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فر الثاين()« التاريخ الكبري»األحاديث اليت ذكر فيها ابن أيب خيثمة اختالفًا يف   الس ِّ
 حممد بن عبدهللا السري ِّع

 ملخص
تبحث هذه الرسالة العلمية األحاديث اليت ذكر فيها احلافظ أمحد بن زهري بن حرب 

تابه بني رواهتا، وذلك يف كهـ( اختالفًا يف أسانيدها فيما 972املعروف بابن أيب خيثمة )املتوىف 
فر «التاريخ الكبري»اجلليل   الثاين منه.، يف الس ِّ

يف أمهية علم العلل الذي هو أساس البحث، ويف أمهية الكتاب، وتربز أمهية هذا البحث 
وجاللة مصنفه، فضاًل عن أن جانب العلل عند ابن أيب خيثمة قد يُعدُّ جانًبا مغفوًًل عنه يف 

 العلمية املتخصصة.األوساط 
لذلك، فإن البحث يهدف إىل إبراز جانب علم العلل عند احلافظ ابن أيب خيثمة، 

لخروج وذلك ل، مع مالحظة ما يستخدمه من أدلة وقرائن، من العلماء ومقارنة آرائه بآراء غريه
بصورة واضحة عن مرتبته يف النقد، ومنهجه يف علم العلل، ومدى اتفاقه مع القواعد العلمية 

 ة والرتجيح.للموازن
كتاب خاص برتاجم احملد ثني والعلماء من حيث « تاريخ ابن أيب خيثمة»ونظرًا ألن 

، األنسابو  ،الُكىن، و األمساءاألصل، فقد أكثر ابن أيب خيثمة من عرض اختالفات الرواة يف 
كون اختالفًا يف ا يمب البحث خيتصجرى حتديد هذا البحث مبا ًل يكون بتلك الصفة، وإمنا ف

 رفع، والوصل واإلرسال، وحنو ذلك.الوقف وال
 القسم التببيقي، يفيسلك منهجية تفصيلية يعتمد البحث املنهج اًلستقرائي التحليلي، و 

تتضمن نقل نص احلديث من الكتاب، مث خترجيه على أوجه اخلالف، مع ترتيب املصادر يف 
، أوًًل  أيب خيثمة ابنكالم التخريج حبسب وفيات مؤلفيها، مث دراسة اًلختالف باًلعتماد على  

ل ومقارنة ، وحتليحبيان درجة الوجه الراجمث ختم الدراسة ب، بعد ذلك النقاد اآلخرينأقوال و 
 .قول ابن أيب خيثمة

مبقدمة تضمنت أمهية املوضوع، وأهداف البحث، والدراسات السابقة قدَّم الباحث لبحثه 
 فيه، وحدوده، ومنهجه، وخبته.



، والتعريف ثمة، بإعباء نبذة تعريفية عنهتضمن ترمجة ابن أيب خي ،مث عقد قسًما للدراسة
 بشيوخه وتالمذته، وإلقاء نظرة على اجلانب العلمي عنده.

وبيان منهج  ،، وذلك بوصفه«التاريخ الكبري»كما تضمن قسم الدراسة التعريف بكتاب 
 مؤلفه، وذكر أبرز ما امتاز به.

لك لل، وذوتضمن قسم الدراسة أيًضا توضيح منهج ابن أيب خيثمة يف علم الع
باستخالص مادة أحاديث البحث، وجرى توضيح ذلك من خالل بيان عناية ابن أيب خيثمة 
بعلم العلل، ومنزلته فيه، ومنهجه يف إيراد العلة وعرضها، وأنواع العلل عنده، وقرائن الرتجيح 

 واملوازنة اليت استعملها.
أيب خيثمة  ر فيها ابنعقد الباحث قسًما للدراسة التببيقية يف األحاديث اليت ذكمث 

 حديثًا. 65، وعددها «التاريخ الكبري»اختالفًا يف القدر احملدَّد من كتابه 
صلى هللا - عناية األئمة احملدثني بسنة النيبويف اخلامتة، خلص الباحث إىل نتائج، أمهها: 

لتامة من وجوه، اًلبن أيب خيثمة، وأحقيته بالعناية « التاريخ الكبري»، أمهية كتاب -عليه وسلم
عناية ابن أيب خيثمة جبوانب من أبرزها علل احلديث، ومقارنة املرويات، براعة ابن أيب خيثمة 
ومعرفته يف النقد، ومنهجيته الفريدة يف إيراد العلة، وتنوُّع العلل عنده، واستعماله عدة قرائن 

 للموازنة والرتجيح.
اصة من ، خ«تاريخ ابن أيب خيثمة» كما أوصى الباحث بأمور، أمهها: العناية بكتاب

فر  لثالث اجهة احلديث وعلومه، دراسة األحاديث اليت ذكر فيها ابن أيب خيثمة اختالفًا يف الس ِّ
 ، العناية مبسألة )قصر اإلسناد(، أو )التقصري(، ألمهيتها وحاجتها إىل مزيد حبث. «تارخيه»من 
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 إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،
 من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك

له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى األمانة، ونصح األمة، وتركنا على 
احملجة؛ ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، صلى هللا عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

 وصحابته الغر امليامني، ومن تبعهم وسار على هنجهم واهتدى هبديهم إىل يوم الدين.
 أما بعد:

، وإمنا يشرف سنة املصطفى  زلًة وقدرًا: علم  فإن من أشرف العلوم أمرًا، وأعالها من
 . -سبحانه وتعاىل-إال شرف كالم هللا  علم بشرف معلومه، وليس فوق شرف كالم النيب ال

 هو عيٌش يف كنفه، وصحبٌة ألنفاسه: وإن العيش مع سنة النيب 
بوا  أهُل احلديث ُهُم أهُل النيبيِّ وإن   مل يصح بوا نفس ُه أنفاس ُه ص حِّ

مسالك  وأقساًما، فللمنت النبوي  وقد تنوَّعت علوم السنة النبوية، وتشعَّبت، وأصبحت
 علومه، ولكليٍّ من القسمني أنواٌع وفروع. علومه، ولإلسناد إىل النيب 

وقد انصبَّ شطٌر كبرٌي من جهود أئمة السنة وحفَّاظها يف جوانب مقارنة مرويات 
 الرواة، وبيان علل األحاديث، واحلكم فيما ائتلف واختلف من أسانيدها ومتوهنا، بل إن علم

 العلل كان لبنًة رئيسًة يف علوم السنة األخرى، كاجلرح والتعديل، واالتصال واالنقطاع.
وقد ح فل ت القرون األوىل من هذه األمة بعلماء كبار، ونقادٍّ أفذاذ، أول وا السنة  أكرب  

مما  ،وتزييف الزائف ،اهتمامهم، وحرصوا على متحيصها ونقد مروياهتا؛ بتصحيح الصحيح
بعد  وأصحاهبم، مث توارثته األمة جياًل ، وورَّثوا هذا العلم إىل تالمذهتم النيب يُنسب إىل 

 جيل، وأصبحت علوم السنة علوًما قائمًة بذاهتا، هلا طالهبا وروَّادها ومتخصيِّصوها.
 بكر زين ألئمة النقد الكبار يف القرن اهلجري الثالث: اإلمام أبووكان من مجلة التالمذة املربَّ 

(، 972، املعروف بابن أيب خيثمة )ت: البغدادي، النسائي أصاًل زهري بن حرب أمحد بن 
من أهل هذا الشأن،  اوهو ممن صحب األئمة  أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وغريمه

 ،واستفاد منهم ومن غريهم، حىت عال كعبه يف غري علمٍّ من العلوم، فربز يف علوم احلديث
ريها، مث أودع عصارة جهده، وخالصة علمه يف كتابه الفذ: وغ ،واألدب ،واألنساب ،والتاريخ
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أحسن »، وهو الكتاب الذي وصفه احلافظ اخلطيب البغدادي بأن مؤليِّفه «التاريخ الكبري»
 .(1)«ال أعرف أغزر فوائد منهو » قال: ،«فائدته ر  تصنيفه، وأكث   

 حيث أورد املؤلف وقد كان من اجلوانب البارزة يف هذا الكتاب: جانُب علم علل احلديث،
 عدًدا كبريًا من األحاديث املختلف فيها، وبنيَّ عللها، ونقل عن شيوخه احلفاظ يف ذلك.

، ومجعت األحاديث اليت اختلف الرواة فيها من ذلك -تعاىل-ومن مث استعنت باهلل 
 ثمةاألحاديث اليت ذكر فيها ابن أيب خيالكتاب، وذلك لدراستها يف هذه الرسالة املوسومة ب : 

فر الثاين(. «التاريخ الكبري»اختالفًا يف   )السيِّ
 :أمهية املوضوع

 تتجلى أمهية املوضوع يف النقاط التالية:
من أغمض أنواع علوم احلديث »أنه ينتظم يف سلك علم علل احلديث، الذي هو  -1

مبراتب  تامةً  فةً ا، ومعر ا واسعً ا، وحفظً ا ثاقبً فهمً  -تعاىل-ها، وال يقوم به إال من رزقه هللا وأدقيِّ 
ا على (9)«باألسانيد واملتون قويةً  الرواة، وملكةً  ، وهذه األمهية البالغة هلذا الفن تلقي ظالهل 

 الدراسات العلمية فيه.
 -بل أئمة الزمان-، وتتلُمذِّه على أئمة زمانه «التاريخ الكبري»القدر الرفيع ملصنيِّف  -9

 ا.يف علوم السنة النبوية؛ نقًدا وحفظًا وفهمً 
، وعناية شهرة هذا الكتاب، وغزارة فوائده، ووفرة مادته العلمية يف معارف خمتلفة -3

 .خمتلف األئمة به قاباًل عن قابل
 :أسباب اختيار املوضوع

 مما دعاين الختيار هذا املوضوع األسباب التالية:
 األمهية البالغة للموضوع من أوجه مرَّت قريًبا. -1
عن االهتمام  ظ ابن أيب خيثمة قد يُعدُّ ُغفاًل احلاف أن جانب علم العلل عند -9

واإلبراز يف أوساط الباحثني واملتخصصني يف السنة النبوية، خاصًة أنه إمنا يُعرف بكونه أحد 
 .، فحسبرواة ابن معني، وناقالً من ن  ق ل ة عِّلمه وجرحه للرواة وتعديله

________________________ 

 (.5/922( تاريخ بغداد )1)

 (.111ر يف توضيح خنبة الفكر، البن حجر )ص( نزهة النظ9)
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وحفظه، ونقده، ومدى أن احلافظ ابن أيب خيثمة حباجةٍّ إىل إظهار علمه،  -3
 استفادته من األئمة الكبار يف طرائق التعليل، ووسائله، ومنهجيته.

، والذود عن محاها، مع أمهية الرغبة يف نيل شرف املسامهة يف خدمة سنة النيب  -4
 ذلك البالغة، خاصًة وهي تتعرض يف هذا العصر للهجوم من عدة جوانب.

 :املوضوع أهداف
فر الثاين من كتابه، مجع األحاديث اليت -1  ذكر فيها ابن أيب خيثمة اختالفًا يف السيِّ

وخترجيها خترجًيا علميًّا، مع النظر يف االختالف الوارد بني رواة احلديث املعلي، وبيان الوجه 
 الراجح من أوجه االختالف، مث احلكم عليه.

 به، وممارسته له. إبراز جانب علم العلل عند احلافظ ابن أيب خيثمة، وإظهار اهتمامه -9
املقارنة العملية بني نقد ابن أيب خيثمة لألحاديث، ونقد غريه من أئمة السنة؛ مما  -3

يه مع القواعد  يعطي صورًة عن مرتبته يف علم النقد، ومنهجه يف علم العلل، ومدى متشيِّ
 احلديثية للموازنة والرتجيح، وفهمه وتفهُّمه لكالم النقَّاد.

يف متحيص السنة النبوية، والذبيِّ  -رمحهم هللا-لعظيم ألئمة النقد إظهار اإلسهام ا -4
عنها، وما كانت أحكامهم املختصرة تطويه من جهودٍّ كبرية، ومقدماتٍّ واسعة؛ أفنوا ألجلها 

 أعمارهم، وشغلوا هبا أوقاهتم، حىت بلغوا الغاية يف هذا الباب.
ميتها، خاصًة يف جانب تقوية ملكة البحث احلديثي لدى الباحث، وصقلها وتن -5

 علل احلديث.
 الدراسات السابقة:

م الكتاب يف أصوله اخلطيِّية القدمية إىل عدة أسفار، إال أنه مل يصلنا منها إال  ُقسيِّ
فر الثالث فر الثاين، والسيِّ  .من الكوفيني ، وقطعةٌ قطعتان من السيِّ

فر الثالث  حدى الطبعات ، مث أصدر حمقق إ(1)ثالث طبعات -أوالً -وقد طُبع السيِّ
فر الثاين؛ طبعها يف جملدين صدرا عن دار الفاروق  )صالح بن فتحي هلل( قطعًة من السيِّ

 ، ومل أقف هلا على طبعةٍّ أخرى.1497احلديثة، بالقاهرة، عام 
________________________ 

 ( وهذه الطبعات هي:1)
 ق: إمساعيل حسن حسني، جملد واحد،، دراسة وحتقي«أخبار املكيني من كتاب التاريخ الكبري البن أيب خيثمة» -1

 = 
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فر الثاين إال ما اختصَّ بدراسة الكتاب  ،وأما الدراسات األكادميية فلم أجد حول السيِّ
ه والتعليق عليه، وهي ثالث رسائل ماجستري مقدَّمة يف كلية إمجااًل، وحتقيقه وضبط نصوص

احلديث الشريف، باجلامعة اإلسالمية، يف اململكة العربية السعودية، ورسالة دكتوراه مقدَّمة يف  
 ، يف اململكة املغربية. حممد اخلامس، جبامعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 وهذا بياُن تلك الرسائل:

ىل قوله: إ "،تسمية أصحاب النيب قوله: "من  ابتداءً  ،يب خيثمةأ تاريخ ابن» -1
أمحد بن  ، رسالة ماجستري للباحث:«دراسة وحتقيق "،امسه عامر من روى عن النيب "

 هللا احلمدان.عبد
ىل إ "،امسه عامر من روى عن النيب " :من قوله ابتداءً  ،يب خيثمةأتاريخ ابن » -9
، رسالة ماجستري «دراسة وحتقيق "،ين رووا عن رسول هللا تسمية القبائل الذ"قوله: 

 .حسن بن راضي الصاعدي للباحث:
 "تسمية القبائل الذين رووا عن النيب : "ابتداًء من قوله ،يب خيثمةأتاريخ ابن » -3
، رسالة «دراسة وحتقيق ،فر الثالثمن السيِّ  "أخبار املكيني" :ىل قولهإ ،فر الثاينمن السيِّ 

 للباحث: كمال بن حممد قاملي.ماجستري 
املعروف بابن أيب  ،يب بكر أمحد بن زهري بن حرب النسائيأل ،التاريخ الكبري» -4
 ، رسالة دكتوراه للباحث: حممد السرار.«دراسة وحتقيق ومجع ،خيثمة

والنُّس خ احملققة يف رسالة الدكتوراه األخرية هي ما ُحقيِّق يف ثالثِّ الرسائل األوىل، 
فر الثالث من الكتاب وزادت عل  ، وهو قدٌر كبري.-أيًضا-يها حتقيق السيِّ

________________________ 
= 

 دار الوطن، الرياض.
، أربعة جملدات، دار الفاروق ، حتقيق: صالح بن فتحي هلل«بتاريخ ابن أيب خيثمة التاريخ الكبري، املعروف» -9

 احلديثة، القاهرة.
 ، حتقيق: عادل بن سعد، وأمين بن شعبان، جملد واحد، دار غراس، الكويت.«التاريخ الكبري» -3

والطبعة األوىل من هذه الطبعات أصلها رسالٌة جامعيٌة مقدَّمٌة يف كلية احلديث الشريف، باجلامعة اإلسالمية، يف 
فر، ال كلهسعوديةاململكة العربية ال  .، وهي جزء من السيِّ

فر الثالث ليس هو جمال حبثي هذا؛ إذ اقتصرُت فيه على ما حكى ابن أيب خيثمة فيه اختالفًا يف األوجه  والسيِّ
فر الثالث بالطريقة نفسها،  فر الثاين من الكتاب فحسب، على أمل أن تتيسر دراسة أحاديث السيِّ اإلسنادية يف السيِّ

 وهللا املوفق.
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 هذا، ومل تعنتِّ هذه الدراسات مجيًعا حبصر األحاديث اليت حكى املصنُف اختالف  الرواة
ودراستها دراسًة وافية، وإمنا كان منهجها يف تلك األحاديث: أن  ،خترجيهااستقصاء فيها، و 

 تصر، دون التوسُّع يف ختريج احلديث، وتوضيح العلة وبياهنا.يقوم الباحث بالعزو والتخريج املخ
وهذا ظاهٌر من املنهج الذي رمسه هؤالء الباحثون ألنفسهم؛ من االقتصار على دراسة 
ه املخطوطة، مث القيام  الكتاب من حيث ترمجة مؤلفه، ووصفه، ودراسة موارده ومصادره، وُنس خِّ

ه عن املخط  وط، وضبطه، والتعليق عليه مبقتضيات التحقيق العلمية.بتحقيق الكتاب؛ نسًخا لنصيِّ
به يف دراسيت هذه مسلٌك مغاير ملا انتهجه الباحثون األفاضل، وهو مسلٌك  تُ وما قم

 يقوم على احلصر املستقصي لألحاديث اليت ذُكر فيها اختالف الرواة يف األوجه اإلسنادية، مث
ث من مصادر السنة املختلفة، مث التوسُّع يف بيان بناء العمل عليها؛ بالتوسُّع يف ختريج احلدي

 اختالفات الرواة فيه، ودراسة العلل الواردة يف أسانيده وطُرُقه، كما سأبنييِّ يف منهج البحث.
 البحث: حدود

مجع األحاديث اليت ذكر ابن أيب خيثمة وجود اختالفٍّ على بعض الرواة فيها،  -1
فر الثاين من  ، كاألحاديث املخت  ل ف يف وقفها ورفعها، ووصلها «الكبريالتاريخ »وذلك يف السيِّ

وإرساهلا، وحنو ذلك، وال يدخل يف البحث ما ساق املؤلُف فيه االختالف  يف أمساء الرواة 
ألن الكتاب  كتاُب تراجم من حيث األصل، وقد أكثر املؤلف فيه من  ،وكناهم وأنساهبم

، ومجُع ذلك ير ذلك فيمن يرتجم هلم، بغرض حتر اختالفات األمساء والكىن واألنساب
 ودراسُته تطول جدًّا، ورمبا خرجت عن صلب علم العلل وموازنة املرويات.

ختريج األحاديث خترجًيا موسًَّعا، بالعزو إىل مواضعه يف مصادر السنة املختلفة،  -9
 وترتيب ذلك وعرضه وفق املنهج العلمي.

الوجه الراجح من بني أوجه اخلالف للخروج ب ،دراسة األحاديث دراسًة حديثية -3
 اإلسنادي، مث احلكم عليه.

 منهج البحث:
على استقراء الكتاب باجلرد  ستقرائي التحليلي، حيث يقوم أواًل يعتمد البحُث املنهج  اال

ع، واستخراج األحاديث اليت ينطبق عليها شرط املوضوع، مث ختريج هذه األحاديث والتتبُّ 
 ا ونقدها وفق الضوابط العلمية، والقواعد املرعية يف هذا الفن.واستقراء طرقها، وحتليله
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 سب التاي:حب اومنهج الدراسة تفصيليًّ 
 أواًل: نص احلديث:

، مع كالم ابن أيب خيثمة «التاريخ الكبري»أنقل نصَّ احلديث بإسناده ورقمه من  -
 عليه، باإلضافة إىل ترقيم األحاديث ترقيًما خاصًّا بالرسالة.

 أسوق األحاديث قيد الدراسة حسب تسلسلها يف كتاب ابن أيب خيثمة. -
 ثانًيا: التخريج:

 أقسم التخريج على أوجه اخلالف. -
أعتمد مدار احلديث الذي نص عليه ابن أيب خيثمة أو أشار إليه، إال إن رفعُت  -

 املدار لكون ذلك أنسب للحديث.
األعلى منهما، إال إن اقتضى اخلالف يف إذا ذكر ابن أيب خيثمة مدارين جعلته على  -

 احلديث تقسيمه عليهما مجيًعا.
(، وأختمها بالراوي الذي جيتمع *أجعل لكل متابعة عالمة متيزها، وهي جنمة ) -

 عنده مجيع الرواة، وأجعله حمب َّرًا باألسود الثقيل.
 ملختلفة.من مصادر السنة ا ،أحاول التوسع يف التخريج، واستيعاب الطرق ما أمكن -
 سب وفيات مؤلفي مصادرها.حبأرتب املتابعات  -

 ثالثًا: دراسة االختالف:
أوجه  اخلالف يف احلديث دراسًة وافية، مع بيان أحواهلا  -حتت عنوان خاص-أدرس  -

من حيث القوة والضعف، والراجح منها واملرجوح، معتمًدا على كالم ابن أيب خيثمة، 
، مبتدئًا بتحرير اخلالف عن املدارات أقوال النقاد اآلخرينوموجًها ومستدالًّ له، وكذلك 

الدنيا، مث املدارات العليا، وإن كان كالم ابن أيب خيثمة يف اخلالف عن مدار نازل، أوردته 
 .معتمًدا عليه يف حمل حتريره

وأذكر مصدر ترمجته يف أول موضع يرد فيه، وعند إعادة ذكره  ،أبنييِّ حال الراوي -
 اله باختصار.أشري إىل ح

 ثبته من أقوال النقاد من كتبهم ما أمكن.أنقل ما أُ  -
  درجة الوجه الراجح بالنظر يف رواته بعد املدار، واتصاله وانقطاعه.أبنييِّ  -
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، وذلك لتحقيق -إن ُوجد-أقارن بني قول ابن أيب خيثمة وقول غريه من النقاد  -
 ة يف علم العلل.اهلدف السابقِّ ذكرُه من بيان مرتبة ابن أيب خيثم

 خطة البحث: 
 البحث على مقدمة، وقسمني، وخامتة، وفهارس. يحيتو 

 وفيها:، -وهي هذه- قدمةامل 
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره.-
 أهداف البحث. -
 الدراسات السابقة. -
 حدود البحث. -
 منهج البحث. -
 خطة البحث. -

 ثالثة مباحثوفيه قسم الدراسة،  :قسم األولال: 
 ، وفيه ثالثة مطالب:ترمجة ابن أيب خيثمة: األول بحثامل  
 .ابن أيب خيثمة: التعريف باألول طلبامل  
 : شيوخه وتالمذته.الثاين طلبامل   
 .اجلانب العلمي عند ابن أيب خيثمة :الثالث طلبامل   
 وأمهيته، وفيه مطلبان:  «التاريخ الكبري»التعريف بكتاب : الثاين بحثامل  
 : وصف الكتاب ومنهج مؤلفه.األول املطلب   
 : أهم ما امتاز به الكتاب.املطلب الثاين   
من خالل أحاديث الدراسة، وفيه  منهج ابن أيب خيثمة يف العلل املبحث الثالث:  

 أربعة مطالب:
 زلته فيه.: عناية ابن أيب خيثمة بعلم العلل، ومناألولطلب امل   
 يثمة يف إيراد العلة وعرضها.: منهج ابن أيب خالثاين طلبامل   
 : أجناس العلل عند ابن أيب خيثمة.الثالث طلبامل   
 عند ابن أيب خيثمة. واملوازنة : قرائن الرتجيحالرابع طلبامل   
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 التاريخ الكبري»األحاديث اليت ذكر ابن أيب خيثمة فيها اختالفًا يف الثاين:  قسمال» 
فر الثاين  .يثًاحد ة ومخسونست هاوعدد، ()الس ِّ

 اليت أتوصل إليها يف هذا البحث والتوصيات ، وفيها أهم النتائجاخلامتة.  
  ،وفيها:الفهارس 

 فهرس أحاديث الرسالة. -
 فهرس األحاديث النبوية. -
 املرتجم هلم. الرواةفهرس  -
 فهرس املصادر واملراجع. -
 فهرس املوضوعات. -

 أبرز الصعوبات اليت واجهت الباحث: 
هد علمي من صعوبات تعرتيه، ق  لَّت أو كثرت، وال شك أن اجلهد ال بد يف كل ج

ون خطواهتم طُ الذي يبذله الباحثون يف رسائلهم األكادميية جهٌد مضاعف؛ ذلك أهنم ي  
 ، ويبدؤون مشوارهم العلمي.-غالًبا-األوىل 

 ومن أبرز ما واجهين من صعوبات يف هذا البحث:
حيث ال أجد هلا مع البحث، والتتبع، خيثمة، غرابة أوجه عديدة أسندها ابن أيب  -1

 .واستخدام الربامج اإللكرتونية، أصاًل متابًعا
كون ابن أيب خيثمة ُيال ف عن شيخه يف بعض األسانيد، فأحتاج حينئذٍّ إىل بيان   -9

وجه خمالفته، واالعتذار له عنها، وبيان الصواب يف اخلالف، ويشتدُّ هذا فيما إذا كان الوجه 
 م ْن خالفه رواه على ما صوَّبه هو.كان ولف فيه ابن أيب خيثمة هو الوجه الذي يُعِّلُّه، و الذي خ
 أحدهاصل عرضه يف و االختالفات، حيث  من عددٍّ توسُّع ابن أيب خيثمة يف عرض  -3

 أحاديث كثرًة ظاهرة.عدة صفحتني، هذا مع كثرة األوجه يف أكثر من إىل 
رجة عن علم العلل ومقارنة الروايات، كتعيني ارتباط بعض األحاديث بقضايا خا -4

 بعض الوالة، وتواريخ الفتوحات، وأحداث تاريية أخرى.
 .يف ذلك حاجة البحث إىل مراجع ونُس خ خطية قليلة مل أحصل عليها مع بذل اجلهد -5

 وي التوفيق. -سبحانه-، وهللا وقد حاولت جهدي التغلُّب على هذه الصعوبات
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يف خ تم مقدمة هذا العمل العلمي املتواضع من إزجاء جزيل الشكر،  ي دي هذا، وال بُ 
ووفري العرفان، هلذه اجلامعة املباركة، جامعة القصيم، ممثلة بقسم السنة وعلومها، يف كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية، اليت رعتين طالًبا يف مرحلة البكالوريوس، ودارًسا يف مرحلة 

 أن يبارك فيها ويف أهلها، ويزيدهم سداًدا ورشاًدا. هللا اًل ائاملاجستري، س
وأخص بالشكر فضيلة شيخي د. تركي بن فهد الغميز على جتشُّمه اإلشراف على 
هذه الرسالة، مع ما أعلم من مشاغله وأعبائه، ولفضيلة الشيخني أ.د. عبدهللا بن حممد 

ة، و د. سليمان بن عبدهللا يف جامعة طيب اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية عميدحسن دمفو، 
السعود، األستاذ املساعد بقسم السنة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم، 

 هلما وافر الشكر والعرفان، على قبوهلما مناقشة  هذه الرسالة.
وثناء، على  يصة شكرٍّ صِّ وال أنسى فضيلة شيخنا أ.د. إبراهيم بن عبدهللا الالحم من خ  

 ، معطاء هبا رحبٌ  اليت مل يُعهد عنه إال صدرٌ  ،اه من مشورته وتوجيهاته وملساتهما أزج
 أن جيزيه خري ما جزى شيًخا عن تالمذته، وأن يأخذ بيده إىل كل خري. فأسأل هللا

ين ُعنيا وافرًا، وشكرًا عاطرًا، لوالديَّ العزيزين، اللذ   وليس من نافلة القول أن أرفع دعاءً 
هما ما ال طاقة ي بذكره، طفِّ هما ولُ بيِّ هما وحُ كبريًا، وأسدياين من فضلِّ أعاناين   ، كمايب صغريًا

لزوجيت احلبيبة كما رمها وعملهما.  مُ فضاًل عن شكره، فأحسن هللا جزاءمها، وبارك يف عُ 
ورعاها  ،رهامعونة وتشجيع، سلَّم هللا ُعمُ ه من صرب و تْ ل  ذ  خاصُّ الشكر والدعاء على ما ب  

 .هحبفظه وتوفيق
 ، إنه نعم املوىل ونعم النصري.يف سائر األمر والتوفيق   واإلعانة   لسداد  ا وهللا أسألُ 

 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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 وفيه ثالثة مباحث:  

 .مة ابن أبي خيثمةترج 

 .وأهميته «التاريخ الكبير»التعريف بكتاب  

من خالل أحاديث  منهج ابن أبي خيثمة في العلل 
 الدراسة.
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 :مطالبوفيه ثالثة   

 .خيثمة أبي بابن التعريف 

 .وتالمذته هشيوخ 

 .خيثمة أبي ابن عند العلمي اجلانب 
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: امسه ونسبه:  أوًلا
 بين وأبوه موىل خيثمة، أبو بكر ابن أيب ي،ش  ر  ح  ـال شداد بن حرب بن هو أمحد بن زهري

 .(2)شداًدا فُعر  ب: أشتال، جده: اسم وكان ،(5)صعصعة بن عامر بن كعب بن احلريش
 ن مديةة أررية  ي هموويية رركمانستان.، وهي اآل(3)وأصله من ن س ا، وهي بلدة خبراسان

 :مولده ونشأته: ثانياا
اختُلف  ي مولده، فقال ابن املةادي  ي وفاره: يوم السبت، لتسع خلون من همادى 

، (4)«وكان قد بلغ أيبًعا ورسعني سةة»، قال: -يعين: سةة رسع وسبعني ومائتني-األوىل 
 فعلى هذا يكون مولده سةة مخس ومثانني ومائة.

 .(1)«ئتنياوم مخس سةة ولد»وقال ابن حجر: 
ومل أجد من صرح مبا ذكره ابن حجر، ولعله استةبطه من قول الفرغاين  ي وفاة ابن أيب 

، مع قول ابن املةادي  ي مبلغ ُعُمره، فإن الفرغاين قال: إنه -وقد نقله ابن حجر-خيثمة 
الفرغاين، وابن املةادي، يكون ، ومع ذلك، فإنه على قول (6)مات سةة سبع ورسعني ومائتني

 ومائتني. -ال مخس-مولده سةة رالث 
لكن القول املشووي عةد أهل العلم، هو وفاره سةة رسع وسبعني ومائتني، وهو قول ابن 

، ولعل الفرغاين اختلط عليه (7)قانع، وابن املةادي، وهو الذي اعتمده عامة أصحاب الرتاجم
 .(8)ة ابةه حممد، فإن حممًدا رو ي سةة سبع ورسعني ومائتنيوفاة أيب بكر ابن أيب خيثمة، بوفا

________________________ 

 (.4/508( األنساب، للسمعاين )5)

 (،2/194(، التعديل والتجريح، للباجي )9/109، 1/261(، راييخ بغداد )7/314ربى، البن سعد )الطبقات الك( 2)
 (.69(. و ي الفايسية: اُْشتـ ل م، مبعىن الغلبة، واخلشونة، والعةف، انظر: املعجم الذهيب )ص9/402هتذيب الكمال )

 (.1/282(، معجم البلدان، لياقوت احلموي )52/71( األنساب، للسمعاين )3)

 (.1/267( راييخ بغداد )4)

 (.5/463( لسان امليزان )1)

 (.5/263( معجم األدباء، لياقوت احلموي )6)

 (.54/641(، البداية والةواية )55/493(، سري أعالم الةبالء )6/485( راييخ اإلسالم )7)

ثقات ممن مل يقع  ي (، ال55/494(، سري أعالم الةبالء )6/5055(، راييخ اإلسالم )2/539( راييخ بغداد )8)
 (.8/528الكتب الستة، البن قطلوبغا )
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 إال أن الذهيب ذكر قول ابن املةادي  ي ُعُمر ابن أيب خيثمة، مع إقرايه أنه رو ي سةة رسع
، (5)«ذلك دون وقيل»وسبعني ومائتني، فتعقب الذهيب أنه بلغ أيبًعا ورسعني سةة بقوله: 

  ي مولده لكان ورسعني، أيبع ابن كان لو فإنه شبه،أ وهو ذلك، من أقل بلغ: وقيل»وقال: 
 به فُيديك حدث، وهو ُيسم عه أبوه احلفاظ، فكان أوالد من وهو .ومائة ومثانني مخس سةة
 .(2)«أعلم فاهلل الثمانني، أبةاء من كان أنه والظاهر .وأقرانه هايون، بن يزيد مثل

ه يوايًة مباشرًة عن يزيد بن هايون، ومل أجد البن أيب خيثمة  ي القدي املوجود من رايخي
بل يروي عةه بواسطة أبيه، وهذا يشري إىل صحة ما ذكره الذهيب، بل أبعد مةه، إذ لو كان 
مسع مةه ولو حدرًا ألشاي إىل ذلك، أو استفاد مةه، فروايته عن يزيد بواسطة رشري إىل أنه مل 

كان ابن أيب خيثمة ولد سةة مخس   ، ولو(3)يديك السماع مةه، ويزيد رو ي سةة أيبع ومائتني
 ومثانني ومائة لكان أديكه ويوى عةه.

وكالم الذهيب املةقول أخريًا يشري إىل نشأة ابن أيب خيثمة العلمية، فإنه نشأ  ي كةف 
 والد حافظ، ربت، معنت باحلديث وعلومه، مصةف فيه، وهو أبو خيثمة زهري بن حرب.

 أنا»، قال اإلمام أمحد بن حةبل: -فيما يظور-وقد كان أبو خيثمة يكىن بابةه أمحد 
 كةيته وكان ،خيثمة أبو لةا فاستملى ،معاوية أيب عةد كةا ،خيثمة أبا :حرب بن   زهري   كةيت

 .(4)«أمحد أبو أو ،حممد أبو
وكان أبو خيثمة يفيًقا ألمحد بن حةبل  ي الطلب، كما يظور من الةص السابق، وكما 

 .(1)«اجملسً  هشيم عةد اأيضً  يثمةخ أبو يل كتب وقد» ي قوله: 
 كما كان يفيًقا البن معني  ي جمالسه، وجرت بيةوما مذاكرات وحماويات علمية عديدة،

 قد نقل، و معوم ، وكان ابن أيب خيثمة حيضرها(6)ابن معني غري واحد من أصحابحفظوا 
 ________________________ 

 (.6/485( راييخ اإلسالم )5)

 (.55/493( سري أعالم الةبالء )2)

 (.32/269( هتذيب الكمال )3)

 (.2/110( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )4)

 «.جملًسا» ي لفظة:  (، وشك عبدهللا3/271، 2/542( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )1)

، 28، 27، 24، 2/23، -فيه طرافة أيب خيثمة-563، 540، 67، 5/66( انظر: معرفة الرجال، البن حمرز )6)
(، راييخ ابن معني 520(، راييخ ابن معني برواية الدايمي )ص238، 231، 548، 504، 64، 62، 17-19

 (.443، 348، 356، 298د )ص(، سؤاالت ابن اجلةي370، 201، 204، 4/42برواية الدويي )
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 .(5)طرفًا مةوا
 ة يمبا كتب عن الشيخ وهو برفقة هذين اإلمامني: والده، وابن معني،وكان ابن أيب خيثم

 وأيب ومائتني، عشرة مثان سةة عةه كتبةا»الرقي  جعفر بن يبني   ذلك قوله  ي ررهمة عبدهللا
 .(2)«معةا معني بن وحيىي

 :أليب فقلت ،مكة إىل ومائتني عشرة رسع سةة  ي وخرجةا»و ي موضع آخر يقول: 
، وهذا حيتمل أن (3)«شئت عمن واكتب ،مصعب أيب عن ركتب ال: لقا أكتب؟ عمن

يكون سفرًا خاصًّا بابن أيب خيثمة، وحيتمل أن يكون أبوه معه فيه، وهو  ي كل األحوال يبني 
 اهتمام أيب خيثمة بابةه، وحرصه عليه  ي علمه وكتابته، وكان وقتذاك شابًّا.

 ام، ورعلم مةه، وخترَّج به.وهكذا نشأ ابن أيب خيثمة  ي يعاية هذا اإلم
 :وفاته: ثالثاا

رو ي يوم السبت، لتسع خلون من همادى األوىل، سةة رسع وسبعني ومائتني، على 
 خالف  ي مبلغ ُعُمره يومئذ، كما سبق.

 .(4)وكانت وفاره سكتة، كما ذكر الفرغاين
 يمحه هللا يمحة واسعة.

 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

________________________ 

فر الثالث )604( من هذه الرسالة )ص31( انظر: احلديث )5)  (.411(، قطعة من الكوفيني )3388(، الس  

فر الثالث )2)  (.3/239( الس  

فر الثالث )3)  (.2/372( الس  

 (.5/263( معجم األدباء، لياقوت )4)
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 :  :شيوخهأوًلا
حىت إن يف كتابه التاريخ،  تتلمذ ابن أيب خيثمة على مشيخة كثرية، وروى عن عدد جم   

وقال يف موضع آخر:  ،(9)«كثري ا وخلق ا»من شيوخه، مث قال:  الذهيب ترجم له، فذكر عدة  
 .(2)«أبيه من دائرة   أوسع وهو .سواهم وأَُمـم ا»

 علمَ  أخذ»شيوخه الذين خترج هبم يف الفنون، فقال: أبرز اخلطيب البغدادي على  ونص  
 الزبريي، عبدهللا بن مصعب عن النسب وعلمَ  حنبل، بن وأمحد معني، بن حيىي عن احلديث

 .(3)«اجلمحي سالم بن حممد عن واألدبَ  املدائين، احلسن أيب عن الناس وأيامَ 
 أخبار املكيني هيف مقدمة حتقيقمجع شيوخه حسني  الباحث د. إمساعيل حسن حاولوقد 

، فسأقتصر هنا على عد ِّ شيوخه (4)من تاريخ ابن أيب خيثمة، فجمع له مائة شيخ وشيخني
 عشرين، علم ا بأن ، مرت ِّب ا إياهم على حروف املعجمالذين روى عنهم يف أحاديث هذه الرسالة

 .(*ووضعت أمام هؤالء عالمة النجمة )، الباحث املذكور يف مجعه ممنهم مل يذكرهرجال  
 * .املنذر بن إبراهيم .9
 * .القرشي محيد بن أمحد .2
 .يونس بن عبدهللا بن أمحد .3
  .أيوب بن حممد بن أمحد .4
 * موسى اهلروي. أبو موسى، بن إبراهيم بن إسحاق .5
 * .سمغل بن ُجَبارة .6
 * املروذي. هبرام بن حممد بن احلسني .7
  .خداش بن خالد .8
 .-والده-خيثمة  زهري بن حرب أبو .1

 الضيب، سعدويه. سليمان بن سعيد .91
________________________ 

 (.2/516(، تذكرة احلفاظ )6/489( تاريخ اإلسالم )9)

 (.99/413( سري أعالم النبالء )2)

 .(5/265تاريخ بغداد )( 3)

 (.34-25( )ص4)
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 .الزهراين الربيع أبوسليمان بن داود،  .99
 الفرغاين. عبدهللا بن صبيح .92
 .صرد بن ضرار .93
 * .عاصم بن علي بن عاصم .94
 .الرقي جعفر بن عبدهللا .95
 * .شيبة أيب بن بكر أبوعبدهللا بن حممد،  .96
 * .مطيع بن عبدهللا .97
 القواريري. عمر بن عبيدهللا .98
 .بن مسلم انعف .91
 * .البصري مكرم بن عقبة .21
 .اجلعد بن علي .29
 * .الصفار احلسن بن علي .22
 * .محاد بن عمرو .23
 * .الواسطي عون بن عمرو .24
 .مرزوق بن عمرو .25
 الفضل بن دكني، أبو نعيم. .26
 ، أبو عبيد.سالم بن القاسم .27
 .سعيد بن قتيبة .28
 مالك بن إمساعيل، أبو غسان. .21
 العنربي. معاذ بن معاذ بن مثىن .31
 .بكار بن حممد .39
 ابن األصبهاين. ،بن سليمانحممد بن سعيد  .32
 * .لوين بن حبيب، سليمان بن حممد .33
 * .الدواليب الصباح بن حممد .34
 * .النيسابوري معاوية بن حممد .35
 * .غيالن بن حممود .36
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 * بن مسرهد. مسدد .37
 .إبراهيم بن مسلم .38
 الزبريي. عبدهللا بن مصعب .31
 * .عمرو بن معاوية .41
 بو سلمة.التبوذكي، أ إمساعيل بن موسى .49
 .معروف بن هارون .42
 الطيالسي.الوليد  أبوهشام بن عبدامللك،  .43
 * .خليفة بن هوذة .44
 * .إسحاق بن حيىي .45
 .أيوب بن حيىي .46
 .احلماين عبداحلميد بن حيىي .47
 .معني بن حيىي .48
 .الزمي يوسف بن حيىي .41
 .كاسب بن محيد بن يعقوب .51

 :تالمذته: ثانياا
 وخلق»طيب البغدادي مجاعة، فقال: عد  منهم اخلتلمذ البن أيب خيثمة مجع كثري، 

 ،الوجه على إال يرويه ال وكان: »، وذكر تاريخ ابن أيب خيثمة، قال اخلطيب(9)«سواهم كثري
، وهاتان كلمتان من اخلطيب، (2)«وحنوه البغوي، القاسم كأيب األكابر، الشيوخ منه فسمع

 .إحدامها يف عدد تالمذة ابن أيب خيثمة، واألخرى يف نوعيتهم
 .(3)«أكثر الناُس عنه السماعَ »وقد كان ابن املنادي قال يف ابن أيب خيثمة: 

________________________ 

(، وقد جعل الباحث د. إمساعيل حسن حسني هذه الكلمة يف شيوخ ابن أيب خيثمة، وهو 5/265( تاريخ بغداد )9)
 وهم.

 ( السابق.2)

(. وهي آخر ما يف ترمجة ابن أيب خيثمة عند اخلطيب، يف ذيل كلمة البن املنادي يف وفاة 5/267يخ بغداد )( تار 3)
، واألظهر أهنا -(9/263كما فعل ياقوت يف معجم األدباء )-ابن أيب خيثمة، ومبلغ ُعمره، فرمبا ُنسبت إىل اخلطيب 

 .، تتمة  لكالمهالبن املنادي
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ا البن أيب خيثمة، هذا مسرد  وقد أورد الباحث د. إمساعيل حسني حسن ثالثني تلميذ 
 :(9)أمسائهم على حروف املعجم

 أمحد بن جعفر، ابن املنادي. .9

 أمحد بن سلمان النجاد. .2

 أمحد بن علي التسرتي. .3

 ي العسكري.أمحد بن عل .4

 أمحد بن كامل بن خلف البغدادي. .5

 أمحد بن حممد بن زياد، ابن األعرايب. .6

 أمحد بن حممد، أبو سهل ابن زياد القطان. .7

 إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار. .8

 ألزرق.احلسني بن أمحد بن صدقة ا .1

 عبدهللا بن سليمان بن األشعث، أبو بكر ابن أيب داود. .91

 لعزيز، أبو القاسم البغوي.عبدهللا بن حممد بن عبدا .99

 .عبدالرمحن بن حممد بن إدريس، ابن أيب حامت .92

 علي بن حممد بن عبيدهللا البزار. .93

 علي بن حممد بن مهرويه. .94

 عيسى بن حممد اجلرجيي. .95

 .(2)قاسم بن أصبغ القرطيب .96

 .-ابنه-حممد بن أمحد بن زهري  .97

 حممد بن أمحد ابن قريش. .98

 حممد بن أمحد بن موسى البغدادي. .91

 د بن جرير الطربي.حمم .21

________________________ 

مال أن تعيني بعضهم مما ُُياَلف فيه الباحث، وأنه قد ُيستدرك عليه تالمذة آخرون مل ( مع األخذ باالعتبار احت9)
 يذكرهم، وحترير هذا ومجُعه حيتاج دراسة وافية يف ترمجة ابن أيب خيثمة، يضيق احملل عنها.

فر الثاين الذي هو حمل الدراسة.2)  ( وهو راوي الس ِّ
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 .السلميحممد بن حامد  .29

 حممد بن احلسني الزعفراين. .22

 حممد بن خلف الضيب. .23

 حممد بن زكريا اللخمي. .24

 حممد بن سعيد الديباجي. .25

 حممد بن عبدامللك بن أمين القرطيب. .26

 حممد بن عمرو بن البخرتي الرزاز. .27

 حممد بن خملد بن حفص الدوري. .28

 حيىي بن أمحد النيسابوري. .21

 حممد بن صاعد.حيىي بن  .31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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يف كنف أحد األئمة العلماء، وهو والده أبو خيثمة  -كما سبق-نشأ ابن أيب خيثمة 
بًة للعلم، هنًما يف حتصيل فأثر هذا على تكوينه العلمي، حيث زهري بن حرب،  شبَّ طَّلَّ

 .-له عن الذهيبكما سبق نق-فنونه، حىت صارت دائرته أوسع من دائرة أبيه 
 ذكر فيه أخبارًا خمتلفةوأبوه هو مؤلف كتاب )العلم(، الذي أصَّل فيه للموضوع، و 

 عنايته هبذا اجلانب.، فَّل غرو أن يكون ابنه أول الناس استفادة من املضمون واملفاد
 ،اًـ عامل ثقة، وكان»فقال: تنوع علوم ابن أيب خيثمة، باخلطيب البغدادي صرح وقد 

ذكر أبرز شيوخه يف فنون: احلديث، ، مث «لألدب راويةً  الناس، بأيام ابصريً  ،افظً حا ،امتقنً 
 بأخبار معرفة له وكانت »، وقال الفرغاين: (1)وقد سبق نقله ،واألدب ،وأيام الناسوالنسب، 

 .(3)«...فنون ذا ،احافظً  ،اًـ عامل كان»، وقال ابن تغري بردي: (5)«وأيامهم الناس
حيث ، القرآن الكرميقراءة : روايته -سوى ما ذكره اخلطيب- يثمةومن فنون ابن أيب خ

 .(2)، ورواها عنه مجاعة-(4)وهو إمام يف القراءات- رواها عن أبيه، وخلف بن هشام
، وقد كان الندمي قال -مل أر من أشار إليها-كما أن البن أيب خيثمة اختيارات فقهية 

 .(6)خبارينيحملدثني األ، مع وصفه إياه بأنه من ا«وكان فقيًها»فيه: 
حىت إن ابن حبان  وقد أفرز هذا التنوُّع املعريف تنوُّع النتاج التصنيفي البن أيب خيثمة،

 ابن، وحيتمل قول (7)«فيه إتقان   مع ،وصنف مجع ممن»، فقال: ذا اجلانب يف ترمجتهأبرز ه
 .املصنَّفات ، أو ِكَب : كثرة اجلمع، وكثرة التصنيف(8)«الكتاب كثري: »هفي املنادي
 

________________________ 

 .: متفنًنا«متقًنا»منه بدل  . ووقع يف نسخة  (2/562تاريخ بغداد )( 1)

 .(1/563معجم األدباء )( 5)

 .(3/83والقاهرة ) مصر ملوك النجوم الزاهرة يف( 3)

 (.1/245( هتذيب التهذيب )4)

 (.1/24( غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري )2)

وإن  - (3/181ابن أيب خيثمة يف الفقه يف: األوسط، البن املنذر )وانظر بعض اختيارات  .(586( الفهرست )ص6)
 .(13/87، 345، 15/341ملغين، البن قدامة )، ا-كان فيه احتمال حتريف

 (.8/22( الثقات )7)

 (.2/567( تاريخ بغداد )8)
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 :(1)ومما صنَّف ابن أيب خيثمة
 التاريخ: -1

 واملتأمل فيه يظهر له تنوع معارف ابن أيب خيثمة بوضوح:شهر كتبه، وهو أ
أحوال فهو من جهة احلديث كتاب مليء باألحاديث، واآلثار، وأحوال الرجال، و 

 األحاديث، وقضايا حديثية أخرى.
اء الرجال، وأنساهبم، وقبائلهم، ومواليهم، وما أمسبالعناية يف غاية ومن جهة النسب 

 إىل ذلك.
ومن جهة أيام الناس مذكور فيه األحداث والوقعات، والسري، والغزوات، والوفيات، 

 وغريها.
 .(5)وفيه جانب كبري من األدب شعرًا ونثرًا، وإن مل يكن فيه بظهور اجلوانب األخرى

 جوهر أخذ فقد ،الكتاب هذا أخذ من» :يف تارخيه هقال ابن أيب خيثمة نفس  وهلذا 
 مسندة آالف عشرة ،حديث ألف ستون وفيه ،اكتبً  ن  مآل بيت   من استخرجه لقد ،علمي

 إمنا ألين ،احلديث من حوطته حشى ملن كتايب وإمنا ،وحكايات ل  مراسِ  رهئوسا ، النيب إىل
 .(3)«األطراف آخذ

ظري، وكثرة مصادره، ووفرة مع سعة اطَّلعه منقطعة الن-قال اخلطيب البغدادي و 
 يالذ التاريخ كتاب وله»يف ترمجة ابن أيب خيثمة:  -مقروءاته ومسموعاته، وضخامة تارخيه

 ابن صنفه الذي التاريخ كتاب من فوائدَ  أغزر أعرف وال ...،هفائدتَ  وأكثر ،هتصنيفَ  أحسن

________________________ 

 (،21-48صمن تاريخ ابن أيب خيثمة )د. إمساعيل حسن حسني، يف مقدمة حتقيق أخبار املكيني  :عقد الباحثان( 1)
(، مبحثًا يف مؤلفات ابن أيب خيثمة، وفيهما 25-47صو: د. كمال قاملي، يف مقدمة حتقيق قطعة من السِ فر الثاين )

 بسردها على وجه االختصار، ألن حمل التفصيل مثل تلكما الدراستني. حترير مؤلفاته، وما ن سب إليه، فاكتفيت  

كما يف الوايف بالوفيات، للصفدي -مة شعر لطيف، أنشد شيًئا منه املرزباين يف معجم الشعراء ( والبن أيب خيث5)
، وسيأيت أن البن أيب خيثمة (2/567، وعنه اخلطيب يف تاريخ بغداد )-(، وليس يف القدر املطبوع منه6/535)

 .مؤلفات أدبية

ثمة يقصد بعبارته األخرية: أن أبلغ فائدة  خي. والظاهر أن ابن أيب (43صمعجم أصحاب أيب علي الصديف )( 3)
،  حاديث، ويقتصر منها على مقصوده يف الجرمجةأطراف األألنه كثريًا ال خيرج إال  توسع يف كتابة احلديث،كتابه ملن 

 .كما سيأيت يف منهجه
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، وقال الذهيب: (5)«الفوائد كثريَ  ،مستوفً  اتارخيً  وصنف»، وقال ابن اجلوزي: (1)«خيثمة أيب
 ،كثرية فوائد هذا تارخيه ويف»، وقال ابن كثري: (3)«الفائدة الكثري الكبري، التاريخ صاحب»

 .(4)«غزيرة وفرائد
من »، و«التاريخ األوسط»ـع دَّت كتًبا مستقلة، كرمبا من الكتاب أجزاء، فوقد استـ لَّت 

 «.أخبار البصريني»، و«روى عن أبيه، عن جده
 أخبار الشعراء. -5
 اإلعراب. -3
 املتيَّمني. -4

وتأيت هذه الرسالة إلبراز اجلانب العلمي األول عند ابن أيب خيثمة، وهو جانب علم 
فيما وقفت -، وهو جانب بقي غ فًَّل عن احلفاوة احلديث، وباألخص يف جهة علل املرويات

 .عرفة واإلتقان، وإن كان داخًَّل يف عموم احلفظ وامل-عليه من كَّلم األئمة فيه
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 بب
 ب
 ب
 ب

________________________ 

 (.2/566( تاريخ بغداد )1)

 (.15/358( املنتظم )5)

 (.11/455( سري أعَّلم النبَّلء )3)

 (.14/642ة والنهاية )( البداي4)
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 :انمطلبوفيه   

 .مؤلفه ومنهج الكتاب وصف 

 .الكتاب به امتاز ما أهم 
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: وصف الكتاب:  أوًلا
 وفيما يلي وصفها،وصل إلينا من الكتاب ِقَطٌع ال تتمِ ُمه، ومنها ما هو مبتوٌر يف نفسه، 

طريقة ابن أيب خيثمة يف تأليف تارخيه،  ذلكتضح بتلوبيان مضموهنا على سبيل اإلمجال، 
 ترتيبه، وتبويبه:و 

 ابن أيب خيثمة كالم أثناء يف تبدأ األول، مبتورةُ  كبرية، قطعةٌ  وهو: الثاين السِ فر -1
 كتسمية أنواع، مث املعجم، حروف على مرتَّبني الصحابة تراجم إىل وتنتقل خزاعة، قبيلة عن

ه، عن أبيه، عن روى وَمن الصحابة، من ،والُعور واملكفوفني، اإلخوة،  القبائل ذِكر مث َجدِ 
 تفريعات، ذلك وبعد القبائل، على مرتَّبات   الصحابيات ذِكر مث ، النيب عن رووا الذين
 .واإلخوة واألوالد، واملخضرمني، تابعي، عن الصحابة ِمن َحدَّث كَمن

 بتكملة وبدَأت   تامة، الكتاب قطع ِمن ُوِجدت   قطعة أكرب وهو: الثالث السِ فر -2
 يف وأورد- املكيني بأخبار خيثمة ابن أيب بدأ حيث البلدان، على الرواة تراجم مث اإلخوة،

 وأورد- فاملدنيني فاليماميني، فاليمانيني، فالطائفيني، ،-باختصار املكيَّة السرية من نُتًفا باهبم
 .أثنائهم يف السِ فر وانتهى فالكوفيني، ،-باختصار املدنيَّة السرية باهبم يف

 الكوفيني أثناء يف وتنتهي ،الثالث السِ فر انتهى حيثُ  من تبدأ: الكوفيني من قطعة -0
 .أيًضا

 ،(1)«وغريهم الشاميني من الثالث: »فيها عنوان   يف كتب: الكتاب آخر من قطعة -4
 والعواصم، الثغور فأصحاب املوصليون، فالرواة والرقيني، اجلزريني الرواة بعض وفيها

 .أيًضا نقصٌ  ثناياها ويف مبتورة، أثنائهم يف القطعة وانتهت فاإلفريقيون،
 األول، السِ فر: -اآلن حىت يُعلم، فيما- الكتاب من املفقود أن العرض هبذا ويتبنيَّ 

 .الكتاب وخواتيم الشاميني، وأواخر الكوفيني بني وما الثاين، السِ فر وأوائل
 ثانياا: منهج ابن أيب خيثمة يف تارخيه:

 وهو- بقوله هيذكر  أن باخلليلي حدا دقيق، منهج كتابه وضع يفكان البن أيب خيثمة 
 الكثرية األسامي وضع رجل   وبني: »-الرجال تواريخ يف التأليف يف سبقه َمن مناهج يعدِ د

________________________ 

 ابتدائها. موضع يف وال وصفها، يف هذا إىل أشار الفاروق طبعة حمقق أجد ومل غراس، طبعة من( 516ص)( 1)
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 هذا يف متوسِ ع مربَّز إال به يَنتفع فال ،املغمورين من بالرواية يُعرف ال ومن ،املشهورين من
 ،خيثمة أيب ابنو ،البخاري إمساعيل بن حممد عبدهللا أيب اإلمام كتصنيف وذلك ،الشأن

 .(1)«الرازي حامت أيب بن وعبدالرمحن
 :(2)كتابهأبرز ثالث مكونات لمنهجه يف حملة موجزة عن بعض جوانب  هذهو 

 الرتاجم: -1
 أخباره، من وأشياءَ  به، تعريًفا بأسانيده يسوق مث الراوي، يُ َعنِون ابن أيب خيثمة باسم

 من ذلك أثناءَ  يأيت ما بعض عن فتكلم استطرد، ورمبا فيه، العلماء وكالم وأحاديثه،
 يوردها اليت بالرتاجم متعلقةً  تراجمَ  -استطراًدا- زاد ورمبا ذلك، وغري ورجال، أحاديث،

 .إن بلغه ذلك ، وخيتم بذكر وفاة املرتَجمأصالةً 
 من وجوه ميكن استنباطها. ،قرب ارتباطًا هبااأل الرتمجةويُتبع الرتمجة غالًبا ب

 :واملتون األسانيد -2
يسوق اإلسناد تامًّا مبتنه، لكنه قد حييل يف متنه إىل منت سابق، أو إىل منت معروف 

 للحديث، فيكتفي بطرفه.
سوقه، فإن كان من اإلسناد حيقق غرضه من  على جزء   كثريًا االقتصارُ منه  يقع كما 
سناد ، قطع اإل، أو حنو ذلكشيخروايته عن أو كنيته، أو أو نسبه، الراوي، اسم ساقه لبيان 

، وقد سبق نقل كلمة البن أيب خيثمة نفِسه فيها ما قد يفيد يف املوضع الذي يُذكر فيه ذلك
 .هذا

 األحاديث املعلة: -0
يف املبحث موسًَّعا منهجه فيه يأيت تفصيل وهي جانب بارز يف تاريخ ابن أيب خيثمة، 

 الثالث.
 ب
 ب

________________________ 

 .(1/166) ( اإلرشاد1)

(، والباحث صالح فتحي هلل يف 130-65( توسَّع د. كمال قاملي يف مقدمة حتقيقه قطعًة من السِ فر الثاين )ص2)
لى مواضعه (، يف بيان منهج ابن أيب خيثمة مفصَّاًل، مع اإلحالة يف ذلك ع41-1/25مقدمة حتقيق السِ فر الثالث )

 من الكتاب، وسأورد من ذلك، ومما وقفُت عليه، ملخًَّصا.
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يف مصاف الكتب الكبار يف امتاز تاريخ ابن أيب خيثمة بعدة ميزات أهَّلته ألن يكون 
 ه، مورًدا ملن بعده، وحمًّلا للدراسة والتحقيق.فن   

ويتبني من مجلة املطالب السابقة يف وصف الكتاب، ومنهج مؤلفه، أنه امتاز مبيزات، 
 أمهها:

 مول:الش -1
للسرية، وتواريخ وتراجم الصحابة، والتابعني، ومن جامع ابن أيب خيثمة هو تاريخ تاريخ 

 ، وغريهم.واخللفا،والقضاة، دبا،، بعدهم من الرواة والنقلة، واأل
، مع اإلشارة إىل ني، من املرتمجَ أصنافعدة وهذا الشمول يف ترمجة عدة طبقات، و 

، وميزة قد كربىأمهية  لكتاب مينح ا كل هذا  ،تراجم الرواةهذه النواحي الزمنية، والنوعية، يف 
 .ال تتوفر يف كتب تراجم أخرى

 :التنوع -2
 ،وأخبار السرية األحاديث، واآلثار، يف طياته كماا وافرًا منتاريخ ابن أيب خيثمة يضم 

الفنون أنواع من  جرًحا وتعديًًّل، والنقول النفيسة يفنسًبا، وأخبارًا، و الكًّلم يف الرواة و 
من الشعر،  ، التفسري، والعقائد، وعلوم احلديث، واألحكام، واآلداب، وسوى ذلكالشرعية

 .وغريها والتواريخ، واأليام، والنثر، واللغويات،
 واليف التفاسري، واآلثار، وحنوها،  ةرمبا كان يف هذه األنواع ما ال حتتويه كتب متخصصو 

 .علو رتبة الكتاب اع، ما يؤكديف هذه األنو  شك أنه ينفرد بأسانيد كثرية
 أثىن به األئمة عليه من غزارة فوائده، وكثرة فرائده.ما وقد سبق يف الكًّلم عن الكتاب 

 :األصالة -3
من أهم ما يتميز به تاريخ ابن أيب خيثمة: كونه مصدرًا أصيًًّل من مصادر احلديث 

ة، وفيه قدر كبري جداا من والنقد، فهو كتاب متقدم، أُل  ف يف العصر الذهيب لتدوين السن
نُقول املشافهة اليت ال توجد يف غريه، بل والنقول من خطوط العلما، الكبار، كالنقل من 

 كتاب علي بن املديين، عن حيىي القطان، املكتوب خبط علي   من   خط حيىي بن معني، والنقل
 نفسه.
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العلما، املتقدمني، الذين رووا عن طبقة شيوخ البخاري، ومسلم، وابن أيب خيثمة من 
 من مسلم. أسانيدبل هو أعلى يف عدة 

كما أن ابن أيب خيثمة انتقى من كل فن   مصدرًا أصيًًّل خترَّج به، كما سبق نقل تنويه 
 .، حيث ذكر أن ابن أيب خيثمة أخذ كل فن عن أعًّلمهاخلطيب البغدادي بذلك

، -سبق اإلملاح إليها-عديدة  خ ابن أيب خيثمة مع اعتماده على مواردتاريإن وهلذا ف
 لعامة الناقلني يف خمتلف حمتوياته، أحاديث، وآثارًا، ونقًدا.وُعمدة يف نفسه مورد أصيل، هو 

 النقد: -3
ناقًدا مدقًقا فيما بل كان مل يكن ابن أيب خيثمة راويًا جمرًدا، أو ناقًًّل مكتفًيا بالنقل، 

 من أقوال وأحاديث، وأمسا، وأنساب، وغري ذلك.يف كتابه يعرضه 
ومن هذا شأنه من األئمة، وما هذا شأنه من الكتب، يعرف أهل العلم فضله وعلو 

بًّل  عرض الغث والسمنيرمبا ألنه يدل على معرفة وحذق غالًبا، وألن الراوي اجملرد رتبته، 
ح له فيه أبوابًا، كما فعل ابن أيب خيثمة يف الناقد يدر  ب القارئ على النقد، ويفت، وألن متييز

 نقد األحاديث، فنشأت عنه هذه الرسالة.
 :االبتكار -5

من جرى على منهجية مبتكرة كمنهجية ابن  -فيما أعلم-الباب ال يوجد يف مصنفات 
وقد سبق يف منهجه أنه جرى يف كتابه، الضخمة أيب خيثمة يف تناوله للمادة املتنوعة الثرية 

ب تارخيه بذوق عال، جعل اخلليلي يقصر اإلفادة منه على ريقة فذة باقتدار، فكتطعلى 
فاصل ، نظرًا ألمور منها أنه كتبه بطريقة مبتكرة، وغامضة املاملربز املتوسع يف هذا الشأن

 .أحيانًا
عملياا وهلذه امليزات وغريه تواترت كلمات األئمة يف الثنا، على الكتاب، وتواتر 

 ه، وصدورهم عنه، واستفادهتم منه.اعتمادهم علي
 
 
 
 

 ب
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 :مطالبة أربعفيه و  

 .فيه ومنزلته العلل، بعلم خيثمة أبي ابن عناية 

 .وعرضها العلة إيراد في خيثمة أبي ابن منهج 

 .خيثمة أبي ابن عند العلل أجناس 
 .خيثمة أبي ابن عند واملوازنة الترجيح قرائن 
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 عنايته هبذا اجلانب -حبسب ما وقفت عليه-ربز األئمة الذين ترمجوا البن أيب خيثمة مل ي  
، وال منزلته فيه، وقد جاءت هذه الرسالة إلبراز األمرين، وبيان (1)املهم من علم احلديث

 مكان ابن أيب خيثمة فيهما.
 : عناية ابن أيب خيثمة بعلم العلل:أوًل 

 ميكن باالستقراء والسرب استنباط عناية ابن أيب خيثمة بعلل احلديث، وذلك من جهات:
 العناية باختالف الرواة: -1

رتبط به من طرائق عرض اخلالف، علم العلل يف األصل هو علم اختالف الرواة، وما ي
 وقرائن الرتجيح والتعليل، وما إىل ذلك.

إيراد اختالفات الرواة يف الرواية عن مدارات من يف تارخيه أكثر ابن أيب خيثمة وقد 
، وهو أمر ظاهر عند استعراض كتابه، ومنه نشأ من االختالفاتأجناس متنوعة عديدة، وب

فر الثاين من تارخيه فقط.  هذا البحث يف حنو ستني اختالفًا عرضها ابن أيب خيثمة يف الس ِّ
أحيانًا يف ترمجة بعض الرواة على أنه خمتلف يف حديثه، أو مة ابن أيب خيثوقد ينص 

 ينص على أن حديثًا قد اخت لف فيه.
، حيث ترجم لثابت بن وديعة، وقال: الثاينومن مناذج ذلك يف هذه الرسالة: احلديث 

، حيث الرابع، واحلديث (2)، مث ساق اخلالف«فيه عنه لفواخت   وهب، بن   زيد   هحديث   روى»
 .(7)، مث ساق اخلالف فيه«حديثه يف خمتلف»وفل األشجعي، فقال: ترجم لن

، وقوله يف ترمجة (4)«حديثه يف اختلفوا»ومن ذلك قوله حيث ترجم لكعب بن زيد: 
 .(5)«حديثه يف خمتلف»ملحان أيب عبدامللك: 

________________________ 

(، ذكر استمداد ابن أيب خيثمة علم احلديث 11، من املبحث األول، من هذا القسم )صين( سبق يف املطلب الثا1)
 أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني.اإلمامني من 

 .(55)ص( 2)

 .(11)ص( 7)

فر الثاين )4)  .(251)ص من هذه الرسالة الرابع عشر(، واخلالف عنه هو املبحوث يف احلديث 1/525( الس ِّ

فر الثاين )5)  (.1/557( الس ِّ
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، وقوله يف (1)«قبل اختالفه فذكرت فيه، خمتلف حديث وهذا»قوله يف حديٍث: منه و 
 بن مسروق أخبار يف اختالفه كتبت وقد فيه، خمتلف حديث وهذا: »حديٍث آخر

 وهو»، ويف آخر: (7)«هذا قبل كتبته وقد فيه، خمتلف حديث هذا»ويف آخر:  ،(2)«األجدع
 .(4)«ذكره تقدم وقد إسناده، يف خمتلف حديث

  نه كانت البن أيب خيثمة عناية باختالفات الرواة، وكتابتها وإدخاهلا يفوهذا يبني أ
 كتابه، حىت إنه رمبا أحال إىل خالف ذكره يف موضع إذا جاءت مناسبته يف موضع آخر.

 الرواة: بيان مراتبالعناية ب -2
أمهها: طبقات الرواة، وبيان منازهلم وترتيبهم من يرتكز علم العلل على عدة مقومات، 

يان أصح لبعنه، وذلك يشرتكون يف الرواية  معني حفظ حديث شيخٍ اجلملة، أو يف يف 
 الروايات عن مدارات األحاديث، وترجيح بعضها على بعض.

 عدة نقوالت يف أصحابالنقد أئمة وقد اعتىن ابن أيب خيثمة هبذا اجلانب، فنقل عن 
 ،(1)الزهريو  ،(3)وعروة ،(3)نافعو  ،(5)وجماهد ،(5)-رضي هللا عنه-علي بن أيب طالب 

 .(15)واألوزاعي ،(14)ومنصور ،(17)األعمشو ، (12)وثابت ،(11)وقتادة ،(15)وإبراهيم
________________________ 

فر الثاين )1)  (.1/775( الس ِّ

فر الثاين )2)  (.1/541( الس ِّ

فر الثاين )7)  (.1/553( الس ِّ

فر الثاين )4)  (.1/551( الس ِّ

 (.275) ( قطعة من الكوفيني5)

فر الثالث )5)  (.335( الس ِّ

فر الثالث )( 3)  .(7231، 7233، 7235، 2525، 2525، 2555، 333، 355الس ِّ

فر الثاين )3)  (.1451( الس ِّ

فر الثاين )( 1) فر الثالث )(، 7344الس ِّ  (.4335، 4335، 2353-2353، 154-153الس ِّ

فر الثالث )15)  (.4533( الس ِّ

فر الثالث )11)  (.4512 ،1375( الس ِّ

فر الثالث )12)  (.2537( الس ِّ

فر الثالث )17)  (.1335( الس ِّ

فر الثالث )14)  (.4531( الس ِّ

فر الثالث )15)  (.4311 ،4532 ،4535( الس ِّ
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تنوُّع  -على سبيل احلصرمل يكن مع أن املذكور هنا -ويالحظ يف هذه النقوالت 
 ، وتعدد األئمة املنقول عنهم.اطبقات املدارات، وتنوع بلداهن

 بني الرواة بإطالق، دون ربطهم بشيخٍ  قارنةنقوالت يف املكما نقل ابن أيب خيثمة عدة 
 .(1)معني

 مراتب حديث الراوي:بيان ة بالعناي -7
كان من أهم ما يعتمد عليه األئمة يف الرتجيح واإلعالل: تفصيل أحوال الرواة، والنظر 

 يف غريها. هيف اجلهات اليت كان ضبطهم فيها أعلى، أو أقل، من
ومن مظاهر عناية ابن أيب خيثمة هبذه القضية: نقوله عن بعض األئمة يف ذلك، كما 

 ،طاووس وابن الزهري، عن إال فخفه، العراقيني عن معمر حدثك إذا»معني: يف نقله قول ابن 
 األعمش حديث يف عمل وما فال، والبصرة الكوفة أهل فأما مستقيم، عنهما حديثه فإن
: قال .«أسانيده أحفظ فلم صغري وأنا قتادة إىل جلست: معمر قال»وقوله:  ،(2)«اشيئً 

 ،الضرب وهذا ،عروة بن وهشام لنجود،ا أيب بن وعاصم ثابت، عن معمر وحديث»
 يف بثقة ليس حازم أيب ابن»نقله قول ابن معني: كما يف و ، (7)«وهاماأل كثري مضطرب

، وكما (4)«بأس به ليس صدوق ثقة حازم أيب ابن: »ه، مع نقله قبل ذلك قول«أبيه حديث
 وهو منه مسع فإنه ،سفيان حديث يف إال ،شيء كل يف ثقة قبيصة»يف نقله قول ابن معني: 

 .، وغري ذلك(5)«صغري
 استعمال قرائن متنوعة يف الرتجيح: -4

رجَّح ابن أيب خيثمة، وأشار إىل الرتجيح، يف اختالفات كثرية عقدها يف كتابه، واستند 
يف ذلك إىل قرائن متعددة، تدل على فهم ومعرفة وإتقان لصنعة احلديث، وعلم العلل، 

________________________ 

فر الثالث )مثاًل: ( 1) ، 7733، 7214، 7155، 7144 ،7175 ،7152 ،2121 ،2114، 2254الس ِّ
7453 ،7432 ،7535 ،7533 ،7331.) 

فر الثا2)  (.1114لث )( الس ِّ

فر الثالث )7)  (.11/751(، وفيه سقط يتمم من إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي )1257( الس ِّ

فر الثالث )4)  (.7714، 7715( الس ِّ

 (.7/425( هتذيب التهذيب )5)
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والقدر املشرتك، وذكر التفصيل، واملتابعات القاصرة، وغريها،  وقرائنه، مثل: احلفظ، والكثرة،
 .-بإذن هللا- خاص هلذه القرائن مطلبوسيأيت 
 نقل الرتجيح واإلعالل عن أئمة النقد املشهورين وغريهم: -5

متيز بعض أئمة النقد احلديثي بوفرة النتاج النقدي، وذلك يف جمالسه ومذاكراته اليت 
من األئمة من مل يشتهر بذلك، ولكن له نقدات قرانه، كما أن يعقدها مع تالمذته وأ

وترجيحات يفيد هبا بعقب بعض مروياته، إذ األصل أن لدى كل راو مطلع امللكة النقدية 
 .(1)اليت تؤهله هلذا، أصاب يف نقده أو أخطأ

، وترجيحاهتم، األئمة وقد اعتىن ابن أيب خيثمة عناية ظاهرة بنقل أقوال بعض هؤالء
 حكامهم على الرواة باخلطأ، والوهم، واإلصابة، وغري ذلك.وأ

يف نقل ابن أيب خيثمة، وإكثاره عنه، هو احلافظ اإلمام حيىي بن معني، وأول من يربز 
نقل عنه يف جوانب حديثية خمتلفة، واشتهرت نقوله عنه يف حيث أكثر ابن أيب خيثمة من ال

ابن معني يف هذا الباب، ويظهر أن لتفريغ ابن جانب جرح الرواة وتعديلهم، وع دَّ أحد رواة 
 أثرًا يف إشهار ذلك.« اجلرح والتعديل»أيب حامت نقوالت ابن أيب خيثمة يف كتابه 

إال أن من أهم اجلوانب اليت نقل فيها ابن أيب خيثمة عن ابن معني: علل احلديث، 
نب، ومن ذلك يف يف هذا اجلا -حبسب ما وصلنا من كتابه-حيث نقل عنه مقدارًا جيًدا 

 هذا ركانة حديث»العاشر عن ابن معني قوله: أحاديث هذه الرسالة: نقله يف احلديث 
، ويف احلديث اخلامس والثالثني قول ابن معني يف حديث  (2)«أبيه عن: فيه ليس مرسل،

 .(7)«مرسل»كعب بن مرة: 
ر ذلك، فكان وقد عرض ابن أيب خيثمة كتابًا على ابن معني، أو قرأ عليه منه، أو حض

 ابن معني يكتب بيده على الكتاب يف علل أحاديثه، وينقل ابن أيب خيثمة ما كتب من خطه،
فمن ذلك يف أحاديث هذه الرسالة: قول ابن أيب خيثمة يف احلديث الثالث والعشرين: 

________________________ 

 .(1/125مقارنة املرويات، د. إبراهيم الالحم )( 1)

 .(252)ص( 2)

 .(554)ص( 7)
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: «شبل» على بيده معني بن حيىي فكتب هذا؟ عيينة ابن حديث عن معني بن حيىي سئل»
 .(2)، وله مناذج أخرى يف التاريخ(1)««شيًئا النيب من يسمع مل خطأ،»

ومن ذلك: نقله بعض احلوارات النقدية بني والده الناقد احلافظ أيب خيثمة زهري بن 
حرب، وابن معني، ومنه يف أحاديث هذه الرسالة قول ابن أيب خيثمة يف احلديث اخلامس 

 فقال. منصورًا فقدم واألعمش؟ نصور،م عن -حاضر وأيب- معني بن حيىي سئل» والثالثني:
 ،(7)«أكتبها فلم فيها، اختلفا أحاديث   يعد وجعل ،«منصور من أسند األعمش ال،: »أيب

 .-كما سبق يف ترمجته- وله مناذج أخرى يف كتابه
ومن األئمة الذين نقل عنهم ابن أيب خيثمة يف علل احلديث، فأكثر: حيىي بن سعيد 

خيثمة على كتاب علي بن املديين، عنه، خبط ابن املديين، فنقل  القطان، حيث وقف ابن أيب
 إلَّ  دفع»، قال ابن أيب خيثمة: «رأيت يف كتاب علي»عنه كثريًا، مصد ِّرًا ذلك غالًبا بقوله: 

 حيىي مع وحنن بالبصرة ،بيده أبيه كتاب أنه ذكر اكتابً  املديين عبدهللا بن علي]عبدهللا بن[ 
 يف شيء وكل ،علي من أمسعه ومل الكالم، هذا منه فكتبت ائتني،وم عشرين سنة معني بن

 .(4)«أخذته الكتاب هذا فمن ،«علي قال» :هذا كتايب
كما نقل ابن أيب خيثمة عن بعض شيوخه غري املشهورين بالنقد، كنقله يف احلديث 

، ونقله (5)احلادي واألربعني من هذه الرسالة إعالاًل أليب جعفر حممد بن سعيد ابن األصبهاين
 .(3)أمحد بن جناب، و (5)إبراهيم بن عبدهللا اهلرويعن 

 ثانًيا: منزلة ابن أيب خيثمة يف علم العلل:
تبني فيما سبق اهتمام ابن أيب خيثمة، وعنايته، بعلل احلديث، وبياهنا يف ثنايا تارخيه، 

 :التالية رو وقد أبدى يف ذلك معرفة وبراعة، تتجلى يف األم

________________________ 

 .(737)ص( 1)

فر الثاين 2) فر الثالث )/1252، 17)( الس ِّ  (.4535، 4551ج(، الس ِّ

 .(554)ص( 7)

فر الثالث )4)  (.573( الس ِّ

 .(515)ص( 5)

فر الثاين )5)  (.251( الس ِّ

فر الثالث )3)  (.4324، 4322( الس ِّ
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 العلل: العناية بعلم -1
 حديث الرواة، ومراتب جوانب تدل على اطالع ودقة، كما سبق يف مراتبمن وذلك 
 .الراوي، مثاًل 

 استخدام قرائن الرتجيح واإلعالل املختلفة: -2
، وكلها قرائن استعملها أئمة النقد، -ها اخلاصمطلبكما سيأيت يف -وهي قرائن متنوعة 

 لعلل.وعلم ا ،احلديثيوهي مقررة يف أصول النقد 
والبن أيب خيثمة نقدات دقيقة استعمل فيها قرائن الرتجيح واإلعالل برباعة، ونقده يف 
احلديث السابع عشر خري مثال على ذلك، فإنه استعمل قرائن لتخطئة أحد الرواة فيما 
أخطأ فيه، وتصويب رواية م ن خالفه يف ذلك، واستعمل قرائن أخرى لتصويب رواية األول، 

 ، يف جهة أخرى.وختطئة الثاين
تدل داللة  ، مع ما يف بعضها من غموض وصعوبة،هبذه القرائنومعرفة ابن أيب خيثمة 

 فهم ودقة يف هذا الباب، ومنزلة ال تقل عن منزلة أقرانه فيه.واضحة على 
 ة أئمة النقد غالًبا:موافق -7

 55 حديثًا، من أصل 73وافق ابن أيب خيثمة أئمة النقد من سابقيه والحقيه يف 
ع األخذ ، ممن األحاديث ٪53قارب ت   حديثًا، من أحاديث هذه الرسالة، ما يشكل نسبةً 

ويف غالبها - بقية األحاديث إما أين مل أجد فيها كالًما لغري ابن أيب خيثمة باالعتبار أن
ابن أيب خيثمة مل يرجح فيها، أو مل ، أو أن -ما رجحه هوتكون القرائن تدل على رجحان 

 .نه يشري إىل ترجيحتبنيَّ أأ
واألئمة الذين وافقهم هم كبار النقاد املعروفني، كيحىي بن معني، وأمحد بن حنبل، 

، والبخاري، ومسلم، وأيب زرعة، وأيب داود، وأيب حامت والذهلي، وإسحاق بن راهويه،
 وابن عدي، والعقيلي، والنسائي، وأيب القاسم البغوي، والرتمذي، والبزار، ،ويعقوب الفسوي

 واخلطيب البغدادي، وابن عبدالرب، البيهقي،و وابن منده، وأيب نعيم األصبهاين،  والدارقطين،
 وغريهم.

ث قليلة وأما األحاديث اليت وجدت  أن ابن أيب خيثمة خولف فيها، فهي أحادي
(، وهو يف كل واحد منها مواف ٌق يف ترجيحه من إمام 55، 71، 21، 15، 1)األحاديث: 

 مع ابن أيب خيثمة ومن وافقه. -حبسب ما تبني ل-ها يكون الراجح فيه غالبأو أكثر، و 
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بني أئمة النقد، يف جوانب علل وكل ذلك يدل على أن البن أيب خيثمة منزلة حمفوظة 
، وهي منزلة ال بد من إبرازها مبا يستحقه هذا اجلهد الكبري من هذا احلديث، واختالف الرواة

من أال يقتصر النظر إليه باعتباره ناقاًل ألقوال األئمة يف نقد اإلمام يف هذا اجلانب، وال بد 
 .، كما هو املشهور عنهالرواة فحسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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أكثر ابن أيب خيثمة من عرض اختالفات الرواة، وعلل مروياهتم، يف تضاعيف تارخيه 
فر الثاين، وهي أحاديث  احلافل، ومن ذلك عرضه اختالفاهتم يف ستة ومخسني حديثًا يف الس ِّ

 هذه الرسالة.
 رضها، منهًجا أستخلصه من هذه األحاديث فيما يلي:وقد هنج يف إيراد العلة، ويف ع

: منهج  يف إيراد العلة: ابن أيب خيثمة أوًلا
 بيان  قدحها فيه.ها إىل اإلسناد املعلَّل، و ومرادي بإيرادها: توجيه  

 .ورمبا سلك يف املوضع الواحد أكثر من طريقة وقد سلك يف ذلك طرقًا متنوعة،
 :لكجتتمع يف أربع مساوطرقه يف ذلك 

 وصف املخالفة: -1
ينتهج ابن أيب خيثمة أحيانًا يف إيراد علة احلديث: االكتفاء بوصف حمل االختالف بني 

َياًل  إسحاق أبو ترك»اإلسنادين، كما يف قوله يف احلديث األول:  وقوله ، (1)«اإلسناد من مخ 
 .(3)، ومواضع أخرى مشاهبة(2)«ومل يرفعه»يف احلديث اخلامس: 
 االكتفاء بوصف حمل اخلالف، وكون هذا إيراًدا للعلة، وبيانًا لقدحها وال تعارض بني

يف اإلسناد، فإن القرائن تفيد أحيانًا أن ذلك من ابن أيب خيثمة إشارة إىل اإلعالل، كما 
 .-بإذن هللا-سيتبني يف القسم التطبيقي 

 استغراب املخالفة: -2
 خيثمة، حيث يستغرب اإلسناد وهي السمة الغالبة إليراد علة احلديث عند ابن أيب

، مث ي عقب ذلك غالًبا ببيان وجه غرابته، ويعقبه أحيانًا بالرواية «كذا قال»املعلل بعبارة: 
 املخالفة له، ورمبا جعلها قبله أحيانًا أخرى.

، وقوله يف (5)«عباس ابن عن: قال كذا»يف احلديث الثالث:  : قولهومثال ما سبق
 ، مث أسند«...معاوية بن   زهي   وخالفه .َجَبلة عن فروة،: شريك قال كذا»احلديث الرابع: 

 ________________________ 

 .(45)ص( 1)

 .(122)ص( 2)

 .42، 33، 8، 2انظر من هذه الرسالة: األحاديث: ( 3)

 .(82)ص( 5)
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 .(2)-كما سبق-، وأمثلة هذا النوع كثية، فهي السمة الغالبة (1)رواية زهي
إذ قد يورد وإن كانت مسة غالبة، فليست قاعدة مطردة، وال بد من التنبيه على أن هذه 

القرائن احملتفة اب واإلعالل، وهذا استثناء تبينه هذه العبارة، أو حنوها، على غي إرادة االستغر 
 ،األربعنيو  الثالثني،السابع، و : حاديثكالم ابن أيب خيثمة عليه، كما يف األبو  ،باحلديث

 من هذه الرسالة.
فإنه غالًبا ال يريد  وقد الحظت أن ابن أيب خيثمة إذا أورد العبارة بالصيغة املضارع

 واحلادي والعشرين،السادس عشر،  :ها، كما يف األحاديثاستغراب اإلسناد الذي ساقه قبل
 واحلادي والثالثني.

 أهنا تظهر استو يف احلديث الثالث واألربعني،  «قال كذلك: »كما أنه استعمل صيغة
 .بل هي حلكاية االختالف ،«قال كذا: »أخرى مواضع يف قوله داللة حتمل ال

بالتفرد، مث أورد من أوجه احلديث ما ورمبا نقل عن غيه ما يفيد االستغراب، كاحلكم 
 عن األحوص،ه، كما أخرج يف احلديث احلادي واألربعني رواية أيب يؤيد خطأ ما نقل استغرابَ 

، مث نقل عن ابن أبيه عن ،-أمه أيب- جده عن عبيدهللا، بن حرب عن السائب، بن عطاء
 عن عطاء بن السائب، ، مث أسند روايتني«هذا غي   أبيه، عن: يقل ومل»األصبهاين قوله: 

 ليس فيهما ما زاده أبو األحوص.
 التصريح بالوجه الصواب: -3

وقد يكون إنشاًء من ابن أيب خيثمة، أو نقاًل، كما جاء يف احلديث العاشر، حيث 
 هذا ركانة حديث»أسند حديث يزيد بن ركانة، عن أبيه، مث نقل عن ابن معني قوله: 

ما يف احلديث الرابع والعشرين، حيث أسند رواية بكي بن ، وك(3)«أبيه عن: فيه ليس مرسل،
 يسمع مل وشهر»أيب السميط، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، فقال: 

 
________________________ 

 .(52)ص( 1)

، 22، 21، 22، 15، 18، 17، 14، 15، 13، 12، 11، 5، 8، 7، 3( انظر من هذه الرسالة: األحاديث: 2)
23 ،24 ،23 ،27، 28 ،25 ،31 ،32 ،33 ،35 ،34 ،38 ،35 ،52 ،51 ،55 ،54 ،57 ،58 ،55 ،
42 ،41 ،43 ،45 ،44 ،43. 

 .(222)ص( 3)
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 .(1)«خارجة بن عمرو من
 إيراد ما يبني العلة من أحوال الرواة:  -5

 بن حيىي مسعت وقدكما ختم اخلالف عن مجيل بن زيد يف احلديث الرابع عشر بقوله: 
، للتدليل على أن االختالف عنه اضطراٌب راجع (2)«بثقة ليس زيد بن مجيل: »يقول معني

 .(3)إىل ضعفه
 ثانياا: منهج ابن أيب خيثمة يف عرض العلة:

 واملراد بعرضها: طريقة سياق اختالف الرواة، وتوضيح أوجه احلديث.
وًجا متنوعة،وقد انتهج ابن أيب خيثمة يف ذلك  منها يف  رمبا تداخل بعضها،و  هن 

 أحاديث هذه الرسالة ما يلي:
 االختالف ضمنها أو عقبها: النص  إيراد أوجه احلديث بأسانيدها، و  -1

وهذه هي الطريقة الغالبة يف عرض ابن أيب خيثمة لالختالفات يف كتابه، ومثاله قوله يف 
 احلديث األول: 

َيل، عن ثابت، أيب بن حبيب عن سفيان، حدثنا: قال نعيم، أبو حدثنا»  نافع عن مخ 
 الصاحل، واجلار الواسع، املسكن: املرء سعادة من: » هللا رسول قال: قال عبداحلارث، بن

 .«اهلينء واملركب
 نافع عن حبيب، عن سفيان، عن الفزاري، إسحاق أيب عن عبدهللا، بن صبيح وحدثنا

 .حنوه النيب عن عبداحلارث، بن
َياًل  إسحاق أبو ترك  .(5)«اإلسناد من مخ 

 .(4)وج ل أحاديث الرسالة معروضة أوج ه ه هبذه الطريقة

________________________ 

 .55، 38، 37، 34، 31، 23(، وانظر: األحاديث: 515( )ص1)

 .(241)ص( 2)

 .55، 13: احلديثني( وانظر من هذه الرسالة: 3)

 .(45)ص( 5)

 ،22 ،21 ،22 ،15 ،18 ،17 ،13 ،14 ،15 ،13 ،12 ،5 ،8 ،7 ،3 ،4 ،5 ،3( انظر: األحاديث: 4)
23، 25، 42، 23، 27، 28، 25، 32، 31، 32، 33، 35، 34، 33، 37، 38، 35، 52، 52، 53، 
55، 54، 53، 57، 58، 55، 42، 41، 42، 43، 45، 44، 43. 
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 :هاعرض األوجه بدون أسانيد -2
 الثاين، والسادس والعشرين. :يف احلديثنيذلك سند بعضها، كما وقع منه وقد ي  

 عرض اختالفات دون املدار األعلى ضمن عرض اخلالف عنه: -3
بن أيب خيثمة خالفًا عن األعمش يف روايته عن عرض ا، -مثاًل -ففي احلديث الثاين 

 .(1)زيد بن وهب، ضمن عرض اخلالف عن زيد
 طريق خارج اخلالف لتأييد أحد األوجه فيه:سياق  -5

كما حكى يف احلديث الرابع خالفًا عن أيب إسحاق، كان أحد األوجه فيه من روايته 
ديَث من طريق عبدالرنمن بن نوفل عن فروة بن نوفل، عن أبيه، أسند عقبه ابن أيب خيثمة احل

 .(2)، عن أبيه-أخي فروة-
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 .41 ،32 ،25 ،28 ،23 ،7 ،5(. وانظر: األحاديث: 34ص)( 1)

 .41 ،57 ،35 ،38 ،13 ،7 ،4حاديث: (. وانظر: األ52ص( )2)
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 أيب خيثمة من اختالفات إسنادية، فمن ذلك:تنوعت أجناس العلل فيما عرضه ابن 
 إسقاط راٍو وإثباته: -1

وهو اجلنس األكثر وروًدا عند ابن أيب خيثمة، ولعله ألنه يكتب يف تراجم الرواة، 
ة من شيوخهم، ومساعات من قيل بصحبته من اهتم بإثبات مساعات الرواوخاصة الصحابة، ف

 .النيب 
 ،10 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1وعليه جاءت االختالفات يف األحاديث: 

17، 18، 19، 22، 23، 22، 20، 22، 27، 29، 35، 31، 32، 33، 32، 30، 
32، 37، 38، 39، 25، 21، 22، 29، 05، 02، 00، 02. 

مع إسقاط ط، وقد يكون فيه سق  راٍو م  أكثر من  على أنه قد يكون يف احلديث الواحد
 آخر من أجناس العلة. جنس  الراوي 

وال شك أن بعض اإلسقاط يتداخل مع الوصل واإلرسال، ألن إسقاط الصحايب، مع 
هذا عدم ثبوت صحبة الراوي عنه، نوع  من االختالف يف وصل احلديث وإرساله، إال أن 

وإن مل  قيل بصحبتهقد ي عن الصحايب صحايب مثله، أو ميتاز عن الوصل واإلرسال بأن الراو 
 .تثبت

 إبدال راو بآخر: -2
 ،29 ،28، 21، 12 ،12، 7، 2، 2 وعليه جاءت االختالفات يف األحاديث:

31، 30 ،39، 22 ،23 ،27 ،28 ،29 ،01. 
 ويف عدٍة من هذه االختالفات كان الـم بد ل صحابيًّا بآخر.

 إبدال إسناد بآخر: -3
 .23، 25وعليه جاء االختالف يف احلديثني: 

 :وتعيينه راوٍ  إهبام -4
 .22 ،7 ،2وعليه جاءت االختالفات يف األحاديث: 

 الوقف والرفع: -5
 .03، 02، 22، 0وعليه جاءت االختالفات يف األحاديث: 
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 الوصل واإلرسال: -6
 .20، 15، 2وعليه جاءت االختالفات يف األحاديث: 

 قلب إسناد: -7
 .19 يف احلديث: جاءت االختالفليه وع
 ذكر التصريح بالتحديث وعدم ذكره: -8

 .05، 27، 22وعليه جاءت االختالفات يف األحاديث: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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عديدة للرتجيح واملوازنة يف االختالفات احلديثية النقد بأقواهلم وتصرفاهتم قرائن قرَّر أئمة 

، ومن مث تشكُّل تاريخ النقد احلديثي الذي بدأ تشكُّلهبني الرواة، وهي يف احلقيقة مستمدة من 
حاته،  .(1)-رضوان هللا عليهم-عهد الصحابة ذ من قرائنه ومرج ِّ

ح أو مل ، تساعده من قرينة   حديثي    ترجيح  وال بد لكل  سواء نصَّ عليها اإلمام املرج ِّ
ينص، وقد ميكن استنباطها من سياق الكالم، وقد يبقى فيها نوع من اخلفاء والغموض، 

 .ا كانت معتَمَده فيهمل أهنحيتو املساندة اليت تؤيد ترجيح اإلمام، فيُلجأ إىل مجع القرائن 
القرائن املستعملة الستنباط أكثر ميالا إىل ترك  يف تارخيه وقد كان نقد ابن أيب خيثمة

مسة النقد احلديثي  -فيما يظهر-الدارس، وفهمه، منه إىل التصريح هبا، والنص ِّ عليها، وهذه 
 حاته.علم العلل، وقرائنه، ومرج ِّ  عند أئمة النقد األوائل، قبل استقرار

القرائن اليت استعملها ابن أيب خيثمة، قد مرَّ يف املطلب األول من هذا املبحث أن و 
 رتبته يف النقد، ومعرفته، وفهمه.وتدقيقه فيها، دليل على علو 

بدا يل أن ابن أيب خيثمة استعملها يف موازنته وترجيحه يف القرائن اليت وسأعرض هنا 
 د ترجيحه، وإن مل يظهر أنه استعملها.سنلقرائن اليت تأحاديث هذه الرسالة، مث أتبعها با

: القرائن املستعملة:  أوًلا
 :يف اإلسنادأو أكثر زيادة راو   -1

وهي قرينة راجعة إىل قرينة كربى، هي سهولة الوجه، وصعوبته، إذ إسقاط الراوي أسهل 
كون للحفظ من ذكره، وذكره حيتاج مزيد ضبط، فهو أقرب للرجحان من إسقاطه، وي

ا ومتاماا.  إسقاطه يف أحيان كثرية تقصرياا ممن أسقط، وذِّكره جتويدا
ولعمل األئمة هبذه القرينة مناذج عديدة، منها ما رجحوا فيه رواية الضعيف، لكونه زاد 

 .(2)رجالا يف اإلسناد
________________________ 

الغنام، وهو بعنوان: قواعد علم كات الصحابة يف الرواية، دراسة حديثية، د. نوال ا انظر: الباب الثاين من: استدر ( 1)
 .الرواية عند الصحابة

: -(844كما يف علل ابنه )-أن ابن هليعة أدخل راوياا يف إسناد حديث، فقال أبو حامت الرازي  -مثالا -منها  (2)
 مل: يبأل قلت، قال ابن أيب حامت: «هليعة ابن رواية أفسده وقد»، فذكر رواية ابن هليعة، وقال: «علة... احلديث هلذا»

 نقصان كان ولو رجل، زيادة هليعة ابن رواية يف»أوهامه؟ قال:  وكثرة هليعة ابن عرفت وقد هليعة، ابن برواية حكمت
= 
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ويشري إليها أحياناا بعبارة: واستعمل ابن أيب خيثمة هذه القرينة يف مواضع عديدة، 
 ، وحنو ذلك.«ترك من اإلسناد...»، أو: «اإلسناد...نقص من »

واألحاديث اليت يظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل فيها هذه القرينة من أحاديث هذه 
 ،54 ،51 ،56 ،53 ،52 ،22 ،26 ،14 ،11 ،13 ،15 ،4 ،6 ،3 ،1الرسالة هي: 

84، 33. 
 الكثرة: -2

ح مشهور من وهي اجتماع أكثر من راو  على رواية الوجه عن امل دار، وهذا مرج ِّ
حات النقد واملوازنة يف اختالف الرواة.  مرج ِّ

أحياناا  ويشري إليهأحاديث هذه الرسالة، استخدمه ابن أيب خيثمة يف مواضع من قد و 
اتفق مسعر »، «ووافقه يف اإلسناد...»، «قال كلهم...»، «وتابعه غري إنسان...»بقوله: 

 .، وحنو ذلك«وشعبة...
اليت يظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل فيها هذه القرينة من أحاديث هذه  واألحاديث

 .31 ،34 ،84 ،81 ،52 ،21 ،18 ،5 ،2 الرسالة هي:
 احلفظ: -5

وهي كون الراوي أحفظ من ُُمالِّفِّه، إما يف اجلملة، أو يف الشيخ املختَ َلف عنه )املدار(، 
 أو يف احلديث املعنيَّ أحياناا.

عمل هذه القرينة غالباا دون اإلشارة إليها، لكن يظهر من إيراده وابن أيب خيثمة يست
ستند إىل قرينة احلفظ يف رواية احلافظ بعقب رواية من هو أدىن منه مرتبة يف احلفظ، أنه ي

 ترجيح رواية األول.
واألحاديث اليت يظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل فيها هذه القرينة من أحاديث هذه 

 .36 ،82 ،83 ،53 ،55 ،51 ،24 ،24 ،11 ،16 ،6 ،8الرسالة هي: 
 متابعات املدار فمن فوقه )املتابعات القاصرة(: -8

________________________ 
= 

، وهي قرينة داخلة يف القرينة األصلية الكربى، وهي ترجيح من جاء بالوجه «حفظه هليعة ابن على أسهل كان رجل
 (.2/22ظر: مقارنة املرويات، د. إبراهيم الالحم )انو الصعب الوعر، على من جاء بالوجه السهل. 
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ا  -بضوابطه-فحيث كان املدار متابَ عاا على أحد األوجه عنه، فإن هذا يعترب  حا مرج ِّ
 لذلك الوجه.

واألحاديث اليت يظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل فيها هذه القرينة من أحاديث هذه 
 .31، 81، 52، 54، 53، 52، 24، 15، 1، 3 ،8رسالة هي: ال

 القدر املشرتك: -3
 االختالف، أوجه من واحد وجه مقابل يف أكثر أو وجهان عليها جيتمع اليت الصفة»وهو 

 .(1)«جهة من أكثر يف أو ،أخرى جهة يف اختالف الصفة هذه يف اجملتمعة األوجه بني
 اتيف اختالفمن جهات النظر جهة دقيقة هو  واستعمال القدر املشرتك يف الرتجيح

 .والفهم يف النقد احلديثيوهو يدل على منزلة ابن أيب خيثمة من املعرفة الرواة، 
واألحاديث اليت يظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل فيها هذه القرينة من أحاديث هذه 

 .82، 81*، 51، 2، 1الرسالة هي: 
 اضطراب الراوي: -6

عن أحد الرواة عن املدار، خبالف غريه، فيكون االختالف عنه قرينة وهو أن خُيتَ َلف 
 على نزول ضبطه للحديث.

 .31ويظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل هذه القرينة يف احلديث: 
 انقطاع الرواية: -1

 وهو كون رواية الراوي عن شيخه منقطعة، مما يؤيد رواية من رواه عنه بواسطة.
، ووافقه بعض 88 ،53 ،28ن أيب خيثمة يف األحاديث: هذه القرينة استعملها ابو 

 األئمة عليها.
وقد توجد هذه القرينة معكوسة، حبيث ُيستدل على االنقطاع بإدخال الواسطة، إال أن 

ا إلدخال الواسطة.  االنقطاع قد يُدرك بغري هذه القرينة، فيكون مؤيدا
 إدخال الواسطة: -4

 ديث بغري ذِّكر السماع، ومؤكدة خلطأ َمن ذََكَره.وهي قرينة مؤيدة لرواية من يروي احل
 .34، 21، 26وقد استعملها ابن أيب خيثمة يف األحاديث: 

________________________ 

 (.2/151( مقارنة املرويات، د. إبراهيم الالحم )1)
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 ذكر التفصيل: -2
، أو يسوق احلديث سياقة مطوَّلة، فيكون  وذلك بأن يذكر أحد الرواة قصة، أو تفصيالا

 هذا أدلَّ على حفظه إياه ممن اختصره، أو رواه باملعىن.
 .82بن أيب خيثمة استعمل هذه القرينة يف احلديث: ويظهر أن ا

 ثانياا: القرائن املساندة:
ر ابن أيب خيثمة إىل استعماهلا، لكنها تسند ترجيحاته يف األحاديث  وهي قرائن مل ُيشِّ

 اليت سأورد أرقامها يف هذه الرسالة بعقب كل قرينة.
 زيادة راو أو أكثر يف اإلسناد: -1

، 83، 88، 53، 58، 55 ،22 ،21، 26، 23، 28، 12، 1، 1األحاديث: 
82 ،36. 

 الكثرة: -2
، 24، 12، 14، 11، 16، 18، 15، 14، 2، 4، 1، 3، 8، 2، 1األحاديث: 

22 ،25 ،28 ،24 ،22 ،51 ،52 ،55 ،56 ،54 ،52 ،84 ،82 ،34. 
 احلفظ: -5

، 21، 26، 23، 28، 25، 22، 21، 14، 18، 14، 2، 4، 1، 5األحاديث: 
24 ،22، 51 ،53 ،51 ،54 ،52 ،82 ،81 ،35 ،38. 

 متابعات املدار فمن فوقه )املتابعات القاصرة(: -8
 .36، 34، 84، 54، 22، 23، 28، 22، 12، 1، 6، 5، 1األحاديث: 

 القدر املشرتك: -3
 .84، 82، 22، 25، 24األحاديث: 

 اضطراب الراوي: -6
 .84، 81، 81، 54، 24، 12، 4، 8األحاديث: 

 اع الرواية:انقط -1
 .13، 1ن: ااحلديث

 التصريح بالسماع )ضد إدخال الواسطة(: -4
 .22احلديث: 
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 (:، ضبط يف جهة دون أخرىاختالط إرسال، تفصيل حال املدار )تدليس، -2
 .38، 32، 34، 81، 54، 51، 56، 51، 11، 8األحاديث: 

، أو يف جهة يف اجلملة، أو يف املدار خاصةثقة أو ضعف: ) الراوي تفصيل حال -14
 :(دون أخرى

 .82، 51، 53، 58، 22، 24، 21، 11 ،16 ،18، 8، 5األحاديث: 
 سلوك اجلادة:  -11

 .12، 2: اناحلديث
 قرائن خارجية: -12

 .22كقرينة احلدث التارخيي املشهور يف احلديث: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب



 املقدمة 95                                                                                                

 

 



 األولاحلديث  95                                                                                                

فر الثاين من   (:1/34) التاريخ الكبريقال ابن أيب خيثمة يف الس ِّ
 يل،ُخم  عن ثابت، أيب بن حبيب عن سفيان، حدثنا: قال نعيم، أبو حدثنا -12

 الواسع، املسكن: املرء سعادة من»:  هللا رسول قال: قال احلارث،عبد بن نافع عن
 .«اهلينء واملركب الصاحل، واجلار

 حبيب، عن سفيان، عن الفزاري، إسحاق أيب عن عبدهللا، بن صبيح وحدثنا -11
 .حنوه النيب عن عبداحلارث، بن نافع عن

 .اإلسناد من يًل ُخم  إسحاق أبو ترك
 

 الوجه األول: الثوري، عن حبيب بن أيب ثابت، عن خيل، عن نافع بن عبداحلارث:
 أمحد بن املظفر البكري، عن ( من طريق5111أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ) *

 به، مبثله. أيب نعيم،، عن ابن أيب خيثمة
/السفر 364/السفر الثاين، 2492أخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري )و  *

 ، به، مبثله.أيب نعيمعن الثالث( 
 (،19454وأخرجه أمحد ) *

 (،489وعبد بن محيد )
 (،395والبخاري يف األدب املفرد )

  نصر، بن احلسني( عن 2552طحاوي يف شرح مشكل اآلثار )وال
 ، سليمان بن فهدعن و 

(، وأبو علي الصواف يف الثالث من فوائده 4/131وابن قانع يف معجم الصحابة )
 (، من طريق بشر بن موسى،6311/خمطوط(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )125)

 ،(1)عبدالعزيز ( من طريق علي بن8/435واملزي يف هتذيب الكمال )

________________________ 

بإسناده إىل املعجم الكبري. ومسند نافع بن عبداحلارث  ،ي من طريق الطرباين، عن علي بن عبدالعزيزأسنده املز  (1)
 .واقٌع يف اجلزء املفقود من معجم الطرباين
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أيب سبعتهم )أمحد، وعبد، والبخاري، واحلسني بن نصر، وفهد، وبشر، وعلي( عن 
 ، به، بنحوه.نعيم

وعنه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين -( 531وأخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ) *
 (، من طريق وكيع،2554(، والطحاوي يف شرح املشكل )19452، وأمحد )-(2446)

، من طريق (1)(3/166(، واحلاكم )231يف الرب والصلة )املروزي ن حرب واحلسني ب
 مؤمل بن إمساعيل،

 املذيل ذيل من املنتخب يف والطربي ،(231) والصلة الرب يف حرب بن احلسنيو 
 مهدي،  بن عبدالرمحن طريق من ،(11/982)

، (5111ي يف شعب اإلميان )ق(، والبيه231واحلسني بن حرب يف الرب والصلة )
 (، من طريق حممد بن عبيد الطنافسي،511واآلداب )

(، والبوشنجي يف املنظوم واملنثور من احلديث النبوي 116والبخاري يف األدب املفرد )
 (، من طريق حممد بن كثري،41)

(، من طريق 6311(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )395والبخاري يف األدب املفرد )
 قبيصة بن عقبة،
 ( من طريق حيىي بن سعيد القطان،1919 مسنده )والروياين يف

 ( من طريق إسحاق بن يوسف األزرق،291واخلرائطي يف مكارم األخالق )
( من طريق أيب حذيفة موسى بن إمساعيل 4/131وابن قانع يف معجم الصحابة )

 النهدي،
ن ( من طريق أيب أمحد حممد بن عبدهللا ب1/438والدارقطين يف املؤتلف واملختلف )

 الزبري الزبريي،

________________________ 

عبدهللا »جعله ابن حجر يف مسند ، و «عن نافع بن عبد بن احلارث: »أ(81النسخة اخلطية للمستدرك )ق( وقع يف 1)
، والصواب «نافع بن عبدهللا بن احلارث»، ووقع يف اإلسناد عنده: (6/965) إحتاف املهرة من« بن احلارث األنصاري

بال إشكال، ولذا علَّق احلافظ على هذا « نافع بن عبداحلارث»يف رواية مؤمل: ما جاء يف كتاب الرب والصلة، وفيه: 
ذا نقله احملقق، والظاهر أن صوابه: نافع بن ك-« فإين أظنه عن نافع بن احلارث ،حيرر»املوضع من إحتاف املهرة بقوله: 

 .-عبداحلارث
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وحممد بن عبيد، وحممد بن كثري، وقبيصة، وابن مهدي، هتم )وكيع، ومؤمل، شر ع
 ، به، بنحوه.سفيان الثوريوالقطان، واألزرق، وأبو حذيفة، وأبو أمحد الزبريي( عن 

 ،إال أن ابن مهدي جعله عن الثوري، عن حبيب، عن رجل، عن نافع بن عبداحلارث
 ا...وجماهد   أنا مخيلٌ  حدثين، عن حبيب: وقال وكيع: عن الثوري

 ( عن محاد بن شعيب، 81) (1)ه حيىي بن صاحل الوحاظي يف نسختهوأخرج *
 ( عن محزة الزيات، 6311وعلَّقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )عقب 

 ، به، بنحوه.حبيب بن أيب ثابتعن كالمها )محاد، ومحزة( 
 يد بن عبدالرمحن، عن نافع بن عبداحلارث.إال أن محاد بن شعيب قال عن حبيب: عن مح

 احلارث: عبد بن نافع عن ،بن أيب ثابت الثوري، عن حبيبالوجه الثاين: 
 (، بنحوه.356)أليب إسحاق الفزاري السري هو يف  *

 

 :أوجهعلى  ، واختُلف عنهالثوريروى احلديَث سفيان 
 بن نافع عن مخيل، عن ثابت، يبأ بن حبيب عن، سفيان الثوري :الوجه األول

 . النيب عن عبداحلارث،
بن  وقبيصة كثري، بن وحممد عبيد، بن وحممد ،بن إمساعيل ومؤمل وكيع،ورواه عنه: 

 .الزبريي أمحد وأبو ،النهدي حذيفة وأبو األزرق،إسحاق و  القطان،حيىي و  ،عقبة
 محزة الزيات. الثوري عليه عن حبيب: وتابع

من رواية محاد بن -ه عن نافع بن عبداحلارث: محيد بن عبدالرمحن وتابع مخيال  علي
 .-شعيب، عن حبيب بن أيب ثابت، عنه

 عن عبداحلارث، بن نافع عن ثابت، أيب بن حبيب عن، سفيان الثوري الوجه الثاين:
 . النيب

 ورواه عنه: أبو إسحاق الفزاري.

________________________ 

جزء : »-كما يف خمطوطته-(، فصواب عنوان الكتاب 51-91)ص« نسخة أيب مسهر»( طبعت ضمن كتاب 1)
 «.فيه نسخة أيب مسهر عبداألعلى بن مسهر، وحيىي بن صاحل الوحاظي، وغري ذلك
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ن رجل، عن نافع بن عن حبيب بن أيب ثابت، عسفيان الثوري،  الوجه الثالث:
 .عبداحلارث، عن النيب 

 ورواه عنه: عبدالرمحن بن مهدي.
 لوقد عرض ابن أيب خيثمة الوجهني األول والثاين من االختالف، وأشار إىل ترجيح األو 

 من مخيال   إسحاق أبو ترك: »-بعد أن أسنده-، حيث قال بتنبيهه على خمالفة راوي الثاين
 «.اإلسناد

 ت ا حفاظ ا، كيحىي القطان، ووكيع.أن فيهم ثقارواة الوجه األول، و  ويؤيد ذلك: كثرة
حبيب أن مخيال  حدَّثه هبذا ذِّكُر يف اإلسناد، وهو  أورد تفصيال  أن وكيع ا كما يؤيده 

 التفصيل قرينة على مزيد التثبت واحلفظ. إيراداحلديث مع جماهد، و 
محزة حبيب بن أيب ثابت:  على هذا الوجه، حيث رواه عنتوبع الثوري ويؤكده أن 

 للثوري. موافق ا ،الزيات
.-أيض ا-وقد خالف عن الثوري   : عبدالرمحن بن مهدي، فأهبم مخيال 

، بل مها تقصرٌي من راويَيهما يف وابن مهدي، خطأ   ،كال رواييت الفزاريعدَّ  تُ واألوىل أال  
 اإلسناد:

يه امسه، أو حصل له غري مل ينشط لذكر مُخيل، أو خفي عللعله أبو إسحاق، ففأما 
 ذلك، فقصَّر بذكره، وأسقطه.

 ، فأهبمه بقوله: عن رجل.-أيض ا-ابن مهدي، فلعله خفي عليه اسم مُخيل وأما 
أمٌر  ،وعدم معرفته ،، فخفاء امسه-كما سيأيت- ومخيل رجٌل خامل الذ ِّكر، غري مشهور

 قريب.
محن، عن نافع بن رواية محاد بن شعيب، عن حبيب، عن محيد بن عبدالر أما و 

من األئمة، كابن معني، والبخاري،  عددٌ محاد ا  فقد ضعَّفرواية منكرة،  فهي  عبداحلارث،
قد خالف الثوريَّ يف إبدال إنه ، مث (1)وأبو داود، والنسائي، وأبو حامت، وأبو زرعة، وابن عدي

فإن أبا نعيم ، إال إن كان حتريف ا من النساخ، أو الطابعني، خبميل محيد بن عبدالرمحن

________________________ 

 (.4/251( انظر: لسان امليزان )1)
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ا، ومحزة يرويه مساق ا روايتهما  ساقاألصبهاين علق رواية محاد، فقرنه حبمزة الزيات، و  واحد 
 .عن حبيب، عن مخيل، كما سبق
 احلكم على الوجه الراجح:

 عبداحلارث، بن نافع عن مخيل،ترجح أن الثوري يرويه عن حبيب بن أيب ثابت، عن 
 . النيب عن

 عن حبيب: محزة الزيات.وتابع الثوريَّ عليه 
، وقد أُمن إرساله وتدليسه (1)ثقة جليل، كثري اإلرسال والتدليسوحبيب بن أيب ثابت 

بتصرحيه بالسماع من مخيل، كما مرَّ يف رواية وكيع، وكما يف رواية حممد بن كثري، عن 
 .، عنهالثوري

بان يف ترجم له البخاري، وأبو حامت، وسكتا عنه، وذكره ابن حوشيخه: مخيل، 
 فإن ،اإلسناد صحيح حديث هذا»وأما احلاكم، فأسند حديثه هذا، مث قال: ، (2)الثقات

، «حديث غري ثابتأيب  بن حبيب عنه روى -(4)األنصاري احلارث بن عبدهللا موىل- يلمخ
 إال أن هذا غري كاف يف توثيقه، وتصحيح حديثه.

روى عنه سوى حبيب بن  ال يعرف حاله، ما»جهالة، ولذا قال الذهيب:  ففي مخيل
 .(3)«أيب ثابت، لكن ذكره ابن حبان يف الثقات

وإن ومل أجد من ذكر أنه مسعه من األئمة، ومل أجد له مساع ا من نافع بن عبداحلارث، 
 .-كما جاء يف عدة روايات-كان هو مواله 

 وعليه، فاإلسناد ضعيف، جلهالة مخيل.
 

 بأن َجَعلالثوري، بذكر مخيل فيه، وذلك ويب الوجه التام عن أشار ابن أيب خيثمة تص
 من أيب إسحاق الفزاري. له «ترك ا» مخيل   إسقاطَ 

________________________ 

 .(1183هذيب )تقريب الت( 1)

(2 )(3/213). 

 ( كذا قال احلاكم، وهو يف عدة روايات: موىل نافع بن عبداحلارث، شيخه يف هذا اإلسناد.4)

 «.ال يعرف(: »124(، وقال يف ديوان الضعفاء )ص1/665( ميزان االعتدال )3)
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أن اإلسقاط إمنا هو تقصري ممن أسقط، وأما متام اإلسناد  قرائن، منها:تأيد ذلك بو 
ه بالتعبري ، وهو ما يبدو أن ابن أيب خيثمة يشري إلي(1)وجتويده فهو أدلُّ على احلفظ والضبط

أحد أن ، و فيهم حفاظ، أن رواية األكثر على ما صوَّبه ابن أيب خيثمة، و بالرتك، كما سبق
أن ى، وذكر التفصيل قرينة على احلفظ، و فيه يؤكد ما رو  وهو وكيع، ذكر تفصيال   اجلماعة،

 يف املتابعة. مخيلٌ  رَ الثوري توبع فيه عن حبيب بن أيب ثابت، فذُكِّ 

________________________ 

كما مرَّ يف املطلب - ئمة النقد( وهذه قرينة ستتكرر مرار ا يف حبث أحاديث هذه الرسالة، وهلا أصل يف تطبيقات أ1)
 .-)ص؟؟؟(البحث الرابع من املبحث الثالث من مقدمة 
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فر الثاين من قال ابن أيب خيثمة يف   (:111-1/111) التاريخ الكبريالس ِّ
 .سعد أبا يكىن إنه: يقال .اخلزرج فمن ،وديعة بن ثابت وأما
 :فيه عنه لفواخت   وهب، بن زيد حديثه روى
 .وديعة بن ثابت عن الرباء، عن :وهب بن زيد عن ،عتيبة بن احلكم قال

 مل ،وديعة بن ثابت عن :وهب بن زيد عن ،األعمش عن ،عياش بن بكر أبو وقال
 .الرباء يذكر

 بكر أيب رواية   تابع ،وديعة بن ثابت عن :وهب بن زيد عن ،ثابت بن عدي وقال
 .األعمش عن عياش، بن

 .حسنة بن عبدالرمحن عن :وهب بن زيد عن ،األعمش عن زياد، بن عبدالواحد وقال
 .نسانإ غي   :حسنة بن عبدالرمحن عن :شاألعم عن الواحد،عبد   وتابع
 يف قال فإنه ،عياش بن بكر أبو إال ،(1)[وديعة بن ثابت] عن: كلهم قال كذا

 .وديعة بن يزيد بن ثابت عن: حديثه
 بن حصني عن عبدهللا، بن خالد نا: قال الواسطي، عون بن عمرو فحدثنا -111
  هللا رسول مع كنا: قال يعة،ود بن يزيد بن ثابت عن وهب، بن زيد عن عبدالرمحن،

 يديه، بني فوضعته ، هللا رسول   به فأتيت ،اب  ض   منها فشويت ،اضباب   فأصبنا ،جيش يف
 األرض، يف ادواب   تخ  س  م   إسرائيل بين من أمة   إن»: فقال ،أصابعه به فعد   ،اعود   فأخذ
 .نه  ي   ومل ، هللا رسول يأكل فلم ،«هي الدواب    أي   أدري ال وإين

 

 

________________________ 

: بداللة أن أقرب مذكور هو، «عبدالرمحن بن حسنة»صوابه: أن  يظهر(، و 56( كذا يف املطبوع واملخطوط )ق1)
السياق يف استثناء أيب بكر بن وكذا، ف .يقولون: عبدالرمحن بن حسنة ؤالءمن أصحاب األعمش، وه« غري إنسان»

ا: ومما يقو ِّي ذلك جد   .، بل خالف أصحاب األعمشاثابت   هكر ذِّ يف  عياش، وأبو بكر مل خيالف أصحاب زيد بن وهب
أيب حصني، وفيها: ثابت بن يزيد بن وديعة، فال معىن حلكاية تفرد  أن ابن أيب خيثمة أسند بعقب هذا الكالم رواية  

فيها السياقة نفسها، إال على تغيري ما بني املعقوفني إىل أخرى  ، مث إسناد رواية  لالسم سياقة التامةذه بكر بن عياش هب
 ما استظهرت، وهللا أعلم.
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 :(1)د بن وديعةزيد بن وهب، عن ثابت بن يزيالوجه األول: 
 (1376/السفر الثالث(، وأبو داود )1136أخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري ) *

 ، به، بنحوه.عمرو بن عون، عن -(13/56ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )-
عن عمرو، عن خالد، عن حصني، عن زيد، عن إال أن ابن أيب خيثمة وأبا داود قاال: 

 ثابت بن وديعة.
خالد بن ( عن سعيد بن سليمان، عن 1/176وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *
 ، به، بنحوه.عبدهللا
 ( من طريق يزيد بن عطاء،13711)بن حنبل وأخرجه أمحد  *

بو القاسم (، وعنه ابن بنته أ1375كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-وأمحد بن منيع 
 ،(5)عن أسد بن عمرو -(563البغوي يف معجم الصحابة )

(، 1/173(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )5/137والبخاري يف التاريخ الكبري )
 (، من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبدهللا اليشكري،1533وشرح مشكل اآلثار )

(، وشرح مشكل 1/173(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )1513وابن ماجه )
 ،(1)(، من طريق حممد بن فضيل1153(، والطرباين يف الكبري )1533اآلثار )

(، والطربي يف هتذيب 5513، 1311(، والكربى )3/177والنسائي يف الصغرى )
 /مسند عمر(، من طريق أيب األحوص سالم بن سليم،571اآلثار )

راين، والطربي يف هتذيب ( من طريق حممد بن سليمان احل5513والنسائي يف الكربى )
/مسند عمر( من طريق حيىي بن عبدهللا البابليت، كالمها )حممد بن سليمان، 575اآلثار )

 والبابليت( عن أيب جعفر عيسى بن أيب عيسى الرازي،
________________________ 

 الذي أورده ابن أيب خيثمة مسند ا. به لكونه هو الوجه   ( بدأت  1)

ه، وأثبته حمققا طبعة مربة اآلل واألصحاب خِّ س  ( سقط ذكر حصني يف مطبوعة معجم الصحابة، وإحدى ن  5)
 أمحد بن منيع. رواية  يف إحتاف اخلرية ( باالستناد إىل نقل البوصريي 1/115)

شيبة عن ابن فضيل يف ثالثة املصادر كلها، وقد أ قحم يف بعض نسخ ( هذا الطريق من رواية أيب بكر بن أيب 1)
(، وطبعة 3/173مصنف ابن أيب شيبة يف آخر باب أكل الضب من كتاب األطعمة، وحذفه احملققون يف طبعة الرشد )

 (.15/156دار القبلة )
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 /مسند عمر( من طريق أيب زبيد عبثر بن القاسم،571والطربي يف هتذيب اآلثار )
 ق ورقاء بن عمر،( من طري1155والطرباين يف الكبري )

وابن فضيل، وأبو األحوص، وأبو جعفر  وأبو عوانة،وأسد،  ،بن عطاء تهم )يزيدمثاني
 ، به، بنحوه.حصنيالرازي، وعبثر، وورقاء( عن 

 إال أن أبا عوانة زاد الرباء بن عازب بني زيد بن وهب وثابت، وقال: ثابت بن وديعة،
ا،  قالوا عن حصني، عن زيد بن  ،رقاءوو  فضيل، وأبا األحوص، وعبثر، ابن  و وأسد 

 عن ثابت بن يزيد األنصاري، وشك عبثر بني: ثابت بن زيد، وثابت بن يزيد. :وهب
 : ثابت بن زيد.-يف رواية البابليت عنه-قال وأبا جعفر الرازي 

 ،-(1111نعيم يف معرفة الصحابة ) ومن طريقه أبو-( 1115وأخرجه الطيالسي ) *
 (، من طريق عمرو بن مرزوق، 1111حابة )وأبو نعيم يف معرفة الص

، عن زيد بن يزيد بن أيب زيادكالمها )الطيالسي، وعمرو( عن شعبة بن احلجاج، عن 
:  هللا رسول فقال يديه، بني فوضعه بضب،  النبي  أتى أعرابي ا أن: بلفظوهب، به، 

 .«منه هذا لعل أدري وما مسخت، أمة»
 وديعة. بن ثابت عن :وهب بن زيد إال أن يزيد قال فيه عن

(، والطربي يف هتذيب اآلثار 515، 5/516وأخرجه أبو عبيد يف غريب احلديث ) *
 /مسند عمر(، من طريق عبدالرمحن بن مهدي،571)

 ، (، من طريق حممد بن جعفر5/131 )(، والبخاري يف التاريخ الكبري13753وأمحد )
(، 5515، 1311الكربى )(، و 3/577(، والنسائي يف الصغرى )13757وأمحد )

 من طريق هبز بن أسد،
(، والطرباين يف الكبري 1/536(، واحلريب يف غريب احلديث )13717وأمحد )

 (، من طريق عفان بن مسلم،1111(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1156)
(، من 1531(، وشرح مشكل اآلثار )1/173والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )

 طريق محيد الصائغ،
، وهبز، وعفان، ومحيد( عن شعبة بن احلجاج، حممد بن جعفرمخستهم )ابن مهدي، و 

  النبي  أتى فزارة بين من رجال   أن، عن زيد بن وهب، به، بلفظ: عدي بن ثابتعن 
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، لفظ ابن «منهم هذا لعل أدري فال مسخت، أمة   إن: »فقال ،احرتشها قد بضباب  
 «.ما أدري لعل هذا منها»وله: مهدي، وللباقني حنوه، وشك عفان يف ق

 إال أن عدي ا قال فيه عن زيد: عن ثابت بن وديعة.
/السفر الثالث( من طريق أيب بكر 1166وأخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري ) *

 ، عن زيد بن وهب، به، ومل يسق إال طرفه.سليمان بن مهران األعمشبن عياش، عن 
 عن ثابت بن وديعة. إال أن األعمش قال فيه عن زيد:

 :زيد بن وهب، عن الرباء بن عازب، عن ثابت بن وديعة: الثاينالوجه 
ومن طريقه البغوي يف معجم الصحابة -( 1115أخرجه أبو داود الطيالسي ) *

(، 1537(، وشرح مشكل اآلثار )1/173(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )563)
 ، -(5/15)واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق 

 (، وأبو نعيم1/117الصحابة ) رفة(، وابن منده يف مع1/176وابن سعد يف الطبقات )
 (، من طريق أيب النضر هاشم بن القاسم،1115(، ومعرفة الصحابة )1/165يف حلية األولياء )

 (، والبخاري يف التاريخ الكبري17/677، 13715(، وأمحد )51317وابن أيب شيبة )
 ق حممد بن جعفر غندر،(، من طري5/131)

(، من طريق عفان 117، 1/117الصحابة ) رفة(، وابن منده يف مع13715وأمحد )
 بن مسلم،

 ( عن سهل بن محاد،5767والدارمي )
(، وابن قانع يف معجم الصحابة 1/151ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )

ملنتقى من مسموعات مرو (، والضياء يف ا1115(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/153)
 /خمطوط(، من طريق أيب الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي،161)

(، وابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري 1/151ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
، والطرباين يف الكبري -(7/156ومن طريقه البيهقي )-/السفر الثالث( 1161، 1537)
 (، من طريق مسلم بن إبراهيم،1115فة الصحابة )(، وأبو نعيم يف معر 1151)

، عن جعفر بن حيىي( من طريق 117، 1/117الصحابة ) رفةوابن منده يف مع
 عبدالوهاب بن عطاء،
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(، ويف الرابع من حديث شعبة 5516(، والكربى )3/577والنسائي يف الصغرى )
 ن مهدي،(، من طريق عبدالرمحن ب115والثوري مما أغرب به بعضهم على بعض )

ومن طريقه اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع -( 563والبغوي يف معجم الصحابة )
 ، من طريق هبز بن أسد،-(5/15والتفريق )

(، من 1537(، وشرح مشكل اآلثار )1/173والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )
 طريق بقية بن الوليد،

( من طريق حممد 1115)(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 1151والطرباين يف الكبري )
 بن كثري،

 ( من طريق بشر بن عمر،117، 1/117الصحابة ) رفةوابن منده يف مع
 ( من طريق عبيدهللا بن موسى،7/156والبيهقي )

األربعة عشر راوي ا )أبو داود الطيالسي، وأبو النضر، وغندر، وعفان، وسهل بن محاد، 
لوهاب بن عطاء، وابن مهدي، وهبز، وبقية، وأبو الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وعبدا

احلكم بن وحممد بن كثري، وبشر بن عمر، وعبيدهللا بن موسى( عن شعبة بن احلجاج، عن 
 .«أعلم وهللا م سخت، أمة: »فقال بضب،  النب ، عن زيد بن وهب، به، بلفظ: أ تِّ  عتيبة

 :يد بن وهب، عن عبدالرمحن بن حسنةز : الرابعالوجه 
، 1575ي/السفر الثاين، 1511ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري )أخرجه  *
، من طريق -(56، 13/51ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )-/السفر الثالث( 1163

 .نحوه، به، بعبدالواحد بن زياد
ومن طريقه ابن عبدالرب يف -/إحتاف اخلرية( 1373/1أخرجه مسدد يف مسنده )و  *

 (، عن حيىي بن سعيد القطان،13367د )(، وأمح13/56التمهيد )
(، وأبو 13367(، وأمحد )51353(، ومصنفه )313وابن أيب شيبة يف مسنده )

/مسند عمر(، 171، والطربي يف هتذيب اآلثار )-(6555وعنه ابن حبان )-( 711يعلى )
 من طريق وكيع،

 ،576) /كشف األستار(، والطربي يف هتذيب اآلثار1513(، والبزار )13363وأمحد )
 (، من طريق أيب معاوية حممد بن خازم،651/مسند عمر(، وابن األعرايب يف معجمه )175
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ومن -( 3وأمحد بن حازم ابن أيب غرزة يف مسند عابس الغفاري ومجاعة من الصحابة )
، والطربي يف هتذيب اآلثار -(5/171طريقه اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )

 (، من طريق يعلى بن عبيد،7/156والبيهقي ) /مسند عمر(،175، 576)
/مسند 571/ترتيبه(، والطربي يف هتذيب اآلثار )613والرتمذي يف العلل الكبري )

 عمر( من طريق حيىي بن زكريا بن أيب زائدة،
 /الفالح( من طريق عبدهللا بن منري،3575وابن املنذر يف األوسط )

(، من 1535رح مشكل اآلثار )(، وش1/173والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )
 طريق حفص بن غياث،

 ( من طريق يزيد بن عطاء،1/173ويف شرح معاين اآلثار )
 ( من طريق عبيدهللا بن موسى،1536ويف شرح مشكل اآلثار )

 وابن منري، تهم )حيىي القطان، ووكيع، وأبو معاوية، ويعلى بن عبيد، وابن أيب زائدة،تسع
، عن زيد بن وهب، به، بلفظ: األعمشدهللا بن موسى( عن وحفص، ويزيد بن عطاء، وعبي

 فطبخنا ،منها فأخذنا الضباب، كثرية بأرض   فنزلنا جماعة، ناتفأصاب  هللا رسول مع غزونا
 ،فأمرنا ،«، وهللا أعلم-أو مسخت- فقدت أمة إن»: قالف ،فسألنا النب  ،ناقدور يف 

 ، وللباقني حنوه مطوال  وخمتصر ا.-محد عنهيف رواية أ-. لفظ حيىي القطان القدور فأكفأنا
 :ليمانزيد بن وهب، عن حذيفة بن ا: اخلامسالوجه 

 ( عن عفان، 51116، 13717أخرجه أمحد ) *
(، من طريق عبيدهللا بن 1757(، وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات )5311والبزار )

 موسى،
 ضر بن مشيل، /مسند عمر( من طريق الن577والطربي يف هتذيب اآلثار )

 ( من طريق معاذ بن معاذ العنربي،1116وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
حصني بن أربعتهم )عفان، وعبيدهللا بن موسى، والنضر، ومعاذ( عن شعبة، عن 

 مسخت أمة إن: »فقال بضب،  النب تِّ أ  بلفظ:  ، عن زيد بن وهب، به،عبدالرمحن
. لفظ النضر، وللباقني حنوه، إال أن عبيدهللا بن عنه نهي ومل به، يأمر فلم ،«األرض يف دوابي 

 موسى اختصره، فلم يذكر إال املسخ.
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(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 1/111الصحابة ) رفةوعلقه ابن منده يف مع *
 عن زيد بن وهب، به. ،ثابت بن عدي عن عمارة، بن احلسن(، عن 1/135)

 :ن عازب: زيد بن وهب، عن الرباء بالوجه السادس
/املطالب 5155/بغية الباحث، 111أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده ) *
 ، عن زيداحلكم/إحتاف اخلرية(، عن عبدالوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن 1315العالية، 
 ، به، بنحوه.بن وهب

 

 روى احلديث زيد بن وهب، واخت لف عنه وعمين دونه على أوجه:
 :يد بن وديعة: زيد بن وهب، عن ثابت بن يز الوجه األول

رواية خالد بن عبدهللا الواسطي، ويزيد بن من -ورواه عنه: حصني بن عبدالرمحن 
، وحممد بن فضيل، وأيب عنه( ،حممد بن سليمان احلراينقول عطاء، وأيب جعفر الرازي )يف 

الرازي )يف قول  األحوص سالم بن سليم، وعبثر بن القاسم، وورقاء بن عمر، وأيب جعفر
 .-البابليت، عنه(، عنه

قالوا: عن حصني، عن زيد بن وهب،  ابن فضيل، وأبا األحول، وعبثر، وورقاء، لكن
بني: ثابت بن زيد، وثابت عن ثابت بن يزيد األنصاري، فلم يذكروا )وديعة(، وشك عبثر 

 أبو جعفر الرازي: ثابت بن زيد.بن يزيد، وقال 
 :هب، عن الرباء بن عازب، عن ثابت بن وديعة: زيد بن و الوجه الثاين

أيب داود الطيالسي، وأيب النضر شعبة )يف قول رواية من -ورواه عنه: احلكم بن عتيبة 
هاشم بن القاسم، وحممد بن جعفر غندر، وعفان، وسهل بن محاد، وأيب الوليد الطيالسي، 

، وعبدالرمحن بن -عنه ،فرحيىي بن جعمن رواية -بن إبراهيم، وعبدالوهاب بن عطاء ومسلم 
مهدي، وهبز بن أسد، وبقية بن الوليد، وحممد بن كثري، وبشر بن عمر، وعبيدهللا بن موسى، 

 .-(، عنهعنه

 :: زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعةالوجه الثالث

، وحصني بن -عنه ،رواية شعبةمن -ورواه عنه: يزيد بن أيب زياد، وعدي بن ثابت 
 .-عنه ،رواية أيب بكر بن عياشمن -، واألعمش -عنه ،أيب عوانةرواية من -عبدالرمحن 
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 :د بن وهب، عن عبدالرمحن بن حسنة: زيالوجه الرابع

معاوية، ويعلى بن عبيد،  رواية حيىي القطان، ووكيع، وأيبمن -ورواه عنه األعمش 
 .-، عنهوزكريا بن أيب زائدة، وحفص بن غياث، ويزيد بن عطاء، وعبيدهللا بن موسى

 :زيد بن وهب، عن حذيفة بن اليمان: الوجه اخلامس

رواية  من-، وعدي بن ثابت -عنه ،رواية شعبةمن -ورواه عنه: حصني بن عبدالرمحن 
 .-عنه ،احلسن بن عمارة

 :: زيد بن وهب، عن الرباء بن عازبالوجه السادس
بن  رواية احلارث بن أيب أسامة، عن عبدالوهاب من-ورواه عنه: احلكم بن عتيبة 

 .-عطاء، عن شعبة، عنه
 ااختالف   فيه خيتلفون»على عدة أوجه، قال ابن عبدالرب: روي احلديث  ومنه يتبني أن

 .(1)«اكثري  
وقد وقعت اختالفات عن بعض الرواة دون املدار )زيد بن وهب(، فسأبدأ بتحريرها، مث 

 أنظر يف اخلالف عن املدار:
 :دون زيد بن وهبن مي : اخلالف عأوال  
 حصني بن عبدالرمحن: -1
، عن زيد، عن ثابت حصني رواه خالد بن عبدهللا الواسطي، ويزيد بن عطاء، عن *

 بن يزيد بن وديعة،
ورواه حممد بن فضيل، وأبو األحوص سالم بن سليم، وعبثر بن القاسم، وورقاء بن  *

زيد، عمر، عن حصني، عن زيد، عن ثابت بن يزيد األنصاري، وشكي عبثر بني ثابت بن 
 وثابت بن يزيد،

 ورواه أبو جعفر الرازي، واخت لف عنه: *
فرواه حممد بن سليمان احلراين عنه، عن حصني، عن زيد، عن ثابت بن يزيد بن  **  
 وديعة،

________________________ 

 (.1/575( االستيعاب )1)
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ورواه حيىي بن عبدهللا البابتلي عن أيب جعفر، عن حصني، عن زيد، عن ثابت  **  
 بن زيد،
 ، عن ثابت بن وديعة،حصني، عن زيد ورواه أبو عوانة، عن *
 ورواه شعبة بن احلجاج، عن حصني، عن زيد، عن حذيفة بن اليمان. *

فأما اختالف الرواة بني )ثابت بن يزيد بن وديعة(، و)ثابت بن يزيد األنصاري(، 
و)ثابت بن وديعة(، فظاهٌر أنه اختصاٌر من الرواة، وتصرٌف يف نسب الصحايب، فمنهم من 

أبيه )يزيد(، ومنهم من نسبه إىل أمه )وديعة(، ومنهم من ذكر امسه  اقتصر يف نسبه على ذكر
 بن ثابت هو يزيد بن ثابت»، قال الرتمذي: عطف البيان، منسوب ا إىل أبيه وأمه على تام ا

 .(1)«أمه ووديعة ،أبوه يزيد ،وديعة
وأما شك عبثر يف روايته، فإنه توبع على أحد وجهيه، وهو: ثابت بن يزيد، فهو 

 اجح.الر 
ضعيف، لضعف قول وقول حيىي البابليت عن أيب جعفر الرازي: ثابت بن زيد، 

 .(5)البابليت
ومن مث، فينعقد اخلالف بني اجلماعة )خالد الواسطي، ويزيد بن عطاء، وابن فضيل، 
وأبو األحوص، وأبو جعفر الرازي، وعبثر، وورقاء، وأبو عوانة(، وبني شعبة، يف تعيني صحايب 

 ثابت بن يزيد بن وديعة، وحذيفة بن اليمان. احلديث، بني
وحصني بن عبدالرمحن السلمي أحد الثقات املأمونني، إال أنه ساء حفظه يف آخر 

 .(1)عمره، وتغري
 البخاري له وأخرج»، وقال ابن حجر: «والواسطيون أروى الناس عنه»قال العجلي: 

 وحصني ،كدينة وأيب ،عياش نب بكر وأيب ،عوانة وأيب ،وزائدة ،والثوري ،شعبة حديث من
 ،القاسم بن عبثر زبيد وأيب ،العبدي كثري بن وسليمان ،الواسطي وخالد ،وهشيم ،منري بن

 .عنه ،فضيل بن وحممد ،مسلم بن وعبدالعزيز ،العمي وعبدالعزيز

________________________ 

 (.573( العلل الكبري )ص1)

 (.3636)التهذيب تقريب  (5)

 .(1157)( تقريب التهذيب 1)
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 بن حصني وأما ،تغريه قبل منه فسمعوا ،وخالد ،وهشيم ،وزائدة ،والثوري ،شعبة فأما
 وأما ،-بعد سنبينه كما- واحد حديث سوى عنه حديثه من البخاري له خيرج فلم ،منري

، وقال السخاوي: «عليه توبعوا ما حديثهم من فأخرج ،معه ذكر ومن فضيل بن حممد
 بن عبثر زبيد وأيب ،وشعبة ،والثوري ،الواسطي عبدهللا بن خالد رواية من الشيخان له خرج»

 رواية من فقط والبخاري عنه، ،الوضاح عوانة وأيب ،وهشيم ،فضيل بن وحممد ،القاسم
 عبدالصمد بن وعبدالعزيز ،العبدي كثري بن وسليمان ،قدامة بن وزائدة ،منري بن حصني
 ومسلم عنه، عياش بن بكر وأيب ،املهلب بن حيىي كدينة وأيب ،مسلم بن وعبدالعزيز ،العمي
 ،سليم بن سالم األحوص يبوأ ،البكائي عبدهللا بن وزياد ،حازم بن جرير رواية من فقط

 ،االختالط قبل منه مسع من هؤالء ويف عنه، ،إدريس بن وعبدهللا ،العوام بن وعباد
 .(1)«كحصني ،بعده منه مسع ومن وشعبة، والثوري وزائدة كالواسطي

ومن هذا يتبني أن ممن مسع منه قبل االختالط من رواة الوجه األول: خالد بن عبدهللا، 
ين: شعبة بن احلجاج، ومن الواسطيني عنه من رواة الوجه األول: خالد، وأبو وراوي الوجه الثا

 عوانة.
رج اخلالف من كونه خالف ا بني اختالط حصني  وهذا يقو ِّي الوجهني عن حصني، وخي 

 وصحيته.
وقد روى شعبة هذا احلديث على أوجه، فرواه عن احلكم، عن زيد، عن الرباء، عن 

يزيد بن أيب زياد، وعن عدي بن ثابت، عن زيد، عن ثابت بن ثابت بن وديعة، ورواه عن 
 وديعة، إضافة  إىل هذا الوجه.

معطوفة  على رواية عدي، حيث ساقه  -يف رواية عفان عنه-وجاءت روايته هلذا الوجه 
 ...«.حذيفة عن وهب، بن زيد عن: حصني وقال»عنه، مث قال: 

لفرق بني ما حديثه به حصني، وما وهذه قرينة على ضبط شعبة حلديثه، واستحضاره ل
 حدثه به عدي.

 اتفاق اجلماعة قرينة قوية على ضبطهم حلديثهم.مبقابله، فو 

________________________ 

(، فتح املغيث 173(، هدي الساري )ص1/661(، ميزان االعتدال )1/111( انظر: هتذيب التهذيب )1)
(1/131.) 
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 أن حصين ا حديث بالوجهني مجيع ا. -وهللا أعلم-فالظاهر 
 احلكم بن عتيبة: -5

 رواه شعبة، عنه، واخت لف عن شعبة:
ن، وسهل بن محاد، وأبو الوليد رواه أبو داود الطيالسي، وأبو النضر، وغندر، وعفاف *

الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وابن مهدي، وهبز، وبقية، وحممد بن كثري، وبشر بن عمر، 
وعبيدهللا بن موسى، عن شعبة، عن احلكم، عن زيد، عن الرباء بن عازب، عن ثابت بن 

 وديعة، 
 ،-يف رواية حيىي بن جعفر عنه-ووافقهم عبدالوهاب بن عطاء  **  
ورواه احلارث بن أيب أسامة، عن عبدالوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن احلكم،  **  

 عن الرباء بن عازب، به، بإسقاط ثابت.
منده يف معرفة  حيىي بن جعفر، عن عبدالوهاب بن عطاء: ابن   وقد أخرج رواية  

 الصحابة، لكنه قرهنا برواية عفان، وبشر بن عمر، وأيب النضر.
ل رواية عبدالوهاب على رواية هؤالء، فإن كان كذلك، مل فيحتمل أن ابن منده مح

لكن ، الحتمال أن حيىي بن جعفر يوافقه، يكن احلارث منفرد ا هبذه الرواية عن عبدالوهاب
 .محل ابن منده روايته على رواية غريهإمنا 

وحيتمل أن تكون رواية حيىي بن جعفر، عن عبدالوهاب بن عطاء، موافقة  لرواية 
 .كما عليقها ابن منده،  اجلماعة

اجلماعة من  وإسقاط ثابت بن وديعة خطٌأ على أي االحتمالني، ملخالفة ذلك رواية  
 الرواة عنه، كغندر، وابن مهدي.أضبط أصحاب شعبة، وفيهم 

 واخلطأ على االحتمال األول من عبدالوهاب، وعلى االحتمال الثاين من احلارث.
، وقد ضعفه بعض األئمة،  أخطأ رمبا صدوقب ويقر ِّب االحتمال األول أن عبدالوها

 .(1)، والبخاري، والنسائي، وغريهم-يف رواية-كأمحد 
وميكن أن يقال: إن هذا تقصرٌي منه، لعدم ضبطه اسم ثابت بن وديعة، فال يعدُّ من 

 أخطائه.
________________________ 

 .(5/513)هتذيب التهذيب (، 1555تقريب التهذيب ) (1)
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 عدي بن ثابت: -1
 ، عن زيد، عن ثابت بن وديعة، عدي عن ،رواه شعبة *
 .عدي، عن زيد، عن حذيفة بن اليمانرة، عن ورواه احلسن بن عما *

 .(1)نقل الساجي اإلمجاع على ترك حديثه مرتوك، بل واحلسن بن عمارة
 .مع حفظه وضبطه فروايته على ذلك ساقطة، خاصة مع خالفه لشعبة

 األعمش: -1
رواه حيىي القطان، ووكيع، وأبو معاوية الضرير، ويعلى بن عبيد، وزكريا بن أيب زائدة،  *

األعمش، عن زيد، عن  حفص بن غياث، ويزيد بن عطاء، وعبيدهللا بن موسى، عنو 
 عبدالرمحن بن حسنة،

 .ألعمش، عن زيد، عن ثابت بن وديعةورواه أبو بكر بن عياش، عن ا *
وقد أشار ابن أيب خيثمة يف كالمه على احلديث إىل إعالل رواية أيب بكر بن عياش، 

 بن عبدالرمحن عن وهب، بن زيد عن األعمش، عن زياد، بن عبدالواحد وقال»قال: 
الواحد، حسنة، وتابع  قال كذا إنسان، حسنة، غري   بن عبدالرمحن عن األعمش، عن عبد 

 ثابت عن: حديثه يف قال فإنه عياش، بن بكر أبو إال ]عبدالرمحن بن حسنة[، عن: كلهم
 «.وديعة بن يزيد بن

 بن زيد عن ،األعمش حديث من غريب»وقال الدارقطين بعد سياق رواية أيب بكر: 
 .(5)«األعمش عن ،عياش بن بكر أبو به تفرد عنه، ،وهب

 :ثالث قرائن  :رواية أيب بكر بن عياش خطأ ومما يقوي أن
حال أيب بكر، فإن عدد ا من األئمة قد ذكروا أن له أخطاء  وأوهام ا، وضعفه  -1

، «ليس باحلافظ عندهم»احلاكم أنه بن منري، وعثمان الدارمي، ونقل أبو أمحد ابعضهم، ك
 ،حفظه ساء كرب ملا أنه إال ،عابد ثقة»يعين عند أئمة النقد، قال ابن حجر يف التقريب: 

 .(1)«ويهم يغلط احلديث يف لكنه القراءة، يف ثبت صدوق»، وقال الذهب: «صحيح وكتابه

________________________ 

 .(1/173)هتذيب التهذيب (، 1551تقريب التهذيب ) (1)

 (.1/575( أطراف الغرائب واألفراد )5)

 .(1/177(، ميزان االعتدال )1/175هتذيب التهذيب )(، 3736تقريب التهذيب ) (1)
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اظ قد خالف اجلماعة، وفيهم احلف -على ما و صف من حاله- أبا بكر أن -5
 .(1)الكبار، كالقطان، ووكيع، وأحد أحفظ الناس حلديث األعمش، وهو أبو معاوية الضرير

أنه سلك يف رواية األعمش اجلادة، فإن هذا احلديث معروف بثابت بن وديعة،  -1
ورواه األعمش فجعله عن عبدالرمحن بن حسنة، فلم يضبط عنه أبو بكر بن عياش، وجعله 

 على اجلادة.
 :زيد بن وهبف عن الاخلثاني ا: 

 رواه هكذا احلديث وهذا»قال البزار بعد أن أسند رواية حصني، عن زيد، عن حذيفة: 
 بن وعدي عتيبة، بن واحلكم األعمش، وخالفه حذيفة، عن وهب، بن زيد عن حصني،

 .(5)«صاحبه منهم واحد كل وخالف ثابت،
 اخلالف عن زيد بن وهب سعة، وخالصته أنه قد:في ف
 ني بن عبدالرمحن، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن يزيد بن وديعة،رواه حص *
 ورواه يزيد بن أيب زياد، وعدي بن ثابت، عن زيد، عن ثابت بن وديعة، *
 ورواه احلكم بن عتيبة، عن زيد، عن الرباء بن عازب، عن ثابت بن وديعة، *
 ورواه األعمش، عن زيد، عن عبدالرمحن بن حسنة، *
 زيد، عن حذيفة بن اليمان.ورواه حصني، عن  *

ا، وإمنا اخلالف يف نسبة ثابت إىل  أمه، أو فأما الوجهان األوالن، فيمكن اعتبارمها واحد 
 أبيه وأمه.اجلمع بني نسبته إىل 

األوىل قدٌر مشرتك، وهو جعل صحايب احلديث: ثابت بن وديعة،  األوجهِّ  وبني ثالثةِّ 
 ني زيد وثابت.يف الوجه الثالث الرباء  ب لكن زاد احلكم  

 قال كذا»آخر، فاستغرهبا بقوله:  أورد ابن أيب خيثمة رواية احلكم، لكن يف موضع  وقد 
 .(1)«وديعة بن ثابت عن الرباء، عن وهب، بن زيد عن: احلكم

________________________ 

 (.1/661( انظر: هتذيب التهذيب )1)

 (.3/517( مسند البزار )5)

 /السفر الثالث(.1/135( التاريخ الكبري )1)
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 وال ،وديعة بن ثابت عن ،الرباء عن ،وهب بن زيد عن يروي عتيبة بن واحلكم»قال: و 
 .(5)«احلكم قال كذا»البيهقي:  ، وقال(1)«الرباء عن: هغري   يذكر

يف خالف قد و  وتدليسه هنا مأمون برواية شعبة عنه، ،(1)رمبا دلس واحلكم ثقة ثبت
ثقة  ، وقد مري أنهمن الرواة ليسوا بأوثق منه، أحدهم حصني بن عبدالرمحن ثالثة  روايته 
 .(5)وهو ضعيف ، والثالث يزيد بن أيب زياد،(6)، والثاين عدي بن ثابت، وهو ثقة(1)مأمون

 :قرينتني، لمن احلكم فالظاهر أن ذكر الرباء بن عازب يف احلديث زيادة مقبولة
 ثقة احلكم وثبته. -1
ن املعروف من منهج أئمة النقد اعتبار إدخال الراوي يف اإلسناد قرينة على أن مِّ  -5

حون بذلك، بل رمبا رجيحوا رواية الضعيف إذا أدخل راوي ا  ضبط راويه، وحفظه له، وكانوا يرج ِّ
 .-(3)كما سبق- يف اإلسناد

 فيها الرواة  األعمش  فقد خالف جبعله عن عبدالرمحن بن حسنة، وأما رواية األعمش، 
ومنهم احلكم، حيث اتفقوا على جعله عن ثابت بن يزيد بن وديعة، ال عن ، ذكرهم السابق  

 عبدالرمحن بن حسنة.
 .(3)األعمش غري هذا روى اأحد   أن يعرف ملنقل الرتمذي أن البخاري 

 وقال»ساق روايات حصني، وعدي بن ثابت، واحلكم: و  ،-أيض ا- قال البخاريو 
 .(7)«أصح ثابت ، وحديث النب عن حسنة، بن عبدالرمحن عن وهب، بن زيد عن األعمش:

 بن ثابت عن ،وهب بن زيد عن هؤالء حديث وكأني »إال أنه قال يف موضع آخر: 
 

 
________________________ 

 (.573( العلل الكبري )ص1)

 (.7/156 )ري( السنن الكب5)

 (.1161يب التهذيب )تقر ( 1)

 (.31( )ص1)

 (.1617يب التهذيب )تقر ( 6)

 (.3313تقريب التهذيب ) (5)

 .( وحاشيتها61( )ص3)

 .(575العلل الكبري )ص( 3)

 (.5/131( التاريخ الكبري )7)
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 .(1)«امجيع   عنهما تملوحي   ،أصح ،وديعة
الذي األعمش وحفظه، إال أن  ضبطلقوة اخلالف، و  ن البخاري نظرٌ والظاهر أن هذا مِّ 

ه بذكر عبدالرمحن بن حسنة يف احلديث يؤيد ترجيح ه للرواة اآلخرين، وانفراد  خمالفت  يظهر أن 
 .بن حسنة، وهو ما مال إليه حىت وهو يبني احتمال احلديث عن ثابت، واالبخاري األول

، ويف «فأكفأناها»احلديث مجيع ا يف متنه أيض ا، فزاد لفظة:  رواة   وقد خالف األعمش  
مل  األعمش ال يذكرها، بل يقتصرون على أن النب  غري  و ، «فأكفأناها ،فأمرنا»رواية عنه: 

 ، فالظاهر أن هذه«منه هذا لعل أدري ما»قال:  أنه ، ومل ينه ، أو: -أو: مل يأمر-يأكل 
 .الزيادة ال تصح

 :نظر احلديث نفس أصح، ويف ثابت وحديث»ساق رواية األعمش: و  ،قال البخاري
 مل حرام ا كان لو» :عباس ابن ، وقال(5)«أحرمه وال آكله، ال»:  النب عن عمر، ابن قال

 .(1)«(1)«وسلم عليه هللا صلى- النب مائدة يف يؤكل
 يف وخالفهم: »-علماء برواية األعمشبعد أن ذكر احتجاج بعض ال-وقال الطحاوي 

 هذا روى قد احصين   أن ذلك يف هلم احلجة من وكان ،ابأس   هبا يروا فلم ،آخرون ذلك
، مث ساق رواية «عليه األعمش رواه الذي املعىن هذا خالف على ،وهب بن زيد عن احلديث

 هللا رسول أن هذا يف ألن ،األول احلديث يف ما خالف احلديث هذا ففي»حصني، مث قال: 
 (6)...«أكلها عن ينههم مل. 

ومل ينه ، وأعقبها  ،مل يأكل وساق البيهقي روايات  عن بعض الصحابة تفيد أن النب 
 وهو»، مث ساق رواية احلكم، وقال: «زيد عن األعمش رواه كذا»برواية األعمش، مث قال: 

 .(5)«حترمي فيه وليس ،قبله من أحاديث معىن يف
________________________ 

 (.1/573( العلل الكبري، للرتمذي )1)

 (.1711، 1711(، ومسلم )3553، 6615( أخرجه البخاري )5)

 (.1713(، ومسلم )5636( أخرجه البخاري )1)

، بالنظر إىل ورود أن -فيما يظهر-. والبخاري ساق هذا لتضعيف احلديث من أصله (5/131( التاريخ الكبري )1)
لكن  ،ق لفظ األعمشس  ، يدل هلذا أنه مل ي  شرعية ذهب إىل أن يف هذا حترمي ا، أو كراهةالضب أمة مسخت، فكأنه 

 .كالم البخاري يصح يف لفظ األعمش من باب أوىللعل  

 (.1/173معاين اآلثار )( شرح 6)

 (.7/156 )ري( السنن الكب5)



 الثايناحلديث  37                                                                                                

وهو زيد بن وهب اآلخر،  كفاء القدور دخل على األعمش من حديثوالظاهر أن إ
  النب فمري  الناس، بخفاطي  خيرب، يوم أهلية ار  مح    أصبنا: قال وديعة، بن ثابت عن حديثه

 .(1)فكفأناها :قال ،«اكفئوها»: فقال تغلي، والقدور
 حصني، رواه ذاهك»وأما رواية حصني، جبعله عن حذيفة، فقد استغرهبا البزار، قال: 

، وانفراده عن الثالثة اآلخرين الذين اتفقوا على جعله عن (5)«حذيفة عن وهب، بن زيد عن
حيث -ثابت بن يزيد بن وديعة يشري إىل خطئه يف ذكر حذيفة، ولعله اضطرب يف روايته 

، أو أنه رواه عن حذيفة، مث رجع إىل -رواه جبعله عن حذيفة مرة، وعن ثابت بن يزيد أخرى
عله عن ثابت بن يزيد، وعلى هذا بقي يرويه، ويشري إىل هذا أن من مسع منه بأخرة رواه ج

 عنه بذكر ثابت.
وترجيح رواية احلكم هو ما يظهر من تصرف النسائي، فإنه أخرج رواية حصني، فعدي 

 إذا النسائي جتد وهلذا»، وقد قال ابن رجب: (1)بن ثابت، فختم الباب برواية احلكم
 .(1)«له املخالف   الصواب   ذلك بعد يذكر مث غلط، هو مبا بدأ ،احلديث طرق استوعب

 احلكم على الوجه الراجح:
 زيد بن وهب، عن الرباء بن عازب، عن ثابت بن يزيد بن وديعة.يرويه ترجح أن احلديث 

 .(6)وزيد بن وهب من املخضرمني، وهو ثقة جليل
 .(5)ح اخلطيب البغدادي أنه مسع منهومل أجد له تصرحي ا بالسماع من الرباء، ولكن صر 

 .، وهللا أعلمصحيحفهذا إسناد  .ن الرباء، كعلي، وابن مسعودمِّ  ن أقدم  وهو قد مسع مِّ 
________________________ 

فر الثالث(، والبغوي يف معجم 1136(، وابن أيب خيثمة )5/137( أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري )1) /الس ِّ
(، من طريق حصني، عن زيد، به، قال ابن عبدالرب يف ترمجة 1/153(، وابن قانع يف معجم الصحابة )563الصحابة )
. وهو عند البغوي مقرون هبذا «فصحيح خيرب، يوم األهلية احلمر يف حديثه وأما(: »1/575االستيعاب )ثابت يف 

 .يف التخريج احلديث، ووقع يف إسناده سقط سبق بيانه

 (.3/517) ( مسند البزار5)

(. وقد أخرج هذه الروايات يف موضع آخر من 137، 1/137، الكربى )(577، 3/177( السنن الصغرى )1)
 .(، بعكس الرتتيب، واملعتمد هنا ما يف الصغرى555، 5/556لكربى )ا

 .(5/555شرح علل الرتمذي )( 1)

 (.5167( تقريب التهذيب )6)

 (.7/111( تاريخ بغداد )5)
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 وهب، ومل يبد  يل أنه يرجح وجه ا فيه.عرض ابن أيب خيثمة اخلالف عن زيد بن 
هب، عن عبدالرمحن زيد بن و وضيح يف كالمه ضمن عرض وجه األعمش، عن لكنه 

 عياش، بن بكر أبو إالبن حسنة، أن غري واحد من أصحاب األعمش رووه عنه، كذلك، 
 .وديعة بن يزيد بن ثابت عن حيث رواه عن األعمش، عن زيد،

استخدم هلا ابن أيب خيثمة قرينة وهذه إشارة إىل إعالل رواية أيب بكر بن عياش، و 
 عبدالرمحن عن: وهب بن زيد عن األعمش، عن زياد، نب عبدالواحد وقال»الكثرة، فإنه قال: 

الواحد، وتابع .حسنة بن  قال كذا  .إنسان غي  : حسنة بن عبدالرمحن عن: األعمش عن عبد 
 «.عياش... بن بكر أبو إال ،[عبدالرمحن بن حسنة] عن: همكل  

ن، مها: وقد تبنيي يف الدراسة أن مما يدل على ختطئة أيب بكر بن عياش قرينتان أخريا
أهنم يهم ويغلط، وسلوكه جادة حديث زيد بن وهب، بذكر ثابت بن حاله، من حيث 

 وديعة، مع أن األعمش خيالف فيه، فيجعله عن عبدالرمحن بن حسنة.
 كما تبني أن الدارقطين وافق ابن  أيب خيثمة على استغراب رواية أيب بكر بن عياش.
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:111-1/111) التاريخ الكبريالس ِّ
 :الليثي احلكم بن وثعلبة
 معاوية، بن زهري نا: قاال غسان، وأبو ،يونس بن عبدهللا بن أمحد حدثنا -513

 بقدور مري   النبي  رأى أنه ،-ليث بين أخو- احلكم بن ثعلبة أنبأين: قال مساك، نا: قال
 .«حتل ال هبةالن   إن»: وقال ت،ئ  كف  فأ   هبا أمرف انتهبوها، غنم حلم فيها

 .معاوية بن   زهري   وافقا ،الثوري وسفيان ،شعبة قال هكذا
 عن الثوري، سفيان عن اري،ز  الف   إسحاق أيب عن عبدهللا، بن يحب  ص   حدثنا -513

 ونصبوا بة،ن   اغنم   القوم صابأ ،خيرب يوم كان [ملا]: قال ،احلكم بن ثعلبة عن مساك،
 جاء حني إليه أنظر فكأين له، ذلك رك  فذ   ،-السالم عليه- النب (1)أتى ،القدور هبا

 .«حتل ال هب  الن   فإن القدور، وائ  كف  أ»: وقال
: قال اجلدي، إبراهيم بن عبدامللك نا: قال غيالن، بن حممود حدثنا -513

 يومئذ   وأنا ، النب أصحاب أسرين: قال ،كماحل بن ثعلبة عن مساك، عن شعبة، نا
 .تئ  كف  فأ   بالقدور فأمر هبة،الن   عن ينهى  النبي  فسمعت   ،شاب  

 بن ثعلبة عن مساك، عن نصر، بن أسباط نا: قال محاد، بن عمرو حدثنا -513
 احلديث. فذكر فذحبوها، ،حنني يوم غنم ا الناس انتهب: قال عباس، ابن عن احلكم،

 عباس. ابن عن: الق كذا
 

 :مساك بن حرب، عن ثعلبة بن احلكمالوجه األول: 
 /السفر الثالث(،1111أخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري ) *

 ،( عن حممد بن عبدهللا احلضرمي مطَّي 1118والطرباين يف الكبري )
 ، به، مبثله.أمحد بن يونسعن )ابن أيب خيثمة، ومطَّي( كالمها 

________________________ 

ي »، ولكنه يف املخطوط أعجم الياء، فيحتمل فيها: (81( كذا يف املطبوع واملخطوط )ق1)  .، وهذا أوفق للسياق«ُأتِّ
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(، 1112(، وشرح مشكل اآلثار )1/94وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) *
 ، به، مبثله.أيب غسان مالك بن إمساعيلعن فهد بن سليمان، عن 

(، 1118(، والطرباين يف الكبري )1/181وأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة ) *
 لسي،(، من طريق أيب الوليد الطيا1129وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

 ( من طريق عمرو بن خالد احلراين،1118والطرباين يف الكبري )
، البن منده( من طريق املعاىف «الفوائد»/ضمن 111وابن بشران يف الثاين من فوائده )

 بن سليمان،
 ، به، بنحوه.زهري بن معاويةثالثتهم )أبو الوليد، وعمرو بن خالد، واملعاىف( عن 

 ( من طريق املسيب بن واضح، 1/181حابة )وأخرجه ابن قانع يف معجم الص *
 ( من طريق معاوية بن عمرو،1121والطرباين يف الكبري )

 ، به، بنحوه.أيب إسحاق الفزاريكالمها )املسيب، ومعاوية( عن 
 (، 141(، واألوسط )8/111وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 (، 811والبغوي يف معجم الصحابة )
 ( عن حممد بن عبدهللا احلضرمي مطّي،1114، 1111ري )والطرباين يف الكب

 ( من طريق القاسم بن حيىي بن نصر،1121وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
، به، حممود بن غيالنأربعتهم )البخاري، والبغوي، ومطّي، والقاسم بن حيىي( عن 

 بنحوه، واختصره البخاري، فلم يذكر إال قصة األيْسر.
(، 1111ومن طريقه الطرباين يف الكبري )-( 1841الطيالسي )وأخرجه أبو داود  *

 ، -(1128وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ( عن حممد بن جعفر غندر،81111وأمحد )

(، من طريق 1111(، وشرح مشكل اآلثار )1/94والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )
 وهب بن جرير،

 بن معاذ، ( من طريق معاذ1/181وابن قانع يف معجم الصحابة )
 ( من طريق أيب عاصم الضحاك بن خملد،8/119واحلاكم يف املستدرك )

 ( عن حممد بن أيب عدي،8/119وعلقه احلاكم )
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، شعبةستتهم )الطيالسي، وغندر، ووهب، ومعاذ، وأبو عاصم، وابن أيب عدي( عن 
 به، بنحوه.

 كره.إال أن غندرًا قال: عن شعبة، عن مساك، مسعت رجاًل من بين ليث، فذ 
(، وابن 1111ومن طريقه الطرباين يف الكبري )-( 12291وأخرجه عبدالرزاق ) *

، وابن أيب -(1129(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/111منده يف معرفة الصحابة )
، والطحاوي يف شرح -(9911/1كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-عمر العدين يف مسنده 

 سرائيل بن يونس،(، من طريق إ1/94معاين اآلثار )
كما يف إحتاف اخلرية املهرة -(، ومسدد يف مسنده 8111وسعيد بن منصور يف سننه )

ومن طريقه ابن -( 88114، وابن أيب شيبة )-(9/111(، ومصباح الزجاجة )9911/1)
(، 1112(، والطرباين يف الكبري )411(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )1412ماجه )

(، والطرباين 8/181، وابن قانع يف معجم الصحابة )-(9/141يب الكمال )واملزي يف هتذ
(، من طريق أيب األحوص سالم 1129(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1112يف الكبري )
 بن سليم،

-(، وأبو يعلى يف مسنده 149(، واألوسط )8/111والبخاري يف التاريخ الكبري )
(، وابن قانع يف 819بغوي يف معجم الصحابة )، وال-(9/111كما يف مصباح الزجاجة )

(، 1111(، والطرباين يف الكبري )1/91(، وابن حبان يف الثقات )1/181معجم الصحابة )
 (، من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبدهللا اليشكري،1129وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

ملنذر يف األوسط (، وابن ا141(، واألوسط )8/111والبخاري يف التاريخ الكبري )
(، 1118(، وشرح مشكل اآلثار )1/94(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )1911)

 (، من طريق زكريا بن أيب زائدة،1119والطرباين يف الكبري )
( من 8/911(، وابن الدبيثي يف ذيل تاريخ بغداد )811والبغوي يف معجم الصحابة )

ي، والسراج( عن حممد بن جعفر الوركاين، طريق حممد بن عبدوس السراج، كالمها )البغو 
(، من طريق أيب 2111(، والطرباين يف املعجم األوسط )811والبغوي يف معجم الصحابة )

، ثالثتهم )الوركاين، حجر بن علي( من طريق 1114أمحد الزبريي، وابن حبان يف صحيحه )
 والزبريي، وعلي بن حجر( عن شريك بن عبدهللا،

 ( من طريق حسن بن صاحل،1111 )والطرباين يف الكبري
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 ( من طريق عمرو بن أيب قيس،1111وفيه )
 ( عن زائدة بن قدامة،1/921وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )

مثانيتهم )إسرائيل، وأبو األحوص، وأبو عوانة، وابن أيب زائدة، وشريك، وحسن بن 
 وه.، به، بنحمساك بن حربصاحل، وعمرو بن أيب قيس، وزائدة( عن 

 «.أصبنا يوم خيرب...»إال أن لفظ إسرائيل، وأيب األحوص، وابن أيب زائدة: 
 ، «يوم حنّي»: -من رواية علي بن حجر عنه-وقال شريك 
: -عنه ،من رواية حممد بن عبدوس عن الوركاين، ورواية أيب أمحد الزبريي-ولفظ شريك 

 .«املتعة عن خيرب يوم هنى -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن»
(، من 1121(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1128وأخرجه الطرباين يف الكبري ) *

 «.أصبنا غنًما...»بنحوه، بلفظ:  طريق جرير بن عبداحلميد، عن يزيد بن أيب زياد، عن ثعلبة،
 :مساك بن حرب، عن ثعلبة بن احلكم، عن عبدهللا بن عباس: الثاينالوجه 

 ،البغوي ( عن علي بن عبدالعزيز11114أخرجه الطرباين يف الكبري )
 وفيه من طريق احلسن بن علي احللواين،

 ( من طريق أمحد بن حممد بن نصر،8/119واحلاكم )
 ثالثتهم )علي بن عبدالعزيز، واحللواين، وابن نصر( عن عمرو بن محاد، به، بنحوه.

 

 روى احلديثي مساك بن حرب، واختُلف عنه على وجهّي:
 :: مساك، عن ثعلبة بن احلكم الليثيوجه األولال

 ورواه عنه: زهري بن معاوية، وشعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، وأبو األحوص،
وأبو عوانة اليشكري، وابن أيب زائدة، وشريك، وحسن بن صاحل، وعمرو بن أيب قيس، 

 وزائدة بن قدامة.
صلى هللا عليه -ابن عباس، عن النيب  : مساك، عن ثعلبة بن احلكم، عنالوجه الثاين

 .-وسلم
 ورواه عنه: أسباط بن نصر.
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هذا اخلالف، فذكر من الوجه األول روايات زهري، وشعبة، خيثمة وقد عرض ابن أيب 
 «.عباس ابن عن: قال كذا»والثوري، مث ساق الوجه الثاين من رواية أسباط، فقال: 

 عاَمةي يف ذلك  ، ملخالفة أسباط  اإلسنادزيادة ابن عباس يف إىل نكارة  وهذه إشارة  
ثالثة كر ذ  ، حيثاإلعاللهو سبب هذا ، وقد أشار ابن أيب خيثمة إىل أن أصحاب مساك

 وسفيان شعبة، قال هكذا»قال:  على اتفاقهم، ونصَ وأخرج رواياهتم، أسباط،  همخالفممن 
 .«معاوية بني  زهريي  وافقا الثوري،

إال أن غندرًا مل ُيسيم ِّ ثعلبةي  ،خالفًا خالفهم أسباط،، ممن أصحاب مساك ومل أجد عن
، وهذا حيتمل أنه «ليث بين من رجاًل  مسعتعن مساك، قال: »يف روايته عن شعبة، بل قال: 

تقصري  من غندر، لعله يرجع إىل كونه مل يضبط امسه يف كتابه عن شعبة، وحيتمل أن شعبة 
ألن ستة رواة آخرين عن  ،مؤثرًاهذا الرتدُّد ليس ن، فأيًّا كايسميه أحيانًا، ويرتكه أحيانًا، و 

وثعلبة ليثي، وجاء التصريح يف رواية زهري بن ، «ثعلبة بن احلكم»شعبة اتفقوا على تسميته: 
 «.أخو بين ليث»بأنه:  ،عن مساك ،معاوية

 :-أيًضا-بزيادة ابن عباس يف اإلسناد  أ رواية أسباطوممن صرَح خبط
 "ابن يصح: وال .عباس ابن عن ثعلبة، عن مساك، عن: أسباط لوقا»البخاري، قال: 

 .(1)«عباس"
: هو إمنا ،خطأ هذا»وسأهلما ابن أيب حامت عنها:  ،الرازيان، قاال ،وأبو زرعة ،وأبو حامت

، قال أبو حامت: "«عباس ابن" :بينهما ليس،  النيب عن احلكم، بن ثعلبة عن مساك،
 .»(8) النيب من مسع قد احلكم بن ثعلبة»

 ومن قرائن نكارة رواية أسباط ما يلي:
 .(1)غربيُ  ،اخلطأ كثري صدوقحال أسباط، فهو  -1
، قال الساجي يف الضعفاء: ضعف   ،خاصةً  ،عن مساك ،أن يف حديث أسباط -8

 .(9)«حرب بن اكمس عن عليها يتابع ال أحاديث روى»
________________________ 

 (.8/491(، التاريخ األوسط )8/111( التاريخ الكبري )1)

 (.8888ابن أيب حامت ) ( علل8)

 (.181( تقريب التهذيب )1)

 (.1/114هتذيب التهذيب ) (9)
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 وانفرد عنهم وحديه هبذا الوجه.أنه خالف مجًعا كثريًا من الرواة )أحد عشر راويًا(،  -1
الثقات، منهم: شعبة، والثوري، وزهري، وأبو األحوص، وأبو عوانة،  أنه خالف كباري  -9

 وآخرون.
ذكر ابن عباس، تابعه يزيد بن أيب زياد،  غريأن مساًكا توبع على رواية اجلماعة، ب -1

 .ه مساًعا من ثعلبة، ومل أجد ل-(1)كما مر يف احلديث السابق- وإن كان يزيد ضعيًفا
 ،حرب بن مساك حلديث خيرجاه،ومل »وقد صَحح احلاكم رواية اجلماعة، لكنه قال: 

 ،...»(8) النيب عن ،-عنهما هللا رضي- عباس ابن عن ،احلكم بن ثعلبة عن مرةً  رواه فإنه
فإنه رواه »مث أسند رواية أسباط، ويف كالمه إشارة إىل أن اخلالف من مساك نفسه، لقوله: 

 ، يعين مساًكا.«مرًة...
ومساك صدوق، ويف حديثه اضطراب، وكان يسند أشياء ال يسندها غريه، قال أمحد: 

، وقال ابن منري: «أسند أحاديث مل يسندها غريه»، وقال ابن معّي: «مضطرب احلديث»
، -مع أنه قال فيه ما سبق-، ووثقه ابن معّي «حديثه يف وخيتلفون يغلط، كان إنه يقولون:»

 «.صدوق ثقة»وقال أبو حامت: 
بعض األئمة حبديثه  خَصهُ  ،وإسناد ما ال ُيسنيد ،من االضطراب ،وما ُضع ِّف به مساك  
 ،عباس ابن: هل أقول أن شئت ولو عكرمة، التفسري: يف وكان يقول»عن عكرمة، قال شعبة: 

 عكرمة حديث يف كان أنه إال احلديث، مساك بن حرب بكريٌّ جائز»، وقال العجلي: «هقالي لي 
 عن حيدث عكرمة كان وإمنا ، هللا رسول قال: قال ورمبا عباس، ابن عن الشيء وصل رمبا
 غري يف وهو مضطربة، خاصةً  عكرمة عن روايته»، وقال يعقوب بن شيبة: «عباس ابن

 ...«.حلصا عكرمة
وقَوى بعض األئمة رواية من مسع منه قدميًا، مثل شعبة والثوري، حىت ما كان من روايته 

 وسفيان مضطربة،: »-وسئل عن رواية مساك عن عكرمة-عن عكرمة، قال ابن املديين 
 وهو»، وقال يعقوب بن شيبة: «عباس ابن عن: يقول وغريمها عكرمة، عن جيعلوهنا وشعبة

________________________ 

 (.12( )ص1)

 ألن خيرجاه، ومل: »-(1/89يف إحتاف املهرة )-(، وقد اختصر ابن حجر عبارة احلاكم، فقال 8/119( املستدرك )8)
 «.عباس ابن عن ثعلبة، عن مساك، عن رواه نصر بن أسباط
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 وسفيان، ،شعبة مثل قدميًا، مساك من مسع ومن املتثبتّي، من وليس حل،صا عكرمة غري ىف
 إن- مستقيم كثري حديث ولسماك»، وقال ابن عدي: «مستقيم صحيح   عنه فحديثهم

 حسان وأحاديثه ،الكوفيّي تابعي كبار من وهو األئمة، عنه حدث وقد ،كله -هللا شاء
 والثوري، ،شعبة عنه حدث إذا»ارقطين: ، وقال الد«به بأس ال صدوق وهو عنه، روى نعمَ 

 ،ونظرائهم مجيع، بن وحفص شريك، عن كان وما سليمة، عنه فأحاديثهم ،األحوص وأبو
 .«نكارة بعضها ففي

وأجاب يعقوب بن شيبة عن كلمة  البن املبارك يف تضعيف مساك، وقد جاء حنوها عن 
وابن خراش، قال يعقوب بن غري ابن املبارك، كالثوري، وشعبة، وصاحل بن حممد جزرة، 

أنه تغري، وصار  :، يريد«بأخرة منه مسع فيمن أنه رىيُ  إمنا املبارك ابن قاله يوالذ»شيبة: 
 نيلقَ  كان ألنه ،حجة يكن مل بأصل   انفرد فإذا ن،ق ِّ لُ  رمبا كان»يقبل التلقّي، قال النسائي: 

 «.موته قبل تغري قد وكان تركه، اأحدً  أعلم ال»، وقال البزار: «نفيتلقَ 
وخالصة هذا أنه صدوق  فيما روى عنه ميْن مسع مِّنه قدميًا، خاصًة يف غري ما روى عن 

 تغري وقد ،مضطربة خاصةً  عكرمة عن وروايته ،صدوق»عكرمة، قال ابن حجر يف التقريب: 
 .(1)«تلقن رمبا فكان ،بأخرة

رواية أسباط، عن ذِّكري ابن عباس يف أشار إليه احلاكم من أن حتمل  ما وعليه، فم
ه، فإن طبقة أسباط متأخرة عن طبقة أمثال شعبة مساك، راجع  إىل وأيب  ،والثوري ،مساك  نفسِّ

 ، فرمبا أفاد هذا أنه مسع من مساك بأخرة،-كما سبق-األحوص، وهو كثري الغرائب عن مساك 
 فجاءت الغرائب يف حديثه عنه من جهة مساك، ال من جهته.

ثنا خاصًة: أن أسباطًا انفرد بذكر ابن عباس دون مجع  كثري من لكن يُبعِّد هذا يف حدي
الرواة، منهم من هو يف طبقة أسباط، وأحدهم ذكره الدارقطين يف الرواة الذين يف بعض 
حديثهم عن مساك نكارة، وهو شريك، ومع ذلك فقد اتفقوا مجيًعا على ترك ابن عباس من 

 اإلسناد، فالظاهر أن اخلطأ من أسباط نفسه.
 هذا، ويف احلديث اختالف آخر يف املنت، وهو على ضربّي:

 
________________________ 

 (.8189)التهذيب تقريب (، 8/119(، هتذيب التهذيب )111)لسلمي للدارقطين ( انظر: سؤاالت ا1)
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 : املنهي عنه يف احلديث:ألوللضرب اا
هبة، لكن وقع فيه خالف  عن روى احلديث مجاعة الرواة عن مساك بالنهي عن النُّ 

 شريك خاصة:
 ،من رواية حممد بن عبدوس السراج-فقال أبو أمحد الزبريي، وحممد بن جعفر الوركاين 

 .املتعة عن خيرب يوم هنى  النيب أن :-عنه
: -من رواية أيب القاسم البغوي عنه-وقال علي بن حجر، وحممد بن جعفر الوركاين 

 «.يوم حنّي»، زاد علي بن حجر: «النهبة عن ينهى  هللا رسول منادي مسعت»
 دأمح أيب غري به ثحدَ  أعلم وال»وقد أخرج البغوي رواية أيب أمحد الزبريي، مث قال: 

 عن وال شريك، إال مساك عن احلديث هذا يرو مل»، وأخرجها الطرباين، مث قال: «الزبريي
 .«اإلسناد هبذا إال ثعلبة عن يروى وال غيالن، بن حممود به تفرد أمحد، أبو إال شريك

وهذا قد يوريد عليه رواية حممد بن عبدوس عن الوركاين عن شريك، إال أن تأخر 
ابن الدبيثي، مع كون أيب القاسم البغوي رواه عن خمر ِّجها: إىل طبقتها، وطول إسنادها 

ب بتفرد أيب أمحد الزبريي، كل هذا يدل عن شريك، وعقَ  ،الوركاين كرواية علي بن حجر
ابن الدبيثي نظرًا كبريًا، والظاهر أن الوركاين يرويه كرواية علي بن حجر،  إسنادعلى أن يف 

 دبيثي دخل عليه حديث يف حديث.وأن بعض الرواة يف إسناد ابن ال
واجتماُع الوركاين وعلي بن حجر، مع ثقتهما وحفظهما، وموافقُة لفظهما عن شريك 

 قرائُن تدل على ضبطهما، ووهم أيب أمحد الزبريي. ،للفظ اجلماعة عن مساك
 : : تعيّي الغيزاة اليت وقع فيها ما وصف ثعلبةُ الضرب الثاين من اخلالف يف املنت

 ا جاء يف بعض الروايات عن مساك، ال يف مجيعها، واختُلف عن مساك يف ذلك:وتعيينه
 .(1)«خيرب»فقال الثوري، وأبو عوانة، وإسرائيل، وابن أيب زائدة، وحسن بن صاحل: 

 «.حنّي»: (8)وقال شريك، وأسباط بن نصر
________________________ 

بواسطة عن  والظاهر أنه حتريف، وال يكفي نقل  ، «حنّي»( لكن وقع يف نقل البوصريي رواية وكيع عن إسرائيل: 1)
 آخر للجزم بوقوع خالف  عن إسرائيل. مصدر  

، وقد راجعت «خيرب»ن نصر، عن عمرو بن محاد بن طلحة، عنه: ( وقع يف رواية احلاكم من طريق أمحد بن حممد ب8)
، فوجدت اللفظة كذلك، لكن الناسخ ضَبب فوقها، وصححها يف احلاشية إىل: (أ19/ق8) النسخة اخلطية للمستدرك

 ، وهذا الصواب، وسيأت نقُل البخاري لفظي أسباط.«حنّي»
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عن  ،ريكوالصحيح ما رواه اجلماعة، وقد تابع يزيُد بُن أيب زياد مساًكا عليه، ورواية ش
 كما مل يضبط إسنادها.  ،، ورواية أسباط مل يضبط متنها-كما سبق-ليست بالقوية  ،مساك

 ابن يصح عباس، وال ابن عن ثعلبة، عن مساك، عن: أسباط وقال»قال البخاري: 
 ثعلبة عن مساك، عن عوانة، أبو حدثنا: قال موسى، ، حدثنا...حنني" "يوم: وقالعباس، 

 .(1)«أصح "، وهذاخيرب ومي "انتهبوا احلكم: بن
 :احلكم على الوجه الراجح

ترجح أن احلديث يرويه مساك، ويزيد بن أيب زياد، عن ثعلبة بن احلكم، بالنهي عن 
 النهبة.

كما -وهذا إسناد صحيح، لكونه من رواية القدماء عن مساك، وروايتهم عنه مستقيمة 
 عه يزيد بن أيب زياد، وهذه املتابعة ، ولكون مساك  توبع عليه عن ثعلبة بن احلكم، تاب-سبق

 مل أجد ليزيد مساًعا من ، لوال أنينتبّي ِّ استقامة حديث مساك  هذا -وإن كان فيها ضعف-
 .ثعلبة

 ثعلبة، وروى التصريحي عنه بذلك شعبة. ه منوقد صرح مساك  بسماع
 ،يب ، ويف بعض طرق حديثه التصريح بكونه كان مع الن(8)وثعلبة بن احلكم له صحبة

 وبسماعه إياه.
وهلذا فقد ذكر الدارقطين هذا احلديثي يف األحاديث اليت ألزم البخارَي ومسلًما 

 عن رووا ،-عنهم هللا رضي- الصحابة من رجال   أحاديث»بإخراجها، وقد وصفها بقوله: 
 ،اشيئً  أحاديثهم من جاخير ِّ  ومل ،ناقليها يف مطعن ال وجوه   من همأحاديثُ  ويترُ  ، النيب
، مث ذكر (1)«أحدمها أو أخرجاه وما ،ذكره قدمنا ما وعلى ،مذهبهما على هاإخراجُ  فيلزم

 بن ويزيد ،حرب نب مساك عنه روى ،الليثي احلكم بن ثعلبة»تراجم ألحاديث، حىت قال: 

________________________ 

 (.8/111( التاريخ الكبري )1)

(، 8/119(، املستدرك )8888(، علل ابن أيب حامت )8/918(، اجلرح والتعديل )8/111بري )( انظر: التاريخ الك8)
 (.1/111اإلصابة )

 (.21( اإللزامات والتتبع )ص1)
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، وال شك أنه يقصد هذا احلديث، إذ (1)«زياد أيب بن يزيد عن ،الضيب جرير قاله ،زياد أيب
 .إال هو ،ويزيد ،ة حديثًا رواه مساكمل أجد لثعلب

 ماجه ابن يف وله»يف ترمجة ثعلبة:  ، قالابن حجرقد صحح اإلسناد من املتأخرين: و 
 .(8)فذكره ،«...صحيح بإسناد حديث  

 .(1)«صحيح حديثه وإسناد: »، قالوالبوصريي
 

 ابن عن احلكم، بن ثعلبة عن مساك،ابن أيب خيثمة رواية أسباط بن نصر، عن استغرب 
 .مشريًا إىل إعالهلا، عباس

، فإنه ملا ذكر رواة الوجه يف ذلك قرينة الكثرةاإلفادة من إىل  ويف جمموع كالمه إشارة  
 بني  زهريي  وافقا الثوري، وسفيان شعبة، قال هكذا»األول، بدون ذكر ابن عباس، قال: 

واة على خالف رواية راو  واحد، واتفاق ، فموافقة اثنّي لواحد، اجتماع  من عدة ر «معاوية
 الكثرة أصح من انفراد الواحد.

تدعيم هذه القرينة بقرائن أخرى، منها: حال أسباط يف كثرة اخلطأ، وتبَّي أنه ميكن 
واإلغراب، وضعف حديثه عن مساك خاصة، وخمالفته لألحفظ األوثق، وأن مساًكا توبع على 

 خالف ما رواه أسباط.
مع ثالثة أئمة، هم: البخاري، وأبو أيب خيثمة يف إعالل رواية أسباط  اتفق ابنقد و 

 .، الرازيانزرعة، وأبو حامت

________________________ 

 (.41( السابق )ص1)

 (.1/111( اإلصابة )8)

 (.1/111( إحتاف اخلرية املهرة )1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:132-1/131)التاريخ الكبري الس ِّ
 .حارثة بن زيد أخو حارثة، بن لةب  وج  

 قد رجل   عن إسحاق، أيب عن شريك، أخربنا: قال األصبهاين، ابن حدثنا -034
: قال فراشي؟ إىل ت  أوي إذا أقول ما:  للنيب رجل   قال: قال لة،ب  ج  : هم   ع   عن اه،س م 
  «.الشرك من براءة فإهنا ﴾،ٱ ٻ ٻ  ﴿: اقرأ»

 .اهس م  قد رجل   عن إسحاق، أبو: األصبهاين ابن قال كذا
 فروة، عن إسحاق، أيب عن شريك، نا: قال سليمان، بن سعيد فحدثنا -034

 أخذت   إذا»: قال ؟ينفعين اشيئ   مينل   ع  : فقلت  النيبم  سألت  : قال لة،ب  ج   عن
 «.الشرك من براءة فإهنا ،ختتم حىت ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿: فاقرأ ،مضجعك
 .لةب  ج   عن فروة،: شريك قال كذا

 :معاوية بن   زهي   وخالفه
 عن نوفل، بن فروة عن إسحاق، أيب عن زهي، نا: قال غسان، أبو حدثنا -034

 .هحنو   ذكر مث ،«...مضجعك أخذت إذا»: فقال ، النيبم  أتى أنه ،أبيه
 أيب عن اري،ز  الف   معاوية بن مروان أخربنا: قال األصبهاين، ابن ثناحد -033

 .حنوه ، النيب عن أبيه، عن األشجعي، نوفل بن عبدالرمحن عن األشجعي، لكام
 

: رواية فروة بن نوفل:  أوًل 
 :أبو إسحاق، عن رجل، عن جبلة الوجه األول:

، -هو البزاز-احلسني بن أمحد طريق  ( من1/391أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة ) *
 ، مبثله.ابن األصبهاين، به، عن ابن أيب خيثمةعن 

 .ى ابن أيب خيثمةومل أجد من أخرجه سو 
 :أبو إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن جبلة :الثاينالوجه 

 ( عن إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين،16501أخرجه النسائي يف الكربى ) *
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(، من طريق أمحد 9563(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )111والطرباين يف األوسط )
 بن حيىي احللواين،

 ، به، بنحوه.سعيد بن سليمانكالمها )اجلوزجاين، واحللواين( عن 
 ( عن حجاج بن حممد املصيصي،32/446وأخرجه أمحد ) *

 وعن أسود بن عامر،
عبدهللا بن ( من طريق 1/109( عن علي بن املديين، وابن قانع )32/441وأمحد )

 حممد احلارثي، كالمها )ابن املديين، واحلارثي( عن إبراهيم بن أيب الوزير،
 ( عن بشر بن الوليد،062وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة )

واملستغفري يف فضائل  ،(أطرافه/4405) األفراد يف والدارقطين(، 3/150وابن قانع )
 (، من طريق إمساعيل بن أبان،1612القرآن )

كما يف أسد -(، وأبو موسى املديين 1201(، واألوسط )9125والطرباين يف الكبري )
 ، من طريق حممد بن الطفيل،-(1/391الغابة )

 ( عن عبدالغفار بن داود أيب صاحل احلراين،5/916وعلقه ابن حجر يف اإلصابة )
بن سبعتهم )حجاج، وأسود، وابن أيب الوزير، وبشر، وإمساعيل بن أبان، وحممد 

 ، به، بنحوه.شريك بن عبدهللاالطفيل، وأبو صاحل احلراين( عن 
 إال أن حجاًجا مسى صحابيَّه: احلارث بن جبلة،

ومساه ابن أيب الوزير، يف رواية ابن املديين: جبلة بن احلارث، ويف رواية احلارثي: جبلة بن 
 حارثة،

 وقال بشر بن الوليد: خارجة بن جبلة، أو: عن جبلة،
 اعيل بن أبان، عن شريك، عن أيب إسحاق، عن فروة، عن أبيه،وجعله إمس

 وحممد بن الطفيل، عن شريك، عن أيب إسحاق، عن جبلة، بإسقاط فروة،
وقال أبو صاحل احلراين، عن شريك، عن أيب إسحاق، عن فروة، عن جبلة، عن أخيه 

 زيد بن حارثة.
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 الوجه الثالث: أبو سحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه:
فر الثاين( عن 9309أخرجه ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) * مالك بن -أيب غسان /الس ِّ
 ، به، تامًّا.-إساعيل
(، كالمها )أبو 32/411(، وأمحد )904وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص *

 عبيد، وأمحد( عن أيب النضر هاشم بن القاسم،
(، والدارمي 943(، واألدب )92210، 95652وابن أيب شيبة يف املصنف )

 (، من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني،3456)
( عن إبراهيم بن 955(، والطرباين يف الدعاء )1/161والبخاري يف التاريخ الكبري )

من طريق أيب  -(9912وعنه البيهقي يف شعب اإلميان )-( 9/531شريك، واحلاكم )
( من طريق 0491الصحابة )جعفر حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، وأبو نعيم يف معرفة 

حممد بن عثمان بن أيب شيبة، أربعتهم )البخاري، وابن شريك، ومطني، وحممد بن عثمان بن 
 أيب شيبة( عن أمحد بن يونس،

(، والبيهقي يف الدعوات 12ومن طريقه اجلوري يف قوارع القرآن )-( 5655وأبو داود )
عن عبدهللا بن حممد  -(361كمة )ص(، واخلطيب يف األمساء املبهمة يف األنباء احمل462)

 النفيلي،
وعنه ابن السين يف عمل اليوم والليلة -( 11045، 16502والنسائي يف الكربى )

 من طريق حيىي بن آدم، -(012)
، -(1691ومن طريقه ابن عساكر يف معجمه )-( 9506والبغوي يف اجلعديات )

(، وابن عساكر يف 23(، واآلبنوسي يف مشيخته )5540، 5590، 526وابن حبان )
 (، من طريق علي بن اجلعد،1691معجمه )

(، من 1445(، والواحدي يف التفسري الوسيط )251واخلرائطي يف مكارم األخالق )
 طريق حيىي بن حيىي النيسابوري،

 ( من طريق عمرو بن مرزوق،3/150وابن قانع يف معجم الصحابة )
 ن عمرو،( من طريق معاوية ب955والطرباين يف الدعاء )

 ومن طريق عمرو بن خالد احلراين،
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 ( من طريق عون بن سالم،0491وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
األحد عشر راويًا )أبو النضر، وأبو نعيم، وأمحد بن يونس، والنفيلي، وحيىي بن آدم، 
وابن اجلعد، وحيىي بن حيىي، وعمرو بن مرزوق، ومعاوية بن عمرو، وعمرو بن خالد، وعون( 

 ، به، بنحوه.زهي بن معاوية عن
(، من طريق حيىي بن آدم، 3463(، والرتمذي )عقب 93165وأخرجه أمحد ) *
عن أمحد  -(4/461كما نقل ابن حجر يف تغليق التعليق )-(، والبزار 32/411وأمحد )

( عن إسحاق بن أيب إسحاق الصفار، 1119بن منصور، وابن األعرايب يف معجمه )
نبل، وأمحد بن منصور، وإسحاق الصفار( عن أيب أمحد الزبريي، ثالثتهم )أمحد بن ح
وعنه -( 1/505( من طريق شعيب بن حرب، واحلاكم )16556والنسائي يف الكربى )

من طريق أيب غسان مالك بن إمساعيل، أربعتهم )حيىي  -(9926البيهقي يف شعب اإلميان )
 رائيل بن يونس،بن آدم، وأبو أمحد الزبريي، وشعيب، وأبو غسان( عن إس

واملستغفري يف فضائل  ،(أطرافه/4405) األفراد يف والدارقطين(، 3/150وابن قانع )
 (، من طريق أيب مرمي عبدالغفار بن القاسم، 1612القرآن )

 ومن طريق حممد بن أبان، 
 (، من طريق أشعث بن سوار،951(، والطرباين يف الدعاء )3/150وابن قانع )

 ( من طريق زيد بن أيب أنيسة،5545، 5595، 512وابن حبان )
 ( عن فطر بن خليفة،0/9211، 5/9015وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )

، أيب إسحاقستتهم )إسرائيل، وأبو مرمي، وحممد بن أبان، وأشعث، وزيد، وفطر( عن 
 به، بنحوه.

 :النيب : أبو سحاق، عن فروة بن نوفل، عن لرابعالوجه ا
( من طريق أمحد بن الوليد 9911(، والبيهقي يف الشعب )32/412أخرجه أمحد ) *

(، والثعليب يف 32/412الفحام، كالمها )أمحد، والفحام( عن أيب أمحد الزبريي، وأمحد )
( عن حيىي بن 32/412(، من طريق عبدالرزاق، وأمحد )16/314تفسريه الكشف والبيان )

/خمطوط( 966سفيان بن عيينة وغريه ) آدم، وعلي بن حرب الطائي يف الثاين من حديثه عن
وابن (، 5649عن أيب داود احلفري، وعبدهللا بن أمحد يف زوائده على العلل ومعرفة الرجال )
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 ، من طريق حيىي بن سعيد القطان، والنسائي يف الكربى(1)(15/95عبدالرب يف التمهيد )
ي يف مكارم األخالق ( من طريق خملد بن يزيد، وعبدهللا بن املبارك، واخلرائط16551)
كما نقل -(، ويف الصحابة 1696( من طريق وكيع، واملستغفري يف فضائل القرآن )255)

من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل، ويف فضائل  -(3/306ابن ناصر الدين يف جامع اآلثار )
، كالمها )إسحاق بن أيب -الفريايب-( من طريق إمساعيل بن أيب خالد 1691الصحابة )

( من 16/314ل، وابن أيب خالد الفريايب( عن مؤمل بن إمساعيل، والثعليب يف تفسريه )إسرائي
طريق حممد بن يوسف الفريايب، عشرهتم )أبو أمحد الزبريي، وعبدالرزاق، وحيىي بن آدم، وأبو 
داود احلفري، وحيىي القطان، وخملد بن يزيد، وابن املبارك، ووكيع، ومؤمل، والفريايب( عن 

 وري،سفيان الث
 /إحتاف اخلرية( 0621/1/بغية الباحث، 1653واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده )

وعنه ابن حبان -( 1520، وأبو يعلى )-(0251ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-
 ، من طريق عبدالعزيز بن مسلم القسملي،-(3/336يف الثقات )

 عن مسعر،  القزاز، شعيب بن بأيو  طريق من( أطرافه/4559) األفراد يف الدارقطينو 
 ( من طريق إمساعيل بن أيب خالد،361واخلطيب يف األمساء املبهمة )ص

أيب أربعتهم )الثوري، وعبدالعزيز بن مسلم، ومسعر، وإمساعيل بن أيب خالد( عن 
 ، به، بنحوه.إسحاق

: عن عن الثوري، عن أيب إسحاق -يف رواية الفحام، عنه-إال أن أبا أمحد الزبريي قال 
 أيب فروة األشجعي، 

، عن ظئر (9)وقال خملد بن يزيد، عن الثوري، عن أيب إسحاق: عن أيب فروة األشجعي
 ،لرسول هللا 

________________________ 

هنا، والرواية  إال مالًكا فروة والد أجد تسمية إقحام، إذ مل أو حتريف ولعله ،«األشجعي مالك بن فروة»( جاء فيه: 1)
 األخرى عن حيىي القطان ليس فيها ذلك.

 نسخة ويف للنسائي، «والليلة اليوم»من  النسخ بعض يف وقع هكذا(: »34/110) الكمال هتذيب يف املزي ( قال9)
يقلل أوجه اختالف رواية خملد  منري ابن نسخة يف ما واعتماد ،«الصواب وهو ،«األشجعي فروة: »منري بن احلسن أيب

 أن يلزم وال هذا، مثل يف االختالف يقع فقد الكتاب، ُنسخ لكن لعل األوىل اتباع بن يزيد عمَّا سواها عن الثوري،
 .أعلم وهللا الطريق، هذه يف ما هو األخرى الطرق يف الذي الصواب يكون
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-وقال إسحاق بن أيب إسرائيل، عن مؤمل، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن أم فروة 
 ،-ظئر النيب 

ن أيب إسحاق، عن وقال إمساعيل بن أيب خالد الفريايب، عن مؤمل، عن الثوري، ع
 ...،فروة: حدثتين ظئر النيب 

وقال عبدالعزيز بن مسلم القسملي، عن أيب إسحاق، عن فروة: قدمت املدينة، فأتيت 
 ...،النيب 

 ،ومل ُيسم ِّ مسعُر فروَة، بل جعله عن أيب إسحاق، عن ظئر للنيب 
...، نيب وقال إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب إسحاق: جاء رجل من أشجع إىل ال

 فذكره.
 عن فروة بن نوفل:عن رجل، : أبو سحاق، اخلامسالوجه 

( من طريق أيب داود الطيالسي، وعبدهللا بن أمحد يف زوائده 3463أخرجه الرتمذي ) *
( 3/150( من طريق حيىي بن سعيد القطان، وابن قانع )5649على العلل ومعرفة الرجال )

نقل مغلطاي يف اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم  كما-من طريق أمحد بن حنبل، والعسكري 
من طريق حممد بن بشار بندار، كالمها )أمحد، وبندار( عن حممد  -(9/11من الصحابة )

، به، أيب إسحاقبن جعفر غندر، ثالثتهم )الطيالسي، والقطان، وغندر( عن شعبة، عن 
 بنحوه.

 إال أن القطان جعله عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن فروة،
 ،وقال أمحد، عن غندر، عن شعبة: عن أيب إسحاق، عن رجل، عن فروة، أو عن النيب 

 وقال بندار، عن غندر، عن شعبة: عن أيب إسحاق، عن فروة، أو عن نوفل.
 ثاني ا: رواية عبدالرمحن بن نوفل:

فر الثالث(، عن 3561أخرجه ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) * ، به، ابن األصبهاين/الس ِّ
يا رسول هللا، إين حديث عهد  :قلتا، ومل يرفع قراءة السورة عند النوم، بل لفظه: تامًّ 

، فإهنا ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿: اقرأ» :قال الشرك؟ من يربئين عمل على دلينبشرك، ف
 «.براءة من الشرك
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ومن طريقه ابن قانع -/التفسري( 9546، 191وأخرجه سعيد بن منصور ) *
(3/155)(1)-، 

ومن طريقه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين -( 92211، 95606وابن أيب شيبة )
 ،-(1611(، واملستغفري يف فضائل القرآن )3/155(، وابن قانع )1364)

 ،(9)( عن أيب جعفر5/355والبخاري يف التاريخ الكبري )
 ( من طريق عبدهللا بن عون،3/155وابن قانع )

 عبدهللا احللواين، ( من طريق حفص بن0492وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ( من طريق أمحد بن عبدهللا بن احلكم ابن كردي،9/392ويف أخبار أصبهان )

مخستهم )سعيد بن منصور، وابن أيب شيبة، وأبو جعفر، وعبدهللا بن عون، وحفص 
 ، به، بنحوه.مروان بن معاويةاحللواين، وابن كردي( عن 

جعي، عن أبيه، قال: قلت: يا إال أن ابن كردي قال عن مروان، عن أيب مالك األش
 رسول هللا...

، (3)ومل يرفع أيٌّ منهم قراءة الكافرون عند النوم، بل لفظهم بنحو لفظ ابن األصبهاين
 «.مات حىت ليلة وال يوم منأيب  أخطأها فما»وزادوا: قال عبدالرمحن: 

 

________________________ 

، وفيه سقط، فأبو مالك يرويه عن عبدالرمحن بن «لك األشجعي، عن أبيهنا أبو ما: »يف مطبوعة ابن قانع( وقع 1)
، وقد قرن ابن قانع بروايته روايًة من -كما تبنيَّ - نوفل، عن أبيه، وهكذا رواية سعيد بن منصور يف موضعني من سننه

من مصنفه أيًضا، فهو ، وابن أيب شيبة يُثبت عبدالرمحن بن نوفل يف موضعني -كما سيأيت-طريق ابن أيب شيبة وآخر 
 ، ال وجه يف االختالف.عند ابن قانع سقط

( األظهر أنه عبدهللا بن حممد املسندي اجلعفي، فقد روى البخاري يف مواضع من تارخيه، عنه، عن مروان، منها 9)
هب خبالف ما ذ وهذا .(3/131(، ومنها بامسه ونسبته )4/913، 3/914(، ومنها بنسبته جعفيًّا )3/954بامسه )

 .، حيث عيَّنه بابن األصبهاينإليه حمقق تاريخ ابن أيب خيثمة يف حاشيته على املوضع حمل البحث

 أخربين هللا، رسول يا: قلت»( إال عند ابن أيب شيبة يف املصنف، ورواية ابن قانع، واملستغفري، من طريقه، ففيها: 3)
، كرواية اجلماعة، ولعله رواه ابن أيب شيبة اصم، عن، مع أنه عند ابن أيب ع«أمسيت؟ وإذا أصبحت إذا أقوله بشيء

 ف على عادته فيه، وما رواه ابن أيب عاصم هو املعتمد عنه.باملعىن واختصره يف املصنَّ 
وقد قرن ابُن قانع عبَدهللا بَن عون بابن أيب شيبة، فحمل لفظه على لفظه، وقد تبنيَّ ما يف لفظ ابن أيب شيبة الذي  

 نظر. ساقه ابن قانع من
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: رواية فروة بن نوفل:  أوًل 
قال اختالفًا كثريًا،  ،عي، واختُلف عنه ، وعمَّن دونهروى احلديث أبو إسحاق السبي

 اضطرب وقد»وقال الرتمذي:  ،(1)«حديثه يف األشجعي، خمتلف   نوفل»ابن أيب خيثمة: 
هو حديث  كثرُي »، وقال ابن عبدالرب: (9)«احلديث هذا يف إسحاق أيب أصحاب

 :(4)«إسحاق أيب على كثري   اختالف   سنده ويف»، وقال ابن حجر: (3)«االضطراب
 : أبو إسحاق، عن رجل، عن جبلة:الوجه األول

 .-من رواية ابن األصبهاين، عنه-ورواه عنه: شريك 
 : أبو إسحاق، عن فروة، عن جبلة:الوجه الثاين

من رواية سعيد بن سليمان، وأسود بن عامر، وإبراهيم بن أيب -ورواه عنه: شريك 
 .-الوزير، عنه

 ن فروة، عن احلارث بن جبلة:: أبو إسحاق، عالوجه الثالث
 .-من رواية حجاج بن حممد، عنه-ورواه عنه: شريك 

 : أبو إسحاق، عن فروة، عن خارجة بن جبلة، أو جبلة:الوجه الرابع
 .-من رواية بشر بن الوليد، عنه-ورواه عنه: شريك 

 : أبو إسحاق، عن جبلة:الوجه اخلامس
 .-عنه من رواية حممد بن الطفيل،-ورواه عنه: شريك 

 : أبو إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة، عن أخيه زيد بن حارثة:الوجه السادس
 .-من رواية أيب صاحل احلراين، عنه-ورواه عنه: شريك 

 : أبو إسحاق، عن فروة، عن أبيه:الوجه السابع
، وزهري بن معاوية، وإسرائيل، -من رواية إمساعيل بن أبان، عنه-ورواه عنه: شريك 

 شعث بن سوار، وزيد بن أيب أنيسة،رمي عبدالغفار بن القاسم، وحممد بن أبان، وأأبو مو 
 

________________________ 

فر الثاين )1)  (.1/551( الس ِّ

 (.5/454( اجلامع )9)

 (.9/412( االستيعاب )3)

 (.3/09( نتائج األفكار )4)
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 وفطر بن خليفة.
 :: أبو إسحاق، عن فروة، عن النيب الوجه الثامن

من رواية أيب أمحد الزبريي )يف قول أمحد بن حنبل، عنه(، -ورواه عنه: سفيان الثوري 
ي، وحيىي بن سعيد القطان، وعبدهللا بن املبارك، وعبدالرزاق، وحيىي بن آدم، وأبو داود احلفر 

من رواية -، وعبدالعزيز بن مسلم القسملي، وشعبة -ووكيع، وحممد بن يوسف الفريايب، عنه
 .-(، عنه(1)حيىي القطان، وحممد بن جعفر غندر )يف قول حممد بن بشار بندار، عنه

 : أبو إسحاق، عن أيب فروة األشجعي:الوجه التاسع
من رواية أيب أمحد الزبريي )يف قول أمحد بن الوليد الفحام، -ه: سفيان الثوري ورواه عن

 .-عنه(، عنه
 : أبو إسحاق، عن رجل، عن فروة:الوجه العاشر

من رواية أيب داود الطيالسي، وحممد بن جعفر غندر )يف قول أمحد -ورواه عنه: شعبة 
 .-(، عنه(9)بن حنبل، عنه

 :، عن أيب فروة، عن ظئر لرسول هللا : أبو إسحاقالوجه احلادي عشر
 .-من رواية خملد بن يزيد، عنه-ورواه عنه: سفيان الثوري 

 :-ظئر النيب -: أبو إسحاق، عن أم فروة الوجه الثاين عشر
من رواية مؤمل بن إمساعيل )يف قول إسحاق بن أيب -ورواه عنه: سفيان الثوري 

 .-إسرائيل، عنه(، عنه
 :بو إسحاق، عن فروة، عن ظئر النيب : أالوجه الثالث عشر

من رواية مؤمل بن إمساعيل )يف قول إمساعيل بن أيب خالد -ورواه عنه: سفيان الثوري 
 .-الفريايب، عنه(، عنه

 :: أبو إسحاق، عن النيب الوجه الرابع عشر
 ورواه عنه: إمساعيل بن أيب خالد.

 ومنه يتبني أن قد اختُلف عن عدٍة دون أيب إسحاق:

________________________ 

 ( مع الشك بني فروة، ونوفل.1)

 .( مع الشك بني : رجل، عن فروة، أو عن النيب 9)
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: اخلالف عممن دون أيب إسحاقأ  :السبيعي وًل 
 شريك: -1

 اختُلف عنه على سبعة أوجه:
 فرواه ابن األصبهاين، عنه، عن أيب إسحاق، عن رجل، عن جبلة، *
ورواه سعيد بن سليمان، وأسود بن عامر، وإبراهيم بن أيب الوزير، عنه، عن أيب  *

 إسحاق، عن فروة، عن جبلة،
 ، عنه، عن أيب إسحاق، عن فروة، عن احلارث بن جبلة،ورواه حجاج بن حممد *
ورواه بشر بن الوليد، عنه، عن أيب إسحاق، عن فروة، عن خارجة بن جبلة، أو  *

 جبلة،
 ورواه حممد بن الطفيل، عنه، عن أيب إسحاق، عن جبلة، بإسقاط فروة، *
ن أخيه زيد ورواه أبو صاحل احلراين، عنه، عن أيب إسحاق، عن جبلة بن حارثة، ع *

 بن حارثة،
 ورواه إمساعيل بن أبان، عنه، عن أيب إسحاق، عن فروة، عن أبيه. *

وجهني من هذا اخلالف عن شريك، فأسند رواية ابن  وقد عرض ابن أيب خيثمة
، مث قال: «مساه قد رجل عن إسحاق، أبو: األصبهاين ابن قال كذا»األصبهاين، مث قال: 

 سند روايته عن شريك، بتسمية الرجل: فروة.، فأ«فحدثنا سعيد بن سليمان»
واإلهبام يف رواية ابن األصبهاين هو املستغرب، مع اتفاق مجاعة عن شريك، على 
تسميته: فروة، وإن اختلفوا فيما عداه، وهم سعيد بن سليمان، وأسود بن عامر، وإبراهيم بن 

 .، وإمساعيل بن أبانأيب الوزير، وحجاج بن حممد، وبشر بن الوليد، وأبو صاحل احلراين
 .فوظ عن شريك، كما أشار ابن أيب خيثمةفهذا هو احمل

قال الباوردي: كما قد تكلم بعض العلماء يف رواية بشر بن الوليد، عن شريك، ف
، (1)«شريك على بشر   فيه أخطأ أو بشرًا، به حدث ملا فيه أخطأ شريك   يكون أن أخاف»

________________________ 

، (3/355) لرتكي﴾، وكذلك يف طبعة اٱ ٻ ٻ ٻ (، ووقع فيه أن احلديث يف قراءة: ﴿9/365) ( اإلصابة1)
 .وهو سهو وخطأ
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 جبلة: والصحيح»وقال أبو نعيم:  ،(1)«الوليد... ، رواه بشر بنوهو وهم»وقال ابن منده: 
 الوليد، بن بشر قال هكذا»، وقال ابن حجر: (9)«وتصحيف وهم   «خارجة»و حارثة، بن
 .(3)«الصواب وهو حارثة، بن شريك: جبلة عن سليمان، بن سعيد وقال شريك، عن

د ، مع تعد  (5)، وكون بشر بن الوليد صدوقًا(4)لكنَّ كون ابن األصبهاين ثقًة ثبًتا
الروايات عن شريك، كل هذا يقوي حفظ هذه األوجه عنه، وأن شريًكا رمبا أهبم شيخ أيب 

 : خارجة بن جبلة.إسحاق، ورمبا مسى الصحايب
على  يف بعضها، دليل   ها، والشكَّ د يف الروايات عن شريك، واختالفَ كما أن هذا التعد  

 .(0)اكثريً  ئخيط صدوق، وشريك ومل يتقنه أنه مل يكن ضابطًا للحديث، وأنه اضطرب فيه،
واحد، إال وجًها واحًدا، هو روايته عن راٍو ومع ذلك، فكل أوجه شريك إمنا رواها عنه 

أيب إسحاق، عن فروة، عن جبلة، فقد اتفق عليه ثالثة رواة عنه، هم: سعيد بن سليمان، 
، فلعل (2) الوزير، وهو ثقة، وإبراهيم بن أيب(1)، وأسود بن عامر، وهو ثقة(5)وهو ثقة حافظ

هذا أقوى األوجه عن شريك، ولعله كان ثبت عليه، حىت حدث به ثالثة رواة، فدل ثباته 
 عليه على أنه أضبط له، وإن كان اضطرب يف غريه كثريًا.

________________________ 

 (.1/513( معرفة الصحابة )1)

 (.9/254( معرفة الصحابة )9)

 (.9/365( اإلصابة )3)

 .(5211تقريب التهذيب )( 4)

 قد كان يعقل ما حيدث به، ال ولكنه هو صدوق،»( وثقه الدارقطين، ومسلمة، وقال صاحل بن حممد البغدادي: 5)
شرط الصحيح، وقال  وصفَ  الثقة، والربقاين   قات، بينما نفى عنه أبو داود وصفَ ، وذكره ابن حبان يف الث«خرف

، فلعله يف اجلملة صدوق، وأما قول السليماين، فلم أجد من وافقه عليه. انظر: تاريخ «منكر احلديث»السليماين: 
 (.9/310(، لسان امليزان )5/500بغداد )

 (.9515( تقريب التهذيب )0)

 .(9392ب )تقريب التهذي (5)

 .(563تقريب التهذيب ) (1)

وإىل التشدد -، وقد قال فيه أبو حامت، والنسائي «صدوق»( على وصفه بقوله: 999( اقتصر احلافظ يف التقريب )2)
 ،ثقة»، عن حممد بن بشار بندار، عنه، وقال الدارقطين: رواه الرتمذي ، وجاء توثيقه يف إسنادٍ «ال بأس به: »-ما مها
أنه أرفع من رتبة الصدوق.  -وهللا أعلم- ، وذكره ابن حبان يف الثقات، فالصواب«الثقات خيالف ما هحديث يف ليس

 (.1/51انظر: هتذيب التهذيب )
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 قد كانوسعيد بن سليمان )سعدويه( مع حفظه وثبته، فهو واسطي نشأ بواسط، و 
تابه، ومسع منه أهلها كثريًا، وكان فيها أضبط منه يف من كهبا ، فحدث اقدم واسطً  شريك

 عن كتبوا ،ويزيد ،العوام بن وعباد ،-األزرق :يعين- إسحاق»غريها، قال أمحد بن حنبل: 
  عنه أصح هؤالء مساع: »قال، «هنر حفر يف عليهم قدم كان ،كتابه من بواسط شريك

 حديث يشبه ال شريك عن واسط أهل حديث كأنَّ » ، قال:«-واسط أهل مساع: يعين-
 ،ختليط فيه ليس بواسط منه مسعوا الذين عنه املتقدمني مساع»، وقال ابن حبان: (1)«شريك

صحيح »، وقد قال يعقوب بن شيبة إن شريًكا (9)«األزرق وإسحاق ،هارون بن يزيد مثل
، لكنها ليست يف شدهتا تصل إىل أخطاء يف واسط ، فقد وقعت منه، ومع ذلك(3)«الكتاب
 كثري كان»: قال حبديثه؟ حيتج شريك، عن زرعة أبا ، قال ابن أيب حامت: سألتالبطالن

 بواسط حدث شريًكا إن: الصائغ فضل له فقال ،«أحيانًا يغلط وهم، صاحب احلديث،
 .(4)«بواطيل: تقل ال»: زرعة أبو فقال بواطيل. بأحاديث

ألصبهاين، وابن حجر على وهذا الوجه هو الذي قواه ابن أيب خيثمة على رواية ابن ا
 .-كما سلف-رواية بشر بن الوليد 

وأما رواية إمساعيل بن أبان األخرية، عن شريك، فقد وافق فيها شريك  غريَه من الرواة 
فيها عن أيب إسحاق، يف جعله عنه، عن فروة، عن أبيه، إال أن إمساعيل بن أبان إمنا قرن 

ا أنه محل روايته شريًكا براويني عن أيب إسحاق، ومها أبو م رمي، وحممد بن أبان، فيحتمل جدًّ
 األنصاري، مرمي وأيب شريك، عن أبان بن به إمساعيل تفرد»على روايتهما، وقد قال الدارقطين: 

 .(5)«أبيه عن نوفل، بن فروة عن إسحاق، عن أيب ثالثتهم ،القرشي أبان بن وحممد
________________________ 

(. والسياق يوضح أن املراد: ال يشبهه 391(، سؤاالت أيب داود ألمحد )ص436( مسائل أيب داود عن أمحد )ص1)
 يف الضعف الذي غلب عليه يف غري واسط.

 (.0/444( الثقات )9)

 (.16/326( تاريخ بغداد )3)

 بواسط، ولد(: »123(. وقد قال أسلم بن سهل يف ترمجة سعدويه من تاريخ واسط )ص4/305( اجلرح والتعديل )4)
، وقد قيل: إن سعدويه مات وله مائة سنة «ومائتني وعشرين مخس سنة فمات هبا، فأقام بغداد، إىل خرج مث هبا، ونشأ

، وهذا إن صح، فقد تطلق -(16/413(، ومرَّضه الذهيب يف سري أعالم النبالء )16/199اريخ بغداد )كما يف ت-
 النشأة على مخس وعشرين سنة وأزيد، وإن مل يصح، فهو أقرب لكونه ناشًئا حني قدم شريك. وهللا أعلم.

 (.9/155( أطراف الغرائب واألفراد )5)
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 اد عنه.ده عن شريك إمنا هو من جهة جعله هبذا اإلسنوتفر  
 أبو أمحد الزبريي: -9

 :(1)اختُلف عنه يف روايته عن سفيان الثوري
 فرواه أمحد بن حنبل، عن أيب أمحد، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن فروة،  *
 ورواه أمحد بن الوليد الفحام، عن أيب أمحد، عن الثوري، عن أيب فروة األشجعي. *

يف -إال أنه خالف اإلماَم أمحد بن حنبل  ،(9)وأمحد بن الوليد وثقه اخلطيب البغدادي
ناسًبا إياها قطين روايَة الفحام، عن الزبريي، وقد ذكر الدار ، فالصواب روايته، -ثقته وحفظه
 .(3)«وهم وكالمها» وجًها آخر يف احلديث، فقال:ذكر معها و  إىل الثوري،

 مؤمل بن إمساعيل: -3
 اختُلف عنه يف روايته عن سفيان الثوري:

 ،-  ظئر النيب-اه إسحاق بن أيب إسرائيل، عن مؤمل، عن الثوري، عن أم فروة فرو  *
 .ورواه إمساعيل بن أيب خالد الفريايب، عن مؤمل، عن الثوري، عن فروة، عن ظئر النيب  *

، ويظهر أن هذا من اضطرابه، وإن كان إسحاق بن أيب (4)ومؤمل صدوق سيئ احلفظ
إمساعيل بن أيب خالد الفريايب، فذكره اخلطيب، وعدَّ بعض ، وأما (5)مشهورًا ثقةً إسرائيل 

 ، لكين أجد فيه جرًحا وال تعدياًل.(0)شيوخه وتالمذته، وأسند له

________________________ 

وروايته عنه حمفوظة عنه، وممن رواها: أمحد بن حنبل، وهو روى عنه حديث  ( قد رواه أبو أمحد عن إسرائيل أيًضا،1)
 سفيان أيًضا.

 (.0/496( تاريخ بغداد )9)

 يف- الثوري شيخ يف «أيب» بإقحام القول عن يَثين قد ما هو الدارقطين عند الوجه (. ووجود13/955( العلل )3)
 َعطف فإنه أيًضا، مقحًما يبدو الدارقطين عند ما أن إال ي،األشجع فروة: وصوابه ُنسخ، خطأ وأنه ،-الفحام رواية
 األشجعي، فروة أبو: فيه الثوري شيخُ  واحًدا وجًها وجعلهما القسملي، مسلم بن عبدالعزيز روايةَ : الثوري رواية على
 .-وجدت فيما- خالف بال فروة،: القسملي عند وهو

 (.5692( تقريب التهذيب )4)

، والظاهر «القرآن يف لوقفه فيه تكلم صدوق،»( على وصفه بقوله: 331تقريب التهذيب )اقتصر ابن حجر يف ( 5)
ل كالمهم فيه لوقفه يف القرآن جو  فقد وثقه ابن معني، والبغوي، والدارقطين، وغريهم، من ترمجته أنه أرفع من الصدوق،

 .(1/115. انظر: هتذيب التهذيب )-كما ذكر احلافظ-

 (.1/301( املتفق واملفرتق )0)
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ولعل املعتمد عن مؤمل، وإن اضطرب فيه، ما رواه إسحاق بن أيب إسرائيل، ملا مرَّ من 
 .-كما سيأيت-حاله، وألنه هو ما اعتمده األئمة عن مؤمل يف كالمهم على روايته 

 سفيان الثوري: -4
 اختُلف عنه:

فرواه أبو أمحد الزبريي، وعبدالرزاق، وحيىي بن آدم، وأبو داود احلفري، وحيىي بن  *
سعيد القطان، وعبدهللا بن املبارك، ووكيع، وحممد بن يوسف الفريايب، عن الثوري، عن أيب 

 إسحاق، عن فروة،
 ،يب إسحاق، عن أيب فروة، عن ظئر لرسول هللا ورواه خملد بن يزيد، عن الثوري، عن أ *
 .-ظئر النيب -ورواه مؤمل بن إمساعيل، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن أم فروة  *

، وخمالفته أصحاب الثوري دليل ظاهر على (1)فأما رواية خملد، فمخلد صدوق له أوهام
 .، وكأنه يُعِّل ها هباالثوري خطئه، وهلذا عقَّب النسائي على روايته برواية ابن املبارك، عن

وقريب منه: رواية مؤمل، فسبق قريًبا أنه صدوق سيئ احلفظ، وقد خالف مجًعا من 
 وهذا»، قال أبو موسى املديين: الرواة يف جعله احلديث عن أم فروة، وجعلها ظئرًا للنيب 

 بل» موسى: ، وبنيَّ ابن حجر سبب ومهه، فقال بعد نقل كلمة أيب(9)«األقوال أغرب القول
 ،- النيب ظئر- فروة أيب عن :رأى ملا رواته بعض وكأن فروة، أبو هو وإمنا حمض، غلطهو 
 باملرأة خيتص ال الظئر واسم هو، فأخطأ ظن، ما على فرواه فروة، أمَّ  والصوابَ  ،خطأً  ظنه

فل دفع إىل نو  ، ويف بعض طرق احلديث أن النيب (3)«اأيضً  زوجها على يطلق بل املرضعة،
 ، فهو ظئره من هذه اجلهة.-كما سيأيت-)أيب فروة( ربيبته 

وال بد من التنبيه على أن رواية أيب داود احلفري، مبوافقة اجلماعة، هي ما أخرجه علي 
، ولكن نقل مغلطاي أن العسكري أخرجه -كما سبق يف التخريج-بن حرب الطائي، عنه 

 ، وعلقه ابن حجر(4)رجل، عن فروةمن طريق احلفري، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن 
 

 
________________________ 

 .(0546تقريب التهذيب )( 1)

 (.1/451(، اإلصابة )0/350( أسد الغابة )9)

 .(14/416(، وفيه حتريف يصوَّب من طبعة الرتكي )1/459اإلصابة )( 3)

 (.9/11( اإلنابة )4)
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 .(1)عن احلفري، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن فروة، عن أبيه
فهذان وجهان خمتلفان، مل يربز فيهما مغلطاي، وال ابن حجر، الراوي عن أيب داود، 

 وال األسانيد دونه، لتمكن املقارنة بينهم، وبني علي بن حرب.
 بن وحممدالزبريي،  أمحد وأيب، قبيصة على بن معني لكن أبا داود ثقة، وقد قدَّمه حيىي

 اعة، وأن تكون رواية علي بن حرب،، فأوىل به موافقة اجلم(9)سفيان حديث يف ،يوسف
 

 عنه. ، هي الصواب(3)وهو ثقة
فاحملفوظ عن الثوري: ما رواه مجاعة أصحابه، وفيهم احلفاظ الكبار، كوكيع، والقطان، 

 ، وحيىي بن آدم.وابن املبارك، وعبدالرزاق
 شعبة بن احلجاج: -5

 اختُلف عنه:
فرواه حيىي بن سعيد القطان، عنه، معطوفًا على روايته عن الثوري، عن أيب إسحاق،  *

 عن فروة بن نوفل،
 ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن رجل، عن فروة، *
 :ورواه حممد بن جعفر غندر، عن شعبة، واختُلف عنه *
فرواه أمحد بن حنبل، عن غندر، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن رجل، عن  **  

 ،فروة، أو عن النيب 
ورواه حممد بن بشار بندار، عن غندر، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن فروة  **  

 بن نوفل، أو عن نوفل.
وجميء روايتني من حافظني، عن غندر، عن شعبة، ويف كليهما شك، وبينهما 

يدل واضًحا على أن احلديث ليس يف كتاب غندر، عن شعبة، وإال الشتهر عنه  اختالف،
 على وجٍه واحد، دون شك، فالظاهر أن غندرًا كان حيدث به من حفظه.

________________________ 

 (.3/310( هتذيب التهذيب )1)

 (.3/991هتذيب التهذيب )(، 4264تقريب التهذيب )( 9)

، وقال «صاحل»، وقد قال فيه النسائي: «فاضل صدوق»( على وصفه بقوله: 4561تقريب )( اقتصر احلافظ يف ال3)
كان ثقة »، وقال ابن السمعاين: «كان ثقة ثبًتا»، ووثقه الدارقطين، ومسلمة، وقال اخلطيب: «صدوق»أبو حامت: 

 (.3/142، فالراجح أنه ثقة. انظر: هتذيب التهذيب )«صدوقًا
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والذي يظهر من خالل اختالف أصحاب شعبة، أنه كان يضطرب فيه، ومل يتقنه، 
ا عن الرجل، عن فروة، فكان يبهم شيخ أيب إسحاق، فيجعله عنه، عن رجل، مث يرويه حينً 

، فكأنه كان يشك يف كون شيخ أيب إسحاق صحايب وحيًنا عن الرجل، عن النيب 
 احلديث أم تابعيه. وكان يسمي شيخ أيب إسحاق حيًنا فروة، وحيًنا يشك فيسميه نوفل.

 ولعل اضطراب شعبة أورث غندرًا االضطراب فيه.
، لغرابة (1)شعبة يف أمساء الرجال ويظهر أن هلذا االضطراب عالقة قوية بنزول ضبط

 اسم فروة بن نوفل، ولوجود االختالف عن أيب إسحاق فيه.
 كما يظهر أن هذا االضطراب هو سبب قول حيىي بن سعيد القطان، وساق رواية الثوري:

 .(9)«فمحوته عندي كان ،حنوه ،نوفل بن فروة عن ،إسحاقأيب  عن ،شعبة وحدثين»
يكون القطان يرى ضعف رواية شعبة، فقد قال يف حديٍث:  وهذا حيتمل منه جدًّا أن

 .(3)...«كتاب يف رأيته حىت ،فمحوته ضعيًفا، عندي احلديث هذا فكان»
هذا، وقد جاء بعقب رواية أيب داود الطيالسي، عن شعبة، اليت أخرجها الرتمذي، 

 «.يقوهلا ال وأحيانًا ،«مرة: »يقول أحيانًا شعبة قال»تعليقة فيها: 
 :أمران افيه وحيتمل ،ةمشكل ةقليالتعه هذو 

: احلديث يف يقول كان أنه إسحاق أيب عن يذكر شعبة أن: به املراد يكون أن: األول
 .يقوهلا ال وأحيانًا أحيانًا،، فكان أبو إسحاق يقوهلا مرةً  الكافرون سورة يقرأ: أي ،«مرة»

حبسب - هنا إال ثرة،املتكا احلديث طرق يف جتئ مل «مرة: »لفظة أن هذا على ويشكل
 .-حبثي

 داود أيب إىل راجًعا العبارة أول يف «قال: »قوله يكون أن االحتمال هذا يف ويدخل
 .شعبة :أحيانًا ذلك يذكر كان الذي وأن الطيالسي،

________________________ 

يف مناسبة أخرى هي أنسب  ،نقل أقواهلمعد هم، و وسيأيت ة، نصَّ عليه مجع من األئمة، ( وهو أمر مشهور عن شعب1)
 .(911-915لذلك، يف احلديث السادس عشر )ص

، وهي «أيب»(، ووقع فيه: شعبة، عن إسحاق، فسقطت: 3/935( العلل ومعرفة الرجال، ألمحد، برواية عبدهللا )9)
 ب(.153ثابة يف النسخة اخلطية )ق

 .(5/325) عدي البن الكامل، ،(الثالث /السفر1/955) خيثمة أيب ابن ريخ( تا3)
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 ذلك يذكر الذي ويكون ،«فروة» عن حمرَّف «مرة: »قوله يكون أن: الثاين االحتمال
 .-األول الحتمالا آخر يف سبق كما- شعبة: أحيانًا

 الطيالسي ويكون غندر، عن أمحد لرواية موافقة الطيالسي رواية جيعل -صح إن- وهذا
 النيب عن رجل، عنأحيانًا و  ، النيب عن فروة، عن رجل، أحيانًا عن يرويه شعبة أن رذكُ يَ 
، غندر عن أمحد رواية مفاد وهذا ،فروة يذكر وال. 

 ،الرتمذي نسخ يف كذلك فإهنا ،حمرفة اللفظة أن يقوي ما أجد مل ولكين قريب، وهذا
 .. وهللا أعلم(1)-الكتاب ُنسخ أصحوهي - الكروخي نسخة يف وكذلك

 اخلالف عن أيب إسحاق السبيعي: ثاني ا:
 تلخص أنه اختُلف عنه:

 فرواه شريك، عن أيب إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن جبلة، *
رمي عبدالغفار بن القاسم، وحممد بن أبان، ورواه زهري بن معاوية، وإسرائيل، وأبو م *

وأشعث بن سوار، وزيد بن أيب أنيسة، وفطر بن خليفة، عن أيب إسحاق، عن فروة بن نوفل، 
 عن أبيه،
 ،ورواه سفيان الثوري، عن أيب إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن النيب  *
قدمت  ورواه عبدالعزيز بن مسلم القسملي، عن أيب إسحاق، عن فروة، قال: *

 ...،املدينة، فأتيت النيب 
 ورواه شعبة، فاختلفت روايته على ما سبق بيانه، *
 ،ورواه مسعر، عن أيب إسحاق، عن ظئر للنيب  *
 .ورواه إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب إسحاق، عن النيب  *

: شريك قال كذا»وقد أورد ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف: رواية شريك، فقال: 
، مث أسند رواية زهري، عن أيب إسحاق، عن فروة، «معاوية بن زهري: وخالفه .جبلة عن فروة،

وأبو مرمي، وحممد بن أبان، وأشعث بن سوار، عن أبيه، وقد تبنيَّ أنه تابعه عليها إسرائيل، 
 وزيد بن أيب أنيسة، وفطر بن خليفة.

________________________ 

 ب(.931( )ق1)
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لرواية زهري،  هذا تأييد   مث أسند ابن أيب خيثمة رواية عبدالرمحن بن نوفل، عن أبيه، ويف
 على خطأ شريك يف جعله احلديَث جلبلة. ملا فيها من جعل احلديَث لنوفل، وتأكيد   وعضد  

 ه فيه.تئطختا يقوي مموقد سبق أن شريًكا صدوق سيئ احلفظ، وأنه اضطرب، 
وزنًا كبريًا يف  -إذ مل يتضح فيها وجه قوي، الضطرابه فيها-وال يظهر أن لرواية شعبة 

رواية إسرائيل، مث وأسند عقبها ، ا اخلالف عن أيب إسحاق، ولذا فقد أسندها الرتمذيهذ
، (1)«شعبة حديث من وأصح أشبه وهذا»، مث ذكر رواية زهري، وقال: «أصح وهذا»قال: 

ه ذكر يف حديث النكاح بال ويل رواية إسرائيل، وزهري، وغريمها، هذا مع أن الرتمذي نفسَ 
 أيب عن رووا الذين هؤالء مجيع من ،وأثبت ،أحفظ ،والثوري عبة،ش كان وإن»... وقال: 
أن أرفع أصحاب أيب إسحاق: ذكر غري واحد من األئمة أن ، ومع (9)«احلديث هذا إسحاق

 .(3)سفيان، وشعبة، وأن مساع زهري، وإسرائيل، متأخر
، فقد قال فيه الدارقطين: وأما حديث مسعر، عن أيب إسحاق، عن ظئر للنيب 

 بن فروة عن إسحاق أيب عن مجاعة ورواه مسعر، عن ،القزاز شعيب بن أيوب به فردت»
 .»(4) النيب عن ،أبيه عن ،نوفل

 عن الرواة من الشيعة رجال يف الطوسي ذكره»قال: ف، وأيوب هذا ترمجه ابن حجر
، يف حفظه، وكثرة ، ومل أجد فيه أكثَر من هذا، وانفراده عن مسعر(5)«الصادق جعفر
، خاصة وهو خيالف فيه أصحاب أيب إسحاق، كما أشار حمل  نكارة به، وثقتهم،أصحا

 الدارقطين.
، فإمساعيل ثقة وأما رواية إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب إسحاق، عن النيب 

أنه إمنا قصَّر فيها، ومل جيو ِّدها كما جوَّدها غريه، فجعلها مرسلة  ، لكن الذي يظهر(0)ثبت
 ترك ما فوق أيب إسحاق لكثرة اخلالف فيه. أليب إسحاق، ولعله

________________________ 

 (.5/454( سنن الرتمذي )1)

 (.3/466( سنن الرتمذي )9)

 (.519-9/562شرح علل الرتمذي )انظر: ( 3)

 .(9/150) واألفراد الغرائب ( أطراف4)

 (.1/413( لسان امليزان )5)

 (.431( تقريب التهذيب )0)
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 وإذا تبني هذا، فأقوى ما جاء عن أيب إسحاق وجهان:
رواية زهري بن معاوية، وإسرائيل، وأبو مرمي عبدالغفار بن القاسم، وحممد بن أبان،  *

وأشعث بن سوار، وزيد بن أيب أنيسة، وفطر بن خليفة، عن أيب إسحاق، عن فروة بن نوفل، 
 عن أبيه،
ورواية سفيان الثوري، وعبدالعزيز بن مسلم القسملي، عن أيب إسحاق، عن فروة بن  *

 .نوفل، عن النيب 
وال بد قبل اخللوص إىل ترجيح يف هذا اخلالف من التدقيق يف سياقات احلديث، إذ قد 

والد -اختلفت سياقاته عن زهري، وعن بعض من تابعه، اختالفاٍت دقيقًة يف إدخال نوفل 
، (1)يف اإلسناد، أو جعله يف املنت، وإمنا يُذكر يف اإلسناد حلكاية قصته، ال للرواية عنه -فروة

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
 زهري: -1
 أيب عن، عن زهري، -من رواية أيب عبيد، عنه-رواه أبو النضر هاشم بن القاسم  *

 جاء ما ءجمي: »فقال ، هللا رسول أتيت: قال أبيه، عن نوفل، بن فروة عن إسحاق،
ٱ ٻ   ﴿: اقرأ: »فقال. منامي عند أقوهلن كلماتٍ  لتعلمين جئت: قلت: قال. «بك؟

 .«الشرك من براءة فإهنا ،خامتتها على من مث ،﴾ٻ
من رواية البخاري، وحممد بن عثمان بن أيب -وحنو هذه السياقة ألمحد بن يونس 

 ، وحيىي بن آدم، وعون بن سالم.-شيبة، عنه
 هللا رسول أن أبيه، عن نوفل، بن فروة عن: عن زهري، فقال اجلعد، بن عليورواه  *
 أمها عند تركتها: فقال عنها، فسأَلهُ  جاء، مث ،«فتكفلها؟ لنا ربيبة يف لك هل: »له قال .

________________________ 

 وبني بني ما كان يُذكر فيه الراوي حلكاية قصته، خُيالفون وكانوا أئمة احلديث، مناهج يف قضية معروفة وهذه (1)
 أليب قلت: قال ،-(11كما يف املراسيل، البن أيب حامت )ص- األثرم ذكره ما -مثاًل - ذلك ومن املتصلة، الروايات

 يف ،حذافة بن عبدهللا عن يسار، بن سليمان عن النضر، أيب عن سفيان، حديث: -حنبل بن أمحد: يعين- عبدهللا
 ،...مرسل ،نعم: »فقال ؟«حذافة بنَ  عبَدهللا بعث  النيب إن: »أنس بن مالك وقال أسنده، سفيان: التشريق أيام
 ....«مرسل وهو ،«حذافة بن عبَدهللا بعث  النيب أن: »وبني ،«حذافة بن عبدهللا عن: »بني يتساهلون كانوا وهم

 من ،لقصته روايته وبني الشيخ، عن الراوي رواية بني الفرق ومسألة كالم، ذلك مثل يف األئمة من أمحد ولغري
 .(31، ينظر حبثها يف كتاب: االتصال واالنقطاع، أ.د. إبراهيم الالحم )صواالنقطاع االتصال باب يف الدقيقة املواضع
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: اقرأ: »قال. منامي عند أقول شيًئا لتعلمين هللا رسول يا جئت: قال «بك؟ جاء ما: »قال
 .«الشرك من براءة فإهنا ،اخامتته على من مث ،﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿

، وأيب نعيم -من رواية أمحد، عنه-أليب النضر  -ومطولةً  خمتصرةً - السياقة هذه وحنو
من رواية إبراهيم بن شريك، وحممد بن عبدهللا احلضرمي -الفضل بن دكني، وأمحد بن يونس 

ن مرزوق، ، وعبدهللا بن حممد النفيلي، وحيىي بن حيىي النيسابوري، وعمرو ب-مطني، عنه
 ومعاوية بن عمرو، وعمرو بن خالد.

 كأيب ،أثبات حفاظ وفيهم اجلماعة، عليها اتفق اليتالثانية،  السياقة جحانوالظاهر ر 
 .وغريهم النيسابوري، حيىي بن وحيىي والنفيلي، نعيم،

 ألهنا عنه، احلفاظ رواية وافق ما تصويب فالظاهر ،هؤالء غري من عنه اختُلِّف وَمن
 أوواختصارًا،  جتو زًا جاءت املخالفة الرواية ولعل ،والتفصيل وبالدقة الصواب، وافقةمب األوىل
 .باملعىن سياقةً 

 إسرائيل: -9
 إيل دفع: قال أبيه، عن فروة، عن إسحاق، أيب عن إسرائيل،رواه حيىي بن آدم، عن  *

: فقال أتيته، مث هللا، شاء ما فمكث: قال «ظئري أنت إمنا: »وقال سلمة، أم ابنة  النيب
: قال ،«جئت؟ ما فمجيء: »قال أمها، عند: قلت: قال «اجلويرية؟ أو اجلارية، فعلت ما»

 «﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿: منامك عند اقرأ: »فقال منامي، عند أقول ما تعلمين: قلت
 .«الشرك من براءة فإهنا خامتتها، على من مث: »قال

، وأيب غسان -بن حنبل، عنهمن رواية أمحد -وحنو هذه السياقة أليب أمحد الزبريي 
 مالك بن إمساعيل.

 بن وأمحد ،الصفاربن أيب إسحاق  إسحاق رواية من- الزبريي أمحد وبورواه أ *
  النيب وكان ،أبيه عن ،نوفل بن فروة عن ،اقإسح أيب عن، إسرائيل عن ،-عنه ،منصور

 ،هللا شاء ما فمكث ،فذهب :قال ،«ظئري أنت إمنا: »وقال ،سلمة أم بنت زينب إليه دفع
 ،«؟له جئت ما ءجمي» قال ،أمها عند :قال ،«؟اجلويرية فعلت ما» :فقال ،إليه جاء مث

 فإهنا ،﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿ :اقرأ» :قال ؟منامي عند أقوله دعاء لتعلمين جئت :قال
 .«الشرك من براءة
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 أبيه، عن نوفل، بن فروة عن ، عن أيب إسحاق،إسرائيل عن، حرب بن شعيبوقال  *
 مضجعه، يأخذ حني يقوله شيًئا يعلمه أن فسأله ، النيب إىل ثابت بن زيدِّ  ظئرُ  ىأت: قال
 .، فذكره...«اقرأ: »قال

، وأمحد بن منصور هو (1)إسحاق الصفار ثقةفأما اخلالف عن أيب أمحد الزبريي، ف
ح تفقا فيها، فلرتجي، وأضبط سياقة، وقد اما أكثر تفصياًل ، وروايته(9)الرمادي الثقة احلافظ

 وإن خالفا اإلماَم أمحد بن حنبل. روايتهما وجه،
، وليس هذا من (3)الثوري حديث يف ئخيط قد أنه إال ثبت، ثقةوأبو أمحد الزبريي 

 ذاك.
كر زيد بن ثابت فيه غرابة عن ، إال أن ذِّ (4)وأما رواية شعيب بن حرب، فمع أنه ثقة

 إسرائيل، ولعله مل يتقن سياقته.
يل: سياقة حيىي بن آدم، وأيب غسان مالك بن إمساعيل، فأقوى ما جاء عن إسرائ

 وسياقة أيب أمحد الزبريي.
 أبو مرمي، وحممد بن أبان، وأشعث بن سوار: -3

 فقال أبو مرمي، وحممد بن أبان، وأشعث بن سوار  إسناده، اختصار على الثالثة اتفق
 ،... النيب قال: قال أبيه، عن نوفل، بن فروة عن: ، عن أيب إسحاق-عند الطرباين-

 :...قال ، النيب عن أبيه، عن: -عند ابن قانع-وقال أشعث بن سوار 
 زيد بن أيب أنيسة: -4

 ، النيب على دخلت: قال أبيه، عن األشجعي، نوفل بن فروة رواه عن أيب إسحاق، عن
ٱ ٻ   ﴿ :اقرأ: »قال ؟فراشي إىل أويت إذا أقوله اشيئً  علمين هللا، نيب يا :فقلت

 .«﴾ٻ
 مما سبق: صُ لُ وخي

________________________ 

 (.5/469( تاريخ بغداد )1)

 .(113( تقريب التهذيب )9)

 (.0615( تقريب التهذيب )3)

 (.9525( تقريب التهذيب )4)
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 مع ألبيه وقع ملا نوفل بن فروة من حكاية   معاوية أهنا بن زهري رواية يف بالتأمل يظهرأنه 
 .أبيه إىل ذلك ُيسند ال وأنه ، النيب

 يف صرحًيا هذا وجاء ،نوفاًل : يعين ،...«له قال  هللا رسول أن: »روايته يف يقول فإنه
 قال  النيب أن أبيه، عن نوفل، بن فروة عن» :فيها فقال ،زهري عن النفيلي رواية
: يعين «قال: »و ، النيب: يعين «فسأله: »و ،نوفاًل : يعين ،«جاء مث: »ويقول ،...«لنوفل
 .إىل آخر احلديث... نوفاًل 

 يف لك هل: »لنوفل  النيب قال: يقول فروة فكأن لفروة، هذا كل يف والسياق
:  النيب وقال ،«بك؟ جاء ما: »لنوفل  النيب وقال وكذا، كذا نوفل له فقال ،...«ربيبة

 ...«.﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿: اقرأ»
 .الغائب عن باحلديث ال املتكل ِّم، بصيغة جلاء لنوفل، السياق كان ولو بالتأمل، ظاهر   وهذا
 له قال وما ، النيب مع قصته لرواية ذكره باب من فهو ،اإلسناد يف نوفل ذكر وأما

 .عليه أجاب وما ، النيب
 عن إسحاق، أيب عن احلديث عن يروي معاوية بن زهري اعتبار هذه واحلال فيمكن

 .للثوري موافًقا ، النيب عن نوفل، بن فروة
فقد اختُلف عنه على ما سبق وصفه، واعتمد عنه الدارقطين أنه يروي  ،وأما إسرائيل

مرمي، وحممد بن  موافًقا ألشعث بن سوار، وأيب ،احلديث عن أيب إسحاق، عن فروة، عن أبيه
 .(1)أبان

أن  -وهللا أعلم-يظهر  ،-ومع االختالف على إسرائيل، وتقارب األوجه عنه-إال أنه 
فساقوا احلديث عنه  ،إسرائيل يروي احلديث كرواية زهري بن معاوية، وإمنا جتوَّز الرواة، أو ومهوا

 على االتصال.
مساع زهري  األئمة قد قارببعض أن  :زهري وافقةرواية إسرائيل مبود ور مع  ،ودليل هذا

، (9)والعجلي ،وأمحد بن حنبل ،بن معنيابسماع إسرائيل من أيب إسحاق، وقد جاء هذا عن 

________________________ 

 (.13/955( العلل )1)

(، سؤاالت أيب داود 55(، من كالم ابن معني، البن طهمان )ص3/359لدوري )بن معني، برواية اانظر: تاريخ ا( 9)
 (.359، 1/356ثقات العجلي ) (،316ألمحد )ص
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، حبيث مل إال أن إتقان زهري وأصحابه لروايته ،(1)وإن كان آخرون قد قدَّموا مساع إسرائيل
واية إسرائيل إىل رواية زهري، يؤيد ردَّ ر  ،ف عنه إال يسريًا، واختالف الرواية عن إسرائيلخُيتل

 وهللا أعلم.
 وعليه، يعود اخلالف عن أيب إسحاق على وجهني:

، عن أيب أنيسة أيب بن وزيد أبان، بن وحممد مرمي، وأيب سوار، بن أشعثرواية  *
 ،أبيه عن نوفل، بن فروة عنإسحاق، 
 بن بدالعزيزوع الثوري، وسفيان، -احتمال على- وإسرائيل معاوية، بن زهريورواية  *
 . النيب عن نوفل، بن فروة عن ،أيب إسحاق عن مسلم،

 متهم مرتوك رافضي، وأبو مرمي (9)فأما رواة الوجه األول، فأشعث بن سوار ضعيف
 .(5)أفراد له ثقة، وزيد بن أيب أنيسة (4)، وحممد بن أبان ضعيف(3)احلديث بوضع

، وإسرائيل، والقسملي، على جعله وهؤالء ولو اجتمعوا ال يقاومون اتفاق الثوري، وزهري
 ، وإمنا أبوه نوفل صاحب القصة، ال راويها.عن أيب إسحاق، فروة، عن النيب 

وزهري ، (0)أحد أرفع أصحاب أيب إسحاقيف اجلملة، هو والثوري مع جاللته وإمامته 
فظ ، وهو من أحثقةوإسرائيل ، (5)بأخرة إسحاق أيب عن مساعه أن إال ،ثبت ثقة بن معاوية

 .(1)الناس حلديث أيب إسحاق
وقد تابعهم عبدالعزيز بن مسلم القسملي، عن أيب إسحاق، إال أنه قال عنه: عن فروة، 

 ...، فجعل فروة صحابيًّا.قال: قدمت املدينة، فأتيت النيب 
 :من األئمة ذلك عليه عدد ، وقد ردَّ (2)ثقة رمبا وهموعبدالعزيز بن مسلم 

________________________ 

 (.149، 952( انظر: علل ابن أيب حامت )1)

 (.594( تقريب التهذيب )9)

 (.5/990( لسان امليزان )3)

 (.0/411( لسان امليزان )4)

 (.9111( تقريب التهذيب )5)

 (.519-9/562شرح علل الرتمذي )انظر: ( 0)

 (.9651( تقريب التهذيب )5)

 (.134، 1/133ذيب التهذيب )(، هت461( تقريب التهذيب )1)

 (.4199التهذيب )تقريب ( 2)
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 صحبة كرذِّ  نمِّ  ،مبحفوظة ليست اللفظة هذه أن إىل يلمي القلب»قال ابن حبان: 
 أشبه، به املوضع ذلك ألن ،-أيًضا- التابعني كتاب يف (1)نذكره وإنَّا ، هللا رسول

 والقلب»: -يف موضٍع آخر-، وقال (9)«فأفحش أوهم رمبا القسملي مسلم بن وعبدالعزيز
 أيب عن القسملي مسلم بن بدالعزيزع قاهلا إمنا ،أْمَيل مبحفوظة ليست اللفظة أن تلك إىل

 .، يعين: أنه تفرد هبا دون أصحاب أيب إسحاق(3)«إسحاق
 .(4)«ألبيه نوفل هذا القول قاله النيب »وقال أبو أمحد العسكري: 

 أيب عن روايته يف وهم مسلم بن عبدالعزيز أن على احلفاظ واتفق»وقال ابن حجر: 
 لتعلمين جئت: ، فقلت النيبَّ  أتيت :قال نوفل، بن فروة عن عنه: قال حيث ،إسحاق
 .(5).«..مضجعي أخذت إذا كلماتٍ 

يف تضعيف لفظة  آخر، بعد سياق كالم ابن حبان يف موضع-ابن حجر  قاللكن 
قلت: واللفظة ثابتة، وإمنا سقط من رواية : »-«قدمت املدينة، فأتيت...»الصحبة: 

 .(0)«ه، وهو صحايبٌّ باتفاقفإن ذلك حمفوظ  عن ،«عن أبيه»عبدالعزيز قوله: 
ففي  ،عبَدالعزيز بن مسلم«: فإن ذلك حمفوظ عنه»إن كان ابن حجر يريد بقوله: ف

، وقد «عن أبيه»إال الوجه بدون ذكر: عن عبدالعزيز يف كافة املصادر مل أجد إذ ، هذا بُعد
عن النيب  ،فروة :، فهذه هي روايته، وليست روايةُ -سبقكما -تُ ُعق ِّب عبدالعزيز بذلك قدميًا 

،  ،فهي رواية الثوري. ،عن أيب إسحاق بغريبةٍ بدون ذكر أبيه 
ال يظهر أنه ف ،حمفوظ  عن فروة بن نوفل« عن أبيه»وإن كان ابن حجر يريد: أن قوله: 

الراوي ال يلزم منه أن  ألن ما رواه غريُ  ،«سقط من رواية عبدالعزيز»هذا اجلزم بأنه يصح مع 
 وي.يكون هو رواية الرا

________________________ 

 روة بن نوفل.( يعين: ف1)

 (.3/331( الثقات )9)

 (.5/925( الثقات )3)

 (.9/11( اإلنابة، ملغلطاي )4)

 (.5/363( اإلصابة )5)

 (.2/04( النكت الظراف )0)
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عقب نقل كالم ابن  : أن ابن حجر قاليف مراد ابن حجر ومما يؤيد االحتمال الثاين
 أيب عن الثوري، عن احلفري، داود أبو احلديثَ  هذا روى وقد: »-آخر يف موضع-حبان 

 معاوية بن زهري طريق من الثالثة السنن أصحاب أخرجه وكذا أبيه، عن فروة، عن إسحاق،
، وهذا ترجيح  يف أصل اخلالف، وليس تقوميًا (1)«الصواب وهو إسحاق، أيب عن وإسرائيل

 .-يومهه الكالم األولقد كما -يف نفسها لرواية عبدالعزيز بن مسلم 
 فاألظهر يف هذا: ما اتفق عليه احلفاظ من توهيم عبدالعزيز بن مسلم يف لفظة الصحبة،

 مرفوًعا.، أيب إسحاق، عن فروةمع أنه وافقه يف الرواية عن  ،حيث خالفه الثوري، فلم يذكرها
وإذن، فاحملفوظ عن أيب إسحاق السبيعي: أنه يرويه عن فروة بن نوفل، بقصة أبيه مع 

 .النيب 
 ،عن أيب إسحاق اخلالف سبب تبني ِّ  معاوية بن زهري رواها اليت املفصَّلة والسياقة

 إشكااًل  فيها فإن فيه، أصحاهبم ومن منهم كثري وغلطِّ  روايته، ه يفأصحاب اضطرابِّ  وسبب
، وهذه قصة حكايةُ  هو وإمنا موصول، احلديث أن فيظنون الرواة، آحاد على ختفى قد ودقَّةً 

 .تفاصيل دقيقة يتمايز هبا احلفاظ عمن سواهم
 ،فروة عن جعله -خمتصَر اإلسناد رواهمع أنه - فإنه وضبطَه، الثوري،إتقان  يبني ِّ  وهذا

، فاختصره، فيها فغلط غريه، على أشكلت كما لسياقةا تلك عليه ُتشكل ومل ، النيب عن
 .وأدرج نوفاًل يف اإلسناد

ٱ ٻ  ﴿ قراءة»وهذا الرتجيح هو ما يظهر من تصرف النسائي، فإنه بوَّب: 

، فساق روايات: شريك، «ذلك يف للخرب الناقلني اختالف وذكر النوم، عند ﴾ٻ
من -، مث ختم الباب برواية الثوري -عنهمن رواية خملد بن يزيد، -فزهري، فإسرائيل، فالثوري 

 إذاوقد سبق أنه ، فيظهر أنه يرجحها على ما سواها، -رواية عبدهللا بن املبارك، عنه
، كما سبق له املخالفَ  الصوابَ  ذلك بعد يذكر مث غلط، هو مبا بدأ ،احلديث طرق استوعب

 .(9)نقله عن ابن رجب يف احلديث الثاين

________________________ 

 (.3/310( هتذيب التهذيب )1)

 (.16( )ص9)
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ف، فحكى وجًها عن الثوري، سبق أنه وهم على من دونه، وقد أمجل الدارقطين اخلال
القسملي، وشكَّ شعبة، فوهَّم كلَّ ذلك، مث حكى وجًها عن إسرائيل، وافق فيه  وحكى روايةَ 

 .(1)«الصحيح وهو»أبان، وحكى رواية هؤالء، مث قال:  بنَ  سوار، وأبا مرمي، وحممدَ  أشعث بنَ 
سرائيل، فإنه قد اختُلف عنه اختالفًا متقاربًا يف وال يظهر أن الدارقطين حرَّر رواية إ

، مع أمهيتها كر  ذِّ  عنده هلا جيئ ومل زهري، رواية الدارقطين، كما أغفل -كما سبق-السياقة 
 .هفي وحكمه هترجيح على شكليُ  هذا وكلوأثرها يف اخلالف، 

 َلفخمت َ  ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿ يف: حديثه»قال يف ترمجة نوفل: وأما ابن عبدالرب، ف
 .(9)«يثبت ال اإلسناد، مضطرب ه،في

به إىل عدم الثبوت، بل أمكن  ة االختالف يف احلديث مل تؤد ِّ وقد اتضح أن كثر 
، وهبذا ناقش ابُن حجر ابَن -كما تبنيَّ -استخالص اخلالف املؤثر، مث ترجيح بعض األوجه 

 .(3)عبدالرب
عيف باالضطراب، خبالف وقَ ْرن ابن عبدالرب االضطراَب بعدم الثبوت قاطع  بإرادته التض

كلمة ابن أيب خيثمة، والرتمذي، السابق نقلهما يف مطلع دراسة أسانيد هذا احلديث، إذ 
 ذكرا االختالف واالضطراب، لكنهما رجَّحا بعض األوجه، ما يدل على إرادهتما كثرةَ 

 األوجه، ال الضعف. االختالف، وتعد دَ 
 ثاني ا: رواية عبدالرمحن بن نوفل، عن أبيه:

 رواه مروان بن معاوية، واختُلف عنه:
 : مروان، عن أيب مالك األشجعي، عن عبدالرمحن بن نوفل، عن أبيه:الوجه األول

ورواه عنه: ابن األصبهاين، وسعيد بن منصور، وابن أيب شيبة، وعبدهللا بن عون، 
 وحفص بن عبدهللا احللواين.

 ه:: مروان، عن أيب مالك األشجعي، عن أبيالوجه الثاين
 ورواه عنه: أمحد بن عبدهللا بن احلكم ابن كردي.

________________________ 

 (.13/955( العلل )1)

 (.4/1513، 3/1906( االستيعاب )9)

 أرجح. ما تبنيَّ يل أنه (، لكنه رجح وجًها غري0/311( اإلصابة )3)
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، إال أن روايته أخرجها أبو نعيم يف ترمجة أيب يعقوب يوسف بن (1)وابن كردي ثقة
حممد األهبري، عن يوسف هذا، عن أيب جعفر حممد بن إبراهيم بن زياد بن عجالن، ومل 

 أجد يف كال الراويني جرًحا وال تعدياًل.
دي سقط، إذ سقط منه عبدالرمحن بن نوفل، فإنه هو الذي يرويه عن ويف رواية ابن كر 

 أبيه، وهو الذي يرويه عنه أبو مالك األشجعي.
 احلكم على الوجه الراجح:

 رواية فروة بن نوفل: -1
 .ترجح أن أبا إسحاق يرويه عن فروة بن نوفل، بقصة أبيه مع النيب 

حاق السبيعي من فروة، لكن يؤيد مل أقف يف طرق هذا احلديث على مساٍع أليب إسو 
ثبوت السماع: أن شعبة بن احلجاج قد روى احلديث عن أيب إسحاق، وهو املشهور بانتقاء 

 ما مسعه أبو إسحاق وغريه من شيوخه املدلسني فيما يرويه عنهم.
ويشكل على هذا: أن رواية شعبة مل جتئ عن أيب إسحاق عن فروة، وإمنا عن رجل، 

 .يشك يف روايته، ومل يضبطها -مع ذلك-شعبة  عن فروة، وقد كان
 لكن جياب عن هذا بأمرين:

وهي رواية حيىي القطان عنه،  ،عن فروة ،عن أيب إسحاق ،أنه قد ورد عن شعبةاألول: 
 .يف إحدى الروايتني عنه مع الشكوسبق أن حممد بن جعفر غندر يوافقه 

فإن هذا يدل على أن  ،إسحاققد روى هذا احلديث عن أيب  شعبةأنه ما دام الثاين: 
 مساع أيب إسحاق له من شيخه ثابت عنده، ولذا أقدم على روايته، لكنه ملا رواه مل يضبط اسم

 .، وبيَّنت الروايات األخرى أن شيخه فيه هو فروةشيخ أيب إسحاق، فشك فيه، وخالف
ة، ه عن رجل، عن فرو وما كان فيه إهبام شيخ أيب إسحاق من روايات شعبة، وجعلُ 

بني أيب إسحاق، وفروة، بل إىل عدم ضبط شعبة اسَم صحايب  فليس راجًعا إىل واسطةٍ 
 رجاًل. أيب إسحاقظنه فروة، وهو يعلم أن بينه وبني حيث احلديث، 

 ، مث أسند رواية(9)«صحبة له إن يقال:» :قد قال ابن حبان يف فروة، فةأما فرو و 
 

________________________ 

 (.50( تقريب التهذيب )1)

 (.5/925، 3/336( الثقات )9)
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يف إثبات  -فيما يظهر-، وهي املعتمد األكرب عبدالعزيز بن مسلم السالفة، وبنيَّ علَّتها
 الصحبة، ومل تثبت.

 .(3)وابن عبدالرب ،(9)، وابن حبان(1)ونفُي صحبته هو ما اعتمده: أبو حامت الرازي
، فهي قصة مل النيب مع  أنه يروي قصة أبيه حَ رجَّ ت وعلى هذا فهو تابعي، وما دام

 مرسلة. وروايته رواية   يدركها،
 ه مسلم، وذكره ابن حبان يف الثقات، وروايته عند مسلم فيها سؤاله لعائشةوفروة أخرج ل

 ، فروايُة مثلِّهِّ حسنة.(4)، وذكروا أنه كان من اخلوارج«وث ِّق»، وقال الذهيب: -رضي هللا عنها-
 فاإلسناد على ذلك حسن، وهو مرسل.

 رواية عبدالرمحن بن نوفل:  -9
مالك األشجعي، عن عبدالرمحن بن نوفل،  ترجح أن مروان بن معاوية يرويه عن أيب

 .عن أبيه، عن النيب 
حافظ، لكنه كان يقلب أمساء شيوخه، ويدلسها، ويعم ِّي على ثقة مروان بن معاوية و 

 .(5)الناس، وإذا روى عن اجملاهيل فحديثه ضعيف
وقد مسَّى شيَخه يف هذه الرواية: أبا مالك األشجعي، واملشهور هبذا: سعد بن طارق 

أن أبا  ،أو تبنيَّ من طرقها ،ُصر ِّح فيها وقد روى مروان عن أيب مالك غري حديث،أشيم،  بن
 الرواة عن، وذكر البخاري وابن أيب حامت مرواَن يف (0)مالك هو سعد بن طارق بن أشيم

 

________________________ 

 (.100( املراسيل، البنه )ص1)

 ذلك ألن ،-أيًضا- التابعني كتاب يف نذكره وإنَّا»(، مث قال: 3/336( حيث ذكره يف الصحابة من الثقات )9)
 .«أشبه به املوضع

 (، واإلنابة4/52من أسد الغابة ) ، وهو حتريف يصوَّب«روة بن معقلف»(، ووقع فيه: 3/1901( االستيعاب )3)
 (.5/916(، واإلصابة )9/12)

 (.3/315(، هتذيب التهذيب )9/191(، الكاشف )9510( صحيح مسلم )4)

ويف ترمجته ما يفيد أن روايته  ،الشيوخ أمساء يدلس مع توثيقه على أنه كان (0555تقريب )اقتصر احلافظ يف ال( 5)
 (.4/59هتذيب التهذيب ) . وانظر:قط الشيوخ من السككتكان يل  حيث، اجملاهيل ضعيفة أيًضا عن

(، معجم 3/915(، شرح معاين اآلثار )352، 351(، مستخرج أيب عوانة )945، 144( انظر: صحيح مسلم )0)
ستخرج أيب نعيم (، م15/935، 311، 1/315، 4/129(، املعجم الكبري، للطرباين )9/45الصحابة، البن قانع )

(1/115 ،111.) 
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 فانتفى بذلك كونه دلَّس اسم شيخه. ،(1)سعد بن طارق
 .(9)وأبو مالك األشجعي ثقة

نصَّ  ،-صاحب الرواية السابقة-هو أخو فروة بن نوفل  ،نوفل عبدالرمحن بنوشيخه 
 .(3)على ذلك ابن املديين، والبخاري، وابن أيب خيثمة، والرتمذي

، ووثقه ومل يذكرا فيه جرًحا وال تعدياًل  وابن أيب حامت، ،البخاريترمجه وعبدالرمحن 
 الرواية. ، فالظاهر أنه صدوق  مقبول(4)العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات

منهم: ابن سعد، وابن معني، والبخاري، وقد أثبت مجهور األئمة الصحبة ألبيه نوفل، 
 .(5)والعجلي، وأبو حامت الرازي، وابن حبان، وابن عبدالرب

 إال أين مل أقف أليب مالك على مساٍع من عبدالرمحن بن نوفل، وال البن نوفل من أبيه.
ة، يمقوٍ  لصالحية هذه الروا ،ماَدهم ذلكولعل تصحيح األئمة لصحبة نوفل، واعت

، وهي «قلت: يا رسول هللا...»إىل نوفل بقوله:  ، فإن فيها إسناًدا موصواًل وُحسن إسنادها
أثبت من رواية فروة بن نوفل اليت حكى فيها من تلقاء نفسه ما حصل بني أبيه وبني النيب 

(0)ات الصحبة، ورواية عبدالرمحن أوىل من تلك يف االعتماد على إثب. 
وعلى أيٍ ، فكال رواييت فروة، وعبدالرمحن، ابيَن نوفل، تقو ِّي أختها، وتشد ها، وهبما 

 يكون احلديث عن نوفل صحيًحا.
 مَّا يُقرأ عند النوم، وجاء فيهاإال أنه جاء يف رواية فروة، على إرساهلا، أن السؤال كان ع

 

________________________ 

 (.4/10(، اجلرح والتعديل )4/51( التاريخ الكبري )1)

 (.9946( تقريب التهذيب )9)

 هو»ووقع فيه: -( 5/355(، التاريخ الكبري )131تسمية اإلخوة )ص :باب ،تسمية من روي عنه من أوالد العشرة (3)
فر الثالث(، سنن الرتمذي )1/132خيثمة )، تاريخ ابن أيب -«هو أخو فروة»، وصوابه: «فرؤه آخر  (.5/454/الس ِّ

 (.5/119(، ثقات ابن حبان )9/12(، ثقات العجلي )5/924(، اجلرح والتعديل )5/355( التاريخ الكبري )4)

(، ثقات 1/161(، التاريخ الكبري )3/553برواية الدوري ) ،(، تاريخ ابن معني0/121( طبقات ابن سعد )5)
(، 5/119، 3/410(، ثقات ابن حبان )1/411(، اجلرح والتعديل )100(، املراسيل )ص391، 9/12العجلي )

 (.4/1513االستيعاب )

تسمية من نزل »( ويشري إىل اعتماد هذه الرواية خاصًة يف إثبات صحبة نوفل: أن ابن أيب خيثمة ملا ذكر نوفاًل يف 0)
فر الثالث(، أسن3/39« )بالكوفة من أصحاب النيب  دها، ومل ُيسند رواية فروة، وكذلك فعل ابن أيب عاصم ملا /الس ِّ

 (.3/12) من الصحابة« اآلحاد واملثاين»ذكر نوفاًل يف 
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 .ا إىل النيب األمر بقراءة سورة الكافرون عند النوم مرفوعً 
وتُ بَ ني ِّ روايُة عبدالرمحن أن السؤال كان عمَّا يربئ من الشرك، وأن تعيني وقتها يف كل 

 .«وال ليلة فما أخطأها أيب من يوم»يوم وليلة إمنا هو من فعل نوفل نفسه، قال عبدالرمحن: 
مرفوًعا أن تعيني وقت قراءة السورة عند النوم ال يصح يف احلديث  -وهللا أعلم-يظهر ف

عمَّا يقرأه عند منامه، وإمنا عمَّا يربئه من  سأل النيب  يصح أن نوفاًل  ، وأنه الإىل النيب 
، ومل فعلهعلى نوفل من  وليلة إمنا هو موقوف   الشرك، وأن تعيني وقت قراءة السورة كل يوم

 .ه إىل النيب يعزُ 
ن يقرأها عند منامه كل ليلة، إمنا علم أباه أ ولعل هذا األخرَي أوهم فروَة أن النيب 

 وهللا أعلم. .فرواه كذلك مرساًل 
  

عرض ابن أيب خيثمة خالفًا يف احلديث عن أيب إسحاق السبيعي، وضمَّنه خالفًا عن 
 راٍو دونَه، وهو شريك.

رواية ابن شيخ أيب إسحاق، وإهبامه، فأورد  فبنيَّ أنه اختُلف عن شريك، يف تعيني
هاين، عن شريك، بإهبامه، واستغرهبا، وعقبها برواية سعيد بن سليمان، عن شريك، األصب

 بتسميته: فروة.
، وهذا ما وقد تبنيَّ أن تسميته: فروة، هو احملفوظ عن شريك، التفاق مجاعة عنه عليه

 .أشار إليه ابن أيب خيثمة يف كالمه
ضبط منه يف غريها، وتبنيَّ أن تفصيل حال شريك يؤيد ذلك، ألنه كان يف واسط أ

 وسعيد بن سليمان واسطي.
مث استغرب ابن أيب خيثمة رواية شريك من أصلها، وما فيها من تسمية صحايب 
احلديث: جبلة، وأورد رواية زهري، عن أيب إسحاق، مبخالفتها، وتسمية صحايب احلديث: 

 ذلك. مث أورد طريًقا آخر مغايرًا للحديث عن نوفل، لتقوية رواية زهرينوفاًل، 
واستعمل ابن أيب خيثمة يف ذلك قرينة األحفظ، ألن زهريًا أحفظ من شريك، وقرينة 

 املتابعة القاصرة.
اضطرب فيه، وأن  هأنو  حال شريك يف الضعف، وتبنيَّ أن مما يؤيد ذلك من قرائن:

 زهريًا توبع يف روايته عن أيب إسحاق.
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:241-2/241)التاريخ الكبري الس ِّ
 :األسلمي خويلد بن وجرهد
 ابن عن صاحل، بن حسن حدثنا: قال إمساعيل، بن مالك غسان أبو حدثنا -754

 الرجل فخذ»:  هللا رسول قال: قال أبيه، عن األسلمي، جرهد بن عبدهللا عن عقيل،
 «.عورته من

 ابن عن عقيل، ابن عن صاحل، بن حسن حدثنا: قال نعيم، أبو حدثنا -754
 .يرفعه ومل .مثله ، فذكر«الرجل... فخذ» :قال أبيه، عن جرهد،

 آل أخربين: قال الزناد، أيب عن عيينة، بن سفيان حدثنا: قال أيب، حدثناه -754
 .«عورة الفخذ»: الفق فخذه، منكشف وهو أبصره  النيب أن جرهد، عن جرهد،

 أيب سامل عن مالك، عن مهدي، بن الرمحن عبد حدثنا: قال أيب، حدثنا -764
 وهو به مر  النيب أن جده، عن أبيه، عن جرهد، بن عبدالرمحن بن زرعة عن النضر،
 .(1)احلديث فذكر فخذه...، كاشف

 بدهللاع عن حممد، بن زهري عن العقدي، عامر أبو حدثنا: قال أيب، حدثنا -761
  هللا رسول مسعت: يقول أباه مسع أنه األسلمي، جرهد بن عبدهللا عن حممد، بن

 .إمساعيل بن مالك غسان أيب حديث مثل ..، فذكر.يقول
 

 الوجه األول: عبدهللا بن حممد بن عقيل، عن عبدهللا بن جرهد، عن جرهد، مرفوًعا:
والطحاوي يف شرح معاين اآلثار (، 1/16أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 (، من طريق إسحاق بن منصور،2772(، وشرح مشكل اآلثار )2/471)
 ( من طريق حيىي بن آدم،1777والرتمذي )

 (، عن فهد2771وشرح مشكل اآلثار )(، 2/471والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )
 

________________________ 

فيهما ابن أيب خيثمة اختالفًا، وإمنا ذكر ( تنبيه: اإلسنادان األخريان، ومها رواية أيب الزناد، ورواية أيب النضر، مل ي2)
 .جهما، ومل أخر ِّ تُّهما، ولذلك أثب-توضيح احتماله كما سيأيت-ساقهما لتأييد أحد وجهي اخلالف 
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، واملزي اخلطايب باخلطا بن حممدعن  (2/241بن قانع يف معجم الصحابة )بن سليمان، وا
 مسويه، عبدهللا بن إمساعيل( من طريق 24/614يف هتذيب الكمال )

 ثالثتهم )فهد، وحممد بن اخلطاب، ومسويه( عن أيب نعيم الفضل بن دكني،
 ( عن أيب جعفر حممد2127(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1242والطرباين يف الكبري )

وأبو جعفر( عن حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني،  بن حممد بن أمحد، كالمها )الطرباين،
 ( عن علي بن إبراهيم العامري، كالمها )مطني، والعامري( عن أمحد بن يونس، 1242والطرباين )

احلسن أربعتهم )حيىي بن آدم، وإسحاق بن منصور، وأبو نعيم، وأمحد بن يونس(، عن 
 ، به، بنحوه.بن صاحل

 احل، عن ابن عقيل: عن عبدهللا بن مسلم بن جرهد،إال أن إسحاق قال عن احلسن بن ص
الطرباين، عن يف رواية -، وأمحد بن يونس -يف رواية حممد بن اخلطاب-وأبا نعيم 

 قاال عن احلسن بن صاحل، عن ابن عقيل: عن عبدالرمحن بن جرهد. -مطني، عنه
 ،-(1/122ومن طريقه ابن حجر يف تغليق التعليق )-( 21767وأخرجه أمحد ) *

 /خمطوط( عن جعفر بن مكرم،224وابن خملد الدوري يف منتقى من حديثه )
 ، به، بنحوه.أيب عامر العقديكالمها )أمحد، وجعفر بن مكرم( عن 

 .(2)إال أن جعفرًا قال يف روايته: عن ابن جرهد
 -(2122وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 1247وأخرجه الطرباين يف الكبري ) *

 ، به، بنحوه.زهري بن حممدحذيفة النهدي، عن  من طريق أيب
( من طريق روح بن عبادة، وعلقه بعده 2177وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) *

عبدهللا بن عن احلسن بن بشر بن سلم، عن أبيه، كالمها )روح، وبشر( عن ابن جريج، عن 
 ، به، بنحوه.حممد بن عقيل

 :قيل، عن عبدهللا بن جرهد، عن جرهد، موقوفًاعبدهللا بن حممد بن ع :الثاينالوجه 
 .(1)ابن أيب خيثمةمل أجد من أخرجه من هذا الوجه غري 

________________________ 

، وهللا أعلم.«عن أيب جرهد»( وقع يف األصل اخلطي: 2)  ، وهو حتريف عما أثبتُّ

(، ورواه عن أيب نعيم، لكن على طريقته يف الرتاجم، فلم يتبني 1/16( وقد ذكر البخاري هذا احلديث يف تارخيه )1)
 قاله .املدين عقيل ابن عنه أباه، روى مسع األسلمي، جرهد بن عبدهللا»هل الرواية مرفوعة أم موقوفة، وهذا نص كالمه: 

 «.عقيل ابن عن صاحل، بن احلسن عن نعيم، أبو
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 واختُلف عنه بنوعني من اخلالف: عقيل، بن حممد بن رواه عبدهللا
 أوًًل: يف رفعه ووقفه:

 واختُلف عنه على وجهني:
 مرفوًعا: هد،جر  عن جرهد، ابن : ابن عقيل، عنالوجه األول

)يف  نعيم أيبمن رواية أيب غسان مالك بن إمساعيل، و -ورواه عنه: احلسن بن صاحل 
، وحيىي بن آدم، (، عنهمسويهإمساعيل بن عبدهللا ، وحممد بن اخلطاب، و بن سليمان فهد قول

 ، وزهري بن حممد، وابن جريج.-وإسحاق بن منصور، وأمحد بن يونس، عنه
 ، عن ابن جرهد، عن جرهد، موقوفًا:ل: ابن عقيالوجه الثاين

 .-، عنه(عنه ،ابن أيب خيثمة)يف قول من رواية أيب نعيم -احلسن بن صاحل  :ورواه عنه
 وهذا يبني ِّ أنه قد وقع اخلالف عن أيب نعيم، عن احلسن بن صاحل، عن ابن عقيل:

أيب  ، عنمسويهإمساعيل بن عبدهللا ، وحممد بن اخلطاب، و بن سليمان فهدفرواه  *
 مرفوًعا،به، نعيم، 
 موقوفًا.به، ورواه ابن أيب خيثمة، عن أيب نعيم،  *

، وأحفظ (1)، ومل أجد يف حممد بن اخلطاب جرًحا وال تعدياًل (2)وفهد بن سليمان ثقة
 .(6)مسويه، فإنه ثقة حافظ :رواة الوجه األول

يدل  -مع حفظه-وال شك يف حفظ ابن أيب خيثمة، إال أن اتفاق الثالثة وفيهم مسويه 
 .منه أيب خيثمة يف مساع ابنعلى أن أبا نعيم قصَّر به 

وقد رواه سائر أصحاب احلسن بن صاحل، وسائر أصحاب ابن عقيل، مرفوًعا، فالرفع 
 حمفوظ عنه.

ولعل ابن أيب خيثمة يشري إىل حفظ الرفع عن احلسن بن صاحل، وذلك ألنه ساق قبل 
إحداها من  ،جرهدمرفوعة عن  حلسن، وأحلقها بروايات  رواية أيب نعيم روايًة مرفوعة عن ا

________________________ 

 (.7/164( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، البن قطلوبغا )2)

 (.6/217يف تاريخ بغداد ) له ترمجة( 1)

 (.2/127(، تاريخ أصبهان )6/14(، طبقات احملدثني بأصبهان )1/221( انظر: اجلرح والتعديل )6)



 اخلامساحلديث  211                                                                                                

، فكأنه يوض ِّح أن «ومل يرفعه»قال عقب رواية أيب نعيم: كان كما   طريق ابن عقيل نفسه،
 تقصري منه. ذلك

 ثانًيا: يف تسمية شيخه:
 على أوجه: عبدهللا بن حممد بن عقيل يف ذلك اختُلف عن

 جرهد، عن جرهد:: ابن عقيل، عن عبدهللا بن األولالوجه 
من رواية أيب غسان مالك بن إمساعيل، وحيىي بن آدم، -احلسن بن صاحل  :رواه عنهو 

)يف ، وأمحد بن يونس (مسويه، عنهإمساعيل بن عبدهللا ، و بن سليمان فهد )يف قولوأيب نعيم 
، وزهري بن -(، عنهحممد بن حممد بن أمحد، عن حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، عنه قول

، -، وأيب حذيفة، عنهأيب خيثمة، وأمحد، عنه( العقدي )يف قول من رواية أيب عامر-مد حم
 وابن جريج.
 ، عن جرهد:-غري مسمى-: ابن عقيل، عن ابن جرهد الثاينالوجه 

، وزهري بن -من رواية ابن أيب خيثمة، عن أيب نعيم، عنه-رواه عنه: احلسن بن صاحل و 
 .-أيب عامر، عنه من رواية جعفر بن مكرم، عن-حممد 

 : ابن عقيل، عن عبدالرمحن بن جرهد، عن جرهد:الثالثالوجه 
 ،عن مطني ،الطرباين )يف قولمن رواية أمحد بن يونس -رواه عنه: احلسن بن صاحل و 

 .-عنهعنه(، حممد بن اخلطاب،  )يف قول، وأبو نعيم (علي بن إبراهيم العامري، عنهقول و 
 بدهللا بن مسلم بن جرهد، عن جرهد:: ابن عقيل، عن عالرابعالوجه 

 .-من رواية إسحاق بن منصور عنه-رواه عنه: احلسن بن صاحل و 
 :، مث اختُلف عنهفيهومن العرض يتبني أنه قد اختُلف عمن دون ابن عقيل 

 :ن دون ابن عقيلأواًل: اخلالف عمَّ 
 أبو نعيم: -2
 بن حسنعن يب نعيم، عن أرواه فهد بن سليمان، وإمساعيل بن عبدهللا مسويه،  *
 ،أبيه عن ،عبدهللا بن جرهد عن عقيل، ابن عن صاحل،
: عبدالرمحن بن ة شيخ ابن عقيل، به، بتسميأيب نعيم عن ،ورواه حممد بن اخلطاب *
 جرهد،
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، به، بعدم تسميته، والقصر على نسبته: ابن أيب نعيم ورواه ابن أيب خيثمة، عن *
 جرهد.

كما -أحدمها حافظ  ،فأما رواية ابن اخلطاب، فاألظهر أهنا غلط، التفاق ثقتني
 على تسميته: عبدهللا.، -سبق

د تسمية الرجل رواية ابن أيب خيثمة تقصري منه، أو من أيب نعيم، فقد جوَّ أن والظاهر 
 .-كما سبق-عنه ثقتان 

 احلسن بن صاحل: -1
بن آدم، وأبو نعيم، وأمحد بن يونس، عن  رواه أبو غسان مالك بن إمساعيل، وحيىي *

 احلسن بن صاحل، به، بتسمية شيخ ابن عقيل: عبدهللا بن جرهد،
 ورواه إسحاق بن منصور، عن احلسن، به، بتسميته: عبدهللا بن مسلم بن جرهد. *

، اتفقوا على (1)متقنون حفاظ   ، والذين خالفوه ثالثة  (2)وإسحاق هو السلويل، صدوق
 .ذلك أصوب فيظهر أنم( يف نسبة الرجل، ذكر )مسل عدم

تنبيه: عرض البخاري اخلالف عن احلسن بن صاحل يف تسمية شيخ ابن عقيل يف 
 ذكر»، فاستدرك عليه مغلطاي بقوله: (4)، ونقله املزي يف هتذيب الكمال(6)التاريخ الكبري

 هذه ترجيح   -آهر  كان إن- هعندِّ  نمِّ  وأغفل ،...امسه يف االختالف   البخاري عند من املزي
 .(1)(«أصح مسلم بن وعبدهللا: إمساعيل بن حممد قال) :وهو غريها، على األقوال

، وليس «التاريخ»وال يتصور أن يكون املزي أغفل هذا النقل لو كان يف نسخته من 
هو اآلن يف النسخ املعتمدة يف طبعة الكتاب، وهو خيالف ما يظهر من القرائن يف خالف 

 هذا النقل نظر، وهللا أعلم.في بن صاحل، ف الرواة عن احلسن
 أمحد بن يونس: -6
 ، واختُلف عنه:، عن أمحد بن يونسرواه حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني *

________________________ 

 (.621( تقريب التهذيب )2)

 .-على التوايل-( 1472، 7471، 1414( تقريب التهذيب )1)

(6( )1/16.) 

(4( )24/616.) 

 (.1/626ابن حجر يف هتذيب التهذيب ) استفاده نهم(، و 7/177( إكمال هتذيب الكمال )1)
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 ، به، ومسى شيخ ابن عقيل: عبدالرمحن بن جرهد،مطني عن ،فرواه الطرباين **  
ه: عبدهللا بن ورواه أبو جعفر حممد بن حممد بن أمحد، عن مطني، به، ومسا **  
 جرهد.
عن أمحد بن يونس، ، -عنه ،من رواية الطرباين-ورواه علي بن إبراهيم العامري  *

 ومساه: عبدالرمحن بن جرهد.
 ،هو املقرئ حممد بن حممد بن أمحد، الذي يروي عنه، فأما رواية مطني، فأبو جعفر

 .(2)قه اخلطيب البغدادينزيل البصرة، وثَّ 
عروف، إال أن خمالفته هذه حمل توقف، وروايته عن علي بن والطرباين إمام حافظ م

 ذلك أن تسمية الرجل: )عبدالرمحن ،-وهي معطوفة على رواية مطني-إبراهيم العامري كذلك 
-إال يف رواية واحدة يف سوى هذه الرواية ، مل ت رِّد فيها غرابةبن جرهد( من طريق ابن عقيل 

 .خلطاب، عن أيب نعيم، اليت مرَّ بيان غلطها، وهي رواية حممد بن ا-فيما وقفت عليه
 زهري بن حممد: -4
 رواه عنه أبو عامر العقدي، واختُلف عنه: *
، به، بتسمية شيخ ابن عقيل: أيب عامر فرواه أبو خيثمة، وأمحد بن حنبل، عن **  

 عبدهللا بن جرهد،
 ابن جرهد. نسبته:بل ، به، بعدم تسميته، أيب عامر ورواه جعفر بن مكرم، عن **  
 ورواه أبو حذيفة، عن زهري، به، بتسميته: عبدهللا بن جرهد. *

على جتويد تسمية الرجل، ومتابعة أيب حذيفة  ،وأمحد ،أيب خيثمة :واتفاق اإلمامني
قصَّر به  ،أو أبا عامر ل  على أنه حمفوظ عنه، وأن جعفر بن مكرم،دلي ،أليب عامر على ذلك

 ملا مل يذكر امسه.
ني أنه ال يصح عن عبدهللا بن حممد بن عقيل يف تسمية شيخه إال: عبدهللا بن وهبذا يتب

 جرهد.
 احلكم على الوجه الراجح:

 ، مرفوًعا.أبيه عن جرهد، بن عبدهللا عنيرويه ترجح أن عبدهللا بن حممد بن عقيل 
________________________ 

 (.4/617( تاريخ بغداد )2)
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وعبدهللا بن حممد بن عقيل ضعيف، بل شدد بعض األئمة يف تضعيفه، فقال ابن 
 حديثه ويف صدوق،»، وقال يعقوب بن شيبة: «منكر احلديث»بن حنبل:  سعد، وأمحد

، فقال: -فيما نقله الرتمذي عنه-، وضعَّفه غريهم، ومشَّاه البخاري «اجد   شديد ضعف
، «مستقيم احلديث»، وقال احلاكم: «جائز احلديث»، وقال العجلي: «مقارب احلديث»

 .(2)تضعيفه مطلًقا -وهللا أعلم-اجح وتقويته خمالفة لقول عامة أهل احلديث، والر 
 ،كثريًا  وأما ابن جرهد، فقد جاء احلديث عنه من طرق أخرى، واختُلف فيه اختالفًا

ستة أوجه، وقد أسند  فقد أحصيت عن أيب الزناد وحده تسعة أوجه، وعن سامل أيب النضر
أوجه، هذا يف  ابن أيب خيثمة وجًها واحًدا عن كليهما، ورواه الزهري، فوجدت عنه ثالثة

 األوجه اختالفات أخرى.هذه اجلملة، وإال ففي تضاعيف 
، فرتكته ألجل الرسالةهذه ودراسته تطول جد ا، وخترج عن مقصود  كل ذلك  عرضو 

 .ذلك
 .-كما سبق-وأما ابن عقيل، فروايته ضعيفة بضعفه 

 

عن عبدهللا بن حممد بن عرض ابن أيب خيثمة خالفًا عن احلسن بن صاحل، الراوي 
أنه يرجح رفعه، ألنه ذكر بعد ذلك ثالثة أسانيد  عقيل، يف وقف احلديث ورفعه، واستظهرتُ 

، وألنه أسند رواية مرفوعة، عن صحايب احلديث، كلها مرفوعة، وأحدها عن ابن عقيل نفسه
 ، هو أبو غسان مالك بن إمساعيل، وقال يف وصف رواية أيب نعيممتقنعن شيخ ثقة 

 .، فكأنه يلمح إىل أنه قصَّر به«يرفعه ومل»املوقوفة: 
حافظ، وهو إمساعيل بن عبدهللا مسويه، رووه  وفيهم وقد تبني يف الدراسة أن ثالثة رواة،

 .خيثمة أيب حني حدَّث به ابن   به عن أيب نعيم، فرفعوه عنه، وهذا يؤكد أنه قصَّر
 أصحابو  وهم ثالثة، صاحل، بن ناحلس أصحابأن  :كما يؤكده مما تبني يف الدراسة

 .-أيًضا- مرفوًعاومها راويان، رووه  عقيل، ابن

________________________ 

، «بأخرة تغري ويقال: لني، حديثه يف صدوق»( على وصفه بقوله: 6171يب التهذيب )( اقتصر ابن حجر يف تقر 2)
 والراجح أنه أقل من هذه الرتبة، كما تبنيَّ أعاله.
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:9/941)التاريخ الكبري الس ِّ
 وقيدم: قال إسحاق، ابن عن سعيد، بن إبراهيم نا: قال حمميد، بن أمحيد حيدثنا -564

 .انصراني   وكان القيس، عبيد أخو ،ثعلى بن حنش بن عمرو بن اجلارود  هللا رسول على
 ، النيب إىل انتهى ملا: قال ،احلسن عن أهتم، ال من ينثفحيد  : إسحاق ابن قال

 «.النار حرق الناس ضالة»: -طوثل حيدث  يف- فقال ،اإلسالم عليه وعرض ،مهكل  
 . النيب إىل اجلارود انتهى ملا: قال ،احلسن :قال كذا

 .الشخري بن عبيدهللا بن مطرف عن هبذا ثحييد    واحلسن
 عن ،-الطوثل: ثعين- محييد نا: قال سعييد، نب حيىي نا: قال أيب، حيدثنا -566
 .«النار حرق املسلم ضالة»: قال ،-السالم عليه- النيب عن أبيه، عن مطرف، عن احلسن،

 

 :احلسن، مرساًل  الوجه األول:
 .-(2/515كما يف خمتصرها البن هشام )-هو يف السرية البن إسحاق  *
 ريق سلمة بن الفضل،( من ط3/931وأخرجه الطربي يف تارخيه ) *

 ( من طريق يونس بن بكري،5/323والبيهقي يف دالئل النبوة )
.ابن إسحاقكالمها )سلمة، ويونس( عن   ، به، مطوالا

 إال أن سلمة قال عن ابن إسحاق: عن احلسن بن دينار، عن احلسن،
 وقال يونس، عن ابن إسحاق: حدثين بعض أصحابنا، عن احلسن.

 ( من طريق حبيب بن الشهيد،93104وأخرجه عبدالرزاق ) *
 ( من طريق األشعث بن عبدامللك احلمراين،5151والنسائي يف الكربى )

 ، به، بنحوه خمتصراا، ومل يذكرا اجلارود.احلسنكالمها )حبيب، واألشعث( عن 
 الوجه الثاين: احلسن، عن مطرف بن الشخري، عن أبيه:

 ، به، مبثله.أيب خيثمة( عن 9143أخرجه أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة ) *
طريقه البيهقي  ومن-( 430، 9/944أبو عبيد يف غريب احلديث )وأخرجه  *

 ،-(2290(، والبغوي يف شرح السنة )1/919)
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(، والطحاوي يف 9144(، وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة )1/34ابن سعد )و 
 من طريق عفان بن مسلم، (،4122(، وشرح مشكل اآلثار )4/933شرح معاين اآلثار )

 ،-(1/413ومن طريقه الضياء يف املختارة )-( 91394وأمحد )
 ( عن حممد بن املثىن،2502وابن ماجه )

 ( عن عبيدهللا بن سعيد،5153والنسائي يف الكربى )
 ( من طريق مسدد،4333وابن حبان )

 ان،/ضمن الفوائد البن منده( من طريق حممد بن حس293وابن ثرثال يف جزئه )
 ( من طريق عبدهللا بن هاشم،2201والبغوي يف شرح السنة )

عفان، وأمحد، وحممد بن املثىن، وعبيدهللا بن سعيد، ومسدد، أبو عبيد، و مثانيتهم )
.حيىي بن سعييدوحممد بن حسان، وعبدهللا بن هاشم( عن   ، به، بنحوه خمتصراا ومطوالا

ومن طريقه الضياء يف -والطرباين (، /الفالح3132وأخرجه ابن املنذر يف األوسط ) *
 ، به، بنحوه.محييد الطوثل، من طريق محاد بن سلمة، عن -(1/413املختارة )
 ،-(1/33وعنه أبو نعيم يف حلية األولياء )- (9541وأخرجه الطرباين يف األوسط ) *

ن من طريق عبيدهللا بن عمر القواريري، عن عبدالرمح ،(4293وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ، به، بنحوه.مطرفبن مهدي، عن شعبة، عن قتادة، عن 

 :اجلارود بن عمرو: احلسن، عن الثال  الوجه
( من طريق عمرو بن عبيد، 350أخرجه أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة ) *

.احلسنعن   ، به، بنحوه مطوَّالا
 

 ه:روى احلديث احلسن البصري، واختلف عنه على ثالثة أوج
: : احلسن، عن النيب الوجه األول  مرسالا

ابن  نه سلمة بن الفضل يف روايته عنعيَّ وقد -ورواه عنه: شيخ حممد بن إسحاق 
 ، وحبيب بن الشهيد، واألشعث بن عبدامللك.-باحلسن بن دينار إسحاق

 : احلسن، عن مطرف بن عبدهللا بن الشخري، عن أبيه:الوجه الثاين
 يل.ورواه عنه: محيد الطو 
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 : احلسن، عن اجلارود بن عمرو:الوجه الثالث
 ورواه عنه: عمرو بن عبيد.

، مثوقد   ذكر ابن أيب خيثمة رواية ابن إسحاق، عمن ال يتهم، عن احلسن، مرسالا
 واحلسن . النيب إىل اجلارود انتهى ملا: قال ،احلسن :قال كذا»: استغرب ذلك بقوله

، وهو تصويٌب منه هلا، ، مث ذكر رواية محيد«خريالش بن عبدهللا بن مطرف عن هبذا حيدث
 .جلزمه بأن احلسن إمنا حيدث به عن مطرف، بإسناده

يف رواية: بعض أصحابه، بصفة: من ال يتهم، و  وشيخ ابن إسحاق جاء يف رواية  
مبي ِّنةا شيَخ  -(9)ورواة كتبه ،ب ابن إسحاقاصحأحد أوهو -وجاءت رواية سلمة بن الفضل 

م بالكذبابن إسحاق، وه  .(2)و احلسن بن دينار، وهو مرتوك احلديث، واُّته
 رواية حبيب بن الشهيد، واألشعث بن عبدامللك،من  -كما سبق-وقد جاء احلديث 

ية محيد هما، فإن روايى روايتعن احلسن، مرسالا أيضاا، فإن كان ابن أيب خيثمة مل يقف عل
أنه ُعَّي ِّ عن ابن  -أيضاا-ظاهرة الفضل على رواية شيخ  جمهول البن إسحاق، وقد تبَّيَّ 

 إسحاق براو  مرتوك احلديث.
 ،واألشعث بن عبدامللك، (3)ثقة ثبت ، وهوحبيب بن الشهيدتبَّي أنه أرسله أيضاا: لكن 

 اية املرسلة قوة.، وات ِّفاقهما حيدث للرو (4)أثبت أصحاب احلسن يف معدودٌ  ثقةٌ  وهو
من أكرب أصحاب احلسن، هو وأسنده، و  ،محيد الطويل، فجوَّدهويف املقابل، فقد رواه 

 .(5)هيف الرواية عن احلسن نفسِّ  ه،نفسِّ  وقد ساوى ابن معَّي بينه وبَّي حبيب بن الشهيد
، ، لكنه صرح بالسماع يف عدة روايات عن حيىي القطان، عنه(1)ومحيد مع هذا مدلس

 .عفان، وأمحدية منها روا
 رساله، دليٌل على مزيدورواية الوجه التام جموَّداا مع عدم شهرته، وكونه أصعب من إ

 

________________________ 

 (.2/11( انظر: ُّتذيب التهذيب )9)

 (.3/40لسان امليزان ) (2)

 (.9011( تقريب التهذيب )3)

 (.9/939ُّتذيب التهذيب )(، 2/131شرح علل الرتمذي )(، 539تقريب التهذيب ) (4)

 (.900ص)تاريخ ابن معَّي برواية الدارمي ( 5)

 (.9544( تقريب التهذيب )1)
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 تثبت وضبط، ولذا جزم ابن أيب خيثمة بأن احلسن يرويه عن مطرف، يعين: بإسناده.  
، فكال الوجهَّي ، فأسندهدهرمبا جوَّ و فأرسله، ر به، رمبا قصَّ أن احلسن كان فالظاهر 

 .عنه حمفوظ
: أن قتادة رواه عن مطرف، عن أبيه، كما رواه احلسن، إال أنه يشكل املوصولَ وأيَّد 

 إال شعبة عن احلديث هذا يرو مل»قال الطرباين: التفرد الواقع فيها، فقد على هذه املتابعة: 
، وهي إىل ذلك خالف املشهور عن قتادة يف هذا احلديث، حيث اختُلف عنه «مهدي ابن

 .(9)لها من روايته عن أيب العالء يزيد بن عبدهللا بن الشخري، أخي مطرفعلى أوجه ك
، (3)، وشعبة من أرفع أصحاب قتادة(2)مشهور لكن عبدالرمحن بن مهدي إمام حافظ

، وعنه انتشر، (4)واإلسناد إىل ابن مهدي صحيح، حيث رواه عنه القواريري، وهو ثقة ثبت
 .بوليف حي ِّز املق فالظاهر أنه هذا التفرد

فإن الراوي عن قتادة هو شعبة، وقد ُعلم منهجه يف ويبعد أن قتادة دلسه عن احلسن، 
حديث قتادة، عن مطرف، خاصة، فقال: يف انتقاء أحاديث املدلسَّي، وقد نص على ذلك 

 بن سعيد حدثنا :قال ،مسع قد مبا حدث فإذا ،حدث إذا قتادة فم إىل أتفطن كنت»
 :قال يسمع مل ما حدث وإذا ،مطرف وحدثنا ،احلسن وحدثنا ،أنس وحدثنا ،املسيب
 .(5)«قالبة أبو وحدث ،يسار بن سليمان حدث
عمرو »عمرو مرتوك احلديث، اُّتمه مجاعة، وقال ابن عون: فرواية عمرو بن عبيد، أما و 

إمنا ، فروايته بذكر اجلارود ساقطة االعتبار، واجلارود يف الرواية املطوَّلة (1)«يكذب على احلسن
 راوي احلديث.ال صاحب القصة، هو 

 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجح أن احلسن يرويه عن مطرف بن عبدهللا، عن أبيه.

________________________ 

 .(94/1طين )انظر: علل الدارق( 9)

 .(4093تقريب التهذيب )( 2)

 .(113-2/114انظر: شرح علل الرتمذي )( 3)

 .(4325تقريب التهذيب )( 4)

 (.9040(، اجلعديات )3/242( العلل ومعرفة الرجال، ألمحد، برواية عبدهللا )5)

 (.3/233ُّتذيب التهذيب )(، 5019تقريب التهذيب )( 1)
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إن و ، (9)وقد صحح ابن املديين مساعه من مطرف يف اجلملة مشهور،إمام  ثقةواحلسن 
 .، عن مطرف، لكن تابعه عليه قتادةيف هذا احلديث مل أقف للحسن على تصريح بذلك

متشعبة، أورد منها ابن  أخرى، ودوهنا اختالفاتٌ  قد وقع عن مطرف اختالفاتٌ أنه  إال
ها هَ أوجُ ، وأورد الدارقطين، فأبو نعيم، (2)له خمالفةا  هذه املديين وجهاا، وجعل رواية احلسن

طول جدًّا، ي، ودراستها، ذه االختالفاته وختريج .، دون أن يذكرا رواية احلسن فيها(3)مطوالا 
 ، فرتكتها ألجل هذا.يب خيثمةابن أكالم عن حبث  ر  خيو 

 

رجَّح ابن أيب خيثمة زيادة محيد الطويل عن احلسن، بذكر مطر ف عن أبيه، وأثبتها يف 
.  مقابل رواية ابن إسحاق، عمن ال يتهم، عن احلسن، مرسالا

 إسحاق. ومل يذكر متابعة حبيب بن الشهيد، وأشعث بن عبدامللك، لشيخ ابن
 أصحاب املختَ َلف عنه،أرفع كون راويه حافظاا ضابطاا من   :ترجيح الوصلومن قرائن 

دون النص على قرينتها، وكذا: كون  ،ولعله ما أشار إليه ابن أيب خيثمة بقبول رواية محيد
، وكذلك: متابعة قتادة، ، وأدلَّ على الضبطرسالمن التقصري به واإلأصعب  الوصل

 مطرف. للحسن، عليه، عن
  ا
 ا
 ا
 ا
 ا
 ا

 
 .سيتالستريالمرالشهمرعلالمشقرالامقهال

________________________ 

 (.211( العلل )ص9)

 (.121( السابق )ص2)

 (.104-2/109(، معرفة الصحابة )1-94/5( علل الدارقطين )3)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:451-4/451)التاريخ الكبري الس ِّ
 نا: قال الواسطي، خالد بن العالء نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -315

  هللا رسول هنى»: قال حزام، بن حكيم عن سريين، بن حممد عن زاذان، بن منصور
 عندك، ليس ما وبيعك بيع، يف نيوشرط   وبيع، لف  س عن :البيع يف خصال أربع عن

 .«تضمن مل ما وربح

 .حزام بن حكيم عن سريين، ابن عن: منصور قال كذا
 :الراسيب هالل أبو وتابعه
 سريين، بن حممد نا: قال هالل، أبو نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -315

 .حزام بن حكيم عن
 :حزام بن حكيم من سريين ابن يسمعه ومل

 بن حممد عن التسرتي، إبراهيم بن يزيد نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -313
 رسول هناين»: قال حزام، بن حكيم حديث عن ،-السختياين: يعين- أيوب عن سريين،

 .«عندي ليس ما أبيع أن  هللا
 .السختياين أيوب  : احلديث إسناد يف التسرتي يزيد   عليهما وزاد

 يوسف عن أيوب، عن زيد، بن محاد نا: قال س،ل   غ  م   بن ارةب  ج   فحدثنا -أ/315
، أو «عندي ليس ما أبيع أن  هللا رسول هناين»: قال حزام، بن حكيم عن ماهك، بن

 .«عندي ليست سلعة»: قال
 عن عتيق، بن حيىي عن زيد، بن محاد نا: قال خداش، بن خالد حدثنا -ب/315

 هناين»: قال ،حزام بن حكيم عن ك،ماه بن يوسف عن أيوب، عن سريين، بن حممد
 .«عندي ليست سلعة»: قال أو ،«عندي ليس ما أبيع أن  هللا رسول

 عن حزام، بن حكيم عن ماهك، بن يوسف عن أيوب، به فحدثين: محاد قال
 .مثله ، النيب

 حكيم عن ماهك، بن يوسف عن احلديث إسناد   وصل ،خداش بن خالد قال كذا
 .حزام بن
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 :وحشية أيب بن   جعفر   ،بشر أبو: ماهك بن يوسف عن أيوب، رواية   وتابع
 ماهك، بن يوسف عن بشر، أبو أخربنا: قال هشيم، نا: قال أيب، حدثنا -315

 الرجل يأتيين ،هللا رسول يا: قلت ، هللا رسول سألت: قال حزام، بن حكيم عن
 ليس ما تبع ال»: الفق: قال السوق؟ من أبتاعه مث ،منه أأبيعه عندي، ليس البيع يسألين
 .«عندك

 .حزام بن حكيم عن ماهك، بن يوسف عن: بشر وأبو أيوب قال كذا
 :عصمة بن هللاعبد  : احلديث هذا يف حكيم وبني ،ماهك بن يوسف وبني

 عن الدستوائي، هشام أخربنا: قال هارون، بن يزيد نا: قال أيب، حدثنا -315
 حزام، بن حكيم عن عصمة، بن هللاعبد عن ماهك، بن يوسف عن كثري، أيب بن حيىي
 ابتعت   إذا»: قال ؟علي   حيرم مما ،يل حيل   فما ا،يوع  ب   أبتاع إين ،هللا رسول يا: قلت: قال
 .«تقبضه حىت تبعه فال ،ابيع  

 .-ماهك ابن: يعين- يوسف عن حيىي، عن الدستوائي، عن: هارون بن يزيد قال كذا
 :احلديث   هذا ماهك بن يوسف من كثري أيب بن   حيىي يسمع ومل

 عن هشام، نا: قال احلارث، بن خالد نا: قال عمر، بن هللاعبيد حدثنا -315
 عصمة بن عبدهللا أن ،ماهك بن يوسف حدثين: فقال ،إخواننا من رجل عن حيىي،
 فما ،ابيوع   اشرتي رجل إين ،هللا رسول يا: قلت: قال ،حدثه حزام بن حكيم أن ،حدثه

  «.تقبضه حىت تبعه فال ،ابيع   اشرتيت إذا ،أخي ابن يا»: قال ؟علي   حيرم وما ؟يل حيل  
 .-يسمه مل- رجل عن: قال كذا

 :حيىي بن مهام  : الرجل   وأمسى
 أيب بن حيىي نا: قال مهام، نا: قال هالل، بن حبان نا: قال أيب، حدثنا -325

 ،حدثه زامح بن حكيم أن ،حدثه ماهك بن يوسف أن ،حدثه حكيم بن يعلى أن ،كثري
 ؟علي   حيرم مما ،منها يل حيل   فما ،البيوع هذه أشرتي رجل إين ،هللا رسول يا: قال أنه

 «.تقبضه حىت تبعه فال ،ابيع   ابتعت إذا ،أخي ابن يا»: قال
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 أيب بن عطاء عن جريج، ابن نا: قال عمر، بن عثمان نا: قال أيب، حدثنا -321
 أمل»: قال  هللا رسول أن ،حزام بن حكيم عن مي،ش  ال   عصمة بن عبدهللا عن رباح،

 .«تستوفيه»: قال أو ،«تقبضه حىت تبعه فال الطعام؟ تبيع أنك -خربأ   أمل :أو- نبأأ  
 .جريج ابن قال كذا

: قال أبيه، عن حكيم، بن حزام عن عطاء، عن رفيع، بن   العزيزعبد   وخالفه
 حىت تبعه ال»: فقال  النيب فسألت أقبضه، أن قبل منه فرحبت ،اطعام   اشرتيت
 .«تقبضه

 

 :: رواية حممد بن سريينأوال  
 الوجه األول: حممد بن سريين، عن حكيم بن حزام:

 ( عن إبراهيم بن حممد،3/311أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبري ) *
 ( من طريق أمحد بن إمساعيل الواسطي،3411والطرباين يف املعجم الكبري )

، به، منصور بن زاذانم، وأمحد( عن العالء بن خالد الواسطي، عن كالمها )إبراهي
 مبثله.

أيب هالل ( من طريق طالوت بن عباد، عن 3414وأخرجه الطرباين يف الكبري ) *
 ، به، بنحوه.الراسيب
( من طريق مروان الفزاري، والطرباين يف الكبري 44114وأخرجه النسائي يف الكربى ) *

( من طريق سفيان الثوري، ويف األوسط 3431ن خليفة، و)( من طريق هوذة ب3433)
(، وتذكرة 41/114( من طريق عباد بن صهيب، والذهيب يف سري أعالم النبالء )1141)

(، من طريق 41/31(، وتاريخ اإلسالم )4/311(، ومعجم الشيوخ )1/541احلفاظ )
بن صهيب، واألزرق( إسحاق بن يوسف األزرق، مخستهم )الفزاري، وهوذة، والثوري، وعباد 

 عن عوف األعرايب،
 محاد بن عبدالرمحن(، من طريق 1111(، واألوسط )3431والطرباين يف الكبري )

 ،عون بنعن عبدهللا  ،الشعيثي
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( من طريق حجاج، وعلي بن اجلعد، ويف األوسط 3414والطرباين يف الكبري )
وعباد( عن الربيع بن ( من طريق عباد بن صهيب، ثالثتهم )حجاج، وابن اجلعد، 1141)

 صبيح،
 حممدعن  مرمي، أيب بن سعيد بن حممد بن عبدهللا(  عن 3415والطرباين يف الكبري )

  ،( من طريق عباد بن صهيب1141الثوري، ويف األوسط ) سفيانعن  الفريايب، يوسف بن
 ،حسان بن هشام عنكالمها )الثوري، وعباد( 

 معمر(، من طريق 3/11 حلية األولياء )(، وأبو نعيم يف3411والطرباين يف الكبري )
 ،هند أيب بن داود عن متام، بن عبيدهللاعن  سهل، بن

 ( من طريق خالد بن دينار،3413)الطرباين يف الكبري و 
 سفيانعن  سويد، بن أيوبعن  الرملي، يونس بن عيسى( من طريق 3411وفيه )

 ،عبيد بن يونس عن الثوري،
ة بن حبيب، عن عبد ربه بن عبيد أيب كعب ( من طريق قر 1444ويف األوسط )

 صاحب احلرير،
 ( من طريق عباد بن صهيب، عن هارون بن إبراهيم األنصاري، 1141ويف األوسط )

 وسعيد بن عبدالرمحن،
 أيب بن محاد بن إمساعيل( من طريق 4/153وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني بأصبهان )

 ،قيس أيب عن ،سليمان
( من طريق عبدالرحيم بن سالم 5يف الرابع من رباعي التابعني )وأبو موسى املديين 

 ، عن يزيد بن إبراهيم، (4)الواسطي، عن حفص بن عمر أيب عمران الواسطي
االثنا عشر راويًا )عوف، وابن عون، والربيع بن صبيح، وهشام بن حسان، وداود بن 

رير، وهارون، وسعيد بن أيب هند، وخالد بن دينار، ويونس بن عبيد، وأبو كعب صاحب احل
 ، به، بنحوه.حممد بن سريينعبدالرمحن، وأبو قيس، ويزيد بن إبراهيم( عن 

________________________ 

، وهو انتقال نظر من كنيته فيما يظهر، فإين مل أجد ملن امسه حفص بن عمران «حفص بن عمران»قع فيه: ( و 4)
 ،-ويعرف بالنجار-الواسطي ترمجًة وال ذِّكرًا. ووقفت لعبدالرحيم بن سالم على روايتني أخريني عن حفص بن عمر هذا 

 (.114(، وابن بشران يف أماليه )14أخرجهما حبشل يف تاريخ واسط )ص
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 إال أن:
 عباد بن صهيب قال عن عوف، والربيع بن صبيح: عن ابن سريين، نُ ب ِّئت عن حكيم،

 وكذلك قال هارون بن إبراهيم، وسعيد بن عبدالرمحن،
 للنيب قلت: قال حزام، بن حكيم عنريين: وقال داود بن أيب هند يف لفظه عن ابن س

 :ال: »قال أشرتيه؟ مث البيع فأبيع التجارة، يف يل بورك قد إنه». 
 :حكيم بن حزامحديث حممد بن سريين، عن أيوب، عن  :الثاين الوجه

( عن وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن حممد بن 4135علقه الرتمذي )عقب  *
 ، ومل يسق متنه.سريين، به
 .غته: أيوب، عن حكيم بن حزاموصي

حممد بن سريين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن  :الثالث الوجه
 :حزام

 ،املروزي إسحاق بن احلسن( عن 44131أخرجه النسائي يف الكربى ) *
(، من 413(، وأبو الشيخ يف األقران )4414والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )

 ،دمياأل راشد بن إبراهيمطريق 
ومن طريقهما -( 1/111(، وأبو نعيم يف حلية األولياء )3444والطرباين يف الكبري )

 ،الفسوي علي بن احلسن، من طريق -(131، 314أبو موسى املديين يف اللطائف )
ومن طريقه أبو موسى املديين يف اللطائف -( 514(، واألوسط )3444ويف الكبري )

، عن -(1/11(، والذهيب يف سري أعالم النبالء )1/54(، واملزي يف هتذيب الكمال )314)
 ،اجلوهري مساور بن القاسم بن أمحد

 (، عن حممد بن علي بن شعيب،334(، والصغري )5413ويف األوسط )
 اجلوهري، (4)( من طريق إبراهيم بن عبيد413وأبو الشيخ يف األقران )

 ،خرزاذ بن عثمان( من طريق 314ومتام يف فوائده )
________________________ 

ب(، وصوابه: إبراهيم بن سعيد، فإن شيخ أيب الشيخ يف هذه 1( كذا يف املطبوع، ويف نسخة دار الكتب املصرية )4)
، 41/413، 5311الرواية: إبراهيم بن حممد بن احلسن )ابن متويه(، معروٌف بالرواية عنه، ينظر: املعجم الكبري )

، 433، 5/441، 3/441، 1/311حلية األولياء )(، 313، 311، 115(، العظمة، أليب الشيخ )11/313
 (، وغريها.1/34
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 ،املكفوف حيىي بن زكريا( من طريق 314املديين يف اللطائف )عقب  وأبو موسى
مثانيتهم )احلسن بن إسحاق، وإبراهيم بن راشد، واحلسن بن علي، وأمحد بن القاسم، 
وحممد بن علي بن شعيب، وإبراهيم بن عبيد، وعثمان بن خرزاذ، وزكريا بن حيىي( عن خالد 

 ، به، بنحوه.يقحيىي بن عتبن خداش، عن محاد بن زيد، عن 
اخليام، عن  حممد بن خلف( من طريق 111وأخرجه اخلطيب يف املتفق واملفرتق ) *

القعنيب،  مسلمة بن إمساعيلعن  ،البزاز املبارك بن عبدهللا ، عن شادويه بن حممد بن سهل
 ، به، بنحوه.حيىي بن عتيق، عن زيد بن محادعن 

د بن حممد الرب،ي، والبيهقي ( عن أمح111وأخرجه ابن األعرايب يف معجمه ) *
( من طريق حممد بن غالب متتام، كالمها )الرب،ي، ومتتام( عن موسى بن إمساعيل 5/331)

 أيب سلمة التبوذكي، 
 ( من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث،4135والرتمذي )

 ( عن سليمان بن حرب،5عقب وعلقه أبو موسى املديين يف الرابع من رباعي التابعني )
، ، عن ابن سريين، بهيزيد بن إبراهيمهم )التبوذكي، وعبدالصمد، وسليمان( عن ثالثت

 .بنحوه
( من طريق زكريا بن 134، 314وأخرجه أبو موسى املديين يف اللطائف )عقب  *

 حيىي املكفوف، عن خالد بن خداش،
 وعلقه يف املوضعني عن أمحد بن إبراهيم بن محاد املوصلي،

عن محاد بن زيد، عن أيب خشينة عبدهللا بن سعد بن  كالمها )خالد، واملوصلي(
 .، بنحوه، بهحممد بن سريينإبراهيم، عن 

 ( عن احلسن بن إسحاق املروزي،44131وأخرجه النسائي يف الكربى ) *
، 314ومن طريقه أبو موسى املديين يف اللطائف )-( 1/111وأبو نعيم يف احللية )

 من طريق احلسن بن علي الفسوي، -(131
، عن محاد بن خالد بن خداشكالمها )احلسن بن إسحاق، واحلسن بن علي( عن 

 ، به، بنحوه.أيوبزيد، عن 
 (، عن قتيبة،44131(، والنسائي يف الكربى )4133وأخرجه الرتمذي ) *
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، -(134ومن طريقه أبو موسى املديين يف اللطائف )-( 3444والطرباين يف الكبري )
 من طريق سليمان بن حرب، (،5/113والبيهقي يف الكربى )

ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 141وأبو الفضل الزهري يف حديثه )
 من طريق شهاب بن عباد، -(4/145(، وابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد )11/311)

 ( من طريق حيىي احلماين،151وأبو موسى املديين يف اللطائف )
 ، عن أيوب،محاد بن زيداب، واحلماين( عن أربعتهم )قتيبة، وسليمان بن حرب، وشه

 به، بنحوه.
ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن -( 331وأخرجه الشافعي يف الرسالة )ص *

(، والبغوي يف شرح السنة 3/134(، واخلالفيات كما يف خمتصره )44511، 44153)
 ، عن الثقة،-(1444)

 ( عن معمر،41141وعبدالرزاق )
 اعيل بن إبراهيم ابن علية،( عن إمس45343وأمحد )

 (، من طريق عبدالوارث،3445(، والطرباين )44114والنسائي يف الكربى )
(، من طريق حجاج بن املنهال، والطرباين 5/331(، والبيهقي )3443والطرباين )

 ( من طريق عبدالواحد بن غياث، كالمها )حجاج، وعبدالواحد( عن محاد بن سلمة،3441)
 من طريق وهيب بن خالد، (3441والطرباين )

، أيوبستتهم )الثقة، ومعمر، وابن علية، وعبدالوارث، ومحاد بن سلمة، ووهيب( عن 
 به، بنحوه.

قال  إال أن معمرًا قال عن أيوب: عن يوسف بن ماهك، عن رجل، أن رسول هللا 
 حلكيم...

أن وقال عبدالواحد بن غياث يف روايته عن محاد بن سلمة عن أيوب: عن يوسف، 
 .«عندك ليس ما تبع ال: »حزام بن قال حلكيم النيب 

 (،14131وأخرجه ابن أيب شيبة ) *
 (،45533، 45344وأمحد )

 ( عن قتيبة،4131والرتمذي )
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 (، عن زياد بن أيوب،1411(، والكربى )3/111والنسائي يف الصغرى )
 ي،( عن يعقوب بن إبراهيم الدورق4414والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )

 (، من طريق أيب الربيع الزهراين،5/343(، والبيهقي )3411والطرباين )
/ضمن جمموع مصنفات احلمامي( من طريق 13وعلي بن عمر السكري يف حديثه )

 سريج بن يونس،
 ( من طريق حيىي بن واقد،/خمطوط433وابن منده يف جملس من أماليه )

طوط( من طريق عمران بن /خم11وأبو نعيم يف منتخب من حديث يونس بن عبيد )
 حممد األنصاري أيب عاصم،

تسعتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وقتيبة، وزياد بن أيوب، والدورقي، وأبو الربيع، وسريج، 
 ، به، بنحوه.هشيموحيىي بن واقد، وعمران بن حممد( عن 

 إال أن عمران قال عن هشيم: عن يونس بن عبيد، عن يوسف بن ماهك، به.
ومن طريقه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات -( 4151داود الطيالسي )وأخرجه أبو  *

(، وابن 4/311(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )5/113(، والبيهقي )131)
ومن طريقه اخلطيب يف املوضح -( 45341، وأمحد )-(531مجاعة يف مشيخته )ص

وابن -( 133يالنيات )(، وأبو بكر الشافعي يف الغ1413، وابن ماجه )-(4/311)
(، وابن العدمي يف بغية الطلب يف تاريخ حلب 45/443عساكر يف تاريخ دمشق )

ومن طريقه اخلطيب -( 45345، من طريق حممد بن جعفر غندر، وأمحد )-(1/1111)
 شعبة حديث من الرابععن حيىي بن سعيد القطان، والنسائي يف  -(4/311يف املوضح )

( من طريق خالد بن احلارث، وحممد بن خلف 11) بعض على بعضهم أغرب مما والثوري
، وأبو بكر الشافعي يف (4)( من طريق بقية بن الوليد4/341وكيع يف أخبار القضاة )

(، ابن مجاعة يف مشيخته 4/311ومن طريقه اخلطيب يف املوضح )-( 131الغيالنيات )
بن مسكني،  من طريق سيف -(1/1111(، وابن العدمي يف بغية الطلب )531)ص

( من طريق 4/311( من طريق عمرو بن مرزوق، واخلطيب يف املوضح )3413والطرباين )

________________________ 

، وأورده يف ترمجة إياس بن معاوية، يف أول مروياته عمَّن فوقه، وإياس والد أيب بشر «شعبة، عن إياس»( وقع عنده: 4)
 جعفر، وقد سقط عليه ذكره يف إسناده، فظن أنه إياس بن معاوية، وليس كذلك. وهللا أعلم.
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سعيد بن عامر، مثانيتهم )الطيالسي، وغندر، والقطان، وخالد بن احلارث، وبقية، وسيف بن 
 مسكني، وعمرو بن مرزوق، وسعيد بن عامر( عن شعبة،

 ق أيب عوانة الوضاح بن عبدهللا،(، من طري3411(، والطرباين )3543وأبو داود )
 ، به، بنحوه.أيب بشر جعفر بن إياس بن أيب وحشيةكالمها )شعبة، وأبو عوانة( عن 

 بن   سيف  و ، -يف رواية أيب بكر الشافعي يف الغيالنيات، من طريقه-الطيالسي إال أن 
 عن شعبة، عن أيب بشر: عن يوسف بن مهران، عن حكيم. قاال، مسكني

حممد بن سريين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن  :الرابع الوجه
 :عصمة، عن حكيم بن حزام

بن  ( من طريق عبدالرحيم5أخرجه أبو موسى املديين يف الرابع من رباعي التابعني ) *
، عن حممد يزيد بن إبراهيمسالم الواسطي، عن حفص بن عمر أيب عمران الواسطي، عن 

 بن سريين، به، بنحوه.
 :ني ا: رواية حيىي بن أيب كثريثا

 عن عصمة، بن عبدهللا عن ماهك، بن يوسف عن كثري، أيب بن حيىيالوجه األول: 
 :حزام بن حكيم
يف بيان الوهم واإليهام نقل ابن القطان كما -أخرجه قاسم بن أصبغ يف مصنفه  *

 ، عن أبيه، عن يزيد بن هارون، به.ابن أيب خيثمةعن  -(1/311)
ومن طريقه اخلطيب يف تايل تلخيص -( 4145الطيالسي )بو داود أوأخرجه  *

 ،-(314املتشابه )
(، ومن 1/314يف بيان الوهم واإليهام ) نقل ابن القطان كما-وقاسم بن أصبغ 

، والبيهقي -(41/114(، واالستذكار )43/331طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )
 (، من طريق عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف،5/343)

 ، به، بنحوه.هشام الدستوائيكالمها )الطيالسي، وعبدالوهاب( عن 
 -(/الفالح3131ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط )-( 41141وأخرجه عبدالرزاق ) *

 ،(4)عن عمر بن راشد أو غريه
________________________ 

 مل جيئ يف رواية ابن املنذر من طريق عبدالرزاق.« أو غريه» ( قوله:4)
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( من طريق علي بن راشد، عن عبدالصمد بن 43/335واخلطيب يف تاريخ بغداد )
 عبدالوارث، عن حرب بن شداد،

 ، به، بنحوه.حيىي بن أيب كثريكالمها )عمر بن راشد، وحرب( عن 
 يوسف بن ماهك. حدثينوقال حرب بن شداد، عن حيىي بن أيب كثري: 

 بن عبدهللا عن ماهك، بن يوسف عن عن رجل، كثري، أيب بن حيىي: الثاينالوجه 
 :حزام بن حكيم عن عصمة،
 -(1/311بيان الوهم واإليهام )يف نقل ابن القطان كما -أخرجه قاسم بن أصبغ  *

 ، عن عبيدهللا بن عمر، عن خالد بن احلارث، به.ابن أيب خيثمةعن 
 ( عن حيىي بن سعيد القطان، 45341وأخرجه أمحد ) *

 ( عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن مشيل، 1413والنسائي يف الكربى )
 وعبدالصمد بن عبدالوارث، 

 ، به، بنحوه.هشام الدستوائيلصمد( عن ثالثتهم )القطان، والنضر، وعبدا
 عن ماهك، بن يوسف عن عن يعلى بن حكيم، كثري، أيب بن حيىي: الثالثالوجه 

 :)بإسقاط ابن عصمة( حزام بن حكيم
يف بيان الوهم واإليهام نقل ابن القطان كما -قاسم بن أصبغ يف مصنفه أخرجه  *

 ،-(1/541طريقه ابن حزم يف احمللى ) ، ومن(1/311إحتاف املهرة )ابن حجر يف (، و 1/314)
ابن أيب ، كالمها عن -(1/311كما يف إحتاف املهرة )-وحممد بن عبدامللك يف مصنفه 

 ومل أجد من أخرجه من هذا الوجه غري ابن أيب خيثمة. .، به، مبثلهخيثمة
عن  ماهك، بن يوسف عن عن يعلى بن حكيم، كثري، أيب بن حيىي: الرابعالوجه 

 :حزام بن حكيم عن ن عصمة،عبدهللا ب
ابن اجلوزي يف (، و 1/113يف أطراف املسند )نقل ابن حجر كما -أخرجه أمحد  *

، والنسائي يف -(4)(45/344(، ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )1/414التحقيق )
________________________ 

( من إحدى النسخ الرتكية للكتاب، ووقع يف أطراف املسند 45554ز للمسند )( واحلديث مثبت يف طبعة املكن4)
 يحق، وهتذيب الكمال، وكما يف تنقوطبعة املكنز: سفيان، وصوابه: شيبان، كما يف املوضع املعزو إليه من التحقي

 (.1/51التحقيق، البن عبداهلادي )
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(، والبيهقي يف 3441(، والطرباين )141(، وابن اجلارود يف املنتقى )عقب 1413الكربى )
كما يف زهر الفردوس -(، والديلمي يف الفردوس 4141(، والصغرى )5/343) الكربى

 ، من طريق شيبان بن عبدالرمحن،-/خمطوط(3114البن حجر )
(، من طريق أمحد بن سعيد بن صخر 1114(، والدارقطين )141وابن اجلارود )عقب 

ين، وابن حبان ( عن علي بن املدي1/411أيب جعفر الدارمي، وابن حمرز يف معرفة الرجال )
 ( من طريق العباس بن عبدالعظيم،1113)

ثالثتهم )أبو جعفر الدارمي، وابن املديين، والعباس بن عبدالعظيم( عن حبان بن 
 هالل، عن مهام بن حيىي،

(، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري يف الزيادات على كتاب املزين 1/14والطحاوي )
 بان بن يزيد العطار،(، من طريق أ1114(، والدارقطين )155)

 ، به، بنحوه.حيىي بن أيب كثريثالثتهم )شيبان، ومهام، وأبان( عن 
( من طريق سامل بن نوح، عن عمر بن عامر، عن عامر 3443وأخرجه الطرباين ) *

 أن ،عصمة بن عبدهللا عناألحول، عن يوسف بن ماهك، به، بنحوه، إال أنه قال فيه: 
 ...هللا رسول يا: قال حزام بن حكيم

 :حزام بن حكيم عن عن يعلى بن حكيم، كثري، أيب بن حيىي: اخلامسالوجه 
( عن حممد بن عبدهللا بن ميمون، وإبراهيم بن دحيم يف 1/14أخرجه الطحاوي ) *

/خمطوط( عن هشام بن عمار، وحممود بن خالد، ثالثتهم )ابن ميمون، 443فوائده )
 ، به، بنحوه.حيىي بن أيب كثريوزاعي، عن وهشام، وحممود( عن الوليد بن مسلم، عن األ

إال أن ابن ميمون نسب يعلى بن حكيم، فقال يف روايته عن األوزاعي، عن حيىي: 
 . النيب سأل أباه أن ،حزام بن حكيم بن يعلىحدثين 

 :ثالث ا: رواية عطاء بن أيب رباح
 :حزام بن حكيم عن ،عطاء، عن عبدهللا بن عصمةالوجه األول: 

 ، به، بنحوه.عثمان بن عمر( عن إبراهيم بن مرزوق، عن 1/31الطحاوي )أخرجه  *
 ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار-( 335وأخرجه الشافعي يف الرسالة )ص *

 ( من طريق أمحد بن أيب مسرة،/الفالح3113، وابن املنذر يف األوسط )-(44111)
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 سامل القداح، عن سعيد بن)الشافعي، وابن أيب مسرة( كالمها 
عن روح  -(45/344ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 45311/1وأمحد )

 بن عبادة،
 (، من طريق حجاج بن حممد،1454(، والكربى )3/111والنسائي يف الصغرى )

( من طريق أمحد بن أيب مسرة، عن هشام بن /الفالح3113وابن املنذر يف األوسط )
 سليمان املخزومي،
 ، به، بنحوه.ابن جريجعيد بن سامل، وروح، وحجاج، وهشام( عن أربعتهم )س

 :حزام بن حكيمأبيه  عن ،عطاء، عن حزام بن حكيم بن حزام: الثاينالوجه 
 /1115، 1111(، وابن أيب خيثمة يف تارخيه )14313أخرجه ابن أيب شيبة ) *

األوسط املنذر يف (، وابن 1451(، والكربى )3/111السفر الثاين(، والنسائي يف الصغرى )
وابن  (،3444(، والطرباين )1115(، وابن حبان )1/31(، والطحاوي )/الفالح3134)

(، من 31/خمطوط(، وأبو أمحد احلاكم يف فوائده )34املقرئ يف الثالث عشر من فوائده )
 ، به، بنحوه.عبدالعزيز بن رفيعطريق أيب األحوص سالم بن سليم، عن 

فوان بن موهب، عن عبدهللا بن حممد بن صيفي، عن عطاء، عن ص: الثالثالوجه 
 :حزام بن حكيم
ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار -( 335أخرجه الشافعي يف الرسالة )ص *

 ( من طريق أمحد بن أيب مسرة، كالمها/الفالح3113، وابن املنذر يف األوسط )-(44111)
 لقداح،عن سعيد بن سامل ا)الشافعي، وابن أيب مسرة( 

عن روح  -(45/344ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 45311/4وأمحد )
 بن عبادة،

 (، من طريق حجاج بن حممد،1454(، والكربى )3/111والنسائي يف الصغرى )
(، وابن قانع يف معجم 1/31(، والطحاوي )/الفالح3114وابن املنذر يف األوسط )

 ،-(43/141) ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال-( 3411(، والطرباين )4/415الصحابة )
 ،النبيل(، من طريق أيب عاصم 5/341(، والبيهقي )4111وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 أمحد بن أيب مسرة، عن هشام بن ( من طريق/الفالح3113وابن املنذر يف األوسط )
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 سليمان املخزومي،
عن ، ابن جريج، وهشام( عن مخستهم )سعيد بن سامل، وروح، وحجاج، وأبو عاصم

 به، بنحوه.عطاء، 
 :حزام بن حكيمعطاء، عن : الرابعالوجه 

/رواية ابن البيع( من طريق جرير بن عبداحلميد، عن 345أخرجه احملاملي يف أماليه ) *
 عبدالعزيز بن رفيع،

(، من 1/1111(، وابن العدمي يف بغية الطلب يف تاريخ حلب )3431والطرباين )
 احلذاء، طريق خالد

 عن حممد املروزي، إبراهيم بن حممد بن ( من طريق أمحد1/13واخلطيب يف تاريخ بغداد )
 أيوب السختياين، عن واقد، بن عن احلسني شقيق، بن احلسن بن عن علي املروزي، عبدة بن

 ، به، بنحوه.عطاءثالثتهم )عبدالعزيز بن رفيع، وخالد احلذاء، وأيوب( عن 
 

 : رواية حممد بن سريين:أوال  
 رواه حممد بن سريين، واختُلف عنه على أوجه:

 : ابن سريين، عن حكيم بن حزام:الوجه األول
من رواية مروان -ورواه عنه: منصور بن زاذان، وأبو هالل الراسيب، وعوف األعرايب 

هشام بن ، وعبدهللا بن عون، و -الفزاري، وهوذة بن خالد، والثوري، وإسحاق األزرق، عنه
، وداود بن أيب هند، وخالد بن دينار، ويونس بن عبيد، -عنه ،من رواية الثوري-حسان 

 .-عنه ،من رواية حفص بن عمر-وعبد ربه بن عبيد، وأبو قيس، ويزيد بن إبراهيم 
 : ابن سريين، نبئت عن حكيم:الوجه الثاين

، -عنهما ،هيبمن رواية عباد بن ص-ورواه عنه: عوف األعرايب، وهشام بن حسان 
 والربيع بن صبيح، وهارون بن إبراهيم، وسعيد بن عبدالرمحن.

 : ابن سريين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام:الوجه الثالث
 ،، عنه(ابن أيب خيثمة)يف قول  التبوذكيأيب سلمة من رواية -ورواه عنه: يزيد بن إبراهيم 

 .-عنه ،ووكيع
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 سف بن ماهك، عن حكيم بن حزام:: ابن سريين، عن أيوب، عن يو الوجه الرابع
 الرب،ي، حممد بن )يف قول أمحد من رواية أيب سلمة التبوذكي-ورواه عنه: يزيد بن إبراهيم 

، وحيىي -، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وسليمان بن حرب، عنهمتتام، عنه( غالب بن وحممد
 بن عتيق، وأبو خشينة عبدهللا بن سعد.

أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن عصمة، : ابن سريين، عن الوجه اخلامس
 عن حكيم بن حزام:

 .-عنه ،من رواية حفص بن عمر-ورواه عنه: يزيد بن إبراهيم 
جاءت أكثر الروايات عن ابن سريين حبذف أي واسطة بينه وبني حكيم بن حزام، 

 .(4)ورواه عنه بعض أصحابه املقدَّمني فيه، كهشام بن حسان
املشعرة بوجود واسطة بينه وبينه، إال أنه قد تفرد « نُ ب ِّئت عن حكيم»وجاء عنه بصيغة: 

عباد بن صهيب، فرواها عن مخسة رواة مقرونني: عوف األعرايب،  -فيما وجدت-هبا 
 وهشام بن حسان، والربيع بن صبيح، وهارون بن إبراهيم، وسعيد بن عبدالرمحن.

 إال ،عبدالرمحن بن وسعيد ،وازياأله هارون عن احلديث هذا يرو مل»قال الطرباين: 
، يريد أنه روي عن اآلخرين من طرق أخرى، وقد س ل ف ْت يف التخريج، إال أين مل (1)«عباد

 «.نبئت»أجد متابًعا لعباد يف صيغة: 
 بل خولف عباد يف روايته عن اثنني من اخلمسة، مها: 

: مروان الفزاري، عوف األعرايب، حيث رواه أربعة من الثقات، فيهم احلفاظ، وهم -4
 «.عن»وهوذة بن خالد، والثوري، وإسحاق األزرق، كلهم رواه عن عوف بصيغة: 

 «.عن»هشام بن حسان، حيث رواه الثوري عنه بصيغة:  -1
وعباد بن صهيب مرتوك احلديث، وقد ذكروا أن ابن ابنه صهيب بن حممد بن عباد هو 

 ي عنه هنا.، وصهيب هو الراو (3)الذي كان يلقنه، فرُتك ألجله
 منكرة.« نبئت»فالرواية عن ابن سريين بلفظ: 

________________________ 

 «.سريين... ابن يف الناس أثبت من ثقة،(: »3111( قال ابن حجر يف التقريب )4)

 (.1/141( األوسط )1)

 (.1/314( انظر: لسان امليزان )3)
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جاء بواسطة بني ابن سريين وحكيم، قال  -«نبئت»مع ضعف رواية: -لكن احلديث 
 يف التسرتي يزيد عليهما زاد...، حزام بن حكيم من سريين ابن يسمعه ومل»ابن أيب خيثمة: 

 «.السختياين أيوب: احلديث إسناد
 بن إبراهيم الراوي هلذه الواسطة عن ابن سريين، وعم ن دونه:وقد اختُلف عن يزيد 

، -عنه ،ابن أيب خيثمةمن رواية -فرواه موسى بن إمساعيل أبو سلمة التبوذكي  *
 ووكيع، عن يزيد، عن ابن سريين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام،

متتام،  من رواية أمحد بن حممد الرب،ي، وحممد بن غالب-ورواه أبو سلمة التبوذكي  *
، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وسليمان بن حرب، عن يزيد، عن ابن سريين، عن -عنه

يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، فأدخلوا بني أيوب وحكيم: يوسف بن عن أيوب، 
 ،ماهك
ورواه حفص بن عمر الواسطي، عن يزيد، عن ابن سريين، عن أيوب، عن يوسف  *

 ن حكيم بن حزام، فزاد فيه: عبد هللا بن عصمة.بن ماهك، عن عبدهللا بن عصمة، ع
حممد  بن   اثنني: أمحد  عن التبوذكي، عن يزيد: يف روايته  ابُن أيب خيثمةوقد خالف 

غالب  بن   ، وحممد  (4)كما قال اخلطيب، ووثقه الدارقطين« ثقة ثبت حجة»الرب،ي، وهو 
، كالمها رواه عن أيب سلمة (1)، وهو من الثقات املكثرين، وله أوهام ُعدَّت عليهامتتامً 

 يف روايته عنه. ابن أيب خيثمةالتبوذكي، فجوَّد ذكر يوسف بن ماهك، وأسقطه 
، أو يف كتبه، فإنه قد زادها بيانًا عقب والظاهر أن الرواية وقعت هكذا البن أيب خيثمة

ذكر  ، مث«السختياين أيوب: احلديث إسناد يف التسرتي يزيد عليهما زاد»روايتها، فقال: 
 .الروايات األخرى

عن أيب سلمة التبوذكي، ومل أجد  ابن أيب خيثمةوعلَّقه الرتمذي عن وكيع، مبثل ما رواه 
 رواية وكيع مسندة.

ويف إسقاط يوسف يف رواية يزيد بن إبراهيم غرابة، فقد رواه عبدالصمد، وسليمان بن 
ا رجحه الرتمذي، قال حرب، وحفص بن عمر، فأثبتوه عنه، وهذا األقوى عن يزيد، وهو م

________________________ 

 (.1/114( تاريخ بغداد )4)

 (.3/131( انظر: لسان امليزان )1)
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 ابن عن إبراهيم، بن يزيد عن احلديث هذا وكيع وروى»بعد أن أسند رواية عبدالصمد: 
 ورواية ،«ماهك بن يوسف عن» :فيه يذكر ومل حزام، بن حكيم عن أيوب، عن سريين،

 .(4)«أصح عبدالصمد
اق الثقات غلط، التفف ،زيادة حفصِّ بنِّ عمر عبد هللا بن  عصمة يف هذا اإلسنادأما و 

 هكذا»، ولذا استغرهبا احلافظ أبو موسى املديين، فقال: -كما مرَّ -عن يزيد على عدم ذكره 
 فلم، يزيد عن حرب، بن وسليمان عبدالوارث، بن عبدالصمد ورواه، الواسطي حفص رواه

 .(1)«عصمة بن   هللاعبد   فيه يذكرا
، ومل أجد يف (3)وحفص بن عمر الواسطي ضعيف، وشدَّد بعض األئمة يف تضعيفه

 ، ففي هذه الرواية نكارة.(1)الراوي عنه: عبدالرحيم بن سالم الرزاز الواسطي جرًحا وال تعدياًل 
فتبنيَّ أن يزيد بن إبراهيم زاد )أيوب السختياين، عن يوسف بن ماهك( بني ابن سريين 

 وحكيم بن حزام.
 يد بن إبراهيم راويان:وهذا هو الوجه الرابع عن ابن سريين، ورواه عنه إىل جانب يز 

 حيىي بن عتيق، وجاء عنه من رواية خالد بن خداش، عن محاد بن زيد، قال الطرباين: -4
 .(5)«خداش بن خالد به تفرد زيد، بن محاد إال عتيق بن حيىي عن احلديث هذا يرو مل»

وجاءت متابعٌة خلالد من طريق خلف بن حممد اخليام، عن سهل بن شاذويه، عن 
 بن املبارك أيب عبدالرمحن البزاز، عن إمساعيل بن مسلمة، عن محاد، به.عبدهللا 

، ومل (3)، وسهل بن شاذويه حافظ صاحب غرائب(1)وخلف بن حممد ضعيف جدًّا
 لعبدهللا بن املبارك البزاز. أجد ترمجةً 

 فهذه املتابعة منكرة، وال تغري من حكم الطرباين شيًئا.
________________________ 

 (.3/511( سنن الرتمذي )4)

 (.5عقب رباعي التابعني )( الرابع من 1)

 (.4/153(، هتذيب التهذيب )4111( تقريب التهذيب )3)

 (، ومل يزد فيها على أن ذكر أنه كان خيضب، وأسند عنه131( ترمجُة عبدالرحيم يف: تاريخ واسط، لبحشل )ص1)
 

 مجاعة. -سوى حبشل-حديثًا، وقد وجدته روى عنه 

 (.1/55الصغري ) (، املعجم5/11، 4/411( املعجم األوسط )5)

 (.3/331( انظر: لسان امليزان )1)

 (.1/154(، تاريخ اإلسالم، للذهيب )141( انظر: القند يف ذكر أخبار مسرقند )ص3)
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أيًضا،  إبراهيم، وجاء عنه من رواية خالد بن خداش أبو خشينة عبدهللا بن سعد بن -1
 أيب خشينة على رواية حيىي بن عتيق. رواية   -عنه ،رواية زكريا بن حيىي املكفوف يف-حيث عطف 

 وقد رواه سبعة آخرون عن خالد بن خداش، فلم يذكروا رواية أيب خشينة، ومنهم الثقات
  ، وعثمان بن خرزاذ -(4)ثقة حافظ وهو-أصحاب احلديث، كإبراهيم بن سعيد اجلوهري 

 ، وأمحد بن القاسم بن مساور، وحممد بن علي بن شعيب.-(1)وهو ثقة حافظ أيًضا-
زكريا بن حيىي املكفوف بعطف أيب خشينة، وزكريا ترمجه  -فيما وجدت-هنم دو وانفرد 

، فانفراده (3)«حمله الصدق»اخلطيب يف تارخيه، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل، وقال الذهيب: 
 ن أولئك احلفاظ حمل نظر قوي.دو 

، عن محاد بن زيد، عن املوصلي محاد بن إبراهيم بن أمحدوعلق أبو موسى املديين رواية 
 أيب خشينة وحد ه.

وقع يف الكتاب حتريف، فإن أمحد قد وغالب الظن أنه ومل أجد أمحد بن إبراهيم هذا، 
 .(1)ن محاد بن زيد، وهو صدوقوف بالرواية عبن إبراهيم بن خالد املوصلي مشهور، معر 

 لكين مل أجد روايته مسندة.
هو الذي انفرد برواية  كان خالدٌ وإن صحت متابعة أيب خشينة عن خالد بن خداش،  

حيىي بن عتيق السالفة، وخالد صدوق خيطئ، أنكرت عليه أحاديث ينفرد هبا عن محاد بن 
 ، وما هنا من ذلك الضرب.(5)زيد خاصة
مث فال تثبت متابعٌة ليزيد بن إبراهيم على روايته عن ابن سريين، عن أيوب، عن  ومن

 يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.
 ابن سريين، عن حكيم، فقال:وقد أورد ابن أيب خيثمة رواية منصور بن زاذان، عن 

 

________________________ 

 (.431( تقريب التهذيب )4)

، وقد كان رفيًقا أليب حامت، وكتب عنه وهو أكرب «ثقة»( على وصفه بقوله: 1114( اقتصر ابن حجر يف التقريب )1)
، «ثقة مأمون»، وقال احلاكم: «كان أحد احلفاظ»، وقال ابن منده: «هو أحفظ من رأيته»وقال ابن حممويه: منه، 

 (.3/11، فهو أرفع من جمرد الثقة. انظر: هتذيب التهذيب )«كان ثقة حافظًا»وقال مسلمة: 

 (.1/15(، تاريخ اإلسالم )1/134( تاريخ بغداد )3)

 (.4( تقريب التهذيب )1)

 (.4/541(، هتذيب التهذيب )4113ب التهذيب )( تقري5)



 السابعاحلديث  454                                                                                                

 ومل ...،الراسيب هالل أبو: وتابعه حزام، بن حكيم عن سريين، ابن عن: منصور قال كذا»
: احلديث إسناد يف التسرتي يزيد عليهما زاد...، حزام بن حكيم من سريين ابن يسمعه
 «.السختياين أيوب

يزيد بن إبراهيم التسرتي، عن ابن سريين، حيث حكم بعدم وهذا منه قبوٌل لزيادة 
د ، على أنه مل يذكر إال رجاًل واحًدا زاده يزيد، وقد تبني فيما سبق أنه زاالسماع ألجلها

 .رجلني: أيوب، ويوسف بن ماهك
ويزيد بن إبراهيم ثقة ثبت، مقدَّم يف ابن سريين، ساوى ابن معني بينه وبني هشام بن 

ثبٌت »حسان يف ابن سريين، وفضله عليه أبو الوليد الطيالسي يف اجلملة، وقال ابن املديين: 
، وهو سريين وابن احلسن أصحاب أوسط من»، وقال أبو حامت: «يف احلسن وابن سريين

ح قوي لزيادته اليت رواها عن ابن سريينوهذا  .(4)«ثبت  .مرج ِّ
 حسان، بن وهشام عوف، احلديث هذا وروى»ووافق ابن أيب خيثمة: الرتمذي، فقال: 

 ابن رواه إمنا مرسل، حديث وهذا . النيب عن حزام، بن حكيم عن سريين، ابن عن
، مث أسند رواية «حزام بن حكيم عن ك،ماه بن يوسف عن السختياين، أيوب عن سريين،

 .(1)يزيد بن إبراهيم التسرتي
 سريين بن حممد يسمعه مل هذا: »-بعد أن أسند رواية عوف-وتابعهما الذهيب فقال 

 .(3)«حكيم من
 ، فإن من دواعي قبول زيادته: ما سبق من ثقة يزيد بن إبراهيم، وتقدُّمه يف ابن سريين معو 
وزاد يف إسناده رجلني، وهذا أقرب إىل احلفظ والضبط منه إىل كونه جوَّد احلديث   -4

الغلط، لوعورته، وكونه خمالفًة للطريق السهلة بالتقصريِّ به وروايتِّه عن ابن سريين، عن حكيم 
 بن حزام، مباشرة.

 ومن دواعي ذلك أيًضا: أن ابن سريين توبع عليه عن أيوب. -1
محاد بن زيد، عن أيوب، وتبنيَّ أنه تابعه وقد أورد ابن أيب خيثمة من ذلك: متابعة 

 إمساعيل ابن علية، وعبدالوارث بن سعيد، ومحاد بن سلمة، ووهيب بن خالد.أيًضا: 
________________________ 

 (.1/141(، هتذيب التهذيب )3111( تقريب التهذيب )4)

 (.3/513( سنن الرتمذي )1)

 (.1/31( تذكرة احلفاظ )3)
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 .(4)«علية بنا إمساعيل أحسبه»ورواه الشافعي عن الثقة عنده، قال البيهقي: 
ظاهر،  وممن رواه عن محاد بن زيد: خالد بن خداش، وهو هنا متاب ٌع عن محاد كما هو

خالف املوضع السابق، حيث انفرد برواية محاد، عن حيىي بن عتيق، عن ابن سريين، عن 
 أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم.

 :، لكن اختُلف عنهمحاد بن سلمةكما رواه عن أيوب: 
عنه، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم، أن  ،حجاج بن املنهالرواه ف *

 ه،قال...، فذكر  رسول هللا 
  هللا رسول أن، عن أيوب، عن يوسف، ، عن محادوقال عبدالواحد بن غياث *

 ...، فذكره.حزام بن حلكيم قال
 ورواية عبدالواحد هذه ظاهرة اإلرسال، فإنه جعل يوسف حيكي القصة بني النيب 

 وحكيم، وهو مل يدركها قطًعا.
 ، أوثق من عبدالواحد،(1)ولعله تصرف منه، فإن حجاًجا أسنده وجوَّده، وهو ثقة فاضل

 .(1)، ورمبا كان االختالف من محاد نفسه، فإن يف روايته عن أيوب كالًما(3)فإنه صدوق
لكن قد خالف هؤالء اجلماعة عن أيوب: معمر، فجعله عنه، عن يوسف، عن رجل، 

 قال حلكيم...، فذكره. أن رسول هللا 
 حدثك إذا»: معني بنقال افيها نظر،  -ومنهم أيوب-ورواية معمر عن العراقيني 

 فأما مستقيم، عنهما حديثه فإن ،طاووس وابن الزهري، عن إال ،فخفه العراقيني عن معمر
 .(5)«فال والبصرة الكوفة أهل

 ،يف حديثه، كحماد وقد خالف هنا بعض  كبار أصحاب أيوب، والضابطني األثبات  
 وعبدالوارث، وقوهلم أصوب وأصح. ،وابن علية

________________________ 

 (.3/134( خمتصر اخلالفيات )4)

 (.4433( تقريب التهذيب )1)

 (.1113( تقريب التهذيب )3)

 (.4/114تهذيب )(، هتذيب ال141( التمييز، ملسلم )ص1)

 (.1/411( هتذيب التهذيب )5)
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عن ابن سريين: أن أيوب توبع  ،قبول زيادة يزيد بن إبراهيم التسرتي ومن دواعي -3
 بن يوسف عن أيوب، رواية   وتابع»عليه عن يوسف بن ماهك، قال ابن أيب خيثمة: 

 «.وحشية أيب بنُ  جعفرُ  بشر أبو: ماهك
 ثالثة: هشيم، وشعبة، وأبو عوانة. -فيما وجدت-ورواية أيب بشر رواها عنه 

، إال ما كان من عمران بن حممد، فإنه أبدل يونس بن عبيد اهشيم فيهومل خُيت لف عن 
، (4)«ال بأس به»بأيب بشر، وعمران ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال مسلمة بن القاسم: 

خالف مجًعا من الثقات، فيهم األئمة، كأمحد، وابن أيب شيبة، وأيب  -إن صح عنه-إال أنه 
 أيوب، يف آخرين، وروايتهم هي الصواب. خيثمة، وقتيبة بن سعيد، وزياد بن

عن  الرملي، يونس بن عيسىوقد خولف عمران يف رواية يونس بن عبيد، فقد رواه 
 حكيم عن سريين، بن حممد عن عبيد، بن يونس عن الثوري، سفيانعن  سويد، بن أيوب

رواية  أصح من ،(1)، وهذه الرواية عن يونس بن عبيد على ما يف رواهتا من الضعفحزام بن
 عن هشيم. ،عمران بن حممد

ومل خُيت لف كذلك عن شعبة فيه، إال ما كان من سيف بن مسكني، فإنه مسَّى يوسف  
، واستغرب روايته الدارقطين، قال: (3)بن  ماهك: يوسف  بن مهران، وسيف ضعيف جدًّا

: شعبة عن واحد وغري غندر وقال»، وأعلها املزي، قال: (1)«هكذا قال: يوسف بن مهران»
 .(5)«احملفوظ وهو ماهك، بن يوسف

وقد أخرج احلديث أبو بكر الشافعي، من طريق أيب داود الطيالسي، عن شعبة، فوقع 
الظاهر أنه ال ، و (1)يف روايته ما وقع يف رواية سيف بن مسكني، وُعزي الوهم فيه إىل أيب داود

يهقي كذلك، ومرجع نه، فقد جاء يف مسنده على الصواب، ومن طريقه أخرجه البيصح ع

________________________ 

 (.3/311( الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة )4)

، وأيوب بن سويد: صدوق -(5314كما يف تقريب التهذيب )-( عيسى بن يونس الرملي: صدوق رمبا أخطأ 1)
 .-(145كما يف تقريب التهذيب )-خيطئ 

 (.1/111(، لسان امليزان )4/141( علل الدارقطين )3)

 (.4/111( الغيالنيات )1)

 (.3/31(، حتفة األشراف )31/111( هتذيب الكمال )5)

 (.31/111(، هتذيب الكمال )311، 4/313( موضح أوهام اجلمع والتفريق )1)
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، والظاهر أن الروايتني محلتا على وايته قُرنت برواية سيف بن مسكنيعزو الوهم إليه أن ر 
 بعضهما، فسيقتا مساقًا واحًدا، والصواب على ما سبق.

وعلى ما سبق، فإن رواية ابن سريين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم 
 ابعة ابن سريين وأيوب عليها.بن حزام، حمفوظٌة عنه، لثقة راويها، ومت

، -أيًضا-والظاهر أن الرواية عن ابن سريين، عن حكيم بن حزام، مباشرة، حمفوظٌة عنه 
 ملا سبق من كثرة رواهتا )مثانية رواة(، وفيهم بعض كبار أصحابه، مثل هشام بن حسان.

د وابن سريين معروف بقصر األسانيد، وإرسال الروايات، فلعل هذا من ذلك، ويبع
 . وهللا أعلم.(4)«كان ال يدلس»عدُّه من التدليس، فإن ابن املديين قال عنه: 

 يف خصال أربع عن  هللا رسول هنى: »ابن أيب خيثمةاحلديث بلفظ  : مل يأتِّ تنبيه
 ، إال من طريق العالء بن خالد الواسطي، عن منصور بن زاذان، عن ابن سريين، به.«البيع...

 -ابن أيب خيثمةالراوي عنه عند -أبو سلمة التبوذكي رماه  بل والعالء ضعيف،
منهم العقيلي، حيث ذكره يف الضعفاء، وأورد له هذا احلديث، وضعفه مجاعة، ، (1)بالكذب
 .(3)«هذا من أصلح بأسانيد يروى هذا»مث قال: 

 ، يوسف بن ماهكنيهذا، وقد جاءت روايات أخرى بإدخال عبدهللا بن عصمة ب
 ي رواية حيىي بن أيب كثري التاليُة دراسُتها:وحكيم بن حزام، وه

 :حيىي بن أيب كثري: رواية ثاني ا
 رواه حيىي بن أيب كثري، واختُلف عنه على أوجه:

: حيىي بن أيب كثري، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن عصمة، عن الوجه األول
 حكيم بن حزام:

وأيب داود الطيالسي،  من رواية يزيد بن هارون،-ورواه عنه: هشام الدستوائي 
من رواية علي بن راشد، -، وعمر بن راشد، وحرب بن شداد -وعبدالوهاب بن عطاء، عنه

 .-عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عنه

________________________ 

 (.1/55( املعرفة والتاريخ )4)

 (.5131( تقريب التهذيب )1)

 (.3/311( ضعفاء العقيلي )3)
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: حيىي بن أيب كثري، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن الوجه الثاين
 عصمة، عن حكيم بن حزام:

ية خالد بن احلارث، وحيىي القطان، والنضر بن من روا-ورواه عنه: هشام الدستوائي 
 .-مشيل، وإسحاق بن منصور، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عنه

: حيىي بن أيب كثري، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن الوجه الثالث
 حكيم بن حزام:

 .-من رواية أيب خيثمة، عن حبان بن هالل، عنه-ورواه عنه: مهام بن حيىي 
: حيىي بن أيب كثري، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن الوجه الرابع

 عبدهللا بن عصمة، عن حكيم بن حزام:
من رواية أيب جعفر الدارمي، وعلي -ورواه عنه: شيبان بن عبدالرمحن، ومهام بن حيىي 

 طار.، وأبان بن يزيد الع-ابن املديين، والعباس بن عبدالعظيم، عن حبان بن هالل، عنه
 : حيىي بن أيب كثري، عن يعلى بن حكيم، عن حكيم بن حزام:الوجه اخلامس

 ورواه عنه: األوزاعي.
روى احلديث  عن حيىي بن أيب كثري مجاعة من أصحابه، واختُلف عن ومنه تبنيَّ أنه قد 

 بعضهم:
 :أواًل: اخلالف عمَّن دون حيىي بن أيب كثري

 هشام الدستوائي: -4
ارون، وأبو داود الطيالسي، وعبدالوهاب بن عطاء اخلفاف، عن فرواه يزيد بن ه *

 هشام، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن عصمة، عن حكيم بن حزام،
 بن وعبدالصمد مشيل، بن والنضر القطان، وحيىي احلارث، بن خالدورواه  *

 ، عن حيىي، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، به.عبدالوارث
واية يزيد بن هارون، بال واسطة بني حيىي، ويوسف، وقال: وقد أورد ابن أيب خيثمة ر 

 ومل، -ماهك ابن: يعين- يوسف عن حيىي، عن الدستوائي، عن: هارون بن يزيد قال كذا»
 .، مث أسند رواية خالد بن احلارث«احلديث هذا ماهك بن يوسف من كثري أيب بن حيىي يسمع

 اسطة، إال أن ثبت خالد بن احلارثو وقد تبنيَّ أن يزيد بن هارون توبع على إسقاط ال
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ومن تابعه، وحفظهم، واجتماعهم عن حيىي، تدل على حفظ روايتهم عنه، وأنه األوائل قد 
 قصَّروا بذكر الواسطة، أو قصَّر هبا حيىي نفُسه.

ويدل على رجحان رواية الواسطة: أن هشاًما توبع عن حيىي بن أيب كثري بذكرها، لكن 
 .-كما سيأ،ي-كيم بتسميتها: يعلى بن ح

 حرب بن شداد: -1
 رواه عنه عبدالصمد بن عبدالوارث، واختُلف عنه:

فرواه علي بن راشد املخرمي، عن عبدالصمد، عن حرب، عن حيىي، قال: حدثين  *
 يوسف بن ماهك، به،

ورواه إسحاق بن منصور الكوسج، عن عبدالصمد، عن هشام الدستوائي، بالوجه  *
  كثري.الثاين عن حيىي بن أيب

وعلي بن راشد مل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل، وإمنا ترمجه اخلطيب يف تارخيه، وأسند له 
 .(4)هذه الرواية، وقد خالفه فيها إسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق ثقة ثبت

ورواية علي بن راشد لتصريح حيىي بن أيب كثري بسماعه من يوسف بن ماهك فيها 
 .-كما سبق، ويأ،ي-ة رواه عنه بواسطٍة بينهما نكارة، فإن عدًدا من الروا

 مهام بن حيىي: -3
 رواه عن مهام: حبان بن هالل، واختُلف عنه:

فرواه ابن أيب خيثمة، عن أبيه، عن حبان، عن مهام، عن حيىي، عن يعلى، عن  *
يوسف، أن حكيم بن حزام حدثه، مباشرة، بإسقاط عبدهللا بن عصمة، والتصريح بسماع 

 حكيم،يوسف من 
ورواه أبو جعفر الدارمي، وابن املديين، والعباس بن عبدالعظيم، عن حبان، عن مهام،  *

 عن حيىي، عن يعلى، عن يوسف، عن عبدهللا بن عصمة، عن حكيم.
وهؤالء الثالثة من األعيان احلفاظ األثبات، واجتماعهم مع حفظهم يبني ِّ أن روايتهم 

نظرًا، ولعله سقط عليه أو على نساخ كتابه ذكر  خيثمةابن أيب هي احملفوظة، وأن فيما رواه 
 عبدهللا بن عصمة.

________________________ 

 (.311( تقريب التهذيب )4)
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وقد جرى ابن حزم على أصله، فصحَّح رواية يوسف بالسماع من حكيم، وجوَّز أن 
 حكيم من مسعه يوسف أن: فيه وذكر، (4)ثقة ويعلى»يكون مسعه منه ومن غريه عنه، قال: 

 عن ،حكيمٍ  غري من اأيضً  يسمعه أن يضره الف حكيم من مسعه فإذا ،صحيح وهذا ،حزام بن
 .(1)«حكيم

 وناقشه بعض العلماء وإن مل يصرح مجيُعهم بامسه:
 ماهك بن هكذا ذكر مساع يوسف: »(3)فقال عبداحلق اإلشبيلي بعد أن نقل رواية مهام

 هللاعبد   :وحكيم يوسف بني لدخِّ يُ و  حيىي، عن يرويه الدستوائي وهشام .حزام بن حكيم من
 .(1)...«حديث غري يف بينهما هو وكذلك عصمة، بن

 بن خالد يسمه مل الذي الرجل اسم نييبتب عنايته كانت إمنا»وقال ابن القطان: 
 وكذلك هشام، عن روايته يف البتة هارون بن يزيد وأسقطه هشام، عن روايته يف احلارث

 وراية يف ووقع به، يشتغل فلم حزام بن وحكيم ماهك بن يوسف بني ما فأما عبدالوهاب،
 أن أخاف وأنا ،(حدثه حزام بن حكيم أن يوسف، عن): بقوله ذلك يف االتصال مهام

 ،هذا استبعدت   فإن اخلواطر، على رَّ وم   ،(حدثه بن عصمة عبدهللا أن) :مث   من ط  ق  س   يكون
 وقدعنه،  هالل بن حبان رواية من هي -مهام رواية :أعين- املذكورة الرواية أن لك بهقرَّ 

 هالل، بن حبان عن الدارمي، صخر بن سعيد بن أمحد رواية من الدارقطين، طريق من ذكرناها
 .(5)...«يتصل وكذا بعينه، ذاك هو وهذا، عصمة بن هللا عبد بزيادة ،حيىي بن مهام عن

 عن نفسه يوسف رواية من احلديث   -يعين: ابن حزم- حوصحَّ »وقال ابن عبداهلادي: 
 أن والصحيح الروايات، بعض يف احلديث هذا يف منه بسماعه صريحالت جاء قد ألنه حكيم،

 .(1)«عصمة بن هللاعبد  : احلديث هذا يف وحكيم يوسف بني

________________________ 

 يعين: يعلى بن حكيم، راويه عن يوسف بن ماهك. (4)

 (.1/541( احمللى )1)

( أنه نقلها من ابن حزم، وهو رواها من طريق قاسم بن 314، 1/341( حرر ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام )3)
 كما مرَّ يف التخريج.خيثمة،   أيب ابنأصبغ، وهو يرويها من طريق 

 (.3/131( األحكام الوسطى )1)

 (.1/311( بيان الوهم واإليهام )5)

 (.1/55( تنقيح التحقيق )1)
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 األوزاعي: -1
 اختُلف عن الوليد بن مسلم يف روايته، عنه:

عن حيىي بن أيب كثري، ، عن األوزاعي، عن الوليد ،حممد بن عبدهللا بن ميمونفرواه  *
 بن حزام، عن أبيه،يعلى بن حكيم 

 عن حيىي، عن ورواه هشام بن عمار، وحممود بن خالد، عن الوليد، عن األوزاعي، *
 ... هللا رسول سأل أنه حزام، بن حكيمعن  حكيم، بن يعلى

وابن ميمون صدوق، وإن كان ُرمي بالكذب، لكن مل يرتك أحد الكتابة عنه، كما ذكر 
ل سكن اإلسكندرية، وقد خالفه اثنان من ثقات ، وهو بغدادي األص(4)مسلمة بن القاسم

 .فلم ينسبا يعلى إىل حكيم بن حزام، الشاميني
شيخهما، ورواية ل عهما، وكوهنما بلدي ِّنيأصح، لثقتهما، واجتما ة هشام، وحممود،ورواي

، إذ املعروف أن حيىي بن حكيم ليس ابًنا حلكيم بن حزام، بل والده ابن ميمون فيها غرابة
، هذا فضاًل عن أحًدا ال القرشي األسدي ، خبالف حكيم بن حزام، وهو ثقفيحكيم آخر

 .-حبسب ما وقفت عليه-ينسب يعلى إىل حكيم بن حزام يف رواة هذا احلديث 
 :ثانًيا: اخلالف عن حيىي بن أيب كثري

 تلخص أنه اختُلف عنه:
ة، عن فرواه عمر بن راشد، عن حيىي، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن عصم *
 حكيم،
ورواه هشام الدستوائي، عن حيىي، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبدهللا بن  *

 عصمة، عن حكيم،
ورواه شيبان، ومهام، وأبان، عن حيىي، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك،  *
 بدهللا بن عصمة، عن حكيم،عن ع

 ن يعلى بن حكيم، عن حكيم.ورواه األوزاعي، عن حيىي، ع *
: قال كذا»قال: فرواية هشام الدستوائي، من هذا اخلالف: أورد ابن أيب خيثمة  قدو 

 .، مث أسند روايته«حيىي بن مهامُ : الرجل   وأمسى، يسمه مل ،رجل عن
________________________ 

 (.3/141(، هتذيب التهذيب )1451( تقريب التهذيب )4)
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من أصحاب حيىي بن أيب كثري  الثالثة، و تابعه شيبان، وأبانا توبع، إذ مهامً قد تبني أن و 
عن حيىي، ولعل ترك تسمية الرجل تقصري من هشام  املعروفني، وكلهم ثقة، فروايتهم حمفوظة

 أو من حيىي، ورمبا كان حيىي يسقطها تارة، ويذكرها مبهمًة تارة، ويسميها تارًة أخرى.
وأما رواية عمر بن راشد، فعمر ضعيف جدًّا، وحيدث عن حيىي بن أيب كثري خاصة 

 .(4)بأحاديث مناكري
 روى وقد»عن حيىي، عن يوسف، مباشرة:  ،ابن املنذر بعد أن أسند روايته قالولذا 

 بن يوسف عن حكيم، بن يعلى عن كثري، أيب بن حيىي عن العطار، أبان احلديث هذا
 .(1)«ماهك

 بن يعلى من مسعه إمنا يوسف، من كثري أيب بن حيىي يسمعه مل: »البيهقيوقال 
 .(3)«يوسف عن ،حكيم

 ،كثري أيب بن حيىي عن قبلُ  دناأور  كما رواه حيىي بن مهام أن إال»وقال ابن حزم: 
 .(5)«حكيم بن يعلى أنه وذكر هشام، يسمه مل الذي (1)[من] الرجل ذلك فسمى

 ، فقد يكون هذا ضربًا من تدليسه.(1)وحيىي بن أيب كثري مذكور بالتدليس
، وأسقط ما بني يعلى وحكيم من رواة، وقد كان يف فقد قصَّر هباوأما رواية األوزاعي، 

 كانزاعي عن حيىي بعض النظر، وإن كان من أصحابه الكبار، فقد ذكر أمحد أنه  رواية األو 
حفظه، ويهم فيه، من  به حيدث كان إمنا كتاب، هفي عنده يكن ومل ،حيىي حديث يقيم ال

 ذهبت األوزاعي ألن»فقدَّم هشاًما، قال:  ؟يف حيىي ،واألوزاعي ،وسئل أبو زرعة عن هشام
 .(3)«بهتُ كُ 

 

________________________ 

 (.3/111(، هتذيب التهذيب )1111( تقريب التهذيب )4)

 (./الفالح44/411( األوسط )1)

 (.5/343( السنن )3)

 ( بدوهنا.1/314يان الوهم واإليهام )( كذا يف املطبوع، وهي زائدة، ونقله ابن القطان يف ب1)

 (.1/541( احمللى )5)

 (.31( طبقات املدلسني )ص1)

 (.1/133(، هتذيب التهذيب )1/133شرح علل الرتمذي، البن رجب ) (3)
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 خال عبدهللا بن عصمة وإسقاطه:اخلالف يف إد
حممد بن سريين، ومن دونه، وعن حيىي بن أيب كثري، اتَّضح من اخلالفات السابقة عن 

 أنه قد رواه يوسف بن ماهك، واختُلف عنه:ومن دونه، 
 فرواه أيوب، وأبو بشر جعفر بن إياس، عن يوسف، عن حكيم، *
 صمة، عن حكيم.ورواه يعلى بن حكيم، عن يوسف، عن عبدهللا بن ع *

: بشر وأبو ،أيوب قال كذا»وقد قال ابن أيب خيثمة، وأورد رواييت أيوب، وأيب بشر: 
 هذا يف حكيمٍ  وبني ماهك بن يوسف وبني حزام، بن حكيم عن ماهك، بن يوسف عن

، مث أسند اخلالف عن حيىي بن أيب كثري، الذي يؤول إىل رواية «عصمة بن هللاعبدُ : احلديث
 .، وهذا فيه قبول لرواية يعلى، بذِّكر عبدهللا بن عصمةيعلى بن حكيم

ورواية يعلى جموَّدة متمَّمة، فقد جاء فيها ذكر السماع بني كل راٍو وآخر، وقد جاء يف 
 بن يعلى حدثين: قال كثري، أيب بن حيىي حدثنا: قال مهام، حدثنا»رواية حبان بن هالل: 

 حزام بن حكيم أن حدثه، عصمة بن عبدهللا أن حدثه، ماهك بن يوسف أن حكيم،
 .«عنده ليس ما بيع عن هناه  النيب أن ،حدثه

 ،دي  بِّ  ايدً  يعين»قال اخلطيب: ، (4)«!تسْ د  بِّ  تُ سْ الدَّ  هذا»: عقبه بن هالل حبان قال
 يف كان إذا»وقد جاء عن شعبة قوله: ، (1)«بعض على همبعضِّ  نيي ِّ ضِّ رْ م   ال شهادات
 ،(أخربين)و( مسعت) فيه يكن مل وإذا ،تسْ د  بِّ  تٌ سْ د   فهو( مسعت)و( حدثين) :احلديث

 .(3)«وبقل خل   فهو
لكن هذه الرواية على جتويدها ليست بشهرة رواية يوسف، عن حكيم، مباشرة، قال 

 حكيم عن ماهك، بن يوسف عن مشهورٌ  اخلرب هذا»ابن حبان بعد أن أخرج رواية يعلى: 
 .(1)«غريب خربٌ  وهذا عصمة، بن عبدهللا ذكر فيه ليس ،حزام بن

 
 

________________________ 

 (.1/411( معرفة الرجال، البن حمرز )4)

 (.4/413( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )1)

 (.3/411( حلية األولياء )3)

 (.44/314( صحيحه )1)
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 .(1)، ويعلى بن حكيم ثقةحجة ثبتٌ  ثقة، وأيوب خاصًة (4)ثقتان ،وأبو بشر ،وأيوب
عبدهللا بن عصمة يف اإلسناد، ويظهر بذلك أنه ابن أيب خيثمة بوجود وقد جزم 

 أمور:يصحح رواية يعلى بن حكيم، وهذا يؤيده 
، كما حكم أصاًل  منقطعة األول: أن رواية يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام،

، وإذا كان كذلك، فال بد من أن بينهما واسطة، وقد جاء بياهنا عن يعلى بن (3)اإلمام أمحد
، هذا باإلضافة إىل أن الصيغة بني يوسف بن ماهك، ، فهي حقيقة بالقبول، وهو ثقةحكيم

 .وحكيم بن حزام، جاءت يف مجيع ما وقفت عليه من طرق بالعنعنة
، وإسقاط الرواة من تثبت وزيادةِّ  ضبطٍ  دليلُ سلوك للطريق الصعب، و لزيادة أن االثاين: 

ال يؤثر غالًبا على زيادة من من املسقِّط، سواء كان الراوي، أو املدار، وهو  اإلسناد تقصريٌ 
 زاد، بعد أن يكون ثقًة مقبواًل حديُث مثلِّه.

من طريق سامل بن نوح، الثالث: أن يعلى توبع عليها بالواسطة، فيما أخرجه الطرباين 
 عن عبدهللا بن عصمة،»عن عمر بن عامر، عن عامر األحول، عن يوسف، به، إال أنه قال: 

، فجعله من رواية عبدهللا بن عصمة للقصة بني «أن حكيم بن حزام قال: يا رسول هللا...
 ، وهو مل يدركها.حكيم والنيب 

، وعامر األحول صدوق (1)وسامل بن نوح، وعمر بن عامر، صدوقان هلما أوهام
 ، فهذه متابعة ضعيفة ليعلى على ذكر عبدهللا بن عصمة، ُيستأنس هبا.(5)خيطئ

الرابع: أن له عن عبدهللا بن عصمة طريًقا أخرى، وهي رواية عطاء بن أيب رباح، عنه، 
 رَّ خترجيها، ويتلو هذا دراسُتها.وقد م

 :، تصرحًيا، وإشارةد من األئمةقد وافق ابن أيب خيثمة على تصحيح رواية يعلى عدو 
 روى وقد: »هلو قبعقب الرتمذي على رواية أيوب، عن يوسف، عن حكيم، مباشرة، ف

 بن عبدهللا عن ماهك، بن يوسف عن حكيم، بن يعلى عن احلديث هذا كثري أيب بن حيىي
 

________________________ 

 .، على التوايل(134، 145)التهذيب ( تقريب 4)

 (.3114( التقريب )1)

 (.345( جامع التحصيل )ص3)

 .، على التوايل(1115، 1415)التهذيب تقريب ( 1)

 (.3443)التهذيب ( تقريب 5)
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 .»(4) النيب عن حزام، بن حكيم عن عصمة،
، (1)حكيم، مث عقبها برواية حيىي وذكر النسائي رواية أيب بشر، عن يوسف، عن
 .(3)واملعروف من منهجه غالًبا التعقيب على املرويات بعللها

يف منتقاه، ومل خير ِّج التامَّة، بذكر ابن عصمة، وانتقى ابن اجلارود رواية حيىي بن أيب كثري 
 غريها من روايات هذا احلديث.

 منقطع، وهو حكيم، عن ،ماهك بن يوسف عن (1)نهيرو  وأكثرهم»وقال ابن املنذر: 
 .(5)«عصمة بن عبدهللا بينهما ألن

وقال البيهقي بعد أن أخرج رواية يعلى، عن يوسف، عن عبدهللا بن عصمة، عن 
 .(1)«متصل حسنٌ  إسنادٌ  هذا»حكيم: 

 عامر ورواه»وذكر أبو موسى املديين رواية أيوب، عن يوسف، عن حكيم، وقال: 
 .(3)«حكيم عن عصمة، بن عبدهللا عن ماهك، بن يوسف عن حكيم، بن ويعلى األحول،

 .(1)«عصمة بن عبدهللا بينهما»وقال العالئي بعد أن بني  االنقطاع بني يوسف وحكيم: 
 هللاعبد  : احلديث هذا يف وحكيم يوسف بني أن والصحيح»ومرَّ قول ابن عبداهلادي: 

 .(1)«عصمة بن
     حكيم عن ماهك، بن يوسف ةرواي من (44)أحدمها وال خيرجا مل»وقال ابن حجر: 

 حكيم، عن بن يعلى عن كثري، أيب بن حيىي رواه فقد ذلك ومعشيًئا،  -عنه هللا رضي-
 ________________________ 

 (.3/511( السنن )4)

 (.14، 1/51( السنن الكربى )1)

 .(14ص) ثايناحلديث ال وقد مرَّ نقله عن ابن رجب يف( 3)

ها احملققون إىل «ير ْون ه»( كذا يف أصول الكتاب، وتصح بضبط: 1) ، قالوا: «يروونه»، منسوبًا إىل رأي األئمة، وغريَّ
 وهللا أعلم.«. هو اجلادة»

 (./الفالح44/51( األوسط )5)

 (.5/343( السنن )1)

 (.5عقب ( الرابع من رباعي التابعني )3)

 (.345ل )ص( جامع التحصي1)

 (.1/55( تنقيح التحقيق )1)

 سنن يف أحاديث عن -عنكم هللا رضي- وسألتم(: »14يعين: البخاري ومسلًما، فقد قال يف مطلع كالمه )ص( 44)
 .هذابن حزام ، مث أورد أحاديث، ثالثها حديث حكيم «الشيخان... خيرجها ومل الغاية، إىل الصحة ظاهرها ،داود أيب
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 .(4)«عصمة بن عبدهللا وهو ،رجاًل  حكيم وبني بينه فأدخل ماهك، بن يوسف
 منه مسع حزام، بن حكيم مسع، عصمة بن عبدهللا»فقال:  ،هذا، وقد ترجم البخاري

، فكأنه (3)يف ترمجتيهما ، مباشرة،عن حكيم ،ومل يذكر رواية يوسف ،(1)«هكما بن يوسف
 .(1)يذهب إىل صحة إدخال عبدهللا بن عصمة بينهما

 :عطاء بن أيب رباح: رواية ثالث ا
 رواه عطاء بن أيب رباح، واختُلف عنه على أوجه:

 : عطاء، عن عبدهللا بن عصمة، عن حكيم بن حزام:الوجه األول
من رواية سعيد بن سامل، وروح بن عبادة، وحجاج بن حممد، -ه: ابن جريج ورواه عن

 .-، عنهوهشام بن سليمان
 : عطاء، عن حزام بن حكيم، عن أبيه حكيم بن حزام:الوجه الثاين

 .-عنه ،من رواية أيب األحوص سالم بن سليم-ورواه عنه: عبدالعزيز بن رفيع 
عن عبدهللا بن حممد بن صيفي، عن : عطاء، عن صفوان بن موهب، الوجه الثالث

 حكيم بن حزام:
من رواية سعيد بن سامل، وروح بن عبادة، وحجاج بن حممد، -ورواه عنه: ابن جريج 

 .-وأيب عاصم الضحاك بن خملد، وهشام بن سليمان
 : عطاء، عن حكيم بن حزام:الوجه الرابع

، وخالد احلذاء، -عنه من رواية جرير بن عبداحلميد-ورواه عنه: عبدالعزيز بن رفيع 
 وأيوب السختياين.

 وقد اختُلف عمَّن دون عطاء:
 :أواًل: االختالف عمَّن دون عطاء

 ابن جريج: -4
 ني )األول، والثالث(، عطفهما علىروى احلديث عن عطاء: ابن جريج، على وجه

 

________________________ 

 (.53، 51الالئقة )ص باألجوبة ةالفائق ( األسئلة4)

 (.5/451( التاريخ الكبري )1)

 (.1/335، 3/44( التاريخ الكبري )3)

 (.5/13(، وابن حبان يف الثقات )5/411وتابع البخاريَّ على ترمجة عبدهللا بن عصمة: ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )( 1)
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 .بعضهما، إال أن أبا عاصم اقتصر يف روايته على الوجه الثاين منهما
من  منه واقتصار، أو لعله مل يسمع من ابن جريج إال أحدمها، فإن أربعةً وهذا اختصار 

الوجهني عن ابن جريج، فيهم حجاج بن حممد املصيصي، وهو من أثبت  روواالرواة قد 
 ، فهما مجيًعا حمفوظان عنه.(4)أصحابه

، (1)عشرة سنة بضعوابن جريج من خواص أصحاب عطاء، وأثبت الناس فيه، والزمه 
 ومالزمته له. ،وتقدُّمه فيه ،حبفظه حلديثه وجهني عن عطاء مقبولةٌ  فروايته

 :عبدالعزيز بن رفيع -1
 اختُلف عنه:

 عنه، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، فرواه أبو األحوص *
 .ن عطاء، عن حكيم بن حزام، مباشرةورواه جرير بن عبداحلميد، عن ابن رفيع، ع *

والظاهر أن جريرًا قصَّر به، فأسقط الواسطة  ،(3)وأبو األحوص وجرير ثقتان ضابطان
 .بذِّكرها فجوَّده ،بني عطاء وحكيم، وحفظها أبو األحوص

وسيأ،ي  كرواية جرير،  عن عطاء، عن حكيم بن حزام، مباشرة، تانوقد جاءت رواي
 النظر فيهما.

 :عن عطاءالف تخثانًيا: اال
 تلخص أنه اختُلف عنه:

 بن عصمة، عن حكيم، وعن صفوان بن موهب، فرواه ابن جريج، عنه، عن عبدهللا *
 عن عبدهللا بن حممد بن صيفي، عن حكيم،

 ورواه عبدالعزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم بن حزام، عن أبيه، *
 عن عطاء، عن حكيم بن حزام. وأيوب السختياين، ورواه خالد احلذاء، *

 قال كذا»ابن جريج، وعقبها بقوله: وقد أورد ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف: رواية 
 «.أبيه... عن حكيم، بن حزام عن عطاء، عن رفيع، بنُ  عبُدالعزيز وخالفه .جريج ابن

________________________ 

 (.4/314( هتذيب التهذيب )4)

 (.1/141( هتذيب التهذيب )1)

-، وجرير ثقة صحيح الكتاب -(1343كما يف تقريب التهذيب )-أبو األحوص: ثقة متقن صاحب حديث ( 3)
 .-(141كما يف تقريب التهذيب )



 السابعاحلديث  415                                                                                                

 وهذا يشبه أن يكون حكاية خالف، أكثر منها استغرابًا لرواية ابن جريج، ألنه ال يظهر
المه ما يشري إىل أن ابن أيب خيثمة مييل إىل رجحان رواية عبدالعزيز بن رفيع، وليس يف ك

 هذا، وهللا أعلم.
وابن جريج ال يقارن بابن رفيع يف عطاء، وقد مرَّ أنه الزم عطاء مثاين عشرة سنة، وكان 

، «جريج ابن من بعطاء أعلم أحد األرض يف كان ما»أثبت الناس فيه، قال ابن املديين: 
 .(4)«عطاء يف الناس أثبت جريج ابن»أمحد: وقال 

ن جريج زيادة تفصيل، ورواية وجهني، تدل على أنه ضبط حديثه، وإىل ذلك، فمع اب
 وأتقن ما رواه له عطاء.

وكونه يروي وجهني عن عطاء، ويقتصر عليهما، مع طول مالزمته لعطاء، وتثبته يف 
 حديثه، دليل على أنه مل يكن عند عطاء وجه غريمها.

إن -، وهذا (1)امسه حزام وقد أنكر مصعب الزبريي وغريه أن يكون حلكيم بن حزام ابنٌ 
مما يؤيد وقوع الغلط يف رواية عبدالعزيز بن رفيع، وأن عطاًء مل يرو عن ابٍن حلكيٍم هذا  -صح

 امسُه، وهللا أعلم.
وأما رواية خالد احلذاء، فالظاهر أنه وقع فيها التقصري حبذف الواسطة بني عطاء 

 رفيع، على اختالفهما فيها.ابن جريج، وعبدالعزيز بن  :ذكرهااتفق على وحكيم، وقد 
 عبدة بن حممدعن  املروزي، إبراهيم بن حممد بن أمحدرواها إمنا  أيوب السختياينورواية 

 .أيوب عن واقد، بن احلسنيعن  شقيق، بن احلسن بن عليعن  املروزي،
وأمحد بن حممد املروزي مل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل، وقد ترمجه اخلطيب يف تارخيه، 

نه قدم بغداد حاجًّا، وحدَّث هبا، مث ذكر له هذا احلديث، وضرب احتمااًل أن يكون فذكر أ
 .(3)رجاًل آخر ترمجه هو أيًضا، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل 

والرواية عن أيوب على هذا الوجه فيها نظر، فإن احلديث مشهور عنه، عن يوسف بن 
  أعلم.ماهك، على ما سبق يف رواية ابن سريين عنه، وهللا

________________________ 

 (.5/353( اجلرح والتعديل )4)

 (.4/151(، تلخيص املتشابه، للخطيب )3/441( التاريخ الكبري )1)

 (.3، 1/13( تاريخ بغداد )3)
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 :احلكم على الوجه الراجح
يصح احلديث عن حكيم إال تبني من دراسة اخلالف يف األوجه السابقة مجيعها أنه ال 

 :من طريق راويني عنه
 :عبدهللا بن عصمة -4

 ورواه عنه: يوسف بن ماهك، وعطاء بن أيب رباح.
 .(4)هذينوعبدهللا بن عصمة مل أجد من يروي عنه سوى 

وابن خلفون يف الثقات، وقد وثَّق العجلي عبدهللا بن عصمة يف كتابه،  وذكره ابن حبان
 .(1)كونه عبدهللا بن عصمة هذا، أو آخر غريه  بنيوشك ابن حجر 

أخرج له ابن  ،(3)«شيخ يروي عن حكيم»، وقوله فيه: وإىل جانب ذِّكرِّه إياه يف الثقات
كما -ه يف اإلسناد خال  ، وإن كان استغرب إد-كما سلف يف التخريج-حبان يف صحيحه 

 «.حسٌن متصل: »-سلف أيًضا-، وقال البيهقي يف إسناٍد هو فيه -سلف يف الدراسة
 وما، ثقة ويوسف، علمت فيما ماهك بن يوسف غري عنه وير  مل»وقال ابن عبدالرب: 

، عندهم جمهولٌ  فهو واحد، رجلٌ  إال عنه يروِّ  مل من أن إال جرحة، عصمة بن لعبدهللا أعلم
 إال عنه يرو مل إذا يضره فال والعدالة، واألمانة، بالثقة، امعروفً  كان إن: أقول ينأ إال

 . وقد تبنيَّ هنا أنه روى عنه عطاء مع يوسف بن ماهك.(1)«واحد
، لكنه قال يف (1)«يعرف ال»، وقال الذهيب يف امليزان: (5)«جمهول»وقال ابن حزم: 

 .(3)«ثقة»الكاشف: 
 اإلشبيلي بآخر ضعيف، وتابعه ابن مة هذا على عبداحلقوقد اشتبه عبدهللا بن عص

 

________________________ 

( أنه يروي عنه: صفوان بن موهب، والظاهر أن هذا انتقل عليه من 45/341ذيب الكمال )( ذكر املزي يف هت4)
 ، فقد ذكره يف ترمجته.الثاين للحديثاإلسناد 

 (.1/311(، هتذيب التهذيب )1/34( انظر: إكمال هتذيب الكمال )1)

 (.5/13( الثقات )3)

 (.41/113( االستذكار )1)

( كما أثبت، ولعله 1/314، ونقله ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام )«وكمرت (: »1/541( وقع يف احمللى )5)
 أقرب.

(1( )1/114.) 

(3( )1151.) 
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 .(4)القطان، فنوقشا فيه
 -وهللا أعلم-، أي: إذا توبع، وهذا ما يرتجح (1)«مقبول»وقال ابن حجر يف التقريب: 

مع -من جمموع كالم األئمة فيه، فإنه مل يوثق توثيًقا ظاهرًا، وتنفعه رواية عطاء بن أيب رباح 
 عنه. -إمامته

يوسف بن كال رواييت يف   د صرَّح عبدهللا بن عصمة بالسماع من حكيم بن حزاموق
 .(3)، ونصَّ على ذلك البخاري يف ترمجتهعنهوعطاء بن أيب رباح، ماهك، 

 وقع توبع عبدهللا بن عصمة يف الطريق الثانية عن حكيم، وهي رواية:
 حكيم. ، عن صفوان بن موهب، عن عبدهللا بن حممد بن صيفي، عنعطاء -1

 .املكيني، ومها إماما (1)وصفوان بن موهب مل أجد يروي عنه سوى عمرو بن دينار، وعطاء
 .(5)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(1)«مقبول»وقال ابن حجر يف التقريب: 
 بن صفوان سوى عنه روى ما»وشيخه عبدهللا بن حممد بن صيفي، قال الذهيب: 

 .(3)«موهب
 .(1)وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(1)«مقبول»وقال ابن حجر يف التقريب: 

________________________ 

(، البدر 1/55(، تنقيح التحقيق، البن عبداهلادي )1/313(، بيان الوهم واإليهام )3/131( األحكام الوسطى )4)
 (.1/154املنري، البن امللقن )

(1( )3133.) 

 (.5/451كبري )( التاريخ ال3)

( أن عطاء تفرد بالرواية عنه، لكن رواية عمرو بن دينار عنه جاءت 443( ذكر مسلم يف املنفردات والوحدان )ص1)
 (، وغريُه.3/111، 1/343(، واعتمدها البخاري يف تارخيه )3114بإسناد صحيح عند عبدالرزاق )

(5( )1/111.) 

(1( )1111.) 

حيىي، لكين مل أجد ذلك  ه( أنه روى عنه ابن5/11د ذكر ابن حبان يف الثقات )(. وق1/111( ميزان االعتدال )3)
 عند أحد ممن ترجم ليحىي مع توفر الداعي لذكره.

(1( )5/11.) 

(1( )3511.) 
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وهذا اإلسناد أضعف من رواية عبدهللا بن عصمة السابقة، الجتماع اثنني ممن هذه 
 حاله فيه على التوايل.

وعربَّ البخاري عن ذلك يف كما أين مل أجد البن صيفي تصرحًيا بالسماع من حكيم، 
 .(4)«حزام بن حكيم عن يروي»ترمجته بقوله: 

تكرر يف احلديث أن تعود بعض الطرق إىل بعض، وذلك يف روايات األثبات من  وقد
 واقًعا أيًضا يف هذه الرواية، وفيها اثنان جمهولٌ  هذاأن يكون يحتمل غري أهل التدليس، ف

فمن القريب أن تكون عائدة إىل رواية ابن تصريح بسماع حكيم،  يس فيهاحاهلما، ول
 م بن حزام.عصمة، الذي صرح بسماعه من حكي

من رواية مالك، -ما رواه نافع موىل ابن عمر  رواية عبدهللا بن عصمة:يشكل على و 
 حكيمٌ  فباع ،للناس اخلطاب بن عمر به أمر اطعامً  ابتاع حزام بن حكيم أن، -وأيوب، عنه

 اطعامً  تبع ال»: وقال ،عليه هفردَّ  ،اخلطاب بن عمر   ذلك فبلغ، يستوفيه أن قبل الطعام  
 .(1)«تستوفيه حىت ابتعته

 .(3)... به، بنحوهاووصله عبيدهللا بن عمر، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، أن حكيمً 
هم أثبت الناس وأوثقهم يف نافع،  -مالك، وأيوب، وعبيدهللا بن عمر-والثالثة 

 .(1)واختلف العلماء يف التفضيل بينهم

________________________ 

 .(5/413التاريخ الكبري )( 4)

، احلسن /رواية حممد بن311/رواية أيب مصعب، 1514/رواية سويد، 114/رواية حيىي، 1/114( أخرجه مالك )1)
(، 5/345(، والبيهقي يف السنن )411ومن طريقه ابن عبداحلكم يف فتوح مصر )ص-( /رواية ابن القاسم"البيوع"13

ويف - 14311، 14131( عن معمر، وابن أيب شيبة )41434، وعبدالرزاق )-(44343، 44341ومعرفة السنن )
نُ ب ِّئت أن »حوه، ولفظ ابن علية، عن أيوب، عن نافع: ( عن ابن علية، كالمها عن أيوب، به، بن-املوضع الثاين إقحام
 «.حكيم بن حزام...

يف -( من طريق سفيان الثوري 5/341( عن حممد بن بشر، والبيهقي )14313، 14131( أخرجه ابن أيب شيبة )3)
مساعيل، عن ( من طريق مؤمل بن إ1341الطرباين يف األوسط )قد أخرجه و  به. ، كالمها عن عبيدهللا بن عمر،-جامعه
    ، ومؤمل صدوق سيئ احلفظ إىل النيب  ع النهي  ف  ، لكنه ر  به ، عن نافع،-أخي عبيدهللا-بن عمر العمري  عبدهللا

، وقدر الرفع يف -(3111كما يف تقريب التهذيب )-، والعمري نفسه ضعيف -(3411كما يف تقريب التهذيب )-
 .اله، وحال الراوي عنهخالفته احلفاظ مع ما تبني من حروايته منكر، مل

 .(1/3، 3/13، هتذيب التهذيب )(113، 1/145شرح علل الرتمذي )( انظر: 1)
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يُبعد صحة قد ، فهذا ..«ئت أن حكيم.ب ِّ ن ُ »يف لفظه عن نافع: كان قال أيوب   لكنَّ 
وإمنا روى نافع، عن ابن عمر، بنحو احلديث، مرفوًعا إىل النيب  .ذكر ابن عمر فيه

(4). 
 بنُ  عمرُ  يلق: قال الزبري، بن عروة عن األسود، أيب عنكما روى عبدهللا بن هليعة، 

 وكصك من ابتاع: فقال ،«حزام؟ بن حكيم ربح كم»: فقال األسود، بن العالء   اخلطاب
 حكيم، يا»: فقال ،اخلطاب بن عمر فلقيه .ألف مائة عليها وربح درهم، ألف مبائة اجلار
 قال .نعم: قال ،«تقبضه؟ أن قبل هفبعت  »: عمر فقال العالء، خرب مبثل فأخربه ،«رحبت؟ كم
 وما يصلح، ال هذا أن علمت ما: حكيم فقال ،«فاردده يصلح، ال بيعٌ  هذا فإن»: عمر
 قتفرَّ  وقد ،ذلك على أقدر ما وهللا: حكيم فقال ،«بد   ما»: عمر فقال .هرد ِّ  على أقدر

 .(1)صدقة يورحب مايل رأس ولكن وذهب،
 أن»اليت يف خرب نافع، إذ قد رواه أيوب بلفظ:  -فيما يظهر-وهذه القصة هي نفسها 

، هذا لفظ معمر، عن ...«اجلار من عمر عهد يف األرزاق يشرتي كان حزام بن حكيم
 .(3)، والبن علية حنوه خمتصرًاأيوب

، يتيم عروة، وهو بن نوفل وأبو األسود هو حممد بن عبدالرمحن، ضعيف وابن هليعة
، ويقال: أوائل ، وقد كان ولد يف أواخر خالفة عمر(5)وعروة هو التابعي الثقة املشهور، (1)ثقة

 مرسلة. عمر ، فروايته عن(1)-رضي هللا عنه- خالفة عثمان

________________________ 

( من طريق عبيدهللا بن 4511(، من طريق مالك، ومسلم )4511(، ومسلم )1431، 1411( أخرجه البخاري )4)
 .، عن نافع، به)مالك، وعبيدهللا، وعمر( همثتالوعمر بن حممد، ثعمر، 

(، عن أبيه عبدهللا بن عبداحلكم، عن ابن هليعة، به. وعبدهللا بن 413صابن عبداحلكم يف فتوح مصر ) ( أخرجه1)
، «شيًئا معني ابن عليه أنكر صدوق،»( على وصفه بقوله: 3111ثقة، واقتصر ابن حجر يف التقريب ) عبداحلكم

اليت قدًحا فيه، وسائر أقوال األئمة  ( قصة ابن معني معه، ويظهر أنه مل يعدها1/334وحكى يف هتذيب التهذيب )
، «كان شيخ مصر»، وقال ابن وارة: «صدوق»توثقه، فقد وثقه أبو زرعة الرازي، والعجلي، وقال أبو حامت: نقلها 

 .«ثقة كبري مشهور»وقال اخلليلي: 

م يف املوضع ( والصكوك يف خرب ابن هليعة هي صكوك طعام، كما يُفهِّمه سباق القصة الذي ساقه ابن عبداحلك3)
 احملال إليه.

 (.1415تقريب التهذيب ) (1)

 .(1514تقريب التهذيب )( 5)

 (.3/11( هتذيب التهذيب )1)
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أن واقعة  انؤكدت اصاحلة لالعتضاد برواية نافع، ومه روايتههليعة، إال أن  ومع ضعف ابن
ة عند أهل املدينة، حيث جاءت من خمرجني: حادثة معروفحكيم بن حزام، مع عمر، كانت 

 نافع، وعروة.
، بن حزام ُمشكل جدًّا على حديث عبدهللا بن عصمة، عن حكيمإذا ثبت هذا، فهو و 

ح  بكون حكيم بن حزام باع ما مل يستوفه يف عهد عمر بن التصري القصةذلك أن يف 
، ، ومل يكن ليفعل ذلك لو كان عنده فيه حديث عن النيب -رضي هللا عنهما-اخلطاب 

 وتكرُّر احلادثتني متفقت ني مستبعٌد جدًّا.
، يعين: بيع ما «يصلح ال هذا أن علمتُ  ما»عروة أن حكيًما قال لعمر: بل يف رواية 

 وهذا صريح يف أنه ليس عنده فيه حديث.مل يقبض، 
موقوفًا، ووقع يف زمنه، فغلط  -رضي هللا عنه-فالظاهر أن أصل احلديث كان عن عمر 

 .بعض الرواة عن حكيم، فجعله مرفوًعا إىل النيب 
 أعلم. -تعاىل-وهللا 
 

أبدى بإشاراته و عرض ابن أيب خيثمة يف سياقه الطويل عدة اختالفات يف احلديث، 
 ، وهي كما يلي:خالل ذلك ثالثة آراء فيها

 تصحيح زيادة من أدخل واسطة بني ابن سريين وحكيم بن حزام: -4
 أيوب، عن يوسف بن ماهك. :والواسطة هي

الواسطة بأن ابن سريين توبع عليه عن أيوب،  كر  ه ذِّ وقد أيَّد ابن أيب خيثمة تصحيح  
 ن أيوب، به.حيث أورد رواية محاد بن زيد، ع

 عن أيوب، رواية   وتابع»وأيَّده بأن أيوب توبع عليه عن يوسف بن ماهك، قال: 
 «.وحشية أيب بنُ  جعفرُ  بشر أبو: ماهك بن يوسف

ومما يؤيده أيًضا: أن من زاد الواسطة من أصحاب ابن سريين: ثقة ثبت، مقدَّم فيه، 
لني، وهذا أقرب إىل د يف إسناده رجوزا ،ه جوَّد احلديثي، وأنالتسرت يزيد بن إبراهيم وهو 

  قصر األسانيد، وإرسال الروايات.ابن سريين معروف باحلفظ والضبط، خاصة أن 

 الرتمذي، وتابعهما عليهنص على مثل ما نص عليه ابن أيب خيثمة: عليه وممن وقفت 
 الذهيب.
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لى بن تصحيح زيادة واسطة بني حيىي بن أيب كثري ويوسف بن ماهك، وتعيينها بيع -1
 حكيم:

الرواية بال واسطة، فجزم أن حيىي مل يسمع  ابن أيب خيثمةفأما تصحيحها، فقد أورد 
لقدر ل منه وهذا اعتمادٌ ومسماة،  أورد روايتني أثبتتا الواسطة مبهمةً و من يوسف، احلديث 

 .اختالف الروايتني يف إهبامها وتسميتهاالواسطة، مع  ، وهو إثباتاملشرتك
ا يؤيد ذلك: ثقة من أثبت الواسطة، واجتماعهم عن حيىي، وأن حيىي وقد تبنيَّ أن مم

 مدلس، فقد يكون إسقاطها من تدليسه.
 وهذا وافقه عليه ابن املنذر، والبيهقي، وابن حزم.

، فقد أورد ابن أيب خيثمة روايًة عن هشام الدستوائي، عن حيىي، بإهبامها، عيينهاوأما ت
 ، مث أسند روايته.«حيىيوأمسى الرجل : مهاُم بن »فقال: 

 ولعله اعتمد على أن ترك تسمية الرجل تقصري من هشام، أو من حيىي.
، إذ تابعه شيبان، وأبان، والثالثة من أصحاب على تسميتها وقد تبني أن مهاًما توبع

 حيىي بن أيب كثري املعروفني.
 تصحيح زيادة واسطة بني يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام: -3

 دهللا بن عصمة.والواسطة: عب
حيث استغرب ابن أيب خيثمة رواية إسقاط ابن عصمة، وجزم بوجوده، فأورد احلديث 

يوسف بن ماهك، مث أورد حديث عطاء بن أيب رباح، يعلى بن حكيم، عن بإثباته من طريق 
الواسطة رواية احلديث من وجٍه آخر عن منه بقرينة  عن عبدهللا بن عصمة، وهذا استداللٌ 

  إثباهتا وإسقاطها.املختلف يف
وتبنيَّ أن مما يؤيد إثبات الواسطة من قرائن: أن رواية يوسف بن ماهك، عن حكيم بن 

مع عنعنة ما  حزام، منقطعة أصاًل، كما حكم اإلمام أمحد، فال بد أن بينهما واسطة، خاصةً 
 بني يوسف بن ماهك، وحكيم بن حزام، وأن الزيادة سلوك للطريق الصعب، ودليُل ضبطٍ 

وزيادةِّ تثبت، وأن يعلى بن حكيم توبع عن يوسف بن ماهك بالواسطة، يف متابعة ضعيفة 
 ُيستأنس هبا.

وهذا وافقه عليه الرتمذي، والنسائي، وابن اجلارود، وابن املنذر، والبيهقي، وأبو موسى 
 .-أيًضا-املديين، والعالئي، وابن عبداهلادي، وابن حجر، وأشار البخاري إليه 
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:271-2/272)التاريخ الكبري الس ِّ
 :عازب بن الرباء خال، عمرو بن احلارث -265
 بن زيد عن عمرو، بن عبيدهللا نا: قال الرقي، جعفر بن عبدهللا حدثنا -أ/265

 كذا- عمي لقيت: قال ،ءالربا عن الرباء، بن يزيد عن ثابت، بن عدي عن أنيسة، أيب
 ،أبيه امرأة نكح رجل إىل  هللا رسول بعثين: قال تريد؟ أين: فقلت ،راية ومعه -قال

 .ماله وآخذ ،عنقه أضرب أن رتم  وأ  
 عن عدي، عن أشعث، عن هشيم، نا: قال مطيع، بن عبدهللا حدثنا -ب/265

 .حنوه ذكر مث ،...عمرو بن احلارث: عمي يب مر  : قال الرباء،
 .الرباء بن   يزيد   اإلسناد من ونقص ،عم ه أمسى

 :(2)وقال ابن أيب خيثمة يف موضع آخر
 ...عمي يب مر  : الرباء عن :عدي عن ،أشعث عن هشيم، قال هكذا»

: قال الرباء، عن الرباء، بن يزيد عن: ثابت بن عدي عن أنيسة، أيب بن زيد وقال
 «.ينسبه ومل ،...عمي لقيت

 

 :عّمه، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن الرباء بن عازب، عن أبيهول: الوجه األ
فر /2271أخرجه ابن أيب خيثمة ) * ومن طريقه ابن حزم يف احمللى -الثاين( الس ِّ

(9/717 ،22/171)-، 
 (،1127والدارمي )

 (، عن عمرو بن منصور،7267(، والكربى )6/209والنسائي يف الصغرى )
 /الفالح( من طريق سلمة بن شبيب، 9292وابن املنذر يف األوسط )
ومن طريقه املزي يف -( عن أمحد بن إسحاق اخلشاب 2229والطرباين يف األوسط )

 ،-(21/92هتذيب الكمال )

________________________ 

 (.2/197سنده عنه ابن عبدالرب يف االستيعاب )( أ2)
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 من طريق هالل بن العالء، -(2)(26/267كما يف إحتاف املهرة )-واحلاكم 
واخلشاب،  بوسلمة بن شبي تهم )ابن أيب خيثمة، والدارمي، وعمرو بن منصور،تس

 ، به، مبثله.عبدهللا بن جعفر الرقيوهالل بن العالء( عن 
إال أن سلمة بن شبيب قال عن عبدهللا بن جعفر، عن عبيدهللا، عن زيد بن أيب أنيسة، 

 عن عدي بن ثابت: عن عبدهللا بن يزيد، عن الرباء، قال: لقيت عمي...
(، ويف معرفة 6/172كربى )ومن طريقه البيهقي يف ال-( 2277وأخرجه أبو داود ) *

، -(269(، واخلطيب يف األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة )ص26622السنن واآلثار )
 (، من طريق عمرو بن قسيط،6671والطرباين يف األوسط )

ومن -( 622(، وابن اجلارود )2220/1كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-وأبو يعلى 
ومن -( 2206، والطرباين )-(2/297ء املبهمة )طريقه ابن بشكوال يف غوامض األمسا

(، من طريق 2/102، 7/261، والبيهقي )-(1022طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 عبيد بن جناد،

 ( من طريق سليمان بن عبدهللا الرقي،227والروياين )
 ( من طريق يوسف بن عدي،2/270والطحاوي )

 ( من طريق علي بن معبد،6/172والبيهقي )
ستهم )عمرو بن قسيط، وعبيد بن جناد، وسليمان بن عبدهللا، ويوسف بن عدي، مخ

 ، به، بنحوه.عبيدهللا بن عمرووعلي بن معبد( عن 
عن زيد بن أيب أنيسة، عن جابر اجلعفي، عن يزيد بن قال إال أن يوسف بن عدي 
 الرباء، عن الرباء: لقيين خايل...

 عن ابن الرباء، ومل يسم ِّه.  :عن عدي يد،، عن عبيدهللا، عن ز وقال سليمان الرقي
(، والنسائي يف الكربى 22616ومن طريقه أمحد )-( 20202وأخرجه عبدالرزاق ) *

(، والطرباين يف الكبري /الفالح9299، 7272(، وابن املنذر يف األوسط )7227)
بهمة (، وابن بشكوال يف غوامض األمساء امل1027(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )2202)

________________________ 

(، ضمن أحاديث سقطت أوائل أسانيدها، وهو ثابت يف النسخة 2/277( سقط شطر اإلسناد من املطبوع )2)
 ب(.272ق/2اخلطية )
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/مسند ابن عباس( عن حممد بن 292والطربي يف هتذيب اآلثار ) عن معمر، -(2/297)
( من طريق حممد بن أيب بكر 1027إبراهيم بن صدران، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

كالمها )معمر، والفضل(  كالمها )ابن صدران، واملقدمي( عن الفضل بن العالء،  ،(2)املقدمي
 عن أشعث بن سوار، 

 ( من طريق أيب مرمي عبدالغفار بن القاسم،22620وأمحد )
(، عن حممد بن 6/11(، والدارقطين يف العلل )2261وعلقه الرتمذي )عقب 

 إسحاق، 
 ( عن احلسن البجلي،2/197وعلقه ابن عبدالرب يف االستيعاب )

 ( عن شعبة،269وعلقه اخلطيب يف األمساء املبهمة )ص
عدي بن وشعبة( عن  بن إسحاق، واحلسن البجلي،وا تهم )أشعث، وأبو مرمي،مخس

 ، به، بنحوه.ثابت
، عن عدي، عن عن أشعث ،إال أن ابن صدران قال يف روايته عن الفضل بن العالء

 ... هللا رسول بعثين: قال عمي، حدثين :عن الرباء يزيد،
 وقال أبو مرمي وشعبة يف روايتيهما: عن الرباء: لقيت خايل...

 عن عبدهللا بن يزيد، عن الرباء. :، واحلسن البجلي، عن عديوقال ابن إسحاق
 :احلارث بن عمرو عّمهعدي بن ثابت، عن الرباء بن عازب، عن : الثاينالوجه 

(، وابن بشكوال يف غوامض األمساء 2/197أخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب ) *
، عبدهللا بن مطيع ، عنابن أيب خيثمةعن  أصبغ، بن قاسم(، من طريق 2/292املبهمة )
 به، تامًّا.
 (،921وأخرجه سعيد بن منصور ) *

 ،-(269ومن طريقهما اخلطيب يف األمساء املبهمة )ص-( 22779وأمحد )
 ( عن إمساعيل بن موسى،1607وابن ماجه )

________________________ 

، واحلسن بن سفيان هو «العالء بن الفضل ثنا املقدمي، سفيان بن احلسن ثنا»( وقع يف مطبوعته وخمطوطته: 2)
اين النسوي، احلافظ املعروف، وال ينسب مقدميًّا، وقد أخرج أبو نعيم من روايته عن حممد بن أيب بكر املقدمي يف الشيب

 «.احلسن بن سفيان، ثنا املقدمي، ثنا الفضل»عدة مواضع، واملقدمي من الرواة عن الفضل بن العالء، فصواب النص: 
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ومن طريقه املزي -( 2207(، والطرباين )1020وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
(، من طريق سليمان 1026، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )-(7/167يف هتذيب الكمال )

 بن داود أيب الربيع الزهراين،
(، من طريق إمساعيل بن إبراهيم أيب معمر 2220(، والدارقطين )2666وأبو يعلى )

 القطيعي،
 /مسند ابن عباس( من طريق عثمان بن سعيد،291والطربي يف هتذيب اآلثار )

(، من 1026(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )262)والبغوي يف معجم الصحابة 
 طريق زياد بن أيوب،

 ( من طريق سعيد بن يعقوب،2/222والطحاوي )
 ( من طريق أيب عبيد القاسم بن سالم،772واخلرائطي يف مساوئ األخالق )

 ( من طريق سنيد بن داود،2/272وابن قانع يف معجم الصحابة )
 ( من طريق أمحد بن سليمان،1/222لكىن )وأبو أمحد احلاكم يف األسامي وا

 ( من طريق احلارث بن عبدهللا،1026وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ،(2)( من طريق إبراهيم بن عبدهللا اهلروي22/171وابن حزم يف احمللى )

الثالثة عشر راويًا )سعيد بن منصور، وأمحد بن حنبل، وإمساعيل بن موسى، وأبو 
وعثمان بن سعيد، وزياد بن أيوب، وسعيد بن يعقوب، وأبو عبيد، الربيع، وأبو معمر، 

، به، هشيموسنيد، وأمحد بن سليمان، واحلارث بن عبدهللا، وإبراهيم بن عبدهللا اهلروي( عن 
 بنحوه.

عن هشيم،  إال أن إمساعيل بن موسى، وسنيًدا، وأمحد بن سليمان، قالوا يف رواياهتم
 احلارث... خايل يب ر  معن الرباء:  عن أشعث، عن عدي،

: عن ، عن هشيم، عن أشعث، عن عديوأبا معمر، قال يف روايته عند أيب يعلى
 ...خايل لقيت: الرباء عنخايل...، وعند الدارقطين:  الرباء، قال: بعث رسول هللا 

 ، وسعيُد بن يعقوب، قرابة احلارث بالرباء،-عند الطرباين-ومل يذكر أبو الربيع 

________________________ 

الط النساخ، ال أنه اختالف يف الرواية، فإن عديًّا مدار ( سقط عنده ذكر عدي بن ثابت، والظاهر أنه من أغ2)
 احلديث، وعليه االختالف، وقد جاءت الرواية مقرونًة بوجٍه آخر عن عدي، فكأنه سياٌق لالختالف عليه، وهللا أعلم.
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 ،لنا يسمه فلم هشيم أما: عبيد أبو قال- عمي لقيين: قال: عن الرباء وقال أبو عبيد
 ...، ومساه بقية الرواة عن هشيم: احلارث بن عمرو.-عمرو بن احلارث: غريه وقال

كما -(، ومسنده 27202، 22200، 19269وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) *
ومن طريقه -( 72 حديثه )، وأبو سعيد األشج يف-(2220/2يف إحتاف اخلرية املهرة )

(، 2167(، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )2792(، والبزار )2261الرتمذي )
(، وابن أيب حامت 1979(، وشرح مشكل اآلثار )2/222والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )

وابن ماجه  ،-(2/299(، وابن بشكوال يف غوامض األمساء املبهمة )2107يف العلل )
( عن عبدهللا 2220(، والدارقطين )2667سهل بن أيب سهل، وأبو يعلى )( عن 1607)

بن حممد بن عبدالعزيز البغوي، كالمها )أبو يعلى، والبغوي( عن إمساعيل بن إبراهيم أيب 
/مسند ابن عباس(، والطحاوي يف شرح 292والطربي يف هتذيب اآلثار ) معمر القطيعي،
(، واخلرائطي يف مساوئ 1972اآلثار ) (، وشرح مشكل229، 2/222معاين اآلثار )

واخلطايب  (، من طريق يوسف بن منازل،11/297(، والطرباين يف الكبري )722األخالق )
(، ويف شرح السنة 1/227ومن طريقه البغوي يف تفسريه )-( 2/219يف معامل السنن )

وع /ضمن جمم19، وابن خملد يف األول من حديثه عن ابن السماك واخللدي )-(1791)
ستتهم )ابن أيب شيبة،  عشرة أجزاء حديثية(، من طريق أمحد بن عبداجلبار العطاردي،

واألشج، وسهل، وأبو معمر القطيعي، ويوسف بن منازل، والعطاردي( عن حفص بن 
 غياث،

( من طريق صاحل بن أيب خداش، عن وكيع، عن 7/226وأبو نعيم يف حلية األولياء )
 سفيان الثوري،

 ،(2)( عن شريك21/217ين يف العلل )وعلقه الدارقط
 ، به، بنحوه.أشعث بن سوارثالثتهم )حفص، والثوري، وشريك( عن 

 ...، نيار بن بردة أبو خايل يب مر   :الرباء عنإال أن حفًصا قال يف روايته: 

________________________ 

عن ( تنبيه: ساق الدارقطين رواية شريك وحفص وهشيم عن أشعث، عن عدي، عن الرباء، يف مقابل وجه الرواية 2)
عدي، عن أنس، ومل يسق أكثر من ذلك يف رواية شريك، فال يُعلم الوجه الذي رواه شريك عن أشعث فيما بعد الرباء 

 على وجه التحديد، ولذا مل أذكر روايته يف سياق االختالفات عن عدي ومن دونه.
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، -عنه ،من رواية أيب يعلى- ، عنهرواية ابن أيب شيبة، وأيب معمر القطيعي :سوى يف
 بعث إىل رجل تزوج امرأة أبيه...، بال ذكر للمبعوث،  يب ففيهما: أن الن

، فليس فيهما العطاردي رواية سهل بن أيب سهل، وأمحد بن عبد اجلبار :يفسوى و 
 تسمية خال الرباء،

 ...وقال سفيان عن أشعث: عن الرباء، عن احلارث بن عمرو: بعثين رسول هللا 
كما -(، ومسنده 27201، 22192، 19270وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) *

( 22777، وأمحد )-(2221(، ومن طريقه ابن حبان )2722/2يف إحتاف اخلرية املهرة )
(، وابن اجلوزي 229(، واعتالل القلوب )722ومن طريقه اخلرائطي يف مساوئ األخالق )-

كالمها )ابن أيب شيبة، وأمحد( عن وكيع، والنسائي يف الصغرى   ،-(2210يف التحقيق )
ومن طريقه ابن بشكوال يف غوامض األمساء -( 7222، 7262(، والكربى )6/209)

، وابن من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني ،(2/222، والطحاوي )-(2/292املبهمة )
(، واحلاكم 11/292، 2207الفالح(، والطرباين يف الكبري )/7277املنذر يف األوسط )

من طريق أيب غسان مالك بن إمساعيل، والبزار  ،(7/222(، وأبو نعيم يف احللية )2/622)
 ،(1/292(، واحلاكم )2222( من طريق حيىي بن آدم، وابن األعرايب يف معجمه )2797)

( من طريق أمحد بن يونس، 2/22من طريق حيىي بن فضيل، وابن قانع يف معجم الصحابة )
املبهمة يف األنباء ( من طريق عبيدهللا بن موسى، واخلطيب يف األمساء 2/622واحلاكم )

مثانيتهم )وكيع، وأبو نعيم، وأبو غسان،  ،( من طريق حيىي بن أيب بكري269احملكمة )ص
وحيىي بن آدم، وحيىي بن فضيل، وأمحد بن يونس، وعبيدهللا بن موسى، وابن أيب بكري( عن 

( عن شعيب بن أيوب، عن حيىي بن آدم، عن سفيان 2797والبزار ) احلسن بن صاحل،
 كالمها )احلسن، والثوري( عن إمساعيل بن عبدالرمحن السدي، ي،الثور 

(، 7222، والنسائي يف الكربى )-(1/292ومن طريقه احلاكم )-( 22772وأمحد )
(، وابن 290(، واعتالل القلوب )729(، واخلرائطي يف مساوئ األخالق )276والروياين )

(، من طريق حممد بن 22/172) (، وابن حزم يف احمللى207أخي ميمي الدقاق يف فوائده )
 جعفر غندر، عن شعبة، عن الركني بن الربيع،

 (، من طريق حجاج بن أرطاة،72(، واألزدي يف الغوامض واملبهمات )222والروياين )
 ( من طريق سيف بن حممد، عن محزة الزيات،2261والطرباين يف األوسط )
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 ، به، بنحوه.ثابتعدي بن أربعتهم )السدي، والركني، وحجاج، ومحزة( عن 
إال أن السدي قال يف روايته: عن الرباء: لقيت خايل...، ومل يسم ِّ خاله، إال يف رواية 

، -موسى عند احلاكم، وهي معطوفة على رواية عبيدهللا بن-عبيدهللا بن موسى، وأيب غسان 
 فُسم ِّي فيهما: أبا بردة،

 بعثنا: قالوا تريدون؟ أين: هلم لنافق ،ينطلقون ناس بنا مر: قال الرباء، عنوقال الركني: 
 ،...أبيه امرأة يأيت رجل إىل ، النيب

 ،وقال حجاج بن أرطاة يف روايته: عن عدي، أنه مسع الرباء...
 ...خايل  هللا رسول بعثوقال محزة يف روايته: عن عدي، عن الرباء، قال: 

له )بإسقاط عدي بن ثابت، عن يزيد بن الرباء بن عازب، عن خا: ثالثالالوجه 
 :أبيه(

ومن طريقه الرتمذي يف العلل الكبري -( 71أخرجه أبو سعيد األشج يف حديثه ) *
(، وابن أيب حامت يف العلل 2162، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )(2)(271)
 عن أيب خالد سليمان بن حيان األمحر، -(2/127(، والبيهقي )2107)

 ن خالد بن عبدهللا الواسطي،( ع6/12وعلقه الدارقطين يف العلل )
، عن عدي بن ثابت، به، أشعث بن سواركالمها )أبو خالد، وخالد بن عبدهللا( عن 

 بنحوه.
 .ابنه امرأة أو ،أبيه امرأة تزوج رجالً  أنإال أن أبا خالد قال يف روايته: 

 :عدي بن ثابت، عن أنس بن مالك: الرابعالوجه 
، وعلقه ابن -(7/262كما يف أسد الغابة )-ة أخرجه أبو موسى املديين يف الصحاب *

(، عن سليمان بن عبدالرمحن 21/217(، والدارقطين يف العلل )2177أيب حامت يف العلل )
زيد بن ابن بنت شرحبيل، عن إمساعيل بن عياش، عن أيب شيبة حيىي بن يزيد الرهاوي، عن 

 ، عن عدي، به.أيب أنيسة

________________________ 

وهي مقحمة يف علل الرتمذي، يف إسناده،  «الرباءعن »( جاء يف روايته ورواية البيهقي من طريق األشج زيادة: 2)
ب(، وكأن  احملقق أقحمها من البيهقي، فقد خر ج احلديَث منه، وما يف البيهقي 22وليست موجودة يف أصله اخلطي )ق

 فيه نظر أيًضا، ويغلب على الظن عدم ثبوته.
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 ن ثابت، واختُلف عنه وعمن دونه على عدة أوجه:عدي بروى احلديَث 
 :عم ه، عن أبيه عن عازب، بن الرباء بن يزيد عن عدي،: الوجه األول

عبدهللا بن جعفر عبيدهللا بن عمرو )يف قول من رواية -ورواه عنه: زيد بن أيب أنيسة 
ق اخلشاب، من رواية ابن أيب خيثمة، والدارمي، وعمرو بن منصور، وأمحد بن إسحا- الرقي

، وعمرو بن قسيط، وعبيد بن جناد، وسليمان بن عبدهللا، وعلي بن -وهالل بن العالء، عنه
 .-من رواية معمر، والفضل بن العالء، عنه-، وأشعث بن سوار -، عنه(، عنهمعبد

 : عدي، عن يزيد بن الرباء بن عازب، عن خاله:لثاينالوجه ا
 .-خالد األمحر، وخالد الواسطي، عنهمن رواية أيب -ورواه عنه: أشعث بن سوار 

 : عدي، عن يزيد بن الرباء بن عازب، عن أبيه، عن خاله:الوجه الثالث
 ورواه عنه: أبو مرمي عبدالغفار بن القاسم، وشعبة.

 : عدي، عن عبدهللا بن يزيد، عن الرباء:رابعالوجه ال
ول سلمة بن شبيب، من رواية عبيدهللا بن عمرو )يف ق-ورواه عنه: زيد بن أيب أنيسة 

 ، وحممد بن إسحاق، واحلسن البجلي.-عن عبدهللا بن جعفر، عنه(، عنه
 :عم ه: عدي، عن الرباء، عن امسالوجه اخل

، )يف قول عبدهللا بن مطيع، وأيب عبيد هشيمرواية من -ورواه عنه أشعث بن سوار 
وسعيد بن  وب،وسعيد بن منصور، وأمحد، وأيب الربيع، وعثمان بن سعيد، وزياد بن أي

وحجاج بن ، -وسفيان الثوري، عنه(، عنهواحلارث بن عبدهللا، وإبراهيم بن عبدهللا،  يعقوب،
 أرطاة.

 : عدي، عن الرباء، عن خاله:سادسالوجه ال
أيب معمر إمساعيل بن موسى، و هشيم )يف قول من رواية -أشعث بن سوار  :ورواه عنه

سهل بن و  أيب سعيد األشج، غياث )يف قول، عنه(، وحفص بن -عند الدارقطين-القطيعي 
وأمحد بن عبداجلبار،  ويوسف بن منازل، ،-عند الدارقطين-أيب سهل، وأيب معمر القطيعي 

 .، وإمساعيل السدي-عنهوسنيد بن داود، عنه(، 
 : عدي، عن الرباء، عن ناس:سابعالوجه ال

 ورواه عنه: الركني بن الربيع.
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 :عن النيب  : عدي، عن الرباء،ثامنالوجه ال
عند أيب -هشيم )يف قول أيب معمر القطيعي  من رواية-ورواه عنه أشعث بن سوار 

ابن أيب شيبة، وأيب معمر القطيعي )عند أيب حفص بن غياث )يف قول و  ، عنه(،-يعلى
 ، ومحزة الزيات.-(، عنهيعلى(، عنه

 : عدي، عن أنس بن مالك:تاسعالوجه ال
 .-عنه ،من رواية حيىي بن يزيد الرهاوي-ورواه عنه: زيد بن أيب أنيسة 

 يطول اضطراب وفيه»كثرية، قال ابن عبدالرب:   على أوجهروي وهبذا يتبني أن احلديث 
م عنه، وحترير اهتقبل اختالف ،عن بعض الرواة دون املدار تالفاتٌ اخفيه ، وقد وقعت (2)«ذكره
د واسطة بني عدي بن يطول جدًّا، ويبعد البحث عن نقطة البحث، وهي وجو  ذلك مجيع

، وأحرر وما له صلة هبا ابن أيب خيثمة، ، فسأركز على نقطة حبث(1)ثابت، والرباء بن عازب
 :اخلالف عمن دون املدار، مث عن املدار

 أواًل: اخلالف عم ن دون عدي بن ثابت:
 زيد بن أيب أنيسة: -2

 واختُلف عن عبيدهللا: عبيدهللا بن عمرو، وأبو شيبة حيىي بن يزيد الرهاوي.رواه عنه 
 عبدهللا بن جعفر الرقي، واختُلف عنه:فرواه  *
فرواه ابن أيب خيثمة، والدارمي، وعمرو بن منصور، وأمحد بن إسحاق اخلشاب،  **  

وهالل بن العالء، عن عبدهللا بن جعفر، عن عبيدهللا بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن 
 ،هعم  ثابت، عن يزيد بن الرباء، عن أبيه، عن 

ورواه سلمة بن شبيب، عن عبدهللا بن جعفر، عن عبيدهللا بن عمرو، عن زيد،  **  
 ،عم هعن عدي، عن عبدهللا بن يزيد، عن الرباء، عن 

رواه عمرو بن قسيط، وعبيد بن جناد، وسليمان بن عبدهللا، وعلي بن معبد، عن و  *
 ،عم هبيه، عن عبيدهللا بن عمرو، عن زيد، عن عدي، عن يزيد بن الرباء، عن أ

________________________ 

 (.2/197( االستيعاب )2)

سمية عم الرباء بن عازب، وإمهال تسميته، وجعله ( وهي النقطة اليت ألجلها دخل احلديث يف هذه الرسالة، وأما ت1)
 خاله، وحنو ذلك، فهي أمور مستثناة يف حدود البحث، وما وراء حبثها طائل خيص نقطة البحث.
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ورواه يوسف بن عدي، عن عبيدهللا بن عمرو، عن زيد، عن جابر اجلعفي، عن يزيد  *
 ، عن أبيه، عن خاله.بن الرباء

، لكنه خالف (2)فأما اخلالف عن عبدهللا بن جعفر، فسلمة بن شبيب من الثقات
ام، وعمرو بن مخسة من الرواة، منهم ثقات أثبات، كابن أيب خيثمة، والدارمي، وكالمها إم

، فروايتهم أصح، خاصًة أن عبدهللا بن جعفر توبع على ما رووه، (1)منصور، وهو ثقة ثبت
 فإبدال يزيد بن الرباء بعبدهللا بن يزيد غلط.

قد خالف فيها مخسة من الرواة: عبدهللا  (2)إنه مع ثقتهوأما رواية يوسف بن عدي، ف
بن جعفر، وعمرو بن قسيط، وعبيد بن جناد، وسليمان بن عبدهللا، وعلي بن معبد، وكلهم 
من الرق ة، بلدِّ شيخهم عبيدهللا بن عمرو، أما يوسف بن عدي فكويف، واألربعة بني صدوق 

 بن جعفر، وروايتهم ، وأحفظهم عبدهللا(7)، سوى سليمان بن عبدهللا، فهو ضعيف(2)وثقة
 باجتماعهم أرجح من رواية يوسف بن عدي.

عن زيد، عن عدي، عن أنس بن مالك، الرهاوي، حيىي بن يزيد وأما رواية أيب شيبة 
فأبو شيبة فيه كالم، وقد ضع ف البخاري حديثه، وأدخله يف كتاب الضعفاء، وذكره ابن 

وذكره يف اجملروحني ، «عنه الضعفاء ةرواي غري من حديثه يعترب»حبان يف الثقات، وقال: 
 بأشياء ثقات أقوام عن ويأيت ،األثبات عن املقلوبات يروي ممن كان»أيًضا، وقال: 

، لكن ابن أيب حامت سأل عنه أباه، «به االحتجاج بطل روايته يف ذلك كثر فلما ،معضالت
: يقول أيب فسمعت قال: ،«الضعفاء كتاب يف البخاري أدخله بأس، به ليس»: فقال

 ،احلديث بكثري ليسا....، بأسً  برواياته أرى ال»، وقال ابن عدي: «هناك من لحيو  »
 .(6)«اصدوقً  يكون أن وأرجو ،ابأسً  حبديثه أرى ال يرويه ما ومقدار

________________________ 

 (.1292( تقريب التهذيب )2)

 (.7229( تقريب التهذيب )1)

 (.7271( تقريب التهذيب )2)

، وعمرو بن -(2172كما يف تقريب التهذيب )- اختالطه شيفح فلم بأخرة تغري لكنه ( عبدهللا بن جعفر: ثقة،2)
، وذكره ابن «صدوق»، وعبيد بن جناد قال فيه أبو حامت: -(7092كما يف تقريب التهذيب )-قسيط: صدوق 

 (.2/221(، الثقات )7/202حبان يف الثقات، انظر: اجلرح والتعديل )

 (.2/261يزان )لسان امل( 7)

 «.مقبول(: »7672يه ابن حجر يف تقريب التهذيب )( لعله هلذا اخلالف قال ف6)
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رمبا وروايته هذه عن زيد بن أيب أنيسة خالفه فيها عبيدهللا بن عمرو الرقي، وهو ثقة 
 ، ويف هذا مزيد اختصاص له بزيد، ومرج ح لروايته عنه.(2)أنيسة، كان راويًا لزيد بن أيب وهم

، مث ساق «هذا خطأ»وسأله ابن أيب حامت عن هذه الرواية: قال أبو زرعة الرازي، 
 .(1)اخلالف عن عدي

]ابن  حديث من هو وإمنا أنس، حديث من هذا وليس وهم، وهو»وقال الدارقطين: 
 .(2)«الرباء عن ،ء[الربا

: قال ،الرباء عن ،عدي عن واحد غري رواه وقد ،وهم هذا»سى املديين: وقال أبو مو 
 .(2)...«-خايل: قال أو- يعم لقيت

 .(7)«مبحفوظ ليس وهذا»وقال املزي، وأورد رواية الرهاوي: 
فالصحيح عن زيد بن أيب أنيسة: ما رواه عبيدهللا بن عمرو، عنه، عن عدي بن ثابت، 

، وهو الذي اعتمده الدارقطين عن زيد يف سياق عم هن عن يزيد بن الرباء، عن أبيه، ع
 .(6)االختالف يف هذا احلديث

 أشعث بن سوار: -1
 على أوجه: هاختلف عن

فرواه معمر، والفضل بن العالء، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن الرباء  *
 ،عم هبن عازب، عن أبيه الرباء، عن 

من رواية صاحل بن أيب خداش، عن -ي والثور وحفص بن غياث، ورواه هشيم،  *
 أو أيب بردة بن نيار،، عن أشعث، عن عدي، عن الرباء، عن احلارث بن عمرو، -وكيع، عنه
ورواه أبو خالد األمحر، وخالد بن عبدهللا الواسطي، عن أشعث، عن عدي، عن  *

 يزيد بن الرباء بن عازب، عن خاله.
________________________ 

 (.2/12(، هتذيب التهذيب )2217( تقريب التهذيب )2)

 (.2177( علل ابن أيب حامت )1)

، وهو ظاهر.«الربار»(، وما بني املعقوفني وقع يف أصل العلل: 21/217العلل )( 2)  ، واستظهر احملقق تصويبه مبا أثبتُّ

 (.7/262( أسد الغابة )2)

 (.22/219( حتفة األشراف )7)

 (.6/11( علل الدارقطين )6)



 الثامناحلديث  222                                                                                                

 وصاحل بن أيب خداش ،(2)«سفيان عن وكيع به تفرد»وقد قال أبو نعيم يف رواية الثوري: 
، ومل أجد من ذكر فيه جرًحا وال تعدياًل، وقد (1)الراوي عن وكيع ذكره ابن حبان يف الثقات

وابن أيب شيبة، روياه عن وكيع، عن حسن بن صاحل، عن السدي، به، وجاء  ،خالفه أمحد
 أيًضا عن الثوري، عن السدي، به.

 ، عن أشعث، خطأ من صاحل بن أيب خداش، وهللا أعلم.فرواية وكيع، عن الثوري
ة أوجه أربعة حفاظ: ثالثواخلالف على أشعث مع ذلك شديد، فقد رواه عنه على 

الفضل بن  :معمر، وهشيم، وحفص، وخالد بن عبدهللا الواسطي، وتابع معمرًا على روايته
 .(2)، وهو صدوق خيطئأبو خالد األمحر :، وتابع خالًدا(2)العالء، وهو صدوق له أوهام

تكاد كلمة األئمة جتتمع على تضعيفه، إال رواية غريبة عن ابن معني، ضعيف، وأشعث 
، ولعله أراد بثقته ما سوى الضبط واإلتقان، من العدالة والديانة، ورفعه «ثقة»قال فيها عنه: 

 .(7)بعض األئمة عن مرتبة الرتك، لكنه مل يبلغ به مرتبة احلجة
الضعف مع اخلالف القوي عليه دليل على اضطرابه يف هذا احلديث، وحال أشعث يف 

 وتردُّده بني أوجهه، بل رمبا كان اخلالف األدىن عن الرواة عنه من أثر اضطرابه فيه.
 عن أشعث، ووجًها رواييت أيب خالد األمحر، وحفص بن غياث،وهلذا ساق الرتمذي 

: فقال احلديث هذا عن -: البخارييعين- احممدً  فسألتمن اخلالف عن عدي، قال:  آخر
قال  ،«أبيه عن ،الرباء بن يزيد عن ،ثابت بن عدي عن: فقال احلديث هذا روى امعمرً  إن»

 .(6)أصح الروايات أي فيه يذكر وملالرتمذي: 
جديد عن أشعث، مع إمساكه عن الرتجيح يف احلديث، يشري  وسياق البخاري لوجهٍ 

 إىل أنه يرى اضطراب أشعث فيه.
 

________________________ 

 (.7/227( حلية األولياء )2)

(1( )2/229.) 

 (.7221( تقريب التهذيب )2)

 (.1727( تقريب التهذيب )2)

 (.2/272(، هتذيب التهذيب )712( تقريب التهذيب )7)

 (.109( علل الرتمذي الكبري )ص6)
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 :انًيا: اخلالف عن عدي بن ثابتث
 تلخص مما سبق أنه قد اختُلف عن عدي بن ثابت على أوجه:

عن عدي، عن وأبو مرمي عبدالغفار بن القاسم، وشعبة،  فرواه زيد بن أيب أنيسة، *
 ،، أو خاله، مسمى، ومبهًما، وأسقطه محزة الزياتعم هيزيد بن الرباء، عن أبيه، عن 

 ، واحلسن البجلي، عن عدي، عن عبدهللا بن يزيد، عن الرباء،ورواه حممد بن إسحاق *
عن عن عدي، ومحزة الزيات، حجاج بن أرطاة، السدي، والركني بن الربيع، و ورواه  *

 وذكر حجاج مساع عدي من الرباء، أو ناس، ، أو خاله،الرباء، عن عمه
 أوجه: ثالثةورواه أشعث بن سوار عن عدي على  *
 .عم هالرباء بن عازب، عن أبيه الرباء، عن  عدي، عن يزيد بن -2

 أيب بردة بن نيار. وأ ،عدي، عن الرباء، عن احلارث بن عمرو -1
 عدي، عن يزيد بن الرباء بن عازب، عن خاله. -2

وقد عرض ابن أيب خيثمة من هذا االختالف: رواية زيد بن أيب أنيسة، والوجه الثاين 
 يزيدَ  اإلسناد من ونقص»بعقب رواية أشعث:  من أوجه أشعث بن سوار، عن عدي، وقال

 «.الرباء بنَ 
 قال هكذا»وأورد هذين الوجهني يف موضع آخر، فاستغرب رواية أشعث، قال: 

 رواية زيد بن أيب أنيسة.ذكر ، مث «الرباء عن: عدي عن أشعث، عن هشيم،
ح ذكر الواسطة، وهي رواية زيد بن أيب أنيسة ، على فيظهر أن ابن أيب خيثمة يرج ِّ
نقص »إسقاطها، وكأنه يشري إىل أن إسقاطها تقصري ممن أسقطها، ألنه عرب عن ذلك بأنه 

 «.من اإلسناد
ه أبو مرمي عبدالغفار بن عفتاب لكنه هاهنا توبع على ذكرها،، (2)له أفراد ثقة وزيد

تسمية الواسطة، على اختالفهم يف وحممد بن إسحاق، واحلسن البجلي، القاسم، وشعبة، 
 ، وهذا ترجيح بالقدر املشرتك بينهم.هاعدا وما

، فاإلثبات ذكر الواسطة أدل على مزيد ضبط وتيقن من إسقاطهاهذا باإلضافة إىل أن 
 .أصعب وأدقُّ من اإلسقاط

________________________ 

 (.1222( تقريب التهذيب )2)
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، وترجح -كما سبق-ومما يبني ِّ مرجوحية رواية أشعث بن سوار: أنه قد اختُلف عنه 
وإن اقتصر  زيد بن أيب أنيسة، بإثبات الواسطة، بل جاء عنه ما يوافق رواية أنه اضطرب فيه،

 ابن أيب خيثمة على وجه واحد من أوجه اخلالف عنه.
 وقد سبق أن زيًدا توبع، لكن يف بعض متابعاته ما يستلزم النظر:

، ومل خيرج له أمحد إال هذا (2)مرتوك متهم بالكذبعبدالغفار بن القاسم فأبو مرمي 
 هذا إال عبدالغفار مرمي أيب عن أيب ثحد   ما»بعقبه:  احلديث، قال عبدهللا بن أمحد

 .(1)«هتِّ ل  عِّ لِّ  ،احلديث
ورواية شعبة علقها اخلطيب البغدادي، ومل أجدها مسندة، وفيها نظر، فإن املشهور عن 
شعبة روايته عن الركني بن الربيع، عن عدي، عن الرباء، قال: مر  بنا ناس منطلقون...، رواها 

 .(2)ه: حممد بن جعفر غندرعنه أحفظ أصحاب
وروايتا حممد بن إسحاق، واحلسن البجلي، معلقتان، مل أجدمها مسندتني، ومل أعرف 
احلسن البجلي على وجه التعيني، وقد خالفا يف تسمية الواسطة، فجعالها: عبدهللا بن يزيد، 

ممن  وهذا فيه غرابة، وهو خبالف رواية ثقات الكوفيني أصحاب عدي، فالظاهر أنه وهم
 رواه، إن صحت الرواية عنه.

 :أربعةه على إسقاط الواسطة بعا، إال أنه تيف احلديث اضطرابهمع ، فبن سوار وأما أشعث
 .(2)إمساعيل بن عبدالرمحن السدي، وهو صدوق يهم -2
 .(7)الركني بن الربيع، وهو ثقة -1

________________________ 

 (.7/116ان امليزان )( لس2)

: -(20/772كما يف حاشية املسند )-(. وقد فس ر السندي كلمة عبدهللا بن أمحد، فقال 20/771( املسند )1)
أيب مرمي، وهذا مشكل، فضعف أيب مرمي الشديد ، مث نقل طرفًا من أقوال العلماء يف ضعف «لضعفه: أي لعِّل ته،: قوله»

: أنه حدث عنه هبذا احلديث لبيان علل احلديث، -وهللا أعلم-تركه، ولعل املراد  ال يدعو إىل التحديث عنه، بل إىل
 واستكمال أوجهه وطرقه، أي: لكونه وجًها تبني به علل هذا احلديث.

وقال  ،«بينهم حكم غندر فكتاب شعبة حديث يف الناس اختلف إذا» :املبارك ابن قالفقد لزمه عشرين سنة، ( 2)
 .«ثقة شعبة حديث ويف ،ايً مؤد اصدوقً  كان»وقال أبو حامت:  ،«شعبة حديث يف الناس تأثب من وكان»العجلي: 

 (.2/721انظر: هتذيب التهذيب )

 (.262)التهذيب ( تقريب 2)

 (.2976( تقريب التهذيب )7)
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 اخلطأ كثري صدوقذكر مساع عدي من الرباء، وحجاج زاد و حجاج بن أرطاة،  -2
فإنه مل يتابعه عليه أحد ممن روى هذا  ،، فروايته ضعيفة، وذكر السماع غلط(2)والتدليس

 .(1)احلديث عن عدي على كثرهتم واختالف رواياهتم، وإن كان مساع عدي من الرباء ثابًتا
 يرو مل»محزة الزيات، وروايته جاءت من طريق سيف بن حممد، عنه، قال الطرباين:  -2

الثوري، متهم  ابن أخت وسيف هو ،(2)«حممد بن سيف إال الزيات محزة عن احلديث هذا
 ، فروايته مطروحة ال اعتبار هلا.(2)بالكذب

تقصري  -كما سبق-إال أن اإلسقاط أشعث: السدي، والركني،  يفأقوى متابع
واختصار، وزيد قد جو ده، فذكر الواسطة، وحفظه، وتوبع عليه، وإن كانت جل متابعاته ال 

عمدَة ابن أيب خيثمة، وأيب حامت، يف تصحيح ذكر  هو بت، ولعله ألجل ذلك كانتث
 الواسطة.

وقد وافق ابَن أيب خيثمة على ترجيح رواية زيد بن أيب أنيسة: أبو حامت، حيث ساق له 
 ،أنيسةأيب  بن زيد رواه كما هو إمنا ،امجيعً  امهَِّ وَ »ابنه وجَهني عن أشعث بن سوار، فقال: 

 أيب عم ه عن: يقول من ومنهم بردة، أيب خاله عن الرباء، عن الرباء، بن يزيد عن عدي، عن
 .(7)«بردة

ويظهر أن النسائي يرجح وجود الواسطة، فإنه أخرج رواية السدي بإسقاطها، وعق بها 
 برواية زيد بن أيب أنيسة، بإثباته.

وحدها من روايات  وكذلك ابن اجلارود، فإنه انتقى يف منتقاه رواية زيد بن أيب أنيسة
 احلديث املتكاثرة.

 نقي صحيحٌ  الرقيني طريق من اخلرب وهذا»وكذلك أسند ابن حزم رواية زيد، فقال: 
، لكنه أسند «ضعيف سوار بن أشعث ألن بشيء، فليست هشيم، طريق من اإلسناد، وأما
الثقات  رواية الركني بن الربيع، فأشكل عليه، وعاد إىل أصله يف تصحيح رواياتعقب ذلك 

________________________ 

 (.2229( تقريب التهذيب )2)

 .مامن صحيحيه يف عدة مواضع ،مساعه وروايته عن الرباءالبخاري، ومسلم، ( أخرج 1)

 (.2/270( األوسط )2)

 (.1716( تقريب التهذيب )2)

 (.2107( علل ابن أيب حامت )7)
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 عن ومرة الرباء، عن مرةً  به حدث ثابت بن عدي يكون أن يضرها وال»املختلفة، فقال: 
 مرة به فيحدث ،الرباء بن يزيد من ويسمعه ،الرباء من يسمعه فقد ،أبيه عن ،الرباء بن يزيد
 .(2)...«هذا عن ومرة ،هذا عن

 أعلم. -تعاىل-وهللا 
 احلكم على الوجه الراجح:

 .ن ثابت يرويه عن يزيد بن الرباء بن عازب، عن أبيهترجح أن عدي ب
، وقد -كما سلف-والبحث يف الصحايب الذي تلقى الرباُء احلديَث عنه يطول جدًّا 

استغرب ابن أيب خيثمة قول زيد بن أيب أنيسة يف حديث الرباء: لقيت عمي، فقال بعد هذه 
، وقال أبو زرعة: (2)ره أبو حامت، وأق(1)«وخاٌل أصح»، وقال البخاري: «كذا قال»اللفظة: 

 .(2)«خاله الصحيح»
 .(7)وعدي بن ثابت ثقة

ومل أجد له مساًعا من يزيد بن الرباء إال يف رواية أيب مرمي عبدالغفار بن القاسم، عن 
وقد سبق أن أبا مرمي مرتوك متهم، لكن عنايته بباب السماعات كانت ظاهرة، حىت عدي، 

، (6)«القاسم بن الغفار عبد مرمي يبأ من التوقيف هذا شعبة تعلم مناإو »قال علي بن املديين: 
يعين: توقيف الرواة، واستثبات مساعهم ألحاديثهم. وعبدالغفار كان معتنًيا بالعلم، وإمنا ترك 

 .-رضي هللا عنهما-لكونه كان شيعيًّا غالًيا، روى أحاديث باطلة يف علي، وذم عثمان 
رب ألجل هذا، خاصة أن عدي بن ثابت قد مسع من فالظاهر أن إثباته للسماع معت

 ، فسماعه من يزيد قريب.نفسه ، والد يزيد-كما سبق-الرباء بن عازب 
 .(7)صدوق ويزيد بن الرباء

________________________ 

 .(22/172احمللى )( 2)

 (.1/179( التاريخ الكبري )1)

 (.2/21( اجلرح والتعديل )2)

 (.2177( علل ابن أيب حامت )2)

 (.2729تقريب التهذيب )( 7)

 (.1/120معرفة الرجال، البن حمرز ) (6)

 (.7697التهذيب ) ( تقريب7)
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 اجتمعوا: أيب قاللسيف السعدي، عنه، قال:  حديث آخرومساعه من أبيه ورد يف 
 صحبيت قدر ما أدري ال فإين يصلي، كان وكيف يتوضأ،  هللا رسول كان كيف فألريكم

 . وهذا فيه التصريح بسماعه(2)بوضوء...، فصلى بنا... ودعا وأهله، بنيه فجمع: قال إياكم،
 .النقلياحلديثي  السماعَ  أباه

 فإسناد احلديث حسن. وهللا أعلم.
 

دي بن أشار ابن أيب خيثمة إىل ترجيح رواية زيد بن أيب أنيسة، بإدخال واسطة بني ع
 .ثابت، والرباء بن عازب، هي يزيد بن الرباء، على رواية أشعث بن سوار، عن عدي، بإسقاطها

ه يف إشارته على أنه  نقص من »ويظهر أنه اعتمد أن اإلسقاط تقصري ممن رواه، لنص ِّ
 .، وأن إمتام اإلسناد أدل على احلفظ«اإلسناد يزيَد بَن الرباء

أشعث بن سوار خمتلف عنه، ويظهر  زيد، وأنه توبع، وأنسند ذلك: ثقة وتبني  أن مما يُ 
 أنه اضطرب فيه، وأما متابعاته فأقواها رواية الركني بن الربيع، واألظهر أن فيها تقصريًا أيًضا.

، وابن اجلارود، وابن -إشارة-وقد وافق ابَن أيب خيثمة على ذلك: أبو حامت، والنسائي 
 .-لكن اختلف كالمه فيه-حزم 

 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 بببببببببببببب

________________________ 

، من طريق اجلريري، عن (، وغريهم292(، وابن املنذر يف األوسط )222، والروياين )(22727( أخرجه أمحد )2)
 .سيف
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:919-9/911)التاريخ الكبري الس ِّ
 :التميمي وحابس (536)

 بن حرب حدثين: قال عبدالوارث، بن عبدالصمد نا: قال أيب، حدثنا -أ/535
 أنه ،حدثه أباه أن التميمي، حابس بن حية نا: قال كثري، أيب بن حيىي نا: قال شداد،

 .«الفأل الطرية وأصدق ،حق والعني اهلام، يف شيء ال»: يقول  هللا رسول مسع
 .شداد بن حرب قال كذا

 :هريرة أيب عن أبيه، عن حية، ابن عن: فقال ،عبدالرمحن بن شيبان وخالفه
 عن ،(1)[شيبان] حدثنا: قال حممد، بن حسني نا: قال أيب، حدثناه -ب/535

 ال»: قال  هللا رسول أن ،هريرة أيب عن أبيه، عن ة،حي ابن عن كثري، أيب بن حيىي
 .«الفأل الطرية وأصدق ،حق والعني هلام،ا يف شيء

 

 :حيىي بن أيب كثري، عن حية بن حابس، عن أبيه، مرفوًعا الوجه األول:
 ، به.أيب خيثمةعن  -(9193/2كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-أبو يعلى  أخرجه *
 (،21681) وأخرجه أمحد *

 ( عن عبدهللا بن حممد،9/911والبخاري يف التاريخ الكبري )
 ( عن احلسن بن علي احللواين،9981وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 ،(2)(، عن أمحد بن إبراهيم الدورقي19(، واملفاريد )9882وأبو يعلى يف املسند )
 عن عبدة بن عبدالصمد اخلزاعي، -(3/11كما يف إحتاف املهرة )-وابن خزمية يف التوكل 

________________________ 

كالم املصنف   عليه: سياق يدلوهو ظاهر، ، «شيبان: »احملقق إىل به، وصو  «سفيان: »(82املخطوط )قكان يف ( 9)
، وأن هذه الرواية معروفة بشيبان، -كما سيأيت يف التخريج-، وأن املصنف أخرجه يف موضع آخر كذلك قبل اإلسناد

 .. ومل يشر احملقق إىل مجيع هذه املرجحات-فيما وقفت عليه-وليس لسفيان يف احلديث رواية 

ابن كثري يف جامع املسانيد والسنن عنه: (، ونقله 9/886الغابة )ابن األثري يف أسد  :أيب يعلى من طريق( أسنده 2)
، وهو ثابت يف مصن  َفيه كليهما، كلهم  ، وتعقبوه«أن أباه»(، بإسقاط 9/688(، وابن حجر يف اإلصابة )2/861)

ر حمققو شِّ  ي  ، ومل(9193/9(، والبوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة )9/69اهليثمي يف املقصد العلي ) :بإثباته عنه ونقله
 .الكتابني إىل أي تصرف منهم يف ذلك
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 ( عن هارون بن عبدهللا،832والبغوي يف معجم الصحابة )
/منتقى منه، ضمن جمموع 16وأبو جعفر ابن البخرتي يف السادس عشر من حديثه )

(، من طريق عبدامللك بن حممد أيب قالبة 9/328مصنفاته(، وابن منده يف معرفة الصحابة )
 الرقاشي،

بدهللا بن حممد، واحللواين، والدورقي، وعبدة بن عبدالصمد، وهارون سبعتهم )أمحد، وع
 ، به، مبثله.عبدالصمد بن عبدالوارثبن عبدهللا، والرقاشي( عن 

إال أن احلسن بن علي احللواين أسقط حابًسا، ومس ى شيخ حيىي: حب ة، فجعله عن حبة 
 مباشرة. بن حابس، عن النيب 

(، وابن البخرتي يف احلادي عشر من 9/918الكبري ) وأخرجه البخاري يف التاريخ *
وعنه أبو نعيم يف -( 9869/ضمن جمموع مصنفاته(، والطرباين يف الكبري )11فوائده )

 ، من طريق عبدهللا بن رجاء،-(2288معرفة الصحابة )
( من طريق أيب قالبة الرقاشي، عن عبدامللك 9/328وابن منده يف معرفة الصحابة )

 عامر العقدي، بن عمرو أيب
 ، به، مبثله.حرب بن شدادكالمها )عبدهللا بن رجاء، وأبو عامر( عن 

(، 29296، 21611، 96621(، وأمحد )1/66وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *
والبغوي يف معجم الصحابة (، 9/918(، والتاريخ الكبري )193والبخاري يف األدب املفرد )

/منتقى منه، ضمن جمموع 18ادس عشر من حديثه )/املربة(، وابن البخرتي يف الس181)
والبخاري (، من طريق أيب عامر العقدي، 9/328مصنفاته(، وابن منده يف معرفة الصحابة )

(، 2169)سننه والرتمذي يف ( من طريق إمساعيل بن علية، 9/918يف التاريخ الكبري )
 كما يف كشف-والبزار  (،9911وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )(، 386والعلل الكبري )

 ،-(9)(9193/9(، وإحتاف اخلرية املهرة )9969(، وخمتصره البن حجر )9131األستار )
________________________ 

 عمرو وحدثنا ح، ،كثري بن حيىي ثنا العظيم، عبد بن العباس حدثنا»( جاء اإلسناد يف الكشف واملختصر هكذا: 9)
، ونقل البوصريي يف إحتاف اخلرية طرفه بنحوه، والسقط يف هذا «حية بن حابس... كثري، حدثين بن حيىي ثنا علي، بن

  إلسناد ظاهر، ولعله حصل انتقال نظر للهيثمي من حيىي بن كثري إىل حيىي بن أيب كثري.ا
وحيىي بن كثري هو أحد رواة احلديث عن علي بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، وقد رواه الرتمذي وابن أيب عاصم 

 ، عن حيىي بن كثري، به.-شيخ البزار-عن عمرو بن علي 
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 من طريق حيىي بن كثري(، 2281وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )(، 9862والطرباين )
 علي بن املبارك، عنعن  وحيىي بن كثري(ية، لوابن عالعقدي، أبو عامر هم )ثالثت ،العنربي

 ، به، مبثله.حيىي بن أيب كثري
 :حيىي بن أيب كثري، عن ابن حية، عن أبيه، عن أيب هريرة، مرفوًعا :الثاينالوجه 

 ، به، مبثله.أبيهج/السفر الثاين( عن 9128ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) أخرجه *
 .(9)، به، مبثلهحسني بن حممد( عن 21689وأخرجه أمحد ) *
 حسن بن موسى، ( عن21689وأخرجه أمحد ) *

 ( عن سعد بن حفص،9/918والبخاري يف التاريخ الكبري )
 وعن عبيدهللا بن موسى،

 ( عن آدم بن أيب إياس،9/326وعلقه ابن منده يف معرفة الصحابة )
 ، به، مبثله.شيبانأربعتهم )حسن، وسعد بن حفص، وعبيدهللا، وآدم( عن 

 ، عن أيب هريرة.إال أن آدم قال يف روايته: عن حيىي، عن أيب حية
، عن موسى بن (2)( عن ابن حيىي9/918البخاري يف التاريخ الكبري ) أخرجهو  *

 به، ومل يسق متنه. ،حيىي بن أيب كثريإمساعيل، عن أبان العطار، عن 
 .هريرة أيب عن رجل، عن إال أن أبان جعله عن حيىي،

________________________ 

ني هذه برواية حسن بن موسى، كالمها عن شيبان. ووقع يف طبعة املسند امليمنية، وطبعة ( قرن أمحد رواية حس9)
جاء يف نقل ابن كثري عن أمحد يف  ، وكذا«هريرة أيب عن أبيه، عن حدثه حية، عن كثري، أيب بن حيىي عن»الرسالة: 
(، وكذا علقه الرتمذي 3/11ة )(، وعنه ما يف إحتاف املهر 2/291يف أطراف املسند )ابن حجر (، و 8/212تفسريه )

 (، عن شيبان.9/266(، والعلل الكبري )2162يف السنن )عقب 
عن حيىي بن أيب كثري، أن ابن حية حدثه عن »(: 29192ز أثبتوا يف إسناد احلديث )إال أن حمققي طبعة املكن

مية )امليمنية(، وهذا أصح وأوىل ، وذكروا أن ذلك هو ما يف بقية نسخ الكتاب غري الطبعة القد«أبيه، عن أيب هريرة
عن شيبان،  ،عن حسني بن حممد، واجلماعة ،باإلثبات، التفاق نسخ الكتاب عليه، وألن هذه رواية أيب خيثمة

عن »إال أنه أسقط -( 2291(، وابن أيب حامت يف العلل )9/998وكذلك عل ق روايَة شيبان: البخاري يف التاريخ )
 (.2/883(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )2/881تلف واملختلف )، والدارقطين يف املؤ -«أبيه

 ، وهللا أعلم.ةتيإمنا هي رواية األوزاعي اآل ،والرواية عن حيىي بن أيب كثري، عن حية، عن أبيه، عن أيب هريرة

ى، (، عنه، عن موس9/39( الظاهر أنه: حممد بن حيىي الذهلي. وقد روى البخاري يف موضع آخر من تارخيه )2)
 فنسبه إىل أبيه كذلك: ابن حيىي.
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عن حيىي بن  أبان،عن  -(2291كما يف علل ابن أيب حامت )-وعلقه أبو زرعة الرازي 
 عن رجل، عن أبيه، عن أيب هريرة، مرفوًعا. أيب كثري،
/ضمن جمموع مصنفاته(، 31أبو العباس األصم يف الثاين من حديثه ) وأخرجه *

/خمطوط(، كالمها عن العباس بن الوليد بن مزيد، عن عقبة 11وإبراهيم بن دحيم يف فوائده )
( عن خيثمة بن سليمان، عن العباس بن 9/328)وابن منده يف معرفة الصحابة  بن علقمة،

حيىي بن أيب  كالمها )عقبة، والوليد بن مزيد( عن األوزاعي، عن  الوليد بن مزيد، عن أبيه،
 ، به، مبثله.كثري

 هريرة، أيب عن أبيه، عن حابس، بن حية األوزاعي قال فيه عن حيىي، عنإال أن 
 عن عقبة، ورواية خيثمة بن ،عنه ،بن دحيميف رواية إبراهيم -العباس بن الوليد سوى أن 

 ، أو عائش.(9)شك يف اسم شيخ حيىي بن أيب كثري بني حيوة بن عابس -عن أبيه ،عنه ،سليمان
 

 رواه حيىي بن أيب كثري، واخت لف عنه على أوجه:
 : حيىي بن أيب كثري، عن حية بن حابس التميمي، عن أبيه:الوجه األول

أيب خيثمة،  )يف قول من رواية عبدالصمد بن عبدالوارث-: حرب بن شداد ورواه عنه
 وأمحد، وعبدهللا بن حممد، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وعبدة بن عبدالصمد، وهارون بن عبدهللا،

 ، وعلي بن املبارك.-، وعبدهللا بن رجاء، وأيب عامر العقدي، عنهوأيب قالبة الرقاشي، عنه(
 بن أيب كثري، عن حبة بن حابس: : حيىيالوجه الثاين

احلسن بن  )يف قول من رواية عبدالصمد بن عبدالوارث-ورواه عنه: حرب بن شداد 
 .-، عنهعلي احللواين، عنه(
 : حيىي بن أيب كثري، عن ابن حية، عن أبيه، عن أيب هريرة:الوجه الثالث

ن موسى، وسعد من رواية حسني بن حممد، وحسن ب-ورواه عنه: شيبان بن عبدالرمحن 
 .-بن حفص، وعبيدهللا بن موسى، عنه

________________________ 

، فإهنا اليت ي َشك  بينها «عابس»، واألظهر أنه حتريف عن «حابس»( وقع يف مطبوعة معرفة الصحابة البن منده: 9)
، وقد استفاد أبو «عابس»( رواية األوزاعي، وفيها: 2/889، وقد عل ق أبو نعيم يف معرفة الصحابة )«عائش»وبني 

 ن كتاب ابن منده كثريًا.نعيم يف كتابه م
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 : حيىي بن أيب كثري، عن أيب حية، عن أيب هريرة:الوجه الرابع
 .-من رواية آدم بن أيب إياس، عنه-ورواه عنه: شيبان بن عبدالرمحن 

 : حيىي بن أيب كثري، عن حية بن حابس، عن أبيه، عن أيب هريرة:الوجه اخلامس
أيب العباس األصم، عن  )يف قول من رواية عقبة بن علقمة-ي ورواه عنه: األوزاع

 .-، عنهالعباس بن الوليد بن مزيد، عنه(
 : حيىي بن أيب كثري، عن حيوة بن عابس أو عائش، عن أبيه، عن أيب هريرة:الوجه السادس

)يف قول إبراهيم بن دحيم، عن العباس  من رواية عقبة بن علقمة-: األوزاعي ورواه عنه
 .-، ورواية الوليد بن مزيد، عنهلوليد بن مزيد، عنه(بن ا

 : حيىي بن أيب كثري، عن رجل، عن أيب هريرة:الوجه السابع
 .-من رواية موسى بن إمساعيل، عنه-ورواه عنه: أبان بن يزيد العطار 

 : حيىي بن أيب كثري، عن رجل، عن أبيه، عن أيب هريرة:الوجه الثامن
 .-فيما علقه أبو زرعة الرازي عنه-لعطار ورواه عنه: أبان بن يزيد ا

رواه حيىي بن أيب كثري، ورواه عنه أصحابه، واخت لف عنهم كما اختلفوا وبه يتبني أنه قد 
 فيه فلَ ت َ خي   ،اضطراب حديثه إسناد يف»عنه، قال ابن عبدالرب ملا ترجم حلابس والد حية: 

 .(9)«كثري أيب بن حيىي على
 حيىي بن أيب كثري: االختالف عمَّن دونأواًل: 

 حرب بن شداد: -9
رواه عنه: عبدالصمد بن عبدالوارث، وعبدهللا بن رجاء، وأبو عامر العقدي، واخت لف 

 عن عبدالصمد:
فرواه أبو خيثمة، وأمحد، وعبدهللا بن حممد، وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وعبدة بن  *

، عن حرب، عن حيىي، عن حية بن عبدالصمد، وهارون بن عبدهللا، وأبو قالبة الرقاشي، عنه
 حابس، عن أبيه، به،

ورواه احلسن بن علي احللواين، عن عبدالصمد، به، لكنه أسقط حابًسا، ومس ى شيخ  *
 حيىي: حبة، فجعله من روايته، مرفوًعا.

________________________ 

 (.9/281( االستيعاب )9)
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أيب عاصم، ورواها عنه، وترجم عليها يف اآلحاد  ابن   :وقد اعتمد على رواية احلسن
 «.حبة بن حابس التميمي: »-الصحابةيعين من -واملثاين 

 .(9)وأشار إىل الوهم يف هذا: أبو موسى املديين يف الصحابة
 .(2)«حبة بن حابس، كذا قال ابن أيب عاصم، وصوابه: حية، بالياء»وقال الذهيب: 

 :موضعني يف خطأ وهو»وقال ابن حجر: 
 .مبوحدة ال ،-حتت من مثناة بتحتانية -حية أنه :أحدمها
 وابن ،والرتمذي ،أمحد أخرجه كذلك أبيه، عن املذكور احلديث روى أنه :والثاين

 .(9)«الصواب وهو كثري، أيب بن حيىي عن طرق من خزمية،
 وروى الصحابة، يف عاصم أيب ابن وذكره»يف ترمجة حية:  -أيًضا-وقال ابن حجر 

 وهو له، اتبعً  يلهذ يف موسى أبو وذكره، أبيه واسطة بغري  النيب عن طريقه من احلديث هذا
 .(3)«الرواة بعض أسقطه ،مرسل

 .(8)«صحبة له أن زعم من ووهم»وقال: 
 ورواية احلفاظ كأمحد وأيب خيثمة والدورقي وهارون احلمال، مقد مة على رواية احلسن بن
 علي، وأرجح عن عبدالصمد، خاصة أن عبدالصمد توبع على روايتهم عن حرب بن شداد.

 ن:شيبان بن عبدالرمح -2
 اخت لف عنه:

فرواه حسني بن حممد، وحسن بن موسى، وسعد بن حفص، وعبيدهللا بن موسى،  *
 ،عن حيىي، عن ابن حية، عن أبيه، عن أيب هريرةعن شيبان، 

 حيىي، عن أيب حية، عن أيب هريرة. عنعن شيبان، ورواه آدم بن أيب إياس،  *
إن ثبتت عنه فهي معلولة برواية ورواية آدم عل قها ابن منده، ومل أجدها موصولة، و 

 اجلماعة الثقات عن شيبان.
________________________ 

 (.9/688( نقله ابن حجر يف اإلصابة )9)

 (.9/299( املشتبه )2)

 (.9/312(، وانظر: تبصري املنتبه )2/911( اإلصابة )9)

 (.9/811( هتذيب التهذيب )3)

 (.9612)التهذيب ( تقريب 8)
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 األوزاعي: -9
 رواه العباس بن الوليد بن مزيد، واخت لف عنه:

، عن عقبة بن علقمة، عن األوزاعي، عن حيىي العباس فرواه أبو العباس األصم، عن *
 بن أيب كثري، عن حية بن حابس، عن أبيه، عن أيب هريرة،

، به، لكنه شك يف اسم شيخ حيىي بني: حيوة العباس بن دحيم، عنورواه إبراهيم  *
 .«عباس   شك  »بن عابس، أو عائش، قال إبراهيم: 

ورواه خيثمة بن سليمان، عن العباس، عن أبيه، عن األوزاعي، به، وشك يف اسم  *
 .«العباس شك  »شيخ حيىي كما يف الوجه السابق، قال خيثمة: 

عن عقبة، ال عن أبيه، قد  ،لى جعله من رواية العباسواتفاق األصم وابن دحيم ع
، ومن أهل (9)حيدث إشكااًل على رواية خيثمة بن سليمان، إال أن خيثمة ثقة حافظ

الشامات )طرابلسي( كشيخه )بريويت(، فال يبعد أنه حفظه عن العباس، وأن العباس نفَسه  
عن عقبة،  ،البن دحيمفيما رواه  ،كان يسمي شيخ حيىي )حيوة( ويشك يف اسم أبيه

 عن أبيه. ،وخليثمة
، فجزم بأحد ورمبا جو ده ،تبني ِّ أن العباس كان رمبا شك فيهبدون الشك ورواية األصم 

 .أوجه شكه
ويتبني منها أيًضا أن شك العباس يف بعض الروايات مط رح بضبطه يف بعٍض، والصواب  

 كما رواه الناس يف احلديث: حية بن حابس.
 يزيد العطار:أبان بن  -3
عن حيىي، عن رجل، عن أيب هريرة، أخرج ذلك عن أبان، رواه موسى بن إمساعيل،  *

 موسى،عن ابن حيىي، عن البخاري 
وعلقه أبو زرعة الرازي عن أبان، عن حيىي، عن رجل، عن أبيه، عن أيب هريرة، فزاد  *

 فيه ذكر أبيه.
ه على ترجيح وجٍه جاء بنحوه من ب ج  ومل أجد ما عل قه أبو زرعة مسنًدا، وقد احتَ 

 ، فيظهر أنه ثابت  عنده.-كما سيأيت-األوجه عن حيىي 
________________________ 

 (.12-91/68دمشق )تاريخ (. وأمت ترامجه يف 9/986لسان امليزان ) (9)



 التاسعاحلديث  916                                                                                                

قص ر به، فأسقط ذكر والد ابن حيىي، أو موسى بن إمساعيل، أو  ،وال يبعد أن البخاري
 الرجل من إسناده. وهللا أعلم.

 حيىي بن أيب كثري:اخلالف عن : ثانًيا
 نه:تبني من العرض السابق أنه اختلف ع

 ، عن حية بن حابس، عن أبيه،حيىي فرواه حرب بن شداد، وعلي بن املبارك، عن *
 ، عن ابن حية، عن أبيه، عن أيب هريرة،حيىي ورواه شيبان، عن *
 ، عن حية، عن أبيه، عن أيب هريرة،حيىي ورواه األوزاعي، عن *
ىي، عن ، وجاء عن أبان، عن حي، عن رجل، عن أيب هريرةورواه أبان، عن حيىي *

 .رجل، عن أبيه، عن أيب هريرة
من هذه اخلالف: رواية حرب، بدون ذكر أيب هريرة، فاستغرهبا ابن أيب خيثمة أورد وقد 

 عن حية، ابن عن: فقال عبدالرمحن، بن شيبان وخالفهكذا قال حرب بن شداد، »بقوله: 
: جعله عن ب من وجهنيحر رواية ، مث أسند رواية شيبان، وفيها خمالفة ل«هريرة أيب عن أبيه،

 ابن حية، وذكر أيب هريرة فيه.
 أيب عن أبيه، عن حابس، بن حية عن حيىي،: عندي أشبه»وقال أبو زرعة الرازي: 

 عن هريرة، أيب عن أبيه، عن رجل، عن حيىي،: فقال رواه قد أبان ألن ، النيب عن هريرة،
 .»(9) النيب

ىي اتفقوا على ذكر أيب هريرة فيه، وقد تبني من العرض السابق أن أكثر أصحاب حي
 وهم: شيبان، واألوزاعي، وأبان، وهؤالء أكثر وأثبت من حرب بن شداد، وعلي بن املبارك.

مث اتفق حرب بن شداد، وعلي بن املبارك، واألوزاعي، على جعله عن حيىي، عن حية، 
 رواية.عن أبيه، ووافقهم يف اجلملة أبان، وإن مل يسم ِّ حية، وأسقط والده يف 

ومن منهج األئمة: االستفادة من القدر املشرتك بني الرواة، والرتجيح به وإن وقع بينهم 
 خالفات أخرى يف الرواية، وهذا من ذلك.

ر استغراب ابن أيب خيثمة لرواية حرب بن شداد، مث تعقيبه برواية شيبان،  وهو ما يفس ِّ
ا يقول: حية، عن أبيه، إال أن ابن أيب فمع أن حربًا ال يقول فيه: عن ابن حية، عن أبيه، وإمن

________________________ 

 (.2291( علل ابن أيب حامت )9)
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 خيثمة نظر إىل أن حربًا مل يذكر أبا هريرة، مع أن شيبان يذكره، وشيبان أوثق من حرب 
إىل روايات اآلخرين اليت فيها ذكر أيب هريرة، فأشار إىل  -أيًضا-، ولعله نظر -كما سيأيت-

إلسناد خالفات  أخرى، هلا شأن  أن احملفوظ ذِّكر ه، وعدم  إسقاطه، وإن كان يف تضاعيف ا
 آخر. 

وكذلك األمر يف كالم أيب زرعة، فإنه نظر إىل متابعة أبان بذكر أيب هريرة، مع أنه ال 
 ي يف الوجه الذي رج حه أبو زرعة.يسمي حية بن حابس كما مس  ِّ 

، ، وأبو حامت الرازي: الرتمذي  ، يف هذاأيب خيثمة، وأبا زرعة ابنَ  خالفوقد هذا، 
 فرج حا رواية علي بن املبارك، وحرب بن شداد:

فسأل ابن أيب حامت أباه عن رواية علي بن املبارك، فأجاب بذكر متابعة حرب، مث قال: 
 .»(9) النيب عن أبيه، عن حابس، بن حية عن حيىي،: الصحيح»

 .(2)«شداد بن حرب وافقه امَ لِّ  ،أشبه املبارك بن علي حديث وكأن»وقال الرتمذي: 
هذا منهما نظر  إىل اتفاقِّ علي بن املبارك وحرب بن شداد عليه، وانفرادِّ كلٍ  من لعل و 

 الرواة اآلخرين بوجه.
لكن قد سبق أن النظر إىل القدر املشرتك، ال إىل روايات الرواة مفردة، يبني ِّ رجحان ما 

 رج حه ابن أيب خيثمة، وأبو زرعة، فيه. 
 قارب قوة أوجه احلديث عن حيىي بن أيب كثري:: ت-فيما يظهر-ومرجع هذا اخلالف 

ت ك ل ِّم يف ثقة، وهو من أصحاب حيىي بن أيب كثري املقد مني فيه، إال أنه علي بن املبارك ف
وروايته هلذا احلديث وكتاب إرسال،  ،كتاب مساععن حيىي:  روايته عنه من جهة أنه كان عنده 

 امفم ،عنه حنن رويناه ما أما»قطان: قول حيىي ال ى ذلك، يدل علمن مسموعاته عنههي 
وهذا احلديث من رواية  ،(9)«يسمع مل يالذ الكتاب فمن ،عنه الكوفيون روى ما وأما مسع،

عن علي: أيب عامر العقدي، وحيىي بن كثري العنربي، وابن علية،  -بلدي ِّي القطان-البصريني 
 .(3)ض مواضع رواية العقدي عنهوقد صرح علي بن املبارك بسماعه من حيىي بن أيب كثري يف بع

________________________ 

 .السابق( 9)

 (.266( العلل الكبري )ص2)

 (.9/981هتذيب التهذيب ) (9)

 (./جمموع مصنفاته18ابن البخرتي )حديث منتقى من السادس عشر من (، 29296( مسند أمحد )3)
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 -وإن كانت من روايته عن حيىي بن أيب كثري-هلذا احلديث  واألوزاعي ثقة جليل، وروايته
مضبوطة، فإن رواية الوليد بن مزيد عنه من أصح الروايات، وكان الوليد صاحب كتب،  رواية  

واحد من األئمة يف وكانت كتبه صحيحة كما ذكر األوزاعي نفسه، وأبو مسهر، وقد مه غري 
 .(9)األوزاعي

  العباس أصول -البريويت- سعد إيل أخرج»: (2)احلافظ برداعس بركة بن حممد وقال
 أخذ فمن علمه، احرتق األوزاعي وكان ،«األوزاعي مسعت» :أكثرها فإذا -أبيه عن: يعين-

أن  ، وكأن حممد بن بركة يشري إىل(9)«، وغري ذلك ليس حبجة...حجة فهو األول، عن
 الوليد بن مزيد صحيح األخذ حجة عن األوزاعي.

كما سبق يف -وإمنا ض ع ِّف حديث األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري ألنه ذهبت كتبه 
 ، فانتفى ذلك هنا.-(3)السابعاحلديث 

 ،وحرب بن شداد ثقة، ذكره أمحد يف أصحاب حيىي بن أيب كثري، بعد هشام الدستوائي
 .(8)«صاحل»وأبو حامت:  ،وقال ابن معنيوأبان،  ،ومهام ،واألوزاعي

، «ثبت  يف حيىي بن أيب كثري»وشيبان بن عبدالرمحن ثقة صاحب كتاب، وقال أمحد: 
 .(6)ورفعه فوق حرب بن شداد، لصحة كتابه

، وقد مه أبو حامت على مهام يف حيىي بن أيب كثري خاصة، له أفراد وأبان بن يزيد ثقة
 .(1)وعلى شيبان يف اجلملة

 ال هؤالء الرواة يف حيىي بن أيب كثري تبني  وجاهة قول ابن عبدالرب باالضطراب فيه وح
، فاخلالف يف احلديث على حيىي قوي، وقد سأل الرتمذي  البخاري  يف هذا -وقد سبق-

وحرب بن شداد، وخمالفة شيبان هلم، فسأله الرتمذي  ،احلديث، فذكر اتفاق علي بن املبارك
________________________ 

 (.3/923( انظر: هتذيب التهذيب )9)

(، وترمجته تطول، إال أن املقصود هنا 9/821ما ذكر الذهيب يف تذكرة احلفاظ )ك« من علماء هذا الشأن»( كان 2)
 ذكر معرفته بالنقد وأحوال الرواة.

 (.1/391(، واملعرتضات من بيان الذهيب يف سري أعالم النبالء )69/219( تاريخ دمشق )9)

 (.981( )ص3)

 .(8/828) الكمال، هتذيب (9968)التهذيب تقريب  (8)

 .(3/986اجلرح والتعديل ) (،2/983هتذيب التهذيب )، (2899)التهذيب تقريب  (6)

 (.9/81هتذيب التهذيب ) (،939تقريب التهذيب )( 1)
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 احممدً  أرَ  ومل»، قال الرتمذي: «كتاب صاحب وشيبان ،كتاب حبصا»عن علي، فقال: 
 .(9)«بشيء احلديث هذا يف يقضي

، حيث سبق إمكان ترجيح أحد األوجه، بالنظر إىل القدر املشرتك بني الرواةلكن قد 
 اتفق أكثرهم على جعله عن أيب هريرة، وجعله عن حيىي، عن حية، عن أبيه.

وعقب برواية  ،ية اليت فيها إسقاط أيب هريرة، فاستغرهباوقد ساق ابن أيب خيثمة الروا
 شيبان، عن حيىي، عن ابن حية، عن أبيه، عن أيب هريرة.

، مع ما فيها من خمالفٍة يف وال يظهر أن ابن أيب خيثمة يرجح رواية شيبان هذه بتمامها
وعلي  : حرب بن شداد،-كما سبق-خالفه فيه  إذعن ابن حية، عن أبيه،  جعله عن حيىي:

بن املبارك، واألوزاعي، اتفقوا، فرووه عن حيىي: عن حية، عن أبيه، ووافقهم أبان، فيما علقه 
 أبو زرعة عنه.

فاتفاق هؤالء أصح من انفراد شيبان، من هذه اجلهة، كما أن اتفاق شيبان معهم، 
 أصح من رواية علي بن املبارك، وحرب بن شداد، بإسقاط أيب هريرة.

 أيب خيثمة إمنا رج ح رواية شيبان من جهة ذكر أيب هريرة فيها فحسب.فالظاهر أن ابن 
 احلكم على الوجه الراجح:

 حية بن حابس، عن أبيه، عن أيب هريرة، مرفوًعا.حيىي بن أيب كثري يرويه عن ترجح أن 
حية بن حابس، ووالده حابس التميمي، مل أجد فيهما جرًحا وال تعدياًل، وقد قال و 

 .(2)«مقبول»تقريب عن حية: ابن حجر يف ال
: وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب 

 .(9)«العني حق»
 أليب قلتوأخرج مجاعة  من طريق اجلريري، عن مضارب بن حزن أيب عبدهللا، قال: 

 عدوى، ال: » هللا رسول قال نعم،: قال حتدثنيه؟ اشيئً   نبيك من مسعت هل: هريرة
 .(3)«حق والعني الفأل، الطرية وخري هامة، وال

________________________ 

 (.266( العلل الكبري )ص9)

(2( )9612.) 

 (.2981(، مسلم )8133، 8131( البخاري )9)

 ، وأمحد-( خمتصرًا9811)وعنه ابن ماجه -( 966(، واألدب )26129( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )3)
 = 
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 ،(9)، مع تصريح ابن سعد بقلة حديثهومضارب وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات
 .على الضبط دليلوقلة احلديث مع توثيق األئمة 

ولفظه مقارب للفظ حابس التميمي، وهي متابعة جيدة لروايته، فالظاهر أهنا تقويها، 
 .-رضي هللا عنه-ث هبذا اللفظ حسن  عن أيب هريرة واحلدي

: إذا ترجح أن حية بن حابس يرويه عن أبيه، عن أيب هريرة، فهذا يبني ِّ أنه ال تنبيه
حلابس صحبة، إذ إن هذا احلديث هو معتمد إثباهتا، قال أبو القاسم  -على األرجح-تثبت 

 .(2)«غريه له أعلم وال»البغوي: 
 إال جنده ومل ،فيه كثريأيب   بن حيىي على لفواخت   صحبة، له :القي  »: السكن ابنقال 

بروايته  ، وأشار املزي إىل اخلالف يف صحبته، فعق ب ذكَر روايته عن النيب (9)«طريقه من
 .(8)«صحبة له ي ثبت مل من ومنهم»، وقال ابن كثري: (3)عن أيب هريرة

ى ترجيحه عدم ذكر أيب هريرة يف ، وذلك جاٍر عل(6)وقد صر ح أبو حامت بأن له صحبة
 احلديث، وتبني  ما فيه فيما سبق.

 .(1)وصر ح بصحبته ابن حبان

________________________ = 

(، وابن عساكر يف 1381/مسند علي(، من طريق ابن علية، والبزار )93(، والطربي يف هتذيب اآلثار )91929)
( من طريق خالد بن عبدهللا الواسطي، 6692(، من طريق بشر بن املفضل، وأبو يعلى )88/211تاريخ دمشق )

(، وابن عساكر 9981ريق سفيان الثوري، والدينوري يف اجملالسة )/مسند علي( من ط98والطربي يف هتذيب اآلثار )
(، من طريق محاد بن سلمة، مخستهم )ابن علية، وبشر، وخالد، والثوري، ومحاد( عن 88/211يف تاريخ دمشق )

 (.981-989ص) الكواكب النريات وحاشيتهاجلريري، به. وج ل  هؤالء مسع من اجلريري قبل االختالط، انظر: 

 (.3/81ذيب التهذيب )هت (9)

 (.2/981( معجم الصحابة )2)

 (.9/688( اإلصابة )9)

 أواًل، هبا يصرح مل ألنه لصحبته، متريض   وفيه(: »9/261(، قال مغلطاي يف إكماله )8/986( هتذيب الكمال )3)
 «.له صحبة بأن ال م شعر   هذا ]يعين: روايته عن أيب هريرة[ وهو وذكر

 (.2/236نن )( جامع املسانيد والس8)

 (.996، 9/212( اجلرح والتعديل )6)

، فقد ذكر صحبته يف املوضعني اللذين ذكرها ذلك أنه تبع  أليب حامت يفحيتمل جدًّا (، و 3/982، 9/18( الثقات )1)
 أبو حامت فيهما.
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، ومل أجده عنه، بل إمنا »(9) النيب من سماعه]ب [  البخاري صرح»وقال مغلطاي: 
حكى خالف الرواة يف هذا احلديث، ومنه ما كان فيه التصريح بسماعه، وليس هذا بأوىل 

 وايته عن أيب هريرة أن يؤخذ منه مذهب البخاري.مما كان فيه ر 
مث ذكر مغلطاي يف متام كالمه عدًدا ذكر أهنم صرحوا بصحبته، ومنهم َمْن كان إمنا 

 ذكره يف كتاب الصحابة، أو ساق اخلالف فيه، وهذا ال يؤخذ منه مذهب  يف املسألة.
 

بن شداد، عن حيىي بن أيب كثري، عن حية أشار ابن أيب خيثمة إىل غرابة رواية حرب 
مباشرة، وأعقبها برواية شيبان، عن حيىي، عن ابن حية،  بن حابس، عن أبيه، عن النيب 

 .، ويف ذلك إشارة إىل ترجيح ذكر أيب هريرة فيهعن أبيه، عن أيب هريرة، به
 وافقه أبو زرعة على ترجيح ذكر أيب هريرة يف إسناده.قد و 

قرينة القدر  طرفًا منابن أيب خيثمة استعمل فى رجحان ذلك، ودلت القرائن عل
 ، فأعل إسقاط أيب هريرة بروايٍة ختتلف يف إسنادها عن الرواية اليت فيها ذِّْكر ه.املشرتك

وأي د ذلك: اجتماع األكثر على ذكر أيب هريرة، وفيهم َمن هو أوثق مِّن بعض َمن 
 أسقط ذِّكَره.

: أبو حامت، والرتمذي، ولعلهما نظرا ، يف هذا الرتجيحزرعةخالف ابَن أيب خيثمة، وأبا و 
 إىل األوجه مبفردها، ومل يعتربا القدر املشرتك بني الرواة. 

 ومل حيكم البخاري يف احلديث بشيء، وذهب ابن عبدالرب إىل اضطرابه.
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.9/261( إكمال هتذيب الكمال )9)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/222)التاريخ الكبري الس ِّ
 :ركانة (777)

 أنس، بن مالك عن وكيع، نا: قال كويف، الصفار، احلسن بن علي حدثنا -777
 -السالم عليه- النيب مسعت: قال ،أبيه عن ركانة، بن يزيد عن صفوان، بن (1)سلمة عن

 .«احلياء الدين هذا لقخ   وإن ا،لق  خ   دين   لكل إن»: يقول
 .«أبيه عن: فيه ليس ،مرسل هذا ركانة حديث»: يقول معني بن حيىي مسعت -777    

 

 :مالك، عن سلمة بن صفوان، عن يزيد بن ركانة، عن أبيه، موصول   الوجه األول:
كما ذكر -ئب مالك (، والدارقطين يف غرا221البغوي يف معجم الصحابة ) أخرجه *

، كالمها )البغوي، والصفار( عن ابن الصفار إمساعيل عن -(3/824ابن حجر يف اإلصابة )
 أيب خيثمة، به.

( من طريق يوسف بن موسى القطان، 21/183وأخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 عن وكيع، به، مبثله.

 -(3/824صابة )كما ذكر ابن حجر يف اإل-وأخرجه الدارقطين يف غرائب مالك  *
 ، مهدي بنعبدالرمحن  عن حرب، بن ارنص عن ،(2)األشعث بن مدبن حم حممد طريق من

، والبيهقي -(6/262كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-والدارقطين يف غرائب مالك 
 (، من طريق علي بن يزيد الصدائي،2312يف شعب اإلميان )

 ، بنحوه.كالمها )ابن مهدي، وعلي بن يزيد( عن مالك، به
 إال أن علي بن يزيد قال يف روايته: عن يزيد بن طلحة بن ركانة، عن أبيه.

________________________ 

، ومع شهرة (68قركة الفتح على السني، يف األصل )، مع وضوح الكلمة، وح«مسلمة»( حترف يف املطبوع إىل: 1)
 .احلديث بسلمة، كما سيأيت يف التخريج

، (2/812، وكذلك يف طبعة الرتكي )«حممد بن أمحد بن األشعث»( وقع يف اإلصابة: 2) ، ومل أجده مع حبث وتقص ٍّ
، فمحمد بن حممد بن األشعث  ظهر يل أن صوابهوي ، وله رواية عن -حربكشيخه نصار بن -مصري  كما أثبتُّ

 أصحاب مالك، كما سيأيت.
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 :صفوان، عن يزيد بن ركانة، مرسال   مالك، عن سلمة بن :الثاينالوجه 
 به، بنحوه. (،343) -رواية عبدهللا بن هاشم بن حيان-يف الزهد  وكيعأخرجه  *
ن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد وم-( 1382هناد بن السري يف الزهد )أخرجه و  *

(21/183)- ، 
 ( عن حممد بن سليمان األنباري، 21/182وعلقه ابن عبدالرب يف التمهيد )
 ، به، بنحوه.وكيعكالمها )هناد، واألنباري( عن 

 «.عن أبيه»إال أنه وقع يف رواية ابن عبدالرب من طريق هناد بن السري زيادة: 
اية حيىي بن حيىي، ومن طريقه اجلوهري يف مسند رو -2/402) مالكوهو يف موطأ  *

/ رواية سويد بن سعيد(، 624/رواية أيب مصعب الزهري(، )1444(، )823املوطأ ح
 /رواية حممد بن احلسن(، به، بنحوه.420)

 إال أن حيىي بن حيىي قال: سلمة، عن زيد بن طلحة بن ركانة.
(، وإحتاف اخلرية املهرة 2622)كما يف املطالب العالية -وأخرجه مسدد يف مسنده  *

 عن حيىي بن سعيد القطان،-(2144)
 ( عن زيد بن احلباب،22462وابن أيب شيبة )

(، والبيهقي يف شعب 823(، واجلوهري يف مسند املوطأ )1124واخلالل يف السنة )
 (، من طريق القعنيب،2318اإلميان )

من طريق  -(3/824ة )كما ذكر ابن حجر يف اإلصاب-والدارقطين يف غرائب مالك 
 أمحد بن سنان القطان، عن عبدالرمحن بن مهدي،

 ( من طريق عبدهللا بن يوسف،1014والقضاعي يف الشهاب )
 ( من طريق إسحاق بن سليمان،2318والبيهقي يف شعب اإلميان )

، عن ابن بكري، (26/124) االستذكارو  ،(21/181) التمهيدوعلقه ابن عبدالرب يف 
 وابن القاسم،

انيتهم )حيىي القطان، وزيد بن احلباب، والقعنيب، وابن مهدي، وعبدهللا بن يوسف، مث
 ، به، بنحوه.مالكوإسحاق بن سليمان، وابن بكري، وابن القاسم( عن 
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مالك، عن سلمة بن صفوان، عن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أيب  :الثالثالوجه 
 :هريرة

 -(3/824ر ابن حجر يف اإلصابة )كما ذك-الدارقطين يف غرائب مالك  أخرجه *
 ، به.مالكمن طريق مسعدة بن اليسع، عن 

 :مالك، عن الزهري، عن أنس :الرابعالوجه 
ومن طريقه ابن -( 13(، والصغري )1224الطرباين يف املعجم األوسط ) أخرجه *

من  -(2/181(، وابن الدبيثي يف ذيل تاريخ بغداد )1/802النجار يف ذيل تاريخ بغداد )
( من طريق الوليد بن 138ريق أمحد بن حممد بن أيب موسى، والطيوري يف الطيوريات )ط

ومن طريقه وطريق أخرى اخلطيب -( 2/612محاد الرملي، واإلمساعيلي يف معجم شيوخه )
من طريق احلسني  -(18/21(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )4/204يف تاريخ بغداد )

 موسى، والوليد بن محاد، واحلسني بن أمحد( عن حممد بن أمحد اآلمدي، ثالثتهم )ابن أيب
 ، به، مبثله.مالكبن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي، عن عيسى بن يونس، عن 

 إال أن الوليد بن محاد أدخل معاوية بن حيىي بني مالك والزهري.
(، من طريق 26/222(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )8141وأخرجه ابن ماجه ) *

 عبدهللا الرقي،  إمساعيل بن
، واخلرائطي يف مكارم -(21/183كما ذكر ابن عبدالرب يف التمهيد )-والبزار 

/خمطوط(، 32(، وابن املظفر يف الثاين من الفوائد املنتقاة الغرائب احلسان )301األخالق )
/ترتيبها(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 2808وابن الشجري يف األمايل اخلميسية )

 طريق نعيم بن محاد، (، من26/222)
 ( عن إسحاق بن راهويه،461وحممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة )

 ( عن علي بن خشرم،1822واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )
ومن طريقه اخلليلي يف اإلرشاد -( 2422(، والبغوي يف اجلعديات )3223وأبو يعلى )

(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 4ق) يثهء من حد/منتخبه(، وابن املهتدي يف جز 100)
، ثالثتهم )أبو احلريب إبراهيم( عن 1/802، وعلقه اخلليلي يف اإلرشاد )-(24/248)

 يعلى، والبغوي، واحلريب( عن حممد بن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي،
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(، واخلطيب 1014(، والقضاعي يف الشهاب )301واخلرائطي يف مكارم األخالق )
 (، من طريق حممد بن عبدهللا بن عمار،4/168) يف تاريخ بغداد

 ( من طريق هشام بن عمار،2312والبيهقي يف شعب اإلميان )
ستتهم )إمساعيل بن عبدهللا، ونعيم بن محاد، وابن راهويه، وعلي بن خشرم، وابن سهم 
األنطاكي، وحممد بن عبدهللا بن عمار، وهشام بن عمار( عن عيسى بن يونس، عن معاوية 

 به، بنحوه. ،الزهريعن  ىي،بن حي
 :مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة :اخلامسالوجه 

( من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، 6/386أبو نعيم يف حلية األولياء ) أخرجه *
 ، به، بنحوه.مالكعن 

 

 رواه مالك، واختُلف عنه على أوجه:
 ان، عن يزيد بن ركانة، عن أبيه:: مالك، عن سلمة بن صفو الوجه األول

من رواية علي بن احلسن الصفار، ويوسف بن موسى القطان، وهناد -ورواه عنه: وكيع 
من رواية -، وعبدالرمحن بن مهدي -بن السري )فيما أخرجه ابن عبدالرب من طريقه(، عنه
 ، وعلي بن يزيد الصدائي.-حممد بن حممد بن األشعث، عن نصار بن حرب، عنه

:جه الثاينالو   : مالك، عن سلمة بن صفوان، عن يزيد بن ركانة، مرسالا
من رواية عبدهللا بن هاشم بن حيان، وهناد بن السري )يف كتاب -ورواه عنه: وكيع 

، وحيىي بن حيىي، وأبو مصعب الزهري، وسويد -الزهد له(، وحممد بن سليمان األنباري، عنه
وحيىي القطان، وزيد بن احلباب، والقعنيب، ، -يف موطآهتم-بن سعيد، وحممد بن احلسن 

، وعبدهللا بن يوسف، -عنه ،من رواية أمحد بن سنان القطان-وعبدالرمحن بن مهدي 
 وإسحاق بن سليمان.

 : مالك، عن سلمة بن صفوان، عن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أيب هريرة:الوجه الثالث
 ورواه عنه: مسعدة بن اليسع.

 عن الزهري، عن أنس: : مالك،الوجه الرابع
 .-من رواية حممد بن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي، عنه-ورواه عنه: عيسى بن يونس 
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 : مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة:الوجه اخلامس
 ورواه عنه: إسحاق بن بشر الكاهلي.

 ضهم:وتبني من العرض أن احلديث رواه مالك، وعنه مجاعة اختلفوا عنه، واختُلف عن بع
: الختالف عم    ن دون مالك:أول 

 وكيع بن اجلراح: -1
 اختُلف عنه:

فرواه علي بن احلسن الصفار، ويوسف بن موسى القطان، عن وكيع، عن مالك،  *
 فوان، عن يزيد بن ركانة، عن أبيه.عن سلمة بن ص

ورواه هناد بن السري، وحممد بن سليمان األنباري، عن وكيع، عن مالك، عن  *
 ، عن يزيد، به، بدون ذكر أبيه، ومل يسم األنباريُّ يزيَد.سلمة

 من رواية عبدهللا بن هاشم بن حيان، بدون ذكر أبيه أيضاا.« الزهد»وهو يف مصنَّف وكيع 
 عنوقد حكى ابن أيب خيثمة الوجه األول، فأسنده عن علي بن احلسن الصفار وحده، 

 «.أبيه عن: فيه ليس ،مرسل هذا نةركا حديث»: معني بنبنقل قول ا وعقب عليهوكيع، 
،  «غري ثقة»: يوسف بن موسى القطان، إال أن علياا عليه  أنه قد وافق عليااوقد تبنيَّ 

وهو شيخ سوء غري »كما روى ابن أيب خيثمة نفسه عن ابن معني، قال ابن أيب خيثمة: 
 .(2)، ويوسف بن موسى القطان صدوق(1)«ثقة

، «عن أبيه»طريق هناد بن السري، عن وكيع، فذكر فيه قد رواه ابن عبدالرب من لكن 
، فإنه أخرجه من طريق كتاب الزهد، (3)ولعله كذلك وقعت رواية كتاب هناد البن عبدالرب

سخ الكتاب اليت تداوهلا العلماء، وعنها طُبع، ليس فيه لكن احلديث يف الرواية املعتمدة يف نُ 
 .(8)«عن أبيه»

________________________ 

 (.6/141( اجلرح والتعديل )1)

 (.2442( تقريب التهذيب )2)

، مث شرع بإسناد ذلك عنه، «عن أبيه»التمهيد، ألن ابن عبدالرب ذكر أن وكيعاا رواه بزيادة  يف مطبوعة خطأ ( وليس3)
 فذكر هذه الرواية.

،  «املعدل البغدادي بديع بن حممد بن علي احلسن أبو»دالرب إىل الكتاب، وهو: ( ومل أعرف أحد رواة إسناد ابن عب8)
 كذا وقع يف الكتاب، ومل أتبينه، ومل أجد رواية للكتاب من طريقه غري هذه.
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 ،(2)وهو صدوق، ، واألنباري(1)نه أصحابه: هناد، وهو ثقةيف مصنف وكيع، ورواه ع وما
 أصح مما رواه عنه علي بن احلسن الصفار، ويوسف بن موسى القطان. 

يف هذا اإلسناد، وقد « عن أبيه»ظهر أن وكيعاا بريء من عهدة زيادة يَ  ،ومما سبق
 قال اأحدا  أعلم وال»حكم ابن عبدالرب بتفرده هبا، لكنه أشار إىل شك ٍّ يف صحتها، فقال: 

 هذا من سندمُ  فاحلديث ،وكيع رواية صحت فإن، وكيع إال ،مالك عن ،«أبيه عن» :فيه
 .(3)«الطريق

 عبدالرمحن بن مهدي: -2
 اختُلف عنه:

فرواه حممد بن حممد بن األشعث، عن نصار بن حرب، عنه، عن مالك، عن سلمة  *
 فوان، عن يزيد بن ركانة، عن أبيه.بن ص

د بن سنان القطان، عن ابن مهدي، عن مالك، عن سلمة، عن يزيد، به، ورواه أمح *
.  مرسالا

 ،الشيخ هذا فيه وهم: »-بعد أن أخرج الوجه األول عن ابن مهدي-قال الدارقطين 
، فإن نصار بن -يف األظهر-، يريد بالواهم حممد بن حممد بن األشعث (8)«مرسل والصواب

عوانة، والطحاوي، وأيب بكر ابن زياد النيسابوري، حرب قد ُوث ِّق، وروى عنه حفاظ كأيب 
، وأما حممد بن حممد بن األشعث، فإن الدارقطين (2)وإسحاق بن إبراهيم بن يونس املنجنيقي

 .(6)اهتمه بالكذب وضعَّفه
، (2)وقد خالف هذه الروايَة عن ابن مهدي: أمحُد بن سنان القطان، وهو ثقة حافظ

، وهو الصوا  ب.فرواه عنه مرسالا

________________________ 

 (.2320( تقريب التهذيب )1)

 (.2432( تقريب التهذيب )2)

 (.26/124(، االستذكار )21/18، 4/222( التمهيد )3)

 للدارقطين.« غرائب مالك»(، نقالا عن 3/824( اإلصابة )8)

 (.3/112(، مغاين األخيار، للعيين )8/2266( انظر: املؤتلف واملختلف، للدارقطين )2)

 (.2/826( انظر: لسان امليزان )6)

 (.88)التهذيب تقريب ( 2)
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 عيسى بن يونس: -3
 رواه عن عيسى: حممد بن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي، واختُلف عنه:

فقال أمحد بن حممد بن أيب موسى، واحلسني بن أمحد اآلمدي، عنه، عن عيسى،  *
 ، عن الزهري، عن أنس.-قال ابن أيب موسى: ومعاوية بن حيىي-عن مالك 

م، عن عيسى، عن مالك، عن معاوية بن وقال الوليد بن محاد الرملي، عن ابن سه *
 حيىي، عن الزهري، عن أنس.

وقال أبو يعلى املوصلي، وأبو القاسم البغوي، وإبراهيم احلريب، عن ابن سهم، عن  *
 عيسى، عن معاوية بن حيىي، عن الزهري، عن أنس.

 وتوبع ابن سهم على هذا الوجه األخري، فرواه إمساعيل بن عبدهللا الرقي، ونعيم بن
محاد، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن خشرم، وحممد بن عبدهللا بن عمار، وهشام بن عمار،  

 كلهم عن عيسى، عن معاوية بن حيىي، به.
ورواة الوجه األخري عن ابن سهم ثالثة أئمة حفاظ، جوَّدوه عنه، فلم يذكروا مالكاا فيه، 

 .(2)ن محاد، صدوقان، واحلسني بن أمحد اآلمدي، والوليد ب(1)وابن أيب موسى ضعيف
ومال اخلليلي إىل تغليط َمن دون ابن سهم فيه، فأخرج رواية البغوي، عن ابن سهم، مث 

 ،سهم ابن عن فروياه ،األنطاكي موسى أيب بن وأمحد ،الرملي محاد بن الوليد فأخذه»قال: 
 أيب مثل والثقاتُ  ،ضعيفان ومها ،الزهري عن ،حيىي بن معاوية بدل أنس بن مالك وجعال
 .(3)«الصواب على رووه ،احلريب وإبراهيم ،والبغوي ،املوصلي يعلى

إال أنه قد يكون االضطراب فيه من شيخهم ابن سهم، فإن ابن حبان ذكره يف 
 .(8)البغدادي ، ووثقه اخلطيب«رمبا أخطأ»الثقات، وقال: 

 بن حممد رواه وكذلك»يف قوله: اضطراب ابن سهم وكأن الدارقطين يشري إىل 
 ابن به ثوحدَّ ، الزهري عن حيىي، بن معاوية عن يونس، بن عيسى عن سهم، بن دالرمحنعب

 

________________________ 

 (.1/802( ضعَّفه اخلليلي يف اإلرشاد )1)

(، وسري أعالم النبالء 63/121يف الوليد بن محاد: تاريخ دمشق )(، و 4/202( انظر يف اآلمدي: تاريخ بغداد )2)
 (، وسيأيت تضعيفه عن اخلليلي.18/24)

 (.1/802( اإلرشاد )3)

 (.3/234(، تاريخ بغداد )4/42)ابن حبان ثقات  (8)
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 .(1)«الزهري عن مالك، عن ،-اأيضا - يونس بن عيسى عن سهم،
لكن احملفوظ عن عيسى على كل حال: ما رواه احلفاظ، كابن راهويه، وابن عمار، 

 الزهري، عن أنس. وعلي بن خشرم، ومن تابعهم، عنه، عن معاوية بن حيىي، عن
 عن ،عيسى عن ،سهم ابن به تفرد»قال الدارقطين بعد أن ذكر رواية ابن سهم: 

 .(3)«مالك عن يصح وال»وقال: ، (2)«يصح وال ،عليه يتابع ومل ،مالك
 به تفرد ،أنس عن الزهري، عن مالك، عن يونس، بن عيسى ورواه»وقال أبو نعيم: 

 .(8)«سهم ابن عنه
 عن ،الزهري عن ،مالك عن ،يونس بن عيسى عن روي وقد» وقال ابن عبدالرب:

 عن ال ،صفوان بن سلمة عن ،ملالك هو وإمنا ،خطأ عندنا وذلك...،  النيب عن ،أنس
 عن ،الزهري عن ،حيىي بن معاوية عن هو إمنا يونس بن عيسى وحديث ،أنس عن ،الزهري

عيسى، عن معاوية، عن  ، مث ذكر رواية نعيم بن محاد، عن«أنس بن مالك عن ال ،أنس
 .(2)الزهري، به

 .(6)هذا، وقد جاء احلديث عن الزهري، عن أنس، من أوجه مضطربةٍّ أخرى ال تصح

________________________ 

 (.12/143( العلل )1)

 (، نقالا عن غرائب مالك، للدارقطين.142( ذيل ميزان االعتدال، للعراقي )ص2)

 (.12/143( العلل )3)

 (.6/386( حلية األولياء )8)

 (.21/183( التمهيد )2)

 والتفريق اجلمع أوهام موضح يف اخلطيب طريقه ومن-( 42) عبدالعزيز بن عمر مسند يف الباغندي ( أخرجه6)
 املوضح يف اخلطيب وعنه-( مصنفاته جمموع ضمن/28) فوائده من التاسع يف احلمامي وابن ،-(2/224)
 كثري، بن عباد طريق من ،(2314) اإلميان شعب يف والبيهقي ،(2/363) األولياء حلية يف نعيم وأبو ،-(2/240)

 اإلميان شعب يف والبيهقي الرباد، مسلم بن علي بن احلسن طريق من( 44) األخالق مكارم يف الدنيا أيب وابن
 بن عمر عن( ومعاوية عباد،) كالمها حيىي، بن يةمعاو  عن( وبقية الرباد،) كالمها الوليد، بن بقية طريق من( 2316)

 .بنحوه به، الزهري، عن( عبدالعزيز بن وعمر حيىي، بن معاوية) كالمها عبدالعزيز،
 أنه وقع يف مصادر رواية عباد بن كثري خالف يف إسقاط الراوي عنه )أيب مطيع األطرابلسي( وإثباته، ووقع إال

 حيىي، بن عمر، ووقع يف مكارم األخالق البن أيب الدنيا: معاوية عن الزهري، نع: احلمامي ابن عند عمر رواية إسناد
 .عبدالعزيز بن حممد عن

= 
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 ثاني ا: الختالف عن مالك:
رواه علي بن يزيد الصدائي، عنه، عن سلمة بن صفوان، عن يزيد بن طلحة بن  *

 ركانة، عن أبيه.
ب الزهري، وسويد بن سعيد، وحممد بن ورواه وكيع، وحيىي بن حيىي، وأبو مصع *

احلسن، وحيىي القطان، وزيد بن احلباب، والقعنيب، وعبدالرمحن بن مهدي، وعبدهللا بن 
يوسف، وإسحاق بن سليمان، وابن بكري، وابن القاسم، عن مالك، عن سلمة، عن يزيد 

.  بن ركانة، مرسالا
ن يزيد بن ركانة، عن ورواه مسعدة بن اليسع، عن مالك، عن سلمة، عن طلحة ب *

 أيب هريرة.
 ورواه إسحاق بن بشر الكاهلي، عن مالك، عن مُسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة. *

 .-كما يَبِّني من أمساء رواته عن مالك-والوجه الثاين هو رواية املوطأ 
 ليس ،مرسل هذا ركانة حديث»: الذي نقله ابن أيب خيثمة معني بنا وقد سبق قول

، وهو يصح يف كل مدارات احلديث اليت يُذكر عنها: عن أبيه، ألن ابن معني «هأبي عن: فيه
 تكلم يف مجلة احلديث، ال عن طريق بعينه.

فيما -، وانفرد  (1)فيه لني، ، الذي زاد فيه عن مالك: عن أبيهعلي بن يزيد الصدائيو 
 فروايته منكرة.عن احلفاظ الذين رووه عن مالك يف موطآهتم وغريها بال ذكر أبيه،  -وجدت

 بن يزيد هو وإمنا مسعدة، فيه وهم»مسعدة بن اليسع، فقد قال الدارقطين: رواية وأما 
، وقال أبو نعيم: (2)«مرسل هو وإمنا هريرة، أيب عن: قوله يف اأيضا  ووهم ركانة، بن طلحة

 ،هريرة أيب عن ركانة، بن يزيد بن طلحة عن سلمة، عن مالك، عن اليسع، بن مسعدة ورواه»
 

________________________ 
= 

، وإن اقتصر (2/241كما يتبني من ترمجته يف هتذيب التهذيب )-فأما رواية عباد بن كثري، فعباد ضعيف جداا 
واحلسن بن علي، عن معاوية  ،رواية بقية، وأما -«ضعيف»( على وصفه بقوله: 3180ابن حجر يف تقريب التهذيب )

بن حيىي، فقد خالفهما عيسى بن يونس، الذي رواه عن معاوية، عن الزهري، بدون ذكر عمر بن عبدالعزيز، وعيسى 
 بن عيسى ورواه حيىي، بن معاوية عن بقية، عن روي كذا»أضبط منهما وأوثق، قال البيهقي بعد أن أخرج رواية بقية: 

 «.فيه العزيز عبد بن عمر ذكر دون الزهري، عن حيىي، بن ةمعاوي عن يونس،

 (.8416)التهذيب تقريب ( 1)

 ( نقالا عن غرائب مالك، للدارقطين.3/824( اإلصابة )2)
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 .(1)«هريرة أيب دون من ،طلحة عن ،سلمة عن :املوطأ ويف ،به ينفرد
، فلذا مل إسناده يظهر أن نقطة حبثه كانت إدراج أيب هريرة يفو  هكذا قال أبو نعيم،

  ، فوهم مسعدة يف جهتني، ال: عن طلحةالذي يف املوطأ: سلمة، عن يزيد ينظر إىل أن
 طلحة إىل طلحة بن يزيد، وإدراج أيب هريرة فيه. : قلب اسم يزيد بن-كما ذكر الدارقطين-

 على كل حال. ،(2)هتم بالكذببل ا ،ومسعدة بن اليسع هالك
وأما رواية إسحاق بن بشر الكاهلي، عن مالك، عن مسي، عن أيب صاحل، عن أيب 

 .(3)«الكاهلي به تفرد»أبو نعيم، مث قال:  هاهريرة، فأخرج
 ، فال نظر إىل روايته.(8)والوضع وإسحاق بن بشر مرتوك، متهم بالكذب

 فاحملفوظ عن مالك هو ما يف املوطأ، ورواه مجهور الرواة عنه.
رج احلديث، فسماه: هذا، وقد خالف حيىي بن حيىي رواَة املوطأ وغريَهم يف تسمية خمَ 

 طلحة، بن زيد احلديث: هذا يف حيىي بن حيىي وقال»زيد بن طلحة بن ركانة، قال ابن عبدالرب: 
الصواب،  وهو ،ركانة بن طلحة بن يزيد :وغريهم ،القاسم وابن ،بكري وابن ،القعنيب الوق

 .(2)«مناف عبد بن املطلب بن هاشم بن يزيد عبد بن ركانة بن طلحة بن يزيد وهو
 احلكم على الوجه الراجح:

 ،زيد بن طلحة بن ركانة، عن النيب ترجح أن مالكاا يرويه عن سلمة بن صفوان، عن ي
 شرة.مبا

________________________ 

 (.6/386( حلية األولياء )1)

 (.4/80( لسان امليزان )2)

 (.6/386( حلية األولياء )3)

 (.2/86( انظر: لسان امليزان )8)

(. تنبيه: وقع اسم الراوي يف أصول املطالب العالية، وإحتاف اخلرية 26/124(، االستذكار )21/181( التمهيد )2)
، وهذا إن صحَّ عن القطان ففيه «طلحة بن يزيد بن ركانة»املهرة، يف نقل رواية مسدد، عن حيىي القطان، عن مالك: 

اب، واستدل حمقق املطالب على ذلك فيما نظر، ملخالفته أصحاب مالك، لكن حمققي الكتابني بدَّالها على الصو 
، «مرسل»استدل بأن ابن حجر عقَّب على احلديث بقوله:  ، ولو كان االسم يف الرواية: طلحة بن يزيد، لكان موصوالا

ويف هذا بعض النظر، فإن اإلرسال قد يطلقه ابن حجر نفُسه على مطَلق االنقطاع. وستأيت رواية ضعيفة عن مالك 
 .هفيها القلب نفسُ 
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زيد بن احلباب، وقد صرح مالك بسماعه من سلمة يف رواية حممد بن احلسن، و 
 .، عنهومسدد

 . (1)وسلمة بن صفوان ثقة
 من نص على أنه مسع منه.وجدت ومل أجد له تصرحياا بالسماع من يزيد بن طلحة، وال 

 نسيو  بن حيىي، فنقل املستغفري أن ويزيد بن طلحة يرويه هنا مباشرة عن النيب 
 .(2)حابة ألجل ذلكالص يفذكره  ريازيالش

لكن األظهر أنه تابعي، فقد ذكره ابن سعد يف الطبقة الثالثة من تابعي أهل املدينة، 
، وترجم له ابن أيب «مرسل: »-عنه ابن أيب خيثمةفيما نقله -وقال ابن معني يف حديثه 

نفسه تابعي، وذكره ابن حبان يف حامت، ونقل عن أبيه أنه يروي عن ابن احلنفية، وابن احلنفية 
، وتعقب املستغفريُّ الشريازيَّ يف عد ِّه من (3)ثقات التابعني، وذكر روايته عن أيب هريرة

 تابعي ،ركانة بن طلحة بن حممد أخو هو هذا ويزيد مرسل، هذا»: الصحابة، فقال
 .(2)«مرسل هذا»وقال البيهقي عقب أن أخرج احلديث، وابُن حجر:  ،(8)«معروف

 

 اكتفى ابن أيب خيثمة بنقل قول ابن معني يف احلديث، ويظهر أنه يقرُّه على إعالله،
وسبق أنه أعله كما أعله ابن معني: الدارقطين، وابن عبدالرب، وأشار غريمها  إرساله، وتصويبِّ 

 إليه يف نقد بعض األوجه عن مالك.
، فأما عن وكيع، عن وكيع، أو عن مالك سواء كما أن القرائن تؤيد ما ذهبوا إليه،

، وأما عن مالك،  ، هفإن الراجح بعد تصفية الطرق أن أكثر أصحابفاألحفظ عنه رووه مرسالا
 ، يروونه عنه، على ما ذكر ابن معني، ليس فيه: عن أبيه.، من رواة املوطأ وغريهموثقاهتم

 ب
 ب

________________________ 

 (.2842)التهذيب ( تقريب 1)

 (.6/261( اإلصابة )2)

 (.2/281(، الثقات )4/223/القسم املتمم لتابعي أهل املدينة(، اجلرح والتعديل )100طبقات بن سعد )ص (3)

 (.6/261( اإلصابة )8)

 (.11/603(، املطالب العالية )10/123( شعب اإلميان )2)
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 عشرادي احلاحلديث 

فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:322-1/332)التاريخ الكبري الس ِّ
 :السحمي ةي  ع  ور   (687)

 أيب عن الثوري، سفيان عن إسحاق، أيب عن عبدهللا، بن صبيح حدثنا -686
 ولدي على ي  غ  أ  : فقال ، النيب إىل ةي  ع  ر   جاء: قال الشيباين، عمرو أيب عن إسحاق،

 فإن ،بالل يا به فاذهب الولد وأما م،س  اقت   فقد املال أما»:  هللا رسول فقال ومايل،
 .إليه فدفعه نعم،: قال تعرفه؟: فقال إياه، فأراه ،معه فذهب ،«إليه فادفعه هولد   عرف

 .السحيمي ةي  ع  ر   جاء: قال الشيباين، عمرو أيب عن إسحاق، أيب عن: الثوري قال كذا
 عامر عن :إسحاق أيب جده عن ،إسحاق أيب بن يونس بن إسرائيل وقال -688

 كتاب  : يعين- فأخذ -جبيلة من أراه وهو- ةي  ع  ر   إىل  هللا رسول كتب: قال الشعيب،
 .احلديث ذكر مث وماله، أهله فأخذوا ،سرية  النيب فبعث دلوه، به عقفر ، - النيب

 .إسحاق أيب عن إسرائيل، عن ،-اأيض  - إسحاق أيب عن صبيح، :بذاك حدثنا
 احلجاج، أخربنا: قال سلمة، بن محاد نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -687

 دلوه، به عقفر  ،إليه فعمد ، هللا رسول كتاب أتاه العرين ةي  ع  ر   أن ،إسحاق أيب عن
 به فرقعت ،العرب سيد كتاب إىل عمدت   قارعة، ستصيبك إال أراك ما: ابنته فقالت

 .األحاديث حنو ذكر مث! ؟دلوك
 .أحد بينهما ليس ،رعية أن :إسحاق أيب عن ،حجاج قال كذا

 

 :سعد بن إياس أبو إسحاق، عن أيب عمرو الشيباين الوجه األول:
 ، به، مبثله.ابن أيب خيثمة( عن 082أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *
(، من طريق 1/312بة )(، وابن قانع يف معجم الصحا33422أمحد ) أخرجهو  *

 معاوية بن عمرو،
 ( عن حمبوب بن موسى،222وأبو داود يف املراسيل )

، عن سفيان الثوري، به، مبثله، أيب إسحاق الفزاريكالمها )معاوية، وحمبوب( عن 
 «.عليه غاري   أن قبل أسلم أنه يرون: سفيان قال»وزادا: 
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 :أبو إسحاق، عن عامر الشعيب :الثاينالوجه 
 ( عن عبيدهللا بن موسى، 20024ابن أيب شيبة ) هأخرج *

(، وأبو نعيم يف معرفة 4222ومن طريقه الطرباين يف الكبري )-( 33422وأمحد )
 عن حممد بن بكر، -(3823الصحابة )

( من طريق عمر بن شبة، وابن منده يف معرفة 1/312وابن قانع يف معجم الصحابة )
ابن حذمل، واحلنائي يف احلنائيات  أيوب نب سليمان بن أمحد( عن 1/222الصحابة )

، كالمها )ابن حذمل، وابن البجلي راشد بن عمر بن عبدهللا بن عبدالرمحن( من طريق 144)
 راشد( عن بكار بن قتيبة، كالمها )ابن شبة، وبكار( عن عبدهللا بن رجاء،

 ( من طريق حممد بن عبدهللا األنصاري،4222والطرباين )
 ( من طريق مؤمل بن إمساعيل،144ئيات )واحلنائي يف احلنا

( عن عبدالرمحن بن عبدهللا بن عبيد أيب 1/220وعلقه ابن منده يف معرفة الصحابة )
 سعيد موىل بين هاشم، 

تهم )عبيدهللا بن موسى، وحممد بن بكر، وعبدهللا بن رجاء، واألنصاري، ومؤمل، تس
 انع، حيث اختصره.إل عند ابن ق ،مطوًل ، به، إسرائيلوأبو سعيد( عن 

عن عبدهللا بن رجاء، وأبا سعيد موىل بين  ،عن بكار ،إل أن حممد بن بكر، وابن حذمل
 ...هاشم، قالوا يف رواياهتم: عن الشعيب، عن رعية، قال: كتب إليه رسول هللا 

، يف -يف رواية ابن راشد البجلي، عن بكار، عنه- وقال األنصاري، وابن رجاء
 كتب إليه...  شعيب، عن رعية أن رسول هللا روايتيهما: عن ال

 ...وقال ابن شبة عن عبدهللا بن رجاء: عن رعية، يف حديث أنه أتى النيب 
 :... بالقصةالعرين رعية أنأبو إسحاق،  :الثالثالوجه 

، به، بنحوه، محاد بن سلمة( من طريق حيىي بن آدم، عن 4222الطرباين ) أخرجه *
 .وليس فيه كالم بنت رعية

 ...إليه كتب  هللا رسول أن رعية، عن :إسحاق أيب عن ،إل أن حيىي قال عن محاد
 :أبو إسحاق، عن الرباء بن عازب :الرابعالوجه 

 ، عن أيب إسحاق، به.إسرائيل( عن 222علقه أبو داود يف املراسيل )عقب  *
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 :أبو إسحاق، عن عرينة العرين، عن جفينة :اخلامسالوجه 
وعنه أبو نعيم يف -( 3321(، والطرباين )288يف معجم الصحابة )البغوي  أخرجه *

(، واألزدي يف املخزون 2/330، وابن عدي يف الكامل )-(1222معرفة الصحابة )
/خمطوط(، واخلطيب يف تلخيص املتشابه 123(، وابن شاذان يف الثامن من حديثه )24)ص

 سفيان عن ،الداهري بكرأيب  حكيم بن عبدهللا(، من طريق عمرو بن عون، عن 1/32)
 انظر: » النيب فقال مسلًما، بعد جاء إسحاق، به، بنحوه، إل أنه قال: مث أيب عن ،الثوري

 .«ذهفخ   السهام قسمة قبل متاعك من وجدت ما
 

 رواه أبو إسحاق السبيعي، واخت لف عنه على أوجه:
 ...:قال: جاء رعية إىل النيب : أبو إسحاق، عن أيب عمرو الشيباين، الوجه األول

 .-عنه ،من رواية أيب إسحاق الفزاري-ورواه عنه: سفيان الثوري 
، إىل رعية... : أبو إسحاق، عن عامر الشعيب، قال: كتب رسول هللا الوجه الثاين

كتب إليه...،   ...، أو: عن رعية، أن النيب أو: عن رعية، قال: كتب إليه رسول هللا 
 :...أنه أتى النيبَّ  أو: عن رعية،

 من رواية أيب إسحاق الفزاري، وعبيدهللا بن موسى، وحممد بن بكر،- ورواه عنه: إسرائيل
 .-وعبدهللا بن رجاء، واألنصاري، ومؤمل بن إمساعيل، وأيب سعيد موىل بين هاشم، عنه

عية، ، أو: عن ر ...: أبو إسحاق، أن رعية العرين أتاه كتاب رسول هللا ثالثالوجه ال
 :كتب إليه...  أن رسول هللا 

 ورواه عنه: احلجاج بن أرطاة.
 : أبو إسحاق، عن الرباء بن عازب:رابعالوجه ال

 .-عنه ،فيما علقه أبو داود-ورواه عنه: إسرائيل 
 : أبو إسحاق، عن عرينة، عن جفينة:امسالوجه اخل

 .-عنه ،داهريمن رواية عبدهللا بن حكيم أيب بكر ال-ورواه عنه: سفيان الثوري 
 اخت لف عم ن دون أيب إسحاق، مث اخت لف عنه:
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 :  اخلالف عمَّن دون أيب إسحاق السبيعي:أوال 
 سفيان الثوري: -1
إسحاق، عن أيب عمرو الشيباين، قال: جاء رواه أبو إسحاق الفزاري عنه، عن أيب  *
 رعية...
 فينة.ورواه أبو بكر الداهري عنه، عن أيب إسحاق، عن عرينة، عن ج *

م بالكذب ، وقد أنكر روايته هذه (1)وأبو بكر الداهري مرتوك، ليس بشيء، واهته
 األئمة:

 .(3)«حفظه يكون أل   أخاف»: -وهو راويها عنه-فقال عمرو بن عون 
 من .اكتابً  إليه كتب أنه  النيب عن روى: »يف ترمجة جفينة وقال أبو حامت الرازي

 العرين، عرينة عن إسحاق، أيب عن الثوري، عن لداهري،ا بكر أيب حكيم بن عبدهللا رواية
 .(2)«احلديث ضعيف حكيم بن وعبدهللا عنه،

 الداهري بكر وأبو ،سفيان حديث من منكر حديث وهذا»وقال أبو القاسم البغوي: 
 .(4)«احلديث ضعيف

 عن احلديثان وهذان»وأوردها ابن عدي يف مناكريه، وذكر له حديثًا آخر، مث قال: 
 .(2)«الداهري بكر أيب غري عنه يرويهما ليس ،باطالن وريالث

 .(2)«عرينة إل عنه روى اأحدً  أن حنفظ ل»وقال أبو الفتح األزدي يف ترمجة جفينة: 
 يرو مل الثوري، عن هرياالد بكر أيب عند حديثه»وقال ابن عبدالرب يف ترمجة جفينة: 

 .(0)«هرياالد لضعف ،به حيتج ول غريه، عنه

________________________ 

 (.4/424لسان امليزان ) (1)

 (.1/201( معجم الصحابة، للبغوي )3)

ن (، ومل ينسبه ابن أيب حامت إىل أبيه كما هي عادته، إل أن الظاهر أنه من كالمه، لكو 3/242( اجلرح والتعديل )2)
 .، وهو يوافق ما هنا«احلديث ضعيف»( قول أبيه فيه: 2/41هذا جادة كتابه، وألنه نقل يف ترمجة أيب بكر الداهري )

 (.1/201( معجم الصحابة )4)

 (.2/338( الكامل )2)

 (.24( املخزون )ص2)

 (.1/302( الستيعاب )0)
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، وروايته هي املعتمدة عن (1)ثقة حافظإسحاق الفزاري الذي خالفه الداهري وأبو 
 .الثوري سفيان

 إسرائيل: -3
 جاء عن إسرائيل على ألوان، هي:

 ،إىل رعية... إسحاق، عن عامر الشعيب، قال: كتب رسول هللا عن أيب 
 ،...إسحاق، عن عامر الشعيب، عن رعية، قال: كتب إليه رسول هللا وعن أيب 
 ،كتب إليه...  إسحاق، عن عامر الشعيب، عن رعية، أن النيب وعن أيب 
 ...إسحاق، عن عامر الشعيب، عن رعية، أنه أتى النيب وعن أيب 

عن »وبالتأمل يظهر أن هذه األوجه كلها راجع إىل الوجه األول منها، فقول الراوي: 
و من ذِّكر الراوي يف اإلسناد إمنا ه...« الشعيب، عن رعية، قال: كتب إليه رسول هللا 

 إيلي قال: كتب »بغرض حكاية قصته، ل بغرض الرواية عنه، ولو كان يروي عنه لقال فيه: 
 «.رسول هللا...

َرين، وإن كان يف سابقهما أظهر منه فيهما، ويشبه ذلك ذكر رعية يف اإلسنادين اآلخِّ 
َتلف فيهما على عبيدهللا  مرجوحان باإلسناَدين األوَلني، اللَذين -على كل حال-ومها  مل ُي 

 .بن موسى، ومؤمل بن إمساعيل، وأيب سعيد موىل بين هاشم
، ووافقه أبو سعيد -(3)كما قال أبو حامت الرازي-أثبتهم يف إسرائيل ثقة، وهو وعبيدهللا 

، كما مرَّ يف احلديث وهو صدوق سيئ احلفظ-، ومؤمل -(2)وهو صدوق رمبا أخطأ-
 .-(4)الرابع

، ومل إسحاق، عن الرباء بن عازبذلك علَّق أبو داود روايًة إلسرائيل، عن أيب مث بعد 
أجدها موصولة، مع اجتهادي يف البحث عنها، لغرابتها، ذلك أن كل الرواة عن إسرائيل 
ُيتلفون يف صيغة الرواية بعد الشعيب، ومل يذكر أحد منهم الرباء البتة، بل مل أجد يف هذا 

 رباء ذكرًا.احلديث مبجمل طرقه لل
________________________ 

 (.322( تقريب التهذيب )1)

 (.2/222عديل )اجلرح والت(، 4242تقريب التهذيب )( 3)

 (.2218)التهذيب ( تقريب 2)

 (.124ص( )4)
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مثبتًة يف اثنتني منها،  لروايةا وقد راجعت ثالث نسخ خطية لكتاب املراسيل، فوجدت
، ووجدهتا حمذوفة يف نسخٍة ثالثة، وهي نسخة قدمية (1)إحدامها خبط احلافظ ابن حجر

 .(3)مضبوطة
 كما هي.  (2)وأثبتها املزي يف حتفة األشراف

 ومن مث نسبتها إىل أيب داود.فهي أوًل خمتلٌف يف إثباهتا وإسقاطها، 
عن »، والظاهر أن صوابه: إشكاًل « عن الرباء»مث إن ثبتت عنه، فإن يف قوله: 

، ملا سبق من أنه ل ذكر للرباء يف احلديث، وألن غريه من األئمة يرجح رواية «الشعيب
، ويف ، ورجَّحها أبو داود هنا، فالظاهر أنه موافق هلم يف ترجيحها-كما سيأيت-إسرائيل 

 سياق إسنادها.
 احلجاج بن أرطاة: -2

 رواه عنه محاد بن سلمة، واخت لف عنه:
فرواه أبو سلمة التبوذكي عنه، عن احلجاج، عن أيب إسحاق، أن رعية العرين أتاه   *

 ...ول هللا كتاب رس
 هللا رسول أن ورواه حيىي بن آدم، عن محاد، عن احلجاج، عن أيب إسحاق، عن رعية، *
 ليهإ كتب... 

والظاهر أن ذكر رعية يف رواية حيىي بن آدم من باب ذكره حلكاية قصته، ل للرواية 
 عنه، كما مرَّ يف بعض الروايات األخرى.

 إسحاق السبيعي: أيباخلالف عن ا: ثاني  
 تلخص مما سبق أنه رواه أبو إسحاق، واخت لف عنه:

 قال: جاء رعية... باين،، عن أيب عمرو الشيأيب إسحاق فرواه الثوري، عن *
________________________ 

ة األحقاف، برتمي، يف بأ(، والنسخة األخرى نسخة مكت31( هي نسخة كوبريل برتكيا، وموضع احلديث فيها )ق1)
أ(، وإن كان سقط يف هذه الثانية  34، وموضع احلديث فيها )ق1328حضرموت، وهي نسخة متأخرة، كتبت عام 

 «.إسرائيل»كلمة 

، كتبها ناسخها بعد كتاب سنن أيب داود ورسالته إىل أهل مكة، ونقلها 282( هي نسخة برنستون، مكتوبة سنة 3)
 ب(.322من نسخة احلافظ أيب علي الغساين، وقابلها عليها، ونقل تعاليقها وحواشيها النفيسة، وموضع احلديث فيها )ق

(2( )12/322.) 
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 إىل رعية... قال: كتب رسول هللا ، عن الشعيب، أيب إسحاق ورواه إسرائيل، عن *
 ، أن رعية...أيب إسحاق ورواه احلجاج بن أرطاة، عن *

هذا اخلالف، فبدأ برواية الثوري، واستغرهبا، مث عطف عليها ابن أيب خيثمة عرض وقد 
 :إسحاق أيب عن ،الثوري قال كذا»: وهذه إشارة إىل ترجيح األخرية، قالرواية إسرائيل، 

 أيب بن يونس بن إسرائيل وقال ...،السحيمي رعية جاء: قال الشيباين، عمرو أيب عن
 «....رعية إىل  هللا رسول كتب: قال الشعيب، عامر عن :إسحاق أيب جده عن ،إسحاق

ي شري إىل أن من  إسحاق بأنه جده، ونصهه على نسب إسرائيل، وتكراره وصف أيب
 .-كما سيأيت-قرائن رجحان رواية إسرائيل عنده: أن إسرائيل خمتص جبده 

 وسبق أن أبا داود رجَّح رواية إسرائيل على رواية الثوري.
 ،(1)«بالصواب أشبه إسرائيل وقول»وساق الدارقطين اخلالف، مث قال: 

، مث «مرسل الشعيب، عامر عنه روى» قال: وأشار إىل ذلك ابن منده، فرتجم لرعية، مث
 .(2)، فكأنه اعتمد رواية إسرائيل، وتابعه على ذلك أبو نعيم(3)ساق اخلالف يف احلديث

 ،(4)«الشعيب غري عنه يرو ومل احلديث، هبذا إل نعرفه ل م قِّل ، هذا ورعية»وقال النخشيب: 
، وهذه تقويٌة لرواية إسرائيل، وإن كان فأشار إىل أنه ل تصح الرواية عن رعية إل عن الشعيب

 .(2)الشعيب أرسلها يف احلقيقة، ومل يروها عن رعية
والثوري وإسرائيل كالمها من أثبت الناس يف أيب إسحاق، واخت لف يف تقدمي أحدمها 

 على اآلخر:
 فقدم سفياَن: معاذ بن معاذ، وابن معني، وأمحد، والرتمذي، وغريهم.

________________________ 

 (.14/4( العلل )1)

 (.1/222بة )( معرفة الصحا3)

 (.3/1138( معرفة الصحابة )2)

 (.1/002( احلنائيات )4)

 عمرو إسحاق أيب حديث من غريب حديث هذا: »فقال هذا، كالمه قبل احلديث استغرب ( وقد كان النخشيب2)
 من إل يعرف ول السحيمي، رعية عن الشعيب، شراحيل بن عامر عمرو أيب عن الكويف، اهلمداين السبيعي هللا عبد بن

على أن النخشيب مل يطلع على رواية  -فيما يظهر-، وهذا ل يدل «إسحاق أيب جده عن يونس، بن إسرائيل حديث
الثوري، فإهنا موجودة يف مسند أمحد، ول ختفى على حافظ مثله، واألظهر أنه قصد غرابته هبذا اإلسناد، وقد ي شعِّر  

 وهللا أعلم. كالمه بأنه يرى أنه ل يصح إل هو عن أيب إسحاق،
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 رمحن بن مهدي، والدارقطين.وقدَم إسرائيل: عبدال
 وقد جاء أن مساعه من أيب إسحاق بأخرة.

لكن جاء أنه كان حيفظ حديث أيب إسحاق كما حيفظ السورة من القرآن، وجاء أنه 
 أماله عليه، وأنه كان صاحب كتاب فيه.

 ،اقومً  وعدَّ  ،وشريك ،سفيان :أصحابنا كان»: هقول يونس، بن عيسىوجاء عن أخيه 
 فهو إسرائيل، ابين إيل اذهبوا: فيقول أيب، إىل جييئون إسحاق أيب حديث يف اختلفوا إذا

 .«مين هلا وأتقن ،مين عنه أروى
 التثبت يف هو ليس»وقد رجَّح الذهيب أنه كان أتقن من سفيان يف أيب إسحاق، قال: 

 مث ،«أعوام عشرة ومساءً  اصباحً  لزمه فإنه جده، حديث يف يقارهبما ولعله وشعبة، كسفيان
 مما أميل إليه أنا هذا»نقل كالم ابن مهدي يف تقويته عليهما يف حديث جده، مث قال: 

 .(1)«جده عكاز كان إسرائيل فإن تقدم،
 من أيب إسحاق بأخرة يؤيده، وهو  إسرائيل قوي، ومساعبتقدمي الثوري وقول اجلمهور 

 إسحاق، فقد قدَّموا عند األئمة يف املقارنة بني أصحاب أيب أساسٌ  معيارٌ  -فيما يظهر-
 شريًكا مع ضعفه عندهم على إسرائيل، لكون شريك أقدم وأصح منه مساًعا من أيب إسحاق.

إل أن كوَن إسرائيل صاحب كتاب، وإمالَء أيب إسحاٍق حديَثه عليه بنفسه، ورجوَع 
ٍة أصحاب أيب إسحاق إليه حال اخلالف، ومنهم سفيان الثوري نفس ه، يدله على أنه يف مرتب
 عالية من بينهم، وأنه ل يبعد أن يكون يف مرتبة الثوري وشعبة، ل سيما إذا حدَّث من كتابه.

 وعليه، فروايته هلذا احلديث إن مل تكن أقوى من رواية الثوري، فهي يف درجتها.
سوى  -فيما وجدت-لكن قد يشكل على رواية الثوري أهنا غريبة عنه، فإنه مل يروها 

، إل أنه ليس (3)كما قال ابن معني« ثقة ثقة»ي، وهو وإن كان يف الثوري أيب إسحاق الفزار 
معدوًدا يف الطبقات األوىل من أصحابه، اليت اختصَّت به، وروت عنه علمه، وأكثرت عنه، 

________________________ 

(، سري أعالم النبالء 22(، سؤالت ابن بكري للدارقطين )ص122( انظر فيما سبق: العلل الكبري، للرتمذي )ص1)
(. وتنظر دراسة د. عبدالعزيز 1/122(، هتذيب التهذيب )3/022(، شرح علل الرتمذي، لبن رجب )0/228)

هلمداين الكويف، ترمجته وأقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه، إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ا»العبداللطيف 
 «.ضوابط اجلرح والتعديل»، ملحقة بكتابه «دراسة حتليلية

 (.21( تاريخ الدارمي )ص3)
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حىت فاضل األئمة بينهم، وقدَّموهم فيه، كيحىي القطان، وابن املبارك، وابن مهدي، ووكيع، 
 ،اجلراح بن ووكيع ،سعيد بن حيىي :ستة الثوري سفيان أصحاب: »وأيب نعيم، قال ابن معني

 أوثق من: املديين ابن، وسئل (1)«نعيم وأبو ،مهدي بن وعبدالرمحن ،واألشجعي ،املبارك وابن
، (3)«، وأبو نعيمووكيع ي،مهد بن وعبدالرمحن ،القطان حيىي»: قالف الثوري؟ أصحاب

 وقال ،(2)«نعيم وأبو ،وعبدالرمحن ،ووكيع ،ىيحي»وسئل أمحد: من أصحاب الثوري؟ فقال: 
 أثبتهم، وهو ،سعيد بن حيىي :املعروفون األثبات الثوري أصحاب»: الفالسعمرو بن علي 

 أرواهم واألشجعي القوم، رابع نعيم وأبو ا،حديثً  عنه أحسنهم من وهو ،ووكيع مهدي، وابن
 بعد والناس األشجعي، من باحلديث أعلم األربعة وهؤلء ،املوت متقدم وهو ،رواية وأكثرهم

وكذا  ،(4)، مث ذكر آخرين من الطبقة الثانية ومل يذكر الفزاري«...متقاربون سفيان يف هؤلء
 أقوى ، وسئل الدارقطين عن(2)ذكر أمحد بن صاحل املصري أصحاب الثوري، ومل يذكر الفزاري

 بن وعبدالرمحن ،املبارك بن وعبدهللا ،القطان حيىي»: فقال الثوري؟ أصحاب من نفسه يف من
 .(2)«عياض بن وفضيل ،معاذ بن ومعاذ ،نعيم وأبو ،اجلراح بن ووكيع ،مهدي

، لكن مراده أصحابه الفقهاء، فإن كتابه (0)نعم، قد عدَّه النسائي يف أصحاب الثوري
، «بعدهم ومن  هللا رسول أصحاب من صارماأل فقهاء تسمية»الذي عدَّه فيه عنوانه: 

 .(8)«الكوفة أهل من الفقهاء»سفيان الثوري يف  وقد عدَّ 
 وهذا قد يؤثر يف قوة رواية الثوري، وصالحيتها ملقابلة رواية إسرائيل.

________________________ 

(، معرفة الرجال، لبن حمرز 123(، وانظر: رواية ابن طهمان )ص2/222الدوري ) ابن معني، برواية ( تاريخ1)
 (.0/23، 2/234(، اجلرح والتعديل )1/342يب داود )(، سؤالت اآلجري أل1/122)

 (.2/121، 0/23( اجلرح والتعديل )3)

(، املنتخب من علل 1/342(، وانظر: سؤالت اآلجري أليب داود )22( العلل ومعرفة الرجال، رواية املروذي )ص2)
 (.232اخلالل )ص

 (.2/222( إكمال هتذيب الكمال )4)

 (.2/42( إكمال هتذيب الكمال )2)

 (، وحيتمل أن ذكر فضيل بن عياض مستأنف.128( سؤالت ابن بكري )ص2)

 (./ملحق بالضعفاء الصغري للبخاري والضعفاء واملرتوكني للنسائي302األمصار )ص فقهاء ( تسمية0)

 (.0/133( وكذلك أسنده من طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )8)
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 عشرادي احلاحلديث 

: حجاج قال كذا»وأما احلجاج بن أرطاة، فقد استغرب ابن أيب خيثمة روايته، فقال: 
ر به، فأسقط إمنا قصَّ  -فيما يظهر-، واحلجاج «أحد بينهما ليس ،رعية أن ،إسحاق أيب عن

كما   - والتدليس اخلطأ كثري صدوقشيخ أيب إسحاق، ولعله لالختالف عليه فيه، واحلجاج 
 .، ففي ضبطه شيء-(1)مرَّ يف احلديث الثامن

 على ترجيح رواية إسرائيل، ولعلها أثبت وأصح، وهللا أعلم. -كما سبق-وقد تتابع األئمة 
 :احلكم على الوجه الراجح

 عن الشعيب، مرساًل.رواه أبو إسحاق، 
ومل أجد أليب إسحاق تصرحًيا بسماع هذا احلديث من الشعيب، وإن كان مساعه ثابًتا 

مذكور بالتدليس، وقد عدَّه ابن حجر يف املرتبة الثالثة من  ، وأبو إسحاق(3)عنه يف اجلملة
 فيه صرحوا مبا لإ أحاديثهم من ئمةاأل حيتج فلم ،التدليس من أكثر من»املدلسني، وهم 

 .(2)«بالسماع
 احلديثني وإسناد»واملراسيل ضعيفة، ولذا قال البيهقي يف هذا احلديث وحديٍث آخر: 

 .، وهو كما قال(4)«قوي غري
 

 أبدى ابن أيب خيثمة إشارتني يف كالمه:
 إشارة إىل ترجيح رواية إسرائيل على رواية الثوري: -1

-رينة اختصاص إسرائيل جبد ِّه، فيما تشري إليه عبارته واستعمل لذلك ابن أيب خيثمة ق
 ، وأيد ذلك: أنه مقدَّم فيه، وأن رواية الثوري غريبة عنه يف نفسها.-كما سبق توضيحه

 ،أبو نعيمو  ،ابن مندهو  ،الدارقطينو  ،داود وأب ابَن أيب خيثمة على ذلك: ووافق
 .النخشيبو 

 عن أيب إسحاق:إشارة إىل غرابة رواية احلجاج بن أرطاة  -3
 لراوي املختَ َلف فيه.ا أنه تقصري منه بإسقاطاحلجاج، و  حالتبني أن ذلك يؤيده و 

________________________ 

 (.182ص( )1)

 (.1482( انظر: صحيح مسلم )3)

 .(43طبقات املدلسني )ص( 2)

 (.2/112( السنن )4)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/222)التاريخ الكبري الس ِّ
 جماهد، عن منصور، عن األحوص، أبو أخربنا: قال األصبهاين، ابن حدثنا -977

 مث ،...سليم بين أرض يف اخلوف صالة  هللا رسول صلى: قال ،الزرقي عياش أيب عن
 .احلديث ذكر

 .عياش أيب عن جماهد،: لقا كذا
ْثنا: قال جماهد، عن منصور، عن جرير، نا: قال أيب، فحدثنا -088  أيب عن ُحد ِّ

 ذكر مث ،...الوليد بن خالد املشركني وعلى ،سفانبعُ   النيب مع كنا: قال ،عياش
 .احلديث

 

 األول: منصور، عن جماهد، عن أيب عياش الزرقي: الوجه
 ( عن الثقة،408األم ) أخرجه الشافعي يف *

(، 6085ومن طريقه ابن أيب حامت يف تفسريه )-( 1444وأبو داود الطيالسي )
، وأبو -(2/264(، والبيهقي )2806(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )6120والطرباين )

، -(24/151ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 268بكر الشافعي يف الغيالنيات )
 بن عمر،  من طريق ورقاء

 (،15608ومن طريقه أمحد )-( 4224(، وعبدالرزاق )2/602والواقدي يف املغازي )
(، 6122(، والطرباين يف الكبري )2245(، وابن املنذر يف األوسط )222وابن اجلارود )

، -(021(، وابن اجلوزي يف التحقيق )142(، واحلنائي يف احلنائيات )1444والدارقطين )
( 15602عن وكيع، وأمحد ) -(2046ومن طريقه ابن حبان )-( 0254وابن أيب شيبة )

(، والطحاوي يف شرح 182عن مؤمل بن إمساعيل، والسري بن حيىي يف حديث الثوري )
(، من طريق قبيصة، وابن أيب حامت يف 242(، وأحكام القرآن )1/210معاين اآلثار )

طريق أيب إسحاق الفزاري، (، من 2/105(، وابن قانع يف معجم الصحابة )6088تفسريه )
 ستتهم )الواقدي، وعبدالرزاق، ووكيع، ومؤمل، وقبيصة، والفزاري( عن سفيان الثوري،
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ومن طريقه أبو داود -/اجلهاد( 2682/التفسري، 505وسعيد بن منصور يف سننه )
 السنن(، والبيهقي يف 1/224(، واحلاكم )1440(، والدارقطين )6148(، والطرباين )1225)
(، والطربي يف 1885(، والبغوي يف شرح السنة )5462(، ومعرفة السنن واآلثار )2/265)

/مسند عمر(، عن حممد بن محيد، والدارقطين 428(، وهتذيب اآلثار )4/412تفسريه )
 ري( من طريق يوسف بن موسى، وسعيد بن سليمان الواسطي، والبيهقي يف الكب1440)
ريق حيىي بن حيىي، مخستهم )سعيد بن منصور، (، من ط2/256(، ودالئل النبوة )2/265)

 وابن محيد، ويوسف بن موسى، وسعيد بن سليمان، وحيىي بن حيىي( عن جرير بن عبداحلميد،
ومن طريقه ابن أيب عاصم يف -( 0240(، ومصنفه )016وابن أيب شيبة يف مسنده )

يقه الطرباين ومن طر -( 15601، وأمحد )-(6124(، والطرباين )2148اآلحاد واملثاين )
(، واخلطيب يف الكفاية 1868(، والكربى )2/145، والنسائي يف الصغرى )-(6124)

 ،(1)(، من طريق شعبة بن احلجاج154)ص
/مسند عمر(، وابن أيب حامت يف 448(، وهتذيب اآلثار )4/412والطربي يف تفسريه )

 ، من طريق شيبان بن عبدالرمحن،(2)(6881تفسريه )
(، 1861(، والكربى )2/144(، والنسائي يف الصغرى )4/448ه )والطربي يف تفسري 

 من طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد،
 /مسند عمر(، والدواليب يف الكىن448(، وهتذيب اآلثار )4/414ي يف تفسريه )رب والط
 (، من طريق إسرائيل بن يونس،6128(، والطرباين )208واألمساء )

 زهري بن معاوية،( من طريق 2565والبغوي يف اجلعديات )
 /خمطوط( من طريق قيس بن الربيع،08وابن السماك يف الثاين من أماليه )

 ( من طريق زائدة بن قدامة،6122) يف الكبري والطرباين
 ( من طريق علي بن صاحل،6125)فيه و 

________________________ 

، وهذه الصيغة ليس فيها ما يفيد «أيب عياش حيدث عنمسعت جماهًدا »بلفظ:  ة شعبة( تنبيه: جاءت صيغة رواي1)
، وبيان ذلك يطول، وممن نص عليه: ابن الرتكماين يف اجلوهر «عن»التصريح بالسماع، بل هي لفظة حمتملة كلفظة 

 .ى أهنا تفيد السماع، فعزاها إىل النسائيعل (0/246ابن رجب يف فتح الباري )وقد مشى (. 18/150) يالنق

، وابن شابور معروف بالرواية عن شيبان دون سفيان، «عن سفيان»( وقع فيه من رواية حممد بن شعيب بن شابور: 2)
 «.عن شيبان»وقد أورد ابن أيب حامت رواية سفيان من وجه آخر سبق، فالظاهر أن الصواب يف هذا املوضع: 
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 ( من طريق جعفر بن احلارث،6124)فيه و 
وعبدالعزيز بن وشيبان، بة، الثالثة عشر راويًا )الثقة، وورقاء، والثوري، وجرير، وشع

عبدالصمد، وإسرائيل، وزهري، وقيس، وزائدة، وعلي بن صاحل، وجعفر بن احلارث( عن 
 وخمتصرًا. ، به، بنحوه مطواًل منصور
/خمطوط( من طريق قيس بن الربيع، 08وأخرجه ابن السماك يف الثاين من أماليه ) *

 ، به، بنحوه.جماهدعن خصيف، عن 
 ور، عن جماهد، قال: ُحد ِّثنا عن أيب عياش:الوجه الثاين: منص

 .ابن أيب خيثمة غري الوجه هذا من أخرجه من أجد مل *
ثَنا أبو عياش:  الوجه الثالث: منصور، عن جماهد، قال: َحدَّ

( عن أيب يعلى، عن أيب خيثمة، والبيهقي يف معرفة السنن 2045أخرجه ابن حبان ) *
يد، كالمها )أبو خيثمة، وقتيبة( عن جرير بن ( من طريق قتيبة بن سع5464واآلثار )

، ومتام الرازي -(2805وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 6126عبداحلميد، والطرباين )
، من طريق داود بن عيسى، -(155وعنه احلنائي يف احلنائيات )-( 221يف فوائده )

قرة موسى بن طارق،  (، من طريق أيب284زول )(، وأسباب الن261والواحدي يف الوسيط )
 ، به، بنحوه.منصورعن سفيان الثوري، ثالثتهم )جرير، وداود، والثوري( عن 

 

 رواه منصور بن املعتمر، عن جماهد، واختُلف عنه على ثالثة أوجه:
 : منصور، عن جماهد، عن أيب عياش الزرقي:الوجه األول

من -، وورقاء بن عمر، وسفيان الثوري ورواه عنه: أبو األحوص، والثقة عند الشافعي
  ، وجرير -رواية الواقدي، وعبدالرزاق، ووكيع، ومؤمل، وقبيصة، وأيب إسحاق الفزاري، عنه

 من رواية سعيد بن منصور، وحممد بن محيد، ويوسف بن موسى، وسعيد بن سليمان الواسطي،-
بن عبدالرمحن، وإسرائيل،  ، وشعبة، وعبدالعزيز بن عبدالصمد، وشيبان-وحيىي بن حيىي، عنه

 وزهري بن معاوية، وقيس بن الربيع، وزائدة بن قدامة، وعلي بن صاحل، وجعفر بن احلارث.
 : منصور، عن جماهد، قال: ُحد ِّثنا عن أيب عياش الزرقي:الوجه الثاين

 .-من رواية ابن أيب خيثمة، عن أبيه أيب خيثمة، عنه-ورواه عنه: جرير 
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ثَنا: قال جماهد، عن ،منصور: الثالث الوجه  :الزرقي عياش أبو َحدَّ
 أيبمن رواية -، وجرير -عنه ،من رواية أيب قرة موسى بن طارق-ورواه عنه: الثوري 

 .عيسى بن داودو  ،-، عنهسعيد بن قتيبةو  ،)يف قول أيب يعلى عنه( خيثمة
عنه، عن جماهد، عن أيب عياش، ومنه يتبني أن اجلماعة من أصحاب منصور روته 

 بالعنعنة، والعنعنة صيغة مبدلة عن صيغة صرحية يف السماع أو االنقطاع، وليست صيغة أصلية
 لألداء.

وقد جاءت الصيغة األصلية لألداء يف رواية اثنني من أصحاب منصور: سفيان الثوري، 
 وجرير بن عبداحلميد، واختُلف عنهما فيها:

 سفيان الثوري: -1
كيع، ومؤمل بن إمساعيل، وقبيصة بن عقبة، وأبو رواه الواقدي، وعبدالرزاق، وو ف *

 ، بالعنعنة بني جماهد وأيب عياش.عن الثوريإسحاق الفزاري، 
ثنا أبو عياش»، بصيغة: عن الثوريورواه أبو قرة موسى بن طارق،  *  «.َحدَّ

، وهذا من إغرابه، فإن عامة أصحاب الثوري، ومنهم بعض (1)وأبو قرة ثقة يُغرب
 كوكيع، يروونه عنه بالعنعنة، وهو احملفوظ عن الثوري.  املقدَّمني فيه،

 جرير بن عبداحلميد: -2
رواه سعيد بن منصور، وحممد بن محيد الرازي، ويوسف بن موسى، وسعيد بن  *

سليمان الواسطي، وحيىي بن حيىي النيسابوري، عنه، عن منصور، عن جماهد، عن أيب عياش، 
 .بالعنعنة
 ن حرب، عن جرير، واختُلف عنه:ورواه أبو خيثمة زهري ب *
، عن أبيه أيب خيثمة، عن جرير، عن منصور، عن جماهد، ابن أيب خيثمةفرواه  **  

 ...، فذكره.عياش أيب عن ثناد ِّ حُ : قال
: قال جماهد، عنورواه أبو يعلى، عن أيب خيثمة، عن جرير، عن منصور،  **  

 ...، فذكره.عياش أبو ثنادَّ حَ 

________________________ 

 (.5844)التهذيب ( تقريب 1)
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، فتابع رواية أيب يعلى، عن عياش أبو ناثَ دَّ حَ عيد، عن جرير، بلفظ: ورواه قتيبة بن س *
 أيب خيثمة.

وال بد من حترير اخلالف عن أيب خيثمة، عن جرير، قبُل، وهو خالٌف نازٌل جدًّا، 
حيتاج أن يُنظر يف كون روايََت الوجَهني مضبوطَتني يف مصدَري خترجيهما، قبل اعتمادمها عن 

 راويَيهما:
 ، فهي مضبوطة عنده هكذا، يدلُّ لذلك أمران:ابن أيب خيثمةية فأما روا

، وُضبطت بضم (1)أحدمها: أهنا وقعت على هذه الصورة يف أصل الكتاب اخلطي
 «.ُحدثنا»احلاء: 

ثانيهما: أنه أشار هبا إىل علة رواية أيب األحوص، عن منصور، وهي رواية ظاهرها 
جماهد: ُحد ِّثنا عن »إال خبالفها، وهو لفظ:  ، فال تعل«عياش أيب عن جماهد،»االتصال: 
 «.أيب عياش

 ورواية أيب يعلى، عن أيب خيثمة، مضبوطٌة عند ابن حبان كذلك، ألمرين:
، وبرتتيب ابن (2)أهنا وقعت كذلك يف األصول اخلطية للكتاب برتتيبه األصلي -1

 ، وغريمها.(4)داهلادي، وابن عب(2)نقلها اهليثميكذلك ، و -الذي ُخر ِّج منه احلديث- بلبان
 أن زعم من قول املدحض اخلرب ذكر»أن ابن حبان بوَّب على احلديث بقوله:  -2

 .(6)...«الزرقي عياش أيب من اخلرب هذا يسمع مل اجماهدً 
ابن أيب خيثمة : أن رواية -وهللا أعلم-واملسألة من مواضع اإلشكال، لكن األقوى فيها 

 ُضها بعًضا:، وذلك ألمور يؤيد بعأصح عن أبيه
جاءت يف مصدٍر عاٍل، ورواية أيب يعلى يف مصدر نازل،  ابن أيب خيثمةأواًل: أن رواية 

 أُل ِّف بعد األول بعدَّة ُعقود.

________________________ 

 (.55( )ق1)

 .(4116صحيح ابن حبان )التقاسيم واألنواع( )( 2)

 (.164( موارد الظمآن )ص2)

 (.2/680( تنقيح التحقيق )4)

 (.4/120( صحيح ابن حبان )6)
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ثانًيا: أن بني ابن حبان وأيب خيثمة واسطة، وليس بني ابن أيب خيثمة وأبيه أحد، ومن 
 ع احتمال اخلطأ، وتقر ِّبه.املتقرر املعلوم أن زيادة الوسائط يف اإلسناد تزيد مواض

 ثالثًا: أن املصن ِّف ابٌن أليب خيثمة، وحافٌظ حلديثه، وخمتصٌّ به، خالَف أيب يعلى، والبنو ة
ح حديث الراوي عند االختالف، فكيف واالبن حافٌظ مصن ِّف.  من جهات االختصاص الَت ترج ِّ

ثنا فالن»رابًعا: أن االشتباه شديد بني صيغة  ، وقد «د ِّثنا عن فالنحُ »، وصيغة: «َحدَّ
 لى بعض الرواة، فيجري على اجلادة، ويظنه تصرحًيا بالتحديث.ع« عن»يسقط لفظ 

خامًسا: أن التصريح بالسماع معروف من رواية داود بن عيسى، عن منصور، وقد قال 
 عيسى بن داود إال (الزرقي عياش أبو ثناحد): منصور أصحاب من أحد يقل مل»أبو نعيم: 

يف النفس من رواية التصريح عن  ، وهذا يثري(1)«عياش أيب عن: قالوا كلهم الباقونو  النخعي،
 جرير، عن منصور، وهي من روايات أصحاب منصور الَت نفى أبو نعيم لفظ السماع عنها.

 سادًسا: أن الروايات األخرى عن جرير، وفيها روايات األثبات احلفاظ: سعيد بن منصور،
سعدويه، وحيىي بن حيىي النيسابوري، وتابعهم حممد بن محيد  وسعيد بن سليمان الواسطي

، «عن»الرازي، ويوسف بن موسى القطان، ليس فيها التصريح بالسماع، بل رووه بصيغة: 
مع كونه ثقة  ،، فيبعد أن يشذ أبو خيثمة(2)وسعيد بن منصور كان ضابطًا أللفاظ األداء

 عن هؤالء، فريويه بصيغة السماع. ،(2)ثبًتا
سابًعا: أن األئمة حكموا باالنقطاع على رواية جماهد، عن أيب عياش، قال الرتمذي 

، وذكره ابن حبان منسوبًا إىل من مل «عياش أيب من جماهد مساع يعرف ال»والنخشيب: 
بعض أهل »، و«احملد ِّثني»، ونسبه البيهقي إىل «يف مساعه منه نظر»يسم ِّه، وقال أبو نعيم: 

 .(4)«العلم باحلديث
، وهي ما «حدثنا»والذي يظهر أنه وقع اخلطأ نفسه يف متابعة أيب خيثمة على صيغة: 

أخرجه البيهقي من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، به، مع أن هذه الرواية وقعت هكذا 
________________________ 

 (.2/1145( معرفة الصحابة )1)

 (.1/204( ذكره الطحاوي بذلك يف هشيم، انظر: شرح معاين اآلثار )2)

 (.2842)التهذيب تقريب ( 2)

(، معرفة السنن واآلثار، للبيهقي 2/1145(، معرفة الصحابة، أليب نعيم )4/120( انظر: صحيح ابن حبان )4)
 (.244(، جامع التحصيل )ص1/458(، احلنائيات )2/264(، خمتصر خالفيات البيهقي )6/28)



 عشر يناثالاحلديث  228                                                                                                

 فيه بنيَّ و »للبيهقي، وذكرها جوابًا عن نفي مساع جماهد من أيب عياش، وأكد ذلك بقوله: 
 .(1)«ياشع أيب نم جماهد مساع

ومجلٌة من األمور املذكورة يف رواية أيب خيثمة عن جرير تصلح لبيان ذلك يف رواية 
 .(2)قتيبة، وقتيبة كأيب خيثمة، ثقة ثبت

فاألظهر: أن جريرًا ال يرويه بصيغة السماع الصرحية، بل رواه بعض أصحابه بصيغة 
صروها عن صيغة صرحية )عن( احملتملة للسماع واالنقطاع، وبنيَّ أبو خيثمة أهنم اخت

 .-إن صح عنه-باالنقطاع، وتابعه قتيبة 
 :الثالثة على أوجهه اخلالف عن منصورقد عاد وإذا ثبت ما سبق، ف

أيب األحوص، والثقة عند الشافعي، وورقاء بن  بالعنعنة، وهي رواية مجلة أصحابه،
الرمحن، وإسرائيل، عمر، وسفيان الثوري، وشعبة، وعبدالعزيز بن عبدالصمد، وشيبان بن عبد

 وزهري بن معاوية، وقيس بن الربيع، وزائدة بن قدامة، وعلي بن صاحل، وجعفر بن احلارث.
 وبالتصريح بالسماع، وهي رواية داود بن عيسى.

 جرير.وبالتصريح باالنقطاع، وهي رواية 
وقد ذكر ابن أيب خيثمة من ذلك: رواية العنعنة، فأخرجها من طريق أيب األحوص، 

مث أسند رواية التصريح باالنقطاع، من  ،«عياش أيب عن جماهد،: قال كذا»غرهبا بقوله: واست
 طريق جرير.

ب هبا على ما ويظهر أن ابن أيب خيثمة يرجح جرير، املصرحة باالنقطاع، ألنه عقَّ 
 استغربه من الرواية املومهة لالتصال.

لسماع، وهي رواية داود وسيأيت حبث ما يرجح ذلك عقب النظر يف الرواية املصرحة با
 هذا»قد سبق إنكارها عن أيب نعيم، وأن داود تفرد هبا، وقال النخشيب: بن عيسى، حيث 

 احلجاج أيب عن ،الكويف السلمي املعتمر بن منصور عتاب أيب حديث من مشهور حديث
 عمر بن ورقاء رواه، الصامت بن زيد وامسه الزرقي عياش أيب عن ،املكي جرب بن جماهد

 ،منصور عن ،وغريهم ،عبداحلميد بن وجرير ،وشعبة ،الثوري سعيد بن وسفيان ،شكريالي
 

________________________ 

 (.2/264(، وانظر: السنن )6/28( معرفة السنن واآلثار )1)

 (.6622)التهذيب ( تقريب 2)
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 .(1)...«عيسى بن داود حديث من غريب وهو
 ،(2)«احلديث عزيز امتقنً  وكان»وداود بن عيسى ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: 

،  لكنه خالف يف ذكر السماع مجاعاٍت من أصحاب منصور، منهم أثبت أصحابه فيه
 كجرير، والثوري، وشعبة، وغريهم.

وإذن، فقد رجح ابن أيب خيثمة رواية جرير، عن منصور، بالتصريح باالنقطاع بني 
هذه الرواية قد تكون هي عمدة من حكم بعدم مساع جماهد من جماهد، وأيب عياش الزرقي، و 

 .يف كالمه ة، فهم من هذه اجلهة موافقون البن أيب خيثمأيب عياش، وقد مرَّ نقل أقواهلم
 واألظهر أن رواية جرير حمفوظة عن منصور، كما أشار ابن أيب خيثمة، ألمور:

 أصحاب أثبت»األول: أن جريرًا أحد املقدَّمني من أصحاب منصور، قال الدارقطين: 
عن أصحاب  الدارمي فصاًل عثمان ، وملا عقد (2)«الضيب وجرير وشعبة، الثوري، :منصور

 جرير» :فقال ؟شريك أو منصور يف إليك أحب جريرن معني: منصور، بدأ به، فسأل اب
 ، وظاهر هذا أن جريرًا مقدَّم عنده يف منصور.(4)قدَّم شريًكا على أيب األحوص، مث «به أعلم

صيغة:  فظُ الثاين: أن مع جرير تفصياًل يف اإلسناد، وبيانًا ملا ُأمجل من صيغ أدائه، وحِّ 
 هلة بالعنعنة، وخمالفة اجلادة قرينة تثبت وحتفُّظ.من الرواية السصعب أ« ُحد ِّثنا عن»

جرير تفيد أن  الثالث: أن منصورًا توبع فيه على ما رواه جرير يف اجلملة، فإن روايةَ 
كما بلغته عن أيب عياش، وقد جاء احلديث عن جماهد من   رسله، وحيكي فيه القصةَ جماهًدا يُ 

رواه عنه على هذا النحو: حيث با عياش، رواية سبعة من أصحابه مرساًل، مل يذكروا فيه أ
 وعكرمة جنيح، أيب وابن ذر، بن وعمر جريج، وابن ،بن عبدالرمحن وخالد ،السختياين أيوب

 .(6)موسى بن وأيوب خالد، بن
________________________ 

 (.2/002( احلنائيات )1)

 (.5/204( الثقات )2)

 (.2/421( شرح علل الرتمذي )2)

 (.58ي )صمر ( تاريخ ابن معني، برواية الدا4)

( 4225)و عبدالرمحن، بن خالد طريق من( 4226)و السختياين، أيوب طريق من( 4224) عبدالرزاق ( أخرجه6)
 أيب ابن طريق من( 412 ،4/411) تفسريه يف والطربي ذر، بن عمر عن( 0252) شيبة أيب وابن جريج، ابن عن

 عن( 155 عقب) احلنائيات ختريج يف النخشيب وعلقه خالد، بن عكرمة عن( 1225 عقب) داود أبو وعلقه جنيح،
موسى. ورواياهتم خمتصرة، ومطولة. وقد  بن أيوب عن األوزاعي، عن مسلم، بن الوليد عن زريق، بن عبدهللا بن يزيد

= 
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يعين: روايات صالة - صحيح عندي الروايات كل»ورجَّح اإلرساَل البخاري، قال: 
 ،(1)«مرساًل  أراه فإين ،الزرقي عياش أيب عن ،جماهد حديث إال...، يستعمل وكلٌّ  ،-اخلوف

 ذكر غري من  النيب عن إرسالُهُ  جماهدٍ  عن الصواب احلديث، هذا أن: مراده»قال ابن رجب: 
 خالد، بن عكرمة فرواه عنه، منصور، رواية خبالف عنه، جماهد، أصحاب رواه كذلك ،عياش أيب

 أيب ذكر غري من ،مرساًل   النيب عن جماهد، عن ثالثتهم ،موسى بن وأيوب ،ذر بن وعمر
للصحيح عن منصور،  ، وقد تبنيَّ أن رواية هؤالء مؤيدةٌ (2)«البخاري عند أصح وهذا، عياش

 .، وُيستعمل القدر املشرتك بني الروايتني يف ذلك، وهو حكاية القصة مرسلةً ال خمالفة له
 عن ،موسى بن أيوب عن ،األوزاعي ورواه»، وقال: «مرسل وهو»وقال النخشيب: 

 .(2)«الصواب وهو...، مرساًل   النيب عن ،جماهد
ها الذي جماهد إىل القصة، وصاحبَ  وقد جوَّد منصوٌر روايته عن جماهد، فذكر فيه واسطةَ 

 «.ُحد ِّثنا عن»عنه، وهو أبو عياش الزرقي، فذِّكرُه حمفوظ عن جماهد بصيغة االنقطاع:  هُ ت  بلغَ 
 عن منصور من أثبت أحد ما»، قال ابن معني: ومنصور من أثبت الناس يف جماهد

 .(4)«جنيح أيب ابن إال ،منصور من جماهد عن أروى أحدٌ  ليس»، وقال أمحد: «جماهد
هذا، وقد رواه قيس بن الربيع، عن خصيف بن عبدالرمحن اجلزري، عن جماهد، عن أيب 

 عياش الزرقي، به.
ورواه عن منصور أيًضا،  ، وقد رواه على هذا الوجه،(6)وقيس ضعيف على األرجح

 .-فيما وجدت-ومثله ال حيتمل منه الرواية على الوجهني، خاصة مع انفراده عن خصيف 

________________________ 
= 

واحًدا، انظر: هتذيب  حرفًا إال جماهد من يسمع مل -كما قال الربدجيي-، وهو «جماهد قال»بن جريج يف روايته: قال ا
 (.2/514التهذيب )

 (.80( العلل الكبري، للرتمذي )ص1)

 (.0/245( فتح الباري )2)

 (.2/002، 1/458( احلنائيات )2)

 (.661، 20/668)الكمال هتذيب  (4)

: بقوله (6642)التهذيب يف تقريب على وصفه ابن حجر اقتصر (، وقد 2/444تهذيب )( انظر: هتذيب ال6)
 قد جرحه عدد من األئمة جرًحا مفسرًا،لكن ، «به فحدث حديثه، من ليس ما ابنه عليه وأدخل كرب، ملا تغري صدوق»

 وضعفه اجلمهور.
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، السابق ذكرهم ولو ثبتت رواية خصيف، فإن رواية ابن أيب جنيح، ومنصور، واجلماعة
 عن جماهد، تُعِّلُّها، وهللا أعلم.

 احلكم على الوجه الراجح:
 .عن جماهد، قال: ُحد ِّثنا عن أيب عياش، بهترجَّح أن منصورًا رواه 

 وسبق أن منصورًا أحد أرفع أصحاب جماهد.
 فهو إسناد ضعيف. سناد منقطع بني جماهد وأيب عياش،اإلو 

 

 ،أشار ابن أيب خيثمة إىل إعالل الرواية الَت ظاهرها اتصاُل ما بني جماهد وأيب عياش
 «.ُحد ِّثنا عن»رواية الصرحية باالنقطاع بينهما، بصيغة: ، بال«عن»الَت جاءت بصيغة: 

جرير من املقدَّمني من أصحاب منصور، وأن معه وتبنيَّ أن مما يرجح ذلك: كون 
ه بالصيغة السهلة تفصياًل يف اإلسناد، وأنه حفظ الصيغة التامة، ومل يسلك اجلادة، فريوِّ 

رير يف اجلملة، حيث رواه سبعة من املعنعنة، كما أن منصورًا توبع فيه على ما رواه ج
 أصحاب جماهد، عنه، مرساًل.

وبني ما رجَّحه ابن  ذلك، : البخاري، والنخشيب، وبنييف احلديث قد رجَّح اإلرسالَ و 
 قدٌر مشرتك معترب. ،أيب خيثمة

كما ميكن أن يقال: إن من قال بعدم مساع جماهد من أيب عياش موافٌق البن أيب خيثمة 
 يف اجلملة.
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:322-1/322)التاريخ الكبري الس ِّ
 :اخلزرجي خارجة بن وزيد (018)

 حكيم، بن عثمان عن معاوية، بن مروان نا: قال املنذر، بن إبراهيم حدثنا -011
 رسول سألت: قال ،ثاحلار  بين يأخ -قال كذا- حارثة بن زيد عن طلحة، بن موسى عن
 بارك اللهم: وقولوا علي   صلوا»: قال عليك؟ نصلي كيف ،هللا رسول يا: فقلت ، هللا

 .«جميد محيد إنك ،إبراهيم وآل ،إبراهيم على باركت كما حممد، آل وعلى ،حممد على
 خالد   اإلسناد من ونقص حارثة، بن زيد: -املنذر ابن: يعين- إبراهيم لنا قال كذا

 .املخزومي ةسلم بن  
 :خارجة بن زيد: هو وإمنا

 حكيم، بن عثمان نا: قال معاوية، بن مروان نا: قال معني، بن حيىي حدثنا -018
 لبين أخ  - خارجة بن زيد عن طلحة، بن موسى عن ،املخزومي سلمة بن خالد عن

 فكيف ،عليك نسلم كيف علمنا قد ،هللا رسول يا: قلنا: قال ،-اخلزرج بن احلارث
 .حنوه ذكر مث نصلي؟

 .األنصار يف ذكره تقدم املوت، قد بعد تكلم الذي هذا هو خارجة بن وزيد -018
 بن عثمان نا: قال يونس، بن عيسى نا: قال جعفر، بن عبدهللا وحدثنا -018

 :فقال ،طلحة بن موسى دعا عبدالرمحن بن عبداحلميد أن ،سلمة بن خالد عن حكيم،
 عن زيد بن خارجة سألت أنا: موسى فقال ؟ النيب على الصالة يف بلغك كيف

 .مروان حديث حنو ذكر مث ،... النيب سألت أنا: زيد قال: فقال الصالة؟
 

 :موسى بن طلحة، عن زيد بن حارثة الوجه األول:
 .ابن أيب خيثمةمل أجد من أخرجه من هذا الوجه غري 

 :موسى بن طلحة، عن زيد بن خارجة :الثاينالوجه 
 ( من طريق07والسالم ) رجه النمريي يف اإلعالم بفضل الصالة على النيب أخ *

 ، به، بنحوه، تامًّا.ابن أيب خيثمة قاسم بن أصبغ، عن
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 عبدالرمحن بن علي( من طريق 3320وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *
 ، به، مبثله.حيىي بن معني، عن املغرية بن حممد بن

 ( عن إبراهيم بن املنذر،2/282لتاريخ الكبري )وأخرجه البخاري يف ا *
 ( عن عبدالرمحن بن إبراهيم دحيم،1/271ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )

ومن طريقه - (96 )وإمساعيل بن إسحاق القاضي يف فضل الصالة على النيب 
 ن املديين،(، من طريق علي ب3122، والطرباين )-(176العالئي يف إثارة الفوائد اجملموعة )

(، وابن 18) (، ويف الصالة على النيب 3777وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
 (، من طريق يعقوب بن محيد بن كاسب،1/322قانع يف معجم الصحابة )

 ،(3)( عن احلسن بن الصباح(1)/جزء من مسانيد العشرة221والطربي يف هتذيب اآلثار )
، عن -(2)(9/397ابن حجر يف اإلصابة ) كما ذكر-والبغوي يف معجم الصحابة 

 سويد بن سعيد، 
 ( من طريق حممد بن عبدهللا بن يزيد املقرئ،2/223وابن عدي يف الكامل )

 ( من طريق ابن أيب عمر العدين،3686وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
عن حممد بن  -(26كما نقل عنه النمريي يف اإلعالم )ص-وعلقه ابن أيب خيثمة 

 وأيوب بن حممد الوزان،عباد، 
هتم )إبراهيم بن املنذر، ودحيم، وابن املديين، وابن كاسب، واحلسن بن الصباح، شر ع

مروان بن وابن املقرئ، وابن أيب عمر العدين، وحممد بن عباد، وأيوب الوزان( عن وسويد، 
 ، به، بنحوه.معاوية

 إال أن سويًدا مسى الصحايب: يزيد بن خارجة.
( من 1213( عن علي بن حبر، والدواليب يف الكىن واألمساء )1012)وأخرجه أمحد  *

 طريق هاشم بن القاسم أيب النضر، كالمها )علي بن حبر، وأبو النضر( عن عيسى بن يونس،
 (، والطرباين802 معجم الصحابة )(، والبغوي يف2/282والبخاري يف التاريخ الكبري )

 

________________________ 

 «.اجلزء املفقود»عنوان بملطبوع ( وهو ا1)

 «.مساًعا... أذكر وال البزار، الصباح بن احلسن عن كتايب يف ووجدت»( رواه الطربي عنه وجادًة، قال: 3)

 (.11/267) الرتكي( وقع يف اإلسناد سقط يستدرك من طبعة 2)
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 (،2/202، وأبو نعيم يف احللية )-(2/202ولياء )ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األ-( 3122)
 ، من طريق موسى-(17/93ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 3688ومعرفة الصحابة )

والطربي يف هتذيب اآلثار  (،0933بن إمساعيل أيب سلمة التبوذكي، والنسائي يف الكربى )
 (17131ومي، والنسائي يف الكربى )/العشرة(، من طريق املغرية بن سلمة أيب هشام املخز 227)

من طريق عبدهللا بن حيىي الثقفي، ثالثتهم )أبو  -(98ومن طريقه النمريي يف اإلعالم )-
 سلمة التبوذكي، وأبو هشام املخزومي، وعبدهللا بن حيىي الثقفي( عن عبدالواحد بن زياد،

نمريي يف ومن طريقه ال-( 6068، 1319(، والكربى )2/28والنسائي يف الصغرى )
(، والبغوي يف معجم الصحابة 217، وأبو العباس السراج يف حديثه )-(96، 3اإلعالم )

 األموي، عن أبيه، سعيد بن حيىي بن عن سعيدثالثتهم )النسائي، والسراج، والبغوي( (، 802)
 ،عثمان بن حكيمثالثتهم )عيسى بن يونس، وعبدالواحد، وحيىي بن سعيد األموي( عن 

 به، بنحوه.
إال أن أبا سلمة التبوذكي يف روايته عن عبدالواحد بن زياد مل يسم والد زيد، بل قال: 

 سألت زيًدا األنصاري.
 ،طلحة بن موسى عنعن أبيه:  ،عن سعيد بن حيىي األموي ،والبغوي ،وقال السراج

 كيف ،عيسى أبا يا: قال مث ،السرير على فأجلسه دعاه أنه ،عبدالرمحن بن عبداحلميد عن
 ... خارجة بن زيد سألت: فقال ؟ هللا رسول على الصالة يف غكبل

 موسى بن طلحة، عن خارجة بن زيد، عن زيد: الوجه الثالث:
 ( عن حممد بن علي بن ميمون،16) أخرجه ابن أيب عاصم يف الصالة على النيب  *

 ( عن عبدالكرمي بن اهليثم القطان،803والبغوي يف معجم الصحابة )
 ، به، مبثله.عبدهللا بن جعفرميمون، وعبدالكرمي القطان( عن  كالمها )ابن

 دعا عبدالرمحن بن عبداحلميد أن سلمة، بن خالد إال أن ابن ميمون قال يف إسناده: عن
 ؟ النيب على الصالة يف بلغك كيف عيسى، أبا يا: فقال ابنه، أعرس حني طلحة بن موسى
 ... هللا رسول سألت أنا: فقال لصالة؟ا عن (1)خارجة بن زيد سألت أنا: موسى فقال

________________________ 

(، وبتحقيق حسني 32البن أيب عاصم، بتحقيق محدي السلفي )ص ( وقع يف مطبوعة الصالة على النيب 1)
ن ابن حجر نقله عن ابن أيب عاصم يف اإلصابة  أالإ، «زيد بن خارجة: »(11، وأصله اخلطي )ق(13شكري )ص

= 
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: طلحة بن موسى سأل عبداحلميد أن: سلمة بن خالد عنوقال عبدالكرمي القطان: 
: زيد فقال ،ازيدً  سألت أنا: خارجة فقال ؟ النيب على الصالة بلغك كيف ،عيسى أبا يا
 ... هللا رسول سألت أنا

 :موسى بن طلحة، عن زيد بن جارية :الرابع الوجه
( عن قيس بن حفص، عن عبدالواحد 2/282أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 بن زياد،
 عبدهللا بن زيادعن  -(3/321كما ذكر ابن عبدالرب يف االستيعاب )-والساجي 

( من طريق حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، 9916، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )(1)املزين
 )زياد، وسويد( عن مروان بن معاوية،  عن سويد بن سعيد، كالمها

، عن خالد بن سلمة، عن موسى، عثمان بن حكيمكالمها )عبدالواحد، ومروان( عن 
 به، بنحوه.

 إال أن سويًدا قال يف روايته عن مروان: عن يزيد بن جارية.
 :موسى بن طلحة، عن زيد بن ثابت :سمااخل الوجه

( عن حيىي بن عثمان بن صاحل، 3327أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *
 .(3)حوه، عن موسى، به، بنخالد بن سلمةعن عمرو بن خالد، عن عيسى بن يونس، عن 

 :موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيدهللا :دسالسا الوجه
 ومن طريقه ابن أيب عاصم يف الصالة على النيب -( 8032أخرجه ابن أيب شيبة ) *

(، والنمريي يف اإلعالم 3338لطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )(، وا933(، وأبو يعلى )1)
ومن طريقه املزي يف -، وأمحد -(2/32(، والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة )03)

________________________ 
= 

، ومل خيرج ابن أيب عاصم «زيد بن خارجة :قال لكن عيسى، طريق من عاصم أيب ابن وأخرجه»(، فقال: 9/391)
يتفق مع الروايات األخرى  «خارجة بن زيد»حجر، وقوله فيها: روايًة من طريق عيسى إال هذه، فهي اليت عناها ابن 

 عن شيخ ابن أيب عاصم )عبدهللا بن جعفر(.

، وكذلك وقع اسم هذا الراوي يف غري كتاب من كتب «زياد بن عبيدهللا املزين»( وقع يف مطبوعة االستيعاب: 1)
 .-بإذن هللا-السنة، وصوابه كما أثبت، وسيأيت الكالم عليه 

 ، مع أن الدارقطين«زيد بن خارجة»بـ« زيد بن ثابت»تصرف احملقق، فأبدل ه عثمان بن حكيم، و في ليسذا فيه، ك (3)
 «.ثابت بن زيد عن اإلسناد، هبذا حكيم، بن عثمان عن يونس، بن عيسى عن فقيل(: »...2/373قد قال يف العلل )
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(، وإمساعيل القاضي 2/282، والبخاري يف التاريخ الكبري )-(30/326هتذيب الكمال )
، 1312(، والكربى )2/28رى )(، والنسائي يف الصغ98) يف فضل الصالة على النيب 

/العشرة(، 230(، والطربي يف هتذيب اآلثار )932، 932(، وأبو يعلى )6060، 0932
وعمر  ، من طريق جممع بن حيىي،-(2/32ومن طريقه الضياء يف املختارة )-( 2والشاشي )

(، 2/28الصغرى )(، والنسائي يف 623/خمطوط(، والبزار )32بن زرارة احلدثي يف نسخته )
 من طريق شريك، ،-(02ومن طريقه النمريي يف اإلعالم )-( 17137، 1313والكربى )
، والطربي يف هتذيب اآلثار -(03ومن طريقه النمريي يف اإلعالم )-( 621والبزار )

(، 2/202(، وأبو نعيم يف حلية األولياء )3383/العشرة(، والطرباين يف األوسط )238)
والطربي يف تفسريه  احلكم بن مروان، عن إسرائيل،(، من طريق 268ومعرفة الصحابة )

/العشرة(، عن حممد بن محيد الرازي، عن هارون بن 236(، وهتذيب اآلثار )16/103)
 بن عثمان عنأربعتهم )جممع، وشريك، وإسرائيل، وعنبسة(  املغرية، عن عنبسة بن سعيد،

 ،موهب بن عبدهللا
 ،-(2/33ومن طريقه الضياء يف املختارة )- (3 )وابن أيب عاصم يف الصالة على النيب 

ومن طريقه أبو الربكات ابن أيب سعد النيسابوري يف -( 2/382وابن عدي يف الكامل )
 سليمان، من طريق -(00(، والنمريي يف اإلعالم )21أربعني حديثًا من الصحاح العوايل )

 ده سليمان،، عن جأيوب ، عن أبيهطلحة بن موسى بن عيسى بن سليمان بن أيوب بن
 ، به، بنحوه.موسى بن طلحةعن  (كالمها )ابن موهب، وسليمان بن عيسى

 عنعن ابن موهب، قال:  ،إال أن إمساعيل القاضي يف روايته من طريق جممع بن حيىي
 .«أبيه عن» :كتايب من سقط أبيه، عن أراه طلحة، بن موسى

 :موسى بن طلحة، عن النيب  :بعاسال الوجه
( عن إسرائيل، عن عثمان بن عبدهللا بن موهب، عن 623)عقب علقه البزار  *

 .، ومل يسق متنه، بهموسى بن طلحة
، «عن أبيه»( عن إسرائيل، به، فذكر 3/321وعلقه ابن عبدالرب يف االستيعاب )

 .«أبيه عن أراه» :فيه قال ورمباوقال: 
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 دونه:روى احلديث موسى بن طلحة، واختُلف عنه، وعمَّن 
 : موسى بن طلحة، عن زيد بن حارثة:الوجه األول

من رواية ابن أيب -مروان بن معاوية  :ورواه عنه: عثمان بن حكيم، فيما رواه عنه
 .-خيثمة، عن إبراهيم بن املنذر، عنه

 : موسى بن طلحة، عن زيد بن خارجة:الوجه الثاين
مروان بن معاوية  :رواه عنهعثمان بن حكيم، فيما  :ورواه عنه: خالد بن سلمة، وعنه

من رواية حيىي بن معني، وإبراهيم بن املنذر )يف قول البخاري عنه(، وعبدالرمحن بن إبراهيم -
دحيم، وعلي بن املديين، ويعقوب بن كاسب، واحلسن بن الصباح، وحممد بن عبدهللا بن 

، وعيسى -زان، عنهيزيد املقرئ، وابن أيب عمر العدين، وحممد بن عباد، وأيوب بن حممد الو 
، وعبدالواحد بن زياد -من رواية علي بن حبر، وهاشم بن القاسم أيب النضر، عنه-بن يونس 

، وحيىي -أيب سلمة التبوذكي، وأيب هشام املخزومي، وعبدهللا بن حيىي الثقفي، عنه من رواية-
 بن سعيد األموي.
 : موسى بن طلحة، عن خارجة بن زيد، عن زيد:الوجه الثالث

عيسى بن يونس  :عثمان بن حكيم، فيما رواه عنه :واه عنه: خالد بن سلمة، وعنهور 
عنه(، ابن أيب خيثمة، وعبدالكرمي بن اهليثم القطان، عبدهللا بن جعفر )يف قول من رواية -

 .-عنه
 : موسى بن طلحة، عن خارجة بن زيد:الوجه الرابع

عيسى بن يونس  :ا رواه عنهعثمان بن حكيم، فيم :ورواه عنه: خالد بن سلمة، وعنه
 .-، عنهحممد بن علي بن ميمون، عنه( )يف قول من رواية عبدهللا بن جعفر-

 : موسى بن طلحة، عن زيد بن جارية:الوجه اخلامس
 عبدالواحد بن زياد :عثمان بن حكيم، فيما رواه عنه :ورواه عنه: خالد بن سلمة، وعنه

 .-من رواية زياد بن عبدهللا املزين، عنه-عاوية ، ومروان بن م-من رواية قيس بن حفص، عنه-
 : موسى بن طلحة، عن يزيد بن خارجة:الوجه السادس

مروان بن معاوية  :عثمان بن حكيم، فيما رواه عنه :ورواه عنه: خالد بن سلمة، وعنه
 .-، عنهأيب القاسم البغوي، عنه( )يف قول من رواية سويد بن سعيد-
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 ة، عن يزيد بن جارية:: موسى بن طلحالوجه السابع
مروان بن معاوية  :عثمان بن حكيم، فيما رواه عنه :ورواه عنه: خالد بن سلمة، وعنه

 .-، عنهحممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، عنه( )يف قول من رواية سويد بن سعيد-
 : موسى بن طلحة، عن زيد بن ثابت:الوجه الثامن

)يف  من رواية عمرو بن خالد-نس عيسى بن يو  :عنهو ورواه عنه: خالد بن سلمة، 
 .-، عنهحيىي بن عثمان بن صاحل، عنه( قول

 : موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيدهللا:الوجه التاسع
 ،احلكم بن مروان يف قولإسرائيل )من رواية -ورواه عنه: عثمان بن عبدهللا بن موهب 

 ، وسليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة.-عنه(
 :وسى بن طلحة، عن النيب : مالوجه العاشر

 .-فيما علقه البزار عن إسرائيل، عنه-ورواه عنه: عثمان بن عبدهللا بن موهب 
 :تبني من العرض السابق أنه رواه موسى بن طلحة بن عبيدهللا، واختُلف عنه، وعمَّن دونهف

: اخلالف عم ن دون موسى بن طلحة:  أوًلا
 ، عنه.يمرواية عثمان بن حكوكل ذلك من اخلالف يف 

 :إبراهيم بن املنذر -1
 يف روايته عن مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم: اختُلف عنه

، بن طلحة فقال ابن أيب خيثمة، عن إبراهيم، عن مروان، عن عثمان، عن موسى *
 عن زيد بن حارثة،

وقال البخاري، عن إبراهيم، عن مروان، عن عثمان، عن خالد بن سلمة، عن  *
 يد بن خارجة.موسى، عن ز 

، فإنه قال بعد -فيما يظهر-وقد استوثق ابن أيب خيثمة من رواية إبراهيم بن املنذر 
 بن زيد: إبراهيم لنا قال كذا»، مث أعقب احلديث بقوله: «كذا قال»اسم زيد يف اإلسناد: 

، مث أعقب «خارجة بن زيد: هو وإمنا ،املخزومي سلمة بن خالد: اإلسناد من ونقص حارثة،
 بذكر ما يعله من رواية ابن معني، عن مروان بن معاوية. ذلك
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ما مسعه من إبراهيم بن املنذر من إسقاط خالد بن سلمة  ل  عِّ ويظهر أن ابن أيب خيثمة يُ 
، «نقص من اإلسناد...»بأنه قصر به، وبأن غريه جوَّده عن مروان بن معاوية، بقرينة قوله: 

 .ن حارثةوخيطُئه أيًضا يف تسمية الصحايب: زيد ب
واستعمل ابن أيب خيثمة لذلك أيًضا: متابعات املدار، حيث أسند عقب ذلك روايًة 

ذكر خالد بن سلمة بال  فيهامن طريق عثمان بن حكيم، هي رواية عيسى بن يونس، عنه، و 
، يف رواية عيسى اختالف   ذلك : خارجة بن زيد، عن زيد، ووقع يفخالف، لكن وقع فيها

َحه:  ومع هذا، فقد استفاد منها ابن أيب خيثمة يف  .زيد بن خارجة، فقطسيأيت أن راجِّ
 تصويب أن االسم يف اإلسناد: خارجة، ال: حارثة.

وضبطه فيما رواه  والظاهر أن إبراهيم بن املنذر حدَّث به ابَن أيب خيثمة، فلم يضبطه،
معاوية، وفيهم للبخاري، فإنه قد خالفه فيما أسند البن أيب خيثمة ُجل  أصحاب مروان بن 

األئمة، كابن معني، وابن املديين، ودحيم، وغريهم من الثقات، كابن املقرئ، وابن أيب عمر 
 العدين، وروايتهم أصح عن مروان كما أشار ابن أيب خيثمة.

 :سويد بن سعيد -3
، عن خالد بن سلمة، عن موسى بن بن حكيم ، عن عثمانعن مروانسويد  رواه

 :سويد ، واختُلف عنطلحة
، عن مروان، عن عثمان، عن خالد، عن سويد فقال أبو القاسم البغوي، عن *

 موسى: عن يزيد بن خارجة،
وقال مطني، عن سويد، عن مروان، عن عثمان، عن خالد، عن موسى: عن يزيد  *

 بن جارية.
 عن عثمان، عن :معاوية بن مروان عن وقيل»قال الدارقطين وذكر وجًها من احلديث: 

 .(1)«، والصواب: زيد بن خارجةوهم وكالمها، خارجة بن زيدي عن موسى،
 بن زيد حديث هذا: العلماء بعض قال»وقال ابن األثري بعد أن أشار إىل رواية مطني: 

 .(3)«خارجة

________________________ 

 (.2/373( العلل )1)

 (.2/079( أسد الغابة )3)
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 :والصواب...، تصحيف عن نشأ وهم وهو»رواية البغوي: وساق  ،وقال ابن حجر
 عنه، ،مطني طريق من نعيم أبو فأخرجه آخر، اومهً  سويد فيه وهم وقد ...،زاي أوله زيد،
 .(3)«خارجة :والصواب أبيه، اسمَ  فحرَّ  ،(1)جارية بن يزيد :قال

 يتلقن فصار يعم أنه إال ،نفسه يف صدوقفالظاهر أن هذا اضطراب  من سويد، وهو 
 .(2)القول معني بنا فيه فأفحش، حديثه من ليس ما

 مروان بن معاوية: -2
وإبراهيم بن املنذر، وعبدالرمحن بن إبراهيم دحيم، وعلي بن حيىي بن معني، رواه  *

املديين، ويعقوب بن كاسب، واحلسن بن الصباح، وحممد بن عبدهللا بن يزيد املقرئ، وابن 
، عن مروان، عن عثمان، عن خالد أيب عمر العدين، وحممد بن عباد، وأيوب بن حممد الوزان

 عن موسى، عن زيد بن خارجة.بن سلمة، 
رواه سويد بن سعيد، عن مروان، عن عثمان، عن خالد، عن موسى: عن يزيد بن و  *

 خارجة، وقيل عنه، به: عن يزيد بن جارية.
زياد بن عبدهللا املزين، عن مروان، عن عثمان، عن خالد، عن موسى بن ورواه  *

 عن زيد بن جارية. ،طلحة
 عبدهللا بن زياد بن خزاعي بن عبدهللا بن زيادوزياد ذكره ابن حبان يف الثقات، وَنَسَبه: 

، وروايته هذه من غرائبه، فقد خالفه اجلمع عن (2)«رمبا أغرب»، وقال: املزين معقل بن
 ، كلهم رواه عن مروان، فجعله: زيد بن خارجة، وهو الصواب.أئمةمروان، وفيهم 

 عيسى بن يونس: -2
 اختُلف عنه:

________________________ 

، وكذلك جاء يف -وعنه ينقل ابن حجر-وعة اإلصابة: حارثة، وتصحح من معرفة الصحابة أليب نعيم ( وقع يف مطب1)
 (.11/267مطبوعة دار هجر )

 (.9/397( اإلصابة )3)

 (.3967)التهذيب ( تقريب 2)

(، وهتذيب اآلثار 6/272، 9/303(. وممن روى عنه، عن مروان: الطربي يف تفسريه )8/326( الثقات )2)
(. وابنه حممد شيخ  للطرباين وابن قانع وغريمها، كما يف إرشاد القاصي 1132سند عمر(، والبزار يف مسنده )/م182)

 (.332والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين )ص
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 ر، عن عيسى، عن عثمان بن حكيم،فرواه علي بن حبر، وهاشم بن القاسم أبو النض *
 ن موسى بن طلحة، عن زيد بن خارجة.عن خالد بن سلمة، ع

 ورواه عبدهللا بن جعفر، عن عيسى، واختُلف عنه: *
فرواه ابن أيب خيثمة، وعبدالكرمي بن اهليثم القطان، عنه، عن عيسى، عن  **  

 .(1)عثمان، عن خالد، عن موسى، عن خارجة بن زيد، عن زيد
ورواه حممد بن علي بن ميمون، عن عبدهللا بن جعفر، عن عيسى، عن عثمان،  **  

 .عن خالد، عن موسى، عن خارجة بن زيد، ومل يذكر زيًدا
 ، عن عيسى،-عنه ،من رواية حيىي بن عثمان بن صاحل-ورواه عمرو بن خالد احلراين  *

 عن خالد، عن موسى، عن زيد بن ثابت.
جعفر، عن عيسى، فالظاهر أن عبدهللا بن جعفر ساق  فأما اخلالف عن عبدهللا بن

الطويل، بذكر سؤال عبداحلميد بن عبدالرمحن ملوسى بن طلحة، وجوابه إياه،  هاإلسناد مساقَ 
فلم يضبطه، ولذا اختلف عنه ابن أيب خيثمة، وعبدالكرمي بن اهليثم القطان، وحممد بن علي 

 .(3)بن ميمون، وثالثتهم ثقات أثبات
بن ميمون عنه أضبط من غريها، على ما وقع فيها، فإنه مل يزد فيها راويًا بعد ورواية ا

 .-كما تبني-ن عن عيسى بن يونس يالرواة اآلخر وهذا ما عليه رواية شيخ موسى، 
 جعله خارجة بن زيد، قال ابن حجر:شيخ موسى، ف جعفر اسمَ  هللا بنُ وقد قلب عبدُ 

 

________________________ 

 موسى دعا عبدالرمحن بن عبداحلميد أن سلمة، بن خالد ( هذا اختصار إلسناد ابن أيب خيثمة املطوَّل، وفيه: عن1)
: فقال الصالة؟ عن زيد بن خارجة سألت أنا: موسى فقال ؟ النيب على الصالة يف بلغك كيف: فقال طلحة، بن

 ... النيب سألت أنا: زيد قال
 بلغك كيف عيسى، أبا يا: طلحة بن موسى سأل عبداحلميد أن»لكن وقعت رواية عبدالكرمي بن اهليثم هكذا:  
، ويف سياقته اضطراب، ...«زيد: أنا سألت رسول هللا  فقال زيًدا، سألت أنا: خارجة فقال ؟ النيب على الصالة

إىل خارجة، كما يف رواية ابن أيب  هُ موسى جوابَ  فاملسؤول فيه موسى، واجمليب خارجة، والظاهر أنه سقط منه إسنادُ 
 خيثمة، عن عبدهللا بن جعفر.

 : هتذيب التهذيب-وهو الرقي- بن ميمون (، ويف حممد بن علي13/238انظر يف عبدالكرمي القطان: تاريخ بغداد ) (3)
، وقد قال فيه احلاكم: «ثقة»( على وصفه بقوله: 9136، وقد اقتصر ابن حجر يف تقريب التهذيب )(2/932)
فإن الرقي إمام حافظ »، ووثقه النسائي، بل وقال ابن حجر يف آخر ترمجته: «إمام أهل اجلزيرة يف عصره، ثقة مأمون»

 .«ثقة كما ترى
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بن خارجة، وهذا أصوب عن عيسى بن يونس، ، يعين: أن صوابه: زيد (1)«مقلوب وهو»
 .(2)، وعلي بن حبر، وهو ثقة(3)فكذلك رواه عنه أبو النضر هاشم بن القاسم، وهو ثقة ثبت

خالد احلراين، فيما رواه عنه حيىي بن عثمان بن  عن عيسى: عمرو بنُ  وخالف اجلميعَ 
د بن ثابت، صاحل، فرواه عن عيسى، عن خالد بن سلمة، عن موسى بن طلحة، عن زي

 فأسقط عثمان بن حكيم من اإلسناد، وجعل صحابيَّه: زيد بن ثابت.
 وإسقاط عثمان بن حكيم حيتمل أنه سقط نسخ، ال سقط رواية، واختالف أوجه، فإن
 الدارقطين قد نقل رواية عيسى، على هذا الوجه، فذكر أنه من روايته عن عثمان بن حكيم.

 زيد عن اإلسناد، هبذا حكيم، بن عثمان عن ونس،ي بن عيسى عن قيل»قال الدارقطين: 
 .(2)«خارجة بن زيد وهم، والصواب وكالمها»مث ذكر وجًها يف احلديث، مث قال:  ،«ثابت... بن

متكلَّم  ،، إال أن الراوي عنه: حيىي بن عثمان بن صاحل، لني ِّ (3)وعمرو بن خالد ثقة
 ، وروايته هذه منكرة، ملا فيها من خمالفة الثقات على اختالفهم عن عيسى.(9)فيه

 :عبدالواحد بن زياد -3
 يف روايته عن عثمان بن حكيم: اختُلف عنه

، عن عثمان، عن خالد بن سلمة، عن عبدالواحد فرواه أبو سلمة التبوذكي، عن *
 طلحة، قال: سألت زيًدا األنصاري. موسى بن
 بن سلمة أبو هشام املخزومي، وعبدهللا بن حيىي الثقفي، عن عبدالواحد، ورواه املغرية *

 .األنصاري خارجة بن زيد سألتعن عثمان، عن خالد، عن موسى، قال: 
 ورواه قيس بن حفص، عن عبدالواحد، عن عثمان، عن خالد، عن موسى، قال: *
 .األنصاري جارية بن زيد مسعت

________________________ 

 (.9/391إلصابة )( ا1)

 (.0339)التهذيب ( تقريب 3)

 (.2961)التهذيب ( تقريب 2)

 (.2/373( العلل )2)

 (.3737)التهذيب ( تقريب 3)

 «.أصله غري من حدث لكونه بعضهم ولينه بالتشيع، رمي صدوق،(: »0973قال ابن حجر يف تقريب التهذيب ) (9)
 (.2/200انظر: هتذيب التهذيب )و 
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بذكر والد زيد راوي احلديث، واكتفى بامسه، ولعله فيه أبو سلمة قصَّر األول إمنا الوجه و 
 لالختالف الكثري يف اسم والده، ولُيضبط عنه.

مسَّى حيث ، وهذه الرواية من أفراده، (1)وأما رواية قيس بن حفص، فقيس ثقة له أفراد
ربه ، ويقا(3)وهو ثقة ثبت: املغرية بن سلمة، خالفه ثبتان، و راوَي احلديث: جارية زيد   والدَ 

 .(2)عبدهللا بن حيىي الثقفي
 عن موسى، وحدثنا»وقد أشار البخاري إىل إعالل هذا، فقال بعد أن رواه عن قيس: 

 .(2)(«جارية بن)ا :يذكر ومل الواحد، عبد
 :سعيد بن حيىي بن سعيد األموي -9

 عن أبيه، عن عثمان بن حكيم: اختُلف عنه يف ظاهر إسناد روايته
 سلمة، بن خالد عن حكيم، بن عثمان عن أبيه، عنيد، فقال النسائي، عن سع *

 ... هللا رسول سألت أنا: قال خارجة، بن زيد سألت: قال طلحة، بن موسى عن
 عن خالد، عن عثمان،وقال السراج، وأبو القاسم البغوي، عن سعيد، عن أبيه،  *
 ،عيسى أبا يا :قال ،السرير على فأجلسه ،دعاه أنه ،عبدالرمحن بن عبداحلميد عن موسى،

 كيف: فقلت خارجة بن زيد سألت: فقال ؟ هللا رسول على الصالة يف بلغك كيف
 ...(3)؟ فقال: أنا سألت رسول هللا  هللا رسول على الصالة

 وما يف رواية السراج والبغوي قد خيالف ظاهرُه ما يف رواية النسائي، من إدخال عبداحلميد
ظهر أن إدخاله إمنا جاء على سبيل حكاية قصته، ال على بن عبدالرمحن يف إسناده، لكن األ

 ،دعاه أنه ،عبدالرمحن بن عبداحلميد عن موسى،خالد، عن »سبيل الرواية عنه، يريد بقوله: 
: عن موسى، أن عبداحلميد بن عبدالرمحن دعاه، وهذا ه خالد  يرويَ  أن  « السرير على فأجلسه

________________________ 

 (.3396)ب التهذي( تقريب 1)

 (.9828( تقريب التهذيب )3)

، «ثقة مأمون»، وقد قال فيه النسائي: «ثقة»( على وصفه بقوله: 2073( اقتصر ابن حجر يف تقريب التهذيب )2)
 (.3/239ووثقه العجلي. انظر: هتذيب التهذيب )

 (.2/282( التاريخ الكبري )2)

، « هللا رسول سألت أنا: فقال»ث سقط فيه قوله: ( وقع سقط يف إسناد السراج، سببه انتقال النظر، حي3)
 ، ألجل ذلك.-كما ذكر حمقق كتاب السراج-وضبَّب عليه احلافظ الضياء املقدسي 
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 عن أخربه أنه ،طلحة بن موسى عن ،سلمة بن دخال عن»أظهر يف رواية البغوي، فإنه قال: 
 ، يعين: عن خالد، أن موسى أخربه أن عبداحلميد دعاه...«دعاه... أنه عبدالرمحن بن عبداحلميد

 ابن حدثنا هكذا»عن سعيد بن حيىي األموي:  لكن البغوي قال بعد إسناده الروايةَ 
يدفع اخللط عنه، ولذا اختصر  ، ولعل ما سبق(3)«إسناده يف (1)لطخ ،احلديث هبذا األموي

 النسائي اإلسناد، فجعله عن خالد، عن موسى، عن زيد.
 :عثمان بن حكيم روايةخالصة 

روايته : -فحسب-يتلخص من اخلالف يف رواية عثمان بن حكيم، أن احملفوظ عنه 
عن خالد بن سلمة، عن موسى بن طلحة، عن زيد بن خارجة، كذلك رواه عن  احلديثَ 

ان بن معاوية، وعيسى بن يونس، وعبدالواحد بن زياد، وحيىي بن سعيد األموي، عثمان: مرو 
 يف احملفوظ عنهم.

 موسى بن طلحة: ثانياا: اخلالف عن
 تلخص أنه اختُلف عنه:

 عن زيد بن خارجة. عن موسى، ،فرواه خالد بن سلمة *
عن ورواه عثمان بن عبدهللا بن موهب، وسليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة،  *

 موسى، عن أبيه طلحة بن عبيدهللا.
وقد رواه عن عثمان ابن موهب أربعة رواة، هم: جممع بن حيىي، وشريك بن عبدهللا، 

 وإسرائيل بن يونس، وعنبسة بن سعيد.
 إسرائيل إال عثمان عن رواهوال »... قال الطرباين بعد أن أخرج رواية إسرائيل:  لكن

وعنبسة، قال مغلطاي بعد أن نقل كالم الطرباين:  ،، وهو متعقب برواييت جممع(2)«وشريك
 القاضي أن وذلك ،(وشريك ،إسرائيل إال عثمان عن رواه وال) :قوله حيث من نظر وفيه»

 بن عثمان عن، حيىي بن جممع ثنا بشر، بن حممد ثنا ،عبدهللا بن يعل عن رواه (2)إمساعيل
________________________ 

 (.3/280من طبعة مربة اآلل واألصحاب ) ، وما أثبت  «غلط»( وقع يف مطبوعة املعجم: 1)

 (.3/280( معجم الصحابة )3)

 (.2/61( املعجم األوسط )2)

، وسبق ختريج إمساعيل بن إسحاق القاضي، وروايته هذه سبق خترجيها من كتابه: فضل الصالة على النيب  ( هو2)
 إسناده من مصادر أخرى أعلى من كتابه وأنزل.
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يف كتب املتقدمني، كابن أيب شيبة،  ، ورواية جممع خاصًة مشهورة  (1)...«وهبم بن عبدهللا
 وأمحد، والبخاري، وإمساعيل القاضي، والنسائي، وال يظهر كيف فاتت الطرباين، وهللا أعلم.

إال ما علقه البزار بعقب ، -فيما وجدت-ومل خُيتَـَلف عن أصحاب ابن موهب شيًئا 
 احلكم غريُ  رواه قد احلديث وهذا»، فقال: -عنه ،من رواية احلكم بن مروان-رواية إسرائيل 

 :يقل ومل طلحة، بن موسى عن موهب، بن عبدهللا بن عثمان عن إسرائيل، عن مروان، بن
 عن موهب، بن عبدهللا بن عن عثمان ،إسرائيل ورواه»، وقال ابن عبدالرب: (3)«أبيه عن

 .(2)«أبيه عن أراه :فيه قال ورمبا ،أبيه عن طلحة، بن موسى
، أو شك ِّه «عن أبيه»وابن عبدالرب من إسقاط إسرائيل قوله:  ومل أجد ما علَّقه البزار

 .(2)بل مل أجده إال من رواية احلكم بن مروان، وهو صدوقفيه، 
وأما رواية سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة، عن جده موسى بن طلحة، عن 

بن  أبيه طلحة بن عبيدهللا، فقد جاءت من طريق ابن ابنه: سليمان بن أيوب بن سليمان
عيسى بن موسى بن طلحة، وهي نسخة لسليمان عن آبائه، يرويها عن أبيه أيوب بن 

 سليمان، عن جده سليمان بن عيسى، عن موسى بن طلحة.
وسليمان بن أيوب الطلحي هذا وثَّقه بعضهم، لكن ذكر ابن عدي مجلًة من أحاديث 

 ،آخر احديثً  عشرين اداإلسن هبذا ذكرت ما هذا غري أيوب نب ولسليمان»نسخته، مث قال: 
 عليها سليمان بعايت ال ،اإلسناد ذاهب أفراد األحاديث هذه وعامة ،مجاعة النسخة هذه وروى
، وقال يف سليمان: (9)«منكرة أحاديث عدة عدي ابن منها أورد»، قال الذهيب: (3)«أحد

 .(0)«صاحب مناكري، وقد ُوثق»
 شيبةان بن أيوب، فإن يعقوب بن ومع نكارة أحاديث هذه النسخة، وجهالة آباء سليم

________________________ 

 (.3/290( شرح سنن ابن ماجه )1)

 (.2/130( مسند البزار )3)

 (.3/321( االستيعاب )2)

 (.2/332( لسان امليزان )2)

 (.2/121(، وانظر: لسان امليزان )2/382( الكامل )3)

 (.3/230( تاريخ اإلسالم )9)

 (.3/160( ميزان االعتدال )0)
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 .(1)«صحاح عندي األحاديث هذه»قال فيها: 
وهذا القول مشكل مع كون عامة أحاديثه أفراد ال يتابع عليها، ولعل يعقوب تسمَّح 

 فيها لكوهنا نسخة يف أوالد طلحة، وهم أوىل حبفظ علم جدهم.
 بن أيوب، ليمانلكن األرجح أن يف أحاديث النسخة نكارة، وأن الواسطة بني س

جماهيل ال يعرفون، فرواية سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة هلذا  ،وموسى بن طلحة
 احلديث عن جده موسى ليست ذات اعتبار.

 وبقي الرتجيح بني رواييت خالد بن سلمة، وعثمان ابن موهب، عن موسى بن طلحة.
املديين، وأمحد، وابن عمار  وخالد هو املعروف بالفأفاء، وهو ثقة، وثَّقه ابن معني، وابن

 ، ورمي باإلرجاء«شيخ يكتب حديثه»املوصلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وقال أبو حامت: 
 .(3)والنصب

وعثمان بن عبدهللا بن موهب ثقة أيًضا، وثقه ابن معني، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، 
 .(2)وأبو داود، والنسائي

يف املرتبة من احلفظ والضبط،  ،مان بن موهبوعث ،وهبذا يتبني تقارب خالد بن سلمة
 وأهنما مجيًعا ثقتان من من مجلة الثقات.
يف الرتجيح بينهما  ،سوى ضبط الراويني وحفظهما ،وهلذا جلأ األئمة إىل قرائن مساعدة

 يف هذا احلديث:
 طلحة بن موسى عن احلديث هذا يف سلمة بنُ  خالدُ  خالف»فقال علي بن املديين: 

 خالدَ  أرى وال. -اخلزرج بن احلارث لبين أخ  - خارجة بن زيد عن فجعله أبيه، عن رواه ن  مَ 
 ،أبيه عن موسى، عن: القائل يقول إمنا طلحة بن موسى طريق ألن حفظه، وقد إال سلمة بنَ 

 .(2)«حفظه قد إال أراه وال طلحة، بن موسى به عرفيُ  ال اإسنادً  هذا وذكر احملجة، ألنه
 يين قرينة سلوك اجلادة، وأن خمالفة اجلادة أقرب إىل الضبط، واجلادةفاستخدم علي بن املد

 

________________________ 

 (.2/319( حتفة األشراف )1)

 صدوق: »على وصفه بقوله (1921)التهذيب يف تقريب ابن حجر  د اقتصر(، وق1/331هتذيب التهذيب ) (3)
 يظهر.، والرجل أقوى من الصدوق فيما «وبالنصب باإلرجاء رمي

 .(2261)التهذيب تقريب  (،2/98( هتذيب التهذيب )2)

 (.21والسالم، للنمريي )ص ( اإلعالم بفضل الصالة على النيب 2)
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ه عن أبيه طلحة بن عبيدهللا، وملا كان خالد بن سلمة خالف هذه من حديث موسى: حديثُ 
 اجلادة، وذكر إسناًدا ال يُعرف به موسى بن طلحة، ترجَّح أنه كان أحفظه له عنه.

: قال ،-حيىي بن جممع عن وسئل- يقول لحنب بن أمحد مسعت: شيبة بن يعقوب وقال
؟ «الصالة كيف علمنا قد»: طلحة حديث يروي: له قيل .«كويف ا،خريً  إال أعلم ال»

 .(1)«منه أثبتَ  إال حكيم بن عثمانَ  أعلم وال فيه، فُ ِـّ خيالَ  هذا» فقال:
اة فوازن أمحد بني الراوينَي عن راوَيي الوجهني، أي: بني رواة الطبقة الثانية من رو 

جنوح إىل تصفية الطرق إىل املختلِّفِّني عن املدار،  -فيما يظهر-من أمحد االختالف، وهذا 
عقد ممن دون عثمان ابن موهب، وهو جممع بن حيىي، وذلك قبل أن تُ  وترجيح أن الوهم واقع  

 املقارنة بني عثمان وخالد بن سلمة.
 يف ب عثمان، وخالد،تقار  وقد يكون انتقااًل من أمحد بعكس ذلك، فيكون رأى أن  

 منهما، أي    من ليس احلديث يف اخلطأ أن يقو ِّي روايتيهما، اختالف مع واحلفظ، الثقة
 مل أنه حترجَّ  ضبطه، خف   راو   الطبقة هذه يف كان لو إذ عنهما، الرواة طبقة إىل نتقلاف

عثمان بن حكيم ال شك أن ، و (3)، وهو ما كان من جممع بن حيىي، فإنه صدوقيضبطه
 .(2)، ووثقه غري واحد«ثقة ثبت»قال فيه أمحد:  قد، فوثق منه، وأصح حديثًاأ

 إليه يقع مل كأنه»يف مقابل عثمان بن حكيم إال جممًعا، قال النمريي: مل يذكر أمحد إال أن 
 .(2)«عنبسة عن ،وهارون وإسرائيل، شريك،: عنه هغريُ  رواه وقد عثمان، عن جممع، رواية من إال

كما مرَّ يف -صدوق خيطئ كثريًا حكيم، فشريك  بنَ  ال يواُزون عثمانَ إال أن هؤالء 
، ورواية هارون، عن عنبسة، -سبقكما -، وإسرائيل اختُلف عنه فيه -(3)احلديث الرابع

 .(9)جاءت من طريق حممد بن محيد الرازي، وهو ضعيف
 ة: روايةممنها عند األئ واملعروفُ  ،هاوأقدمُ  ،الروايات عن عثمان بن موهب وأشهرُ 

 

________________________ 

 (.21والسالم، للنمريي )ص ( اإلعالم بفضل الصالة على النيب 1)

 (.9288( تقريب التهذيب )3)

 .(2291، تقريب التهذيب )(2/38هتذيب التهذيب ) (2)

 (.23والسالم )ص الم بفضل الصالة على النيب ( اإلع2)

 (.173( )ص3)

 (.3822( تقريب التهذيب )9)
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 .، وهي اليت تكلم فيها أمحد، ووازن هباجممع
 ، وهي ما جاءوتفصياًل  كما ميكن ترجيح رواية خالد بن سلمة، بأنه ذكر يف روايته قصة

 عرس حني طلحة بن موسى دعا عبدالرمحن بن عبداحلميد أنعنه يف أكثر من طريق من 
 سألت: موسى فقال ؟ النيب ىعل الصالة يف بلغك كيف عيسى، أبا يا: فقال ابنه، على
 ... هللا رسول سألت أنا: زيد فقال،  النيب على الصالة عن خارجة بن زيد

 فيه دليل على ضبط راويه، وتثبته فيه، وحفظه التفصيلوهذا إسناد  مضبوط جموَّد، وذكر 
 له، فإن ذكر القصة أصعب من روايته جمرًَّدا عنها، وحيتاج إىل مزيد حفظ وضبط.

ذكر الطربي أن حديث عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قد وقد 
سقيًما غري  -وهو يقصد هبذا غالًبا أئمة النقد الكبار-جيب أن يكون على مذهب اآلخرين 

 إال  هللا رسول عن طلحة، عن خمرج له يعرف ال خرب أنه: إحداها»صحيح، لعلل، قال: 
 .فيه التثبت وجب منفرد، -عندهم- به انفرد إذا واخلرب، الوجه هذا من

: فيه فقال موهب، بن عثمان غريُ  طلحة، بن موسى عن به ثدَّ حَ  قد خرب أنه: والثانية
 .أبيه عن :يقل ومل ، النيب عن األنصاري، خارجة بن زيد عن طلحة، بن موسى عن

 ذلك نقلهم مع فيها، بعض على بعضهم وزيادة ألفاظه، يف الرواة اضطراب: والثالثة
 .(1)«وهائه على الدليل ني ِّ بَـ  من -عندهم- وذلك ،واحد رجل عن امجيعً 

، حيث أورد رواية عثمان بن -أيًضا-ورواية خالد بن سلمة هي ما رجَّحه الدارقطين 
 موهب، مث رواية خالد بن سلمة، وذكر وجهني من اخلالف عن عثمان بن حكيم، عن خالد،

 .(2)يعين: أنه أصح ما ذكر من الطرق ،(3)«هاح  أص وهو خارجة، بن زيد والصواب»مث قال: 
والظاهر أنه ترجيح النسائي، فإنه أخرج روايات احلديث يف أربعة مواضع من سننه 
الكربى، وموضع واحد من اجملتىب، ومل يدع موضًعا إال ابتدأ فيه برواية عثمان بن موهب، مث 

 .(2)ثاينهجه يف هذا يف احلديث المرَّ بيان ابن رجب ملنعقبها برواية خالد بن سلمة، وقد 
________________________ 

 /جزء من مسانيد العشرة(.376( هتذيب اآلثار )ص1)

 (.2/373( العلل )3)

 من الظاهر وهو(: »23( وهذا يُبعِّد ما استظهره النمريي من استواء الوجَهني عنده، فإنه قد قال يف اإلعالم )ص2)
 «.األخرى على اجلهتني إلحدى احلديث هذا يف حيكم مل فإنه الدارقطين، احلسن أيب مذهب

 .(87)ص( 2)
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 من ،مصنفه يف طريقني النسائي عبدالرمحن أبو وأخرج»وهذا أقرب من قول النمريي: 
 .(1)«عنده استويا كأهنما اآلخر، على ألحدمها تغليب   غري

 احلكم على الوجه الراجح:
ه، ترجح أن موسى بن طلحة يرويه عن زيد بن خارجة األنصاري، مصر ًِّحا بسماعه من

 .(3)، وموسى بن طلحة ثقة جليلومصر ًِّحا زيد  بسؤاله النيب 
 فهذا إسناد صحيح متصل.

 

 بن عثمان عن معاوية، بن مروان، عن املنذر بن إبراهيمساق ابن أيب خيثمة رواية 
، وأعلَّها بأن الصواب إدخال خالد بن حارثة بن زيد عن طلحة، بن موسى عن حكيم،
بني عثمان وموسى، وتسمية الصحايب: زيد بن خارجة، بدل زيد بن حارثة، وأسند سلمة 

 رواية حيىي بن معني، عن مروان، على ما صوَّبه.
سوى ابن أيب خيثمة، وقد جاء  ،تكلم عليها لهَ بَ  ،ومل أجد من أخرج رواية ابن املنذر

صوَّبه ابن أيب  احلديث عن إبراهيم بن املنذر نفسه، وعن شيخه، وشيخ شيخه، على ما
ًقا مع متابعات إبراهيم بن املنذر، ومتابعات مروان بن معاوية،  خيثمة، فكان إعالله متَّسِّ

، باإلضافة إىل ومتابعات عثمان بن حكيم، وهذه قرينة الرتجيح اليت استخدمها يف إعالله
 .تقصري إبراهيم بن املنذر يف ذكر خالد بن سلمة، وجتويد غريه بذلك

 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.23( اإلعالم )ص1)

 (.9608)التهذيب ( تقريب 3)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:151-2/152)التاريخ الكبري الس ِّ
 :زيد بن وسعد (258)

 بن حممد نا: قال املوصلي، سامل بن عفيف نا: قال عمر، بن عبيدهللا حدثنا -258
 من وكان: قال- الطائي زيد بن سعد عن زيد، بن مجيل نا: قال األنصاري، حفص أيب

 فنزعت ،فأمرها ،هبا فدخل ،غفار من امرأة    النيب تزوج: قال ،- النيب أصحاب
 احلقي»: قال أصبح فلما الفراش، عن  هللا رسول فأماز ،ثدييها عند ابياض   فرأى ،ثياهبا

 .هاصداق   هلا لوكم   ،«بأهلك
 .-السالم عليه النيب أصحاب من وكان- زيد بن سعد عن زيد، بن مجيل: قال كذا

 :الضرير معاوية أبو وخالفه
 بن مجيل عن الضرير، معاوية أبو نا: قال الزمي، يوسف بن حيىي حدثنا -258

، ...غفار بين من امرأة  النيب تزوج: قال ،عجرة بن كعب بن زيد عن الطائي، زيد
 .حنوه فذكر

 بن كعب بن زيد عن الطائي، زيد بن مجيل عن رجل، وحدثين: معاوية أبو قال
 .بالصداق هلا أمر  النيب أن ،عجرة

 ا،كالم   ،زيد   بن مجيل عن ،رجل   عن فيه وزاد ،زيد بن مجيل من مسعه معاوية فأبو
، عجرة بن كعب بن زيد :على زيد   بن مجيل عن حدثه الذي الرجل   اإلسناد   يف ووافقه
 .احلديث   عفيف   عنه روى الذي ،األنصاري حفص أيب بن   حممد   خالفا

 «.بثقة ليس زيد بن مجيل»: يقول معني بن حيىي مسعت وقد -255
 

 :مجيل بن زيد، عن سعد بن زيد الوجه األول:
 ، به، مبثله.ابن أيب خيثمة( عن 639أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *
(، واخلطيب يف تايل تلخيص املتشابه 2/152وأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة ) *

عبدهللا بن احلسن بن سليمان، كالمها )ابن قانع، وعبدهللا بن احلسن( عن  ( من طريق312)
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، به، عفيف بن سامل، عن عبيدهللا بن عمر القواريريحامد بن حممد بن شعيب، عن 
 مبثله.

 إال أنه سقط عند ابن قانع: حممد بن أيب حفص.
من و -( 192وأخرجه يونس بن بكري يف زياداته على السرية البن إسحاق )ص *

 ،-(3/132(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )2/159طريقه البيهقي )
(، 3265(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/202والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

 من طريق عبدهللا بن صاحل العجلي، 
 ،(2)كالمها )يونس، والعجلي( عن أيب حيىي حممد بن عمر العطار

( من طريق عمار بن أيب مالك عمرو 2293، 3262وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 بن هاشم اجلنيب، عن أبيه، 

 ، به، بنحوه.مجيل بن زيدعن كالمها )أبو حيىي العطار، وأبو مالك اجلنيب( 
 :مجيل بن زيد، عن زيد بن كعب :الثاينالوجه 

 حيىي بن يوسف( من طريق احلسن بن علي املعمري، عن 2/32أخرجه احلاكم ) *
 نحوه.، به، بالزمي

، واقتصر على الوجه «عن أبيه»إال أن املعمري زاد فيه عقب زيد بن كعب بن عجرة: 
 األول عن أيب معاوية، وهو روايته عن مجيل بن زيد مباشرة.

________________________ 

( 3/2122اية يونس: أبو حيىي، ويف رواية العجلي: حممد بن عمر العطار، قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة )( يف رو 2)
 ، مث أسند رواية العجلي.«العطار عمر بن حممد هو حيىي أبو»بعد أن ذكر رواية يونس: 

ل اآلثار وهذا الرجل هو حممد بن أيب حفص، كذلك اعتمد الطحاوي يف كالمه على احلديث يف شرح مشك
، وترجم «العطار حفص، أيب ابن هو األنصاري، عمر بن حممد(: »2/222(، وقد قال البخاري يف التاريخ )1/202)

( قول 2/201العطار، فاستدرك عليه ابن حجر يف اللسان ) الكويف حفص أيب بن ( حملمد3/512الذهيب يف امليزان )
 العطار حفص أيب بن عمر بن ( حملمد2/222مث ترجم )، «ذكره اآليت األنصاري عمر بن حممد هو»النبايت: 

(. واألظهر من سياق أسانيد هذا 539، 1/532األنصاري، لكن فرق بينهما اخلطيب يف تايل تلخيص املتشابه )
حديثًا آخر، فسمَّاه: حممد بن أيب  -أحُد رواة هذا احلديث عنه-احلديث أنه واحد، وقد روى عنه عفيف بن سامل 

(، وقد جاء يف بعض طرقه عن عفيف تسميته: حممد بن أيب حفص 56أخرجه أبو يعلى يف معجمه ) حفص العطار،
(، والقضاعي يف الشهاب 2523، أخرجه الطرباين يف األوسط )-كما يف رواية ابن أيب خيثمة هنا-األنصاري 

(2333.) 
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ومن طريقه ابن حزم يف احمللى -( 232، 216وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه ) *
(20/225)- ، 

(، وعنه 3231/1، 3231/2اخلرية املهرة )كما يف إحتاف -وأمحد بن منيع يف مسنده 
 ،-(1011، عقب 226، 222البغوي يف معجم الصحابة )

 ( عن عبدامللك بن مروان الرقي،922والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 ( من طريق أيب عبيد القاسم بن سالم،6/229وابن حزم يف احمللى )

، الضرير أيب معاويةعبيد( عن أربعتهم )سعيد، وابن منيع، وعبدامللك بن مروان، وأبو 
 بالوجهني مجيًعا، بنحوه.

 على الوجه األول. -فيما نقل عنه ابن حزم-إال أن أبا عبيد اقتصر 
يف اسم شيخ مجيل، ومل يقوال « زيد بن كعب»واقتصر أمحد بن منيع وأبو عبيد على: 

 «.بن عجرة»فيه: 
(، 3231/3ة املهرة )كما يف إحتاف اخلري -(، وأبو يعلى 29031وأخرجه أمحد ) *

عن جماهد بن موسى، والبغوي يف معجم الصحابة  -(222وعنه األزدي يف املخزون )ص
( من طريق أيب 6/229( عن زياد بن أيوب، وابن حزم يف احمللى )1011، عقب 220)

عبيد القاسم بن سالم، أربعتهم )أمحد، وجماهد، وزياد بن أيوب، وأبو عبيد( عن القاسم بن 
 زين،مالك امل

عن  القزويين، جعفر بن حممد بن عبدهللا( عن 922والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 ،أبيه عن ،بن غياث حفص بن عمرعن  الكليب، أسامة بن عبدهللا

 ( من طريق ابن احلماين، عن حممد بن أيب حفص، 926و)
 ،(2)( من طريق حممد بن جابر2/159والبيهقي )

بن غياث، وحممد بن أيب حفص، وحممد بن  أربعتهم )القاسم بن مالك، وحفص
 ، به، بنحوه.مجيل بن زيدجابر( عن 

________________________ 

، وقد نقلها ... هللا رسول تزوج :كعب قال كعب، بن زيد عن زيد، بن مجيل عن: ( وقع يف روايته عند البيهقي2)
، وقد حيتمل أن «قال كعب»( بإسقاط قوله: 2/122ابن ناصر الدين يف جامع اآلثار يف السري ومولد املختار )

 صوابه: زيد بن كعب، أو كعب.
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: عن كعب بن -يف رواية أمحد وجماهد وزياد بن أيوب-إال أن القاسم بن مالك قال 
 زيد، أو زيد بن كعب.

يف اسم شيخ مجيٍل، إال ابُن احلماين، عن حممد بن أيب « بن عجرة»ومل يقل مِّْن هؤالء: 
 حفص.

 :مجيل بن زيد، عن كعب بن زيد :الثالثالوجه 
(، والبغوي يف معجم الصحابة 2/113أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

، والطحاوي يف شرح مشكل -(1/326وعنه ابن قانع يف معجم الصحابة )-( 1011)
 (، من طريق عباد بن العوام،5232(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )929اآلثار )

 ( عن نوح بن أيب مرمي،5/1322عيم يف معرفة الصحابة )وعلقه أبو ن
 ، به، بنحوه.مجيل بن زيدكالمها )عباد، ونوح( عن 

 :مجيل بن زيد، عن عبدهللا بن كعب :الرابعالوجه 
مجيل ( من طريق حممد بن فضيل، عن 2/113أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *
 ، به.بن زيد

 :عبدهللا بن عمر مجيل بن زيد، عن :اخلامسالوجه 
، والبغوي يف العزيز عبد بن حممد( عن 2/113أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 ،-(152، 2/122(، والبيهقي )1/212ومن طريقه ابن عدي )-( 222معجم الصحابة )
( عن موسى بن احلسن الصقلي، كالمها )البغوي، 925والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

جعفر الوركاين، كالمها )حممد بن عبدالعزيز، والوركاين( عن القاسم بن  وموسى( عن حممد بن
 غصن،

(، 922(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )2/113والبخاري يف التاريخ الكبري )
 من طريق إمساعيل بن زكريا،

، وأبو -(2/123ومن طريقه البيهقي )-( 1/212(، وابن عدي )5966وأبو يعلى )
 (، من طريق أيب بكري النخعي،502ي )نعيم يف الطب النبو 

 ، به، بنحوه.زيدمجيل بن ثالثتهم )القاسم بن غصن، وإمساعيل بن زكريا، وأبو بكري( عن 
 إال أن موسى بن احلسن قال عن الوركاين، عن القاسم بن غصن: عن زيد بن مجيل...
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 : مجيل بن زيد، عن سعد بن زيد:الوجه األول
من رواية ابن أيب خيثمة، وحامد -حممد بن أيب حفص العطار األنصاري  ورواه عنه:

عنه(، عن عبيدهللا بن عمر  ،بن حممد بن شعيب )يف قول عبدهللا بن احلسن بن سليمان
القواريري، عن عفيف بن سامل، عنه، ورواية يونس بن بكري، وعبدهللا بن صاحل العجلي، 

نع، عن حامد بن حممد بن شعيب، عن عبيدهللا من رواية ابن قا-، وعفيف بن سامل -عنه
 ، وأبو مالك عمرو بن هاشم اجلنيب.-بن عمر القواريري، عنه

 : مجيل بن زيد، عن زيد بن كعب:الوجه الثاين
عنه(،  ،من رواية حيىي بن يوسف الزمي )يف قول ابن أيب خيثمة-ورواه عنه: أبو معاوية 

لك بن مروان الرقي، وأيب عبيد القاسم بن سالم، وسعيد بن منصور، وأمحد بن منيع، وعبدامل
 ،من رواية أيب عبيد القاسم بن سالم-، والقاسم بن مالك -أليب معاوية شيخٌ -، ورجٌل -عنه
، وحممد بن -من رواية ابن احلماين، عنه-، وحفص بن غياث، وحممد بن أيب حفص -عنه

 جابر.
 ة، عن أبيه:: مجيل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجر الوجه الثالث

 .-، عنهعنه( ،من رواية حيىي بن يوسف الزمي )يف قول املعمري-ورواه عنه: أبو معاوية 
 : مجيل بن زيد، عن زيد بن كعب، أو كعب بن زيد:الوجه الرابع

من رواية أمحد بن حنبل، وجماهد بن موسى، وزياد بن -ورواه عنه: القاسم بن مالك 
 .-أيوب، عنه

 ن زيد، عن كعب بن زيد:: مجيل بالوجه اخلامس
 ورواه عنه: عباد بن العوام، ونوح بن أيب مرمي.

 : مجيل بن زيد، عن عبدهللا بن كعب:الوجه السادس
 ورواه عنه: حممد بن فضيل.

 : مجيل بن زيد، عن عبدهللا بن عمر:الوجه السابع
 ورواه عنه: القاسم بن غصن، وإمساعيل بن زكريا، وأبو بكري النخعي.
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ابن حجر:  ن دونه، قالمَّ وع ،مجيل ناختُلف عقد العرض السابق أنه تبني من ف
 ، يعين: مجيالً:(2)«اكثريً  ااختالفً  السند يف عليه لفواختُ »

 أواًل: اخلالف عمَّن دون مجيل:
 حامد بن حممد بن شعيب: -2

رواه حامد بن حممد بن شعيب، عن عبيدهللا بن عمر القواريري، عن عفيف بن سامل، 
 عن حامد: واختُلف
، عن القواريري، عن عفيف، عن حامد فرواه عبدهللا بن احلسن بن سليمان، عن *

 أيب حفص، عن مجيل، عن سعد بن زيد.حممد بن 
 ورواه ابن قانع، عن حامد، عن القواريري، عن عفيف، عن مجيل، عن سعد. *

نسخة، يف اليكن خطًأ إن مل  ،فأسقط ابُن قانع حممَد بن أيب حفص، وهو خطأ منه
 ،(3)حفظهمع ، وابن قانع مذكور باخلطأ (1)وعبدهللا بن احلسن بن سليمان هو ابن النخاس، ثقة

 وقد توبع شيخهما على ما رواه ابن النخاس عنه، تابعه ابن أيب خيثمة، عن القواريري.
 حممد بن أيب حفص: -1

 اختُلف عنه:
لي، عنه، عن مجيل، العج فرواه عفيف بن سامل، ويونس بن بكري، وعبدهللا بن صاحل *

 عن سعد بن زيد.
 بن زيد عنورواه حيىي بن عبداحلميد احلماين، عن حممد بن أيب حفص، عن مجيل،  *
 .عجرة بن كعب

، ووجه: (2)واحملفوظ رواية اجلماعة، وابن احلماين حافظ، إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث
أنه  يظهرأيب حفص، عن مجيل، و مجيل، عن زيد بن كعب، حمفوٌظ من غري رواية حممد بن 

،  «زيد بن كعب بن عجرة»أخذه من رواية أيب معاوية، عن مجيل، فإن أبا معاوية ينفرد بقوله: 

________________________ 

 (.355(، بلوغ املرام )ص3/592( لسان امليزان )2)

 (.22/62تاريخ بغداد ) (1)

 (.5/50لسان امليزان ) (3)

 (.2562)التهذيب تقريب  (2)
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 كما سيأيت نقله عن أيب حامت الرازي، وقد ذكر هذا ابُن احلماين يف رواية حممد بن أيب حفص
 هذه.

 :أبو معاوية -3
 معاوية مجاعٌة اختُلف عن حيىي بن يوسف عن مجيل بن زيد، وعن أيبأبو معاوية  رواه

 الزمي من بينهم:
فرواه ابن أيب خيثمة، عن حيىي، عن أيب معاوية، عن مجيل بن زيد، عن زيد بن كعب  *

 .بن عجرة
ورواه احلسن بن علي املعمري، عن حيىي، عن أيب معاوية، عن مجيل، عن زيد بن   *

 كعب بن عجرة، عن أبيه.
من  -إن صح عنه-، وهذا (2)هبا ينفرد وأشياء غرائب يثهحد يفواملعمري حافظ، 

ذلك، وابن أيب خيثمة أتقن منه وأحفظ، وقد توبع الزمي عن أيب معاوية على ما رواه ابن أيب 
 خيثمة، فهو احملفوظ عنه.

 من املنت، ورواه بقطعةٍ  وقد رواه أبو معاوية عن مجيل بن زيد، عن زيد بن كعب بقطعةٍ 
مجيل، عن زيد بن كعب، ورواه هكذا أصحابه: سعيد بن منصور، أخرى عن رجل، عن 

وأمحد بن منيع، وعبدامللك بن مروان الرقي، إال أن أبا عبيد القاسم بن سالم اقتصر على 
 الوجه األول، وهذا اختصاٌر منه، أو من ابن حزم حيث أسند روايته.

 :القاسم بن مالك -2
 ، واختُلف عنه:رواه عن مجيل بن زيد

 م، عن القاسم، عن مجيل، عن زيد بن كعب.واه أبو عبيد القاسم بن سالفر  *
ورواه أمحد بن حنبل، وجماهد بن موسى، وزياد بن أيوب، عن القاسم، عن مجيل،  *

 عن زيد بن كعب، أو كعب بن زيد، بالشك.
برواية أيب  -عند ابن حزم-ورواية اجلماعة هي احملفوظة، ورواية أيب عبيد جاءت مقرونة 

 أبو معاوية، فلعل رواية القاسم بن مالك مُحلت على روايته. امل يشك فيهاليت عاوية م
 

________________________ 

 (.3/22لسان امليزان ) (2)
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 :القاسم بن غصن -5
 :-مدار احلديث-يف تسمية مجيل بن زيد  ة القاسم بن غصناختُلف يف رواي

غصن، عن فرواه أبو القاسم البغوي، عن حممد بن جعفر الوركاين، عن القاسم بن  *
 ن عمر.مجيل بن زيد، عن اب

 عبدالعزيز، املعروف بابن الواسطي.وتابع الوركاينَّ عن القاسم: حممد بن 
ورواه موسى بن احلسن الصقلي، عن الوركاين، عن القاسم، عن زيد بن مجيل، عن  *

 ابن عمر.
، ومل يذكرا فيه جرًحا وال (2)وموسى بن احلسن ترمجه اخلطيب وابن عساكر يف تارخيهما

 :-«زيد بن مجيل»عقب قوله: -ه الطحاوي يف أثناء إسنادها، فقال روايتَ  تعدياًل، وقد استغرب
، وكذلك ، وقد خالفه احلافظ الثبت أبو القاسم البغوي، فرواه على الصواب(1)«قال كذا»

 .توبع شيخهما الوركاين على ما رواه البغوي
 ثاني ا: اخلالف عن مجيل بن زيد:

 د على أوجه:تلخص مما سبق أنه اختُلف عن مجيل بن زي
 .فرواه حممد بن أيب حفص، وأبو مالك عمرو بن هاشم اجلنيب، عنه، عن سعد بن زيد *
ورواه أبو معاوية، وشيٌخ له، وحفص بن غياث، وحممد بن جابر، عن مجيل، عن  *

 .زيد بن كعب
 .ورواه القاسم بن مالك، عن مجيل، عن زيد بن كعب، أو كعب بن زيد *
 .، ونوح بن أيب مرمي، عن مجيل، عن كعب بن زيدورواه عباد بن العوام *
 .ورواه حممد بن فضيل، عن مجيل، عن عبدهللا بن كعب *
ورواه القاسم بن غصن، وإمساعيل بن زكريا، وأبو بكري النخعي، عن مجيل، عن ابن  *

 عمر.
الوجَهني األولني،  ابن أيب خيثمةفهذه ستة أوجه من اخلالف على مجيل، ذكر منها 

 سعد عن زيد، بن مجيل: قال كذا»ىل ترجيح الوجه الثاين منهما، فقال عقب األول: ومال إ

________________________ 

 (.90/202(، تاريخ دمشق )25/23( تاريخ بغداد )2)

 (.1/205( شرح مشكل اآلثار )1)
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، مث أسند رواية «الضرير معاوية أبو وخالفه، -السالم عليه النيب أصحاب من وكان- زيد بن
 ،رجلٍ  عن فيه وزاد ،زيد بن مجيل من مسعه معاوية فأبو»، مث قال: هِّ شيخِّ الرجلِّ أيب معاوية، و 

 :على ،زيدٍ  بن مجيل عن ثهحدَّ  الذي الرجلُ  :اإلسناد يف ووافقه ا،كالمً  ،زيدٍ  بن مجيل عن
 .«احلديثَ  عفيفٌ  عنه روى الذي األنصاري حفص أيب بنَ  حممدَ  عجرة، خالفا بن كعب بن زيد

فذكر ابُن أيب خيثمة أن أبا معاوية، وشيَخه الرجَل الذي حدَّثه اتفقا على خمالفة حممد 
ابن أيب ، ويظهر أن يل بن زيد، فقاال فيه: عن زيد بن كعب بن عجرةبن أيب حفص عن مج

 .اعتمد يف ترجيح روايتهما على قرينة اتفاقهما مقابل انفراد حممد بن أيب حفص خيثمة
 ، وشيخه مل يُعرف إلهبامه.(2)وأبو معاوية ثقة

: حفص بن غياث، وحممد بن جابر، إال أن رواية -كما تبني-وافقهما عليه  لكن
فص جاءت من طريق عبدهللا بن حممد بن جعفر القزويين، وهو ضعيف، اهتمه الدارقطين ح

فيه ضعف أيًضا، قال ابن حجر: ، فال يصح عن حفص، وحممد بن جابر (1)بالكذب
 .(3)«يلقن فصار وعمي كثريًا، وخلط ،حفظه فساء ،كتبه ذهبت صدوق»

، وقال ابن حبان: «يتكلمون فيه»وحممد بن أيب حفص الذي خالفوه قال فيه األزدي: 
عمار،  ه، وتابعه أبو مالك اجلنيب، إال أن روايته جاءت من طريق ابن(2)«خيطئ ممن كان»

 .(9)، وأبو مالك نفسه لني ِّ احلديث(5)وقد ضعَّفه األزدي
اية أيب معاوية، وكأن ابن عبدالرب فهذا ما يظهر من ميل ابن أيب خيثمة إىل ترجيح رو 

 ،حفص أيب بن حممد فيه أخطأ نهإ: ويقولون»استفاده منه، فقال يف ترمجة سعد بن زيد: 
 .(2)«عجرة بن كعب بن زيد عن زيد، بن مجيل عن احلديث هذا روى معاوية أبا ألن

________________________ 

 (.5222( تقريب التهذيب )2)

 (.2/522لسان امليزان ) (1)

 (.5222)التهذيب تقريب  (3)

 أن حممد بن أيب حفص هو حممد بن عمر العطار. بيانُ  يف التخريج (، وقد سبق222، 2/201لسان امليزان ) (2)

 (.9/50يزان )لسان امل( 5)

 (.5219)التهذيب ( تقريب 9)

(، وذكر بعده قول ابن معني الذي ساقه ابن أيب خيثمة بعده، فهذا ما يشري إىل أنه أخذ كل 1/562( االستيعاب )2)
 بن أيب حفصة يف احلديث، وإمنا هو كما أثبت.، وال مدخل ال«حممد بن أيب حفصة»ذلك عنه. ووقع يف املطبوعة: 



 عشر الرابعاحلديث  190                                                                                                

 ومنهم ،كعب بن زيد هو»ه رواية أيب معاوية: وحكى له ابنُ  ،وقد قال أبو حامت الرازي
، فرتدَّد أبو حامت يف الرتجيح بني (2)«عجرة ابن: يقول ال دٌ حَ أَ و  زيد، بن كعب: يقول من

وجهني من اخلالف: مجيل، عن زيد بن كعب، ومجيل، عن كعب بن زيد، إال أنه بنيَّ أن أبا 
  همل أجده عن غري وهو كذلك، إذ معاوية مل يتابَع على قوله يف روايته: زيد بن كعب بن عجرة، 

 بعُض أصحابه: أمحد بن منيع، وأبو عبيد. « بن عجرة»ه: كما قال أبو حامت، بل أسقط قولَ 
، زيد بن كعب»ومال ابن أيب حامت إىل أن األصح: مجيل، عن كعب بن زيد، فقال: 

 مجيل: عنه روى ا،بياضً  بكشحها فرأى امرأة تزوج  النيب أن روى كعب، بن زيد: ويقال
، (1)«أصح   ،كعبٍ  عن زيد، بن ومجيل .عمر ابن عن زيد، بن مجيل: بعضهم وقال زيد، بن

 .(3)يف مقابلة وجه: مجيل، عن ابن عمر -أواًل -وكأنَّ الدارقطين مال إىل هذا 
خبصوصه، وهو رواية مجيل، عن ابن عمر، فأخرجه من  األخريَ  وأعلَّ الطحاوي الوجهَ 

 عنه فرووه ،ذلك يف عنه إمساعيلُ  خولف وقد»طريق إمساعيل بن زكريا، عن مجيل، مث قال: 
 بن القاسم غريُ  ذلك يف عنه زكريا بن إمساعيل وافق اأحدً  نعلم ومل ،عمر ابن غري عن

 ، مث أسند عدًدا من الروايات عن مجيل على اختالفها.(2)«غصن
 :زكريا بن إمساعيل وقال»وحكى ابن عدي يف ترمجة إمساعيل بن زكريا قول البخاري: 

، يصح ومل ،سبيلها وخلى بامرأة  هللا رسول تزوج: قال ،عمر ابن حدثنا مجيل، حدثنا
 زيد أو زيد، بن كعب عن مجيل، عن: مالك بن والقاسم العوام، بن وعباد فضيل، ابن وقال

إىل فهمه  عل ذلك يف ترمجة إمساعيل من الضعفاء، وكأنه يشري جب»(5) النيب عن كعب، بن
 اعيل يف ذكر ابن عمر، أو ميل ابن عدي نفسه إليه.أن البخاري مييل إىل تغليط إمس

 بَن غصن: أبو بكري النخعي، وهو لكنه قد تبنيَّ أنه تابَع إمساعيَل بَن زكريا والقاسمَ 
 

________________________ 

 (.2/213( العلل )2)

(، ومل ينسبه إىل أبيه على جادة كتابه، وكذلك نسبه إىل ابن أيب حامت احلسيين يف 2/292( اجلرح والتعديل )1)
 (.392اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد من الرجال )ص

 ه تامًّا.(، وسيأيت نقل كالم23/252( العلل )3)

 (.1/202( شرح مشكل اآلثار )2)

 (.2/522( الكامل )5)
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، وقد اتفق هو وإمساعيل بن (1)«مقبول»، قال ابن حجر يف التقريب: (2)عبدهللا بن سعيد
، على رواية وجٍه (2)ن، وهو ضعيف، والقاسم بن غص(3)زكريا، وهو صدوق خيطئ قلياًل 

واحٍد عن مجيل، واتفاقهم حُيدث لروايتهم قوة يبعد معها أن تُ َعل روايتهم مع ما سيأيت من 
 حال شيخهم مجيل بن زيد.

وأما ما نقله ابن عدي من كالم البخاري، فله يف كتاب البخاري سياقٌة تامٌة توضح غري 
 .-هللاإن شاء -ما فهم ابن عدي، وسيأيت نقلها 

 وقد»هذا، وقد عاد ابن أيب خيثمة بعد أن أشار إىل ترجيح رواية أيب معاوية، فقال: 
 («.بثقة ليس زيد بن مجيل): يقول معني بن حيىي مسعت

وهذه إشارٌة منه إىل أن االختالف فيه من مجيٍل نفسه، لكونه مل يكن بثقة، كما قال 
 ابن معني.

تبنيَّ أنه جاء و نه مل يذكر إال وجَهني عن مجيل، وهذا أشار إليه ابن أيب خيثمة مع كو 
عنه على ستة أوجه، يكاد يرويها عنه يف كل وجه ثقة، أو ضعيٌف متاَبع، إال رواية القاسم 

 ، لكن الوجه الذي رواه شكٌّ بني وجهني روامها ثقتان.(5)لني فيه صدوقبن مالك، فإنه 
 من األئمة: وقد أشار إىل ما أشار إليه ابن أيب خيثمة مجاعةٌ 

  النيب تزوج ،عمر ابن حدثنا ،مجيل حدثنا :زكريا بن إمساعيل وقال»فقال البخاري: 
 بن عباد وقال، كعب بن عبدهللا عن مجيل، عن ،فضيل ابن وقال، سبيلها وخلى امرأةً 

________________________ 

 الوليد بكري: أيب واسم»النخعي:  بكري عن أيب األشج، سعيد ( ملا أسند رواية أيب1/212( جاء عند ابن عدي )2)
ظر: ، ان-أو خباب-، واملعروف باسم: الوليد بن بكري، هو التميمي الطهوي، أبو جناب «كويف العذري، بكري بن

(، ومل أجد من ذكر أن أبا سعيد األشج يروي عنه، وأما كونه عبَدهللا بن سعيد، فقد عيَّنه 2/325هتذيب التهذيب )
( عن أيب سعيد 2122(، وروى البخاري حديثًا يف األدب املفرد )23/252هبذا يف حديثنا: الدارقطين يف العلل )

(، 1/325النخعي...، وانظر ترمجته يف هتذيب التهذيب ) كريب أبو خازم بن سعيد بن عبدهللا حدثنا: األشج، قال
 ويقع يف بعض املصادر: أبو بكر النخعي.

(1( )3355.) 

 (.225)التهذيب ( تقريب 3)

 (.9/326لسان امليزان ) (2)

 (.5222)التهذيب ( تقريب 5)
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 عن، (2)مالك بن القاسم وقال،  النيب عن ،زيد بن كعب مسع ،مجيل حدثنا: العوام
 .(1)«حديثه يصح   ومل .كعب بن زيد أو زيد نب كعب مسع ،مجيل

 ومجيل الرجل، هذا اسم يف زيد بن مجيل عن الرواة اختلف»: القاسم البغوي أبو وقال
 زيد، بن كعب عن زيد بن مجيل احلديثَ  هذا وروى»وقال:  ،«جدًّا احلديث ضعيف زيد بن

 زيد، بن مجيل قبل من االختالف وهذا زيد، بن سعد وعن عجرة، بن كعب بن زيد وعن
 بن مجيل من واملعىن اإلسناد يف عندي احلديث هذا واضطََرب»، وقال: «جدًّا ضعيف وهو
، ونقل تضعيفه يف املوضعني األولني عن ابن معني، «جدًّا احلديث ضعيف وهو الطائي، زيد

 .(3)وأمحد
ل، البخاري السالَف نقُله، مث أسند بعض أوجه احلديث عن مجي ونقل ابن عدي كالمَ 

 ذكره حسبما احلديث هبذا عنه الرواة واضطرب ،احلديث هبذا عرفيُ  زيد بن مجيل»مث قال: 
 .(2)...«عنه روى من عليه فلَ واخت َ  ،ألوان على فيه نوتلوَّ  ،البخاري

 بالرواية عنه تفرد ،كعب بن زيد :ويقال األنصاري، زيد بن كعب»وقال األزدي: 
 .(5)«وحده زيد بن مجيلُ 

 ريبك وأبو غصن، بن القاسم فرواهزيد،  بن مجيل على فيه لفاختُ »ين: وقال الدارقط
 زيد، بن مجيل عن يرويه وغريه، عمر ابن عن زيد، بن مجيل عن سعيد، بن هللاعبدُ  النخعي  

 .(9)«مرتوك زيد بن ومجيل، األنصاري زيد بن كعب عن
 ،كعب عن ،زيد بن مجيل به تفرد ،غريب»وقال بعد أن أسند رواية كعب بن زيد: 

 .(2)«الرجل هذا اسم يف مجيل على واختلف
________________________ 

قله ابن عدي عن البخاري يف ، وصوابه كما أثبت، فكذلك ن«القاسم بن حممد»( وقع يف مطبوعة التاريخ األوسط: 2)
 .-كما مرَّ -(، وكذلك هي رواية القاسم بن مالك 1/212الكامل )

(، فهو املقصود 1/212(، وأسنده ابن عدي عن البخاري يف ترمجة مجيل بن زيد )3/291( التاريخ األوسط )1)
 بكلمة البخاري األخرية.

 (.5/212، 3/16، 1/260( معجم الصحابة )3)

 (.1/212( الكامل )2)

 (.229( املخزون )ص5)

 (.23/252( العلل )9)

 (.1/212( أطراف الغرائب واألفراد )2)



 عشر الرابعاحلديث  193                                                                                                

 يلمج جهة من فيه واالضطراب»وذكر بعض األوجه عنه:  ،وقال أبو نعيم األصبهاين
 .(2)«حفظه وسوء لضعفه ،زيد بن

 ،ترى كما زيد بن مجيل على فيه فٌ لَ خمت َ »وقال البيهقي بعد أن أخرج بعض األوجه: 
 .(1)««حديثه يصح   مل» :البخاري قال

 يصح، وال فيه، فٌ لَ خمت َ  ،األنصاري :وقيل الطائي، زيد بن سعد»وقال ابن عبدالرب: 
 .(3)«كثري اضطرابٌ  اخلرب هذا ويف»، وقال: «زيد بن مجيل بذكره انفرد ألنه

 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجَّح أن مجيل بن زيد اضطرب فيه، فرواه على ستة أوجه.

 عبدالرمحن وال حيىي أمسع مل»عمرو بن علي الفالس:  ومجيل بن زيد ضعيف جدًّا، قال
ومعاوية  ،ابن أيب خيثمةيف رواية -، وقال ابن معني «بشيء مجيل بن زيد الطائي عن حيدثان

 أبو وقال، «ال شيء: »-يف رواية إسحاق بن منصور-، وقال «ليس بثقة: »-بن صاحل
 وذكره، «واهٍ »: حبان ابن وقال، «بثقة ليس»: النسائي وقال، «احلديث ضعيف: »حامت

 .(2)«به يعترب: »مرة وقال ،«مرتوك لقِّ مُ »، وقال الدارقطين: الضعفاء يف ،والعقيلي ،الساجي
، «ثقة غري ،احلديث مرتوك ،ساقط»حزم حديثَه هذا بضعفه، وقال فيه:  وضعَّف ابنُ 

 .(5)«مجلةً  مرتوك ،رحطَّ مُ »وقال: 
 يزيده ضعًفا ونكارة. احلديث فإن اضطرابه يفوإذا كان مجيل هبذه املنزلة من الضعف، 

وقد حاد أبو حامت الرازي عن إثبات الصحبة لزيد بن كعب، أو كعب بن زيد، حيث 
، «املسند يف لدخَ ويُ »، مث قال: -كما مرَّ -عن مجيل  نيالوجهأحد هذين مال إىل ترجيح 

 .(9)«املسند يف لدخَ يُ »: قال صحبة؟ له: قلتقال ابنه: 

________________________ 

 (.3/2121( معرفة الصحابة )2)

 (.2/152( السنن )1)

 (.3/2322، 1/562( االستيعاب )3)

(، الضعفاء 1/212(، الكامل، البن عدي )2/262(، ضعفاء العقيلي )1/522( انظر: اجلرح والتعديل )2)
 (.1/222(، لسان امليزان )225وكون، للدارقطين )صواملرت 

 (.20/225، 6/229( احمللى )5)

 (.2/213( العلل )9)
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إدخال احلديث يف املسند أوسع من إثبات الصحبة، فإن إثبات الصحبة وال شك أن 
لون فيه حديَث  حيتاج إىل ثبوتِّ إسنادِّ ما يُثبتها، وأما اإلدخال يف املسند، فإهنم قد يُدخِّ

، ولو كان على احلقيقة منكرًا، أو معلَّاًل بإرساٍل أو الضعفاء، وما ظاهره اإلسناُد إىل النيب 
 .(2)، أو منقطًعا، أو كان ضعيًفا بغري ذلك من أسباب الضعفوقٍف أو غريِّمها

 قد ضعَّف راويَهُ حيث وعليه فأبو حامت مل يُثبِّت صحبَة صحايب ِّ هذا اإلسناد، لضعفه، 
، وإن كان أدخله يف املسند، وقد أدخله كذلك أمحد يف مسنده، -كما مرَّ -مجيَل بَن زيد 

 «.ل يف املسنديُدخَ »من الوجه الذي قال فيه أبو حامت: 
 

رواية حممد بن أيب وجهني من اخلالف عن مجيل بن زيد، أحدمها أورد ابن أيب خيثمة 
حفص، عن مجيل، عن سعد بن زيد، وأعله باآلخر، وهو رواية أيب معاوية الضرير، وشيٍخ 

 له، عن مجيل، عن زيد بن كعب.
، وال وأن حممد بن أيب حفص متكلم فيهأبا معاوية ثقة، وأنه توبع، أن  هوهذا يؤيد

 .تصح له متابعة قوية
 وقد تابع ابَن أيب خيثمة على هذا: ابُن عبدالرب.

مث عاد ابن أيب خيثمة، فنقل تضعيًفا شديًدا من ابن معني يف مجيل بن زيد، وهي إشارٌة 
 إىل أن االختالف من مجيل نفسه. منه

وجه عن مجيل أكثر مما ذكر ابن أيب خيثمة، وقد تبني يف الدراسة أن هذا يؤيده أن األ
 وأن رواهتا عنه جلهم ثقات.حيث بلغت ستة أوجه، 

القاسم  أبوالبخاري، و وقد حكم باضطراب مجيل، أو أشار إليه، مجع من األئمة، هم: 
 ، وابن عدي، واألزدي، والدارقطين، وأبو نعيم األصبهاين، والبيهقي، وابن عبدالرب.البغوي

 ب
 ب

________________________ 

(. وميكن أخذ هذا من منهج اإلمام 2/222(، فتح املغيث )226، 22، 93( ينظر: املراسيل، البن أيب حامت )ص2)
( للتمثيل 102-222اب الفروسية احملمدية )صأمحد يف إدخال األحاديث يف مسنده، وقد عقد ابن القيم مبحثًا يف كت

 مما أدخله يف مسنده. ،على ما أنكره أمحد وضعَّفه بأسباب الضعف املختلفة
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/562)التاريخ الكبري الس ِّ
 :أمه والبيضاء :بيضاء بن سهيل (239)

 يزيد عن الدراوردي، نا: قاال ،صرد بن وضرار ،عبدهللا بن مصعب حدثنا -233
 ،بيضاء بن سهيل عن لت،الص بن سعيد عن إبراهيم، بن حممد عن اهلاد، بن عبدهللا بن

 هللا إال إله الن أ شهد من»:  هللا رسول فقال ،سفر يف  هللا رسول مع حنن بينما: قال
 .«اجلنة عليه وأوجب ،النار عليه هللا محر  

 .«اجلنة دخل اشيئ   باهلل يشرك ال مات من»: قال اضرار   أن إال
 .حممد بن عبدالعزيز حدثين: مصعب وقال
 .بيضاء بن سهيل عن الصلت، بن عيدس عن: قاال كذا
 :أنيس بن   هللاعبد  : اإلسناد يف احلماين بن   حيىي عليهما وزاد

 عن اهلاد، ابن حدثين: قال عبدالعزيز، نا: قال عبداحلميد، بن حيىي حدثنا -239
 ،بيضاء بن سهيل عن أنيس، بن عبدهللا عن الصلت، بن سعيد عن إبراهيم، بن حممد
 .«اجلنة دخل هللا إال إله الن أ يشهد مات من»:  هللا رسول قال: قال

 

 الوجه األول: يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن الصلت،
 :عن سهيل بن البيضاء

 ،-(1)(52/2كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-أخرجه أبو يعلى  *
ومن طريقه -( 2لزبريي )(، وحديث مصعب ا1002والبغوي يف معجم الصحابة )

(، وابن ماكوال يف هتذيب مستمر األوهام 191اخلطيب يف تايل تلخيص املتشابه )
(1/526)-، 

 ، به، بأطول منه.مصعب بن عبدهللاكالمها )أبو يعلى، والبغوي( عن 

________________________ 

بتمامه، وعطفه على إسناٍد من رواية سعيد بن الصلت، عن عبدهللا بن أنيس، عن  بوصريي  ه ال( مل يسق إسناد  1)
 سهيل، والظاهر أنه جتو ز يف ذلك، وهللا أعلم.
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( من طريق حممد بن عبدهللا احلضرمي 2220وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) *
 ، به، مبثله.صرد ضرار بنمطني، عن 

ومن طريقه حيىي ابن منده يف -( 428وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) *
 عن يعقوب بن محيد، -(29)ص معرفة أسامي أرداف النيب 

 ( من طريق حممد بن عثمان أيب مروان العثماين،1/520وابن قانع يف معجم الصحابة )
 ، به، بأطول منه.عبدالعزيز بن حممد الدراوردي كالمها )يعقوب بن محيد، وأبو مروان( عن

وعنه عبد بن محيد كما يف إحتاف اخلرية -( 699وأخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ) *
(، من طريق بكر 1010(، والبغوي يف معجم الصحابة )12224، وأمحد )-(52/5املهرة )

 بن مضر،
(، من 6028لكبري )(، والطرباين يف ا199(، وابن حبان )12480، 12229وأمحد )

 طريق حيوة بن شريح،
ومن طريقه حيىي ابن منده يف معرفة أسامي -( 428وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 عن يعقوب بن محيد، عن ابن أيب حازم، -(29)ص أرداف النيب 
ومن طريقه حيىي ابن -( 6022(، والطرباين )1/520وابن قانع يف معجم الصحابة )

(، وأبو نعيم يف معرفة 2/620، واحلاكم )-(24)ص أسامي أرداف النيب  منده يف معرفة
 (، من طريق الليث بن سعد،2259الصحابة )

 ومن طريقه حيىي ابن منده يف معرفة أسامي أرداف النيب -( 6022والطرباين )
 (، من طريق حيىي بن أيوب،1/621، وابن منده يف معرفة الصحابة )-(24)ص

 ومن طريقه حيىي ابن منده يف معرفة أسامي أرداف النيب - (6022والطرباين )
 من طريق عبدهللا بن هليعة، -(24)ص

 ،(1)( عن نافع بن يزيد1/625وعلقه ابن منده يف معرفة الصحابة )
سبعتهم )بكر بن مضر، وحيوة، وابن أيب حازم، والليث، وحيىي بن أيوب، وابن هليعة، 

 ، به، بنحوه. بن اهلاديزيد بن عبدهللاونافع بن يزيد( عن 
________________________ 

( وقع يف املطبوعة: نافع بن زيد، وصوابه كما أثبت، وهو معروف بالرواية عن ابن اهلاد، انظر ترمجته يف هتذيب 1)
 (.8/510التهذيب )
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حممد ( عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن 1/625وعلقه ابن منده يف معرفة الصحابة )
 .، ومل يسق متنه، بهبن إبراهيم

يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن  :ثاينالوجه ال
 :الصلت، عن عبدهللا بن أنيس، عن سهيل بن البيضاء

 ،-(52/8كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-و يعلى أخرجه أب *
 ومن طريقه اخلطيب-( 6(، وحديث مصعب الزبريي )1004والبغوي يف معجم الصحابة )

 ،-(1/86(، والسبكي يف مقدمة طبقات الشافعية الكربى )8/128يف تاريخ بغداد )
 راين،( من طريق عبدهللا بن احلسن أيب شعيب احل8/260واخلطيب يف تاريخ بغداد )

، به، مبثله، حيىي بن عبداحلميد احلماينثالثتهم )أبو يعلى، والبغوي، وأبو شعيب( عن 
 «.ورسوله عبده احممد   وأن»وزاد أبو شعيب: 

عن  القطان، زجنويه بن أمحد( عن 1/521وأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة ) *
 نحوه.، به، بعبدالعزيز بن حممد الدراوردي، عن السري أيب ابنحممد 

 الوجه الثالث: يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سهيل بن البيضاء:
/املنتخب(، من طريق إبراهيم بن 825(، وعبد بن محيد )12429أخرجه أمحد ) *

 ، به، بأطول منه.بن عبدهللا بن اهلاد يزيدسعد، عن 
لصلت، عن سهيل بن يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، عن سعيد بن ا :رابعالوجه ال

 :البيضاء
ومن طريقه ابن ماكوال يف هتذيب -( 1009أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *

 بن عبدهللا بن يزيدعن حممد بن زنبور، عن ابن أيب حازم، عن  -(1/522مستمر األوهام )
 ، به، بأطول منه.اهلاد

عن سعيد بن  يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، :اخلامس الوجه
 :الصلت، عن سهيل بن السمط

ومن طريقه اخلطيب يف املتفق، كما -( 1011أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *
 -(1/522(، وابن ماكوال يف هتذيب مستمر األوهام )2/126ذكر ابن حجر يف اإلصابة )

 ول منه.، به، بأطبن عبدهللا بن اهلاد يزيدمن طريق سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، عن 
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 روى احلديث  يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، واختُلف عنه:
: يزيد بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن الصلت، عن سهيل الوجه األول

 بن البيضاء:
من رواية مصعب بن عبدهللا الزبريي، وضرار بن -ورواه عنه: عبدالعزيز الدراوردي 

، وبكر بن مضر، وحيوة بن -بن كاسب، وأبو مروان العثماين، عنهصرد، ويعقوب بن محيد 
، والليث بن سعد، -من رواية يعقوب بن محيد بن كاسب، عنه-شريح، وابن أيب حازم 

 وحيىي بن أيوب، وعبدهللا بن هليعة، ونافع بن يزيد.
 : يزيد بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن الصلت، عن عبدهللاالوجه الثاين

 بن أنيس، عن سهيل بن البيضاء:
من رواية حيىي بن عبداحلميد احلماين، وحممد ابن أيب -ورواه عنه: عبدالعزيز الدراوردي 

 .-السري، عنه
 : يزيد بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سهيل بن البيضاء:الوجه الثالث

 ورواه عنه: إبراهيم بن سعد.
 عيد بن الصلت، عن سهيل بن البيضاء:: يزيد بن اهلاد، عن سالوجه الرابع

 .-من رواية حممد بن زنبور، عنه-ورواه عنه: ابن أيب حازم 
 سهيل عن الصلت، بن سعيد عن إبراهيم، بن حممد عن اهلاد، بن: يزيد الوجه اخلامس

 :السمط بن
 ورواه عنه: سعيد بن سلمة بن أيب احلسام.

ويف سند هذا »من دونه، قال ابن حجر: بن اهلاد، و اأنه اختُلف عن يزيد  هبذاتبني وي
 .(1)«احلديث اختالٌف كثري

: اخلالف عم ن دون يزيد بن عبدهللا بن اهلاد:  أوال 
 :الدراوردي -1

 اختُلف عنه:
________________________ 

 (.2/126بة )( اإلصا1)
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ن كاسب، فرواه مصعب بن عبدهللا الزبريي، وضرار بن صرد، ويعقوب بن محيد ب *
يد بن عن حممد بن إبراهيم، عن سع، عن ابن اهلاد، وأبو مروان العثماين، عن الدراوردي

 الصلت، عن سهيل بن البيضاء.
ورواه حيىي بن عبداحلميد احلماين، وحممد ابن أيب السري، عن الدراوردي، عن ابن  *

اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن الصلت، عن عبدهللا بن أنيس، عن سهيل بن 
 البيضاء، فزادا يف إسناده عبد هللا بن  أنيس.

 كذا»قد أخرج ابن أيب خيثمة رواية مصعب بن عبدهللا، وضرار بن صرد، مث قال: و 
 اإلسناد يف احلماين بنا حيىي عليهما وزاد، بيضاء بن سهيل عن الصلت، بن سعيد عن: قاال
 .، مث أسند رواية ابن احلماين«أنيس بن   هللاعبد  

 بن أنيس، نظر ا الستغرابه يشري هبذا إىل رجحان رواية ابن احلماين، بذكر عبدهللالعله و 
 ، ولعله نظر إىل أن اإلسقاط تقصري ال يقدح يف حفظ من جوَّدإسقاطهما إياه عن الدراوردي

 .احلديث، فذكر الراوي الذي أسقطه غريه
 يف وزاد ،الدراوردي عن ،احلماين رواه وقد»أخرج البغوي رواية مصعب، مث قال: كما 

 .، لكن للبغوي إشارة أخرى تأيت(1)«الكالم من ونقص ،أنيس بن   هللاعبد   إسناده
وأخرج ابن قانع رواية الليث عن ابن اهلاد، وأيب مروان العثماين، عن الدراوردي، عن 

 .(5)، مث أسند رواية ابن احلماين وابن أيب السري«رجال   مهاغريُ  وزاد»ابن اهلاد، مث قال: 
 عن واحد غري ورواه»مث قال: وأخرج أبو نعيم رواية ضرار بن صرد، عن الدراوردي، 

، وقد  «بيضاء بن سهيل عن أنيس، بن عبدهللا عن الصلت، بن سعيد عن: فقال ،الدراوردي
 .(2)«حديثه عند أنس بن مالك، وعبدهللا بن أنيس»كان قال عندما ترجم لسهيل: 

 واعتمد الذهيب عن الدراوردي الوجه الذي فيه إدخال عبدهللا بن أنيس يف إسناده، لكنه
 أعلَّه، كما سيأيت.

قد توبع على الوجه األول من الدراوردي وقد تبنيَّ من التخريج، وعرض األوجه، أن 
 ، وتوبع ابن اهلاد عليه كما سيأيت.، وهو إسقاط عبدهللا بن أنيسهذين الوجهني

________________________ 

 مصعب. عنه رواه ما على للدراوردي متابعة فذكر عاد لكنه (، ،105-2/100( معجم الصحابة )1)

 (.1/520( معجم الصحابة )5)

 (.1252، 2/1251( معرفة الصحابة )2)
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 .، بذكر ابن أنيسومل أجد من تابع الدراوردي، وال ابن اهلاد، على الوجه الثاين
أوثقهم  ،ثر الرواة يروونه عن الدراوردي على الوجه األول، وهم مجاعةوظاهٌر أن أك

 ،(5)ضراُر بُن صرد، وهو ضعيف جدًّا، وتابعه (1)دهللا، فإنه ثقة، عامل باألنسابمصعب بن عب
أبو مروان ، و (2)، وكان صاحب مصنفاتوهم رمبا صدوقمحيد بن كاسب، وهو  بنُ  يعقوبُ و 

 ، وليس هذا احلديث من ذلك.(8)ة إذا روى عن أبيهصدوق خيطئ، خاص هوالعثماين، و 
فهؤالء رواة الوجه األول عن الدراوردي، ويالحظ أن ثالثة  منهم مدنيون كشيخهم، 

 وهم مصعب، وقد نزل بغداد، ويعقوب بن محيد، وأبو مروان العثماين، وقد نزل مكة.
 عنه اثنان:، فرواه ، بذكر عبدهللا بن أنيسوأما الوجه الثاين عن الدراوردي

 ، وكان كوفيًّا.(2)حيىي بن عبداحلميد احلماين، وهو حافظ متهم بسرقة احلديث -1
 ، وهو عسقالين، وروايته(6)كثرية أوهام له عارف حممد ابن أيب السري، وهو صدوق -5

 .عنه ، وهذا إسناد صحيح، عنهجاءت عنه من رواية ابن قانع، عن أمحد بن زجنويه
 قد يؤيد إدخال -على ما سيأيت-بن الصلت وسهيل بن البيضاء وانقطاع ما بني سعيد 

 الواسطة بينهما.
 إال أن حال الراوي ني بإدخال الواسطة ال تقابل قوة  أحوال الرواة بإسقاطها، بل حيتمل أن
 ابن احلماين أخذ رواية ابن أيب السري، فرواها عن الدراوردي مباشرة، فإنه معروف بسرقة احلديث.

________________________ 

أنه أرفع من والظاهر ، «صدوق عامل بالنسب: »بقولهعلى وصفه  (6692)التهذيب ابن حجر يف تقريب  اقتصر( 1)
قد وثقه ابن معني، والدارقطين، ومسلمة، وابن مردويه، وقال فلصدوق، وإمنا ُتُكل ِّم فيه لتوقفه يف مسألة خلق القرآن، ا

 . «للوقف ُغمز ثقة،(: »2862ولذا قال الذهيب يف الكاشف )(. 8/42انظر: هتذيب التهذيب ) .«ثبت»أمحد بن حنبل: 

، «بالفرائض عار فا وكان بالتشيع، ورمي وخطأ، أوهام له صدوق(: »5945)التهذيب قال ابن حجر يف تقريب  (5)
فقد روي عن ابن معني تكذيبه، وقال فيه البخاري والنسائي:  الرجل أنه دون الصدوق ذي األوهام،ترمجة والظاهر من 

 يكتب وفرائض، قرآن صاحب صدوق،»، وقال أبو حامت: «ليس بثقة»، وقال النسائي يف موضع: «مرتوك احلديث»
يكتب »، ولعله أراد بكونه صدوق ا: ديانته وعدم تعمده الكذب، ولذا أشار إىل ضعفه بقوله: «به حيتج وال حديثه

 انظر: هتذيب التهذيب. ، وضعفه الدارقطين، وأبو أمحد احلاكم، والساجي، وابن حبان، وغريهم«حديثه وال حيتج به
 قيلت فيه من مثل البخاري.« مرتوك احلديث»ثل: م ، خاصة أن كلمة  يف جرحه كلمات شديدةوهذه   (.5/552)

 .(8/880، هتذيب التهذيب )(2412)تقريب التهذيب ( 2)

 .(2/688، هتذيب التهذيب )(6154)التهذيب تقريب  (8)

 (.2291)التهذيب قريب ت( 2)

 (.6562)التهذيب ( تقريب 6)
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احلماين أشهر من رواية ابن أيب السري، فقد رواها عنه ثالثة أئمة: ابن أيب  ورواية ابن
، ولعلها (1)خيثمة، وأبو يعلى، وأبو القاسم البغوي، وتابعهم أبو شعيب احلراين، وهو ثقة

 اشتهرت عنه لغرابتها، ومل تشتهر عن ابن أيب السري، لكونه كان معروف ا بكثرة الغلط.
 إن رواية املدنيني، وفيهم الثقة مصعب بن عبدهللا الزبريي، أصحوسواء صح هذا أو ال، ف

عن الدراوردي من رواية هذين، وقد تكلم فيهما على ما سبق، وليس منهما مدين، خاصة 
 على اختالف أقواهلم ،ن رواه عنهم   تابعه عليه مجيعُ إذ أن الدراوردي توبع عليه عن ابن اهلاد، 

أنيس يف اإلسناد، وسيأيت أن ابن حجر رجَّح إسقاط   بن  فيه، فلم يذكر أحٌد منهم عبد هللا
 ابن أنيس هبذا.

نفس ه كان ثقة  إذا حدث من كتابه، وإذا  هُ ومثة احتماٌل آخر يف رواية الدراوردي، فإنَّ 
، فرمبا كان االختالف عنه من قبل هذا، ويكون (5)وهم ، أو من حفظه،حدث من كتب الناس

 على الصواب من كتابه، وحدث اآلخر ين من حفظه.ومن معهم  حدَّث املدنيني
 عن الدراوردي: أبو القاسم البغوي، فإنه ،ومن تابعه ،وقد أشار إىل ترجيح رواية مصعب

 بن بكر ورواه»ابن احلماين، مث وجه ا آخر يف احلديث، مث قال:  مصعب، مث رواية   أسند رواية  
، فكأنه مييل إىل تقوية رواية (2)«اورديالدر  عن ،مصعب رواه ما مثل   ،اهلاد ابن عن ،مضر

 مصعب، عن الدراوري، هبذه املتابعة.
 هذا روى»وأخرج رواية ابن احلماين:  ،وأشار إىل ذلك: اخلطيب البغدادي، فقال

 إسناده، يف أنيس بن   هللاعبد   يذكر فلم ،عبدالعزيز عن ،الزبريي عبدهللا بنُ  مصعبُ  احلديث  
 .(8)«البيضاء بن سهيل عن الصلت، بن سعيد عن: قال بل

وأشار إىل ذلك أيض ا: األمري ابن ماكوال، فساق رواية مصعب، عن الدراوردي، مث 
 وحيوة ،هليعة بن وعبدهللا ،أيوب بن حيىي :الرواية هذه على الدراورديَّ  العزيزعبد   تابع»قال: 

 بن بدالعزيزع عن فرواه ،احلماين عبداحلميد بن حيىي وخالفهم، مضر بن وبكر ،شريح بن
________________________ 

 (.8/828لسان امليزان ) (1)

وجمموع كالم  ،«فيخطئ... غريه كتب من حيدث كان ،صدوق(: »8119قال ابن حجر يف تقريب التهذيب )( 5)
 (.5/292هتذيب التهذيب ) انظر: .لصدوق يف غري ما أُخذ عليهأنه أرفع من ا -وهللا أعلم-األئمة يف ترمجته يظهر منه 

 (.105-2/100( معجم الصحابة )2)

 (.8/128( تاريخ بغداد )8)
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 ،أنيس بن عبدهللا عن ،الصلت بن سعيد عن ،إبراهيم بن حممد عن ،اهلاد ابن عن ،حممد
 .(1)«أنيس بن   هللاعبد   إسناده يف فزاد ،البيضاء بن سهيل عن

 وهذا أرجح وأقوى عن الدراوردي، وهللا أعلم.
إدخالُه أم وإدخال عبدهللا بن أنيس يف احلديث غري صحيح، سواء صحَّ عن الدراوردي 

 مل يصح، وسيتضح هذا عند ذكر اجلماعة الذين رووه عن ابن اهلاد بإسقاطه.
أبو حامت، فوهي إشارٌة ضعيفة: البخاري،  ،وقد أشار إىل خطأ إدخال ابن أنيس فيه

حيث ذكرا رواية سعيد بن الصلت، عن سهيل بن البيضاء، مث وصفاها باإلرسال، زاد 
فلم يذكرا لسعيد إال الرواية املباشرة عن سهيل، ووصفاها  ،(5)«ومل يسمع منه»البخاري: 

 باالنقطاع، وهذا يُلمِّح إىل أهنا املعتمدة عندمها، ال رواية الواسطة.
وال ي رِّد أهنما استفادا االنقطاع  من رواية الواسطة، مما يدل على اعتمادمها هلا، إذ 

، فإن سهيال  تويف على اإلرسال بني سعيد وسهيل مستفاٌد من معرفة التاريخ والوف يات أوال 
، وصلى عليه عهد النيب 

 ميكنه ال ،كبري تابعي الصلت سعيد بن»، قال الذهيب: (2)
، فلم تفتقر (8)«...اصحابيًّ  ولكان ، النيب من لسمع منه مسع ولو ،سهيل من يسمع أن

 معرفُة االنقطاع إىل الرواية بالواسطة.
 سعيد عن إبراهيم، بن حممد عن اهلاد، ابن عن: قالف ،الدراوردي وأما»وقال الذهيب: 

 .(2)«أشهر املرسل لكن...، سهيل عن متصل وهذا ،أنيس بن عبدهللا عن الصلت، بن
 بن عبدهللا عن الصلت، بن ديسع عن يو رُ  قد»: منده ابن وقال»وقال ابن حجر: 

 ابن   يذكروا مل رواه من وأكثر البغوي، عند كذلك هو: قلت .«بيضاء بن سهيل عن أنيس،
 .(6)«أنيس بن عبدهللا فيه ليس ،اهلاد بن يزيد عن طرق ثالث من أمحد عند وهو أنيس،

________________________ 

 (.1/526( هتذيب مستمر األوهام )1)

 (.582، 8/28(، اجلرح والتعديل )8/102، 2/842التاريخ الكبري )( 5)

(، معجم 8/582(، اجلرح والتعديل )922(، صحيح مسلم )8/102(، التاريخ الكبري )280( انظر: املوطأ )2)
 (،15/282، 11/820(، حتفة األشراف )1/620(، معرفة الصحابة، البن منده )102، 2/100الصحابة، للبغوي )

 (.2/128(، اإلصابة )620، 12/42، 1120، 16/1062هرة )إحتاف امل

 (.1/882( تاريخ اإلسالم )8)

 (.1/882( تاريخ اإلسالم )2)

 (.2/128( اإلصابة )6)
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 :ابن أيب حازم -5
 يف روايته عن ابن اهلاد: اختُلف عنه

فرواه يعقوب بن محيد بن كاسب، عنه، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن  *
 يد بن الصلت، عن سهيل بن البيضاء.سع

واه حممد بن زنبور، عنه، عن سعيد بن الصلت، عن سهيل بن البيضاء، فأسقط ور  *
 منه حممد  بن  إبراهيم.

وقد -فيما يظهر ، ويعقوب بن محيد أحسن حاال  منه (1)أوهام له صدوقوابن زنبور 
 ، فروايته قوية عنه.-مرَّ 

رواية أحدمها لكن يعقوب قرن ابن أيب حازم بالدراوردي، فيداخل هذا احتماُل أنه محل 
 اآلخر. رواية على

توبع ابُن أيب حازم على ما رواه عنه، كما ،  -كما سبق- إال أنه توبع عن الدراوردي
حها على رواية ابن زنبور.  عن ابن اهلاد، فهذا ما يصحح روايته، ويرج ِّ

 عن يزيد بن عبدهللا بن اهلاد:ثاني ا: اخلالف 
ن مضر، وحيوة بن شريح، وابن أيب حازم ، وبكر ب-يف األصح عنه-رواه الدراوردي  *

، والليث بن سعد، وحيىي بن أيوب، وعبدهللا بن هليعة، ونافع بن يزيد، عن -يف األصح عنه-
 ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن الصلت، عن سهيل بن البيضاء.

البيضاء،  بنورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن سهيل  *
 فأسقط سعيد بن الصلت.

ورواه سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن  *
 سعيد بن الصلت، عن سهيل بن السمط.

قد قصَّر فيه، فأسقط سعيد  بن الصلت، وجوَّده يظهر أنه فأما رواية إبراهيم بن سعد، ف
، وعلَّق ابن منده متابعة  حيىي بن سعيد األنصاري اجلماعة عن ابن اهلاد، فحفظوا ذكر ه فيه

 البن اهلاد على ما رووه عنه، لكين مل أجد روايته مسندة .

________________________ 

 (.2446)التهذيب ( تقريب 1)
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، (1)واجلماعة عن ابن اهلاد فيهم الثقات األثبات، كبكر بن مضر، وحيوة، والليث
 وفيهم من هو دوهنم.

ديث: سهيل بن وخالفهم مجيع ا: سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، فسمى صحايبَّ احل
 السمط.

 أيب ابن عليها يتابع ال روايةٌ  وهذه»وقد انفرد هبذا سعيد بن سلمة، قال ابن ماكوال: 
 طرقه من شيءٍ  يف ليس»، وقال ابن حجر: (5)«هغريُ  السمط بن سهيل :يقل ومل ،احلسام
 .(2)«سلمة بن سعيد رواية يف إال كرٌ ذِّ  السمط بن لسهيل

 سعيد األئمة: وأعل رواية  
 ،اهلاد ابن عن ،احلسام أيب بن سلمة بن سعيد :اأيض   ورواه»قال أبو القاسم البغوي: ف

عن حممد بن علي اجلوزجاين، عن عبدهللا  ، مث أسند روايته«سهيل نسب يف اجلميع   وخالف
 ،علي بن حممد لنا قال هكذا: »وقال بعد ذكر سهيل بن السمط، بن رجاء، عن سعيد، به

 .(8)«سلمة بن يدسع من الوهم أن وأحسب
وساق اخلطيب البغدادي اخلالف، وساق رواية ابن أيب احلسام يف آخره، فقال: 

 .(2)«وهم احلسام أيب ابن وقول ،قالهكذا »
 .(6)«وهم عندي وهو»: بعد أن حكى تفرده وقال ابن ماكوال

 ،(2)حفظه إذا حدَّث من خيطئ الكتاب، صحيح وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام صدوق
 اهر أن هذا حدَّث به من حفظه، فلم يضبط نسب صحابي ِّه.والظ

وقد كان ابن حجر أورد سهيل بن السمط يف القسم الرابع من حرف السني من 
 تأملت مث»، لكنه قال: والغلط الوهم سبيل علىالصحابة، وهو قسُم م ْن ذُكر يف الصحابة 

________________________ 

 .(2648، 1601، 221انظر فيهم على التوايل: تقريب التهذيب ) (1)

 (.524( هتذيب مستمر األوهام )/5)

 (.2/126)( اإلصابة 2)

 (.2/102( معجم الصحابة )8)

 (.1/255( تايل تلخيص املتشابه )2)

 (.524( هتذيب مستمر األوهام )/6)

 (.5256)التهذيب ( تقريب 2)
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 وردت نْ م  القسم األول، وهو قسُم ، يعين: (1)«القسم هذا إىل فنقلته ،حمتمال   فوجدته ،سياقه
 ضعيفة. أو حسنة، أو صحيحة، الطريق كانت سواء غريه، عن أو عنه، الرواية بطريق صحبته

، فإن سعيد بن سلمة بن أيب  -وهللا أعلم-واألليق به  ما كان ابن حجر ذهب إليه أوال 
 لى اختالف أقواهلماحلسام خولف خمالفة شديدة، مع الكالم يف ضبطه، فرواه اجلمع الكثري ع

يف احلديث، وفيهم احلفاظ األثبات، عن ابن اهلاد، بتسميته: سهيل بن البيضاء، فاألقرب أن 
 وغلط حمض. السمط وهمٌ  ابن   جعل ه

 ما إال فيه أذكر ومل»وهو جاٍر حىت على ضابط ابن حجر للقسم الرابع، فإنه قال: 
 يغلب االحتمال ذلك كان نإ إال فال، الوهم عدم احتمال مع وأما ،ان  بي ِّ  فيه الوهم كان
 ، وهذا من ذلك، وهللا أعلم.(5)«بطالنه الظن على

 احلكم على الوجه الراجح:
 يضاء.البترجح أن ابن اهلاد يرويه عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن الصلت، عن سهيل بن 

عنه مشهورة، ، ورواية ابن اهلاد (8)، لكنَّ له أفراد اكذلك  ، وشيخه(2)وابن اهلاد ثقة
 .، فال إشكال يف مساعه منهخمرجة يف الصحيحني وغريمها

 .(2)وسعيد بن الصلت ذكره ابن حبان يف الثقات، ومل أجد لغريه فيه جرح ا وال تعديال  
إال أنه سبق قول البخاري وأيب حامت الرازي يف انقطاع ما بني سعيد وسهيل، فاحلديث 

 هبذا اإلسناد منقطع ضعيف.
 

 أشار ابن أيب خيثمة إشارة  واحدة  يف رواية الدراوردي، عن ابن اهلاد، بعينها.
وقد أشار فيها إىل ترجيح رواية ابن احلماين، عن الدراوردي، بذكر عبدهللا بن أنيس يف 

 اإلسناد بني سعيد بن الصلت، وسهيل بن البيضاء.
________________________ 

 (.2/126( اإلصابة )1)

 (.1/122( اإلصابة )5)

 (.2222)التهذيب ( تقريب 2)

 (.2691)التهذيب ( تقريب 8)

(، تعجيل املنفعة 8/28(، اجلرح والتعديل )2/842التاريخ الكبري ) (، وانظر ترمجته يف:8/542( الثقات )2)
(1/242.) 
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يف جتويد من جوَّد احلديث، واستظهرت أنه نظر إىل أن اإلسقاط تقصري ال يقدح 
 فحفظه، ورواه تامًّا.

 .انقطاع ما بني سعيد بن الصلت وسهيل بن البيضاءوأنه رمبا يؤيد ذلك: 
 على ذلك: ابن قانع، وأبو نعيم. ابن  أيب خيثمة وافققد و 

على خالفه، وأن الراجح عن الدراوردي: رواية  -فيما ظهر يل-إال أن القرائن دلت 
  الزبريي ومن تابعه، عنه، بإسقاط عبدهللا بن أنيس.مصعب بن عبدهللا

وأشار إىل ترجيح هذا عن الدراوردي خاصة: أبو القاسم البغوي، واخلطيب، وابن 
 ماكوال.

: البخاري، -مل يصحأو  ،صح عن الدراوردي-وأشار إىل ترجيحه يف عامة احلديث 
 وأبو حامت، مث الذهيب، وابن حجر.
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:722-1/722)التاريخ الكبري الس ِّ
 :قيس بن سويد (869)

 سويد أخربين: قال حرب، بن مساك عن سفيان، نا: قال نعيم، أبو حدثنا -868
 فابتاع ميشي،  هللا رسول فأتانا ،هجر من ابز   العبدي وخمرفة أنا جلبت: قال قيس، بن
 .«حرج  وأَ  نز   انزم وَ  يا»: فقال ،باألجر نز  يَ  انزم وَ  وثَم  ،سراويًل  منا

 :احلجاج بن شعبة وخالفه الثوري، يقول كذا
 أيب عن حرب، بن مساك عن شعبة، نا: قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا -879

 .هل حَ أرجَ  له وزن فلما ،سراويل لَ ج  ر    النيب من باع أنه ،صفوان
  .عمرية بن مالك: فقال ،هذا صفوان أبا أمسى وشعبة

فر الثالث من التاريخ الكبري ) بعد رواية  (77-2/71وقال ابن أيب خيثمة يف الس ِّ
 :سفيان الثوري

 .شعبة خالفه
 مث أسند رواية شعبة، مث قال:

 إلم  أحب   أحد   ليس»: يقول سعيد بن حيىي مسعت: علي كتاب يف رأيت -6676
 بقول أخذت ،الثوري سفيان خالفه وإذا عندي، أحد   يعدله وال احلجاج، بن شعبة من

 .«سفيان
 الكوفيني؟ يف اختلفا إذا وشعبة سفيان يف تقول ما: معني بن حيىي وسئل -6677

 .«للرجال أحفظ سفيان كان»: قال
 

 :مساك بن حرب، عن سويد بن قيس الوجه األول:
 /السفر الثالث(،2723رخيه )أخرجه ابن أيب خيثمة يف تا *

 والكىن يماومن طريقه أبو أمحد احلاكم يف األس-( 3/131والبخاري يف التاريخ الكبري )
 ،-ب(727)ق

 ( عن اهليثم بن خالد،312والدواليب يف الكىن واألمساء )



 عشر سسادالاحلديث  722                                                                                                

 ،(1)( عن أمحد بن حممد القاضي7672والبغوي يف معجم الصحابة )عقب 
 ( عن علي بن عبدالعزيز،7377والطرباين يف الكبري )

/ضمن جمموع عشرة أجزاء حديثية( من طريق احلسن بن 26وابن خملد يف حديثه )
 سالم السواق،

ستتهم )ابن أيب خيثمة، والبخاري، واهليثم بن خالد، وأمحد بن حممد، وعلي بن 
 ، به، بأطول منه.أيب نعيمعبدالعزيز، واحلسن بن سالم( عن 

 ،-(7/231) ومن طريقه ابن األثري يف أسد الغابة-ن يف مسنده وأخرجه املعاىف بن عمرا *
، عقب 1177ومن طريقه البغوي يف معجم الصحابة )-( 13231وعبدالرزاق )

 ،-(3/762(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )7672
(، وابن أيب عاصم يف 7776ومن طريقه ابن ماجه )-( 77273وابن أيب شيبة )

(، ويف العلل ومعرفة الرجال برواية 19692أمحد يف املسند )، و -(1772اآلحاد واملثاين )
(، والبغوي يف معجم الصحابة 229(، وابن اجلارود )1262(، والرتمذي )2291عبدهللا )

 (، والبغوي يف شرح212) (، وأبو الشيخ يف أخالق النيب 2132(، وابن حبان )1177)
(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 273(، واألنوار يف مشائل النيب املختار )2621السنة )

 (، من طريق وكيع،3/762)
(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد 2291وأمحد يف العلل ومعرفة الرجال رواية عبدهللا )

(، 9297، 7136(، والكربى )2/723(، والنسائي يف الصغرى )1779واملثاين )
ة )عقب (، والبغوي يف معجم الصحاب1716والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )

 (، من طريق عبدالرمحن بن مهدي،3/762(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )7672
 (، من طريق حممد بن يوسف،312(، والدواليب يف الكىن واألمساء )7772والدارمي )
 (، من طريق معاذ بن معاذ،2/177(، وابن قانع يف معجم الصحابة )2227وأبو داود )

، عقب 1177(، والبغوي يف معجم الصحابة )312والدواليب يف الكىن واألمساء )
(، من طريق حممد بن عبدهللا بن الزبري أيب 3/762(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )7672

 أمحد الزبريي،
________________________ 

 (.3/269، وجاء على الصواب يف طبعة مربة اآلل واألصحاب )«العاصي»( وقع يف املطبوع: 1)
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من طريق  ،(3/197الفالح(، واحلاكم )/2321، 2297املنذر يف األوسط )وابن 
 عبدهللا بن الوليد،

وأبو أمحد احلاكم يف األمساء والكىن  (،1716والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )
(، من طريق حيىي بن 7/139ب(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )727)ق

 سعيد القطان،
، 2221(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )7/26(، واحلاكم )7377والطرباين )

(، 216(، واآلداب )11726(، ومعرفة السنن )7/27(، والبيهقي يف الكربى )7229
 (، من طريق عبدهللا بن يزيد أيب عبدالرمحن املقرئ،1361واخلطيب يف املتفق واملفرتق )

 ( من طريق احلسني بن حفص، 1/227وابن منده يف معرفة الصحابة )
 ومن طريق عبيدهللا بن موسى،

 ( من طريق موسى بن مسعود أيب حذيفة النهدي، 7/26واحلاكم )
 ومن طريق حممد بن كثري،

وحممد بن  وابن مهدي، عشر راويًا )املعاىف بن عمران، وعبدالرزاق، ووكيع، األربعة
وأبو  وحيىي القطان، وعبدهللا بن الوليد، وأبو أمحد الزبريي، ومعاذ بن معاذ، يوسف،

وأبو حذيفة، وحممد بن كثري(  وعبيدهللا بن موسى، واحلسني بن حفص، عبدالرمحن املقرئ،
 ، به، بنحوه.سفيان الثوريعن 

، والبغوي يف -(7/22ومن طريقه البيهقي )-( 1722وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *
، ودعلج -(3/762ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 1172معجم الصحابة )
كما ذكر ابن ناصر الدين يف جامع اآلثار يف السري ومولد املختار -يف مسند املقلني 

 ، من طريق قيس بن الربيع،-(2/336)
 ( عن أيب معمر، عن أيوب بن جابر،3/137والبخاري يف التاريخ الكبري )
 ( عن شريك،13/72وعلقه الدارقطين يف العلل )

 ، به، بنحوه.مساكثالثتهم )قيس، وأيوب، وشريك( عن 
 :-أو: عمرية-مساك بن حرب، عن أيب صفوان مالك بن عمري  :الثاينالوجه 

 /السفر الثالث(،2723أخرجه ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) *
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(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع 7/22ومن طريقه البيهقي )-( 2222وأبو داود )
 ،-(7/126والتفريق )

، به، بنحوه، واختصره أبو مسلم بن إبراهيمكالمها )ابن أيب خيثمة، وأبو داود( عن 
 داود.

 ة.لكن أبا داود قال عن مسلم، عن شعبة، عن مساك: عن أيب صفوان بن عمري 
(، والبغوي 9292ومن طريقه النسائي يف الكربى )-( 1729وأخرجه الطيالسي ) *

(، 7/22(، والبيهقي )7622(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )7672يف معجم الصحابة )
 ،-(7/126واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )

ومعرفة الرجال  (، والعلل29/327(، وأمحد يف املسند )7/72وابن سعد يف الطبقات )
، واحلاكم يف -(317ومن طريقه الدواليب يف الكىن واألمساء )-( 2292برواية عبدهللا )

 (، من طريق يزيد بن هارون،372معرفة علوم احلديث )
 ( عن عمرو بن اهليثم أيب قطن،7/72وابن سعد )

ابن (، و 2297(، والعلل ومعرفة الرجال برواية عبدهللا )29/327وأمحد يف املسند )
(، والنسائي يف الصغرى 1726(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )7771ماجه )

(، وأبو 362، 729(، والدواليب يف الكىن واألمساء )9293، 7131(، والكربى )2/723)
(، وأبو نعيم يف معرفة 7/26ب(، واحلاكم )727أمحد احلاكم يف األمساء والكىن )ق

 بن جعفر غندر،(، من طريق حممد 2222الصحابة )
 ( عن حجاج،19699وأمحد )

(، والدواليب يف الكىن واألمساء 2297)برواية عبدهللا وأمحد يف العلل ومعرفة الرجال 
 (، من طريق عبدالرمحن بن مهدي،7672، 1173(، والبغوي يف معجم الصحابة )722)

يهقي ومن طريقه الب-( 2222(، وأبو داود )3/137والبخاري يف التاريخ الكبري )
، كالمها عن حفص بن -(7/126(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )7/22)

 عمر أيب عمر احلوضي،
 ( من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث،3/137والبخاري يف التاريخ )

 من طريق عثمان بن جبلة،فيه و 
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 /ضمن جمموع22(، وابن خملد يف حديثه )1/732وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث )
 عشرة أجزاء حديثية(، من طريق عفان،

(، 2/21(، وابن قانع يف معجم الصحابة )1/732وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث )
 (، من طريق أيب الوليد الطيالسي،212) وأبو الشيخ يف أخالق النيب 
(، من طريق سهل 369(، والدواليب يف الكىن واألمساء )9292والنسائي يف الكربى )

 لدالل،بن محاد ا
(، ومن طريقه ابن منده يف 7/711كما يف اإلصابة )-واحلسن بن سفيان يف مسنده 

عن طريق معلى بن  -(7332(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/322معرفة الصحابة )
 مهدي، عن بشر بن املفضل،

 ( من طريق شبابة بن سوار،7672، 1173والبغوي يف معجم الصحابة )
 وهبز بن أسد،

من  -(7/126ومن طريقه اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )-( 7672)فيه و 
 طريق عبدامللك بن عمرو أيب عامر العقدي،

 واألسود بن عامر،
 وحيىي بن أيب بكري،

(، وأبو نعيم يف 2367(، والطرباين يف الكبري )7/126وابن قانع يف معجم الصحابة )
( من طريق 7/26و القطراين، واحلاكم )( من طريق أمحد بن عمر 2279معرفة الصحابة )

 إمساعيل بن إسحاق القاضي، كالمها )القطراين، والقاضي( عن سليمان بن حرب،
 ( من طريق مؤمل بن إمساعيل،7/26واحلاكم )

 ( من طريق عمرو بن مرزوق،7277وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 طريق وهب بن جرير،/ضمن جمموع عشرة أجزاء حديثية( من 29وابن خملد يف حديث )

 وبشر بن عمر،
وابن  وحجاج، وغندر، وأبو قطن، ويزيد بن هارون، ة والعشرون راويًا )الطيالسي،ربعاأل
وسهل بن  وأبو الوليد، وعفان، وعثمان بن جبلة، وعبدالصمد، وأبو عمر احلوضي، مهدي،

 ىي بن أيب بكري،وحي وهبز، وأبو عامر، واألسود بن عامر، وبشر بن املفضل، وشبابة، محاد،
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وبشر بن عمر( عن  ووهب بن جرير، وعمرو بن مرزوق، ومؤمل،وسليمان بن حرب، 
 ، به، بنحوه.شعبة

وقال الطيالسي، ويزيد بن هارون، وأبو قطن، وأبو عامر، واألسود بن عامر، وحيىي بن 
 .أيب بكري، عن شعبة، عن مساك: عن مالك بن ُعمري

 .(1)ن أيب صفوان بن عمريوقال حجاج، عن شعبة، عن مساك: ع
، وعثمان بن جبلة، -مقرونًا يف رواية أيب داود، عنه-وقال غندر، وأبو عمر احلوضي 

ن ، وشبابة، عن شعبة، عن مساك: عن مالك ب-مقرونًا يف رواية الدواليب-وسهل بن محاد 
 .َعمرية

بو ، وعبدالصمد، وعفان، وأ-يف رواية البخاري، عنه-وقال ابن مهدي، واحلوضي 
، وهبز، ومؤمل، وسليمان بن حرب، وعمرو بن -يف رواية النسائي-الوليد، وسهل بن محاد 

، عن شعبة، عن -وروايتهما حمالة إىل رواية عفان-مرزوق، ووهب بن جرير، وبشر بن عمر 
 .مساك: عن أيب صفوان، بدون تسميته

 بن عمري. وقال معلى بن مهدي، عن بشر بن املفضل، عن شعبة، عن مساك: عن خالد
، عن شعبة، عن مساك: عن صفوان، -اين، عنهر يف رواية القط-وقال سليمان بن حرب 

 .(7)أو ابن صفوان
عن عمرو بن أيب املقدام،  -(7222كما يف علل ابن أيب حامت )-وعلقه أبو زرعة  *

 ، به، ومل يسق متنه.مساكعن 
 وقال فيه: عن أيب صفوان مالك بن عمري.

 :العبدي -أو: خمرفة-بن حرب، عن خمرمة  مساك :الثالثالوجه 
(، وابن قانع يف معجم 7672، عقب 1172أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *

( عن عبدهللا بن أمحد بن حنبل، كالمها )ابن قانع، وعبدهللا( عن حممد 7/126الصحابة )
بن بكار، ( من طريق معلى بن مهدي، كالمها )حممد 2367بن بكار، والطرباين يف الكبري )

 ومعلى( عن أيوب بن جابر،
________________________ 

 .(2/3291، كما يف حاشية طبعة املكنز )«عمرية»، ويف بعض النسخ: من مسند أمحد( ورد هذا يف عدة نسخ 1)

 صفوان. أيب أو صفوان، عن: قانع، عن القطراين  رواية ابن( ووقع يف7)
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( من طريق مسيب بن واضح، عن أيب إسحاق 2/177وابن قانع يف معجم الصحابة )
، كالمها )الفزاري، األسلمي ( عن حيىي بن يعلى13/72الفزاري، وعلقه الدارقطين يف العلل )
 وحيىي بن يعلى( عن سفيان الثوري،

 ، به، بنحوه.مساككالمها )أيوب بن جابر، والثوري( عن 
عن أيوب،  ،شك حممد بن بكار، عن أيوب بن جابر بني: خمرفة وخمرمة، وقال معلى

 عن الثوري: خمرمة. ،عن الثوري: خمرفة، وقال أبو إسحاق الفزاري ،يعلى وحيىي بنُ 
 وخمرمة. ،زي بني مساكزاد نبيًحا العنالفزاري إال أن أبا إسحاق 

 

 ن حرب، واختُلف عنه على أوجه:روى احلديث مساك ب
 : مساك، عن سويد بن قيس:الوجه األول

من رواية أيب نعيم، واملعاىف بن عمران، وعبدالرزاق، ووكيع، -ورواه عنه: سفيان الثوري 
وعبدالرمحن بن مهدي، ومعاذ بن معاذ، وأيب أمحد الزبريي، وعبدهللا بن الوليد، وحيىي 

ئ، واحلسني بن حفص، وعبيدهللا بن موسى، وأيب حذيفة القطان، وعبدهللا بن يزيد املقر 
من رواية أيب معمر، -، وقيس بن الربيع، وأيوب بن جابر -النهدي، وحممد بن كثري، عنه

 ، وشريك.-عنه
 :(1)-أو: عمرية-: مساك، عن أيب صفوان مالك بن عمري الوجه الثاين

ويزيد بن  والطيالسي،من رواية مسلم بن إبراهيم، -ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 
 وعبدالصمد، وأبو عمر احلوضي، وابن مهدي، وحجاج، وغندر، وأبو قطن، هارون،

وهبز، وأبو عامر، واألسود  وشبابة، وسهل بن محاد، وأبو الوليد، وعفان، وعثمان بن جبلة،
إمساعيل بن إسحاق  يف قولوسليمان بن حرب  ومؤمل، وحيىي بن أيب بكري، بن عامر،

، وعمرو بن أيب -وبشر بن عمر، عنه ووهب بن جرير، ، وعمرو بن مرزوق،(نهالقاضي، ع
 املقدام.

________________________ 

 عمرية، بن مالك صفوان عمري، وأيب بن صفوان عمري، وأيب بن وقع بني أصحاب شعبة خالف يف تسميته، بني: مالك (1)
ظر يف ، ونقطة حبث ابن أيب خيثمة هي الن، وكثري من هذا ميكن دخوله يف بعضهصفوان عمرية، وأيب ابن صفوان وأيب

. ميكن تداخل بعضها -كما سبق- ، خاصة أنهخمالفة شعبة، للثوري، فاإلطالة ببحث غريها خروج عن نقطة حبثه
 .الرتجيحو املوازنة وسيأيت يف ثنايا الدراسة االستفادة من هذا اخلالف يف 
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 : مساك، عن خالد بن عمري:الوجه الثالث
 .-من رواية معلى بن مهدي، عن بشر بن املفضل، عنه-ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 

 :-أو: ابن صفوان-: مساك، عن صفوان الوجه الرابع
من رواية أمحد بن عمرو القطراين، عن سليمان بن -اج ورواه عنه: شعبة بن احلج

 .-حرب، عنه
 العبدي: -أو: خمرفة-: مساك، عن خمرمة الوجه اخلامس

، -من رواية حممد بن بكار، ومعلى بن مهدي، عنه-: أيوب بن جابر ورواه عنه
 .-، عنهاألسلمي من رواية حيىي بن يعلى-وسفيان الثوري 

 ح العنزي، عن خمرمة العبدي:: مساك، عن نبيالوجه السادس
 .-من رواية أيب إسحاق الفزاري، عنه-ورواه عنه: سفيان الثوري 

 :اك، واختُلف عمن دونه يف احلديثوقد تبني من العرض السابق أنه اختُلف عن مس
 أواًل: اخللف عممن دون مساك:

 سفيان الثوري: -1
 اختُلف عنه:

عبدالرزاق، ووكيع، وعبدالرمحن بن مهدي، فرواه أبو نعيم، واملعاىف بن عمران، و  *
ومعاذ بن معاذ، وأبو أمحد الزبريي، وعبدهللا بن الوليد، وحيىي القطان، وعبدهللا بن يزيد 
املقرئ، واحلسني بن حفص، وعبيدهللا بن موسى، وأبو حذيفة النهدي، وحممد بن كثري،  

 لثوري، عن مساك، عن سويد بن قيس،.كلهم عن ا
 ، عن الثوري، عن مساك، عن خمرفة.األسلمي ىن يعلورواه حيىي ب *
ورواه أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن مساك، عن نبيح العنزي، عن خمرمة  *
 العبدي.

 وقد اتفق اجلماعة األكثرون، وفيهم أثبت أصحاب الثوري، كابن مهدي، وحيىي القطان،
عن سويد بن قيس، وهذا الوجه  ، على روايته عنه، عن مساك،(1)ووكيع، وأيب نعيم، وآخرين

 هو احملفوظ عنه.
________________________ 

 (.277-7/277( انظر يف أصحاب الثوري: شرح علل الرتمذي )1)
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، وروايته عن الثوري، جبعله عن مساك، عن خمرفة، (1)وحيىي بن يعلى األسلمي ضعيف
 .فيها نكارة، ملخالفته أثبات أصحاب الثوري

وأما رواية أيب إسحاق الفزاري، فرواها عنه املسيب بن واضح، وهو ضعيف، خيطئ 
خالفة يف هذه الرواية منه، وقد زاد رجاًل بني مساك وصحايب ِّ ، فاألظهر أن امل(7)وُيصر  

 احلديث، مل يذكره كافة من روى احلديث على اختالف أقواهلم يف تسمية الصحايب.
 .(2)«نبيح :فيه وزاد»وكأن ابن قانع استنكر هذا منه، فقال عقب روايته: 

 سويد عن مساك، عن :يوالثور  وشريك، الربيع، بن قيس عن واحملفوظ»قال الدارقطين: 
 .(3)«...، وهو الصحيحالبحرين من ابز   العبدي وخمرفة أنا جلبت: قال قيس، بن

 وهذا يبني ِّ وجه إدخال الضعيفني املذكورين خمرفة يف اإلسناد، إذ إنه صاحب القصة.
 جابر:أيوب بن  -7

 يف روايته عن مساك:اختُلف عنه 
 د بن قيس.ر، عنه، عن مساك، عن سويفرواه أبو معم *
ورواه حممد بن بكار، ومعلى بن مهدي، عنه، عن مساك، قال ابن بكار: عن خمرفة  *

 أو خمرمة، وقال معلى: عن خمرفة.
، فلعل هذا من اضطرابه، واألضبط من رواياته ما (2)وأيوب بن جابر ضعيف يف نفسه

 وافق فيه الثوري، فرواه عن مساك، عن سويد بن قيس.
وهم أيوب يف »، قال: خمرمة: الدارقطيني حديث من  جعله احلديثَ يف  وقد وهَّم أيوبَ 

 ما والصواب وهم، وهو»، وقال ابن األثري: (7)«مل يصنع شيًئا»، وقال ابن السكن: «ذلك
 .(2)«...جلبت: قال سويد عن مساك، عن وغريمها، ،وإسرائيل الثوري، رواه

________________________ 

 (.2722)التهذيب ( تقريب 1)

 (.2/79( انظر: لسان امليزان )7)

 (.2/177( معجم الصحابة )2)

 (.13/72( العلل )3)

 (.762)التهذيب ( تقريب 2)

 (.7/31( اإلصابة )7)

 (.3/232( أسد الغابة )2)
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 :سليمان بن حرب -2
 يف روايته عن شعبة: اختُلف عنه

قال أمحد بن عمرو القطراين، عن سليمان بن حرب، عن مساك، عن صفوان، أو ف *
 .(1)ابن صفوان

، عن شعبة، عن مساك، عن أيب قال إمساعيل بن إسحاق القاضي، عن سليمانو  *
 صفوان.

، ورواية (2)، وأمحد بن عمرو القطراين من مجلة الثقات(7)وإمساعيل القاضي من احلفاظ
 ًما هبا أصح وأضبط، خاصة أنه وافق مجاعة من الرواة عن شعبة.إمساعيل مع حفظه جاز 

 شعبة: -3
رواه معلى بن مهدي، عن بشر بن املفضل، عن شعبة، فسمى الصحايبَّ: خالد بن 
عمري، وهذا خمالٌف لعامة الروايات عن شعبة، فليس يف أي ٍّ منها تسميته خالًدا، ومعلى بن 

 ، وهذا من ذلك.(3)نكرمهدي ضعيف، حيدث أحيانًا باحلديث امل
 .(2)«وكالمها وهم»قال ابن منده عقب أن أسند هذه الرواية ورواية أخرى: 

 ثانًيا: اخللف عن مساك:
 أنه اختُلف عن مساك: ا سبقتلخص مم

 وشريك، عن مساك، عن سويد بن قيس. فرواه الثوري، وقيس، وأيوب بن جابر، *
 اك، عن أيب صفوان.املقدام، عن مس ورواه شعبة، وعمرو بن أيب *

، مالك بن عمريوقد اختُلف عن شعبة يف تسمية الصحايب على ألوان، فقيل عنه: 
صفوان ابن  وأب ، وقيل:صفوان مالك بن عمرية وأب ، وقيل:بن عمرياصفوان  وأب وقيل:

________________________ 

، وهذا مع كونه أقرب إىل «مسعت صفوان، أو أبا صفوان»( ورد يف رواية ابن قانع، عن أمحد بن عمرو القطراين: 1)
ين عن سليمان بن حرب، لكنه وقع يف مصدرين آخرين من رواية الطرباين، وحممد بن علي بن مسلم، عن الوجه الثا

 القطراين: عن صفوان، أو ابن صفوان، واعتمدت هذا عن القطراين ألجل ذلك.

 (.2/727(، تاريخ بغداد )113ص(، سؤاالت السلمي للدارقطين )7/122( انظر: اجلرح والتعديل )7)

 (.12/267(، سري أعالم النبالء )2/22قات ابن حبان )( انظر: ث2)

 (.2/112لسان امليزان ) (3)

 (، وسيأيت متام كالمه، وتعليقٌة عليه.1/322( معرفة الصحابة )2)
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، وقد ميكن أن تدخل بعض األقوال يف بعض، إال أن االختالف صفوان وأبوقيل:  ،عمرية
 وموجود.عن شعبة ظاهر 

 كذا»الثوري وشعبة، فأسند رواية الثوري، مث قال:  وقد حكى ابن أيب خيثمة خالفَ 
 «.احلجاج بن شعبة وخالفه الثوري، يقول

وال يظهر من كالمه هذا أنه يستغرب رواية الثوري، ويرجح رواية شعبة، ألن الظاهَر من 
ستغراب الذي يظهر من حكايُة اخلالف اجملردة، ال اال« كذا يقول»حكايته باملضارع: 

 .(1)«كذا قال»حكايته باملاضي: 
ويدل هلذا يف هذا املوضع: إشارته يف موضعٍّ آخر من تارخيه إشارًة واضحة إىل ترجيح 
فر الثالث رواية أيب نعيم، عن الثوري، كما أخرجها هنا، مث  رواية الثوري، فإنه أخرج يف الس ِّ

ن بن إبراهيم، عن شعبة، كما أسندها هنا، مث ، مث أسند رواية مسلم ب«خالفه شعبة»قال: 
 شعبة من إيل أحب أحد ليس»: يقول سعيد بن حيىي مسعت: علي كتاب يف رأيت»قال: 

 وسئل .«سفيان بقول أخذت الثوري سفيان خالفه وإذا عندي، أحد يعدله وال احلجاج، بن
 أحفظ سفيان كان»: لقا الكوفيني؟ يف اختلفا إذا وشعبة سفيان يف تقول ما: معني بن حيىي

 وهذا كالتصريح برتجيح رواية الثوري. «.«للرجال
وما نقله ابن أيب خيثمة عن القطان وابن معني هو القاعدة األصل عند األئمة يف 

 .الرجالأمساء ، وخاصة يف الرتجيح بني شعبة والثوري، وتقدمي الثوري إذا اختلفا يف حديث
، وجاء عن «سفيان أحفظ مين»عنه قوله:  وهذا التقدمي جاء عن شعبة نفسه، فورد

 .(7)حامت، وصاحل بن حممد جزرة، وغريهم أيب داود، وأيبأيب زرعة، و أئمة آخرين، ك
، يف اجلملة، ال مبقارنته بالثوري فحسبوقد تكلم األئمة يف حفظ شعبة ألمساء الرجال 

 فممن ذكره:
 .(2)«فويصح ِّ  ،الٍّ رج مساءأ ىف ئخيط ولكنه ،ثبت ثقة وشعبة»، قال: معني ابن

 .(3)«الرجال أمساء يف ئخيط شعبة كان»، قال: املديين وابن
________________________ 

 .(222، واحلادي والثالثني )ص(232)ص ادي والعشرين( وسيأيت نظري هذا يف احلديث احل1)

 (.22، 7/22( انظر: هتذيب التهذيب )7)

 .(1/112) حمرز البن الرجال، معرفة( 2)

 .(1/23) للعسكري احملدثني، ( تصحيفات3)
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 .(1)«الرجال أمساء يف شعبة غلط كان»، قال: وأمحد
، ويف موضع: «األمساء بعض يف ئخيط وكان ،قين ،احلديث يف ثقة»، قال: والعجلي

 .(7)«قلياًل  الرجال أمساء يف ئخيط كان ،احلديث نقي ،ثبت»
 .(2)«الرجال أمساء يف شعبة وهم أكثر وكان»، قال: زرعة وأبو
 شعبة خطأ أكثر وكان»، وقال: «الرجال أمساء يف أخطأ رمبا وشعبة» ، قال:حامت وأبو

 .(3)«الرواة أمساء يف
  ،(2)«مساءاأل يف يعين عليه، يعاب وال يضره ال فيما خيطئ وشعبة»، قال: داود وأبو

 .(7)«املنت حبفظ الشتغاله الرجال، أمساء يف يغلط -هللا هرمح- شعبة وكان»والدارقطين، قال: 
فهذا إمجاٌع، أو شبه إمجاع، بني أئمة النقد على غلط شعبة يف أمساء الرجال، وهو ما 

 وقع منه يف هذا احلديث، فإنه غلط يف تسمية الصحايب.
، وإن كان ابن عبدالرب م ، كما مرَّ  ال إىلبل إن شعبة اضطرب يف تسمية الصحابة، وشك 

 بن مالك فيه: قيل وقد»الرتجيح يف ذلك، فرتجم ملالك بن عمرية، وذكر حديثه هذا، مث قال: 
 األمساء. ال يضبط، لكن اخلالف بني أصحاب شعبة كثري، وقد مرَّ أنه (2)«أكثر واألول عمري،

: -عةوأبا زر  ،يعين: أباه- هلما قلتعليه أحد يُعترب، قال ابن أيب حامت:  شعبةَ  ومل يتابع
 عليه تابعه»: زرعة أبو وقال، «أعلمه ال»: أيب قال احلديث؟ هذا يف أحدٌ  شعبةَ  تابع هل

 .(2)«ضعفه مع املقدام أيب بن عمرو
 .(9)مرًا ضعيف جد اأيب حامت، أو مل يعتربها شيًئا، فإن عَ  نع غابت عمرٍّوفكأن  متابعة 

________________________ 

 .(3/226) والتعديل ( اجلرح1)

 .(1/322) العجلي ( ثقات7)

 (.32( علل ابن أيب حامت )2)

 (.7221،  1197،  32( علل ابن أيب حامت )3)

 .(7/21) اآلجري ( سؤاالت2)

 .(11/213)( العلل 7)

 (.2/1227( االستيعاب )2)

 (.7222علل )ال( 2)

 ، وكلمات األئمة يف«، رمي بالرفضضعيف»( على وصفه بقوله: 3992اقتصر ابن حجر يف تقريب التهذيب )( 9)
، وضعفه «ليس بشيء»، ويف رواية: «حديثه يكتب ال مأمون، وال بثقة ليس»جرحه شديدة، فقال ابن معني يف رواية: 

= 
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، -الفٍّ عليه كما مرَّ على اخت-وأما الثوري، فقد تابعه ضعيفان: أيوب بن جابر 
 .(1)وقيس بن الربيع

 :-سوى ما سبق من إشارة ابن أيب خيثمة-ولذلك غلَّط شعبَة عدٌد من األئمة 
 سفيان، قال كما قيس رواه»: رواية الثوري، مث رواية شعبة، مث قال داود أبوفأسند 

: قالف ان،سفي خالفك: لشعبة رجلقال : ، مث أسند قول ابن أيب رزمة«سفيان قول والقول
 قول فالقول سفيان، خالف من كل»: هلو ق معني، بن حيىي عن ، مث ذكر أبو داود«دمغتين»

 .(7)«مين أحفظ سفيان كان»، مث أسند عن شعبة قوله: «سفيان
، وسأهلما ابن أيب حامت عن اختالف سفيان، الرازيان ،وأبو حامت ،وقال أبو زرعة

 قد ضعفه على الربيع بن وقيس»، قاال: «لنيالرج أحفظ سفيان: »وشعبة، يف هذا احلديث
 .(2)«احلديث هذا يف سفيان تابع

 هذا شعبة وروى»وأسند الرتمذي رواية سفيان يف أصل كتابه، وصححها، مث قال: 
 .(3)«احلديث وذكر ،صفوان أيب عن: فقال مساك، عن احلديث

كنية سويد بن وتشكَّك النسائي يف صحة قول شعبة، وأملح إىل دخول الوهم عليه من  
 عن مساك، عن شعبة، احلديث هذا وروى صفوان، أبو كنيته قيس بن سويد»قيس، قال: 

، وصرَّح به يف موضع آخر، فأسند (2)«ذلك بصواب أعلم وهللا عمرية، بن مالك صفوان أيب
 .(7)«شعبة حديث من بالصواب أشبه سفيان وحديث»رواية سفيان، مث رواية شعبة، مث قال: 

 ن اجلارود رواية الثوري وحدها، فأخرجها يف منتقاه.وانتقى اب
________________________ 

= 

، «ليس بثقة وال مأمون»، ويف موضع: «مرتوك احلديث»وقال النسائي:  ،«واهي احلديث»يف رواية، وقال العجلي: 
 ، وضعفه أبو حامت، وأبو زرعة، والبخاري، وهذا أحط رتبة من جمرد الضعف،«والضعف على رواياته بني ِّ »وقال ابن عدي: 

هتذيب  (،71/227كمال )ال انظر: هتذيبوإن كان بعض األئمة قال بعدم تركه، كالبزار، وبكتابة حديثه، كأيب حامت. 
 (.2/729التهذيب )

 .(721مرَّ بيان ضعفه يف احلديث الثاين عشر )ص( 1)

 (.2/732( السنن )7)

 (.7222علل )ال( 2)

 (.2/296( السنن )3)

 (.1/772( الكىن واألمساء، للدواليب )2)

 (.7/22( السنن الكربى )7)
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 ووهم مساك، عن شعبة، ورواه»، وقال: (1)«وخالف شعبُة يف امسه»وقال الدارقطين: 
 .(7)«قيس بن سويد عمرية، والصحيح: بن مالك صفوان أبا مسعت مساك، عن: فقال فيه، أيًضا

 الثوري رواه ما: مها وهم، والصوابوكال»أخرى:  وأسند رواية شعبة وروايةً  ،وقال ابن منده
 .(2)...«حرب بن مساك عن وغريه،

عن شعبة ليس فيها إال كنية أيب صفوان، وفسره بسويد،  وأما احلاكم، فأخرج رواياتٍّ 
 .(3)«األنصار صحابيي من ،واحد مها ،قيس بن سويد كنية صفوان أبو»قال: 

هيم، عن شعبة، وليس فيها إال  ونقل الذهيب رواية ابن أيب خيثمة، عن مسلم بن إبرا
 اسم فكأنه ،قيس بن سويد عن: فقال ،مساك عن ،الثوري رواه»كنية أيب صفوان، مث قال: 

 .(2)«صفوان أيب
، -كما سبق- إال أن الروايات األخرى عن شعبة فيها التصريح بتسميته على اختالفها

 فيه. شعبةَ  وهي صحيحة عنه، وما فيها هو ما غلَّط األئمةُ 
 كنيته أن من به جزم ما»، فتعقبه ابن حجر، قال: (7)جزم املزي مبا جزم به احلاكم وقد

 وكالم»، وقال يف موضع آخر: (2)«مالك :امسه صفوان أبا يكىن والذى نظر، فيه صفوان أبو
 ، فكأن ابن حجر اعتمد أهنما اثنني.(2)«كذلك وليس صفوان، أبا يكىن سويًدا أن يوهم املزي

 مع والتفريق لسويد بن قيس، وذكرقد ترجم يف موضح أوهام اجل لكن اخلطيب كان
 

________________________ 

 (.161( اإللزامات )ص1)

 (.13/77( العلل )7)

، وهو حيكي بذلك روايته عن الثوري «عن خمرفة العبدي»(. تنبيه: متام كالم ابن منده: 1/322الصحابة )( معرفة 2)
وغريه، وهذا تبنيَّ ضعُفه مما سبق يف الكالم على اخلالف عن الثوري، وهو غريب من ابن منده، فإنه قد أسند يف 

رواه مجاعة عن »، مث قال: «سويد بن قيس»ها: يف مجيع ( رواية الثوري من طرقٍّ جاء الصحايبي 1/227موضع آخر )
، ومل يذكر جعله خمرفة العبدي إال من رواية أيوب بن جابر عن مساك. وقد تابع ابَن منده على ذلك: أبو نعيم «الثوري

 (.7/711(، وابن حجر يف اإلصابة )7/932يف معرفة الصحابة )

 (.7/21( املستدرك )3)

 (.3/27( تاريخ اإلسالم )2)

 «.ويقال: أبو مرحب»املزي قال:  (، وإن كان17/779هتذيب الكمال )( 7)

 (.7/127( هتذيب التهذيب )2)

 .(2/129اإلصابة )( 2)
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 بن مالك صفوان أبو وهو»ه هذا من رواية الثوري، وقيس، وأيوب بن جابر، مث قال: حديثَ 
 .(1)«احلديث هذا ،عنه ،مساك عن ،شعبة روى الذي ،عمرية ابن :وقيل ،عمري

 ،عمرية بن مالك صفوان وأب» :الكرابيسي أمحد أبو احلاكم وقال»وقال املنذري: 
 صفوان أبو» النمري: عمر أبو . وقال(7)«له فأرجح ، النيب من باع قيس، بن سويد ويقال:
 عندمها أنه على يدل وهذا .(2)احلديث هذا له وذكر ،«قيس بن سويد ويقال: عمرية، بن مالك
 .(3)«امسه يف لفواختُ  ،صفوان أبو كنيته ،واحد رجلٌ 

 صفوان، أيب اسم يف وقع إمنا اخلالف أن إشعارٌ  ،خلليفة ،الطبقات() ويف»وقال مغلطاي: 
 مالك :وامسه ،صفوان أبو»: (عبدالقيس من نسبه لنا حيفظ مل من) فصل يف قال أنه وذلك

 .(7)«(2)«سراويل  النيب من بعت: روى قيس، بن سويد: وقيل ،عمري بن
 ، وغريمها.(2)، وأبو نعيم األصبهاين(2)وكذلك أشار مسلم بن احلجاج

 بن سويد حديث شبهيُ  حديثه»وقد قال ابن حجر نفسه يف ترمجة مالك بن عمرية: 
 .(9)«اثنان مها :وقيل حرب، بن مساك على امسه يف اختلف واحد إهنما :فقيل قيس،

 فيه. ط شعبةُ لِّ أهنما واحد، اختُلف يف امسه، وغَ من دراسة اخلالف رجح كما تبنيَّ واأل
 راجح:احلكم على الوجه ال

 ترجح أن مساًكا يرويه عن سويد بن قيس.
أن مساًكا صدوٌق يف حديثه اضطراب، وأن األئمة قووا  الثالثوقد سبق يف احلديث 

 .(16)حديث القدماء عنه، كشعبة والثوري، خاصة فيما رواه عن غري عكرمة
________________________ 

(1( )7/139 ،126.) 

 أ(.722( األسامي والكىن )ق7)

 (.3/1792( االستيعاب )2)

 (.2/17( خمتصر سنن أيب داود )3)

 (.127وانظره: )ص، «وقالوا: سويد»(، ولفظه: 77)صطبقات خليفة ( 2)

 (.7/127( إكمال هتذيب الكمال )7)

 (.1/331( الكىن واألمساء )2)

 (.2/7927( معرفة الصحابة )2)

 (.2/226( اإلصابة )9)

 (.22-22( انظر: )ص16)
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رواية ، فهو مما رواه شعبة والثوري عنه، وإن اختلفا يف تفاصيل الذلك وهذا احلديث من
 ليس من روايته عن عكرمة.كما أنه عنه،  

وقد صرح مساٌك بسماع شيخه يف عدد من الروايات من طريق شعبة والثوري كليهما،  
، معاذ بن معاذ، وغريهم، عن الثوري، و -وهي ما أخرجه ابن أيب خيثمة-كرواية أيب نعيم

 عن شعبة. ورواية غندر، ويزيد بن هارون، وسهل بن محاد، وابن مهدي، وغريهم،
 فاحلديث هبذا اإلسناد حسن، حلال مساك.

 هللا رضي- الصحابة من رجالٍّ  أحاديث»بل إن الدارقطين ألزم الشيخني بتخرجيه يف 
 من خير ِّجا ومل ناقليها، يف مطعن ال وجوهٍّ  من أحاديثهم ُرويت ، النيب عن رووا ،-عنهم

 أو أخرجاه وما ذكره، دمناق ما وعلى مذهبهما على إخراجها فيلزم شيًئا، أحاديثهم
 .(1)«أحدمها

 

عرض ابن أيب خيثمة خالف سفيان الثوري وشعبة عن مساك يف تسمية صحايب هذا 
، لكنه أشار إشارة -فيما يظهر-احلديث، ومل يشر إىل الرتجيح بني ذلك يف هذا املوضع 

 واضحة يف موضع آخر إىل ترجيح رواية الثوري.
رتُه كوَن ذلك بقرينة أن الثوري أحفظ من شعبة، وخاصة يف أمساء وتضمنت إشا

 الرجال.
وتبني أن مما يؤكد ذلك: كون الثوري متابَ ًعا عليه، وكون شعبة معروفًا بالغلط يف أمساء 

 .عن كون الثوري أحفظ هلا منه الرجال، فضاًل 

 ،الدارقطينو  ،نسائيالو  ،وأبو حامت الرازيان ،أبو زرعةو  ،أبو داودوهو ما وافقه عليه: 
 . ابن مندهو 

 .ابن اجلارودو  ،الرتمذيوأشار إليه: 
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.161( اإللزامات )ص1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:372-1/372)التاريخ الكبري الس ِّ
 :طارق بن وسويد (479)

 وائل، بن علقمة عن مساك، عن شعبة، أنا: قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا -479
 فنهاه،، مراخل عن  النبي  سأل -سويد بن طارق :أو- طارق بن سويد أن ،أبيه عن

 .«داء هي ولكن ،ال»: قال دواء، إهنا ،هللا رسول يا: فقال فنهاه، ،سأله مث
 .سويد بن طارق :أو ،طارق بن سويد يف شك شعبة، قال كذا

 طارق: وقال حجر، بن   وائل   اإلسناد من فنقص ،مساك عن سلمة، بن محاد ورواه
 :سويد بن

 عن حرب، بن مساك أخربنا: لقا سلمة، بن محاد نا: قال عفان، حدثنا -479
 بأرضنا إن ،هللا رسول يا: قلت: قال ،احلضرمي سويد بن طارق عن وائل، بن علقمة

 .احلديث فذكر ،...نعتصرها اأعناب  
فر الثاين من التاريخ الكبري ) (، 1/212وقال ابن أيب خيثمة يف موضع آخر من الس ِّ

 بعقب رواية محاد بن سلمة:
 .سويد بن طارق عن احلضرمي، ائلو  بن علقمة عن: قال كذا
 بن طارق أو ،طارق بن سويد يف وشك حجر، بن   وائل   اإلسناد يف شعبة عليه وزاد

 .سويد
 مث أسند رواية شعبة.

 

- طارق بن سويد أنمساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه،  الوجه األول:
 :...-سويد بن طارق :أو

 (،3/276(، وابن عبدالرب يف االستيعاب )1173حابة )أخرجه البغوي يف معجم الص *
 به.عن مسلم، ، ابن أيب خيثمةقاسم بن أصبغ، كالمها )البغوي، وقاسم( عن من طريق 

 /السفر الثالث(،1172وأخرجه ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) *
 ،-(19412ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن )-( 2672وأبو داود )
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 ( من طريق إبراهيم بن نصر،2/229التدوين يف أخبار قزوين )وعلقه الرافعي يف 
، به، مسلم بن إبراهيمثالثتهم )ابن أيب خيثمة، وأبو داود، وإبراهيم بن نصر( عن 

 مبثله.
ومن طريقه أبو -( 1111وأخرجه الطيالسي يف مسنده رواية يونس بن حبيب عنه ) *
أيب مسعود أمحد بن الفرات،  ( عن1111(، وعلقه يونس بن حبيب )عقب 7967عوانة )

( عن عمار بن رجاء، 7967( عن حممود بن غيالن، أبو عوانة )3742وأخرجه الرتمذي )
( عن أمحد بن إبراهيم، أربعتهم )أبو مسعود، وحممود 1171والبغوي يف معجم الصحابة )

 ،-بن غيالن، وعمار، وأمحد بن إبراهيم( عن الطيالسي
عن عبدهللا بن   -(311قه ابن املنذر يف اإلقناع )ومن طري-( 17177وعبدالرزاق )

 كثري، 
 (، من طريق شبابة بن سوار،3742(، والرتمذي )32927وابن أيب شيبة )

 (، من طريق حجاج بن حممد،7979(، وأبو عوانة )37326، 16766وأمحد )
(، عن حممد بن املثىن، ومسلم 4472(، والبزار )1964(، ومسلم )16766وأمحد )

( عن عبيدهللا بن عمر 1172عن حممد بن بشار، والبغوي يف معجم الصحابة )( 1964)
القواريري، أربعتهم )أمحد، وحممد بن املثىن، وحممد بن بشار، والقواريري( عن حممد بن جعفر 

 غندر،
 ( عن روح بن القاسم،16623وأمحد )
 ( عن وكيع،37326وأمحد )

 ق سهل بن محاد الدالل،(، من طري7963(، وأبو عوانة )3147والدارمي )
( عن حممد بن عبدالرحيم أيب حيىي صاعقة، 4/223والبخاري يف التاريخ الكبري )

( من طريق حممد بن عبدامللك القزاز، وابن منده يف معرفة الصحابة 4772والدارقطين )
( من طريق احلارث بن أيب أسامة، ثالثتهم 2224(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/766)

 قة، والقزاز، واحلارث( عن أيب النضر هاشم بن القاسم،)صاع
 ( من طريق النضر بن مشيل،3742والرتمذي )

( من طريق أيب قالبة 3/176(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )7961وأبو عوانة )
( 1171( عن أيب داود احلراين، والبغوي يف معجم الصحابة )7961الرقاشي، وأبو عوانة )
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( من طريق إبراهيم بن مرزوق، أربعتهم )أبو قالبة، 17/4والبيهقي ) عن أمحد بن إبراهيم،
 وأبو داود، وأمحد بن إبراهيم، وابن مرزوق( عن وهب بن جرير،

(، من 772(، واآلداب )2322(، والبيهقي يف شعب اإلميان )7962وأبو عوانة )
 طريق عثمان بن عمر،

(، من 2222فة الصحابة )(، وأبو نعيم يف معر 1174والبغوي يف معجم الصحابة )
 طريق عبيدهللا بن عبداجمليد،

( من طريق إسحاق بن راهويه، وابن منده يف معرفة الصحابة 1297وابن حبان )
(، من طريق إبراهيم بن مرزوق، وأبو نعيم يف الطب 772(، والبيهقي يف اآلداب )1/766)
رات، ثالثتهم )ابن (، من طريق أيب مسعود أمحد بن الف2224(، ومعرفة الصحابة )24)

 راهويه، وابن مرزوق، وأبو مسعود( عن عبدامللك بن عمرو أيب عامر العقدي،
 ( من طريق معاذ بن معاذ،2722وابن حبان )

 ( من طريق عمرو بن مرزوق،33/14والطرباين يف الكبري )
 ،غندرو  ،حجاج بن حممدو  ،شبابةو  ،عبدهللا بن كثريو  ،الطيالسيالستة عشر راويًا )

 ،وهب بن جريرو  ،النضر بن مشيلو  ،النضر وأبو  ،سهل بن محادو  ،وكيعو  ،ح بن القاسمرو و 
عمرو بن و  ،معاذ بن معاذو  ،عامر العقدي وأبو  ،عبيدهللا بن عبداجمليدو  ،عثمان بن عمرو 

 ، به، بنحوه.شعبة( عن مرزوق
ت، يف مسنده من رواية يونس بن حبيب، ومن رواية أمحد بن الفرا-إال أن الطيالسي 

، وعبدهللا بن كثري، وشبابة، وحجاج، ووكيع، وسهل بن محاد، وأبو -وعمار بن رجاء عنه
، وعبيدهللا بن عبداجمليد، وأبا -من رواية حممد بن عبدامللك القزاز، واحلارث، عنه-النضر 

من رواية إسحاق بن راهويه، وأيب مسعود أمحد بن الفرات، ورواية ابن منده -عامر العقدي 
، ومعاذ، وعمرو بن مرزوق، جزموا يف رواياهتم عن شعبة -إبراهيم بن مرزوق، عنه من طريق

 م الصحايب، فقالوا: سويد بن طارق.باس
، وروح بن -من رواية حممد بن املثىن، وحممد بن بشار، والقواريري، عنه-وجزم غندر 

 الصحايب، فقالوا: طارق بن سويد.القاسم، والنضر بن مشيل، باسم 
من طريق  من رواية البيهقي-الصحايبَّ: عثمان بن عمر، وأبو عامر العقدي  ومل يسم ِّ 

 .-إبراهيم بن مرزوق، عنه
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 كتايب يف ليس»عقب روايته:  -يف روايته ملسند الطيالسي-وقال يونس بن حبيب 
 يب عوانة عن يونس.يف رواية أ« عن أبيه»، وقد أثبت قوله: ««أبيه عن» :هذا

 يد، عن شعبة، عن كاا ، عن علقمة، عن أبيه: عن سويد، به.وقال عبيدهللا بن عبداجمل
عن إسرائيل بن يونس،  -(16629وعنه أمحد )-( 17171وأخرجه عبدالرزاق ) *

 ، به، بنحوه، وجزم باسم الصحايب، فقال: سويد بن طارق.مساكعن 
 :سويد بنطارق  نمساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، ع :الثاينالوجه 

 (،3/724(، وابن عبدالرب يف االستيعاب )1224وي يف معجم الصحابة )أخرجه البغ *
 ، عن عفان، به.ابن أيب خيثمة قاسم بن أصبغ، كالمها )البغوي، وقاسم( عن من طريق

 /السفر الثالث(،1173وأخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ ) *
 (،2/24وابن سعد يف الطبقات )

 ،-(2277ابن ماجه )وعنه -( 221وابن أيب شيبة يف مسنده )
، به، مبثله، تامًّا، إال ابن عفانثالثتهم )ابن أيب خيثمة، وابن سعد، وابن أيب شيبة( عن 

 سعد، فلم يسق متنه.
(، 1117ومن طريقه ابن بشران يف أماليه )-( 33273، 16767وأخرجه أمحد ) *

بن أسد، وأيب   عن هبز -(6/177(، والضياء يف املختارة )3777وابن اجلوزي يف التحقيق )
 كامل فضيل بن حسني اجلحدري،
 ( عن موسى بن إكااعيل التبوذكي،4/223والبخاري يف التاريخ الكبري )

ومن طريقه املزي يف هتذيب -( 3231، 3472وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
، -(6/177ومن طريقه الضياء يف املختارة )-( 6313، والطرباين )-(12/247الكمال )

 ريق هدبة بن خالد،من ط
 ( من طريق سريج بن النعمان،1224والبغوي يف معجم الصحابة )

 ( من طريق حيىي بن حسان، وأيب الوليد الطيالسي،1/176والطحاوي )
 ( من طريق حجاج بن املنهال،3/46وابن قانع يف معجم الصحابة )

 ( من طريق غسان بن الربيع،1269وابن حبان )
 ل، وهدبة، وسريج، وحيىي بن حسان،، وموسى بن إكااعيتسعتهم )هبز، وأبو كامل
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 ، به، بنحوه.محاد بن سلمةوأبو الوليد، وحجاج، وغسان( عن 
 ( من طريق قيس بن الربيع، 2942وأخرجه أبو نعيم يف معجم الصحابة ) *

من طريق  -(2/413كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-وابن شاهني يف الصحابة 
 إبراهيم بن طهمان،

 ، به، بنحوه.مساكالمها )قيس، وإبراهيم بن طهمان( عن ك
أو: زياد -زياد  بنمساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق  :الثالثالوجه 

 :-بن طارق
(، عن أيب 4/223(، والبخاري يف التاريخ )2/24أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *

من طريق إسحاق األزرق، ( 3/46نعيم الفضل بن دكني، وابن قانع يف معجم الصحابة )
( من طريق حيىي بن عبداحلميد احلماين، ثالثتهم )أبو نعيم، وإسحاق، 33/14والطرباين )

 ، به، بنحوه.مساكوابن احلماين( عن شريك بن عبدهللا، عن 
ى: طارق بن زياد، ، وإسحاق األزرق، اقتصرا عل-يف رواية ابن سعد-إال أن أبا نعيم 

 ومل يذكرا الشك.
 ن احلماين، عن شريك: عن كاا ، عن علقمة، عن أبيه، أن يزيد بن سلمة.وقال اب
 :مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن مشر أو بسر :الرابعالوجه 

، مساك( عن الوليد بن أيب ثور، عن 2942علقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )عقب  *
 .، ومل يسق متنهبه

 

   بن حرب، واختُلف عنه على أوجه:روى احلديث كاا
أو: طارق بن -، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن سويد بن طارق : كاا الوجه األول

 :... )بالشك(-سويد
من رواية مسلم بن إبراهيم، والطيالسي )يف قول حممود -ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 

يف قول أمحد، عنه(، وأبو بن غيالن، وأمحد بن إبراهيم، عنه(، وحممد بن جعفر غندر )
 ووهب بن جرير )يف قول أيب قالبة النضر )يف قول حممد بن عبدالرحيم صاعقة، عنه(،

 

 .-الرقاشي، وأيب داود احلراين، وأمحد بن إبراهيم، عنه(، عنه



 عشر بعساالاحلديث  396                                                                                                

 ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن سويد بن طارق...:كاا : الوجه الثاين
رواية الطيالسي )يف قول يونس بن حبيب، وأمحد بن من -ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 

الفرات، وعمار بن رجاء، عنه(، وعبدهللا بن كثري، وشبابة بن سوار، وحجاج بن حممد، 
ووكيع، وسهل بن محاد، وأيب عامر العقدي )يف قول إسحاق بن راهويه، وأيب مسعود أمحد 

، عنه(، ومعاذ بن معاذ، -يقهيف رواية ابن منده من طر -إبراهيم بن مرزوق و بن الفرات، 
وعمرو بن مرزوق، وأيب النضر هاشم بن القاسم )يف قول حممد بن عبدامللك القزاز، واحلارث 

 .-بن أيب أسامة، عنه(، عنه
 : كاا ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن سويد بن طارق:الوجه الثالث

 .-د، عنهمن رواية عبيدهللا بن عبداجملي-ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 

 ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن طارق بن سويد...:كاا : رابعالوجه ال

من رواية روح بن القاسم، وحممد بن جعفر غندر )يف -ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 
 .-قول حممد بن املثىن، وحممد بن بشار، والقواريري، عنه(، والنضر بن مشيل، عنه

 ...:اًل وائل، عن أبيه، أن رج ، عن علقمة بنكاا : امسالوجه اخل

من رواية عثمان بن عمر، وأيب عامر العقدي )يف قول -ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 
 .-، عنه(، عنه-يف رواية البيهقي من طريقه-إبراهيم بن مرزوق 

 ، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد:كاا : سادسالوجه ال

 .إبراهيم بن طهمان، و قيس بن الربيع، و محاد بن سلمةورواه عنه: 
 :-زياد بن طارق :أو-، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن زياد كاا : سابعالوجه ال

 .-من رواية أيب نعيم، عنه-ورواه عنه: شريك 
 ، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن زياد:كاا : ثامنالوجه ال

 .-من رواية إسحاق األزرق، عنه-ورواه عنه: شريك 
 ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن يزيد بن سلمة...:كاا : تاسعالوجه ال

 .-من رواية حيىي بن عبداحلميد احلماين، عنه-ورواه عنه: شريك 
 مشر أو بسر:بن ، عن علقمة بن وائل، عن طارق كاا : عاشرالوجه ال

 ورواه عنه: الوليد بن أيب ثور.



 عشر بعساالاحلديث  399                                                                                                

، يف ذكر وائل بن تبني من العرض السابق أنه قد اختُلف عن كاا ، وعمَّن دونهوي
ويف إدخاله يف اإلسناد، أو ، حجر يف اإلسناد، وإسقاطه، ويف تسمية الصحايب يف احلديث

 :حكاية قصته
 ذكر وائل وإسقاطه: يف اخلالف -1

 :-ممن دون كاا -اختُلف فيه عن كاا ، وعن شريك وحده 
عن  عن كاا ،، -من رواية ابن احلماين عنه-رواه شعبة، وإسرائيل، وشريك ف *

 علقمة، عن أبيه وائل.
 ، ومحاد بن سلمة، وقيس بن-من رواية أيب نعيم، وإسحاق األزرق، عنه-ورواه شريك  *

 الربيع، وإبراهيم بن طهمان، والوليد بن أيب ثور، عن كاا ، عن علقمة، بإسقاط أبيه وائل.
ماين، واألصح عن شريك ما اتفق عليه أبو نعيم، وإسحاق األزرق، عنه، وأما ابن احل

أحد أثبت الرواة عن شريك، وأصحهم ف ،إسحاق األزرقأما ، و (1)فمتَّهم بسرقة احلديث
 .(3)ويعقوب بن شيبةوالعجلي، كااًعا عنه، ذكر ذلك أمحد، 

 كذا»وأخرج روايته:  ،وقد استغرب ابن أيب خيثمة قول محاد بن سلمة يف هذا، فقال
 وائل   اإلسناد يف شعبةُ  عليه وزاد، يدسو  بن طارق عن احلضرمي، وائل بن علقمة عن: قال
 وائل   اإلسناد من فنقص كاا ، عن سلمة، بن محاد ورواه»، وقال يف موضع: ...«حجر بن  
 ....«حجر بن  

إذ ممن نقص، ال يقدح يف جتويد من جوَّد،  تقصرير  هُ عند   أنهُ وتعبريه بالنقص يُلمح إىل 
جلادة السهلة، وزيادة الراوي يف اإلسناد من قرائن الضبط سلو  الطريق الوعرة، وخمالفة ا

 .من إسقاطه أصعب
أن كااًكا صدوقر يف حديثه اضطراب، وأن األئمة  (2)الثالثقد مرَّ يف احلديث كما أنه 

 قووا حديث القدماء عنه.
ومرَّ هنا  نصُّ يعقوب بن شيبة، والدارقطين، على أن شعبة من قدماء الرواة عن 

 تقيمة عنه، وإشارُة ابن املديين إىل ذلك.كاا ، أصحاب الرواية املس
________________________ 

 (.7291( تقريب التهذيب )1)

 (.3/122هتذيب التهذيب )(، 499، 3/496هتذيب الكمال )( 3)

 (.67( )ص2)
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 ففي ونظرائهم، بن مجيع، وحفص شريك، ما كان عن»ومرَّ نصُّ الدارقطين على أن 
 عن كاا . ، يعين: رواية هؤالء«نكارة بعضها

مرتبة كااع محاد بن سلمة، وقيس، وابن طهمان، والوليد بن أيب ثور، ومل أجد من ذكر 
 من كاا .

متأخُر الوفاة عن شعبة وإسرائيل، كما يُعل م من ترامجهم، وقيسر والوليد إال أن مجيع هم 
 ، إال أين مل أجد روايته مسندة.(1)بن أيب ثور ضعيفان، وإبراهيم بن طهمان ثقة يغرب

فاألثبت عن كاا  كما أشار ابن أيب خيثمة: ما اتفق عليه شعبة، وإسرائيل، عنه، من 
 ذكر وائل بن حجر فيه.

 ا حدَّث به متأخرًا فأسقطه، وكان حدَّث به شعبة قدميًا، فجوَّده، فأثبته.ولعل كااكً 
عن علقمة، بذكر  عن كاا ، ولذلك أخرج مسلم احلديث من طريق غندر، عن شعبة،

كما تبني -، مع أن شعبة خمتلف عليه ، وأعرض عن رواية من أسقطهأبيه، وعدم إسقاطه
 .-فيما سبق

وأغرب الضياء املقدسي، جريًا على منهج قبول رواية الثقة، والتجويزات العقلية حبفظ 
 بن طارق ومن أبيه، من وائل بن علقمةُ  كاعه -أعلم وهللا- فيكون»الوجهني، فقال: 

 .(3)«سويد
 :تسمية صحايب احلديث اخلالف يف -2

ابه، مث عنه فيه، خالًفا أوسع من األول، حيث اختُلف عن أصح كاا  اختُلف فيه عن
 .(2)«يف اكاه نظر»ولعله ألجل ذلك قال البخاري: 

: اخلالف عمين دون مساك:  أوال 
 شعبة بن احلجاج: -1

اختُلف عن شعبة بني الشك يف تسميته بني طارق بن سويد، وسويد بن طارق، واجلزم 
 بتسميته على الوجهني اللذين شكَّ فيهما، وإهبامه وعدم تسميته.

________________________ 

 (.169، 7421، 2272الثة على التوايل: تقريب التهذيب )( انظر يف الث1)

 (.6/176( األحاديث املختارة )3)

(، وقد نقله 3/323(، وفيه سقط يسدَّد من هتذيب التهذيب )7/44( نقله مغلطاي يف إكمال هتذيب الكمال )2)
 (.4/223مغلطاي من تاريخ البخاري، وليس يف ترمجة طارق فيه )
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 شعبة يف هذا متشعب، وجاء خالف مثله أو حنوه عن بعض أصحابه أيًضا. واخلالف عن
واألظهر أن اجلميع حمفوظ عن شعبة، فإن يف كل وجٍه من الرواة عن شعبة بعُض 

 أصحابه الثقات:
 ، والطيالسي -ابن أيب خيثمةوهي رواية -فممن روى الشكَّ عنه: مسلم بن إبراهيم 

من رواية -، وحممد بن جعفر غندر -بن إبراهيم، عنه من رواية حممود بن غيالن، وأمحد-
 ، ووهب بن جرير.-أمحد بن حنبل، عنه

من رواية حممد بن املثىن، وحممد بن بشار، -وممن روى اجلزم بطارق بن سويد: غندر 
 ، والنضر بن مشيل، وروح بن القاسم.-والقواريري، عنه

د، وسهل بن محاد، ومعاذ بن وممن روى اجلزم بسويد بن طارق: وكيع، وحجاج بن حمم
 معاذ، وأبو عامر العقدي، وعمرو بن مرزوق.

وروى عثمان بن عمر عن شعبة إهبام الرجل، وعدم تسميته، وجاء ذلك من طريق أيب 
 عامر العقدي، لكن األكثر عنه: اجلزم بسويد بن طارق، كما سبق.

يف األكااء، وال  أن شعبة كان خيطئ (1)(السادس عشروقد مرَّ يف احلديث السابق )
 يضبطها، ومرَّ نقل ذلك عن مجع من األئمة.

واخلالف عليه يف صحايب هذا احلديث من هذا الباب، ويظهر أنه مل يضبطه، فكان 
 يبهمه تارة، وجيزم بأحد الوجهني تاراٍت، ويرويه بالشك تارة.

النظر ، لكن (3)وقد رجَّح ابن السكن رواية غندر بتسميته: طارق بن سويد، دون شك
 ، بالشك وبدونه.-كما تبني-ويت عنه روايتان قويتان ظهر أن غندرًا نفس ه رُ يف هذا يُ 
 شريك: -3

 يف هذا اللون من اخلالف: هاختُلف عن
، وإسحاق األزرق، عن شريك، عن -من رواية ابن سعد، عنه-رواه أبو نعيم ف *

 كاا ، عن علقمة، عن طارق بن زياد.
 عن شريك، عن كاا ، عن علقمة، عن ،-ية البخاري، عنهمن روا-ورواه أبو نعيم  *

 

________________________ 

 (.367( )ص1)

 (.2/412(، اإلصابة )7/44ل هتذيب الكمال، ملغلطاي )( إكما3)
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 .طارق بن زياد، أو زياد بن طارق
 ورواه ابن احلماين، عن شريك، عن كاا ، عن علقمة، عن أبيه، أن يزيد بن سلمة. *

وميكن عدُّ الوجهني األولني وجًها واحًدا، ليس إال أن البخاري أو أبا نعيم شك يف 
م به إسحاق األزرق  ز  عيم جزم به يف رواية ابن سعد عنه، وج  اسم الصحايب، لكن أبا ن

، فصوَّب تسميته ، (1)زياد بن طارق: كذلك، عن شريك، ولذا أبطل ابن منده هذا الشكَّ
 : أنه الصواب عن شريك.-وال بد-، يعنيان (3)وتابعه عليه أبو نعيم األصبهاين

أصحهم عنه كااًعا، وقد كاع وقد مرَّ أن إسحاق األزرق من أثبت الرواة عن شريك، و 
 من شريك من كتابه، فروايته بعدم الشك أثبت.

 ، وأما ابن احلماين، فقد خالف الثقتني أبا نعيم وإسحاق األزرق يف وجهني، أحدمها مرَّ
 وهو إدخال وائل يف اإلسناد، والثاين يف تسمية الصحايب: يزيد بن سلمة.

، وقد خالف هنا -كما سبق-احلديث  ورواية ابن احلماين منكرة، فهو متهم بسرقة
 أوثق وأكثر منه.

 .(2)وقد أورد أبو القاسم البغوي هذا الوجه، بذكر يزيد بن سلمة، يف وجه ني رأى غلطهما
 ثاني ا: اخلالف عن مساك:

 اختُلف عن كاا  يف تسمية صحايب احلديث:
 ني: طارق بن سويد، وسويد بن طارق.فرواه شعبة عنه شاكًّا ب *
عن كاا ، بتسميته:  ه محاد بن سلمة، وقيس بن الربيع، وإبراهيم بن طهمان،وروا *

 طارق بن سويد.
 عن كاا ، بتسميته: طارق بن زياد. ورواه شريك، *
 ورواه الوليد بن أيب ثور، عن كاا ، عن علقمة، عن طارق بن مشر، أو بسر. *

 شعبة، قالكذا »قال: وقد أشار ابن أيب خيثمة إىل أن شكَّ شعبة مرجوح جبزم محاد، 
 من فنقص ،كاا  عن سلمة، بن محاد ورواه سويد، بن طارق :أو ،طارق بن سويد :يف شكَّ 

 .«سويد بن طارق: وقال حجر، بن وائل اإلسناد
________________________ 

 (.3/463( اإلصابة )1)

 (.2/1312( معرفة الصحابة )3)

 .-إن شاء هللا-(، وسيأيت نقل كالمه بتمامه 2/436( معجم الصحابة )2)
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 علقمة عن كاا ، عن: سلمة بن محاد وقال»ونقل ابن عبدالرب عنه هذا بنحوه، وفيه: 
 .(1)«أبيه عن :قلي ومل ،يشك ومل سويد، بن طارق عن وائل، بن

وإن كان حيتمل أنه كاع من كاا  بأخرة كما سبق يف اللون األول -ومحاد بن سلمة 
 ، ثقة ضابط، وال يُعرف عنه الغلط يف األكااء كما يعرف عن شعبة.-من اخلالف

 كما أن محاًدا توبع على روايته، فرواه قيس بن الربيع، وإبراهيم بن طهمان، كما رواه.
فيما -يك، والوليد بن أيب ثور، متابع ني حلماد، من جهة أهنما ضبطا وميكن عدُّ شر 

االسم  األول  للصحايب، ومل يضبطا اسم أبيه، فسماه شريك: زياًدا، وكااه الوليد:  -يظهر
 .-كما سبق- مشرًا، أو بسرًا، فغلطا فيه مجيًعا، ألهنما مل يتابعا على هذا، ومها ضعيفان

، وأخرج رواية «طارق بن زياد»شريك، فرتجم باسم وقد أشار ابن سعد إىل غلط 
: قال ،اإلسناد هبذا سلمة، بن محاد عن مسلم، بن عفان أخربنا»شريك يف هذا، مث قال: 

 .(2)«سويد ابن هو إمنا»، وذكر ابن حجر ترمجة طارق بن زياد، وقال: (3)«سويد بن طارق هو
 ابن أورده»ه ابن حجر، قال: ، فتعقب(4)مشر يف الصحابة بن   حبان طارق   وذكر ابنُ 

 يروي ثور أيب بن الوليد أن نعيم أبو حكى فقد سويد، بن طارق :هو وإمنا فوهم، ،حبان
 .(2)«أباه ففصحَّ  مشر، بن طارق: فقال حرب، بن كاا  عن حديثه

هؤالء مبخالفٍة  وعلى أيٍ ، فشعبة قائلر بالقول الذي قاله محاد ومن معه، وليست روايةُ 
ة من كل وجه، فإن غاية أمره أنه كان يشك فيه بني وجهني، احتاج أحُدمها إىل رواية  شعب

مرجح، ولو مرجًحا فيه ضعف، وقد جاء الرتجيح قويًّا برواية مجاعة عن كاا ، بتسمية 
 الصحايب: طارق بن سويد.

 وكذلك حكم مجهور األئمة:
بن وائل، عن فأخرج مسلم يف صحيحه رواية غندر، عن شعبة، عن كاا ، عن علقمة 

 ، فهو يصحح تسميته كذلك.شعبة املختلفةطارق بن سويد، وانتقى هذه الرواية من بني طرق 
________________________ 

 (.3/276( االستيعاب )1)

 (.2/24( الطبقات )3)

 (.2/447( اإلصابة )2)

 (.2/373( الثقات )4)

 (.2/446بة )( اإلصا2)
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 .(1)«أصح سويد بن طارق»وقال أبو زرعة: 
 عن ،كاا  عن ،سلمة بن محاد غريُ  احلديث   هذا روى وقد»وقال أبو القاسم البغوي: 

 طارق عندي: والصحيح سلمة، بن دليزي إنه قيل: وقد طارق، بن سويد وائل، عن بن علقمة
 .(3)«سويد بن

 .(2)«سويد بن طارق وهم»وقال ابن منده: 
 .(4)«الصواب وهو سويد، بن طارق :ويقال طارق، بن سويد»وقال ابن عبدالرب: 

 .(2)«سويد بن طارق: األول واملشهور»وقال ابن كثري: 
 .(2)«أشبه طارق بن سويدو »خالفهم أبو حامت الرازي وحده، فنقل ابنه عنه قوله: إن و 

وقد جرى ابن حبان على أصله يف قبول روايات الثقات مهما اختلفت، فأخرج حديثي 
 طارق بن سويد، وسويد بن طارق، كليهما، مصحًحا إيامها.

 وحكاية قصته: ،اخلالف يف الرواية عن صحايب احلديث -3
 يف هذا:اختُلف عن شعبة 

، فجعلوا احلديث من رواية وائل ختالف رواياهتم، على ارواه عنه مخسة عشر راويًاف *
عبدهللا و  ،الطيالسي، وهم: أو طارقًا، وحيكي قصته يف منت حديثه ،بن حجر، يذكر سويًدا

 ،وكيعو  ،روح بن القاسمو  ،غندروحممد بن جعفر  ،حجاج بن حممدو  ،شبابةو  ،بن كثري
عثمان و  ،وهب بن جريرو  ،النضر بن مشيلو  هاشم بن القاسم، النضر وأبو  ،سهل بن محادو 

 .عمرو بن مرزوقو  ،معاذ بن معاذو  ،عامر العقدي وأبو  ،بن عمر
عبيدهللا بن عبداجمليد احلنفي، عن شعبة، عن كاا ، عن علقمة بن وائل، عن ورواه  *

 أبيه، عن سويد، فجعل احلديث من مسند سويد.

________________________ 

 (.2/412( اإلصابة )1)

 (.2/436( معجم الصحابة )3)

 (.2/413(، اإلصابة )3/323( هتذيب التهذيب )2)

 (.3/276( االستيعاب )4)

 (.4/261( جامع املسانيد والسنن )2)

 (.464، 4/322( اجلرح والتعديل )2)
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 بن سويد عن ،أبيه عن علقمة، عن احلنفي: قال كذا»بن املديين، فقال: اوأعله 
 «.طارق

، مث «إسناده دوجوَّ  ،ووصله ،شعبة عن ،احلنفي عبيدهللا رواه»وقال أبو القاسم البغوي: 
 .(1)«احلديث هذا غري طارق بن لسويد أعلم وال»نقل كالم ابن املديين السالف، مث قال: 

، ال (3)ق، وعبيدهللا راويها صدو بإدراج الصحايب يف اإلسناد غلطوقع فيها فهذه الرواية 
 من أصحاب شعبة وحفاظ حديثه. الثقاتِّ  مجعِّ  حيتمل خمالفة  

 احلكم على الوجه الراجح:
ترجح أن كااًكا يرويه عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، أن طارق بن سويد سأل 

 ...النيب 
وقد رواه عن كاا  أحد قدماء أصحابه، وهو شعبة، وأحد القدماء ممن روى عنه، وإن 

 صًّا فيه أنه من قدماء أصحاب كاا ، وهو إسرائيل.مل أجد ن
 وقد مرَّ أن كااًكا صدوق فيما رواه عنه القدماء.

 جاء إمنا وائل بن علقمة حديث»وذكر هذا احلديث:  ،وهذا يبني ما يف قول ابن حزم
 .(2)«وغريه شعبة بذلك عليه شهد التلقني، يقبل وهو ،حرب بن كاا  طريق من

ه من علقمة يف طرق هلذا احلديث، منها رواية الطيالسي، وقد صرح كاا  بسماع
 ووكيع، وحجاج، وسهل بن محاد، عن شعبة، عنه.

فقد صرَّح به يف أحاديث، منها حديثاه الطويالن عن أبيه  وكااع علقمة من أبيه ثابت،
 .(2)، بأسانيد منها الصحيح الثابت، ويف صفة صالة النيب (4)يف قاتل أخيه

 :كل على ثبوت كااع علقمة من أبيهيشجاء ما وقد 

________________________ 

 (.2/322( معجم الصحابة )1)

 (.4217)التهذيب ( تقريب 3)

 (.1/172)( احمللى 2)

(، 2974(، والكربى )17، 6/12(، سنن النسائي الصغرى )4499(، سنن أيب داود )1267( صحيح مسلم )4)
 (.6/24(، سنن البيهقي )2193، 2162مستخرج أيب عوانة )

 (،3/194/السفر الثاين(، سنن النسائي الصغرى )4126(، تاريخ ابن أيب خيثمة )17انظر: رفع اليدين، للبخاري )( 2)
 (.242الكربى )و 
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أنه قال يف رواية علقمة بن  ،عن ابن معني ،وأبو أمحد العسكري ،فنقل ابن أيب خيثمة
 .(3)«مل يسمع من أبيه»، وعليه قال ابن حجر يف التقريب: (1)«مرسل»وائل، عن أبيه: 
ه ولد بعد إن»هل كاع من أبيه؟ فقال:  ،عن علقمة بن وائل البخاريَّ  يُّ ذوسأل الرتم

 .(2)«موت أبيه بستة أشهر
 لك مناقش:ذلكن 

كما - رواية ض بتصريح علقمة بالسماع من أبيه يف غريِّ فمعار   ،أما كالم ابن معني
، بل إن ابن أيب خيثمة نقل كالم ابن معني يف أحد املواضع بعد أن أسند روايًة فيها -مرَّ 

 .تصريح علقمة بسماع أبيه
ي ذخطأ، ورمبا كان من أيب طالب القاضي )الهو ف، اريي عن البخذوأما نقل الرتم

ه يف موضع آخر من ترتيب العلل الكبري قد جاء الكالم نفسُ  ذإ ،ي(ذلرتملعلل الكبري الرت ب 
 ا الصواب.ذ، وه(4)يف حق  عبداجلبار بن وائل

 .(2)هو قول البخاري يف عبداجلبارإمنا والقول بأنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر 
 .(2)كااع علقمة من أبيه، وابن حبان، على يذ، والرتمالبخارينصَّ وقد 

 فثبت كااعه، وبه يكون حديث طارق بن سويد حسن اإلسناد، حلال كاا .
وقد صححه مسلم، وابن حبان، فأخرجاه يف صحيحيهما، وقال ابن عبدالرب يف ترمجة 

 .(7)«إلسنادا صحيحُ  حديثر  -اخلمر :يعين- الشراب يف حديثه»طارق بن سويد: 
 

________________________ 

يب ذ(، هت9/372يب الكمال )ذ(، إكمال هتالسفر الثالث/2/46، السفر الثاين/3/977( تاريخ ابن أيب خيثمة )1)
 (.2/143يب )ذالته

(3( )4264.) 

 ترتيبه(./371( علل الرتمذي الكبري )ص2)

 (.322( )ص4)

( 4/22) الرتمذي سنن يف كما رهكان صدَّ  . وإن(2/92) التهذيب هتذيب ،(322ص) الكبري الرتمذي ( علل2)
يف تارخيه  نفُسه البخاري جرحه وحممد حجر، بن حممد عن( 2/172 ،1/29) الكبري التاريخ يف ونقله ،«يُقال»بـ
(1/29). 

 .(2/379(، ثقات ابن حبان )4/22(، سنن الرتمذي )7/41التاريخ الكبري )( 2)

 (.3/724( االستيعاب )7)
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 أشار ابن أيب خيثمة يف كالمه إىل إشارتني:
ترجيح إدخال شعبة وائل بن حجر بني علقمة بن وائل وطارق بن سويد، على  -1

 إسقاط محاد بن سلمة إياه:
وأشار بتعبريه عن رواية محاد بالنقص إىل أن من قرينة ذلك: أن الزيادة يف اإلسناد أقرب 

 ضبط من التقصري فيه.إىل ال
 وأيده: كون رواية القدماء عن كاا  مضبوطة، وشعبة أحدهم.

 وهذا وافقه عليه: مسلم، فأخرج رواية شعبة يف صحيحه.
ترجيح جزم محاد بن سلمة بتسمية الصحابة: طارق بن سويد، على شك شعبة  -3

 بني هذا، وبني تسميته: سويد بن طارق:
جه رواية طارق بن سويد من بني الطرق املختلفة عن ، بإخرامسلموهذا وافقه عليه: 

 .ابن عبدالربو  ،ابن مندهو  ،أبو القاسم البغويو  ،أبو زرعةو  شعبة،
ودلَّ عليه من القرائن: أن شعبة كان خيطئ يف األكااء، وأن محاًدا توبع على ما روى، 

 ة محاد ومن معه.وأن شعبة مل يُبعد يف شك ِّه، وإمنا احتاج شكُّه إىل مرجح، جاء يف رواي
ن أيب خيثمة ملمح نقدي دقيق، حيث إن ابن أيب خيثمة يف هذا النقد من ابمالحظة: 

ه، ورجَّح عليه جزم محاد بن سلمة، وأورد كذلك رواية محاد بن أورد رواية شعبة، فانتقد شكَّ 
 سلمة، فانتقد إسقاطه وائل  بن  حجر، ورجَّح عليه إثبات شعبة إياه.

بقرائن ذلك،  تصويب ما أصاب فيه الراويمقارنة الروايات، و و  ،دقيقالت قوة يفه منوهذا 
 .، واحلكم بظواهرهاوختطئة ما أخطأ فيه، وهذا أبعد ما يكون عن اعتماد األسانيد املفردة
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:723-1/722)التاريخ الكبري الس ِّ
 :هبرية بن وسويد (389)

 بن عيسى عن معاوية، بن مروان نا: قال عبداحلميد، بن حيىي حدثنا -389
 املرء مال خري من»: قال ، النيب عن هبرية، بن سويد عن زهري، بن إياس عن عمرو،

 «.مأبورة سكة أو ،مأمورة مهرة
 :عيسى بن عمرو نعامة أبو: هو وإمنا. عمرو بن عيسى عن: احلماين لنا قال كذا

 العدوي، نعامة أبو حدثنا: قال عبادة، بن روح حدثنا: قال أيب، حدثناه -389
 .مثله ، النيب عن هبرية، بن سويد عن زهري، بن إياس عن بديل، بن مسلم عن

 من ونقص عيسى، بن عمرو: مروان عن ،شيبة أيب بن بكر أبو وقال -389
 .احلماين قال كما ،بديل بن   مسلم   اإلسناد

 .نعامة أبو هو عيسى بن وعمرو
 

 :عيسى بن عمرو، عن إياس بن زهري، عن سويد بن هبرية الوجه األول:
 .ابن أيب خيثمةمل أجد من أخرجه من هذا الوجه غري  *

عمرو بن عيسى، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهري، عن سويد  :ينالثاالوجه 
 :بن هبرية
 (، 11351أخرجه أمحد ) *

 ( عن احلسن اخلالل،5/155، 1/584والبخاري يف التاريخ الكبري )
 (،/إحتاف اخلرية املهرة7328/8 /بغية الباحث،577)واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده 

 ،-(8183عرفة الصحابة )ومن طريقه أبو نعيم يف م
 ، عن عبدهللا بن إسحاق الناقد، (11/135والطربي يف املنتخب من ذيل املذيل )

 احلسني بن علي الصدائي،عن و 
 ( عن أمحد بن منصور،1112والبغوي يف معجم الصحابة )

 ( عن إدريس بن جعفر،5521والطرباين يف الكبري )
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 ق أيب مسعود أمحد بن الفرات،( من طري1/234وابن منده يف معرفة الصحابة )
 ،(7552(، والبغوي يف شرح السنة )8131(، والصغري )10/55والبيهقي يف الكربى )

 من طريق عباس بن حممد الدوري،

 ( من طريق حممد بن عبيدهللا بن املنادي،8131(، والصغري )10/55والبيهقي يف الكربى )
بن إسحاق، واحلسني بن علي  عشرهتم )أمحد، واحلسن اخلالل، واحلارث، وعبدهللا

الصدائي، وأمحد بن منصور، وإدريس بن جعفر، وأبو مسعود، والدوري، وابن املنادي( عن 
 ، به، بنحوه.روح بن عبادة

إال أن أمحد، واحلسن اخلالل، وعبدهللا بن إسحاق، والصدائي، وأبا مسعود، والدوري، 
 يف هكذا»: روح قالفظ السماع، ...، بذكر لقالوا: عن سويد بن هبرية، مسعت النيب 

 .»(1) النيب مسعت :كتايب
 (، ومن طريقه الدواليب7328/1كما يف إحتاف اخلرية )-وأخرجه مسدد يف مسنده  *

(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )عقب 5520(، والطرباين )1705يف الكىن واألمساء )
 أبو أمحد احلاكم يف األسامي ومن طريقه-( 1/583)الكبري ، والبخاري يف التاريخ -(8183

 (، من طريق عبدالوارث بن سعيد،1113، والبغوي يف معجم الصحابة )-أ(710والكىن )ق
كما ذكر الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف -وإسحاق بن راهويه يف مسنده 

 عن النضر بن مشيل، -(7/751)
 ( من طريق معاذ بن معاذ،5/155)الكبري والبخاري يف التاريخ 

ومن -( 100(، وابن األعرايب يف معجمه )1/30براهيم احلريب يف غريب احلديث )وإ
، -(1711(، والقضاعي يف مسند الشهاب )1/234طريقه ابن منده يف معرفة الصحابة )
 من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة،

 ( من طريق زهري بن هنيد،1715وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
 فر حممد بن حممد املقرئ، عن حممد( عن أيب جع8184فة الصحابة )وأبو نعيم يف معر 

 

________________________ 

( هذا النص من كالم روح ذكره ابن منده بعقب روايته احلديث من طريق أيب مسعود أمحد بن الفرات، عن روح، 1)
، فيحتمل أن ما نقله من رواية أيب مسعود، وحيتمل «مشهوٌر عن روح»ني احلديث وبني هذا النص بقوله: لكنه فصل ب

 أنه علَّقه عن روح مما وصله من بعض الروايات، وهللا أعلم.
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بن عبدهللا احلضرمي مطني، عن أيب بكر بن أيب شيبة، وحيىي بن عبداحلميد احلماين، 
 ومنجاب بن احلارث، ثالثتهم عن مروان بن معاوية،

 أيبستتهم )عبدالوارث، والنضر، ومعاذ، وأبو أسامة، وزهري بن هنيد، ومروان( عن 
 ، به، بنحوه.نعامة عمرو بن عيسى

 نضر بن مشيل وقف احلديث على سويد.إال أن ال
 ....(1)وقال معاذ بن معاذ: عن سويد بن هبرية، قال: بلغين عن النيب 

 :عمرو بن عيسى، عن إياس بن زهري، عن سويد بن هبرية :الثالثالوجه 
عن  -(7328/7ملهرة )كما يف إحتاف اخلرية ا-يف مسنده  ابن أيب شيبةأخرجه  *

 مروان بن معاوية، به.
 

روى احلديث أبو نعامة عمرو بن عيسى العدوي، واختُلف عنه وعمن دونه على 
 :(7)أضرب من االختالفات

 وإسقاطه: ،اخلالف يف إدخال مسلم بن بديل -1
 على وجهني:اختُلف فيه عن أيب نعامة 

 بن زهري، عن سويد بن هبرية:: أبو نعامة، عن إياس الوجه األول
من رواية حيىي بن عبداحلميد احلماين )يف قول ابن أيب -ورواه عنه: مروان بن معاوية 

 .-عنه(، وابن أيب شيبة )يف مسنده(، عنه ،خيثمة
 : أبو نعامة، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهري، عن سويد بن هبرية:الوجه الثاين

دالوارث بن سعيد، والنضر بن مشيل، ومعاذ بن معاذ، ورواه عنه: روح بن عبادة، وعب
من رواية ابن أيب شيبة )يف -وأبو أسامة محاد بن أسامة، وزهري بن هنيد، ومروان بن معاوية 

________________________ 

عن عبدالوارث بن سعيد أيًضا، لكين مل  -(5/788كما يف اجلرح والتعديل )-( علَّق هذه الصيغة أبو حامت الرازي 1)
( عن عبدالوارث 5/155البخاري يف تارخيه ) ذكرهامع أن روايته خمرجة يف عدد من املصادر، وقد  ،دها عنهأج

 ، ومعلوٌم أن تاريخ البخاري أحد أصول اجلرح والتعديل البن أيب حامت. العنعنةب
 وهللا أعلم.( عن عبدالوارث بصغة: عن سويد، يرفع احلديث. 1/240وقد علقها ابن منده يف معرفة الصحابة )

 (.2يف املقدمة )صبيانه ( منها: اخلالف يف تسمية أيب نعامة، إال أنه ليس داخاًل يف حدود البحث، كما مرَّ 7)



 عشر الثامناحلديث  811                                                                                                

قول حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، عنه(، وحيىي بن عبداحلميد احلماين )يف قول حممد بن 
 .-ارث، عنهعبدهللا احلضرمي مطني، عنه(، ومنجاب بن احل

 وهبذا يتبني أنه قد اختُلف عمَّن دون أيب نعامة، قبل االختالف عنه:
: اخلالف عمَّن دون أيب نعامة:  أوًلا

 اختُلف فيه عن مروان بن معاوية:
فرواه ابن أيب خيثمة، عن ابن احلماين، ورواه ابن أيب شيبة يف مسنده، عن مروان،  *

 قاط مسلم بن بديل.عن أيب نعامة، عن إياس، عن سويد، بإس
ورواه حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، عن ابن أيب شيبة، وابن احلماين، ومنجاب  *

 ، عن مروان، عن أيب نعامة، عن مسلم، عن إياس، عن سويد.-قرهنم-بن احلارث 
 وقد خولف مطني يف روايته عن اثنني من الثالثة الذين قرهنم: 

 خيثمة عنه بإسقاط مسلم بن بديل.ابن احلماين، فرواه عنه ابن أيب  -1
هِّ بإسقاط مسلم، وكذلك ذكره ابن أيب  هوابن أيب شيبة، فأخرجه يف مسند -7 نفسِّ

 من ونقص عيسى، بن عمرو: مروان عن: شيبة أيب بن بكر أبو وقال»، قال: (1)خيثمة عنه
 .«بديل بن مسلم: اإلسناد

حيتمل أن منجابًا كان يذكر مسلم بن  فالظاهر أن مطيًنا جتوَّز يف قرنه هؤالء الرواة، وقد
 ، فحمل مطني روايتهم على روايته.-إذ مل أجد عنه طريًقا مفردة تبني روايته-بديل فيه 

عن مروان بن معاوية، فإنه  ،بديل بن   ذكر فيه مسلم   وإذا صح أن منجاب بن احلارث
ن حبان يف ثقاته، وروى عنه ، فقد ذكره ابقويًّا مجلة الثقات، بل مل أجد فيه توثيًقا صرحًيا من

، وقد (7)مجع من األئمة، كمسلم، وأيب زرعة، والذهلي، وغريهم، فلعله ألجل ذلك وثقوه
 .(8)«شيخ»قال فيه ابن كثري: 

الثبت، ومعه ابن احلماين على ما فيه، فروايتهما  وهو خيالف هنا ابن  أيب شيبة احلافظ  
 مروان ورواه»مروان يف حكاية روايته، قال: عن مروان أرجح، وهو ما اعتمده ابن منده عن 

 

________________________ 

 ( وابن أيب خيثمة مسع من ابن أيب شيبة، وروى عنه يف مواضع عديدة من تارخيه، وذكر يف مواضع أنه كتب إليه.1)

. وانظر: هتذيب التهذيب «ثقة(: »1575يف الكاشف )الذهيب (، و 5337)التهذيب تقريب قال ابن حجر يف  (7)
(5/117). 

 (.1/124( التكميل يف اجلرح والتعديل )8)
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 .(1)«مسلم يذكر ومل سويد، عن زهري، بن إياس عن عيسى، بن عمرو عن معاوية، بن
 عن أيب نعامة: ثانياا: اخلالف

 عن أيب نعامة، عن إياس بن زهري، عن سويد. ،بن معاويةرواه مروان  *
، وأبو أسامة، بن معاذ ، ومعاذورواه روح بن عبادة، وعبدالوارث، والنضر بن مشيل *

 وزهري بن هنيد، عن أيب نعامة، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهري، عن سويد.
 ونقص عيسى، بن عمرو: مروان عن: شيبة أيب بن بكر أبو وقال»قال ابن أيب خيثمة: 

، ويظهر أنه يستغرب نقص مسلم بن بديل «احلماين قال كما ،بديل بن مسلم: اإلسناد من
 .سقاطه من اإلسنادوإ

، إال أنه قصَّر هاهنا، فأسقط مسلًما، وجوَّده اجلماعة عن أيب (7)ومروان ثقة حافظ
اتفقوا عن أيب ، (8)والنضر بن مشيل، ومعاذ بن معاذ، وفيهم ثقات أثبات، كعبدالوارث، نعامة

 ، وروايتهم هي احملفوظة عن أيب نعامة.نعامة، فأثبتوا مسلًما
، وأيَّد ذلك رواية بالتعبري بالنقص -فيما يظهر-ابن أيب خيثمة  وإىل التقصري يلمح

 .اجلماعة الثقات
 :، وعدم ذكرهيف ذكر مساع سويد من النيب  اخلالف -2

 على ثالثة أوجه:اختُلف فيه عن أيب نعامة 
 :: أبو نعامة، عن مسلم، عن إياس، عن سويد، عن النيب الوجه األول

من رواية أيب خيثمة، واحلارث بن أيب -، وروح بن عبادة ورواه عنه: مروان بن معاوية
، وعبدالوارث بن سعيد، -أسامة، وأمحد بن منصور، وإدريس بن جعفر، وابن املنادي، عنه

 والنضر بن مشيل، وأبو أسامة محاد بن أسامة، وزهري بن هنيد.
 :: أبو نعامة، عن مسلم، عن إياس، عن سويد، قال: مسعت النيب الوجه الثاين

من رواية أمحد بن حنبل، واحلسن اخلالل، وعبدهللا بن -ورواه عنه: روح بن عبادة 
 .-إسحاق، واحلسني بن علي الصدائي، وأبو مسعود أمحد بن الفرات، وعباس الدوري

________________________ 

 (.1/240( معرفة الصحابة )1)

 (.5121)التهذيب ( تقريب 7)

 (.5250، 2181، 5711( انظر يف ثالثتهم على التوايل: تقريب التهذيب )8)
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 :: أبو نعامة، عن مسلم، عن إياس، عن سويد، قال: بلغين عن النيب الوجه الثالث
 ورواه عنه: معاذ بن معاذ.

 فتبني هبذا أنه اختُلف فيه عن أيب نعامة، وعمن دونه:
: اخلالف عمَّن دون أيب نعامة:  أوًلا

 اختُلف فيه عن روح بن عبادة:
فرواه أبو خيثمة، واحلارث بن أيب أسامة، وأمحد بن منصور، وإدريس بن جعفر،  *

 .وابن املنادي، عن روح، به، بالعنعنة بني سويد، والنيب 
ن حنبل، واحلسن اخلالل، وعبدهللا بن إسحاق، واحلسني بن علي ورواه أمحد ب *

الصدائي، وأبو مسعود أمحد بن الفرات، وعباس الدوري، عن روح، به، قال سويد: مسعت 
 .النيب 

 «. النيب مسعت :كتايب يف هكذا»وقد جاء عن روح قوله: 
نعنة صيغة مبدلة عن وهذا يدل على أن من رواه بالعنعنة قصَّر واختصر، ومعلوٌم أن الع

أو االنقطاع، وقد رواه هنا مجع عن روح، فيهم أئمة حفاظ، بذكر  ،الصيغ الصرحية باالتصال
 السماع، فهو حمفوظ عنه.

 ثانياا: اخلالف عن أيب نعامة:
 ،-كما سبق- بذكر السماع ، عنه،رواه روح *
أبو أسامة محاد ورواه مروان بن معاوية، وعبدالوارث بن سعيد، والنضر بن مشيل، و  *

 .بن أسامة، وزهري بن هنيد، عن أيب نعامة، به، بالعنعنة بني سويد والنيب 
 .ورواه معاذ بن معاذ، عن أيب نعامة، به، قال سويد: بلغين عن النيب  *

،  النيب مسعت :يقل مل: »-شيخ البخاري-قال احلافظ عبدهللا بن حممد املسندي 
 .(1)«روح إال

 .(7)«روح الإ ،مسعت :نعامة أيب عن أحدٌ  يقل مل»رازي: وقال أبو حامت ال

________________________ 

 (.1/240( معرفة الصحابة، البن منده )1)

(، وسيأيت نصٌّ عن أيب حامت يف اجلرح والتعديل بغري هذا اللفظ، فلعله 1/581( كذا نقله احلافظ يف تعجيل املنفعة )7)
 نقله من مصدر آخر، أو رواه مبعناه، أو وقع فيه غلط صوابه أنه من كالم املسندي.
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 عن روح: احلديث  هذا نكرت على روٍح روايته لغرابتها، فأكَّدها، قال أمحد، وروى وقد أُ 
، « النيب مسعت: فقال ! هللا رسول مسعت: لنا قلت إنك: له وقيل ،بيته يف روحٌ  وقال»

 «. النيب مسعت :كتايب يف هكذا»وأظهر كتابه ليبني أنه حفظه، فقال: 
ه حني روى ما خولف فيه، فاحتجَّ به أظهر كتاب   أول م ن   وقد ُعرف عن روح كونه مِّن  

 .(1)على من خالفه بأن ما رواه من حفظه موافق ملا رواه من كتابه
وانفراد روح بذكر السماع من بني مجاعة الثقات، وفيهم األثبات كمروان بن معاوية، 

 نضر بن مشيل، وأيب أسامة، يدل على خطئه فيها.وعبدالوارث، وال
 ، قد رواه عن أيب نعامة،-كما سبق- وقد تأكد هذا بأن معاذ بن معاذ، وهو ثقة متقن

 .به، بصيغة صرحية يف االنقطاع: بلغين عن النيب 
 رواه كذا ،صحبة له وليست تابعي،»قال أبو حامت الرازي يف ترمجة سويد بن هبرية: 

: قال هبرية، بن سويد عن زهري، بن إياس عن نعامة، أيب عن معاذ، بن معاذو  عبدالوارث،
 أيب عن فروى عبادة، بن روح وغلط .املأبورة السكة يف... :قال أنه  النيب عن بلغين

 .»(7) النيب مسعت: قال هبرية، بن سويد عن زهري، بن إياس عن نعامة،
 .(8)«يست له صحبةسويد بن هبرية ل»وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: 

 .(5)«املراسيل يروي»وقال ابن حبان يف ترمجة سويد، وذكره يف التابعني: 
 اخلالف يف رفع احلديث، ووقفه: -9

 عن أيب نعامة على وجهني:يف ذلك اختُلف 
 : أبو نعامة، عن مسلم، عن إياس، عن سويد، مرفوًعا:الوجه األول

، وعبدالوارث بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، ورواه عنه: مروان بن معاوية، وروح بن عبادة
 وأبو أسامة محاد بن أسامة، وزهري بن هنيد.

 : أبو نعامة، عن مسلم، عن إياس، عن سويد، موقوفًا:الوجه الثاين
 ورواه عنه: النضر بن مشيل.

________________________ 

 (.832، 4/835( تاريخ بغداد )1)

 (.5/788( اجلرح والتعديل )7)

 (.8/54ملعرفة والتاريخ )( ا8)

 (.5/878( الثقات )5)
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 .(1)«يرفعه النضر وغريُ »ورواية النضر أخرجها إسحاق بن راهويه، مث قال عقبها: 
أن الوقف تقصرٌي من النضر، وأنه حمفوظ عن أيب نعامة، مرفوًعا، فأشار إسحاق إىل 

فقد رواه الثقات األثبات عنه كذلك، ورمبا كان النضر قصَّر به لالختالف يف صيغة الرواية 
 .والنيب  ،بني سويد

 احلكم على الوجه الراجح:
 عن هري،ز  بن إياس عنيرويه عن مسلم بن بديل،  عيسى بن عمروترجَّح أن أبا نعامة 

 .، عن النيب هبرية بن سويد
، ومل أجد ما مييز حاله، إال أن اتفاق عدد من الرواة (7)وأبو نعامة ثقة اختلط قبل موته

 عنه يدل على ثباته على رواية واحدة للحديث، وهو ما خيالف حال الراوي يف اختالطه،
 ط، ومن روى عنه بعده،فضاًل عن أن عدم عناية األئمة ببيان من روى عنه قبل االختالهذا 

إىل أن اختالطه كان  -فيما يظهر-شري ذلك ي مع النص على أنه كان اختلط قبل موته،
علة اختالطه غري مؤثر هر أن اظالف ، فكأنه مل حيدث يف اختالطه شيًئا ذا بال.قريًبا من وفاته

 .من هاتني اجلهتني
ومعاذ بن معاذ،  وصرح أبو نعامة بسماع شيخه مسلم بن بديل يف رواية روح،

 وعبدالوارث بن سعيد، عنه.
فيه جرًحا  -فيما وجدت-ومسلم ترمجه البخاري وابن أيب حامت، ومل يذكرا وال غريمها 

 .(8)وال تعدياًل، وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(1)، وشيخ إياس: سويد بن هبرية(5)ذلك: شيخه إياس بن زهريكل ومثله يف  

________________________ 

 (.7/751( ختريج أحاديث الكشاف، للزيلعي )1)

(، واقتصر فيه على مرتبة الصدوق، والظاهر من ترمجته أنه أرفع منها، فقد وثقه أمحد، 1034)التهذيب ( تقريب 7)
ال بأس »يف الثقات، وقال أبو حامت:  ، والعجلي، وأمحد بن صاحل، وذكره ابن حبان-إن صح-وابن معني، والنسائي 

 (.8/742(، هتذيب التهذيب )10/758، ومل يضعفه إال ابن سعد، انظر: إكمال هتذيب الكمال )«به

 (.7/715(، تعجيل املنفعة )1/500(، الثقات )3/131(، اجلرح والتعديل )2/711التاريخ الكبري )( 8)

 (.1/875(، تعجيل املنفعة )5/85(، الثقات )7/724(، اجلرح والتعديل )1/583التاريخ الكبري )( 5)

 (.1/580(، تعجيل املنفعة )5/878(، الثقات )5/788(، اجلرح والتعديل )5/155التاريخ الكبري )( 1)
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اة احلديث، فإنه من مراسيل سويد بن هبرية، إذ قد ترجَّح ومع هذه اجلهالة يف أحوال رو 
 أن ال صحبة له فيما تقدَّم.

 فاحلديث مرسل ضعيف اإلسناد.
 

ابن أيب خيثمة يف كالمه إىل ترجيح إدخال مسلم بن بديل بني أيب نعامة وإياس أشار 
 بن زهري:

صر به، وإدخاله حفظ ومتام، ذلك ولعله استدل لذلك بأن إسقاط مسلم تقصري ممن ق
 أنه عرب بالنقص عن إسقاط مسلم بن بديل.

 بإدخاله. ،عن أيب نعامة ،فيهم ثقات أثبات ،وتبنيَّ أنه يؤيد ذلك: أنه رواه مجع
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/783)التاريخ الكبري الس ِّ
 : النيب خادم وسابق (7301)

 السالم، أيب عن عقيل، أيب عن مسعر، نا: قال وكيع، نا: قال أيب، حدثنا -7301
 رضيت :اثالث   ي،ميس وحني ،يصبح حني قال من»: (7)قال أنه ، النيب خادم سابق عن
 .«القيامة يوم هللا يرضيه أن هللا على احق   كان ،انبي   ومبحمد ،ادين   وباإلسالم ،ارب   باهلل

 :شعبة وخالفه، مسعر قال كذا
: قال ،عقيل أيب عن شعبة، نا: قال مهدي، ابن نا: قال أيب، حدثنا -7301

 ،رجل فمر   ،محص مسجد يف كنا: قال ،سالم أيب عن حيدث ناجية بن سابق مسعت
 يتداوله مل ،النيب من همسعت   احديث   ثناد   ح  : فقلت ،فأتيته ، النيب   خدم هذا: فقالوا

 .مسعر حديث مثل فذكر ،:...يقول  النيب مسعت: قال وبينك، بينه الرجال
 

 :أبو عقيل، عن أيب سالم، عن سابق خادم النيب  الوجه األول:
 ، به، بنحوه.وكيع( عن 18868أخرجه أمحد ) *
( عن إسحاق بن مروان الكويف، عن 1/776وأخرجه ابن قانع يف معرفة الصحابة ) *

 ،(7)أبيه، عن مصعب بن املقدام
 ،(7)( من طريق عبدالعزيز بن أبان7637وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

________________________ 

: أنه -وهللا أعلم-، والصواب (، وظاهره أنه موقوف على خادم النيب 88( كذا يف املطبوع، واألصل اخلطي )ق1)
يف ذكر خادمه، إىل الصالة عليه يف رفع احلديث  ليه ، بسبب انتقال النظر من الصالة عسقط فيه رفُعه إىل النيب 

إليه، يدل هلذا: أن املصنف قابل هبذا اإلسناد روايًة أخرى ألجل االختالف يف قلب إسناده، وهي مرفوعة بال إشكال، 
 وُ ، فجاء عنده مرفوًعا. وقد وقع حن-كما سيأيت-فليكن هذا كذلك، ويدل له أيًضا: أن أمحد روى احلديث عن وكيع 

هذا يف مصادر أخرى يأيت التنبيه عليها يف مواضعها، وأحدها ال شك يف سقوط الرفع فيه. ومل أجد أحًدا من األئمة 
 على حبثهم هلذا احلديث ذكر أنه اخُتلف يف رفعه ووقفه. وهللا أعلم.

 حلديث النتقال النظر.، وهذا مما سبق بيانُه مِّن سقوط رفع ا...«:قال  هللا رسول خادم سابق عن»( جاء فيه: 7)

ب عليه، وقد علَّقه ه بني أيب نعيم وعبدالعزيز بن أبان، وضبَّ ( إسناد  /أمحد الثالثأ717ق/1( بيَّض ناسخ الكتاب )7)
 ( عن عبدالعزيز.7/157ابن األثري يف أسد الغابة )
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 ، به، بنحوه.مسعركالمها )مصعب، وعبدالعزيز بن أبان( عن 
 : عن خادم النيب سالم، أيب عن سابق، عقيل، عن : أبوالوجه الثاين

 ( عن أسود بن عامر،18863)يف مسنده أخرجه أمحد  *
 ( عن أيب النضر هاشم بن القاسم،18868)فيه و 
عن  -(66/733، وابن عساكر )(1)(1/518ومن طريقه احلاكم )-( 77111)فيه و 

 حممد بن جعفر غندر،
، وابن منده -(66/733اكر يف تاريخ دمشق )ومن طريقه ابن عس-( 7717وأمحد )

، من -(7/737ومن طريقه ابن حجر يف نتائج األفكار )-( 1/807يف معرفة الصحابة )
 طريق عفان بن مسلم،

 ( عن حفص بن عمر أيب عمر احلوضي،5037وأبو داود )
 ( من طريق سعيد بن عامر،7817وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

________________________ 

أيت رواية وهب، وقد ( أخرجه احلاكم يف هذا املوضع من طريق أمحد، ومن طريق وهب بن جرير، عن شعبة، وست1)
ناجية،  بن سابق سالم أيب ب(، وتلخيص الذهيب املطبوع حباشيته: عن1/773وقع يف مطبوعة الكتاب وخمطوطته )

(، حتت 16/446، فجعل أبا سالم كنية سابق. وأورد احلافظ طريق ي املستدرك يف إحتاف املهرة )عن خادم النيب 
، كذا وقع يف نسخ اإلحتاف، وزاد احملقق ]عن[ بني أيب سالم «م النيب سالم خاد أيب عن ناجية، بن سابق»ترمجة: 

واخلادم، والزيادة صواٌب بالنظر إىل أن احلافظ أورد هذه الرتمجة يف أبواب املبهمات، فال بد أن يكون الراوي )هو اخلادم 
 أن الصواب»ي احلاكم: هنا( مبهًما غري مسمى وال مكين، لكن يشكل على ذلك أن احلافظ قال عقب سياق طريق  

 «. النيب خادم عن روى سالم أبا
أن هذا االضطراب قد وقع يف نسخ املستدرك قدميًا، إن مل يكن وقع للحاكم نفسه،  -وهللا أعلم-والظاهر 

وسأعتمد تصويب ما عنده بناًء على ما يف مسند أمحد، لكونه أخرجه من طريقه، فيكون صوابه: عن سابق بن ناجية، 
، وهذا ما اعتمده ابن حجر نفُسه، فإنه أورد رواية أمحد وأيب داود والنسائي يف نتائج سالم، عن خادم النيب عن أيب 

 ، فلم يشر إىل خالف فيها.«وأخرجه احلاكم من طريق شعبة»(، مث قال: 7/737األفكار )
ها، اليت أخرجها احلتنبيه اكم من طريقه، قد جاءت يف : ال يؤخ ذ كبرُي شيٍء من كون رواية أمحد من مسنده نفسِّ

(، وال يُنسب إىل ابن حجر يف ذلك رأٌي أو تصرُّف، فإن السخاوي 6/378موضع آخر من مبهمات إحتاف املهرة )
بُ ي ِّض (: »7/637قد صرَّح أنه شارك يف تبييضه وإحلاق أطراف املسند فيه، قال يف اجلواهر والدرر يف ترمجة ابن حجر )

ة مؤلفه، وأحلق فيما بيض منه أطراف مسند أمحد من كتابه يف ذلك، لكونه ما أدخ ل ُه أواًل اليسري من أوائله يف حيا
، وهذا يدلُّ على أن األصل: أال يُعتمد  مما يف الكتاب من أطراف «بعد موته -وهلل احلمد-فيها، مث استوفييُت تبييضه 

د إطراف املسنِّ »سند من كتاب ابن حجر املسند على شيٍء يُنسب إىل احلافظ، فإن السخاوي قد نقل أطراف امل
 ، وأحلقها يف مواضعها من إحتاف املهرة، وهللا أعلم.«املعتلي
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 ( من طريق خالد بن احلارث،8343ربى )والنسائي يف الك
من  -(7/737ومن طريقه ابن حجر يف نتائج األفكار )-( 707والطرباين يف الدعاء )

 طريق سليمان بن حرب،
ومن طريقه ابن حجر يف نتائج األفكار -( 1/807وابن منده يف معرفة الصحابة )

 من طريق  عبدهللا بن رجاء، -(7/737)
 رئ،وعبدهللا بن يزيد املق

 ( من طريق وهب بن جرير،1/518واحلاكم )
 ( من طريق عمرو بن مرزوق،78والبيهقي يف الدعوات )

 ( من طريق سعد بن شعبة،66/736وابن عساكر يف تاريخ دمشق )
 ( من طريق النضر بن مشيل،1774والبغوي يف شرح السنة )

 ،عمر احلوضي وأبو  ،عفانو  ،غندرو  ،النضر وأباألربعة عشر راويًا )أسود بن عامر، و 
وعبدهللا بن ، عبدهللا بن رجاء، و سليمان بن حرب، و خالد بن احلارث، و سعيد بن عامرو 

( عن النضر بن مشيل، و سعد بن شعبة، و عمرو بن مرزوق، ووهب بن جرير، و يزيد املقرئ
 .، به، بنحوه، وفيه قصة لقاء أيب سالم خبادم النيب شعبة

 يل، عن سابق: عن أيب سالم احلبشي.ن أيب عقويف رواية أيب النضر، عن شعبة، ع
 أهل من رجاًل - ناجية بن سابق مسعت: ويف رواية عفان، عن شعبة، عن أيب عقيل

 ...-دمشق أهل من رجلٍ - اءرَّ الب    سالم أيب عن حيدث -الشام
ومن طريقه ابن السين يف عمل اليوم -( 10774وأخرجه النسائي يف الكربى ) *
، وعبدالغين املقدسي يف الرتغيب -(83أخبار الصالة )لغين املقدسي يف عبدا(، و 68والليلة )

 (، من طريق هشيم،10/175(، واملزي يف هتذيب الكمال )87يف الدعاء )
( عن زكريا بن حيىي الساجي، وابن عدي يف الكامل 707والطرباين يف الدعاء )

الساجي، وأبو العالء( عن أيب العالء الكويف، كالمها ) جعفر بن أمحد بن حممد( عن 5/43)
( من طريق يونس بن عبداألعلى، كالمها )أمحد 5/43، وابن عدي )اهلمداين سعيد بن أمحد

 بن سعيد، ويونس( عن ابن وهب، عن شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم،
 ، به، بنحوه.أيب عقيلكالمها )هشيم، وروح( عن 
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عن اهلمداين، عن ابن وهب، عن يف رواية الساجي،  إال أنه سقط ذكر خادم النيب 
 شبيب بن سعيد، عن روح.

 :أبو عقيل، عن سابق، عن أيب سالم خادم النيب  :الثالثالوجه 
/ اخلاجني( عن حممد بن عبدهللا األسدي أيب 5/107أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *

 ،(1)أمحد الزبريي
طريقه ابن  ومن-( 78887، 73037(، ومصنفه )580وابن أيب شيبة يف مسنده )

(، وأبو القاسم البغوي يف معجم 431(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )7830ماجه )
 (،863( واخلرائطي يف مكارم األخالق )3/153 :الصحابة )كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة

 (،747، وأبو الفضل الزهري يف حديثه )(7)(701(، والدعاء )77/763والطرباين يف الكبري )
 (،4/1681(، وابن عبدالرب يف االستيعاب )(7)أ760أمحد احلاكم يف األسامي والكىن )قوأبو 

، وأبو -(7/737(، وابن حجر يف نتائج األفكار )10/176واملزي يف هتذيب الكمال )
 (، من طريق حممد بن بشر،6874نعيم يف معرفة الصحابة )

أماليه( من طريق نصر بن /ضمن ثالثة جمالس من 47وابن مردويه يف جملس من أماليه )
 مزاحم،

 ، به، بنحوه.مسعرثالثتهم )أبو أمحد الزبريي، وحممد بن بشر، ونصر بن مزاحم(، عن 
( عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن سفيان 370وأخرجه الروياين يف مسنده ) *

 ، به، بنحوه.أيب عقيلالثوري، عن 
 

 ، قاضي واسط، واختُلف عنه على أوجه:روى احلديث أبو عقيل هاشم بن بالل
 

________________________ 

 رفع سقوط مِّن بيانُه سبق مما وهذا ،«قال... من: قال  هللا لرسول كان خادمٍ  سالم أيب عن: »فيه ( جاء1)
 .النظر النتقال احلديث

، وهذا مما سبق بيانُه مِّن سقوط رفع «مسلم... من ما: قال  هللا رسول خادم سالم أيب عن»( جاء فيه: 7)
احلديث النتقال النظر، وقد جاء جموًَّدا على الصواب يف رواية الطرباين يف املعجم الكبري، وهو يرويه من طريق ابن أيب 

 يث منه.شيبة، وقد جاء على الصواب عنده، وعند كل من رواه من طريقه، فهذا مما ال شك يف سقوط رفع احلد

رًا إسناد ه: ابن حجر يف اإلصابة ) (7)  (.3/153ونقله عن أيب أمحد خمتصِّ
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 :: أبو عقيل، عن أيب سالم، عن سابق خادم النيب الوجه األول
)يف قول أيب خيثمة، وأمحد بن حنبل،  من رواية وكيع-ورواه عنه: مسعر بن كدام 

 .-، ومصعب بن املقدام، وعبدالعزيز بن أبان، عنهعنه(
 : النيب خادم عن سالم، أيب عن سابق، عن عقيل، أبو: الوجه الثاين

من رواية شبيب بن سعيد )يف قول أيب -ورواه عنه: شعبة، وهشيم، وروح بن القاسم 
الكويف، عن أمحد بن سعيد اهلمداين، وقول يونس بن  جعفر بن أمحد بن حممدالعالء 

 .-عبداألعلى، عنه(، عنه
 :: أبو عقيل، عن سابق، عن أيب سالم خادم النيب الوجه الثالث

من رواية أيب أمحد الزبريي، وحممد بن بشر، ونصر بن مزاحم، -رواه عنه: مسعر و 
من رواية شبيب بن سعيد )يف قول زكريا بن حيىي الساجي، عن -، وروح بن القاسم -عنه

وكيع )يف قول ابنه سفيان، من رواية -، وسفيان الثوري -أمحد بن سعيد اهلمداين، عنه(، عنه
 .-، عنهعنه(

 عرض السابق أنه اختُلف عن أيب عقيل، وعمَّن دونه:تبني من الو 
: اخلالف عم ن دون أيب عقيل:  أوًل 

 أمحد بن سعيد اهلمداين: -1
يف روايته عن ابن وهب، عن شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن  اختُلف عنه

 أيب عقيل:
وهب، عن أبو العالء الكويف، عن اهلمداين، عن ابن  جعفر بن أمحد بن حممدفقال  *

 .شبيب، عن روح، عن أيب عقيل، عن سابق، عن أيب سالم، عن خادم النيب 
وقال زكريا بن حيىي الساجي، عن اهلمداين، عن ابن وهب، عن شبيب، عن روح،  *

 عن أيب عقيل، عن سابق، عن أيب سالم، مرفوًعا، مل يذكر اخلادم.
لدعاء طريقني تامَّتني من طرق ورواية الساجي أوردها الطرباين خمتصرة، حيث أسند يف ا

 «.حنوه ، النيب عن سالم، أيب عن»احلديث، مث أسند عن الساجي هذه الرواية، فجاء فيها: 
، والظاهر أن الطرباين أراد اختصار اإلسناد، فأسقط ذكر واسطة أيب سالم إىل النيب 

، عن ابن وهب، عن فإن رواية أيب العالء الكويف عن اهلمداين، ورواية يونس بن عبداألعلى
 هذا إن: فقالوا ،رجل بنا مر: قال ،سالم أيب عن»شبيب، جاء فيها اإلسناد تامًّا بقصته: 
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 الرجال يتداوله مل  هللا رسول من مسعته شيًئا حدثين: فقلت إليه، فقمت ، النيب خدم قد
 ، فذكره....«يقول مسعته: قال ،وبينه بينك

 املعتمدة يف رواية روح. وهذه الرواية جموَّدة حمفوظة، وهي
ال »وقد ذكر ابن عدي أن ابن وهب حدَّث عن شبيب مبناكري، فلذا قال ابن حجر: 

لكنه توبع هاهنا، فانتفى ما  ،(1)«وهب ابن رواية من ال ،عنه أمحد ابنه رواية من حبديثه بأس
 خاف ابن عدي.

 مسعر: -7
 يف روايته عن أيب عقيل: هاختُلف عن

عقيل، ، عن مسعر، عن أيب عب بن املقدام، وعبدالعزيز بن أبانومصفرواه وكيع،  *
 .عن أيب سالم، عن سابق خادم النيب 

، عن مسعر، عن أيب أمحد الزبريي، وحممد بن بشر، ونصر بن مزاحمورواه أبو  *
 .عقيل، عن سابق، عن أيب سالم خادم النيب 

 فإسناد الوجه الثاين مقلوُب إسناد الوجه األول.
جاءت من طريق إسحاق بن  -(7)أوهام له صدوقوهو -مصعب بن املقدام  ورواية

 .(7)مروان الكويف، عن أبيه، عنه، وإسحاق ضعَّفه الدارقطين وغريه
 ورواية عبدالعزيز بن أبان مل أقف على إسنادها.

 .(4)مرتوك متهم بالكذب -أحد رواة الوجه الثاين-ونصر بن مزاحم 
 حممد بن بشر وأيب أمحد الزبريي، ووكيع وحممد بن بشر فقوة االختالف بني وكيع، وبني

وليس - (6)، وأبو أمحد الزبريي ثقة ثبت، إال أنه خيطئ يف حديث الثوري(5)ثقتان حافظان
 .-هذا منه

________________________ 

 (.7378)التهذيب ( تقريب 1)

 (.6686)التهذيب ( تقريب 7)

 (.7/33( لسان امليزان )7)

 (.8/763( لسان امليزان )4)

 (.5356، 3414)التهذيب تقريب نظر فيهما على التوايل: ( ا5)

 (.6013)التهذيب ( تقريب 6)
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وقد اعتمد ابن أيب خيثمة رواية وكيع يف حكاية قول مسعر، فأسندها عنه، مث قال: 
 «.كذا قال مسعر»

ال الوجهني قويٌّ عن مسعر، واألشبه أهنما حمفوظان عنه، وهذا ظاهٌر من حيث إن ك
وأنه مل يضبط إسناده، فرواه لوكيع بتقدمي أيب سالم على سابق، ورواه حملمد بن بشر وأيب 

 أمحد الزبريي بتقدمي سابق على أيب سالم.
ومع كونه اضطرب فيه، فإن األقرب إىل الصواب من الوجهني: ما رواه حممد بن بشر، 

غري تامة، فقدَّم فيه  موافقةً  ،ه عن أيب عقيلنه قد وافق فيه غري  ذلك أمحد الزبريي، عنه، وأبو أ
 وهشيم، وإن كان خالفهما فيه خمالفًة أخرى كما سيأيت. ،مه شعبةسابًقا على أيب سالم، كما قدَّ 

 سابق يصح وال»وعليه فإن سابق بن ناجية ليس صحايبَّ احلديث جزًما، قال ابن عبدالرب: 
 .(7)كره يف الصحابة، وذكره ابن حجر يف قسم األوهام، ونص على وهم ذِّ (1)«الصحابة يف

 وكذلك»ا، مث قال: روايتيهم وقد نقل العالئي رواية مسعر، مث رواية شعبة وهشيم، وصوَّب
فأشار إىل أن االختالف فيه من  ،(7)«مسعر طريق من شيبة أيب بنا مصنف يف اأيضً  هو

 ى الوجهني.مسعر، ألنه رواه عل
ونقل ابن ناصر الدين رواية وكيع، مث ذكر خمالفة شعبة ملسعر، مث ذكر رواية حممد بن 

 ، فأشار إىل اضطراب مسعر، وإىل تصويب(4)«وهذا أشبه بالصواب»بشر، عن مسعر، وقال: 
 .الوجه الثاين مما رواه

 املتأخرين وذهب بعض األئمة إىل املقارنة بني أصحاب مسعر، فنقل أبو نعيم عن بعض
: -وهو متابع لوكيع-قوله عقب رواية عبدالعزيز بن أبان  -(5)وهو يعين به ابن منده غالًبا-
 ناجية، بن سابق عن عقيل، أيب عن مسعر، عن مسعر، أصحاب رواية وصوابه وهم، هو»

 .(6)«سالم أيب عن
________________________ 

 (.7/687( االستيعاب )1)

 (.7/774( اإلصابة )7)

 (.711( جامع التحصيل )ص7)

 (.3/788( جامع اآلثار يف السري ومولد املختار )4)

 .(...787، 184، 146، 84، 1/35من أسد الغابة، منها مثاًل: ) كثرية جدًّاوهبذا كان يفسره ابن األثري يف مواضع  ( 5)

 (.7/1448( معرفة الصحابة )6)
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 عن ،رمسع عن فجعله إسناده، يف فأخطأ ،مسعر عن ،وكيع ورواه»وقال ابن عبدالرب: 
 .»(7) النيب خادم سابق عن ،(1)سالمة أيب عن ،عقيل أيب

 واألظهر أن اخلطأ وعدم الضبط فيه من مسعر.
 ثاني ا: اخلالف عن أيب عقيل:

 :هاختُلف عن
 ، وعن أيب عقيل،عن أيب سالم، عن سابق خادم النيب أيب عقيل،  فرواه مسعر، عن *

 .عن سابق، عن أيب سالم خادم النيب 
، عن أيب عقيل، عن سابق -يف احملفوظ عنه-اه شعبة، وهشيم، وروح بن القاسم ورو  *

 النيبَّ  خدم هذا: فقالوا ،رجل فمر ،محص مسجد يف كنا: قالبن ناجية، عن أيب سالم، 
 ،النيب من مسعته احديثً  ثناحد ِّ : فقلت ،فأتيته  ،قال وبينك، بينه ،الرجال يتداوله مل :

 ....، فذكره النيب مسعت
 خادم سابق عن سالم، أيب عن عقيل، أيب عنابن أيب خيثمة رواية مسعر، وقد أخرج 

 «.شعبة وخالفه مسعر، قال كذا»مث قال:  ، النيب
 فأشار إىل استغراب رواية مسعر، وتقدمي رواية شعبة عليها.

، وجعل راويه -يف أحد الوجهني-ورواية مسعر فيها خمالفة من جهتني: قلب اإلسناد 
 .-يف كال الوجهني-، ال أنه يرويه عن اخلادم ادم  النيب هو خ
ر و  رواية شعبة ترجيح يؤيد ، إىل ما -فيما ظهر يل-مل يصرح ابن أيب خيثمة، أو ُيشِّ

 : عنده، لكن يؤيده أمور، منها
 أن شعبة توبع عليه عن أيب عقيل، تابعه عليها هشيم، وروح بن القاسم. -1

 ،(7)، وهو معروف بالتدليس-فيما وجدت-ه من أيب عقيل إال أن هشيًما مل يصرح بسماع
 .(4)وروح بن القاسم ثقة حافظ فيتوقف يف روايته هذه.

________________________ 

( كذا عنده، وقد جعل ابن عبدالرب هذا من خطأ وكيع أيًضا، لكين مل أجده كذلك يف رواية وكيع، وقد أخرجها 1)
 املصنف هنا، وأمحد يف مسنده. وهللا أعلم.

 (.4/1681( االستيعاب )7)

 .(3717تقريب التهذيب )( 7)

 (.1830)التهذيب ( تقريب 4)
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وأما مسعر، فلم أجد له متابًعا، إال ما رواه سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الثوري، عن 
 أيب عقيل، به.

مامني أمحد بن قد خالف اإل -(1)مع ضعفه-وهذه متابعة منكرة، ألن سفيان بن وكيع 
 حنبل، وأبا خيثمة، فإهنما روياه عن وكيع، عن مسعر، به، فعادت الرواية إىل مسعر.

وروح: أن فيها قصًة مفصَّلًة حكاها أبو سالم،  ،وهشيم ،ومما يؤيد رواية شعبة -7
 على مزيد الضبط واحلفظ. كر القصة يف اإلسناد أمارةٌ وذِّ 

وهذا  ،تني منهيف جه غري ه وخالف ،-قكما سب-أن مسعرًا اضطرب يف احلديث  -7
 يدل على نزول ضبطه له.

أن شعبة روى حديثًا آخر باإلسناد نفسه: عن أيب عقيل، عن سابق بن ناجية، عن  -4
 .(7)مرات ثالث أعاده حديثًا حدث كان إذا أن النيب  ،النيب  خدم رجلٍ  أيب سالم، عن

 أبا عقيل يل، فإنه ملا عدَّه فيمن يكىنعق وكأن ابن معني يشري إىل اعتماد هذا عن أيب
 .(5)، وابن حبان(4)، وكذلك أشار البخاري(7)«سالم أيب عن ناجية، بن سابق عن حيد ِّث»قال: 

 يف أحد الوجهني عنه، فرواه عن أيب عقيل، عن سابق، عن مسعرًا وافق اجلماعة  وقد مرَّ أن 
ه ل  ع  عنه، وج   ، وراوي  احلديثالنيب جبعل أيب سالم هو خادم  فيه خالفهم  أيب سالم، لكنه

 ، ملا سبق، وهو ما رجَّحه األئمة:ورواية اجلماعة أصوب .ملبهم، عنهرويه عن خادمه اياجلماعُة 
 ،سالم أيب عن: وقيل ، النيب خادم سالم أيب عن روى»قال املزي يف ترمجة سابق: 

 هذه يف وقع هكذا»مسعر: ، وقال بعد أن ذكر رواية (6)«الصحيح وهو ، النيب خادم عن
________________________ 

 من ليس ما عليه فأدخل بوراقه، ابتلي أنه إال صدوقًا، كان(: »7456)التهذيب يف تقريب ابن حجر قال  (1)
 «.حديثه فسقط يقبل، فلم فُنصح، حديثه،

ألخالق ومن طريقه اخلطيب يف اجلامع -( 7657(، وأبو داود )4/701( أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري )7)
، وأسلم -(3/744ر الدين يف جامع اآلثار )كما ذكر ابن ناص-، وابن أيب خيثمة -(1/774السامع ) وآدابالراوي 

( من طريق أيب حامت الرازي، أربعتهم )البخاري، وأبو داود، وابن أيب خيثمة، 114بن سهل حبشل يف تاريخ واسط )ص
 وأبو حامت الرازي( عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة، به، بنحوه.

 (.137، 7/100( معرفة الرجال، البن حمرز )7)

 (.8/774، 4/701ري )( التاريخ الكب4)

 (.3/584، 6/477( الثقات )5)

 (.10/175( هتذيب الكمال )6)
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 رواية من ،اأيضً  والنسائي شعبة، رواية من ،والليلة اليوم يف والنسائي داود، أبو وروى ،الرواية
 فمرَّ  دمشق، مسجد يف كان أنه ،سالم أيب عن ناجية، بن سابق عن عقيل، أيب عن هشيم،

، وقال (1)«صحيحال هو وهذا .فذكره..، .إليه فقام ، النيب خدم هذا: فقالوا ،رجل به
 سالم، أيب عن سابق، عن عقيل، أيب عن وهشيم، ،شعبة رواه»عقب رواية مسعر أيًضا: 

 .(7)«الصواب وهو ، النيب خادم عن
 سالم أبا أن بذلك فتبني»وذكر العالئي رواية مسعر، فرواييت شعبة وهشيم، مث قال: 

 عن ه فيه:بقول مسعر من الوهم فيها ووقع ،مرسلة (7)ماجه بنا طريق وأن ...،اصحابيًّ  ليس
 .(4)...«عنه،  النيب خادم سالم أيب

 ورواية»، وقال: »(5) النيب خادم عن روى سالم أبا أن الصواب»وقال ابن حجر: 
 هو بل احلديث، هذا صحايب هو ما سالم أبا ألن مسعر، رواية من أرجح وافقه ومن شعبة
ية مسعر، فرواية شعبة وهشيم، مث قال: ، ونقل يف موضٍع روا(6)...«معروف شامي تابعي

 .(3)«احملفوظ هو هذا يف شعبة وحديث...، اخلادم عن رواه سالم فأبو هذا وعلى»
من -هذا، ومل تتحرَّر البن عبدالرب رواية شعبة وهشيم، فجرى على أهنما كرواية مسعر 

يب عقيل، عن سابق، ، وأهنم يروونه مجيًعا عن أ-رواية حممد بن بشر، وأيب أمحد الزبريي، عنه
 ،ومسعر (8)شعبة على فيه اختلف»، فلذا قال يف ترمجة سابق: عن أيب سالم خادم النيب 

 سالم أيب عن ناجية، بن سابق عن ،عقيل أيب عن وغريه هشيمٌ  رواه ما عنهما فيه والصحيح

________________________ 

 (.77/783( هتذيب الكمال )1)

 (.8/770( حتفة األشراف )7)

 من طريق ابن أيب شيبة، عن حممد بن بشر، عنه.اليت أخرجها ( هي رواية مسعر، 7)

 (.711( جامع التحصيل )ص4)

 (.16/443( إحتاف املهرة )5)

 (.7/737نتائج األفكار )( 6)

 (.3/158( اإلصابة )3)

( مل أجد عن شعبة خالفًا، إال ما كان من اضطراب رواية احلاكم من طريقه، وسبق التعليق عليه، وسوى ما نقل ابن  8)
 أيب عن شعبة، عن مهدي، ابن روى»( رواية ابن مهدي، عن شعبة، قال: 7/777كثري يف جامع املسانيد والسنن )

بن أيب ، ورواية ابن مهدي أخرجها ا«النيب  عن سابق، عن سالم، أيب عن واسط، قاضي بالل بن مهاش عقيل
 جموَّدة بتقدمي سابق على أيب سالم، وهي املعتمدة عنه. خيثمة
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، فذكر رواية مسعر من طريق ابن أيب ، وترجم أليب سالم خادم النيب »(1) النيب خادم
 وكذلك احلديث، هذا إسناد يف الصواب هو هذا»شيبة، عن حممد بن بشر، عنه، وقال: 

 .(7)«سالم أيب عن ناجية، بن سابق عن عقيل، أيب عن ،وشعبة ،هشيم رواه
 أيب بنا طريق من هلذا سياقه بعد قال الرب عبد بنا أن والعجب»وتعقبه العالئي، قال: 

 عند تقدم كما إال يروياه ومل ،«سابق عن عقيل، أيب عن وشعبة، هشيم، رواه كذلك» يبة:ش
 .، يعين: عن أيب عقيل، عن سابق، عن أيب سالم، عن خادم النيب (7)«والنسائي داود أيب

 احلكم على الوجه الراجح:
 .ترجح أن أبا عقيل يرويه عن سابق بن ناجية، عن أيب سالم، عن خادم النيب 

 .(4)وأبو عقيل هاشم بن بالل الدمشقي، قاضي واسط، ثقة
بن أيب من رواية ابن مهدي )وهي رواية ا-وصرح بسماعه من سابق يف رواية شعبة 

 .، ويف رواية املزي من طريق هشيم، عنه-عنه(، وعفان، والنضر بن مشيل، خيثمة
 .(5)«مسع سابق بن ناجية»ومسلم:  ،وقال البخاري

فقد ذكر حيىي القطان ن أيب عقيل، كافية يف بيان مساعه من سابق، بل رواية شعبة، ع
كل شيٍء حيدث به شعبُة »ال حيمل عن شيوخه إال ما كان مسموًعا هلم، قال:  شعبة أن

 .(6)«عن رجل، فال حتتاج أن تقول عن ذاك الرجل: إنه مسع فالنًا، قد كفاك أمر ه

أجد لغريه فيه جرًحا وال تعدياًل، قال  وسابق بن ناجية ذكره ابن حبان يف الثقات، ومل
 .(3)«مقبول»، وقال احلافظ يف التقريب: «ما روى عنه سوى هاشم بن بالل»الذهيب: 

 ومل أجد له تصرحًيا بالسماع من أيب سالم.
 .، وليس هو خادم النيب وأبو سالم ترجَّح أنه تابعي مسع احلديث من خادم النيب 

________________________ 

 (.7/687( االستيعاب )1)

 (.4/1681( االستيعاب )7)

 (.717( جامع التحصيل )ص7)

 (.3757)التهذيب ( تقريب 4)

 (.1/601(، الكىن واألمساء، ملسلم )8/774لكبري )( التاريخ ا5)

 (.167( تقدمة اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )ص6)

 .(7/108) ميزان االعتدال(، 1/634( هتذيب التهذيب )7168تقريب التهذيب ) (3)
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القاسم نسبته يف روايته عن شعبة، عن أيب عقيل، عن وقد ذكر أبو النضر هاشم بن 
لقًبا له يف روايته عن شعبة، به،  ، وذكر عفانُ «عن أيب سالم احلبشي»سابق، عنه، فقال: 

 «.-رجل من أهل دمشق-عن أيب سالم الربَّاء »فقال: 
 األئمُة: وقد عيَّنه مبمطوراحلبشي الدمشقي هو ممطور األسود، وأبو سالم 
 ناجية، بن سابق عن حيدث ،عقيل وأبو»معني يف سياق من يكىن أبا عقيل: فقال ابن 

 ممطور سالم أيب بن، ومعاوية هو ابن سالم (1)«-سالم بن معاوية جد وهو- سالم أيب عن
 .(7)احلبشي

 وهو ،-عنه هللا رضي- سالم أيب وعن»وأورد املنذري احلديث، وفسَّر صحابيه، فقال: 
 .(7)...«احلبشي ممطور

 .(4)«األسود سالم أبو وهو»ال املزي: وق
 .(5)«املتقدم ممطور هو بل ،اصحابيًّ  ليس سالم أبا أن بذلك فتبني»وقال العالئي: 

 شامي تابعي هو بل احلديث، هذا صحايب هو ما سالم أبا ألن»... ابن حجر: وقال 
 ممطور هو املذكور سالم وأبو»، وقال: (6)«وغريه مسلم له وأخرج ممطور، وامسه معروف،
 .(3)«تابعي وهو احلبشي،

، وهي مهنة متتهن، وتستفاد أليب سالم ممطور (8)األشياء يِّ ر  ب    ىلإ نسبة« الربَّاء»و
 احلبشي من هنا، فإين مل أجد من ذكرها يف ترمجته.

، هنا بكونه أتى خادم  النيب  ةإرساله مأمونعلة لكن ، (8)وأبو سالم ممطور ثقة يرسل
 فحدَّثه، وهذا تصريح بالسماع منه. وسأله أن حيد ِّثه،
________________________ 

 (.137، 7/100( معرفة الرجال، البن حمرز )1)

 (.4/103( هتذيب التهذيب )7)

 (.1/756)( الرتغيب والرتهيب 7)

 (.77/783( هتذيب الكمال )4)

 (.711( جامع التحصيل )ص5)

 (.7/737( نتائج األفكار )6)

 (.3/158( اإلصابة )3)

 (.7/113( األنساب، للسمعاين )8)

 (.6838)التهذيب ( تقريب 8)
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 ، وثوبان موىل لرسول هللا(1)وقد ذكر أصحاب الرتاجم يف ترمجة ممطور أنه روى عن ثوبان
خادم  النيب أبو سالم فيها  لقياليت - (7)، وخادٌم له، وهو نزيل محصفسأله أن حيد ِّثه ،-، 

 أنه شيخه هنا.جدًّا فيحتمل 
من طريق أخرى، وهي رواية سعيد بن  ،وبان بلفظ قريبويؤيده: أن احلديث جاء عن ث

 ، فاإلسناد(4)، لكن أبا سعد ضعيف مدلس(7)املرزبان أيب سعد البقال، عن أيب سلمة، عن ثوبان
، بل إنه حيتمل أنه تلقاه عن بعض (5)«وهو حديث منكر»يضعف بضعفه، قال أبو حامت: 

، فأبدل أبا سلمة بأيب ادم النيب رواة حديث أيب عقيل، عن سابق، عن أيب سالم، عن خ
 .(6)سالم، وفسَّر اخلادم بكونه ثوبان

، مث وقد ذكر ابن حجر حديث  ثوبان هذا، مث حديث أيب سالم، عن خادم النيب 
 خدم ممن وهو ،أواًل  املذكور ثوبان هو يكون أن أستبعد ولست»قال يف تعيني اخلادم فيه: 

 .(8)«وغريمها (3)داود وأيب مسلم عند أحاديث عدة عنه سالم وأليب ا،أيضً   النيب
 

________________________ 

 .(78/484وروايته عنه عند الرتمذي وابن ماجه. انظر: هتذيب الكمال ) (1)

 (.1/736( هتذيب التهذيب )7)

(، وغريهم، من 704(، والطرباين يف الدعاء )834(، واخلرائطي يف مكارم األخالق )7788( أخرجه الرتمذي )7)
 «.الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا»طريق أيب سعد، به، قال الرتمذي: 

 (.7788) التهذيب ( تقريب4)

 (.1038( علل ابن أيب حامت )5)

ر أبو سلمة يف بع6) ي أيب سعد، بأيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف، مِّ  ض الطرق، وفسَّره بعض مرتجِّ ( وإن كان ُفس ِّ
 ليس»(، يف حديٍث آخر  رواه أبو سعد، عن أيب سلمة، عن ثوبان: 1038فإن أبا حامت الرازي قال يف علل ابنه )

 عن سالم، أبو هيروي حديثٌ  هذا إمنا جييء، ال ثوبان عن سلمة وأبو عبدالرمحن، بن سلمة أيب حديث من احلديث
 أيب عن زيد، عن أخذه يكون أن فيحتمل سالم، أيب جده عن سالم، بن زيد عن يروي كثري أيب بن ثوبان، وحيىي

 عن سلمة، أبو روى أعلم وال»، قال: «عنه حيفظ مل أو الوسط، من زيًدا وأسقط ، النيب عن ثوبان، عن سالم،
 شهد من: قال  النيب عن ثوبان، عن سلمة، أيب عن -منكر حديث وهو- البقال سعد أبو يرويه حديثًا إال ثوبان،

، وهو يعين احلديث املقصود هنا، وقريٌب جدًّا أن يكون وقع فيه ما وقع يف احلديث الذي شرح أبو «هللا إال إله ال أن
 «.سالم أيب من وال سلمة، أيب من مسع أعلم ال البقال سعد وأبو»، مث قال أبو حامت: -كما بيَّنُت آنًفا-حامت علت ه 

( كذا ذكر احلافظ، والذي يف مسلم رواية أيب سالم عن ثوبان بواسطة، ومل أجد له عند أيب داود شيًئا عن ثوبان، 3)
 .-وسبق عزوه- وقد رمز املزي لروايته عن ثوبان برمز الرتمذي وابن ماجه

 (.7/734( نتائج األفكار )8)
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 .(1)أيب سالم من ثوبان، وتوقَّف فيه أبو حامت الرازي املديين مساع   معني وابنُ  وقد نفى ابنُ 
، فلعل ابن معني وابن املديين -وهذا قريب-فإن كان هذا احلديث مما نظروه يف املسألة 

نده عندمها، جلهالٍة يف سابق بن ناجية، ، لكونه مل يصح سه هناب صرح مع أنهنفيا مساعه 
 ولعدم ذكره السماع  من أيب سالم.

 ولعل أبا حامت توقف فيه لوروده هبذا اإلسناد احملتمل.
ضعف اإلسناد جبهالة سابق بن ناجية، فإنه مل يروِّ عنه سوى  -وهللا أعلم-والراجح 

متابًعا، وال له مساًعا من أيب ، ومل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل، وال له -كما سبق-أبو عقيل 
 سالم، وإن كان احلاكم قد صحح إسناده بعد أن أخرجه يف املستدرك.

 

نص ابن أيب خيثمة يف كالمه على أن مسعرًا خالف شعبة فيه، وهذه إشارة إىل أن 
لف عن الوجه الذي رواه من طريقه حمفوظ عنه، وأنه يتحمل املخالفة فيه، وإن كان اختُ 

وابن ناصر الدين الدمشقي، وأيَّده قوة الوجهني عن  ،إليه العالئي أشارمسعر أيًضا، وهذا ما 
 مسعر، وأنه خولف فيه، فيظهر أنه مل يضبطه، فاضطرب فيه وخالف.

كما أشار ابن أيب خيثمة إىل استغراب رواية مسعر، وترجيح رواية شعبة، وهو ما وافقه 
لبخاري، وابن حبان، وتصرحًيا: املزي، والعالئي، وابن حجر، وأيَّده عليه إشارًة: ابن معني، وا

، وأن من خالف مسعرًا ذكر فيه قصة، والقصة ، فلم يتاب عأن شعبة توبع فيه، خالف مسعر
وأن مثة حديثًا آخر رواه  وأن مسعرًا اضطرب فيه وخالف من جهتني، تدل على الضبط،

إن مسعرًا مع االختالف عليه قد وافق اجلماعة يف  شعبة، عن أيب عقيل، باإلسناد نفسه، بل
 قدر من روايته، فهذا مما يرجح رواية اجلماعة أيًضا.

 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

________________________ 

 (.786( جامع التحصيل )ص1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:3/333)التاريخ الكبري الس ِّ
 :الكاليب سفيان بن الضحاك (5511)

 بن علي أخربنا: قال سلمة، بن محاد نا: قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا -5511
 يا»:  هللا رسول يل قال: قال ،الكاليب سفيان بن الضحاك عن احلسن، عن زيد،

 ما إىل: قلت «ماذا؟إىل  يصري مث»: قال .واللنب اللحم: قلت ،«طعامكم؟ ما ،ضحاك
 .«للدنيا مثاًل  آدم ابن من خيرج ما جعل هللا فإن»: قال .هللا رسول يا علمت   قد

 :عبيد بن يونس وخالفه .بن سفيان الضحاك عن :احلسن عن ،زيد بن علي قال كذا
 بن يونس عن حرب، بن عبدالسالم نا: قال إمساعيل، بن مالك حدثنا -5511

 آدم ابن طعممل الدنيا ضرب هللا إن»: ، ر ف  ع ه، قالأ يب ي  عن ،ت  ع   عن احلسن، عن عبيد،
 .احلديث فذكر ،«...مثاًل 

 

 :احلسن، عن الضحاك بن سفيان الوجه األول:
د بن سليمان الباغندي، ( من طريق حمم9999أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ) *

 .(3)، به، بنحوهمسلم بن إبراهيمعن 
 -(31/331ومن طريقه الثعليب يف تفسريه الكشف والبيان )-( 34151وأخرجه أمحد ) *

( من طريق أيب الربيع الزهراين، 1/343عن أمحد بن عبدامللك، وابن قتيبة يف عيون األخبار )
(، عن خالد بن خداش، 365، ويف اجلوع )(131وابن أيب الدنيا يف التواضع واخلمول )

( عن إسحاق بن إبراهيم املروزي، وابن قانع يف معجم 3315والبغوي يف معجم الصحابة )
________________________ 

ومل أعرف راويه عن محاد،  سنًدا،( حكى ابن اجلنيد، البن معني، وجًها من احلديث عن محاد بن سلمة، مل أجده م  3)
 عن احلسن، عن زيد، بن محاد: ليحىي قلت (:519ص، قال ابن اجلنيد يف سؤاالته )يظهر أن مسلًما خولف فيه عنهف

 عن زيد، بن علي عن سلمة، بن ومحاد ،«ضحاك؟ يا طعامك ما: » هللا رسول يل قال :الكاليب سفيان بن الضحاك
 .«زيد بن محاد من زيد بن بعلي أعرف سلمة بن محاد: »حيىي يل فقال :...؟للضحاك قال  النيب أن عثمان، أيب

(، اجلوع، 591، 593وحديث أيب عثمان له طريق أخرى وقع فيها اختالف أيًضا، انظر: الزهد، البن املبارك )
 .(91، املزكيات )(6339) (، املعجم الكبري، للطرباين361البن أيب الدنيا )

 .ومحاد بن سلمة متابٌَع على ما رواه عنه مسلم بن إبراهيم على كل حال، كما سيأيت
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ومن طريقه ابن الشجري يف األمايل اخلميسية -( 9339(، والطرباين )1/19الصحابة )
 بن ( من طريق عبدهللا4166من طريق مسدد، والبيهقي يف شعب اإلميان ) -(1/113)

اجلراح، ستتهم )أمحد بن عبدامللك، وأبو الربيع، وخالد بن خداش، وإسحاق املروزي، 
 ، به، بنحوه.علي بن زيدومسدد، وعبدهللا بن اجلراح( عن محاد بن زيد، عن 

 أن الضحاك، احلسن، عن عنوصيغة رواية أمحد بن عبدامللك، وخالد بن خداش: 
 ، قال...واللنب اللحم: قال «طعامك؟ ما ضحاك يا: »له قال  النيب

 ما: »سفيان بن للضحاك قال  النيب أن ،احلسن عن وصيغة رواية أيب الربيع:
 ...قال واللنب، اللحم :قال «طعامك؟

 ،الضحاك عن ،احلسن عنوصيغة رواية إسحاق املروزي، ومسدد، وعبدهللا بن اجلراح: 
 ، قال...واللنب اللحم: قلت: قال «طعامك؟ ما ضحاك يا: » هللا رسول يل قال: قال

 :احلسن، عن عت، عن أيب بن كعب، مرفوًعا :الثاينالوجه 
 ، به، مبثله، تامًّا.ابن أيب خيثمة( عن 3411أخرجه الشاشي ) *
 ( عن حممد بن إدريس احلنظلي أيب حامت الرازي،364وأخرجه ابن أيب الدنيا يف اجلوع ) *

 ( من طريق حممد بن اهليثم،594بارك )وابن صاعد يف زوائده على الزهد البن امل
 ( من طريق عباس بن حممد الدوري،4165والبيهقي يف شعب اإلميان )

، به، أيب غسان مالك بن إمساعيلثالثتهم )أبو حامت، وحممد بن اهليثم، والدوري( عن 
 بنحوه، تامًّا.

ث وعنه أبو الشيخ يف أمثال احلدي-( 114وأخرجه ابن أيب عاصم يف الزهد ) *
ومن -( 13139عن حممد بن احلسن، وعبدهللا بن أمحد يف زوائده على املسند ) -(169)

عن حممد  -(5/35(، والضياء يف األحاديث املختارة )31/333طريقه الثعليب يف تفسريه )
( عن حممد بن 595بن عبدالرحيم صاعقة، وابن صاعد يف زوائده على الزهد البن املبارك )

ومن طريقه أبو نعيم يف -( 433(، والطرباين )3413اشي يف مسنده )، والش(3)علي الوراق
________________________ 

 احلسني ثناحد: قال حيىي، أخربنا: قاال الوراق بكر وأبو حيويه، بن عمر أبو أخربكم»( وقع يف إسناد احلديث فيه: 3)
، فصار من زوائد احلسني بن احلسن املروزي على زهد ابن املبارك، ويف هذا نظر، «الوراق علي بن حممد حدثناه: قال

فإن حممد بن علي الوراق من شيوخ ابن صاعد، وروى عن طبقة أصحاب الثوري، كما يف ترمجته من تاريخ بغداد 
الرواة عن أصحاب الثوري، وال حيتاج إىل واسطة يف الرواية عنهم، (، وأما احلسني بن احلسن، فهو يف طبقة 5/311)

= 
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، -(5/34(، والضياء يف املختارة )149(، ومعرفة الصحابة )3/145حلية األولياء )
( من 111(، من طريق علي بن عبدالعزيز، وابن حبان )531والبيهقي يف الزهد الكبري )

 (،565(، واآلداب )4164اإلميان ) طريق موسى بن احلسني بن بسطام، والبيهقي يف شعب
( من طريق حممد بن علي امليموين، 9991من طريق أمحد بن حممد الربيت، ويف الشعب )

موسى و  ،علي بن عبدالعزيزو  ،حممد بن علي الوراقو  ،صاعقةو  ،حممد بن احلسنسبعتهم )
دي، عن ( عن أيب حذيفة موسى بن مسعود النهامليموين، و الربيتو  ،بن احلسني بن بسطام

 ، به، بنحوه.يونس بن عبيدسفيان الثوري، عن 
 :احلسن، عن عت، عن أيب بن كعب، موقوفًا :الثالثالوجه 

( عن حممد بن عبدهللا األسدي أيب أمحد الزبريي، 34911أخرجه ابن أيب شيبة ) *
(، وابن صاعد يف زوائده على الزهد البن 399عن سفيان الثوري، وأبو داود يف الزهد )

، (3)( من طريق يزيد بن زريع399(، من طريق هشيم، وأبو داود يف الزهد )593بارك )امل
 (، من طريق إمساعيل بن علية،366(، واجلوع )133وابن أيب الدنيا يف التواضع واخلمول )

، عن احلسن، يونس بن عبيدأربعتهم )الثوري، وهشيم، ويزيد بن زريع، وابن علية( عن 
 به، بنحوه.

 :احلسن، عن أيب بن كعب، موقوفًا :عالرابالوجه 
 ،-(3/145) ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء-( 441أخرجه أبو داود الطيالسي ) *

 (، عن أيب األشهب جعفر بن حيان،456وابن املبارك يف الزهد )
 ( عن الربيع بن صبيح،456وابن املبارك يف الزهد )

________________________ 
= 

تدل على أن اإلسناَد متام   « حدثناه»فإنه قدمي، يروي عن ابن املبارك، وابن مهدي، ومؤمل، وغريهم، كما أن لفظة: 
. «حرب بن سالمال وعبد الثوري، عن ر فِّع وقد»كالٍم سابق، والكالم السابق إمنا هو البن صاعد، فقد قال قبله: 

 فالظاهر أن ذكر احلسني يف هذا اإلسناد وقع غلطًا، سلوًكا جلادة الكتاب، وجريًا على عادة أسانيده.

( رواه أبو داود عن مسدد، عن يزيد، مث حوَّل اإلسناد، فذكر رواية هشيم السابقة، مث نبَّه على خالٍف فيه، فقال: 3)
، وأن أبا داود إمنا أراد بيان فيه زائدة« وعن»املطبوعة، واألظهر أن واو  ، كذا وقع يف«أيب وعن عيت، عن: مسدد قال»

، فيبني أبو داود أن لفظ السماع «كعب بن أيب مسعت: قال عيت،»اخلالف يف صيغة الرواية، ألنه وقع يف رواية هشيم: 
ٌل بإسقاط عيت، وأن الرواية عن مل جيئ يف رواية يزيد بن زريع، عن يونس، ويؤيد هذا: أنه مل جيئ عن يونس بن عبيد قو 

 احلسن، عن أيب، إمنا جاءت من طريق غريه كما سيأيت.
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 يزيد بن إبراهيم التسرتي،( من طريق 39وأبو حامت الرازي يف الزهد )
 ، به، بنحوه.احلسنثالثتهم )أبو األشهب، والربيع، ويزيد بن إبراهيم( عن 

 الوجه اخلامس: احلسن، عن أيب السفر، عن أيب بن كعب، مرفوًعا:
ومن طريقه الذهيب يف سري أعالم النبالء -أخرجه ابن مجيع يف معجم الشيوخ  *

 من طريق حممد بن غالب متتام، عن أيب حذيفة موسى -(3/61(، وتذكرة احلفاظ )34/539)
 بن إمساعيل النهدي، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، به، بنحوه.

 

 روى احلديث احلسن البصري، واخت لف عنه على أوجه:
 : احلسن، عن الضحاك بن سفيان:الوجه األول

ن رواية محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد )يف قول م-ورواه عنه: علي بن زيد بن جدعان 
 .-إسحاق املروزي، ومسدد، وعبدهللا بن اجلراح، عنه(، عنه

 قال للضحاك بن سفيان: : احلسن، أن النيب الوجه الثاين
أمحد بن  من رواية محاد بن زيد )يف قول-ورواه عنه: علي بن زيد بن جدعان 

 .-الزهراين، عنه(، عنه أيب الربيع، و عبدامللك، وخالد بن خداش
 : احلسن، عن عيت، عن أيب بن كعب، مرفوًعا:الوجه الثالث

 من رواية عبدالسالم بن حرب، وسفيان الثوري )يف قول-ورواه عنه: يونس بن عبيد 
علي بن و  ،حممد بن علي الوراقو  ،صاعقةوحممد بن عبدالرحيم  الرازي، حممد بن احلسن

، امليموين، وحممد بن علي الربيتوأمحد بن حممد  ،بسطامموسى بن احلسني بن و  ،عبدالعزيز
 .-عن أيب حذيفة النهدي، عنه(، عنه

 : احلسن، عن عيت، عن أيب بن كعب، موقوفًا:الوجه الرابع
من رواية الثوري )يف قول أيب أمحد الزبريي، عنه(، وهشيم، -ورواه عنه: يونس بن عبيد 

 .-ويزيد بن زريع، وإمساعيل بن علية، عنه
 : احلسن، عن أيب بن كعب، موقوفًا:الوجه اخلامس

 ورواه عنه: أبو األشهب جعفر بن حيان، والربيع بن صبيح، ويزيد بن إبراهيم التسرتي.
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 : احلسن، عن أيب السفر، عن أيب بن كعب، مرفوًعا:الوجه السادس
دي، من رواية حممد بن غالب متتام، عن أيب حذيفة النه-ورواه عنه: يونس بن عبيد 

 .-عن سفيان الثوري، عنه
 تبني من العرض السابق أنه قد اخت لف عن مجاعة من الرواة عن احلسن، وعمن دوهنم:يو 

 :البصري أوًًل: اخلالف عمَّن دون احلسن
 محاد بن زيد: -3

 يف روايته عن علي بن زيد بن جدعان، يف صيغة رواية احلسن، عن الضحاك: هاخت لف عن
 احلسن، عن عنلك، وخالد بن خداش، عن محاد، عن علي: فقال أمحد بن عبدامل *

 ، قال...واللنب اللحم: قال «طعامك؟ ما ضحاك يا: »له قال  النيب أن الضحاك،
 قال  النيب أن ،احلسن عن وقال أبو الربيع الزهراين، عن محاد، عن علي: *

 ...قال واللنب، اللحم :قال «طعامك؟ ما: »سفيان بن للضحاك
 عنسحاق املروزي، ومسدد، وعبدهللا بن اجلراح، عن محاد، عن علي: وقال إ *
: قلت: قال «طعامك؟ ما ضحاك يا: » هللا رسول يل قال: قال ،الضحاك عن ،احلسن
 ، قال...واللنب اللحم

والظاهر أن الوجهني األولني كالوجه الواحد، فإن ذكر الضحاك يف إسناد الوجه األول 
قصته، ال للرواية عنه، ولذا جاء ضمري أقواله يف القصة ضمري عن محاد إمنا هو حلكاية 

 غائب: قال، قال، ولو كان احلسن يرويها عنه، جلاءت كما يف الوجه الثالث: قلت، قلت.
ورواية أيب الربيع الزهراين الصرحية يف اإلرسال رواها عنه حممد بن داود، شيٌخ البن قتيبة 

أيًضا: أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري، صاحب   الدينوري، وهو دينوري مثله، روى عنه
 .(3)كتاب اجملالسة، وروى عن عدد من الشيوخ، ومل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل 

ورواية اجلماعة أقوى عن محاد، وفيهم مسدد، الثقة احلافظ، وإسحاق املروزي، وهو 
 .(1)ابن أيب إسرائيل، وهو ثقة أيًضا

________________________ 

 ( ومث حممد بن داود دينوريٌّ صويفٌّ آخر  متأخٌر عنه، فال خيتلط به.3)

( بقوله: 339)التهذيب ( بيان أنه أرفع من وصف ابن حجر له يف تقريب 315سبق يف احلديث الرابع )ص( 1)
 .«صدوق»
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، وخالد بن خداش صدوق (3)بن عبدامللك احلراين ثقة وأما راويا الوجه األول، فأمحد
 .-(1)كما مرَّ يف احلديث السابع- صاحب مناكري عن محاد بن زيد

ومها ال يقاومان من رواه عن محاد بن زيد على الوجه األول، خاصة أن محاد بن سلمة 
 رواه عن علي بن زيد بن جدعان كما روياه عن محاد بن زيد.

 على كل حال. (3)حلديث علي بن زيد بن جدعان ومحاد بن سلمة ضابط
 أبو حذيفة النهدي: -1

 يف روايته عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن احلسن: اخت لف عنه
 ،حممد بن علي الوراقو  ،صاعقةوحممد بن عبدالرحيم  الرازي، حممد بن احلسنفرواه  *

، وحممد بن علي الربيتبن حممد وأمحد  ،موسى بن احلسني بن بسطامو  ،علي بن عبدالعزيزو 
 .، عن أيب حذيفة، عن الثوري، عن يونس، عن احلسن، عن عيت، عن أيبامليموين
 ورواه حممد بن غالب متتام، عن أيب حذيفة، عن يونس، عن احلسن، عن أيب السفر، *
 عن أيب.

، وقد خالف هذا اجلمَع، (5)ومتتام صدوق صاحب أخطاء، وكان ال يرجع عن خطئه
، فروايتهم (1)، وعلي بن عبدالعزيز(6)، وحممد بن علي الوراق(4)م بعض احلفاظ كصاعقةوفيه

 أيب السفر يف احلديث غريب. ذِّكرأصح، و 
 ي:ر سفيان الثو  -3
 أبو حذيفة، عن الثوري، عن يونس، عن احلسن، عن عيت، عن أيب. رواه *
 على أيب بن كعب. هوقفف، هأبو أمحد الزبريي، بورواه  *

________________________ 

 (.69)التهذيب يب ( تقر 3)

 (.341ص( )1)

 (.3/353(، اجلرح والتعديل )3133(، علل ابن أيب حامت )519، 546، 316( انظر: سؤاالت ابن اجلنيد )ص3)

 (.1/535لسان امليزان ) (5)

 (.6193)التهذيب تقريب  (4)

 (.5/311تاريخ بغداد ) (6)

 (.6/191تاريخ اإلسالم ) (1)
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 ،(3)احلفظ، وكان شبه ال شيء يف حديث سفيان الثوري خاصة سيئ يفة صدوقوأبو حذ
، إال أنه أحسن حااًل من أيب (1)فروايته عنه منكرة، وأما أبو أمحد فمع كثرة خطئه عن الثوري

 غري الثوري عن يونس. حذيفة فيه، وقد وافق بروايته املوقوفة عن الثوري روايةَ 
 .فالصواب عن الثوري: وقف احلديث

 يونس بن عبيد: -5
 :هاخت لف عن

 .فرواه عبدالسالم بن حرب، عن يونس، عن احلسن، عن عيت، عن أيب، مرفوًعا *
ورواه سفيان الثوري، وهشيم، ويزيد بن زريع، وإمساعيل بن علية، عن يونس، عن  *

 احلسن، عن عيت، عن أيب، موقوفًا.
ظ: الثوري، وهشيًما، ويزيد بن وعبدالسالم بن حرب ال يقاوم بانفراده األربعة احلفا

زريع، وابن علية، وهؤالء من أحفظ الثقات، وفيهم الثوري، الذي ال يكاد خيالفه أحٌد إال  
 ، وقد صرَّح بسماعه منه هنا.(3)كان خمطًئا، وهشيم، وقد كان أعلم الناس حبديث يونس

، ولعل رفع (5)وأما عبدالسالم بن حرب، فهو مع كونه ثقة حافظًا، إال أن له مناكري
 هذا احلديث منها.

وقد تابع يونَس على الوجه املوقوف عن احلسن: أبو األشهب، والربيع بن صبيح، ويزيد 
 التسرتي، وإن كانوا أسقطوا عتيًّا.

وترجيح وقفه هو ما يلمح إليه قول ابن املديين يف ع يت، وذكر حديثه عن أيبٍ  فيمن 
 طريق من إال حنفظها ال ،عنه رواها أحاديث عبك بن أيب من مسع»تعزى بعزاء اجلاهلية: 

، فما سوى حديث املتعزي بعزاء (4)«احلديث هذا إال امرفوعً  اشيئً  فيها يرو مل احلسن،
 اجلاهلية من هذه السلسلة فهو موقوف عند ابن املديين، ومنها حديثه هذا.

________________________ 

 (.5/399)التهذيب يب ذهت(، 1131يب التهذيب )قر ت (3)

 (.6131( تقريب التهذيب )1)

 (.194، 31/191)الكمال هتذيب  (3)

 (.5161)التهذيب ( تقريب 5)

(، وهبذا ي علم ضعف جواب مغلطاي يف هذا املوضع عن كالم ابن املديين بإيراده 9/335( إكمال هتذيب الكمال )4)
 ث.ري، املرفوعة من هذا احلديرواية أيب حذيفة، عن الثو 
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 فالصواب عن يونس: روايته احلديث عن احلسن، عن عيت، عن أيب، موقوفًا.
قابل  -يف حكايته للخالف يف هذا احلديث-ابن أيب خيثمة وال ي شكل على هذا أن 
مع  ،، عن احلسنبرواية عبدالسالم، عن يونس، عن احلسن، روايَة علي بن زيد بن جدعان

 يونس، وأن الصواب عنه غريها. تبيَّنت مرجوحيتها عن ية عبدالسالمارو  أن
صحة قول علي بن  نقطة حبث ابن أيب خيثمة هي تعيني صحايب احلديث، ومدىإذ 

بن سفيان،  يف ترمجة الضحاك أخرج احلديثَ  حيث قدزيد بن جدعان فيه، من عدم ذلك، 
 فبنيَّ اخلالَف فيه، وليس حبثه يف وقف احلديث ورفعه.

َوَقف  هألن َمْن خالف -فيما يظهر- عبدالسالم بعينهاابن أيب خيثمة رواية  أوردوإمنا 
احلديث، بينما رواية علي بن زيد بن جدعان، عن احلسن، مرفوعة، فاحتاج إىل الوجه املرفوع 

 ، ليقابل به روايَة علي بن زيد.)وهو رواية عبدالسالم( عن يونس
يف روايات يونس،  للقدر املشرتك استعمالٌ  -كما سيأيت-أيًضا  ذا من ابن أيب خيثمةوه

 .مبقابل رواية علي بن زيد، عنه وغريه، عن احلسن،
 :احلسن البصريعن اخلالف ثانًيا: 

 :اخت لف عنه
 عن الضحاك بن سفيان، مرفوًعا.فرواه علي بن زيد بن جدعان، عنه،  *
 احلسن، عن عيت، عن أيب، موقوفًا. ورواه يونس بن عبيد، عن *
يان، والربيع بن صبيح، ويزيد بن إبراهيم، عن ورواه أبو األشهب جعفر بن ح *

 احلسن، عن أيب، موقوفًا.
 عن ،زيد بن علي قال كذا»وقد استغرب ابن أيب خيثمة رواية علي بن زيد، فقال: 

 «.عبيد بن يونس وخالفه .سفيان بن الضحاك عن: احلسن
 تلفون يف جعلال خي من جهة أن كبار أصحابه وثقاهتم احلسنورواية علي بن زيد غريبة عن 

، وأيب   ،يف ذكر الواسطة بني احلسنفيما بينهم  اختلفو احلديث من رواية أيب بن كعب، وإن ا
 وإسقاطها، فأغرب عليهم علي بن زيد، فجاء هبذا الوجه عن احلسن، عن الضحاك بن سفيان.

ن إىل أ إىل ترجيح رواية يونس على رواية علي، وذهابٌ  يف كالم ابن أيب خيثمة إشارةٌ و 
، ال الضحاك بن أيب بن كعباحلديث خَمرج ذِّكر الضحاك بن سفيان يف احلديث غلط، وأن 

 سفيان.
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بيان ، يصح به أيًضا ، وعن احلسنوهذا قدٌر مشرتك يف الروايات عن يونس بن عبيد
اختالٌف يف رفع بعض أصحاب احلسن رواية علي بن زيد، وإن وقع يف رواية مرجوحية 

 .يف ذِّكر واسطٍة بني احلسن والصحايب، وإسقاطهالفوا اخت، أو ووقفه ،احلديث
 على ضعفه. ليل، بل خالفه اجلماعة د(3)ضعيفبن جدعان وعلي بن زيد 

 ،(1)هم فيهمن أثبت الناس يف احلسن، إن مل يكن أثبتَ  -أحد خمالفيه-ويونس بن عبيد 
ًحا عن احلسن،   يونس. وايةَ ر  بإيرادهوهذا ما يظهر أن ابن أيب خيثمة استعمله مرج ِّ

 .(3)ويزيد بن إبراهيم ثبت يف احلسن أيًضا
كما - ، وهي نقطة حبث ابن أيب خيثمة يف كالمهوبعد حتقُّق خطأ علي بن زيد فيه

 نظر يف اخلالف عن احلسن:، ي  -سبق
فأما رواية أيب األشهب، والربيع بن صبيح، ويزيد بن إبراهيم التسرتي، بإسقاط عيت من 

 .-كما سبق-جتماعهم، وبكون يزيد التسرتي ثبًتا يف احلسن إسناده، فهي قوية با
 عن يأخذ كان زعموا»إال أنه ت ك لم يف رواية أيب األشهب، عن احلسن، قال أمحد: 

 .(5)احلسن عن :يعين ،«احلسن أصحاب
 .(4)والربيع بن صبيح صدوق سيئ احلفظ

ه جموَّدة، وأما اآلخرون ، وروايت-كما مرَّ -وأما يونس، فكان ثبًتا حافظًا حلديث احلسن 
فقد قصَّروا بذكر الواسطة، فأسقطوها، وإثبات الواسطة دليل ضبط، ألنه حيتاج حفظًا وتثبًتا 

 أزَيَد مما حيتاجه إسقاطها.
 عمرو بن علييفهم من كالٍم لكما -عن احلسن « البالغات»كما أن يونس متيَّز برواية 

 ل، واملوقوفات، وهذا منها.، ولعله أراد: املقاطع، واملراسي-(6)الفالس
 

________________________ 

 (.5135)التهذيب ( تقريب 3)

 (.5/513/الرتاجم الساقطة(، هتذيب التهذيب )45( إكمال هتذيب الكمال )ص1)

 (.5/515هتذيب التهذيب ) (3)

 (.319( سؤاالت أيب داود )ص5)

 (.3994)التهذيب تقريب  (4)

 /الرتاجم الساقطة(.45( إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي )ص6)
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 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجَّح أن احلسن يرويه عن عيت، عن أيب بن كعب، موقوفًا.

وعيت هو ابن ضمرة التميمي السعدي، وهو ثقة، ومع أن ابن املديين أطلق فيه اجلهالة، 
 كان وإن الصدق أهل حديث يشبه حديثهو »لكونه مل يرو عنه سوى احلسن، إال أنه قال: 

 .(1)، وثبت مساعه من أيب بن كعب يف أحاديث، وصرَّح بسماعه منه ابن املديين(3)«يعرف ال
لكين مل أجد للحسن تصرحًيا بسماع هذا احلديث منه، وإن كان صرَّح يف بعض 

ه، إال أن الظاهر أن األئمة قد يتخففون يف رواية احلسن بال تصريح إذا أدخل األحاديث غريِّ 
نه وبني الصحابة، وذلك ألن ذكر الواسطة أبعد عن التدليس من إسقاطها، شيوخه وسائط بي

 خاصة أن احلسن صرَّح بسماعه منه يف بعض األحاديث.
 حنفظها ال عنه، رواها أحاديث كعب بن أيب من مسع»ولذلك قال ابن املديين يف ع يت: 

: حديث املتعزي بعزاء يعين- احلديث هذا إال امرفوعً  شيئا فيها يرو مل، احلسن طريق من إال
 أهل حديث يشبه ضمرة بن عيت الشيخ هذا وحديث» :بعد ذلك قالمث ، «-اجلاهلية

 .(3)«يعرف ال كان وإن الصدق،
 ،إال واحًدا فابن املديين نظر يف أحاديث احلسن، عن عيت، عن أيب، وذكر أهنا موقوفاتٌ 

ه أنه إما وقف على مساع مث حكم على حديثه بأنه يشبه حديث أهل الصدق، فهذا يظهر من
 احلسن فيها من عيت، أو ختفَّف فيه، ملا سبق.

 بن عيت من احلسن مسعه وإمنا»وأورد ابن أيب خيثمة حديثًا للحسن، عن أيب، مث قال: 
 .، فحكم بسماعه ألنه أدخله  واسطًة يف الصحيح عنه(5)«أيب عن ،السعدي ضمرة

 احلسن من عيت.فاحلديث موقوف حسن اإلسناد، ألجل حال مساع 

________________________ 

 .(3/44) التهذيب ، هتذيب(5554)التهذيب ( تقريب 3)

(، األدب املفرد 1/119(، العلل ومعرفة الرجال، ألمحد، برواية عبدهللا )3/411( انظر: طبقات ابن سعد )1)
/مسانيد العشرة(، املعجم الكبري 599(، هتذيب اآلثار، للطربي )ص31156(، سنن النسائي الكربى )963)
 (.9/335(، إكمال هتذيب الكمال )5/39ختارة )(، األحاديث امل3/515(، سنن البيهقي )414)

 (.9/335( إكمال هتذيب الكمال )3)

 (.364( جامع التحصيل )ص5)
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 الضحاك: حديث عن سئلنفى ابن املديين مساع احلسن من الضحاك بن سفيان، ف: تنبيه
 بصري، حديث»: قالف ؟-وهو احلديث حمل البحث- «طعامك؟ ما»:  هللا رسول قال

 يسمع ومل بالبوادي، يكون الضحاك فكان الضحاك، من يسمع مل احلسن ألن منقطع، إسناده
 .(3)«منه

لصحة هذا حكم ابن املديين على هذا اإلسناد أنه مييل من  -وهللا أعلم- وال يظهر
ملا سبق من  ،، عن الضحاك، عنه، وهو رواية علي بن زيد بن جدعانعن احلسن الوجه

 ، ألصحاب احلسن فيه.، مع ضعفهظهور خمالفة ابن جدعان
ات احلسن اق يف مساعالسؤال، إذ كان السيعلى ضوء والظاهر أن ابن املديين أجاب 

ه من الضحاك بن سفيان، أ وردت عليه رواية علي بن من الصحابة، وملا نفى ابن املديين مساعَ 
 ه حنو حكم الرواية املباشرةمن السؤال اجتاه   زيد، هلذا احلديث، فحكم باالنقطاع، ألن الظاهرَ 

 عن احلسن.  احملفوظ يفللحسن، عن الضحاك، الواردة يف هذا اإلسناد، ال البحث 
 حنفظها ال»وإذا ض مَّ هذا إىل ما سبق من سرب ابن املديين ألحاديث ع يت، عن أيب، وقوله: 

 وهللا أعلم.، َقوَِّي هذا وظهر، «احلسن طريق من إال
 

صرح ابن أيب خيثمة باستغرابه لرواية علي بن زيد بن جدعان، وهي حقيقة بذلك، ألنه 
ين خيتلفون يف إدخال واسطة بني احلسن وأ يب  وإسقاطها، خالف فيها أصحاب احلسن، الذ

 فجاء بوجه غريب، ورواه عن احلسن، عن الضحاك بن سفيان.
ولعله اعتمد كما أشار ابن أيب خيثمة إىل ترجيح رواية يونس على رواية علي بن زيد، 

: كذل دأيَّ على كون يونس أثبت أصحاب احلسن، أو من أثبتهم، مع ضعف علي بن زيد. و 
 .عليهمتابعة يونس 

 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 .(51(، وأسنده عنه خمتصرًا: ابن أيب حامت يف املراسيل )ص153صالعلل )( 3)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:212-1/211)التاريخ الكبري الس ِّ
 :األزار بن اضرار (1111)

 عن ،األعمش ندا: قدال املبدارك، ابن ندا: قدال بكدار، بن حممد حدثندا -1111
 فقدال ،أهلي من بلقوح  هللا رسول أتيت: قدال ،األزار بن ضرار عن ،ريبَح  بن يعقوب

 .«ا لنب ياعي عيَ  هدهدا،تُ  ال»: يل فقدال ،ألحلبهدا فذهبت ،«احلبهدا»: يل
 .عنهمدا أيب حدثندا، ريبَح  بن يعقوب عن :األعمش عن ،ااكيع جرير يقول كذا

 .املبدارك ابن قدال (1)كذا،  ريب بن يعقوب على ا ضرير معدااية أبو اتدابعهمدا
 :ا ثور  اخدا فهم
 عن األعمش، عن ا ثور ، سفيدان عن اب،و  الَ  أبو ندا: قدال أيب، نداحدث -1111

 ...، ا نيب فذكر عن ،فأجهدهدا نداقة   حلب أنه ،األزار بن ضرار عن سندان، بن عبدهللا
 .املبدارك ابن حديث حنو ،احلديث

فر الثالث من التاريخ الكبري ) ( بعد أن أسند رواية 2/23وقال ابن أيب خيثمة يف الس ِّ
 وكيع، فرواية الثوري:و  جرير،

 .دااكيع   خدا ف ،سندان بن عبدهللا عن: ا ثور  قدال اكذا
 

 :األعمش، عن يعقوب بن بري، عن ضرار بن األزار ا وجه األال:
ومن طريقه -( 13932، 10763أخرجه عبدهللا بن أمحد يف زوائده على املسند ) *

 ،-(34/279ابن عساكر يف تاريخ دمشق )
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 1233معجم الصحابة ) والبغوي يف

(34/279)-، 
 ( من طريق سعيد بن منصور،3/26وابن قانع يف معجم الصحابة )

________________________ 

، أو: «كما قال ابن املبارك»والظاهر أهنا حمرفة عن:  وال يساعده السياق، (،93قواملخطوط ) ،( كذا يف املطبوع1)
، ألنه قد ذكر ثالث متابعات البن املبارك، فال وجه الستغراب روايته، وإمنا هو حيكي اخلالف «وكذا قال ابن املبارك»
 ، وليس بينهم اختالف، بل تابع بعضهم بعًضا، مث ذكر خمالفة الثوري هلم.«يعقوب بن حبري» ادحديث، فساق روا  يف
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 ، به، بنحوه.حممد بن بكدارثالثتهم )عبدهللا بن أمحد، والبغوي، وسعيد( عن 
سوي يف (، ويعقوب بن سفيان الف4/223وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 (، من طريق عبدهللا بن عثمان عبدان،3/054املعرفة والتاريخ )
 ( من طريق حبان بن هالل،5099والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

 ( من طريق نعيم بن محاد،3121والطرباين يف الكبري )
 ( من طريق ادحسن بن علي بن الربي،2/327وادحاكم )

 ، به، بنحوه.عبدهللا بن املبداركي( عن أربعتهم )عبدان، وحبان، ونعيم، وابن الرب 
 ، عن جرير، به، تامًّا.أبيه/السفر الثالث( عن 2733وأخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ ) *
( عن عثمان بن أيب شيبة، عن 3/054وأخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) *

 .متنه، به، ومل يسق جرير
، -بن حيان، عنه هاشم بن هللا عبدرواية  من-( 495)  وكيعوهو يف كتاب الزهد  *

 تامًّا.
 /السفر الثالث(،2733وأخرجه ابن أيب خيثمة يف التاريخ ) *

 ( عن أيب يعلى،5332وابن حبان )
 ، عن وكيع، به، تامًّا.أيب خيثمةكالمها )ابن أيب خيثمة، وأبو يعلى( عن 

يان الوهم واإليهام كما ذكر ابن القطان يف ب-وأخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده  *
 ،-(2007/2(، وكما يف إحتاف اخلري  املهر  )4/565)

، 34/236ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 13936، 13965وأمحد )
 ،-(3/91(، والضياء يف املختار  )231

(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 3/054ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
ومن طريقه ابن عساكر يف -( 10764 بن أمحد يف زوائده على املسند )(، وعبدهللا1606)

 ، من طريق حممد بن عبدهللا بن منري،-(34/236تاريخ دمشق )

 ( عن حممد بن بشار بندار،3/054ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 1233والبغوي يف معجم الصحابة )

 عن علي بن مسلم، -(34/279)
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 ، به، تامًّا.اكيعمخستهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وابن منري، وبندار، وعلي بن مسلم( عن 
(، ومن طريقه الطرباين 2007/1كما يف إحتاف اخلري  املهر  )-وأخرجه مسدد  *

(، من طريق 3/054، ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )-(3/92(، والضياء )3126)
 ،(1)ن غياثحفص ب

(، ومن طريقه الطرباين 2007/3كما يف إحتاف اخلري  املهر  )-ومسدد يف مسنده 
، والبخاري يف التاريخ الكبري -(3/92(، والضياء يف املختار  )3/02(، وادحاكم )3139)
 ،(3)(، من طريق عبدهللا بن داود اخلرييب3/054(، ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )4/229)

(، 4/565كما ذكر ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام )-أيب شيبة يف مسنده وابن 
ومن طريقه ابن عساكر يف -( 13965، وأمحد )-(2007/2وكما يف إحتاف اخلري  املهر  )

(، والبخاري يف التاريخ 795، وهناد بن السري يف الزهد )-(34/231تاريخ دمشق )
عن حممد بن  -(34/233يف تاريخ دمشق )ومن طريقه ابن عساكر -( 4/229الكبري )

ومن -( من طريق سعيد بن منصور، وابن منده 3/26املثىن، وابن قانع يف معجم الصحابة )
________________________ 

 عبدهللا عن ،األعمش عن سفيان، حدثنا قال: قبيصة، حدثنا»( وقع نص الرواية يف املعرفة والتاريخ ليعقوب هكذا: 1)
 .«اللنب داعي دع»: فقال ، النيب عند جلر  حلب أو حلبت،: قال األزور، بن ضرار عن سنان، بن

 «.األزور... بن ضرار عن ]حبري[، بن يعقوب حدثين قال: األعمش، ثنا قال: أيب، وحدثنا
وظاهر هذا أن اإلسناد الثاين معطوف على األول، لكن قبيصة ال يعرف بالرواية عن أبيه، وال أبوه معروف بالرواية 

أن يعقوب الفسوي يرويه عن أبيه، عن األعمش، وهذا أبعد من  -وقد وقع-نه توهَّم معن األعمش، كما أنه قد ي  
 قوب أدىن من طبقة تالمذ  األعمش.األول، فإن طبقة شيوخ يع

 عبدهللا بن حممد: مها األعمش، عن أبَويهما، عن اثنني، عن يروي يعقوب أن وجدت كتاب املعرفة والتاريخ، وبتتبع
 واألقرب أنه يرويه عن عمر بن حفص هاهنا، ألمرين: غياث، بن حفص بن وعمر منري، بن

، ال عن أبيه، -وقد مرَّ خترجيها-األول: أن حممد بن عبدهللا بن منري روى ادحديث عن وكيع، واشتهرت روايته عنه 
 بل إن يعقوب رواها عنه، عن وكيع، فيما بعد هذا اإلسناد مباشر .

عمار كما يف  ألعمش بالسماع، وقد قال ادحافظ حممد بن عبدهللا بنالثاين: أنه قد وقع يف هذه الرواية تصريح  ا
 بني األمر تردَّد ، فلما«والسماع اخلرب على غياث بن حفص عند األعمش حديث عامة وكان»: (9/33تاريخ بغداد )

 الروايات، من غريه دون فيه باإلخبار التصريح وجود مع حفص، رواية من وكونه منري، ابن رواية من املوضع هذا كون
 الثاين. االحتمال رجحان على قرينة   سبق ما فإن

 بشار، بن وبندار»( أخرجه يعقوب الفسوي عن حممد بن بشار بندار، عنه، لكن وقع يف مطبوعة املعرفة والتاريخ: 3)
عبدهللا بن  ، ومل أجد راويًا للحديث عن األعمش امسه داود، وال شيًخا لبندار بامسه يروي عن األعمش، وأما«داود عن

 داود اخلرييب، فروايته للحديث معروفة، ورواية بندار عنه معروفة أيًضا.
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من طريق أمحد بن عبداجلبار، ستتهم  -(1)(34/236طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )
عبداجلبار( عن أيب  )ابن أيب شيبة، وأمحد، وهناد، وابن املثىن، وسعيد بن منصور، وأمحد بن

 معاوية حممد بن خازم الضرير،
(، والضياء يف 34/236ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 13931وأمحد )

ومن طريقه ابن -( 1221، 1226، والبغوي يف معجم الصحابة )-(3/91املختار  )
، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -(231، 34/236عساكر يف تاريخ دمشق )

، وأبو نعيم يف -(3/92ومن طريقه الضياء يف املختار  )-( 3133(، والطرباين )5093)
 (، من طريق زهري بن معاوية،2392معرفة الصحابة )
، والبغوي يف -(4/449ومن طريقه الذهيب يف ميزان االعتدال )-( 3646والدارمي )

 ،-(34/236ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 1239معجم الصحابة )
( 31(، وحممد بن سعيد القشريي يف تاريخ الرقة )5766والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

، ويزيد بن حممد بن إياس يف -(34/236ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-
 ، وابن منده -(3)(3/425ومن طريقه ابن األثري يف أسد الغابة )-طبقات حمدثي املوصل 

(، 3/14، والبيهقي يف الكبري )-(34/231يخ دمشق )ومن طريقه ابن عساكر يف تار -
 (، من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي،3931والصغري )

ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 1221والبغوي يف معجم الصحابة )
 من طريق منصور بن أيب األسود، -(34/231)

 -(2) (34/233مشق )ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ د-وذكره ابن املديين يف العلل 
 عن حيىي بن سعيد القطان،

________________________ 

( ترمجة ضرار مما مل يصلنا من معرفة الصحابة البن منده، وإسناد ابن عساكر إمنا هو إىل كتابه هذا، انظر: موارد ابن 1)
 (.2/1032عساكر يف تاريخ دمشق، للدعجاين )

دمة كتابه أسانيَده إىل مصادره فيه، وذكر منها إسناَده إىل هذا الكتاب، ومنه أسند هذا ( ذكر ابن األثري يف مق3)
( عن عالقته 15، وتكلم حمققها يف مقدمته )ص«تاريخ املوصل»ادحديث. وقد طبعت قطعة من كتاٍب البن إياس امسه 

على كتاب « تاريخ املوصل»يف  ، ومال إىل أهنما كتابان خمتلفان، ألن املؤلف نصَّ «طبقات حمدثي املوصل»بكتاب 
ط بعت بتحقيق د. علي حبيبة، ونشر جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، املذكور  والقطعة  .«طبقات احملدثني»آخر له امسه 

 .-إبان وحد  مصر وسوريا-التابعة للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، باجلمهورية العربية املتحد  

 (.2/1070يين مبا يف موارد ابن عساكر )( قارن إسناده إىل ابن املد2)
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 ( عن قيس بن الربيع،2392عقب وعلَّقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ،يعلى بن عبيدو  ،زهريو  ،معاوية ، وأبوعبدهللا بن داودو  ،حفص بن غياثمثانيتهم )

 ، به، بنحوه.األعمش، وحيىي القطان، وقيس( عن منصور بن أيب األسودو 
 : األعمش، عن عبدهللا بن سندان، عن ضرار بن األزار:ا وجه ا ثداين

 ، به، بنحوه، تامًّا.أبيه/السفر الثالث( عن 2739أخرجه ابن أيب خيثمة ) *
 ( عن أيب املنذر إمساعيل بن عمر،3/326وأخرجه أبو عبيد يف غريب ادحديث ) *

، -( 34/233ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-وذكره ابن املديين يف العلل 
، -(2/366ومن طريقه البيهقي يف السنن الصغري )-ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ 

 القطان، سعيد بن حيىيعن 
(، وابن 1223ومن طريقه البغوي يف معجم الصحابة )-( 13933، 13793وأمحد )

عن عبدالرمحن بن  -(3/93(، والضياء يف املختار  )34/279عساكر يف تاريخ دمشق )
 دي،مه

 ( من طريق مؤمل بن إمساعيل،4/229والبخاري يف التاريخ الكبري )
ومن طريقه البيهقي يف السنن الصغري -( 3/054ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )

 (، من طريق قبيصة بن عقبة،2/036، وادحاكم )-(3933)
(، 3/26(، وابن قانع يف معجم الصحابة )5090والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

، وأبو نعيم يف معرفة -(3/93ومن طريقه الضياء يف املختار  )-( 3137والطرباين )
 (، من طريق حممد بن كثري،2394الصحابة )

 ( من طريق موسى بن مسعود أيب حذيفة النهدي،5097والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
ل، وقبيصة، سبعتهم )أبو املنذر إمساعيل بن عمر، وحيىي القطان، وابن مهدي، ومؤم

 ، به، بنحوه.سفيدان ا ثور وحممد بن كثري، وأبو حذيفة( عن 
 ا وجه ا ثدا ث: األعمش، عن ابن سندان، عن يعقوب بن بري، عن ضرار بن األزار:

ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ -( 4/229أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *
، عن أيب معداايةالطيالسي، عن عن أيب الوليد هشام بن عبدامللك  -(34/233دمشق )

 األعمش، به، بنحوه.
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 يروي ادحديث األعمش، واخت لف عنه على ثالثة أوجه:
 : األعمش، عن يعقوب بن حبري، عن ضرار بن األزور:الوجه األول

 ،حفص بن غياثورواه عنه: عبدهللا بن املبارك، وجرير بن عبدادحميد، ووكيع، و 
من رواية ابن أيب شيبة، وأمحد، وهناد بن السري، - معاوية اخلرييب، وأبو دعبدهللا بن داو و 

يعلى و  بن معاوية، زهريو  ،-وحممد بن املثىن، وسعيد بن منصور، وأمحد بن عبداجلبار، عنه
 .منصور بن أيب األسودو  ،بن عبيد

: األعمش، عن عبدهللا بن سنان، عن يعقوب بن حبري، عن ضرار بن الوجه الثاين
 زور:األ

 ورواه عنه: سفيان الثوري.
 : األعمش، عن ابن سنان، عن يعقوب بن حبري، عن ضرار بن األزور:الوجه الثالث

 .-من رواية أيب الوليد الطيالسي، عنه-ورواه عنه: أبو معاوية 
 واخت لف عنه: بني من العرض السابق أنه اخت لف دون األعمش،فت

: اخلالف عم ن يان األعمش:  أاال 
 معاوية: أيب لف عناخت  
فرواه ابن أيب شيبة، وأمحد، وهناد بن السري، وحممد بن املثىن، وسعيد بن منصور،  *

 عمش، عن يعقوب بن حبري، عن ضرار.وأمحد بن عبداجلبار، عن أيب معاوية، عن األ
ورواه أبو الوليد الطيالسي، عن أيب معاوية، عن األعمش، عن ابن سنان، عن  *

 ن ضرار.يعقوب بن حبري، ع
ورواية أيب الوليد مرجوحة برواية اجلمع، وكلهم حفاظ أثبات، خال أمحد بن عبداجلبار، 

 .(1)فهو ضعيف
وال يظهر أن أبا معاوية حيتمل أن يكون االضطراب منه، ألنه من أحفظ الناس دحديث 

 األعمش، وأما غريه، فقد وصف باالضطراب عنهم، وسيأيت تفصيل ذلك.

________________________ 

 (.04)التهذيب ( تقريب 1)
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خيثمة روايَة اجلماعة عن أيب معاوية يف حكاية روايته عن األعمش،  وقد اعتمد ابن  أيب
 .-كما سيأيت-نعيم  وكذلك اعتمد غري ه، كابن املديين، وأيب

 ثداني دا: اخلالف عن األعمش:
عبدهللا و  ،حفص بن غياثرواه عبدهللا بن املبارك، وجرير بن عبدادحميد، ووكيع، و  *
، منصور بن أيب األسودو  ،يعلى بن عبيدو  بن معاوية، زهريو  ،معاوية اخلرييب، وأبو بن داود

 عن األعمش، عن يعقوب بن حبري، عن ضرار بن األزور.
ورواه سفيان الثوري، عن األعمش، عن عبدهللا بن سنان، عن يعقوب بن حبري، عن  *

 ضرار بن األزور.
 (1)يقول كذا» :املبارك، فعقبها بقولهابن من هذا اخلالف رواية  ابن أيب خيثمةوقد ذكر 

 على الضرير معاوية أبو وتابعهما...، حبري بن يعقوب عن: األعمش عن ووكيع، جرير
 «.الثوري وخالفهم، املبارك ابن قال امك حبري، بن يعقوب

 :الثوري قال كذاو »وأسند رواية جرير ووكيع، مث رواية الثوري:  ،وقال يف موضع آخر
 تغرب رواية الثوري.، فاس«اوكيعً  خالف ،سنان بن عبدهللا عن

خالف أحد عشر راويًا، كلهم ثقات، عدا ، و -فيما وجدت-انفرد هنا والثوري قد 
 .(2)، وقيس بن الربيع، ضعيف(3)منصور بن أيب األسود، فهو صدوق

 .(4)وفيمن خالفه الثوري أحد  أحفظ الناس دحديث األعمش: أبو معاوية الضرير
، حيث ذكر أهنم تتابعوا على الجتماعهم يظهر أن ابن أيب خيثمة يرجح روايتهم،و 

 روايتهم، وأن الثوري خالفهم.
 ، وتقدُّم أيب معاوية يف األعمش.همج ل ِّ ثقة  ويؤيده
 رجَّح بعض األئمة قوهلم، وأشار بعضهم إىل ترجيحه:وهلذا 

________________________ 

 باملضارع دحكاية االختالف،« كذا يقول»( أن ابن أيب خيثمة يطلق لفظة 337السادس عشر )صمرَّ يف ادحديث  (1)
 وغريمها.ال الستغراب الرواية، ويدل على ذلك تصرفه هنا، وأنه يف موضع آخر أشار إىل ترجيح رواية جرير ووكيع 

 (.0390)التهذيب ( تقريب 3)

 (.321( مرَّ بيان ضعفه يف ادحديث الثاين عشر )ص2)

 ، وهو معدود يف الطبقات«األعمش... دحديث الناس ثقة، أحفظ(: »5341)التهذيب تقريب قال ابن حجر يف ( 4)
 .(736-715، 3/036، انظر: شرح علل الرتمذي )عند كل من ذكرهم وقارن بينهم األعمشالعليا من أصحاب 
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 األعمش، عن ،ادحفاظ من مجاعة ادحديث هذا روى»قال أبو حامت وأبو زرعة الرازيان: 
 .«الصحيح وهو سنان، بن عبدهللا من بداًل  األزور، بن ضرار عن حبري، نب يعقوب عن

 .(1)«ادحديث هذا يف اخللقَ  الثوريُّ  خالف»: أبو حامت قال
 أيب بن ومنصوروأسند أبو القاسم البغوي رواية ابن املبارك، ووكيع، ويعلى، وزهري، 

 ضرار، عن حبري، بن عقوبي عن األعمش، عن ذكرنا َمن ادحديث هذا روى»األسود، مث قال: 
 .(3)«إسناده يف امجيعً  فخالفهم ،الثوري سفيان ورواه ، النيب عن

 األعمش، عن به حدث ممن سواه من وأما»وأسند الطحاوي رواية الثوري، مث قال: 
 .(2)، مث أسند رواية زهري، وابن املبارك، ويعلى«حدثنا... كما عنه به فيحدثون

 عن األعمش، عن الثوري، سفيان رواه هكذا»ة الثوري: وأسند رواي ،وقال الطرباين
 .(4)«حبري بن يعقوب عن األعمش، عن فرووه ،األعمش أصحاب وخالفه ،سنان بن عبدهللا

 بن ضرار عن ،سنان بن عبدهللا عن ،األعمش عن ،الثوري وقال»وقال الدارقطين: 
 .(5)«ضرار عن ،حبري ابن عن ،األعمش عن: يقول الثوري وغري   .األزور

 وحفص، وقيس، ووكيع، وجرير، املبارك، ابن رواه»وأسند رواية زهري:  ،وقال أبو نعيم
 األعمش، عن: فقال ،الثوري موخالفه، مثله ،عنه ،األعمش أصحاب وعامة ،معاوية وأبو
 .(0)«األزور بن ضرار عن ،سنان بن عبدهللا عن

 بن وعبدهللا ،حبري بن وبيعق :عنه روى»وترجم ابن عساكر لضرار بن األزور، فقال: 
 .(7)«-قيل ما على- سنان

 فصرَّح أبو حامت وأبو زرعة برتجيح رواية اجلماعة على رواية الثوري، وأشار الباقون إليه.

________________________ 

 (.3335( علل ابن أيب حامت )1)

 (.2/290( معجم الصحابة )3)

 (.14/233( شرح مشكل اآلثار )2)

 (.3/395( املعجم الكبري )4)

 (.2/1313( املؤتلف واملختلف )5)

 (.2/1525( معرفة الصحابة )0)

 (.34/273( تاريخ دمشق )7)
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الراوَي عن الثوري، قال:  وأما ابن املديين، فوافقهم يف هذا الرتجيح، إال أنه محَّل اخلطأَ 
 ،األزور بن ضرار عن ،حبري بن يعقوب عن ،عمشاأل عن ،وزهري ،معاوية وأبو ،حيىي رواه»

 فيه وغلط ،ضرار عن ،سنان بن عبدهللا عن ،األعمش عن ،سفيان عن ،سعيد بن حيىي ورواه
 .(1)«حبري بن يعقوب عن ،األعمش :هو إمنا ،حيىي

، كما رواه الثوري جاء عن مجاعة، عنوهذا من ابن املديين م شكل، فإن ادحديث قد 
عبدالرمحن بن مهدي،  ابن املديين: وروايتهم قدمية االنتشار، ومنها رواية شيخ، حيىي بن سعيد

 اليت رواها عنه أمحد.
فتحميل ه  اخلطَأ القطاَن فيه نظر، لكن يستفاد من كالمه ترجيح كون شيخ األعمش: 

 يعقوب بن حبري، ال عبدهللا بن سنان، وإن كان يف تعيينه املخطَئ نظر.
وإشاراهتم: أن الثوري أرفع الروا   -سوى ابن املديين-ؤالء لكن يشكل على ترجيح ه

عن األعمش، وأحفظهم عنه، وهو أضبط دحديثه حىت من أيب معاوية، نص غري واحد من 
 األئمة على هذا:

 أعلم أحد يكن مل»، وقال: (3)«سفيان :األعمش يف الناس أثبت»قال ابن معني: 
 بعد» :فقال عمش؟األ صحابأ ثبتأ من ، وسئل:(2)«الثوري سفيان من األعمش حبديث
، وسئل: أميا أكثر يف األعمش: أبو معاوية أو الثوري؟ (4)«الضرير معاوية أبو :وشعبة سفيان
 .(5)«وغريه األعمش حبديث الناس أعلم الثوري سفيان»فقال: 

 :له قلت ،«األعمش أصحاب أحفظ من معاوية أبو» :أيب قالوقال عبدهللا بن أمحد: 
 من أحاديث يف ئخيط معاوية أبا أن مع ى!أخر  طبقة يف سفيان ،ال» :قال ؟نسفيا مثل

 :فقال ؟األعمش أصحاب أثبت أميا :له قلتوقال عبدهللا أيًضا:  .(0)«األعمش أحاديث
 :يعين ،«والعلم الكثر  يف ،معاوية أبو» :فقال ؟من مث :له قلت ،«إل   أحبهم الثوري سفيان»

________________________ 

 .-دييننقاًل عن علل ابن امل-( 34/233( تاريخ دمشق )1)

 (.210( سؤاالت ابن اجلنيد )ص3)

 (.4/335، 1/04( اجلرح والتعديل )2)

 (.7/343، 0/31( اجلرح والتعديل )4)

 (.255( سؤاالت ابن اجلنيد )ص5)

 (.1/541( العلل ومعرفة الرجال )0)
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 ليس ،سفيان»: قال األعمش؟ حديث يف إليك أحب من: ألمحد. وقيل (1)باألعمش امً ـعال
 الناس أصح من وهللا كان»وقال أمحد أيًضا يف أيب معاوية:  .(3)«منه باألعمش أعلم أحد

 خالف مبن يعبأ ال أمحد»: اخلالل بكر أبو وقال .(2)«الثوري خال ما األعمش، عن احديثً 
 وأيب الثوري عنأمحد مرً   وسئل .(4)«وريالث يكون أن إال األعمش، حديث يف معاوية أبا

 .(5)قال كما أو، «!هبذا؟ يتكلم أحد»: قال األعمش؟ يف معاوية
 .(0)«الضرير... معاوية أبو مث الثوري، األعمش: يف الناس أثبت» أبو حامت الرازي: وقال

 كان»بل جاء عن أيب معاوية نفسه اعرتافه بعلم الثوري يف حديث األعمش، قال: 
 األعمش حبديث أعلم أحًدا رأيت فما األعمش، حبديث فيذاكرين هنا،اه يأتيين سفيان

، وقال: (3)«الثوري من األعمش دحديث أحفظ كان قط رجاًل  رأيت ما»، ويف لفظ: (7)«منه
 .(9)«نسمعها مل فكأنا األعمش أحاديث ذاكرناه إذا كنا»

هِّ، قال حيىي بن سعيد نفَسه يرجع إىل قول سفيان يف حديثِّ نفسِّ  وجاء أن األعمشَ 
 كنا» :قال ،زائد ، وجاء عن (16)«األعمش من األعمش حبديث أعلم سفيان» القطان:

: فيقول ،له األحاديث تلك فنذكر ،الثوري سفيان ونأيت ،فيكثر ،فيحدثنا ،األعمش نأيت
 إن له فقولوا ،اذهبوا: فيقول !الساعة به ناثَ حدَّ  هو :فنقول األعمش، حديث من هذا ليس

 .(11)«حديثنا من هذا ليس ،سفيان صدق: فيقول ،بذلك فنخربه ،األعمش فنأيت ئتم،ش

________________________ 

 (.3/243( العلل ومعرفة الرجال )1)

 (.233( املنتخب من علل اخلالل )ص3)

 (.232خلالل )ص( املنتخب من علل ا2)

 (.3/713( شرح علل الرتمذي )4)

 (.234( املنتخب من علل اخلالل )ص5)

 (.7/343( اجلرح والتعديل )0)

 (.1/04( اجلرح والتعديل )7)

 (.16/320( تاريخ بغداد )3)

 (.16/320( تاريخ بغداد )9)

 (.135، 2/13( املعرفة والتاريخ )16)

حنوها للحسن بن عياش يف املنتخب من  (، وانظر حكايةً 16/327) (، تاريخ بغداد1/71( اجلرح والتعديل )11)
 (.233علل اخلالل )ص
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وقد تبنيَّ أليب داود أن الثوري قد خولف عن األعمش يف أحاديث، لكنه مع ذلك 
 .(1)«أشياء يف خولف وقد باألعمش، الناس أعلم سفيان»أبقى وصف ادحفظ له عنه، فقال: 

 سئل:فالثوري يف األعمش، إال أمحد بن ادحسن السكري، ومل أجد من قوَّى أبا معاوية على 
 .(3)«...الثوري وبعده ،به أعرف معاوية بوأ» :قالف األعمش؟ أصحاب يف إليك أحب من

 األعمش يف مقدَّمان معاوية وأبو الثوري سفيان: »يعقوب بن شيبة بينهما، فقال بَ وقارَ 
جيح بينهما، فقول اجلمهور من كبار ، وهذا ال ينايف الرت (2)«األعمش عن روى من مجيع على

 .ادحفاظ األئمة بتقدمي الثوري قوي راجح
 دحديث الناس أحفظ»ومبا سبق يتضح أن إطالق ابن حجر يف التقريب أن أبا معاوية 

 فيه نظر. (4)«األعمش
وما سبق يقوي جانب رواية الثوري، حىت وإن كان أبو معاوية مع حفظه عن األعمش 

 خيالفه.
 عن ،حبري بن يعقوب عن ،األعمش حديث يفبن معني  حيىي قالالدوري:  ولذلك قال

 .(5)«انيسف قول والقول» :حيىي قال ،سنان بن عبدهللا عن :سفيان وقال ،األزور بن ضرار
لو كان األمر مقارنًة بني الثوري وأيب معاوية، لكان هذا القول وجيًها جدًّا، إال أن لكن 

شرٍ  من الروا  عن األعمش، فيهم مع أيب معاوية حفاظ  أثبات،  املقارنة هنا بني الثوري، وع
 .-(0)وهو مقدَّم يف األعمش أيًضا-كوكيع، وزهري بن معاوية، وحفص بن غياث 

 واتفاقهم على خالف رواية الثوري يقوي جانب روايتهم.
أن كال الوجهني حمفوظ عن األعمش، وأنه حدَّث به اجلماعة   -وهللا أعلم-والظاهر 

 حدَّثوا به عنه، وحدَّث به سفيان كما حدَّث به عنه أيًضا. كما

________________________ 

 (.0/97( إكمال هتذيب الكمال )1)

(. وأمحد بن ادحسن السكري مل أجد فيه إال وصف ابن يونس له بأنه كان حافظًا 2/123( تاريخ بغداد )3)
 (.5/137للحديث، نقله اخلطيب يف تاريخ بغداد )

 .(3/710) الرتمذي لعل ( شرح2)

(4( )5341.) 

 (.2/547الدوري ) ابن معني، برواية ( تاريخ5)

 (.1/453( انظر: هتذيب التهذيب )0)
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رواية اجلماعة، لكثرهتم، وقد ي ستبعد أنه حدثهم به  أصح وجهيه اللذين حدَّث هبما:و 
يف جملس واحد، والثبات على الوجه يف عد  جمالس دليل على أنه أضبط وأحفظ مما مرَّ مرً  

 واحد .
نظروا  ، ومنهم ابن أيب خيثمة،وهم األكثرا الوجه، ذويالحظ أن األئمة الذين رجحوا ه

إىل قرينة الكثر  والعدد، وأبرزوها، لكثر  من خالفه الثوري، وصعوبة ادحكم بغلطهم مع 
 اتفاقهم وثقة أكثرهم.

 احلكم على ا وجه ا راجح:
 ترجَّح أن األعمش يرويه عن يعقوب بن حبري، عن ضرار بن األزور.

يف الطبقات العليا، عن  هذه الغرابةَ الذي يظهر أن ، و (1)«غريب فرد»قال الذهيب: 
 .غري  مستنكر  بذاهتا ،التابعني والصحابة غريِّ املكثرين، حمتملة  

، وحفص حافظ دحديث (3)وقد صرح األعمش بسماعه يف رواية حفص بن غياث عنه
 ذكر ماو  فمدلس، واألعمش: »الذهيب قول ، وهبذا يناقش(2)األعمش، ضابط أللفاظ أدائه

 .(4)«مساًعا
، (5)ومل أجد يف يعقوب بن حبري جرًحا وال تعدياًل، سوى أنه ذكره ابن حبان يف ثقاته

 .(0)، وصححه له ادحاكم أيًضا-كما مرَّ -وصحح له حديثه هذا بإخراجه يف صحيحه 
 .(7)«األعمش غري عنه يرو مل ،جمهول هذا ويعقوب»لكن ابن املديين قال: 

________________________ 

 (.4/449( ميزان االعتدال )1)

 ( عند يعقوب بن سفيان.3)

 اخلرب على غياث بن حفص عند األعمش حديث عامة وكان»( سبق نقل قول حممد بن عبدهللا بن عمار: 2)
 ليس فالن، عن فالن، عن هو: إمنا األعمش عن حديثكم لكم، ، وقد كان قبلها ذكر أنه سأل حفًصا: ما«والسماع

 أقوام )ليأتني: يقول حذيفة، عن عمار، أبا مسعت: قال األعمش، حدثنا»: فقال مسعت؟ وال: حدثنا، قال: فيه:
 مثله... آخر حديثًا وذكر ،«القرآن...( يقرؤون

 .(4/449)االعتدال  ( ميزان4)

(5( )5/552.) 

 (.2/327( املستدرك )0)

 (.34/233( تاريخ دمشق )7)
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 غري عنه روى يعرف وال هذا، بغري يعرف ال حبري بن ويعقوب»وقال ابن القطان: 
 .(1)«األعمش

 .(3)«األعمش عنه تفرد، يعرف ال»وقال الذهيب: 
 ففي الرجل جهالة، وتصحيح ابن حبان وادحاكم له ال يكفي لرفعها عنه.

، قال «مبتصل ليس حديث عنه جاء»هذا، وقد قال ادحافظ ابن الربقي يف ترمجة ضرار: 
 .(2)«حبري بن يعقوب حديث :يعين» اكر:ابن عس

وليس وجه عدم االتصال يف ادحديث بواضح، إن صح أن ابن الربقي يقصد هذا 
ادحديث كما قال ابن عساكر، إال إن قصد أن اجلهالة نوع انقطاع يف سلسلة صحة اإلسناد، 

 أو لعله فاته وجود تصريح األعمش بالسماع من يعقوب.
ه من ضرار يف رواية زهري، عن األعمش، وبه يناقش قول وأما يعقوب، فقد صح مساع

 .(4)«ضرار من مساعه ذكر يعقوب وال»الذهيب: 
 وجبهالة يعقوب بن حبري يبقى اإلسناد ضعيًفا، وهللا أعلم.

، ، حبال ابن سنان نفسهعبدهللا بن سنانوجه األعمش، عن : قد قوَّى ابن  القطان تنبيه
 كان ذكره لو فإنه ،سنان بن عبدهللا حديث منت يذكر مل -هللا رمحه- حمدـم وأبو»قال: 
 ابن عن هو وروى وأبو حصني، األعمش عنه يروي الذي سنان بن عبدهللا فإن ،اإسنادً  أمثل

 .(5)«ثقة -مسعود
وهذا مصري  من ابن القطان إىل ترجيح األوجه عن املدار حبال الروا  فوق املدار، وهو 

جحون عن املدار حباله وأحوال الروا  دونَه، ومتابعاته، ال معكوس  منهج األئمة، الذين ير 
 بأحوال الروا  فوقه.

 
 

________________________ 

 (.4/565( بيان الوهم واإليهام )1)

 (.4/449( ميزان االعتدال )3)

 (.34/234( تاريخ دمشق )2)

 (.4/449( ميزان االعتدال )4)

 (.4/565( بيان الوهم واإليهام )5)
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مستنًدا إىل اجتماعهم  أشار ابن أيب خيثمة إىل ترجيح رواية اجلماعة على الثوري،
 مقابل انفراده.

وأيد ذلك: وكون بعض أضبط أصحاب األعمش فيهم، وكون أكثرهم من الثقات 
 ثبات.األ

 أبو القاسمو  ،وأبو زرعة ،أبو حامتعليه تصرحًيا وإشار :  ابَن أيب خيثمة ما وافق ذاوه
  .ابن عساكرو  ،أبو نعيم، و الدارقطينو  ،الطرباينو  ،الطحاويو  ،البغوي

ح أن ما رواه حمفوظ عن األعمش، وأنه رواه له   وإن كانت قو  الثوري يف األعمش ترج ِّ
 .خالف ابن  معني، فجعل القول قوَل الثوريهلذا لعله ، و كما رواه عنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/623)التاريخ الكبري الس ِّ
 :األرقم بن اعبدهللا (أ/1021)

 حدثنا: قال خالد، بن اهيب حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -ب/1021
 ،الصالة فأقام ،سفر يف كان أنه ،ماألرق بن عبدهللا عن رجل، عن أبيه، عن عراة، بن هشام
 ،اخلالء أحدكم اجد إذا»: يقول  هللا رسول مسعت فإين ،بعضكم لكم ليصلي: فقال

 .«باخلالء فليبدأ ،الصالة اقامت
 .رجل عن ،عراة: اهيب قال كذا

 عن أبيه، عن عراة، بن هشام حدثنا: قال اكيع، نا: قال أيب، حدثنا -ج/1121
 .حنوه ذكر مث :...، هللا رسول قال: الق ،األرقم بن عبدهللا

 

 :هشام بن عراة، عن أبيه، عن رجل، عن عبدهللا بن األرقم الوجه األال:
 (،266(، واألوسط )5/62أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 ( عن فهد بن سليمان،1991والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 ، به، خمتصرًا.إمساعيل التبوذكي موسى بنكالمها )البخاري، وفهد( عن 

( عن عبداألعلى بن محاد، 266(، واألوسط )5/62وأخرجه البخاري يف الكبري ) *
 ، به، خمتصرًا.اهيبعن 

(، عن إبراهيم بن املنذر، عن 263(، واألوسط )5/66وأخرجه البخاري يف الكبري ) *
 أيب ضمرة أنس بن عياض،

(، عن شعيب 6/1586يف معرفة الصحابة ) (، وأبو نعيم88وعلقه أبو داود )عقب 
 بن إسحاق،

 ( عن أيوب،12/323وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ( عن ابن جريج،6/1586وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )

، به، ومل هشام بن عراةأربعتهم )أبو ضمرة، وشعيب، وأيوب، وابن جريج( عن 
 يسوقوا متنه.
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 :أبيه، عن عبدهللا بن األرقمهشام بن عراة، عن  :الثاينالوجه 
ابن أيب  قاسم بن أصبغ، عن ( من طريق22/205)يف التمهيد أخرجه ابن عبدالرب  *
 ، عن أبيه، به، ومل يسق متنه.خيثمة
/رواية ابن البي ِّع( عن يوسف بن موسى القطان، 285وأخرجه احملاملي يف أماليه ) *

 ، به، تامًّا.اكيععن 
/رواية 513/رواية سويد بن سعيد، 135/رواية حيىي، 618)وأخرجه مالك يف املوطأ  *

(، والبخاري يف التاريخ الكبري 216ومن طريقه الشافعي يف األم )-أيب مصعب الزهري( 
(، وإمساعيل القاضي يف مسند 1/233(، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )5/66)

(، وابن املنذر يف 921ى )(، والكرب 2/110(، والنسائي يف الصغرى )66حديث مالك )
(، 2011(، وابن حبان )1993(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )1913األوسط )
(، 6/12(، والبيهقي يف الكبري )139(، واجلوهري يف مسند املوطأ )15031والطرباين )

(، والضياء يف األحاديث املختارة 806(، والبغوي يف شرح السنة )5333ومعرفة السنن )
(8/300)-، 

 عن الثقة، -(5335ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن )-( 213والشافعي يف األم )
(، 3/31(، وابن حزم يف احمللى )15061ومن طريقه الطرباين )-( 1159وعبدالرزاق )

 عن معمر، -(8/301والضياء يف املختارة )
(، والضياء يف املختارة 15063ومن طريقه الطرباين )-( 1130وعبدالرزاق )

 يوسف وأب( من طريق زافر بن سليمان، و 1032، والطرباين يف األوسط )-(8/302)
 /خمطوط(،21كما يف املنتقى منه ألمحد بن عبدالدائم املقدسي )-اجلصاص يف حديثه  يعقوب

من طريق حممد بن يوسف الفريايب، ثالثتهم  -(8/301ومن طريقه الضياء يف املختارة )
 ( عن سفيان الثوري،)عبدالرزاق، وزافر، والفريايب

 (،15068(، والطرباين )5/66ومن طريقه البخاري يف التاريخ )-( 1131وعبدالرزاق )
(، واخلطيب يف تلخيص املتشابه 6993(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )6/665واحلاكم )

(، من 6993، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )-(8/302(، والضياء يف املختارة )2/590)
 بن جريج، عن أيوب بن موسى،طريق ا
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(، واحلاكم 1263ومن طريقه حرب الكرماين يف مسائله )-( 893واحلميدي )
(، وابن خزمية 330(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )313، وابن ماجه )-(1/251)
(، من طريق 15035(، والطرباين )123(، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )962)

 سفيان بن عيينة،
عن  -(2/591ومن طريقه اخلطيب يف تلخيص املتشابه )-( 8021وابن أيب شيبة )

 حفص بن غياث،
 -(3/663ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 13300، 15959وأمحد )

 عن حيىي بن سعيد القطان،
يف فوائده النصييب ومن طريقه ابن خالد - بن أيب أسامة(، واحلارث 1331والدارمي )

(، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 6996وط(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )/خمط155)
(، وابن عبدالرب يف 6/12، والبيهقي )-(13/606(، واملزي يف هتذيب الكمال )2/231)

 (، من طريق حممد بن كناسة،22/203التمهيد )
، وابن قانع يف معجم الصحابة -(6/12ومن طريقه البيهقي )-( 88وأبو داود )

 (، من طريق زهري بن معاوية،1/138(، واحلاكم )15030(، والطرباين )2/161)
(، واحملاملي يف أماليه 1993(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )132والرتمذي )

 (، من طريق أيب معاوية حممد بن خازم،15031/رواية ابن البيع(، والطرباين )285)
 من طريق حممد بن إسحاق،، (11/551والطربي يف املنتخب من ذيل املذيل )

(، والطرباين 2/161(، وابن قانع يف معجم الصحابة )1352، 962وابن خزمية )
 (، من طريق محاد بن زيد،22/203(، وابن عبدالرب يف التمهيد )15032)

 ( من طريق عمر بن علي املقدمي،962وابن خزمية )
 ( من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة،962وابن خزمية )

(، من طريق إمساعيل بن علية، والطرباين 15039(، والطرباين )962خزمية )وابن 
ومن طريقه ابن النجار -( 23القطان يف جزء هالل احلفار ) حيىي بن حلسني(، وا15038)

، كالمها )ابن علية، الطفاوي الرمحن عبد بن حممد ، من طريق-(1/98يف ذيل تاريخ بغداد )
 والطفاوي( عن أيوب السختياين،

 ( من طريق عيسى بن يونس،1995والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
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 ( من طريق عبدهللا بن منري،1993)فيه و 
 /رواية ابن البيع( من طريق جرير،285واحملاملي يف أماليه )

(، من طريق 3/31(، وابن حزم يف احمللى )2/161وابن قانع يف معجم الصحابة )
 محاد بن سلمة،

 ( من طريق قيس بن سعد،3939والطرباين يف األوسط )
 ( من طريق شعبة،15069ويف الكبري )

 ( من طريق زائدة،15036)فيه و 
 (، من طريق مرجى بن رجاء،15/93(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )15033)فيه و 

 ( من طريق أيب الربيع السمان أشعث بن سعيد،15033والطرباين )
 إسرائيل بن يونس،/أطرافه( من طريق 3102والدارقطين يف األفراد )

 يزيد بن عبدالعزيز بن سياه،من طريق و 
/خمطوط( من طريق حممد بن 626وحممد بن إبراهيم اجلرجاين يف جملس من أماليه )

 بشر العبدي،
 ( من طريق مالك بن سعري،6/861واخلليلي يف اإلرشاد )

 ( عن عبدة بن سليمان،6/1582وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ،وابن جريج

 ومهام،
 وعلي بن مسهر،

  ضمرة أنس بن عياض، وأيب
 ( عن شجاع بن الوليد،22/206وعلقه ابن عبدالرب يف التمهيد )

 واملفضل بن فضالة،
أيوب و  ،الثوريو  ،معمرعند الشافعي، و  الثقةمجيعهم، وهم ستة وثالثون راويًا )مالك، و 

 وأبو  ،زهريو  ،بن كناسة حممدو  ،حيىي القطانو  ،حفص بن غياثو  ،بن عيينةوا ،بن موسى
السختياين،  أيوبو  ،أسامة وأبو  ،عمر بن عليو  ،محاد بن زيدو  ،بن إسحاقوا ،معاوية

 ،شعبةو  ،قيس بن سعدو  ،محاد بن سلمةو  ،جريرو  ،عبدهللا بن منريو  ،عيسى بن يونسو 
وإسرائيل، ويزيد بن عبدالعزيز بن سياه،  ،الربيع السمان وأبو  ،مرجى بن رجاءو  ،زائدةو 
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وأنس بن  وعلي بن مسهر، ومهام، وابن جريج، ،عبدةو  ،مالك بن سعريو  ،حممد بن بشرو 
 ، به.هشام بن عراة( عن واملفضل بن فضالة ،شجاع بن الوليدعياض، و 

 :-عند عبدالرزاق يف مصنفه ويف رواية ابن حزم والضياء من طريقه-ووقع يف رواية معمر 
 ...األرقم بن عبدهللا مع كنا: قالعروة،  عن

: قال ،األرقم بن عبدهللا عن ،عروة عن: -من رواية عبدالرزاق، عنه-ويف رواية الثوري 
 ...سفر يف معه كنا

عند عبدالرزاق، ويف رواية البخاري، وأيب نعيم، واخلطيب، -ويف رواية أيوب بن موسى 
 ...مرقاأل بن عبدهللا مع خرجناقال:  ،(1)عروة عن: -والضياء، من طريقه، وعند أيب نعيم

 عن املقدام -(6995وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 15050وأخرجه الطرباين ) *
،  (2)( عن ابن وهب22/205بن داود، عن أسد بن موسى، وعلقه ابن عبدالرب يف التمهيد )

كالمها )أسد، وابن وهب( عن عبدهللا بن هليعة، عن أيب األسود حممد بن عبدالرمحن يتيم 
 به، بنحوه.، عراةعروة، عن 

 الزهري، األرقم بن عبدهللا مع سفر يف كنا: يقول عروة مسع أنه األسود، ولفظ روايته: أبو
 ...الصالة وحضرت

 :هشام بن عراة، عن أبيه، عن عائشة :الثالثالوجه 
 ( من طريق عبدالرمحن بن أيب الزناد،1996أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *
 (، والدارقطين يف العلل8/619(، وابن عدي يف الكامل )2631الطرباين يف األوسط )و 

 (، من طريق أيب معشر جنيح بن عبدالرمحن، 13/206)
 ،، بهبن عراة هشامكالمها )ابن أيب الزناد، وأبو معشر( عن 

 ولفظ ابن أيب الزناد حنو لفظ الوجهني األولني عن هشام،
 «.اشيئً  بطنه يف جيد وهو يصلي ال  هللا رسول كان»ولفظ أيب معشر: 

________________________ 

(، وخمطوطة 1/661، وكذلك يف حتقيق األزهري )مصنف عبدالرزاقمطبوع ( سقط ذكر عروة بعد هشام يف 1)
 الصواب.هو ، وإثباته عبدالرزاق ته من طريقيف مجيع املصادر اليت أخرج ثابت   ذكر عروةلكن ، ب(11/ق1الكتاب )

، وهي صيغة يكثر منها ابن عبدالرب، وينص أحيانًا على أنه ذكره يف جامِّعِّه، وأحيانًا يف «ذكره ابن وهب»( بصيغة: 2)
 موطَّئه، وأحيانًا يف كتب غريمها، فالظاهر أن ابن عبدالرب ينقل ذلك من مصنفات ابن وهب، ولو مل ينص عليها.
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( من طريق يزيد بن عياض، واخلطيب يف 9/136وأخرجه ابن عدي يف الكامل ) *
 ( من طريق الواقدي، عن مسلم بن عبدهللا، كالمها )يزيد، ومسلم(1/169تلخيص املتشابه )

 يصلي ال حيب أن  هللا رسول كان»، به، بلفظ: عراةعن عبدهللا بن إبراهيم بن عطاء، عن 
 ، لفظ يزيد، وحنوه ملسلم.«اشيئً  بطنه يف جيد وهو

 الوجه الرابع: هشام بن عراة، عن أبيه، عن ابن عمر:
 (، وعبدهللا بن حممد699(، والصغري )6393، 2160أخرجه الطرباين يف األوسط ) *

، من -(33) كما يف املنتقى منه-ن فوائده يف الثالث م -احلامض-بن إسحاق املروزي 
 ابن أقام، به، بلفظ: بن عراة هشامعن عمران بن داور القطان، عن طريق حممد بن بالل، 

: يقول  هللا رسول مسعت فإين ،َفَصل ِّ  تقدم: القوم من لرجل قالف الصالة، يوم ذات عمر
 .«فليتوضأ (1)رِّز   أحدكمب كان إذا»

 

 روى احلديث هشام بن عروة، عن أبيه، واختُلف عنه على أربعة أوجه:
 : هشام، عن أبيه، عن رجل، عن عبدهللا بن األرقم:الوجه األول

رواية إبراهيم بن املنذر،  من-ورواه عنه: وهيب بن خالد، وأبو ضمرة أنس بن عياض 
يف بعض -، وابن جريج -فيما علقه الدارقطين، عنه-، وشعيب بن إسحاق، وأيوب -عنه

 .-(2)الروايات عنه
 ن عبدهللا بن األرقم:: هشام، عن أبيه، عالوجه الثاين

 ،أيوب بن موسىو  ،الثوريو  ،معمرعند الشافعي، و  الثقةورواه عنه: وكيع، ومالك، و 
 الضرير، معاوية وأبو  ،زهريو  ،حممد بن كناسةو  ،حيىي القطانو  ،حفص بن غياثو  ،بن عيينةوا

من -السختياين  أيوبو  ،أسامة وأبو  ،عمر بن عليو  ،محاد بن زيدو  ،بن إسحاقوحممد 
محاد بن و  ،جريرو  ،عبدهللا بن منريو  ،عيسى بن يونس، و -اية ابن علية، والطفاوي، عنهرو 

________________________ 

هو غمز احَلَدث وحركته للخروج، انظر: النهاية، البن  القرقرة، وقيل: به ويريد اخلفي، الصوت: األصل يف الرز( 1)
 (.2/219األثري )

(، حيث علَّق روايته، وأغلب الظن أنه استفادها من أيب نعيم، فهو 6/39( هذا نص ابن األثري يف أسد الغابة )2)
عنده، لكن نقل مغلطاي يف إكمال هتذيب الكمال  ا اللفظيس هذ، ول-كما سبق يف التخريج-الذي علقها 

 .«-يف رواية-وابن جريج »: قوله أيب نعيم ( عن1/268)
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وإسرائيل بن  ،الربيع السمان وأبو  ،مرجى بن رجاءو  ،زائدةو  ،شعبةو  ،قيس بن سعدو  ،سلمة
 بن سليمان، عبدةو  ،مالك بن سعريو  ،حممد بن بشريونس، ويزيد بن عبدالعزيز بن سياه، و 

وأبو ضمرة أنس بن  وعلي بن مسهر، ومهام، ،-علقه أبو نعيم، عنهفيما - وابن جريج
 .واملفضل بن فضالة ،شجاع بن الوليد، و -فيما علقه أبو نعيم، عنه-عياض 

 : هشام، عن أبيه، عن عائشة:الوجه الثالث
 ورواه عنه: عبدالرمحن بن أيب الزناد، وأبو معشر جنيح بن عبدالرمحن.

 ه، عن ابن عمر:: هشام، عن أبيالوجه الرابع
 ورواه عنه: عمران القطان.

 :، مث اختُلف عنهوتبني من هذا العرض أن اختُلف عن بعض من دون هشام
: اخلالف عمَّن دان هشام بن عراة:  أاًلا

 أنس بن عياض: -1
 اختُلف عنه:

 ، عن أبيه، عن عبدهللا بن األرقم.فعلقه أبو نعيم، عنه، عن هشام *
لبخاري، من رواية إبراهيم بن املنذر، عنه، عن هشام، عن وجاء مسنًدا عنه عند ا *

 .(2)، واخلطيب البغدادي(1)أبيه، عن رجل، عن عبدهللا بن األرقم، وكذلك علقه عنه أبو داود
 .(6)واملعتمد ما جاء مسنًدا عنه، وإبراهيم بن املنذر الراوي عنه صدوق

 :السختياين أيوب -2
 اختُلف عنه:

 ه، عن رجل، عن عبدهللا بن األرقم.نه، عن هشام، عن أبيفعلقه الدارقطين، ع *
من طريق إمساعيل بن علية،  ،واحلسني بن حيىي القطان ،والطرباين ،وأسنده ابن خزمية *

 وحممد بن عبدالرمحن الطفاوي، عن أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن عبدهللا بن األرقم.
 إمساعيل ، وهوعنه أحد أوثق أصحابهواملعتمد كذلك هنا ما جاء مسنًدا، خاصة أنه رواه 

 

________________________ 

 (.1/22) السنن( 1)

 (.2/591( تلخيص املتشابه )2)

 (.256)التهذيب ( تقريب 6)
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 .(1)بن علية
 ابن جريج: -6

 اختُلف عنه:
 ن عبدهللا بن األرقم.فرواه عبدالرزاق، عنه، عن أيوب بن موسى، عن هشام، عن أبيه، ع *
 وعلقه أبو نعيم عن ابن جريج على وجهني: *
 ، عن أبيه، عن عبدهللا بن األرقم.عن هشام **  
 بيه، عن رجل، عن عبدهللا بن األرقم.وعن هشام، عن أ **  

ومل أجد ما علَّقه أبو نعيم مسنًدا، واملعتمد ما جاء بإسناده، خاصة أنه من رواية 
، ، فالغالب على الظن وهم الروايات األخرى عنه(2)عبدالرزاق عنه، وهو من أخص أصحابه

 .(6)أو أن ابن جريج رمبا دلس أيوب بن موسى، فإنه معروف بالتدليس
 نياا: اخلالف عن هشام بن عراة:ثا

 :اختُلف عن هشام بن عروة
فرواه وهيب بن خالد، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وشعيب بن إسحاق، عن  *

 هشام، عن أبيه، عن رجل، عن عبدهللا بن األرقم.
 ،أيوب بن موسىو  ،الثوريو  ،معمرعند الشافعي، و  الثقةورواه وكيع، ومالك، و  *

 معاوية وأبو  ،زهريو  ،حممد بن كناسةو  ،حيىي القطانو  ،بن غياث حفصو  ،بن عيينةوسفيان 
السختياين،  أيوبو  ،أسامة وأبو  ،عمر بن عليو  ،محاد بن زيدو  ،بن إسحاقوحممد  الضرير،

 ،شعبةو  ،قيس بن سعدو  ،محاد بن سلمةو  ،جريرو  ،عبدهللا بن منريو  ،عيسى بن يونسو 
وإسرائيل بن يونس، ويزيد بن عبدالعزيز بن  ،الربيع السمان وأبو  ،مرجى بن رجاءو  ،زائدةو 

 وعلي بن مسهر، ومهام، بن سليمان، عبدةو  ،مالك بن سعريو  ،حممد بن بشرسياه، و 
 عن هشام، عن أبيه، عن عبدهللا بن األرقم. ،واملفضل بن فضالة ،شجاع بن الوليدو 

 ن أبيه،ام، عورواه عبدالرمحن بن أيب الزناد، وأبو معشر جنيح بن عبدالرمحن، عن هش *
 

________________________ 

 (.2/399( انظر: شرح علل الرتمذي )1)

 (.2/516هتذيب التهذيب ) (2)

 .(3196) تقريب التهذيب( 6)
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 عن عائشة.
 هشام، عن أبيه، عن ابن عمر. ورواه عمران القطان، عن *

وقد أخرج ابن أيب خيثمة رواية وهيب وحده من رواة الوجه األول عن هشام، مث قال: 
، فاستغرهبا، مث أسند رواية وكيع، عن هشام، على الوجه «رجل عن عروة،: وهيب قال كذا»

 .، مشريًا إىل ترجيحها«يهعن أب»الثاين، ليس فيها: 
 ومل يتبني يل من كالمه استعمالُه قرينة معينة يف هذا الرتجيح.

، وأما أنس بن عياض أبو ضمرة، (1)ووهيب أثبت رواة الوجه األول، فإنه ثقة ثبت
 .(2)وشعيب بن إسحاق، فثقتان

هم أثبت الناس وثالثني راويًا، في لكن اتفاق هؤالء الثالثة مع ثقتهم ال يقاوم رواية ستةً 
يف هشام، وأتقنهم حلديثه وحديث غريه، كمالك، والثوري، وحيىي القطان، وعبدهللا بن 

 ، وشعبة، وابن عيينة، وأيوب، ومحاد بن زيد، ومجاعة من الكبار احلفاظ.(6)منري
 وحلفظهم، وكثرهتم، أشار بعض األئمة إىل ترجيح روايتهم، كما أشار ابن أيب خيثمة:

 وأبو إسحاق، بن وشعيب خالد، بن وهيب روى»: ، وأسند رواية زهريداود أبو قالف
 ،أرقم بن عبدهللا عن حدثه، رجل عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن احلديث هذا ضمرة،
 .(3)«زهري قال كما قالوا هشام، عن رووه الذين واألكثر

 سنح حديث األرقم بن عبدهللا حديث»وقال الرتمذي، وأسند رواية أيب معاوية: 
 عن احلفاظ، من واحد وغري القطان، سعيد بن وحيىي أنس، بن مالك روى هكذا ،صحيح
 عروة، بن هشام عن وغريه، وهيب، وروى األرقم، بن عبدهللا عن أبيه، عن عروة، بن هشام

 .(5)«األرقم بن عبدهللا عن رجل، عن أبيه، عن
 وسفيان راشد، بن معمر رواه وهكذا»وقال اخلطيب البغدادي، وأسند رواية حفص: 

 عروة، ابن عن فروياه ،عياض بن وأنس خالد، بن وهيب الفهمخو  ،هشام عن امجيعً  ،الثوري
 

________________________ 

 (.1381)التهذيب ( تقريب 1)

 (.2196، 533)التهذيب ( تقريب 2)

 ( على أن هؤالء أثبت الرواة عن هشام، وزاد عليهم: الليث بن سعد.161( نص الدارقطين يف سؤاالت ابن بكري )ص6)

 (.1/22سنن )ال( 3)

 (.1/232سنن )ال( 5)
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 .(1)«أرقم بن عبدهللا عن رجل، عن أبيه، عن
وإىل احلفظ والكثرة، فقد جاء يف بعض الروايات عن هشام التصريح بسماع عروة من 

 بينهما: رواية الواسطة عبدهللا بن األرقم، وهذا يضاد  
فجاء التصريح يف رواية معمر، عن هشام، من رواية عبدالرزاق، عنه، وإن كان  -1

 ،أسنده بعضهم عن عبدالرزاق بالعنعنة، لكن الثابت يف املصنف، ويف رواية ابن حزم
ز طريقني عن ، بل إن الضياء ميَّ «كنا مع عبدهللا...»من طريقه: قول عروة:  ،والضياء

 ا التصريح، ويف األخرى العنعنة.يف إحدامه ،عبدالرزاق
 فالظاهر أن العنعنة اختصار من بعض الرواة.

 .(2)لكن حديث معمر عن هشام مضطرب، كثري األوهام، كما قال ابن معني
 وجاء التصريح كذلك يف رواية الثوري، عن هشام، من رواية عبدالرزاق، عنه. -2

، (6)، لكن زافرًا صدوق كثري األوهامبالعنعنةعن الثوري وخالفه زافر بن سليمان، فرواه 
بن هو عبدهللا و  ،(3)«غسان أيب ابن إال زافر عن احلديث هذا يرو مل»وقد ذكر الطرباين أنه 

 .(5)صدوق خيطئ الصنعاين، وهو أيب غسان
كما خالَف عبَدالرزاق: حممُد بُن يوسف الفريايب، فرواه عن الثوري، عن هشام، عن 

 حضرت فلما ،أصحابه يؤم فكان، -عمرة أو- حج يف خرج أنه، األرقم بنأبيه، عن عبدهللا 
 ...، فذكره. هللا رسول مسعت فإين ،بعضكم ليؤمكم: قال الصالة

  وهذه الرواية ليس فيها التصريح بالسماع واملرافقة، وهي تشبه بعض الروايات عن هشام،
سعيد القطان، وغريمها، كبعض روايات سفيان بن عيينة، ورواية حفص بن غياث، وحيىي بن 

 يف ذكر عروة القصَة دون التصريح بكونه مع ابن األرقم.
 دة دون الطبقة األوىل يف الثوري،الرزاق يف طبقة واحوعبدَ  معني الفريايبَّ  وقد جعل ابنُ 

 

________________________ 

 (.2/591( تلخيص املتشابه )1)

 (.2/382( شرح علل الرتمذي )2)

 (.1919)التهذيب ( تقريب 6)

 (.1/122( املعجم األوسط )3)

 غسان أيب بن عبدهللا»، وأسند عن عبيد الكشوري قوله: «خيطئ»، وقال: (8/32الثقات )ذكره ابن حبان يف ( 5)
 .(2/16، ووثقه الطرباين يف املعجم الصغري )«بالعراق حنبل بن أمحد مثل باليمن عندنا
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 عبدالرزاق مثلِّ  مجاعة   على الثوري سفيان يف الفريايب مد ِّ قُ  وقد»لكن قال ابن عدي: 
فاألرجح عن الثوري أنه ال يذكر التصريح  ،(1)«منهم بالثوري أعلم الفريايب :وقالوا ،ونظرائه

 بالسماع فيه.
، واإلسناد إليه صحيح، ومل أجد (2)وجاء التصريح عن أيوب بن موسى، وهو ثقة -6

عنه خالفًا، إال أن عبدالرزاق أخرجه يف مصنفه عن ابن جريج، عنه، بالتصريح، ورواه 
يق عبدالرزاق بالعنعنة، لكن رواه اخلطيب من طريق الطرباين الطرباين واحلاكم من طر 

 بالتصريح، وكذلك رواه مجع من طريق عبدالرزاق، فهو حمفوظ يف حديث أيوب.
فالظاهر أن أقوى الطرق املصرحة بالسماع: رواية أيوب بن موسى، وهذا ما يشري إليه 

، مع اطالعهما (6)ملصرحة إال طريقهأن البخاري يف تارخيه، وابن عبدالرب، مل يذكرا من الطرق ا
على ما عند عبدالرزاق، فالبخاري أخرج رواية أيوب بن موسى من طريقه، وابن عبدالرب نقل 

 بعضه عنه.
: معمر، على ضعف  فيه يف حديث هشام، -كما مرَّ -وقد تابع أيوَب بَن موسى 

ة  كثرية، إال أن أيوب بن واتفاقهما يقوي روايتهما، وإن كانا انفردا بذكر التصريح دون مجاع
، ومع ذلك -كما ذكر ابن املديين-موسى ضابط حلديثه، فإنه ليس له إال حنو أربعني حديثًا 

وأبو  وأبو زرعة، تتابع األئمة على توثيقه، فوثقه ابن سعد، وابن معني، وأمحد، والعجلي،
حاديث الراوي مع ، وسيأيت قول ابن عبدالرب فيه، وقلة أ(3)، والنسائي، والدارقطينداود

 اإلمجاع على ثقته دليل على علو مرتبة ضبطه حلديثه.
وزيادُة مثلِّ التصريح تدل على مزيد ضبط وإتقان، ألن مثلها قد خيتصره املختصر 

 بالعنعنة وحنوها، فيسلك الطريق السهلة.
 وأيب ضمرة، ،وهلذا أشار البخاري إىل اعتمادها يف تعليل رواية الواسطة من حديث وهيب

فذكرمها، مث ذكر رواية مالك بالعنعنة، والقطان باألنأنة، مث ساق رواية أيوب بن موسى هذه 

________________________ 

 (.6/130) ( هتذيب التهذيب1)

 (.325)التهذيب ( تقريب 2)

 (.22/203(، التمهيد )1/503(، التاريخ األوسط )5/66( التاريخ الكبري )6)

 (.1/208( هتذيب التهذيب )3)
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، يعين: يف جعله مرساًل بني عروة وعبدهللا بن (1)«يف إرساله نظر»بتصرحيها بالسماع، وقال: 
 بإدخال الرجل بينهما. األرقم

 .(2)«اأرجو أن يكون صحيحً »وقال ابن السكن وذكر التصريح بالسماع: 
 يشهد اإلسناد فهذا»وقال ابن عبدالرب وساق رواية ابن جريج، عن أيوب بن موسى: 

 ثقتان ،موسى بن وأيوب ،جريج وابن ،متصلة احلديث هذا يف تابعه ومن مالك رواية بأن
 .(6)«حافظان

ومما يؤيد هذا: متابعة أيب األسود، عن أيب األسود حممد بن عبدالرمحن يتيم عروة، عن 
 وفيه التصريح بسماع عروة من عبدهللا بن األرقم. عروة،

 وهذه املتابعة جاءت من طريق ابن هليعة، ورواها عنه: عبدهللا بن وهب، وأسد بن موسى.
وعبدهللا بن هليعة فيه كالم كثري، حمصله أنه ضعيف يف أصل روايته، وأن رواية بعض 

وذلك كرواية عبدهللا بن املبارك،  الرواة عنه أقوى من غريها، وصاحلة لالعتبار، مع ضعفها،
 .(3)وعبدهللا بن وهب، وعبدهللا بن يزيد املقرئ

وهذه الرواية مما يصلح لالعتبار واملتابعة من رواياته، فقد رواها عنه ابن وهب، وهي 
 وصاَحَبه حني رواه. ،تؤيد ما سبق من أن عروة مسع احلديث من عبدهللا بن األرقم

ه، فقد سأله الرتمذي عن نقلُ  ه السابقَ خُر للبخاري اجتهادَ هذا، وقد خالف اجتهاد  آ
 نَّ أوك ،األرقم بن عبدهللا عن ،رجل عن ،أبيه عن ،هشام عن ،وهيب رواه»: فقالاحلديث، 

 .(5)«عندي أشبهَ  هذا
رجح رواية وهيب ملا فيها من إمنا ، و حه هنايترج أن البخاري مل يكن جازًما يف ظاهر  و 

 تدل على مزيد تثبت وحفظ، وخمالفة للجادة السهلة.زيادة  يف اإلسناد، 
________________________ 

(، والعبارة األخرية ليست يف املطبوع، لكن نقلها مغلطاي يف إكمال هتذيب الكمال 5/66( التاريخ الكبري )1)
(1/269.) 

 (.1/269الكمال )( إكمال هتذيب 2)

 (.22/203( التمهيد )6)

( كتبت يف ابن هليعة دراسات مطولة، منها: ما كتبه د. أمحد معبد يف حاشية حتقيقه للنفح الشذي، البن سيد 3)
(، وما كتبه الشيخ طارق بن عوض هللا يف كتابه: النقد البناء حلديث أمساء يف كشف الوجه 836-2/193الناس )

 (.59-36صني للنساء )كفوال

 (.31( علل الرتمذي الكبري )ص5)
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ه أوفق مع قرائن الرتجيح األخرى، وأقوال النقاد، ولكن ما سبق من صنيع البخاري نفسِّ 
فقد نظر البخاري فيه إىل قرائن أقوى من القرينة املذكورة، كثقة الرواة، وعددهم، وورود 

 التصريح بالسماع.
 واحد وغريُ  مالك رواه»عقب نقل كالمه هذا، فقال: ب البخاريَّ  وقد تعقب الرتمذي  

 «.رجل عن :فيه يذكروا مل ،األرقم ابن عن ،أبيه عن ،هشام عن الثقات من
 ثالثة: -على اختالف قوليهم يف إدخال الرجل وإسقاطه-وقد خالف هؤالء كلَّهم 

اه عن عبدالرمحن بن أيب الزناد، وأبو معشر جنيح بن عبدالرمحن السعدي، روي -2، 1
 جيد وهو يصلي ال  هللا رسول كان» هشام، عن أبيه، عن عائشة، وجعل أبو معشر متَنه:

 .«شيًئا بطنه يف
ه البغداديون، وكان حديثه يف وابن أيب الزناد مدين صدوق، قدم بغداد، فأفسد حديثَ 

 يًضا، لكن ابناملدينة أصح منه يف بغداد، وُتُكل ِّم فيه ألجل ذلك، وُتُكل ِّم يف حديثه عن أبيه أ
 .(1)عروة بن هشام يف الناس معني مع كونه ضعَّفه يف غري رواية، ذكر يف رواية أيب داود أنه أثبت

والظاهر من كالم ابن معني األخري أنه فيما كان من رواية املدنيني عن ابن أيب الزناد، 
 بضميمة األقوال األخرى البن معني وغريه.

 ،(2)، ساكن القلزم، من مصراملكي عباد أيب بن إسحاق بن وهذا احلديث من رواية يعقوب
 ،(6)، وذكره ابن حبان يف الثقات«به بأس ال الصدق، حمله»، قال فيه أبو حامت: وهو صدوق

 ابن أيب الزناد إال من طريقه. مدين، ومل أجد روايةَ  لكنه غريُ 
فيه عائشة، وإمنا هو لرواية حنو أربعني راويًا ال يذكر  -كما مرَّ -فة وهذه الرواية خمالِّ 

مطروقة،  : هشام، عن أبيه، عن عائشة، جادة  أصل إسنادحديث عبدهللا بن األرقم، و 
 سلكها ابن أيب الزناد هنا، أو من دونه، فغلط.

 عن احلديث هذا الزناد أيب بن عبدالرمحن روى هكذا»قال الطحاوي، وأخرج روايته: 
 

________________________ 

 تغري صدوق،»قوله: وصفه ب( على 6831)التهذيب يف تقريب ابن حجر (، واقتصر 2/503( هتذيب التهذيب )1)
 «.فقيًها وكان بغداد، قدم ملا حفظه

 القلزم صفة هذا»(، وقد نقل ياقوت وصف مدينة القلزم عن القضاعي، مث قال: 3/688( انظر: معجم البلدان )2)
 «.هلا: سويس يقال منها، قريًبا موضًعا الفرضة وصارت يباب، خراب فهي اليوم فأما قدميًا،

 (.9/285(، ثقات ابن حبان )9/206اجلرح والتعديل ) (6)
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 واحد غري ذلك يف خالفه وقد ،-عنها هللا رضي- عائشة عن ،أبيه عن ،عنه فذكره ،هشام
...، أنس بن مالك منهم ،األرقم بن عبدهللا عن ،أبيه عن ،عنه فذكره ،هشام عن رواه ممن

 ومنهم...، الضرير معاوية وأبو ،اهلمداين منري بن عبدهللا ومنهم...، يونس بن عيسى ومنهم
 بن وعبدهللا ،يونس بن يسىوع ،مالك: وهم ،ذكرنا كما رواه من فكان ...،خالد بن وهيب

 ،الزناد أيب ابن عليه رواه مما بالصواب أوىل ،هشام عن ،خالد بن ووهيب ،معاوية وأبو ،منري
 حجة الزناد أيب ابن وليس ،الزناد أيب ابن على حجة   كذلك رووه الذين هؤالء من واحد وكل
 .(1)«ا؟مجيعً  هبم فكيف ،عليه

ب بن خالد مع رواية اجلماعة يف مقابلة رواية ويالحظ أن الطحاوي استعمل رواية وهي
ابن أيب الزناد، مع أن وهيًبا خيالفهم يف زيادة الرجل، وهذا من استعمال القدر املشرتك يف 

هِّ. ها اختالف  يف نفسِّ  الرتجيح بني الروايات املختلفة، وإن كان بني بعضِّ
هم يف املنت، فرواه د: خمالفتَ وأما رواية أيب معشر، فإنه زاد على خمالفته اجلمَع يف اإلسنا

 دخل عليه من حديث آخر لعائشة:إمنا باملنت املذكور املغاير، و 
 إمنا ،اشيئً  معشر أبو يعمل مل»قال أبو حامت الرازي، وسأله ابنه عن حديث أيب معشر: 

 حديثَ  معشر أبو أراد وإمنا . النيب عن األرقم، بن عبدهللا عن أبيه، عن هشام،: هو
 أحدكم نيَّ يصل ِّ  ال»:  النيب عن عائشة، عن أبيه، عن عتيق، أيب ابن يرويه يالذ عائشة
 .(2)««األخبثني يدافع وهو وال الطعام، حبضرة

أنه دخل على أيب معشر، وعلى ابن أيب  -إىل جانب ما ذكره أبو حامت-أيًضا وحيتمل 
 إذا: »قال أنه ، النيب عنمن حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة،  ،-أو من دونه-الزناد 
 .(6)«بالعشاء واؤ فابد الصالة، وأقيمت ،شاءالعَ  وضع

 عن والصحيح...، معشر أبو فيه ووهم: »وقال الدارقطين، وأسند رواية أيب معشر
 .(3)«األرقم بن عبدهللا عن أبيه، عن :هشام

________________________ 

 (.233-5/232( شرح مشكل اآلثار )1)

 (.261( علل ابن أيب حامت )2)

(، من طريقه، وأخرجه غريمها، 558(، ومسلم )5335، 311( متفق عليه من حديث هشام، أخرجه البخاري )6)
 .(11/292) املهرة (، إحتاف213، 12/153انظر: حتفة األشراف )

 (.13/206( العلل )3)
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عبدهللا بن وهي رواية هلشام بن عروة، عن أبيه، على هذا الوجه،  وقد جاءت متابعة  
 :عنه راويني وجاءت عن عبدهللا من طريق عن عروة، براهيم بن عطاء،إ

 .(1)يزيد بن عياض، ويزيد كذَّبه مالك وغريه أحدمها:
 ، ومل أعرف مسلمَ (2)مرتوك هو، و ورواه عن مسلم: الواقديمسلم بن عبدهللا،  ثانيهما:

عن غريه، وأخرج له هذا  عبدهللا شيَخه، ومل أجد له ترمجة إال اليت عقدها اخلطيب لتمييزه بنَ 
 ، ولعله أخذ هذا من بلد تلميذه الواقدي.(6)احلديث، ووصفه بأنه مديين

وأخشى أن يكون الواقدي دلَّس يزيد بن عياض، فَعمَّاه مبا يصح إطالقه عليه، خاصة 
 .(3)أن يزيد من شيوخه

 يزيد. ه مل أجده، وقد نسب إىل جده يف روايةمث عبدهللا بن إبراهيم بن عطاء نفسُ 
ويالحظ أن منت هذه املتابعة هو منت رواية أيب معشر نفسه، فال بُعد أن يكون يزيد بن 

 .، فهو كذاب كما سبقعياض أخذه منها، فركب له إسناًدا جديًدا
 فهذه املتابعة ليست بشيء، وال تزيد هذا الوجه إال وهًنا.

 حيث رواه عن هشام،عمران بن داور القطان،  :-أيًضا-وخالف اجلماعة عن هشام  -6
 عن أبيه، عن عبدهللا بن عمر، وخالفهم يف متنه أيًضا على ما سبق وصفه.

 احلديث هذا يرو مل»وقد رواه عن عمران: حممد بن بالل، وتفرد عنه، قال الطرباين: 
 .(5)«بالل بن حممد إال عمران عن

، الثقات ىف حبان ابن ذكره، و «اخريً  إال مسعت ما»وحممد بن بالل قال فيه أبو داود: 
 .(3)«اكثريً  حديثه يف يهم»، وقال العقيلي: «عمران عن غربيُ »وقال ابن عدي: 

 وهذا يدل على أن رواياته عن عمران القطان خاصة فيها مناكري وغرائب، وهذا احلديث
 منها، فإنه مل جيئ به عن هشام بن عروة إال عمران، من روايته هو.

________________________ 

 (.1131)التهذيب ( تقريب 1)

 (.3115)التهذيب ( تقريب 2)

 (.1/169( تلخيص املتشابه )6)

 ، ومواضع أخرى(.5/20، 588، 1/36)( انظر رواية الواقدي عن يزيد يف أنساب األشراف، للبالذري 3)

 (.1/233(، املعجم الصغري )3/15، 2/660( املعجم األوسط )5)

 (.6/523( هتذيب التهذيب )3)
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خالفة حممد بن بالل، وإن كان الدارقطين أغفله، والظاهر أن الذي يتحمل عهدة امل
، فيه ووهم عمر، ابن عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن القطان، عمران رواه»فقال: 

 .(1)«األرقم بن عبدهللاأبيه[، عن  عن] عروة، بن هشام عن: والصواب
 احلكم على الوجه الراجح:

 بن األرقم.ترجَّح أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه، عن عبدهللا 
ورواية هشام عن أبيه ال حتتاج إىل إثبات، وقد صرح أبوه عروة بسماعه من عبدهللا بن 
األرقم يف رواية معمر، وأيوب بن موسى، عن هشام، ورواية أيب األسود، عن عروة، كما 

 سلف.
 وهذا إسناد صحيح متصل.

 ض األوجه عنوقد أملح الدارقطين إىل سبب عدم ختريج أصحاب الصحيح له، فذكر بع
 أيوب، األرقم، وقال بن عبدهللا عن عروة، ]عن أبيه[، بن هشام عن والصواب»هشام، مث قال: 

 .(2)«الصحيح يف خيرج مل أرقم، فلهذا بن عبدهللا عن رجل، عن أبيه، عن عروة: بن هشام عن
فذكر الدارقطين االختالف يف إدخال رجل بني عروة وعبدهللا بن األرقم وإسقاطه، 

 على أنه سبب عدم خترجيه يف الصحيح. ونص
د يف الرتجيح فيه، وقد مرَّ أنه كان للبخاري اجتهادان فيه، فهذا يشري إىل وقوع الرتد  

 ومن مث احلكم بصحته على الشرط القوي ألصحاب الصحيح.
 ، وابن خزمية، وابن حبان، بإخراجه يف-وسبق نقل كالمه-وقد صحح احلديث: الرتمذي 

 معجيُ  صحيح، حديث»، واخلليلي، قال: (6)حلاكم يف مواضع خترجيه للحديثصحيحيهما، وا
 .(5)، وجعله ابن عبدالرب أحَد أحسن حديَثني ُرويا مسنَدين يف الباب(3)«هشام عن رواه من

________________________ 

(، وما بني املعقوفني سقط يف املوضع األول، وهو ثابت يف املوضع الثاين، واستدركه 13/206، 12/323( العلل )1)
 (.9/503للعلل ) احملقق يف آخر الطبعة اجلديدة من حتقيقه

 (.12/323( العلل )2)

، وقد تبني أنه ليس على شرط أصحاب الصحيح كما «الشيخني شرط على صحيح(: »1/138( وإن كان قال )6)
 كالم فيه.  -وهو أجل  أصحاب الصحيح-ذكر الدارقطين، لوقوع االختالف فيه، بل قد كان للبخاري 

 فبلغوا على اختالف رواياهتم: أربعني راويًا وراويًا. (، وقد مجعتهم قدر طاقيت،6/868( اإلرشاد )3)

 (.22/205( التمهيد )5)
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استغرب ابن أيب خيثمة رواية وهيب بزيادة رجل بني عروة، وعبدهللا بن األرقم، وأشار 
 مرجوحة برواية وكيع، وليس فيها هذه الزيادة. إىل أهنا

وتبني أن رأي ابن أيب خيثمة موافق لقرائن الرتجيح، كقرينة الكثرة، واحلفظ، ومتوائم مع 
ورود تصريح عروة بسماعه من عبدهللا بن األرقم يف بعض الروايات، ومع متابعة أيب األسود 

 هلشام، عن أبيه عروة.
 ،داود، وأيب البخارين األئمة تصرحًيا وتلوحًيا، كوقد وافقه على ذلك مجاعة م

 .ابن عبدالرب، و اخلطيب البغدادي، و ابن السكن، و الرتمذيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:331-1/333)التاريخ الكبري الس ِّ
 :ياألوس مالك بن وعبدهللا (أ/2121)

 ابن حدثنا: قال سعد، بن إبراهيم بن يعقوب حدثنا: قال أيب، حدثنا -ب/2121
 أن ،مسعود بن عتبة بن عبدهللا بن دهللاعبي أخربين: قال عمه، عن شهاب، بنا أخي
 قال هللا رسول أن أخربه، األوسي مالك بن عبدهللا أن ،أخربه املزين (2)خليد بن شبل

 ،«بضفري ولو فبيعوها زنت إن مث ،فاجلدوها زنت إن مث فاجلدوها، زنت إن» :للوليدة
 .الرابعة أو الثالثة يف ،احلبل :والضفري

 .قال كذا
 عبيدهللا، عن الزهري، عن عيينة، بن سفيان حدثنا: قال أيب، حدثنا -ج/2121

 :قال ؟حتصن ومل تزين األمة عن سئل  النيب أن ،وشبل ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن
 .حنوه ذكر مث ،«...فاجلدوها زنت إن»

 عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، عن سفيان، حدثنا: قال أيب، وحدثنا -د/2121
 ،رجل إليه فقام ، هللا رسول عند كنا: قالوا ،وشبل ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن

: فقال ،منه أفقه وكان ،خصمه فقام .هللا بكتاب بيننا قضيت إال باهلل أنشدك: فقال
 على اف  عسي كان ابين إن: قال ،«قل»: قال .يل وائذن ،هللا بكتاب بيننا اقض   ،صدق

 فأخربوين ،العلم أهل من رجاال   فسألت وخادم، ةشا مبائة منه فافتديت بامرأته، فزنا ،هذا
:  هللا رسول فقال: قال .الرجم امرأته على وأن ،عام وتغريب ،مائة جلد ابين على أن
 ابنك وعلى ،د  ر   واخلادم شاة املائة هللا، بكتاب بينكما ألقضين  ،بيده نفسي والذي»

 اعرتفت فإن هذا، امرأة لىع -أسلم من رجل- أنيس يا وأغد عام، وتغريب ،مائة جلد
 .فرمجها فاعرتفت: قال ،«فارمجها

 معي بن حيىي فكتب هذا؟ عيينة ابن حديث عن معي بن حيىي سئل -ه/2121
 

________________________ 

سند املصنف: خليد، يف تسمية والد شبل، فقيل كما أ ( وقع يف تضاعيف االختالف يف هذا احلديث اختالف  1)
 لكون نقطة حبث ابن أيب خيثمة فيما عداه، ولن أعرض هلذا اخلالف،غري ذلك،  لوقيوقيل: خالد، وقيل: حامد، 

 (.7سبق يف حدود البحث )صالتزاًما مبا 
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 .«اشيئ   النيب من يسمع مل ،خطأ»: «شبل» على بيده
 (:1/682فر الثالث من التاريخ الكبري )وقال ابن أيب خيثمة يف الس ِّ 

 ،عبيدهللا عن ،الزهري عن عيينة، ابن حديث عن معي بن حيىي وسئل -2001
 بيننا قضيت إال هللا أنشدك: فقال ،رجل قام: وشبل ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن

 .«اشيئ   -السالم عليه- النيب من يسمع مل ،خطأ شبل»: حيىي قال ؟...هللا بكتاب
 .بيده ،«خطأ»«: شبل» على معي بن حيىي وكتب
 

: حديث  :(2)األ م ة أوال 
 :الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك الوجه األول:

 (،5/11أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *
 (،1711، 1621وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة )

 ، به، ومل يسوقا متنه.أيب خيثمةكالمها )البخاري، والبغوي( عن 
 ( واخلطيب3516ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 11317وأخرجه أمحد ) *

 ،-(15/511(، واملزي يف هتذيب الكمال )1/513يف الفصل للوصل املدرج يف النقل )
 /املنتخب(،316وعبد بن محيد يف مسنده )

 ( عن احلسن بن علي،1115وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
 داود احلراين،( عن أيب 7666والنسائي يف الكربى )

يعقوب بن إبراهيم بن أربعتهم )أمحد، وعبد، واحلسن بن علي، وأبو داود احلراين( عن 
 ، به، بنحوه.سعد

، والبخاري -(1/515ومن طريقه اخلطيب يف الفصل )-( 11318وأخرجه أمحد ) *
 ومن طريقه-( 1/333(، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )5/11يف التاريخ الكبري )

(، والنسائي يف 1113، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )-(1/513اخلطيب يف الفصل )
________________________ 

 اسم(، وأبو الق1/15( هكذا أطلق عليه بعض األئمة، منهم: حممد بن حيىي الذهلي، كما يف التمهيد البن عبدالرب )1)
/خمتصره(، وابن 3/363(، واخلالفيات )16/612(، والبيهقي يف معرفة السنن )3/361البغوي يف معجم الصحابة )

 (.1/536(، واخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل )63/55(، واالستذكار )1/88عبدالرب يف التمهيد )
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يف /خمطوط(، والطحاوي 35(، وأمحد بن جوصا يف حديثه عن شيوخه )7663الكربى )
 (، وابن قانع يف معجم الصحابة3761(، وشرح مشكل اآلثار )3/135شرح معاين اآلثار )

(، من 1/515(، واخلطيب يف الفصل )1757لشاميني )(، والطرباين يف مسند ا6/161)
 طريق بقية بن الوليد، عن حممد بن الوليد الزبيدي،

 ،1/333(، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )5/63والبخاري يف التاريخ الكبري )
، عن حيىي بن -(1/513(، واخلطيب يف الفصل )8/633ومن طريقه البيهقي )-( 333

 (، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ5/63، والبخاري يف التاريخ الكبري )(1)ريعبدهللا بن بك
، -(1/513(، واخلطيب يف الفصل )8/633ومن طريقه البيهقي )-( 333، 1/333)

( عن ابن أيب داود الربلسي، وبشرويه بن حممد يف 3733والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
ن سهل بن عسكر، أربعتهم )البخاري، ويعقوب، ( من طريق حممد ب/خمطوط37حديثه )

وابن أيب داود، وحممد بن سهل بن عسكر( عن عبدهللا بن صاحل كاتب الليث، كالمها )حيىي 
 ابن بكري، وعبدهللا بن صاحل( عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد،

ومن طريقه اخلطيب يف الفصل -(، ويعقوب بن سفيان 5/63والبخاري يف التاريخ )
(، وأبو القاسم البغوي يف معجم 7661، والنسائي يف الكربى )-(6)(513، 1/516)

(، وشرح مشكل 3/135(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )1713، 1628الصحابة )
(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 6/161(، وابن قانع يف معجم الصحابة )3768اآلثار )

من طريق عبدهللا بن وهب، والبخاري  (،516، 1/511(، واخلطيب يف الفصل )3511)
علي بن  طريق نم (،1/631، واحلازمي يف الفيصل يف مشتبه النسبة )(5/63يف التاريخ )

( من طريق حممد بن علي بن 6/161، 1/333املديين، وابن قانع يف معجم الصحابة )
أبيه ، كالمها )ابن املديين، وحممد بن علي بن وضاح( عن وهب بن جرير، عن (3)وضاح

 جرير بن حازم، كالمها )عبدهللا بن وهب، وجرير بن حازم( عن يونس بن يزيد األيلي،
________________________ 

اًدا على نسخة، خالف أصلني آخرين، فغلط، ورواية ابن ها حمقق التاريخ الكبري ل:ى: حيىي بن أيب بكري، اعتم( غريَ 1)
 بكري عن الليث، وراوية البخاري عنه، مشهورة.

 آخر ل:ى يعقوب. ( بإسناد املعرفة والتاريخ، وليس يف القطعة املطبوعة منه، وبإسناد  6)

 بن علي حدثنا»ول: ( أخرجه ابن قانع يف املوضعني بإسناد واحد من أوله، لكنه وقع عليه سقط، فقال يف األ3)
 عبيدهللا عن الزهري، عن يونس، مسعت: قال أيب، نا جرير، بن وهب وضاح، نا بن علي بن حممد نا الفامي، احلسن

= 
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 ( عن األوزاعي،11/53وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ، به، بنحوه.الزهريأربعتهم )الزبيدي، وعقيل، ويونس، واألوزاعي( عن 

واية البخاري، ، ور (1)يف رواية يعقوب بن سفيان، عن حيىي ابن بكري-لال أن عقياًل 
، -ويعقوب بن سفيان، وحممد بن سهل بن عسكر، عن عبدهللا بن صاحل، عن الليث، عنه

، قاال عن الزهري، عن -يف رواية ابن املديين، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عنه-ويونس 
 عبيدهللا، عن شبل: عن مالك بن عبدهللا.

 يب هريرة، وزيد بن خالد، وشبل:الوجه الثاين: الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أ
 ، به، تامًّا.أيب خيثمة( عن 6381، 1623أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *
 (،1/331ومن طريقه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )-( 831وأخرجه احلميدي ) *

(، والبيهقي 5633(، والطرباين يف املعجم الكبري )1/335وابن قانع يف معجم الصحابة )
(8/633)-، 

(، وابن أيب 6525ومن طريقه ابن ماجه )-( 37633، 68821وابن أيب شيبة )
 ،-(5633، والطرباين )(6)(1116عاصم يف اآلحاد واملثاين )

________________________ 
= 

مثله يف املوضع الثاين، لكنه نسب شيخه فيه، ، و «قال...  هللا رسول أن املزين، مالك بن شبل عن عبدهللا، بن
  هللا رسول أن أوس، بن مالك بن عبدهللا عن حامد، بن شبل عن: »عندهفسماه: علي بن احلسن بن سريج، ووقع 

، وترجم عليه  «شبل بن مالك»، فصار من مسند «بن حامد، عن عبدهللا بن»فسقط عليه يف األول: ، «قال...
: شبل بن مالك: »-وهو قسم األوهام-(، يف القسم الرابع 3/312كذلك، وقد تعقبه ابن حجر، فقال يف اإلصابة )

 عن الزهري، عن يونس، عن حازم، بن جرير طريق من ترمجته يف أورد فإنه فاحًشا، خطأً  فيه فأخطأ قانع، ابن ذكره
اخلبط  هذا احلديث، ونشأ...« فاجلدوها األمة زنت لذا: »قال  هللا رسول أن املزين، مالك بن شبل عن عبيدهللا،

 بن» فسقط: مالك، بن عبدهللا عن حامد، بن شبل عن ،عبيدهللا عن الزهري، عن يونس، عن: هو فإمنا سقط، عن
وليس يف طريق احلديث على كثرهتا رواية ليونس، عن الزهري، عن «. مالك بن شبل عن فصار: ،«عبدهللا عن حامد

 عبيدهللا، عن شبل، لال هذه الرواية الوهم.
 نا، ومل أبينه يف اختالف الرواة.خ، فلذا نَبهت عليه هس  وهذا ليس اختالف رواية، لكنه سقط، واختالف ن  

 ،(1/333يرويه يعقوب عن عبدهللا بن صاحل وابن بكري مقرونني وقد تصرف حمقق املعرفة والتاريخ يف املوضع الثاين )( 1)
قوب رواه فيه (، مع أن يع1/333فجعل مكان مالك بن عبدهللا: عبدهللا بن مالك، ومل يفعل هذا يف املوضع األول )

 سه سواء.باإلسناد نف

 ( من طريق ابن أيب عاصم، لكن وقع فيه شيخه: عثمان بن أيب شيبة، وابن6/351( أخرجه ابن األثري يف أسد الغابة )6)
 األثري لمنا ينقل من اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم، واملثبت ما فيه، ومل أجد لعثمان رواية للحديث سوى هذه لو صحت.



 ونعشر وال لثثااليث احلد 377                                                                                                

 (،17333وأمحد )
 ( عن مالك بن لمساعيل،6555والبخاري يف صحيحه )

 ( عن حممد بن الصباح، 6525وابن ماجه )
 ن عبدة،( عن أمحد ب8338، 3728والبزار )
 ( عن حوثرة بن حممد،3728والبزار )

 خالد بن يوسف،عن و 
 ( عن احلارث بن مسكني،7663والنسائي يف الكربى )
 ( عن حممد بن العالء أيب كريب،2/237والطربي يف تفسريه )

 ( عن سريج بن يونس،6381، 1623والبغوي يف معجم الصحابة )
 رئ،( عن حممد بن عبدهللا بن يزيد املق1623)فيه و 
 ،(1)أيب موسى هارون بن عبدهللا البزازعن و 
 ( عن أمحد بن منيع،6381)فيه و 

 ( عن عبدالغين بن أيب عقيل،3763والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
(، ومعرفة 8/633(، والبيهقي يف الكبري )3763والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

 (، من طريق الشافعي،12136السنن )
 (، من طريق عبدالرحيم بن منيب،1/531اخلطيب يف الفصل )(، و 8/633والبيهقي )

/خمطوط( من 81وزاهر بن طاهر الشحامي يف أحاديث عبدالرمحن بن بشر بن احلكم )
 طريق عبدالرمحن بن بشر،

حممد بن و  ،مالك بن لمساعيلو  ،وأمحد ،وابن أيب شيبة ،احلميديالثمانية عشر راويًا )
  وأبو  ،احلارث بن مسكنيو  خالد بن يوسف،و  ،بن حممدحوثرة و  ،أمحد بن عبدةو  ،الصباح
عبدالغين بن و  ،أمحد بن منيع، و هارون بن عبدهللاو  ،بن املقرئوا ،سريج بن يونسو  ،كريب

________________________ 

، «حدثنا أبو خيثمة، وابن املقرئ، وسريج، وأبو موسى، وابن البزار»(: 612خلطي )ق( وقع يف املطبوعة، وأصلها ا1)
والظاهر أن البغوي لذا روى عن أيب موسى فهو هارون بن عبدهللا البزاز، وقد روى عنه فسماه وكناه هبذا التمام يف 

( يف حديث العسيف 3/633/ط. مربة اآلل واألصحاب(، وقد مساه يف موضع آخر )33موضع من أوائل الكتاب )
 ، ووقع فيه خطأ واو العطف نفسه.«هارون ابن البزاز: »-وسيأيت-



 ونعشر وال لثثااليث احلد 378                                                                                                

، سفيان بن عيينة( عن عبدالرمحن بن بشرو  ،عبدالرحيم بن منيبو  ،الشافعيو  ،أيب عقيل
 به، بنحوه.

الغين بن أيب عقيل، مل يذكروا شباًل يف لال أن مالك بن لمساعيل، وأبا كريب، وعبد
 اإلسناد.
/رواية 1776/رواية ابن القاسم، 55/رواية حيىي، 1513وأخرجه مالك يف املوطأ ) *

 (،123ومن طريقه عبدهللا بن املبارك يف مسنده )-/رواية حممد بن احلسن( 735أيب مصعب، 
، (1)1733ومسلم ) (،2837، 6153(، والبخاري )6371(، والدارمي )17357وأمحد )
(، والنسائي 1/331(، ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )3321(، وأبو داود )1733

(، وأبو عوانة 2/232(، والطربي يف تفسريه )861(، وابن اجلارود )7611يف الكربى )
(، وابن املنذر يف 122(، وأبو القاسم البغوي يف حديث مصعب الزبريي )2367، 2362)

(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 117(، واإلقناع )/الفالح1662، 1617األوسط )
(، 3333(، وابن حبان )5636(، والطرباين )3766(، وشرح مشكل اآلثار )3/135)

أ(، 635(، وأبو أمحد احلاكم يف األسامي والكىن )ق3/163واجلصاص يف أحكام القرآن )
(، وحممد بن 273لناسخ واملنسوخ )(، وابن شاهني يف ا113واجلوهري يف مسند املوطأ )

، 633، 8/636(، والبيهقي يف الكبري )36أمحد ابن شاكر القطان يف فوائده عن شيوخه )
(، واحلنائي 8665(، وشعب اإلميان )12161(، ومعرفة السنن )6581(، والصغري )633

 (، وزاهر بن طاهر الشحامي يف عوايل1/538(، واخلطيب يف الفصل )633يف فوائده )
(، وابن عساكر يف 573(، واجلورقاين يف األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري )33مالك )

 ،-(158معجمه )

________________________ 

( أخرجه مسلم يف هذا املوضع عن عبدهللا بن مسلمة القعنيب، وحيىي بن حيىي، ومل يذكر احلديث عنده لال عن أيب 1)
 موطأ حيىي، ويف عدة من طريق حيىي، لكن احلديث يف -كما سيأيت-( 6/633هريرة، وكذلك أخرجه البيهقي )

روايات من طريق القعنيب بإثبات زيد بن خالد، وقد أخرجه مسلم نفسه يف املوضع التايل من طريق ابن وهب، عن 
 مالك، وفيه ذكر زيد.

( اختالفًا يف ذكر زيد عن مالك، لال أن األظهر أنه اختصار من بعض 11/56وقد ذكر الدارقطين يف العلل )
 وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري، عن مالك، عن املوطأ، وأصحاب وهب، ابن ورواه»ين: الرواة، قال الدارقط

 «.خالد بن
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عن زمعة  -(5635ومن طريقه الطرباين )-( 6235، 1331، (1)113والطيالسي )
 بن صاحل،

(، وأبو عوانة 1733(، ومسلم )17351ومن طريقه أمحد )-( 13518وعبدالرزاق )
(، واخلطيب يف الفصل 5631(، والطرباين )1625وي يف معجم الصحابة )(، والبغ2365)
 (، من طريق معمر بن راشد،17358، وأمحد )-(1/531)

( عن عمرو 1733( عن زهري بن حرب أيب خيثمة، ومسلم )6636والبخاري )
، -(3765وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-( 7618الناقد، والنسائي يف الكربى )

(، من طريق أيب داود احلراين، ثالثتهم )أبو خيثمة، وعمرو 1/531يف الفصل )واخلطيب 
 الناقد، واحلراين( عن يعقوب بن لبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صاحل بن كيسان،

 ( من طريق حممد بن الوليد الزبيدي،1/333ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
(، وابن 3762شرح مشكل اآلثار )(، والطحاوي يف 7617والنسائي يف الكربى )

 (، من طريق حيىي بن سعيد األنصاري،1/12عبدالرب يف التمهيد )
، -(1/516ومن طريقه اخلطيب يف الفصل )-ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ 

(، وشرح مشكل 3/135(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )7661والنسائي يف الكربى )
 يونس بن يزيد،(، من طريق 3768اآلثار )

( عن عباس الدوري، عن يعقوب بن لبراهيم بن سعد، عن أبيه 2368وأبو عوانة )
 لبراهيم بن سعد،
 ( من طريق الوليد بن كثري،5633والطرباين )

 ( من طريق حممد بن لسحاق،3335والدارقطين )
 ( عن حممد بن أيب حفصة،6/333وعلقه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

( عن جرير بن 11/53(، والدارقطين يف العلل )3/366ي يف الضعفاء )والعقيل
( عن أيب شيبة لبراهيم بن عثمان، كالمها )جرير، 11/53عبداحلميد، والدارقطين يف العلل )
 وأبو شيبة( عن منصور بن املعتمر،

 حيىي و  ،الزبيديو  ،صاحل بن كيسانو  ،معمرو  ،زمعة بن صاحلو  ،مالكاالثنا عشر راويًا )
 

________________________ 

 ( مل يذكر يف هذا املوضع لال زيًدا فقط، وذكره وأبا هريرة يف املوضعني اآلخرين، وكذلك يف رواية الطرباين من طريقه.1)
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 ،بن لسحاقوا ،الوليد بن كثريو  ،لبراهيم بن سعدو  ،يونس بن يزيدو  ،بن سعيد األنصاري
 ، به، بنحوه.الزهري( عن منصور بن املعتمرو  ،حممد بن أيب حفصةو 

، وروايتهما على هذا الوجه (1)لال أن الزبيدي، ويونس، ذكرا زيد بن خالد وحده
 بل، عن عبدهللا بن مالك(،معطوفة على رواية الوجه السابق )الزهري، عن ش

، عن (6)-أو غريه-وقال جرير، عن منصور بن املعتمر: عن الزهري، عن زيد بن خليدة 
 أيب هريرة،

 وقال أبو شيبة، عن منصور: عن الزهري، عن أيب هريرة.
( من طريق أيب أويس، والطرباين 3/132وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) *

 التسيري، عن عبيدهللا بن سعد، عن يعقوب بن لبراهيم بن ( عن أمحد بن زهري5632)
( من طريق عبدهللا بن جعفر، كالمها )أبو أويس، ولبراهيم بن 5637سعد، عن أبيه، و)

 ، به بنحوه.عبيدهللا بن عبدهللاسعد، وعبدهللا بن جعفر( عن صاحل بن كيسان، عن 
 :الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة :الثالثالوجه 

( 11) (3)أخرجه عيسى بن محاد يف حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب *
(، وابن عدي يف 372(، والرامهرمزي يف احملدث الفاصل )ص7665ومن طريقه النسائي )-

(، واملزي يف هتذيب الكمال 381(، وأبو موسى املديين يف اللطائف )2/133الكامل )
(، ويعقوب 6522ن حممد، وابن ماجه )( عن يونس ب63321، وأمحد )-(61/633)

(، من طريق 381(، وأبو موسى املديين يف اللطائف )1/333الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
(، والطرباين يف املعجم األوسط 1/333حممد بن رمح، ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )

وسى املديين يف ، وأبو م-(381ومن طريقه أبو موسى املديين يف اللطائف )-( 8716)
(، من طريق عبدهللا بن صاحل كاتب 61/636(، واملزي يف هتذيب الكمال )381اللطائف )

________________________ 

على معمر يف لفراد زيد بن خالد وذكر أيب هريرة معه، ومل أجد ما ( خالفًا 11/53( وقد ذكر الدارقطين يف العلل )1)
 .-كما سبق-ذكر مسنًدا، والظاهر أن لسقاط أيب هريرة اختصار 

 ( كذا عند العقيلي، وعند الدارقطين: عن زيد بن خالد.6)

من حديث أيب احلارث اجلزء األول »العمرية بالظاهرية(: من جماميع  11أ/جمموع 1( هذا امسه يف األصل اخلطي )ق3)
 أحاديث»، وطبع باسم: جزء حديث يزيد بن أيب حبيب، برواية الليث، ضمن «الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب

 يب نفسه، وأخطأ يف امسه يف مواضع.، بتحقيق محزة الزين، وجعل احملقق  مؤلف ه: يزيد  بن  أيب حب«الشيوخ الكبار
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(، 3/361(، والعقيلي يف الضعفاء )1/333الليث، ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
(، من طريق حيىي بن عبدهللا بن بكري، والبزار 6/138وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )

(، والطحاوي يف شرح 7663من طريق شبابة بن سوار، والنسائي يف الكربى )( 18/637)
 ،عيسى بن محاد(، من طريق شعيب بن الليث بن سعد، سبعتهم )3/132معاين اآلثار )

( عن الليث بن سعد، شعيبو  ،شبابةو  ،بن بكريوا ،عبدهللا بن صاحل، و بن رمح، وايونسو 
 ، به، بنحوه.الزهري بن أيب فروة، عن عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمار بن عبدهللا

 لال أن عيسى بن محاد قال: عن الزهري، أن عروة، وعمرة، حَدثاه...
ووقع يف رواية الطحاوي من طريق شعيب بن الليث، وأيب نعيم من طريق عبدهللا بن 

 صاحل: عمارة بن أيب فروة، وقال شبابة مرة: عمار، ومرة: عمارة.
 عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة:الوجه الرابع: الزهري، 

وعنه الطحاوي يف شرح -( 7612(، والنسائي يف الكربى )8383أخرجه البزار ) *
(، من طريق لسحاق 55/388، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )-(3736مشكل اآلثار )

 بن راشد،
، -(3731وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-( 7615والنسائي يف الكربى )

، من -(6/683ومن طريقه الذهيب يف معجم الشيوخ )-( 231ن األعرايب يف معجمه )واب
 طريق حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن لمساعيل بن أمية،

 ، به، بنحوه.الزهريكالمها )لسحاق بن راشد، ولمساعيل بن أمية( عن 
 ثاني ا: حديث العسيف:

عن أيب هريرة، وزيد بن خالد،  الوجه األول: الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا،
 :وشبل
 ، به، مبثله.أيب خيثمة( عن 3/633، 1622أخرجه البغوي يف معجم الصحابة ) *
ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن -( 6758وأخرجه الشافعي يف األم ) *

(12712)-، 
 ،-(8/611ومن طريقه البيهقي يف الكبري )-( 833واحلميدي )
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(، وابن أيب 6531ومن طريقه ابن ماجه )-( 37672 ،61223وابن أيب شيبة )
 ،-(5116(، والطرباين )1113عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 ،-(163ومن طريقه ابن البخاري يف مشيخته )-( 17336وأمحد )
 (، عن حممد بن يوسف،2851(، والبخاري )6323والدارمي )
 الدارمي، واخلطيب دسعي بن ( من طريق عثمان8/666(، والبيهقي )2867والبخاري )

 الفريايب، كالمها )البخاري، والدارمي، والفريايب( حممد بن ( من طريق جعفر1/317يف الفصل )
 عن علي بن املديين،

، كالمها املثىن بن معاذ( من طريق 1/533(، واخلطيب يف الفصل )7678والبخاري )
 )البخاري، ومعاذ( عن مسدد بن مسرهد،

، 18، 17ول من حديثه عن سفيان بن عيينة )وعلي بن حرب الطائي يف األ
(، وابن البخاري 633ومن طريقه ابن عساكر يف األربعني من املساواة )ص-/خمطوط( 11

 ،-(533(، وابن مجاعة يف مشيخته )ص165يف مشيخته )
 ( عن هشام بن عمار،6531وابن ماجه )
 الصباح، (، من طريق حممد بن1/317(، واخلطيب يف الفصل )6531وابن ماجه )

(، عن 1/628(، وغريب احلديث )155وابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث )ص
 حممد بن عبيد،

 ( عن نصر بن علي،1333واليرمذي )
 ( عن أمحد بن عبدة،8331، 3773والبزار )

(، من طريق 1/317(، واخلطيب يف الفصل )338وحممد بن نصر املروزي يف السنة )
 لسحاق بن راهويه،

 ( عن حيىي بن حيىي،351صر املروزي يف السنة )وحممد بن ن
ومن طريقه النحاس -( 7156، 5131(، والكربى )8/631والنسائي يف الصغرى )

 عن قتيبة بن سعيد، -(313يف الناسخ واملنسوخ )ص
(، عن حممد بن عبدهللا بن 1622(، والبغوي يف معجم الصحابة )811وابن اجلارود )

 يزيد املقرئ،
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ومن طريقه ابن عساكر يف األربعني من املساواة -( 2325، 2333وأبو عوانة )
(، عن 13(، وشرح مشكل اآلثار )3/133، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )-(631)ص

 يونس بن عبداألعلى،
ومن طريقه ابن عساكر يف األربعني من املساواة -( 2325، 2333وأبو عوانة )

( من 133، واحلنائي )ن يعقوب األصممن طريق حممد ب (8/666، والبيهقي )-(631)ص
 أمحد بن شيبان،عبدهللا بن احلسني بن مجعة، كالمها )األصم، وابن مجعة( عن طريق 

 ( عن أمحد بن منيع،3/633، 1622والبغوي يف معجم الصحابة )
 ( عن سريج بن يونس،3/633)فيه و 
 هارون بن عبدهللا البزاز،عن و 

(، عن عيسى 13(، وشرح مشكل اآلثار )3/133والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )
 بن لبراهيم الغافقي،

-م( 138وابن األعرايب يف حديث سعدان بن نصر عن ابن عيينة وغريه من شيوخه )
(، وابن البخاري يف مشيخته 152(، واخللعي يف اخللعيات )8/611ومن طريقه البيهقي )

 عن سعدان بن نصر، -(162)
 هللا بن عبداحلكم،( من طريق عبد5111والطرباين )

من  -(16/137كما ذكر ابن حجر يف فتح الباري )-واإلمساعيلي يف مستخرجه 
 طريق عمرو بن علي، 

 وعبداجلبار بن العالء، 
 والوليد بن شجاع،
 ويعقوب الدورقي،

 ولبراهيم بن سعيد اجلوهري، 
(، من طريق 1337(، وابن عساكر يف معجمه )1/312واخلطيب يف الفصل )

 يم بن منيب،عبدالرح
 ( من طريق سعيد بن منصور،1/317واخلطيب يف الفصل )

 (، من طريق سليمان بن أيوب الصريفيين،75(، ويف الكفاية )ص1/533و)
 ( من طريق عبدالرمحن بن بشر،631وابن عساكر يف األربعني من املساواة )ص
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 ،حممد بن يوسفو  ،وأمحد ،وابن أيب شيبة ،واحلميدي ،الشافعياألربعة والثالثون راويًا )
حممد بن و  ،حممد بن الصباحو  ،هشام بن عمارو  ،وعلي بن حرب ،مسددو  ،بن املديينوا

 ،املقرئوابن  ،قتيبةو  ،حيىي بن حيىيو  ،بن راهويهوا ،أمحد بن عبدةو  ،نصر بن عليو  ،عبيد
 ،وهارون بن عبدهللا ،سريجو  ،أمحد بن منيعو  ،أمحد بن شيبانو  ،يونس بن عبداألعلىو 
عمرو بن علي، وعبداجلبار بن و  ،عبدهللا بن عبداحلكم، و سعدانو  ،ى بن لبراهيمعيسو 

عبدالرحيم بن و ولبراهيم بن سعيد اجلوهري،  ويعقوب الدورقي، العالء، والوليد بن شجاع،
، سفيان بن عيينة( عن عبدالرمحن بن بشرو  ،سليمان بن أيوبو  ،سعيد بن منصورو  ،منيب

 به، بنحوه.
، ويونس بن -يف رواية البخاري عنهم-يوسف، وابن املديين، ومسدًدا لال أن حممد بن 

 ، أسقطوا شباًل.-يف رواية أيب عوانة عنهما-عبداألعلى، وأمحد بن شيبان 
 الوجه الثاين: الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد:

/رواية 1723ن القاسم، /رواية اب53/رواية حيىي، 1536أخرجه مالك يف املوطأ ) *
(، 635ومن طريقه الشافعي يف الرسالة )ص-/رواية حممد بن احلسن( 215أيب مصعب، 

(، واليرمذي 3335(، وأبو داود )2836، 2233(، والبخاري )6817، 6727واألم )
(، والنسائي يف الصغرى 331(، وحممد بن نصر املروزي يف السنة )1333)عقب 

(، 2333، 2611(، وأبو عوانة )11735، 7153، 1531(، والكربى )عقب 8/633)
، 8316(، وابن املنذر يف األوسط )1627وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة )

، 15(، وشرح مشكل اآلثار )3/135(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )/الفالح1165
البيهقي (، و 113(، واجلوهري يف مسند املوطأ )5115، 5111، 5113(، والطرباين )12

(، واحلنائي 12712، 12272(، ومعرفة السنن )6535(، والصغري )8/616يف الكبري )
، واخلطيب يف الفصل (1)(1/76(، وابن عبدالرب يف التمهيد )662يف احلنائيات )

 ،-(6571(، والبغوي يف شرح السنة )1/533)
________________________ 

 عاصم أبا أن لال احلديث، هذا لسناد يف مالك عن خالف وال»الك، قال: ( أخرجه من طريق أيب عاصم، عن م1)
 مالك عن فيه والصحيح هريرة، أبا يذكر مل خالد، بن زيد عن عبيدهللا، عن شهاب، ابن عن مالك، عن رواه النبيل
 وعبدهللا القاسم، نواب وهب، وابن القعنيب، املوطأ، منهم رواة مجاعة عند عنه كذلك خالد، بن زيد مع هريرة أيب ذكر
(، مث 11/52، وقد كان الدارقطين ذكر رواية أيب عاصم يف علله )«عفري وابن مصعب، بكري، وأبو وابن يوسف، بن

= 
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اين ومن طريقه الطرب -( 6232، 1333، (1)155وأبو داود الطيالسي يف مسنده )
 عن زمعة بن صاحل، -(3316(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )5111)

 ، والبخاري-(8/666(، والبيهقي )5118ومن طريقه الطرباين )-( 1361والطيالسي )
، -(11/185ومن طريقه ابن حزم يف احمللى )-( 7112(، والنسائي يف الكربى )2831)

(، والبيهقي يف الكبري 5117اين )(، والطرب 6813وأبو القاسم البغوي يف اجلعديات )
(، من طريق 6581(، والبغوي يف شرح السنة )6551(، والصغري )632، 8/666)

 عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون،
(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 5111ومن طريقه الطرباين )-( 1333والطيالسي )

املعرفة والتاريخ  (، ويعقوب الفسوي يف7113، 2835، 6215(، والبخاري )3316)
 ، من طريق ابن أيب ذئب،-(1/532ومن طريقه اخلطيب يف الفصل )-( 1/336)

(، وأبو عوانة 1218(، ومسلم )17338ومن طريقه أمحد )-( 13331وعبدالرزاق )
 عن معمر بن راشد، -(1/537(، واخلطيب يف الفصل )5181(، والطرباين )2617)

عن  -(5188(، والطرباين )2618عوانة )ومن طريقه أبو -( 13313وعبدالرزاق )
 ابن جريج،

(، 8/663(، والبيهقي )3161(، والطرباين يف مسند الشاميني )7623والبخاري )
 من طريق شعيب بن أيب محزة،

( من طريق أيب الوليد الطيالسي، والبخاري 8/613(، والبيهقي )6313والبخاري )
، -(183، 11/183احمللى )ومن طريقه ابن حزم يف - (1217ومسلم ) (،6763)

(، والبيهقي 11616، 7153(، والنسائي يف الكربى )1333واليرمذي )عقب 
 (1217(، من طريق قتيبة بن سعيد، ومسلم )1/537(، واخلطيب يف الفصل )8/613)
ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ  ،-(8/653ومن طريقه ابن حزم يف احمللى )-
، عن حممد بن رمح، ويعقوب الفسوي يف -(8/613ي )ومن طريقه البيهق-( 1/336)

________________________ 
= 

، فهذا اختصار وتقصري، وليس «خالد بن وزيد هريرة، أيب عن: فيه فقالوا مالك، عن املوطأ، أصحاب ورواه»قال: 
 .-فيما يظهر- اختالف رواية

 ر يف هذا املوضع لال زيًدا، كما فعل يف حديث األمة، واألمر هنا كما هو هناك.( مل يذك1)
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(، من 5113، والطرباين )-(8/613ومن طريقه البيهقي )-( 1/336املعرفة والتاريخ )
ومن -( 1/336طريق أيب صاحل عبدهللا بن صاحل، ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )

ملعرفة والتاريخ عن حممد بن خالد، ويعقوب الفسوي يف ا -(8/613طريقه البيهقي )
( من طريق أمحد بن 8/613، والبيهقي )-(8/613ومن طريقه البيهقي )-( 1/336)

لبراهيم بن ملحان، كالمها )يعقوب، وابن ملحان( عن حيىي بن عبدهللا بن بكري، وأبو عوانة 
 ( من طريق يزيد بن موهب، والطرباين3337( من طريق مروان بن حممد، وابن حبان )2331)
( من طريق أمحد بن يونس، 8/613من طريق عبدهللا بن عبداحلكم، والبيهقي )( 5111)

مروان بن و  ،بن بكريوا ،حممد بن خالدو  ،صاحل وأبو  ،بن رمحوا ،قتيبةو  ،الوليد وأبعشرهتم )
 ( عن الليث بن سعد،أمحد بن يونسو  ،عبدهللا بن عبداحلكمو  ،بن موهبوا ،حممد

( من طريق عبيد بن شريك، كالمها 8/613(، والبيهقي )6231والبخاري )
( من طريق 7118)البخاري، وعبيد( عن حيىي بن عبدهللا بن بكري، والنسائي يف الكربى )

 ، كالمها )ابن بكري، وحجني( عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد،املثىن بن حجني
(، وأبو 11735، 5136، 5131(، والنسائي يف الكربى )عقب 1218ومسلم )

(، 12(، وشرح مشكل اآلثار )3/135(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )2333عوانة )
 (، من طريق يونس بن يزيد،1/537(، واخلطيب يف الفصل )5115والطرباين )

ومن طريقه ابن -( 7117والنسائي يف الكربى ) الناقد، عمرو( عن 1218ومسلم )
( عن عباس 2333عوانة )الذهلي، وأبو  حيىي بن حممدعن  -(11/185حزم يف احمللى )

( من 1/535( عن أمحد بن زهري التسيري، واخلطيب يف الفصل )5112الدوري، والطرباين )
طريق سليمان بن سيف أيب داود احلراين، مخستهم )عمرو الناقد، والذهلي، والدوري، 

 والتسيري، واحلراين( يعقوب بن لبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صاحل بن كيسان،
( عن حجاج بن يوسف بن أيب منيع، 1/333فسوي يف املعرفة والتاريخ )ويعقوب ال

 عن جده أيب منيع عبيدهللا بن أيب زياد،
(، والطرباين يف 523(، وابن األعرايب يف معجمه )7155والنسائي يف الكربى )

 (، من طريق عمرو بن شعيب،/ثالثة جمالس33(، وابن مردويه يف أماليه )2373األوسط )
 ( من طريق معروف،5113) والطرباين

 ( من طريق سليمان بن كثري،5633و)
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 ( عن عبدالرمحن بن خالد،1/333وعلقه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
(، عن حيىي بن 1/73(، وابن عبدالرب يف التمهيد )11/53وعلقه الدارقطين يف العلل )

 سعيد األنصاري،
 بن أيب حفصة، ( عن حممد11/52وعلقه الدارقطين يف العلل )

 حممد بن لسحاق، عن و 
 ( عن بكر بن وائل،11/57و)

ابن و  ،معمرو  ،ابن أيب ذئبو  ،عبدالعزيز بن أيب سلمةو  ،زمعةو  ،مالكالعشرون راويًا )
عمرو و  ،عبيدهللا بن أيب زيادو  ،صاحل بن كيسانو  ،يونسو  ،عقيلو  ،الليثو  ،شعيبو  ،جريج

بن أيب وا ،حيىي بن سعيدو  ،الرمحن بن خالدعبدو  ،سليمان بن كثريو  ،معروفو  ،بن شعيب
 ، به، بنحوه.الزهري( عن بكر بن وائلو  ،بن لسحاقوا ،حفصة

من رواية ابن بكري )يف قول البخاري، عنه(، -لال أن عبدالعزيز بن أيب سلمة، وعقياًل 
من رواية الذهلي، عن يعقوب بن لبراهيم -، وصاحل بن كيسان -وحجني، عن الليث، عنه

 ، ومعروفًا، ذكروا زيد بن خالد وحده، واختصروا املنت،-، عن أبيه، عنهبن سعد
وذكر شعيب، وعمرو بن شعيب، وعبيدهللا بن أيب زياد، وعبدالرمحن بن خالد، وبكر 

 .(1)بن وائل، أبا هريرة وحده
 الوجه الثالث: الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة:

(، من طريق حجاج بن حممد، 2651)(، وأبو عوانة 1832أخرجه أمحد ) *
(، من طريق 12718(، ومعرفة السنن )8/666(، والبيهقي يف الكبري )2833والبخاري )

( من طريق عبدهللا بن صاحل كاتب الليث، 7772حيىي بن عبدهللا بن بكري، والبزار )
من طريق  -(11/182ومن طريقه ابن حزم يف احمللى )-( 7111والنسائي يف الكربى )

ني بن املثىن، أربعتهم )حجاج، وابن بكري، وعبدهللا بن صاحل، وحجني( عن الليث بن حج
( من طريق عبدهللا بن هليعة، كالمها )الليث، وابن 7/52سعد، وابن عدي يف الكامل )

 هليعة( عن عقيل بن خالد،

________________________ 

( خالفًا على معمر يف لفراد زيد بن خالد وذكر أيب هريرة معه، ومل أجد ما 11/58( وقد ذكر الدارقطين يف العلل )1)
 ألمة.ذكر مسنًدا، والظاهر أن لسقاط زيد اختصار، وقد مَر حنو هذا عن معمر يف حديث ا
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بن  الليث عن ،هأبيعن  عفري، بن كثري بن سعيد بن عبيدهللا( عن 2651وأبو عوانة )
 ،خالد بن عبدالرمحن عن ،دسع

 ، به، خمتصرًا.الزهريكالمها )عقيل، وعبدالرمحن بن خالد( عن 
 

 ، ومنامهل األئمةويف نقد  وقع التداخل يف أسانيدمها،الزهري، و دار احلديثان على اإلمام 
 ابن أيب خيثمة يف النص موضع البحث. ذلك كالم

 ل:ى ما يشيركان فيه، ول:ى رأي ابن أيب خيثمة مث أخلصوسأدرس احلديثني مفردين أواًل، 
 فيهما.

: حديث األمة  :أوال 
 رواه الزهري، واخت لف عنه:

 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك:الوجه األول
من رواية الليث بن -ورواه عنه: ابن أخيه، وحممد بن الوليد الزبيدي، وعقيل بن خالد 

ابن أيب داود، عن عبدهللا بن صاحل، قول عد )يف قول البخاري، عن حيىي ابن بكري، و س
من رواية عبدهللا بن وهب، وجرير بن حازم )يف قول حممد -، ويونس بن يزيد -عنه(، عنه

 ، واألوزاعي.-بن علي بن وضاح، عن وهب بن جرير، عنه(، عنه
 عن شبل، عن مالك بن عبدهللا: : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا،الوجه الثاين

من رواية الليث بن سعد )يف قول يعقوب بن سفيان عن -ورواه عنه: عقيل بن خالد 
حيىي ابن بكري، وقول البخاري، ويعقوب بن سفيان، وحممد بن سهل بن عسكر، عن عبدهللا 

ين، عن من رواية جرير بن حازم )يف قول ابن املدي-، ويونس بن يزيد -بن صاحل، عنه(، عنه
 .-وهب بن جرير، عنه(، عنه

 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، وشبل:الوجه الثالث
من رواية أيب خيثمة، واحلميدي، وابن أيب شيبة، وأمحد، -ورواه عنه: سفيان بن عيينة 

حلارث بن اوحممد بن الصباح، وأمحد بن عبدة، وحوثرة بن حممد، وخالد بن يوسف، و 
 ،الشافعيو  ،أمحد بن منيع، و هارون بن عبدهللاو  ،بن املقرئوا ،سريج بن يونسو  ،مسكني

 .-عبدالرمحن بن بشرو  ،عبدالرحيم بن منيبو 
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 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد:الوجه الرابع
 ،كريب  أيبحممد بن العالء من رواية مالك بن لمساعيل، و -ورواه عنه: سفيان بن عيينة 

 حيىي بنو  ،صاحل بن كيسانو  ،معمرو  ،زمعة بن صاحلو  ،مالك، و -، عنهعبدالغين بن أيب عقيلو 
 .حممد بن أيب حفصةو  ،بن لسحاقوحممد  ،الوليد بن كثريو  ،لبراهيم بن سعدو  ،سعيد األنصاري

 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن زيد بن خالد:الوجه اخلامس
 .يونس بن يزيدو  ،الزبيديواه عنه: حممد بن الوليد ور 

 ، عن أيب هريرة:-أو غريه-: الزهري، عن زيد بن خليدة الوجه السادس
 . -من رواية جرير بن عبداحلميد، عنه-ورواه عنه: منصور بن املعتمر 

 : الزهري، عن أيب هريرة:الوجه السابع
 .-ة لبراهيم بن عثمان، عنهمن رواية أيب شيب-ورواه عنه: منصور بن املعتمر 

 : الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة:الوجه الثامن
من رواية يونس بن حممد، وحممد بن رمح، -ورواه عنه: عمار بن عبدهللا بن أيب فروة 

وعبدهللا بن صاحل، وحيىي ابن بكري، وشبابة بن سوار، وشعيب بن الليث بن سعد، عن 
 .- حبيب، عنهالليث بن سعد، عن يزيد بن أيب

 : الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة:الوجه التاسع
من رواية عيسى بن محاد، عن الليث بن -ورواه عنه: عمار بن عبدهللا بن أيب فروة 

 .-سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عنه
 : الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة:الوجه العاشر

 اعيل بن أمية.ورواه عنه: لسحاق بن راشد، ولمس
، وبه يتبني أنه قد اخت لف عَمن دون الزهري يف بعض األوجه، وأن الوجهني األولني

، على ما الزهريدون  اوقع االختالف عن رواهتلمنا والسادس والسابع، والثامن والتاسع، 
 سأفصله، قبل اخللوص ل:ى اخلالف عن الزهري.

: اخلالف عمنن دون الزهري:  أوال 
 خالد:عقيل بن  -1

 اخت لف عنه:
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ابن  أيب داود، عن عبدهللا بن صاحل، كالمها رواه فرواه البخاري، عن حيىي ابنِّ بكري، و  *
 .: عبدهللا بن مالكعقيل، بتسمية الصحايب )ابن بكري، وعبدهللا بن صاحل( عن الليث، عن

ورواه يعقوب بن سفيان، عن حيىي ابن بكري، والبخاري، ويعقوب، وحممد بن سهل  *
 بن عسكر، عن عبدهللا بن صاحل، كالمها )ابن بكري، وعبدهللا بن صاحل( عن الليث، عن

 : مالك بن عبدهللا.عقيل، بتسمية الصحايب
: يف جانبيه قوة، حيث اخت لف عن كال الراويني عنهو وهذا اخلالف عن عقيل متجاذب، 

ته: مالك بن عبدهللا، ابن بكري، وعبدهللا بن صاحل، واألكثر عن عبدهللا بن صاحل على تسمي
بل لن ابن أيب داود، الذي رواه عن عبدهللا بن صاحل، بتسميته: عبدهللا بن مالك، لمنا 

معطوفة على رواية الزبيدي، عن الزهري، فالظاهر أن  -عند الطحاوي-جاءت روايته 
 الطحاوي محل الروايتني على بعضهما.

 .فاألقوى عن عقيل: تسمية الصحايب: مالك بن عبدهللا
 يونس: -6

 اخت لف عنه:
بيه،  فرواه عبدهللا بن وهب، وحممد بن علي بن وضاح، عن وهب بن جرير، عن أ *

 كالمها )ابن وهب، وجرير( عن يونس، بتسميته: عبدهللا بن مالك.
 ورواه ابن املديين، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عنه، بتسميته: مالك بن عبدهللا. *

ت لهبذا ويتبني   نس، يف تسميته: عبدهللا بن مالك،ف عن ابن وهب، عن يو أنه مل ُي 
 

واخت لف عن وهب بن جرير، عن أبيه، فرواه عنه حممد بن علي بن وضاح، كما رواه ابن 
 وهب، عن يونس، ورواه ابن املديين، عن وهب، بتسميته: مالك بن عبدهللا.
تلف عنه  واألظهر أن رواية عبدهللا بن وهب أصوب عن يونس، فإنه مصري مثله ، ومل ُي 

 كما اخت لف يف رواية جرير.
 سفيان بن عيينة: -3

 :يف روايته عن الزهري، عن عبيدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، وشبل اخت لف عنه
حوثرة و  ،أمحد بن عبدةو  ،حممد بن الصباحو  ،وأمحد ،وابن أيب شيبة ،احلميديرواه ف *

هارون و  ،بن املقرئوا ،سريج بن يونسو  ،كنياحلارث بن مسو  خالد بن يوسف،و  ،بن حممد
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، عن عبدالرمحن بن بشرو  ،عبدالرحيم بن منيبو  ،الشافعيو  ،أمحد بن منيع، و بن عبدهللا
 ، وشبل.أيب هريرة، وزيدالصحابة الثالثة مًعا: ، بذكر بن عيينة، به سفيان
ين بن أيب ، وعبدالغحممد بن العالء وخالفهم ثالثة: مالك بن لمساعيل، وأبو كريب *

 عقيل، رووه عن سفيان، فأسقطوا منه شباًل.
، وسيأيت أن البخاري يف صحيحه عند البخاريإمنا هي فأما رواية مالك بن لمساعيل، ف

 .-لن شاء هللا-أسقط شباًل عمًدا، ويأيت سبب ذلك 
 وأما أبو كريب، وابن أيب عقيل، فالظاهر أهنما قَصرا به، أو تركاه عمًدا.

 اعة حمفوظة عن سفيان بن عيينة.رواية اجلمف
 :منصور بن املعتمر -3

 اخت لف عنه:
أو زيد بن -، عن الزهري، عن زيد بن خليدة فرواه جرير بن عبداحلميد، عن منصور *

 .، عن أيب هريرة-خالد، أو غريه
 ورواه أبو شيبة، عن منصور، عن الزهري، عن أيب هريرة، مباشرة. *

 ، جد ابن أيب شيبة صاحب املصنف، وهو ميروكالعبسي انوأبو شيبة هو لبراهيم بن عثم
 .(6)، وأما جرير فثقة، وكان مقَدًما يف منصور(1)احلديث

 أن منصورًا غري ضابط حلديث الزهري.لكن سيأيت 
 :الليث -5

 يف راويته عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمار بن عبدهللا بن أيب فروة: اخت لف عنه
مد بن رمح، وعبدهللا بن صاحل، وحيىي ابن بكري، وشبابة فرواه يونس بن حممد، وحم *

بن سوار، وشعيب بن الليث، عن الليث، عن يزيد، عن عمار، عن الزهري، عن عروة، عن 
 .عمرة، عن عائشة

ورواه عيسى بن محاد، عن الليث، عن يزيد، عن عمار، عن الزهري، عن عروة  *
 وعمرة، عن عائشة.

________________________ 

 (.615)التهذيب ( تقريب 1)

 .(3/531)الكمال ، هتذيب (112( تقريب التهذيب )6)
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  للزهري فيه، وجعلهما الباقون يرويان عن بعضهما.فجعل عيسى عروة وعمرة شيخني
واحملفوظ عن الليث: رواية اجلماعة، وفيهم الثقات من أصحابه، وقد اتفقوا على خمالفة 

 ، ولعله حترف عليه )عن( ل:ى )و(.(1)عيسى بن محاد، ولن كان ثقة
 لمساعيل بن أمية: -2

وعقبها برواية محن، عن أيب هريرة، عن الزهري، عن محيد بن عبدالر أخرج النسائي روايته 
 قبله والذي ،خطأ هذا»، وقال عند رواية لسحاق: ، مبثلهلسحاق بن راشد، عن الزهري

 .(6)«، والصواب الذي قبلهخطأ
 عن املقربي، سعيد عن أمية، بن لمساعيلعن  املفضل، بن بشر والذي قبله هو رواية

 .(3)ة، بههرير  أيب
 هذا هو احملفوظ عن لمساعيل بن أمية، ويصرح أن الرواية فالظاهر أن النسائي يشري ل:ى

عنه جبعله عنه، عن الزهري، عن محيد، عن أيب هريرة، خطأ، والذي رواه عن لمساعيل هكذا 
 .(3)اجدًّ  احلفظ يئس صدوقهو حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وهو 

 
 ثاني ا: اخلالف عن الزهري:

 تلَخص أنه اختلف عنه:
بن أخيه، وحممد بن الوليد الزبيدي، ويونس، واألوزاعي، عنه، عن عبيدهللا بن ا فرواه *

 عبدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك.
 عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن شبل، عن مالك بن عبدهللا. ،عقيل ورواه *
ة، وزيد بن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هرير  ورواه *

 خالد، وشبل.
 ،حيىي بن سعيد األنصاريو  ،صاحل بن كيسانو  ،معمرو  ،زمعة بن صاحلو  ،مالك ورواه *

________________________ 

 (.5611)التهذيب تقريب ( 1)

 (.2/355( السنن الكربى )6)

( رواية سعيد املقربي وجه  آخر للحديث عن أيب هريرة، وقع فيه اخلالف بني الرواة أيًضا، لال أن املقصود هنا حترير 3)
 عيل بن أمية.احملفوظ عن لمسا

 (.2381)التهذيب ( تقريب 3)



 ونعشر وال لثثااليث احلد 313                                                                                                

والزبيدي،  ،حممد بن أيب حفصةو  ،بن لسحاقوحممد  ،الوليد بن كثريو  ،لبراهيم بن سعدو 
خالد  ويونس بن يزيد، مجيعهم عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن

 .-واقتصر الزبيدي، ويونس، على زيد بن خالد-
، عن أيب -أو زيد بن خالد، أو غريه-منصور، عن الزهري، عن زيد بن خليدة  ورواه *

 هريرة، وقيل عن منصور، عن الزهري، عن أيب هريرة، مباشرة.

 عمار بن عبدهللا بن أيب فروة، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة. ورواه *
 ورواه لسحاق بن راشد، عن الزهري، عن محيد بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة. *

 ، فأما الوجهان األوالن، فإمنا خالف فيهما عقيل  ابن  أخي الزهري، والزبيدَي، ويونس 
 واألوزاعَي، فسمى الصحايب: مالك بن عبدهللا، ومَسوه: عبدهللا بن مالك.

 وابن والزبيدي، عقيل، ورواه»ل ابن عبدالرب: والصواب رواية اجلماعة، التفاقهم، قا
 خالد بن شبيل أو خالد، بن شبل أن عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، عن الزهري، أخي

 لذا األمة عن سئل  هللا رسول أن أخربه، األوسي مالك بن عبدهللا أن أخربه املزين،
 وقال األوسي، عبدهللا بن مالك: قال وحده، عقياًل  أن لال احلديث، وذكروا ،...زنت

 . (1)...«األوسي مالك بن عبدهللا: الزهري أخي وابن الزبيدي،
 مالك عن خليد، بن شبل عن عبيدهللا، عن الزهري، عن عقيل، وقال»وقال الذهيب: 

 وابن والزبيدي، يزيد، بن يونس رواه كذا مالك، بن عبدهللا :وصوابه ،ويسياأل عبدهللا بن
 مالك بن عبدهللا عن املزين، خليد بن شبل عن عبيدهللا، عن ي،الزهر  عن ،الزهري أخي

 .(6)«ويسياأل
 ذلك ، ولسقاطهما أبا هريرة، فإمنا رويازيد بن خالدوأما اقتصار الزبيدي، ويونس، على 

، بالوجه األول السابق، والظاهر أن لسقاط أبا هريرة ايتهما عن الزهريعاطِّف نين لياه على رو 
 صار.واختمنهما تقصري  

وأما رواية منصور، فإنه كان يضطرب لذا نزل ل:ى حديث شيوخه الصغار، وقد ذكر 
من مالك، فقال:  صاحل بن أمحد بن حنبل ألبيه أن قوًما يقولون: لن منصورًا أثبت يف الزهري

________________________ 

 (.63/133( االستذكار )1)

 (.3/127( ميزان االعتدال )6)
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 ب،اضطر  املشايخ ل:ى نزل لذا منصور ،جهال هؤالء ؟الزهري عن منصور روى شيء   وأي»
 ، والزهري من طبقة(1)«كهيل... بن وسلمة ثابت، أيب بن وحبيب كم،واحل لسحاق، أيب ل:ى

 هؤالء.
مل يضبط حديثه عن الزهري، فأسقط منه عبيدهللا بن عبدهللا،  منصورًا وظاهر  هاهنا أن

، راويًا للحديث عن أيب هريرة -وهو أحد صحابة احلديث-وشَك فيه، وجعل زيد بن خالد 
 .ريرة، مباشرًة، أيًضاوجاء عنه عن الزهري، عن أيب ه

، (6)«ال يتابع على حديثه»قال البخاري:  ، فقدعمار بن عبدهللا بن أيب فروةأما رواية و 
 بن روح حدثناه احلديث وهذا»يقصد حديثه هذا، فقد نقل العقيلي كلمة البخاري، مث قال: 

هذا  ، فذكر هذا احلديث، وكذلك نقل ابن عدي كلمة البخاري، وأسند بعدها...«الفرج
 احلديث مباشرة.

 لال ،عائشة عن عمرة، عن عروة، عن الزهري، عن احلديث هذا يرو مل»وقال الطرباين: 
 بن الليث به تفرد حبيب، أيب بن يزيد لال عمار عن رواه وال فروة، أيب بن هللا عبد بن عمار
 خالد بن وزيد هريرة، أيب عن عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، عن الناس ورواه سعد،

 .(3)«شباًل : لسناده يف فزاد عيينة، ابن ورواه اجلهين،
 ،الزهري عن وسفيان، ومعمر، مالك، ورواه هكذا، به انفرد»وقال الذهيب يف ترمجة عمار: 

 .(3)...«وشبل :سفيان وزاد اجلهين، خالد بن وزيد هريرة، أيب عن عبدهللا، بن عبيدهللا عن
أصحاب الزهري على اختالفهم ال جيعلونه من  فأشار الطرباين، مث الذهيب، ل:ى أن

 حديث عائشة، وال يذكرون فيه عروة وال عمرة.
 وسيأيت كالم ابن عبدالرب يف رواية عمار هذه.

 ،«غري مدفوع»وقد صو ب الدارقطين أحد األوجه عن الزهري، وذكر وجًها آخر، فقال: 
رواية عمار  األخري هوذا وه ،(5)«عائشة عن عمرة، عن عروة، حديث وكذلك»مث قال: 

________________________ 

 (.363( مسائل أمحد، برواية صاحل )ص1)

 (.7/61(، وليست يف ترمجة عمار من التاريخ الكبري )2/131(، الكامل )3/363( ضعفاء العقيلي )6)

 (.8/335( املعجم األوسط )3)

 (.3/127عتدال )( ميزان اال3)

 (.11/53( علل الدارقطين )5)
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ذهب ل:ى ذلك ألن الزهري حافظ واسع الرواية، حيتمل أن يروي احلديث على  هولعل هذه،
عدة أوجه، لكن الظاهر أن انفراد عمار بن عبدهللا بن أيب فروة هبذا الوجه مع ما سبق دليل 

 .على خطئه فيه، وهللا أعلم
، وهذا (1)عن الزهري بعض الوهموأما رواية لسحاق بن راشد، فإسحاق ثقة يف حديثه 

 من ذلك، فإن كبار أصحاب الزهري يروونه وُيتلفون فيه على ما ليس فيه محيد بن عبدالرمحن،
، وقد تبني أن متابعة لمساعيل بن أمية له على ذلك ال فذكر محيد خطأ من لسحاق بن راشد

 .-رضي هللا عنه-تصح، وأن لمساعيل يرويه من طريق أخرى عن أيب هريرة 
 عن الثقات، يرويه احلديث وهذا»: وأخرج رواية لسحاق بن راشد ،ولذلك قال البزار

 .(6)«خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن عبيدهللا، عن ،الزهري
 ولسحاق فروة، أيب بن (3)عمارة شهاب: ابن عن احلديث هذا وروى»وقال ابن عبدالرب: 

 عن ،وعمرة عروة عن ،شهاب ابن عن :فروة أيب بن عمارة   فيه قال ،فيه آفأخط ،راشد بن
 :راشد بن لسحاق فيه وقال ،«...فاجلدوها األمة زنت لذا» :قال  هللا رسول أن ،عائشة

 .(3)«خطأ امجيعً  والطريقان ،هريرة أيب عن ،عبدالرمحن بن محيد عن ،الزهري عن
 :يف هذا احلديث: ثالثة أوجه ومما سبق يتبني أنه أقوى األوجه عن الزهري

واية ابن أخيه، والزبيدي، وعقيل، ويونس، عنه، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن ر  -1
 .(5)شبل، عن عبدهللا بن مالك

رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد  -6
 بن خالد، وشبل.

________________________ 

 (.353( تقريب التهذيب )1)

 (.13/376( مسند البزار )6)

( هو وجه يف امسه كما سلف يف التخريج، واألكثر على تسميته: عمارًا، وكذلك اعتمد أصحاب اليراجم،  3)
(، والعقيلي يف 2/311جلرح والتعديل )(، وابن أيب حامت يف ا1/535(، ومسلم يف الكىن )7/61كالبخاري يف تارُيه )

(، وترجم املزي يف هتذيب 2/131(، وابن عدي يف الكامل )7/685(، وابن حبان يف الثقات )3/363الضعفاء )
 «.تقدم وقد عمار،: والصواب قال، هكذا»( لعمارة بن أيب فروة، وقال: 61/626الكمال )

 (.1/18( التمهيد )3)

 فسماه: مالك بن عبدهللا. ( سوى أن عقياًل قلب امسه،5)
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عيد حيىي بن سو  ،صاحل بن كيسانو  ،معمرو  ،زمعة بن صاحلو  ،مالكرواية  -3
، حممد بن أيب حفصةو  ،بن لسحاقوحممد  ،الوليد بن كثريو  ،لبراهيم بن سعدو  ،األنصاري

 مجيعهم عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد.
 وتابعهم الزبيدي، ويونس بن يزيد، واقتصرا على ذكر زيد بن خالد.

وجه يف حديث العسيف، نظرًا لتطابق وسأدع دراسة هذا اخلالف ل:ى ما بعد تصفية األ
 بعض األوجه يف احلديثني، ولتداخل كالم األئمة فيهما.

 :ثاني ا: حديث العسيف
 رواه الزهري، واخت لف عنه:

 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، وشبل:الوجه األول
وابن أيب  ،واحلميدي ،الشافعي، و من رواية أيب خيثمة-ورواه عنه: سفيان بن عيينة 

)يف قول عثمان  بن املديينوا )يف قول الدارمي، عنه(، حممد بن يوسفو  ،وأمحد ،شيبة
وعلي بن  )يف قول معاذ بن املثىن، عنه(، مسددو  الدارمي، وجعفر بن حممد الفريايب، عنه(،

أمحد بن و  ،نصر بن عليو  ،حممد بن عبيدو  ،حممد بن الصباحو  ،هشام بن عمارو  ،حرب
)يف  يونس بن عبداألعلىو  ،املقرئوابن  ،قتيبةو  ،حيىي بن حيىيو  ،بن راهويهولسحاق  ،عبدة
وعبدهللا بن  حممد بن يعقوب األصم،)يف قول  أمحد بن شيبانو  (،الطحاوي، عنهقول 

عيسى بن و  ،وهارون بن عبدهللا بن يونس، سريجو  ،أمحد بن منيعو  (،، عنهاحلسني بن مجعة
عمرو بن علي، وعبداجلبار بن العالء، والوليد بن و  ،عبدهللا بن عبداحلكم، و سعدانو  ،لبراهيم

سعيد بن و  ،عبدالرحيم بن منيبو ولبراهيم بن سعيد اجلوهري،  ويعقوب الدورقي، شجاع،
 .-، عنهعبدالرمحن بن بشرو  ،سليمان بن أيوبو  ،منصور

 هريرة، وزيد بن خالد:: الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب الوجه الثاين
من رواية حممد بن يوسف، وعلي بن املديين، ومسدد )يف -ورواه عنه: سفيان بن عيينة 

قول البخاري، عن ثالثتهم(، ويونس بن عبداألعلى، وأمحد بن شيبان )يف قول أيب عوانة، 
 ،الليثو  ،ابن جريجو  ،معمرو  ،ابن أيب ذئبو  بن صاحل، زمعةو  ،مالك، و -عنهما(، عنه

 ،-عبيد بن شريك، عن حيىي بن عبدهللا بن بكري، عن الليث بن سعد، عنهمن رواية - قيلعو 
 ،بن أيب حفصةوحممد  ،حيىي بن سعيدو  ،سليمان بن كثريو  ،صاحل بن كيسانو  ،يونسو 

 .بكر بن وائلو  ،بن لسحاقوحممد 
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 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن زيد بن خالد:الوجه الثالث
من رواية حيىي بن عبدهللا بن -عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون، وعقيل ورواه عنه: 

 ، ومعروف.-بكري )يف قول البخاري، عنه(، وحجني، عن الليث، عنه
 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة:الوجه الرابع

دالرمحن عبورواه عنه: شعيب بن أيب محزة، وعمرو بن شعيب، وعبيدهللا بن أيب زياد، و 
 .-عنه ،فيما علقه يعقوب الفسوي- بن خالد

 : الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة:الوجه اخلامس
من رواية الليث بن سعد )يف قول حجاج، وابن بكري، - ورواه عنه: عقيل بن خالد

فيما -، وعبدالرمحن بن خالد -وعبدهللا بن صاحل، وحجني، عنه(، وعبدهللا بن هليعة، عنه
 .-واه عبيدهللا بن سعيد بن كثري بن عفري، عن أبيه، عن الليث بن سعد، عنهر 

، ولمنا اتسع بياهنا يف األوجه: وهذا العرض يبني أنه قد وقعت اختالفات دون الزهري
الثاين، والثالث، والرابع، ألن بعض الرواة ذكر كال الصحابيني: أبا هريرة، وزيد بن خالد، 

 وذكر بعضهم أبا هريرة وحده، وذكر بعضهم زيًدا وحده.
والظاهر أن هذه األوجه وجه واحد، ولمنا اختصر بعض الرواة وقَصر، فأسقط بعضهم 

 .يف الروايةط بعضهم زيًدا، وليس هذا اختالفًا أبا هريرة، وأسق
 ووقع يف األوجه األخرى اختالفات يسرية عن بعض الرواة:

: اخلالف عمنن دون الزهري:  أوال 
 سفيان بن عيينة: -1

 عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد،رواه سفيان بن عيينة، 
ت لف على أحد منهم أرب كذلك  ورواه عنه ،وشبل لال  -فيما وجدت-عة وثالثون راويًا، مل ُي 
 :مخسةعن 

 بإسقاطه. ،عنه ،شبل، ورواه البخاري بإثبات ،عنه ،حممد بن يوسف، رواه الدارمي -أ
شبل، ورواه  علي بن املديين، رواه عثمان الدارمي، وجعفر الفريايب، عنه، بإثبات -ب
 بإسقاطه. ،عنه ،البخاري
 بإسقاطه. ،عنه ،بإثبات شبل، ورواه البخاري ،عنه ،واه معاذ بن املثىنمسدد، ر  -ج

 .اري أسقط شباًل عمًدا من أحاديث هؤالء الثالثةوسيأيت أن البخ
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يونس بن عبداألعلى، رواه الطحاوي، عنه، بإثبات شبل، ورواه أبو عوانة، عنه،  -د
 بإسقاطه.

عبدهللا بن احلسني بن مجعة، وأمحد بن شيبان، رواه حممد بن يعقوب األصم، و  -ه
 عنه، بإثبات شبل، ورواه أبو عوانة، عنه، بإسقاطه.

 هذا يف سفيان وقال»، قال: شيخنيهذين اليف رواية  وأبو عوانة فعل كما فعل البخاري
 .(1)...«شباًل  فيركنا وشبل، ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن :احلديث
 بن خالد: عقيل -6
عقيل،  حيىي بن عبدهللا بن بكري، عن الليث بن سعد، عن عبيد بن شريك، عن رواه *

 عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد. ،عن الزهري

كالمها )ابن بكري، حجني،  رواه و  ،حيىي بن عبدهللا بن بكريالبخاري، عن  ورواه *
 عن عقيل، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن زيد بن خالد.عن الليث، وحجني( 

 ، ورواهالليث بن سعدحجاج، وابن بكري، وعبدهللا بن صاحل، وحجني، عن  ورواه *
عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، ، عقيل عنكالمها )الليث، وابن هليعة( عبدهللا بن هليعة،  

 عن أيب هريرة.

فأما الوجهان األوالن عن عقيل، فالظاهر أن لسقاط أيب هريرة يف ثانيهما تقصري 
، وأما رواية عبيد بن شريك، عن ابن بكري، خاصة أهنم اختصروا متنهأسقطه،  واختصار ممن

، أكثر عن ابن بكري عن الليث، فرواية جمَودة تاَمة لسناًدا ومتًنا، وعبيد بن شريك ثقة صدوق
 .(6)خاصة، وعن طبقته

عن  وأما الوجه الثالث، فمن الظاهر أنه حمفوظ عن عقيل، وذلك الجتماع الثقات عليه
الليث، عن عقيل، وألن منهم من روى الوجهني األولني عن الليث، ومها: ابن بكري، 

 وحجني، فدل على أهنا رواية معطوفة، وليست خالفًا.
 وهلذا فإن النسائي أخرج رواييت حجني، هلذين الوجهني، عن الليث، متعاقبتني.

 نه.وأيَد حفظ الوجه الثالث عن عقيل: متابعة ابن هليعة لليث عليه ع

________________________ 

 .، وسيأيت نقل كالمه بتمامه(3/113مسند أيب عوانة )( 1)

 (.5/355( لسان امليزان )6)
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 عبدالرمحن بن خالد: -3
رواه عبيدهللا بن سعيد بن كثري بن عفري، عن أبيه، عن الليث بن سعد، عن  *

 .هريرة أيب عن املسيب، بن سعيد عن الزهري،عبدالرمحن بن خالد، عن 
وعلقه يعقوب الفسوي، عن عبدالرمحن بن خالد، عن الزهري، عن عبيدهللا بن  *

 عبدهللا، عن أيب هريرة.
أبيه،  عن يروي»دهللا بن سعيد بن كثري بن عفري ضعيف جدًّا، قال فيه ابن حبان: وعبي

 هرب خب االحتجاج جيوز ال ، ال يشبه حديث ه حديث  الثقات...،املقلوباتاألشياء  الثقاتعن 
وقد أَدى بأبيه ملخالفة الثقات الذين رووا هذا الوجه عن الليث، عن عقيل، ال ، (1)«لذا انفرد

 رمحن بن خالد.عن عبدال
عن عبدالرمحن بن الفسوي كما خالفت روايته ما علقه اإلمام الثبت يعقوب بن سفيان 

 خالد، فقد علقه عنه، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة.
ويعقوب يروي عن عبدالرمحن بن خالد يف كافة مواضع روايته عنه فيما وصلنا من  

، (6)عبدهللا بن صاحل كاتب الليث، عن الليث، عنهأيب صاحل سطة كتاب املعرفة والتاريخ بوا
هو أصح حديثًا عن الليث من رواية عبيدهللا بن سعيد ابن  -(3)على الكالم فيه-صاحل أبو و 

مستقيمة، فإنه من األئمة  أيب صاحل والظاهر أن رواية يعقوب عنعنه، عفري، عن أبيه، 
سقيمه، وقد نقل ابن حجر كلمات األئمة يف  احلفاظ العارفني بصحيح حديث الرجل من

 مث ،امستقيمً  كان األول يف حديثه أن األئمة هؤالء كالم ظاهر»عبدهللا بن صاحل، مث قال: 
 بن كيحىي ،احلذق أهل عن روايته من جييء ما أن ذلك فمقتضى ،ختليط فيه عليه طرأ

 الشيوخ رواية من جييء وما ،حديثه صحيح من فهو ،حامت وأيب ،زرعة وأيب ،والبخاري ،معني
 ، ويعقوب من الصنف األول كما سبق.(3)«فيه فيتوقف ،عنه

فالصحيح عن عبدالرمحن بن خالد: أنه يرويه عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن 
 أيب هريرة.

________________________ 

 (.6/27( اجملروحني )1)

 (.311، 317، 383، 386، 373، 1/321( وهذه املواضع هي: )6)

 «.غفلة فيه انتوك كتابه، يف ثبت الغلط، كثري صدوق(: »3388)التهذيب يف تقريب ابن حجر قال  (3)

 (.313( هدى الساري )ص3)
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وقد أورد الدارقطين وجه: الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة، فحكم بتفرد عقيل 
 عدم صحة رواية عبدالرمحن بن خالد، على هذا الوجه.بني ، وهذا ي(1)به

 ثاني ا: اخلالف عن الزهري:
 تلخص أنه اخت لف عنه:

سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن  فرواه *
 خالد، وشبل.

 ،عقيلو  ،ليثالو  ،ابن جريجو  ،معمرو  ،ابن أيب ذئبو  بن صاحل، زمعةو  ،مالك ورواه *
 ،بن أيب حفصةوحممد  ،حيىي بن سعيدو  ،سليمان بن كثريو  ،صاحل بن كيسانو  ،يونسو 

، وعبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون، ومعروف، وشعيب بكر بن وائلو  ،بن لسحاقوحممد 
، عن الزهري، عبدالرمحن بن خالدبن أيب محزة، وعمرو بن شعيب، وعبيدهللا بن أيب زياد، و 

 .(6)بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد عن عبيدهللا

 .عقيل بن خالد، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة ورواه *

 الزهري، عن عقيل، عن سعد، بن ليث ورواه»قال الدارقطين: فأما رواية عقيل، فقد 
 .(3)«عليه يتابع ومل، هريرة أيب عن املسيب، ابن عن

البخاري يف صحيحه بعد رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة، عن  ورواية عقيل هذه أخرجها
أخرجها تبًعا، ال استقالاًل أنه يحتمل الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن زيد بن خالد، ف

 .على سبيل االحتجاج
 حديث   ولعله: »-، السابق نقله عنهبعقب ذكر تفرد عقيل به-لكن قال الدارقطين 

 «.يالزهر  عن عقيل، حفظه آخر  
 أيب بن   العزيزعبد   عقيل   خالف هكذا «املسيب بن سعيد عن» :قوله»وقال ابن حجر: 

 العزيزعبد   وافق فقد ،العسيف قصة من اخمتصرً  املنت   هذا كان فإن ،الزهري شيخ يف سلمة
 املسيب، بن سعيد ال عتبة، بن عبدهللا بن عبيدهللا عندهم: شيخ ه فإن الزهري، أصحاب مجيع  

________________________ 

 (، وسيأيت نقل كالمه بتمامه.11/51( العلل )1)

( سبق أن بعض الرواة مل يذكر زيًدا، وبعضهم مل يذكر أبا هريرة، ومج  عهما األكثرون، وأن الظاهر أن ما وقع من 6)
 األوائل اختصار وتقصري، واحملفوظ عن الزهري مج نعهما.

 (.11/51( العلل )3)
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 قد لكن عبدالعزيز، من الزهري حلديث أحفظ ألنه عقيل، قول   فالراجح آخر، ديثًاح كان ولن
 حجني طريق من النسائي أخرجهما ،لعبدالعزيز اموافقً  اآلخر   احلديث   الزهري عن عقيل   روى

 زيد حديث :الوالء على احلديثني فذكر ،شهاب بنا عن ،عقيل عن ،الليث عن ،املثىن بن
 بناو  ،عنه ،املسيب بن سعيد رواية من ،هريرة أيب وحديث ،عنه ،يدهللاعب رواية من ،خالد بن

 .(1)«خمتلفة بألفاظ   مجاعة   عن احلديث   همحل   منه ستنكري   ال ،حديث صاحب   شهاب
فطرح ابن  حجر احتمال  أن يكون حديثا عبدالعزيز بن أيب سلمة، وعقيل، حديثًا 

ال تساعده أحوال الرواية، فإن املنت ظاهر  مستقالًّ عن حديث العسيف، لكن هذا االحتمال 
االختصار من حديث العسيف، وقد روى عقيل  نفس ه احلديث  خمتصرًا، كما عَقب بذلك 
ابن حجر، ورواه تامًّا، كما تبنَي من التخريج، بإسناد عبدالعزيز بن أيب سلمة نفسه، لكنه 

 ر يف حديثه التام ِّ أبا هريرة.ك  ذ  
 ية عقيل هلذا الوجه، وهو ما احتمله الدارقطين، قرينتان:ومن قرائن قبول روا

أن عقياًل روى الوجه املوافق للجماعة، مث انفرد بوجه  آخر، وكون الراوي ال ُيالف  -1
اجلماعة من كل وجه أقوى ملوقفه من كونه ُيالفهم دون موافقتهم يف شيء، ودليل  على 

 .(6)حديث الزهري، ومن أروى الناس عنهضبطه للحديثني مًعا، خاصة أنه معدود يف حفاظ 
ما ذكره ابن حجر من أن الزهري صاحب حديث، واسع الرواية، وهذه قرينة  -6

 معروفة عند أئمة النقد يف احتمال رواية الراوي أكثر من وجه، وحفظها عنه.
 ااختصارً  (3)الباب حديثي يف أن االختالف هذا من يل حترر والذي»قال ابن حجر: 

 خالد بن وزيد هريرة أيب عن عتبة ابن عبيدهللا عند كان احلديث أصل وأن لعسيف،ا قصة من
 ،باختصار ،خالد بن زيد عن ،عنه حدث ورمبا بتمامه ،عنهما (3)به حيدث فكان ،امجيعً 
 .(5)«باختصار وحده هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عند وكان

________________________ 

 (.16/158( فتح الباري )1)

 (.3/133هتذيب التهذيب )( 6)

( يعين: حديث عبدالعزيز بن أيب سلمة، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن زيد بن خالد، وحديث عقيل، 3)
 عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة.

 ( يريد: الزهري، بقرينة اجلملة التالية.3)

 (.16/151) ( فتح الباري5)
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 فهذا الوجه حمفوظ عن الزهري خمتصرًا، وهللا أعلم.
بقي الوجهان اآلخران: عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن زيد بن خالد، وأيب و 

هريرة، بذكر شبل معهما، ولسقاطه، ومها الوجهان اللذان روي هبما حديث األمة أيًضا، 
 .وهذا موضع الكالم عن هذه األوجه بعون هللا، يف حديث األمة ومعهما وجه ثالث أيًضا

طريق ابن أخي الزهري، وحممد بن الوليد الزبيدي، ويونس  فقد روي حديث األمة من
بن يزيد، وعقيل بن خالد، واألوزاعي، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن شبل، عن 

 عبدهللا بن مالك.
 كذا»وهذا الوجه ذكره ابن أيب خيثمة من طريق ابن أخي الزهري وحده، مث قال: 

عبيدهللا من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن  ، مث أسند حديثي األمة والعسيف«قال
 .بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، وشبل

عن  ل:ى أن األشهر وهذا فيما يظهر استغراب منه لرواية ابن أخي الزهري، ولشارة  
 .: روايته عن عبيدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، ال عن عبيدهللا، عن شبل، بهالزهري

قطًعا، ألنه عَقب عليها بن عيينة، عن الزهري، هذا ليس ترجيًحا لرواية سفيان  كنَ ول
 بنقل ختطئة ابن معني لسفيان يف ذكر شبل، ومل يعق ِّب عليه، فهو يقر ه يف ذلك.

والستغراب رواية ابن أخي الزهري ومن تابعه وجه، من حيث لن املشهور عن الزهري: 
 هريرة، وزيد:الرواية عن عبيدهللا، عن أيب 

فقد روى حديث األمة عنه هكذا ثالثة عشر راويًا، منهم حفاظ أصحابه، كمالك، 
 ومعمر، وابن عيينة، وغريهم، وتابع  الزهرَي عليه: صاحل بن كيسان، عن عبيدهللا.

وروى حديث العسيف عنه هكذا واحد وعشرون راويًا، منهم احلفاظ أيًضا، كمالك، 
 عقيل، وابن عيينة، وغريهم.ومعمر، وشعيب، والليث، و 

 لال أن رواية ابن أخي الزهري مع عدم شهرهتا عنه تقوى بأمور، منها:
 اظ حديث الزهري، كعقيل، والزبيدي.أن من رواهتا بعض حف -1
 أهنم اجتمعوا، وهم أربعة، عن الزهري. -6
نس أن بعض رواهتا رووا الوجه اآلخر، وهم الزبيدي، ويونس، بل لن الزبيدي ويو  -3

-ين وأخرب »عطفا رواية عبيدهللا، عن زيد بن خالد، على روايتهما على هذا الوجه، بصيغة: 
 زيد وأخربه»، ويف لفظ: «ذلك مثل   ،اجلهين خالد بن زيد عن ،عبيدهللا -ويف لفظ: وأخب  ر  
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وهذه الصيغ تدل على أن الزهري نفسه كان ، «ذلك مثل ، هللا رسول عن ،خالد بن
 ويرويهما مًعا، وأن الرواية هبما عنه ليست اختالفًا من الرواة عنه.يعطف احلديثني، 

وكذا، فعقيل  روى حديث األمة على هذا الوجه، وروى حديث العسيف على رواية 
 اجلماعة، وعلى وجه  آخر  سبق ترجيح  أنه ح فِّظ ه، فالظاهر أنه ح فِّظ اجلميع عن الزهري.

خي الزهري ومن تابعه يف غرض ُيص  رواية وقد استخدم عدد  من األئمة رواية ابن أ
 سفيان بن عيينة، ما يدل على أهنا حمفوظة عندهم، كما سيأيت.

 ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن عبيدهللا، عن :الزهري عند حديثان ومها»قال العقيلي: 
 .(1)«األويسي مالك بن عبدهللا عن خالد، بن شبل عن عبيدهللا، وعن

 .(6)«فوعدم غري مالك بن عبدهللا عن شبل، عن عبيدهللا، يثوحد»وقال الدارقطين: 
هذا، وقد روى احلديثني سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب 

 هريرة، وزيد بن خالد، وشبل.
 بيده كتبونقل ابن أيب خيثمة أن حيىي بن معني سئل عن حديث ابن عيينة هذا، ف

 .«اشيئً   النيب من معيس مل ،خطأ»: (شبل) على
 ويظهر أن ابن أيب خيثمة يقرُّ ابن  معني على هذا.

 وشبل، خالد، بن وزيد هريرة، أيب حديث يف يقول حيىي مسعت: وروى عباس الدوري، قال
 خليد، بن شبل لنه: ويقال معبد، بن شبل لنه: يقال صحبة، لشبل ليست»: حيىي قال

 مالك بن عبدهللا عن حامد، بن شبل: فيقولون رمص أهل وأما حامد، بن شبل لنه: ويقال
 .(3)«صحبة له ليست شباًل  ألن أشبه، عندي وهذا»: حيىي قال ،« النيب عن األوسي،

 هذا يف ليس: -يعين: ابن معني- ليحىي قلت: مرمي أيب بن سعد بن أمحدوقال 
 .(3)«هفي ئُيط وهو ،شبل فيه ليس ال،»: قال شبل؟ :عيينة ابن يرويه الذي احلديث

وهذا القول من ابن معني ظاهر، حيث لن أكثر الرواة عن الزهري يف احلديثني مجيًعا 
 يروونه عنه، به، بدون ذكر شبل.

________________________ 

 (.3/366( ضعفاء العقيلي )1)

 (.11/53( علل الدارقطين )6)

 (.3/52( تاريخ ابن معني، برواية الدوري )3)

 (.16/355( هتذيب الكمال )3)
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وقد بنَي العلماء أن ذكر  شبل دخل على سفيان بن عيينة من حديث الزهري، عن 
، عن الزهري عبيدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك، الذي رواه ابن أخي الزهري ومجاعة،

 .يف حديث األمة وحده
م، يف رواية سفيان بن عيينة، عليه من األئمة، وتصرُّفاهتِّ  ن وقفت  م   كالمِّ   وفيما يلي نقل  

وفيها استعماهلم للقدر املشيرك من الروايات اليت وقع فيها اختالف يف ختطئته، حيث 
زهري، مع أهنم اختلفوا يف استعملوا رواية ابن أخي الزهري، والزبيدي، ويونس، وعقيل، عن ال

، واستعملوا روايات من أفرد أبا هريرة، ومن -كما مرَ -اسم الصحايب )عبدهللا بن مالك( 
 أفرد زيد بن خالد، ومن مجعهما، مع وقوع هذا االختالف منهم:

ذكر البخاري روايات الزبيدي، وابن أخي الزهري، وعقيل، ويونس، عن الزهري، عن ف
عن عبدهللا بن مالك، أو مالك بن عبدهللا، على اختالفها، مث قال: عبيدهللا، عن شبل، 

 النيب عن وشبل، خالد، بن وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري، عن ،عيينة ابن وقال»
 ،بن زيد عن عبيدهللا، عن الزهري، عن ،كيسان بن وصاحل مالك، وقال، أصح واألول 

 عن الزهري، عن ،يونس وقال، الرابعة أو الثالثة، يف ،حنوه ، النيب عن هريرة، وأيب خالد،
 .(1)«حنوه ، النيب عن زيد، عن عبيدهللا،

وقد أخرج البخاري يف صحيحه حديث األمة عن مالك بن لمساعيل، عن ابن عيينة، 
وحديث العسيف عن حممد بن يوسف، وعلي بن املديين، ومسَدد، عن ابن عيينة، وحذف 

عمًدا، يدل لذلك أن الرواة اآلخرين عن حممد بن يوسف، وابن  من رواياهتم ذكر شبل
زايل  املديين، ومسدد، ذكروا شباًل يف رواياهتم، وقد فَسر احلفاظ تصرُّف البخاري، فقال الربِّ

 بن ومسدد الفريايب، يوسف بن حممد عن البخاري أخرجه»بإثر حديث العسيف: 
 عن كلهم»قال: و ، ابن ماجه له بأسانيدهمختريج اليرمذي والنسائي و ، مث ذكر «...مسرهد
 مل فإنه ،البخاري لال وشبل، ،خالد بن وزيد هريرة، أيب عن رويناه كما عيينة، بن سفيان
، وقال احلافظ (6)«أ، قاله أبو مسعود الدمشقيخط ألنه ،عمد على أسقطه ،شباًل  يذكر

 ابن هو- علي عن اريالبخ لمساعيل بن حممد أخرجه»النخشيب بإثر حديث العسيف أيًضا: 

________________________ 

 (.5/63( التاريخ الكبري )1)

 (.533( مشيخة ابن مجاعة، بتخريج الربزايل )ص6)
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 عنو  ،-(1)بالفريايب وليس ،خباري هو- يوسف بن حممد وعن ،-املديين جعفر بن عبدهللا
 الثالثة األحاديث يف البخاريُّ  وأسقط، أخرجناه كما ،عيينة بن سفيان عن كلهم ،مسدد

 وايةر  يف»، وقال أبو عبدهللا احلميدي: (6)«فيه عيينة ابن بوهم لعلمه ،عمد   على شبل ذكر  
 على أسقطه ،كتابه يف البخاري يذكره ومل هريرة، وأيب زيد   مع معبد بن شبل زيادة   عيينة ابن

 .(3)«بعده األمة حديث يف وكذلك ،وهم هكر  ذِّ  ألن عمد،
 .(3)ابن عساكر أن لسقاط شبل كان من الرواة أنفسهم، ال من البخاري ن ِّ ظ  هذا أصح من و 

 خالد بن   وزيد   هريرة أبا هذا حديثه يف عيينة ابن عمج» :النيسابوري حيىي بن حممد وقال
 كان ولن ،احلديث هذا يف خالد بنِّ  وزيدِّ  هريرة أيب ل:ى شباًل  هم ِّ ض   يف وأخطأ ،وشباًل 

 ، النيب عن ،وزيد ،هريرة أيب عن رواه فإنه ،األمة حديث يف مجعهم قد عبدهللا بن عبيدهللا
 ،مالك بن   هللاعبد   عيينة ابن   فيرك ، النيب نع ،األوسي مالك بن عبدهللا عن ،شبل وعن
 قد ،حديث وذاك ،حديث   هذا ولمنا ،اواحدً  احديثً  فجعله ،وزيد هريرة أيب ل:ى شباًل  وضمَ 

 وروى ،(5)خالد بن وزيد ،هريرة أيب حبديث ،ومالك ،معمر وتفرد ،يزيد بن يونس مهاز  ي َ م  
 .(2)«عيينة ابن خالف على فاجتمعوا ،شبل حديث   ،الزهري أخي وابن ،وعقيل ،الزبيدي

 ومعمر»وقال يعقوب بن سفيان الفسوي عقب أن ذكر حديث األمة من طريق مالك: 
 .(7)«وهم وهو ،معبد بن شبل: يقول عيينة وابن ،هريرة وأيب ،زيد عن: يقول

________________________ 

(: 16/182، ولعل قول الربزايل أصح، قال ابن حجر يف الفتح )( كذا قال، وقد مَر أن الربزايل عَينه بالفريايب1)
، ويؤيده: أن الدارمي رواه عن حممد بن «املستخرج يف نعيم أبو به جزم كما الفريايب، هو فيه شيخه يوسف بن وحممد»

 (.67/53، 15/616معروفة، انظر: هتذيب الكمال ) الدارمي عن الفريايبرواية يوسف أيًضا، و 

 (.1/235ات، بتخريج النخشيب )( احلنائي6)

 (.1/531( اجلمع بني الصحيحني )3)

 (.631( األربعون حديثًا من املساواة )ص3)

 حبديث انفردا ومالًكا معمرًا لن حيىي: بن حممد قال هكذا»( تعقبه ابن عبدالرب، وهو ناقل كالمه هذا، بعقبه، فقال: 5)
، وقد تبني من التخريج أن رواة هذا الوجه «األنصاري سعيد بن حيىي تابعهما قد أنن  وأقول خالد، بن وزيد هريرة أيب

 ولبراهيم األنصاري، سعيد بن وحيىي كيسان، بن وصاحل ومعمر، صاحل، بن وزمعة عن الزهري هم تسعة رواة: مالك،
 حفصة. أيب بن وحممد لسحاق، وابن كثري، بن والوليد سعد، بن

 (.1/15( التمهيد )2)

 (.1/331ريخ )( املعرفة والتا7)
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 .(1)«الزهري حديث يف معىًن  لشبل   ليس»وقال أبو حامت الرازي: 
عة عن الزهري حديث  العسيف، مث ذكر روايتهم عنه حديث  وذكر اليرمذي رواية اجلما

 بن وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري، عن عيينة، بن سفيان وروى»األمة، مث قال: 
 أيب عن امجيعً  احلديثني عيينة ابن   روى هكذا ...، النيب عند كنا: قالوا وشبل، خالد،
 يف احديثً  أدخل ،عيينة بن سفيان   فيه م  هِّ و   ينةعي ابن وحديث ،وشبل ،خالد بن وزيد ،هريرة

 الزهري، أخي وابن يد،يز  بن ويونس الزبيدي، الوليد بن حممد روى ما :والصحيح حديث،
 زنت لذا: »قال  النيب عن ،خالد بن وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري، عن

 عن ،األوسي مالك بن عبدهللا عن، خالد بن شبل عن ،عبيدهللا عن ،والزهري ،(6)«...األمة
 مل خالد بن وشبل احلديث، أهل عند الصحيح وهذا ،«...األمة زنت لذا»: قال ، النيب

 الصحيح، وهذا ، النيب عن األوسي، مالك بن عبدهللا عن ،شبل   روى لمنا ، النيب يدرك
 .(3)«حمفوظ غري عيينة ابن وحديث

 مما احلديث وهذا»ن عيينة على الوالء: وقال ابن أيب عاصم، وأخرج حديثي سفيان ب
 .(3)«شبل :يف مهِّ و   عيينة ابن أن به قطعوا

 أيب عن عبيدهللا، عن ،الزهري عن واحد، غري رواه قد احلديث وهذا»وقال البزار: 
 .(5)«عيينة ابن لال ،معبد بن وشبل ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن: قال اأحدً  نعلم وال هريرة،

 عن مالك، رواه ،«وشبل»: قوله على سفيان   تابع اأحدً  نعلم ال»وقال النسائي: 
 بن عمرو عن األشج، بن بكري ورواه خالد، بن وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري،
 وعمرو مالك، وحديث فقط، هريرة أيب عن عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، عن شعيب،

 .(2)««وشبل» :عيينة ابن قول من بالصواب أو:ى شعيب بن

________________________ 

 (.3/383( اجلرح والتعديل )1)

( هكذا ذكر اليرمذي رواية الزبيدي ويونس على هذا الوجه، ومل أجد يف روايتيهما عليه ذكر  أيب هريرة، بل أفردا زيد 6)
 بن خالد.

 (.3/33( سنن اليرمذي )3)

 (.6/333( اآلحاد واملثاين )3)

 (.13/356( مسند البزار )5)

 (.5/312) ( السنن الكربى2)
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 .(1)«خطأ احلديث هذا يف «شبل»و مالك، حديث والصواب»وقال: 
 ،«شبل» ب غريه على يزيد ،«شبل» :فيه يقول ،فيه ُيطئ عيينة ابن»: عوانة أبو قالو 

 .(6)«خطأ وهو
: سفيان وقال»وأسند يف موضع آخر رواية سفيان بن عيينة، فأسقط منها شباًل، قال: 

 بن صاحل أن وذلك ،شباًل  فيركنا وشبل، ،خالد بن وزيد ،ريرةه أيب عن :احلديث هذا يف
 ليس وشبل ،شباًل  فيه يذكروا فلم ،رووه ،اومعمرً  سعد، بن والليث يزيد، بن ويونس كيسان،

 خليد، بن شبل عن عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، روى ولمنا ، النيب أصحاب من هو
 زنت لذا: »األمة يف  النيب عن ،(3)-هعن هللا رضي- األوسي عبدهللا بن مالك عن

 .(3)«...«فاجلدوها
وذكر أبو القاسم البغوي رواية سفيان بن عيينة، فمعمر، حلديث األمة، مث ذكر رواية 
سفيان، فمالك، حلديث العسيف، مث أسند رواية يونس، وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن 

 .(5)«لن شاء هللا الصواب وهو: »عبيدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك، مث قال
وذكر العقيلي عدة روايات للحديث عن الزهري، منها رواية سفيان بن عيينة، مث قال: 

 عن عبيدهللا، عن :الزهري عند حديثان ومها وعقيل، ،ويونس ،ومالك ،معمر رواية احملفوظو »
 ،األويسي مالك بن عبدهللا عن خالد، بن شبل عن عبيدهللا، وعن ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب

 .(2)«حمفوظ غري ذلك وسائر
 وزيد هريرة، أيب عن عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، عن الناس ورواه»وقال الطرباين: 

 .(7)«شباًل  لسناده يف فزاد عيينة، ابن ورواه اجلهين، خالد بن

________________________ 

 (.2/352( السنن الكربى )1)

 (.3/133( مسند أيب عوانة )6)

( كذا اعتمد أبو عوانة رواية عقيل يف تسمية: مالك بن عبدهللا، وسبق أنه خولف فيه مبقلوب االسم، وأن الصواب 3)
 رواية من خالفه.

 (.3/113( مسند أيب عوانة )3)

 (.361-3/362( معجم الصحابة )5)

 (.3/366قيلي )( ضعفاء الع2)

 (.8/335( املعجم األوسط )7)
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 شبل :فيقول ،فيه ُيطئ عيينة ابن وكان صحبة، له :يقال ،شبل»: السكن ابن قالو 
 .(1)«األوسي مالك بن عبدهللا عن يروي وأنه ،حامد بن شبل أنه والصواب ،معبد بن

 عبدهللا، بن عبيدهللا عن الزهري، عن عيينة، ابن رواه»وقال الدارقطين يف حديث األمة: 
 كيسان، بن وصاحل األنصاري، سعيد بن حيىي وخالفه، وشبل خالد، بن وزيد هريرة، أيب عن

 يذكروا ومل خالد، بن وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري، عن ووهر  كثري، بن والوليد
 هريرة، أيب عن عبيدهللا، حديث والصحيح»، مث ساق اختالفات احلديث، وقال: «شباًل 
 .(6)«خالد بن وزيد

 هريرة، أيب عن حمفوظ وهو»وذكر حنو السياق األول يف حديث العسيف، مث قال: 
 .(3)«شبل عن :قوله على يتابع فلم ،عيينة ابن لهقا ما وأما، خالد بن وزيد

 عبدهللا بن علي عن الصحيح يف البخاري رواه»وقال البيهقي عقب حديث العسيف: 
، مث أسنده من «احلديث هذا يف خطأً  يرونه واحلفاظ ،شبل ذكر دون ،سفيان عن ،وغريه

 بن مالك: حنو ،ريالزه أصحاب من الباقون وأما ،عيينة ابن قال كذا»طريقه، مث قال: 
 ويونس راشد، بن ومعمر محزة، أيب بن وشعيب خالد، بن وعقيل كيسان، بن وصاحل أنس،

 .(3)«شباًل  فيه يذكروا فلم وغريهم، ،سعد بن والليث يزيد، بن
 ابن عن لمساعيل، بن مالك عن الصحيح يف البخاري أخرجه»وقال يف حديث األمة: 

 ،«القطان... الفضل بن احلسني بن حممد أخربنا كما لشب حديث شبل، ولمنا ذكر دون عيينة،
فأسند رواية عقيل، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن شبل، عن مالك بن عبدهللا، مث 

 .(5)ذكر الوجه اآلخر يف تسمية الصحايب: عبدهللا بن مالك
 .(2)«لسناده يف شباًل  ذكره يف أخطأ عيينة ابن أن يزعمون واحلفاظ»وقال: 

 ،عيينة بن سفيان فيه وهم «وشبل: »وقوله»وقال النخشيب عقب حديث العسيف: 
 

________________________ 

 (.3/653( اإلصابة )1)

 (.53-11/53( علل الدارقطين )6)

 (.58-11/53( علل الدارقطين )3)

 (.8/666( سنن البيهقي )3)

 (.8/633( سنن البيهقي )5)

 (.16/681( معرفة السنن واآلثار )2)
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 ،عبيدهللا عن ،الزهري يروي ولمنا، املزين خليد بن شبل: وهو ،صحبة له ليست هذا وشبل
 وقد، «فاجلدوها زنت لذا» :األمة حديث  النيب عن ،األوسي مالك بن عبدهللا عن ،عنه

 عبدالرمحن بن حممد: منهم مجاعة   الزهري عن (1)زنا لذا البكر يف خرجناه الذي احلديث   روى
 بن وصاحل ،املدينة لمام أنس بن ومالك ،املصري سعد بن والليث ،املدين ذئب أيب بن

 عبدهللا بن عبيدهللا عن ،الزهري عن رووه، وغريهم ،ومعمر ،محزة أيب بن وشعيب ،كيسان
 تركه على اتفاقهم فدلَ  ،شبل فيه يذكروا ومل ،ةهرير  وأيب ،اجلهين خالد بن زيد عن ،عتبة بن
 مع احلديث هذا مسع وكأنه ،«وشبل» :فيه قال حني وأخطأ فيه وهم عيينة بن سفيان أن

 عن شبل   كر  ذِّ  وكان ،عبدهللا بن عبيدهللا عن امجيعً  الزهري من «زنت لذا» :األمة حديث
 .(6)«احلديث هذا يف فجعله ،عليه فاشتبه ،احلديث ذلك يف مالك بن عبدهللا

 احلديث هذا يف هكر  وذِّ »وقال ابن عبدالرب، وساق رواية ابن عيينة حلديث العسيف: 
 من بوجه   احلديث هذا يف لشبل   مدخل وال ،باحلديث العلم أهل مجيع عند خطأ   شباًل 

 هذا يف عيينة ابن قال هكذا»، وقال، وساق رواية ابن عيينة حلديث األمة: (3)«الوجوه
 ،آخر يف حديث   لسناد وأدخل ،فأخطأ ،خالد بن وزيد هريرة أيب مع شباًل  فجعل ،احلديث

 .(3)«شبل حديث مقِّ ي   ومل
 لال الصحابة يف ذكر له وال احلديث، هذا يف شبل ذكر على عيينة ابن يتابع ومل»وقال: 

 .(5)«هذه عيينة ابن رواية يف
 عند فيه والصواب ا،كثريً  ااختالفً  احلديث هذا يف شهاب ابن عن اختلف وقد»وقال: 

، يعين: عن عبيدهللا، عن (2)«شهاب ابن عن هذا يونس رواية باحلديث العلم أهل أكثر
 .شبل، عن عبدهللا بن مالك

 ا،معبدً  أباه ومسى ،شباًل  احلديث يف زاد لذ سفيان وهم وقد»وقال اخلطيب البغدادي: 
 

________________________ 

 ( يعين: حديث العسيف.1)

 (.1/235يب )( احلنائيات، بتخريج النخش6)

 (.1/73( التمهيد )3)

 (.1/15( التمهيد )3)

 (.6/213( االستيعاب )5)

 (.3/1353( االستيعاب )2)
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 وصاحل ،أنس بن مالك رواه وقد، حسب خالد بن وزيد هريرة أيب عن رواه لمنا عبيدهللا ألن
 ومجاعة ،يزيد بن ويونس ،سعد بن والليث ،راشد بن ومعمر ،ذئب أيب وابن ،كيسان بن

 شباًل  منهم واحد   يذكر ومل ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب عن ،عبيدهللا عن ،الزهري عن ،سواهم
حديث سفيان، مث  ، مث أسند«آخر حديث   من فيه الوهم سفيان على دخل ولمنا حديثه، يف

 النيب عن ،هريرة وأيب ،خالد بن زيد عن ،عبيدهللا عن يرويه الزهري كان احلديث وهذا»قال: 
 ،بنا :وقيل ،خليد بن شبل :وقيل- خالد بن شبل عن ،عبيدهللا عن اأيضً  يرويه وكان 

 ، هللا رسول عن ،األوسي -مالك بن هللا عبد :وقيل- عبدهللا بن مالك عن ،-حامد
 له، ينضبطا فلم ،األمة وحديث ،العسيف حديث   ،امعً  احلديثني الزهري من سفيان   معفس

 ذكر وأسقط ا،مجيعً  احلديثني يف سفيان   فذكره ،األمة يف حديث امذكورً  شبل   اسم   وكان
 .(1)«واحد بإسناد   احلديثني وساق ،يذكره فلم ،شبل بعد الذي األوسي

 يتابع ومل: »-ن ابن منده، وأيب نعيم، وابن عبدالربوهو ينقل غالًبا ع-وقال ابن األثري 
]عن  عبيدهللا، عن عنه، الزهري، أصحاب ورواه احلديث، هذا يف شبل على عيينة ابن

 .(6)«الصحيح لنه: ويقال األوسي، مالك بن عبدهللا عنشبل[، 
 ويف تضافر كلمات األئمة السابقة ما يبني اإلمجاع على أن ابن عيينة أخطأ يف ذكره

مجيع أهل العلم »عن  -كما مرَ -شباًل يف هذا احلديث، وقد نقل ابن عبدالرب هذا 
 .-أيًضا-يف موضع آخر مَر نقله « أكثر أهل العلم باحلديث»، ولن كان عرَب ب «باحلديث

ه ال يذكر وختطئة ابن عيينة فيه كانت معروفة قدميًا، فإنه قد روجع فيه، وذ كر له أن غري  
 نه ثبت على ما رواه:فيه شباًل، لك

 لكين: قال، (3)بلش :فيه يقوالنال  اومعمرً  امالكً  فإن: لسفيان قيل»: احلميدي قال
 .(3)«كالمها احلديثني يف الزهري من أتقنته قد ،أقوله

________________________ 

 (.533-1/531( الفصل للوصل املدرج يف النقل )1)

 (، وما بني املعقوفني سقط يف املطبوع، وال بد منه.6/351( أسد الغابة )6)

وليس معىن هذا ظاهرًا، وال يتواءم مع واقع الروايات، والظاهر أن  ،«شك هفي يقوالن: »ة املعرفة والتاريخيف مطبوع (3)
، فأسقط -فيما يظهر-له، ولن كان سبق نظر الناسخ ( حمتمل 168وهو يف خمطوط الكتاب )ق ،هالصواب ما أثبتُّ 

 .«معمرًا»بعد  «ال»

 (.1/333( املعرفة والتاريخ )3)
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 قلت»وقال:  ،(1)«الزهري يفِّ ِّ  من حفظناهحدثنا سفيان، قال: »وقال ابن املديين: 
 عن ،عبيدهللا ثنا :قال ،الزهري عن أحدثك لكين :قال ،واحد عن جيعله بعضهم لن :لسفيان

 من حفظناه هذا» :سفيان قال ،«... النيب عند كنا: وشبل ،خالد بن وزيد ،هريرة أيب
 .(6)«احسنً  التقانً  اهأتقنَ  لقد ولعمري ،الزهري يفِّ ِّ 

 هوو  ،لسناده يف شباًل  هكرِّ ذِّ  يف أخطأ عيينة ابن أن يزعمون واحلفاظ»قال البيهقي: 
 .(3)«اهوأتقنَ  ،الزهري يفِّ ِّ  من حفظناه: يقول

 والصحيح أن ثبات الراوي على حديثه قد يكون دلياًل على تثبته وحفظه وعدم اضطرابه،
لكنه ال يستلزم كونه مصيًبا يف حقيقة األمر، فقد يثبت الراوي على خطئه، وهلذا نظائر عن 

 .(3)ابن عيينة نفسه
، ُيط ِّئون -فيما وجدت-األئمة، بدون خالف يذكر وقد تبنَي مبا سبق أن عامة 

ومنهم من روى توثُّق سفيان من روايته،  سفيان بن عيينة يف ذِّكره شباًل هبذه الصفة، 
 كالبخاري، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والبيهقي، واخلطيب البغدادي.

 احلكم على الوجه الراجح:
 حديث األمة: ترجح أن الزهري يروي

________________________ 

 (.1/317درج يف النقل )(، الفصل للوصل امل2867( صحيح البخاري )1)

 (.8/666( سنن البيهقي )6)

 (.16/681( معرفة السنن واآلثار )3)

 سعيد أبا مسع أنه سرح، أيب بن عبدهللا بن عياض عن عجالن، ابن عن عنه، يزيد بن العباس ( منها: ما روى3)
: العباس قال. احلديث ،...«رمت من صاًعا أو دقيق، من صاًعا لال  هللا رسول عهد على أخرجنا ما: »يقول اخلدري

 .«فيه هو بلى،: »قال! «الدقيق: »هذا يف يذكر ال أحد   ،حممد أبا يا: املديين بن علي له فقال
 بن حامد قال ،أخريًا تركها مث لفظها، يف شكَ  أنه رواية   وردت مث وأَكدها، روايته، من متوث ًِّقا عيينة ابن فكان

(، 5/56سنن النسائي الصغرى )(، 1218، انظر: سنن أيب داود )«سفيان ت  ر كهف ،«الدقيق» عليه فأنكروا: »حيىي
 (.6311(، سنن الدارقطين )6613الكربى )

 سلمة، أم عن املسيب، بن سعيد عن عوف، بن عبدالرمحن بن محيد بن عبدالرمحن ومنها: أن ابن عيينة روى عن
 ، قيل«شيًئا بشره من وال شعره من مي  سَ  فال ،يضحي أن أحدكم فأراد العشر، دخل لذا: » هللا رسول قال: قالت

(، 1/622(، سنن البيهقي )613، انظر: مسند احلميدي )«أرفعه أنا لكين: »قال يرفعه؟ ال بعضهم فإن: لسفيان
 كما يف شرح-عياض  بن وأنس وهو احلافظ الثبت، ،-(17/632)التمهيد كما يف -القطان  ومع ذلك فقد خالفه حيىي

 .محيد، وغريمها، فجعلوه موقوفًا، وروايتهما أرجح بن كشيخهم عبدالرمحن مدين   ، وهو ثقة-(5516) ثارمشكل اآل
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 بن عبدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك. عن عبيدهللا -1

 وعن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد. -6
 ويروي حديث العسيف:

 عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد. -1

 وعن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة. -6

، وهو (1)ثبت فقيه ثقةهللا بن عتبة بن عبدفأما اإلسناد األول حلديث األمة، فعبيدهللا 
 .(6)أخرج اجلماعة روايته عنه من شيوخ الزهري املعروفني، الذين

 ويف رواييتوقد صرح بسماعه من شبل يف رواية ابن أيب خيثمة موضع الدراسة، 
 .، عنهعن الزهري الزبيدي، ويونس،

اعتماًدا على رواية قيل بصحبته وقد ، (3)وشبل اخت لف يف امسه، وتفاوتت األقوال فيه
 ،اليرمذيو  ،ابن معنيسفيان بن عيينة، املار ِّ بيان غلطها، وهلذا نفى صحبته بعض األئمة، ك

  .(3)، والنخشيبعوانة أيبو 
 ومن مث، فهو تابعي، ومل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل.

 لكن لعل روايته مقبولة، وجهالته ي تخفف فيها، لعدم انفراده بأصل، فقد صح احلديث
 كالبخاري،  الذي رواه من طريق أخرى، ولعله ألجل ذلك جزم أئمة بصحبة عبدهللا بن مالك،

 .(2)«عند شبل»وحديثه لمنا هو  ،(5)، وابن حبانوأيب حامت
 .(7)«لسناده صحيح»ولعله ألجل ذلك قال ابن حجر عن احلديث من هذه الطريق: 

________________________ 

 .(3331تقريب التهذيب )( 1)

 .(62/363انظر: هتذيب الكمال )( 6)

(، 3/31سنن اليرمذي )(، 5/11(، التاريخ الكبري )52، 3/8برواية الدوري ) ،تاريخ ابن معني( انظر يف ذلك: 3)
، حتفة األشراف (16/355هتذيب الكمال )(، 6/213االستيعاب )(، 3/362عجم الصحابة، للبغوي )م
 .(3/333(، اإلصابة )2/378)

 .(3/113مسند أيب عوانة ). وانظر: ، واليرمذي، والنخشيب( سبق نقل كالم ابن معني3)

 .(3/633، الثقات )(5/153(، اجلرح والتعديل )5/11( التاريخ الكبري )5)

 (.3/1777( معرفة الصحابة، أليب نعيم )2)

 (.3/113( اإلصابة )7)
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وهو ، -أيًضا- حلديث العسيف وأما اإلسناد الثاين حلديث األمة، وهو اإلسناد األول
رواية الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، فهو لسناد اتفق عليه 

 .، فهو لسناد صحيحكما تبني يف التخريج  ،كذلكوأخرجه األربعة   البخاري ومسلم،
عن أيب  عن سعيد بن املسيب،أما اإلسناد الثاين حلديث العسيف، وهو رواية الزهري، و 

 .هو لسناد صحيحف، فقد أخرجه البخاري يف صحيحه، كما تبني يف التخريج، هريرة
 

 أخربين: قال عمه، عن ،الزهري أخي ابنأورد ابن أيب خيثمة حديث األمة من طريق 
، مث قال: األوسي مالك بن عبدهللا نع شبل، نع مسعود، بن عتبة بن عبدهللا بن عبيدهللا

، وكأنه يستغرب رواية ابن أخي الزهري، وذلك ألن األشهر عن الزهري: رواية «ذا قالك»
زاد سفيان بن عيينة عن احلديث عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن أيب هريرة، وزيد بن خالد، ولن 

 الزهري شباًل فيه، فأخطأ.
اظ أن رواية ابن أخي الزهري حمفوظة عن عمه، ألنه رواها عنه بعض حفلكن تبني 

حديث الزهري، كعقيل، والزبيدي، وأن بعض رواهتا عن الزهري عطفها على روايته عن 
 عبيدهللا، عن زيد بن خالد.

 عنمث أورد ابن أيب خيثمة حديثي األمة، والعسيف، من رواية سفيان بن عيينة، 
لذكر وشبل، ونقل عن ابن معني ختطئت ه  خالد، بن وزيد هريرة، أيب عن عبيدهللا، عن الزهري،
 .، وأقرَه على ذلكشبل فيه

يؤيد ذلك: خمالفة ابن عيينة جلماعة الرواة عن الزهري ممن مل يذكر شباًل  هوقد تبني أن
الذي يرويه  ،حديث األمةلسناد ذكر شبل من دخل عليه  ، وأن الظاهر أن ابن عيينةفيه

 الزهري، عن عبيدهللا، عن شبل، عن عبدهللا بن مالك.
عيينة مجع كبري من األئمة، حىت قال ابن عبدالرب يف موضع:  وقد حكم خبطأ ابن

 .«باحلديث العلم أهل مجيع عند خطأ   شباًل  احلديث هذا يف هكر  وذِّ »
 حيىي بن البخاري، وحممد: -سوى ابن معني- ، أو أشار لليهوممن وجدت ه حكم بذلك

عاصم،  أيب وابن الرازي، واليرمذي، حامت الفسوي، وأبو سفيان بن النيسابوري، ويعقوب
السكن،  البغوي، والعقيلي، والطرباين، وابن القاسم عوانة، وأبو والبزار، والنسائي، وأبو

 .األثري البغدادي، وابن عبدالرب، واخلطيب والدارقطين، والبيهقي، والنخشيب، وابن
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/563)التاريخ الكبري الس ِّ
 .خارجة بن وعمرو (9911)

 حدثنا: قال السميط، أيب بن بكري حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -9011
 جتوز ال»: فقال ،النيب اخطبن: قال خارجة، بن عمرو عن حوشب، بن شهر عن قتادة،
 .«لوارث وصية

 :خارجة بن عمرو من يسمع مل وشهر
 عن عروبة، أيب ابن أخربنا: قال هارون، بن يزيد حدثنا: قال أيب، حدثناه -9019

 النيب عن خارجة، بن عمرو عن غنم، بن عبدالرمحن عن حوشب، بن شهر عن قتادة،
، حنوه. 

 

 :عن عمرو بن خارجة شهر بن حوشب، الوجه األول:
 ( عن هشام،1515أخرجه أبو داود الطيالسي ) *

عن  -(1/314ومن طريقه اخلطايب يف غريب احلديث )-( 424وسعيد بن منصور )
 ،-هو ابن عبدالرمحن-هشيم، عن طلحة أيب حممد موىل باهلة 

 (، من طريق مهام بن حيىي،16/53(، والطرباين يف الكبري )14042، 16663وأمحد )
 ( من طريق حممد بن عبيدهللا،644ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )و 

(، والطربي يف هتذيب اآلثار 6456(، والكربى )6/246والنسائي يف الصغرى )
 ( من طريق إمساعيل بن أيب خالد،16/53/مسند علي(، والطرباين )553)

لكمال كما نقل مغلطاي يف إكمال هتذيب ا-وأبو أمحد العسكري يف الصحابة 
 من طريق أزهر بن مجيل، عن حممد بن سواء، عن سعيد بن أيب عروبة، -(10/133)

 ( عن أبان بن يزيد العطار،416وعلقه ابن أيب حامت يف العلل )
  أرطاة، بن احلجاج( عن 4/2003أبو نعيم يف معرفة الصحابة )علقه و 

  واملسعودي،
 دينار، بن واحلسن



 ونعشر وال الرابعاحلديث  413                                                                                                

ومهام، وحممد بن عبيدهللا، وإمساعيل بن أيب خالد،  األحد عشر راويًا )هشام، وطلحة،
، به، مطوًًَّل قتادةوابن أيب عروبة، وأبان، واحلجاج، واملسعودي، واحلسن بن دينار( عن 

 ، هللا رسول ناقة جران لتحت إينوخمتصرًا، ولفظ هشام املطوَّل: قال عمرو بن خارجة: 
 ذي كل أعطى قد هللا إن»: يقول فسمعته ،كتفي بني ليسيل لعاهبا وإن ،جبرة لتقصع وإهنا
 أو ،أبيه غري إىل ادعى ومن احلجر، وللعاهر ،للفراش الولد وصية، لوارث جتوز وًل ،حقه حق

، «عدل وًل صرف منه يقبل ًل ،أمجعني والناس واملالئكة هللا لعنة فعليه ،مواليه غري إىل انتمى
أو انتمى  ،ي إًل لعن من ادعى إىل غري أبيهذكر يف لفظ إمساعيل بن أيب خالد عند الطرب ومل ي  

 إىل غري مواليه.
 إًل أن إمساعيل بن أيب خالد أسقط شهرًا، فجعله عن قتادة، عن عمرو بن خارجة.

 -(2/603كما يف خمتصرها ًلبن هشام )-وأخرجه حممد بن إسحاق يف السرية  *
 عن ليث بن أيب سليم،

ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ومن طريقه -( 16566، 16506وعبدالرزاق )
( من طريق عبدالرمحن بن مرزوق، عن عبدالوهاب 4233عن معمر، والدارقطين ) -(646)

( عن شبابة، 6/504وعلقه البخاري يف التاريخ الكبري )بن عطاء، عن سعيد بن أيب عروبة، 
( عن مطر بن قاءومغرية، وور  ،أربعتهم )معمر، وابن أيب عروبةعن مغرية بن مسلم، وورقاء، 

 طهمان الوراق،
 احلكم بن سليمان( من طريق 116وأسلم بن سهل حبشل يف تاريخ واسط )ص

 القاسم بن الوليد، عن قتادة، عن احلسن البصري، ، عنالواسطي
 ( عن أيب بكر اهلذيل،4/2003وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )

، به، بنحوه، شهر بن حوشب أربعتهم )ليث، ومطر، واحلسن، وأبو بكر اهلذيل( عن
 مطوًًَّل وخمتصرًا.

 :شهر بن حوشب، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة :الثاينالوجه 
 (،451أخرجه أبو عبيد يف الناسخ واملنسوخ )عقب  *

 (،2612وعنه ابن ماجه )-( 51560، 26651، 16346، 3303وابن أيب شيبة )
 ،-(2442وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
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 (،14046، 14041، 16663، 16664وأمحد )
 ( عن سعدان بن يزيد،42واخلرائطي يف مساوئ األخالق )

 ( عن إدريس بن جعفر،16/54والطرباين )
 ( من طريق احلسن بن حممد بن الصباح،25/14وابن عبدالرب يف اًلستذكار )

سن بن حممد( عن ستتهم )أبو عبيد، وابن أيب شيبة، وأمحد، وسعدان، وإدريس، واحل
، به، بنحوه، مطوًًَّل وخمتصرًا، وقد قطَّعه ابن أيب شيبة يف املواضع املذكورة، ومل يزيد بن هارون

 أو توىل غري مواليه. ،يسق اخلرائطي منه إًل لعن من ادعى إىل غري أبيه
(، وابن 14046، 16660(، وأمحد )2/145وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *
 (،3046، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )-(6/264ن طريقه البيهقي )وم-( 2/214قانع )

(، من طريق احلارث بن حممد بن أيب أسامة، والدارقطين 14/233وابن عبدالرب يف التمهيد )
( من طريق احلسن بن 300( من طريق عبدالرمحن بن مرزوق، ومتام يف الفوائد )4233)

من طريق حممد بن اجلهم، ستتهم )ابن سعد،  (14/233عرفة، وابن عبدالرب يف التمهيد )
وأمحد، واحلارث، وعبدالرمحن بن مرزوق، واحلسن بن عرفة، وابن اجلهم( عن عبدالوهاب بن 

 عطاء اخلفاف،
 ( عن حممد بن جعفر غندر،14044، 14041، 16661، 16664وأمحد )

 ث،(، من طريق خالد بن احلار 6456(، والكربى )6/246والنسائي يف الصغرى )
/مسند علي(، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي 556والطربي يف هتذيب اآلثار )

 (، من طريق حممد بن أيب عدي،1655)
 (، من طريق يزيد بن زريع،2151(، والدعاء )16/54والطرباين يف الكبري )

 سعيدمخستهم )عبدالوهاب بن عطاء، وغندر، وخالد، وابن أيب عدي، وابن زريع( عن 
، به، بنحوه، مطوًًَّل وخمتصرًا، ومل يسق الطربي من لفظ ابن أيب عدي، (1)روبةبن أيب ع

 والطرباين من لفظ ابن زريع، إًل لعن من ادعى إىل غري أبيه، أو توىل غري مواليه.
________________________ 

( عند النسائي يف رواية خالد بن احلارث: يف الصغرى: عن شعبة، ويف الكربى: عن سعيد، وقال املزي يف حتفة 1)
أنه عن سعيد، لكونه مشهورًا من  -وهللا أعلم-، والراجح «عن شعبة، ويف نسخة: عن سعيد(: »4/131األشراف )

ًما مشهورًا يف شهر، ون ََّّ البزار على أنه تر  الرواية عنه، حديثه، وغري معروف من حديث شعبة، وألن لشعبة كال
 (.2/145انظر: هتذيب التهذيب )
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(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 2121(، والرتمذي )16663وأخرجه أمحد ) *
، -(6/325ن كثري يف جامع املسانيد والسنن )كما ذكر اب-(، والبزار 2441، 646)

(، ويف 1304(، وأبو يعلى يف مسنده )6453(، والكربى )6/246والنسائي يف الصغرى )
 ( 16/55(، والطرباين )/الفالح6014، 6662(، وابن املنذر يف األوسط )20املفاريد )

تاريخ بغداد (، وابن الدبيثي يف ذيل 21/600ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-
 (، من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبدهللا،4/166)

/مسند 554(، والطربي يف هتذيب اآلثار )14045، 14042، 16666وأمحد )
/ضمن جمموع مصنفاته(، والطرباين 120علي(، وابن البخرتي يف احلادي عشر من فوائده )

 (، من طريق محاد بن سلمة،1/236(، والبيهقي )16/54)
(، من طريق مسلم بن إبراهيم، 16/52(، والطرباين )5505، 2361) والدارمي

/مسند علي( من طريق ابن أيب عدي، كالمها )مسلم، وابن 556والطربي يف هتذيب اآلثار )
 أيب عدي( عن هشام الدستوائي،

(، 16/54(، والطرباين يف الكبري )116وأسلم بن سهل حبشل يف تاريخ واسط )ص
 (16/55يق زكريا بن حيىي زمحويه، عن هشيم، والطرباين يف الكبري )(، من طر 6631واألوسط )

 من طريق القاسم بن عيسى الطائي، كالمها )هشيم، والقاسم( عن طلحة بن عبدالرمحن،
 ( من طريق أبان بن يزيد العطار،2/213وابن قانع )
 ( من طريق جماعة بن الزبري،16/53والطرباين )

 ،(1)( عن أيب مرمي عبدالغفار بن القاسم4/2004ابة )وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصح
، قتادةسبعتهم )أبو عوانة، ومحاد، وهشام، وطلحة، وأبان، وجماعة، وعبدالغفار( عن 

 إىل ادعى منبه، بنحوه، مطوًًل وخمتصرًا، ومل يسق الطربي يف لفظي محاد وهشام إًل لعن 
لفظ محاد إًل مطلعه، وهو قول عمرو:  ، ومل يسق البيهقي يفمواليه غري توىل أو أبيه، غري
 «.كتفي على يسيل ولعاهبا ،جبرهتا تقصع وهي  هللا رسول ناقة بزمام اآخذً  كنت»

________________________ 

قتادة، ًل  عن بشر، بن عبدهللا بن /أطرافه( من طريق أيب مرمي، عن عمري4235( وقد أخرجه الدارقطين يف األفراد )1)
الوجه الذي يرويه، وهل رواه قتادة عن شهر،  -بسبب ترتيب الكتاب وفقد أصوله-عن قتادة مباشرة، لكنه مل يتضح 

 على كل حال. -(3/226)امليزان كما يف لسان -وهل ذكر فيه ابن غنم أم ًل؟ وأبو مرمي مرتو  متهم 
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(، وأبو نعيم يف معرفة 2/213(، وابن قانع )14046، 16660وأخرجه أمحد ) *
( من طريق 300(، من طريق احلارث بن أيب أسامة، ومتام يف الفوائد )3046الصحابة )

سن بن عرفة، ثالثتهم )أمحد، واحلارث، واحلسن بن عرفة( عن عبدالوهاب بن عطاء، احل
( عن يزيد 16664( عن حممد بن جعفر غندر، و)14044، 16661، 16664وأمحد )

بن هارون، ثالثتهم )عبدالوهاب، وغندر، ويزيد بن هارون( عن سعيد بن أيب عروبة، عن 
 مطر بن طهمان الوراق،

 (، من طريق أيب بكر اهلذيل،61(، والواحدي يف الوسيط )210ماليه )وابن بشران يف أ
 ، به، بنحوه، مطوًًَّل وخمتصرًا.شهر بن حوشبكالمها )مطر، وأبو بكر اهلذيل( عن 

 :: شهر بن حوشب، عمن مسع النيب الثالثالوجه 
عن سفيان الثوري، عن  -(16665وعنه أمحد )-( 16506أخرجه عبدالرزاق ) *

 وًل يل حتل ًل الصدقة إن»وزاد يف أوله: ، به، مطوًًَّل، شهر بن حوشبيب سليم، عن ليث بن أ
 «.هذا يزن ما وًل هذا، يساوي وهللا وًل ما ًل»: فقال ناقته كاهل من وبرة وأخذ ،«بييت ألهل

 : شهر بن حوشب، عن أمساء بنت يزيد:رابعالوجه ال
ىي بن اليمان، عن سفيان ( عن حي2246أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده ) *

، به، خمتصرًا، قال: عن أمساء بنت شهر بن حوشبالثوري، عن ليث بن أيب سليم، عن 
 .(1)يزيد، أراها رفعته...

شهر بن حوشب، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن عمرو بن  :اخلامسالوجه 
 :خارجة
أيب سليم، ( عن عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن ليث بن 16665أخرجه أمحد ) *

 ، به، مطوًًَّل، وزاد فيه كما يف الوجه الثالث.شهر بن حوشبعن 
 : شهر بن حوشب، عن ابن عباس:دسالوجه السا

( عن 2306( عن أيب النضر هاشم بن القاسم، والدارمي )2321أخرجه أمحد ) *
رة ومن طريقه الضياء يف املختا-( 15011حممد بن يوسف الفريايب، والطرباين يف الكبري )

________________________ 

( نقاًل عن 1351، وهو تعبري فيه غرابة، وصوابه كما أثبت من املطالب العالية )«أهنا رفعته»( وقع يف املطبوع: 1)
 مسند إسحاق.
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( من 15011(، من طريق أسد بن موسى، ويف الكبري )2123، ويف الدعاء )-(11/24)
( من طريق عاصم بن علي، 3/62طريق أيب الوليد الطيالسي، وابن عدي يف الكامل )

( من طريق عامر بن سيار، ستتهم )أبو النضر، والفريايب، وأسد، وأبو الوليد، وعاصم 6/6و)
، مقتصرًا (1)، بهشهر بن حوشبعبداحلميد بن هبرام، عن  بن علي، وعامر بن سيار( عن

 لعنة عليه فإن أعتقوه، الذين مواليه غري توىل أو والده، غري إىل ادعى رجل أميا»على لفظ: 
 .«عدل وًل صرف منه يقبل ًل القيامة، يوم إىل أمجعني والناس واملالئكة هللا

 : شهر بن حوشب، عن معاذ بن جبل:السابعالوجه 
/مسند علي( من طريق عبيدهللا بن عمرو 540خرجه الطربي يف هتذيب اآلثار )أ *

 من هللا لعن»، به، مقتصرًا على لفظ: شهر بن حوشبالرقي، عن ليث بن أيب سليم، عن 
 .«مواليه غري إىل انتمى من هللا لعن أبيه، غري إىل ادعى

 :خارجة بن عمرو: شهر بن حوشب، عن الوجه الثامن
( عن عبدهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، عن حممد 16/56اين )أخرجه الطرب  *

( من طريق جبارة بن املغلس،  2300بن يوسف الفريايب، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 كالمها )الفريايب، وجبارة( عن عبداحلميد بن هبرام، 

الفريايب، ( من طريق إبراهيم بن أيب سفيان، عن 1/311وابن منده يف معرفة الصحابة )
 عن عبداحلميد بن جعفر، 

، به، ولفظ ابن أيب مرمي عن شهر بن حوشبكالمها )ابن هبرام، وابن جعفر( عن 
 هذه يف يزن ما املسلمني مغامن من ألحد وًل يل حيل ًل ،الناس أيها»الفريايب، عن ابن هبرام: 

ارة، عن ابن هبرام، ، ولفظ جب«يل هللا فرض الذي بعد -ناقته غارب من وبرةً  وأخذ- الوبرة
 ،العضباء على رحله شعبيت بني  النيب بينماوابن أيب سفيان، عن الفريايب، عن ابن جعفر: 

 «.بييت ألهل وًل يل، حتل ًل الصدقة إن الناس، أيها يا: »فقال لتجرت، وإهنا
________________________ 

، ويف رواية الضياء من طريقه، أن احلديث موقوف على ابن -وفيه اإلسنادان معطوفني-يف معجم الطرباين  ( وقع1)
، ورفع  احلديث إليه، ويؤيد ذلك أمور، منها: أن سياق الطرباين يف األحاديث كر  النيب عباس، والظاهر أنه سقط ذِّ 

، فكأهنا توهم ألول وهلة «قال ابن عباس: قال النيب »املرفوعة من رواية شهر، عن ابن عباس، وأن صيغة الرواية: 
ه،  أن احلديث من كالم ابن عباس، وكذلك فإن الطرباين أخرج يف الدعاء احلديث بأحدِّ إسناَدي املعجم الكبري نفسِّ

 فجاء فيه مرفوًعا بال خالف.
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 روى احلديث شهر بن حوشب، واخت لف عنه وعمن دونه على أوجه:
 : شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة:ولالوجه األ

من رواية بكري بن أيب السميط، وهشام الدستوائي )يف قول -ورواه عنه: قتادة 
الطيالسي، عنه(، وطلحة بن عبدالرمحن )يف قول سعيد بن منصور، عن هشيم، عنه(، ومهام 

حممد بن  بن حيىي، وحممد بن عبيدهللا، وسعيد بن أيب عروبة )يف قول أزهر بن مجيل، عن
سواء، عنه(، وأبان بن يزيد )فيما علقه ابن أيب حامت، عنه(، واحلجاج بن أرطاة، واملسعودي، 

 ، ومطر الوراق-من رواية حممد بن إسحاق، عنه-، وليث بن أيب سليم -واحلسن بن دينار، عنه
ن من رواية معمر، ومغرية بن مسلم، وورقاء، وسعيد بن أيب عروبة )يف قول عبدالرمحن ب-

من رواية سليمان بن احلكم، -، واحلسن البصري -مرزوق، عن عبدالوهاب بن عطاء، عنه(
 .-فيما علقه أبو نعيم عنه-، وأبو بكر اهلذيل -عن القاسم بن الوليد، عن قتادة، عنه

 : شهر بن حوشب، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة:الوجه الثاين
بن أيب عروبة )يف قول يزيد بن هارون، وعبدالوهاب من رواية سعيد -ورواه عنه: قتادة 

بن عطاء، وحممد بن جعفر غندر، وخالد بن احلارث، وحممد بن أيب عدي، ويزيد بن زريع، 
عنه(، وأيب عوانة، ومحاد بن سلمة، وهشام الدستوائي )يف قول مسلم بن إبراهيم، وابن أيب 

حيىي، عن هشيم، وقول القاسم بن عدي، عنه(، وطلحة بن عبدالرمحن )يف قول زكريا بن 
عيسى، كالمها عنه(، وأبان بن يزيد )فيما أخرجه ابن قانع من طريقه(، وجماعة بن الزبري، 

من رواية عبدالوهاب بن عطاء )يف قول أمحد، -، ومطر الوراق -وعبدالغفار بن القاسم، عنه
 ارون، ثالثتهم عن سعيدواحلارث، واحلسن بن عرفة، عنه(، وحممد بن جعفر غندر، ويزيد بن ه

 .-، وأبو بكر اهلذيل )فيما أخرجه ابن بشران، والواحدي، من طريقه(-بن أيب عروبة، عنه
 : شهر بن حوشب، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن عمرو بن خارجة:الوجه الثالث

 .-من رواية عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عنه-ورواه عنه: ليث بن أيب سليم 
 :: شهر بن حوشب، عمن مسع النيب عالوجه الراب

، معطوًفا -من رواية عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عنه-ورواه عنه: ليث بن أيب سليم 
 على الوجه السابق.
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 : شهر بن حوشب، عن أمساء بنت يزيد:الوجه اخلامس
 .-من رواية حيىي بن اليمان، عن سفيان الثوري، عنه-ورواه عنه: ليث بن أيب سليم 

 : شهر بن حوشب، عن معاذ بن جبل:جه السادسالو 
 .-من رواية عبيدهللا بن عمرو الرقي، عنه-ورواه عنه: ليث بن أيب سليم 

 : شهر بن حوشب، عن ابن عباس:الوجه السابع
حممد بن و  ،هاشم بن القاسم النضر أيبمن رواية -ورواه عنه: عبداحلميد بن هبرام 

 بن وعاصم ،الطيالسي الوليد وأيب ،بن موسى وأسد ،()يف قول الدارمي، عنه الفريايبيوسف 
 .-، عنهسيار بن وعامر علي،

 : شهر بن حوشب، عن خارجة بن عمرو:الوجه الثامن
من رواية حممد بن يوسف الفريايب )يف قول عبدهللا بن -ورواه عنه: عبداحلميد بن هبرام 

من -وعبداحلميد بن جعفر ، -حممد بن سعيد بن أيب مرمي، عنه(، وجبارة بن املغلس، عنه
 .-رواية إبراهيم بن أيب سفيان، عن حممد بن يوسف الفريايب، عنه

وتبني من العرض السابق أنه اختلف يف احلديث عن شهر، وعمَّن دونه، على عدة 
 أوجه، وسأحرر اخلالفات الدنيا منطلًقا منها لتحرير اخلالفات العليا:

: اخلالف عمَّن دون شهر:  أوالا
 قتادة:ف عمَّن دون اخلالأ( 
 هشام الدستوائي: -1

 :يف روايته عن قتادة، عن شهر اخت لف عنه
 قتادة، عن شهر، عن عمرو بن خارجة.فرواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن  *
ورواه مسلم بن إبراهيم، وحممد بن أيب عدي، عن هشام، عن قتادة، عن شهر، عن  *

 ة.عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارج
ذكر أن مسلًما كان حيفظ السجستاين واجتماع الرجلني الثقتني، خاصة مع أن أبا داود 

، كل (2)، وخاصًة مع ما ذكر أليب داود الطيالسي من أخطاء(1)ه هذًّاحديث هشام، يهذ  

________________________ 

 (.4/63( هتذيب التهذيب )1)

 (.2/30(، هتذيب التهذيب )2330)التهذيب ( تقريب 2)
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هذا يدل على أن الطيالسي غلط أو قصَّر عن هشام يف هذه الرواية، وأن الصواب عنه: 
 غنم يف إسنادها. إدخال عبدالرمحن بن

وقريٌب أن الطيالسي، أو من دونه، أو بعض النساخ، قد نقل الرواية من )مهام(، إىل 
كما تبني يف التخريج -)هشام(، فإن مهاًما يروي هذا الوجه عن قتادة بال خالف عنه 

 .-والعرض
 ،تادةق عن ،هشام ورواه»غنم، قال:  ابنَ  إدخالهوقد علَّق اخلطايب رواية هشام جازًما ب

، وكذلك جزم (1)«غنم بنَ  الرمحنعبدَ  :خارجة بن عمرو وبني ،حوشب بن شهر بني فأدخل
 .(2)رواية هشام ا، ملا علق، وابن عساكربذلك: أبو نعيم األصبهاين

 طلحة بن عبدالرمحن: -2
 يف روايته عن قتادة، عن شهر:اخت لف عنه 

عن شهر، عن عبدالرمحن بن القاسم بن عيسى الطائي، عن طلحة، عن قتادة، فرواه  *
 غنم، عن عمرو.

 ورواه هشيم، عن طلحة، واخت لف عنه: *
 طلحة، عن قتادة، عن شهر، عن عمرو.سعيد بن منصور، عن هشيم، عن فرواه  **  
ورواه زكريا بن حيىي زمحويه، عن هشيم، عن طلحة، عن قتادة، عن شهر، عن  **  

 بن عيسى، عن طلحة. ،كرواية القاسمعبدالرمحن بن غنم، عن عمرو
 ،(5)ومع ثقة سعيد بن منصور وحفظه، إًل أن زمحويه كان من املتقنني كما قال ابن حبان

وهو واسطي كهشيم، وقد توبع هشيم على ما رواه عنه، تابعه القاسم بن عيسى الطائي، 
 .(3)، وهو واسطي كطلحة(4)وهو صدوق تغري

________________________ 

 (.1/313( غريب احلديث )1)

 .-نقاًل عن األطراف، ًلبن عساكر-( 6/324، جامع املسانيد والسنن )(4/2004( معرفة الصحابة )2)

 (.4/235( الثقات )5)

 (.3466)التهذيب ( تقريب 4)

يمان، ومل (، وذكر أنه يكىن أبا حممد، ويقال: أبو سل3/142( ترمجة طلحة عزيزة، وقد ترمجه ابن عدي يف الكامل )3)
، مث ذكر «روى عن قتادة شيًئا ًل يتابعوه عليه»يذكر كونه باهليًّا، وذكر رواية هشيم، والقاسم بن عيسى، عنه، وقال: 

 «.عليه يتابع ًل ما ومنه عليه، يتابعونه ما منه قتادة، عن يرويه مما احلديث من ذكرت   ما غري هذا ولطلحة»أحاديث، مث قال: 
 .، ويأيت، وعيَّنه الطرباين بطلحة بن عبدالرمحن«طلحة أبو حممد موىل باهلة»، بل قال: حديثه هذامل ينسبه هشيم يف و  
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قصَّر به ملا رواه له، واحملفوظ عن  هشيمٌ قصَّر به، أو كان  بن منصور فالظاهر أن سعيد
 طلحة ذكر عبدالرمحن بن غنم يف اإلسناد.

 ورواية القاسم بن عيسى أخرجها الطرباين، عن أسلم بن سهل، عن القاسم، وهذا إسناد
 ه روايةَ ، ومع ذلك، فقد أخرج الطرباين نفس  (1)صحيح، وأسلم حافظ، صاحب تاريخ واسط

 .(2)«هشيم إًل عبدالرمحن بن طلحة عن احلديث هذا روِّ يَ  مل» هشيم يف موضع آخر، وقال:
 ومل أجد حمماًل حتمل عليه كلمة الطرباين مع ما سبق.

 سعيد بن أيب عروبة: -5
روى احلديَث سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، وعن مطر الوراق، كالمها عن شهر، ومها 

لى بعضهما، فروى حممد بن جعفر روايتان حمفوظتان عن سعيد، عطفهما بعض  الرواة عنه ع
يف  ، فذكر زيادةً ...«مطر وقال: سعيد قالو »غندر، عن سعيد، حديث قتادة، مث قال: 

 .احلديث، وحنوه ليزيد بن هارون
 وحدثنا: سعيد قال»وروى عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، حديث قتادة، مث قال: 

 ....«شهر عن مطر،
ما مًعا. وقد اخت لف عليه فيهما، وسأنظر هنا يدل على أن سعيًدا كان حيدث هبوهذا 

 :، وأتر  اخلالف يف روايته عن مطر يف موضعهااخلالف عنه يف حديث قتادة
 .فرواه أزهر بن مجيل، عن حممد بن سواء، عن سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عمرو *
 ن احلارث،ورواه يزيد بن هارون، وعبدالوهاب بن عطاء، وحممد بن جعفر غندر، وخالد ب *

 وحممد بن أيب عدي، ويزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم،
 عن عمرو.

الراوي عنه: أزهر بن مجيل، فهو صدوق  :، وأدىن منه مرتبةً (5)وحممد بن سواء صدوق
، وإن صحت هذه الرواية عنهما بإسقاط عبدالرمحن بن غنم، ومل تكن من أخطاء (4)يغرب

________________________ 

 (.2/36(، لسان امليزان )15/335( انظر: سري أعالم النبالء )1)

 (.4/4( األوسط )2)

 (.3353)التهذيب ( تقريب 5)

 (.505)التهذيب ( تقريب 4)
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، والصواب ما رواه اجلماعة ، أو تقصري منهما، فإهنا خطأ على سعيد(1)ساخ وأسقاطهمالن
 احلفاظ عنه بذكر ابن غنم.

 :أبان بن يزيد العطار -4
 عن قتادة: رواه
فأسنده ابن قانع، عن إبراهيم احلريب، عن أيب سلمة التبوذكي، عن أبان، عن قتادة،  *

 بن خارجة، عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو
 وعلَّقه ابن أيب حامت، عن أبان، عن قتادة، عن شهر، عن عمرو. *

ومل أجد ما علقه ابن أيب حامت مسنًدا، ورواية ابن قانع صحيحة اإلسناد، فاحلريب 
 .ما أسنداه :، واملعتمد عن أبان(2)والتبوذكي حافظان

 قتادة:اخلالف عن ( ب
 احلديث:هذا قتادة يف اخت لف عن أنه  ، ومما قبله،تلخ َّ مما سبق

فرواه بكري بن أيب السميط، ومهام بن حيىي، وحممد بن عبيدهللا، واحلجاج بن أرطاة،  *
 قتادة، عن شهر، عن عمرو بن خارجة.واملسعودي، واحلسن بن دينار، عن 

ورواه سعيد بن أيب عروبة، وأبو عوانة الوضاح بن عبدهللا اليشكري، ومحاد بن سلمة،  *
وائي، وطلحة بن عبدالرمحن، وأبان بن يزيد، وجماعة بن الزبري، وعبدالغفار بن وهشام الدست

 .القاسم، عن قتادة، عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة
 .ورواه إمساعيل بن أيب خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة *
 احلسن عن ة،قتاد عن الوليد، بن القاسم عن الواسطي، احلكم بن سليمانورواه  *

 عن شهر بن حوشب، عن ابن خارجة. البصري،

________________________ 

ذيب الكمال، ملغلطاي، نقاًل عن كتاب الصحابة، أليب أمحد العسكري، ( فإين مل أجدها إًل يف كتاب إكمال هت1)
 ألن عمرو، من احلديثَ  هذا شهر   مساع يصح وليس»وقد نقل مغلطاي بعقبها تعليقًة مشكلًة للعسكري، قال فيها: 

ر ابن غنم، مع ، فذكر رواية سعيد بن أيب عروبة بذك«عمرو عن غنم، ابن عن شهر، عن قتادة، عن رواه عروبة أيب ابن
أنه أسند رواية أزهر، عن حممد بن سواء، عن سعيد بن أيب عروبة نفسه، قبل هذا الكالم مباشرة، وليس فيها ابن غنم، 

املشكل أنه ًل وجه لنفي السماع مع وجود الواسطة، فال بد من أن الواسطة سقطت يف هذه الرواية. ورمبا كان و 
  أعلم.مغلطاي اختصر شيًئا فحصل اإلشكال، وهللا

 .(6345تقريب التهذيب ) (،6/322تاريخ بغداد ) ( انظر فيهما على التوايل:2)
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د النظر فيه، فإن قصوهذا اخلالف يف وجهيه األولني هو الذي عقده ابن أيب خيثمة، و 
 قتادة هو املدار  عنده.

 ،«خارجة بن عمرو من يسمع مل وشهر»وقد أسند روايَة بكري بن أيب السميط، مث قال: 
عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، وفيها ذكر عبدالرمحن بن مث أسند رواية يزيد بن هارون، 

 .غنم، مستدًلًّ هبا على الواسطة بني شهر وعمرو
يف مساع شهر من عمرو بن خارجة، استدًلًًل  ةٌ والظاهر أن كلمة ابن أيب خيثمة عامَّ 

 .وىل األحاديث دخوًًل يف كلمته: هذا احلديثبأنه يدخل بينه وبينه واسطة، وإن كان أَ 
واحملفوظ عن قتادة رواية األثبات من أصحابه، وحفاظ حديثه، كسعيد بن أيب عروبة، 

 والدستوائي، ومن تابعهما.
وأقوى رواة الوجه األول: مهام، فإنه من املقدَّمني يف قتادة، احلافظني حلديثه، لكنه يأيت 

 ،ومهام ،سلمة بن محاد روى وإذا»يف طبقة  بعد طبقة سعيد وهشام، ولذا قال الربدجيي: 
 ،هشامٌ  أو ،سعيدٌ  وخالف ، النيب عن ،أنس عن ،قتادة عن ،الشيوخ من وحنوهم ،وأبان

 األولون هؤًلء اتفق فإذا، اًلنفراد على ،وشعبة وسعيد، ،هشام قول القول فإن شعبة، أو
 ،شعبة أو وسعيد، ،وهشام ،شعبة وخالفهم مرفوع، حديث   على [ومحاد ،وأبان ،مهام :وهم]
 وسعيد، شعبة،] الثالثة هؤًلء ألن احلديث، عن توقف وحده، سعيد أو وحده، شامه أو

 .(1)«ومحاد ،وأبان ،مهام من أثبت [وهشام
وقد اتفق سعيد وهشام هاهنا، ووافقهما أيًضا: أبو عوانة، ومحاد بن سلمة، وأبان، 

نادها زيادة حتتاج وهؤًلء من الثقات، فروايتهم أقوى وأصح، خاصة أهنم زادوا متَّفقِّني يف إس
توبع قتادة قد و خاصة ، ، وًل يؤثر تقصري من قصَّر هبا على حفظهم هلامزيد ضبط وتثبت

 .-كما سبق ويأيت- ، حيث تابعه مطر الوراق، عن شهرعلى ذكرها
، وهم بني -كما سلف-وأما رواة الوجه األول بإسقاط ابن غنم، فأقواهم مهام 

مرتو ، و ، (5)وضعيف، كاحلجاج بن أرطاة ،(2)عودي، واملسصدوق، كبكري بن أيب السميط

________________________ 

 (.2/633( شرح علل الرتمذي )1)

 (.5313، 636تقريب التهذيب )على التوايل:  هماانظر في( 2)

 «.والتدليس اخلطأ كثري صدوق(: »1113( قال ابن حجر يف تقريب التهذيب )5)
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 ، فضاًل عن أين مل أجد روايات املسعودي، واحلجاج(1)، واحلسن بن دينارمحمد بن عبيدهللاك
.بن أرطاة  ، واحلسن بن دينار، مسندات 

أيب حامت أباه عن أصح الروايتني، وكان ساق الوجهني عن قتادة، وذكر  وقد سأل ابن  
 غنم بن عبدالرمحن عن»طوفًا يف بعض األسانيد على قتادة، فقال أبو حامت: مطرًا لكونه مع

 .(2)«أصح
 ومل يسقط وشيَخه، قد قصَّر فيها، فأسقط شهرًا،إنه وأما رواية إمساعيل بن أيب خالد، ف

عنه، وإن   غريه، وشهر هو مدار احلديث وخمرجه الذي اشت هر -فيما وقفت-عن قتادة  شهرًا
 طريقه.كان روي من غري 

، وروايته ضعيفة جدًّا، استغرهبا احلافظ (5)وأما رواية سليمان بن احلكم، فسليمان مرتو 
 حوشب، بن شهر عن ،البصري احلسن عن»... أسلم بن سهل حبشل حني ساقها، فقال: 

 عن ،شهر عن، (4)وقتادة مطر عن :وقال ،سعيد رواه»، مث عقبها بقوله: «قال كذا
، فهو يشري إىل إعالهلا هبذه الرواية عن (3)«مبثله ،خارجة بن عمرو عن ،غنم بن عبدالرمحن

 .-كما سيأيت-قتادة، وللحسن رواية أخرى للحديث عن عمرو بن خارجة 
 مطر الوراق:اخلالف عمَّن دون  (ج

 عن مطر: بن أيب عروبة، عن سعيد بن عطاء، اختلف عن عبدالوهاب
ن مطر، عن شهر، عن عن سعيد، ع فرواه عبدالرمحن بن مرزوق، عن عبدالوهاب، *

 عمرو بن خارجة.
ورواه أمحد بن حنبل، واحلارث بن أيب أسامة، عن عبدالوهاب، عن سعيد، عن  *

 ر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو.مطر، عن شه
ورواه احلسن بن عرفة، عن عبدالوهاب، عن سعيد، فذكر حديث قتادة، وفيه ذكر  *

 .«عدل وًل صرف منه يقبل وًل»: يف حديث آخر مطر زادعبدالرمحن بن غنم، مث قال: و 
________________________ 

 (.5/40(، لسان امليزان )6104وايل: تقريب التهذيب )( انظر فيهما على الت1)

 (.416علل )ال( 2)

 (.4/154( لسان امليزان )5)

 ( يف املطبوع: عن مطر أو قتادة، ولعل الصواب ما أثبت، فهو املوافق لرواية سعيد يف كافة مصادرها.4)

 (.116( تاريخ واسط )ص3)
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كما رواه احلسن بن عرفة، عن عبدالوهاب، مل   ،ورواه حممد بن جعفر غندر، عن سعيد
 َيس َقا الوجه اإلسنادي.

والظاهر من سياقتهما أن مطرًا متابٌع لقتادة، فهي ملحقة بالرواية عن سعيد، عن مطر، 
 عمرو بن خارجة. عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم،

واحملفوظ عن عبدالوهاب، عن سعيد: رواية احلفاظ، وفيهم اإلمام أمحد، وقد تابع 
، وأما عبدالرمحن بن مرزوق، فهو من مجلة الثقات، -على ما سبق-سعيًدا عليها: غندر 

، وًل (1)حيث وثقه الدارقطين، واخلطيب البغدادي، وإن كان ابن حبان اهتمه بوضع احلديث
ا سبق من خمالفة، وإن كان رمبا قصَّر يف سياق رواية عبدالوهاب، عن سعيد، عن يقاوم م

 .(2)مطر، حني جاء هبا معطوفة يف خامتة روايته عن عبدالوهاب، عن سعيد، عن قتادة
 فاحملفوظ عن سعيد: ذكر عبدالرمحن بن غنم يف اإلسناد.

 مطر الوراق:اخلالف عن  (د
 اختلف عنه:أنه تلخَّ َّ 

 ن مطر، عن شهر، عن عمرو بن خارجة.عمر، ومغرية بن مسلم، وورقاء، عفرواه م *
 ورواه سعيد بن أيب عروبة، عن مطر، عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو *

 .بن خارجة
 حدثك إذا» ومعمر ثقة حافظ، لكن يف حديثه عن العراقيني نظرًا، قال ابن معني:

 

________________________ 

(، تاريخ بغداد 123(، سؤاًلت احلاكم للدارقطين )ص145ص)(، سؤاًلت السهمي للدارقطين 2/61( اجملروحني )1)
(، وتاريخ 2/344وهو عبدالرمحن بن مرزوق بن عطية، أبو عوف البزوري، وفرَّق الذهيب يف امليزان ) .(11/365)

، «شيخ كان بطرسوس»(، بينه وبني الذي اهتمه ابن حبان، ولعله اعتمد على أن ابن حبان ذكر أنه 6/363اإلسالم )
(: 3/153، لكن تعقبه ابن حجر، فقال يف اللسان )-ولذا ترمجه اخلطيب يف تاريخ بغداد-ن هذا بزوري بغدادي وأ
 احلديث وكأن هبا، وحدث قدمها، الطرسوسي، هو فالبزوري ذلك؟ يف سلفه وما املؤلف، بينهما فرق ملَ  أدري وما»

 املتفق يف يذكره ومل ،«ثقة كان»: اخلطيب قال اطل. وقدب فإنه عليه، ]الذي ذكره ابن حبان يف ترمجته[ أ دخل املذكور
 «.هو أنه على فدلَّ  واملفرتق،

من فهرسة ابن حجر لسنن الدارقطين يف إحتاف املهرة، حيث مل أجدها يف باهبا من اإلحتاف، مع الرواية سقطت  (2)
بدالوهاب، ولعله ذهل عن ( اإلسناد األول من إسناَدي عبدالرمحن بن مرزوق، عن ع12/465أن احلافظ ذكر )

اإلسناد املعطوف، أو كان ساقطًا من نسخته، ومن مث، فلم يتسنَّ التثبت من سقوط عبدالرمحن بن غنم يف هذه الرواية، 
 وإن كان ساقطًا يف املطبوعة القدمية، وطبعة الرسالة احملققة للسنن.
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 فأما مستقيم، عنهما حديثه فإن ،وسطا وابن ي،الزهر  عن إًل ،فهفخَ  العراقيني عن معمر
 ، ومطر خراساين سكن البصرة.(1)«فال ،والبصرة الكوفة أهل

 .(2)، وورقاء، علقها البخاري عن شبابة، ومل أقف عليها مسندة، ومها صدوقانمغرية تاورواي
حلديث، فأخذه عن ذا اوسعيد بن أيب عروبة ثقة حافظ، بصري كمطر، وكان متقًنا هل

 ن  للحديثتادة، مث أخذه عن مطر، وبنيَّ ما بني لفظيهما من التباين والزيادة، فالظاهر أنه أتقَ ق
عن مطر من هؤًلء، خاصة أنه زاد فيه رجاًل، والزيادة تفتقر إىل مزيد حفظ وثبت، وهي مع 

 الرواية.حفظ عند األئمة على  ثقة الراوي قرينةٌ 
 الرمحن بن غنم.فاحملفوظ عن مطر: رواية سعيد، بذكر عبد

 ليث بن أيب سليم:ه( اخلالف عن 
 على عدة أوجه: اخت لف على ليث يف روايته عن شهر،

 ن ليث، عن شهر، عن عمرو بن خارجة.فرواه حممد بن إسحاق، ع *
ورواه عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر، عن عبدالرمحن بن أيب  *

 .ن مسع النيب ليلى، عن عمرو بن خارجة، وعن شهر، عمَّ 
 .ورواه حيىي بن اليمان، عن سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر، عن أمساء بنت يزيد *
 .ورواه عبيدهللا بن عمرو الرقي، عن ليث، عن معاذ بن جبل *
وقد جاء عن ليث أيًضا بإبدال جماهد بشهر، وإسقاط عبدالرمحن بن غنم، فرواه  *

 .(5)يث، عن جماهد، عن عمرو بن خارجةسهل بن عثمان، عن حف َّ بن غياث، عن ل
، «مضطرب احلديث»، قال أمحد وأبو زرعة وأبو حامت: اجدًّ  اختلط صدوقوليث 

 وهذا اًلختالف عنه من اضطرابه. ،(4)وضعفه غري واحد
وقد  ،اكثريً  ئخيط صدوقإًل أن رواية حيىي بن اليمان، عن الثوري، فيها نظر، ألن حيىي 

، وقد خالفه عبدالرزاق، فرواه عن الثوري (3)ي خاصة أضعف من غريهاتغري، وروايته عن الثور 
________________________ 

 السفر الثالث(./1/523( تاريخ ابن أيب خيثمة )1)

 (.6405 ،6430)ذيب الته( تقريب 2)

 (.16/53( أخرجه الطرباين )5)

 .(5/444) هتذيب التهذيب(، 3643تقريب التهذيب )( 4)

 .(4/402، هتذيب التهذيب )(6663)التهذيب ( تقريب 3)
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سلكها ابن اليمان،  مفصاًل بإسنادين كما سبق، ورواية شهر، عن أمساء بنت يزيد، جادةٌ 
 منه. أنه خطأٌ  فالظاهر

ورواية سهل بن عثمان، عن حف َّ، عن ليث، عن جماهد، عن عمرو، من غرائب 
 .(1)ا ذا غرائبسهل بن عثمان، فإنه كان حافظً 

وهللا -ومع اضطراب ليث، فإن أقرب رواياته للصواب: ثالثة  األسانيد األوىل، ويظهر 
أن ليثًا غلط يف عبدالرمحن بن غنم، ومل يضبطه، فجعله عبدالرمحن بن أيب ليلى، مث   -أعلم

كان يقص ر باحلديث، فيسقط الواسطة بني شهر وعمرو بن خارجة، ورمبا جعله عن شهر، 
 صحايب   مبهم مباشرة.عن 

 وأما الرواية عنه، عن معاذ، فقد يكون حدَّث هبا مرًة فوهم، ورواية الثوري أثبت عن ليث.
 أيب بكر اهلذيل، عن شهر: اخلالف عن و(

 رواه أبو بكر اهلذيل:
 م عنه، عن شهر، عن عمرو بن خارجة.فعلَّقه أبو نعي *
القطيعي، عن إبراهيم بن عبدهللا بن وأسنده ابن بشران، والواحدي، من طريقني عن  *

مسلم الكشي، عن مسلم بن إبراهيم، عن أيب بكر، عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن 
 عمرو بن خارجة.

مسنًدا صحيح، وهو  اهلذيل ومل أجد ما علَّقه أبو نعيم مسنًدا، وإسناد املروي عن
حيث علَّق رواية أيب بكر اهلذيل املعتمد عن اهلذيل، وهبذا أشار املزي إىل تعقب ابن عساكر 

 .(2)مستفيًدا من تعليق أيب نعيم
 ، عن شهر:عبداحلميد بن هبرام، وعبداحلميد بن جعفراخلالف يف رواية  ز(

 ا عن حممد بن يوسف الفريايب:ماخت لف فيه
 د بن هبرام، عن شهر، عن ابن عباس.فرواه الدارمي، عن الفريايب، عن عبداحلمي *

حلميد: أبو النضر هاشم بن القاسم، وأسد بن موسى، وأبو الوليد وتابعه عن عبدا
 الطيالسي، وعاصم بن علي، وعامر بن سيار.

________________________ 

 (.2664)التهذيب ( تقريب 1)

 (.4/405(، نصب الراية )4/131( حتفة األشراف )2)
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هبرام، ورواه عبدهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، عن الفريايب، عن عبداحلميد بن  *
 عن شهر، عن خارجة بن عمرو.

 ه عن عبداحلميد: جبارة بن املغلس.وتابع
يم بن أيب سفيان، عن الفريايب، عن عبداحلميد بن جعفر، عن شهر، عن ورواه إبراه *

 خارجة بن عمرو.
 وهذه ثالثة أوجه عن الفريايب، وتابعه على الوجهني األولني منهما مجاعة.

ويالحظ أن الوجهني األولني متفقان يف تسمية شيخ الفريايب: عبداحلميد بن هبرام، 
 الصحايب: خارجة بن عمرو. والوجهني األخريين متفقان يف تسمية

، (1)وأوثق الرواة عن الفريايب: الدارمي، اإلمام احلافظ، وإبراهيم بن أيب سفيان، وهو ثقة
، وًل تنفعه (2)وأما عبدهللا بن حممد بن أيب مرمي، فقد تكلم ابن عدي يف روايته عن الفريايب

 .(5)، بل اهتم بالكذبجدًّا متابعة جبارة بن املغلس، فإنه ضعيف
من  من مجع  للفريايب  ويرجح جانب رواية الدارمي، عن الفريايب، ما جاء من متابعات  

عن عبداحلميد بن هبرام، ما يدل على أنه هو خمرج هذا اإلسناد، ًل عبداحلميد بن  ،الثقات
 جعفر، وعلى أنه يرويه عن شهر، عن ابن عباس، ًل عن خارجة بن عمرو.

 عمرو: والصواب فيه، ووهم ،الفريايب رواه هكذا»وقد قال ابن منده وترجم خلارجة: 
والعرض السابق يشكل على هذا، فالظاهر أن الوهم ممن دون الفريايب،  ،(4)«خارجة بن

والظاهر أن احملفوظ عن عبداحلميد بن هبرام: روايته عن شهر، عن ابن عباس، لكن لعل ابن 
، بتصويب عمرو بن خارجة، منده يشري إىل الصواب يف حقيقة األمر، ًل عن عبداحلميد

 .(3)حتديد للواهمدون لكن وكذلك كان صوبه الطرباين، مث أبو نعيم األصبهاين أيًضا، 
 ه بعَض املتأخرين، وهو يومئ هبذاوأما ذِّكر  عبداحلميد بن جعفر، فقد وهَّم أبو نعيم في

 

________________________ 

 (.2/130ن مل يقع يف الكتب الستة، ًلبن قطلوبغا )(، الثقات مم10/356( األنساب، للسمعاين )1)

 (.3/413( الكامل )2)

( على وصفه بالضعف، مع أنه روي عن ابن معني تكذيبه، وقال 430( اقتصر ابن حجر يف تقريب التهذيب )5)
 (.1/243، و ضعفه غريمها، وإن دافع عنه وقواه آخرون. انظر: هتذيب التهذيب )«مرتو »الدارقطين: 

 (.1/311معرفة الصحابة )( 4)

 (.4/2004(، معرفة الصحابة )16/52( املعجم الكبري )3)
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بن  عبداحلميد عن ،الفريايب :فقال ،املتأخرين بعض فيه وأخطأ»، قال: (1)إىل ابن منده غالًبا
، واألظهر أن الوهم من الرواة، ًل من املتأخر، (2)«جعفر بابن وليس ،هبرام ابن وهو جعفر،

 كذا ،جعفر بن عبداحلميد طريق من منده ابن روى»ولذا أمجل ابن حجر الواهم فيه، قال: 
 .(5)«هبرام ابن :والصواب، فيه

 د بن هبرام، عن شهر، عن عبدهللا بن عباس.فاحملفوظ يف هذا اإلسناد أنه من رواية عبداحلمي
 :بن حوشب : اخلالف عن شهرثانياا

 تبني مما سبق أنه اخت لف عن شهر على أوجه:
فرواه قتادة، ومطر الوراق، وأبو بكر اهلذيل، عن شهر، عن عبدالرمحن بن غنم، عن  *

 عمرو بن خارجة،
عمرو بن خارجة، وعن  ورواه ليث بن أيب سليم، فلم يضبطه، فرواه عن شهر، عن *

 ، وعن معاذ،شهر، عن ابن أيب ليلى، عن عمرو، وعمَّن مسع النيب 
 ورواه عبداحلميد بن هبرام، عن شهر، عن ابن عباس. *

، ويظهر أن الوجهني األول والثالث حمفوظان (4)وشهر يف نفسه صدوق كثري األوهام
مع مطر الوراق، وإن كان صدوقًا كثري ، (3)قتادة احلافظ الثقة :عنه، فإنه قد اتفق على األول

 احلميدالثالث عبد   ، وقد روى الوجهَ (6)، وأيب بكر اهلذيل، لكنه أخباري مرتو  احلديث(6)اخلطأ
 ، فيظهر أنه حدَّثه به كذلك.(4)حافظ حلديث شهرصدوق، هبرام، وهو  بن  

ومطر،  ،قتادة : ما رواه، وواقع األمرومع ذلك، فاألقرب إىل الصواب يف حقيقة الرواية
وألنه جاء عن عمرو بن خارجة  ًلتفاقهما، وألن ليث بن أيب سليم تابعهما عليه يف اجلملة،

________________________ 

 .(525سلفت اإلحالة يف ذلك يف احلديث التاسع عشر )ص (1)

 (.2/362( معرفة الصحابة )2)

 (.2/132( اإلصابة )5)

 (.2450)التهذيب ( تقريب 4)

 (.3314( تقريب التهذيب )3)

 (.6633)التهذيب ( تقريب 6)

 (.4002)التهذيب تقريب  (6)

 (.2/465هتذيب التهذيب )، -«صاحب شهر بن حوشب»وقال فيه: -( 5635تقريب التهذيب )( 4)
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ثبت عليه حيث حدَّث ، حيث فلعل شهرًا كان ضابطًا له .-كما سيأيت-من طرق أخرى 
 به ثالثًة من الرواة.

يث بن أيب شهرًا اًلضطراب فيه، حىت ما كان من اضطراب ل وقد محَّل اجلوزجاين  
 حديث تشبه ًل أحاديثهشهر بن حوشب »سليم، وما كان من األوجه غري احملفوظة، قال: 

 :يزيد بنت أمساء ،« هللا رسول ناقة بزمام ذ  آخ   كنت» :خارجة بن عمرو...، الناس
 ،عليه دال   وحديثه ! النيب ناقة بزمام مولعٌ  كأنه ،« هللا رسول ناقة بزمام ذ  آخ   كنت»

، وما سبق يبني ما يف هذا من نظر، إًل إن كان اجلوزجاين (1)«وبروايته به غرتي   أن بغيين فال
 هللا رسول ناقة :العضباء بزمام آلخذة إين: قالتيومئ إىل حديث آخر لشهر، عن أمساء، 

 ،(2)...كلها املائدة عليه أنزلت إذ. 
 احلكم على الوجه الراجح:

 ن بن غنم، عن عمرو بن خارجة.ترجَّح أن شهرًا يرويه عن عبدالرمح
، وصرح (5)ومساع شهر من عبدالرمحن بن غنم ثابت يف أحاديث عديدة يرويها عنه

 .(4)بسماعه منه: البخاري
 وعبدالرمحن بن غنم ثقة مشهور، وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، بل اختلف

حابيه عمرو بن خارجة ، وقد صح تصرحيه بالسماع من ص(3)يف صحبته، وكان من الفقهاء
 يف رواية أمحد، وسعدان، عن يزيد بن هارون، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن شهر.

وما بقي إًل الضعف يف شهر، وكثرة أوهامه، لكن سبق أن من قرائن ضبطه للحديث: 
 ثباته على روايته لثالثة من الرواة: قتادة، ومطر الوراق، وأيب بكر اهلذيل.

 ليه يف اجلملة، فقد جاء احلديث عن عمرو بن خارجة من أوجه أخرى:كما أنه توبع ع

________________________ 

 (.136( أحوال الرجال )ص1)

 (، وغريهم.24/164(، والطرباين )26363(، وأمحد )2234( أخرجه إسحاق بن راهويه )2)

، مسند عبد (22306، 21624، 16333سند أمحد )م (،442، 614الزهد، ًلبن املبار  ) :-مثاًل -( انظر 5)
(، معجم الصحابة، 5424، 5425، اجلعديات )/مسند علي(260هتذيب اآلثار، للطربي )(، 115بن محيد )

 .(1220للبغوي )

 (.4/234( التاريخ الكبري )4)

 (.2/345هتذيب التهذيب )(، 5364تقريب التهذيب )( 3)
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 .(1)فجاء من طريق إمساعيل بن مسلم، عن احلسن، عن عمرو -1
 ، ومل أجد من ذكر للحسن مساًعا من عمرو، والظاهر أنه ًل يثبت.(2)وإمساعيل ضعيف

 .(5)عمرو وجاء من طريق عامر بن مدر ، عن السري بن إمساعيل، عن الشعيب، عن -2
 .(4)، والسري مرتو لني احلديثوعامر 

 عن أبيه، عن اجلمحي، قدامة بن عبدامللك عن نافع، بن عبدهللاوجاء من طريق  -5
 .(3)عمرو بن خارجة

 ،(6)«خارجة، ًل خبارجة بن عمرو بن بعمرو يعرف احلديث هذا»: موسى املديين أبو قال
 بن عمرو ولعله»بن حجر يف موضع آخر: وقال ا ،(6)«يعين: فلعله قلب»قال ابن حجر: 

 .(4)«انقلب ،خارجة
 أمحد أخرجه خارجة بن عمرو حديث»أيب موسى بقوله:  كالمَ   لكن ابن حجر اعرتضَ 

 ، وهذا(3)«آخر أنه فالظاهر عمرو، بن خارجة حديث ملخرج مغاير رجهوخمَ  السنن، وأصحاب
بعمرو ، معروٌف (10)يث واحٌد بقصَّتهًل يكفي يف نفي اخلطأ، وعد ِّه صحابيًّا آخر، فإن احلد

 .، خالف خارجة، والقلب يف هذا سهلبن خارجة، وهو صحايب معروف

________________________ 

 (.6/264(، والبيهقي )4236قطين )(، والدار 16/53( أخرجه الطرباين )1)

(، وهو املكي، إذ روى عنه هذا احلديَث حف َّ  بن غياث، وهو من الرواة عن املكي كما 444)التهذيب ( تقريب 2)
(، وكذا فإن البيهقي ضعَّف إسناده قبل أن يسوقه، خالفًا ًلبن امللقن، حيث قال يف 5/133يف هتذيب الكمال )

 ، ومل َيس ق ما يؤيد قوله.«الضعيف باملكي وليس ثقة، هذا مساعيلوإ(: »6/261البدر املنري )

 (.16/53( أخرجه الطرباين )5)

 (.2221 ،5104تقريب التهذيب )( 4)

 .-(5/616كما ذكر ابن األثري يف أسد الغابة )-(، والعسكري يف الصحابة 4140( أخرجه الطرباين )3)

 (.1/364( أسد الغابة )6)

 (.2/132( اإلصابة )6)

 (.5/133( التلخي َّ احلبري )4)

 (.2/132( اإلصابة )3)

 قد وصية، لوارث ليس: »ناقته عند وأنا الفتح يوم قال  هللا رسول ( وسياق متنه هذه الرواية: عن خارجة، أن10)
 هللا لعنة فعليه مواليه، غري توىل أو أبيه، غري إىل ادعى من احلجر، وللعاهر حقه، حق ذي كل -وجل عز- هللا أعطى

 .«القيامة يوم عدًًل  وًل صرفًا منه هللا يقبل ًل أمجعني، والناس واملالئكة
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، وأبوه ذكره ابن حبان يف الثقات، ومل (1)واإلسناد ضعيف بضعف عبدامللك بن قدامة
وقال يف  ،(5)«و ث ِّق»، وقال الذهيب: (2)«مقبول»أجد فيه كالًما لغريه، فلذا قال احلافظ: 

 .(4)«صويلح»ع: موض
فطريقا احلسن، وعبدامللك بن قدامة، عن أبيه، يصلحان لزيادة قوة رواية شهر بن 

 .حسًنا لغريه ن، فيكو حوشب، عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة
وألجل هذا، وللشواهد من أحاديث الصحابة اآلخرين وإن كان فيها ضعف، قال 

 حسن حديث هذا»: أمحد، فتوثيق البخاري، له ، ونقل تضعيفالرتمذي وأخرج رواية شهر
 .(3)«صحيح

 لوارث، وصية ًل بأن القول على العلماء أمجع» وأسند رواية شهر: ،وقال ابن عبدالرب
 فسقط بالقبول، له منهم اوتلقيً  احلديث، هذا صحة على منهم اقطعً  ،بذلك العمل وعلى

 .(6)«إسناده يف الكالم
 يف حسانٌ  أحاديث   اآلحاد أخبار من  النيب عن روي وقد»وقال يف موضع آخر: 

 ،ثابت بن وخزمية ،الباهلي أمامة وأيب ،خارجة بن عمرو حديث من ،لوارث وصية ًل أنه
 .(6)«إسناد إىل فيه حيتاج أن من أشهر وهذا ، بالوداع خطبته يف السري أهل ونقله

 

إىل ترجيح إدخال عبدالرمحن بن غنم بني  أشار ابن أيب خيثمة يف اخلالف على قتادة
 .شهر بن حوشب وعمرو بن خارجة

ولعله أخذ من انقطاع ون َّ يف كالمه على أن شهرًا مل يسمع من عمرو بن خارجة، 
 .(4)الرواية أن إدخال الواسطة قوي راجح

________________________ 

 (.4204)التهذيب ( تقريب 1)

 (.3323)التهذيب ( تقريب 2)

 (.4336( الكاشف )5)

 (.5/622( تاريخ اإلسالم )4)

 (.4/454( السنن )3)

 (.25/14( اًلستذكار )6)

 (.24/230(، وانظر: )24/453( التمهيد )6)

 ( حول هذه القرينة.33من القسم األول )ص لث( انظر ما سبق يف املطلب الرابع من املبحث الثا4)
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 رواية األثبات من أصحابلكن يؤيد ما رجَّحه ابن أيب خيثمة: أن إدخال ابن غنم هو 
ما سناد اإليف مجاعة، مث إهنم زادوا  الدستوائي، وتابعهماهشام بن أيب عروبة، و ا، كدةقتا
 تجاءمث قد ، وكان أسهل عليهم تركه، فدل على ضبطهم له، تاج مزيد ضبط وتثبتحي

 .متابعة مطر الوراق، لقتادة، عن شهر، بذكر الواسطة
 . الرازي: أبو حامتترجيح إدخال الواسطةعلى  ابَن أيب خيثمة ووافق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:383-1/384)التاريخ الكبري الس ِّ
 :شهر بن وعامر (8631)

 خالد، أيب بن إمساعيل عن عبيدهللا، حدثنا: قال جعفر، بن عبدهللا حدثنا -8631
 ،اقريش   انظروا»:  النيب [قال] :قال شهر، بن عامر عن ،-الشعيب: يعين- عامر عن

 «.قوهلم من وامسعوا
 :جمالد وبينهما .الشعيب عن إمساعيل،: قال كذا

 عن العبدي، بشر بن حممد عن خيربين شيبة أيب بن بكر أبو كتب -8631
 .حنوه النيب، عن شهر، بن عامر عن الشعيب، عن جمالد، عن خالد، أيب بن إمساعيل

 

 :اعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن عامر بن شهرإمس الوجه األول:
ومن طريقه -( 111أخرجه أبو القاسم البغوي يف حديث عيسى بن سامل الشاشي ) *

ومن طريقه الضياء يف املختارة -، والطرباين يف الكبري -(313ابن بشران يف أماليه )
 ، من طريق عيسى بن سامل الشاشي،-(8/316)

 يق زكريا بن عدي،( من طر 6484وابن حبان )
، عبيدهللا بن عمروكالمها )عيسى بن سامل، وزكريا بن عدي( عن  ، به، بنحوه مطوًَّلا

 ما ،النجاشي من واألخرى ، النيب من إحدامها مسعتهما، كلمتان: قالولفظ عيسى: 
 ،يوم ذات عنده أنا بينما ،النجاشي من مسعت اليت أما فيها، مبا الدنيا بإحدامها يل أن يسرين

 ،فضحكت ،بآية فمر كالمهم، أفهم وكنت ،لوحة عليه فعرض الكتاب، من له ابن   جاء
 لسان على العرش جنيب عند من نزلت لقد بيده، نفسي والذي ؟يضحكك الذي ما»: قال

 فاستمعوا ،اقريشا  انظروا»: قال فإنه ، هللا رسول من مسعت الذي وأما ،«مرمي ابن عيسى
 إن :العرش ذي عند من ألنزلت بيده، نفسي فوالذي لفظ زكريا: ويف .«أفعاهلم وذروا منهم،
 «.الصبيان إمارة كانت إذا األرض يف تكون اللعنة إن: »قال مرمي ابن عيسى
، وابن قانع -(8/313ومن طريقه الضياء يف املختارة )-( 14434وأخرجه أمحد ) *

 اح أيب سعيد املؤدب،(، من طريق حممد بن مسلم بن أيب الوض3/338يف معجم الصحابة )
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 ( عن أسود بن عامر، عن شريك بن عبدهللا،18384)أمحد و 
( من طريق أمحد بن يونس الضيب، وأبو ذر 1/134وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )

/ضمن الفوائد ًلبن منده( من طريق أمحد 33اهلروي يف جزء فيه أحاديث من مسموعاته )
 أمحد بن منصور( عن حممد بن عبيد،بن منصور، زاج، كالمها )أمحد بن يونس، و 

، به، بنحوه، إمساعيل بن أيب خالدثالثتهم )أبو سعيد، وشريك، وحممد بن عبيد( عن 
، إًل لفظ شريك، ولفظ أمحد بن يونس، عن حممد بن عبيد، فهما خمتصران.  مطوًلا

 إًل أن شريكاا قال: عن إمساعيل، عن عطاء، عن عامر بن شهر.
 ل بن أيب خالد، عن جمالد، عن الشعيب، عن عامر بن شهر:الوجه الثاين: إمساعي

.38833(، ومصنفه )438يف مسنده ) ابن أيب شيبةهو عند  *  (، به، بنحوه، مطوًلا
 (،1463(، والسنة )3614وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) *

 (،4433وعبدهللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على العلل ومعرفة الرجال )
، ابن أيب شيبةكالمها )ابن أيب عاصم، وعبدهللا بن أمحد( عن  ، به، بنحوه، مطوًلا

 سوى أن ابن أيب عاصم اختصره يف السنة.
 ( عن حممد بن علي بن حمرز، 3131وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *

 ( من طريق أمحد بن عمر الوكيعي،3/333وابن قانع يف معجم الصحابة )
 ، به، بنحوه.حممد بن بشرحمرز، والوكيعي( عن كالمها )ابن 

ومن طريقه ابن قانع يف معجم الصحابة -( 1381وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *
 عن منصور بن أيب األسود، -(3/99)

(، وأبو يعلى 3133/الرابعة من الصحابة(، وأبو داود )619، 4/38وابن سعد )
 (، من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة،4846)

(، من طريق حممد بن 3/338(، وابن قانع يف معجم الصحابة )14434أمحد )و 
 مسلم بن أيب الوضاح أيب سعيد املؤدب،

(، من طريق 39(، والنجاد يف الرد على من يقول: القرآن خملوق )18384)أمحد و 
 سفيان بن عيينة،
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قاد (، واًلعت413ومن طريقه البيهقي يف األمساء والصفات )-( 6334وأبو داود )
 ، من طريق زكريا بن أيب زائدة،-(118)ص

( من طريق موسى بن إبراهيم، عن 633وحرب بن إمساعيل الكرماين يف مسائله )ص
 شريك،

(، من طريق أيب 3119(، واخلالل يف السنة )633وحرب الكرماين يف مسائله )ص
 عقيل عبدهللا بن عقيل الثقفي،

ومن طريقه -نفات ابن احلمامي( /ضمن جمموع مص4وابن صاعد يف جزء من حديثه )
(، وابن عساكر يف 1314(، واملخلص يف املخلصيات )6/113ابن عدي يف الكامل )

 ، من طريق رواد بن اجلراح، عن سفيان الثوري،-(41/311تاريخ دمشق )
مثانيتهم )منصور بن أيب األسود، وأبو أسامة، وأبو سعيد املؤدب، وابن عيينة، وابن أيب 

، ولفظ أيب (1)، بهجمالد بن سعيد، وأبو عقيل، والثوري( عن زائدة، وشريك ، بنحوه، مطوًلا
إىل عمري ذي مران، وبعث  أسامة أطوهلا، وفيه قصة وزيادات، ويف آخره ذكر كتاب النيب 

له. ومل يذكر من لفظ  مالك بن مرارة الرهاوي، وإسالم عك  ذي خيوان، وكتاب النيب 
 من لفظ ابن أيب زائدة، وًل من لفظ شريك، وًل من لفظ أيب ، وًل-عند النجاد-ابن عيينة 

، إًل قصة النجاشي، واقتصر أبو داود يف طريق أيب أسامة على الزيادات -عند حرب-عقيل 
 املذكورة.

إًل أن منصور بن أيب األسود قال عن جمالد، عن الشعيب: عن معمر، بدل عامر بن 
 شهر.

(، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري يف فوائده 834وأخرجه ابن األعرايب يف معجمه ) *
مالك بن إمساعيل، عن (، من طريق 4148/خمطوط(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )118)

 بيان بن بشر،جعفر بن زياد، عن 
( من طريق أيب داود سليمان بن داود النخعي، 1/433واخلطيب يف تلخيص املتشابه )

 عن مطرف،

________________________ 

أ(، ذكُر عامر الشعيب، والظاهر أنه انتقاُل نظٍر إىل عامر بن 183( سقط يف مطبوعة السنة للخالل، وخمطوطته )1)
 شهر، سقط الشعيب ألجله، فليس يف أيٍ  من طرق احلديث رواية جمالد، عن عامر بن شهر، مباشرة.
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( 6/3143(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )84لزامات )صوعلقه الدارقطين يف اإل
 عن مالك بن مغول،

، به، بنحوه، طوَّله بيان، واختصره الشعيبثالثتهم )بيان، ومطرف، ومالك( عن 
 مطرف، ومل ُيَسق لفظ مالك.

 

 روى احلديث إمساعيل بن أيب خالد، واختُلف عنه على ثالثة أوجه:
 اعيل، عن الشعيب، عن عامر بن شهر:: إمسالوجه األول

 ورواه عنه: عبيدهللا بن عمرو، وحممد بن مسلم بن أيب الوضاح، وحممد بن عبيد.
 : إمساعيل، عن جمالد، عن الشعيب، عن عامر بن شهر:الوجه الثاين

 ورواه عنه: حممد بن بشر العبدي.
 : إمساعيل، عن عطاء، عن عامر بن شهر:الوجه الثالث

 شريك بن عبدهللا. ورواه عنه:
، وهي رواية عبيدهللا بن عمرو، مث إحدى روايات الوجه األولوقد أخرج ابن أيب خيثمة 

 ،، مث أسند رواية حممد بن بشر«جمالد وبينهما .الشعيب عن إمساعيل،: قال كذا»قال: 
 .ما ذكر من وجود جمالد يف اإلسناد للتدليل على

ظان عن إمساعيل بن أيب خالد، أي: أنه حدَّث أن الوجهني حمفو  -وهللا أعلم-والظاهر 
بكليهما، وليس واحد  منهما خطأا عليه، مع كون الصحيح يف حقيقة األمر أنه مل يسمع 

ا، كما بنيَّ ابن أيب خيثمة. احلديث من الشعيب، وأن بينهما  جمالدا
 ويقوي ذلك قرائن، منها:

إن الذي ذكره، وهو حممد بن أنه وإن اتفق على إسقاط جمالد ثالثة من الرواة، ف -1
 مقبوُل الزيادة. (1)بشر، ثقة  حافظ  

، فعبيدهللا بن عمرو ثقة رمبا وهم، وابن أيب الوضاح صدوق يهم، وأما رواة الوجه األول
 .(3): حممد بن عبيد، وهو الطنافسي، وهو ثقة حيفظوثقهموأ

________________________ 

 (.4344)التهذيب ( تقريب 1)

 (.4116، 4398، 6333توايل: تقريب التهذيب )( انظر يف الثالثة على ال3)
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وج ملزيد اإلتقان أن زيادة الرجل يف اإلسناد أوعر من إسقاطه، والوجه الصعب أح -3
 والضبط، وأقرب إىل الصحة، من الوجه السهل.

، وقال (1)أن إمساعيل بن أيب خالد موصوف بالتدليس، وصفه بذلك النسائي -3
، أي: فإذا سئل عن (3)«أخرَب  فَ ق ِّ وُ  فإذا ،الشعيب عن الشيءَ  أرسل رمبا وكان»العجلي: 

 .واسطته إليه صرَّح هبا
ا لعدة أحاديث بعدم مساع إمساعيل هلا من وقد نقل العالئي عن حيىي  القطان نقدا

بنيَّ أنه مل حيمل عن إمساعيل، عن الشعيب، إًل صحاح أحاديثه،  القطان الشعيب، حىت إن
، وبلغ من عناية حيىي القطان (3)أي: ما مسعه منها، سوى حديثني يشك يف مساعه هلما

عن »قرأ على أمحد بن حنبل أحاديَث إلمساعيل عن الشعيب، فجعل يقول: بتخليص هذا أنه 
 فقال ،«عامر حدثنا ،عامر حدثنا» :كتايب يف إن :فقلت، قال أمحد: «عامر، عن عامر

 .(6)عامر من إمساعيل يسمعه مل مما ، يعين:«شيء  أخربتك كان إذا ،صحاح هي» :حيىي
واا من ثالثني حديثاا وأثراا مل يسمعها إمساعيل من وقد سرد أمحُد وابُنه عبدهللا يف فصٍل حن

، وهذه قد تكون (4)الشعيب، وبنيَّ واسطته فيها مسمًّى ومبهماا، ختمها عبُدهللا حبديثنا هذا
إشارةا إىل تصويب رواية الواسطة فيه، فإن عدداا من األحاديث اليت ذََكراها بواسطة، قد 

 ُرويت بدوهنا أيضاا.
ف  عن جمالد، فقد رواه عنه مخسة  من الثقات: أبو أسامة محاد أن احلديث معرو  -6

وسفيان بن عيينة، وزكريا بن أيب زائدة، وأبو  ،الوضاح أيب بن مسلم بن حممدبن أسامة، و 
عقيل عبدهللا بن عقيل، فدلَّ على أنه هو خمرج احلديث من هذا الوجه، وهذه متابعات  

تؤيد روايَته، وتقو ِّي أن رواية الثالثة اآلخرين عن قاصرة لرواية حممد بن بشر بذكر جمالد، 
 إمساعيل بإسقاط جمالد إمنا جاءت منه على سبيل التدليس.

________________________ 

 (.38صاملدلسني ) طبقات( 1)

 (.1/336( الثقات )3)

 (.3/313(، وانظر: العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )164( جامع التحصيل )ص3)

 (.3/463، 1/419( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )6)

 (.364-3/334 )( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا4)
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من رواية سفيان الثوري، عنه، لكن قال  -مع ما سبق-وقد جاء احلديث عن جمالد 
: عن يعين ،(1)«عنه ،الشعيب عن ،جمالد عن، الثوري عن ،اجلراح بن رواد به تفرد» الدارقطين:

، (3)عامر بن شهر، وكذا ذكر ابن عدي احلديث يف منكرات رواد، يف ترمجته من الكامل
 .(3)يف حديثه عن الثوري ضعف  شديدو  ،كفتُ  ،بأخرة اختلط صدوقورواد 

ويالحظ أن حممد بن مسلم بن أيب الوضاح أبا سعيد املؤدب، رواه عن جمالد، وهو 
 حدثنا»الد، وذلك أنه قرهنما يف روايته، فقال: أيضاا من الرواة عن إمساعيل، بإسقاط جم

 «.الشعيب عامر عن سعيد، بن واجملالد خالد، أيب بن إمساعيل
وأما رواية شريك، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن عطاء، عن عامر بن شهر، فإن 

، وهذا (6)بذكر عطاء مكان الشعيب، وهو صدوق خيطئ كثرياا -فيما وجدت-شريكاا انفرد 
على اختالفهم يف -ائه، فقد خالف الثقات والضعفاَء معاا عن إمساعيل، وكلهم من أخط

متفق  على أن خمرج احلديث هو الشعيب ًل عطاء، كما أنه جاء عن  -إدخال جمالد وإسقاطه
 الشعيب من طرق أخرى تدل على ذلك أيضاا، كما سيأيت.

 ه،ظَ فِّ حَ  شريك   كان فإن ،الشعيب حديث واملشهور»ولذا ذكر الضياء روايَة شريك، فقال: 
 لكن هذا اًلحتمال بعيد، ملا سبق بيانه. ،(4)«عطاء ومن الشعيب من مسعه إمساعيل فيكون

 وكان مسلم، وأبو الفتح األزدي، واحلاكم، وابن عبدالرب، ذكروا أنه مل يرو عن عامر بن شهر
 ياا عن عامر بن شهر.وميكن أن يؤخذ من هذا ختطئة شريك يف ذِّكرِّه عطاء راو  ،(4)إًل الشعيب

على أن شريكاا قد رواه بإسناد آخر عن جمالد مباشرة، عن الشعيب، وهو على هذا 
 اإلسناد متاَبع، فهو له أضبط، لكن يبقى النظر يف مساعه من جمالد، فإنه مل يصرح به.

________________________ 

 (.3/94( أطراف الغرائب واألفراد )1)

(3( )6/113.) 

 (.1948)التهذيب ( تقريب 3)

 (.3383( تقريب التهذيب )6)

 (.8/314( األحاديث املختارة )4)

(، اًلستيعاب 643(، معرفة علوم احلديث )ص134(، املخزون يف علم احلديث )ص41( املنفردات والوحدان )ص4)
وإن كان عاد فحكاه بلفظ: قيل، يف موضع آخر -( 6/364بعهم املنذري يف خمتصر سنن أيب داود )(، وتا3/393)
( من احلاكم، 319(، وقد استفاده ابن الصالح يف مقدمته )ص16/63، واملزي يف هتذيب الكمال )-(3/134)

 فتتابع من كتب يف املصطلح على التمثيل به، وإن تعقبه بعضهم مبا ًل يَرِّد عليه.
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بن أيب خالد، وأبا أسامة محاد بن أسامة،  كلَّ َمن سبق )إمساعيلَ هذا، وقد خالف  
وسفيان بن عيينة، وزكريا بن أيب زائدة، وأبا عقيل عبدهللا  ،الوضاح أيب بن مسلم نب حممدو 

عن جمالد: منصوُر بن أيب األسود، فرواه عن جمالد، عن الشعيب، قال: حدثين بن عقيل( 
 معمر، فذكره.

، »(1) النيب عن شهر، بن عامر عن الشعيب، :هو إمنا ،غلط هذا»قال أبو حامت: 
 .(3)«شهر بن عامر عن الشعيب، عن: املنت هذا يف واحملفوظ» وقال ابن حجر:

، مل يضبط اسم عامر بن شهر، فجعله معمراا، ومل (3)والظاهر أن منصوراا، وهو صدوق
 ينسبه.

 احلكم على الوجه الراجح:
 .إمساعيل بن أيب خالد يرويه عن جمالد بن سعيد، عن الشعيبترجح أن 

 ري طريق إمساعيل.قد جاء عن جمالد من غتبني أنه و 
كما تبني يف -، إًل أنه توبع (6)بالقوي، وقد ضعَّفه مجع  من األئمة ليسوجمالد 

 ثالث متابعات: -التخريج
مالك بن  غسان ، وقد جاءت من طريق أيب(4)متابعة بيان بن بشر، وهو ثقة ثبت -1
ن زياد فهو ، أما جعفر ب(4)، عن بيان، وأبو غسان ثقة متقنزياد بن جعفرعن  ،إمساعيل
 ، فهذا إسناد حسن.(3)صدوق

، ومن أزيَُد من الكلمتني اللتني مسعهما عامر بن شهر من النيب  وليس يف رواية بيانٍ 
ا فقط.  النجاشي، فهذا قدُر ما تابع بيان  فيه جمالدا

________________________ 

 (.3411علل ابن أيب حامت )( 1)

 (.4/141( اإلصابة )3)

 (.4894)التهذيب ( تقريب 3)

 (.4638)التهذيب تقريب  (6)

 (.389)التهذيب ( تقريب 4)

 (.4636)التهذيب تقريب  (4)

 (.961)التهذيب تقريب  (3)
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متابعة مطرف، وهو ابن طريف، وقد رواها عنه أبو داود النخعي، وهو كذاب  -3
 ، فال عربة بروايته.(1)معروف بوضع احلديث

 متابعة مالك بن مغول، إًل أين مل أجدها مسندة. -3
فاحلديث مبتابعة بياٍن جملالد صحيح  عن الشعيب، ما اتفقا عليه منه فحسب، وأما ما 

 زاده جمالد يف بعض الروايات عنه، كرواية أيب أسامة، فيبقى ضعيفاا بضعفه.
 رواية ابن عيينة، ومنصور بن أيب األسود شهر يف وقد صرح الشعيب بسماعه من عامر بن

 ، كالمها عن جمالد، فالظاهر صحة مساعه منه.-على خطئه يف اسم عامر-
، مما يدل على (3)ولذا فقد ألزم الدارقطين الشيخني إخراج حديث عامر على مذهبهما

 صحته عنده.
 ،(3)«حسناا حدااوا حديثاا إًل له أحفظ ولست»وقال ابن عبدالرب يف ترمجة عامر بن شهر: 

 فساقه بالقدر الذي رواه جمالد وبيان معاا.
 

رجَّح ابن أيب خيثمة أن بني إمساعيل بن أيب خالد وبني الشعيب يف احلديث: جمالَد بن 
ثقة زائد الواسطة: حممد بن بشر العبدي، ده: ومل يصرح بقرينة لتأييد ذلك، لكن أيَّ سعيد، 

دة أصعُب من النقص، وأحوُج إىل اإلتقان، وأن إمساعيل بن أيب خالد وحفظه، وأن الزيا
مدلس، وُيسقِّط واسطته يف أحاديث عديدة من حديثه عن الشعيب، وأن احلديث معروف  

 جمالد، رواه عنه عدد  من الثقات. عن
ة وتبنيَّ أن مَثَّ ما يشبه اإلشارة من عبدهللا بن أمحد بن حنبل إىل موافقة ابن أيب خيثم

 على ذلك.
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.6/143( لسان امليزان )1)

 (.83( اإللزامات )ص3)

 (.3/393( اًلستيعاب )3)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:193-1/191)التاريخ الكبري الس ِّ
 :احلارث بن وعقبة (3131)

 مليكة أيب ابن مسعت: قال جريج، ابن حدثنا: قال خليفة، بن هوذة حدثنا -3131
 أمة فجاءته: قال إهاب، أيب بنت ىيحي أم تزوج أنه ،احلارث بن عقبة حدثين :يقول

 فذكرت   ،فأعرض ،له ذلك فذكرت   ، النبي  فجئت   .أرضعتكما قد :فقالت ،سوداء
 .عنها فنهاين ،«؟أرضعتكما أهنا ت  م  ع  ز   وقد كيف»: فقال ،له ذلك

 .احلارث بن عقبة عن مليكة، أيب ابن: قال كذا
 بن عقبة عن ،مليكة أيب بنا يل قال: قال أيب حسني، بن سعيد بن عمر وتابعه

 .احلديث حنو   النب عن ذكر مث ،...التميمي إهاب أيب ابنة تزوج أنه ،احلارث
 إمساعيل عن عيينة، بن سفيان حدثنا: قال لوين، سليمان بن حممد حدثنا -3131

 تزوجت إين: فقلت ،النب أتيت: قال ،احلارث بن عقبة عن مليكة، أيب ابن عن أمية، بن
 .احلديث ذكر مث ،...إهاب أيب ابنة

 عن مليكة، أيب ابن: على أمية، بن وإمساعيل ،سعيد بن عمرو  ،جريج ابن اتفق
 .احلارث بن عقبة

 .احلارث بن عقبة حدثين: قال :مليكة أيب ابن عن حديثه يف جريج ابن وقال
 :رجًل  احلديث هذا يف احلارث بن عقبة وبني بينه أدخل قد مليكة أيب وابن

 أيوب، حدثنا: قال زيد، بن محاد حدثنا: قال عمر، بن عبيدهللا ناحدث -3131
 حدثين: قال ،-حيدث ومسعته: قال- احلارث بن عقبة عن مليكة، أيب بن عبدهللا عن

 عن ذكر مث ...،إهاب أيب بنت حيىي أم تزوجت: قال احلارث، بن عقبة عن يل، صاحب  
 .احلديث النب

 بن إمساعيل الرجل   وأمسى .سمهي   مل رجًل  يثاحلد يف زاد زيد، بن محاد قال كذا
 :علية

 عبدهللا عن أيوب، حدثنا: قال علية، بن إمساعيل حدثنا: قال أيب، حدثنا -3131
 عبيد حلديث ولكين احلارث، بن عقبة عن مرمي، أيب بن عبيد حدثين: قال مليكة، أيب بن
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 عن احلديث   ذكر مث ...،داءسو  امرأة فجاءتنا ،امرأة تزوجت: قال ،(3)أحفظ مرمي أيب بن
 . النب

 

 :ابن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث الوجه األول:
 ( عن حممد بن شاذان، 3/371أخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة ) *
 حممد بن العباس،عن و 

 القطيعيات :(، والقطيعي يف الرابع من الفوائد املنتقاة العوايل من حديثه3/371وابن قانع )
 ، عن بشر بن موسى،-(6/414ومن طريقه ابن األثري يف أسد الغابة )-/خمطوط( 41)

 ( عن علي بن عبدالعزيز،17/143والطرباين يف الكبري )
 ( من طريق احلارث بن أيب أسامة،4446وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

 ( من طريق أيب زرعة الدمشقي،194واحلنائي يف السابع من احلنائيات )
)حممد بن شاذان، وحممد بن العباس، وبشر بن موسى، وعلي بن عبدالعزيز،  ستتهم

 ، به، مبثله.هوذة بن خليفةواحلارث، وأبو زرعة( عن 
(، 7/461ومن طريقه البيهقي يف الكبري )-( 3341وأخرجه الشافعي يف األم ) *

 رواد، عن عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب -(14494(، ومعرفة السنن )3774والصغري )
 (،4444(، وأبو عوانة )16144ومن طريقه أمحد )-( 14416، 11967وعبدالرزاق )

(، وأبو نعيم يف 17/141(، والطرباين )/الفالح7143، 7447وابن املنذر يف األوسط )
 ،-(4447معرفة الصحابة )

ومن -( 3649، والبخاري )-(7/461ومن طريقه البيهقي )-( 16141وأمحد )
، من طريق حيىي بن سعيد -(1/444يف غوامض األمساء املبهمة ) طريقه ابن بشكوال

 القطان،
(، وأبو عوانة 1414(، وابن اجلارود )3649(، والبخاري )3141والدارمي )

(، والبيهقي 4174(، والدارقطين )4473(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )4441)
________________________ 

قول ابن أيب مليكة: وقد مسعته من  -كما يتبني بالتخريج-(، وقد سقط منه 111( كذا يف املطبوع، واملخطوط )ق1)
 عقبة، ولكين...
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(، من طريق أيب 377)ص (، واخلطيب يف الكفاية3774(، والصغري )7/461يف الكبري )
 عاصم الضحاك بن خملد النبيل،

 (،4443، وأبو عوانة )-(1)(3/964كما ذكر النخشيب يف ختريج احلنائيات )-ومسلم 
(، من طريق حجاج بن 616وأبو بكر ابن زياد النيسابوري يف الزيادات على كتاب املزين )

 حممد،
 من طريق حممد بن جعفر، -(3/964كما ذكر النخشيب يف ختريج احلنائيات )-ومسلم 

 ( من طريق خالد بن احلارث،4973والنسائي يف الكربى )
(، من طريق أيب 4474(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )4441وأبو عوانة )

 حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري،
 ( من طريق يزيد بن زريع،4317وابن حبان )

(، من طريق 7474، 4444معرفة الصحابة ) (، وأبو نعيم يف1/413واحلاكم )
 عبدالوهاب بن عطاء،

 ( من طريق عبدهللا بن املبارك،416واخلطيب يف األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة )ص
 ( عن محاد بن مسعدة،7/144وعلقه املزي يف حتفة األشراف )

 ،حجاجو  ،اصمع وأبو  ،القطانوحيىي  ،وعبدالرزاق ،بن أيب رواداالثنا عشر راويًا )ا
 ،بن املباركوا ،عبدالوهاب بن عطاءو  ،يزيد بن زريعو  ،الثوريو  ،خالد بن احلارثو  ،غندرو 
 ، به، بنحوه.ابن جريج( عن محاد بن مسعدةو 

________________________ 

(، والذي يظهر أنه كان يف الصحيح، مث حذفه 7/399وليس فيما وصلنا صحيحه، وال يف حتفة األشراف ) (1)
مسلم، لكن بعض النسخ اليت كان مثبًتا فيها وصلت النخشيب، فنقله منه بإسنادين، ويدل لذلك: أن أبا عوانة 

احلديث به، كعادهتم يف االستخراج، كما  استخرج احلديَث على مسلم بالرتتيب الذي ذكر النخشيبُّ أن مسلًما أخرج
 حذفه: أن أبا نعيم مل يستخرج هذا احلديث عليه. يدل لكون مسلم  

َلفي، كما يف األربعني املرتبة على طبقات األربعني، البن املفضل )ص (، وهو 441وقد قال احلافظ أبو طاهر الس ِّ
، وكان «غريه يف فعل مثلما فأسقطه، لم،مس كتاب يف كان احلديث هذا أن حيتمل»يتحدث عن حديث  آخر: 

وكان يف (: »363الدارقطين أشار إىل ذلك قبُل، فقال، كما نقل أبو مسعود الدمشقي يف األجوبة عن الدارقطين )ص
 ، يعين: مسلًما.«الكتاب مما تركه...
(، لعبدالغين 4/437(، وابن حجر يف اإلصابة )1/444ما يف توهيم ابن امللقن يف التوضيح ) وما سبق يبني ِّ 

 (.141املقدسي، ألنه ذكر احلديث باعتباره من املتفق عليه يف عمدة األحكام )
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وقال ابن أيب رواد، وابن املبارك، يف روايتيهما: ابن أيب مليكة، أن عقبة بن احلارث 
 هص  خَ  يكن مل إن منه، مسعه أو أخربه، احلارث نب عقبة أخربه...، وقال عبدالرزاق، وحجاج: أن

...، وقال حيىي القطان: ابن أيب مليكة: حدثين عقبة، أو مسعته منه...، وقال أبو عاصم: به
 القوم...، حيدث مسعته ولكن حيدثنيه مل: قال مث احلارث، بن عقبة ابن أيب مليكة، قال: حدثين

...، ومل يسق لفظ عقبة عنلوهاب بن عطاء: وقال سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، وعبدا
 رواية غندر.

 إال أن محاد بن مسعدة جعله عن ابن أيب مليكة، عن عمرو بن عثمان، عن عقبة.
ومن -( 17391، 16674(، ومصنفه )946وأخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ) *

ومن طريقه -( 4971، 4714(، والنسائي يف الكربى )17/143طريقه الطرباين )
عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، كالمها  -(4471لطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )ا

(، 3664(، والبخاري )3141)ابن أيب شيبة، وإسحاق( عن عيسى بن يونس، والدارمي )
-( 3644، 77(، من طريق أيب عاصم الضحاك بن خملد، والبخاري )4171والدارقطين )

(، من طريق عبدهللا بن 4317، وابن حبان )(3376ومن طريقه البغوي يف شرح السنة )
( من طريق أيب حذيفة النهدي، عن 4474املبارك، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

عمر بن سفيان الثوري، أربعتهم )عيسى بن يونس، وأبو عاصم، وابن املبارك، والثوري( عن 
 ، به، بنحوه.سعيد بن أيب حسني

 : ابن أيب مليكة قال: حدثنا عقبة.-عنه ،يف رواية ابن أيب شيبة-وقال عيسى 
 (،494وأخرجه احلميدي ) *

 (994وسعيد بن منصور )
 (،19434، 16149وأمحد )

 ( من طريق علي بن املديين،17/141والطرباين )
 ، به، بنحوه.سفيان بن عيينةأربعتهم )احلميدي، وسعيد، وأمحد، وابن املديين( عن 

 .عقبة مسع أنه ،مليكة أيب ابنوقال احلميدي: 
( من طريق خلف بن 4316(، وابن حبان )1414وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *

هشام، كالمها )الطيالسي، وخلف( عن محاد بن زيد، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 
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( من 414( من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، واخلطيب يف األمساء املبهمة )ص4469)
كالمها )أبو نعيم، وإمساعيل( عن عبدالسالم بن حرب،   طريق إمساعيل بن موسى الفزاري،

(، واملخلص يف الرابع 4171( من طريق وهيب بن خالد، والدارقطين )3/374وابن قانع )
(، من طريق سعيد بن أيب عروبة، وعلقه الدارقطين يف العلل 144من املخلصيات )

ووهيب، وابن أيب ( عن عبدالوارث بن سعيد، مخستهم )محاد، وعبدالسالم، 11/343)
 عروبة، وعبدالوارث( عن أيوب السختياين،

(، من طريق حممد بن 7/461(، والبيهقي )17/143(، والطرباين )3443والبخاري )
(، من طريق حممد بن يوسف الفريايب،  4173(، والدارقطين )17/143كثري، والطرباين )

ن عبدهللا بن عبدالرمحن بن كالمها )حممد بن كثري، وحممد بن يوسف( عن سفيان الثوري، ع
 أيب حسني،

 ( من طريق أيوب بن موسى،17/141والطرباين )
 ( من طريق حممد بن سليم،4171والدارقطين )

 وصاحل بن رستم أيب عامر اخلزاز،
مخستهم )أيوب السختياين، وعبدهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وأيوب بن موسى، 

 ، به، بنحوه.ابن أيب مليكةن وحممد بن سليم، وأبو عامر اخلزاز( ع
وقال أبو نعيم، عن عبدالسالم بن حرب، عن أيوب السختياين: عن ابن أيب مليكة، 

 قال: حدثين عقبة.
إال أن إمساعيل بن موسى الفزاري جعله عن عبدالسالم بن حرب، عن أيوب، عن ابن 

 أيب مليكة، عن املسور بن خمرمة.
 :ل )صاحب له(، عن عقبة بن احلارثابن أيب مليكة، عن رج :ثاينالوجه ال

/الرابعة من الصحابة(، والطرباين 74، 6/46أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *
 (، من طريق حممد بن الفضل عارم،17/141)

(، من طريق سليمان 17/141(، والطرباين )4444(، وأبو عوانة )1641وأبو داود )
 بن حرب،

 صم،( من طريق نعيم بن اهلي4444وأبو عوانة )
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 ( من طريق أسد بن موسى،4474والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 ( من طريق أمحد بن عبدة،331واخلطيب يف الكفاية )ص

مخستهم )عارم، وسليمان بن حرب، ونعيم بن اهليصم، وأسد، وأمحد بن عبدة( عن 
، به، بذكر مساع ابن أيب مليكة للحديث من عقبة، ومن صاحب له، عن محاد بن زيد

 ، وأنه حلديث صاحبه أحفظ، بنحوه.عقبة
 ، به، بنحوه.أيوب( من طريق محاد بن سلمة، عن 17/141وأخرجه الطرباين ) *

 أيب ابن قال ،احلارث بن عقبة عنومل يذكر مساع ابن أيب مليكة من عقبة، بل قال: 
 ...حيىي أم حتته كانت أنه ،مين أوثق هو من وحدثين: مليكة

 :يكة، عن عبيد بن أيب مرمي، عن عقبة بن احلارثابن أيب مل :ثالثالوجه ال
 ، به، مبثله.أبيه/السفر الثالث( عن 647أخرجه ابن أيب خيثمة ) *
 ،-(19/311ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 19431، 16147وأخرجه أمحد ) *

(، من 333(، واخلطيب يف الكفاية )ص4446(، وأبو عوانة )4144والبخاري )
 عبدهللا بن املديين، طريق علي بن

 ( عن عثمان بن أيب شيبة،1644وأبو داود )
ومن -( 4464(، والكربى )6/149(، والنسائي يف الصغرى )1141والرتمذي )

(، وابن بشكوال يف غوامض األمساء املبهمة 4471طريقه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 ، عن علي بن حجر،-(1/441)

 حممد بن أبان البلخي، ( عن4974والنسائي يف الكربى )
(، 1441(، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )4974والنسائي يف الكربى )

 (، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي،7/461والبيهقي )
 ( من طريق حممد بن هشام املروزي،4169والدارقطين )

  الصباح، بن حممد( من طريق 7/461والبيهقي )
 منيع، بنأمحد و 

  ،مد بن العالءحم كريب وأيب
 ،دلويهزياد بن أيوب و 
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حممد و  ،علي بن حجرو  ،عثمان بن أيب شيبةو  ،بن املديينوا ،أمحداألحد عشر راويًا )
 ،كريب  بووأ ،بن منيعوا ،حممد بن الصباحو  ،حممد بن هشامو  ،يعقوب الدورقيو  ،بن أبان

من عقبة، ومن عبيد ، به، بذكر مساع ابن أيب مليكة للحديث إمساعيل بن علية( عن دلويهو 
 بن أيب مرمي، عن عقبة، وأنه حلديث عبيد أحفظ، بنحوه.

(، وأبو 1411ومن طريقه ابن اجلارود )-( 14414، 11967وأخرجه عبدالرزاق ) *
(، واخلطيب يف األمساء املبهمة /الفالح7447(، وابن املنذر يف األوسط )4446عوانة )

 ،-(416)ص
 ث بن عمري،( من طريق احلار 1644وأبو داود )

 أ( من طريق حسان بن إبراهيم الكرماين،337وأبو أمحد احلاكم يف األسامي والكىن )ق
ب( من طريق إبراهيم بن 147وأبو بكر اليزدي األصبهاين يف جملس من أماليه )ق

 طهمان، عن شعبة بن احلجاج،
 وه.، به، بنحأيوبأربعتهم )معمر، واحلارث بن عمري، وحسان الكرماين، وشعبة( عن 

وذكر معمر، واحلارث بن عمري، مساع ابن أيب مليكة للحديث من عقبة، ومن عبيد بن 
 أيب مرمي، عن عقبة، وأنه حلديث عبيد أحفظ.

 وقال حسان: ابن أيب مليكة، عن عبيد بن عمري، عن عقبة.
 وقال شعبة: ابن أيب مليكة، عن أيب مرمي، عن عقبة.

 

 حلديث رواه عبدهللا بن أيب مليكة، واختُلف عنه:تبني من التخريج أن ا
 : ابن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث:الوجه األول

 ،وعبدالرزاق ،بن أيب روادمن رواية هوذة بن خليفة، وعبداجمليد -ورواه عنه: ابن جريج 
خالد بن و  ،غندروحممد بن جعفر  بن حممد، حجاجو  النبيل، عاصم أيبو  ،القطانوحيىي 
، وعمر -، عنهبن املباركوا ،عبدالوهاب بن عطاءو  ،يزيد بن زريعو  ،الثوريوسفيان  ،احلارث

من رواية محاد بن زيد )يف -بن سعيد بن أيب حسني، وإمساعيل بن أمية، وأيوب السختياين 
قول الطيالسي، وخلف بن هشام، عنه(، وعبدالسالم بن حرب )يف قول أيب نعيم الفضل بن 

، -أيب عروبة، ووهيب بن خالد، وعبدالوارث بن سعيد، عنه دكني، عنه(، وسعيد بن
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وعبدهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وأيوب بن موسى، وحممد بن سليم، وصاحل بن رستم 
 أبو عامر اخلزاز.

: ابن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث، وعن صاحب له، عن عقبة، وهو الوجه الثاين
 حلديث صاحبه أحفظ:
من رواية محاد بن زيد )يف قول عبيدهللا بن عمر، وحممد بن الفضل - ورواه عنه: أيوب

عارم، وسليمان بن حرب، ونعيم بن اهليصم، وأسد بن موسى، وأمحد بن عبدة، عنه(، 
 .-ومحاد بن سلمة، عنه

: ابن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث، وعن عبيد بن أيب مرمي، عن عقبة، الوجه الثالث
 :وهو حلديث عبيد أحفظ
 .-من رواية إمساعيل بن علية، ومعمر، واحلارث بن عمري، عنه-ورواه عنه: أيوب 

 : ابن أيب مليكة، عن عمرو بن عثمان، عن عقبة بن احلارث:الوجه الرابع
 .-من رواية محاد بن مسعدة، عنه-ورواه عنه: ابن جريج 

 : ابن أيب مليكة، عن عبيد بن عمري، عن عقبة بن احلارث:الوجه اخلامس
 .-من رواية حسان بن إبراهيم الكرماين، عنه-ورواه عنه: أيوب 

 : ابن أيب مليكة، عن أيب مرمي، عن عقبة بن احلارث:الوجه السادس
 .-من رواية شعبة، عنه-ورواه عنه: أيوب 

 : ابن أيب مليكة، عن املسور بن خمرمة:الوجه السابع
 .-، عن عبدالسالم بن حرب، عنهمن رواية إمساعيل بن موسى الفزاري-ورواه عنه: أيوب 

 وتبني من هذا العرض أنه اختُلف يف احلديث عن ابن أيب مليكة، وعم ن دونه:
 أوًًل: اخللف عمين دون ابن أيب مليكة:

 ابن جريج: -1
 يف روايته عن ابن أيب مليكة: اختُلف عنه

وحيىي  ،الرزاقوعبد ،بن أيب روادفرواه مجاعة الرواة: هوذة بن خليفة، وعبداجمليد  *
 ،خالد بن احلارثو  ،غندروحممد بن جعفر  بن حممد، حجاجو  النبيل، عاصم أيبو  ،القطان

، عن ابن جريج، عن بن املباركوا ،عبدالوهاب بن عطاءو  ،يزيد بن زريعو  ،الثوريوسفيان 
 بن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث.ا
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كة، عن عمرو بن عثمان، ورواه محاد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن ابن أيب ملي *
 عن عقبة بن احلارث.

إن صحت الرواية -، فإنه ال يقاوم (1)ومل أجد رواية محاد مسندة، ومحاد مع كونه ثقة
رواية اجلماعة، وفيهم بعض أضبط الرواة عن ابن جريج، كعبدالرزاق، وعبداجمليد بن أيب  -عنه

 ،خالد بن احلارثن املبارك، و ، وفيهم بعض الثقات الكبار، كاب(3)رواد، وحجاج بن حممد
 ، وحيىي القطان.الثوريوسفيان 

: أن أكثر الثقات عن ابن جريج ذكروا -إن صح عنه-ويدل خلطأ محاد بن مسعدة 
 تصريَح ابن أيب مليكة بالسماع من عقبة بن احلارث، وهذا مناف  للرواية بإدخال الواسطة.

وعبدالوهاب بن عطاء، والظاهر أنه  : سفيان الثوري، ويزيد بن زريع،ومل يذكر السماعَ 
 من اختصارهم أو اختصار الرواة دوهنم.

 عن ابن جريج يف صيغته، على ما وصف قبُل يف التخريج، السماعَ  رَ كَ ذَ  ن  وقد اختلف مَ 
الرواة تفصياًل له: رواية أيب عاصم، حيث ذكر عن ابن جريج أن ابن أيب مليكة قال:  وأبنَيُ 

...، وهذا فيه مساعه القوم حيدث مسعته ولكن حيدثنيه مل: قال مث احلارث، بن عقبة حدثين
 القصد بني أو ،واجلمع اإلفراد بني األداء صيغ يف التفرقة»من عقبة على كل حال، لكن مع 

 .(1)«وعدمه التحديث إىل
ويظهر أن ابن جريج كان يشكُّ يف اللفظة، فذكر التصريح بالتحديث لبعض الرواة،  

 رواد، وخالد بن احلارث،كهوذة، وابن أيب 
 احلارث بن عقبة أنوحني حد ث به عبَدالرزاق وحجاًجا، ذكر عن ابن أيب مليكة 

 ...به هص  خَ  يكن مل إن منه، مسعه أو ،أخربه
 وملا حد ث به حيىي القطان، قال عن ابن أيب مليكة: حدثين عقبة، أو مسعته منه.

: رواية أيب عاصم، وهو ثقة -ظهرفيما ي-وإن كانت أقوى الروايات عن ابن جريج 
 هذا من الدارقطين عند ووقع»مزيد ضبط، قال ابن حجر:  حيتاج، ومعه تفصيل (4)ثبت

________________________ 

 (.1444)التهذيب ( تقريب 1)

 .(674-3/673انظر يف أصحاب ابن جريج: شرح علل الرتمذي )( 3)

 (.4/369) ، البن حجر( فتح الباري1)

 (.3977)التهذيب قريب ت( 4)
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 أحد يُعني ِّ  وهذا ،«حيدث مسعته ولكين حيدثين، مل قال: مث احلارث، بن عقبة حدثين» الوجه:
 .(1)«االحتمالني

 أيوب السختياين: -3
 ، واختُلف عم ن دونه:اختُلف عنه

 فاختُلف عن محاد بن زيد:أ( 
بن أيب فرواه أبو داود الطيالسي، وخلف بن هشام، عن محاد، عن أيوب، عن ا *

 مليكة، عن عقبة بن احلارث.
ورواه عبيدهللا بن عمر القواريري، وحممد بن الفضل عارم، وسليمان بن حرب، ونعيم  *

وب، عن ابن أيب مليكة، بن اهليصم، وأسد بن موسى، وأمحد بن عبدة، عن محاد، عن أي
 ...أحفظ صاحيب حلديث وأنا ،عنه يل صاحب وحدثنيه ،احلارث بن عقبة حدثينقال: 

والظاهر أن الطيالسي، وخلف بن هشام، اختصرا الرواية، فجعاله عن عقبة بن احلارث 
 مباشرة، بالعنعنة، ومل يذكرا هذا التفصيل.

ظ متقنون، كالقواريري، وعارم، ومن فص ل أحفظ له وأتقن، وهم أكثر، وفيهم حفا
 .(3)وسليمان بن حرب

 واختُلف عن عبدالسالم بن حرب يف روايته عن أيوب:ب( 
ة، فرواه أبو نعيم الفضل بن دكني، عن عبدالسالم، عن أيوب، عن ابن أيب مليك *

 قال: حدثين عقبة بن احلارث...
ورواه إمساعيل بن موسى الفزاري، عن عبدالسالم، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة،  *

 عن املسور بن خمرمة.
فيما - ورواية إمساعيل الفزاري غريبة يف احلديث، فليس للمسور فيه ذكر إال يف روايته

 .(4)، وقد خالف أبا نعيم الثقة الثبت(1)، وإمساعيل صدوق خيطئ-وجدت

________________________ 

 (.4/369( فتح الباري )1)

 .(3444، 6336، 4134انظر يف ثالثتهم على التوايل: تقريب التهذيب )( 3)

 (.493)التهذيب ( تقريب 1)

 (.4441)التهذيب ( تقريب 4)
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 عن حرب، بن عبدالسالم فرواه»د من إمساعيل، قال الدارقطين: وهذا القلب وهٌم شدي
 من ليس هذا ألن ا،غليظً  اومهً  فيه ووهم ،خمرمة بن املسور عن مليكة، أيب ابن عن أيوب،
، كذلك رواه ابن عامر بن احلارث بن عقبة عن ،مليكة أيب ابن رواه وإمنا ،املسور حديث

 بن وحممد حسني، أيب وابنا جريج، ابن رواه لكوكذعلية، وعبدالوارث، ووهيب، عن أيوب، 
 .(1)«احلارث بن عقبة عن مليكة، أيب ابن عن املكي، سليم

ويالحظ أن الدارقطين مح َل الوهَم عبَدالسالم بَن حرب، واألظهر أن الواهم هو 
 .-كما تبني- إمساعيل الفزارين، الراوي عنه، ألنه قد روي عن عبدالسالم على الصواب

 ختُلف عن أيوب:مث اج( 
 حدثينفرواه محاد بن زيد، ومحاد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، قال:  *

 ...أحفظ صاحيب حلديث وأنا ،عنه يل صاحب وحدثنيه ،احلارث بن عقبة
ورواه إمساعيل بن علية، ومعمر، واحلارث بن عمري، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة،  *
 ولكين عقبة، من مسعته وقد: قال ،احلارث بن عقبة عن مرمي، أيب بن عبيد حدثينقال: 

 ...أحفظ عبيد حلديث
ورواه عبدالسالم بن حرب، وسعيد بن أيب عروبة، ووهيب بن خالد، وعبدالوارث بن  *

 بن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث.سعيد، عن أيوب، عن ا
عبيد بن عن ورواه حسان بن إبراهيم الكرماين، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة،  *

 عمري، عن عقبة بن احلارث.
 ورواه شعبة، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن أيب مرمي، عن عقبة بن احلارث. *

وقد ذكر ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف: وجهيه األولني، فذكر رواية محاد بن زيد، مث 
 بن إمساعيلُ  جلَ الر  وأمسى ،همِّ س  يُ  مل رجاًل  احلديث يف زاد زيد، بن محاد قال كذا»قال: 

 ، مث ساق رواية إمساعيل.«علية
: محاد بن سلمة، وتابع ابَن علية: معمر، -كما تبني  آنًفا-وقد تابع محاَد بَن زيد 

 واحلارث بن عمري.

________________________ 

 (.11/343( العلل )1)
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ومحاد بن زيد، وإمساعيل بن علية، كالمها من أوثق أصحاب أيوب وأحفظهم، وخيتلف 
 .(1)األئمة يف تقدمي أحدمها على اآلخر فيه

وابن أيب خيثمة يشري يف كالمه إىل أن إمساعيل بن علية حفظ روايته وضبطها، وأن 
وقد آكد  األمرفمحاد بن زيد قص ر يف تسمية الرجل، هذا مع أنه مل يذكر إال رواية ابن علية، 

 تابعه اثنان من الرواة.
ين، وجو د وقد حيتمل أن أيوب هو الذي قص ر يف تسمية الواسطة ملا حد ث به احلمادَ 

 اختالف :أيوب أحاديث حيىي بن معني عن تسميتها ملا حد ث به ابَن علية ومن معه، فقد سئل
، قال ابن (3)«الشيء نسي ورمبا ،حيفظ كان أيوب إن» :قالف ؟زيد بن ومحاد ،علية ابن

 .(1)«أيوب إىل االختالف فنسب»رجب: 
، فقد رواها عنه إبراهيم  مرمي، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن أيبرواية شعبةوأما 

، ويف روايته غرابة، فإين مل أجد لشعبة ذكرًا يف احلديث إال (4)بن طهمان، وهو ثقة يغرب
فيها، وقوله يف شيخ ابن أيب مليكة: عن أيب مرمي، وهم، فإن ثقات أصحاب أيوب يسمونه: 

 عبيد بن أيب مرمي، وهو احملفوظ.
 .-كما سبق-يكة الذي ذكره الثقات يل ابن أيب ملومل يذكر شعبة يف هذه الرواية تفص

، فقد ، عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن عبيد بن عمريوأما رواية حسان الكرماين
، قال احلافظ أبو أمحد احلاكم بعقب األولوهم المن  دَ بأبعَ يف شيخ ابن أيب مليكة وهم 

 .(4)«الصواب وهو مرمي، أيب بن عبيد عن هو إمنا ،وهم وهو عمري، بن عبيد قال:»روايته: 
 ومل يذكر حسان التفصيل املذكور أيًضا.

وأما رواية عبدالسالم بن حرب، وسعيد بن أيب عروبة، ووهيب بن خالد، وعبدالوارث 
بن سعيد، عن أيوب، فإهنم أمجلوا الرواية، واختصروا التفصيل، فلم يذكروا إال رواية ابن أيب 

 عنة، إال عبدالسالم، فذكر التصريح.مليكة، عن عقبة بن احلارث، بالعن
________________________ 

 (.3/699( انظر: شرح علل الرتمذي )1)

 (.74( من كالم ابن معني يف الرجال، رواية يزيد بن اهليثم بن طهمان )ص3)

 (.3/743مذي )( شرح علل الرت 1)

 (.179)التهذيب ( تقريب 4)

 أ(.337( األسامي والكىن )ق4)
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عن أيوب، وعن ابن أيب مليكة، ولكن عند أيوب تفصيٌل يف  وهذا القدر صحيحٌ 
، وقد ترجح ما سبقكالرواية، اختَ َلف فيه عنه بعض رفعاء أصحابه، وهو الوجهان األوالن  

بن أيب مرمي،  يرويه بتسمية الواسطة بني ابن أيب مليكة وعقبة بن احلارث: عبيد أيوب أنفيه 
 وبالتفصيل املذكور من أنه مسعه من عقبة، ومسعه من عبيد، عن عقبة.

 اخللف عن ابن أيب مليكة:ثانًيا: 
 تلخص مما سبق أنه اختُلف عنه:

فرواه ابن جريج، وعمر بن سعيد بن أيب حسني، وإمساعيل بن أمية، وعبدهللا بن  *
بن سليم، وصاحل بن رستم أبو عامر  عبدالرمحن بن أيب حسني، وأيوب بن موسى، وحممد

 بن أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث.اخلزاز، عن ا
 عن مرمي، أيب بن عبيد حدثينورواه أيوب السختياين، عن ابن أيب مليكة، قال:  *

 ...أحفظ عبيد حلديث ولكين عقبة، من مسعته وقد: قال ،احلارث بن عقبة
 .ن جريج، وأيوب السختياينوقد ذكر مساَع ابن أيب مليكة من عقبة: اب

ومل يذكره: عبدهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني، وأيوب بن موسى، وحممد بن سليم، 
 وأبو عامر اخلزاز، جعلوه بالعنعنة.

 واختُلف عن عمر بن سعيد بن أيب حسني:
 .-يف رواية ابن أيب شيبة عنه- فذكر السماَع عنه عيسى بن يونس *
، -يف رواية ابن راهويه-وابن املبارك، وعيسى بن يونس  ومل يذكره عنه أبو عاصم، *

 والثوري.
فاألكثر على عدم ذكره، وكأن هذا ما مييل إليه ابن أيب خيثمة، فإنه ملا عد  الرواة عن 
ابن أيب مليكة، فذكر ابن جريج، وعمر بن سعيد بن أيب حسني، وإمساعيل بن أمية، نب ه إىل 

ليكة: حد ثين عقبة، فكأنه مل يثبت عنده السماع إال عن أن ابن جريج قال عن ابن أيب م
 ابن جريج.

 واألمر شبيٌه هبذا يف إمساعيل بن أمية، فإنه قد اختُلف عن ابن عيينة، عنه، فيه:
 فذكر السماع عنه احلميدي. *
ومل يذكره عنه حممد بن سليمان لوين، وأمحد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وعلي  *

 بن املديين.
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األئمة الكبار مل يذكروا السماع، وهو ما يشري إليه أن ابن أيب خيثمة هؤالء ٌر أن وظاه
 د  إمساعيل بن أمية مع غريه، ومل ينب ه ممن ذكر السماع إال إىل ابن جريج.عَ 

وقد عقد ابن أيب خيثمة هذا اخلالف عن ابن أيب مليكة، فأسند رواية ابن جريج، مث 
 ،«حسني أيب بن سعيد بن عمر وتابعه احلارث، بن عقبة عن ،مليكة أيب ابن: قال كذا»قال: 

 بن وعمر جريج، ابن اتفق»، وأسند رواية إمساعيل بن أمية بعدها، مث قال: روايتهنقل مث 
 يف جريج ابن وقال، احلارث بن عقبة عن مليكة، أيب ابن: على أمية، بن وإمساعيل سعيد،
 بينه أدخل قد مليكة أيب وابن .احلارث بن عقبة حدثين: قال مليكة، أيب ابن عن: حديثه

، مث أسند رواية أيوب السختياين، على ما سبق «رجاًل  احلديث هذا يف احلارث بن عقبة وبني
 يف اخلالف عنه.

 جريج، ابن رواية من ،مليكة أيب ابن عنه روى»وقال أبو حامت الرازي يف ترمجة عقبة: 
 .(1)«مرمي أيب بنَ  عبيدَ  :حلارثا بن وعقبة مليكة أيب ابن بني أيوب وأدخل

 ابن عن احلديثَ  هذا واحد   غريُ  روى وقد»وأخرج الرتمذي رواية أيوب، وقال بعدها: 
 .(3)«مرمي أيب بن عبيد عن :فيه يذكروا ومل ،احلارث بن عقبة عن مليكة، أيب

 أيب ابن إن: وقيل»ويظهر أن ابن عبدالرب استفاد من كالم ابن أيب خيثمة حني قال: 
 .(1)«مرمي أيب بن عبيد بينهما وإن منه، يسمع مل مليكة

وهؤالء األئمة يعقدون اخلالف بني رواية أيوب بإدخال عبيد بن أيب مرمي، ورواية ابن 
 جريج ومن معه بإسقاطه.

يف أن ابن أيب مليكة مسعه من  واضحٌ  ، فإنهأيوب إسنادشكل على نص ِّ وهذا قد يُ 
لكل  بن أيب مرمي، عن عقبة، فأيوب يف القدر األول موافقٌ  عقبة بن احلارث، ومسعه من عبيد

 من رواه عن ابن أيب مليكة، عن عقبة، مباشرة، فال خالف بينهم إذن.
قد اخلالف بينهم إمنا هو بالنظر إىل لفظه، فمن عقد عَ  أن   -وهللا أعلم-لكن الظاهر 

 ن عقبة، فإنه حيكي اللفظ الذياخلالف نظر إىل أن ابن أيب مليكة صر ح بأنه وإن مسع مجلته م

________________________ 

 (.6/149( اجلرح والتعديل )1)

 (.1/444( سنن الرتمذي )3)

 (.1/1473( االستيعاب )1)
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 أيب بن عبيد حدثين»ضبطه، وهو لفظ عبيد بن أيب مرمي، وهذا احتماٌل قوي يف مفاد قوله: 
 «....أحفظ عبيد حلديث ولكين عقبة، من مسعته وقد: قال احلارث، بن عقبة عن مرمي،

ر استغراب ابن أيب خيثمة لرواية ابن جريج خاصة، ألنه صر ح بس ماع ابن أيب وهذا يفس ِّ
مليكة من عقبة، وساق اللفظ الذي تبني  أن ابن أيب مليكة حتمله من عبيد بن أيب مرمي، عن 

 عقبة، ال من عقبة مباشرة.
، فيجعلها بالتصريح مرة، -كما مر  -هذا مع أن ابن جريج كان يشك يف صيغة الرواية 

، ويقول «إن مل يكن َخص ه بهأخربه، أو مسعه منه،  أن عقبة»ويقول مرة عن ابن أيب مليكة: 
 «.القوم حدثين عقبة بن احلارث، مث قال: مل حيدثين، ولكين مسعته حيدث» مرة عنه:

وعلى ذلك، ففي رواية أيوب زيادٌة على رواية ابن جريج ومن معه، ببيان واسطة ابن 
 أيب مليكة يف اللفظ إىل عقبة، وهو عبيد بن أيب مرمي.

مة، وأيب حامت، أن إدخال عبيد بن أيب مرمي حمفوظ عن ابن ابن أيب خيث إشارةِّ  وظاهرُ 
 أيب مليكة.

، تقبل زيادة مثله، خاصة إذا كان فيها تفصيل يشري إىل ضبط (1)وأيوب ثقة ثبت حجة
وحفظ، وخاصة أن الظاهَر من روايات اآلخرين عن ابن أيب مليكة كوهُنا اختصارًا لإلسناد، 

من ابن أنه منهم، أو  ة عن عقبة مباشرة، وهذا حيتمل أنهُ واقتصارًا على رواية ابن أيب مليك
أيب مليكة ملا حد ثهم به، وهذا أظهر، ألهنم مجاعة متفقون، األمر الذي يقوي جانب 

 روايتهم، ويقوي ثبوهتا عن شيخهم.
، فلعله خص ه (3)«مثله باملشرق ما»ثين على أيوب، ويقول: وقد كان ابن أيب مليكة يُ 

 .(1)له إىل احلجاز قدمة  يف هبذا التفصيل 
 حسن حديث احلارث بن عقبة حديث»والرتمذي أخرج رواية أيوب هذه، وقال عقبها: 

 مليكة، أيب ابن عن، لكنه ذكر بعد ذلك ما سبق نقله عنه من أن غري واحد رواه «صحيح
 .مرمي أيب بن عبيد عن :فيه يذكروا ومل ،احلارث بن عقبة عن

________________________ 

 (.644)التهذيب ( تقريب 1)

 (.1/31، 1/141( الكامل، البن عدي )3)

(، وحلية 376كما يف معجم ابن املقرئ )-بن عروة  ( وكانت أليوب قدمة مشهودة عند أهل احلجاز، قال هشام1)
 «.الرؤاسي مسعر وذاك أحد أفضل من ذاك السختياين أيوب، العراق من علينا قدم ما: »-(7/314، 1/4األولياء )
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إىل أن إدخال عبيد ال يؤثر يف احلديث، لثبوت مساع ابن  -فيما يظهر-وهذه إشارٌة 
أن الرتمذي يقصد إعالل رواية أيوب، لكونه صححها  يظهر يلأيب مليكة له من عقبة، وال 

 أواًل، وألن القرائن السابقة تؤيد صحة روايته.
 احلكم على الوجه الراجح:

 عن مرمي، أيب بن عبيدث من تبني مما سبق أن الراجَح عن ابن أيب مليكة: مساُعه للحدي
 .أحفظ عبيد حلديث ولكين عقبة، من مسعته وقد: قال ،احلارث بن عقبة

أن اللفظ املسوق هو لفظ عبيد، وإن كان ابن أيب مليكة مسع  :هذاوسبق أنه حُيتمل يف 
احلديث يف اجلملة من عقبة مباشرة، وهذا ما دعا بعَض األئمة إىل عقد اخلالف بني رواية 

 عبيد، ورواية إسقاطه.إدخال 
يف صحة اللفظ بتمامه نظر، فإن ابن املديين قال  -االحتمالعلى هذا -وإذن، فيكون 

 ، ومل يزد أمحد على أن قال:(1)، وذكره ابن حبان يف الثقات«ال نعرفه»يف عبيد بن أيب مرمي: 
 ،(4)«ث ِّقلكنه وُ »، وقال: (1)«جمهول»، وقال الذهيب: (3)«مليكة أيب ابن عنه روى رجلٌ »

 .(4)«مقبول»وقال ابن حجر يف التقريب: 
فإذا كانت هذه حاله، وكان ابن أيب مليكة قد حتمل اللفظ منه، فإن اللفظ يكون من 

 رواية رجل جمهول، عن عقبة.
 ،(6)«نظر احلديث هذا يف»ولعله ألجل هذا، أو لالختالف يف احلديث، قال أبو عوانة: 

 .-كما مر  يف التخريج-ه بعد أن كان فيه ولعله ألجله حذفه مسلم من صحيح
 الصحيح يف له ما ،مكي مرمي أيب بن وعبيد»شكل على قول ابن حجر: وما سبق يُ 

 وقد ،التابعني ثقات يف ذكره حبان بنا أن الإ ،اشيئً  حاله من أعرف وال ،احلديث هذا سوى

________________________ 

 (.1/44( هتذيب التهذيب )1)

 (.3/434( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )3)

 (.367( ديوان الضعفاء )ص1)

 (.1/31االعتدال ) ( ميزان4)

(4( )4191.) 

 (.1/136( مسند أيب عوانة )6)
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، إذ (1)«نفسه ارثاحل بن عقبة من له مليكة أيب بنا مساع على فيه العمدة أن... أوضحت
أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ عبيد بن أيب مرمي  -كما سبق-حيتمل يف كلمة ابن أيب مليكة 

هذا، وإن كان قد مسع أصل احلديث من عقبة، وال ميكن مع هذا أن يكون االعتماد تامًّا 
 على مساع ابن أيب مليكة من عقبة.

 ول صحيحه، وساقها بألفاظها التامة،لكن البخاري أخرج احلديث برواياته مجيًعا يف أص
 فهو يصحح احلديث أسانيد وألفاظًا، وهذا ميكن إرجاعه إىل أمرين:

األول: أن عبيد بن أيب مرمي ثقة عنده، وأن اعتماَد ابن أيب مليكة عليه يف اللفظ إحالٌة 
 إىل ثقة  عن عقبة، فاإلسناد صحيح، وال أثر إلسقاط عبيد يف بعض الروايات.

ل على هذا أن ابن املديين، وهو شيخ البخاري، بني  أن عبيد بن أيب مرمي ال يشكقد و 
 عرف، فقريٌب أن يكون مذهُب البخاري فيه مذهَب شيخه.يُ 

الثاين: أن ابن أيب مليكة وإن اعتمد على عبيد بن أيب مرمي يف لفظه، فليس هلذا كبرُي أثر 
يكة حلديث عبيد أحفظ: أنه غرُي حافظ  يف اللفظ املسوق، ألنه ال يلزم من كون ابن أيب مل

حلديث عقبة الذي مسعه منه مباشرة، وإمنا لعله استفاد من عبيد تثبيَته يف بعض األلفاظ، 
 والتأكد مما قال عقبة فيها.

، وإن كان بقي يف اللفظ بتمامه بعض النظر، -وهللا أعلم-وهذا قوي، وهو أرجح 
 مثلما قال أبو عوانة يف احلديث.

 

 أشار ابن أيب خيثمة إشارتني يف كالمه، ومها:
إشارته إىل أن الراجح يف احلديث إدخال عبيد بن أيب مرمي واسطًة يف اللفظ بني  -1

 .ابن أيب مليكة وعقبة بن احلارث
وهو الذي أدخل عبيد بن -وسبق شرح القرائن اليت أفادت ذلك، منها حفظ أيوب 

ة تشري إىل زيادة ضبط، وأن الظاهر أن ابن أيب مليكة نفسه رواه ، وأن معه زياد-أيب مرمي
رًا بذكر عبيد، ورواه بذكره.  مقص ِّ

________________________ 

 (.9/141( فتح الباري )1)
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وهذا أشار إليه أبو حامت الرازي، ونقله ابن عبدالرب عم ن مل يسمه، ولعله نقله عن ابن 
 أيب خيثمة.

ة بن إشارته إىل أن األقوى عن أيوب: تسمية الواسطة بني ابن أيب مليكة وعقب -3
 .احلارث: عبيَد بَن أيب مرمي

 ذلك،قد حفظ  ،وهو الذي مسى الواسطة ،إمساعيل بن عليةإىل أن وأشار ابن أيب خيثمة 
 .وأن محاد بن زيد قص ر يف تسميتها

 وتبني أن من القرائن اليت تؤيده: أن أيوب كان رمبا نسي بعض الشيء، فيقصر به لبعض
لية من أرفع أصحاب أيوب، وأحفظهم عنه، ونَ ق ُل مثله أصحابه، وجيو ده آلخرين، وأن ابن ع

 مقبوٌل عنه، ومع ذلك فقد تابعه راويان عن أيوب، مها: معمر بن راشد، واحلارث بن عمري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:493-1/492)التاريخ الكبري الس ِّ
 :البارقي اجلعد بن عروة (3041)

 إسحاق، أيب عن شعبة، حدثنا: قاال إبراهيم، بن ومسلم ،الوليد أبو حدثنا -3040
: الوليد أبو وقال- األزدي اجلعد أيب بن روةع عن ،-حريث ابن: يعين- العيزار عن

 يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل» : هللا رسول قال: قال ،-اجلعد بن عروة
 .«القيامة

 .(3)اجلعد ابن: الوليد أبو وقال، اجلعد أيب ابن: مسلم فقال، أبيه اسم يف اختلفا
 مسع ،[غرقدة] بن شبيب عن عيينة، بن سفيان حدثنا: قال أيب، حدثنا -3041

  .حنوه فذكر،  النيب مسع ،البارقي عروة
 .األزد من بارق. البارقي: وقال ،أبيه اسم يذكر ومل

 ،السبيعي إسحاق أيب عن خليفة، بن فطر حدثنا: قال نعيم، أبو حدثنا -3041
 :يقول  النيب مسعت: قال ،فحدثنا ،جملسنا يف وحنن البارقي عروة علينا وقف: قال

 .حنوه ذكر مث ،...«معقود اخليل»
 بن   شبيب   تابع .البارقي عروة علينا وقف: قال :إسحاق أيب عن ،فطر قال كذا

 .البارقي :على [غرقدة]
 .شعبة قال كما ،حريث بن العيزار: إسحاق أيب وبني ،عروة وبني

 

 :أبو إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عروة الوجه األول:
ابن أيب  ، عنأصبغ بن قاسم ( من طريق12/111 يف التمييد )أخرجه ابن عبدالرب *
 ، به، مبثله.خيثمة
 ( عن إبراهيم بن مرزوق،4/472وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) *

 ( عن علي بن عبدالعزيز،17/137والطرباين يف الكبري )

________________________ 

 .(7)ص هيف حدودهذا البحث، كما سبق بيانه يف هذا اخلالف غري داخل ( 1)
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 .، به، بنحوهمسلم بن إبراهيمكالمها )ابن مرزوق، وعلي بن عبدالعزيز( عن 
 ،-(7437ومن طريقه أبو عوانة )-( 1421، 1134وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *

، ومسلم -(44/379ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 19461وأمحد )
 (، من طريق حممد بن جعفر غندر،1774)

 (، من طريق عفان بن مسلم،4/463(، وابن قانع يف معجم الصحابة )19462وأمحد )
 من طريق معاذ بن معاذ،( 1774ومسلم )

 ( من طريق حممد بن كثري،3274وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
، به، شعبةمخستيم )أبو داود الطيالسي، وغندر، وعفان، ومعاذ، وحممد بن كثري( عن 

 بنحوه.
 :أبو إسحاق، عن عروة :الثاينالوجه 

(، 447) (، وشرح مشكل اآلثار4/472أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) *
 عن فيد بن سليمان،

 (، عن علي بن عبدالعزيز،17/136(، والطرباين )4/417والعقيلي يف الضعفاء )
 ( عن حممد بن عبيد،4/417والعقيلي )

 ، به، بنحوه.أيب نعيمثالثتيم )فيد، وعلي بن عبدالعزيز، وحممد بن عبيد( عن 
 فطربن بكار، عن ( من طريق بكر 3274وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) *

 ، به، بنحوه.بن خليفة
 ( عن حديج بن معاوية،4247وأخرجه سعيد بن منصور ) *

ومن طريقه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين -( 716وابن أيب شيبة يف مسنده )
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ -( 19461، وأمحد )-(17/137(، والطرباين )4211)

 رائيل بن يونس،، من طريق إس-(2/414دمشق )
، -(4211وعنه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )-( 716وابن أيب شيبة يف مسنده )

 (، من طريق زهري بن معاوية،17/137والطرباين )
 ( من طريق عبداحلميد بن أيب جعفر،17/137والطرباين )

 ، به، بنحوه.أيب إسحاقأربعتيم )حديج، وإسرائيل، وزهري، وعبداحلميد( عن 
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 :أبو إسحاق، عن الرباء بن عازب :الثالثوجه ال
(، والعقيلي 7472(، وأبو عوانة )614، 614أخرجه الدواليب يف الكىن واألمساء ) *

(، من طريق صبح بن دينار 4/691(، واخلطيب يف تلخيص املتشابه )4/417يف الضعفاء )
 البلدي، عن يزيد بن بشار، عن فطر، عن أيب إسحاق، به، بنحوه.

 :أبو إسحاق، عن احلارث، عن علي بن أيب طالب :الرابع الوجه
/ضمن جمموعة 9(، وأبو احلسني ابن األشناين يف جزئه )2/231أخرجه العقيلي ) *

(، وأبو بكر 4/461يف موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ومن طريقه اخلطيب-( أجزاء حديثية
(، 4/179رقطين يف العلل )والدا ،-(642) : أحاديث الشيوخ الثقاتاألنصاري يف مشيخته

إسحاق،  أيب بن إسحاق بن يوسف عن ،وردان بن منصور عن عنبسة، بن من طريق سعيد
 يف افرس   ارتبط ومن» والدارقطين: عن جده أيب إسحاق، به، بنحوه، وزاد عند ابن األشناين

 .«القيامة يوم ميزانه يف ،وشرابه ،وروثه ،علفه كان ،هللا سبيل
 

 روى احلديث أبو إسحاق السبيعي، واختُلف عنه على أوجه:
 : أبو إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عروة:الوجه األول

 ورواه عنه: شعبة بن احلجاج.
 : أبو إسحاق، عن عروة:الوجه الثاين

 ،-من رواية أيب نعيم الفضل بن دكني، وبكر بن بكار، عنه-ورواه عنه: فطر بن خليفة 
 وية، وإسرائيل بن يونس، وزهري بن معاوية، وعبداحلميد بن أيب جعفر.وحديج بن معا

 : أبو إسحاق، عن الرباء بن عازب:الوجه الثالث
 .-من رواية صبح بن دينار، عن يزيد بن بشار، عنه-ورواه عنه: فطر بن خليفة 

 : أبو إسحاق، عن احلارث، عن علي بن أيب طالب:الوجه الرابع
 حاق بن أيب إسحاق.ورواه عنه: يوسف بن إس

 وتبني من هذا العرض أنه مل خيتلف عمن دون أيب إسحاق إال على فطر بن خليفة:
 فرواه أبو نعيم، وبكر بن بكار، عن فطر، عن أيب إسحاق، قال: وقف علينا عروة...،  *
 ورواه صبح بن دينار، عن يزيد بن بشار، عن فطر، عن الرباء بن عازب. *
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، وروى عنه مجاعة، (4)دي موصلي، ذكره ابن حبان يف الثقاتبن دينار بَ لَ  (1)وصبح
منيم أبو القاسم البغوي، وابن أيب مسينة، وأبو أمية الطرسوسي، وعلي بن حرب املوصلي، 

، وقد ذكره (4)«ادمن الُعب  »وغريهم، ووصفه علي بن حرب يف روايته هلذا احلديث عنه بأنه 
، (2)يث، مث ذكر الوجيني اآلخرين عن أيب إسحاقالعقيلي يف الضعفاء، وأخرج له هذا احلد

 يف خالف وأنه العقيلي، ذكره»له املخالفة فيه، ولذا قال الذهيب: مما يشري إىل أن العقيلي حيم ِّ 
 .(3)«حديث إسناد

وشيخه يزيد بن بشار مل أجد له ذكر ا إال يف هذا احلديث، ومل أجد من ترجم له، إال 
 الكويف، خليفة بن فطر عن حيدث شيخ  »واسم أبيه، وقال فيه:  اخلطيب البغدادي لتمييز امسه

 .(6)، مث أسند حديثه هذا«املوصلي دينار بن صبح عنه روى
وىل حبمل عيدة املخالفة: يزيد بن بشار هذا، ألنه هو الراوي عن فطر، والظاهر أن األَ 

 وهو الذي خالف أبا نعيم، وبكر بن بكار، ال الراوي عنه.
، وروايته هذه بذكر الرباء بن عازب منكرة، -كما سلف-شيخ جميول  ويزيد بن بشار

 والظاهر أنه سلك جادة: أبو إسحاق، عن الرباء، ومل يضبط.
 لف عن أيب إسحاق على ما سبق وصفه:مث اختُ 

 البارقي. إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن عروة أيبشعبة، عن فرواه  *
ة، وإسرائيل، وزهري بن معاوية، وعبداحلميد ورواه فطر بن خليفة، وحديج بن معاوي *

 .إسحاق، عن عروة بن أيب جعفر، عن أيب
إسحاق، عن احلارث، عن  أيب ، عن جدهإسحاق أيب بن إسحاق بن يوسفورواه  *

 .علي بن أيب طالب
 البارقي عروة علينا وقف»وذكر فطر يف روايته مساَع أيب إسحاق من عروة، فلفظه فييا: 

 

________________________ 

 ه.طَ بَ (، وضَ 4/796، ولذا ذكره أبو أمحد العسكري يف تصحيفات احملدثني )«صبيح»( تصحف امسه يف مصادر كثرية إىل 1)

(4( )7/442.) 

 (.1/424( الكىن واألمساء، للدواليب )4)

 .(4/417قيلي )ضعفاء الع (2)

 (.4/417( ميزان االعتدال )3)

 (.4/691( تلخيص املتشابه )6)



 ونعشر وال بعاسال احلديث 266                                                                                                

 «.ا، فحدثنا...وحنن يف جملسن
أن وقال عقب ، فطرشعبة، و  يترواي ، فذكر منهوقد عقد ابن أيب خيثمة هذا اخلالف

 وبنيالبارقي...،  عروة علينا وقف: قال :إسحاق أيب عن ،فطر قال كذا»: رواية فطرأسند 
 «.شعبة قال كما ،حريث بن العيزارُ : إسحاق أيب وبني ،عروة

 أوثق أصحاب أيب إسحاق، وأحفظيم، وأقدميم -إىل جانب سفيان الثوري-وشعبة هو 
من األئمة، ونص  بعضيم على تقدميه على زهري وإسرائيل يف  منه مساع ا، وقد قال هبذا مجع  

 .(1)أيب إسحاق
 .(4)وأما فطر، فلم أجد من تكلم على حاله يف أيب إسحاق، وفطر ثقة  يف مجلة حاله

، فضال  عن شعبة، بذكر مساع أيب إسحاق وقد خالف فطر  إسرائيَل، وزهري ا، وحدجي ا
شعبة، بإدخال رجل بل إن السماع يعارض رواية  وكل من عداه ال يذكره، عروة البارقي،من 

 بني أيب إسحاق، وعروة، هو العيزار بن حريث.
يشري إىل خطأ فطر يف ذكر السماع، حيث نص  على ابن أيب خيثمة فالظاهر أن ولذا 

 عن: فطر قال كذا»: روايته، مع أنه أسندها قبُل من طريقه، قال صيغته يف معرض استغراب
 «.البارقي عروة علينا وقف: قال إسحاق، أيب

وفطر من املعروفني بذكر السماعات على سبيل التوهُّم، وكانت عادة  له، قال حيىي بن 
 مسعت :قال ،صلة مسعت :قال ،إسحاق أبو حدثين :قال ،فطر حدثين»سعيد القطان: 

: يعين- ليحىي قلت: املديين ابن قال، و (4)«، مسعتمسعت :ذا صاحبَ  فطر   وكان ...،اعمار  
 وصول؟م «فالن حدثنا: قال فالن، حدثنا: »-فطر ا: يعين- قوله على فَتعَتمِّد: -القطان

 .(2)«نعم: »قال سجي ة؟ منه كانت: قلتقال:  ،«ال: »قال

________________________ 

 (.4/719( شرح علل الرتمذي )1)

، واألظير أنه أرفع من «رمي بالتشيعصدوق »وصفه بقوله: ( على 3221)التيذيب يف تقريب ابن حجر ( اقتصر 4)
، وأمحد، والعجلي، والنسائي، وغريهم، وتكلم الصدوق، فقد وثقه أبو نعيم الفضل بن دكني، وابن سعد، وابن معني
 (.4/214انظر: هتذيب التيذيب ) .فيه بعض األئمة، والظاهر أن كالم من تكلم فيه ملذهبه، فقد كان شيعي ا

مصو ب ا من طبعة السرساوي - (4/263(، ضعفاء العقيلي )4/447) ( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا4)
 (.7/44م النبالء )، سري أعال-(3/111)

 (.7/44) النبالء أعالم سري ،-(3/111) السرساوي طبعة من اصو ب  م-( 4/263) العقيلي ( ضعفاء2)
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بني أيب إسحاق، وعروة البارقي، وقد اتضح بالتخريج أن فطر ا توبع على إسقاط ما 
 حيث رواه كذلك عن أيب إسحاق: إسرائيل، وزهري، وحديج، وعبداحلميد بن أيب جعفر.

 وزهري زكريا بن أيب زائدة،»قوله:  ،ابن معني ، عننقل الدوريفأما إسرائيل، وزهري، فقد 
 إسحاق: أيب أصحاب وإمنا السواء، من قريب إسحاق أيب عن حديثيم وإسرائيل، بن معاوية،

 .(4)، وقال بنحو أوله العجلي(1)«وشعبة سفيان
، املشايخ عن روى فيما زهري  : »بن حنبل وقال أمحد  أيب عن حديثه بخ، ويف بخ ثبت 

، ونص أبو زرعة الرازي على أن زهري ا مسع من أيب إسحاق بعد «بأخرة منه مسع ،لني ِّ  إسحاق
 .(4)«ُسن ة، غري أنه تأخر مساعه من أيب إسحاق صاحب متقن وزهري»االختالط، وقال أبو حامت: 

 .(2)حديج بن معاوية، فيو صدوق خيطئ أخوه وأما
 ،(6)«شيخ كويف»، وقال أبو حامت الرازي: (3)وعبداحلميد بن أيب جعفر أثىن عليه شريك خري ا

، -فيما يظير-، وليس من املعروفني من أصحاب أيب إسحاق (7)وذكره ابن حبان يف الثقات
  أعلم.وهللا

قد زاد يف  مقد م يف أيب إسحاق على مجلة أصحابه، فإنه شعبةمع ما سبق من أن و 
، وهذا أدلُّ على الضبط، ألن إسقاط الراوي كان أسيل عليه.  هذا احلديث رجال 

ولعل أبا إسحاق قد حد ث هبذا احلديث بأخرة بإسقاط العيزار، فرواه عنه اجلماعة  
، كما صو به ابن ما رواه شعبةيف واقع األمر مع كون الصواب كذلك، فيكون حمفوظ ا عنه، 

 .أيب خيثمة
واية يوسف بن إسحاق بن ر ذكر فقال، و قد وافق العقيليُّ ابَن أيب خيثمة على ذلك، و 

 اجلعد. أيب بن عروة عن :إسحاق أيب عن ،فطر وقال»: أيب إسحاق، عن جده
________________________ 

(، 33(، ورواية ابن طيمان الدقاق )ص39(، وانظر: رواية الدارمي )ص4/474الدوري )ابن معني، برواية ( تاريخ 1)
 .(714-4/719شرح علل الرتمذي )، (2/471اجلرح والتعديل )

 (.1/471( معرفة الثقات )4)

 (.4/377( اجلرح والتعديل )4)

 (.1134)التيذيب ( تقريب 2)

 (.4/121( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )3)

 (.6/17( اجلرح والتعديل )6)

(7( )7/497.) 
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 البارقي، اجلعد أيب بن عروة عن حريث، بن العيزار عن :إسحاق أيب عن ،شعبة وقال
 .(1)«أوىل وهذا. بنحوه ، النيب عن

وهي الوجه الثالث يف اخلالف عن  ،املذكورة رواية يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاقو 
 ،حديثه يف خيالف»يف الضعفاء، فقال:  ألجليا العقيليُّ  يوسفَ  ذكر جد ِّه أي إسحاق،

 .، كما سبق نقله عنهالوجيني األولني مث ذكر ،(4)«وردان بن منصور من يتأُ  ولعله
وقال أبو  ،«مل يكن يف ولد أيب إسحاق أحفظ منه»ويوسف ثقة، بل قال ابن عيينة: 

كان أحفظ ولد أيب إسحاق، »وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:  ،«يكتب حديثه»حامت: 
فأكد احتمال  ولذا دافع الذهيب عنه،، (4)، ووثقه الدارقطين«على قِّل ته مستقيم احلديث

 .(2)«حجة ثبت يوسف فإن نعم،»يت من الرواة عنه، فقال: العقيلي أنه أُ 
 يف افرس   ارتبط ومن»وقد قرن يوسف يف هذه الرواية متن ا آخر هبذا املنت، وهو حديث: 

، وهذا احلديث جاء عن أيب «القيامة يوم ميزانه يف ،وشرابه ،وروثه ،علفه كان ،هللا سبيل
، ورجح أبو زرعة وأبو (7)، وزهري(6)، وإسرائيل(3)غري مرفوع، من رواية شريكإسحاق موقوف ا 

 .(9)الدارقطين ، وأشار إىل ترجيح ذلك(7)حامت الرازيان وقفه
 أخرى يف هذه الرواية. فيذه خمالفة  

والراوي عن يوسف بن إسحاق: منصور بن وردان، ثقة، وثقه أمحد، وقال أبو حامت: 
 .(11)«يكتب حديثه»

 : سعيد بن عنبسة، هو الرازي، وقد كذبه ابن معني، وابن اجلنيد، وقالاوي عن منصوروالر 
 

________________________ 

 (.2/231( الضعفاء )1)

(4( )2/231.) 

 .(2/234)هتذيب التيذيب (، 7736يب التيذيب )قر ( ت4)

 (.2/264( ميزان االعتدال )2)

 (.2/413( أخرجه حيىي بن سالم، كما ذكر ابن عبدالرب يف التمييد )3)

 (.42176( أخرجه ابن أيب شيبة )6)

 (.4341( أخرجه البغوي يف اجلعديات )7)

 (.926علل ابن أيب حامت )( 7)

 (.4/179( علل الدارقطين )9)

 «.مقبول(: »6911)التيذيب ر يف تقريب (، وقال ابن حج2/161( هتذيب التيذيب )11)
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رمبا »، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: «كان ال يصدق»، وقال: «فيه نظر»أبو حامت: 
 .(1)«خالف

واألظير أن عيدة املخالفتني يف هذه الرواية يتحمليا سعيد بن عنبسة، ملا تبني من 
 ، وهذا أوىل من حتميليا منصور بن وردان مع ثقته.ضعفه الشديد

 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجح أن أبا إسحاق رواه عن العيزار بن حريث، عن عروة البارقي.

وقد صر ح أبو إسحاق بسماعه من العيزار، وإن كانت رواية شعبة عنه كافية يف الداللة 
 .(4)«وقتادة إسحاق، اوأب ،األعمش: ثالثة تدليس كفيتكم»على ذلك، فقد قال: 

والعيزار بن حريث ثقة، نقل ابن أيب خيثمة عن ابن معني توثيقه بعقب حديثه هذا، 
 .(4)ووثقه العجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات

ومل أجد للعيزار مساع ا من عروة، لكن يؤيده أن شعبة كان متحري ا يف السماعات، وإن  
بسماعات شيوخه، ويؤيده أن العيزار متابَع  فيه عن عروة،  -رجحيف األ-كان هذا خمتصًّا 

 ،غرقدة بن شبيبفقد روي من عدة طرق عنه، أخرج منيا البخاري ومسلم رواية الشعيب، و 
 .(2)عن عروة

 فاإلسناد بثقة العيزار، ومتابعاته عن عروة، صحيح.
 

ة البارقي يف هذا احلديث: العيزار بن حكم ابن أيب خيثمة بأن بني أيب إسحاق وعرو 
ح رواية شعبة، واستغرب رواية فطر اليت فييا ذكر مساع أيب إسحاق من  حريث، وهو هبذا يرج ِّ

 عروة.
وتبني  أن مما يؤيد ذلك: قوة شعبة وتقدُّمه يف أيب إسحاق، وأن معه زيادة  تنك َب فييا 

 اجلادَة األسيل حبذفيا.

________________________ 

 (.7/467)، ثقات ابن حبان (2/69لسان امليزان )( 1)

 (، واشتيرت يف مواضع كثرية بال إسناد.27( أسندها ابن طاهر املقدسي يف مسألة التسمية )ص4)

 (.4/432هتذيب التيذيب ) (،3474تقريب التيذيب )( 4)

 .يف كالمه حمل البحث خيثمة أيب ابنة شبيب بن غرقدة أسندها . ورواي(7/494( انظر: حتفة األشراف )2)
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فاستغربه ابن أيب خيثمة لوجود رواية  أيب إسحاق من عروة،وأما ذِّكُر فطٍر مساَع 
 .غالب ا الواسطة بني أيب إسحاق، وعروة، وهي ما ال يصح معه مساع

فطر مل يذكره عن أيب إسحاق، وأن ذكر السماعات كان سجية   : أن غريَ وأيد ذلك
 لفطر، وعادة  له على التوهُّم.

 : العقيلي.شعبة رواية على ترجيح ابَن أيب خيثمة وقد وافق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:107-4/104)التاريخ الكبري الس ِّ
 بن الليث عن صاحل، بن عبدهللا حدثنا: قال سالم، بن القاسم حدثنا -5511

 طًاب  ن    رأى غنم بن عياض أن ،الزبري بن عروة عن شهاب، ابن عن األيلي، يونس عن سعد،
 يوم يعذب هللا إن»: يقول هللا رسول مسعت إين: لصاحبهم فقال ،اجلزية يف ونس  م  ش  ي  

 .«الدنيا يف الناس   يعذبون الذين القيامة

 .النيب عن غنم، عياض عن عروة، عن الزهري، عن: قال كذا
 :محزة أيب بن شعيب: وخالفه

 بن شعيب عن نافع، نب احلكم حدثنا: قال سالم، بن القاسم حدثنا -5511
 ذلك قال الذي هو حزام بن حكيم بن هشام أن ،عروة عن شهاب، ابن عن محزة، أيب

 .غنم بن لعياض
 .حكيم بن هشام عن عروة،: شعيب: قال كذا

 .الزهري عن ،شعيب رواية   عروة بن هشام   وتابع
 هشام حدثنا: قال خالد، بن وهيب حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -5511

 يعذب هللا إن»: يقول النيب مسع أنه ،حزام بن حكيم بن هشام عن أبيه، عن عروة، بن
 .احلديث ذكر مث ،«...القيامة يوم

 . النيب عن غنم، بن عياض عن احلديث   جعل يزيد بن ويونس -5511
 .النيب عن حكيم، بن هشام عن: قال ،الزهري عن ،وشعيب

 .أبيه عن عروة، بن هشام وتابعه
 .غنم بن   عياض   أبيه حديث يف هشام   كريذ  ومل

 :قال األعلم، العوام أيب بن العوام حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -5511
 .«هشام من بعروة أعلم أنا»: الزهري قال

 صفوان عن بقية، عن محاد، بن نعيم حدثنا: قال سالم، بن القاسم حدثنا -5511
 عن غنم، بن لعياض ذلك قال حكيم بن هشام أن ،عبيد بن شريح عن عمرو، بن

 .رأيت   ما ورأيت   ،مسعت   ما مسعت   قد: هلشام عياض   فقال ،-السالم عليه- هللا رسول
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- عبدهللا بن حممد حدثنا: قال إبراهيم، بن يعقوب حدثنا: قال أيب، حدثنا -5515
 ،غنم بن عياض أن ،الزبري بن عروة أخربين: قال ه،عم    عن ،-شهاب ابن أخي بنا

 أحدمها فقال اجلزية، يف اأنباطً  سم   ش  ي   وهو محص بعامل ار  م   ،حزام بن حكيم بن وهشام
 يعذبون الذين يعذب هللا إن»: يقول هللا رسول مسعت إين: قال فالن؟ يا هذا ما: للعامل
 .«الدنيا يف الناس

 .لصاحبه القائل من حديثه يف يبني مل الزهري، أخي ابن قال كذا
 

 :عروة، أن عياض بن غنم... ه األول:الوج
 سعد بن حممدأيب عبدهللا ( من طريق 1770أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ) *
 ، به، بأقصر منه.ابن أيب خيثمة، عن النسوي
علي بن عبدالعزيز، رواية -( 444) القاسم بن سالم يب عبيدألل ايف األمو وهو  *

 .-(17/464) ابن عساكر يف تاريخ دمشق ، ومن طريقهعنه
 ، به، مبثله.عبدهللا بن صاحل( عن 470وأخرجه محيد بن زجنويه يف األموال ) *
 ( عن عثمان بن عمر،44551وأخرجه أمحد ) *

( من طريق حممد بن إسحاق البلخي، عن 4146وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 عبدهللا بن املبارك،

 ، به، بنحوه.يزيد األيلي يونس بنكالمها )عثمان بن عمر، وابن املبارك( عن 
 ...غنم بن عياض أن بلغه أنه عروة، عنوقال عثمان بن عمر: 

 :عروة، أن هشام بن حكيم قاله لعياض بن غنم :ثاينالوجه ال
، علي بن عبدالعزيز، عنه رواية-( 444) القاسم بن سالميب عبيد يف األموال ألهو  *

 .-/خمطوط(116)الضياء يف املنتقى من مسموعات مرو  ومن طريقه:
 (،44554وأخرجه أمحد ) *

 (،467وابن زجنويه يف األموال )
 -(6454وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 5444والطرباين يف مسند الشاميني )

 عن أيب زرعة الدمشقي،
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 ( من طريق حممد بن عوف،ب464احلاكم يف األسامي والكىن )قوأبو أمحد 
أيب اليمان احلكم بن بو زرعة، وحممد بن عوف( عن أربعتهم )أمحد، وابن زجنويه، وأ

 ، به، بنحوه.نافع
 ( من طريق معمر بن راشد،44554وأخرجه أمحد ) *

 (، وأبو عوانة 8748(، والنسائي يف الكربى )5014(، وأبو داود )4645ومسلم )
، -(50/476(، ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )45/647كما يف إحتاف املهرة )-

/خمطوط(، من طريق عبدهللا بن 47(، والثقفي يف الرابع من الثقفيات )7/406يهقي )والب
 وهب، عن يونس بن يزيد األيلي،

(، من طريق 4644/خمطوط(، وابن حبان )44وابن جوصا يف حديثه عن شيوخه )
( من طريق فرج بن فضالة، كالمها 5/475حممد بن حرب، وابن قانع يف معجم الصحابة )

 رب، وفرج بن فضالة( عن حممد بن الوليد الزبيدي،)حممد بن ح
 ( من طريق اهلقل بن زياد، عن معاوية بن حيىي،44/474والطرباين يف الكبري )

 ، به، بنحوه.الزهريأربعتهم )معمر، ويونس، والزبيدي، ومعاوية بن حيىي( عن 
عطوفة جعل مكان عياض بن غنم: عمري بن سعد، وروايته عن الزهري م اإال أن معمر  

 على رواية هشام بن عروة اآلتية.
 وهو رجال   وجد حكيم، بن هشام أناسم َمن ذ كر له احلديث، فقال:  وأهبم يونس  

 ...، فذكره.اناس   سم ِّ شَ ي   محص على
وجعله فرج بن فضالة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عياض بن غنم، عن هشام بن 

 حكيم.
 :بال ذكر لعياض عروة، عن هشام بن حكيم، :ثالثالوجه ال

، به، موسى بن إمساعيل/السفر الثاين( عن 4677أخرجه ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) *
 مبثله.

 (،444وأخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي يف اخلراج )ص *
(، 44/470(، والطرباين )4406ومن طريقه ابن اجلارود )-( 40115وعبدالرزاق )

 (،44554، وأمحد )-(4477(، والبغوي يف شرح السنة )1767والبيهقي يف شعب اإلميان )
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 من طريق معمر بن راشد،
ومن طريقه املزي يف هتذيب -( 44816(، وأمحد )440وأبو عبيد يف األموال )

/خمطوط(، 47(، وأبو عبدهللا النعايل يف فوائده )4645، ومسلم )-(50/477الكمال )
/خمطوط(، 111نتقى من مسموعات مرو )(، والضياء يف امل647وابن عساكر يف معجمه )

 من طريق أيب معاوية حممد بن خازم الضرير،
 (، من طريق وكيع،4645(، ومسلم )44550وأمحد )
 عن عبدهللا بن منري، -(44/470ومن طريقه الطرباين )-( 44554وأمحد )

 (، من طريق حفص بن غياث،5/475(، وابن قانع )4645ومسلم )
، وابن -(45/646كما يف إحتاف املهرة )-مية يف السياسة (، وابن خز 4645ومسلم )

(، من طريق 57(، واملهرواين يف املهروانيات )54خملد يف حديث حممد بن عثمان بن كرامة )
 أيب أسامة محاد بن أسامة،

/خمطوط(، وابن عساكر يف 47(، وأبو عبدهللا النعايل يف فوائده )4645ومسلم )
 بن عبداحلميد،(، من طريق جرير 647معجمه )

 ( من طريق عبدالعزيز بن مسلم القسملي،7/146والبالذري يف أنساب األشراف )
(، من طريق حامت بن 44/470(، والطرباين )600وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 إمساعيل،
، وأبو -(4645(، وعنه ابن حبان )1641كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-وأبو يعلى 

/جمموع مصنفات ابن احلمامي وأجزاء 44حديث محاد بن سلمة )الثاين من يف  القاسم البغوي
 بن محاد، عن محاد بن سلمة، (، كالمها )أبو يعلى، والبغوي( عن عبداألعلىأخرى

، وأبو العباس األصم يف جزء من -(45/646كما يف إحتاف املهرة )-وأبو عوانة 
(، من طريق حممد بن عبدهللا 4441ده )(، وابن منده يف فوائ/ جمموع مصنفاته54حديثه )

، عبداألعلى بن يونسعن  -(45/646كما يف إحتاف املهرة )-وأبو عوانة  ،احلكم عبد بن
( من طريق هارون بن موسى، ثالثتهم )ابن عبداحلكم، 880واخلطيب يف املتفق واملفرتق )

 ويونس بن عبداألعلى، وهارون بن موسى( عن أنس بن عياض أيب ضمرة،
 من طريق حيىي بن عبدهللا بن سامل، -(45/646كما يف إحتاف املهرة )-و عوانة وأب

 ( من طريق حفص بن ميسرة،5/475وابن قانع )
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 ( من طريق الليث بن سعد،44/470والطرباين )
ومن طريقه الذهيب يف املعجم -( 544صوابن مجيع الصيداوي يف معجم الشيوخ )

 ،من طريق مالك بن سعري -(440املختص )ص
 ( من طريق عبدالعزيز بن املختار،6455وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ( من طريق عبدهللا بن احلارث،880واخلطيب يف املتفق واملفرتق )

/خمطوط( من طريق 40املصباح يف عيون الصحاح )الثاين من وعبدالغين املقدسي يف 
 مهام بن حيىي،

وط( من طريق عبدالعزيز بن حممد /خمط111والضياء يف املنتقى من مسموعات مرو )
 الدراوردي،

 /خمطوط( من طريق محاد بن زيد،114)فيه و 
 ( عن حممد بن إسحاق،4/4710وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )

 وعبدة بن سليمان،
حفص بن ووكيع، وابن منري، و  ،معاوية وأبالثالثة والعشرون راوي ا )أبو يوسف، ومعمر، و 

ومحاد بن سلمة،  ،حامت بن إمساعيلرير، وعبدالعزيز بن مسلم، و وج ،أسامة وأبو  ،غياث
 ، ومالك بن سعري،الليثو  ،حفص بن ميسرةو  ،حيىي بن عبدهللا بن ساملو  ،أنس بن عياضو 
بن ، والدراوردي، ومحاد بن زيد، وامهامو  ،عبدهللا بن احلارثو  ،عبدالعزيز بن املختارو 

 ه.، به، بنحو هشام بن عروة( عن وعبدة ،إسحاق
 ...قوم على مر   أنه زيد بن سعيد عنإال أن أبا يوسف قال: 

وقال أبو يعلى، عن عبداألعلى بن محاد، عن محاد بن سلمة: عن هشام، عن عروة، 
 عن حكيم بن حزام،

 وقال محاد بن زيد: عن هشام، أن هشام بن حكيم قاله لعمري بن سعد، مل يذكر عروة.
وجرير، وعبدالعزيز بن مسلم، ومحاد بن سلمة، وقد ذكر معمر، ووكيع، وابن منري، 

والدراوردي، أن هشام  ، ومالك بن سعري،-يف رواية ابن عبداحلكم، عنه-وأنس بن عياض 
 الناس. بن حكيم قاله لعمري بن سعد، وأن عمري ا كان أمريَ 



 ونعشر وال ثامنالاحلديث  176                                                                                                

وهو  محص بعامل امر   حكيم، بن وهشام غنم، بن عياض أنعروة،  :الرابعالوجه 
 :ا يف اجلزية، فقال أحدمها...يشمس أنباطً 

يعقوب بن ، عن -(44/470ومن طريقه الطرباين )-( 44556أخرجه أمحد ) *
 ، به، بنحوه.إبراهيم

 

روى احلديث عروة بن الزبري، ورواه عنه: الزهري، وهشام بن عروة، واختَ َلفا، واخت لف 
 عنهما فيه:

 الزهري: رواية -5
 ي، عن عروة، أن عياض بن غنم...:: الزهر الوجه األول

من رواية الليث بن سعد، وعثمان بن عمر، وابن املبارك، -ورواه عنه: يونس بن يزيد 
 .-عنه

 : الزهري، عن عروة، أن هشام بن حكيم قاله لعياض بن غنم:الوجه الثاين
، ومعاوية -من رواية حممد بن حرب، عنه-ورواه عنه: شعيب بن أيب محزة، والزبيدي 

 ن حيىي.ب
 : الزهري، عن عروة، أن هشام بن حكيم قاله لعمري بن سعد:الوجه الثالث

 ورواه عنه: معمر.
 : الزهري، عن عروة، عن هشام بن حكيم، بال تسمية ملن قاله له:الوجه الرابع

 .-من رواية عبدهللا بن وهب، عنه-ورواه عنه: يونس بن يزيد 
 عن هشام بن حكيم:: الزهري، عن عياض بن غنم، الوجه اخلامس

 .-من رواية فرج بن فضالة، عنه-ورواه عنه: الزبيدي 
: الزهري، عن عروة، أن عياض بن غنم، وهشام بن حكيم، مر ا بعامل الوجه السادس

 محص، فقال أحدمها...، بال تعيني للقائل، وال تسمية للعامل:
 حممد بن عبدهللا بن مسلم. ورواه عنه: ابن أخيه

 :، مث اخت لف عنهلعرض أنه اخت لف عن بعض من دون الزهريوتبني من هذا ا
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 : اخلالف عم ن دون الزهري:أوًل 
 يونس بن يزيد: -4

 :هاخت لف عن
ن الزهري، عن عروة، أن فرواه الليث، وعثمان بن عمر، وابن املبارك، عن يونس، ع *

 عياض ا...
 ن حكيم...ورواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، أن هشام ب *

 ورواية ابن املبارك، عن يونس، جاءت من طريق حممد بن إسحاق البلخي، عنه، والبلخي
 .يف هذا اخلالف ، فال عربة بروايته(4)متهم بالكذب

 عن الزهري، عن: قال كذا»وقد ذكر ابن أيب خيثمة الوجَه األوَل عن يونس، فقال: 
 ...«.محزة أيب بن شعيب وخالفه ، النيب عن غنم،بن  عياض عن عروة،

فيظهر أن ابن أيب خيثمة اعتمد هذا الوجه عن يونس، ولعل رواية ابن وهب، عنه، مل 
 تبلغه.

ه وقد اخَتلف راويا الوجه األول  عن يونس يف صيغة الرواية، فقال الليث: عن نفسِّ
عروة، أن عياض بن غنم رأى نبط ا...، وقال عثمان بن عمر: عن عروة، أنه بلغه أن عياض 

 ن غنم...ب
 وسيأيت أن يونس معروف باخلطأ من حفظه، وأن كتابه صحيح، خاصة عن الزهري.

وهذا االختالف يدل على أنه مل يكن حيدث من كتابه، إذ لو كان حيدث به من كتابه 
تلف عنه فيه، مثلما مل خيتلف عن ابن وهب يف روايته عنه،   ألحكمه، وأل حكم عنه، ومل خي 

ن كتابه لوافق مجاعة أصحاب الزهري، فهو يف الوجه األول عنه لو كان حيدث م هكما أن
 .-كما سيأيت-خيالفهم، ولذا استغرب روايته ابن أيب خيثمة 

والظاهر أن رواية ابن وهب، عن يونس، كانت من كتابه، لعدم االختالف عنه فيها، 
اها مسلم يف  يونس، ولذا انتقوألنه وافق فيها أصحاب الزهري اآلخرين، فهي أرجح روايَت 

 صحيحه عنه، وإن كانت الروايتان حمفوظتني عن يونس، لثقة رواهتما.
 

________________________ 

 (.6/417( لسان امليزان )4)
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 حممد بن الوليد الزبيدي: -4
 اخت لف عنه:

فرواه حممد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، أن هشام بن حكيم قاله  *
 .لعياض بن غنم

عن عياض بن غنم، عن ورواه فرج بن فضالة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عروة،  *
 هشام بن حكيم.

، وروايته هذه تدل على خلطه يف احلديث وعدم ضبطه، فقد (4)وفرج بن فضالة ضعيف
بن غنم من منت احلديث، حيث ذكر له احلديَث هشام بن حكيم، إىل إسناده،  نقل عياضَ 

 فجعله راوي ا عن هشام، وهذا خلط شديد.
 عن الزهري:ثانًيا: اخلالف 

 عن الزهري، عن عروة، أن عياض ا...نس، فرواه يو  *
شعيب بن أيب محزة، والزبيدي، ومعاوية بن حيىي، عن ، و -يف رواية-ورواه يونس  *

 هشام بن حكيم قاله لعياض بن غنم. الزهري، عن عروة، أن
 وة، أن هشام ا قاله لعمري بن سعد.ورواه معمر، عن الزهري، عن عر  *
هري، عن عروة، أن عياض بن غنم، وهشام بن ورواه ابن أخي الزهري، عن الز  *

 حكيم، مر ا بعامل محص، فقال أحدمها...
 كذا»فاستغرهبا بقوله: أوردها ابن أيب خيثمة يف مطلع اخلالف، ورواية يونس األوىل 

 أيب بن شعيب وخالفه ، النيب عن غنم،بن  عياض عن عروة، عن الزهري، عن: قال
 ، مث ساق حديث شعيب....«محزة

خيالف أيض ا غريَه من  هفإن، يف هذه الرواية خمالفته شعيب امع قد تبني أن يونس، و 
أصحاب الزهري، بل وخيالف متابَِّع الزهري يف احلديث عن عروة، وهو ابنه هشام، الذي 
جعل احلديَث من مسند هشام بن حكيم، وهذا ما نص  عليه ابن أيب خيثمة بقوله عقب 

 روايةَ  عروة بن   هشام   وتابع حكيم، بن هشام عن عروة،: شعيب قال كذا»رواية شعيب: 
 جعل يزيد بن ويونس»معلال  رواية يونس:  ،، وقوله يف سياق االختالف«الزهري عن شعيب  

________________________ 

 (.4585)التهذيب ( تقريب 4)
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 بن هشام عن: قال ،الزهري عن ،وشعيب  ،  النيب عن غنم، بن عياض عن احلديثَ 
 «.أبيه عن عروة، بن   هشام   وتابعه،  النيب عن حكيم،
 .روايته املذكورةخطأ يونس يف إىل ابن أيب خيثمة من يف كل هذا إشارات متضافرة و 

، «سيئ احلفظكان »ويونس من أصحاب الزهري املختصني به، إال أن وكيع ا قال فيه: 
 يف حديث يونس بن يزيد منكرات  »، وقال: «الزهري عن اخلطأ كثري يونس»ولذا قال أمحد: 

، وأما إذا حدث من كتابه عنه، فهو من «خيطئ حفظه من حدث إذا»، وقال: «عن الزهري
 أثبت»، وقال علي بن املديين: «كتابه صحيح»املقد مني فيه، قال ابن املبارك، وابن مهدي: 

، «كتابه من ويونس ومعمر، مالك، مث سعد، بن وزياد عيينة، بن سفيان: يالزهر  يف الناس
 .(4)«شيء عنده يكن مل حفظه نم حدث فإذا كتاب، صاحب كان»: زرعة أبو قالو 

، وأنه ، فأخطأ فيهافة من حفظهوقد سبق استظهار أن يونس حد ث هبذه الرواية املخالِّ 
 .، فأصابآخر، فلم خيتلف عنه، ووافق اجلماعة فيه روى احلديث على وجه  

عنه، عن عروة، أن ، من اخلالف عن الزهري: رواية ابن أخيهذكر ابن أيب خيثمة كما 
عقب ابن أيب فغنم، وهشام بن حكيم، مر ا بعامل محص، فقال أحدمها...،  عياض بن

 «.لصاحبه القائل من حديثه يف يبني مل الزهري، أخي ابن قال كذا: »ولهقخيثمة عليها ب
 وقد كان أسند قبلها رواية شعيب بن أيب محزة.

لزهري، بل وابن أخي الزهري صدوق له أوهام، وليس يف الطبقة املقد مة من أصحاب ا
 تفرد عنه بأحاديث، وتكلم يف روايته عن الزهري ابن معني، وأمحد، وحممد بن حيىي النيسابوري،

 .(4)والعقيليوالساجي، 
ويظهر أن ابن أيب خيثمة يعتمد على حاله يف إعالل روايته، فإنه غمزه يف ضبط 

 احلديث، حيث مل يبني من القائل لصاحبه.
وجعل ابن  ذكر احلديَث لعياض بن غنم،  م بن حكيمالزهري يذكرون أن هشا وأصحاب

هذا اضطراب يف و  .هشام ا وعياض ا يدخالن على العامل، ومل يضبط أيهما قاله أخي الزهري
 وضعف، واحملفوظ عن الزهري رواية  أصحابه.

________________________ 

 (.4/764(، شرح علل الرتمذي )1/171( هتذيب التهذيب )4)

 (.676، 4/674شرح علل الرتمذي ) (،5/647التهذيب ) ، هتذيب(6017) تهذيبتقريب ال( 4)
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وأما رواية معمر، فقد جاء الزهري فيها مقرون ا هبشام بن عروة، حيث ر ويت من طريق 
 ...، فذكره.عروة عن حدثاه أهنما عروة، بن وهشام زهري،ال عنمعمر، 

وجاء يف هذا الرواية تبع ا لذلك أن هشام بن حكيم دخل على عمري بن سعد، فذكر 
من محل بعض الروايات على بعض، فإن هشام بن عروة  -فيما يظهر-له احلديث، وهذا 

 من أصحابه. ، وقد قاله عنه مجاعة  -كما سيأيت-هو الذي يذكر عمري بن سعد 
، عن هشام بن عروة، من دون قرن الزهري به، يف بعض طرقها وقد جاءت رواية  معمر

 .حسب   إمنا هو من رواية هشام   عمري   كرَ فذكر فيها عمري بن سعد، ما يدل على أن ذِّ 
خمالفة لرواية أصحاب الزهري،  -على الصحيح-وعلى هذا، فليس يف رواية معمر 

محل روايته على رواية هشام  ه، أو بعض الرواة دونه،اجلملة، لوال أن واألظهر أنه يوافقهم يف
 بن عروة.

وإذن، فاحملفوظ عن الزهري: رواية يونس، وشعيب، ومعمر، والزبيدي، ومعاوية بن 
 حيىي، عنه، عن عروة، أن هشام بن حكيم قاله لعياض بن غنم.

حابه، وهذا مصداق  ي، قد وافق أصويالحظ أن معاوية بن حيىي مع ضعفه يف الزهر 
 بن عيسى عنه وروى كتاب، من كأهنا مستقيمة، الزهري عن أحاديثه»ل البخاري: و قل

 روى»ول أيب حامت: وق ،«حفظه من كأهنا مناكري، أحاديث ،سليمان بن وإسحاق ،يونس
 اهلقل رواية»وقول ابن خراش:  ،...«كتاب من كأهنا ،مستقيمة أحاديثَ  زياد بن هقل عنه
، وهذا احلديث من رواية اهلقل، عنه، وإن كان الساجي «شعيب نسخة تشبه ،صحيحة عنه

 ، فاهلل أعلم.(4)«الزهري عن فروى السوق، من للزهري كتاب ا اشرتى كان»قال: 

 هشام بن عروة:رواية  -2
 : هشام، عن أبيه، عن هشام بن حكيم، خمتصر ا، بال تسمية ملن قاله له:الوجه األول

 أنس بن عياضو  ،حامت بن إمساعيلو  ،أسامة وأبو  ،حفص بن غياثو ورواه عنه: وهيب، 
 ،حيىي بن عبدهللا بن ساملو  ،-من رواية يونس بن عبداألعلى، وهارون بن موسى، عنه-
 ،بن إسحاقوا ومهام، احلارث، بن وعبدهللا املختار، بن ، وعبدالعزيزالليثو  ،حفص بن ميسرةو 

 .وعبدة
________________________ 

 (.1/445التهذيب ) (، هتذيب48/444الكمال ) ( هتذيب4)
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 ن سعيد بن زيد:: هشام، عن أبيه، عالوجه الثاين
 ورواه عنه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي.

 : هشام، عن أبيه، أن هشام بن حكيم قاله لعمري بن سعد:الوجه الثالث
ورواه عنه: معمر، ووكيع، وعبدهللا بن منري، وجرير، وعبدالعزيز بن مسلم، ومحاد بن 

من رواية ابن -، وأنس بن عياض -من رواية البغوي، عن عبداألعلى بن محاد، عنه-سلمة 
 والدراوردي. ، ومالك بن سعري،-عبداحلكم، عنه

 ن سعد:: هشام، عن أبيه، أن حكيم بن حزام قاله لعمري بالوجه الرابع
 .-من رواية أيب يعلى، عن عبداألعلى بن محاد، عنه-ورواه عنه: محاد بن سلمة 

 : هشام، أن هشام بن حكيم:الوجه اخلامس
 ورواه عنه: محاد بن زيد.

 ويتبني من هذا العرض أنه قد اخت لف عن بعض من دون هشام بن عروة:
 أوًل: اخلالف عم ن دون هشام بن عروة:

 أنس بن عياض: -4
 اخت لف عنه:

َكر فاختصره عنه يونس بن عبداألعلى، وهارون بن موسى، فلم يذكرا فيه من ذَ  *
 هشام  بن حكيم احلديَث له.

 ومساه حممد بن عبدهللا بن عبداحلكم، عن أنس: عمرَي بَن سعد. *
مؤثر ا، فقد جاء عن  ، وليس اختالَف رواية  -فيما يظهر-ومتام وهذا اختالف اختصار 

 .، واملعتمد عن أنس: الوجه التامروة بالوجهني مع ا، وسيأيت الكالم فيههشام بن ع
 :محاد بن سلمة -4

 :هعناخت لف 
فرواه أبو القاسم البغوي، عن عبداألعلى بن محاد، عن محاد، عن هشام، عن أبيه،  *

 ...سعد بن بعمري مر  أن هشام بن حكيم بن حزام 
، عن محاد، عن هشام، عن أبيه، أن حكيم ورواه أبو يعلى، عن عبداألعلى بن محاد *

 بن حزام مر  بعمري بن سعد...
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حبان، حيث رواه عن أيب يعلى، وسيأيت نقل   ابن   :واعتمدهالثاين، وقد صح ح هذا 
، فصار من حديث حكيم بن «هشام بن»كالمه، واألظهر أنه سقطت على أيب يعلى كلمة 

 حزام.
، وأوفق لرواية الناس عن هشام بن عروة، وهي وراوية أيب القاسم البغوي أصح، وأضبط

 احملفوظة عن عبداألعلى، مث عن محاد.
 :اخلالف عن هشام بن عروةثانًيا: 

 أنه اخت لف عنه: تلخص
حيىي بن عبدهللا بن و  ،حامت بن إمساعيلو  ،أسامة وأبو  ،حفص بن غياثوهيب، و  فرواه *

بن وا ومهام، احلارث، بن وعبدهللا ار،املخت بن ، وعبدالعزيزالليثو  ،حفص بن ميسرةو  ،سامل
هشام بن عروة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم، خمتصر ا، بال تسمية ، عن وعبدة ،إسحاق

 ملن قاله له.
 ورواه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. *
ز بن مسلم، ومحاد بن ورواه معمر، ووكيع، وعبدهللا بن منري، وجرير، وعبدالعزي *

والدراوردي، عن هشام، عن أبيه، أن هشام بن  سلمة، وأنس بن عياض، ومالك بن سعري،
 حكيم قاله لعمري بن سعد.

 ...مر  بعمري ورواه محاد بن زيد، عن هشام، أن هشام بن حكيم *
نيد ، وهو معروف بقصر األسا، فالظاهر أنه وقع فيها تقصري منهرواية محاد بن زيدفأما 

 فذكر»إىل هذا، فقال:  -راويه من طريق محاد-، ولذا أشار علي بن عبدالعزيز (4)والتوقي فيها
عروة حمفوظ عن هشام، فقد رواه أكثر من عشرين  كر  ، وذِّ (4)«عروة بنَ  هشامَ  جياوز ومل حنوه،

.  راوي ا كما تبني 
إال أنه جعل أيب حنيفة،  يف هذا: القاضي أبو يوسف، صاحب   وممن وافق اجلماعةَ 

زيد، وأبو يوسف صدوق له أخطاء، وثقه ابن معني يف  بنَ  مكان هشام بن حكيم: سعيدَ 
، وقال عمرو بن علي الفالس: «صدوق»رواية، وضعفه يف أخرى، وقال أمحد وابن املديين: 

________________________ 

 (.4/184( هتذيب التهذيب )4)

 (.أ77( املنتقى من مسموعات الضياء مبرو )ق4)
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، وذكره ابن حبان يف الثقات، «حديثه يكتب»، وقال أبو حامت: «صدوق كثري اخلطأ»
صدوق يف احلديث...، ويروي عن الضعفاء، »، وقال اخلليلي: «امتقن   اشيخ   وكان»وقال: 

 .(4)«وخيطئ يف أحاديث
منه، إن مل يكن خطأ  عليه، فإنه قد ذكر  ه سعيَد بَن زيد يف هذا احلديث خطأ  كر  وذِّ 

 نع ،عروة عن أشياخنا بعض وحدثنا»مبهم ا إياه، فقال:  ، عن عروة،ه رواية الزهريبعدَ 
، وهذا يدل على استحضاره لكون ...«غنم بن عياض وجد أنه ،حزام بن حكيم بن هشام

من الرواة أو  سعيد بن زيد خطأ   كرَ ذِّ  أن   القصة وقعت هلشام بن حكيم، وهو يطرح احتمالَ 
 النساخ.

، فهذا خمالف   ملا رواه اجلمهرة الكثريون عن هشام بن عروة، بذكر هشام بن  وعلى أي  
 .-فيما يظهر- زيد يف هذا احلديث حكيم، وال مدخل لسعيد بن

 ومن مث، مل يبق عن هشام بن عروة إال وجهان:
 .الرواية عنه، عن أبيه، عن هشام بن حكيم، بدون ذكر ملن قال هشام  احلديَث له -4
 والرواية عنه، عن أبيه، أن هشام بن حكيم قاله لعمري بن سعد. -4

الا منهما مجع من الثقات، فممن والروايتان قويتان عن هشام بن عروة، فقد روى ك
 روى األوىل: وهيب، وحفص بن غياث، وأبو أسامة، والليث بن سعد.

 وممن روى الثانية: معمر، ووكيع، وابن منري، وجرير، ومحاد بن سلمة، والدراوردي.
وهيب املختصرة، واعتمدها عن هشام، فقال يف سياق  روايةَ  أيب خيثمة وقد أسند ابن  

 «غنم بنَ  عياضَ  أبيه حديث يف هشام   يذكر ومل»االختالف: 
 ن دونه اختصر الرواية األوىل من الثانية، واقتصر على سياقةالظاهر أن هشام ا أو مَ لكن 

 طرف من القصة مع احلديث، وبعضهم اقتصر على احلديث املرفوع فحسب.
 رَ ذ كِّ الزهري يف تعيني العامل الذي خيالف  اهشام  هذا االختصار: أن  من سببولعل 

 .-كما سيأيت- احلديث   ه  لَ 
 القصة بتفاصيلها حمفوظة عن هشام بن عروة، لكثرة رواهتا عنه، وثقتهم.األظهر أن ف

________________________ 

 ،46/571(، تاريخ بغداد )4/467(، اإلرشاد )8/166(، الكامل )7/614(، الثقات )7/404اجلرح والتعديل )( 4)
577 ،580.) 
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 اخلالف عن عروة: -3
 تلخص مما سبق أنه اختَ َلف الزهري، وهشام بن عروة، عن عروة:

 هشام بن حكيم قاله لعياض بن غنم. فرواه الزهري، عن عروة، أن *
 ام، عن أبيه، أن هشام بن حكيم قاله لعمري بن سعد.ورواه هش *

وقد مر  أن ابن أيب خيثمة حكى وجه ا آخر عن هشام بن عروة، وهو عدم تعيني من 
قيل له احلديث، وبىن على ذلك اختالف الزهري، وهشام، عن عروة، وقد ترجح أن الرواية 

ها مجع  عن هشام بن عروة، وهي ظَ فِّ عن الرواية الت حَ  الت حكاها ابن أيب خيثمة خمتصرة  
، وعليه، فالذي يرتجح أن اخلالف روايته عن أبيه، أن هشام بن حكيم قاله لعمري بن سعد

بني الزهري، وهشام، يف أن الزهري يسمي الرجل: عياض بن غنم، وهشام ا يسمه: عمري بن 
 .سعد

الوجهني، وهي وقد أشار ابن أيب خيثمة يف االختالف الذي حكاه إشارة  لرتجيح أحد 
قرينتني أشار إىل حيث لالستعمال يف اخلالف الذي ترجح وقوعه،  -فيما يظهر- ة  صاحل

 يظهر منهما ترجيح رواية الزهري، ومها:
 تقوية الزهري على هشام يف عروة: -4

 إمساعيل، بن موسى حدثنا»قال ابن أيب خيثمة بعقب عقد خالف الزهري وهشام مباشرة: 
 .««هشام من بعروة أعلم أنا»: الزهري قال: قال األعلم، العوام أيب بن العوام حدثنا: قال

وهذا األثر مل أجد من أخرجه غري ابن أيب خيثمة، وأخرجه يف موضع آخر من تارخيه، 
، والعوام جمهول كما قال أبو (4)، فذكره«كنت مع الزهري، فقال...»وفيه: قال العوام: 

وكون ما رواه حكاية مقطوعة، وليس حديث ا مرفوع ا وال ، لكن صحبته للزهري، (4)حامت الرازي
 موقوف ا، خيفف من أثر جهالته يف حكم هذا اإلسناد.

 أحب عروة بن هشام: ليحىي قلتوقد سأل الدارمي عن هذه املسألة ابَن معني، قال: 
 .(5)ليفض ِّ  ومل ،«كالمها»: فقال ؟الزهري عنه أو ،أبيه عن إليك

________________________ 

 /السفر الثالث(.4710( تاريخ ابن أيب خيثمة )4)

 (.7/45( اجلرح والتعديل )4)

 (.544(، وانظر: سؤاالت ابن اجلنيد )ص405( تاريخ الدارمي )ص5)
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قول الزهري فيها ال يقطع االحتمال، ألن مرتبة قول الراوي يف وهذه املسألة حمتملة، و 
تقوية نفسه، أو تضعيفها، ليست بتلك القوية، ألنه قد يداخلها أشياء خارجة عن النقد 

 .(4)احلديثي
 لكن يتأيد ترجيح الزهري هنا بالقرائن األخرى:

 املتابعات القاصرة: -4
 بن نعيم حدثنا: قال سالم، بن اسمالق حدثنا»قال ابن أيب خيثمة بعقب ما سبق: 

 ذلك قال حكيم بن هشام أن ،عبيد بن شريح عن عمرو، بن صفوان عن بقية، عن محاد،
 ،مسعتَ  ما مسعت   قد: هلشام عياض فقال ،-السالم عليه- هللا رسول عن غنم، بن لعياض
 .«رأيتَ  ما ورأيت  
 (.445) المالقاسم بن سيب عبيد يف األموال ألاحلديث من هذا الوجه  *
 ( عن عمرو بن عثمان،4076وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) *

 ( من طريق يزيد بن عبد ربه، 777والطرباين يف مسند الشاميني )
 هشام قال»: ، به، بنحوه، ولفظ يزيد: عن شريح، قالبقيةكالمها )عمرو، ويزيد( عن 

 أشدهم عذاب ا الناس أشد نم إن»: يقول  هللا رسول تسمع أمل: غنم بن لعياض حكيم بن
 ، وهو يف لفظ عمرو خمتصر، وليس فيه موضع الشاهد....«؟«الدنيا يف اعذاب   للناس

 -(17/464ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 44555وأخرجه أمحد ) *
، وفيه أن صفوان بن عمروعن أيب املغرية عبدالقدوس بن احلجاج، عن  ، به، بنحوه مطوال 

 حىت ،القول حكيم بن هشام له فأغلظ فتحت، حني (دارا) صاحب جلد نمغ بن عياض
 له...، فذكره. قال مث إليه، فاعتذر ،حكيم بن هشام فأتاه ليايل، مكث مث عياض، غضب
(، 4144(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )4077وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) *

إمساعيل بن عياش: حدثنا ضمضم  (، من طريق17/466وابن عساكر يف تاريخ دمشق )
، به، بنحوه، ولفظ ابن أيب عاصم خمتصر، إال أن ضمضم ا شريح بن عبيدبن زرعة، عن 

 عن شريح، عن جبري بن نفري، عن هشام.جعله 
________________________ 

 ،-إن رج ح نفسه-قران ، أو تكون من باب املعاَصرة وكالم األ-إن كان رج ح غريَه على نفسه-كأن تكون تواضع ا   (4)
 وحنو ذلك، وهللا أعلم.
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، والظاهر (4)، إال أن شريح بن عبيد كان يرسل كثري ا(4)وضمضم وإن كان صدوق ا يهم
 ام: جبري بن نفري.أن هذا من إرساله، وأن بينه وبني هش

 عن ،عائذ بن عبدالرمحن رواه وقد ،جبري حديث من حمفوظ وهو»قال ابن عساكر: 
 مث أسند من طريق الطرباين ما: ،(5)«جبري

(، 47/567(، والطرباين يف الكبري )7/48أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري )
، -(8/461بيهقي )وعنه، ومن طريق أخرى: ال-( 5/470(، واحلاكم )4871والشاميني )

( من طريق عبداحلميد 876من طريق عمرو بن احلارث، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
بن إبراهيم، كالمها )عمرو، وعبداحلميد( عن عبدهللا بن سامل، عن الزبيدي، عن فضيل بن 

...، فذكره، قال لعياض بن حكيمهشام فضالة، عن عبدالرمحن بن عائذ، عن جبري، أن 
 ظه عند البخاري خمتصر.ولف

 وهذا إسناد حسن عن جبري، والرواية مبا قبله صحيحة عنه.
 وقد جاءت القصة من وجه آخر:
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 56أخرجه الطرباين يف الشاميني )

 بن عبدهللا عن ،عبلة أيب بن إبراهيم عمه عن ،هانئ بن هللا عبدمن طريق  -(61/444)
 ،عليه فغضب ،له موىل ومعه ،الشام هلأ من بعث   على غنم بن عياض كان :الق ،حمرييز
 ، فحجزه هشام بن حكيم القرشي... فذكر القصة.فضربه

 ، فهذه الرواية ساقطة.(1)لكن عبدهللا بن هانئ متهم بالكذب
ومل أجد عن جبري بن نفري خرب ا أنه شهد القصة، ومل أجد له مساع ا من صاحبيها، لكنه 

 هما وأدرك القصة، وروايته تدل على أن القصة معروفة هلشام مع عياض بن غنم، ال عمريأدرك
 .-كما قال هشام بن عروة-بن سعد 

 وهذا ما أشار إليه ابن أيب خيثمة بذكره هلاتني القرينتني.

________________________ 

 (.4774)التهذيب ( تقريب 4)

 (.4774)التهذيب ( تقريب 4)

 (.17/466( تاريخ دمشق )5)

 (.4/47( لسان امليزان )1)
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ولعل الذي أدخل الوهَم على هشام بن عروة: أن عمري بن سعد كان والي ا لعمر بن 
وكان والي ا بعد سعيد بن عامر بن حذمي، الذي ويل محص نصف سنة بعد  ،(4)اخلطاب أيض ا

 .(4)عياض بن غنم
: أخرج ابن حبان رواية عروة، عن هشام بن حكيم، بذكر عياض بن غنم، مث تنبيه

 بن حكيم بن هشام من اخلرب هذا يسمع مل عروة أن الناس من عامل  ا أوهم خرب ذكر»قال: 
د بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حكيم بن حزام مر  رواية محا، مث أسند «حزام

 بن هشام عن عروة   اخلربَ  هذا مسع»بعمري بن سعد، مث جرى ابن حبان على أصله، فقال: 
 حزام بن حكيم من أيض ا ومسعه الفعل، هذا على غنم، بن عياض يعاتب وهو حزام، بن حكيم
، ومع (5)«حمفوظان امجيع   فالطريقان ء،سوا الفعل هذا على ،سعد بن عمري عاتب حيث

فيما -استبعاد تكرُّر وقوع قصة املخالفة واملعاتبة حبذافريها مع رجال  خمتلفني، فإنه قد تبني 
، وأن ذكر عمري بن سعد «هشام بن»أن ذكر حكيم بن حزام وهم  منشؤه سقوط:  -سبق

 وهو الراجح.فيه نظر، ألن الزهري رواه عن عروة، فذكر فيه عياض بن غنم، 
 احلكم على الوجه الراجح:

 .ترجح أن عروة يروي احلديث عن هشام بن حكيم بن حزام، عن النيب 
وعروة يف هذا ال يرويه رواية جمردة، وما ورد يف ذلك فهو خمتصر  من احلديث الطويل 
الذي فيه قصة هشام بن حكيم، مع عياض بن غنم، وغالب الروايات صريح  يف أن عروة 

...»، «أنه وجد...»قصة هشام: حيكي  وليس يرويه عن هشام  ،«أنه قال...»، «أنه مر 
 رواية مباشرة.

، ووفاة عياض (1)والقصة وقعت يف زمن متقدم، فيما بني فتح محص سنة مخس عشرة
 .(4)بن غنم سنة عشرين من اهلجرة

________________________ 

 (.4/447(، سري أعالم النبالء )44/574هتذيب الكمال ) :( انظر ترمجته يف4)

 (.44/445( انظر: تاريخ دمشق )4)

 (.44/147ابن حبان ) ( صحيح5)

 (.4/557(، الكامل يف التاريخ، البن األثري )1/641( انظر: أسد الغابة )1)

(، تاريخ بغداد 5/470(، مستدرك احلاكم )6/107(، اجلرح والتعديل )7/578انظر: طبقات ابن سعد ) (4)
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قَِّدم ا أنه ولد  وأما عروة، فإمنا ولد يف خالفة عمر، ويف تعيني سنة مولده أقوال، أقصاها
، وهذا يقطع بأن عروة مل يدرك (4)لست سنوات من خالفة عمر، وذلك سنة تسع عشرة

 ، يعين: عياض بن غنم.(4)«الفهري يدرك مل وعروة»القصة، قال ابن حجر: 
 فرواية عروة للحديث مرسلة.

كر منها تعيني من أن وقد أخرج مسلم ثالث روايات بأسانيدها ومتوهنا، وليس يف أي   
، وأخرج بإسناده رواية منها تعيني زمن القصة ، ومن مث فليس يف أي   عليه هشام  بن حكيم

 على سعد بن عمري يومئذ وأمريهم»جرير، عن هشام بن عروة، ومل يسق من متنها إال زيادة: 
 سبق بيان صحتها عن هشام، وأن يف صحتها عن عروة نظر ا. ، الت«...فلسطني

على معاصرة عروة هلشام بن حكيم،  -حال ما أخرجه كذلكو -ولعل مسلم ا اعتمد 
 ، وعروة إذن مدرك  له.(5)-على الصحيح-فإن هشام ا تويف يف أول خالفة معاوية 

، -بناء على الرواية الت أخرجها-وقد يكون اعتمد على معاصرة عروة لعمري بن سعد 
يف خالفة عمر، وقيل: يف فقد قيل: إنه تويف يف خالفة معاوية، وإن كان قيل: إنه تويف 

 .(1)خالفة عثمان
فيما -إال أن الظاهر من سياق الروايات أن عروة حيكي القصة، وليس يف األسانيد 

 ما يدل على أن عروة حتملها من هشام بن حكيم، وال من عمري، بل مل أجد لعروة -وجدت
 منهما مساع ا يف اجلملة.

، ففيه (4)«الصحيح يف منه عروة مساع»وأما ما قال ابن حجر يف ترمجة هشام، من أن 
نظر، وليس يف الصحيح لعروة منه مساع، وأبعد منه أن ابن حبان أسند رواية عروة، بقصة 

 بن هشام عن ،عروة اخلرب هذا مسع»هشام، مث جزم بالسماع، بل حبضور القصة، فقال: 
________________________ 

 (.5/71( انظر: هتذيب التهذيب )4)

 (.1/654( اإلصابة )4)

(، عن ابن 4/578(، وتاريخ اإلسالم )5/44إحدى وأربعني، ووفاة هشام نقلها الذهيب يف السري )( أي: سنة 5)
/الطبقة الرابعة من الصحابة(، وقد ذكر أهل السري أنه مات 454سعد، ومل أجدها يف ترمجة هشام من الطبقات )ص

قول األكثر، انظر: هتذيب التهذيب (، وأبوه تويف سنة أربع ومخسني يف 50/476قبل أبيه، كما يف هتذيب الكمال )
 (، رضي هللا عنهما.4/171)

 (.1/476( اإلصابة )1)

 (.1/467( هتذيب التهذيب )4)



 ونعشر وال ثامنالاحلديث  187                                                                                                

صح إن أراد ي ال، وهذا (4)«...الفعل هذا على غنم بن عياض يعاتب وهو حزام، بن حكيم
 عبارته. حبان ظاهرَ  ابن  

جبري بن نفري،  -كما مر  -وإذا ثبت أن رواية عروة للحديث مرسلة، فقد تابعه عليه 
 ها باختالف  يف سببها.عينَ  فروى القصةَ 

كما -وجبري أقرب لسماعها من عروة، فإنه أقدم منه، وقد أدركها وأدرك صاحبيها 
 .-سبق

رب مساع جبري هلا، يؤيد صحتها، وصحة عروة وجبري، مع ق  والظاهر أن اجتماع روايت 
 .احلديث عن النيب 

 وأما سبب القصة، فيحتمل أن بعض الرواة مل يضبطه، فرواه باملعىن، ورواية عروة أضبط،
، وما ذكره جبري بن نفري ميكن أن حيمل على ما ذكره عروة، ويضم إليه.  وأكثر تفصيال 

 وهللا أعلم.
 

 يف ترجيح بعض األوجه، هي: أشار ابن أيب خيثمة يف كالمه إشارات  
 :ترجيح غلط يونس يف روايته عن الزهري، عن عروة، عن عياض بن غنم، عن النيب  -4

 خيالف، وهو شعيب بن أيب محزة، واستعمل ابن أيب خيثمة لذلك: أن األوثق يف الزهري
شام بن حكيم، وأن الزهري توبع عن عروة على فريويه عن الزهري، عن عروة، عن هيونس، 

 .تابعه هشام بن عروة، عن أبيهحيث جعله من مسند هشام بن حكيم، 
ومما مل يذكره ابن أيب خيثمة من القرائن: أن يونس يغلط كثري ا إذا حدث عن الزهري 

من روايتيه: موافقة  صحمن حفظه، ويظهر أن هذا احلديث مما حدث به كذلك، واأل
 الزهري يف الرواية عنه. أصحاب

على ذلك: مسلم، حيث انتقى الوجَه الصحيَح عن يونس، ما  ابَن أيب خيثمة وقد وافق
 نظر ا عنده.الذي أعله ابن أيب خيثمة يدل على أن يف هذا الوجه 

ترجيح رواية الزهري، عن عروة، جبعل القصة بني هشام بن حكيم وعياض بن  -4
 ، عن عروة، بعدم ذكر عياض:غنم، على رواية هشام بن عروة

________________________ 

 (.44/147( صحيح ابن حبان )4)
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 ذكر عمري بن سعد مكان عياض بن غنم. -يف احملفوظ عنه-وقد تبني أن هشام ا 
ومل أجد من وافق ابَن أيب خيثمة على ترجيح رواية الزهري، إال أنه أيد ذلك بقرينتني:  
ر كون الزهري أعلم بعروة من هشام، وأحفظ حلديثه منه، وأن عروة توبع بالقصة من وجه آخ

 بذكر عياض بن غنم.
استغراب رواية ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، أن هشام بن حكيم  -5

 وعياض بن غنم مر ا بعامل محص، ومل يذكر أيهما ذكر له احلديث.
ويظهر أن ابن أيب خيثمة استعمل حال ابن أخي الزهري، وأنه صاحب أوهام، خاصة 

 غمزه يف ضبط رجال احلديث. عن الزهري، يف إعالل روايته، ذلك أنه
الزهري، الذين جيعلونه عنه، عن  أصحابَ  خالفقد  ابن أخي الزهري أنوأي د ذلك: 

 عروة، أن هشام ا قاله لعياض بن غنم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:141-4/144)التاريخ الكبري الس ِّ
 :حممد أبو ،العباس بن عبيدهللا (1841)

 عن التسرتي، إبراهيم بن يزيد حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -1841
 :فقال ،رجل وأتاه  النيب رديف كنت: قال ،العباس بن عبيدهللا عن سريين، بن حممد

 تستمسك، مل محلها وإن ،يقتلها أن خشي خدمها إن كبرية، عجوز أمه إن ،هللا رسول يا
 .عنها حيج أن فأمره: قال

 .عباس بن عبيدهللا عن سريين، ابن عن: قال كذا
 حدثين: قال إسحاق، أيب بن حيىي عن علية، ابن حدثنا: قال أيب، حدثنا -1841

 كان أنه ،-الفضل وإما ،عبيدهللا إما- العباس بين أحد حدثين: قال يسار، بن سليمان
 ذكر مث ،...-أيب إن :أو- أمي إن ،هللا رسول يا: فقال ،رجل فأتاه ، النيب رديف

 .إبراهيم بن يزيد حديث من احنو   احلديث  
: قال كرماين،ال إبراهيم بن حسان حدثنا: قال أيوب، بن حيىي حدثنا -1848

 حدثين: يسار بن سليمان قال: قال إسحاق، أيب بن حيىي عن سلمة، بن محاد ناثحد
 .احلديث فذكر ،...النيبي  أتى رجل   أن ،العباس بن عبيدهللا

 .وحده ،العباس بن عبيدهللا عن: سلمة بن محاد قال كذا
 .الفضل أو ،عبيدهللا :يف يشك علية وابن

 :حسان بن وهشام ،احلجاج بن شعبة وخالفهما
 :قال إسحاق، أيب بن حيىي عن شعبة، أخربنا: قال اجلعد، بن علي حدثنا -1841

 إن ،هللا رسول يا: قال رجل   أن ،عباس بن الفضل عن حيدث يسار بن سليمان مسعت
 .احلديث ذكر مث ،...كبري شيخ أيب

 عن عياض، بن فضيل حدثنا: قال يونس، بن عبدهللا بن أمحد حدثنا -1841
 عن يسار، بن سليمان عن إسحاق، أيب بن حيىي عن سريين، ابن عن حسان، بن هشام

 فذكر ،...عجوز أمي إن ،هللا رسول يا: فقال ،رجل أتاه: قال عباس، بن الفضل
 .احلديث
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 احلديث إسناد من إبراهيم بن   يزيد   أسقطسريين،  بن حممد إىل احلديث فرجع
 .يسار بن   وسليمان   ،إسحاق أيب بن   حيىي أسقط. عباس بن عبيدهللا عن: وقال رجلني،

 هشام حدثنا: قال عبداألعلى، حدثنا: قال البصري، مكرم بن عقبة وحدثنا -1841
 بن سليمان عن إسحاق، أيب بن حيىي عن سريين، بن حممد عن ،-حسان ابن: يعين-

 .احلديث فذكر ،...النيب رديف كان أنه ،عباس بن الفضل عن يسار،
: قال سلمة، أيب بن العزيز عبد حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى دثناح -1844

 خثعم من امرأة جاءت: قال عباس، ابن عن يسار، بن سليمان عن شهاب، ابن حدثنا
 .حنوه ذكر مث ،...النيب إىل

 .عبيدهللا وال ،عبدهللا وال ،الفضل يسم مل عباس، ابن عن: قال كذا
 ابن عن سعد، بن ليث حدثنا: قاال س،يون بن وأمحد ،سعدويه حدثنا -1841

 عن ،-كليهما عن أو عبدالرمحن، بن سلمة أيب عن :أو- يسار بن سليمان عن شهاب،
 .احلديث ذكر مث ،:...قالت خثعم من امرأة أن ،عباس ابن

 الزهري، حدثنا: قال سفيان، حدثنا: قاال معروف، بن وهارون ،أيب حدثنا -1811
 غداة  هللا رسول   سألت خثعم من امرأة أن ،عباس ابن عن يسار، بن سليمان عن

 أيب أدركت هللا فريضة إن: امجيع   وقاال .-رديفه والفضل: حديثه يف هارون زاد- النحر
: قال عنه؟ حيج أن ترى فهل ،الرحل على يستمسك أن يستطيع ال ،كبري شيخ وهو

 «.نعم»
 

: رواية حممد بن سريين:  أوال 
 :مد بن سريين، عن عبيدهللا بن العباسحم الوجه األول:

ابن أيب ، عن أصبغ بن قاسم( من طريق 4/383أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن موسى بن إمساعيل، به، مبثله.خيثمة
( من /ضمن جمموع مصنفاته94) هوأخرجه ابن البخرتي يف احلادي عشر من فوائد *

 طريق احلسن بن سوار،
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(، وأبو زكريا ابن منده يف أسامي 634(، وحجة الوداع )7/65)وابن حزم يف احمللى 
(، من طريق حجاج بن 37/174(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )75)ص أرداف النيب 

 املنهال،
 ( من طريق وكيع،633وابن حزم يف حجة الوداع )

 ، به، بنحوه.يزيد بن إبراهيمثالثتهم )احلسن بن سوار، وحجاج، ووكيع( عن 
لثاين: حممد بن سريين، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الوجه ا

 الفضل بن العباس:
ابن أيب ، عن أصبغ بن قاسم( من طريق 4/383أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن أمحد بن عبدهللا بن يونس، به، ومل يسق إال طرفه.خيثمة
 ن فهد بن سليمان،( ع4637وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *

 ( عن علي بن عبدالعزيز،48/496والطرباين )
 /خمطوط( من طريق عباس بن حممد الدوري،975والضياء يف املنتقى من مسموعات مرو )

، به، أمحد بن عبدهللا بن يونسثالثتهم )فهد، وعلي بن عبدالعزيز، والدوري( عن 
 بنحوه.
ابن أيب  قاسم بن أصبغ، عن طريق( من 4/383وأخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن عقبة بن مكرم، به، ومل يسق إال طرفه.خيثمة
 ( من طريق عبدالرمحن بن عثمان البكراوي، 6494وأخرجه البزار ) *

ومن طريقه -( 6941، 3569(، والكربى )8/449، 6/449والنسائي يف الصغرى )
من طريق يزيد بن  -(4/386) (، وابن عبدالرب يف التمهيد433ابن حزم يف حجة الوداع )

 هارون،
 ( من طريق يزيد بن زريع،4/386وابن عبدالرب يف التمهيد )

، به، هشام بن حسانثالثتهم )البكراوي، ويزيد بن هارون، ويزيد بن زريع( عن 
 بنحوه.

 إال أن يزيد بن زريع قال: عن ابن عباس، ومل يسم ِّه.
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 بن عباس:عبدهللا الوجه الثالث: حممد بن سريين، عن رجل، عن 
-/رواية ابن القاسم( 436/رواية حممد بن احلسن، 184أخرجه مالك يف املوطأ ) *

 (، وابن سعد يف الطبقات3599) األم(، والشافعي يف 469ومن طريقه ابن وهب يف اجلامع )
(، والبيهقي يف السنن 364/اخلامسة من الصحابة(، واجلوهري يف مسند املوطأ )413)
 ، به، بنحوه.حممد بن سريينعن أيوب، عن  -(9417رفة السنن )(، ومع1/349)

إال أن ابن وهب، والشافعي، يف روايتيهما عن مالك، أسقطا الرجل، وجعاله عن ابن 
 الشافعي. ابَن عباس سريين، عن ابن عباس، ومل يسم

ويف رواية ابن سعد، من طريق مالك، وهي عن معن بن عيسى، عنه، جعله عن مالك، 
 ب، عمَّن أخربه، عن عبيدهللا بن عباس.عن أيو 

ومل يسم ابَن عباس اجلوهريُّ يف روايته من طريق مالك، وهي من رواية القعنيب، عن 
 مالك.

 :أيب هريرة: حممد بن سريين، عن الوجه الرابع
( من طريق حيىي بن أيب احلجاج، عن عوف 9/57أخرجه ابن عدي يف الكامل ) *

 ه، بنحوه.، بابن سرييناألعرايب، عن 
 ثاني ا: رواية حيىي بن أيب إسحاق:

حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن أحد بين العباس:  الوجه األول:
 :عبيدهللا، أو الفضل

ابن أيب  قاسم بن أصبغ، عن ( من طريق4/381أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن أبيه، به، ومل يسقه بتمامه.خيثمة
 (، 3377بن حنبل )وأخرجه أمحد  *

 /اخلامسة من الصحابة(،414وابن سعد يف الطبقات )
/خمطوط( من طريق أمحد بن أيب أمحد 57وابن مروان يف اخلامس والعشرين من فوائده )

 اجلرجاين،
 ، به، بنحوه.إمساعيل بن عليةثالثتهم )أمحد، وابن سعد، واجلرجاين( عن 
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(، وابن 4638مشكل اآلثار ) (، والطحاوي يف شرح4877وأخرجه الدارمي ) *
 (، من طريق محاد بن زيد،4/385عبدالرب يف التمهيد )

 ( من طريق عبدالوارث بن سعيد،4/385وابن عبدالرب يف التمهيد )
 ، به، بنحوه.حيىي بن أيب إسحاقكالمها )محاد، وعبدالوارث( عن 

 بن العباس:  الوجه الثاين: حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيدهللا
ابن أيب  قاسم بن أصبغ، عن ( من طريق4/381أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن حيىي بن أيوب، به، ومل يسق إال طرفه.خيثمة
 ( من طريق حجاج بن منهال،4635وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *

 ( من طريق إبراهيم بن احلجاج،3996وابن حبان )
 ، به، بنحوه.محاد بن سلمةإبراهيم( عن كالمها )حجاج، و 

 إال أنه جاء يف روايتهما تسمية الصحايب: عبدهللا بن عباس.
 أيب ( عن علي بن عاصم، عن حيىي بن8/456وعلقه املزي يف حتفة األشراف ) *

 .(4)إسحاق، به، ومل يسق متنه
 حدثت أنك عنك حدث -سريين ابن يعين:- حممًدا إن: ليحىي قلنا: وقال علي بن عاصم

 عبيدهللا عن إال حفظته ما»: فقال ؟عباس بن الفضل عن يسار، بن سليمان عن احلديث، هبذا
 .«عباس بن

 الوجه الثالث: حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس:
ابن أيب قاسم بن أصبغ، عن ( من طريق 4/381أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 لي بن اجلعد، به، ومل يسق إال طرفه.، عن عخيثمة
ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد -( 4664وأخرجه البغوي يف اجلعديات ) *

 ، به، بنحوه.علي بن اجلعدعن  -(4/381)
 ( عن حممد بن جعفر غندر،4843وأخرجه أمحد ) *

 ( من طريق الوليد بن نافع،8/449والنسائي يف الصغرى )
________________________ 

( وقع يف املطبوع يف رواية علي بن عاصم: عبدهللا بن عباس، وهو خيالف املوضع اآليت نقله، وهو يف املطبوع بعد 4)
 (.7/666األول بسطرين، والثاين أرجح، وصوَّبه حمقق الطبعة األخرى د. بشار عواد )
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 طريق بقية بن الوليد، ( من48/495والطرباين )
 ، به، بنحوه.شعبةثالثتهم )غندر، والوليد بن نافع، وبقية( عن 

 إال أن بقية جعله عن شعبة، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن عبدهللا بن شداد، عن الفضل.
إسحاق، به، وقد سبق خترجيه يف رواية حممد أيب ورواه حممد بن سريين، عن حيىي بن  *

 الثاين عنه. بن سريين، وهو الوجه
 ، به، بنحوه.حيىي بن أيب إسحاق( من طريق معمر، عن 5737وأخرجه أبو يعلى ) *

 إال أن معمرًا عطفه على حديثه عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن الفضل
 أهنا يسار، بن سليمان مسع أنه حيدث إسحاق أيب بن حيىي وكان»، فقال عقبه: -وسيأيت-

ين: خبالف ما يف حديث الزهري أنه رجل سأل عن أبيه، وهذا ، يع«أمها عن سألت امرأة  
 أن رواية معمر مل َيكملل إسنادها، لكن حيتمل أن تكون من مسند الفضل، نظرًا ألهنا يبي ِّ 

 معطوفة على رواية من مسنده.
حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا بن عباس،  :الرابعالوجه 

 :اسأو: عن الفضل بن عب
(، 8/449، 6/448(، والنسائي يف الصغرى )3378، 4844أخرجه أمحد ) *

(، وابن بشكوال 4/381ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )-( 6944، 3565والكربى )
( عن 5747، عن جماهد بن موسى، وأبو يعلى )-(4/644يف غوامض األمساء املبهمة )

، به، حيىي بن أيب إسحاقريا( عن هشيم، عن زكريا بن حيىي، ثالثتهم )أمحد، وجماهد، وزك
 بنحوه.

 صحابيه: عبدهللا، ومل يذكر الفضل.إال أن جماهًدا مسى 
 وقال زكريا بن حيىي: عن عبدهللا بن عباس، عن الفضل بن عباس.

 حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس  :اخلامسالوجه 
 :-غري مسمى-

(، وزاهر بن طاهر يف الثالث 6943والنسائي يف الكربى ) (،6496أخرجه البزار ) *
حيىي بن أيب /خمطوط(، من طريق يزيد بن زريع، عن 54من حديث يوسف بن عاصم )

 ، به، بنحوه.إسحاق
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 ثالث ا: رواية الزهري:
 :الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس الوجه األول:

ابن أيب ، عن أصبغ بن قاسمطريق  ( من4/387أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن موسى بن إمساعيل، به، ومل يسق إال طرفه.خيثمة
 (، 4861وأخرجه البخاري ) *

 ( من طريق هشام بن علي،1/348والبيهقي )
 ، به، بنحوه.موسى بن إمساعيلكالمها )البخاري، وهشام( عن 

 (، 4786وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *
 ق أيب الوليد الطيالسي،( من طري6494والبزار )

 (، من طريق عبدهللا بن رجاء،1/348(، والبيهقي )48/481والطرباين )
عبدالعزيز بن أيب ثالثتهم )أبو داود، وأبو الوليد، الطيالسيان، وعبدهللا بن رجاء( عن 

 ، به، بنحوه.سلمة
 ابن أيب قاسم بن أصبغ، عن ( من طريق4/388وأخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، عن أبيه، وهارون بن معروف، به، مبثله.خيثمة
ومن طريقه ابن عساكر يف األربعي من املساواة -( 4381وأخرجه أبو يعلى ) *

 ، به، مبثله.أيب خيثمةعن  -(45)
ومن طريقه ابن خزمية كما يف إحتاف املهرة -( 915) األموأخرجه الشافعي يف  *

(، ومعرفة 4169، والبيهقي يف السنن الصغري )(86(، وابن املنذر يف اإلقناع )44/575)
 ،-(444(، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي )ص9414السنن )

(، 4/749ومن طريقه يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )-( 647واحلميدي )
(، 9/444(، وابن عبدالرب يف التمهيد )1/348(، والبيهقي )48/485والطرباين )

 ،-(44/63واالستذكار )
 (،4896وأمحد )

 ( عن حممد بن يوسف،4875والدارمي )
 (، عن قتيبة بن سعيد،3564(، والكربى )6/447والنسائي يف الصغرى )
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(، من طريق حممد 818(، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )197وابن اجلارود )
 بن عبدهللا بن يزيد ابن املقرئ،

(، من طريق 464ن املساواة )ص(، وابن عساكر يف األربعي م197وابن اجلارود )
 عبدهللا بن هاشم،

 (، عن علي بن خشرم،3634(، وابن خزمية )197وابن اجلارود )
 ( عن سعيد بن عبدالرمحن املخزومي،3634وابن خزمية )

 وعبداجلبار بن العالء،
 ( من طريق عبدهللا بن حممد الزهري،818والطوسي يف مستخرجه )

 ومن طريق حيىي بن حكيم،
 ( من طريق عثمان بن أيب شيبة،665خي ميمي الدقاق يف فوائده )وابن أ

(، 44/63(، واالستذكار )9/444(، وابن عبدالرب يف التمهيد )6/479والبيهقي )
 من طريق مسدد،
 ( من طريق علي بن املديين،6/479والبيهقي )

( من طريق عبدالرمحن بن بشر بن 464وابن عساكر يف األربعي من املساواة )ص
 كم،احل

الستة عشر راويًا )الشافعي، واحلميدي، وأمحد، وحممد بن يوسف، وقتيبة، وابن املقرئ، 
وعبدهللا بن هاشم، وعلي بن خشرم، واملخزومي، وعبداجلبار بن العالء، وعبدهللا بن حممد 
الزهري، وحيىي بن حكيم، وعثمان بن أيب شيبة، ومسدد، وابن املديين، وعبدالرمحن بن بشر( 

 ، به، بنحوه.ان بن عيينةسفيعن 
/رواية أيب مصعب الزهري، 4484/رواية حيىي، 798وأخرجه مالك يف موطئه ) *

ومن -/رواية سويد بن سعيد( 686/رواية ابن القاسم، 68/رواية حممد بن احلسن، 184
(، 3376، 3438، وأمحد )(917يف األم )(، والشافعي 468طريقه ابن وهب يف اجلامع )

(، والنسائي يف 4869(، وأبو داود )4331(، ومسلم )4866، 4643والبخاري )
، 3633، 3634(، وابن خزمية )3567(، والكربى )8/448، 6/448الصغرى )

(، والنحاس 4446(، وأحكام القرآن )4616(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )3635
(، 48/484(، والطرباين )3995، 3989(، وابن حبان )594يف الناسخ واملنسوخ )ص
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(، 3461(، وأبو نعيم يف مستخرجه على مسلم )498وأبو أمحد احلاكم يف عوايل مالك )
(، وأبو 9411(، ومعرفة السنن )4168(، والصغري )1/348والبيهقي يف السنن الكبري )

 ،-(4861(، والبغوي يف شرح السنة )34)ص زكريا ابن منده يف أسامي أرداف النيب 
 عن زمعة بن صاحل، -(48/483من طريقه الطرباين )و -( 4786، 4643والطيالسي )

عن مسلم  -(9416ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن )- (918يف األم )والشافعي 
( عن أمحد بن منيع، والطحاوي يف 948(، والرتمذي )4844بن خالد الزجني، وأمحد )

بو نعيم يف (، عن علي بن شيبة، وأ4445(، وأحكام القرآن )4635شرح مشكل اآلثار )
(، من طريق احلارث بن أيب 6514(، ويف معرفة الصحابة )3466مستخرجه على مسلم )

أسامة، أربعتهم )أمحد، وابن منيع، وعلي بن شيبة، واحلارث( عن روح بن عبادة، والدارمي 
(، وأبو نعيم يف 48/484(، والطرباين )6493(، والبزار )4863(، والبخاري )4871)

(، وأخبار أصبهان 6514(، ويف معرفة الصحابة )3466) مستخرجه على مسلم
(، من طريق أيب عاصم 333(، واخللعي يف اخللعيات )1/348(، والبيهقي )4/447)

(، وحجة 7/65ومن طريقه ابن حزم يف احمللى )-( 4336الضحاك بن خملد، ومسلم )
ن طريق ( م3634(، من طريق عيسى بن يونس، و)3636، وابن خزمية )-(434الوداع )

( من طريق عثمان بن اهليثم، 819عبدهللا بن وهب، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )
ومن طريقه البيهقي -( /ضمن جمموع مصنفاته16وابن البخرتي يف الرابع من حديثه )

من طريق إسحاق بن يوسف األزرق، سبعتهم )مسلم بن خالد، وروح ، وأبو  -(1/348)
 ن وهب، وعثمان بن اهليثم، وإسحاق األزرق( عن ابن جريج،عاصم، وعيسى بن يونس، واب

(، 44/575ومن طريقه ابن خزمية كما يف إحتاف املهرة )-( 915يف األم ) والشافعي
(، ومعرفة السنن 4156(، والبيهقي يف السنن الصغري )86وابن املنذر يف اإلقناع )

، -(4/736ة والتاريخ )وعنه يعقوب بن سفيان يف املعرف-( 647، واحلميدي )-(9414)
(، واالستذكار 9/443(، وابن عبدالرب يف التمهيد )6/479، 1/348والبيهقي )

 (، من طريق عمرو بن دينار،346(، وأبو موسى املديين يف اللطائف )44/63)
، 3568(، والكربى )8/448، 6/449(، والنسائي يف الصغرى )4455وأمحد )

أحاديث الشيوخ الثقات  :ر األنصاري يف مشيخته(، وأبو بك48/483(، والطرباين )6945
 (، من طريق صاحل بن كيسان،478)
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(، من طريق حممد بن 4/369(، واجلصاص يف أحكام القرآن )3619وأمحد )
كما نقل -(، وأبو نعيم يف مستخرجه عليه 1399(، والبخاري )4876مصعب، والدارمي )

( 4969مد بن يوسف، وابن ماجه )، من طريق حم-(1/456ابن حجر يف تغليق التعليق )
(، عن حممد 6946(، والكربى )8/447عن عبدالرمحن بن إبراهيم، والنسائي يف الصغرى )

( عن عمرو بن عثمان، ثالثتهم )عبدالرمحن بن إبراهيم، 8/447بن هاشم، ويف الصغرى )
( 8/447والنسائي يف الصغرى ) وحممد بن هاشم، وعمرو بن عثمان( عن الوليد بن مسلم،

( من طريق اهلقل بن زياد، والبيهقي 48/483من طريق عمر بن عبدالواحد، والطرباين )
( من طريق الوليد بن مزيد، ستتهم )حممد بن مصعب، وحممد بن يوسف، والوليد 1/349)

 بن مسلم، وعمر بن عبدالواحد، واهلقل بن زياد، والوليد بن مزيد( عن األوزاعي،
(، 4873(، من طريق عبدالرزاق، والدارمي )5737(، وأبو يعلى )4848وأمحد )

 (، من طريق وهيب بن خالد، كالمها )عبدالرزاق، ووهيب( عن معمر،48/484والطرباين )
 (، من طريق شعيب بن أيب محزة،6/479(، والبيهقي )5448، 1399والبخاري )

ومن طريقه ابن حزم يف حجة -( 3566(، والكربى )6/445والنسائي يف الصغرى )
(، وأبو الشيخ يف 6877(، واألوسط )48/481، والطرباين يف الكبري )-(647الوداع )

(، من طريق 4/394(، واإلمساعيلي يف معجم شيوخه )3/364طبقات احملدثي بأصبهان )
 علي بن حكيم األودي، عن محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي، عن أيوب السختياين،

 د،( من طريق يونس بن يزي3634وابن خزمية )
 ( من طريق حممد بن إسحاق،/الفالح7616وابن املنذر يف األوسط )

 ، من طريق أيوب بن موسى،(4)(379، 431(، واألوسط )48/486والطرباين يف الكبري )
 ( من طريق قرة بن عبدالرمحن،48/486ويف الكبري )

، عن (4)(، من طريق عائشة بنت الزبري1335(، واألوسط )48/485ويف الكبري )
 بن عروة، هشام

________________________ 

 ، مع أنه ثابت من الطريق نفسها يف املعجم الكبري.( سقط يف املوضع الثاين ذكر ابن عباس4)

، وألنه املعروف يف ترمجة عائشة، انظر: «بنت املنذر»( وقع يف األوسط: 4) ، وهو خطأ، لثبوته يف الكبري كما أثبتُّ
 (.1/876(، تاريخ اإلسالم )7/367ثقات ابن حبان )
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 ( من طريق عبدالرمحن بن إسحاق،48/485ويف الكبري )
 ومن طريق عبيدهللا بن أيب زياد،

(، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 4/8وأبو الشيخ يف طبقات احملدثي بأصبهان )
 (، من طريق مالك بن مغول،4/476)

ام بن ( من طريق عبدة بن سليمان، عن هش666وابن أخي ميمي الدقاق يف فوائده )
 عروة، عن بكر بن وائل،

الثمانية عشر راويًا )مالك، وزمعة، وابن جريج، وعمرو بن دينار، وصاحل بن كيسان، 
واألوزاعي، ومعمر، وشعيب، وأيوب السختياين، ويونس، وابن إسحاق، وأيوب بن موسى، 

غول، وقرة، وهشام بن عروة، وعبدالرمحن بن إسحاق، وعبيدهللا بن أيب زياد، ومالك بن م
 ، به، بنحوه.الزهريوبكر بن وائل( عن 

من رواية مسلم بن خالد، وروح بن عبادة، وأيب عاصم الضحاك بن -إال أن ابن جريج 
، ومعمرًا، وعبدالرمحن -خملد، وعيسى بن يونس، وعثمان بن اهليثم، وإسحاق األزرق، عنه

 ن الفضل بن عباس.بن إسحاق، قالوا عن الزهري، عن سليمان بن يسار: عن ابن عباس، ع
من رواية الوليد بن مسلم )يف قول عبدالرمحن بن إبراهيم، -وقال مثل ذلك األوزاعي 

 .-وحممد بن هاشم، عنه(، عنه
 وقال بكر بن وائل، عن الزهري: عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن ابن عباس.

 أو عبدالرمحن، بن سلمة أيب عن أو ،يسار بن سليمان عنالزهري،  :ثاينالوجه ال
 :، عن ابن عباسكليهما عن

ابن أيب قاسم بن أصبغ، عن ( من طريق 4/387أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 ، به، ومل يسق إال طرفه.يونس بن وأمحد : سعيد بن سليمان الضيب،سعدويه، عن خيثمة
ومن طريقه ابن خزمية: عن عيسى بن -( 468وأخرجه ابن وهب يف اجلامع ) *

 ،-(3633(، وعن ابن أخيه أمحد بن عبدالرمحن بن وهب، عنه )3634)إبراهيم، عنه 
 ( من طريق القعنيب،3996وابن حبان )

 ( من طريق شعيب بن حيىي،48/486والطرباين )
 ومن طريق أيب صاحل عبدهللا بن صاحل كاتب الليث،
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 ، به، بنحوه.الليثأربعتهم )ابن وهب، والقعنيب، وشعيب، وأبو صاحل( عن 
بن وهب مل يشك يف: سليمان، يف كتابه )اجلامع(، ورواية ابن أخيه أمحد بن إال أن ا

 عبدالرمحن بن وهب، عنه، وشك فيه يف رواية عيسى بن إبراهيم، عنه.
 ومل يشك القعنيب يف: سليمان.

 

 :رواية حممد بن سريين -1
 رواه حممد بن سريين، واختللف عنه:

 ، عن عبيدهللا بن العباس:ين: حممد بن سري الوجه األول
 ورواه عنه: يزيد بن إبراهيم.

إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن أيب : حممد بن سريين ، عن حيىي بن الوجه الثاين
 الفضل بن العباس:

من رواية فضيل بن عياض، وعبداألعلى بن عبداألعلى، -ورواه عنه: هشام بن حسان 
 .-ن هارون، عنهوعبدالرمحن بن عثمان البكراوي، ويزيد ب

إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن أيب : حممد بن سريين ، عن حيىي بن الوجه الثالث
 :-غري مسمى-ابن العباس 

 .-من رواية يزيد بن زريع، عنه-ورواه عنه: هشام بن حسان 
 : حممد بن سريين، عن رجل، عن عبدهللا بن عباس:الوجه الرابع

ية مالك )يف قول حممد بن احلسن، وابن القاسم، من روا-ورواه عنه: أيوب السختياين 
 .-عنه(، عنه

 : حممد بن سريين، عن عبدهللا بن عباس:الوجه اخلامس
 .-من رواية مالك )يف قول ابن وهب، عنه(، عنه-ورواه عنه: أيوب السختياين 

 :-غري مسمى-: حممد بن سريين، عن ابن عباس الوجه السادس
 .-ن رواية مالك )يف قول الشافعي، عنه(، عنهم-ورواه عنه: أيوب السختياين 

 :-غري مسمى-: حممد بن سريين، عن رجل، عن ابن عباس الوجه السابع
 .-من رواية مالك )يف قول القعنيب، عنه(، عنه-ورواه عنه: أيوب السختياين 
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 : حممد بن سريين، عن أيب هريرة:الوجه الثامن
 ورواه عنه: عوف األعرايب.

 قد اختللف عن بعض من دون ابن سريين، مث اختللف عنه. وهبذا يتبي أنه
: اخللف عمين دون ابن سريين:  أوال 

 أيوب السختياين: -4
 رواه عنه مالك، واختللف عنه:

 بنفرواه حممد بن احلسن، وابن القاسم، يف موطأيهما، عن مالك، عن أيوب، عن ا *
 .عباس بن عبدهللا عن رجل، عن سريين،
 .عباس بن عبدهللا عن سريين، بنب، عن مالك، عن أيوب، عن اورواه ابن وه *
 .-مسمى غري- عباس ابن عن سريين، ابن ورواه الشافعي، عن مالك، عن أيوب، عن *
  عباس ابن عن رجل، عن سريين، بنورواه القعنيب، عن مالك، عن أيوب، عن ا *

 .-مسمى غري-
 ،خربه، عن عبيدهللا بن عباسورواه معن بن عيسى، عن مالك، عن أيوب، عمَّن أ *

متفقة، وإمنا قصر القعنيب  ،والظاهر أن رواية حممد بن احلسن، وابن القاسم، والقعنيب
 بتسمية الصحايب، ولعله لالختالف فيه.

وأما رواية ابن وهب، والشافعي، بإسقاط ما بي ابن سريين، وابن عباس، فهو تقصري 
 ده هم رواة املوطأ عن مالك.أن من جوَّ  منهما، ال يضرُّ جتويد من جوَّده، خاصة

 ومل يسم الشافعي ابن عباس، ولعله بنحو ما سبق عن القعنيب.
ثقة ثبت، وقد قيل: إنه أثبت الرواة عن  ، فمع أن معًنامعن بن عيسىأما رواية و 
، إال أنه خالف أصحاب مالك هنا يف موضعي: يف إسقاط حممد بن سريين، ويف (4)مالك

 : عبيدهللا بن العباس، وجل من رواه عن مالك يسميه: عبدهللا.تسمية الصحايب
وقد نقل ابن سعد عن الواقدي، اعتماَده رواية معن، عن مالك، يف ترجيح أحد وجَهي 

، -كما سيأيت- شك ِّ سليمان بن يسار، يف رواية حيىي بن أيب إسحاق، وأيَّد ذلك بالتاريخ
 ية الصحايب: عبدهللا.إال أن الذي يظهر أن الصواب عن مالك: تسم

________________________ 

 (.1/449( هتذيب التهذيب )4)
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لكن قد سأل ابن أيب حامت أباه عن رواية مالك، عن أيوب، عن ابن سريين، عمَّن 
، وهذا  (4)«مرسل  النيب عن عباس، بن عبيدهللا»أخربه، عن عبيدهللا بن العباس، فقال: 

 فيها. عبيدهللاكأنه اعتماد  لرواية معن، وتصحيح هلا بذكر 
 ايات عن مالك، كرواية القعنيب، وابن وهب، على أن فيها: عبيدهللاوقد أورد ابن عبدالرب الرو 

يظهر  ، وهذا فيما(4)«عباس بن عبيدهللا مالك: رواية من فيه والصحيح»بن العباس، وقال: 
 خمالف لواقع الرواية، فابن وهب أخرج احلديث يف جامعه، وأخرجه من طريقه البيهقي، ويف كال

 ج اجلوهري احلديث من طريق القعنيب، ومل يسم فيه الصحايب.املوضعي: عبدهللا، وكذا أخر 
وحديث مالك هذا، عن أيوب، على كل األحوال، فيه اختالف  وتردد، ولذلك ساق 

 السختياين، أيوب عن مالك، ورواه»الدارقطين اخلالف عن ابن سريين، فأورد رواية أيوب بقوله: 
 ، وقال(3)«عباس بن عبدهللا: وقيل عباس، بن عبيدهللا عن يسمه، مل رجل عن سريين، ابن عن

 حممد عن ،أيوب عن :مالك عن احلديث هذا يف مالك أصحاب بعضل  وقال»ابن عبدالرب: 
 ،ناصاحبل  حيىي بن حيىي يروه فلم ة،خر أب مالك   طرحه مث ،يسمه ومل ،عباس ابن عن ،سريين بن
، مث ساق عدًدا ...«كثري هفي االضطراب ألن مالك طرحه وإمنا ،املوطأ رواة من طائفة وال

 .(1)من أوجهه
 هشام بن حسان: -4

 اختللف عنه يف تسمية الصحايب:
فسماه فضيل بن عياض، وعبداألعلى بن عبداألعلى، وعبدالرمحن بن عثمان  *

 البكراوي، ويزيد بن هارون، عن هشام: الفضل بن العباس،
 .ومل يسمه يزيد بن زريع، عن هشام، إال بقوله: ابن عباس *

والظاهر أن يزيد قصَّر به، وأن اجلماعة قد حفظوه عن هشام، وفيهم الثقة املتقن يزيد 
 .(6)بن هارون

________________________ 

 (.884( العلل )4)

 (.4/384) ( التمهيد4)

 (.46/11( العلل )3)

 (.4/383( التمهيد )1)

 (.7789( تقريب التهذيب )6)
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ويدل لذلك: أن يزيد بن زريع نفسه أحجم عن تسمية ابن عباس يف روايٍة له أخرى يف 
، -بإذن هللا-إسحاق، كما مضى يف التخريج، ويأيت يف الدراسة أيب اخلالف عن حيىي بن 

 .-كما مرَّ يف نظري هذا-ر أن ذلك ألجل االختالف يف تسميته والظاه
 حدث»وقد ذكر ابن عبدالرب رواية يزيد بن هارون، عن هشام، واعتمدها عنه، مث قال: 

، مث أسند رواية ابن «يسمه مل ،عباس ابن عن :فيه فقال ،هشام عن ،زريع بن يزيد به
 .(4)زريع

 اخللف عن ابن سريين: ثاني ا:
 ه اختللف عنه:تلخص أن

 هيم، عنه، عن عبيدهللا بن العباس.فرواه يزيد بن إبرا *
مان بن ورواه هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سلي *

 يسار، عن الفضل بن العباس.
 ن، عن رجل، عن عبدهللا بن العباس.ورواه أيوب، عن ابن سريي *
 ، عن أيب هريرة.ورواه عوف األعرايب، عن ابن سريين *
 كذا»اخلالف: رواية يزيد بن إبراهيم، فقال عقبها: هذا قد أورد ابن أيب خيثمة من و 

 ، مث انتقل إىل رواية حيىي بن أيب إسحاق، مث أسند«عباس بن عبيدهللا عن سريين، ابن عن: قال
 ديثاحل فرجع»رواية فضيل بن عياض، عن هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن حيىي، فقال: 

 بن هللا عبيد عن: وقال رجلي، احلديث إسناد من إبراهيم بن يزيد سريين: أسقط بن حممد إىل
 ، مث أسند رواية هشام من وجه آخر.«يسار بنَ  وسليمانَ  إسحاق، أيب بنَ  حيىي: عباس، أسقط

 أمرين:استغراب وهذا يبي أن استغراب ابن أيب خيثمة روايَة يزيد بن إبراهيم يتضمن 
 له عن ابن سريين، عن الصحايب مباشرة.جع -4
 تسميته الصحايب: عبيدهللا بن العباس. -4

 ابن من سريين ابن يسمعه ومل»وقد أورد ابن أيب خيثمة رواية يزيد يف موضع آخر، فقال: 
 .(4)مث أسند رواية هشام، وقال عقبها بنحو قوله عقبها هنا، «رجالن وبينهما ،هذا عباسٍ 

________________________ 

 (.4/386( التمهيد )4)

 ( من طريق ابن أيب خيثمة، وهو يف اجلزء املفقود من تارخيه.4/383( هو فيما أسنده ابن عبدالرب يف التمهيد )4)
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 و التسرتي، وهو ثقة ثبت، وكان من أصحاب ابن سريين، حىت قاربهويزيد بن إبراهيم ه
يف حيىي بن معي مع هشام بن حسان يف ابن سريين، وقدَّمه أبو الوليد الطيالسي على هشام 

. إال أن أبا حامت «سريين وابن احلسن يف ثبت إبراهيم بن يزيد»، وقال ابن املديين: اجلملة
 .(4)«سريين وابن احلسن بأصحا أوسط منثقة »الرازي قال: 

وهشام بن حسان ثقة، وقد قدمه على كل أصحاب ابن سريين: سعيد بن أيب عروبة، 
 أثبت من»ومحاد بن سلمة، وهو من املقدَّمي يف ابن سريين يف اجلملة، قال ابن حجر: 

 .(4)«سريين ابن يف الناس
نه له أضبط، ألن الزيادة وإذا كان كذلك، وقد جوَّده هشام، فزاد فيه راويي، فالظاهر أ

، وهذا ما يظهر أن ابن أيب خيثمة يعتمد عليه، أدل  على احلفظ من اإلسقاط والتقصري
 .لتعبريه باإلسقاط وما يف معناه

 وتتأيد رواية هشام بأمرين:
وجود الواسطة بي ابن سريين، والصحايب، برواية أيوب، عن ابن سريين، عن  -4

قدر مشرتك بينهما، وإن اختلفا يف تسمية الصحايب، وإن رجل، عن الصحايب، فالواسطة 
 قصَّر أيوب، أو مل يضبط، فأهبم الواسطة، وجعلها واحدة.

إسحاق، حيث رواه، واختلفت أيب وجود أصل للحديث من حديث حيىي بن  -4
 الناس عنه، كما مضى ويأيت.

، وأيوب، ملا تبي والظاهر أن هشاًما أضبط للحديث من كال الراويي: يزيد بن إبراهيم
  يف روايتيهما من التقصري واالختصار، وما يف روايته من التجويد والتمام.

ويندرج يف هذا: ضبطه السم الصحايب: الفضل بن العباس، فالظاهر أنه أضبط له من 
، وهو ما يشري إليه ابن أيب خيثمة باستغراب رواية يزيد بن غريه، كما كان أضبط لإلسناد

 .ية الصحايب: عبيدهللا بن عباسبتسم إبراهيم
أما رواية عوف األعرايب، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، فإمنا رواها عنه حيىي بن أيب 

، وقد خالف القدَر املشرتَك الذي اتفق عليه أصحاب ابن (3)احلجاج، وهو لي احلديث
________________________ 

 (.1/161(، هتذيب التهذيب )7581( تقريب التهذيب )4)

 (.1/458(، هتذيب التهذيب )7489ريب التهذيب )( تق4)

 (.7647( تقريب التهذيب )3)
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احلجاج يف  من جعل احلديث من مسند أبناء العباس، وهذا قاٍض خبطأ حيىي بن أيب سريين،
 ذكر أيب هريرة.

 ولذلك ذكر ابنل عدي هذا احلديَث فيما يستحق به حيىي اإلدخاَل يف الضعفاء.
 وهو ،البصري احلجاج أيب بن حيىيرواه ف»وقال الدارقطين يف اخلالف عن ابن سريين: 

 .(4)«فيه ووهم هريرة، أيب عن سريين، ابن عن األعرايب، عوف عن شيخ، اخلاقاين، أيوب أبو
 ،هريرة أيب عن ،سريين ابن عن ،مجيلة أيب بن عوف عن روي وقد»وقال البيهقي: 

 .(4)«أصح أيوب ورواية
 هذا، وقد رجَّح أن حديث ابن سريين يعود إىل حيىي بن أيب إسحاق بعض األئمة:

 حيىي عن يروي ،عباس بن عبدهللا بن عبيدهللا من يسمع مل سريين ابن»قال أبو حامت: ف
، ونقله ابن (3)«عباس بن عبدهللا بن عبيدهللا عن ،يسار بن سليمان عن ،قاإسح أيب ابن

من املوضعي، « بن عبدهللا»، والصحيح حذف (1)«كذا قال»عبداهلادي، فاستغربه بقوله: 
ويستقيم به الكالم، فاملشكل يف مساع ابن سريين من عبيدهللا بن عباس، ال من عبيدهللا بن 

 عبدهللا بن عباس.
أبو حامت الرازي يصو ِّب رواية الواسطة، وإن اعتمد على رواية يزيد بن إبراهيم يف  وعليه ف

 كون صحايب احلديث عبيدهللا بن عباس.
وأورد الدارقطين اخلالف عن ابن سريين، فحكى رواية أيوب، ورواية هشام بن حسان 

 .(6)«بالصواب أشبه هشام وقول»، فقال: -وليس فيها تسمية الصحايب-
ن عبدالرب على حديث مالك، عن أيوب، عن ابن سريين، وبيَّ االختالف وتكلم اب
 العباس، بين من غريه من وال الفضل، من ال احلديث هذا سريين ابن يسمع ومل»عنه، مث قال: 

 حيىي حديث وهو ،عباس ابن عن ،يسار بن سليمان عن ،إسحاق أيب بن حيىي عن رواه وإمنا
 ،احلديث أهل أئمة من مجاعة عنه رواه ،معروف ،ييالبصر  عند مشهور ،إسحاق أيب بن

________________________ 

 (.46/11( العلل )4)

 (.1/349( السنن )4)

 (.488( املراسيل )ص3)

 (.3/385( تنقيح التحقيق )1)

 (.46/11( العلل )6)
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، مث أورد ابن «سريين ابن عن يروي هومثلل  ،بكثري سريين ابن أصغر من إسحاق أيب بن وحيىي
من أسانيد احلديث املختلفة، فأورد رواية يزيد بن إبراهيم، وتعليق ابن أيب  عبدالرب طائفةً 

 دجيو ِّ  مل»عن حيىي بن أيب إسحاق، مث قال:  خيثمة عليها، وأورد روايات أخرى من اخلالف
 ،دهوجوَّ  ،إسناده أقام فإنه ،حسان بن هشام إال احلديثَ  هذا سريين ابن رواة من أحد  

 اخلرب هذا سريين ابن روى»، إىل أن قال: «إسناده يف خاصةً  سريين ابن عن قوله فيه والقول
 .(4)«الصغار عن الكبار ايةرو  يف خيرج فهو ،منه أصغر وهو ،إسحاق أيب بن حيىي عن

 :رواية حيىي بن أيب إسحاق -1
 رواه حيىي بن أيب إسحاق، واختللف عنه:

: حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن أحد بين العباس: الوجه األول
 عبيدهللا، أو الفضل:

 ورواه عنه: إمساعيل بن علية، ومحاد بن زيد، وعبدالوارث بن سعيد.
 حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيدهللا بن العباس: :الوجه الثاين

 ، وعلي بن عاصم.-من رواية حسان بن إبراهيم، عنه-ورواه عنه: محاد بن سلمة 
 : حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا بن العباس:الوجه الثالث

، -وإبراهيم بن احلجاجمن رواية حجاج بن منهال، -ورواه عنه: محاد بن سلمة 
 .-من رواية جماهد بن موسى، عنه-وهشيم 

 : حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس:الوجه الرابع
من رواية علي بن اجلعد، وحممد بن جعفر غندر، والوليد -ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 

 ، وحممد بن سريين، ومعمر بن راشد.-بن نافع، عنه
 : حيىي بن أيب إسحاق، عن عبدهللا بن شداد، عن الفضل بن العباس:وجه اخلامسال

 .-من رواية بقية بن الوليد، عنه-ورواه عنه: شعبة بن احلجاج 
: حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا بن عباس، الوجه السادس

 أو: عن الفضل بن عباس:

________________________ 

 بن حكيم ديثَ ح السختياين، أيوب عن سريين، ابن روى وقد»(، ومتام آخر كالمه: 385-4/384( التمهيد )4)
 ، وقد مرَّ هذا احلديث يف هذه الرسالة، وهو احلديث السابع.«أيًضا ذلك من وهو عندك، ليس ما بيع يف حزام،
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 .-حنبل، عنه من رواية أمحد بن-ورواه عنه: هشيم 
: حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا بن عباس، عن الوجه السابع
 الفضل بن عباس:

 .-من رواية زكريا بن حيىي، عنه-ورواه عنه: هشيم 
 :-مسمى غري-: حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس الوجه الثامن

 ورواه عنه: يزيد بن زريع.
 ، قبل االختالف عنه.فقد اختللف عمَّن دون حيىي وإذن،

: اخللف عمين دون حيىي بن أيب إسحاق:  أوال 
 محاد بن سلمة: -4
بن يسار،  رواه حسان بن إبراهيم، عن محاد، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان *

 عن عبيدهللا بن العباس.
ن حيىي بن أيب إسحاق، ورواه حجاج بن منهال، وإبراهيم بن احلجاج، عن محاد، ع *

 عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا بن العباس.
 يف مصدر واحد منفرد، فقد يداخلهما احتمال وروايتا حجاج، وإبراهيم، ورد كل منهما

التحريف، خاصة أين مل أجده يف رواية حيىي بن أيب إسحاق عن عبدهللا بن عباس إال شكًّا 
 يف رواية هشيم.

 عبيدهللا عن: سلمة بن محاد قال كذا»يثمة رواية حسان، فقال: أيب خ وقد اعتمد ابنل 
، وأخرج ابن عبدالرب رواية ابن «الفضل أو ،عبيدهللا :يف يشك علية وابن، وحده العباس بن

 لعدم وقوع التحريف يف رواية محاد. اتأكيدً  لعل يف هذاأيب خيثمة، ونقل كالمه هذا، ف
وهم على محاد بن سلمة، فإن حسان صدوق  إال أنه حيتمل أن حسان بن إبراهيم قد

 .(3)، وإبراهيم بن احلجاج ثقة يهم قلياًل (4)، وحجاج بن منهال ثقة(4)خيطئ
 ، وروايتهما املعتمدة عن محاد.تمال أقوى باتفاق رواييت الثقتيوهذا االح

________________________ 

 (.4491( تقريب التهذيب )4)

 (.4437( تقريب التهذيب )4)

 (.454( تقريب التهذيب )3)
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 هشيم: -4
 اختللف عنه:

ن بن يسار، عن فرواه جماهد بن موسى، عنه، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليما *
 عبدهللا بن العباس.

ورواه أمحد بن حنبل، عن هشيم، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار،  *
 .عن عبدهللا بن عباس، أو: عن الفضل بن عباس

ورواه زكريا بن حيىي، عن هشيم، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار،  *
 .عن عبدهللا بن عباس، عن الفضل بن عباس

، لكنه قصَّر يف اقتصاره على عبدهللا بن العباس، أو قصَّر به (4)وجماهد بن موسى ثقة
هشيم يف ذلك حي حدَّثه به، وجوَّده أمحد بن حنبل يف حفظه وضبطه وإتقانه، وزكريا بن 

 حيىي، فذكرا الفضل مع عبدهللا.
يا بن حيىي رواية إال أهنما اختلفا يف صفة ذلك، فجعله أمحد شكًّا بينهما، وجعله زكر 

 لعبدهللا، عن الفضل.
 وكان»وزكريا هو الواسطي امللقب بزمحويه، وهو ثقة، ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: 

 .(4)«الروايات يف املتقني من
، إذ يف سياقة «أو»وال يقارن زكريا بأمحد، والظاهر أنه سقط على زكريا حرف الشك 

، فجعله عن عبدهللا بن «أو»فضل، فسقط على زكريا عن عبدهللا بن عباس، أو عن الأمحد: 
 عباس، عن الفضل.

، ألن أبا يعلى إمنا أورد -مصدر رواية زكريا-وليس سقطًا يف نسخ مسند أيب يعلى 
هذه الرواية يف مسند الفضل بن عباس، فإمنا وقعت الرواية له هكذا، وأما أمحد، فأوردها 

 ضل، ومسند عبدهللا، ومرَّ العزو إليهما يف التخريج.دة حبرف الشك يف موضعي: مسند الفجموَّ 
 شعبة: -3

 اختللف عنه:

________________________ 

 (.5183( تقريب التهذيب )4)

(4( )8/463.) 
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فرواه علي بن اجلعد، وحممد بن جعفر غندر، والوليد بن نافع، عن شعبة، عن حيىي  *
 مان بن يسار، عن الفضل بن العباس.بن أيب إسحاق، عن سلي

ن عبدهللا بن شداد، ورواه بقية بن الوليد، عن شعبة، عن حيىي بن أيب إسحاق، ع *
 فأبدل ابن شداد بابن يسار. .عن الفضل بن العباس

، إذ مل أجد البن شداد ذكرًا يف احلديث إال فيها، -فيما وجدت-ورواية بقية غريبة 
خرجها الطرباين عن إبراهيم بن حممد ابن عرق، عن أيب تقي هشام بن عبدامللك، عن أوقد 

، وأبو تقي صدوق رمبا (4)، وفيه جهالة« معتمدغري»بقية، وابن عرق قال فيه الذهيب: 
 ألفا عنده»مها، فقد قال ابن معي يف بقية: أحد ، فيحتمل أن هذا اإلبدال من(4)وهم

 .(1)، وإال فبقية صدوق(3)«صحاح أحاديث شعبة، عن حديث
كما -ة الثالثة، وفيهم غندر، وهو أتقنهم حلديثه والصواب عن شعبة ما اتفق عليه الروا

 .-(6)يف احلديث الثامنمر 
 اخللف عن حيىي بن أيب إسحاق: ثاني ا:

 تلخص أنه اختللف عن حيىي:
فرواه إمساعيل بن علية، ومحاد بن زيد، وعبدالوارث بن سعيد، عن حيىي، عن  *

 بيدهللا، أو الفضل.سليمان بن يسار، عن أحد بين العباس: ع
 ر، عن عبيدهللا بن العباس.بن يسا ورواه علي بن عاصم، عن حيىي، عن سليمان *
 ن بن يسار، عن عبدهللا بن العباس.ورواه محاد بن سلمة، عن حيىي، عن سليما *
ورواه شعبة، وحممد بن سريين، ومعمر بن راشد، عن حيىي، عن سليمان بن يسار،  *

 .عن الفضل بن العباس
عن   بن عباس، أو:ورواه هشيم، عن حيىي، عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا *

 الفضل بن عباس.
________________________ 

 (.76انظر: إرشاد القاصي والداين )ص(، و 4/366( لسان امليزان )4)

 (.7366( تقريب التهذيب )4)

 (.4/439( هتذيب التهذيب )3)

 (.731( تقريب التهذيب )1)

 (.486( )ص6)



 التاسع والعشروناحلديث  644                                                                                                

 .-غري مسمى-ورواه يزيد بن زريع، عن حيىي، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس  *
وقد أورد ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف أول ما أورد: رواية محاد بن سلمة، لكن على 

 عن: سلمة بن محاد قال كذا»، فقال: : عبيدهللاالوجه الذي روي عنه بتسمية الصحايب
 بن شعبة وخالفهما، الفضل أو ،عبيدهللا :يف يشك علية وابن، وحده ،العباس بن عبيدهللا
عن حيىي، مث أسند ، يقصد هبشام: روايته عن حممد بن سريين، «حسان بن وهشام ،احلجاج

 .رواييت شعبة، وابن سريين
وقال ابن أيب خيثمة يف موضع آخر بعقب رواية محاد، حنو ما قال هنا، إال أنه صرح 

 .(4)«يشك ومل ،عباس بن الفضل عن فجعله ،شعبة وخالفه»ه: بقول
، والظاهر أن مرجعه إىل شك حيىي يف متَّسعوهذا اخلالف عن حيىي بن أيب إسحاق 

صحايب احلديث بي: عبيدهللا، وعبدهللا، والفضل، أبناء العباس، فكان يشك بي كل اثني 
 منهم تارة، وجيزم بأحدهم تارة.

ق من بَ سَ  فلعله تقصري من يزيد بن زريع، كما قصَّر به يف موضعٍ  وأما عدم التسمية،
 اخلالف عن حممد بن سريين.

، والذي يظهر أنه اضطرب يف هذا احلديث، (4)وحيىي بن أيب إسحاق صدوق رمبا أخطأ
ومل يثبت على وجه يف تسمية صحابي ِّه، وعامة رواة األوجه عنه ثقات، بل جلهم حفاظ،  

 ين، وعبدالوارث، وشعبة، وابن سريين، ومعمر، وهشيم، ويزيد بن زريع.كابن علية، واحلماد
 سع عن حيىي،مراًدا البن أيب خيثمة يف عرضه اخلالف املتَّ احلكم باالضطراب وقد يكون 

ابن علية بي:  ، مث عقب بشك ِّ فيها إفراد عبيدهللا بن عباس حيث ذكر رواية محاد، واستغرب
، دون أن بن سريين، جبعله عن الفضل بن العباسالفة شعبة، و عبيدهللا، والفضل، مث ذكر خما

 .، وهللا أعلميبدو يف كالمه ميل ظاهر إىل ترجيح أحد األوجه
إال أن علي بن عاصم رواه عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان، عن عبيدهللا، وقال: 

 عن احلديث، هبذا حدثت أنك عنك حدث -سريين ابن :يعين- احممدً  إن: ليحىي قلنا
 .«عباس بن عبيدهللا عن إال حفظته ما»: فقال ؟عباس بن الفضل عن يسار، بن سليمان

________________________ 

 (.4/381( التمهيد )4)

 (.7664( تقريب التهذيب )4)
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، ويف نقله من اإلشكال ما فيه، إذ إنه ال يقابل رواية (4)وعلي بن عاصم صدوق خيطئ
 زيد، بن ومحاد علية، بنحممد بن سريين فحسب، بل يقابل معها رواية شعبة، ومعمر، وا

، فكلهم ذكر الفضل يف احلديث عن حيىي بن أيب إسحاق، هشيم، و سعيد بن وعبدالوارث
 .(4)إما شكًّا، أو جزًما، وهؤالء أجل وأوثق من علي بن عاصم
ن حدث ن باب مَ مِّ  -فيما يظهر-وإن صح ما روى علي بن عاصم، عن حيىي، فهذا 

بل قد  ،-كما سلف-ونسي، التفاق هذا اجلمع من احلفاظ على روايته بذكر الفضل فيه 
 دالئل اضطرابه وخفة ضبطه هلذا احلديث. إحدى -إن صح-يكون إنكاره هذا 

وقد عقد النسائي يف الصغرى بابًا يف اخلالف على حيىي بن أيب إسحاق، فأورد رواية 
، ومل (1)، وعقده يف الكربى، فأورد معها رواية يزيد بن زريع(3)هشيم، وابن سريين، وشعبة

قوله عقب رواية ببن سريين ليزيد بن زريع يف تسمية الصحايب، و خمالفة ا بذكر يتكلم إال
 «.العباس بن الفضل من يسمع مل سليمان»شعبة: 

 والنسائي مل يرجح وجًها عن حيىي، ويظهر أنه مل يعط روايته وزنًا كبريًا يف تعيي الصحايب،
 يث من وجه آخر.لكثرة االختالف عنه فيه، فكان يعقب على روايته يف البابي بروايات للحد

وقد أخرج ابن سعد رواية ابن علية، عن حيىي بن أيب إسحاق، بالشك بي هذا، 
عن أيوب، عمَّن أخربه، عن عبيدهللا،  -سبق الكالم عنها-الفضل، وعبيدهللا، مث أورد روايًة 

 هذا السختياين أيوب روى»مث نقل عن حممد بن عمر الواقدي قوله يف إعالل رواية حيىي: 
 العباس بن الفضل ألن ،الصواب إىل أقرب وهو ،يشك ومل ،العباس بن عبيدهللا عن ثاحلدي
 يدركه ومل ،عشرة مثان سنة ،عمواس طاعون يف ،بالشام ،اخلطاب بن عمر زمان يف تويف

 ،سفيان أيب بن معاوية بن يزيد دهر إىل بقي قد العباس بن وعبيدهللا ،يسار بن سليمان
 .(6)«بالصواب أوىل فهذا ،«حدثين»: احلديث هذا يف يقول يسار بن وسليمان

________________________ 

 (.1768( تقريب التهذيب )4)

 بن أيب إسحاق، إمنا هو على االحتمال الذي مرَّ ( مع األخذ باالعتبار أن ذِّكَر معمٍر للفضل يف حديثه عن حيىي4)
 بيانه يف ختريج رواية معمر.

(3( )8/449.) 

(1( )6/167.) 

 /اخلامسة من الصحابة(.4/447( طبقات ابن سعد )6)
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وهذا من مثل الواقدي نقد  جيد، إال أنه تصويب تارخيي من خارج الرواية، مل يلنظر فيه 
إىل اخلالف يف رواية حيىي، وال إىل االختالف عن أيوب يف روايته املذكورة، وال إىل رواية 

 هذا التصويب نظر كبري.في الزهري اآليت حبثها. ف
جاء يف رواية عبدالوارث، عن حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان بن يسار، قولل قد و 

 كنت: »-الذي شك فيه حيىي يف هذه الرواية، بي الفضل، وعبيدهللا-صحايب احلديث 
 أن :عامل فيه يشك ال الذي الصحيح»فقال ابن عبدالرب عقبها: ، « هللا رسول رديف
 .(4)«الوداع حجة عام هللا رسول رديف كان الذي هو الفضل

 فهذا تصويب تارخيي خارجي آخر، يقابل تصويب الواقدي، وهو حكم  على إسناد واحد
 من أسانيد حيىي بن أيب إسحاق املختلفة، اليت منها ما كان جمزوًما فيه بأن عبيدهللا بن عباس هو

 أيب خيثمة.، كما يف رواية حممد بن سريين عند ابن « هللا رسول رديف كنت»الذي قال: 
واألصح من كل ذلك: أن ينظر يف جمموع روايات حيىي بن أيب إسحاق، مث يقارن بي 

بإذن -رواييت حيىي، والزهري، عن سليمان بن يسار، كما قارن بعض األئمة، وسيأيت كالمهم 
 بعد حترير رواية الزهري. -هللا

 :رواية الزهري -1
 رواه الزهري، واختللف عنه:

 هري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس:: الز الوجه األول
ورواه عنه: عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون، وسفيان بن عيينة، ومالك، وزمعة بن 

وعمرو بن دينار، وصاحل بن كيسان،  -من رواية ابن وهب، عنه-صاحل، وابن جريج 
ل عمرو من رواية حممد بن مصعب، وحممد بن يوسف، والوليد بن مسلم )يف قو -واألوزاعي 

، وشعيب -بن عثمان، عنه(، وعمر بن عبدالواحد، واهلقل بن زياد، والوليد بن مزيد، عنه
بن أيب محزة، وأيوب السختياين، ويونس بن يزيد، وحممد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، 
وقرة بن عبدالرمحن، وهشام بن عروة، وعبيدهللا بن أيب زياد، ومالك بن مغول، والليث بن 

ية ابن وهب )يف جامعه، وقول ابن أخيه أمحد بن عبدالرمحن بن وهب، عنه(، من روا-سعد 
 .-والقعنيب، عنه

________________________ 

 (.4/385( التمهيد )4)
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 : الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس:الوجه الثاين
من رواية مسلم بن خالد، وروح بن عبادة، وأيب عاصم -ورواه عنه: ابن جريج 

، -وعثمان بن اهليثم، وإسحاق األزرق، عنهالضحاك بن خملد، وعيسى بن يونس، 
من رواية الوليد بن مسلم )يف قول عبدالرمحن بن إبراهيم، وحممد بن هاشم، -واألوزاعي 
 ، ومعمر، وعبدالرمحن بن إسحاق.-عنه(، عنه

 : الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن ابن عباس:الوجه الثالث
 ورواه عنه: بكر بن وائل.

الزهري، عن سليمان بن يسار، أو عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، أو عن  : الوجه الرابع
 كليهما، عن ابن عباس:

من رواية سعيد بن سليمان سعدويه، وأمحد بن يونس، -ورواه عنه: الليث بن سعد 
وابن وهب )يف قول، عيسى بن إبراهيم، عنه(، وشعيب بن حيىي، وأيب صاحل عبدهللا بن 

 .-صاحل، عنه
 ختللف عن بعض الرواة دون الزهري، مث اختللف عنه.نه قد اومنه يتبي أ

: اخللف عمين دون الزهري:  أوال 
 ابن جريج: -4

 اختللف عنه:
 .فرواه عبدهللا بن وهب، عنه، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس *
ورواه مسلم بن خالد، وروح بن عبادة، وأبو عاصم الضحاك بن خملد، وعيسى بن  *

ونس، وعثمان بن اهليثم، وإسحاق األزرق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سليمان بن ي
 يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس.

وابن وهب إمنا قرن ابَن جريج يف روايته مبالك، ويونس، والليث، وهؤالء مل يذكروا 
 الفضل يف رواياهتم، فالظاهر أنه محل رواية ابن جريج على رواياهتم.

 فوظ عن ابن جريج ما رواه اجلماعة عنه.واحمل
اية أمحد بن من رو -وقد صرَّح ابن جريج بسماعه من الزهري يف رواية روح بن عبادة 

 .-منيع، واحلارث، عنه
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ريج بينه وبي أن صيغة ابن ج -من رواية أمحد، عنه-وبيَّ مسلم بن خالد، وروح 
 «.قال»الزهري هي: 

يونس، وابن وهب، وعثمان بن اهليثم، وروح بن  ، وعيسى بن(4)وعنعنه أبو عاصم
 ، وإسحاق األزرق.-من رواية علي بن شيبة، عنه-عبادة 

ويلحظ أن األكثر عن ابن جريج على عدم ذكر التصريح بالسماع، وأن الذي ذكره قد 
 ، وجاء عنه بالعنعنة.«قال»اختللف عنه، فجاء عنه بصيغة: 

، فيظهر أن (3)رث حافظ أيًضا وإن تلكلم فيه، واحلا(4)لكن أمحد بن منيع ثقة حافظ
، «قال»بصيغة: بن حنبل أمحد اإلمام التصريح بالسماع حمفوظ عن روح بن عبادة، وإن رواه 

أن روًحا رمبا قصَّر به، ورمبا جوَّده بالتصريح بالسماع،  إذ يظهرعلي بن شيبة، عنه،  وعنعنه
، وهذه «قال: أخربين ابن شهاب»غة: التصريح يف رواية أمحد بن منيع جاء بصي خاصة أن

قال ابن »، فتكون الصيغة: «أخربين»الراوي كتاب  صيغة تامة حمفوظة، وقد تسقط يف
 ، فهذا ال يصدر إال عن حفظ وضبط.«أخربين» :، خبالف إضافة صيغة مثل«شهاب

، وانفراده بصيغة السماع يثري النظر يف (1)ومع ذلك، فروح ثقة فاضل له تصانيف
 عن ابن جريج، ومن مث يف مساع ابن جريج للحديث من الزهري.صحتها 

ولعله لذلك مل خيرج البخاري روايته إال وقرن هبا رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة، عن 
 الزهري، ومل خيرجها مسلم إال بعقب رواية مالك، عن الزهري.

 الوليد بن مسلم: -4
 :(6)سننهاختللف عنه، وعقد لالختالف عنه النسائي بابًا يف 

 ن سليمان بن يسار،فرواه عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن األوزاعي، عن الزهري، ع *
 عن ابن عباس.

________________________ 

فيها التصريح ( قرن أبو نعيم األصبهاين روايته برواية احلارث، عن روح بن عبادة، يف معرفة الصحابة، فجاء 4)
بالتحديث، وهو تصريح روح، بدليل أن أبا نعيم نفسه قرن رواية أيب عاصم، برواية روح، يف مستخرجه على مسلم 

 أيًضا، فبي صيغة كل منهما، فضاًل عن أن رواية أيب عاصم معنعنة يف سائر املصادر اليت أخرجتها.

 (.441( تقريب التهذيب )4)

 (.4/647( لسان امليزان )3)

 (.4954( تقريب التهذيب )1)

(6( )8/447.) 
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ورواه عبدالرمحن بن إبراهيم، وحممد بن هاشم، عن الوليد، عن األوزاعي، عن  *
 الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس.

، إال أن عبدالرمحن بن إبراهيم (4)له حممد بن هاشم، ومث(4)وعمرو بن عثمان صدوق
، وروايته مع حممد بن هاشم أصح وأضبط، (3)هو املعروف بدحيم، وهو ثقة حافظ متقن

 ولعل عمرو بن عثمان قصَّر به، فأسقط الفضل.
 األوزاعي: -3

 اختللف عنه:
زياد، فرواه حممد بن مصعب، وحممد بن يوسف، وعمر بن عبدالواحد، واهلقل بن  *

 .والوليد بن مزيد، عن األوزاعي، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس
ورواه الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن  *

 عباس، عن الفضل بن عباس.
ويف رواة الوجه األول اهلقل بن زياد، والوليد بن مزيد، وكالمها من أوثق أصحاب 

 .(6)، وراوي الوجه الثاين: الوليد بن مسلم، من أوثقهم أيًضا(1)زاعياألو 
، (5)وقد نص النسائي على تفضيل الوليد بن مزيد، على الوليد بن مسلم، يف األوزاعي

، يف إسقاط الفضل وإثباته على تقصري وجتويد -فيما يظهر-إال أن األمر يف هذه الرواية دائر 
لم اختصاص باألوزاعي، وتقدُّم فيه، فإن من احملتمل أن حيفظ وما دام عللم عن الوليد بن مس

 عنه ما قصَّر فيه غريله، ولعل األوزاعي هو الذي كان يقصر به، وجيو ِّده.
 وحيتمل أنه ألجل هذا االختالف مل يسنده البخاري عن شيخه حممد بن يوسف الفريايب،

 .(7)العن األوزاعي، بصيغة الرواية، بل أسنده بصيغة التعليق: ق

________________________ 

 (.6673( تقريب التهذيب )4)

 (.5354( تقريب التهذيب )4)

 (.3793( تقريب التهذيب )3)

 (.341، 1/483( انظر يف ذلك على التوايل: هتذيب التهذيب )1)

 (.1/346( هتذيب التهذيب )6)

 (.1/341( هتذيب التهذيب )5)

 «.منه احلديث هذا يسمع مل وكأنه(: »8/466ن حجر يف الفتح )( وحيتمل أن يكون كما قال اب7)
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 :عبدهللا بن وهب -1
 يف روايته عن الليث بن سعد: اختللف عن ابن وهب

فأخرجه هو يف جامعه )وهو من رواية حممد بن عبدهللا بن عبداحلكم، عنه(، ورواه  *
ابن أخيه أمحد بن عبدالرمحن بن وهب، عنه، عن الليث، عن الزهري، عن سليمان بن 

 .يسار، عن ابن عباس
إبراهيم، عن ابن وهب، عن الليث، عن الزهري، عن سليمان بن ورواه عيسى بن  *

 يسار، أو عن أيب سلمة، أو عن كليهما، عن ابن عباس.
، وأما ابن أخي ابن وهب فصدوق (4)، ومثله ابن عبداحلكم(4)وعيسى بن إبراهيم ثقة

 .(3)تغري بأخرة
 ه فيه:وأصل اإلشكال هو أن ابن وهب روى احلديث على عادته، فجمع شيوًخا ل

 عنه، عن الليث، ومالك. فرواه يف جامعه، ورواه ابن أخيه،
 ورواه عيسى بن إبراهيم، عنه، عن مالك، ويونس، والليث، وابن جريج.

رواية  ويظهر أن رواية اجلامع ليس فيها الشك، وليس فيها يونس، وابن جريج، فكأنَّ 
اهيم، فحفظه عن ابن ابن أخي ابن وهب هي إحدى روايات اجلامع، وأما عيسى بن إبر 

 وهب يف غري اجلامع.
وثقة عيسى، وجتويده للحديث بزيادة، وتفصيل، تقضي بأنه ضابط له، وأن ابن وهب 

 جريج. ، وابنَ قصر به، فرواه يف جامعه فلم يورد الشك، ومل يذكر يونسَ 
 ويظهر أن صنيع ابن وهب هو من باب محل الروايات املقرونة على بعضها، ويكون السياق

حدها، وهو هنا ملالك، يدل له: أن مالًكا مسَّى الصحايب: عبدهللا بن عباس، يف رواية جلل ِّ أل
الرواة عنه، خبالف الليث، فإين مل أجد تسمية الصحايب عنه إال من هذه الطريق، فدلَّ على 

 أن ابن وهب قرن الليث مبالك، ومحل روايته على روايته.
 

________________________ 

 (.6486( تقريب التهذيب )4)

 (.5648( تقريب التهذيب )4)

 (.57( تقريب التهذيب )3)
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 بن سعد: الليث -6
عنه، فاقتصر على سليمان بن يسار، دون شك، إال القعنيب،  فلم أجد من رواه

الليث ، وإال فعامة رواة لزهرير به، ومحل رواية الليث على املشهور عن اوالظاهر أنه قصَّ 
 .، فقال: عن سليمان بن يسار، أو عن أيب سلمة، أو عن كليهمايذكرون أنه شك فيه

 اخللف عن الزهري: ثاني ا:
 ه:تلخص أنه اختللف عن

فرواه عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون، وسفيان بن عيينة، ومالك، وزمعة بن  *
صاحل، وعمرو بن دينار، وصاحل بن كيسان، وشعيب بن أيب محزة، وأيوب السختياين، 
 ويونس بن يزيد، وحممد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، وقرة بن عبدالرمحن، عن الزهري،

 .عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس
ورواه ابن جريج، واألوزاعي، ومعمر، وعبدالرمحن بن إسحاق، عن الزهري، عن  *

 ، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس.سليمان بن يسار
 ، عن ابن عباس.ورواه بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا *
بن ورواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، أو عن أيب سلمة  *

 عبدالرمحن، أو عن كليهما، عن ابن عباس.
وقد أورد ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف: رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة، وعقَّب عليها 

ه ، ويظهر أن«عبيدهللا وال ،عبدهللا وال ،الفضل يسم مل عباس، ابن عن: قال كذا»بقوله: 
فيها ما ، و من رواية حيىي بن أيب إسحاقمبا أورده قبلها  قارن هنا رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة

ساق  هالزهري، ذلك أن يقارهنا بالروايات األخرىخالف يف تسمية الصحايب، وليس من 
، أيًضا عقب رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة روايتي عن الزهري، ليس فيهما تسمية الصحايب

 مها روايتا الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة.
 عن الزهري.يف اخلالف عن سليمان بن يسار، ال  فهذا النص يف اخلالف

من:  وباإلضافة إىل عبدالعزيز، والليث، وسفيان، فإنه مل يسم الصحايب عن الزهري كل  
زمعة بن صاحل، وصاحل بن كيسان، وأيوب السختياين، وأيوب بن موسى، وهشام بن عروة، 

 إسحاق، والليث بن سعد.وقرة بن عبدالرمحن، وعمرو بن دينار، ومالك بن مغول، وابن 
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يف رواية اهلقل بن زياد، والوليد بن -وزاد عليهم كل من: مالك بن أنس، واألوزاعي 
، وعبيدهللا بن أيب زياد، فسموه عن الزهري: عبدهللا بن (4)، وشعيب، ويونس-مزيد، عنه

 عباس.
س ، وشعيب معدود يف أثبت النا(4)ومالك حافظ، وهو من الطبقة األوىل يف الزهري

 ، وزيادهتما، ومن وافقهما، صحيحة مقبولة عن الزهري.(3)يف الزهري أيًضا
 :يسار بن سليمان عن ،عنه قالوا شهاب ابن أصحاب أكثر أن إال»قال ابن عبدالرب: 

 ،عباس بن عبدهللا عن ،يسار بن سليمان عن ،مالك عنه ورواه ،يسموا ومل ،عباس ابن عن
 يف الناس أثبت وهو ،به ذَ خِّ أل  ما أوىل هغريِّ  جململِّ  هوتفسريل  ،مقبولة مالك مثلِّ  وزيادةل  ،فسماه

 يسم ومل ،ذكرنا كما شهاب ابن عن رواه وممن .باحلديث العلم أهل أكثر عند شهاب ابن
، مث ساق أحاديثهم من «سعد بن والليث ،عيينة وابن ،سلمة أيب بن عبدالعزيز :عباس ابن

 .(1)طريق ابن أيب خيثمة
خيثمة روايات هؤالء الثالثة، ومل يتكلم عليها بشيء، مع وجود  وقد ساق ابن أيب

 .هعن الزهري، كما سبق بيانه يف عرض اخلالف عن يف رواياهتماالختالف 
عنه،  :أن رواية أكثر الرواة عن الزهري، على روايتهملن نظر يف اخلالف ومن الظاهر 

لفضل يف ل ودون ذكرٍ ، يف شيخ الزهري عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، دون شك
 روايات بعضهم نظر:يف ، إال أن هإسناد

إىل  زرعة أبو، وأملح «يالزهر  عن الغلط كثري»فزمعة بن صاحل، ضعيف، قال النسائي: 
 .(6)مناكري يالزهر  عن حديثهأن 

ورواية أيوب السختياين فيها غرابة، إذ مل أجدها إال من رواية علي بن حكيم األودي، 
 لرمحن الرؤاسي، عن محاد بن زيد، عن أيوب، قال الطرباين بعد أن أخرجها يفعن محيد بن عبدا

 «.الرؤاسي عبدالرمحن بن محيد به تفرد زيد، بن محاد إال أيوب عن احلديث هذا يرو مل»األوسط: 
________________________ 

 ( لكن روايته مقرونة برواية مالك وغريه.4)

 (.4/574( انظر: شرح علل الرتمذي )4)

 (.4/573(، شرح علل الرتمذي )4798( تقريب التهذيب )3)

 (.4/387( التمهيد )1)

 (.4/536(، هتذيب التهذيب )4636( تقريب التهذيب )6)
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ب ائ، فلعل هذا اإلسناد من الغر (4)من علي بن حكيم، ومحيد بن عبدالرمحن، ثقة وكل  
عمن  بن سريين،اعن الزهري، وإن كانت رواية مالك، عن أيوب، عن  لٍ ح، ملا له من أصا الصح

 عن أيوب. -فيما يظهر- بن سريين، أشهرل ادهللا بن عباس، اليت سبقت يف رواية يأخربه، عن عب
إال من رواية ابن وهب، عنه، مقرونًا مبالك، والليث، وابن جريج،  ومل أجد رواية يونسَ 

 بنَ  ، فأسقط الفضلَ هج أن ابن وهب خالف مجاعة أصحابوقد سبق يف اخلالف عن ابن جري
عباس، وذلك ألنه قرنه مبالك، والليث، ويونس، فرواية يونس املقرونة أيًضا حيتمل فيها 

 املخالفة، وإن كان األصل البقاء على ظاهر الرواية حىت يصح ما يدل على خالفها.
 حممد بن رشدين، بإسنادين: ورواية أيوب بن موسى، مل أجدها إال من رواية أمحد بن 

 .أيوب عن احلارث، بن عمرو عن سعد، بن رشدين أحدمها: من طريق
 .أيوب عن جابر، بن عيسى أبيه عن جابر، بن عيسى بن حممد واآلخر: عن

، وترك «كذبوه، وأنكرت عليه أشياء»وأمحد بن حممد بن رشدين قال فيه ابن عدي: 
 .منكر، فانفراده هباتي الطريقي الغريبتي (4)س فيهابن أيب حامت الكتابة عنه لكالم النا

 ورواية قرة بن عبدالرمحن مل أجدها كذلك إال من طريق أمحد بن رشدين هذا، ، وهي من
، وقرة (3)أيًضا طريق رشدين بن سعد، عن قرة، وابن رشدين فيه ما سبق، ورشدين ضعيف

 .(1)كذلك  نفسه ضعيف
 :الزبريي عبدهللا بن معاويةأخرجها الطرباين من طريق وأما رواية هشام بن عروة، فإمنا 

 احلديثَ  هذا يرو مل»الزهري، وقال عقبها:  عن عروة، بن هشام عن الزبري، بنت عائشة حدثتنا
 «.عبدهللا بن معاوية: به تفرد ،(6)زبريال بنت عائشة إال عروة بن هشام عن

يث، عن هشام بن عروة، وقد سئل أبو زرعة عن حديٍث اختلفت فيه عائشة، مع الل
: زرعة أبا فسألتفرجح حديث عائشة، جمليء متابعات قاصرة لروايتها، قال ابن أيب حامت: 

________________________ 

 (.4664، 1743( انظر فيهما على التوايل: تقريب التهذيب )4)

 (.4/691( لسان امليزان )4)

 (.4914( تقريب التهذيب )3)

 مع أن عامة األئمة يضعفونه،، «صدوق له مناكري»( على وصفه بقوله: 6614اقتصر احلافظ يف تقريب التهذيب )( 1)
 ،«مناكري يرويها الىت األحاديث»، وقال أبو زرعة: «منكر احلديث جدًّا: »-مع اعتداله يف النقد-بل قال أمحد بن حنبل 

 (.3/138وضعفه غريمها، وإن سهَّل فيه ابن عدي على عادته، فالصواب أنه ضعيف. انظر: هتذيب التهذيب )

 (.666احلديث )صهذا ، وهو غلط سبق التنبيه على نظريه يف ختريج ( وقع يف األوسط: املنذر6)
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 عن اجزءً  إلينا أخرج بالبصرة، عنه كتبنا ،به بأس ال»: قال هذا؟ عبدهللا بن معاوية حال ما
 حال ما: قلت، قال ابن أيب حامت: «املشاهري وتركت غرائب،أحاديث  منه فانتخبت عائشة،
 .(4)«املدنيون عنها حدثنا ،نعم»: قال معاوية؟ سوى أحد عنها روى هل عائشة،

بعائشة، حيث كتب  اختصاصٍ  ومن هذا النص يؤخذ: أنه ال بأس مبعاوية، وأن له نوعَ 
، وأن يف اجلزء غرائب، وفيه مشاهري، مما يدل على أن عائشة توافق الثقات، تامًّا عنها جزًءا
هو مراد ابن أيب رفع جهالتها عنها، برواية املدنيي عنها، و  ، وأن اجلهالة مرفوعة  ورمبا تنفرد

 .-فيما يظهر-حامت بسؤاله األخري 
وعائشة هي بنت الزبري بن هشام بن عروة، فهي إذا روت عن هشام تروي عن جدها، 

 يث من ذلك.وهذه قرينة مقوية حلاهلا يف هشام، ولعله حيتمل معها انفرادها عنه، وهذا احلد
 .(4)وقد ذكر ابن حبان عائشة يف ثقاته

ويتبي هبذا أن رواية عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن 
 على رواية عائشة، -فيما يظهر-بإسناده، هو وجه ثاٍن حمفوظ عن هشام، وأنه ال يؤثر الزهري، 

 عن هشام.
 أمحد العباس أيب أين مل أجد يف راويها وأما رواية مالك بن مغول، فإسنادها حسن، غري

 النعمان جرًحا وال تعدياًل، وهو أصبهاين متأخر، ترجم له أبو الشيخ، بن حممد بن عبدهللا بن
، وأورد له أبو نعيم هذا احلديث، ولعل أثر جهالته خفيف، لعدم (3)األصبهاين فأبو نعيم

 حفظًا. الاديث صحًفا وكتًبا، األحغالب كون معه يانفراده بأصل، ولتأخر طبقته مما 
 يف اخلالف ومن هذا يتبي أن أثر روايات كل من: زمعة، وأيوب بن موسى، وقرة، ضعيف  

 عن الزهري.
 أما رواية الليث بن سعد، بالشك يف شيخ الزهري بي: سليمان بن يسار، وأيب سلمة بن

 وقد سبقها برواية عبدالعزيزفقد أوردها ابن أيب خيثمة عبدالرمحن، أو كليهما، عن ابن عباس، 
 بن أيب سلمة، وأعقبها برواية ابن عيينة، كالمها عن الزهري، باجلزم بسليمان بن يسار.

________________________ 

 (.4566( العلل )4)

(4( )7/367.) 

 (.4/436(، تاريخ أصبهان )1/474( طبقات احملدثي بأصبهان )3)
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 والظاهر أن ابن أيب خيثمة يعل  شك الليث جبزم غريه عن الزهري.
 على نزول الضبط يف احلديث. الشك يف اجلملة دليل  و 

 عن الزهري شيًئا، قال يعقوب بن شيبة: والليث بن سعد ثقة ثبت إمام، لكن يف حديثه
 ،-عيينة بن وسفيان ومعمر، مالك، دون يعين:- الزهري يف دوهنم وهو ثقة، سعد بن الليث»

 .(4)«ضطراباال بعض يالزهر  عن حديثه ويف
 :عن ،لزهريا عنيف حديث الليث هذا، فالليث يرويه  ومصداق كلمة يعقوب ظاهر  

عباس، وهذا  ابن عن كليهما، عن :أو عبدالرمحن، بن مةسل أيب عن :أو يسار، بن سليمان
 من االضطراب. ن والشك نوع  التلوُّ 

فيما -من أصحاب الزهري  ويؤكده أنه مل يتابع الليث على ذكر أيب سلمة أحد  
 ، بل اجلميع يرويه عن سليمان بن يسار وحده.-وجدت

إمنا حدثه عن سليمان   أن الزهريورواية اجلماعة ترجح أحد أوجه شك الليث، وتبي ِّ 
 بن يسار وحد، ال عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، وال عنهما مًعا.

وأما رواية بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبيدهللا بن عبدهللا، عن ابن عباس، فبكر  
، وهو خمالِّف  يف هذا اإلسناد مجاعاتِّ أصحاب الزهري، الذين رووه عنه، فلم (4)صدوق

  بن عبدهللا، فروايته خطأ.يذكر واحد منهم عبيدهللا
 ولذا فقد أسند روايته عثمان بن أيب شيبة، مث عقبها برواية سفيان بن عيينة، عن الزهري،

 .(3)«الصحيح وهو»مث قال: 
 ،ه، وجعله يف متناحلديث وبقي اخلالف عن الزهري يف جعل الفضل بن عباس يف إسناد

 .إذ كان رديف رسول هللا  حبكاية قصته
عن الزهري، هم: ابن جريج، واألوزاعي،  رواةٍ  عدةل  يف اإلسناد الفضلَ  وقد أدخل

 ومعمر، وعبدالرمحن بن إسحاق.
 عدود يف الطبقات األوىل من أصحابوأقوى روايات هذا الوجه: رواية معمر، فإنه م

 

________________________ 

 (.3/184(، هتذيب التهذيب )6581( تقريب التهذيب )4)

 (.764( تقريب التهذيب )4)

 (.416، 439( فوائد ابن أخي ميمي )ص3)
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: إنه أثبت أصحاب الزهري، وبعده -يف رواية ابن هانئ-الزهري، بل قال أمحد بن حنبل 
، (4)«أحاديث يف يهم أنه إال»ذكره اجلوزجاين يف أثبت أصحاب الزهري، قال:  مالك، وإن

 مه يف الزهري يف احلفظ والثبت والضبط، وإن مل يكن هو أقوى الرواة عنه.والشأن يف تقدُّ 
قد قال ابن مث ، اوأما ابن جريج، فقد مرَّ أن يف مساعه هلذا احلديث من الزهري نظرً 

 .(4)«الزهري يف يءبش ليس جريج وابن»معي: 
واختللف يف األوزاعي، فعدَّه بعض األئمة يف أثبت أصحاب الزهري، وقال آخرون: إنه 

 .(3)يف الزهري ليس بذاك
، إال أن الطرباين مل يسق إسناده تامًّا، بل اختصره، (1)وعبدالرمحن بن إسحاق صدوق
يان بن عيينة، عن احلميدي، عن سف ه مباشرة إسنادَ وذكر فيه الفضل، وقد اختصر قبلَ 

يف مسنده، وباتفاق من أخرجه من  :الزهري، فذكر فيه الفضل أيًضا، مع أن رواية احلميدي
 طريقه، ليس فيها الفضل، وإمنا اختصر الطرباين وجتوَّز.

فهذا يبي أن يف رواية عبدالرمحن بن إسحاق، ويف عد ِّه فيمن ذكر الفضل، نظرًا، لعدم 
 .على وجههتبيُّ إسناده 

املقارنة بي رواية هؤالء )ابن جريج، واألوزاعي، ومعمر(، وبي رواية َمن رواه فلم يذكر و 
 الفضل فيه، متجاذبة بي جهتي:

، وإسقاطه تقصريًا ممن قصر به، وقد يكون الزهري ومتاًما ه جتويًداكرل األوىل: أن يكون ذِّ 
 الفضل حمفوظًا عنه. كرل نفسه، وعليه يكون ذِّ 

ع عدد من الرواة، وفيهم معمر، وهو من املقدَّمي يف الزهري، على ويؤيد هذا: اجتما 
 ذكر الفضل.

الفضل إمنا هو يف املنت، ألن له فيه قصة،  كرَ أن ذِّ  :اجلهة الثانية: أن يكون الصواب
 وخطأ. ه يف اإلسناد إدراج  كرَ ، وأن ذِّ النيب  وكان رديفَ 

________________________ 

 (.571، 4/574( شرح علل الرتمذي )4)

 (.4/575( السابق )4)

 (.576-4/573( السابق )3)

 (.3866( تقريب التهذيب )1)
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وفيهم عدد من أوثق أصحابه،  ويؤيد هذا: أن مجًعا كبريًا رواه عن الزهري كذلك، 
 كمالك، وسفيان بن عيينة، وشعيب، وصاحل بن كيسان.

أن عبدهللا بن عباس  توهُّمِّ لقريب للخطأ، و  أن ذكر الفضل يف املنت سبب  كذلك: و 
 يروي احلديَث عنه، ومثل هذا اإلدراج حيصل كثريًا هبذا السبب.

 وإىل اجلهة األوىل مال عدد من األئمة:
 عن ،عباس ابن عن ،يسار بن سليمان عن :الزهري عن الصحيح: »فقال البخاري

 .(4)«عباس بن الفضل
 بن الفضل حديث»وأخرج الرتمذي حديث ابن جريج وحده، بذكر الفضل، وقال: 

 ، ونقل كالم البخاري السابق يف علله، ويظهر أنه يقر ه عليه.«صحيح حسن حديث عباس
 احلديث وهذا»لمة، مث رواية ابن جريج، فقال: وأخرج البزار رواية عبدالعزيز بن أيب س

 اإلسناد من نقص سلمة أيب بن العزيزوعبدل  ،جريج ابنِّ  حديث والصواب...، الصواب هو
 «.الفضل عن :يقل فلم ،رجاًل 

بالنظر إىل ما سبق، فالظاهر أن الزهري قصَّر به جلماعة  ورأي هؤالء األئمة راجح  
 أصحابه، وجوَّده لبعضهم.

ابن أيب خيثمة اخلالف يف هذا احلديث مطواًل، ويف آخره اخلالف عن وقد ذكر 
  :فيه شك ال عرفة، غداةَ  رديفه كان عباس بن والفضل»: (4)الزهري، وعقب عليه بقوله

 أيب عن الزبري، أيب عن سعد، بن ليث حدثنا: قاال وعاصم، يونس، بن أمحد حدثنا
 غداةَ  قال أنه ،-النيب رديف وكان- الفضل عن عباس، ابن عن ،-عباس ابن موىل- معبد
 .«السكينة عليكم: »دفعوا حي مجع وعشية عرفة،

 جبري، بن سعيد عن إسحاق، أيب عن إسرائيل، حدثنا: قال الوليد، بن خلف حدثنا
 .املزدلفة من أفاض حي النيب رديف كنت: قال الفضل، عن عباس، ابن عن

 .فيه شك ال النحر غداة وهذا

________________________ 

 (.436( علل الرتمذي الكبري )ص4)

، ألن كالم ابن أيب خيثمة ليس يف خصوص رواية املنقول آنًفاكالم ابن أيب خيثمة هذا عن كالم األئمة   ( أخَّرتل 4)
 .، خبالف كالم األئمة السابق نقله عنهمموضع البحث هنا، بل هو كالم يف مجلة احلديثالزهري، وهي 
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 :مىن إىل قلد ِّم قد اسعب بن وعبدهللا
 مسعت: قال يزيد، أيب بن عبيدهللا حدثنا: قال عيينة، بن سفيان حدثنا: قال أيب، حدثنا

 .مىن إىل املزدلفة من أهله َضَعفة مِّن النيبُّ  َقدَّم ممن كنت: يقول عباس ابن
 .عبدهللا من سنًّا أصغر كان العباس بن عبيدهللا: قال عبدهللا، بن مصعب وأخربنا

 «.النيب رديف كان فيه، شك ال لفضل،وا
خارجي، وهو أن  لكون احلديث عن الفضل، لكن مبؤيدٍ  وهذا من ابن أيب خيثمة تأييد  

ابن عباس مل يشهد هذا احلديث، لكونه قد قلد ِّم مع الضعفة إىل مىن، فال بد أنه أخذه عن 
 .أخيه الفضل، حيث كان رديف النيب 

 كان ألنه الفضل عن الرواية البخاري رجح وإمنا» حجر بقوله: وعربَّ عن ذلك ابنل 
 سيأيت كما- الضعفة مع مىن إىل مزدلفة من تقدم قد عباس بنا وكان ،حينئذ  النيب ردف
 النيب أن ،عباس بنا عن ،عطاء طريق من والتكبري التلبية باب يف سبق وقد، -(4)باب بعد
 ثَ حدَّ  الفضل فكأنَّ  ،(4)اجلمرة مىر  حىت يليب يزل مل أنه الفضلل  فأخرب ،الفضلَ  أردف 

 .(3)«احلالة تلك يف شاهده مبا أخاه
وما ذكره احلافظ يتأيد أيًضا بأن ابن عباس نقل عن أخيه مشهًدا آخر من مشاهد 

معبد موىل  أيبهو ما أسنده ابن أيب خيثمة يف كالمه املنقول آنًفا من طريق ، حجة النيب 
 .(1)ابن عباس

________________________ 

(، وأسنده ابن أيب خيثمة يف كالمه املنقول 4578، 4577(، وأخرجه أيًضا قبل ذلك )4865( صحيح البخاري )4)
 آنًفا.

(، والنسائي 948)(، والرتمذي 4846(، وأبو داود )4484(، وأخرجه مسلم )4586( صحيح البخاري )4)
(، 4576( من طريق عبيدهللا بن عبدهللا، والبخاري )4585، 4611(، من طريق عطاء. وأخرجه البخاري )6/458)

( من طريق علي بن احلسي، والنسائي 6/476(، من طريق كريب موىل ابن عباس، والنسائي )4484ومسلم )
( من طريق سعيد بن جبري، مخستهم 6/475(، من طريق جماهد، والنسائي )3616(، وابن ماجه )6/475)

 )عبيدهللا، وكريب، وعلي بن احلسي، وجماهد، وسعيد( عن ابن عباس، به.

 (.1/58( فتح الباري )3)

 رديف وكان- عباس بن الفضل (، ومتام لفظه: عن459، 458، 6/468(، والنسائي )4484( وأخرجه مسلم )1)
 حىت ناقته، كاف   وهو ،«بالسكينة عليكم: »دفعوا حي للناس مجع، ةوغدا عرفة، عشية يف قال أنه ، هللا رسول
 بالرمي. التلبية قطع حديث ذكر مث ،«اجلمرة به يرمى الذي اخلذف حبصى عليكم: »قال ،-مىن من وهو- حمسرًا دخل
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، لتقدُّمه يف تلك األحوال ن عباس مل يشهد بعض أمور النيب فهذا يدل على أن اب
 مع الضعفة والثقل، وإمنا مسعها من أخيه الفضل، وهذا يؤيد قول من قال يف حديث اخلثعمية

 : عن الفضل.-وهو احلديث حمل البحث-
عل قرينةً وهذا املؤي ِّ  إال يف اخلالف  د مع كونه تارخييًّا من خارج اخلالف، إال أنه مل جيل

 بعد استيفاء النظر يف القرائن الداخلية، وإمكان ثبوت الوجه الذي يلذكر فيه الفضل.
، مما ثعمية عن ابن عباس، عن غري الفضلقد جاء حديث اخليتأيد ما سبق أيًضا بأنه و 

 مباشرة: يدل على أنه ليس من حديثه عن النيب 
 بن وحصي ،عباس بن لالفض عن يرويه عباس ابن فإن: للبخاري قلتقال الرتمذي: 

 سنان عن ،عباس ابن عن هذا روي وقد»: قال .«اصحيحً  يكون أن أرجو»: قال عوف؟
 فاحتمل ، النيب عن ،عباس ابن عن وروي ، النيب عن ،عمته عن ،اجلهين عبدهللا بن
 حيتمل ،منه مسعه الذي يذكر ومل ، النيب عن ،واحد غري عن هذا روى عباس ابن يكون أن
 .(4)«اصحيحً  هلُّ كل  يكون أن

 هذا يف شيء أصح: »فقال ؟الروايات هذه عن احممدً  وسألت: -أيًضا-وقال الرتمذي 
 أن وحيتمل»: حممد قال « النيب عن عباس، بن الفضل عن عباس، ابن روى ما :الباب
 ،وأرسله ، النيب عن هذا روى مث ، النيب عن وغريه الفضل من مسعه عباس ابن يكون

 .(4)«منه مسعه لذيا يذكر ومل
 املقارنة بني رواييت حيىي بن أيب إسحاق، والزهري، عن سليمان بن يسار:

لف عنه يف شيخ سليمان بي: رواه حيىي بن أيب إسحاق، عن سليمان، فاختل  *
عبيدهللا، وعبدهللا، والفضل، أبناء العباس، وسبق ترجيح أنه اضطرب يف هذا احلديث، ومل 

 ابي ِّه.صح يثبت على وجه يف تسمية
 ورواه الزهري، عن سليمان، عن عبدهللا بن عباس، عن الفضل بن عباس. *

عنه، من رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة، أورد رواية الزهري، ابن أيب خيثمة سبق أن وقد 
 ى روايةعقَّب علبعقب روايات حيىي بن أيب إسحاق واالختالف عنه يف تسمية الصحايب، ف

 

________________________ 

 (.436( العلل الكبري )ص4)

 (.3/469( السنن )4)
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 «.عبيدهللا وال ،عبدهللا وال ،الفضل يسم مل عباس، ابن عن: قال كذا»بقوله:  الزهري
وتبيَّ يف دراسة رواية الزهري أن تسميته: عبدهللا بن عباس، وجعله عنه، عن الفضل بن 

 عباس، حمفوظ عن الزهري، فبهذه الصفة يقارن برواية حيىي بن أيب إسحاق.
حيىي ، وهو بال شك أثبت من (4)وثبته وإتقانه جاللته على متفقوالزهري حافظ إمام، 

رواية الزهري هي الصواب، خاصة مع اضطراب حيىي بن أيب  فاألرجح أنبن أيب إسحاق، 
 إسحاق، وخمالفته للزهري، يف شيخ سليمان بن يسار.

ومع هذه املخالفة، فقد خالف حيىي بن أيب إسحاق يف منت احلديث، قال ابن حجر: 
 عن سألت وأهنا ،امرأة كانت السائلة أن على ابشه بنا عن كلها الروايات واتفقت»

 مث، رجل السائل أن على عنه الرواة فاتفق ،سليمان عن ،إسحاق أيب بن حيىي وخالفه ،أبيها
 أيب نإ :فقال سأل رجاًل  إن :هشيم فقال...، وأما املنت، ومتنه إسناده يف عليه اختلفوا

 :علية بنا وقال ...،كبرية عجوز أمي إن :فقال ،رجل فجاء :سريين بنا وقال ...،مات
 ،إسحاق أيب بن حيىي عن ،معمر اجلميعَ  وخالف ...،أمي أو أيب إن :فقال ،رجل فجاء
 .(4)«أمها عن سألت امرأة إن :روايته يف فقال

وهذا يؤكد أن رواية حيىي بن أيب إسحاق مضطربة، غري مضبوطة، فهؤالء كبار الثقات 
 ، ومتًنا.-سبق يف موضعه كما-ختتلف رواياهتم عنه إسناًدا 

ولذلك أخرج البزار رواييت يزيد بن زريع، وحممد بن سريين، عن حيىي بن أيب إسحاق، 
 قال ما خبالف ،يسار بن سليمان عن الزهري، فقال ،فيه اختلفوا قد احلديث وهذا»فقال: 

 ،الصواب هو احلديث وهذا»وجهي عن الزهري، وقال: ، مث أسند «إسحاق أيب بن حيىي
، يقصد: أنه مل يذكر الفضل بن عباس، إذ مل خيرج البزار (3)«إسحاق أيب بنل  حيىي منه وأغفل

من حديث حيىي إال ما كان من روايته عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، وقد تبيَّ 
 سابًقا أن اخلالف عن حيىي بن أيب إسحاق أوسع من هذا.

 هذا وىر »بن أيب إسحاق، وقال عقبها:  وأورد ابن عبدالرب ألوانًا من اخلالف عن حيىي
 

________________________ 

 (.5495( تقريب التهذيب )4)

 .(1/58( فتح الباري )4)

 (.44/134( مسند البزار )3)
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 ابن ورواية ،شك غري من ،عباس بن عبدهللا عن ،يسار بن سليمان عن ،شهاب ابنل  احلديثَ 
 .(4)«وإتقانه شهاب ابن حلفظ ،العلم أهل عند املدار عليها اليت هي احلديث هلذا شهاب

 احلكم على الوجه الراجح:
  هللا بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس ترجح أن سليمان بن يسار يرويه عن عبد

 .-رضي هللا عنهما-
 .(4)وسليمان بن يسار ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة

ومساعه من عبدهللا بن عباس ثابت يف طرق من هذا احلديث، كرواية سفيان بن عيينة، 
 .(3)وصاحل بن كيسان، وشعيب، عن الزهري، وصرح بسماعه منه البخاري

 .، وقد خرَّجاه يف الصحيحييحفهذا إسناد صح
 

عرض ابن أيب خيثمة اخلالف عن ثالث مدارات يف احلديث، وأشار يف ثنايا ذلك 
 إشارات، هي:

ترجيح الواسطة بي ابن سريين، وصحايب احلديث، وهي: حيىي بن أيب إسحاق،  -4
 عن سليمان بن يسار.

من أسقط الواسطة، وهو يزيد بن إبراهيم، قد ويظهر أن ابن أيب خيثمة اعتمد على أن 
 .، وهو هشام بن حسان، والتقصري ال يؤثر يف متام من أمت  قصَّر يف إسقاطها

ذلك: بأن أيوب رواه عن ابن سريين، عن رجل، عن صحايب احلديث، فذكر ويتأيد 
اسطة بي ، فهذه متابعة يف القدر املشرتك، وهو الو مبهمةالواسطة، وإن جعلها واسطة واحدة 

 ابن سريين، والصحايب.
ويتأيد أيًضا: بأن احلديث معروف من رواية حيىي بن أيب إسحاق، فهذا دليل على أنه 

 خَمرجه، وهو يقوي أن ابن سريين يرويه عنه.
 يف إشارة ابن أيب خيثمة الثانية. مبا سيأيتكما يتأيد هذا 

________________________ 

 (.4/387( التمهيد )4)

 .(4549تقريب التهذيب )( 4)

 (.1/14( التاريخ الكبري )3)
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 الدارقطين، وابن عبدالرب.وقد وافق ابَن أيب خيثمة على هذا الرتجيح: أبو حامت، و 

 ترجيح تسمية صحايب احلديث: الفضل بن عباس، ال: عبيدهللا بن عباس، يف رواية -4
 ابن سريين.

أرفع من هو وتأيد ذلك بأن هشام بن حسان، وهو الذي مساه: الفضل بن عباس، 
 أصحابه. الرواة عن ابن سريين، وأوثقِّ 

 ديث:اضطراب حيىي بن أيب إسحاق يف صحايب احل -3
حيث عرض ابن أيب خيثمة اختالف أربعة حفاظ عن حيىي، هم: ابن علية، ومحاد بن 

 يبد يف كالمه ميل ظاهر إىل ترجيح أحد األوجه.ومل زيد، وشعبة، وحممد بن سريين، 
 : النسائي.-إشارةً -ووافقه على هذا 

 استغراب رواية الزهري بعدم تسمية الصحايب: -1
مجع مرويات الزهري واختالف أصحابه عنه أوضح أن تسمية تبيَّ يف الدراسة أن لكن 

الصحايب: عبدهللا بن عباس، حمفوظة عنه، وأنه حمفوظ  عنه أيًضا جعله عنه، عن الفضل بن 
 األخرية مما يلي. عباس، وهو ما أشار إليه ابن أيب خيثمة اإلشارةَ 

عد بي ترجيح كون شيخ الزهري: سليمان بن يسار، خبالف شك الليث بن س -6
 سليمان بن يسار، وأيب سلمة بن عبدالرمحن، وكليهما.

وتأيد هذا بأن الشك يف اجلملة دليل  على نزول الضبط، وأن يف حديث الليث عن 
، والشك ضرب  من ذلك، كما يؤيده أنه مل يتابع الليث على ذكر ضطراباال بعضالزهري 

 عن سليمان بن يسار وحده.، بل رووه -فيما وجدت-أصحاب الزهري أحد  من أيب سلمة 
 كون احلديث عن عبدهللا بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس:صحة   -5

وقد أيَّد ابن أيب خيثمة هذا بقرينة خارجية، هي قرينة التاريخ، واملعروف يف أحداث 
، حيث إن عبدهللا بن عباس قلد ِّم مع الضعفة إىل مىن، ومل يشهد بعض حجة النيب 
، فهذا يؤيد أنه  ه، حيث كان الفضل رديفواها عن أخيه الفضل، عنهفر ،  مشاهد النيب

 أخذ هذا احلديث عنه.
بن عباس، عن عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن عبدهللا ويتأيد هذا بأنه قد جاء 

الزهري، ومعمر من املقدمي عن ابن جريج، واألوزاعي، ومعمر، أخيه الفضل، وهي رواية 
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. ويظهر أن الرواية بإسقاط الفضل فيها تقصري وقع من الزهري ابهيف الزهري وأحفظ أصح
 نفسه، أو من بعض أصحابه.

: أن ابن عباس روى حديث اخلثعمية أيًضا عن غري ما رجحه ابن أيب خيثمةكما يؤيد 
 . أخيه الفضل، مما يدل على أنه ليس من حديثه عن النيب
 لرتمذي، والبزار، وابن عبدالرب.وقد وافق ابَن أيب خيثمة على ذلك: البخاري، وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/353)التاريخ الكبري الس ِّ
 .جنيد أبو: اخلزاعي حصني بن وعمران (7251)

 :يعين- عبدهللا بن خالد حدثنا: قال الدواليب، الصباح بن حممد حدثنا -7251
 هللا رسول أنحصني،  بن عمران عن رجل، عن يه،أب عن الزبري، بن حممد عن ،-الطحان
، ميني كفارة وكفارهتا معصية، يف نذر ال»: قال». 

 .عمران عن رجل، عن أبيه، عن الزبري، بن حممد عن: قال وكذا
 أيب بن حيىي حدثنا: قال يزيد، بن أبان حدثنا: قال سلمة، أبو وحدثناه -7251

 .مثله النيب، عن حصني، بن عمران عن بيه،أ عن احلنظلي، الزبري بن حممد عن كثري،
 

 :حممد بن الزبري، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصني الوجه األول:
(، 5113(، وشرح مشكل اآلثار )3/151أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) *

 من طريق أيب غسان مالك بن إمساعيل،
 مسدد بن مسرهد، ( من طريق23/33وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 وداود بن عمرو،
ال »، به، بلفظ: خالد بن عبدهللا الطحانثالثتهم )أبو غسان، ومسدد، وداود( عن 

 ، ولفظ أيب غسان أحاله الطحاوي إىل رواية أخرى هبذا اللفظ.«نذر يف غضب...
(، ومن طريقه 3525كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-وأخرجه مسدد يف مسنده  *

( عن عفان، والروياين 11122، وأمحد )-(15/501(، والطرباين )7/51النسائي )
عن حممد بن زياد أيب  -(23/31ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 151)

(، وابن عساكر يف 70، 10/21(، والكبري )3500يادي، والبيهقي يف الصغري )عبدهللا الز 
، أربعتهم )مسدد، وعفان، املبارك بن عبدالرمحن(، من طريق 23/35تاريخ دمشق )

 والزيادي، وعبدالرمحن بن املبارك( عن عبدالوارث بن سعيد،
عن إمساعيل  -(23/33ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 11121وأمحد )

 بن إبراهيم ابن علية،
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، والطحاوي -(23/35ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 11555وأمحد )
كما -(، واختالف العلماء 5113(، وشرح مشكل اآلثار )3/130) يف شرح معاين اآلثار

( من طريق حيىي بن 3/302عن علي بن معبد، واحلاكم ) -(5/33يف خمتصره للجصاص )
( من طريق حممد بن الوليد بن أيب الوليد 23/35أيب طالب، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

طالب، والفحام( عن عبدالوهاب بن الفحام،  أربعتهم )أمحد، وعلي بن معبد، وابن أيب 
 عطاء اخلفاف،
 ( عن أمحد بن عبدة، عن محاد بن زيد،3211والبزار )

ومن طريقه البيهقي -( 7/355( عن حممد بن وهب، وابن عدي )7/55والنسائي )
من طريق حممد بن احلارث، كالمها )حممد بن وهب، وحممد بن احلارث( عن  -(10/70)

( من طريق عبدالرحيم بن سليمان، كالمها )حممد بن 15/501 )حممد بن سلمة، والطرباين
 سلمة، وعبدالرحيم( عن حممد بن إسحاق،

مخستهم )عبدالوارث، وابن علية، وعبدالوهاب بن عطاء، ومحاد، وابن إسحاق( عن 
 من رواية أمحد، وعلي بن معبد،-ابن علية، وعبدالوهاب  لفظ، به، بنحوه، و حممد بن الزبري

، إال ما «ال نذر يف غضب: »-من رواية مسدد، وعفان، والزيادي-وعبدالوارث  ،-والفحام
 «.ال نذر يف معصية»كان من رواية الطرباين من طريق مسدد، فقد جاء بلفظ األصل: 

إال أن حممد بن احلارث جعله عن حممد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن حممد بن 
 الزبري، عن رجل صحبه، عن عمران.

 : حممد بن الزبري، عن أبيه، عن عمران بن حصني:الوجه الثاين
عن أيب ( عن إبراهيم بن أيب داود، 3/151أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) *
 إىل رواية أخرى هبذا اللفظ. ، ولفظه حمال«ال نذر يف غضب»، به، بلفظ: سلمة

،  ( من طريق هشام بن يوسف3/302واحلاكم ) ،(12512عبدالرزاق )أخرجه و  *
 كالمها )عبدالرزاق، وهشام( عن معمر،

(، من 7/55(، والنسائي )3/155(، واألوسط )3/3والبخاري يف التاريخ الكبري )
 طريق شيبان بن عبدالرمحن،
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 (، من طريق الوليد بن10/70/خمطوط(، والبيهقي )103وإبراهيم بن دحيم يف فوائده )
(، 7/55يوب بن سويد، والنسائي )/خمطوط( من طريق أ102مزيد، وابن دحيم يف فوائده )

 -(10/70ومن طريقه البيهقي )-( 7/355(، من طريق بقية، وابن عدي )15/501والطرباين )
 واقد بن عبدهللا( من طريق 23/33من طريق هقل بن زياد، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 تادة( عن األوزاعي،أيب قتادة احلراين، مخستهم )الوليد بن مزيد، وأيوب، وبقية، وهقل، وأبو ق
 (، من طريق علي بن املبارك،15/501(، والطرباين )7/57والنسائي )
 ( من طريق عبدهللا بن بشر،7/55والنسائي )

/ضمن جمموع: من حديث خيثمة بن 15)صاألول من فوائده وخيثمة بن سليمان يف 
 ند أيب حنيفة(، وأبو نعيم يف مس23/55ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( سليمان

 (، من طريق روح بن القاسم،55، 23/57(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )31)ص
سبعتهم )معمر، وشيبان، واألوزاعي، وعلي بن املبارك، وعبدهللا بن بشر، وروح( عن 

من رواية الوليد بن -، به، بنحوه، وقال شيبان، وعبدهللا بن بشر، واألوزاعي حيىي بن أيب كثري
، وجاء اللفظان عند «ال نذر يف غضب: »-بن سويد، وهقل، وأيب قتادة، عنه وأيوب مزيد،

 ابن عساكر عن روح.
يف -إال أن معمرًا جعله عن حيىي بن أيب كثري، عن رجل من بين حنظلة، عن عمران 

 .-يف رواية عبدالرزاق، عنه-مباشرة  ، وعن النيب -رواية هشام، عن معمر
: عن حيىي، عن رجل من بين حنظلة، -يد بن مزيد، عنهيف رواية الول-وقال األوزاعي 

: عن حيىي، عن حنظلة، عن عمران، -يف رواية أيوب بن سويد، عنه-عن عمران، وقال 
: عن حيىي، عن رجل من بين حنظلة، عن أبيه، عن عمران، -يف رواية هقل، عنه-وقال 
 عن :قال أو ،احلسن عن ،ريالزب بن حممد عن: عن حيىي، -يف رواية أيب قتادة احلراين-وقال 

 .عمران عن ،امجيعً  عنهما أو ،أبيه
ومن طريقه أبو نعيم يف مسند أيب حنيفة -( 575وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *

(، 23/31(،  وابن عساكر يف تاريخ دمشق )7/351، وابن عدي يف الكامل )-(31)ص
ب( عن عبدالوارث بن ، كالمها )الطيالسي، وابن حساحساب بن عبيد بن حممدمن طريق 

 سعيد،
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 (، وشرح مشكل3/151(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )15512وابن أيب شيبة )
 (، من طريق عباد بن العوام،23/51(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )5115اآلثار )

(، وشرح 3/151( عن قتيبة، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )7/55والنسائي )
( من طريق حممد 15/500، من طريق حيىي بن حسان، والطرباين )(5111مشكل اآلثار )

ومن طريقه ابن عساكر يف -( 271بن الفضل عارم، وابن أخي ميمي الدقاق يف فوائده )
، واخلطيب يف تاريخ بغداد -(1/333(، واملزي يف هتذيب الكمال )23/51تاريخ دمشق )

( من 31يف مسند أيب حنيفة )ص (، من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل، وأبو نعيم12/27)
( من طريق سعيد بن منصور، 5/1طريق حممد بن أيب بكر املقدمي، وابن حزم يف احمللى )

(، من طريق خلف بن هشام، 23/51(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )10/70والبيهقي )
سبعتهم )قتيبة، وحيىي بن حسان، وعارم، وإسحاق بن أيب إسرائيل، واملقدمي، وسعيد، 

 وخلف( عن محاد بن زيد،
من طريق  -(23/51ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 152والروياين )

 فضيل بن عياض،
(، 5110(، وشرح مشكل اآلثار )3/151والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )

(، وأبو 7/351، وابن عدي )-(5/33كما يف خمتصره للجصاص )-واختالف العلماء 
 ، من طريق جرير بن حازم،-(31يفة )صنعيم يف مسند أيب حن

ومن طريقه ابن -/املنتقى منه( 17وأبو القاسم املروزي احلامض يف األول من حديثه )
من طريق عبدالرمحن بن عثمان أيب حبر البكراوي،  -(23/30عساكر يف تاريخ دمشق )

ح من طريق رو  -(23/30ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 10/70والبيهقي )
 بن عبادة، كالمها )أبو حبر، وروح( عن سعيد بن أيب عروبة،

 ( من طريق أيب عبيد القاسم بن سالم، عن عبدالوهاب بن عطاء،15/500والطرباين )
( من طريق رواد بن اجلراح، عن إبراهيم بن 23/51وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 طهمان،
 يان الثوري،( من طريق سعيد بن أيب اهليفاء، عن سف23/31)فيه و 
 أبيض بن األغر،عن و 
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بن أيب وا ،جريرو  ،فضيل بن عياضو  ،محادو  ،عباد بن العوامو  ،عبدالوارثعشرهتم )
حممد بن ( عن وأبيض بن األغر ،الثوريو  ،بن طهمانوعبدالوهاب بن عطاء، وا ،عروبة
ن حساب، الوارث )من رواية ابأيب عروبة، وعبد   بن   إال سعيد  - لفظهم، به، بنحوه، و الزبري

، وقال املقدمي، عن محاد بن زيد: «ال نذر يف معصية: »-عنه(، وجريرًا )عند ابن عدي(
 «.ال نذر يف معصية هللا، وال يف غضب»

إال أن أبا حبر البكراوي جعله عن سعيد بن أيب عروبة، عن حيىي بن أيب كثري، عن 
 حممد بن الزبري.

 عمران بن حصني: الوجه الثالث: حممد بن الزبري، عن احلسن، عن
 -(23/57ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 11132أخرجه أمحد ) *

(، عن أيب 3/151(، واألوسط )3/3عن إمساعيل بن أبان، والبخاري يف التاريخ الكبري )
( من طريق أمحد 15/113( من طريق عبيد بن حيىي، والطرباين )7/51غسان، والنسائي )

( من طريق جبارة، مخستهم )إمساعيل بن أبان، وأبو غسان، 7/351بن يونس، وابن عدي )
 وعبيد بن حيىي، وأمحد بن يونس، وجبارة( عن أيب بكر النهشلي،

، والطرباين -(23/51ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 11152وأمحد )
لروياين ( من طريق أيب داود، وا7/51(، من طريق عبدهللا بن الوليد، والنسائي )15/113)
من طريق أيب أمحد الزبريي،  -(23/51ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 71)

( من طريق يزيد بن أيب حكيم، واحلاكم 3/115وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني بأصبهان )
(، وأبو نعيم يف حلية 3/302( من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، واحلاكم )3/302)

(، من طريق أيب حذيفة، وأبو نعيم يف حلية 35سند أيب حنيفة )ص(، وم7/17األولياء )
( من طريق حممد 37( من طريق الفريايب، وأبو نعيم يف مسند أيب حنيفة )ص7/17األولياء )

 وأبو  ،عبدهللا بن الوليد( من طريق معاوية بن هشام، تسعتهم )10/70بن قيس، والبيهقي )
 حممد بن قيس،و  ،الفريايبو  ،حذيفة وأبو  ،نعيم وأبو  ،يزيد بن أيب حكيمو  ،أمحد وأبو  ،داود

 ( عن سفيان الثوري،معاوية بن هشامو 
 ( من طريق أيب معاوية الضرير، عن إبراهيم بن طهمان،3210والبزار )
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(، وأبو نعيم يف مسند أيب حنيفة 1135-1111واحلارثي يف مسند أيب حنيفة )
(، وابن عساكر يف تاريخ 1015، 1025(، وابن خسرو يف مسند أيب حنيفة )37)ص

 (، من طريق أيب حنيفة النعمان بن ثابت،23/57دمشق )
، به، حممد بن الزبريأربعتهم )النهشلي، والثوري، وابن طهمان، وأبو حنيفة( عن 

من رواية عبدهللا بن -، والثوري -من رواية أمحد بن يونس، عنه-النهشلي  لفظبنحوه، و 
أو »، أو: «ال نذر يف معصية وال غضب: »-، عنهأيب حكيميزيد بن و  ،أيب داودالوليد، و 

 «.ال نذر يف غضب»، واقتصر إمساعيل بن أبان، عن النهشلي، على: «غضب
 الوجه الرابع: حممد بن الزبري، عن رجل، عن عمران بن حصني:

عن  -(5/7ومن طريقه ابن حزم يف احمللى )-( 15511أخرجه ابن أيب شيبة ) *
 البن قلت، قال معتمر: حصني بن عمران عنعن حممد بن الزبري، معتمر بن سليمان، 

 .عمران عن رجل، حدثنيه ولكن ،ال: قال ؟عمران من مسعه من حدثكه: الزبري
 «.ال وفاء لنذر يف غضب»وأحال ابن أيب شيبة لفظه مبثل لفظ رواية سبقته بلفظ: 

 

 مَّن دونه على أوجه:روى احلديث حممد بن الزبري، واختُلف عنه وع
 : حممد بن الزبري، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصني:الوجه األول

من رواية مسدد، وعفان، -: خالد بن عبدهللا الطحان، وعبدالوارث بن سعيد ورواه عنه
، وإمساعيل بن علية، وعبدالوهاب بن -وأيب عبدهللا الزيادي، وعبدالرمحن بن املبارك، عنه

ية أمحد، وعلي بن معبد، وحيىي بن أيب طالب، وحممد بن الوليد الفحام، من روا-عطاء 
من رواية حممد -، وحممد بن إسحاق -من رواية أمحد بن عبدة، عنه-، ومحاد بن زيد -عنه

 .-بن سلمة )يف قول حممد بن وهب، عنه(، وعبدالرحيم بن سليمان، عنه
 بن حصني:: حممد بن الزبري، عن أبيه، عن عمران الوجه الثاين

من رواية أبان، وشيبان، واألوزاعي )يف قول هقل، وأيب -ورواه عنه: حيىي بن أيب كثري 
قتادة احلراين، عنه، غري أن هقاًل مل يسم ابن الزبري(، وعلي بن املبارك، وعبدهللا بن بشر، 

ارث ، وعبدالو -وروح بن القاسم، وسعيد بن أيب عروبة )يف قول أيب حبر البكراوي، عنه(، عنه
، وعباد بن -من رواية أيب داود الطيالسي، وحممد بن عبيد بن حساب، عنه-بن سعيد 
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من رواية قتيبة، وحيىي بن حسان، وحممد بن الفضل عارم، وابن أيب -العوام، ومحاد بن زيد 
، وفضيل -إسرائيل، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وسعيد بن منصور، وخلف بن هشام، عنه

، -من رواية روح بن عبادة، عنه-حازم، وسعيد بن أيب عروبة  بن عياض، وجرير بن
من رواية رواد بن -، وإبراهيم بن طهمان -من رواية أيب عبيد، عنه-وعبدالوهاب بن عطاء 

 ، وأبيض بن األغر.-من رواية سعيد بن أيب اهليفاء، عنه-، وسفيان الثوري -اجلراح، عنه
 ، عن عمران:: حممد بن الزبري، عن احلسنالوجه الثالث

من رواية عبدهللا بن الوليد، وأيب داود -ورواه عنه: أبو بكر النهشلي، وسفيان الثوري 
الطيالسي، وأيب أمحد الزبريي، ويزيد بن أيب حكيم، وأيب نعيم، وأيب حذيفة، والفريايب، 

من رواية أيب معاوية، -، وإبراهيم بن طهمان -وحممد بن قيس، ومعاوية بن هشام، عنه
من رواية األوزاعي )يف قول أيب قتادة احلراين، عنه(، -، وأبو حنيفة، وحيىي بن أيب كثري -عنه

 .-عنه، بالشك  
 : حممد بن الزبري، عن رجل، عن عمران:الوجه الرابع

من رواية األوزاعي )يف قول الوليد -ورواه عنه: معتمر بن سليمان، وحيىي بن أيب كثري 
من رواية -، وحممد بن إسحاق -لرجل : حنظلة(، عنهبن مزيد، وأيوب بن سويد )ومسى ا

 .-حممد بن احلارث، عن حممد بن سلمة، عنه
 لف عن مجاعة دون حممد بن الزبري، مث اختُلف عنه.وقد تبني من العرض السابق أنه اختُ 

 أواًل: اخلالف عمَّن دون حممد بن الزبري:
 عبدالوارث بن سعيد: -1

 اختُلف عن عبدالوارث:
 ، عن حممد بنعبدالوارث سدد، وعفان، والزيادي، وعبدالرمحن بن املبارك، عنفقال م *

 عمران. الزبري، عن أبيه، عن رجل، عن
وقال الطيالسي، وحممد بن عبيد بن حساب، عن عبدالوارث، عن حممد بن الزبري،  *

 عن أبيه، عن عمران، أسقطا الرجل.
وجوَّده اجلماعة الثقات، بل ذكر ، -فيما يظهر- وقد قصَّر به الطيالسي، وابن حساب

 فيه أبو عبدهللا الزيادي قصة يف إسناده، فقال حيث رواه عن عبدالوارث، عن حممد بن الزبري،
 بن عمران فسأل ،اإنسانً  فأمر قومه، مسجد يف يصلي أال نذر أنه ،حدثه رجاًل  أنعن أبيه: 
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ديث، وهذا يدل احل...« غضب يف نذر ال: »يقول  هللا رسول مسعت: فقال ،حصني
 على ضبط الواسطة يف حديث عبدالوارث.

 عن رواه عبدالوارث أن واحملفوظ: »-عقب رواية ابن حساب-ولذا قال ابن عساكر 
 .(1)«عمران عن ،رجل عن ،أبيه عن ،حممد

 عبدالوهاب بن عطاء: -5
 اختُلف عنه:

 الوليد الفحام، ، وعلي بن معبد، وحيىي بن أيب طالب، وحممد بنبن حنبل فرواه أمحد *
 ، عن حممد بن الزبري، عن أبيه، عن رجل، عن عمران،عبدالوهاب عن

 ، فأسقط منه الرجل.عبدالوهاب ورواه أبو عبيد، عن *
ورواية اجلماعة أضبط، لكثرهتم، وفيهم إمام كأمحد، وألن اإلسقاط قد يكون تقصريًا 

 من أيب عبيد، وزيادة الواسطة دليل على مزيد ضبط.
 بن زيد: محاد -3

 اختُلف عنه:
 زبري، عن أبيه، عن رجل، عن عمران.، عن حممد بن المحاد فرواه أمحد بن عبدة، عن *
ورواه مجاعة من أصحاب محاد، هم: قتيبة، وحيىي بن حسان، وعارم، وابن أيب  *

إسرائيل، واملقدمي، وسعيد بن منصور، وخلف بن هشام، عن محاد، عن حممد بن الزبري، 
 ن عمران، مل يذكروا الرجل فيه.عن أبيه، ع

واألظهر أن اتفاق سبعة من أصحاب محاد، فيهم بعض أثبت الرواة عنه، كعارم، الذي 
، أقوى من (5)«مهدي بن عبدالرمحن بعد زيد بن محاد أصحاب أثبت»قال فيه أبو حامت: 

فيما -اده ، ومع أنه زاد يف اإلسناد رجاًل، إال أن انفر (3)انفراد أمحد بن عبدة، وهو ثقة
 مقابل اجلماعة، ال يساعد تقوية روايته وجعلها حمفوظة عن محاد. -وجدت
 

________________________ 

 (.23/31( تاريخ دمشق )1)

 (.5/25( اجلرح والتعديل )5)

 (.73)التهذيب ( تقريب 3)
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 حممد بن إسحاق: -3
 اختُلف عن حممد بن سلمة احلراين، الراوي عنه:

فرواه حممد بن وهب، عنه، عن ابن إسحاق، عن حممد بن الزبري، عن أبيه، عن  *
 .رجل، عن عمران

 والد  - بن سلمة، عن ابن إسحاق، فأسقط الزبري   ورواه حممد بن احلارث، عن حممد *
 ، وجعله عن حممد بن الزبري، عن رجل، عن عمران.-حممد

وتابع عبُدالرحيم بُن سليمان حممد  بن سلمة على رواية حممد بن وهب، عنه، بإثبات 
 الزبري يف اإلسناد.

ل»وحممد بن احلارث قال فيه النسائي:   مراد النسائي هبذا:ن ، ورمبا كان مِّ (1)«صاحل يُرسِّ
 ل، وهو ما وقع منه هنا.ارسأنه يقصر يف األسانيد، وُيسقط الرواة، على املعىن العام لإل

واحملفوظ عن ابن إسحاق: القول الذي جوَّده حممد بن وهب، عن حممد بن سلمة، 
 الذي تابع عبُدالرحيم بُن سليمان ابن  سلمة عليه.

 حيىي بن أيب كثري: -2
 اختُلف عنه وعمن دونه:

حيىي  فرواه أبان، وشيبان، وعلي بن املبارك، وعبدهللا بن بشر، وروح بن القاسم، عن *
 ، عن حممد بن الزبري، عن أبيه، عن عمران.بن أيب كثري

 ورواه معمر، عن حيىي، واختُلف عنه: *
 .يب ، عن حيىي، عن رجل من بين حنظلة، عن النمعمر فرواه عبدالرزاق، عن **  
 ورواه هشام بن يوسف، عن معمر، عن حيىي، عن رجل من بين حنظلة، عن عمران. **  
 ورواه عنه األوزاعي، واختُلف عنه: *
 .عمران عن حنظلة، بين من رجل عن حيىي، عن ،عنه مزيد، بن الوليدفرواه  **  
 .عمران، عن حنظلة، عن حيىي، عن، عنه سويد، بن أيوب ورواه **  
 عمران. عن أبيه، عن حنظلة، بين من رجل عن حيىي، عن ،عنه هقل،ه وروا **  

________________________ 

 (.3/231( هتذيب التهذيب )1)
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: قال أو احلسن، عن الزبري، بن حممد عن حيىي، عن ، عنه،احلراين قتادة وأبورواه  **  
 .عمران عن مجيًعا، عنهما أو أبيه، عن

 ورواه سعيد بن أيب عروبة، عن حيىي بن أيب كثري، يف وجٍه عنه: *
 عن أبيه، عن الزبري، بن حممدأبو حبر البكراوي، عن حيىي، عن  فقد رواه عنه **  
 عمران،
 ورواه روح بن عبادة، عن سعيد، عن حممد بن الزبري، به، فأسقط حيىي. **  

 فأما اخلالف عن معمر:
من أثبات  ،وهشام بن يوسف ،فالظاهر أن الوجهني حمفوظان عنه، فإن عبدالرزاق

 .-(1)كما قال ابن معني-أثبت منه فيه  أصحاب معمر، وإن كان عبدالرزاق
أهبم شيخ حيىي، وجعله رجاًل من بين حنظلة، وهو حممد بن  -على كل حال-ومعمر 

 الزبري نفسه، فإنه حنظلي.
 وأما اخلالف عن األوزاعي:

فالظاهر أن يف رواية أيوب بن سويد سقطًا، فإنه قال عن األوزاعي: عن حيىي، عن 
: عن رجل من بين -كما يف رواية الوليد بن مزيد، وهقل- حنظلة، عن عمران، وصوابه

، وقد يكون سقط عليه شيء يف كتابه، أو سقط من (5)حنظلة. وأيوب بن سويد ضعيف
 بعض الرواة دونه.

على ثالثة أوجه، وأبو قتادة  وقد رواه أبو قتادة احلراين، عن األوزاعي، وفيه شك  
 ، وال عربة بروايته.(3)مرتوك

 أن على يدل ما حيىي عن األوزاعي روى وقد»هبا ابن عساكر، فقال:  وقد اعترب
، وهذا وإن كان له (3)، فأسند رواية أيب قتادة«احلنظلي... الزبري بن حممد من فيه االضطراب

________________________ 

 (.3/130( تاريخ ابن معني، برواية الدوري )1)

، والظاهر من مجلة كالم األئمة «صدوق خيطئ: »على وصفه بقول (112)التهذيب ابن حجر يف تقريب اقتصر ( 5)
 .(1/503. انظر: هتذيب التهذيب )أنه دون هذا، بل إن ابن معني اهتمه بسرقة احلديث، وترك ابن املبارك حديثه

 (.3157)التهذيب ( تقريب 3)

 (.23/33( تاريخ دمشق )3)
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، -فيما يظهر- ، إال أن هذه الرواية عين ها ال تفيده-كما سيأيت إن شاء هللا-ما يدل عليه 
 لشدة ضعفها.

 ص اخلالف عن األوزاعي على وجهني:وعليه، يتلخ
الوليد بن مزيد، وأيوب  :عنه، عن حيىي، عن رجل من بين حنظلة، عن عمران، رواه *

 بن سويد، عنه.
 اهلقل بن زياد، :وعنه، عن حيىي، عن رجل من بين حنظلة، عن أبيه، عن عمران، رواه *

 عنه.
 أن أيوب بن سويد ضعيف،، وسبق (1)والوليد بن مزيد ثقة من أثبت أصحاب األوزاعي

ال يكتب حديث األوزاعي عن أوثق من »إال أن اهلقل أثبت يف األوزاعي منهما، قال أمحد: 
، وقال يعقوب «هقل من ياألوزاع يف أثبت أحد   هاهنا كان ما»، وقال أبو مسهر: «هقل

، وجعله مروان بن حممد أول عشرة هم أعلم «األوزاعي أصحاب أعلى هو»بن سفيان: 
من أوثق أصحاب »اس باألوزاعي وجملسه وفتياه وحديثه، وقال ابن عمار املوصلي: الن

 .(5)«األوزاعي
فرواية اهلقل اجملوَّدة بذكر الرجل من بين حنظلة، وذكر أبيه، هي األحفظ، وإن كان 

أن االختالف فيه هذا سببه األوزاعي، فإنه كان ال يقيم حديث حيىي، وضاع  جدًّا حمتماًل 
 .-(3)كما ذكر أمحد- كتابه عنه

هو حممد بن الزبري نفُسه، وعليه،  -كما مرَّ يف رواية معمر-والرجل من بين حنظلة 
 متابًعا جلماعة الرواة عن حيىي بن أيب كثري. -يف األقوى عنه-فيكون األوزاعي 

 وأما اخلالف عن سعيد بن أيب عروبة:
، ومل (3)ضعيف -بن أيب كثري الذي جعل سعيًدا يرويه عن حيىي-فإن أبا حبر البكراوي 

الذي - بن عبادة ، وأما روح(2)، حيث كان سعيد اختلطأجد نصًّا يف وقت مساعه من سعيد
________________________ 

 .(217)ص -والعشرينالتاسع -سبقت اإلحالة يف ذلك يف احلديث السابق ( 1)

 .سبقت اإلحالة يف ذلك يف املوضع املذكور أيًضا( 5)

 (.711، 5/177(، شرح علل الرتمذي )311( مسائل أيب داود )ص3)

 (.3133)التهذيب ( تقريب 3)

 (.5312( تقريب التهذيب )2)
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وهو ممن ، (1)صاحب تصانيف ، فثقة فاضل-جعله عن سعيد، عن حممد بن الزبري مباشرة
 ، وروايته أصح وأقوى.(5)مسع من سعيد قبل اختالطه

بن أيب كثري: أبان، وشيبان، وعلي بن املبارك،  ومما سبق يتبني أن أصحاب حيىي
وعبدهللا بن بشر، وروح بن القاسم، اتفقوا على الرواية عنه، عن حممد بن الزبري، عن أبيه، 

 عن عمران، ووافقهم األوزاعي، لكنه أهبم ابن الزبري، فجعله رجاًل من بين حنظلة، وهو هو.
حيىي، فجعله رجاًل من بين حنيفة، ومل خيالف عن حيىي إال معمر، فإنه أهبم شيخ 

وأسقط ما بعده يف رواية عبدالرزاق عنه، فجعله عن الرجل مرساًل، وأما يف رواية هشام بن 
 يوسف، فجعله عن الرجل، عن عمران.

مث أسند رواية هشام بن يوسف، ف، «كثري أيب بن حيىي عن معمر أعضله»قال احلاكم 
 أن أراد فإنه ،شك بال الزبري بن حممد هو ،(3)ىيحي عن معمر يسمعه مل الذي الرجل»قال: 
 .(3)««حنيفة بين من» :فقال ،«حنظلة بين من» :يقول

ر فيه يف كال الروايتني، واحملفوظ عن حيىي بن أيب كثري وعليه، فالظاهر أن معمرًا قد قصَّ 
 رواية اجلماعة اجملوَّدة.

 إبراهيم بن طهمان: -1
 اختُلف عنه:

، عن حممد بن الزبري، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان عن ،راحفرواه رواد بن اجل *
 .عمران
 ، عن حممد بن الزبري، عن احلسن، عن عمران.ابن طهمان عن ،ورواه أبو معاوية *
 

________________________ 

 (.1115)التهذيب ( تقريب 1)

(، وقد ذكره 5/733(، شرح علل الرتمذي )1/320(، سؤاالت اآلجري أليب داود )1/112( هتذيب التهذيب )5)
فيمن مسع من سعيد بعد االختالط، وهذا فيه نظر، ألن ابن حجر نفس ه  -(301يف مقدمة الفتح )ص-ابن حجر 

ه:  ، وليس يف هذا أنه «اختلط إنه: يل فقيل وقدمت، غبت، مث االختالط، قبل سعيد من مسعت»نقل قول روح نفسِّ
 «.مساعه منه صاحل»نية، وقد اعتمد أبو داود أن مساعه منه قبل اهلزمية، وقال أمحد: مسع منه يف القدمة الثا

 : مل يسمع امسه، ومل يضبطه، فأهبمه.-فيما يظهر- ( يعين3)

 (.3/302( املستدرك )3)



 ثالثونالاحلديث  233                                                                                                

، فإنه أوثق (5)، وأبو معاوية وإن كان قد يهم يف حديث غري األعمش(1)ورواد ضعيف
 من رواد على كل حال، وروايته أقوى.

 الثوري: سفيان -7
 اختُلف عنه:

 مد بن الزبري، عن أبيه، عن عمران.فرواه سعيد بن أيب اهليفاء، عنه، عن حم *
ورواه عبدهللا بن الوليد، وأبو داود، وأبو أمحد الزبريي، ويزيد بن أيب حكيم، وأبو  *

، نعيم، وأبو حذيفة، والفريايب، وحممد بن قيس، ومعاوية بن هشام، عنه، عن حممد بن الزبري
 عن احلسن، عن عمران.

 بن سعيد، وجعله املزي: (3)وسعيد بن أيب اهليفاء جعله العقيلي: سعيد بن سامل القداح
، مع (2)، وفرق اخلطيب بني ابن أيب اهليفاء، وهذين كليهما، فجعلهم ثالثة(3)العطار سالم

زيَّ، ناقاًل تصريح تثبيته أن اسم والد ابن أيب اهليفاء: سامل، ال سالم، وهبذا تعقب مغلطاي امل
 .(1)بذلك -أحد الرواة عن ابن أيب اهليفاء-حيىي بن آدم 

وهذا يبني أن قول املزي فيه نظر، وأن كونه القداح  أو رجاًل ثالثًا حمتمل، وقد نسب ابن 
 ، ومل أجد من نسب القداح كذلك، وهللا أعلم.(7)أيب اهليفاء أسديًّا

، فإنه هاهنا خالف مجًعا من أصحاب الثوري، فيهم األثبات يف حديثه، كأيب  وعلى أيٍ 
 نعيم، والفريايب، وغريمها، وروايتهم هي احملفوظة عن سفيان.

وسبب املخالفة: أن ابن أيب اهليفاء قرن الثوري بأبيض بن األغر، فحمل روايته على 
 روايته.

________________________ 

 الثوري عن حديثه ويف فرتك، بأخرة اختلط صدوق(: »1125)التهذيب يف تقريب ابن حجر  وهذه حمصلة قول (1)
 «.شديد ضعف

 (.2531)التهذيب ( تقريب 5)

 (.5/105( ضعفاء العقيلي )3)

 (.31/151هتذيب الكمال )حاشية  (3)

 (.5/133( تلخيص املتشابه )2)

 (.15/577( إكمال هتذيب الكمال )1)

 وفيه: سعيد بن سالم، خطأ، فقد جاء من الطريق نفسها يف املصادر التالية: سعيد بن-( 1513( املعجم الكبري )7)
 (.31/72، 3/171(، تاريخ دمشق )2/5111الصحابة، أليب نعيم ) رفة، مع-سامل
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 اخلالف عن حممد بن الزبري: ثانًيا:
 الزبري على أربعة أوجه: تلخص مما سبق أنه قد اختُلف عن حممد بن

فرواه خالد بن عبدهللا، وعبدالوارث بن سعيد، وابن علية، وعبدالوهاب بن عطاء،  *
 ، عن أبيه، عن رجل، عن عمران.ن حممد بن الزبريع وابن إسحاق،

ورواه حيىي بن أيب كثري، ومحاد بن زيد، وفضيل بن عياض، وجرير بن حازم، وسعيد  *
 ، عن أبيه، عن عمران.حممد بن الزبري األغر، عن نبن أيب عروبة، وأبيض ب

 حنيفة، عن ورواه أبو بكر النهشلي، وسفيان الثوري، وإبراهيم بن طهمان، وأبو *
 ، عن احلسن، عن عمران.حممد بن الزبري

 ، عن رجل، عن عمران.حممد بن الزبري ورواه معتمر بن سليمان، عن *
 أبيه، عن الزبري، بن حممد عن: قال وكذا»ل: وقد ذكر ابن أيب خيثمة الوجه األول، فقا

 .ق بشيء، مث ساق الوجه الثاين، الذي فيه إسقاط الرجل، دون أن يعل ِّ «عمران عن رجل، عن
 واألشبه بسياقة ابن أيب خيثمة: أنه مل يرد إعالل رواية من ذكر يف اإلسناد الرجل املبهم،

 وإمنا أراد بيان اخلالف عن حممد بن الزبري.
، فهذا أقرب إىل حكاية اخلالف «وكذا قال...، وحدثناه»لذلك: أن لفظ ُه:  ويشري

 وتعداد األوجه منه إىل االستغراب وبيان العلة.
: عن حممد بن -كما سبق-ق بالوجه األول، فإن نصَّها ورواية معتمر قد تُلح  هذا، 

 ؟عمران من مسعه من حدثكه: الزبري البن قلت، قال معتمر: حصني بن عمران عنالزبري، 
 .عمران عن رجل، حدثنيه ولكن ،ال: قال

كما هو ظاهر  من -مل يسمعه من عمران   أن حممد بن الزبري يرويه عن رجلٍ وهذا يبني ِّ 
 ، ومن مث، فالظاهر أن الرجل املبهم هو والده: الزبري، وكونه مل يسمعه من عمران يعين-عبارته

 .(1)نفُسه من روايته عن أبيه، عن رجل، عن عمرانأنه أخذه بواسطة جمهولة عنه، ما له املفاُد 
والد -وقد ذكر ابن أيب حامت ألبيه رواية جرير بن حازم، وفيها تصريح  بسماع الزبري 

 كثري، أيب بن حيىي: منهم مجاعة رواه»من عمران، فقال أبو حامت:  -حممد بن الزبري

________________________ 

 بن عمران من أبوك مسع: احلنظلي الزبري بن حملمد قيل»(: 3/102( وقد قال ابن معني يف تارخيه، برواية الدوري )1)
 ، وهذا مبعىن ما رواه معتمر عن حممد بن الزبري.«ال: قال حصني؟
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 عمران عن أبيه، عن الزبري، بن دحمم عن: قالوا ،وغريهم ،(5)النهشلي بكر وأبو ،(1)والثوري
 .حازم بن جرير ذكره كما السماع يذكروا ومل حصني، بن

 النيب عن حصني، بن عمران مسع عمن أبيه، عن الزبري، بن حممد عن عبدالوارث، ورواه
». 

 .(3)«احلديث عورة بنيَّ  قد ألنه أشبه، عبدالوارث حديث»أبو حامت:  قال
وهو رواية حممد بن الزبري، عن أبيه، عن عمران، مث قال: وساق النسائي الوجه الثاين، 

 إسحاق بن حممد رواية أسند مث ،«حصني بن عمران من احلديث هذا يسمع مل الزبري إن: وقيل»
 .(3)للوجه األول

 فوجدناه احلديث هذا إسناد تأملنا»، مث قال: -أيًضا- وأسند الطحاوي الوجه الثاين
 ألول بذكر الواسطة.مث أسند الوجه ا ،(2)«افاسدً 

 مل أباه أن على داللة ذاه ويف»وكذا ساق البيهقي الوجهني خامتًا باألول، مث قال: 
 من يسمع مل احلنظلي الزبري ،منقطع وهذا»، وقال يف موضع آخر: (1)«عمران من معهيس

 انعمر  من أبوك مسع :احلنظلي الزبري بن حملمد قيل»، مث أسند قول حيىي بن معني: (7)«عمران
 .(5)«ال :قال ؟حصني بن

بني وجهني داخل اخلالف، وليس ترجيًحا كليًّا فيه، وقد  ن هؤالء األئمة ترجيح  وهذا مِّ 
 استفادوه من أمرين:

 يبني ِّ  ، فهواألول: إدخال م ن أدخل الواسطة بني الزبري وعمران، فإن هذا ما دام حمفوظًا
 اط الواسطة تقصري  ممن أسقط.، ويدل على أن إسق-كما قال أبو حامت-عورة احلديث 

 .-كما سبق-الثاين: تصريح حممد بن الزبري بعدم مساع أبيه من عمران 
________________________ 

 رواية الثوري على هذا الوجه وجه ضعيف عنه، وأن عامة رواية الثقات عن الثوري على وجه آخر. تبني فيما سبق أن (1)

 .-كما تبني خالل التخريج والدراسة-مل أجد أليب بكر رواية على هذا الوجه، بل رواه على الوجه الذي رواه الثوري ( 5)

 (.1353( علل ابن أيب حامت )3)

 (.7/55( سنن النسائي )3)

 (.2/307ح مشكل اآلثار )( شر 2)

 (.3/113(، السنن الصغري )13/500ر )( معرفة السنن واآلثا1)

 (.10/70( السنن الكبري )7)

 ( سبق عزوه إىل موضعه.5)
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مث بعد هذا، فإن رواية معتمر بن سليمان تشري إىل أن حممد بن الزبري كان يتصرف 
عن عمران مباشرة، مث بني أنه مسعه من رجل مل يسمعه من  عتمرباحلديث، فإنه رواه مل

ه آلخرين عن أبيه، عن عمران، ولغريهم عن أبيه، عن رجل، عن عمران، ورواه عمران، وروا
 عنه، عن احلسن، عن عمران. آخرون

وهذا من حممد بن الزبري اضطراب شديد، وعدُم ثباٍت على الرواية، قال النسائي: 
 .(1)«هذا يف عليه اختلف وقد حجة، مبثله يقوم ال ضعيف الزبري بن حممد»

 عن رووه الذين الرواةُ  اضطرب وهذا: »أورد بعض أوجه احلديث، و وقال ابن عدي
 .(5)«الزبري بن حممد

 إسناده يف عليه واختُلف احلنظلي، الزبري بن مبحمد مشهور احلديث وهذا»وقال البيهقي: 
 .(3)«بالقوي ليس احلنظلي الزبري بن وحممد»، مث ساق أوجه من اخلالف عنه، مث قال: «ومتنه

 .(3)عساكر إىل اضطراب حممد بن الزبري فيه وسبقت إشارة ابن
من اخلالفات اليت سبقت دراستها عن الرواة دون حممد بن  وغرُي بعيٍد أن يكون مجلة  

الزبري، وعمَّن دوهنا، مرجعها إىل أن حممًدا نفس ه اضطرب يف احلديث، ومل يثبت فيه على 
 ر من وجٍه مسعوه منه.ى اضطرابه إىل الرواة دونه، فحدثوا به على أكثر  وجه، فس  

بل إن البزار ساق وجهني من اخلالف عن حممد بن الزبري، مث صرَّح بأن اضطرابه وعدم 
 عمران عن يروى نعلمه ال احلديث وهذا»فه، قال: يضعت ثباته يف هذا احلديث كان سبب  

 فع ِّ ضُ  إمنا الزبري بن وحممد الزبري، بن حممد عن لفاختُ  وقد ،الزبري بن حممد حديث من إال
 .(2)«احلديث هبذا حديثه

 وقد تظافرت كلمات األئمة يف تضعيفه كما سيأيت.
 
 

________________________ 

 (.7/55( السنن )1)

 (.7/355( الكامل )5)

 (.13/500(، وانظر: معرفة السنن واآلثار )71، 10/70( السنن )3)

 (.23/33( تاريخ دمشق )3)

 (.1/35سند البزار )( م2)
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 احلكم على الوجه الراجح:
مدار احلديث على حممد بن الزبري، وقد ترجَّح أنه مل يضبطه، حيث اختُلف عنه، 

 واضطرب فيه كثريًا، ولذا ضعَّفه األئمة جدًّا:
منكر »، وقال البخاري: «عيف ال شيءض»فكان شعبة ال يرضاه، وقال ابن معني: 

النسائي:  ، وقال«ليس بالقوي، يف حديثه إنكار»، وقال أبو حامت: «احلديث، وفيه نظر
، وقال ابن عدي: «جدًّا احلديث منكر»، وقال ابن حبان: «ليس بثقة»، وقال: «ضعيف»
ولذا قال ابن  ،، وسبق نقل قول البيهقي فيه(1)«وأفراد غرائب يرويه يوالذ احلديث، قليل»

 .(5)«مرتوك»حجر يف التقريب: 
على وجه يف احلديث ليُنظر يف حاله، فاحلديث ضعيف به حممد بن الزبري ومل يثبت 

 دون النظر يف حال غريه.
 .(3)«بصحيح وليس ،احلنظلي الزبري بن حممد على اآلخر احلديث ومدار»قال احلاكم: 

 حممد على يدور ألنه ،يصح ال ذلك يف حصني بن عمران حديث»وقال ابن عبدالرب: 
 .(3)«ذلك يف خيتلفون ال ،مناكري حديثه يف ضعيف وهو ،احلنظلي الزبري بن

 

ساق ابن أيب خيثمة وجهني من اخلالف عن حممد بن الزبري، ومل يظهر يل أنه يرجح 
 سياق اخلالف. -فيما يظهر-أحدمها، وإمنا أراد 

ك إشارة خفية إىل اضطراب حممد بن الزبري فيه مع شدة وقد يكون مقصده من ذل
 ضعفه. وهللا أعلم.

 ب
 ب
 ب
 ب

________________________ 

 (.5/521(، اجملروحني )3/213( هتذيب التهذيب )1)

(5( )2552.) 

 (.3/302( املستدرك )3)

 (.1/11( التمهيد )3)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:489-1/484)التاريخ الكبري الس ِّ
 :األحوص وأبو -0591
 األشعث عن شيبان، حدثنا: قال املروزي، حسني حدثنا: قال أيب، حدثنا -0590

 اجلماعة صالة إن»:  هللا رسول قال: قال ،هريرة أيب عن األحوص، أيب عن سليم، بن
 .«درجة وعشرين امخس   الفذ صالة عن تزيد

 .هريرة أيب عن األحوص، أيب عن :سليم بن أشعث قال كذا
 وعقبة ،العجلي ومورق ،دعامة بن وقتادة ،حصني وأبو ،السائب بن عطاء وخالفه

 :حصني بن وخليفة ،وساج بن
 :السائب بن عطاء حديث فأما -0591

 األحوص، أيب عن السائب، بن عطاء عن سلمة، بن محاد حدثنا: قال عفان، اهفحدثن
 ....«اجلميع صالة تفضل»: قال ،مسعود ابن عن

 .سلمة بن محاد احلديث يرفع مل
 عن السائب، بن عطاء عن فضيل، بن حممد حدثنا: قال أيب، فحدثنا -0591

 يف الرجل صالة فضل نإ»: يقول  هللا رسول مسع أنه ،عبدهللا عن األحوص، أيب
 .«درجة وعشرين ابضع   وحده صالته على تزيد مجاعة

 .سلمة بن محاد وأوقفه، فضيل ابن احلديث رفع
 :حصني أيب حديث وأما -0591
 أبو حدثنا: قال عياش، بن بكر أبو حدثنا: قال ،(0)الفروي موسى أبو فحدثناه

 .حنوه فذكر، ..«.مجاعة يف الرجل صالة»: قال ،عبدهللا عن األحوص، أيب عن حصني،
 .يرفعه ومل

 :قتادة حديث وأما -0599
 قتادة، عن أيب، حدثنا: قال هشام، بن معاذ حدثنا: قال عمر، بن عبيدهللا فحدثناه

 ________________________ 

(، وصوابه: اهلروي، وهو إسحاق بن إبراهيم بن موسى، وهو معروف بالرواية 165( كذا يف املطبوع، واملخطوط )ق1)
 (.2/212(، اجلرح والتعديل )1615أيب بكر بن عياش، انظر: مسند أيب يعلى )عن 
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 .النيب عن عبدهللا، عن اجلشمي، األحوص أيب عن
 أيب عن قتادة، عن أبان، حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى وحدثنا -0591

 .اجلميع صالة يف األحاديث حنو   ،النيب عن مسعود، ناب عن األحوص،
 .األحوص أيب عن قتادة، عن: وأبان هشام قال كذا
 .العجلي مورق: األحوص أيب وبني ،احلديث هذا يف قتادة وبني

 عن حيىي، بن مهام حدثنا :قاال خالد، بن وهدبة ،مسلم بن عفان حدثنا -0591
:  هللا رسول قال: قال ،عبدهللا عن ،األحوص أيب عن العجلي، مورق عن قتادة،

 احلديث. ذكر مث ،«...وحده الرجل صالة على تفضل مجاعة يف الرجل صالة»
 .األحوص أيب عن مورق، عن قتادة، عن: مهام يقول كذا

 .وساج بن عقبة: مورق مكان فجعل ،احلجاج بن شعبة وخالفه
 عن شعبة، عن ،سعيد بن حيىي حدثنا: قال عمر، بن عبيدهللا حدثنا -0591

 فضل»: قال ، النيب عن عبدهللا، عن األحوص، أيب عن وساج، بن عقبة عن قتادة،
 .األحاديث حنو ذكر مث، «...اجلميع صالة

 :صباح بن األغر حديث وأما -0595
 خليفة عن الصباح، بن األغر عن قيس، حدثنا: قال عبداحلميد، بن حيىي فحدثناه

 مجاعة يف الرجل صالة»: قال ، النيب عن عبدهللا، عن األحوص، أيب عن احلصني، بن
 .«درجة وعشرين امخس   وحده صالته على تفضل

 بن عبدهللا عن األحوص، أيب عن: وقالوا ،سليم بن   األشعث   خالف هؤالء كل
 .هريرة أيب عن األحوص، أيب عن: األشعث   وقال، مسعود

 

 :أبو األحوص، عن أيب هريرة الوجه األول:
(، من 12758، 5862، 8445(، وأمحد )298إسحاق بن راهويه ) أخرجه *

 طريق شريك بن عبدهللا،
(، وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال 5644(، والبزار )295وابن راهويه )

 (، من طريق أيب عوانة الوضاح بن عبدهللا اليشكري،62)
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 ( من طريق سفيان الثوري،ط/خمطو 14وأبو القاسم الثقفي يف الرابع من الثقفيات )
 ، به، بنحوه.أشعث بن سليم ابن أيب الشعثاءثالثتهم )شريك، وأبو عوانة، والثوري( عن 

 :أبو األحوص، عن عبدهللا بن مسعود :الثاينالوجه 
ابن ، عن عطاء بن السائب، به، موقوفًا، إال عند محاد بن سلمةمل أجده من رواية  *

 .أيب خيثمة
 ، به، مبثله.حممد بن فضيل، عن أيب خيثمة( عن 9152ى )أبو يعل أخرجهو  *
 ،-(4559) وعنه أبو يعلى-( 8479(، ومصنفه )15وأخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ) *

 (، 4964وأمحد )
 ،حبيب بن إبراهيم بن إسحاق( عن 2268والبزار )

 ( عن حممد بن عبدهللا بن منري،9276وأبو يعلى )
 (، عن أمحد بن بديل،948ديثه )(، وح681والسراج يف مسنده )

 ( من طريق عثمان بن أيب شيبة،12124والطرباين )
ستتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن منري، وابن بديل، 

 ، به، بنحوه.حممد بن فضيلوعثمان( عن 
 ، به، تامًّا.أيب بكر بن عياش( عن 8482وأخرجه ابن أيب شيبة ) *
(، من طريق قيس بن 9412(، واألوسط )12124الطرباين يف الكبري ) وأخرجه *

 ، به، بنحوه تامًّا.أيب حصنيالربيع، عن 
 إال أن قيًسا رفعه.

، عن عبيدهللا بن عمر، عن معاذ بن ابن أيب خيثمة( عن 721وأخرجه الشاشي ) *
 هشام، به، بنحوه.

 إمساعيل، به، تامًّا. ، عن موسى بنابن أيب خيثمة( عن 722وأخرجه الشاشي ) *
(، ويف العلل ومعرفة الرجال 4444، 4424، 4967وأخرجه أمحد يف مسنده ) *

 (، من طريق سعيد بن أيب عروبة،12121(، والطرباين )2298(، والبزار )2888برواية عبدهللا )
( عن معتمر بن سليمان، وأزهر بن سعد السمان،  5/49وعلقه الدارقطين يف العلل )

 عتمر، وأزهر( عن سليمان التيمي،كالمها )م
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 ، به، بنحوه.قتادةكالمها )سعيد، والتيمي( عن 
 إال أن أزهر بن سعد وقف احلديث عن سليمان التيمي، عن قتادة.

 ، عن عفان، به، مبثله تامًّا.ابن أيب خيثمة( عن 724وأخرجه الشاشي ) *
 (، 4424وأخرجه أمحد ) *

 (، عن جعفر بن حممد الصائغ،756(، وحديثه )695والسراج يف مسنده )
 ( عن إسحاق بن إبراهيم،729والشاشي )

 ، به، بنحوه.عفان بن مسلمثالثتهم )أمحد، والصائغ، وإسحاق( عن 
 (،9222وأخرجه أبو يعلى ) *

 (، من طريق عبدهللا بن أمحد بن حنبل،544(، ومتام يف فوائده )12255والطرباين )
 يق أيب القاسم عبدهللا بن حممد البغوي،( من طر 775وابن عساكر يف معجمه )

 ، به، بنحوه.هدبة بن خالدثالثتهم )أبو يعلى، وعبدهللا بن أمحد، والبغوي( عن 
 ( عن هبز بن أسد،4195وأخرجه أمحد ) *

 (، من طريق أيب داود الطيالسي،2295(، والبزار )4424وأمحد )
(، 757(، وحديثه )695ه )(، والسراج يف مسند6/442والبخاري يف التاريخ الكبري )

 من طريق عمرو بن عاصم،
ومن طريقه وطريق أخرى: أبو -( 2957(، واألوسط )12255والطرباين يف الكبري )

 ، من طريق داود بن شبيب،-(2/247نعيم يف حلية األولياء )
 ، به، بنحوه.مهامأربعتهم )هبز، والطيالسي، وعمرو بن عاصم، وداود بن شبيب( عن 

(، 2888)برواية عبدهللا (، والعلل ومعرفة الرجال 4424د يف مسنده )وأخرجه أمح *
 عن عفان، قال: بلغين أن أبا العوام عمران القطان،

 ( عن سعيد بن بشري،122، 1/82وعلقه أبو حامت وابنه يف العلل )
 ، به، مبتابعة مهام، ومل ُيَسق منت روايتيهما.قتادةكالمها )عمران، وسعيد بن بشري( عن 

، عن عبيدهللا بن عمر، عن ابن أيب خيثمة( عن 724وأخرجه الشاشي يف مسنده ) *
 حيىي بن سعيد، به، مبثله، تامًّا.
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(، 1888(، وابن املنذر يف األوسط )6/442وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *
 من طريق مسدد،

 ( عن حممد بن بشار بندار،1472وابن خزمية يف صحيحه )
(، عن أيب قدامة 945(، وحديثه )682(، والسراج يف مسنده )1472وابن خزمية )
 عبيدهللا بن سعيد،

 ، به، بنحوه.حيىي بن سعيد القطانثالثتهم )مسدد، وبندار، وأبو قدامة( عن 
(، 682، 662وعنه السراج يف مسنده )-( 262وأخرجه إسحاق بن راهويه ) *

 عن النضر بن مشيل، -(758، 942وحديثه )
(، وابن خزمية 2297، والبزار )-(12122ومن طريقه الطرباين )-( 4198وأمحد )

 (، من طريق حممد بن جعفر غندر،1472)
 ( عن حجاج بن حممد،4198وأمحد )

 ( من طريق فهد بن حيان،1945ومتام يف فوائده )
 ( عن عمرو بن مرزوق،5/44وعلقه الدارقطين يف العلل )

 وخالد بن احلارث،
 وروح بن عبادة،

)النضر، وغندر، وحجاج، وفهد بن حيان، وعمرو بن مرزوق، وخالد، وروح(  سبعتهم
 ، به، بنحوه.شعبةعن 

 أرفعه، أن أهاب أنا: قال لغريي، رفعه وقد ،يل شعبة يرفعه وملإال أن حجاًجا قال: 
 . النيب إىل يرفع كان قلما عبدهللا ألن

 وكذا مل يرفعه عمرو بن مرزوق.
 (، عن علي بن عبدالعزيز،12122الطرباين )(، و 722وأخرجه الشاشي ) *

/ضمن 222(، وجعفر بن حممد اخللدي يف الثاين من فوائده )12122والطرباين )
 (، عن حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني،جمموع ثالثة أجزاء حديثية

، به، مبثله، إال لفظ حيىي بن عبداحلميدكالمها )علي بن عبدالعزيز، ومطني( عن 
 ، فهو بنحوه.اخللدي، عن مطني
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قيس /أطرافه( من طريق حممد بن الصلت، عن 4522وأخرجه الدارقطين يف األفراد ) *
 به، بنحوه. عن األغر بن الصباح، ،بن الربيع
(، من طريق 45(، والسري بن حيىي يف حديث الثوري )2224وأخرجه عبدالرزاق ) *

ن سليم، والطرباين ( عن أيب األحوص سالم ب8488سفيان الثوري، وابن أيب شيبة )
( من طريق أيب مرمي عبدالغفار بن القاسم، ثالثتهم )الثوري، وأبو األحوص، وأبو 12258)

 مرمي( عن أيب إسحاق السبيعي،
( من طريق زائدة بن قدامة، وأبو 655( عن أيب معاوية، والشاشي )4624وأمحد )

يد، والواحدي يف ( من طريق عبيدة بن مح4/476الشيخ يف طبقات احملدثني بأصبهان )
( من طريق زهري بن معاوية، أربعتهم )أبو معاوية، وزائدة، وعبيدة، وزهري( عن 119الوسيط )

 إبراهيم بن مسلم اهلجري،
 ( عن عاصم بن أيب النجود،5/44وعلقه الدارقطين يف العلل )

 ( عن احلسن البصري،5/49و)
، به، أيب األحوص( عن أربعتهم )أبو إسحاق، وإبراهيم بن مسلم، وعاصم، واحلسن

 بنحوه، ولفظ اهلجري مطوَّل.
من -، وإبراهيم بن مسلم -من رواية الثوري، وأيب األحوص، عنه-إال أن أبا إسحاق 

يف رواية  ، واحلسن، وقفوه عن أيب األحوص، على احتمال  -رواية أيب معاوية، وزهري، عنه
 إبراهيم بن مسلم اهلجري، يأيت يف موضعه.

 

 روى احلديث أبو األحوص عوف بن مالك، واختُلف عنه وعمَّن دونه على أوجه:
 : أبو األحوص، عن أيب هريرة، مرفوًعا:الوجه األول

 ورواه عنه: أشعث بن سليم )ابن أيب الشعثاء(.
 : أبو األحوص، عن عبدهللا بن مسعود، موقوفًا:الوجه الثاين

من رواية أيب -، وأبو حصني -اد بن سلمةمن رواية مح-ورواه عنه: عطاء بن السائب 
، -من رواية سليمان التيمي )يف قول أزهر بن سعد، عنه(-، وقتادة -بكر بن عياش، عنه

من رواية قتادة )يف قول حجاج بن حممد، وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، -وعقبة بن وساج 
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، -بن سليم، عنه من رواية سفيان الثوري، وأيب األحوص سالم-، وأبو إسحاق -عنه(، عنه
 ، واحلسن البصري.-من رواية أيب معاوية، وزهري بن معاوية، عنه-وإبراهيم بن مسلم اهلجري 

 : أبو األحوص، عن عبدهللا بن مسعود، مرفوًعا:الوجه الثالث
من -، وأبو حصني -من رواية حممد بن فضيل، عنه-ورواه عنه: عطاء بن السائب 

من رواية هشام الدستوائي، وأبان، وسعيد بن أيب -ادة ، وقت-رواية قيس بن الربيع، عنه
من رواية قتادة )يف -، ومورق العجلي -عروبة، وسليمان التيمي )يف قول ابنه معتمر، عنه(

من رواية قتادة -، وعقبة بن وساج -قول مهام، وعمران القطان، وسعيد بن بشري، عنه(، عنه
بن جعفر غندر، وفهد بن حيان، وخالد بن  )يف قول حيىي القطان، والنضر بن مشيل، وحممد

من -، وخليفة بن حصني، وأبو إسحاق -احلارث، وروح بن عبادة، عن شعبة، عنه(، عنه
من رواية زائدة، -، وإبراهيم بن مسلم اهلجري -رواية أيب مرمي عبدالغفار بن القاسم، عنه

 ، وعاصم بن أيب النجود.-وعبيدة بن محيد، عنه
السابق أنه قد وقع خالف على من دون أيب األحوص، مث  وقد تبني من العرض

 خالف عليه:
: اخلالف عمَّن دون أيب األحوص:  أوال 

 عطاء بن السائب: -1
 اختُلف عن عطاء:

 .فوقفه محاد بن سلمة، عنه *
 ورفعه عنه حممد بن فضيل. *

 ما»وعطاء كان قد اختلط، ومساع حممد بن فضيل منه بعد اختالطه، قال أبو حامت: 
 إىل افرفعه التابعني، عن ايرويه كان أشياء رفع واضطراب، غلط ففيه ،فضيل ابن عنه روى

 ،فضيل وابن ،جرير فرواية ،بأخرة تغري عطاء وكان»، وقال يعقوب بن سفيان: «الصحابة
 .(1)«ضعيفة ،وطبقتهم

 وأما محاد بن سلمة، فقد اختُلف يف مساعه من عطاء، فقال مجاعة من النقاد، كابن
معني، وابن اجلارود، والدارقطين: إنه مسع منه قبل االختالط، ونصَّ حيىي القطان على أنه مسع 

________________________ 

 (.4/124( هتذيب التهذيب )1)
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، فهذا يثري اإلشكال يف رواية محاد، ومع القطان زيادة علم، فاألرجح (1)منه قبله وبعده أيًضا
 أن محاًدا مسع من عطاء قبل اختالطه وبعده.

مرفوعة، فإن رواية محاد  واية ابن فضيل عنه،وهي ر  ،وملا كانت رواية عطاء يف اختالطه
بن سلمة مبخالفتها تشري إىل أن الرواية املوقوفة هي رواية عطاء قبل اختالطه، وهو األقرب 

 يف احملفوظ عن عطاء.
 أبو حصني: -2

 اختُلف عنه:
 ه أبو بكر بن عياش، عنه، موقوفًا.فروا *
 ورفعه قيس بن الربيع، عنه. *

، (4)وأبو بكر أوثق منه ،-(2)الثاين عشريف احلديث  ترجيحه كما مر-وقيس ضعيف 
 وروايته أصح.

 احلديث هذا يروِّ  مل»هذا إن صحت الرواية عن قيس، فإن الطرباين قد عقَّبها بقوله: 
، «احلجاج بن أمحد به تفرد الصلت، بن حممد إال قيس عن وال قيس، إال حصني أيب عن

 وكأنه»يث رواه، وذكر أن اخلطيب سكت عنه، قال: وأمحد بن احلجاج ضعَّفه الذهيب حبد
 .(4)، وأقره ابن حجر«حاله النتهاك عنه سكت

 آخر توبع فيه، كما سيأيت. وقد علقه الدارقطين، عن حممد بن الصلت، على وجه  
 قتادة: -4

وقد اختُلف عنه وعمَّن دونه، وساق ابن أيب خيثمة بعض األوجه يف هذا، فلذا أبي ِّنه 
 فيما يلي:
 رواه هشام الدستوائي، وأبان بن يزيد، وسعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب *

 األحوص، عن ابن مسعود، مرفوًعا.
 ورواه سليمان التيمي، واختُلف عنه: *

________________________ 

 (.2/749(، شرح علل الرتمذي )4/129( هتذيب التهذيب )1)

 (.241( )ص2)

 «.صحيح وكتابه حفظه، ساء كرب ملا أنه إال عابد، ثقة(: »7589)التهذيب يف تقريب ابن حجر ( قال 4)

 (.1/429لسان امليزان )( 4)
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 األحوص، عن ابن مسعود، فرواه أزهر بن سعد، عنه، عن قتادة، عن أيب **  
 موقوفًا.
 فوًعا.ابنه املعتمر، عنه، به، مر  ورواه **  
ورواه مهام، وعمران القطان، وسعيد بن بشري، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن  *

  األحوص، عن ابن مسعود، مرفوًعا.أيب
 ورواه شعبة، واختُلف عنه: *
فرواه حيىي القطان، والنضر بن مشيل، وغندر، وفهد بن حيان، وخالد بن  **  

 األحوص، عن ابن ة بن وساج، عن أيباحلارث، وروح بن عبادة، عنه، عن قتادة، عن عقب
 مسعود، مرفوًعا.

 ورواه حجاج بن حممد، وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، به، موقوفًا. **  
 وهذا اخلالف فيه جهتان:

 : شيخ قتادة: وىلهة األاجل
وخالصته أن الدستوائي، وأبانًا، وابن أيب عروبة، والتيمي، رووه عن قتادة، عن أيب 

دخل آخرون واسطًة بني قتادة، وأيب األحوص، مساها شعبة: عقبة بن األحوص مباشرة، وأ
 وساج، ومساها مهام، وعمران القطان، وسعيد بن بشري: مورقًا العجلي.

 عن: وأبان هشام قال كذا»وقد أسند ابن أيب خيثمة رواية الدستوائي وأبان، فقال: 
 ،«العجلي... مورق: األحوص أيب وبني ،احلديث هذا يف قتادة األحوص، وبني أيب عن قتادة،

 مث أسند الرواية من طريقه، مث حكى اخلالف يف اسم الواسطة.
بني قتادة وأيب األحوص، وإن اختُلف يف  منه ظاهرة على أن هناك واسطةً  وهذه إشارة  

 تعيينها، وهو من استعمال القدر املشرتك يف إعالل الرواية املخالفة.
اييت الواسطة )عقبة بن وساج، ومورق العجلي(، وساق وكذا ساق ابن أيب حامت ألبيه رو 

 .-كما سيأيت-له رواية أبان بإسقاطها، فرجَّح أبو حامت إحدى رواييت الواسطة 
 والظاهر أن الرواية بإسقاط الواسطة من تدليس قتادة، فقد رواه عنه غرُي واحد بالواسطة،

ن يوقفه ويستثبت من مساعه يف  منهم شعبة، الذي كان ال يكتب عن قتادة إال ما مسع، وكا
 كل حديث.

 وإذن، فالشأن يف تعيني هذه الواسطة:
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 مهام، يف فأما رواية مهام، فهي ثابتة عنه، رواها غري واحد عنه، منهم عفان، وهو مقدَّم
، وكتابه وهمحيث إنه كان يف حفظ مهام  ،(1)كتابه من هدَّثح أنه يء  ش غري يف عنه د ِّثوحي

 .(2)من حفظه أصح
أما رواية عمران القطان، فلم أجدها إال من طريق عفان، حيث أسند رواية مهام، مث و 

 مورق. :وافق مهاًما على -يعين: عمران-قال: بلغين أن أبا العوام 
 وعمران، ففي صحة هذه الرواية عن عمران نظر. ،وهذا فيه جهالة الواسطة بني عفان

 وأما رواية سعيد بن بشري، فعلقها أبو حامت وابنه عنه جازَمني هبا.
 إال ،مورق عن قتادة، عن احلديث هذا يرو مل»وهذا قد ُيشكل على قول الطرباين: 

 ، وإن كانت رواية مهام هي املشهورة املسندة.(4)«مهام
 عن قتادة، عن: مهام يقول كذا»وقد حكى ابن أيب خيثمة رواية مهام وحدها، مث قال: 

 .«وساج بن عقبة: مورق مكان فجعل احلجاج بن شعبة وخالفه، األحوص أيب عن مورق،
، السادس عشركما مرَّ يف احلديثني -وهذا يشبه أن يكون حكاية جمردًة للخالف 

 .-(4)واحلادي والعشرين
 حديث»لكن قد حكم أبو حامت برتجيح رواية شعبة على رواية مهام ومن معه، فقال: 

 .(9)«أحفظ ألنه ،أصح شعبة
 أحفظ من مهام، فإنه يف الطبقات األوىل من أصحاب قتادة، ،كما قال أبو حامت  ،وشعبة

 أو ،شعبة أو ،مهام أو عروبة، أيب بنا :قتادة حديث يف إليك أحب أمياسئل أمحد: فقد 
 ،قتادة مثل الصدق يف عندي سعيد»: قوله مهدي بن عبدالرمحنالدستوائي؟ فنقل عن 

 من وحنوهم ،وأبان ،ومهام ،سلمة بن محاد روى وإذا»وقال الربدجيي:  ،«مهام مث ثبت، ةوشعب

________________________ 

 الكفاية ،(452) ألمحد داود أيب سؤاالت ،(4/429 ،1/497) عبدهللا برواية الرجال، ومعرفة العلل: ( انظر1)
 (.224 ،222 ،215ص)

 (.4/289( هتذيب التهذيب )2)

 (.4/59( املعجم األوسط )4)

 .(448، 287)ص( 4)

 (.449، 215( علل ابن أيب حامت )9)



 ثالثونالاحلادي و احلديث  995                                                                                                

 القول فإن شعبة، أو ،هشام أو ،سعيد وخالف ، النيب عن ،أنس عن ،قتادة عن :الشيوخ
 .(1)«االنفراد على ،وشعبة وسعيد، ،هشام قول

يد بن بشري ، وسع(2)، فإنه صدوق يهم-إن صحت روايته-وأما عمران القطان 
 .(4)ضعيف، وهو يف حديث قتادة أشد ضعًفا

 ،-(4)السادس عشرمر يف احلديث  كما-ومع أن شعبة معروف بالوهم يف األمساء 
 إال أن لرتجيح روايته هنا وجهان: ،-كما هو ظاهر-أمساء  وهذا اخلالف خالفُ 

 ل مجيعهم دونه.األول: أن من خالفه ليس يف درجته يف احلفظ والتثبت، خاصة يف قتادة، ب
، ووقفه ملا رواه ومل يصرح -وال بد-الثاين: أن شعبة قد استثبت قتادة يف هذا احلديث 

بسماعه من أيب األحوص، فأخربه قتادُة بواسطته إليه، وهذا يفيد أن شعبة اعتىن باحلديث، 
 وراجع قتادة فيه، فهذا يقوي أنه له أضبط من غريه.

 ري إىل هذا، وهللا أعلم.فيحتمل أن ابن أيب خيثمة كان يش
 : وقف احلديث ورفعه:اجلهة الثانية يف اخلالف عن قتادة

 وقد اختُلف فيه عن سليمان التيمي، وعن شعبة:
 فأما التيمي، فرفعه ابنه معتمر، عنه، عن قتادة، ووقفه أزهر بن سعد، عنه.

قتان، فالظاهر وكال روايتيهما علقه الدارقطين، ومل أقف عليه موصواًل، ومعتمر وأزهر ث
 أن الوجهني حمفوظان عن سليمان، وسيأيت ما يؤيد هذا.

وأما شعبة، فرفعه مجاعة أصحابه، كالقطان، والنضر، وغندر، وخالد بن احلارث، ووقفه 
 عمرو بن مرزوق، وحجاج بن حممد.

ورواية عمرو بن مرزوق علقها الدارقطين، ومل أقف عليها موصولة، وأما حجاج، فقال 
 ألن أرفعه، أن أهاب أنا: قال لغريي، رفعه وقد ،يل شعبة يرفعه ومل»ته املوقوفة: عقب رواي

 «. النيب إىل يرفع كان قلما عبدهللا

________________________ 

 (.2/654رتمذي )( شرح علل ال1)

 (.9194)التهذيب ( تقريب 2)

 (.2/5(، هتذيب التهذيب )2276)التهذيب ( تقريب 4)

 .(288-287)ص( 4)
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وهذا النص عن شعبة يبني أن احلديث حمفوظ عن قتادة بإسناده مرفوًعا، لكن ألن ابن 
د  وقف هذا احلديَث كثريًا، وألن غرَي واح  مسعود نفَسه مل يكن يرفع األحاديث إىل النيب 

 ، فلألمرين هتيَّب شعبة أن يرفعه، وجعله موقوفًا عمًدا.-كما مرَّ ويأيت-خاصًة عن أيب األحوص 
 أبو إسحاق: -4

 اختُلف عنه:
فرواه الثوري، وأبو األحوص سالم بن سليم، عنه، عن أيب األحوص، عن ابن  *

 مسعود، موقوفًا،
 ، عن أيب إسحاق، به، مرفوًعا.ورواه أبو مرمي عبدالغفار بن القاسم *

 ، وال عربة بروايته،-(1)الرابعكما مرَّ يف احلديث -والوضع  بالكذب متهم وأبو مرمي مرتوك
 والصحيح ما اتفق عليه الثوري وأبو األحوص، ومها ثقتان حافظان من أصحاب أيب إسحاق.

 إبراهيم بن مسلم اهلجري: -9
 اختُلف عنه:

يم، عن أيب األحوص، عن حمتملة للرفع والوقف، عن إبراه فساق أبو معاوية سياقةً  *
 ابن مسعود.

 معاوية، عن إبراهيم، به، موقوفًا.ورواه زهري بن  *
 ورواه زائدة، وعبيدة بن محيد، عن إبراهيم، به، مرفوًعا. *

: قال هللا، عبد عنفأما سياقة أيب معاوية، فهي أنه قال عن إبراهيم، عن أيب األحوص: 
 املكتوبات الصلوات هؤالء على فليحافظ ا،مسلمً  اغدً  -وجل عز- هللا يلقى أن سره من»

 وما اهلدى، سنن لنبيكم شرع -وجل عز- هللا وإن اهلدى، سنن من فإهنن هبن، ينادى حيث
 لرتكتم بيته، يف املتخلف هذا يصلي كما بيوتكم، يف صليتم ولو بيته، يف مسجد وله إال منكم

 معلوم منافق إال عنها يتخلف وما رأيتين ولقد لضللتم، نبيكم سنة تركتم ولو نبيكم، سنة
 ما:  هللا رسول وقال الصف، يف يقام حىت الرجلني بني يهادى الرجل رأيت ولقد نفاقه،

 هبا رفع إال خطوة، فيخطو املساجد، من مسجًدا يأيت مث الوضوء، فيحسن يتوضأ، رجل من

________________________ 

 .(114)ص( 1)
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 وإن اخلطى، بني لنقارب كنا إن حىت حسنة، هبا هل كتبت أو خطيئة، هبا عنه حط أو درجة،
 .درجة وعشرين خبمس وحده، صالته على مجاعة يف الرجل صالة فضل

هو من كالم ابن مسعود « حىت إن كنا لنقارب بني اخلطى»وقوله يف الفقرة األخرية: 
احلديث، لعمل الصحابة هبذا احلديث، ويبقى ما بعده حمتماًل بني إرادة تتمة  حكايةً جزًما، 

 وبني ابتداء مجلة جديدة من كالم ابن مسعود، كاجلمل املوقوفة األوىل.
 وأما زهري بن معاوية، فجعل احلديث كله موقوفًا، حىت ما رفعه أبو معاوية منه.

ا من السياقة املطوَّلة أن كل ما مَ هِّ أن زائدة، وعبيدة بن محيد، فَ  -وهللا أعلم-ويظهر 
 بعض الرواة أو املصن ِّفني دوهنما، فعاه، أو يكون هذا من اختصارِّ مرفوع، فر  بعد ذكر النيب 

 يف أثنائه. هم للحديث اعتماًدا على ذكر النيب عِّ ط  وقَ 
وإبراهيم بن مسلم اهلجري نفسه كان معروفًا هبذه السياقات املدجمة احملتملة، قال ابن 

 وقال أمحد ويعقوب، «يهف ما على ،جيدة سياقةً  احلديث يسوق اهلجري إبراهيم كان»عيينة: 
 «.غريه وقفها أحاديث رفع»، وقال البزار: «كان رفَّاًعا»بن سفيان: 

 الشيخ، فرمحت كتبه، عامة إيلَّ  فدفع اهلجري، إبراهيم أتيت»وجاء عن ابن عيينة أنه قال: 
، واستدل «عمر عن وهذا ، النيب عن وهذا عبدهللا، عن هذا: قلت: كتابه له فأصلحت

، ومل أجد هذا (1)لك على متيُّز حديث اهلجري يف رواية ابن عيينة عنه خاصةابن حجر بذ
 فيه.واقًعا احلديث من رواية ابن عيينة عنه، فبقي اخللل 

 وعليه، فرواية اهلجري حمتملة للرفع والوقف، على ما قيل فيه مما سيأيت نقله.
 اخلالف عن أيب األحوص: ثاني ا:

  األحوص على ثالثة أوجه:تلخص مما سبق أنه اختُلف عن أيب
 أشعث بن سليم، عنه، عن أيب هريرة.فرواه  *
ورواه عقبة بن وساج، وخليفة بن حصني، وعاصم بن أيب النجود، عن أيب  *

 األحوص، عن ابن مسعود، مرفوًعا.
ورواه عطاء بن السائب، وأبو حصني، وأبو إسحاق، واحلسن البصري، عن أيب  *

 قوفًا.األحوص، عن ابن مسعود، مو 
________________________ 

 (.1/86( هتذيب التهذيب )1)
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وقد رواه إبراهيم بن مسلم اهلجري، عن أيب األحوص، عن ابن مسعود، برواية  *
 حتتمل الرفع والوقف.

فأما رواية أشعث بن سليم )ابن أيب الشعثاء(، فإهنا هي اليت قصد ابن أيب خيثمة 
 عن :سليم بن أشعث قال كذا»إعالهلا يف كالمه، وطوَّل يف ذلك، حيث أسندها، وقال: 

 ،دعامة بن وقتادة ،حصني وأبو ،السائب بن عطاء: وخالفه، هريرة أيب عن حوص،األ أيب
 ، مث أخذ يسوق رواياهتم واحًدا واحًدا،«حصني بن وخليفة وساج، بن وعقبة العجلي، ومورق

قتادة، ومورق العجلي، ال  يتوبنيَّ بعض اخلالف عنهم، وقد سبقت دراسته، وبيان أن رواي
 وإمنا رواه قتادة، عن عقبة بن وساج.تصحان عن أيب األحوص، 

 األحوص، أيب عن: وقالوا سليم، بن األشعث خالف هؤالء كل»مث قال ابن أيب خيثمة: 
 «.هريرة أيب عن األحوص، أيب عن: األشعث وقال، مسعود بن عبدهللا عن

 وهذا نص واضح الستعمال ابن أيب خيثمة القدَر املشرتَك بني الروايات املختلفة، إلعالل
رواية  أخرى ختالفها، حيث ساق ابن أيب خيثمة جهات اخلالف على عطاء بن السائب، 
 وقتادة، وساق رواية أيب حصني موقوفة، واستعمل هذه الروايات على اختالفها يف إعالل رواية

 أشعث، اليت ذكر فيها أبا هريرة، فخالف يف ذلك كل هؤالء.
يث يف مسند أيب هريرة من مسنده، وهكذا أشار إسحاق بن راهويه، حيث أخرج احلد

من طريقني عن أشعث، مث عقَّبهما مباشرة برواية عقبة بن وساج، عن أيب األحوص، عن ابن 
كان ألنه روي هكذا، وأن إمنا  إىل أن إخراجه احلديَث يف مسند أيب هريرة  مسعود، يف إشارة  

 الصواب فيه: عن ابن مسعود.
ديث أيب األحوص، عن أيب هريرة، فقال: وهكذا فعل الدارقطين، حيث سئل عن ح

، هريرة أيب عن األحوص، أيب عن سليم، بن أشعث فرواه، األحوص أيب على فيه اختلف»
، مسعود بن عبدهللا عن األحوص، أيب عن فرووه والبصريني، الكوفيني، من مجاعة وخالفه
الرفع  اخلالف على كل منهم، يف، مث أخذ يسوق «وقفه من ومنهم رفعه، من ومنهم

 .(1)«مسعود ابن عن األحوص، أيب حديث والصحيح»والوقف، ويف غري ذلك، مث قال: 

________________________ 

 (.49-5/44( علل الدارقطين )1)
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ح، فإن أشعث بن سليم قد تفرد بذكر أيب هريرة عن أيب الرتجيح وهذا  ظاهُر املرج ِّ
 -عنه هللا رضي- هريرة أيب عن روي قد الكالم وهذا»األحوص، قال البزار عقب روايته: 

 .(1)«الطريق هذا إال األحوص أيب عن اطريقً  له نعلم وال ،وجوه من
، كأيب حصني عثمان بن الثقة الثبتيف هذا مجًعا من الرواة، فيهم  وخالف أشعثُ 

إن صحت -، واحلسن البصري أيب إسحاق السبيعياحلافظ املشهور، ك، و (2)عاصم األسدي
وروي عن » روايته، فلم أجدها موصوهلا، وقد علقها الدارقطين بصيغة التمريض، فقال:

، بل وفيهم الضعيف (4)، وعطاء بن السائب(4)، وفيهم الثقة، كعقبة بن وساج-«احلسن
 .(9)حىت يف أيب األحوص خاصة، وهو إبراهيم بن مسلم اهلجري

وأما رواية خليفة بن حصني، فرواها قيس بن الربيع، عن األغر بن الصباح، عن خليفة، 
 داحلميد، وحممد بن الصلت.اثنان: حيىي بن عب -فيما وجدت-وعن قيس 

 خليفة حديث من غريب»لكن قد أخرجه الدارقطين من رواية حممد بن الصلت، وقال: 
 نعلم وال ،غراأل عن الربيع بن قيس به وتفرد عنه، الصباح بن غراأل به تفرد عنه، حصني بن

 .(6)«الصلت بن حممد غري به حدث
تفرد ابن الصلت عن قيس، لوال أن ابن ورواية ابن احلماين َترِّد على حكم الدارقطين ب

من  بسماعه ه، و تصرحي-(7)الرابع عشركما مر يف احلديث -احلماين متهم بسرقة احلديث 
 قيس ال يكفي لنفي ذلك، فإن لألئمة كلمات  يف تكذيبه يف بعض ما حدَّث به.

________________________ 

 (.17/51( مسند البزار )1)

 (.4484)التهذيب ( تقريب 2)

 (.4694)التهذيب ( تقريب 4)

، والظاهر أنه فيما رواه قبل «صدوق اختلط: »على وصفه بقوله (4952)التهذيب يف تقريب ابن حجر  رقتص( ا4)
 مسعت ما»االختالط أرفع حااًل من الصدوق، وهذا ظاهر جدًّا من الكالم املطلق لألئمة فيه، بل قال حيىي القطان: 

 حديثه يف الناس يتكلم مل»، وقال الساجي: «دميالق حديثه يف قطُّ  شيًئا السائب بن عطاء يف يقول الناس من أحًدا
 (.4/124انظر: هتذيب التهذيب ) .«القدمي

، فهذا أحد أوجه توارد األئمة على «إمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص، عن عبدهللا...»قال ابن عدي: ( 9)
 .(1/87ذيب )، هتذيب الته(292)التهذيب تقريب انظر: . تضعيفه، فهو ضعف  خاصٌّ فيه

 (.2/46( أطراف الغرائب واألفراد )6)

 (.296ص( )7)
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وهي رواية أمحد بن  حممد بن الصلت نفسه،وقد سبق أنه جاءت رواية  ضعيفة عن 
 قيس بن الربيع، عن أيب حصني، عن أيب األحوص، عن ابن مسعود.عن  حلجاج،ا

، ومل يبلغنا إسناد الدارقطين للنظر فيمن دون ابن الصلت، لكنَّ روايته على هذا الوجه
، عنه، من طريق أيب حصنيأقوى من رواية أمحد بن احلجاج،  من طريق خليفة بن حصني،

وحىت لو كان سرقه منه، فهذا يبني أن روايته -لصلت هنا وذلك ألن ابن احلماين تابع ابَن ا
، مث إن قيًسا خولف يف الوجه الذي رواه أمحد بن احلجاج، عن ابن -إمنا هي على هذا الوجه

 عنه، خبالف هذا. ،الصلت
من  ، لكنه-كما سبق-الذي تفرد باحلديث ضعيف بن الربيع  فقيسوعلى كل حال، 

 من الثقات، ومل ينفرد مبا ال أصل له، فُيعترب بروايته.جهة ذكر ابن مسعود وافق غريه 
 مث أما اخلالف يف رفع احلديث ووقفه:

فإن عقبة بن وساج، وخليفة بن حصني، رفعاه عن أيب األحوص، ووافقهما عاصم  *
 ته مسندة، وإمنا علقها الدارقطين.بن أيب النجود عنه، ومل أجد رواي

صني، وأبو إسحاق، فرووه عن أيب األحوص، عطاء بن السائب، وأبو ح اوخالفهم *
 عن ابن مسعود، موقوفًا، وروي عن احلسن البصري مبثل ذلك عن أيب األحوص.

 وترددت رواية إبراهيم بن مسلم اهلجري بني الرفع والوقف. *
 واألرجح يف احلديث أنه موقوف على ابن مسعود، التفاق الثقات عليه، وفيهم احلافظان

 كما-ني، وأبو إسحاق، وأما من خالفهم، فعقبة بن وساج من مجلة الثقات املتقنان: أبو حص
، -كما مرَّ قريًبا-، وقد تفرد برواية خليفة بن حصني: قيس بن الربيع، وهو ضعيف -سبق

 وخالف يف جعله احلديث مرفوًعا.
ما جعل شعبة يتهيَّب أحيانًا رفع  -فيما يظهر-وهذا يبني ضعف رواية الرفع، وهو 

 ه عن قتادة مرفوًعا.ظَ فِّ عقبة بن وساج، مع أنه حَ حديث 
 احلكم على الوجه الراجح:

 ترجح أن احلديث يرويه أبو األحوص، عن عبدهللا بن مسعود، موقوفًا.
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 ، وهو من أصحاب عبدهللا بن مسعود املعروفني(1)وهذا إسناد صحيح، فأبو األحوص ثقة
 .(2)بالرواية عنه
 

 أيب خيثمة يف كالمه إشارتني:أبدى ابن 
استعمال القدر الذي اشرتك فيه الرواة على اختالفهم عن أيب األحوص، وهو  -1

، يف إعالل رواية أشعث بن سليم، عن أيب -رضي هللا عنه-جعل احلديث عن ابن مسعود 
 .-رضي هللا عنه-األحوص، جبعله عن أيب هريرة 

 ًة أوثق منه.وتأيد هذا بأن أشعث تفرد به، وخالف مجاع
 ، والدارقطين.-إشارة-بن راهويه  : إسحاقووافق ابَن أيب خيثمة على هذا

استعمال القدر املشرتك بني الرواة عن قتادة، وهو إدخال الواسطة بينه وبني أيب  -2
 األحوص، يف ترجيح روايتهم على رواية من أسقطها، مع اختالفهم يف تعيينها.

يف الرواية عن  -وهو أحد من أدخل الواسطة-بُّت شعبة وأيَّد هذا: تدليس قتادة، وتث
 قتادة، خاصة فيما كان فيه تدليس وإسقاط.

 على ذلك: أبو حامت الرازي. ابَن أيب خيثمة وافقو 
 ترجيح تسمية شيخ قتادة: عقبة بن وساج، ال: مورق العجلي. -4

يستعملها إليراد وتبني أن هذا بإشارة حمتملة، وليست واضحة، ذلك أنه أوردها بسياقة 
 لإلشارة إىل ترجيح.اخلالف اجملرد، ال 

 ولكن تأيد الرتجيح املذكور حبفظ شعبة، واستيثاقه من شيخ قتادة فيه.
 حامت الرازي. أيب وهذا هو ترجيح

 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.9218)التهذيب ( تقريب 1)

(، ومل خيرج له عنه 141-7/121( حديثًا عن ابن مسعود، كما يف حتفة األشراف )47( له يف الكتب الستة )2)
 (.2484منه ) البخاري شيًئا، لكن مسلًما أخرج له عنه يف مواضع، منها ما فيه تصرحيه بالسماع
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:794-1/794)التاريخ الكبري الس ِّ
 :(1)األجبر وغالب (0202)

 ابن عن احلسن، بن عبيد عن مسعر، نا: قال دكني، بن الفضل حدثنا -0201
: واآلخر ،(0)لؤمي بن عمرو بن عبدهللا :اآلخر عن أحدمها مزينة، من رجلني عن معقل،
 من بق  ي   مل ،هللا رسول يا: فقال ، النبي  أتى الذي اغالب   أراه: مسعر قال األجبر، غالب
ٍ  حُ  [ويل، أ] ار  حُ  إال أهلي منه أطعم أن أستطيع (3)ئ اشي مايل  فأطعم»: فقال ؟يل را
ٍُ  فإمنا مالك، مسني من أهلك   .«القرية جوال عليهم حذر

 .نعيم أبو قال كذا
 بن عبيد عن وشعبة، ،مسعر حدثنا: قال وكيع، نا: قال أيب، فحدثنا -0200

 أنه ،أجبر (0)بن غالب عن الظاهرة، مزينة من ناس عن املزين، معقل ابن عن ،[حسن]
 فإين مالك، مسني من أهلك أطعم»: قال أحرة؟ إال مايل من يبق مل إنه ،هللا رسول يا: قال
 .«القرية جوال لك تكره إمنا

 .نعيم أبا خالف، وكيع قال كذا
 عن احلسن، أيب عن منصور، عن شريك، نا: قال األصبهاين، ابن حدثنا -0203

 من كلوا»: قال ؟رمُ احلُ  يف مالنا ومسني ،سنة أصابتنا:  للنب قيل: قال ،ذيخ بن غالب
  «.القرية جوال على قذرهتا فإمنا ،مالكم مسني

 .احلسن بن عبيد :هو احلسن وأبو .احلسن أيب عن: شريك قال كذا
________________________ 

، وكذلك يف املوضع اآليت بعد سطرين، ومل أجد هذه الرتكيبة فيما بني (141طخطو  ) ( هكذا يف املطبوع، وامل1)
والصواب أنه:  (، يف حديٍث آخر.1/196وموضًعا من غريب احلديث للطخطايب ) من مصادر إال يف هذا املوضع،يدي 

 .غالب بن األجبر، وكذلك جاء يف املواضع اآلتية من كالم ابن أيب خيثمة

، وسأعتمد اهلمزة تسهيلمن باب (، وهو يف مصادر كثرية بال مهز، ولعله 141واملطخطو  )  ،املطبوع باهلمز يف( 2)
 .ما هو موجود عند ابن أيب خيثمة والدراسة يف حال النقل النصي ما يكون يف املصدر املنقول منه، ويف حال التطخريج

 شيٌء. (:141( كذا باللحن يف املطبوع، وهي على الصواب يف املطخطو  ) 1)

يف تصوير الفيلم،  (، والظاهر أنه دخل عليه من خط ٍ 141)  وليست يف املطخطو ، «أيب»: ( أقحم احملقق هنا7)
 .فظنَّه كلمة، ومل أجد من نسب غالًبا: ابن أيب أجبر
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 األعمش، عن مسلم، بن عبدالعزيز نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا - 0200
 .احلسن بن عبيد: احلسن أيب عن

 اتفق وقد ذيخ، بن غالب: وقال .مزينة من رجال :و معقل، ابن   من اإلسناد ونقص
 .األجبر بن غالب :على ،وشعبة ،مسعر

 

 عن أحدمها مزينة، من رجلني عنعبيد بن احلسن، عن ابن معقل،  الوجه األول:
 :األجبر بن وغالب لؤمي، بن عمرو بن عبدهللا: اآلخر
/السفر الثالث(، عن أيب نعيم الفضل بن 1595يف تارخيه ) ابن أيب خيثمة أخرجه *

 دكني، به، مبثله.
 ( عن حممد بن سليمان،1413وأخرجه أبو داود ) *
 ( عن حممد بن علي،1471البغوي يف معجم الصحابة )و 

 وحممد بن إسحا ،
 ( عن فهد بن سليمان،7/231والطحاوي )

 ( عن إسحا  بن احلسن احلريب،2/114وابن قانع يف معجم الصحابة )
عن فضيل بن  -(7141وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 14/255والطرباين )

 حممد امللطي،
ليمان، وحممد بن علي، وحممد بن إسحا ، وفهد، وإسحا  بن ستتهم )حممد بن س

 ، به، بنحوه.أيب نعيم الفضل بن دكنياحلسن، وفضيل بن حممد( عن 
وقال حممد بن سليمان: عبدهللا بن عمرو بن عومي، وقال فضيل: عبدهللا بن عامر بن 

 لومي، ومل يسم إسحاُ  بُن احلسن احلريبُّ الرجلني.
 (7142(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1471معجم الصحابة ) وأخرجه البغوي يف *

، كالمها )البغوي، وموسى( عن هارون هارون بن موسىعن  يوسف، بن حممد بن أمحدعن 
( من طريق حممد بن أمحد بن اجلنيد، 1/194بن عبدهللا، والدارقطين يف املؤتلف واملطختلف )

 عن، عن مسعر، به، بنحوه، وقال فيه: زبرييأيب أحد الكالمها )هارون، وابن اجلنيد( عن 



 ثالثونال و ثاينالاحلديث  654                                                                                                

 بن غالب: واآلخر ،بليل بن عمرو بن عبدهللا أحدمها ،مزينة من رجلني إن: قال ،معقل ابن
 ... النيب أتى أنه ،صاحبه عن أحدمها حدث ،األجبر

 إال أن موسى بن هارون مسى الرجل األول: عبدهللا بن عمرو بن راجل.
 عن الظاهرة، مزينة من حلسن، عن ابن معقل، عن ناسالوجه الثاين: عبيد بن ا

 بن أجبر: غالب
أيب خيثمة ( من طريق أيب يعلى، عن 2/569أخرجه ابن نقطة يف تكملة اإلكمال ) *

 .(1)، به، مبثلهزهري بن حرب
 وقال: عن عبدالرمحن بن معقل.

 ( من طريق إسحا  بن راهويه،14/255وأخرجه الطرباين ) *
  شيبة،ابن أيبمن طريق و 

 ، عن مسعر، به، بنحوه.وكيعكالمها )إسحا ، وابن أيب شيبة( عن 
 -(1111وعنه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )-( 27425وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

 ، عن شعبة، به، بنحوه.وكيععن 
 :عن غالب بن ذيخ: عبيد بن احلسن، ثالثالوجه ال

ابن -حممد بن سليمان ن، عن ( عن فهد بن سليما7/231أخرجه الطحاوي ) *
 .(2)، به، بنحوه-األصبهاين
ومن طريقه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين -( 27427وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

 ،-(2/564(، وابن نقطة يف تكملة اإلكمال )14/254(، والطرباين )1112)
كمال ومن طريقه ابن نقطة يف تكملة اإل -وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة 

 عن أسود بن عامر شاذان، -(2/564)
________________________ 

 ، ال اختالفنسخ سقط عنده: عبيد بن احلسن، فصار من رواية مسعر وشعبة، عن ابن معقل، وهو فيما يظهر سقط( 1)
 رواية، فإن عبيًدا مدار احلديث وخمرجه، إذ مل أجد للحديث رواية إال من طريقه، وألن ابن أيب خيثمة رواه عن أبيه بإثباته،

 فأوىل أن يكون أبو يعلى يرويه عن أيب خيثمة كذلك.

 (،12/577ف املهرة )وقع يف املطبوع يف هذه الرواية، ورواية يوسف بن عدي اآلتية: غالب بن أجبر، ويصوَّب من إحتا( 2)
، ووقع يف هذا االسم اختالف كثري يف رمسه، وقد وإن كان حترف يف اإلحتاف كما حترف يف غريه إىل: غالب بن الديج

 .، فجعله كما ورد عند املصنف، وهو ما سأعتمده(2/1335) واملطختلف جوَّد الدارقطين متييزه وضبطه يف املؤتلف
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 ( من طريق يوسف بن عدي،7/231والطحاوي )
 ( من طريق علي بن حكيم، 2/119وابن قانع يف معجم الصحابة )

 وعثمان بن أيب شيبة،
من  -(2/564ومن طريقه ابن نقطة يف تكملة اإلكمال )-( 14/254والطرباين )

 طريق زكريا بن حيىي زمحويه،
ن أيب شيبة، وأسود بن عامر، ويوسف بن عدي، وعلي بن حكيم، وعثمان، ستتهم )اب

 ، به، بنحوه.شريكوزمحويه( عن 
 :الوجه الرابع: عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن رجلني من مزينة، عن النب 

(، والطرباين 1111(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )4424أخرجه عبدالرزا  ) *
 ريق سفيان بن عيينة،(، من ط14/254)

 ( من طريق عبدهللا بن سلمة األفطس،1/1223وابن عبدالرب يف االستيعاب )
 ، به، بنحوه.مسعركالمها )ابن عيينة، واألفطس( عن 

 .(1)أحدمها... أو  النيب سأال مزينة من رجلني قال ابن عيينة: عن عبدهللا بن معقل، أن
 أهنما ،(2)ومين بن وعمري أجبر، بن غالب عن معقل، بن عبدالرمحنوقال األفطس: عن 

 ، فقاال:.... هللا رسول سأال
 ( من طريق عبدهللا بن سلمة األفطس،1/1223وأخرجه ابن عبدالرب يف االستيعاب ) *

 ، عن عبيد، به، بنحوه، وقال فيه كما قال عن مسعر، قرهنما.شعبةعن 
من مزينة، عن ناس  ر،ابن بش : عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عنام الوجه اخل

 :أجبر، أو ابن أجبر، سأل النب  أن 
ومن طريقه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين -( 1731أخرجه أبو داود الطيالسي ) *

 (، وابن منده يف معرفة الصحابة14/255(، والطرباين )7/231(، والطحاوي )1117)
 

________________________ 

احلسن، عن رجل، عن رجلني من مزينة...، ولعله سقط وانتقال نظر، أو أن  ( وقع عند الطرباين: عن عبيد بن1)
الراوي أهبم ابَن معقل، مع أن خمرج رواية الطرباين عن ابن عيينة هو ابن أيب عمر العدين، وهو شيخ ابن أيب عاصم 

 نفسه، والرواية عنده كرواية عبدالرزا .

يف سيا  ترمجة ابن عبدالرب لعمري هذا، وقد وضعه فيمن أول اسم  يف النسطخة، ألنه ورد« لومي»( ليس حتريًفا عن 2)
 (.6/214أبيه نون ممن امسه عمري، وترجم ابن حجر يف القسم الرابع من العني لعمري بن نومي )
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 ،-(6514، 1131(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/239)
(، ومن 1/145(، وإحتاف املهرة )1/41كما يف جامع املسانيد والسنن )-وأمحد 

 ، واخلطيب-(1)(1/74(، وابن األثري يف أسد الغابة )1137طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 (169( من طريق حممد بن بشار بندار، واحلازمي يف االعتبار )ص1/235يف تلطخيص املتشابه )
 ملثىن، كالمها )أمحد، وبندار، وابن املثىن( عن حممد بن جعفر غندر،من طريق حممد بن ا

 ( عن عمرو بن مرزو ،1/134وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث )
من طريق أيب  -(711صوعنه النحاس يف الناسخ واملنسوخ )-( 7/231والطحاوي )

 نعيم الفضل بن دكني،
 وروح بن عبادة،

 (،1/153(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/213) وعلقه ابن منده يف معرفة الصحابة
 عن إبراهيم بن طهمان،

 ( عن حيىي بن سعيد القطان،1/235واخلطيب يف تلطخيص املتشابه )
سبعتهم )الطيالسي، وغندر، وعمرو بن مرزو ، وأبو نعيم، وروح، وابن طهمان، 

 ، به، بنحوه.شعبةوالقطان( عن 
 جعله من رواية ابن معقل، عن ناس...إال أن ابن طهمان أسقط ابن بشر، ف

 من-: عن عبدهللا بن معقل، وقال غندر -من رواية أمحد، عنه-وقال الطيالسي، وغندر 
، وأبو نعيم، وروح، وابن طهمان، والقطان: عبدالرمحن -رواية بندار، وحممد بن املثىن، عنه

 ، وقال عمرو بن مرزو : ابن معقل،(2)بن معقل
 

________________________ 

 (، وهو ساقط من النسخ واملطبوعات املوجودة للمسند.1/15( بإسناده إىل املسند، كما ذكر يف أول كتابه )1)

 الب واضطراب يف نص روايتني عن شعبة يف مطبوعة شرح معاين اآلثار، للطحاوي، فجاء يف رواية روح:حصل انق (2)
، -وأظن قلبهما تصرٌف من املعتين بالكتاب ال احملقق-عبدهللا بن معقل، ونبَّه احملقق إىل أن يف نسطخٍة: عبدالرمحن 

ال: ثنا شعبة، فذكر بإسناده مثله، غري أنه قال: ق»... الطيالسي عقب رواية روح، فقال:  روايةَ  وسا  الطحاويُّ 
، كذا وقع، والصواب يف رواية روح: عبدالرمحن، ويف رواية الطيالسي: عبدهللا بن معقل، وذلك «عبدالرمحن بن معقل...

 ألن رواية الطيالسي يف سائر املصادر كذلك، ولتكون خبالف رواية روح اليت سبقتها، حيث غاير الطحاوي بينهما.
( اضطراٌب يظهر مبقارنة سيا  كتاب 12/571يف سيا  ابن حجر ألسانيد الطحاوي يف إحتاف املهرة )و 

 الطحاوي بسيا  اإلحتاف، وهللا أعلم.
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 ، وقال اآلخرون: عبدالرمحن بن بشر،(1): عبدهللا بن بشروقال الطيالسي وحده
وقال غندر، وأبو نعيم، وروح، وابن طهمان: عن ناس، أو: أن ناًسا من مزينة من 

، وعمرو بُن مرزو .أصحاب النيب   ، ومل يذكر صحبَتهم الطيالسيُّ
 : عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن غالب بن أجبر:سادسالوجه ال

ومن طريقه البيهقي -( 1439(، وأبو داود )5/74ن سعد يف الطبقات )أخرجه اب *
 ، من طريق إسرائيل بن يونس، عن منصور، -(9/112)

(، وابن حجر 1/42كما ذكر ابن كثري يف جامع املسانيد والسنن )-وأخرجه البزار  *
( من طريق 1/59من طريق عبدهللا بن بشر، وابن قانع ) -(1/146يف إحتاف املهرة )

(، وأبو عثمان البحريي يف السابع من فوائده 14/256عبدهللا بن مسعان، والطرباين )
/خمطو (، من طريق حفص بن غياث، ثالثتهم )عبدهللا بن بشر، وابن مسعان، 157)

 وحفص( عن أيب العميس عتبة بن عبدهللا بن عتبة، 
 .بنحوه به، ،(2)عبيد بن احلسنكالمها )منصور، وأبو العميس( عن 

يف رواية -: عن عبدالرمحن بن معقل، وقال -يف رواية ابن بشر-ال أبو العميس وق
 : معقل املزين،-يف رواية ابن مسعان-: عن عبدهللا بن معقل، وقال -حفص

 : عن أجبر بن غالب.-يف رواية ابن بشر، وابن مسعان، عنه-وقال أبو العميس 
 

 عنه: روى احلديث عبيد بن احلسن، واختُلف
 : عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن رجلني من مزينة، أحدمها عن اآلخر:الوجه األول

 .-من رواية أيب نعيم الفضل بن دكني، وأيب أمحد الزبريي، عنه-ورواه عنه: مسعر 
 : عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن ناس من مزينة، عن غالب بن أجبر:الوجه الثاين

 .-مامن رواية وكيع، عنه- ، وشعبةورواه عنه: مسعر
 

________________________ 

 ( وقع يف مسند الطيالسي، ومصادر أخرجته من طريقه: ابن بسر، باملهملة، والصواب إعجامها، بدليل الروايات األخرى1)
 د واملثاين، وموضع من معرفة الصحابة، أليب نعيم، من طريق الطيالسي، بإعجامها.عن شعبة، وقد جاء يف اآلحا

( وقع عند ابن قانع: عبدهللا بن احلسن، وهو حتريف وزيادة، فإن بعضهم يزيد لفظ اجلاللة بعد )عبيد(، فلعله وقع 2)
 هنا، مث حترفت )عبيد( إىل )عبد(.
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 : عبيد بن احلسن، عن غالب بن ذيخ:الوجه الثالث
 .-من رواية شريك، عنه-ورواه عنه: منصور بن املعتمر 

 :: عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن رجلني من مزينة، عن النيب الوجه الرابع
 .-من رواية سفيان بن عيينة، عنه-ورواه عنه: مسعر 

عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن غالب بن أجبر، وعمري بن نومي، : الوجه اخلامس
 :عن النيب 

من رواية -، وشعبة -من رواية عبدهللا بن سلمة األفطس، عنه-ورواه عنه: مسعر 
 .-عبدهللا بن سلمة األفطس، عنه

: عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن ابن بشر، عن ناس من مزينة، أن الوجه السادس
 :: ابن أجبر، سأل النيب أجبر، أو

من رواية أيب داود الطيالسي، وحممد بن جعفر غندر، وعمرو بن -ورواه عنه: شعبة 
 .-مرزو ، وأيب نعيم الفضل بن دكني، وروح بن عبادة، وحيىي بن سعيد القطان، عنه

 ،الظاهرة مزينة من أناس عن معقل، بن عبدالرمحن عن احلسن، بن عبيد: الوجه السابع
 : النيب سأل ،رأجب ابن :أو ر،أجب أن

 .-من رواية إبراهيم بن طهمان-ورواه عنه: شعبة 
 : عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن غالب بن أجبر:الوجه الثامن

، وأبو العميس عتبة بن عبدهللا -من رواية إسرائيل، عنه-ورواه عنه: منصور بن املعتمر 
 .-من رواية حفص بن غياث، عنه-

 : عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن أجبر بن غالب:عالوجه التاس
 من رواية عبدهللا بن بشر، وعبدهللا بن مسعان،-ورواه عنه: أبو العميس عتبة بن عبدهللا 

 .-(1)عنه

: اخلالف عمين دون عبيد بن احلسن:  أوال 
 مسعر: -1

 اختُلف عنه:
________________________ 

 د: معقل املزين.( إال أن عبدهللا بن مسعان قال يف شيخ عبي1)
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، عن رجلني من فرواه أبو نعيم، عن مسعر، عن عبيد بن احلسن، عن ابن معقل *
: مسعر قال األجبر،بن  غالب: واآلخر لؤمي، بن عمرو بن عبدهللا: مزينة أحدمها عن اآلخر

 ... النيب أتى الذي غالب أراه
 بن عمرو بن عبدهللاووافقه أبو أمحد الزبريي، عن مسعر، لكنه مسى الرجل األول:  *

 .(1)بليل
 مزينة من ناس عن معقل، ابن عن سن،احل بن عبيد عنورواه وكيع، عن مسعر،  *

 .أجبر بن غالب عن الظاهرة،
 أن معقل، بن عبدهللا عن سن،احل بن عبيد عنورواه سفيان بن عيينة، عن مسعر،  *

 .أحدمها أو ، النيب سأال مزينة من رجلني
 عبدالرمحن عنوقال عبدهللا بن سلمة األفطس، عن مسعر، عن عبيد بن احلسن،  *

 . هللا رسول سأال أهنما ،نومي بن وعمري أجبر، بن غالب عن معقل، بن
كذا »وقد أورد ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف رواية أيب نعيم، فعقب عليها بقوله: 

 «.كذا قال وكيع، خالف أبا نعيم»، مث أسند رواية وكيع، فقال: «قال أبو نعيم
 ر.والذي يظهر من هذا أن ابن أيب خيثمة مل يرجح أيَّ الوجهني عن مسع

 يف ئخيط قد أنه إالوقد سبق أن أبا نعيم توبع، فتابعه أبو أمحد الزبريي، وهو ثقة ثبت، 
 ، وليس هذا من ذلك.(2)الثوري حديث

 من رجلني أنوبالتأمل، يظهر أن سفيان بن عيينة يوافقهما أيًضا عن مسعر، فإنه قال: 
مها يرويه عن اآلخر الذي ، فذكر الرجلني، وشك يف أن أحدأحدمها أو ، النيب سأال مزينة

 ، وهذا موافق يف اجلملة لرواية أيب نعيم، والزبريي.سأل النيب 
 وأما وكيع، فقد خالف هؤالء مجيًعا، فجعله من رواية ناس من مزينة، عن غالب بن أجبر،

كما -وهو قد قرن شعبَة مبسعر، وهذه الرواية أقرب ما تكون إىل رواية اجلماعة عن شعبة 
 هنم قالوا يف إسناده عن عبيد بن احلسن: عن ناس من مزينة، أن أجبر، أو: ابن أجبر.، فإ-سيأيت

________________________ 

 ( اخُتلف عن أيب أمحد، وهذه الرواية هي ما اتفق عليه مصدران عنه، وسيأيت ذكر اخلالف عنه.1)

 .(5314تقريب التهذيب )( 2)
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فالظاهر أن وكيًعا مل يتقن حديث شيطخيه متام اإلتقان، فأدمج أحدمها باآلخر، وبنيَّ 
 ذلك أنه خالف فيه أصحاب مسعر، كما تبني، وأصحاب شعبة، كما سيأيت.

عيم، وأيب أمحد الزبريي، فإهنما جوَّداه، ومل يُشكَّا وأمتُّ الروايات عن مسعر: رواية أيب ن
 فيه شكَّ سفيان بن عيينة.

، لؤمي بن عمرو بن عبدهللاولكنهما اختلفا يف أحد الرجلني من مزينة، فقال أبو نعيم: 
 بن عبدهللا: -يف رواية ابن اجلنيد، وهارون بن عبدهللا )يف قول البغوي، عنه(-وقال أبو أمحد 

 ل.بلي بن عمرو
وأخرجه أبو نعيم األصبهاين عن أمحد بن حممد بن يوسف، عن موسى بن هارون بن 

 عبدهللا، عن أبيه، عن أيب أمحد، فسماه: عبدهللا بن عمرو بن راجل.
يظهر أنه حتريف شديد، فإن سيا  أيب نعيم ال يظهر منه أن اخلالف « راجل»وقوله: 

 ، مث سا «لؤمي بن -عمرو: وقيل- عامر بن عبدهللا»وقع يف هذا االسم، إذ إنه ترجم فقال: 
 ،«عمرو بن عبدهللا: فقال مسعر، عن الزبريي، أمحد أبو ورواه»رواية أيب نعيم، فعقب بقوله: 

 يف املوضعني.« لؤمي»فحسب، ومل يُبدِّ خالفًا يف 
 الصرصري،املعروف خبنت وأيًّا ما يكن، فإن شيخ أيب نعيم: أمحد بن حممد بن يوسف، هو 

 ، والصواب األول عن أيب أمحد.(1)كلم فيهوقد تُ 
وقد أورد الدارقطين خالف أيب نعيم، وأيب أمحد، بادئًا برواية أيب أمحد، وقال بعدها: 

 .(2)«لومي بن عمرو بن عبدهللا: فقال ،مسعر عن ،نعيم أبو وخالفه»
 أبو قريب، ومساعهما ،نعيم أيب صديق وكان»وقد جاء عن ابن منري قوله يف أيب أمحد: 

 كما-فظت على أيب أمحد أوهام، خاصة يف الثوري ، ولكن حُ (1)«مساًعا وأقدم منه، أسنُّ  نعيم
 .(7)خبالف أيب نعيم، فإنه ثقة ثبت يف كل شيء ،-سبق

 فالظاهر أن رواية أيب نعيم أصح وأثبت.

________________________ 

 .(5/119تاريخ بغداد )( 1)

 (.1/194( املؤتلف واملطختلف )2)

 .(26/749هتذيب الكمال )( 1)

 .(6731تقريب التهذيب )( 7)
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بكر بن عبدهللا املزين، وترجم له البطخاري، وابن حبان،  :ميؤ وقد روى عن ابن ل
، وأما ابن بليل، فلم أجد من ترمجه، لكن ترجم ابن أيب حامت لعبدهللا بن عمرو بن (1)وغريمها
 .(2)«أعرفه ال»: يقول أيب مسعت ابناه، ،وعلقمة بكر،، وقال: روى عنه -بامليم-مليل 

وأما رواية عبدهللا بن سلمة األفطس، فهي ضعيفة جدًّا، ال عربة هبا، ألنه مرتوك، متهم 
 بثقة...، ليس: القطان قال مرتوك، وهو األفطس، فيه خبط وقد»ابن حجر: ، قال (1)بالكذب

 الثقات رواه لومي...، وقد بن عمرو بن عبدهللا هو وحتريف، وإمنا نقص وقوله: عمري بن نومي، فيه
، مث سا  إسناد رواية أيب نعيم، إىل أن قال: ...«عرسم عن دكني، بن الفضل نعيم أيب عن

 .(7)«نومي بن عمري :منها شيءٍ  يف وليس طرقه، بعض وذكر ،داود أبو أخرجه وقد»
 شعبة:  -2

 اختُلف عنه:
ن ناس من مزينة، عن فرواه وكيع، عن شعبة، عن عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، ع *

 غالب بن أجبر.
 .ووافقه إبراهيم بن طهمان، عن شعبة، إال أنه قال: أن أجبر، أو: ابن أجبر، سأل النيبَّ  *
اه عبدهللا بن سلمة األفطس، عن شعبة، عن عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، ورو  *

 .عن غالب بن أجبر، وعمري بن نومي
ورواه أبو داود الطيالسي، وحممد بن جعفر غندر، وعمرو بن مرزو ، وأبو نعيم  *

الفضل بن دكني، وروح بن عبادة، وحيىي بن سعيد القطان، عن شعبة، عن عبيد بن احلسن، 
 .ن معقل، عن ابن بشر، عن ناس من مزينة، أن أجبر، أو: ابن أجبر، سأل النيبَّ عن اب

وعبدهللا بن سلمة األفطس إمنا قرن شعبة مبسعر، وقد مر يف اخلالف عن مسعر أنه 
 مرتوك متهم بالكذب، وأن ال عربة بروايته، ومر نقل كالم ابن حجر فيها.

ط حديث مسعر، وإن كان أقرب إىل كما مر أن وكيًعا قرن شعبة مبسعر، ومل يضب
حديث شعبة. وهو هنا قد أسقط من حديث شعبة راويًا، وهو ابن بشر، وقد أثبته مجاعات 

________________________ 

 (.1/211(، الثقات )6/6) ( التاريخ الكبري1)

 (.6/115( اجلرح والتعديل )2)

 (.7/744( لسان امليزان )1)

 (.4/769(، وفيه سقط وحتريف يتمم ويصحح من طبعة الرتكي )6/214( اإلصابة )7)
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جعله من مسند غالب  وكيًعا الرواة عن شعبة، وفيهم غندر، وهو أضبط الناس عنه، كما أن
فيه هو  غالبٌ بن أجبر، واجلماعة عن شعبة جيعلونه من مسند الرجال من من مزينة، وإمنا 

 ، وليسوا يرووهنا عنه.فهم يذكرون حادثة سؤال أجبر، أو ابن أجبر، للنيب  السائل،
 ، برواية شعبة.-الذي مل يذكر ابن بشر-تداخل رواية مسعر  -فيما يظهر-سبُب هذا و 

 سعيد بن حيىي: احلديث هذا روى وهكذا»قال اخلطيب البغدادي، وأخرج رواية غندر: 
 ،اجلراح بن وكيع ورواه ،شعبة عن ا،مجيعً  ،مرزو  بن وعمرو الطيالسي، اودد وأبو القطان،

: وقال...، بشر بنَ  الرمحنعبدَ  إسناده من فنقص ،احلسن أيب عبيد عن ،ومسعر شعبة، عن
 فحصل ، هللا رسولَ  سأل أنه أجبر، بن غالب عن الظاهرة، مزينة من عن ناس: شعبة قال

 .»(2) النيب عن ،أجبر بن غالب (1)سندم من القول هذا على احلديث
 وقد وافق وكيًعا على إسقا  ابن بشر، عن شعبة: إبراهيُم بُن طهمان، لكن الذي يظهر

أنه ليس كوكيع يف ذلك، بدليل أنه وافق اجلماعة يف الشك يف صحايب احلديث بني: أجبر، 
كاجلماعة، لكنه   وابن أجبر، وجبعله من مسند الرجال من مزينة، فالظاهر أنه حفظ احلديث

 .(1)قصَّر بذكر ابن بشر فيه، وابن طهمان ثقة يُغرب
 فاحملفوظ عن شعبة: رواية اجلماعة، عنه.

 لكن قد اختُلف عن شعبة يف راويني يف اإلسناد:
 : عن عبدهللا بن معقل.-واية أمحديف ر -فقال الطيالسي، وغندر  -1

 وقال اآلخرون: عبدالرمحن بن معقل.
 وحده: عبدهللا بن بشر.ي وقال الطيالس -2

 وقال اآلخرون: عبدالرمحن بن بشر.
والظاهر أن الطيالسي مل يتقنه عن شعبة، فطخالف يف املوضعني، ولعله ما دعا يونس بن 

، وقال أبو (7)«داود أبو ثناحد هكذا»حبيب، راوي مسنده عنه، إىل أن يقول بعقب روايته: 

________________________ 

 ( وقع يف املطبوع: سند، والظاهر أن الصواب ما أثبتُّه.1)

 (.1/235( تلطخيص املتشابه )2)

 .(149تقريب التهذيب )( 1)

 (، حيث أخرج ابن أيب عاصم احلديث عنه، ومل أجده يف املسند املطبوع.2/151( اآلحاد واملثاين )7)
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، مث أسند رواية «غندر وخالفه ،داود أبو رواه ذاك»نعيم األصبهاين، وأسند رواية أيب داود: 
 .(1)غندر

على: عبدهللا بن معقل، فإهنا من رواية أمحد، عن غندر،  لطيالسيوأما متابعة غندر ل
وخالفه فيها: حممد بن بشار بندار، وحممد بن املثىن، كالمها رواه عن غندر، فوافق اجلماعة، 

 .(2)واتفاقهما أصح وأضبط
صحبة الناس من مزينة، وهو  النص علىيالسي، وعمرو بن مرزو ، يف كما قصَّر الط

 حمفوظ عن شعبة، من رواية غندر، وأيب نعيم، وروح بن عبادة، وإبراهيم بن طهمان.
 ،(1)ص أن الصحيح عن شعبة: رواية اجلماعة، وهو ما اعتمده أبو داود يف سيا  قولهفطَخل

 .(7)زرعةوكذا ابن أيب حامت، وأقره عليه أبوه، وأبو 
 منصور بن املعتمر: -1

 اختُلف عنه:
 ن عبيد بن احلسن، عن غالب بن ذيخ.فرواه شريك، عن منصور، ع *
 أجبر. بن غالب عن معقل، ابن عن احلسن، بن ورواه إسرائيل، عن منصور، عن عبيد *

وقد أورد ابن أيب خيثمة رواية شريك بعقب رواييت مسعر، وشعبة، فاستغرب قوله يف 
 :على ،وشعبة ،مسعر اتفق وقد ذيخ، بن غالب: وقال»: غالب بن ذيخ، فقال: الصحايب

 «.األجبر بن غالب
فقارن بني شريك، وبني مسعر، وشعبة، مع أهنم ال يشرتكون يف مدار واحد، والظاهر 
أن ذلك بالنظر إىل أن اخلطأ إمنا هو من شريك، ال منصور، وأن قرينة اخلطأ: خمالفة رواية 

________________________ 

(. وينبه إىل أن املزي علقه يف حتفة األشراف عن أمحد بن إبراهيم الدورقي، عن 1/153( معرفة الصحابة )1)
بشر، وهذه الرواية  بن عبدالرمحن عن ،-يسمه ومل- معقل ابن مسعت: قال عبيد: عن شعبة، الطيالسي، فقال فيه عن

أن الطيالسي وهم فيه حني مسعه منه يونس بن حبيب،  -فيما يظهر-مل أجدها موصولة، وإن صحت، فهي تبني 
 وأصاب يف مساع الدورقي، ذلك أن يونس نفَسه أكَّد ما مسع بكلمته املاضي نقلها، فربئ من العهدة. وهللا أعلم.

إمنا أخرجها أبو نعيم، وابن األثري، من طريقه، وعزاها ابن كثري، وابن حجر يف إحتاف املهرة، ( على أن رواية أمحد 2)
، ويظهر أن عزو ابن كثري مستفاد من أيب نعيم، أو ابن األثري، -كما سلف يف التطخريج-إليه، ومل أجدها يف مسنده 

 عزاه إىل أمحد يف أطراف املسند.مع ذلك  أجده ملو  ،أطراف املسند، وإحتاف املهرةوكتاب ابن كثري أحد مصادر ابن حجر يف 

 (.1/164( السنن )1)

 (.1791( العلل )7)
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، للراوي بالنظر إىل املتابعات القاصرة املدار، ومنهم مسعر، وشعبة، فهي ختطئةٌ اجلماعة عن 
 .عدم ثبوت الوجه عن راويه عن املدار، وهو هنا: منصور إشارة إىلو 

 يف  النيب عن يروي ،ذيخ بن غالب فهو ،ذيخ وأما»وكذلك فعل الدارقطين، فقال: 
 بن عبيد عن ،منصور عن ،شريك ذلك الق. «القرية جوال لكم كرهت إمنا»: األهلية احلمر
 .(1)«احملفوظ وهو ،أجبر بن غالب عن ،معقل ابن عن حسن: بن عبيد عن غريه وقال .حسن

 .(2)وبنحوه أشار ابن عبدالرب
 عن النطخعي، عبدهللا بن شريك ورواه»وقال اخلطيب البغدادي، وأورد رواية شعبة: 

 وحديث . النيب عن ذيخ، بن غالب عن ،-احلسن بن عبيد وهو- حسن أيب عن منصور،
 .(1)«أصح شعبة

وقد تبنيَّ أن شريًكا قبل أن يكون خمالًفا فيه عن عبيد بن احلسن، فهو خمالٌف فيه عن 
 منصور، حيث خالفه إسرائيل.

وقد نصَّ أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأبو داود، على أن إسرائيل أثبت من 
 احلديث خاصة. ، وما سبق يؤكد هذا يف هذا(7)شريك

، فرتجم لغالب بقوله: -فيما يظهر-على أن ابن حبان حنا منحى آخر يف املسألة 
 بن غالب»، وقال ابن عبدالرب: (6)«املزين يخذ بن غالب :ويقال ،يخذ بن أجبر بن غالب»

 .(5)«جده ولعله ،يخذ بن غالب :ويقال، املزين أجبر
لعلهم نظروا إىل بُعد احتمال اخلطأ رواية شريك، و «: ذيخ»يف  هموالظاهر أن معتمد

 ، فصوَّبوا رواية شريك على تأويل.«ذيخ»إىل « أجبر»من 
ه عن عبيد بن احلسن، فالظاهر أن تيالكن ما دام املراُد معرفَة ما حدَّث به منصور، ورو 

 ، لرواية إسرائيل، عن منصور، ولرواية اجلماعة، عن عبيد، كما سبق.«غالب بن أجبر»الصواب: 
________________________ 

 (.2/1335( املؤتلف واملطختلف )1)

 (.1/1262( االستيعاب )2)

 (.1/234( تلطخيص املتشابه )1)

 (.2/156، 1/111( هتذيب التهذيب )7)

 (.1/124( الثقات )6)

 .(1/1262االستيعاب )( 5)
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ر به، ولعله لعدم ضبطه له، فأسقط أن شريًكا قصَّ  -أيًضا-رواية إسرائيل  ت  بي َّنَ  وقد
شيَخ عبيد بن احلسن منه، وجعله عنه، عن غالب مباشرة، ورواه إسرائيل، عن منصور، عن 

 عبيد، عن عبدالرمحن، عن غالب، فجوَّده وضبطه، وقد مرَّ أنه أضبط من شريك.
 :أبو العميس عتبة بن عبدهللا -7

 اختُلف عنه:
 .فرواه حفص بن غياث، عن أيب العميس، عن عبيد، عن ابن معقل، عن غالب بن أجبر *
 ورواه عبدهللا بن بشر، عن أيب العميس، عن عبيد، عن ابن معقل، عن أجبر بن غالب. *
 ورواه عبدهللا بن مسعان، عن أيب العميس، عن عبيد، عن معقل املزين، عن أجبر بن غالب. *

، وقوله يف شيخ عبيد: (1) بن مسعان مرتوك، اهتمه بالكذب أبو داود وغريهوعبدهللا
 معقل املزين، دليل على ضعفه، إن مل يكن سقطًا يف النسطخة.

 وأما عبدهللا بن بشر، فقد اختُلف فيه، واختَلف كالم بعض األئمة فيه، ومل ير به أبو زرعة،
 قة معروف باحلفظ، وإن تغري حفظه قلياًل ، خبالف حفص بن غياث، فهو ث(2)والنسائي، بأًسا

 ، ومن مث، فهو أقوى من عبدهللا بن بشر، وروايته هي املعتمدة عن أيب العميس.(1)بأخرة
ورواية حفص هي املعتمدة عن أيب العميس أيًضا يف اخلالف عنه يف تسمية ابن معقل، 

 بن معقل.حيث قال عبدهللا بن بشر: عبدالرمحن بن معقل، وقال حفص: عبدهللا 
 اخلالف عن عبيد بن احلسن: ثاني ا:

 تلطخص أنه اختُلف عنه:
فرواه مسعر، عن عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن رجلني من مزينة أحدمها عن  *

 الذي غالب أراه: مسعر قال األجبر، بن غالب: واآلخر لؤمي، بن عمرو بن عبدهللا: اآلخر
 ...هللا رسول يا: فقال،  النيب أتى

، عن عبدالرمحن بن معقل، عن عبدالرمحن بن بشر، عن ناس واه شعبة، عن عبيدور  *
 .من مزينة، أن أجبر، أو: ابن أجبر، سأل النيب 

________________________ 

 .(1125التهذيب )تقريب ( 1)

 .(1211تقريب التهذيب )( 2)

 .(1713تقريب التهذيب )( 1)



 ثالثونال و ثاينالاحلديث  643                                                                                                

 .ورواه منصور، عن عبيد، عن عبدالرمحن، عن غالب بن أجبر *
 ورواه أبو العميس، عن عبيد، عن عبدهللا بن معقل، عن غالب بن أجبر. *

منصور، واستغرهبا من راويها عنه، وهو  من هذا اخلالف روايةَ مة بن أيب خيثوقد أورد ا
، كما استغرب -وقد مرَّ هذا يف موضعه-شريك، ألنه خالف يف تسمية صحايب احلديث 

 «.مزينة من رجال: و معقل، ابنَ : اإلسنادمن  ونقص»فيها أيًضا ما عربَّ عنه بقوله: 
 متام اإلسناد، وهو روايتا مسعر، وشعبة.والتعبري بالنقص يشري إىل أنه يرى أن الصواب 

 سماأيًضا يف رواية أيب العميس، فإنه نقص منها ما سبق، وزاد أيًضا املطخالفة يف  وهذا يصحُّ 
 .(1)شيخ عبيد، حيث مساه: عبدهللا بن معقل، وقد اتفق شعبة، ومنصور، على تسميته: عبدالرمحن

 ية شعبة من جهة إدراج غالب يف اإلسناد،ولكنَّ رواييت منصور، وأيب العميس، ختالفان روا
وجعل احلديث من مسنده، وشعبة جيعله من مسند ناس من مزينة، وأما غالب، فهو الذي 

 .حكوا قصته مع النيب 
وميكن أن جيعل مسعر متابًعا لشعبة على هذا، فإنه مع شكه يف الرجال من مزينة، قال 

، فجعله «...راه غالًبا الذي أتى النيب أ»: -من رواية أيب نعيم، عنه-يف آخر إسناده 
 عنه. مسعر حكايًة لقصة غالب، ال روايةً 

والظاهر أن منصورًا، وأبا العميس، أدرجا ما كان يف املنت إىل اإلسناد، ومل يضبطاه كما 
اتفق على ضبطه احلافظان الثبتان: شعبة، ومسعر، يف روايتني مشهورتني عنهما، وأما 

، إال أين مل أجد روايته إال من طريق إسرائيل، عنه، ففيها غرابة، (2)ثبًتا منصور، فمع كونه ثقة
 مث قد اختُلف عنه، فرواه شريك عنه، على وجه آخر، كما سبق يف موضعه. 

 .(1)وأما أبو العميس، فإنه من مجلة الثقات
 ولذا فإن أبا داود عقب على رواية منصور بأن ذكر رواية شعبة، مث أسند رواية مسعر،

 ويظهر أنه يعل األوىل هبا.

________________________ 

 ابن هو هذا عبدالرمحن: »عقبها فقال روايته، أخرج حيث داود أبو بيَّنه فلذا عبدالرمحن، ينسب مل ( ومنصور1)
 .«معقل

 .(5934تقريب التهذيب )( 2)

 (.7712( تقريب التهذيب )1)
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 ، فقال أبو حامت:(1)، دون رواية منصوراخلالف يف احلديث وعرض ابن أيب حامت على أبيه
 .(2)«العميس أبو يضبط مل العميس، أيب من أحفظ شعبة»

ورواية مسعر حصل فيها شك وتردُّد، فهي من هذه اجلهة نازلة الرتبة عن رواية شعبة 
ال أنه قد يكون املقصود بالناس من مزينة يف رواية شعبة: َمن ذكره مسعر اجملوَّدة، املضبوطة، إ

مي ؤ هؤالء الناس، ويكون ابن ل مي، أو يكون هو أحدَ ؤ يف روايته، وهو عبدهللا بن عامر بن ل
 .حيكي قصة غالب األجبر، مع النيب 

مي ؤ ل، فإن البن « النيب أصحاب من مزينة من ناًساأن »وهذا متفق مع قول شعبة: 
 .(1)صحبة

: عن رجلني من مزينة أحدمها عن اآلخر»كما حيتمل أن يكون مراد مسعر يف قوله: 
 النيب أتى الذي غالب أراه: مسعر قال األجبر، بن غالب: واآلخر لؤمي، بن عمرو بن عبدهللا
 ،حيتمل أن يكون مراده بالرجلني: عبدالرمحن بن بشر، وابن «...هللا رسول يا: فقال ،
ولذا استدرك بإخراج غالب بن األجبر من الرجلني ظنًّا، واحتمل أنه هو سائل النيب  ،لؤمي
.ال أحد الراويني يف اإلسناد، وهذا إمعان يف موافقة شعبة على روايته ، 

هذا، وليس يف رواية شعبة إال قوله يف السائل: أجبر، أو: ابن أجبر، وخفة ضبط شعبة 
، وهذا منه، والصواب فيه ما -(7)السادس عشر يف احلديثكما مرَّ - ألمساء الرواة معلومة

 اتفق عليه عامة رواة احلديث على اختالف أوجههم، حيث قالوا: غالب بن أجبر.
 غالب: والصواب شعبة، فيه وهم املزين، أجبر ابن أجبر، أو:»ولذا ترجم ابن منده بقوله: 

يف مجيعه: أجبر، أو ابن أجبر، مث اخلالف عنه، مما  مث أسند رواية شعبة، وبعضَ ، «أجبر بن
 ابن عن احلسن، بن عبيد عن العميس، وأبو مسعر، رواه ما: والصواب وهم، كلها»قال: 
 .(6)«رأجب بن غالب عن معقل،

________________________ 

 وهذا يشري إىل غرابة رواية إسرائيل، عن منصور، كما سلف.( إال من طريق شريك، عنه، 1)

 .(1791)( العلل 2)

 (.7/154(، اإلصابة )-الصحابة-1/211(، الثقات، البن حبان )6/6( انظر: التاريخ الكبري )1)

 (.244-244( )ص7)

 (.1/239( معرفة الصحابة )6)
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 يوهذا ليس تصويبًا يف أصل اخلالف، بل يف القضية املعينة اليت كان ابن منده يبحثها، وه
ما اتفق عليه مسعر، وأبو العميس، مع اختالف منده  تسمية الصحايب السائل، فصوب ابنُ 

روايتهما، على رواية شعبة، ومسى شكَّ شعبة ومهًا، ولعله أراد: إلغاء تسميته: أجبر، وختطئتها، 
، وإال فأحد وجهي شك (1)إذ إن ابن قانع ترجم يف الصحابة ملن امسه: أجبر بن غالب املزين

 شعبة هو ما صوبه ابن منده.
 غالب :وصوابه ،أجبر ابن :أو ،املزين أجبر»يم على هذا اخلطأ، فقال: وكذا نبه أبو نع

 .(2)«أجبر بن
هذا، وألجل إتقان شعبة، وجتويده يف احلديث، قال أبو زرعة، وُعرض عليه اخلالف فيه 

 .(1)«شعبة حديث الصحيح» عن عبيد:
 عن مداره عبيدفيه، نظرًا لكثرة اخلالف، وتعدد األوجه،  وال ينفكُّ احلديث عن اضطرابٍ 

 بن احلسن، وعمَّن دونه، إال أنه أمكن ختليص أرجح األوجه عنه، وهو مذهب أيب زرعة الرازي.
 ال هذا ومثل...، إسناده يف خمتلف حديثفهذا »وأما البيهقي، فإنه قال يف احلديث: 

 .(7)«األهلية احلمر حلوم بتحرمي مصرحة مضت قد اليت الصحيحة األحاديث به يعارض
 .(6)«مضطرب... إسناده فإن الرخصة، يف أجبر بن غالب حديث وأما»يف موضع: وقال 

 مذهب أيب زرعة الرازي يف احلديث، والدراسة السابقة تؤيده. -وهللا أعلم-واألقوى 
 احلكم على الوجه الراجح:

ترجح أن عبيد بن احلسن يرويه عن عبدالرمحن بن معقل، عن عبدالرمحن بن بشر، عن 
 ...، أن غالب بن أجبر سأل النيب ناس من مزينة

ثقة »وعبيد بن احلسن ثقة، وثقه ابن معني، وأبو زرعة، والنسائي، وقال أبو حامت: 
 .(5)، ونقل ابن عبدالرب اإلمجاع على أنه ثقة حجة«صدو 

________________________ 

(1( )1/59.) 

 (.1/153( معرفة الصحابة )2)

 (.1791( العلل )1)

 (.9/112( السنن الكبري )7)

 (.11/92(. وتبعه النووي يف شرح مسلم )17/137(، معرفة السنن واآلثار )7/55( السنن الصغري )6)

 (.1/17(، هتذيب التهذيب )7154( تقريب التهذيب )5)
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وقد صرح عبيد بسماعه من ابن معقل يف رواية الطيالسي، وغندر، وعمرو بن مرزو ، 
 .-كما سبق-السي أخطأ يف تسمية ابن معقل عن شعبة، وإن كان الطي

ورواية شعبة عن الراوي كافية يف بيان مساعه من شيطخه، كما نص عليه حيىي بن سعيد 
 .-(1)يف احلديث التاسع عشر وقد سبق نقل كالمه-القطان 

 وعبدالرمحن بن معقل هو املزين، أخو عبدهللا بن معقل، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة الرازي،
 .(2)بن حبان يف ثقاتهوذكره ا

 ومل أجد له مساًعا من عبدالرمحن بن بشر.
ومل أجد يف عبدالرمحن بن بشر توثيًقا أو تضعيًفا، إال أن اخلطيب ترمجه يف تلطخيص 

 هللا رسول أصحاب من أناس عن ثحدَّ  ا،كوفيًّ  أراه، بشر بن وعبدالرمحن»املتشابه، فقال: 
، (1)«عبدهللا أخو املزين، مقرن بن معقل بن عبدالرمحن عنه روى. 

وهذا يدل على جهالته، اليت صرح هبا ابن حزم، فضعف رواية هذا احلديث، قال: 
 .(7)«جمهول وهو ،بشر بن عبدالرمحن طريق من ألهنا»

 ، وجاء يف رواية مسعر، عنعن أناس من مزينة من أصحاب النيب  ،وروى عبدالرمحن
، على شكٍ  واحتماٍل يف هذا، فإن صح، لؤميرو بن عبيد بن احلسن، تعيينهم بعبدهللا بن عم

 ، وإال فقد ُوصفوا بالصحبة يف الرواية عنهم.-كما سبق-صحايب  لؤميفابن 
أهنم : »-يف رواية غندر، عن شعبة، عن عبيد-ورواه عبدالرمحن بن بشر عنهم بصيغة 

، «فالن حدَّث»، وهذه ليست صيغة صرحية يف السماع، بل هي كما لو قال: «حدثوا...
 ، ولذا جاءت يف الروايات األخرى معنعنة.ةوهي صيغة حمتمل

والصحبة إن ثبتت هلم، فهي تنفي اإلشكال عن روايتهم القصة بني غالب بن أجبر، 
 .الصحابةل يسامر من ، مباشرة، ألهنم إما حضروها، أو هي وبني النيب 

العلم حبال مساع  ، وعدموعليه، فإسناد احلديث ضعيف، جلهالة عبدالرمحن بن بشر
 .عبدالرمحن بن معقل منه

________________________ 

 (.124( )ص1)

 (.2/667(، هتذيب التهذيب )7312( تقريب التهذيب )2)

(1( )1/235.) 

 .(4/734( احمللى )7)



 ثالثونال و ثاينالاحلديث  647                                                                                                

 اليت هي اجلوال فإن ،«القرية جوال أجل من حرمتها إمنا» قوله: وأما»اخلطايب: قال ولذا 
 .(1)«رجس ألهنا حلومها عن هنى إمنا أنه ثبت وقد ،يثبت ال هذا أن إال اجللة، وهي العذره، تأكل

 وأظهر أعم السباع من ناب ذي لك أكل عن النهي أن ومعلوم»وقال ابن عبدالرب: 
: عنها سأله من لبعض وقال، اجلاللة عن منها هني إمنا: احلمر يف قيل قد ألنه ،العلماء عند

 وطرقها، خمارجها لضعف اآلثار، هذه مثل إىل العلماء يلتفت فلم ،«مالك مسني من كل»
 .(2)...«مجلة أكلها عن النهي ثبوت مع

 .(1)ته، لكنه مل حيرر أكثرهموضعفه ابن حزم جبهالة بعض روا
 من أحدمها السنن يف داود أبو أخرج :حديثان إباحتها يف جاء وقد»وقال العالئي: 

 معارضته مع فكيف انفرد، لو به حيتج ال مضطرب، ضعيف، منهما وكل أجبر، بن غالب رواية
 .(7)«املتواترة الروايات

ث، لكنه مؤثر فيه، مع وقد سبق نفي أن يكون لالضطراب أثر قوي يف ضعف احلدي
 جهالة راويه.
 

 استغرب ابن أيب خيثمة رواية شريك، عن منصور، عن عبيد بن احلسن، من جهتني:
 :على ،وشعبة ،مسعر اتفق وقد»قوله يف اسم الصحايب: غالب بن ذيخ، قال:  -1

 .«األجبر بن غالب
يد بن احلسن على خالف ما رواه فأيَّد ابُن أيب خيثمة هذا باتفا  الثقات عن عب

منصور، لكنه مل حيم ِّل منصورًا اخلطأ، بل محَّله الراوي عنه، وهو شريك، فهي ختطئة لشريك 
 من جهة املتابعات القاصرة، وحكم بعدم ثبوت ما رواه عن منصور. 

عن منصور، حيث خالفه إسرائيل، فرواه عن منصور،  فوقد تأيد هذا بأن شريًكا خول
 الصحايب: غالب بن أجبر، على الصواب، وإسرائيل أثبت من شريك. به، ومسى

 ووافق ابَن أيب خيثمة على ذلك: الدارقطين، وابن عبدالرب، واخلطيب البغدادي.
________________________ 

 (.7/263( معامل السنن )1)

 (.16/115( االستذكار )2)

 (.4/734( احمللى )1)

 (.152)صاملعني  عن فنوهنا بعيون املغنية ني( األربع7)
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ما عربَّ عنه بقوله:  :أيًضاابن أيب خيثمة يف رواية شريك، عن منصور، استغرب  -2
 «.مزينة من رجال: و معقل، ابنَ : اإلسنادمن  ونقص»

وأن النقص تقصري ممن  والتعبري بالنقص يشري إىل أنه يرى أن الصواب متام اإلسناد،
 ، على متامه بذكر هاتني الطبقتني.مسعر، وشعبةوقد اتفق  نقص،

وقد وافق ابَن أيب خيثمة على ترجيح متام اإلسناد، وهو رواية شعبة: أبو زرعة، وأبو 
 حامت، الرازيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:651-1/655)التاريخ الكبري الس ِّ
 :الليثي فضالة (2502)

 هند، أيب بن داود نا: قال ،هشيم -وهللا- نا: قال معني، بن حيىي حدثنا -2502
 ، النبي  أتيت: قال ،الليثي فضالة عن األسود، أيب بن حرب أبو حدثين: قال

 احلديث. ذكر مث ...مواقيتهن يف اخلمس الصلوات علمين حىت ،وعلمين ،فأسلمت
 .فضالة عن حرب، أيب عن: قال كذا

 :فضالة بن   هللاعبد  : اإلسناد يف الطحان خالد عليه وزاد -2502
 حرب أيب عن داود، عن عبدهللا، بن خالد أنا: قال عون، بن عمرو حدثنا -2500

 فيما فكان ، النب علمين: قال ،أبيه عن فضالة، بن عبدهللا عن األسود، أيب بن
 .احلديث ذكر مث ،«...اخلمس الصلوات على حافظ» أن: علمين

 

 :داود بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن فضالة الوجه األول:
 (،151للة )أبو زرعة الدمشقي يف الفوائد املع أخرجه *

 ( 15ديث حيىي بن معني )احجزء فيه أوأبو منصور حيىي بن أمحد بن زياد الشيباين يف 
 ،-(1)(1/111احلاكم ) ومن طريقه-

 ( من طريق العباس بن حممد الدوري،1/05واحلاكم )
 ، به، بنحوه تامًّا.حيىي بن معنيثالثتهم )أبو زرعة، وأبو منصور الشيباين، والدوري( عن 

 (،1/11جه ابن سعد يف الطبقات )وأخر  *
 ( عن سريج بن النعمان،11501وأمحد )

 ( عن عبدالرمحن بن واقد،6/115والبخاري يف التاريخ الكبري )
(، وأبو نعيم يف معرفة 1/05(، واحلاكم )111والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

 (، من طريق سعيد بن منصور،6565الصحابة )عقب 
________________________ 

سناد، فحمل روايته على روايته، ( قرن احلاكم روايته برواية خالد بن عبدهللا، عن داود، بذكر عبدهللا بن فضالة يف اإل1)
 وهي يف جزئه بإسقاط عبدهللا بن فضالة.
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 يق زكريا بن حيىي،( من طر 1111وابن حبان )
 ( من طريق سعيد بن سليمان الواسطي سعدويه،1/05واحلاكم )

ستتهم )ابن سعد، وسريج، وابن واقد، وسعيد بن منصور، وزكريا، وسعدويه( عن 
 ، به، بنحوه، تامًّا.هشيم

داود بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن عبدهللا بن  :الثاينالوجه 
 :لةفضالة، عن أبيه فضا

 ،-(1/185ومن طريقه اخلطايب يف غريب احلديث )-( 108أبو داود ) أخرجه *
 ( عن أمحد بن اخلليل،1/111وابن قتيبة يف غريب احلديث )

 ،-(1/155ومن طريقه البيهقي )-( 1/511ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )
 ( عن فهد بن سليمان،115والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

 ( عن حممد بن عيسى بن السكن،0/506يف معجم الصحابة ) وابن قانع
(، واملزي يف 6565ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 18/511والطرباين )

 (، من طريق علي بن عبدالعزيز،5/508، واحلاكم )-(16/150هتذيب الكمال )
 (،15خلف ) بن احلق مشايخ عبد ذكر يف السلف طريق يف سلوك زكي الدين الربزايلو 

 (، من طريق أيب حامت الرازي،51وابن حجر يف اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع )
سبعتهم )أبو داود، وأمحد بن اخلليل، ويعقوب الفسوي، وفهد، وابن السكن، وعلي 

 ، به، بنحوه، تامًّا.عمرو بن عونبن عبدالعزيز، وأبو حامت( عن 
 ( عن حممد بن خالد بن عبدهللا،151ثاين )وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد وامل *

(، واحلاكم 0/506/خمتصره(، وابن قانع )011وحممد بن نصر املروزي يف الوتر )ص
 (، من طريق وهب بن بقية،6565(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )111، 1/05)

( عن 1110(، وابن حبان )11/656)املنتخب من ذيل املذيل وابن جرير الطربي يف 
، ثالثتهم )ابن زياد بن حممد بن احلسني( من طريق 1/05، واحلاكم )قحطبة بن هللاعبد

 جرير، وابن قحطبة، واحلسني بن حممد بن زياد( عن إسحاق بن شاهني الواسطي،
 ( من طريق احلسن بن علي الواسطي،115والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
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خالد احلسن بن علي( عن أربعتهم )حممد بن خالد، ووهب، وإسحاق بن شاهني، و 
 ، به، بنحوه، تامًّا.بن عبدهللا

 إال أن عبدهللا بن قحطبة أسقط أبا حرب بَن أيب األسود يف روايته عن إسحاق بن شاهني.
 ( من طريق زهري بن إسحاق،1/101، 6/115وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

رير الطربي يف تارخيه ( عن قيس بن حفص، وابن ج6/115والبخاري يف التاريخ )
(، وبشرويه بن 161(، والرامهرمزي يف أمثال احلديث )ص0/505(، وابن قانع )11/656)

/خمطوط(، من طريق احلسن بن قزعة، كالمها )قيس بن حفص، 55حممد يف حديثه )
 واحلسن بن قزعة( عن مسلمة بن علقمة،

  (جمموع مصنفاته /ضمن/املنتقى منه18وابن البخرتي يف السادس عشر من حديثه )
 من طريق علي بن عاصم، -(1/155ومن طريقه البيهقي )-

( من طريق عمرو بن احلصني، عن فضيل بن 168والرامهرمزي يف أمثال احلديث )ص
 سليمان،

، به، بنحوه، داود بن أيب هندأربعتهم )زهري، ومسلمة، وعلي بن عاصم، وفضيل( عن 
 تامًّا.

أسقط فضالة، فجعله من رواية عبدهللا  -حفص، عنه يف رواية قيس بن-إال أن مسلمة 
 .بن فضالة، عن النيب 

 

 تبني من التخريج أن احلديث يرويه داود بن أيب هند، واختُلف عنه على أوجه:
 : داود بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن فضالة:الوجه األول

 ورواه عنه: هشيم.
بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن عبدهللا بن فضالة،  : داودالوجه الثاين
 عن أبيه فضالة:

من رواية عمرو بن عون، وحممد بن خالد بن -ورواه عنه: خالد بن عبدهللا الطحان 
ابن جرير الطربي، واحلسني بن حممد  عبدهللا، ووهب بن بقية، وإسحاق بن شاهني )يف قول
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 ، وزهري بن إسحاق، ومسلمة بن علقمة -ي الواسطي، عنهبن زياد، عنه(، واحلسن بن عل
 ، وعلي بن عاصم، وفضيل بن سليمان.-من رواية احلسن بن قزعة، عنه-

 : داود بن أيب هند، عن عبدهللا بن فضالة، عن أبيه فضالة:الوجه الثالث
 .-من رواية عبدهللا بن قحطبة، عنه-ورواه عنه: إسحاق بن شاهني 

 ، بإسقاط فضالة:د بن أيب هند، عن عبدهللا بن فضالة، عن النيب : داو الوجه الرابع
 .-من رواية قيس بن حفص، عنه-ورواه عنه: مسلمة بن علقمة 

 والعرض السابق يبني أنه وقع اختالفان على راويني دون داود، مث اختُلف عنه:
: اخلالف عمين دون داود بن أيب هند:  أوًلا

 إسحاق بن شاهني: -1
 ه يف روايته عن خالد بن عبدهللا، عن داود:اختُلف عن

 فرواه ابن جرير الطربي، واحلسني بن حممد بن زياد، عنه، عن خالد، عن داود، عن *
 أيب حرب، عن ابن فضالة، عن أبيه.

 ورواه عبدهللا بن قحطبة، عن إسحاق، به، فأسقط أبا حرب. *
 الف اثنني حافظني: ابن جرير،، لكنه خ(1)وعبدهللا بن قحطبة وثقه أبو علي النيسابوري

 ، فقد أثبتا أبا حرب يف روايتهما.(0)واحلسني بن حممد بن زياد
ر  احلديث يف كافة رواياته، و م يسقط إال يف هذه الرواية، اما يدل وأبو حرب هو خمَ 

 على خطأ راويها.
 رباخل هذا هند أيب بن داود مسع»وقد اعتمد ابن حبان على رواية ابن قحطبة، فقال: 

 بلفظه، خربر  كل   وأدى فضالة، عن فضالة، بن عبدهللا ومن األسود، أيب بن حرب أيب من
 .(1)وهذا فيه نظر ظاهر، يتبني مبا سبق .(5)«حمفوظان امجيع   فالطريقان

________________________ 

(، وأفاده د. حيىي الشهري يف رسالته: زوائد رجال صحيح ابن حبان على 1/051( نقله عنه احلاكم يف مستدركه )1)
يروي يف  (، وقد روى ابن حبان يف صحيحه عن ابن قحطبة يف ستني موضع ا، وعادته أال5/1605الكتب الستة )

 (.1/155الصحيح إال عن ثقات شيوخه، كما بينه الباحث يف الرسالة املذكورة آنف ا )

 (.1518)التهذيب تقريب بن جرير إمام مشهور، وانظر يف احلسني بن حممد بن زياد: ( ا0)

 (.6/55( صحيح ابن حبان )5)

 (.10/551إحتاف املهرة )حجر يف  ابنُ و (، 155جامع التحصيل )صيف  العالئي  : وانتقد ابَن حبان يف ذلك( 1)
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 مسلمة بن علقمة: -0
 أيب حرب، عن ابن فضالة، عن أبيه. رواه عنه احلسن بن قزعة، عن داود، عن *
 ص، عن مسلمة، به، فأسقط فضالة.ورواه قيس بن حف *

، وقيس بن حفص أحسن حاال  منه، إال أن ابن حبان ذكر (1)واحلسن بن قزعة صدوق
، وهذه الرواية من غرائبه، فإن عامة الروايات عن داود على ذكر فضالة، مع (0)أنه يُغرب

 اختالف رواهتا يف ذكر ابنه عبدهللا وإسقاطه.
ه عن داود األئمة حديثَ  ى بعضُ أوهام، وقد قو   ه صدوق لهومسلمة بن علقمة نفسُ 

 ، فيحتمل أنه تردد فيه و م يضبط.(5)أن له مناكري عنه بعضهمخاصة، لكن ذكر 
 مسلمة فروى ، النيب   إتيانه يف عنه واختلف»قال أبو حامت يف ترمجة عبدهللا بن فضالة: 

 ...، النيب أتى أنه فضالة بن عبدهللا عن حرب، أيب عن هند، أيب بن داود عن علقمة، بن
 فضالة، بن عبدهللا عن حرب، أيب عن داود، عن إسحاق، بن وزهري الواسطي، خالد ورواه
 .(6)، واستفاده منه ابن عبدالرب(1)«أصح وهو ، النيب   أتى أنه ،أبيه عن

تغليٌط ملسلمة بن علقمة يف إسقاط فضالة، لكن لعل  -فيما يظهر-وهذا من أيب حامت 
 ه، مِّن ذكر فضالة فيه.عنه: ما وافقه عليه غريُ األصح 

 اخلالف عن داود بن أيب هند: ثانياا:
 تلخص اما سبق أن أصحابه اختلفوا عنه:

 ، عن داود، عن أيب حرب، عن فضالة.فرواه هشيم *
يف األرجح -ورواه خالد بن عبدهللا الطحان، وزهري بن إسحاق، ومسلمة بن علقمة  *

 وفضيل بن سليمان، عن داود، عن أيب حرب، عن عبدهللا بن فضالة،، وعلي بن عاصم، -عنه
 عن أبيه.

________________________ 

 (.1018)التهذيب ( تقريب 1)

 (.5/115هتذيب التهذيب )وانظر: «. ثقة له أفراد(: »6651قال ابن حجر يف تقريب التهذيب )( 0)

 (.1/15التهذيب )(، هتذيب 5551تقريب التهذيب )( 5)

 (.6/156( اجلرح والتعديل )1)

 (.5/150( االستيعاب )6)
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وقد استغرب ابن أيب خيثمة رواية هشيم، وأشار إىل ترجيح الرواية األخرى، فقال عقب 
: اإلسناد يف الطحان خالد عليه وزاد، فضالة عن حرب، أيب عن: قال كذا»رواية هشيم: 

 .«فضالة بن هللاعبدَ 
 الزيادةو ، (1)أيب خيثمة يعتمد يف هذه اإلشارة: كون خالد الطحان ثقة ثبت ا ويظهر أن ابن

 من مثله مقبولة، فلذا قبلها منه.
 حديث»وذكر ابن أيب حامت ألبيه رواية هشيم، فرواية خالد بن عبدهللا، فقال أبو حامت: 

 .(0)«عندي أصح خالد
 يث أخرجها يف فوائده املعللة.ويظهر أن أبا زرعة الدمشقي يستغرب رواية هشيم أيض ا، ح

 وهذا يؤيده: 
ا انفرد بإسقاط ابن فضالة، مقابل مجاعة.  أن هشيم 

وأن اإلسقاط تقصري من راويه، خبالف التجويد الذي يفتقر إىل مزيد ضبط، وقد اتفق 
كما - عليه مجاعة، وإن كانوا دون هشيم يف احلفظ، إال خالد بن عبدهللا، فإنه ثقة ثبت

 .(5)«هو أحب إلينا من هشيم»ل أمحد: قابل ، -سلف
 اإلسناد هذا يف بشري بن هشيم خولف وقد»هذا، وقد قال احلاكم عقب رواية هشيم: 

، مث أسند رواية خالد، فقال: «اتأكيد   يزيده بل ،احلديث يضر ال اخالف   هند أيب بن داود عن
 عن مساعه يقصر ال ابة،الصح أكابر عن عنده كبري، تابعي الديلي األسود أيب بن حرب وأبو»

 الواسطي عبدهللا بن وخالد باحلفظ، معروف حافظٌ  بشري بن هشيم فإن الليثي، عبيد بن فضالة
 عثمان عن شعبة، حديث اإلميان كتاب يف مسلم خر  كما اجلملة يف وهذا كتاب، صاحب

 .(1)«أبيه عن عثمان، بن حممد عن وبعده موهب، بن عبدهللا بن
 إىل ترجيح الوجهني: بذكر ابن فضالة، وبإسقاطه. وهذا من احلاكم مصريٌ 

 وقد اعتمد احلاكم على قرينة حفظ هشيم، وكتاب خالد، يف تصحيح روايتيهما مجيع ا.
 ويرد  هذا:

________________________ 

 .(1511التهذيب ) تقريب( 1)

 (.015( علل ابن أيب حامت )0)

 (.1/605( هتذيب التهذيب )5)

 (.1/05( املستدرك )1)
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ا توبع فيه على ذكر عبدهللا بن فضالة، فليس  املقابلة بينه وبني هشيم فحسب. تأن خالد 
طاع يف الروايات، وقد استعملها األئمة كثري ا، قوية على االنق وأن إدخال الواسطة قرينةٌ 

 .ومبىن التعليل على غلبة الظن
وأن احلكم بصحة الوجهني إمنا يكون يف حال تكافئهما وقوهتما، وقيام القرائن على 

 صحتهما، واألقوى يف هذا احلديث رواية خالد ومن معه، وقد سبق ذكر قرائن ذلك.
 يف وبينه بينه أدخل مث ،(فالن عن: )قال مىت اويالر  أن: األمر وحاصل»: العالئي قال

 يف فائدة ال إذ الواسطة، دخليُ   م األعلى عن عنده كان لو أنه فالظاهر واسطة، اخلرب ذلك
 مجاعة يسلكه ما وأما ،...بالتدليس الراوي يعرف  م إذا مرسلة األوىل الرواية وتكون ذلك،

 مقاَبلٌ  فهو األعلى، من مسعه أنه تذكر مث طة،الواس عن رواه يكون أن احتمال من الفقهاء من
 وبينه بينه أن تذكر مث عادته، على اجري   األعلى عن رواه يكون أن وهو أوىل، هذا بل مبثله،

 .(1)«الظن غلبة هو إمنا التعليل يف واملتبع كذلك، فرواه آخر، فيه
، عن وأما ما نقل احلاكم عن مسلم، فليس كما ذكر، بل أخرجه من طريق شعبة

، ومع ذلك فال مينع ختريج مثل هذا (0)عثمان بن عبدهللا بن موهب وأبيه، مع ا، عن شيخهما
 .-كما مر  -يف الصحيح، إذا قامت القرائن على صحة الوجهني 

 احلكم على الوجه الراجح:
ترجح أن داود بن أيب هند يرويه عن أيب حرب بن أيب األسود، عن عبدهللا بن فضالة، 

 عن أبيه.
 ، وصرح بسماعه من أيب حرب يف رواية هشيم عنه.(5)ود ثقة متقنودا

 ، إال أين  م أجد له مساع ا من عبدهللا بن فضالة.(1)وأبو حرب ثقة

________________________ 

 .(151ص) التحصيل ( جامع1)

 أخرجه وإمنا قال، كذا»(: 10/558(، وقد تعقب ابُن حجر احلاكم، فقال يف إحتاف املهرة )15( صحيح مسلم )0)
، و م أجده يف الصحيح هبذه الصفة، بل «فينظر وأبيه، عثمان بن مدحم عن شعبة، وعن عثمان، عن شعبة، عن مسلم

 إمنا أخر  مسلم رواية شعبة، عن الشيخني مع ا، فحسب.

 (.1811)التهذيب ( تقريب 5)

 (.8510( تقريب التهذيب )1)
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 أيب فعق   ،اجلاهلية يف لدتوُ »وقد قيل إن لعبدهللا بن فضالة رؤية، وورد عنه أنه قال: 
 ، وقال ابن عبدالرب:(0)«جماهيل مشايخ مضطرب، إسناد وهو»قال أبو حامت:  ،(1)«بفرس عين

 .(1)عنه الصحبةَ  ،وأبو نعيم ،منده ، ونفى ابنُ (5)«بالقائم ليس إسناد وهو»
 واألرجح أنه تابعي، لعدم ثبوت ما يصرح بكونه ولد يف اجلاهلية، وال ما يفيد بقدومه على

 ، وهو رواية قيس بن حفص، عن مسلمة بن علقمة، اليت سبق بيان أمرها.النيب 
م طبقته يف دَ ، لقِّ ، مع معرفة عينهورود ما يبني حاله  يضر عدمُ ال  يحتمل أمع ذلك، فو 

 التابعني، واغتفار اجلهالة اليسرية يف أحواهلم.
 و م أجد يف طرق احلديث تصرحي ا له بالسماع من أبيه.

 وعليه، فاألظهر التوقف يف صحة هذا اإلسناد، لعدم ثبوت السماع يف طبقتني من طبقاته،
 وإن كان صححه ابن حبان واحلاكم.

 

استغرب ابن أيب خيثمة رواية هشيم اليت أسقط فيها عبَدهللا بن فضالة، وأشار إىل 
 عليها.الطحان ترجيح رواية خالد بن عبدهللا 

ا ثقة ثبت، والزيادة من مثله مقبولة.  ويظهر أنه اعتمد على أن خالد 
ا توبع على ذكر ابن فضالة، وأن إسقاطه تقصري ال يؤثر يف وأيده من القرائن: أن خال د 

 .أمت اإلسناد، فذكر ابن فضالة فيهجتويد من 

 أبو حامت الرازي، وأشار إليه أبو زرعة الدمشقي. :عليه ابَن أيب خيثمة ووافق
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

________________________ 

 (.6/115( التاريخ الكبري )1)

 (.6/156( اجلرح والتعديل )0)

 (.5/150( االستيعاب )5)

 (.0/155ذيب )( هتذيب الته1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/405)التاريخ الكبري الس ِّ
 :وائل بن بكر من، العجلي حيان بن وفرات (7602)

 حارثة عن إسحاق، أيب عن سفيان، نا: قال السري، بن بشر نا: قال أيب، حدثنا
 ا،وحليف   سفيان أليب اعين   وكان بقتله، أمر  النيب أن ،حيان بن فرات عن مضرب، بن

 فقال مسلم؟ أنه يزعم ،هللا رسول يا: فقالوا مسلم، إين: فقال ،األنصار من حبلقة فمر  
  «.حيان بن فرات منهم ،إمياهنم إىل نكلهم رجاال   منكم إن أال»:  هللا رسول

 .فرات عن حارثة،: قال كذا
 حارثة عن إسحاق، أيب عن شريك، نا: قال مغلس، بن بارةج فحدثنا -7602

 .حنوه فذكر ،...املشركني عني حيان بن بفرات أيت  النيب أن ،علي عن مضرب، بن
 

 :أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان الوجه األول:
 ، به، مبثله.خيثمةأيب ( عن 16984أخرجه عبدهللا بن أمحد يف زوائده على مسند أبيه ) *
 (، عن علي بن املديين،7/126(، والبخاري يف التاريخ الكبري )16984وأخرجه أمحد ) *
 ( من طريق محيد بن الربيع بن حيان،4887وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) *

 ، به، بنحوه.بشر بن السريكالمها )ابن املديين، ومحيد( عن 
 (،9598وأخرجه عبدالرزاق ) *

 (،/الفالح9871(، وابن املنذر يف األوسط )1046(، وابن اجلارود )2842) وأبو داود
ومن طريقه أبو -( 16/522/خمطوط(، والطرباين )59)برواية ابن بشران والنجاد يف أماليه 

(، واملزي يف هتذيب الكمال 4887(، ومعرفة الصحابة )2/16نعيم يف حلية األولياء )
، والبيهقي -(6/197وعنه البيهقي )-( 5/588، 2/114، واحلاكم )-(25/156)
 (، من طريق حممد بن حمبب أيب مهام الدالل،9/157)

(، 1182وابن األعرايب يف معجمه ) (،1882وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
 /خمطوط(، من طريق إمساعيل745(، والضياء يف املنتقى من مسموعات مرو )6/197والبيهقي )

 بن عبدامللك،
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(، من 2/525(، وابن قانع يف معجم الصحابة )1182عرايب يف معجمه )وابن األ
 ،القرشي األزرق طريق عباد بن موسى

 ، به، بنحوه، تامًّا.الثوريأربعتهم )عبدالرزاق، وأبو مهام الدالل، وإمساعيل، وعباد( عن 
 أيب عن أحدمها، أو وإسرائيل، الثوري، ، فقال: عنفيه إال أن عبدالرزاق شك يف شيخه

 إسحاق.
 :أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي :ثاينالوجه ال

 ، به، مبثله، تامًّا.جبارة( عن علي بن سعيد، عن 4/28أخرجه ابن عدي يف الكامل ) *
، عن حيىي بن صرد بن ضرار عن الصويف، حيىي بن أمحدعن  (722وأخرجه البزار ) *

 اليمان، عن سفيان الثوري،
 من طريق زكريا بن أيب زائدة، -(4/275ن حجر يف اإلصابة )كما نقل اب-وابن عقدة 

 ، به، بنحوه، تامًّا.أيب إسحاقكالمها )الثوري، وزكريا( عن 
 :، عن حارثة بن مضرب، عن بعض أصحاب النيب الوجه الثالث: أبو إسحاق

( عن حيىي بن آدم، عن إسرائيل بن يونس، عن 25162، 18495أخرجه أمحد ) *
 ، بنحوه، تامًّا.، بهأيب إسحاق

 :الوجه الرابع: أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن النيب 
 ( من طريق اجلراح بن مليح،1866أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة ) *

 ( من طريق احلجاج بن أرطاة،6/197والبيهقي )
 عن زكريا بن أيب زائدة، -(990كما يف علل ابن أيب حامت )-وعلقه أبو زرعة الرازي 

 ، به،أيب إسحاقتهم )اجلراح، واحلجاج، وزكريا( عن ثالث
 إميانه، إىل وكل من منكم إن: »قال  النيب أنواختصر اجلراح إسناده ومتنه فقال: 

 .«حيان بن فرات منهم
 ، هللا به رسول فأيت ، هللا رسول عهد على ارتد حيان بن فرات وقال احلجاج: أن

 .إسالمه وحسن نه،ع فخلى احلق، شهادة فشهد قتله، فأراد
 ...حيان بن بفرات  النيب أيت: قال ،مضرب بن حارثة عنوقال زكريا: 
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 : أبو إسحاق، عن عدي بن حامت:اخلامسالوجه 
وعنه البالذري يف فتوح -( 860أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف األموال ) *

بو عبيد، ومحيد( عن (، كالمها )أ1015، ومحيد بن زجنويه يف األموال )-(127البلدان )ص
أيب أيوب سليمان بن عبدالرمحن الدمشقي، عن سعيد بن حيىي سعدان، وأبو نعيم يف معرفة 

( من طريق حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، وعلقه بعقبه عن إبراهيم بن 4888الصحابة )
فهد، كالمها )مطني، وابن فهد( عن ضرار بن صرد، عن علي بن هاشم، كالمها )سعدان، 

 ، به،أيب إسحاقلي بن هاشم( عن صدقة بن أيب عمران، عن وع
 .باليمامة اأرض   العجلي حيان بن فرات أقطع  هللا رسول أنولفظ سعدان خمتصر: 

 يف وفقه إسالمه، فحسن ،أسلم العجلي حيان بن فرات أنوقال علي بن هاشم: 
 .ومائتني آالف أربعة تغل باليمامة اأرض   فأقطعه ، النيب على وكرم الدين،

 إال أن عديًّا َسَقط يف رواية محيد بن زجنويه، عن أيب أيوب الدمشقي، عن سعدان،
وقال مطني، عن ضرار، عن علي بن هاشم، عن صدقة: عن أيب إسحاق، عن حامت، 

 أن فرات بن حيان...
 

 تبني من التخريج أن احلديث رواه أبو إسحاق السبيعي، واختُلف عنه:
 : أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان:األول الوجه

من رواية بشر بن السري، وعبدالرزاق )على شك(، وحممد -ورواه عنه: سفيان الثوري 
 .-بن حبب أبو مهام الدالل، وإمساعيل بن عبدامللك القرشي، وعباد بن موسى، عنه

 : أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي:الوجه الثاين
، وزكريا -من رواية حيىي بن اليمان، عنه-واه عنه: شريك بن عبدهللا، وسفيان الثوري ور 

 .-فيما أخرجه ابن عقدة من طريقه-بن أيب زائدة 
 :: أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن بعض أصحاب النيب الوجه الثالث

 ورواه عنه: إسرائيل بن يونس.
 :رب، عن النيب : أبو إسحاق، عن حارثة بن مضالوجه الرابع

 فيما علقه أبو-ريا بن أيب زائدة ورواه عنه: اجلراح بن مليح، واحلجاج بن أرطاة، وزك
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 .-زرعة الرازي عنه
 :-أو: عن حامت-: أبو إسحاق، عن عدي بن حامت الوجه اخلامس

 ورواه عنه: صدقة بن أيب عمران.
 وتبني من التخريج أنه وقع دون أيب إسحاق بعض االختالفات:

: اخلالف عم ن دون أيب إسحاق:أ  وال 
 سفيان الثوري: -1

 اختُلف عنه:
، وأبو مهام الدالل، وإمساعيل -شاكًّا يف روايته-فرواه بشر بن السري، وعبدالرزاق  *

 بن عبدامللك القرشي، وعباد بن موسى، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب،
 عن فرات بن حيان.

 يمان، عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن حارثة، عن علي.ورواه حيىي بن ال *
 احلديث وهذا»ورواية حيىي بن اليمان جاءت من طريق ضرار بن صرد، عنه، قال البزار: 

 .(1)«اليمان بن حيىي عن صرد، بن ضرار إال ،علي عن اإلسناد هبذا رواه اأحد   نعلم ال
نفُسه ، وحيىي بن اليمان -(2)كما مرَّ يف احلديث اخلامس عشر- وضرار ضعيف جدًّا

كما مرَّ يف احلديث الرابع - صدوق خيطئ كثري ا، وروايته عن الثوري خاصة أضعف من غريها
 .-(5)والعشرين

فهذا الوجه عن الثوري منكر، واحملفوظ األول، وهو رواية بشر بن السري، وهو ثقة 
، (8)، وهو ثقة أيض االقرشي ، وعباد بن موسى(4)وأبو مهام الدالل، وهو ثقة ،(5)متقن

 .(7)وإمساعيل بن عبدامللك، وهذا ذكره ابن حبان يف الثقات
________________________ 

 (.2/299( مسند البزار )1)

 .(270)ص (2)

 (.526( )ص5)

 (.867)التهذيب ( تقريب 5)

 (.8284)التهذيب ( تقريب 4)

 ، وقد جاء توثيقها(، وهو مذكور يف كتب رجال الستة متييز  5157مل يذكر ابن حجر له رتبة يف تقريب التهذيب )( 8)
 (.2/265هتذيب التهذيب ). انظر: يف إسناد أليب العباس األصم، عن الصاغاين: حدثنا عباد بن موسى، وكان ثقة

 ( إلمساعيل بن عبدامللك، ولقَّبه2/166به باملقرئ، وقد ترجم ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )(، ولقَّ 6/97( )7)
 = 
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 أو وإسرائيل، الثوري، عن»وتابعهم عبدالرزاق، لوال أنه شك يف شيخه، فقال: 
، والذي يظهر أن شيخه يف هذه الرواية هو الثوري، ألن احلديث «إسحاق أيب عن ،أحدمها

 .-كما تبني يف التخريج والعرض-وجه آخر  جاء عن إسرائيل من طريق أخرى على
 زكريا بن أيب زائدة: -2
أخرجه أبو العباس ابن عقدة عن حممد بن عبدهللا بن عتبة، عن موسى بن زياد، عن  *

 ة بن مضرب، عن علي.عبدالرحيم بن سليمان، عن زكريا، عن أيب إسحاق، عن حارث
سحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: وقد علَّقه أبو زرعة الرازي عن زكريا، عن أيب إ *

 بفرات بن حيان. ُأيت النيب 
ورواية ابن عقدة نقلها ابن حجر يف اإلصابة، ومل أجدها يف موضع آخر، ومل أعرف 
شيخ ابن عقدة، وال شيخه، ومل أجد هلما ترمجة وال ذكر ا يف شيوخ ابن عقدة، وتالميذ 

 عبدالرحيم بن سليمان.
ثري، واهتم بالكذب، ودافع عنه الدارقطين، لكنه ذكر أنه  وابن عقدة نفسه فيه كالم ك

 .(1)كان يكثر من رواية املناكري
وهذه الرواية اليت أسندها من طريق زكريا بن أيب زائدة ضعيفة غري معتمدة، واألوىل 

 من أن زكريا رواه عن -وهو أقدم طبقة، وأقرب إىل زكريا-باالعتماد ما جزم به أبو زرعة الرازي 
 سحاق، على الوجه املذكور.أيب إ

ومما يشري إىل ذلك أيض ا: أن البزار ذكر رواية ضرار بن صرد، عن حيىي بن اليمان، عن 
ا نعلم ال احلديث وهذا»: -كما سبق-الثوري، على هذا الوجه، وقال   هبذا رواه أحد 

ىل عدم ، ويف هذه الكلمة إشارة إ«اليمان بن حيىي عن صرد، بن ضرار إال علي، عن اإلسناد
، أو عدم بلوغها البزاَر وهو يف -رضي هللا عنه-ثبوت ما عدا هذه الرواية مما ذُكر فيه علي  

 .طبقة متقدمة، وكل هذا يؤكد ضعف رواية زكريا على هذا الوجه
 

________________________ 
= 

سب يف ، وحيتمل أنه هو، لوال أن األول نُ «صدوق»ونقل قوله أبيه فيه: بالزئبقي البناين، وذكر روايته عن الثوري وغريه، 
 الروايات قرشيًّا، وهللا أعلم.

 (.1/805( لسان امليزان )1)
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 صدقة بن أيب عمران: -5
رواه أبو أيوب الدمشقي سليمان بن عبدالرمحن، عن سعدان بن حيىي، عن صدقة، 

 يب أيوب:واختُلف عن أ
 ، عن صدقة، عن أيب إسحاق، عن عدي.فرواه أبو عبيد، عنه، عن سعدان *
 ورواه ابن زجنويه، عنه، عن سعدان، عن صدقة، عن أيب إسحاق، بإسقاط عدي. *

ورواية أيب عبيد جموَّدة، وهو حافظ إمام، وقد يكون حذف عدي ٍّ سقط ا ال إسقاط ا، أو 
 .(1)الدمشقي، فإنه صدوق خيطئهو من شيخهما سليمان بن عبدالرمحن 

وقد توبع سعدان عليه عن صدقة، حيث رواه علي بن هاشم، عنه، به، من رواية ضرار 
 بن صرد، عنه، لكن اختُلف عن ضرار:

فرواه حممد بن عبدهللا احلضرمي مطني، عنه، عن علي بن هاشم، عن صدقة، عن  *
 .أيب إسحاق، عن حامت

ورواه إبراهيم بن فهد، عن ضرار، عن علي، عن صدقة، عن أيب إسحاق، عن عدي  *
 بن حامت.

 ،(5)، وإال فهو ثقة حافظ(2)وقد يكون سقط يف بعض األصول: )عدي بن(، يف رواية مطني
 .(5)وإبراهيم بن فهد ضعيف

وضرار بن صرد شيخهما نفُسه ضعيف جدًّا، ومع هذا االختالف عنه فقد روي 
 .-كما مرَّ -عنه على وجه آخر احلديث 

 اخلالف عن أيب إسحاق: ثاني ا:
 تلخص أنه اختُلف عن أيب إسحاق:

 حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان. فرواه الثوري، عن أيب إسحاق، عن *
 عن أيب إسحاق، عن حارثة، عن علي. ورواه شريك، *

________________________ 

 (.2466)التهذيب ( تقريب 1)

( كالذي يف مطبوعته، فقد يكون يف أصول أيب /أمحد الثالثب155ق/2الصحابة أليب نعيم ) رفةمع الذي يف خمطوط( 2)
 و غريه.نعيم أ

 (.2/882( تذكرة احلفاظ )5)

 (.1/555( لسان امليزان )5)
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 . ورواه إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حارثة، عن بعض أصحاب النيب *
 .ورواه اجلراح بن مليح، واحلجاج بن أرطاة، وزكريا بن أيب زائدة، عن حارثة، مرسال   *
 ورواه صدقة بن أيب عمران، عن أيب إسحاق، عن عدي بن حامت. *

، مث «فرات عن حارثة،: قال كذا»وقد حكى ابن أيب خيثمة رواية الثوري، وقال: 
 أسند رواية شريك.

تغراب لرواية الثوري، لكوهنا من رواية حارثة، عن صاحب وهذا من ابن أيب خيثمة اس
القصة مباشرة، وإشارة إىل تقوية رواية شريك، الذي بنيَّ أن حارثة إمنا يروي قصة فرات عن 

 ، ال أنه يرويها عن فرات نفسه.-رضي هللا عنه-علي 
محد: وشريك من املقدَّمني يف أيب إسحاق السبيعي، مع كونه ضعيف ا يف غريه، قال أ

 وإسرائيل زهري من أثبت إسحاق أيب يف وشريك ا،قدمي   إسحاق أيب من شريك مسع»
حسن الرواية عن أيب »وقال:  ،«فيه ثبت ا كان،  إسحاق أيب عن شريك،»، وقال: «وزكريا

 .(1)، وقدَّمه أمحد، وابن معني يف أيب إسحاق على إسرائيل«إسحاق
أن إدخاَل الواسطة، والفصل بني صاحب  وهذا مما يؤيد إشارة ابن أيب خيثمة، خاصة  

 القصة وراويها، أدلُّ على الضبط.
لكن يشكل على ذلك: أن رواية شريك مل تثبت، فإمنا جاءت من طريق جبارة بن 

 .-(2)كما مرَّ يف احلديث الرابع والعشرين- املغلس عنه، وهو ضعيف جدًّا
كر علي ، فذِّ (5)حاب عليكما أن حارثة بن مضرب كان من املعروفني األثبات من أص

يف اإلسناد ضرٌب من سلوك اجلادة، والرواية على الوجه املعتاد السابق إىل األلسنة، وسالك 
 اجلادة أقرب إىل الوهم والغلط من خمالفها.

 ما قيل يف رواية زكريا بن أيب زائدة السابقة، من أن البزار أخرج روايةأيض ا ويُقال يف هذا 
 وهذا»بن اليمان، عن أيب إسحاق، عن حارثة، عن علي، مث قال:  ضرار بن صرد، عن حيىي

________________________ 

(، العلل ومعرفة الرجال، 510(، سؤاالت أيب داود ألمحد )ص49( انظر: تاريخ ابن معني، برواية الدارمي )ص1)
ح والتعديل (، اجلر 2/186(، املعرفة والتاريخ )56(، العلل ومعرفة الرجال، برواية املروذي )ص1/241برواية عبدهللا )

 (.2/710(، شرح علل الرتمذي )2/195(، ضعفاء العقيلي )5/588)

 .(550)ص (2)

 (.5/558( إكمال هتذيب الكمال )5)
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ا نعلم ال احلديث ، «اليمان بن حيىي عن صرد، بن ضرار إال علي، عن اإلسناد هبذا رواه أحد 
 فهذا يشري إىل عدم ثبوت ما دوهنا، كرواية شريك هذه.

ىل أنه عنده كما أن ابن عدي أخرج هذا الوجه يف ترمجة شريك من الكامل، ما يشري إ
ل راويه يف الضعفاء، وإن كان األوىل حتميل النكارة جبارة.  منكر، يُدخِّ

أن هذه الرواية منكرة شديدة الضعف، وال يُتسمَّح يف تقويتها  -وهللا أعلم-فاألظهر 
 لبياهنا الواسطة، خاصة مع ما سيأيت من حال رواية الثوري.
ارة بن املغلس، لكن يشكل على ولعل ابن أيب خيثمة كان حسن الرأي يف شيخه جب

، (1)من تارخيه إال يف هذا املوضع، وموضع آخر تقدَّم ةع املوجودطَ ج عنه يف القِّ هذا أنه مل خير ِّ 
ويشكل عليه أيض ا أن ابن معني، وهو شيخ ابن أيب خيثمة الذي نقل عنه كثري ا من أقوال 

 .-كما مرَّ - د روي عنه تكذيبهاجلرح والتعديل، واستفاد منه، كان سيئ الرأي يف جبارة، فق
، وحاله (2)وأما رواية صدقة بن أيب عمران، جبعله عن عدي بن حامت، فصدقة صدوق

 يف أيب إسحاق ال يقاوم حال أصحابه، وقد خالفوه يف ذكر عدي.
 إسحاق، أيب عن زائدة، أيب بن زكريا روى»ولذا قال أبو زرعة وسئل عن رواية صدقة: 

 .(5)«أصح وهو ...،حيان بن بفرات  النيب يتأُ : لقا ،مضرب بن حارثة عن
ومل يتبقَّ إذن إال رواية الثوري، ورواية إسرائيل، ورواية اجلراح بن مليح، واحلجاج، وزكريا، 

 عن أيب إسحاق.
وبالتأمل، يتبني أن الثوري يوافق الثالثة األخريين يف روايتهم، فإهنم جعلوا الرواية من 

، بصيغ خمتلفة صرحية يف اإلرسال، والثوري سال  عن النيب طريق حارثة بن مضرب، مر 
 حكاها بصيغة حمتملة، بياُن أهنا توافقهم كالتايل:

 حيان، بن فرات عن مضرب، بن حارثة عن إسحاق، أيب عنفصيغة رواية الثوري هي: 
 إين: لفقا ،األنصار من حبلقة فمرَّ  ا،وحليف   ،سفيان أليب اعين   وكان بقتله، أمر  النيب أن

 نكلهم رجاال   منكم إن أال»:  هللا رسول فقال مسلم؟ أنه يزعم هللا، رسول يا: فقالوا مسلم،
 

________________________ 

 .(155السابع من هذا البحث )صاحلديث يف ( 1)

 (.2918)التهذيب ( تقريب 2)

 (.990( علل ابن أيب حامت )5)
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 «.حيان بن فرات: منهم ،إمياهنم إىل
هذا لفظ رواية بشر بن السري، وللبقية عن الثوري حنوه باختصار وتطويل، لكنهم 

 .«قال»، «مرَّ »لغائب: اتفقوا مجيع ا على ذكر ما وقع من فرات، وما قال، بصيغة ا
وهذا يوض ِّح جدًّا أن املراد من ذكر فرات بن حيان يف اإلسناد: حكاية قصته، وما وقع 

 ، ال الرواية عنه، وإسناد القصة إليه.له مع األنصار، ومع النيب 
 ،إسحاق أيب عنوهلذا جاء يف أمايل النجاد من طريق أيب مهام الدالل، عن الثوري: 

...، فقوله بعد ذكر بقتله أمر  هللا رسول وكان: قال ،حيان بن اتفر  عن ،حارثة عن
واضح يف أن املراد حكاية القصة، وأن حارثة نفسه يقول: وكان « قال: وكان...»فرات: 

 .احلديث، مث يسوق أمر بقتله... رسول هللا 
، ومجيعهم خيالف إ  سرائيل،وعليه، فالثوري موافق للثالثة الذين جعلوه عن حارثة، مرسال 
 أن، الذي رواه عن جده أيب إسحاق، فقال: عن حارثة، عن بعض أصحاب رسول هللا 

 .«...رجاال   منكم إن: »ألصحابه قال  هللا رسول
وإسرائيل مع تقدُّمه يف أيب إسحاق، فإنه مسع منه بأخرة، والثوري أقوى منه فيه على 

، وقد تابعه عدٌد من الرواة أيض ا عن -(1)الرابع، واحلادي عشر نيكما مر يف احلديث-األرجح 
 أيب إسحاق.

 فرواية اجلماعة، وفيهم الثوري، أصحُّ وأقوى.
 احلكم على الوجه الراجح:

 .ترجح أن أبا إسحاق يرويه عن حارثة بن مضرب، بقصة فرات بن حيان مع النيب 
يف ومل أجد أليب إسحاق تصرحي ا بسماع هذا احلديث من حارثة، وإن كان مسع منه 

، فاألظهر أنه مسع منه  (2)اجلملة، لكن خيفف أثر هذا أنه مل يروِّ عن حارثة غري أيب إسحاق
 كل ما حدث به عنه.
 .(5)وحارثة تابعي ثقة

________________________ 

 (.220-219، 109( )ص1)

 (.116، 5/55نظر: العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )( قاله أمحد، وابن معني، ا2)

 (.1085)التهذيب ( تقريب 5)
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وعليه، فاإلسناد الراجح صحيح اإلسناد إىل حارثة، وهو مرسل، لكون من رواية حارثة 
 والقصة اليت مل يدركها يف عهده. عن النيب 

 

أشار ابن أيب خيثمة إىل تقوية رواية شريك، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب، 
 .-رضي هللا عنه-عن علي بن أيب طالب، بقصة فرات، مستغرب ا رواية الثوري بإسقاط علي 

 وتبنيَّ يف الدراسة أن هذا يؤيده أمران:
 أحدمها: أن إدخال الواسطة قرينة على الضبط واحلفظ.

 : أن شريك ا مقدَّم يف أيب إسحاق، ومساعه قدمي منه.ثانيهما
، وبأن الثوري، وهو أحد  لكن هذا متعقب بأن الرواية عن شريك مل تصح عنه أصال 

رضي -أوثق الرواة عن أيب إسحاق، وثالثة  آخرين، رووه عن أيب إسحاق، بدون ذكر علي 
 أقرب إىل الوهم. ، وبأن رواية حارثة عن علي جادة مسلوكة، وراويها-هللا عنه

 ورواية اجلماعة أصح عن أيب إسحاق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:715-1/715)التاريخ الكبري الس ِّ
 :مرة بن وكعب (7112)

 بن سامل عن مرة، بن عمرو عن شعبة، نا: قال مرزوق، بن عمرو حدثنا -7112
: قال ،-كعب بن مرة :أو- مرة بن كعب عن السمط، بن شرحبيل عن اجلعد، أيب

  «.النار من فكاكه كان ،امسلمً  رجاًل  أعتق مسلم رجل أميا»: يقول  النيب مسعت
 .كعب بن مرة :أو ،مرة بن كعب نع: قال كذا

 عن اجلعد، أيب بن سامل عن منصور، عن جرير، نا: قال أيب، حدثنا -7112
 .حنوه ذكر مث ،عنده... وأنا  النيب سئل: قال ،البهزي مث ،السلمي مرة بن كعب

 .مرة بن كعب عن اجلعد، أيب بن سامل: قال كذا
 بن كعب عن ،هذا اجلعد أيب بن سامل حديث عن معني بن حيىي سئل/أ( 7172)

 .«مرسل»: فقال هذا؟ مرة
 ،مرة بن كعب: وقال .السمط بن   شرحبيل  : احلديث من منصور نقص /ب(7172)

 .يشك مل
 :شرحبيل: ثاحلدي يف األعمش   وزاد

 بن سامل عن مرة، بن عمرو عن األعمش، عن جرير، نا: قال أيب، حدثنا -7171
 ، هللا رسول عن حدثنا: مرة بن لكعب قال: قال السمط، بن شرحبيل عن اجلعد، أيب

 حديث حنو ذكر مث ،«...امسلمً  اامرءً  عتقأ من»: يقول  النيب مسعت: قال .واحذر
 .مرة بن كعب

 فقدم واألعمش؟ ،منصور عن -حاضر وأيب- معني بن ىيحي سئل (أ/7177)
 فيها، اختلفا أحاديث   يعد وجعل ،«منصور من أسند األعمش ،ال» :أيب فقال .امنصورً 

 .أكتبها فلم

 



 ثالثونالو  اخلامساحلديث  407                                                                                                

 

سامل بن أيب اجلعد، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة، أو  الوجه األول:
 :مرة بن كعب

، به، عمرو بن مرزوق( عن 2/040غريب احلديث ) إبراهيم احلريب يف أخرجه *
 .«غدقًا طبًقا مغيثًا غيثًا اسقنا اللهم»بقطعة أخرى من احلديث، وهي قوله يف دعاء االستسقاء: 

 ومن طريقه ابن شبة يف تاريخ املدينة-( 1257، 1256وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *
 ،-(760دعوات )(، وال10/252(، والبيهقي يف السنن الكبري )1/166)

، -(1600وعنه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )-( 416وابن أيب شيبة يف مسنده )
/ضمن 1200(، وأبو ذر اهلروي يف جزء من مسموعاته )10042، 10041وأمحد )

( من طريق حممد بن بشار بندار، ثالثتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وبندار( الفوائد البن منده
 غندر، عن حممد بن جعفر

(، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري يف الزيادات على كتاب املزين 252وعبد بن محيد )
(، وقوام السنة يف 20/210(، والطرباين )2/255(، وابن قانع يف معجم الصحابة )125)

 (، من طريق أيب الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي،2220الرتغيب والرتهيب )
( عن 125كر النيسابوري يف الزيادات على كتاب املزين )(، وأبو ب2545وأبو داود )

(، من طريق 1274(، والواحدي يف الوسيط )2151أمحد بن منصور، والطرباين يف الدعاء )
(، من طريق 525(، والصغري )2/277أيب خليفة الفضل بن احلباب، والبيهقي يف الكبري )

، وأمحد بن منصور، وأبو خليفة، حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس، أربعتهم )أبو داود
 وابن الضريس( عن أيب عمر حفص بن عمر احلوضي،

(، وأبو بكر النيسابوري يف الزيادات على كتاب املزين 2220وابن املنذر يف األوسط )
 ،(1)(، من طريق حيىي بن أيب بكري7025(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )125)

 يق عفان،( من طر 2220وابن املنذر يف األوسط )
(، واحلاكم 524(، وشرح مشكل اآلثار )1/222والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )

 (، من طريق وهب بن جرير،1/220)
________________________ 

 .ب(، إىل: حيىي بن أيب كثري125تها )قوخمطوطيف مطبوعة الزيادات، ( حترف 1)
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 ( من طريق معاذ بن معاذ،2/255وابن قانع )
 (، من طريق بدل بن احملرب،2152(، والدعاء )20/215والطرباين يف الكبري )

 س،( من طريق آدم بن أيب إيا1/220واحلاكم )
 وهبز بن أسد،

 ( من طريق شبابة بن سوار،4/167والبيهقي يف دالئل النبوة )
االثنا عشر راويًا )أبو داود الطيالسي، وغندر، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو عمر 
احلوضي، وابن أيب بكري، وعفان، ووهب، ومعاذ، وبدل بن احملرب، وآدم، وهبز، وشبابة( عن 

وهو -ن طوَّله ذكر فيه فقرتني، مها: فضل العتق ا ومطواًل، وم  ، به، خمتصرً شعبة بن احلجاج
 ، ودعاء االستسقاء.-من لفظ شعبة خمتصرًا خيثمة أيب ابنما ذكره 

يف رواية -، وأبو عمر احلوضي -يف رواية ابن أيب شيبة، وبندار، عنه-إال أن غندرًا 
 ، فجعاله: كعب بن مرة.، وحيىي بن أيب بكري، جزموا باسم الصحايب-أمحد بن منصور، عنه

 وجزم هبز به، فجعله: مرة بن كعب.
 وقال ابن أيب بكري يف روايته: عن سامل، أن شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة...

، -(7020ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )-( 1254وأخرجه الطيالسي ) *
غندر( عن شعبة، عن ( عن حممد بن جعفر غندر، كالمها )الطيالسي، و 10042وأمحد )

 حبيب بن أيب ثابت،
(، من طريق بدل بن احملرب، عن 2152(، والدعاء )20/215والطرباين يف الكبري )

 شعبة، عن منصور بن املعتمر، 
 وقتادة،

 ، به، بنحوه خمتصرًا.سامل بن أيب اجلعدثالثتهم )حبيب، ومنصور، وقتادة( عن 
 مرة، بن كعب أن: عن سامل، -شعبة، عنه يف رواية الطيالسي، عن-إال أن حبيًبا قال 

 ...هللا رسول يا:  للنيب قال
 :سامل بن أيب اجلعد، عن كعب بن مرة :الثاينالوجه 

 ، به، ومل يسق متنه.أبيه/السفر الثاين( عن 1126ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) أخرجه *
 اين(، والطرب 10055، 10054ومن طريقه أمحد )-( 2565وأخرجه عبدالرزاق ) *
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( عن قبيصة، والطربي يف تفسريه 125، والسري بن حيىي يف حديث الثوري )-(20/220)
 بن حممد( من طريق 522( من طريق معاوية بن هشام، وابن األعرايب يف معجمه )0/215)

، وابن خالد بن إبراهيم( من طريق 16/26، والدارقطين يف العلل )جعشم بن شرحبيل
( من طريق علي بن زياد، ستتهم )عبدالرزاق، وقبيصة، ومعاوية، 6/74عبدالرب يف التمهيد )

 وحممد بن شرحبيل، وإبراهيم بن خالد، وعلي بن زياد( عن سفيان الثوري،
 ( عن حممد بن جعفر غندر، عن شعبة،10075وأمحد )

(، وابن أيب عاصم 727/2، 727/1كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-وأمحد بن منيع 
 (، من طريق شيبان،1605اين )يف اآلحاد واملث

 ،(1)من طريق إسرائيل بن يونس -(727/2كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-وأمحد بن منيع 
(، وإحتاف اخلرية 215، 54كما يف بغية الباحث )-واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده 

 ي يفوعنه الطحاو -( 6040عن حيىي بن أيب بكري، والنسائي يف الكربى ) -(727/6املهرة )
من طريق حسني بن علي، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار  -(525شرح مشكل اآلثار )

 ( من طريق معاوية7025( من طريق شجاع بن الوليد، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )520)
 بن عمرو، أربعتهم )ابن أيب بكري، وحسني بن علي، وشجاع، ومعاوية( عن زائدة بن قدامة،

من  -(520وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-( 6041)والنسائي يف الكربى 
 طريق مفضل بن مهلهل،

عن  -(521وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-( 6042والنسائي يف الكربى )
( عن سعيد بن عبدالرمحن 2012حممد بن منصور، وأبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة )

 ومي( عن سفيان بن عيينة،املخزومي، كالمها )حممد بن منصور، واملخز 
 (، من طريق ورقاء بن عمر،255(، وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات )2/250وابن قانع )

 ( عن داود بن عيسى النخعي،16/26وعلقه الدارقطين يف العلل )
  وإبراهيم بن طهمان،

________________________ 

قع فيه قلب وانتقال : وثنا أمحد، ثنا أبو إسرائيل، عن منصور...، وهذا و -يعين: ابن منيع-( وقع يف املطبوع: وقال 1)
، عن إسرائيل، عدة -وهو الزبريي-قد روى ابن منيع عن أيب أمحد فنظر، وصوابه: وثنا أبو أمحد، ثنا إسرائيل...، 

 (.4252/6، 6725/2، 2462، 1254أحاديث، وجاءت على الصواب يف إحتاف اخلرية املهرة، انظر مثاًل: )
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 وأيب عوانة الوضاح بن عبدهللا اليشكري،
ان، وإسرائيل، وشريك، وزائدة، ومفضل، وابن االثنا عشر راويًا )الثوري، وشعبة، وشيب

، به، بنحوه، مطوَّاًل منصورعيينة، وورقاء، وداود بن عيسى، وابن طهمان، وأبو عوانة( عن 
ن طوَّله ذكر فيه عدة فقرات، هي: فضل جوف الليل اآلخر، وفضل العتق، وخمتصرًا، وم  

 ووقت النهي بعد الفجر والعصر، وفضل الوضوء.
يف رواية عبدالرزاق، وقبيصة، وحممد بن شرحبيل، وإبراهيم بن خالد، -ري إال أن الثو 

، وأبا عوانة، جعلوه عن -يف رواية املخزومي، عنه-، وسفيان بن عيينة -وعلي بن زياد، عنه
 ، عن كعب.(1)سامل، عن رجل ]من أهل الشام[

 به ينحدث قد: شعبة قال مرة، بن كعب أو كعب، بن مرة عن سامل، عنوقال شعبة: 
 ،مرة عن ،سامل عن ،منصور عن: بعد قال مث كعب، بن مرة وبني بينه ثالثة وذكر ،منصور

 .كعب عن أو
: عن -يف رواية ابن أيب بكري، وحسني بن علي، وشجاع بن الوليد، عنه-وقال زائدة 

 سامل، قال: ُحد ِّثت عن كعب.
 ب بن مرة.وشكَّ داود بن عيسى، وإبراهيم بن طهمان، بني مرة بن كعب، وكع

 :سامل بن أيب اجلعد، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة :الثالثالوجه 
، به، وقال فيه: جرير( من طريق عثمان بن أيب شيبة، عن 5/142البيهقي ) أخرجه *

 عن شرحبيل، قال: قلنا لكعب بن مرة...، بقطعة من احلديث يف فضل الشَّيب، وفضل الرمي.
ومن طريقه احلسن بن -( 25027، 15522، 12556وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

(، والبغوي يف معجم الصحابة 6/206سفيان يف مسنده، كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )
(، وعلي بن 10044-10042، وأمحد )-(6414، 6416(، وابن حبان )2011)

(، والنسائي يف 2722، 1245/خمطوط(، وابن ماجه )77حرب يف جزء من حديثه )
وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -( 6042، 6225(، والكربى )4/25الصغرى )

( عن هناد بن السري، 1426، عن أيب كريب حممد بن العالء، والرتمذي )-(527)
( عن جده أمحد بن منيع، واحملاملي يف أماليه 2011والبغوي يف معجم الصحابة )عقب 

________________________ 

 ، عن الثوري، وتركها حممد بن شرحبيل، وإبراهيم بن خالد.-عند الطرباين-ذكرها قبيصة، وعلي بن زياد، وعبدالرزاق ( 1)
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كما ذكر ابن - معرفة الصحابة /رواية ابن مهدي( عن يعقوب الدورقي، وابن منده يف261)
( 6404من طريق العطاردي، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) -(6/206حجر يف اإلصابة )

، تسعتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وعلي بن حرب، وأبو  (1)من طريق إبراهيم بن أيب معاوية
ن أيب معاوية كريب، وهناد، وابن منيع، والدورقي، والعطاردي، وإبراهيم بن أيب معاوية( ع

 حممد بن خازم الضرير،
 ( من طريق حماضر بن املورع،1202والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )

 ( من طريق عيسى بن يونس،770والرامهرمزي يف احملدث الفاصل )ص
لفي يف املشيخة البغدادية )  ( من طريق أيب محزة السكري،755وأبو طاهر الس ِّ

، به، مطوَّاًل وخمتصرًا، ومن األعمشعيسى، وأبو محزة( عن أربعتهم )أبو معاوية، وحماضر، و 
 طوَّله ذكر فيه عدة فقرات، هي: فضل الرمي، وفضل العتق، وفضل الشَّيب، وقصة االستسقاء.

أسقط شرحبيل ، وذكره حماضر بن  -يف رواية أمحد بن منيع، عنه-إال أن أبا معاوية 
 الرواية عنه.املورع وعيسى بن يونس، لكن حبكاية قصته ال ب

سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة، عن أيب جنيح عمرو بن  :الرابعالوجه 
 :عبسة

 ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ-( 221-215أخرجه عبدهللا بن املبارك يف اجلهاد ) *
ومن طريقه -( 1270عن حممد بن يسار، وأبو داود الطيالسي ) -(64/245دمشق )

(، 15620، 15022، وأمحد )-(6022(، وشعب اإلميان )10/252 )البيهقي يف الكبري
(، والنسائي يف 1420(، والرتمذي )2547(، وأبو داود )1540والفاكهي يف أخبار مكة )

وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -( 6075، 6224(، والكربى )4/24الصغرى )
، 6205، 2506ان )(، وابن حب1205، والطوسي يف مستخرجه على الرتمذي )-(525)

(، 2/65، 121، 2/57(، واحلاكم )10(، والطرباين يف فضل الرمي وتعليمه )6417
ومن -( 7/175(، والبيهقي يف دالئل النبوة )20، 15وإسحاق القراب يف فضائل الرمي )
 ، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق-(64/245طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )

(، من طريق هشام 2462(، وشرح السنة )2/251وي يف تفسريه )(، والبغ2/206)
________________________ 

 ( سقط عنده: سامل بن أيب اجلعد، والصواب إثباته، فهو خمرج احلديث.1)
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كما يف -(، وأبو يعلى 147(، وابن أيب عاصم يف اجلهاد )15625الدستوائي، وأمحد )
(، من طريق سعيد بن 26/622، والطربي يف تفسريه )-(6542/2إحتاف اخلرية املهرة )

(، من طريق 15لرمي وتعليمه )(، وفضل ا2571أيب عروبة، والطرباين يف مسند الشاميني )
( من طريق احلجاج بن احلجاج، 15سعيد بن بشري، وإسحاق القراب يف فضائل الرمي )

( 15/162( من طريق شيبان، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )5/141والبيهقي يف الكبري )
من طريق مطر الوراق، سبعتهم )حممد بن يسار، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أيب عروبة، 

 وسعيد بن بشري، واحلجاج بن احلجاج، وشيبان، ومطر الوراق( عن قتادة،
( من طريق أيب قتادة عبدهللا بن واقد احلراين، 100وحممد بن املظفر يف حديث شعبة )

 عن شعبة، عن عمرو بن مرة،
 ( من طريق علي بن عاصم، عن حصني بن عبدالرمحن،6021والبيهقي يف شعب اإلميان )

، به، مطوَّاًل وخمتصرًا، سامل بن أيب اجلعد، وعمرو بن مرة، وحصني( عن ثالثتهم )قتادة
 ومن طوَّله ذكر فيه ثالث فقرات: فضل الرمي، وفضل الشيب، وفضل العتق.

 وسقط يف رواية حصني: معدان بن أيب طلحة.
 :سامل بن أيب اجلعد، قال: قام رجل إىل النيب  :اخلامسالوجه 

، (1)عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد، أو غريه (6505عبدالرزاق ) أخرجه *
 ، به، وفيه قصة االستسقاء فقط.سامل بن أيب اجلعدعن 

 :سامل بن أيب اجلعد، عن معاذ بن جبل :السادسالوجه 
(، 15021( عن الوليد بن أيب ثور، وابن أيب شيبة )2621أخرجه سعيد بن منصور ) *

حممد بن عبدالرمحن اجلعفي ابن أخي حسني ( عن سوادة بن علي، عن 1606والشاشي )

________________________ 

 /دار الكتب العلمية(، ومل ينبه احملققان على خالف  2/17/املكتب اإلسالمي، 2/51كذا وقع يف طبعيت املصنف )  (1)
( عن سفيان بن عيينة، وغالب الظن أنه ينقله من مصنف 5/166قه ابن عبدالرب يف االستذكار )يف النسخ، وقد علَّ 

 أيب بن سامل عن املعتمر، بن منصور ]عن[ سفيان، أخي سعيد بن عمر عن عيينة، بن عبدالرزاق، فجاء عنده: سفيان
تذكار إىل )بن(. ومفاد هذا أن رواية عمر ...، وما بني املعقوفني حمرف يف االس هللا رسول إىل رجل قام :قال اجلعد،

عن منصور بن املعتمر. لكين سأبقى مع نص ِّ املصنَّف، خاصة أن حمقق طبعة دار الكتب العلمية أشار  بن سعيد وجه  
إىل خالف بني نسختني يف مواضع من هذا احلديث، ومل يذكر خالفًا يف هذا املوضع، ما يدل على اتفاق نسختني 

 م.فيه، وهللا أعل
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( من طريق عبدهللا بن عمر بن أبان، ثالثتهم )ابن 20/171اجلعفي، والطرباين يف الكبري )
أيب شيبة، وابن أخي حسني، وابن أبان( عن حسني بن علي اجلعفي، عن زائدة، كالمها 

، به، بن أيب اجلعدسامل ، عن (1))ابن أيب ثور، وزائدة( عن أيب حصني عثمان بن عاصم
 بذكر فضل الشيب، وفضل الرمي.

وقفه ابن أيب ثور، وابن أيب شيبة، عن حسني اجلعفي، عن زائدة، ورفعه اآلخران لكن 
 عن حسني.
 :سامل بن أيب اجلعد، عن أيب أمامة وغريه :السابعالوجه 

عن خالد بن عبدهللا،  -(6546كما يف إحتاف اخلرية املهرة )-مسدد  أخرجه *
( من طريق عمران بن عيينة، كالمها )خالد، وعمران( عن حصني بن 1765لرتمذي )وا

 عبدالرمحن،
(، وأبو الفضل الزهري يف حديثه 6660(، واألوسط )5506والطرباين يف الكبري )

ه حممد بن أبيعن  الرهاوي، سنان بن يزيد بن حممد بن يزيد فروة(، من طريق أيب 151)
 ثابت، بن عدي عن علي، بن وعبدهللا أنيسة، أيب بن زيد عن ،نأبيه يزيد بن سنا عن ،يزيد

، به، ذكر حصني فضل العتق، وذكر سامل بن أيب اجلعدكالمها )حصني، وعدي( عن 
 عدي فضل الوضوء.

إال أن خالد بن عبدهللا يف روايته عن حصني جعله عن سامل، عن رجل من أصحاب 
 .النيب 

  أمامة وحده.وجعله عدي بن ثابت عن سامل، عن أيب
 :سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بن مالك :الثامنالوجه 

(، 2106يف الدعاء ) (، والطرباين65أخرجه ابن أيب الدنيا يف املطر والرعد والربق ) *
 ، به، بذكر دعاء االستسقاء.بن أيب اجلعد سامل، عن منصور، عن من طريق شريك
 

 رواه سامل بن أيب اجلعد، واختُلف عنه:تبني من التخريج أن احلديث 
________________________ 

( وقع يف مصنف ابن أيب شيبة: زائدة، عن حصني، وفيه سقط يتبني بأن رواية زائدة من طريق معاذ بن جبل معروفة 1)
 حصني.عن عنه، عن أيب حصني، ال 
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 مرة أو مرة، بن كعب عن السمط، بن شرحبيل عن اجلعد، أيب بن سامل: الوجه األول
 :كعب بن

من رواية شعبة بن احلجاج )يف قول عمرو بن مرزوق، وأيب -ورواه عنه: عمرو بن مرة 
 ي، وأيب عمر احلوضي ، وأيب الوليد الطيالس-من رواية أمحد عنه-الطيالسي، وغندر  داود

، وعفان، ووهب بن جرير، ومعاذ بن -من رواية أيب داود، وأيب خليفة، وابن الضريس، عنه-
من رواية غندر، -، وحبيب بن أيب ثابت -معاذ، وبدل بن احملرب، وآدم، وشبابة، عنه(، عنه

صور، من رواية بدل بن احملرب، عن شعبة، عنهما )من-، ومنصور، وقتادة -عن شعبة، عنه
 .-وقتادة(

 :مرة بن كعب عن السمط، بن شرحبيل عن اجلعد، أيب بن سامل: الوجه الثاين
من رواية -من رواية شعبة )يف قول حممد بن جعفر غندر -ورواه عنه: عمرو بن مرة 

، عنه(، -من رواية أمحد بن منصور، عنه-، وأيب عمر احلوضي -ابن أيب شيبة، وبندار، عنه
من رواية ابن أيب شيبة، وأمحد، وعلي بن حرب، -ير، وأيب معاوية واألعمش )يف قول جر 

، وحماضر بن املورع، وعيسى -وأيب كريب، وهناد، والدورقي، والعطاردي، وابنه إبراهيم، عنه
 بن يونس، عنه(.

 : سامل بن أيب اجلعد، عن شرحبيل بن السمط، عن مرة بن كعب:الوجه الثالث
 .-اية شعبة )يف قول هبز بن أسد، عنه(، عنهمن رو -ورواه عنه: عمرو بن مرة 

 : سامل بن أيب اجلعد، عن كعب بن مرة:الوجه الرابع
من رواية شعبة )يف قول حيىي بن أيب بكري، عنه(، واألعمش -ورواه عنه: عمرو بن مرة 

من رواية جرير، -، ومنصور بن املعتمر -)يف قول أمحد بن منيع، عن أيب معاوية، عنه(، عنه
الثوري )يف قول معاوية بن هشام، عنه(، وشيبان، وإسرائيل، وزائدة )يف قول معاوية  وسفيان

بن عمرو، عنه(، ومفضل بن مهلهل، وسفيان بن عيينة )يف قول حممد بن منصور، عنه(، 
 .-وورقاء، عنه

: سامل بن أيب اجلعد، عن رجل، عن كعب بن مرة )ومنه: سامل، قال: الوجه اخلامس
 :ُحد ِّثت عن كعب(

من رواية سفيان الثوري )يف قول عبدالرزاق، وقبيصة، -ورواه عنه: منصور بن املعتمر 
وحممد بن شرحبيل، وإبراهيم بن خالد، وعلي بن زياد، عنه(، وسفيان بن عيينة )يف قول 
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سعيد بن عبدالرمحن املخزومي، عنه(، وزائدة )يف قول ابن أيب بكري، وحسني بن علي، 
 .-(، وأيب عوانة، عنهوشجاع بن الوليد، عنه

 : سامل بن أيب اجلعد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة:الوجه السادس
من رواية شعبة )يف قول حممد بن جعفر غندر، عنه(، -ورواه عنه: منصور بن املعتمر 

 .-وداود بن عيسى، وإبراهيم بن طهمان، عنه
ن أيب جنيح عمرو بن : سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة، عالوجه السابع

 عبسة:
حممد بن يسار، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أيب عروبة،  من رواية-ورواه عنه: قتادة 

من -، وعمرو بن مرة -وسعيد بن بشري، واحلجاج بن احلجاج، وشيبان، ومطر الوراق، عنه
من رواية -، وحصني بن عبدالرمحن -رواية أيب قتادة عبدهللا بن واقد احلراين، عن شعبة، عنه

 .-علي بن عاصم، عنه، وسقط عنده: معدان
 :: سامل بن أيب اجلعد، عن النيب الوجه الثامن

، وعمر بن -من رواية الطيالسي، عن شعبة، عنه-ورواه عنه: حبيب بن أيب ثابت 
 .-من رواية عبدالرزاق، عن سفيان بن عيينة، عنه-سعيد أو غريه 

 ن معاذ بن جبل )مرفوًعا وموقوفًا(:: سامل بن أيب اجلعد، عالوجه التاسع
من رواية ابن أيب شيبة، عن حسني اجلعفي، -ورواه عنه: أبو حصني عثمان بن عاصم 

عن زائدة، ورواية الوليد بن أيب ثور، عنه، موقوفًا، ومن رواية حممد بن عبدالرمحن اجلعفي، 
 .-، مرفوًعا، عن حسني اجلعفي، عن زائدة، عن أيب حصنيأبان بن عمر بن عبدهللاو 

 : سامل بن أيب اجلعد، عن أيب أمامة وغريه:الوجه العاشر
، وعدي بن ثابت -من رواية عمران بن عيينة، عنه-ورواه عنه: حصني بن عبدالرمحن 

 )عن أيب أمامة وحده(.
 :: سامل بن أيب اجلعد، عن رجل من أصحاب النيب الوجه احلادي عشر

 .-واية خالد بن عبدهللا، عنهمن ر -ورواه عنه: حصني بن عبدالرمحن 
 : سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بن مالك:الوجه الثاين عشر

 .-من رواية شريك، عنه-ورواه عنه: منصور بن املعتمر 
 :كثرية، فيما يلي دراستها  اختالفاتسامل بن أيب اجلعد  دون وقع أنه التخريج من وتبني
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 أواًل: اخلالف عمَّن دون سامل بن أيب اجلعد:
 :شعبة بن احلجاج -1

جاء احلديث عن شعبة، عن أربعة شيوخ له، هم: عمرو بن مرة، وحبيب بن أيب ثابت، 
 ومنصور بن املعتمر، وقتادة، ووقع خالف عليه يف بعض ذلك.

 فأما روايته عن عمرو بن مرة، فقد اختُلف فيها عنه:أ( 
يالسي، وعفان، ووهب فرواه عمرو بن مرزوق، وأبو داود الطيالسي، وأبو الوليد الط *

بن جرير، ومعاذ بن معاذ، وآدم بن أيب إياس، وشبابة بن سوار، عنه، عن عمرو بن مرة، عن 
 عب بن مرة، أو مرة بن كعب، بالشك.سامل، عن شرحبيل، عن ك

 .ورواه هبز بن أسد، عنه، عن عمرو، عن سامل، عن شرحبيل، عن مرة بن كعب، جزًما *
در، وأيب عمر احلوضي، عن شعبة، على وجهني، وجاء عن حممد بن جعفر غن *

بالشك كاألول، وباجلزم بكعب بن مرة، روى األول عن غندر: أمحد، وعن احلوضي: أمحد 
بن منصور، وروى الثاين عن غندر: ابن أيب شيبة، وبندار، وعن احلوضي: أبو داود، وأبو 

 خليفة، وابن الضريس.
عمرو، عن سامل، عن كعب بن مرة، جزًما، ورواه حيىي بن أيب بكري، عن شعبة، عن  *

جبعله من حكاية سامل قصة شرحبيل بن السمط مع كعب بن مرة، فهو هكذا رواية  لسامل، 
 عن كعب.

ورواه أبو قتادة عبدهللا بن واقد احلراين، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سامل، عن  *
 معدان بن أيب طلحة، عن أيب جنيح عمرو بن عبسة.

، وإمنا أخرج (1)واية األخرية، فمنكرة، وراويها أبو قتادة احلراين مرتوك احلديثفأما الر 
 املظفر يف مصنفه يف حديث شعبة، الذي مجع فيه غرائب املرويات عنه. ه ابنُ روايت  

ومن الظاهر أن جل أصحاب شعبة على روايته بالشك يف تسمية الصحايب، وجبعله 
 من رواية سامل، عن شرحبيل، عنه.

فرد هبز بن حكيم باجلزم بكونه مرة بن كعب، ويف هذا نظر، أو هو اختصار منه أو وان
 احتمال التصرف يف الروايات يزدادممن دونه، فإن روايته جاءت عند احلاكم يف املستدرك، و 

 

________________________ 

 (.2405( تقريب التهذيب )1)
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 كلما طال اإلسناد.
وكذا ما جاء عن غندر باجلزم بكونه كعب بن مرة، فإنه قد يكون تصرفًا من غندر أو 

، وهذا ما رواه (1)ونه، وأما احملفوظ يف كتاب غندر فهو الشك، إذ يروي أمحد عن كتابهمن د
 جل الرواة عن شعبة.

وحنوه ما جاء عن احلوضي، وإن كانت رواية احلوضي باجلزم مقرونة برواية حيىي بن أيب 
 ري بكري، وهو جيزم بكعب قواًل واحًدا، لكن يشكل عليه نصُّ أيب بكر ابن زياد النيسابو 

 على أنه يسوق رواية احلوضي، فاهلل أعلم. -خمر ِّج رواية احلوضي اجلازمة-
بكعب بن مرة إشارة إىل أن شعبة  -إن صح عنه-وقد يكون جزم غندر واحلوضي 

 جزم به تارة، ويؤيد ذلك رواية حيىي بن أيب بكري.
قال عقبها: ومل ينظر احلاكم إىل كل ما سبق، فأخرج رواية آدم بن أيب إياس، بالشك، و 

 يشك ومل ،كعب بن مرة عن بإسناده شعبة عن رواه قد ،الثبت الثقة ،العمي أسد بن هبز»
، -كما تبنيَّ -، مث أسند روايته. فرجَّح احلاكم رواية هبز، مع أن األكثر على خالفه «فيه
 غندر واحلوضي. مِّ ز  هبز مقابل جب   مُ ز  وج  

ا حيكي قصة شرحبيل ًـ ن شعبة أن ساملهذا، وقد أوضح حيىي بن أيب بكري يف روايته ع
 أنه يرويها عنه.ال مع كعب، 

وقد جاء حنو ذلك، لكن غري واضح، يف روايات غريه من الرواة عن شعبة، ففي رواية 
، فكأن «...مرة بن لكعب قال: قال شرحبيل، عن سامل، عن»ابن أيب شيبة، عن غندر: 

قال: »لكن يف رواية غريه عن غندر:  القائل لكعب هو شرحبيل، ويكون سامل حيكي القصة،
 عن شرحبيل. ، فعادت روايةً «قال رجل لكعب...

 قال أنه شرحبيل، عن سامل، عن»وكذا ما جاء يف رواية أيب عمر احلوضي، حيث قال: 
 ، ال لإلسناد عنه.-فيما يظهر-شرحبيل حلكاية قصته  كرُ ، فذِّ ...«مرة أو لكعب،

 مات ،شرحبيل من يسمع مل سامل»وضي بقوله: وقد عقَّب أبو داود على رواية احل
( هو أحد األقوال يف ذلك، إال 25وقول أيب داود بوفاته يف صف ِّني )سنة ، «نيف ِّ بصِّ  شرحبيل

________________________ 

البن دقيق  (، اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام،2/601، 1/222( انظر: العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )1)
 (.1/175العيد )
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، وسامل مل يدرك ثوبان، كما قال أمحد وأبو (1)60أن أقصى ما قيل فيه: إنه تويف سنة 
 .(2)ل مبدة، وثوبان شامي كشرحبيل، وقد بقي بعد وفاة شرحبي(2)حامت

وهذا يبني ِّ أن رواية سامل، عن شرحبيل، مرسلة، ولو كان ظاهر اإلسناد أنه يروي عنه، 
 ا حيكي قصة شرحبيل، ال يرويها عنه، أثبت وأقوى.ًـ وهذا يؤيد أن قول من فصَّل، فجعل سامل

، عن عمرو بن مرة، عن -يف احملفوظ عنه-ومما يؤيد ذلك أيًضا: أن األعمش رواه 
 .-بعون هللا-كاية قصة شرحبيل مع كعب بن مرة، كما سيأيت يف حبث روايته سامل، حب

 وأما رواية شعبة، عن حبيب بن أيب ثابت:ب( 
 فقد اختُلف عنه فيها:

 كلمة الدعاء يف»فأحلقها غندر بروايته عن شعبة، عن عمرو بن مرة، حيث قال:  *
 «.االستسقاء يف سامل، عن ثابت، أيب بن حبيب من مسعتها
 مفاد هذا أن حبيًبا يرويه أيًضا عن سامل، عن شرحبيل، قال: قال رجل لكعب بن مرة،و 

 .-شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سامل وهي رواية أمحد، عن غندر، عن-أو مرة بن كعب 
 قال مرة، بن كعب أنورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن حبيب، عن سامل،  *

، وهذا إرسال من حكاية سامل لقصة كعب مع النيب  ...، فجعلههللا رسول يا:  للنيب
 للحديث، وجزم بكعب بن مرة.

جارية على س نن  ،واألظهر أن املعتمد عن شعبة: رواية الطيالسي عنه، ألهنا جمودة
 بتمامه. اإلسنادِّ  مبيَّنةِّ  الرواية، وأما رواية غندر، فهي ملحقة بالرواية، غريُ 

 وأما رواية شعبة، عن منصور:ج( 
 بن سامل عن منصور، عن شعبة، حدثنا ، عن شعبة، فقال:-أيًضا-فقد رواها غندر 

 ،منصور به حدثين قدو : شعبة قال السلمي، مرة بن كعب أو كعب، بن مرة عن اجلعد، أيب
 عن :أو ،مرة عن ،سامل عن ،منصور عن: بعد قال مث كعب، بن مرة وبني بينه ثالثة وذكر

 .كعب

________________________ 

 (.2/170( انظر: هتذيب التهذيب )1)

 (.1/457( انظر: هتذيب التهذيب )2)

 (.1/254( انظر: هتذيب التهذيب )2)
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ن شعبة، عن منصور، عن سامل، عن شرحبيل، قال: قلت ورواه بدل بن احملرب، ع
 .-شك شعبة-لكعب، أو مرة 

، فإن مفادهمن ويف هذا اضطراب  أن شعبة يذكر أن منصورًا حدثه بثالث  :شعبة بني ِّ
وسائط بينه وبني الصحايب، ورواه شعبُة لبدل بن احملرب بواسطتني، ولغندر أخريًا بواسطة 

 واحدة.
هلذا احلديث ليس بتلك املضبوطة، وقد رواه مجاعة عن  ،ورعن منص ،فرواية شعبة

 .-بإذن هللا-منصور على ما سيأيت تفصيله 
 وأما رواية شعبة، عن قتادة:د( 

: بدل بن احملرب، وهو وإن كان ثقة، إال أن -فيما وجدت-فقد انفرد هبا عن شعبة 
 و بن مرة، ومنصورِّ بن املعتمر،، وقد قرن قتادة  بعمرِّ (1)الدارقطين ضعفه حلديث  رواه عن زائدة

 الدستوائي، هشامفلعله محل روايتهما على روايته، وإال فجماعة أصحاب قتادة احلفاظ، ك
 .ة بوجه خمتلف متاًما، كما سيأيت، يروونه عن قتاداحلجاج بن واحلجاج عروبة، أيب بن وسعيد

مرة بن كعب، فرواية شعبة، عن قتادة، بذكر شرحبيل بن السمط، وكعب بن مرة، أو 
 غري حمفوظة.

 األعمش: -2
، مث اختُلف عنه، وذلك يف دقائق صيغ ختُلف عن جرير، وأيب معاوية، دون األعمشا

 الرواية يف احلديث:
 فأما عن جرير:أ( 
فرواه أبو خيثمة، عن جرير، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سامل، عن  *

ا حيكي أن ًـ ، ومفادها: أن ساملأيب خيثمة ابنشرحبيل، قال: قال لكعب بن مرة، وهذه رواية 
 بيل حلكاية قصته، ال للرواية عنه.شرح كرُ شرحبيل قال لكعب بن مرة، فذِّ 

 ...مرة بن لكعب قلنا: قال شرحبيل، عنورواه عثمان بن أيب شيبة، به، فقال فيه:  *
ورواية عثمان جاءت يف سنن البيهقي، وهو كتاب متأخر، وُنس ُخه متأخرة كذلك، 

 ،وضرب اخلالف بني أيب خيثمة .فيحتمل حتريف العبارة والتصرف هبا جريًا على اجلادة
 

________________________ 

 (.1/217هتذيب التهذيب ) (1)
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 حيتاج مستنًدا أقوى من هذا. ،وعثمان بن أيب شيبة
 وأما أبو معاوية:ب( 
رحبيل، قال: فرواه ابن أيب شيبة، عنه، صرحًيا يف الرواية عن شرحبيل، بلفظ: عن ش *

 قلنا لكعب بن مرة...
 ئي، وابنه إبراهيم بن أيب معاوية، عنه.: علي بن حرب الطاورواه كذلك *
 بن لكعب قال: قال ،السمط بن شرحبيل عنورواه أمحد، عن أيب معاوية، بلفظ:  *

...، ثناحد ِّ  مرة بن كعب يا: قال...، مث ساق احلديث بطوله، وقال يف أثنائه مرتني: مرة
 بة معه، وليس فيه رواية عنه.الغي وهذا فيه رواية لقصة شرحبيل، واستعمال أسلوب

ورواه أبو كريب حممد بن العالء، عن أيب معاوية، وعنه ابن ماجه يف موضعني،  *
 والنسائي يف ثالثة مواضع، فروى ابن ماجه يف موضع بلفظ: عن شرحبيل أنه قال لكعب...،

ويف آخر: عن شرحبيل، قال: قلت لكعب...، وروى النسائي يف موضع بلفظ: عن 
أنه قال لكعب...، ويف موضع: عن شرحبيل، قال: قال لكعب...، ويف موضع:  شرحبيل،

 عن شرحبيل، قال: قلنا لكعب...
علها ورواه هناد بن السري، عن أيب معاوية، بلفظ: أن شرحبيل قال: يا كعب...، جب *

 قصة شرحبيل، ال روايًة عنه.
ظ: سامل، قال: ه بلفورواه أمحد بن منيع، عن أيب معاوية، بإسقاط شرحبيل، وجعل *

 قال كعب بن مرة...
ورواه يعقوب الدورقي، عن أيب معاوية، بلفظ: عن شرحبيل، قال: قال: يا   *

 قريب من لفظ أمحد، عن أيب معاوية.كعب...، وهذا 
ومل يتميز لفظ العطاردي، عن أيب معاوية، ألن ابن حجر نقله من معرفة الصحابة  *

 ية أمحد، وابن أيب شيبة.البن منده، عاطًفا إياه على روا
ويف بعض ما سبق تفاوت شديد، خاصة ما كان من أيب كريب، واألحفظ عن أيب 
معاوية جيعلون ذكر شرحبيل حلكاية قصته، ال للرواية عنه، كأمحد، وهناد، والدورقي، وهبذا 
  صرَّح أمحد بن منيع، فأسقط ذكر شرحبيل كليًة، وجعلها من رواية سامل بن أيب اجلعد، عن

 كعب بن مرة.
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ويؤيد هذا أن الراويني اآلخرين عن األعمش )حماضر بن املورع، وعيسى بن يونس(، 
 روياه عنه، بلفظ القصة، حيث قاال: عن سامل: قال شرحبيل لكعب:....

ومل يبق إال رواية أيب محزة السكري، عن األعمش، ولفظه فيها: عن سامل، عن ج( 
 ، ويف اإلسناد إليه: محاد بن حممد بن حفص(1)الثقات شرحبيل، عن كعب، وأبو محزة من مجلة

البلخي، مل أجد فيه كالًما، فضاًل عن أن روايته هذه جمملة غري مفصلة، والتفصيل من 
 احلافظ أقوى من اإلمجال من غريه.

فالصواب عن األعمش: روايته عن عمرو بن مرة، عن سامل، بذكر قصة شرحبيل بن 
 السمط مع كعب بن مرة.

ا مل يدرك شرحبيل أصاًل.وقد 
ً
 تبنيَّ فيما سبق أن سامل

 عمرو بن مرة: -2
مع اتفاق شعبة، واألعمش، على الرواية عنه، عن سامل، بذكر قصة شرحبيل بن 
السمط، إال أن شعبة شكَّ يف طرف القصة اآلخر، بني كعب بن مرة، ومرة بن كعب، وجزم 

 األعمش بكعب بن مرة.
 ن كعبعكذا قال: »اية شعبة بالشك، مث استغرهبا، فقال: رو  ابن أيب خيثمةوقد أسند 

، مث أسند رواية منصور بن املعتمر، عن سامل، وبنيَّ يف توضيح «، أو: مرة بن كعبمرةبن 
 «.قال: كعب بن مرة، ومل يشك»عن رواية شعبة أن منصورًا  اختالفها

السادس يث كما سبق يف احلد- وشعبة معروف بنزول درجة حفظه يف أمساء الرجال
 األعمش هو احملفوظ عن عمرو، خاصة مع انضمام رواية منصور بن املعتمر، جزم، و -(2)عشر

 ومنصور. ،شعبة يتيف تعليقيه على رواي ابن أيب خيثمةعن سامل، وهذا ما أشار إليه 
 منصور بن املعتمر: -6

 اختُلف عنه وعمن دونه:
، وورقاء، عنه، عن سامل، عن  فرواه جرير، وشيبان، وإسرائيل، ومفضل بن مهلهل *

 .كعب بن مرة

________________________ 

 (.4260التهذيب )تقريب ( 1)

 .(200-205)ص( 2)
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 منصور، عن سامل، عن رجل، عن كعب. ورواه أبو عوانة، عن *
ورواه الثوري، عن منصور، على الوجه األول، جبعله عن سامل، عن كعب، مباشرة،  *

فيما رواه عنه: عبدالرزاق، وقبيصة، وحممد بن شرحبيل، وإبراهيم بن خالد، وعلي بن زياد، 
 .على الوجه الثاين، بذكر رجل بني سامل وكعب، فيما رواه عنه: معاوية بن هشامالثوري ورواه 

وكذا اختُلف عن سفيان بن عيينة، حيث رواه عن منصور، على الوجه األول، جبعله  *
عن سامل، عن كعب، مباشرة، فيما رواه عنه: حممد بن منصور، ورواه على الوجه الثاين، 

 عنه: سعيد بن عبدالرمحن املخزومي.ب، فيما رواه بذكر رجل بني سامل، وكع
وكذا اختُلف عن زائدة، حيث رواه عن منصور، على الوجه األول، جبعله عن سامل،  *

عن كعب، مباشرة، فيما رواه عنه معاوية بن عمرو، ورواه عن منصور، عن سامل، قال: 
 وشجاع بن الوليد.، وحسني بن علي، ُحد ِّثت عن كعب، فيما رواه عنه: ابن أيب بكري

ورواه شعبة، وإبراهيم بن طهمان، وداود بن عيسى، عن منصور، عن سامل، عن   *
 كعب بن مرة أو مرة بن كعب.

عنه روايته هلذا احلديث أن فأما رواية شعبة، فقد مرَّ أن شعبة مل يضبطه عن منصور، و 
 مضطربة غري حمفوظة.

، عن منصور، إمنا علقهما الدارقطين، ومتابعتا إبراهيم بن طهمان، وداود بن عيسى، له
، لكن األثبات احلفاظ يروونه باجلزم بكعب، وهو (1)ومل أجدمها مسندتني، وكال الراويني ثقة

 احملفوظ عن منصور.
وأما اخلالف عن الثوري، فأكثر الرواة عنه جيعلونه عنه، عن منصور، عن سامل، عن  

، وحممد بن شرحبيل (2)فقبيصة ضعيف فيه كعب، مباشرة، وأصح هم روايًة عنه: عبدالرزاق،
 ، ومل أعرف إبراهيم(2)، وضعفه الدارقطين«مستقيم احلديث»بن جعشم، قال فيه ابن حبان: 

 .(6)بن خالد، وأما علي بن زياد، فهو العبسي التونسي الفقيه، وهو ثقة

________________________ 

 (.4/205ن )(، ولداود: ثقات ابن حبا105يب التهذيب )قر ( انظر البن طهمان: ت1)

 .(524، 2/522شرح علل الرتمذي )( انظر: 2)

 (.12/262(، علل الدارقطين )5/72( ثقات ابن حبان )2)

 (.271طبقات علماء إفريقية )ص (6)
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له  وزاد عليهم معاوية بن هشام، عن الثوري، رجاًل بني سامل، وكعب. ومعاوية صدوق
، لكن الزيادة أدل على احلفظ، وإسقاط الرجل تقصري ممن أسقطه، وقد اعتمد (1)أوهام

 .(2)الدارقطين رواية الواسطة عن الثوري
وأما الروايات اليت جاءت عن ابن عيينة، وزائدة، عن منصور، عن سامل، عن كعب، 

بن عيينة، وابن أيب مباشرة، فهي روايات مقصَّرة خمتصرة، وجوَّد احلديث  املخزومي، عن ا
 بكري، وحسني بن علي، وشجاع بن الوليد، عن زائدة، فرووه بالواسطة.

وجتويد أصحاب زائدة أظهر يف الرجحان، ألهنم إمنا حفظوا صيغة االنقطاع )ُحد ِّثت(، 
 وقصَّر معاوية بن عمرو، أو من دونه، فجعلها بالعنعنة، على أنه حيتمل أن أبا نعيم األصبهاين،

ج رواية معاوية بن عمرو، هو الذي اختصر اإلسناد، فإنه ساقه بعد إحدى روايات وهو خمر ِّ 
 بن أمحد بن حممد ثنا سن،حلا بن أمحد بن حممد حدثناه»شعبة للحديث، فقال بعقبها: 

 بن كعب عن اجلعد، أيب بن سامل عن منصور، عن زائدة، ثنا عمرو، بن معاوية ثنا النضر،
 «.مطواًل  مرة، بن عمرو عن شعبة، حديث حنو مرة،

ويتلخص مما سبق أن الثوري، وابن عيينة، وزائدة، وأبا عوانة، يروونه عن منصور، عن 
 .سامل، عن رجل، عن كعب

وأن جريرًا، وشيبان، وإسرائيل، ومفضل بن مهلهل، وورقاء، يروونه عن منصور، عن 
 سامل، عن كعب بن مرة، بال واسطة.

 سامل: كذا قال»جرير، بإسقاط الواسطة، فقال عقبها:  رواية ابن أيب خيثمةوقد أورد 
 بن سامل حديث عن سئل، مث نقل عن حيىي بن معني أنه «مرة بن كعب عن اجلعد، أيب بن
 .«مرسل»: فقال مرة؟ بن كعب عن ،هذا اجلعد أيب

وهو بذلك يبني ِّ أن رواية سامل، عن كعب، منقطعة، وأن هناك واسطة بينهما، وقد 
 أهنا إشارة إىل ترجيح روايات الواسطة بني سامل وكعب. يؤخذ من هذا

أسقط الواسطة قصَّر به جاللة رواهتا وحمل ِّهم من الضبط واإلتقان، وأن من ويؤيد ذلك: 
 .ومل يتممه، فهذا ال يؤثر على احلفاظ الذين حفظوه وأمتُّوه

________________________ 

 (.4551)التهذيب ( تقريب 1)

 (.16/26( علل الدارقطين )2)
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 وقول» الدارقطين، حيث قال عقب سياق اختالف الرواة عن منصور: هحرجَّ  ذا ماوه
 .(1)«...مرة بن كعب من يسمع مل اًـ سامل ألن أصح، تابعه ومن الثوري

 آخر، يأيت نقده يف اخلالف عن سامل. د  ، مبؤي ِّ أيب خيثمة، والدارقطينُّ  وقد أيد هذا ابنُ 
 .-كما بنيَّ الثوري-رجل من أهل الشام : ، يف هذه الروايةبني سامل، وكعبوالواسطة 

ريُك بُن عبدهللا النخعي، عن منصور، عن سامل بن أيب هذا، وقد روى احلديث  ش
، وروايته هذه ظاهرة اخلطأ، (2)اجلعد، عن أنس بن مالك، وشريك صدوق خيطئ كثريًا

 ملخالفته أثبات أصحاب منصور، بل ليس ألنس يف احلديث ذكر  إال هنا.
 عن اجلعد، أيب بن سامل: هو إمنا»قال أبو حامت الرازي وسأله ابنه عن رواية شريك: 

 .»(2) النيب عن مرة، بن كعب عن السمط، بن شرحبيل
 قتادة: -7

 اختُلف عنه:
 بن كعب عن السمط، بن شرحبيل عن اجلعد، أيب بن ساملفرواه شعبة، عنه، عن  *

 .كعب بن مرة أو مرة،
 بشري، بن وسعيد عروبة، أيب بن وسعيد الدستوائي، وهشام يسار، بن حممدورواه  *

 أيب بن معدان عن سامل،، عن قتادة، عن الوراق ومطر وشيبان، احلجاج، بن واحلجاج
 .عبسة بن عمرو عن طلحة،

: بدل بن احملرب، وأن أصحاب -فيما وجدت-وقد سبق أن رواية شعبة انفرد هبا عنه 
 شعبة يروونه على هذا الوجه عن غري قتادة، وأن أصحاب قتادة يروونه عنه، على الوجه املذكور.

 ظ عن قتادة: رواية اجلماعة عنه.فاحملفو 
 حصني بن عبدالرمحن: -4

 اختُلف عنه:
 .فرواه علي بن عاصم، عنه، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عمرو بن عبسة *

________________________ 

 (.16/26( العلل )1)

 (.2505( تقريب التهذيب )2)

 (.770( علل ابن أيب حامت )2)
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 .ورواه عمران بن عيينة، عنه، عن سامل، عن أيب أمامة وغريه *
 .ورواه خالد بن عبدهللا، عنه، عن سامل، عن رجل من أصحاب النيب  *

 ، وعلي بن عاصم صدوق(1)ق هؤالء: خالد بن عبدهللا، وهو الطحان، فإنه ثقة ثبتوأوث
ر    .(2)، وعمران بن عيينة صدوق له أوهام(2)خيطئ وُيصِّ

 بن معدان: إسناده من سقط»ورواية علي بن عاصم أخرجها البيهقي، وقال عقبها: 
ن، عن عمرو بن عبسة، ، وهذا بالنظر إىل الرواية املعروفة عن سامل، عن معدا«طلحة أيب

 .وهي رواية قتادة، عن سامل، وأما حصني، فعلي بن عاصم خمال ف  يف روايته هذا الوجه عنه
حديث حسن صحيح، غريب »ورواية عمران بن عيينة أخرجها الرتمذي، وقال عقبها: 

 ، وهو كذلك بالنظر إىل طرق احلديث املتكاثرة من خمرج سامل بن أيب اجلعد،«من هذا الوجه
أيب أمامة إال يف هذه الطريق، وطريق أخرى يأيت بيان أهنا ضعيفة  كرُ فإنه ليس يف أي   منها ذِّ 

 .-بإذن هللا-جدًّا 
، مع احتمال أن فاحملفوظ عن حصني روايته عن سامل، عن رجل من أصحاب النيب 

 هلا يف اخلالف عن سامل بن أيب اجلعد، وهو يكون الرجل: عمرو بن عبسة، لوجود أصل  
 رواية قتادة، عن سامل.

 سفيان بن عيينة: -5
 مرَّ يف رواية منصور بن املعتمر أن احملفوظ عن ابن عيينة روايته عن منصور، عن سامل بن *

 على هذا الوجه عن ابن عيينة: سعيد أيب اجلعد، عن رجل، عن كعب بن مرة، وقد روى احلديث  
 صور، لوال إسقاطه الرجل بني سامل وكعب.بن عبدالرمحن املخزومي، وتابعه عليه: حممد بن من

أو  -أخي سفيان الثوري-وقد رواه عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن عمر بن سعيد  *
 .غريه، عن سامل، عن النيب 

وعبدالرزاق يف روايته هذه مل يضبط شيخ ابن عيينة، ونظرًا لذلك، فإنه ال ميكن اعتماد 
 أن اإلرسال قد يكون تقصريًا من عبدالرزاق نفسه. هذا الوجه املرسل عن عمر بن سعيد، خاصة

________________________ 

 (.1465( تقريب التهذيب )1)

 (.6570( تقريب التهذيب )2)

 (.7146( تقريب التهذيب )2)
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 أبو حصني عثمان بن عاصم: -0
 اختُلف عنه:

 .فرواه الوليد بن أيب ثور، عنه، عن سامل، عن معاذ، موقوفًا *
 ورواه زائدة عنه، من رواية حسني بن علي اجلعفي عنه، واختُلف عن حسني: *
 فًا.بة، عن حسني، به، موقو فرواه ابن أيب شي **  
ورواه حممد بن عبدالرمحن اجلعفي، وعبدهللا بن عمر بن أبان، عن حسني، به،  **  

 مرفوًعا.
يف  -وهو ابُن ابنِّ أخي شيخه حسني اجلعفي-ورواية حممد بن عبدالرمحن اجلعفي 

 .(1)إسنادها ضعف، فراويها عنه: سوادة بن علي، ضعفه الدارقطين
، وعبدهللا بن عمر بن (2)حيفظ، وله غرائبوحممد بن عبدالرمحن اجلعفي نفسه صدوق 

 .(2)، وهو صدوق-وهو ابن أخت شيخه حسني اجلعفي-أبان هو امللقب مبشكدانة 
وحيتمل بانضمام روايتيهما أن ابن أيب شيبة قصَّر يف احلديث، فوقفه على معاذ، 

 .وقرابتهما حلسني اجلعفي قد تقو ِّي جانب روايتيهما عنه، فالرفع عن زائدة حمفوظ
 .(6)وأما الوليد بن أيب ثور، فرواه عن أيب حصني، موقوفًا، لكن الوليد ضعيف جدًّا

 فالظاهر أن رفع احلديث حمفوظ عن أيب حصني، وهو جادة احلديث.
 اخلالف عن سامل بن أيب اجلعد: ثانًيا:

 تبني من العرض والدراسة السابقني أن اخلالف عن سامل يف احلديث يتلخص كما يلي:
 ة شرحبيل بن السمط مع كعب بن مرة.عمرو بن مرة، عنه، بقص رواه *
 رجل من أهل الشام، عن كعب بن مرة.ورواه منصور بن املعتمر، عن سامل، عن  *
 ...ورواه حبيب بن أيب ثابت، عن سامل، أن كعب بن مرة قال للنيب  *

________________________ 

 (.6/212( لسان امليزان )1)

 (.4051( تقريب التهذيب )2)

 (.2652( تقريب التهذيب )2)

 به، فقد كذَّ ، وهو أدىن منزلة من ذلك«ضعيف: »وصفه بقوله( على 5621)التهذيب يف تقريب ابن حجر اقتصر  (6)
، «يف حديثه وهاء»، وقال: «منكر احلديث، يهم كثريًا»، وقال أبو زرعة: «ليس بشيء»قال ابن معني: ابن منري، و 

 (.6/210انظر: هتذيب التهذيب ) ، والنسائي، وغريمها.الفسويوضعفه  ،«يكتب حديثه، وال حيتج به»وقال أبو حامت: 
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 .ورواه حصني بن عبدالرمحن، عن سامل، عن رجل من أصحاب النيب  *
 ،عبسة بن عمرو عن طلحة، أيب بن معدان عن سامل،اه قتادة، عن ورو  *
 .ورواه أبو حصني عثمان بن عاصم، عن سامل، عن معاذ بن جبل *
 ورواه عدي بن ثابت، عن سامل، عن أيب أمامة. *

من هذه األوجه: رواييت عمرو بن مرة، ومنصور، فحسب،  ابن أيب خيثمةوقد أورد 
 يف مواضع مناسباته. وتكلم عليها مبا سبق بيانه

 بإسقاط الواسطةاقتصر يف إيراده رواية منصور على إيراد الوجه الذي روي عنه لكنه 
، مث نقل «مرة بن كعب عن اجلعد، أيب بن سامل: كذا قال: »عقبهقال و ، بني سامل، وكعب

: فقال مرة؟ بن كعب عن ،هذا اجلعد أيب بن سامل حديث عن سئلعن حيىي بن معني أنه 
نقص منصور من احلديث: شرحبيل  بن السمط...، وزاد األعمش يف »، مث قال: «لمرس»

 .، وأسند رواية األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سامل، به«احلديث: شرحبيل  
 واألعمش؟ منصور عن -حاضر وأيب- معني بن حيىي سئل»ختم كالمه بقوله: مث 

 فيها، اختلفا أحاديث يعدُّ  وجعل منصور، من أسند األعمش ،ال: أيب فقال. امنصورً  مفقدَّ 
 .«أكتبها فلم

منه إىل اختالف األئمة يف التفضيل بني منصور األعمش، لكن يعتورها  وهذه إشارة  
 هنا إشكاالن:

ليس اخلالف فيه بني منصور واألعمش، بل بني منصور،  األول: أهنا جاءت يف حديث  
 وشيخ األعمش، وهو عمرو بن مرة.

ال تكون  ئمة قد يستعملون هذا للمقارنة بني الرواة من جهات  وجياب عن هذا بأن األ
 ذات تأثري مباشر يف اخلالف عن املدار، بل تأثريها فيه غري مباشر.

، «من منصور دُ األعمش أسن  : »-والد املصنف-ومن ذلك هنا: قول أيب خيثمة 
ها، ويأيت هبا على إىل أن األعمش إذا أورد األحاديث فإنه ُيسندها، ويتم ِّم فكأهنا إشارة  

ر وخيتصر.  وجهها، خالف منصور، فإنه قد يقص ِّ
وهذا يؤثر يف رواية الرجلني، وإن مل خيتلفا عن مدار، فيمكن به ترجيح رواية األعمش، 

 بذكر الواسطة بني سامل وكعب، على رواية منصور، بإسقاطها، وإن مل يكن مدار روايتهما واحًدا.
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بني قول ابن معني، وقول أبيه  ليس بظاهر   ن أيب خيثمةاباختيار اإلشكال الثاين: أن 
 اإلمام الناقد أيب خيثمة زهري بن حرب.

أن ابن أيب خيثمة مييل إىل قول أبيه، وذلك أنه أورد ردَّه  -وهللا أعلم-لكن األقوى 
 املفسَّر على ابن معني، وسكت عليه، فكأنه يقر ِّه.

، واستند -كما سبق- منصور بن املعتمروكذلك، رجَّح الدارقطين رواية الواسطة عن 
 اجلعد، أيب بن سامل عن مرة، بن عمرو عن روى األعمش»إىل أن  -فيما استند-يف ذلك 

 .(1)«االستسقاء حديث مرة، بن كعب عن السمط، بن شرحبيل عن
عن وهذا اتفاق  من ابن أيب خيثمة، والدارقطين، على االستدالل لرتجيح رواية الواسطة 

 عمرو بن مرة يرويه بذكر شرحبيل بن السمط بني سامل وكعب. بأنسامل، 
 لكن هذا متعقَّب مبا مرَّ من أن الصواب عن عمرو بن مرة: أن ذكر شرحبيل يف احلديث

يف  يف هناية األمر ملنصور فهو موافقوعليه، ، كان إليراد قصته مع كعب، ال لروايتها عنهإمنا 
 من روايات ، والدارقطين،ابن أيب خيثمة يُعِّلُّهوجه الذي هو الهذا و  ،الرواية عن سامل، عن كعب

 .احملفوظ عن منصور: إدخال رجل بني سامل، وكعبأن فيما سبق وإال فقد اتَّضح  ،منصور
 مرة بن كعب وحديث»وهلذا قال الرتمذي بعقب رواية األعمش، عن عمرو بن مرة: 

 بن سامل عن منصور، عن ثاحلدي هذا روي وقد ،مرة بن عمرو عن األعمش، رواه هكذا
 «.رجاًل  اإلسناد يف مرة بن كعب وبني بينه وأدخل ،اجلعد أيب

وقول الرتمذي موافق متاًما لواقع الروايتني، فرواية عمرو بن مرة وإن كان فيها ذكر 
شرحبيل بن السمط، إال أن مؤداها: رواية سامل، عن كعب، مباشرة، وأما منصور، فأدخل 

 .بني سامل وكعب رجاًل 
وبالنظر يف األوجه عن سامل بن أيب اجلعد، يتبني أن عمرو بن مرة، ومنصور بن املعتمر، 

 وحبيب بن أيب ثابت، اتفقوا على جعل صحايب احلديث وخمرجه: كعب بن مرة.
وسأرجئ النظر يف اجلوانب األخرى من اخلالف بعد النظر يف املتابعات الواردة لبعض 

ية م ن جعل القصة بني شرحبيل بن السمط وكعب بن مرة، لروا األوجه، حيث وردت متابعة  
 ووردت متابعات لرواية قتادة، جبعل القصة بني شرحبيل وعمرو بن عبسة.

________________________ 

 (.16/26( العلل )1)
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 فأما متابعة الوجه األول:أ( 
 ( من طريق4576(، والطرباين يف األوسط )212فأخرج احلديث  ابن املبارك يف مسنده )

من طريق أيب حجية األجلح بن عبدهللا، عن عبيد بن شيبان، كالمها )ابن املبارك، وشيبان( 
 أيب اجلعد، أن شرحبيل بن السمط دعا كعب  بن مرة...، به، خمتصرًا بذكر فضل العتق فقط.

 وقد اختُلف عن أيب حجية فيه:
فرواه ابن املبارك، عنه، عن عبيد، قال: دعا شرحبيُل بن السمط مرة  بن  كعب، أو   *

 ...ثين عن رسول هللا كعب  بن مرة، قال: حد ِّ 
: فقال مرة، بن كعب   دعا أنه شرحبيل، عن عبيد، عن حجية، أيبعن  شيبان،ورواه  *

 ....(1) هللا رسول عن حدثنا
وليس بني الراويني خالف يف صيغة الرواية، بل الظاهر اتفاقهما يف أن عبيد بن أيب 

ه فطلب منه أن حيدثه، اجلعد حيكي قصة شرحبيل بن السمط مع كعب بن مرة، حني دعا
 وذكر شرحبيل يف رواية شيبان حلكاية قصته، ال للرواية عنه.

 وأما شك ابن املبارك، فيبينه جزم شيبان بكعب بن مرة.
، إال أن حيىي بن آخرونقوَّاه بعض األئمة، وضعَّفهم صدوق، واألجلح بن عبدهللا 
، (2)«علي بن احلسني: و ،نياحلس بن يعل :بني يفصل كان ما»سعيد القطان قد قال فيه: 

 ما يدرك ال كان،  الكوفة أهل عنه روى ،الزبري وأيب ،الشعيب عن يروي»وقال ابن حبان: 
 .(2)«هكذا األسامي ويقلب ،الزبري أبا :سفيان أبا جيعل ،يقول

سامل بن  وفقوله يف هذا اإلسناد: عن عبيد بن أيب اجلعد، حمل نظر كبري، فإن عبيًدا أخ
كما هو -واحلديث من رواية كعب بن مرة معروف جدًّا بسامل، مشهور عنه أيب اجلعد، 

، فقريب جدًّا أن يكون األجلح خلط بني األخوين، وقد ُعرف -واضح من التخريج والدراسة
 .-كما ذكر حيىي القطان وابن حبان-عنه اخللط بأشد من ذلك 

 فعادت هذه املتابعة إىل سامل بن أيب اجلعد.
________________________ 

 عن وال األجلح، إال اجلعد أيب بن مل يرو هذا احلديث عن عبيد»ين بعقب رواية شيبان: ( هبذا يتبني أن قول الطربا1)
 ، يف بعضه بعض النظر.«عمار بن هشام به تفرد شعيب، بن حممد إال شيبان عن وال شيبان، إال األجلح

 (.1/50التهذيب )(، هتذيب 207)تهذيب تقريب ال( 2)

 (.1/157( اجملروحني )2)
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 ت رواية قتادة:وأما متابعاب( 
فإن احلديث مشهور عن عمرو بن عبسة، وله روايات كثرية من عدة طرق عنه، وهي 
متباينة يف متامها واختصارها من قِّب ل املصن ِّفني والرواة، وسأقتصر هنا على ما كان فيه بيان أن 

ذا القصة واحلديث دارا بني شرحبيل بن السمط، وعمرو بن عبسة، فهو أدل على املراد يف ه
 البحث، إال ما ساقت إليه الطرُق من متابعات  مل يُذكر فيها شرحبيل:

 ( عن يونس بن عبداألعلى،2012(، وابن ماجه )2620فأخرجه سعيد بن منصور ) *
من طريق حممد بن عبدهللا بن عبداحلكم،  -(5/142وعنه البيهقي )-( 2/54واحلاكم )

 هللا بن وهب، عن عمرو بن احلارث،ثالثتهم )سعيد، ويونس، وابن عبداحلكم( عن عبد
(، من طريق شعيب بن 20(، وفضل الرمي وتعليمه )2147والطرباين يف األوسط )

 حيىي، عن عبدهللا بن هليعة،
كالمها )عمرو بن احلارث، وابن هليعة( عن سليمان بن عبدالرمحن، عن القاسم بن 

 لعمرو قال السمط، بن حبيلشر  عنعبدالرمحن، أيب عبدالرمحن، موىل عبدالرمحن بن خالد، 
 ... هللا رسول من مسعته احديثً  ثناحد ِّ  عمرو، يا: عبسة بن

هذه سياقة سعيد بن منصور، ومل يُذكر شرحبيل يف رواية يونس، وابن عبداحلكم، عن 
 ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، بل عندمها: القاسم، عن عمرو بن عبسة.

األوسط: القاسم، عن شرحبيل، عن عمرو بن  ويف رواية ابن هليعة عند الطرباين يف
 عبسة، وسقط شرحبيل يف فضل الرمي وتعليمه.

وقد جاء عن القاسم، من وجوه أخرى، فيها واسطة اختُلف فيها بينه وبني شرحبيل 
 وعمرو، لكن األقوى عنه رواية سليمان بن عبدالرمحن هذه.

فه، فإنه أدرج شرحبيل يف وما يف رواية ابن هليعة من االختالف لعله راجع إىل ضع
 اإلسناد، وإمنا هو صاحب القصة.

، لكنه مل يصرح بإداركه القصة يف (1)والقاسم شامي دمشقي، وهو صدوق يغرب كثريًا
 رواياته هلا.

________________________ 

 (.7650يب )( تقريب التهذ1)
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(، والنسائي يف الكربى 255(، وعبد بن محيد )15661، 15020وأخرجه أمحد ) *
 (، من طريق حريز بن عثمان،515(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )6045، 6044)

(، والنسائي يف الصغرى 142(، وابن أيب عاصم يف اجلهاد )2544وأبو داود )
(، من طريق 570، 575(، والطرباين يف الشاميني )6047، 6227(، والكربى )4/24)

 صفوان بن عمرو،
 بن لعمرو قال السمط بن شرحبيل أنكالمها )حريز، وصفوان( عن سليم بن عامر، 

 ......، قال عمرو: مسعت رسول هللا احديثً  ثناحد ِّ : ةعبس
هذه سياقة حريز يف املوضع األول عند أمحد، وللباقني سياقات خمتلفة مؤداها أن سليم 
بن عامر حيكي قصة شرحبيل وعمرو بن عبسة، وبعضها يُذكر فيه شرحبيل، أو عمرو، 

األخري، ففيه: عن سليم، عن شرحبيل، للقصة ال للرواية، إال ما كان عند الطرباين يف املوضع 
 عن عمرو بن عبسة.

 وإدراج شرحبيل خطأ، ألنه صاحب القصة، ال راويها، كما يف روايات أكثر الرواة.
وسليم بن عامر شامي محصي، وهو ثقة قدمي، أدرك أصحاب النيب 

، لكن ظاهر (1)
ن السمط على محص سياقته ال تصرح بإدراكه القصة، وإن كانت جرت يف والية شرحبيل ب

 .-كما يُفهم من جمموع الروايات-
(، واخلطيب 7552ومن طريقه البيهقي يف الشعب )-( 1260وأخرجه الطيالسي ) *

كما يف إحتاف اخلرية -، ومسدد، وأبو يعلى -(2/206يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )
 (، من طريق عبداجلليل بن عطية،6127املهرة )

(، وابن 200(، وعبد بن محيد )15627(، وأمحد )575ه )وابن أيب شيبة يف مسند
 (، من طريق حممد بن ذكوان،744بشران يف أماليه )

 (، من طريق عبداحلميد بن هبرام،206(، وعبد بن محيد )15625، 15620وأمحد )
 ( من طريق إمساعيل بن عياش، عن عبدهللا بن عبدالرمحن21واآلجري يف األربعني حديثًا )

 ،بن أيب حسني

________________________ 

 (.2/02هتذيب التهذيب ) (1)
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(، من طريق 22(، والقراب يف فضائل الرمي )14والطرباين يف فضل الرمي وتعليمه )
 ليث بن أيب سليم،

مخستهم )عبداجلليل، وابن ذكوان، وعبداحلميد بن هبرام، وابن أيب حسني، وليث( عن 
 شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة، به. 

 شرحبيل. هذا سياق عبداجلليل بن عطية، وحممد بن ذكوان، ليس فيه
 دعا السمط بن شرحبيل إن: قالوقال عبداحلميد بن هبرام، عن شهر: عن أيب طيبة، 

 ... هللا رسول من همسعت   احديثً  حمدثي أنت هل عبسة، ابن يا: فقال عبسة، بن وعمر  
 عمرو حديث عن فسأله ،الباهلي أمامة أبا لقي أنهوجعله ابن أيب حسني، عن شهر: 

 ... هللا رسول مسع أنه ه،وأصحاب   السمط بن   شرحبيل   ثدَّ ح حني السلمي عبسة بن
 بن عمرو دعا أنه السمط، بن شرحبيل عنشهر، فجعله عنه،  وأسقط ليث  شيخ  

 ... هللا رسول من مسعته بشيء ثناحد ِّ : له فقال ،عبسة
 .(1)وهذا االختالف عن شهر راجع إىل ضعفه، فإنه صدوق كثري األوهام

 ُهه كلها عليه أن احلديث من حديث عمرو بن عبسة، وهذا قدر  لكن الذي تتفق أوجُ 
 عند شهر، يصلح لالعتبار. مضبوط  

 كما اتفقت األوجه عن شهر أن بينه وبني والقصة واسطة، وهذا يدل داللة واضحة على
 أنه مل يدركها.

 وشهر شامي محصي، ويقال: دمشقي.
(، والطرباين 70السختياين ) وأخرجه إمساعيل بن إسحاق القاضي يف أحاديث أيوب *

 (، من طريق محاد بن زيد،2541(، والبيهقي يف شعب اإلميان )12يف فضل الرمي )
(، واحلاكم 12(، والطرباين يف فضل الرمي )522والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

 (، من طريق محاد بن سلمة،2221(، وقوام السنة األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب )1/121)
 (، من طريق عبيدهللا بن عمرو،65(، وأحكام القرآن )1/25حاوي يف معاين اآلثار )والط

 ( من طريق إبراهيم بن طهمان،17والطرباين يف فضل الرمي )

________________________ 

 (.2020( تقريب التهذيب )1)
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 أنأربعتهم )احلمادان، وعبيدهللا بن عمرو، وابن طهمان( عن أيوب، عن أيب قالبة، 
 حيدثين من: قال ، النيب أصحاب من ناس وعنده اجالسً  ايومً  كان السمط بن شرحبيل

 ...أنا :عبسة بن عمرو له يقال ،سليم بين من رجل فقال ؟ هللا رسول من مسعه حديثا
هذه سياقة محاد بن زيد خمتصرة، وحنوها لعبيدهللا بن عمرو، إال أنه اختصرها، وذكر 

 شرحبيل يف اإلسناد حلكاية قصته.
 رجل من: قال حسنة بن شرحبيل أنوقال محاد بن سلمة، عن أيوب، عن أيب قالبة: 

 ...أنا: عبسة بن عمرو فقال ؟ هللا رسول عن حيدثنا
وقال إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن شرحبيل، عن عمرو بن 

 ...عبسة، قال مسعت رسول هللا 
ومحاد بن زيد أثبتهم يف أيوب، فقول محاد بن سلمة: شرحبيل بن حسنة، وإدخال 

 طهمان شرحبيل  يف اإلسناد روايًة عنه، خطأ منهما. إبراهيم بن
وأبو قالبة بصري قدم الشام ونزهلا، لكنه مل يدرك القصة، فإهنم ذكروا أنه أدرك خالفة 

، بينما تويف شرحبيل بن السمط سنة 101و 55، وهي ما بني سنيت (1)عمر بن عبدالعزيز
 .(2)، وقيل قبلها60

(، من طريق 6046، 6220(، والكربى )4/25وأخرجه النسائي يف الصغرى ) *
 السمط، بن شرحبيل عن حيدث -أبا عبدالرمحن الشامي-معتمر، قال: مسعت خالد بن زيد 

 هللا رسول من همسعت   احديثً  حدثنا عبسة، بن عمرو يا: له قلت: قال عبسة، بن عمرو عن
... 

نصَّ على ذلك لة، روايته عن شرحبيل مرسو ، (2)، وكان يرسلوخالد بن زيد ال بأس به
 .(6)أبو حامت الرازي

 ( عن عبدالرمحن بن عبدهللا بن عبداحلكم، 600وأخرجه الدواليب يف الكىن واألمساء ) *

________________________ 

 (.16/765)الكمال ( هتذيب 1)

 (.2/170( هتذيب التهذيب )2)

 (.1424( تقريب التهذيب )2)

 (.2/221( اجلرح والتعديل )6)



 ثالثونالو  اخلامساحلديث  422                                                                                                

(، عن مطلب بن شعيب، 1500(، والشاميني )11والطرباين يف فضل الرمي وتعليمه )
 وبكر بن سهل،
 ( من طريق الفضل بن حممد الشعراين، 10/252والبيهقي )

عتهم )ابن عبداحلكم، ومطلب، وبكر، والفضل( عن عبدهللا بن صاحل، عن معاوية أرب
 -محص على أمري وهو- السمط بن شرحبيل مسعتبن صاحل، عن أسد بن وداعة، قال: 

 ... هللا رسول من همسعت   حبديث حدثنا ،جنيح أبا يا :السلمي عبسة بن لعمرو يقول
 هذه سياقة ابن عبداحلكم.

 ر: عن أسد، عن عمرو بن عبسة.وقال مطلب وبك
وقال الفضل بن حممد: عن أسد: قال شرحبيل بن السمط وهو أمري على محص لعمرو 

 بن عبسة...
، والراوي عنه: عبدهللا (1)حسن، فمعاوية بن صاحل صدوق له أوهام واإلسناد إىل أسد  

 صدوق»قريب: بن صاحل، أبو صاحل، كاتب الليث، فيه كالم كثري، وقال فيه احلافظ يف الت
، ومن الرواة عنه هنا: مطلب بن شعيب، (2)«غفلة فيه وكانت كتابه، يف ثبت الغلط، كثري

 أيب عن أحاديثهوسائر »وقد ذكر له ابن عدي حديثًا منكرًا عن عبدهللا بن صاحل، مث قال: 
 به على قوة رواية مطلب، عن أيب صاحل. تجُّ ، فهذا استقراء قد حيُ (2)«مستقيمة صاحل

كان أسد »ا أسد بن وداعة، فقد وثَّقه النسائي ومسلمة، وقال معاوية بن صاحل: وأم
 .(6)-رضي هللا عنه-، وجرحه أبو العرب القريواين لكونه ناصبيًّا يسب عليًّا «رضيًّام  

أهنا ال تؤثر على حال الراوي ما دام صادقًا يف هلجته، ضابطًا ملا  :واملرجَّح يف البدعة
 ومسلمة. ،ه النسائييروي، وهلذا وثَّق

 وأسد بن وداعة شامي محصي، وقد جاء تصرحيه بسماع شرحبيل بن السمط يقول ما قال
لعمرو بن عبسة، وهذا يدل على إدراك القصة، لكن التصريح انفرد به عبدالرمحن بن عبدهللا 

 هوو -بن عبداحلكم، عن أيب صاحل عبدهللا بن صاحل، ومل يذكره ثالثة آخرون، بل قال أحدهم 
________________________ 

 (.4542( تقريب التهذيب )1)

(2( )2200.) 

 (.0/227( الكامل )2)

 (.2/270(، الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، البن قطلوبغا )2/52لسان امليزان )(، 2/65( التاريخ الكبري )6)



 ثالثونالو  اخلامساحلديث  422                                                                                                

، عنه: قال شرحبيل بن السمط لعمرو بن عبسة، وهذا أقرب إىل -الفضل بن حممد الشعراين
 االنقطاع منه إىل االتصال، وإن بقي حمتماًل.

 مات حىت وبقي ،الدرداء أيب عن روى ،قدميًا كان»وأسد بن وداعة قال فيه ابن سعد: 
اك القصة، لكن بقي صحة ، فقد يكون سنُّ أسد حيتمل إدر (1)«ومائة وثالثني سبع سنة

 .تصرحيه بذلك، ويف صحته نظر
 ة  وبالعرض السابق تبنيَّ أن القصة مشهورة معروفة عند أهل الشام، وأهنا وقعت يف عد

من رواياهتم بني شرحبيل بن السمط وعمرو بن عبسة، ال بني شرحبيل وكعب بن مرة، وتلك 
 .(2)صحتها وتباين خمارجهاالروايات وإن كان ُجلُّها مراسيل، لكنها تتعاضد مع 

وهذا يقوي الوجه الذي رواه قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة، 
 عن عمرو بن عبسة.

يف -وأما األوجه األخرى، فقد ميكن التئام ما بني بعضها بتفسري الرجل من أهل الشام 
والقول بأن من رواه عن  بشرحبيل بن السمط الوارد يف رواية عمرو بن مرة، -رواية منصور

، وهو حبيب بن أيب ثابت، قصَّر به، ومل يذكر ما بني  بقصة كعب بن مرة مع النيب  ،سامل
 كعب وسامل من الوسائط.

إال أن اخلالف عن سامل بن أيب اجلعد يف روايات الكوفيني عنه مل يقتصر على هذا 
عن رجل من أصحاب فحسب، فقد رواه حصني بن عبدالرمحن، عنه، فجعله عن سامل، 

، ورواه أبو حصني عثمان بن عاصم، عن سامل، (6)، وحصني ثقة ثبت(2)، مبهًماالنيب 
 .(7)عن معاذ بن جبل، وأبو حصني ثقة ثبت

________________________ 

 (.5/641( الطبقات )1)

( ويعضدها ما تركُته من الروايات اليت أسندت احلديث إىل عمرو بن عبسة مباشرة، دون ذكر شرحبيل بن السمط، 2)
 أيًضا. ،خمتلفة املخارج ،وهي روايات عديدة

 تمل أن يكون املبهم: عمرو بن عبسة.( ومرَّ أنه حي2)

، والظاهر أنه أقوى من «ثقة تغري حفظه يف اآلخر»قوله: وصفه ب( على 1245)التهذيب اقتصر احلافظ يف تقريب  (6)
 ،«صدوق ثقة يف احلديث: »-على شد ته-، وقال أبو حامت «ثقة ثبت»وثقه اجلمهور، وقال فيه العجلي: ، فقد جمرد الثقة

 .(1/662من شأنه، وتغريُّ حفظه يؤثر على مروياته حال التغري فحسب. انظر: هتذيب التهذيب ) رفع  في هذا ف

 (.6606( تقريب التهذيب )7)
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 ، فإمنا جاءت من طريق أيب فروةأمامة أيب عن سامل، عن ثابت، بن عديرواية  وأما
 عن أبيه يزيد بن سنان، عن بن يزيد، عن أبيه حممد الرهاوي، سنان بن يزيد بن حممد بن يزيد
 .عدي عن علي، بن وعبدهللا أنيسة، أيب بن زيد

ضعيف، وأشد ضعفه ما كان من رواية ابنه حممد  -جد أيب فروة-ويزيد بن سنان 
 أيًضا. (2)ليس بالقوي -والد أيب فروة-، فإن حممًدا (1)عنه

 فهذه الرواية ضعيفة جدًّا.
عن سامل بن أيب اجلعد اختالفًا شديًدا، وهم أثبات أهل  وإذن، فقد اختـ ل ف الكوفيون

الكوفة وُحفَّاظهم: عمرو بن مرة، ومنصور بن املعتمر، وحبيب بن أيب ثابت، وحصني بن 
 عبدالرمحن، وأبو حصني عثمان بن عاصم.

 ومل تأت لسامل على أي   من هذه األوجه متابعة  تقو ِّي أنه ضبطه وحفظه.
تعددة املتعاضدة للوجه الذي رواه قتادة، عن سامل، عن معدان بل صحت املتابعات امل

 بن أيب طلحة، عن عمرو بن عبسة.
وقد صرَّح قتادة بسماعه من سامل، يف رواية حممد بن يسار، وشيبان، وإحدى طرق 

 ، عنه.(2)رواية هشام الدستوائي
اه قد تشري وقتادة بصري، ال كاجلماعة املختلفني عن سامل، ومتابعات الوجه الذي رو 

ملا حدثه به، سواء كان مسعه منه يف البصرة، فيكون سامل قدمها  ا أتقن احلديث  ًـ إىل أن سامل
، أو غري ذلك، أو كان قتادة مسعه منه يف الكوفة، فيكون (6)متقًنا حديثه باستصحاب كتبه

ن حفظه، أو سامل أتقنه له، إما لكونه خيرج كتبه للغرباء، أو لكون قتادة مسعه من كتابه ال م
 لغري ذلك.

________________________ 

 (.6/614(، هتذيب التهذيب )5525تقريب التهذيب ) (1)

 (.4255( تقريب التهذيب )2)

، وقد أخرجها من طريق أيب -خريجكما سبق يف الت-( وهي ما أخرجه اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق 2)
 قطن عمرو بن اهليثم، عن هشام.

 .(2/104) العقيلي ( من أمثلة استصحاب احملدثني كتبهم يف السفر: واقعة عبدالرزاق بن عمر الدمشقي، انظر: ضعفاء6)
 .(250كفاية )صعلى العنعنة، يدل على ما سبق أيًضا، انظر: ال وللخطيب كالم يف سبب استجازة احملدثني االقتصار  
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ا اضطرب فيه ملا حدَّث به أهل  الكوفة، ومل يضبطه، ًـ أن سامل -وهللا أعلم-فالظاهر 
 وأتقنه لقتادة، وضبطه حني حدثه به.

 يف احلديث هذا وحيدث ،عبسة بن عمرو يدرك مل»وقد قال أبو حامت الرازي يف سامل: 
ذا مياًل لرتجيح وجه عمرو بن عبسة ، فقد يكون ه(1)«عبسة بن عمرو عن ،رجل عن املعتق

 .من أوجه سامل بن أيب اجلعد
 احلكم على الوجه الراجح:

 ترجح أن سامل بن أيب اجلعد يرويه عن معدان بن أيب طلحة، عن عمرو بن عبسة.
على مساع  من معدان، وإن كانت روايته عنه على شرط له مل أقف ، لكين (2)وسامل ثقة

 .(2)حه عنهمسلم، وقد أخرج له يف صحي
 .(6)، ثقة-وهو قول أهل الشام فيه-ومعدان بن أيب طلحة، ويقال: ابن طلحة 

ومل أجد له مساًعا من عمرو بن عبسة، وإمنا يذكرون روايته عنه يف ترمجته، وإن كان من 
 ،(7)كبار التابعني، قد أدرك عمر، ومسع منه، كما قال معاوية بن صاحل، وابن املديين، والبخاري

، ويف هذا داللة على قدمه وإدراكه، وأن (4)ه عن عمر أخرجها مسلم يف صحيحهوروايت
 إدراكه عمرو بن عبسة قريب جدًّا، خاصة وهو شامي، والقصة اليت يرويها وقعت يف محص.

 قو ِّيهعند من اكتفى باملعاصرة وإمكان اللقي، وتُ  فتلخص أن اإلسناد فوق املدار صحيح  
 عن عمرو بن عبسة، وقد سبق سوق طرف منها يف الدراسة.الروايات املتكاثرة للحديث 

 

 :نيتإشار أشار ابن أيب خيثمة يف كالمه 
 بن شرحبيل عن اجلعد، أيب بن سامل عن مرة، بن عمرو عناستغراب رواية شعبة،  -1

 ، بالشك.-كعب بن مرة: أو- مرة بن كعب عن السمط،
________________________ 

 (.00( املراسيل )ص1)

 .(2150تقريب التهذيب ) (2)

(2( )745 ،005 ،011 ،564 ،1415 ،2201.) 

 (.6/115(، وانظر يف امسه: هتذيب التهذيب )4505( تقريب التهذيب )6)

 (.2/724(، مسند الفاروق، البن كثري )75/262(، تاريخ دمشق )0/20التاريخ الكبري ) (7)

(4( )745 ،1415.) 
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 ، عن سامل، باجلزم بكعب بن مرة.حيث أشار إىل ترجيح رواية منصور
، وهي القرينة اليت استعملها ابن وهذا ترجيح بالنظر إىل املتابعات واملخالفات القاصرة

 .أيب خيثمة
وتأيد هذا بأن األعمش قد جزم عن عمرو بن مرة، عن سامل، مبا جزم به منصور، عن 

 شعبة معروف بنزول درجة حفظه يف أمساء الرجال.سامل، وبأن 
 .ترجيح إدخال الواسطة بني سامل بن أيب اجلعد، وكعب بن مرة -2

نقل عن حيىي بن معني عن سامل، عن كعب، مباشرة، و حيث استغرب رواية منصور، 
 .«مرسل»: فقال مرة؟ بن كعب عن ،هذا اجلعد أيب بن سامل حديث عن سئلأنه 

ا قوي راجح، فاستند إىل أن رواية سامل، عن كعب، منقطعة، فإدخال الواسطة بينهم
 «.مرة بن كعب من يسمع مل ساملـًا ألن»ووافقه الدارقطين يف هذه القرينة، فقال: 

 مث استند ابن أيب خيثمة يف ذلك، ووافقه الدارقطين أيًضا، إىل رواية األعمش، عن عمرو
 :بن مرة، عن سامل، وفيها إدخال شرحبيل بن السمط، بني سامل، وكعب، قال ابن أيب خيثمة

 «.نصور من احلديث: شرحبيل  بن السمط...، وزاد األعمش يف احلديث: شرحبيل  نقص م»
إمنا  رواية عمرو بن مرة متعقَّب بأن الصواب: أن ذكر شرحبيل يف االستناد لكن هذا 

 كان إليراد قصته مع كعب، ال لروايتها عنه.
أنه يذكر  هذا فضاًل عن أن رواية منصور، اليت يعل ها ابن أيب خيثمة، احملفوظ فيها

 واسطة مبهمة بني سامل، وكعب.
 ، وعن منصور، مًعا.وهذا ما اعتمده الرتمذي عن عمرو بن مرة

 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:1/141)التاريخ الكبري الس ِّ
 :عتاهية بن مالك (1122)

 عن حبيب، أيب بن يزيد عن هليعة، ابن نا: قال سعيد، بن قتيبة حدثنا -1122
 لقيتم إن»: يقول  هللا رسول مسعت: وليق عتاهية بن مالك مسع أنه ،جذام من رجل

 .حقها غري على [يأخذها] الصدقة: بذلك يعين ،«فاقتلوه عاشرا
 ،-يرضاه ال حيىي وكان- علي أبو النيسابوري معاوية بن حممد حدثنا -1121

 بن عبدالرمحن عن ظبيان، بن سي   ُمخ  عن حبيب، أيب بن يزيد عن هليعة، ابن نا: قال
 إذا»: يقول  النيب مسعت: قال ،العتاهية بن مالك عن جذام، من رجل عن حسان،

 .«فاقتلوه العشار رأيتم
 .نيلخ رجُ  اإلسناد يف قتيبة على وزاد

 

ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن رجل من جذام، عن مالك بن  الوجه األول:
 :عتاهية
ناده، بل قال عقب ( عن قتيبة بن سعيد، به، ومل يسق إس11011أمحد ) أخرجه *

 عن روقص   احلديث، هبذا سعيد بن قتيبة حدثنا»إسناد الوجه الثاين من طريق ابن هليعة: 
 «.اإلسناد بعض

ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن مي  س بن ظبيان، عن  :الثاينالوجه 
 :عبدالرمحن بن حسان، عن رجل من جذام، عن مالك بن عتاهية

من  -(1/144كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-الصحابة  ابن شاهني يف أخرجه *
 .(1)، ومل يسق متنه، بهابن أيب خيثمةطريق 
 ( عن عثمان بن صاحل،734وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف األموال )ص *

________________________ 

 شيوخ وتالميذطبقة واحدة فيما يظهر من  بينهمامل ينقل ابن حجر واسطة ابن شاهني إىل ابن أيب خيثمة، و  (1)
 .الرجلني
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(، 2/472(، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )734وأبو عبيد يف األموال )ص
، من طريق سعيد بن -(7014ه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )وعن-( 11/301والطرباين )
 أيب مرمي،

(، والبغوي يف معجم 1/113(، وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث )11016وأمحد )
 (، من طريق موسى بن داود،2064الصحابة )

 ( عن عبدامللك بن مسلمة،342، 211وابن عبداحلكم يف فتوح مصر واملغرب )ص
 ( عن عمرو ابن طارق،2/472يف املعرفة والتاريخ )ويعقوب بن سفيان 
 ( من طريق عبدهللا بن وهب،1416والروياين يف مسنده )

( من طريق أيب صاحل عبدهللا بن صاحل  1/212وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )
 كاتب الليث،

(، ومن طريقه 1/144كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-وابن منده يف معرفة الصحابة 
(، وابن اجلوزي يف املوضوعات 161جلورقاين يف األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري )ا
 من طريق مكي بن إبراهيم، -(3/126)

 ( من طريق حيىي بن سعيد العطار،7014وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
تسعتهم )عثمان بن صاحل، وابن أيب مرمي، وموسى بن داود، وعبدامللك بن مسلمة، 

، بن هليعةعبدهللا ابن طارق، وابن وهب، وأبو صاحل، ومكي، وحيىي بن سعيد( عن وعمرو 
 به، بنحوه، ومل يسق ابن أيب حامت منت أيب صاحل.

، قاال: يييد، عن عبدالرمحن بن حسان، عن يخي ِّ  احلإال أن موسى بن داود، وأبا ص
 .(1)بن ظبيان، فأخ را يخي ًِّسا عن عبدالرمحن

هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن مالك بن  ابن :الثالثالوجه 
 :عتاهية
( من طريق حيىي بن كثري الناجي، عن 3/41ابن قانع يف معجم الصحابة ) أخرجه *

 ، به، بنحوه.ابن هليعة
________________________ 

( يف مطبوعة معجم الصحابة للبغوي، ويخطوطته، جاءت رواية موسى كرواية اجلماعة بتقدمي يخي ِّ ، لكن نقل ابن 1)
 إسناده كإسناد أمحد واحلريب. ( إسناد البغوي مبا يفيد أن1/144حجر يف اإلصابة )
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 روى احلديَث عبدهللا بن هليعة، واختُلف عنه على أربعة أوجه:
 بن مالك عن جذام، من رجل عن حبيب، أيب بن يييد عن هليعة، ابن: األول الوجه
 :عتاهية

 ورواه عنه: قتيبة بن سعيد.
 عبدالرمحن عن ظبيان، بن يخي ِّ  عن حبيب، أيب بن يييد عن هليعة، ابن: الثاين الوجه

 :عتاهية بن مالك عن جذام، من رجل عن حسان، بن
 مسلمة، بن وعبدامللك رمي،م أيب وابن صاحل، بن عثمانورواه عنه: حممد بن معاوية، و 

 العطار. سعيد بن وحيىي ،بن إبراهيم ومكي وهب، بنعبدهللا و  طارق، ابن وعمرو
 عن حسان، بن عبدالرمحن عن حبيب، أيب بن يييد عن هليعة، ابن: الثالث الوجه
 :عتاهية بن مالك عن جذام، من رجل عن ظبيان، بن يخي ِّ 

 اتب الليث.ورواه عنه: موسى بن داود، وأبو صاحل ك
 :عتاهية بن مالك عن اخلري، أيب عن حبيب، أيب بن يييد عن هليعة، ابن: الوجه الرابع

 ورواه عنه: حيىي بن كثري الناجي.
ومن الظاهر أن أكثر أصحاب ابن هليعة على الوجه الثاين، وهو وجه تامٌّ جمو د، وفيمن 

م حلديث ابن هليعة، وأقدم مساًعا رواه عن ابن هليعة بعُض العبادلة الذين هم أتقن من غريه
، وإن كان ابن هليعة ، وهو عبدهللا بن وهب-(1)كما سبق يف احلديث الثاين والعشرين- همن

 .-أيًضاهناك كما مر  -يف األصل ضعيًفا 
 بن يخي ِّ والوجه األول الذي رواه قتيبة بن سعيد، عن ابن هليعة، سقط فيه راويان: 

 قتيبة على وزاد»عقب الوجه الثاين:  ابن أيب خيثمة، ولذا قال حسان بن عبدالرمحنو  ظبيان،
، وكأنه يشري إىل أن قتيبة قص ر فيه، فلم يذكرمها، وهذا ما صر ح به أمحد «رجلني اإلسناد يف

يف روايته، ومل يُسق « العاشر»بن حنبل يف مسنده، حيث أخرجه عن قتيبة، لوجود تفسري 
 .«اإلسناد بعض عن روقص  : »إسناده، واكتفى عن سياقه بقوله

 
________________________ 

 .(376)ص( 1)
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من  ، وقبله شيخه أمحد، أهنما يعد ان هذا خطأً ابن أيب خيثمةوال يظهر من تصرف 
، وإال لصر حا بذلك، وهكذا أصل جيعالن احلديث ألجل ذلك مضطربًاقتيبة بن سعيد، أو 

 .(2)ة ثقة ثبت، وقتيب(1)مسألة التقصري، فإنه ال يعد خطأ إذا كان من الثقات املتقنني غالًبا
الوجه الثاين عن شيخه حممد بن معاوية النيسابوري، وعق ب  ابن أيب خيثمةوقد أورد 
 ، يعين: حيىي بن معني.«وكان حيىي ال يرضاه»على امسه بقوله: 
أن هذه إشارة إىل تضعيف هذا الوجه، بل لعل مرجعها إىل  -وهللا أعلم-وال يظهر 

 أمرين: 
يف مجع الفوائد، وملء كتابه هبا ما ُوجدت هلا مناسبة، وقد  ةابن أيب خيثماألول: عادة 

 ناسب هنا أن ينقل رأي ابن معني يف حممد بن معاوية.
عن ابن معني أنه  ابن أيب خيثمةالثاين: أن ضعف حممد بن معاوية شديد، فقد نقل 

تجي أن مل يس ابن أيب خيثمة، فلعل (4)، وهو مرتوك احلديث يف اجلملة(3)«كذاب»قال فيه: 
يورد حديثه بدون بيان ذلك، وقد فعل حنو هذا يف املوضع الذي نقل فيه تكذيب ابن معني 

 .(1)، ومل يبني فيه شيًئا«التاريخ»له، وإن كان روى عنه يف موضع ثالث من 
، مع إشارته -فيما يظهر-قر ذلك ي، و لهحيىي تضعيف  كون ابن أيب خيثمة ينقليف  و 

يؤكد أن جتويد احلديث  ،دقيقنقدي  ملمح  لني يف اإلسناد، لرجإىل رجحان روايته بييادة ا
سقاط، فالتمام مظنة ومتامه قد يصيب فيه الضعيف، وذلك أنه أصعب عليه من التقصري واإل

 .(7)القسم األولوقد سبقت اإلحالة إىل مثل هذا عند أيب حامت الرازي يف الضبط واحلفظ، 
بذكر يخي ِّ  وعبدالرمحن بن حسان: موسى بُن وقد وافَق اجلماعَة عن ابن هليعة هذا، 

داود، وأبو صاحل كاتب الليث، إال أهنما قلبا اإلسناد، فقد ما عبدالرمحن بن حسان على 

________________________ 

، قصر اإلسناد وأثره يف احلديث املختلف (11( انظر: الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع، أ.د. علي الصياح )ص1)
 .(211)ص ، د. عبدالعييي الشايعفيه

 (.1122( تقريب التهذيب )2)

فر الثاين من التاريخ )3)  (.2/711( الس ِّ

 (.7310يب )( تقريب التهذ4)

فر الثاين )1)  (.1/217( الس ِّ

 (.13)صاملطلب الرابع، من املبحث الثالث، منه ( 7)
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يخي ِّ  بن ظبيان، وقد يكون هذا من وهم ابن هليعة حني رواه هلما، وذلك التفاقهما عنه، 
ضعف، خاصة يف آخر أمره، واألقوى ما رواه عنه اجلماعة، خاصة وابن وابن هليعة مشهور ال

 .-كما سبق-وهب معهم، وهو قدمي السماع منه 
 وأما الوجه الرابع، فلم أجد يرويه عن ابن هليعة سوى حيىي بن كثري الناجي، وهو بصري،

مسلم  ، وأبو(1)يروي عن ابن هليعة، وروى عنه من املشهورين: يعقوب بن سفيان الفسوي
 ، ومل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل.(2)إبراهيم بن عبدهللا الكجي

وروايته عن ابن هليعة هنا خطأ، دل  عليه يخالفة مجاعة أصحاب ابن هليعة، ويظهر أنه 
سلك اجلادة، فإن ليييد بن أيب حبيب روايًة كثريًة عن أيب اخلري، وهو مرثد  -أو ابن هليعة-

 أكثر من عشرين حديثًا. -فحسب- «حتفة األشراف»نه يف بن عبدهللا الييين، وله ع
 احلكم على الوجه الراجح:

 عبدالرمحن عن ظبيان، بن يخي ِّ  عن حبيب، أيب بن يييد عن يرويه هليعة ابنترجح أن 
 .عتاهية بن مالك عن جذام، من رجل عن حسان، بن

 وهذا إسناد ضعيف:
 .-كما سبق-لضعف ابن هليعة، فإن الراجح أنه ضعيف مطلًقا 

وجهالة حال يخي ِّ  بن ظبيان، فقد ذكره ابن يون  يف تاريخ مصر، ومل يتكلم عليه أو 
 .(4)«جمهول»، ولذا قال احلسيين: (3)ينقل فيه جرًحا وال تعدياًل 

 وجهالة حال عبدالرمحن بن حسان، وهو ابن عتاهية بن حين التجييب، وهو رجل معروفُ 
 .(7)، إال أين مل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل (1)بدالعييي بن مروان، كان على شرطة مصر أيام عالعني

 .وإهبام الرجل من جذام، فجهالته جهالة عني
________________________ 

( أن عامة بين ناجية 12/10ه يف الشيوخ البصريني، وقد ذكر السمعاين يف األنساب )رَ كَ (، وذَ 71( مشيخته )1)
 )الناجي( يف البصرة.

، 16/307، 14121، 1102(، املعجم الكبري، للطرباين )411( انظر روايته عنه يف: فضائل الصحابة، ألمحد )2)
 (، وغريها.13/213، 1/146(، تاريخ بغداد )310، 301

 (.2/246( تعجيل املنفعة )3)

 (.3/1730( التذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة )4)

 (.2/13(، اإلكمال، البن ماكوال )322(، القضاة، له )ص11( الوالة، للكندي )ص1)

 ( برواية يخي ِّ  عنه فقط.2/624دارقطين يف املؤتلف واملختلف )( ذكره ال7)
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، حيث نقل يعقوب الفسوي عن ابن وعدم ثبوت مساع مالك بن عتاهية من النيب 
، وقد ذكر البخاري، فأبو حامت، وابن يون ، (1)«اشيئً   النيب من يسمع مل»بكري قوله: 

، وغريهم، أن له صحبة، ولعله اعتماد  منهم على األسانيد اليت بني  ابن بكري أهنا (2)اخلطيبو 
 ال تصح.

 فضعف هذا احلديث ضعف شديد.
، مث ذكر (3)«باطل حديث هذا»، وقال: «األباطيل واملناكري»ولذا ذكره اجلورقاين يف 

 .وليست اضطرابًا على األرجحأنه مضطرب، اعتماًدا على رواية قتيبة، وقد سبق أهنا تقصري 
 واحد غري وفيه، موضوع حديث هذا»، فقال: «املوضوعات»وذكره ابن اجلوزي يف 

 لي  واحلديث احلديث، ذاهب هليعة وابن»، مث ذكر رواية قتيبة، مث قال: ..«.اجملهولني من
 .(4)«اجلملة يف يءبش

واب مع ابن اجلوزي يف ، والص(1)وقد تعقب بعُض املتأخرين ابَن اجلوزي مبا ال ينهض
، وإن مل يكن على اصطالح املتأخرين يف اشرتاط الكذاب للحكم -كما تبني  -حكمه 
 بالوضع.

على ضعف احلديث: معارضته حلديث  -يف املوضع السابق-به اجلورقاين  ومما استدل  
: الثث بإحدى إال هللا رسول وأين ،هللا إال إله ال أن يشهد امرئ دم حيل ال»ابن مسعود: 

________________________ 

، انظر: اجلرح «كان يفهم هذا الشأن»(. وقد قال أبو حامت الرازي عن ابن بكري: 2/472( املعرفة والتاريخ )1)
 (.1/171والتعديل )
لفسوي نقل عن ابن بكري قبل هذه يف طبعة املعرفة والتاريخ، حيث إن ا : وقعت العبارة املنقولة أعاله حمر فةً تنبيه
مث قال يعقوب  ،««! هللا رسول مسعت» قال: يقولون: .« هللا رسول قال»: عتاهية بن مالك قال»ه: العبارة قولَ 

، ومل يتبني «شيًئا  النيب من يسمع مل ريح، فقال:. ونفخ واإلهبام، بالسبابة حلقة فحلق: »-لفصِّ دون أن يَ -
، وفس ره مبحمد بن رمح التجييب، وهذا «ابن»، وأقحم قبلها «رمح»إىل: « ريح»ذا، فحرف للمحقق تقسيم الفقرات ه

، مكان «وهم»(، وجاء يف نسخة من اإلصابة: 1/144غلط، وقد نقله واضًحا باختصار: ابن حجر يف اإلصابة )
 «.ريح»

(، تعجيل 2/11وآداب السامع )(، اجلامع ألخالق الراوي 1/212(، اجلرح والتعديل )6/302( التاريخ الكبري )2)
 (.2/233املنفعة )

(3( )2/231.) 

(4( )3/126.) 

 (.111/رسالة علمية(، الفوائد اجملموعة )ص416على املوضوعات، للسيوطي )صالبديعات ( انظر: النكت 1)
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، حيث أورده بعقب (1)«للجماعة التارك الدين من واملارق الياين، والثيب بالنف ، النف 
. وال شك أن حديث ابن «يف خالف ذلك»حديث مالك بن عتاهية مباشرة، بعد أن قال: 

 .مسعود ثابت صحيح
 

والرجل من  ب،حبي أيب بن يييدأشار ابن أيب خيثمة إىل ترجيح إدخال رجلني بني 
 .حسان بن عبدالرمحنو  ظبيان، بن يُخَي ِّ  جذام، ومها:

 قتيبة قص ر به، ومل يتم ه كما أمته غريه.ويظهر أنه اعتمد على أن 
ومع تضعيفه الراوي الذي جو ده وأمت ه، فإنه أشار إىل ما سبق، يف داللة بي ِّنة على أن 

، خبالف اإلسقاط وإن كان الراوي ضعيًفا، متام احلديث قد يكون أدل على احلفظ، لصعوبته
 والتقصري.

وتأي د ذلك بأن أكثر أصحاب ابن هليعة رووه بذكر واسطة الرجلني، وفيهم بعُض 
 ابن هليعة، وهو عبدهللا بن وهب. ، وأصح روايًة، عنالعبادلة الذين هم أقدم مساًعا

 وقد وافق ابَن أيب خيثمة على ذلك إشارًة: أمحد بن حنبل.
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.1767(، ومسلم )7161( متفق عليه، أخرجه البخاري )1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:556-1/555)التاريخ الكبري الس ِّ
 :قنفذ بن ومهاجر (2281)

 بن املهاجر عن احلسن، عن محيد، عن محاد، نا: قال عفان، حدثنا -2282
 ،توضأ حىت علي   يرد فلم ،عليه فسلمت ،-بال قد :أو- يبول كان  النيب أن ،قنفذ
 .علي فرد  

 :املهاجر من احلسن يسمعه ومل
 أيب، حدثنا: قال هشام، بن معاذ نا: قال معاذ، بن معاذ بن مثىن حدثنا -2282

 أنه: يعين ،قنفذ بن املهاجر عن ،-املنذر ابن: يعين- نيضح عن احلسن، عن قتادة، عن
 .حنوه فذكر، ... النيب على سلم

 

 :احلسن، عن املهاجر بن قنفذ الوجه األول:
 /الرابعة من الصحابة(،151ابن سعد يف الطبقات ) أخرجه *

 (،471وابن أيب شيبة يف مسنده )
 (،16741وأمحد )

/خمطوط( من طريق حممد 64منتقى من حديث مكي وغريه ) جزء والضياء املقدسي يف
 بن غالب متتام،

 ، به، بنحوه.عفانن أيب شيبة، وأمحد، ومتتام( عن أربعتهم )ابن سعد، واب
 وهو يبول... إال أن متتاًما قال فيه: عن املهاجر، أن رجًًل سلم على النيب 

 (، من طريق حجاج بن املنهال،16/513(، والطرباين )1/45وأخرجه الطحاوي ) *
 التبوذكي،( من طريق أيب سلمة موسى بن إمساعيل 5/53وابن قانع يف معجم الصحابة )

 ( من طريق أسد بن موسى،16/513والطرباين )
 ، به، بنحوه.محاد بن سلمةثًلثتهم )حجاج، وأبو سلمة، وأسد( عن 

 ( من طريق جرير بن حازم،14163وأخرجه ابن أيب شيبة ) *
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حديثه األول (، وأبو القاسم احلامض يف 464واخلرائطي يف مساوئ األخًلق )
(، وأبو الطاهر الذهلي يف الثالث 1757ايب يف معجمه )وابن األعر (، /منتقى منه13)

 من طريق يونس بن عبيد،(، 43والعشرين من حديثه )
 ( من طريق زياد األعلم،1757وابن األعرايب يف معجمه )

 ( من طريق جماعة بن الزبري،5/53وابن قانع )
 واحلسن بن دينار،

 بن املختار،( من طريق عبدهللا 4115وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ( عن أشعث بن عبدامللك،16/71وعلقه الدارقطين يف العلل )

 وكثري بن زياد،
مثانيتهم )جرير، ويونس، وزياد األعلم، وجماعة، واحلسن بن دينار، وابن املختار، 

 ، به، بنحوه.احلسنوأشعث، وكثري( عن 
 :احلسن، عن حضني بن املنذر، عن املهاجر بن قنفذ :الثاينالوجه 

كما ذكر ابن حجر يف -(، واحلسن بن سفيان يف مسنده 1445الدارمي ) رجهأخ *
، وابن املنذر -(4116(، ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/167نتائج األفكار )

 (، من طريق إسحاق بن راهويه،135، 13يف األوسط )
 ( عن حممد بن املثىن،476وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 ( عن عبيدهللا بن سعيد،13يف مسنده ) والسراج
 ( من طريق عبيدهللا بن عمر القواريري،16/513والطرباين )

 ( من طريق حممد بن عبدهللا املخرمي،4116وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
معاذ بن مخستهم )إسحاق، وابن املثىن، وعبيدهللا بن سعيد، والقواريري، واملخرمي( عن 

 ، به، بنحوه.هشام
، 16746، 13656/الرابعة من الصحابة(، وأمحد )151وأخرجه ابن سعد ) *

(، وأبو 556، وابن ماجه )-(14/574ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 16741
ومن طريقه أبو الشيخ يف -( 476، 475(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )17داود )

، والنسائي يف الصغرى -(14/574ل )(، واملزي يف هتذيب الكما141) أخًلق النيب 
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وعنه ابن حبان -( 164(، وابن خزمية )16(، والسراج يف مسنده )56(، والكربى )1/57)
(، 571ص(، والنحاس يف الناسخ واملنسوخ )45، 1/17، والطحاوي )-(464، 465)

 (، والطرباين464، 465(، وابن حبان )556وأبو احلسن القطان يف زوائده على ابن ماجه )
، وأبو أمحد -(1/165ومن طريقه ابن حجر يف نتائج األفكار )-(، وابن منده 16/513)

، 1/147، واحلاكم )-(1/154كما ذكر مغلطاي يف شرح سنن ابن ماجه )-العسكري 
(، والضياء يف املنتقى 1/36(، والبيهقي )4115(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )5/673

، به، قتادة، عن (1)ن طريق سعيد بن أيب عروبة/خمطوط(، م744من مسموعات مرو )
 بنحوه.

 :...احلسن، قال: سلم رجل على النيب  :الثالثالوجه 
( عن مروان بن معاوية، عن أيب 41أبو عبيد القاسم بن سًلم يف الطهور ) أخرجه *

 ، به، بنحوه.احلسن، عن (1)األشعث
 :احلسن، عن الرباء بن عازب :الرابعالوجه 

(، والطرباين 467(، ومساوئ األخًلق )457رائطي يف مكارم األخًلق )اخل أخرجه *
، من طريق أيب -(1/163ومن طريقه ابن حجر يف نتائج األفكار )-( 7764يف األوسط )

 ، به، بنحوه.احلسنعبيدة الناجي، عن 
 :...احلسن، قال: حدثين رجل من قريش، أنه رأى النيب  :اخلامسالوجه 

 ، به.احلسن( عن عباد بن ميسرة، عن 16/71 العلل )علقه الدارقطين يف *
 

 روى هذا احلديث احلسن البصري، واختُلف عنه على أوجه:
 

________________________ 

(: 15/646أ(، وإحتاف املهرة )77/ق1( وقع يف املوضع األول من مطبوعة مستدرك احلاكم، ويف خمطوطته )1)
(، وابن حجر يف نتائج األفكار 1/154سعيد، فقد نقله مغلطاي يف شرح ابن ماجه ) :شعبة، وهو حتريف عن

 (، وغريمها، عن احلاكم، وعندهم: سعيد.1/164)

 :أ( أن الناسخ كتبها مبا يشبه4، ويظهر من صورة الكلمة يف املخطوط )قاألمشص ( وقع يف املطبوع: عن أيب1)
( رواية أيب األشعث للحديث، عن احلسن، 16/71األشعث، وقد علق الدارقطين يف العلل ) :األمسص، مث حو رها إىل

 ، وهي هذه.مرسًًل عن النيب 
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 :قنفذ بن املهاجر عن احلسن،: األول الوجه
، ابن أيب خيثمةمن رواية -من رواية محاد بن سلمة )يف قول عفان -ورواه عنه: محيد 

، وحجاج بن املنهال، وأيب سلمة التبوذكي، وأسد -، وأمحد، عنهوابن سعد، وابن أيب شيبة
، وجرير بن حازم، ويونس بن عبيد، وزياد األعلم، وجماعة بن الزبري، -بن موسى، عنه(، عنه

 واحلسن بن دينار، وعبدهللا بن املختار، وأشعث بن عبدامللك، وكثري بن زياد.
 ...: النيب على سلمأن رجًًل  احلسن،: الثاين الوجه

من رواية حممد بن غالب -من رواية محاد بن سلمة )يف قول عفان -ورواه عنه: محيد 
 ، وأبو األشعث.-(، عنه-متتام، عنه

 :قنفذ بن املهاجر عن املنذر، بن حضني عن احلسن،: الثالث الوجه
 ورواه عنه: قتادة.

 :عازب بن الرباء عن احلسن،: الرابع الوجه
 ناجي.ورواه عنه: أبو عبيدة ال

 ...: النيب رأى أنه قريش، من رجل حدثين: قال احلسن،: اخلامس الوجه
 ورواه عنه: عباد بن ميسرة.

وقد وقع خًلف وحيد دون احلسن، وهو خمالفة حممد بن غالب متتام ألصحاب عفان، 
الذين رووه عنه، عن محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلسن، عن املهاجر بن قنفذ، وهم: 

بن أيب خيثمة، وابن سعد، وابن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل، حيث خالفهم، فرواه املصن ِّف ا
 ...عن عفان، عن محاد، عن محيد، عن احلسن، أن رجًًل سلم على النيب 

له أوهاًما، وهذا من أوهامه، فقد  اًما ثقة، لكن  تأن مت (1)يف احلديث السابعوقد سبق 
روايته، ورواه أصحاب محاد بن سلمة كما  خالف أربعة أئمة رووه عن عفان على خًلف

 رووه عن عفان، عنه.
ولعل متتاًما مل يضبط اإلسناد، فأهبم صحابي ه، أو دخلت عليه رواية أيب األشعث، عن 

 احلسن، يف رواية محيد، عن احلسن.
 وإذن، فقد اختُلف عن احلسن على األوجه اخلمسة املذكورة.

________________________ 

 (.164( )ص1)
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 ني األول والثالث فحسب.منها الوجه ابن أيب خيثمةوقد أورد 
 من احلسن يسمعه ومل»فأورد رواية محيد، عن احلسن، عن املهاجر بن قنفذ، مث قال: 

 ، مث أسند رواية قتادة، عن احلسن، عن حضني بن املنذر، عن املهاجر.«املهاجر
بإدخال  ح أنه خمتصر مقص ر به، وأن الوجه التاموهو جبزمه بانقطاع الوجه األول، يرج ِّ 

، ُقد ِّم على أصحاب ثبت ، وقتادة ثقةيف واقع األمر ، هو الصواب، وهو رواية قتادةحضني
 .(1)«قتادة من أعلم أصحاب احلسن»احلسن، والزمه ثنيت عشرة سنة، قال أبو زرعة: 

بالنظر إىل كثرة من رواه على الوجه األول، عن احلسن، عن املهاجر بن قنفذ، مباشرة، و 
إىل حال احلسن،  -كذلك-كيونس بن عبيد، ومحيد، وبالنظر وفيهم بعض أحفظ أصحابه،  

رًا به، وجيو ِّده أحيانًا (1)وأنه كان يرسل كثريًا ، فإنه يقوى احتمال أنه كان يرسله أحيانًا مقص ِّ
 أخرى ذاكرًا الواسطة بينه وبني املهاجر، وهو حضني بن املنذر.

فإنه ترجم ملهاجر بن قنفذ،  ما يظهر أنه ترجيح أيب حامت،هو وترجيح رواية الواسطة 
 .(5)«روى عنه احلسن، مرسل، وحضني بن املنذر»فقال: 

 .(6): ابن السكن-أيًضا-على روايات اآلخرين، وصو هبا  وجو د رواية قتادة  
 الطويل، محيد: منهم مجاعة، املهاجر، عن احلسن، عن رواه»وقال أبو نعيم األصبهاين: 

 بن ني  ضح فأدخل احلسن، عن قتادة، عن هشام، دهوجو   األعلم، وزياد عبيد، بن ويونس
 .(5)«املهاجر وبني بينه املنذر

 : ابن أيب خيثمةوأما األوجه األخرى مما مل يذكره 
فأضعفها: رواية أيب عبيدة الناجي، عن احلسن، عن الرباء، فإن أبا عبيدة ضعيف جدًّا، 

م بالكذب  .فيه الرباء   ذِّكرِّه يف، وقد خالف مجاعاتِّ أصحاب احلسن (4)واهته

________________________ 

 (.514، 15/516الكمال )(، هتذيب 5514)تهذيب تقريب ال( 1)

 (.1117( تقريب التهذيب )1)

(، ومل ينسبه ابن أيب حامت ألبيه كعادته، لكن األسلوب أسلوب نقله عن أبيه، وهو 4/153( اجلرح والتعديل )5)
 األصل يف كتابه هذا.

 (.1/167( نتائج األفكار )6)

 (.5/1577( معرفة الصحابة )5)

 (.1/557لسان امليزان ) (4)
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 اإلسناد، هبذا إال الرباء عن احلديث هذا يروى ال»قال الطرباين عقب ختريج روايته: 
 ، يعين: الراوي عن أيب عبيدة الناجي.«احلباب ابن به تفرد

 عازب، بن الرباء عن احلسن، عن الناجي، عبيدة أبو ورواه»وقال أبو نعيم األصبهاين: 
 .(1)«احلفظ مضطرب ،ضعيف عبيدة بووأ احلسن، أصحاب فخالف

 عن :قوله يف شذ وقد ضعيف، بصري الناجي عبيدة أبو»ووافقه ابن حجر، فقال: 
 .(1)«املهاجر عن ،ساسان أيب عن :تقدم ما احلسن عن واحملفوظ الرباء،

وأما رواية عباد بن ميسرة، عن احلسن، قال: حدثين رجل من قريش، أنه رأى النيب 
صريح بسماع احلسن من صحايب احلديث، مع إهبامه وعدم تسميته. ...، ففيها الت 

، وخمالفته بذكر (5)ومل أجد هذه الرواية مسندة، وراويها عباد بن ميسرة لني احلديث
 التصريح بالسماع خطأ منه، الجتماع الرواة عن احلسن على عدم ذكره.
...، فلم أجد ممن وأما رواية أيب األشعث، عن احلسن، قال: سلم رجل على النيب 

يكىن أبا األشعث يروي عن احلسن إال عبيد بن مهران البصري، إال أهنم مل يذكروا راويًا عنه 
 ، وغاية ما فيه من تعديل ذكر ابن حبان له يف الثقات.(6)غري حرمي بن حفص

إال أن مروان بن معاوية، وهو الراوي عن أيب األشعث هنا، معروف بأنه يدلس أمساء 
ها، ولذا فقد ضعفالشيوخ،   .-(5)كما مر  يف احلديث الرابع- ه فيما روى عن اجملهولنيو ويغري ِّ

 وعلى كًل االحتمالني، فإن يف هذه الرواية ضعف، وإن كانت يف حقيقتها مقص رة حبذف
 الوسائط، وإهبام الصحايب، وإرسال احلديث.

وى رواية أيب عبيدة وقد أورد الدارقطين أربعة أوجه من األوجه املذكورة، وهي ما س
 .(4)«هاأصحه  قتادة حديث»الناجي، مث قال: 

________________________ 

 (.5/1574بة )( معرفة الصحا1)

 (.1/163( نتائج األفكار )1)

 (.5163( تقريب التهذيب )5)

(، ثقات ابن حبان 4/1(، اجلرح والتعديل )1/166(، الكىن واألمساء، ملسلم )4/6( ترمجته يف: التاريخ الكبري )6)
 (.13/154(، هتذيب الكمال )7/154)

 (.113ص( )5)

 (.16/71( العلل )4)
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 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجح أن احلديث يرويه احلسن، عن حضني بن املنذر، عن املهاجر بن قنفذ.

 وهذا الوجه هو الذي رواه قتادة، عن احلسن.
أورد ابن  ومل أجد لقتادة تصرحًيا بالسماع من احلسن، وال للحسن من حضني، ولذا

 أن وهي أخرى، علة السند يف لكن»حجر رواية قتادة من طريق سعيد بن أيب عروبة، فقال: 
 شيء يف أر ومل عنعنوه، وقد ،اإلسناد يف بالتدليس صفواوُ  ،هشيخِّ  وشيخ   ،هوشيخ   سعيًدا،

 .(1)«هشام برواية سعيد رواية اجنرب وقد بالتحديث، منهم واحد   من تصرحًيا الطرق من
جتويد األئمة لرواية قتادة، وتقويتهم هلا عن احلسن يف بيان الواسطة، قد يؤخذ منه  لكن  

 احلسن، وقد جالسه ةِّ أنه من خاص   ةً بالسماع، خاص   قتادة عدم احتياجهم للبحث يف تصريح
 ، والظاهر أن تدليسه عنه قليل إىل جنب ما روى عنه،-كما مر  يف الدراسة- ثنيت عشرة سنة

 .(1)مثااًل ملسموعات قتادة اليت يصر ِّح فيها بسماعه ،عن احلسن ،قتادة رواية   عبةُ وقد ذكر ش
ورواية غري قتادة للحديث عن احلسن على أوجه أخرى تؤيد أنه مل يدلسه عن أحدهم، 

 ألنه انفرد برواية هذا الوجه التام اجملو د.
يخ احلسن الذين وأما رواية احلسن، عن حضني، فقد عد  أبو داود حضيًنا يف مشا

روى  ، لكن الواقع(6)، وليس يف الرواة حضني غري هذا(5)لقيهم يف الغزو، ومل يروِّ عنهم غريه
 .-كما توض ِّحه ترمجته- عنه غرُي احلسن

وكون احلسن يرويه عن املهاجر بن قنفذ مباشرة تارة، مث يبني واسطته فيه إىل املهاجر،  
 هاجر.كبيان أنه مسعه من هذه الواسطة، عن امل

________________________ 

 (.1/167( نتائج األفكار )1)

«. احلسن... وحدثنا أنس، حدثنا: قال مسع ما جاء فإذا يسمع، مل مما مسع ما قتادة حديث أعرف كنت»قال: ( 1)
فر الثالث(.1457(، تاريخ ابن أيب خيثمة )5/163(، املعرفة والتاريخ )7/113طبقات ابن سعد )انظر:   /الس ِّ

 (.1/41( سؤاالت أيب عبيد اآلجري )5)

(: 1/411(، وقال أبو أمحد العسكري يف تصحيفات احملدثني )46 طبقات األمساء املفردة )ص( ذكره الربدجيي يف6)
حضيًنا واملهاجر   ر  ، وذك  «ولده من إليه يُنسب من وغريُ  غريُه، -املعجمة والنون بالضاد- حضيًنا يسمى أعرف وال»

 (.73يوافق امسه من نقلة احلديث )ص األزديه يف كتاب ذكر اسم كل صحايب ومن بعده من التابعني ممن ال أخ له
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، وأما (1)أنه مسع من املهاجر وأما حضني بن املنذر، أبو ساسان، فقد صرح مسلم  
، وعطفه بالعنعنة يشري إىل (1)«قنفذ بن مهاجر وعن ،اوعليًّ  ،عثمان مسع»البخاري، فقال: 

 أنه مل ير  له مساًعا منه.
 وير  شيء أحسن وهذا»وقد أورد الرتمذي حديث ابن عمر يف الباب، فقال عقبه: 

، مث ذكر حديث املهاجر بن قنفذ يف أحاديث الباب، وهكذا فعل مسلم، (5)«الباب هذا يف
، وترك حديث املهاجر، هذا مع أن حديث ابن عمر (6)فأخرج حديث ابن عمر يف صحيحه

 .(5)من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع، والضحاك صدوق يهم
 ال يبلغ مرتبة الصحة.فهذا يبني ِّ أن حديث املهاجر عندهم فيه نظر، و 

أن صحته موقوفة على مساع حضني بن املنذر من املهاجر بن  -وهللا أعلم-والظاهر 
 قنفذ، فإن ثبت ثبت.

 ذروعُ »وقد صححه ابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم، وغريهم، لكن قال ابن حجر: 
 .(4)«حسًنا يكون أن إسناده فغاية وإال شواهده، كثرةُ  احلديث   صحح من

 

فيه عن صحابيه، فجزم  أورد ابن أيب خيثمة وجهني عن احلسن، أحدمها يروي احلديث  
 بينه وبني الصحايب. ل فيه واسطةً نًدا إىل وجه  آخر يُدخِّ تابن أيب خيثمة بأنه مل يسمعه منه، مس

، ، وهو قتادةلرواية من أدخل الواسطة يف اإلسناد وهذا من ابن أيب خيثمة ترجيح  
 .حمفوظ جمو د مقص ر به، وأن الوجه التام رأى أن الوجه اآلخرأنه والظاهر 

 وأي د ذلك: أن قتادة ثقة ثبت من أعلم أصحاب احلسن، وأن احلسن نفسه كان يرسل كثريًا.
 ،وأبو نعيم األصبهاين، ابن السكن، و -إشارةً -ووافق ابن  أيب خيثمة عليه: أبو حامت الرازي 

    الدارقطين.و
________________________ 

 (.1/616( الكىن واألمساء )1)

 (.5/114( التاريخ الكبري )1)

 (.1/156( سنن الرتمذي )5)

(6( )576.) 

 (.1371( تقريب التهذيب )5)

 (.1/164( نتائج األفكار )4)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:575-1/575)التاريخ الكبري الس ِّ
 :الغطفاين مخار بن ونعيم (7632)

 عن مكحول، عن راشد، بن حممد حدثنا: قال دكني، بن الفضل حدثنا -7632
 يف يل صل    ،آدم ابن يا: ربكم قال»: يقول  النيب مسع أنه ،نعيم عن مرة، بن كثري
 .«آخره أكفيك ،ركعات أربع النهار أول

 .(1)ينسبه مل ،نعيم: قال كذا
 مكحول، عن راشد، بن حممد حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -7632

 .مبثله ، النيب عن نعيم، عن مرة، بن كثري عن
 .عليه فضرب ،«مخار ابن»: سلمة أيب كتاب يف وكان
: ونعيم ،مرة بن كثري وبني .نعيم عن مرة، بن كثري عن: راشد بن حممد قال كذا

 :اجلذامي قيس
 ارد  ب   مسعت: قال سليمان، بن معتمر نا: قال معني، بن حيىي حدثنا -7622

 عن اجلذامي، قيس عن مرة، بن كثري عن مكحول، عن موسى، بن سليمان عن حيدث
 .احلديث ذكر مث ،...هرب    عن ، النيب عن الغطفاين، نعيم

 .(7)«أراه فيما حديث وهذا»: معني ابن لنا قال -7621
 عبدالعزيز، بن سعيد عن مسلم، بن الوليد نا: قال األصبهاين، ابن حدثنا -7627

 .حنوه فذكر ،... هللا رسول قال: قال ،الغطفاين مهار بن نعيم عن مكحول، عن
 .مهار: قال[و] رجلني، نقص أحد، مابينه ليس نعيم، عن مكحول،: قال

________________________ 

يف نسبة نعيم، وتسمية والده، وهي غري داخلة يف البحث، ملا سبق يف ( أورد ابن أيب خيثمة فيما يلي اختالفاٍت 1)
 (.7حدوده )ص

ٌ بضميمة ما ، بل احتمل فيه احتماالت(، ومل يتبني احملق ِّق النص  602( كذا يف املطبوع، واملخطوط )ق6) ، وهو بني ِّ
 فيما واحلديث»، أنه قال: ، عن ابن معنيابن أيب خيثمة( من طريق 26/190أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 «.وهذا احلديُث فيما أراه»، فيشبه أن يكون صواب النص: «معتمر حديث :أرى
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 :قال قتادة، حدثنا: قال ،-يزيد ابن: يعين- أبان نا: قال عفان، فحدثنا -7626
 أيعجز: ربكم قال»: قال ، النيب أن ،اجلهين عامر بن عقبة عن مهار، بن نعيم نا

 .راشد بن حممد عن نعيم، أيب حديث حنو ذكر مث ،«...النهار أول يصلي أن أحدكم
 بن عقبة عن: وقال مهار، :على عبدالعزيز بن   سعيد   تابع .مهار بن نعيم: قال اكذ

 .عامر
 ابن: و ،مهار ابن: يقال الغطفاين نعيم»: يقول معني بن حيىي مسعت -7622

 .«عامر بن عقبة عن يروي .هبار ابن: و ،مخار
 .-بلغين فيما- هدار بن نعيم: ويقال -7622
 مكحول، عن أبيه، عن: ثوبان ابن قال حيىي، بن يدز  نا: قال أيب، حدثنا -7623

 .-صحبة له وكانت- اجلذامي قيس عن مرة، بن كثري عن
 .حيىي بن (1)يزيد   قال كذا
 .اجلعد بن علي لنا أمساه :ثوبان بن ثابت بن عبدالرمحن :هو هذا ثوبان وابن

 بن ويةمعا عن خالد، بن محاد عن: إلينا شيبة أيب بن بكر أيب كتاب ويف -7622
-السالم عليه- النيب عن هبار، بن نعيم عن مرة، بن كثري عن الزاهرية، أيب عن صاحل،

 .احلديث ..،.
 

: رواية مكحول:  أوًل 
 :مكحول، عن كثري بن مرة، عن نعيم الوجه األول:

 ، به، بنحوه.أيب نعيم الفضل بن دكنيعن  (8/95لبخاري يف التاريخ الكبري )أخرجه ا *
 ( عن أيب النضر هاشم بن القاسم،66276رجه أمحد )وأخ *
 عبدالصمد بن عبدالوارث،عن و 

________________________ 

ما يف املوضع األول قبل سطر: زيد بن حيىي. وقد احتمل احملقق ك، والصواب  (602يف املطبوع، واملخطوط )ق ( كذا1)
يف تسمية الرجل: يزيد، ولكن األظهر  ينب ِّه على إشكالٍ يف املوضع األول أن صوابه: يزيد، بناء على أن ابن أيب خيثمة 

 .أنه ينبه على إشكاٍل يف رواية زيد، فيقول: كذا قال زيد، ال كما احتمل احملقق، وهللا أعلم
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 (، عن عبدالرمحن بن عبدهللا5757)برواية عبدهللا (، ويف العلل ومعرفة الرجال 66275و)
 أيب سعيد موىل بين هاشم،

 (،5/150(، وابن قانع يف معجم الصحابة )111وعبدهللا بن أمحد يف زوائده على الزهد )
 ،-وهو شيبان بن فروخ-من طريق شيبان بن أيب شيبة 

(، من طريق 7/219(، وابن عدي يف الكامل )5555والطرباين يف مسند الشاميني )
 عبدهللا بن معاوية،

 ( عن يزيد بن هارون،8/92وعلقه البخاري يف التاريخ الكبري )
وابن معاوية،  ستتهم )أبو النضر، وعبدالصمد، وأبو سعيد موىل بين هاشم، وشيبان،

 ، به، بنحوه.حممد بن راشدويزيد( عن 
عن  -(8/126ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )-( 1689وأخرجه أبو داود ) *

( من طريق نعيم، كالمها )داود، ونعيم( عن الوليد بن 5/151داود بن رشيد، وابن قانع )
( 1182، 692يزيد، و)( من طريق شريح بن 5552، 692مسلم، والطرباين يف الشاميني )

( من طريق حممد بن هاشم، وعلقه 715، ومتام يف فوائده )(1)من طريق حيىي بن محزة
( عن أيب مسهر عبداألعلى بن مسهر، واخلطيب يف ختريج 8/95البخاري يف التاريخ الكبري )

 ( عن عمرو بن أيب سلمة، وعبدهللا بن كثري، سبعتهم )الوليد، وشريح،6/575املهروانيات )
وحيىي بن محزة، وحممد بن هاشم، وأبو مسهر، وابن أيب سلمة، وابن كثري( عن سعيد بن 

 عبدالعزيز،
 من طريق العالء بن احلارث، (6)(229والنسائي يف الكربى )

 ، به، بنحوه.مكحولكالمها )سعيد، وأبو العالء( عن 
 ه.(، عن محاد بن خالد، به، بنحو 555يف مسنده ) ابن أيب شيبةوهو عند  *

________________________ 

، وأخرجه الطرباين يف «حدثين سعيد بن عبدالعزيز مع زيد بن واقد، عن مكحول»( قال حيىي يف املوضع األول: 1)
، وبو ب عليه الطرباين «حدثين سعيد بن عبدالعزيز، عن زيد، عن مكحول»سناد نفسه، فجاء فيه: املوضع اآلخر باإل

بذلك، وعامة الرواية عن سعيد، عن مكحول، بال زيد بن واقد، وهو املعتمد، ولعل ذكر زيد كان من متام الرواية، لبيان 
 أن سعيًدا حدثه ومعه وقَت حدثه زيد بن واقد، وهللا أعلم.

(: عن أيب 9/55البن حجر، ووقع فيه ويف النكت الظراف )« النكت الظراف»وهو من إضافات احملقق من ( 6)
 مقحمة.« أيب»العالء بن احلارث، و
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ومن -( 5758)برواية عبدهللا (، ويف العلل ومعرفة الرجال 66272وأخرجه أمحد ) *
 ،-(1922طريقه الطرباين يف الشاميني )

 ( عن حممد بن سعيد،26وابن األعرايب يف معجمه )
 ، به، بنحوه.محاد بن خالدعن  كالمها )أمحد، وحممد بن سعيد(

ومن -( 5752)برواية عبدهللا لرجال (، ويف العلل ومعرفة ا66229وأخرجه أمحد ) *
 ، عن عبدالرمحن بن مهدي،-(1925طريقه الطرباين يف الشاميني )

 ( من طريق بشر بن السري، 8/95والبخاري يف التاريخ الكبري )
(، وابن قانع 228(، والنسائي يف الكربى )8/95والبخاري يف التاريخ الكبري )

 (، من طريق معن بن عيسى،5/151)
(، 182، 26/185(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )1922ين يف الشاميني )والطربا

 من طريق عبدهللا بن وهب،
(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 6/529واخلطيب يف ختريج املهروانيات )

 (، من طريق حممد بن عمر الواقدي،26/182)
 ، به،معاوية بن صاحلمخستهم )ابن مهدي، وبشر، ومعن، وابن وهب، والواقدي( عن 

 بنحوه.
(، 222(، والنسائي يف الكربى )8/95وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *

 (، من طريق خالد بن معدان،1129والطرباين يف الشاميني )
 (، من طريق لقمان بن عامر،1856(، والطرباين يف الشاميني )5/151وابن قانع )

 ، بنحوه.، بهكثري بن مرةكالمها )خالد بن معدان، ولقمان( عن 
 :مكحول، عن كثري بن مرة، عن قيس اجلذامي، عن نعيم :ثاينالوجه ال

 ( عن أيب النعمان حممد بن الفضل عارم،1296الدارمي ) أخرجه *
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ -( 6/559ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )

 عن حممد بن أيب السري، -(26/182دمشق )
ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة -/بغية الباحث( 666) واحلارث يف مسنده

 عن عبيدهللا بن عمر، -(2595)
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 ( من طريق العباس بن الوليد النرسي،5/151وابن قانع )
 ( من طريق حممد بن عبداألعلى،6555وابن حبان )

 ( من طريق عبداألعلى بن محاد،2595وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 يد،وحيىي بن عبداحلم

سبعتهم )عارم، وابن أيب السري، وعبيدهللا بن عمر، والعباس بن الوليد، وحممد بن 
 ، به، بنحوه.معتمر بن سليمانعبداألعلى، وعبداألعلى بن محاد، وحيىي بن عبداحلميد( عن 

(، من 5759)برواية عبدهللا (، ويف العلل ومعرفة الرجال 66271وأخرجه أمحد ) *
 يزيد،طريق أيب زيد ثابت بن 

(، 592(، والطرباين يف الشاميني )5/151(، وابن قانع )227والنسائي يف الكربى )
 (، من طريق بشر بن املفضل،26/187وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 1569وابن األعرايب يف معجمه )
 من طريق عبدالوهاب بن عبداجمليد الثقفي، -(26/187)

(، 1920(، وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب )5555، 592رباين يف الشاميني )والط
 ،عبداألعلى بن عبداألعلى(، من طريق 26/187وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

/خمطوط(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 50وابن شاذان يف الثامن من أجزائه )
 ،-أخي محاد بن زيد-(، من طريق سعيد بن زيد 2592)

، به، رد بن سنانب  ستهم )ثابت، وبشر، وعبدالوهاب، وعبداألعلى، وسعيد( عن مخ
 بنحوه.
 ومن طريقه اخلطيب يف تلخيص املتشابه-( 695وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني ) *

 من طريق عمار بن مطر، -(6/229)
(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 6/571واخلطيب يف ختريج املهروانيات )

 ، من طريق حممد بن عمر الواقدي،(26/182)
 ، به، بنحوه.مكحولكالمها )عمار بن مطر، والواقدي( عن سعيد بن عبدالعزيز، عن 
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 :مكحول، عن نعيم :ثالثالوجه ال
 -(26/187ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 66270أمحد ) أخرجه *

 ، به، بنحوه.الوليد بن مسلمعن 
 أيب مرة الطائفي: : مكحول، عنالرابعالوجه 

، -(26/188ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 66275أخرجه أمحد ) *
(، من طريق حيىي بن 7050، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )(1)(270والنسائي يف الكربى )

 .(6)، بهمكحولإسحاق، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن 
 ثاني ا: رواية قتادة:

 عيم، عن عقبة بن عامر:الوجه األول: قتادة، عن ن
 ، به، بنحوه.عفان( عن 17792أخرجه أمحد ) *
 ،-(26/188ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 17590وأخرجه أمحد ) *

، وابن شاذان -(26/188ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 1757وأبو يعلى )
/خمطوط(، وابن 68) ئب بانتخاب األزجياملنتقاة العوايل احلسان والغرا فوائداليف الثاين من 

 (، من طريق يزيد بن هارون،26/187عساكر يف تاريخ دمشق )
 ( عن موسى بن إمساعيل أيب سلمة التبوذكي،8/92والبخاري يف التاريخ الكبري )

 ( من طريق سعيد بن هبرية،26/187وابن عساكر يف تاريخ دمشق )
 ، به، بنحوه.أبانة( عن ثالثتهم )يزيد، وأبو سلمة، وسعيد بن هبري 

( من طريق بكري بن أيب السميط، عن 8/92وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *
 ، به، بنحوه.قتادة

________________________ 

 للمزي.« حتفة األشراف»( وهو من إضافات احملقق من 1)

الث( ب/أمحد الث690نعيم، وكذا يف خمطوطتيه )ق أليب يف مطبوعة معرفة الصحابة، «مكحول» ( سقط6)
( من طريقه. والظاهر أنه غلط من 5/682ب/عارف حكمت(، وكذا يف رواية ابن األثري يف أسد الغابة )620)ق

يف الرواية، فإنه مل جتئ رواية عن سعيد بن عبدالعزيز فيها إسقاط مكحول على اختالف  النسخ القدمية، ال اختالفٌ 
تلفني عن حيىي بن إسحاق مل يسقط فيهما مكحول، مث إن الرواة عنه، وكذا، فرواية أمحد والنسائي من طريقني خم

 مكحواًل هو مدار هذه الرواية، وخمرجها، وهللا أعلم.
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، عن عقبة بن احلسن بن عبدالرمحن، عن قيس اجلذامي: قتادة، عن ثاينالوجه ال
 عامر:
عن  -(8/92فيما نقله عنه البخاري يف التاريخ الكبري )-علقه علي بن املديين  *

 .، ومل يسق متنه، بهقتادةهشام الدستوائي، عن 
 :سعيد بن املسيب: قتادة، عن الثالثالوجه 

 ، به، بنحوه.قتادة، عن (1)( عن معمر2852أخرجه عبدالرزاق ) *
 

دارت أسانيد احلديث على مدارين، مها: مكحول، وقتادة، فسأقسم الدراسة عليهما، 
 .عقب اخللوص إىل ذلك يف كل منهما قة ما يرتجح عنهما ببعضهعلى أن أبني عال

 :رواية مكحول -1
 وقد اختُلف عنه على أوجه:

 : مكحول، عن كثري بن مرة، عن نعيم:الوجه األول
من رواية الوليد بن مسلم )يف قول -ورواه عنه: حممد بن راشد، وسعيد بن عبدالعزيز 

زيد، وحيىي بن محزة، وحممد بن هاشم، وأبو مسهر داود بن رشيد، ونعيم، عنه(، وشريح بن ي
 ، وأبو العالء بن احلارث.-عبداألعلى بن مسهر، وعمرو بن أيب سلمة، وعبدهللا بن كثري، عنه

 :نعيم عن اجلذامي، قيس عن مرة، بن كثري عن مكحول،: الثاين الوجه
مطر، من رواية عمار بن -ورواه عنه: سليمان بن موسى، وسعيد بن عبدالعزيز 

 .-والواقدي، عنه
 :نعيم عن مكحول،: الثالث الوجه

من رواية الوليد بن مسلم )يف قول ابن األصبهاين، -ورواه عنه: سعيد بن عبدالعزيز 
 .-وأمحد بن حنبل، عنه(، عنه

 :الطائفي مرة أيب عن مكحول،: الرابع الوجه
 .-من رواية حيىي بن إسحاق، عنه-ورواه عنه: سعيد بن عبدالعزيز 

________________________ 

( من 2870يف مطبوعة حبيب الرمحن األعظمي، واستدركه حمقق طبعة دار الكتب العلمية )« معمر»( سقط 1)
 نسخة أخرى للمصنف.
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ومن هذا العرض يتبني أنه اختُلف عن راويني دون مكحول، مها: الوليد بن مسلم، 
 وشيخه سعيد بن عبدالعزيز:

: اخلالف عمَّن دون مكحول:  أوًل 
 الوليد بن مسلم: -1

 اختُلف عنه:
بن فرواه حممد بن سعيد ابن األصبهاين، وأمحد بن حنبل، عن الوليد، عن سعيد  *

 نعيم. عبدالعزيز، عن مكحول، عن
ورواه داود بن رشيد، ونعيم، عنه، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، عن كثري  *

 بن مرة، عن نعيم.
: قال»رواية ابن األصبهاين، عن الوليد، وعقب عليها بقوله:  ابن أيب خيثمةوقد أورد 

: كثري بن مرة، وقيس اجلذامي، ومها، «رجلني نقص أحد، بينهما ليس نعيم، عن مكحول،
 .-بإذن هللا-ي رواية سليمان بن موسى، عن مكحول، كما سيأيت وه

 ،مرة بن كثري بينهما منه، يسمع ومل ،نعيم عن ،مكحول وحد ث»وقال ابن عبدالرب: 
 .(1)«اجلذامي وقيس

راويان عن الوليد: داود  -فقط-ر كثري بن مرة ك  وقد خولف ابن األصبهاين، فرواه بذِّ 
 بن رشيد، ونعيم.

، ومل أتبني  نعيًما، وروايته أخرجها ابن قانع، عن احلسن بن علي املعمري، (6)وداود ثقة
 عنه، ومل أجد من يسمى نعيًما ممن يروي عنه املعمري، ويروي عن الوليد.

  لكن قد اتفق احلافظان أمحد بن حنبل، وابن األصبهاين، على روايته عن الوليد، بإسقاط
 كثري بن مرة منه.

، وهو هنا قد سو ى اإلسناد، فأسقط (5)املعروفني بتدليس التسويةوالوليد بن مسلم من 
 من أعاله راويًا، وجاء عنه من طرق أخرى فذكره، فالظاهر أن هذا من تدليسه.

________________________ 

 (16/75، واستدركته من إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي )«بينهما»وسقط فيه لفظ: (، 2/1509االستيعاب ) (1)
 .-مبعناه- (2/658، وهتذيب التهذيب )-وفيه حتريف-

 (.1782( تقريب التهذيب )6)

 .(7252تقريب التهذيب )( 5)
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نسبة النقص إىل الوليد بن مسلم، فإن الوليد هو الذي  ابن أيب خيثمةمفهوم كالم  وكأن  
 «.قال: مكحول، عن نعيم...»يف قوله:  ةابن أيب خيثم، وهبذا عرب  «مكحول...» يقول:

رووه  ى الوليدوَ سِّ أصحاب سعيد بن عبدالعزيز من ويدل لصحة الوجه التام: أن عدًدا 
 ، كما سيأيت.، عن الوليدتامًّا بذكر كثري، كما رواه داود بن رشيد، ونعيم سعيد عن

 الناقص: تدليسه. واخلالصة أن الوجه التام حمفوظ عن الوليد، وأن مرجع النقص يف الوجه
 سعيد بن عبدالعزيز: -6

 اختُلف عنه:
 فرواه الوليد بن مسلم، وشريح بن يزيد، وحيىي بن محزة، وحممد بن هاشم، وأبو مسهر *

عبداألعلى بن مسهر، وعمرو بن أيب سلمة، وعبدهللا بن كثري، عن سعيد، عن مكحول، 
 .عن كثري بن مرة، عن نعيم

قدي، عن سعيد، عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن ورواه عمار بن مطر، والوا *
 .قيس اجلذامي، عن نعيم

 ورواه حيىي بن إسحاق، عن سعيد، عن مكحول، عن أيب مرة الطائفي. *
، وقد خالف مجاعة الثقات الذين (1)وحيىي بن إسحاق هو السيلحيين، وهو صدوق

 ، وصحابي ِّه نعيًما، وفيهم مثليروونه عن سعيد بن عبدالعزيز، جبعل خمرجِّ احلديث كثرَي بن مرة
 .(6)أيب مسهر عبداألعلى بن مسهر، والوليد بن مسلم

 حديث احملفوظ»، قال املزي بعد أن ساقها: -فيما يظهر-فروايته على هذا الوجه غلط 
 مكحول، عن: وقيل مهار، بن نعيم عن مرة، بن كثري عن مكحول، عن عبدالعزيز، بن سعيد

 .(5)«مهار بن نعيم عن اجلذامي، قيس عن مرة، بن كثري عن
 بن حيىي ورواه»هذا ما يفهم من قول ابن عساكر وهو يسوق طرق احلديث:  وكأن  

 .(2)«فأفسده ،سعيد عن ،السيلحيين إسحاق
________________________ 

 (.7299( تقريب التهذيب )1)

 (.5758( سبق العزو يف الوليد، ويف أيب مسهر: تقريب التهذيب )6)

وفيه سقط يتمم من طبعة الرتكي -( 7/502(. وحنوه ابن حجر يف اإلصابة )9/688( حتفة األشراف )5)
 املزي أدق. تنبيهُ  ، إال أن ابن حجر ذكر وجًها واحًدا يف احملفوظ عن مكحول، فكانَ -(16/206)

 (.26/188( تاريخ دمشق )2)
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 ،(1)وأما رواية عمار بن مطر، والواقدي، فعمار مرتوك، متهم بالكذب، وإن وث قه بعضهم
يست ذات اعتبار، خاصة مع خمالفة اجلماعة من ، فروايتهما ل(6)والواقدي مرتوك كذلك

 الثقات وغريهم.
 ،الواقدي فرواه، فيه عليه فاختلف العزيز عبد بن سعيد وأما»قال اخلطيب البغدادي: 

 بن عمار وتابعه مرة، بن كثري وبني نعيم بني فيه اجلذامي قيس إدخال من ذكرنا ما على ،عنه
 يف اقيسً  يذكروا فلم ،سعيد عن ،مسلم بن الوليد نع مجاعةٌ  ورواهسعيد.  عن ،الرهاوي مطر

 .(5)«إسناده
روايته  :فإدخال قيس اجلذامي يف رواية سعيد بن عبدالعزيز غري حمفوظ، واحملفوظ عنه

 عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن نعيم.
 الف عن مكحول:اخل ثاني ا:

 تلخص مما سبق أنه اختُلف عن مكحول:
يد بن عبدالعزيز، والعالء بن احلارث، عنه، عن كثري بن فرواه حممد بن راشد، وسع *

 .مرة، عن نعيم
ورواه سليمان بن موسى، عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن قيس اجلذامي، عن  *

 نعيم.
: راشد بن حممدكذا قال »رواية حممد بن راشد، فقال بعدها:  ابن أيب خيثمةوقد أورد 

، مث أورد رواية سليمان «اجلذامي قيس: ونعيم مرة بن كثري وبني .نعيم عن مرة، بن كثري عن
موسى التام ة، بذكر قيس اجلذامي، مث أورد روايًة عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بن 

فيها إسقاط كثري بن مرة، وقيس اجلذامي، وبني  النقص فيها، وقد سبق الكالم  عبدالعزيز،
 .عليها يف حمله

من الظاهر ال رواية حممد بن راشد يف الوجه الناقص، فإن ومع أن ابن أيب خيثمة مل يورد إ
 مباشرة. بإسقاط قيس اجلذامي، وجعله عن كثري، عن نعيم،عليه،  ،عن مكحول ،ثالثةٍ  اتفاقُ 

________________________ 

 (.2/56لسان امليزان ) (1)

 (.2175( تقريب التهذيب )6)

 (.6/576( املهروانيات )5)
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، وسعيد بن (1)والثالثة هم: حممد بن راشد، وكان يعرف باملكحويل، وهو صدوق يهم
، والعالء بن احلارث، وهو (6)صحاب مكحولعبدالعزيز، وهو ثقة إمام، وكان يُعدُّ يف أعلى أ

 أصحاب من اأحدً  أعلم ال»صدوق، لكنه حافظ حلديث مكحول، حىت قال أبو حامت: 
 .(5)«منه أوثق مكحول

 وقد خالفهم سليمان بن موسى، وهو صدوق فقيه يف حديثه بعض لني، لكنه كان مقد ًما
 ، وقال عبدالرمحن«مكحول بأصحا كبار من كان»يف أصحاب مكحول، قال ابن املديين: 

 أعلم ال»وقال أبو حامت: ، «موسى بن سليمان مكحول أصحاب أوثق»بن إبراهيم دحيم: 
 .(2)«منه أثبت وال ،منه أفقه مكحول أصحاب من اأحدً 

فحال سليمان بن موسى وإن كان فيه بعض اللني يف األصل، إال أنه ضابط حلديث 
 أوثَق أصحاب -الشام، وهو أعلم حبديثهم ورجاهلم وهو إمام أهل- مكحول، وقد جعله دحيمٌ 

 قوي. مكحول، وهذا تقديٌ 
جزم بأن رواية سليمان بن موسى هي الصواب، وذلك جبزمه بن أيب خيثمة وهلذا فإن ا

 .(5)ونعيم: قيًسا اجلذامي ،بأن بني كثري بن مرة
راشد،  ويظهر أن ابن أيب خيثمة نظر باألخص إىل أن اإلسقاط تقصري من حممد بن

 وأن الرواية التامة أدل على الضبط مع صعوبة التمام بالنسبة لإلسقاط والتقصري.
 بعقب روايةكالًما يؤيد ما ذهب إليه، عن شيخه حيىي بن معني   ابن أيب خيثمةوقد نقل 

: -فيما يظهر-، ويعين «وهذا احلديث فيما أراه»سليمان بن موسى، حيث قال ابن معني: 
 .أن هذه الرواية هي صواب احلديث ومتامه وأصح أسانيده

 لكن قد جاءت متابعات ملكحول على ما رواه اجلماعة عنه، عن كثري بن مرة:

________________________ 

 (.5875( تقريب التهذيب )1)

 (.6/56، هتذيب التهذيب )(6558) التهذيب ( تقريب6)

 (.5/521(، هتذيب التهذيب )5650( تقريب التهذيب )5)

 (.6/111(، هتذيب التهذيب )6212( تقريب التهذيب )2)

كثري بن مرة   لشاميني، تصريحُ ( جاء يف رواية عبدهللا بن معاوية، عن حممد بن راشد، عن مكحول، عند الطرباين يف ا5)
بالتحديث عن نعيم، وهذا مل جيئ يف رواية ابن معاوية عند ابن عدي يف الكامل، وال روايات غريه عن حممد بن راشد، 

 .، وهللا أعلم، فهو خطأ نازل-فيما وجدت- وال يف روايات غريه عن مكحول
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فرواه معاوية بن صاحل، عن أيب الزاهرية حدير بن كريب، عن كثري، عن نعيم، بإسقاط 
 قيس اجلذامي. 

 .(6)، وأبو الزاهرية صدوق(1)وهامومعاوية بن صاحل صدوق له أ
 ورواه خالد بن معدان، عن كثري بن مرة، عن نعيم، كذلك.

 ، فإنه ال بد من ثبوت مساعه من كثري بن مرة، وقد(5)ولكون خالد بن معدان يرسل كثريًا
 نفري، بن وجبري األسود، بن وعمري أمامة، أبا مسع»تشكك فيه البخاري، فقال يف ترمجته: 

، فعطف بعن عند كثري بن مرة، بعد أن جزم بسماعه من (2)«مرة بن كثري وعن واملقدام،
 اآلخرين، ومل أجد له مساًعا منه.

، (5)ويف اإلسناد إىل خالد بن معدان: بقية بن الوليد، وهو موصوف بتدليس التسوية
 وقد رواه عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، به.

مساعيل بن عياش، عن حبري، عن خالد بن معدان، على أن بقية قد خولف فيه، فرواه إ
، وصرح (2)، مرفوًعا-ويف بعض الروايات: أو أيب ذر-عن جبري بن نفري، عن أيب الدرداء 
 إمساعيل بن عياش بسماعه من حبري.

 كما رواه لقمان بن عامر، عن كثري بن مرة، عن نعيم، كذلك.
، (7)يدلس تدليس التسويةو  هام،صدوق له أو  ويف إسناد روايته: حممد بن مصفى، وهو

 .(8)ومل يصرح بسماع لقمان من كثري. ولقمان صدوق

________________________ 

 (.2726( تقريب التهذيب )1)

 (.1155( تقريب التهذيب )6)

 (.1278تقريب التهذيب ) (5)

 (.5/172( التاريخ الكبري )2)

 (.105( جامع التحصيل )ص5)

، واحملاملي يف أماليه -(5/176كما نقل ابن بطال يف شرح البخاري )-(، والطربي 275( أخرجه الرتمذي )2)
(، 1128لشاميني )، والطرباين يف ا-(8/565ومن طريقه الذهيب يف سري أعالم النبالء )-/رواية ابن مهدي( 121)

 (، من طريق إمساعيل بن عياش، به.17/72(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )5/157وأبو نعيم يف حلية األولياء )

 (.5/705، 6/615هتذيب التهذيب )(، 2502تقريب التهذيب )( 7)

 (.5279( تقريب التهذيب )8)
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 صل كثريٌ يومن التخريج والدراسة يتبني أن مكحواًل هو مدار احلديث، وعنه اشتهر، وإليه 
من طرقه، واملتابعتان األخريتان غري مشهورتني، فقد حيتمل أهنما تعودان إىل رواية مكحول، 

 .، والتسويةما من احتمال اإلرسالخاصة مع ما فيه
وأما متابعة أيب الزاهرية، فقد ورد يف رواية محاد بن خالد، وبشر بن السري، عن معاوية 
بن صاحل، عنه، تصريح كثري بن مرة بالسماع من نعيم، ومل أجده يف رواية غريمها عن معاوية،  

له إدخال قيس  كابن مهدي، ومعن بن عيسى، وابن وهب، وروايت هؤالء أصح، ويدل
 اجلذامي بني كثري ونعيم يف رواية مكحول، ولعل ذكر السماع من أوهام معاوية بن صاحل.

وعلى أيٍ ، فهذه املتابعات فيها إسقاط قيس اجلذامي، ورواية مكحول جاءت جمو دة 
 تام ة، بذكره، والتقصري من الثقة ال يقضي على التجويد من مثله.

، فإنه أخرج رواية خالد بن معدان، فقال: -فيما يظهر- وهذا ما ذهب إليه النسائي
، مث أسند رواية سليمان بن «اجلذامي اقيسً  :نعيم وبني مرة، بن كثري بني مكحول أدخل»

 .(1)موسى، عن مكحول، وهي أمت روايات احلديث
 ولعله هو ترجيح أيب نعيم األصبهاين، فإنه ساق رواية سليمان بن موسى، عن مكحول،

إىل أنه خولف عن مكحول، بإسقاط قيس، وإىل أن خالد بن معدان، وأبا الزاهرية،  مث أشار
حديثه عند : »-صحايب احلديث-أسقطا قيًسا كذلك، لكنه مع ذلك قال يف ترمجة نعيم 

 ، فالظاهر أن رواية سليمان بن موسى هي املعتمدة عنده.(6)«قيس اجلذامي
قيس اجلذامي، بوجه آخر، وهو رواية ومما يؤيد ما سبق: أن احلديث جاء من طريق 

 قتادة اآلتية، فهذا يدل على أن له أصاًل عنه.
أخرى، منها ما يكون  كما يؤكد ذلك: أن كثريًا يروي عن قيس اجلذامي أحاديثَ 

من  ابن أيب خيثمة، وهو الذي أسنده (5)ط فيه قيس يف بعض طرقه، كحديث الشهداءُأسقِّ 
، عن أبيه، عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن قيس، وفيه طريق زيد بن حيىي، عن ابن ثوبان

________________________ 

 (.1/620( السنن الكربى )1)

 (.6270، 5/6229( معرفة الصحابة )6)

(، مسند 5/156(، معجم الصحابة، البن قانع )669(، اجلهاد، البن أيب عاصم )66272( مسند أمحد )5)
 (، وغريها.1128، 1127الشاميني، للطرباين )
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 ، لكنه(6)ابن ثوبانحلال  ،ضعففيه ، واإلسناد (1)أن قيًسا كانت له صحبة، وهذا حمل خالف
 روي من غري طريقه.

 :رواية قتادة -7
 وقد اختُلف عنه على أوجه:

 :عامر بن عقبة عن نعيم، عن قتادة،: األول الوجه
 يزيد، وبكري بن أيب السميط. ورواه عنه: أبان بن

 :عامر بن عقبة عن اجلذامي، قيس عن عبدالرمحن، بن احلسن عن قتادة،: الثاين الوجه
 ورواه عنه: هشام الدستوائي.

 :املسيب بن سعيد عن قتادة،: الثالث الوجه
 ورواه عنه: معمر.

 .ملسيبمن طريق ابن ا ى احلديثَ ن رو فأما رواية معمر، ففيها غرابة، ومل أجد مَ 
 .(5)ومعمر سيئ احلفظ حلديث قتادة

، ويُعدُّ يف (2)أبان بن يزيد، وهو ثقة له أفراد :وأما الوجهان األوالن، فروى األول منهما
بكري بن أيب تابعه: ، و (5)، وهم دون الثقات الكبار من أصحابهالشيوخ من أصحاب قتادة

 .(2)السميط، وهو صدوق
لها من محل الروايات داخِّ ه ما يُ ل روايتَ داخِّ أبان، فقد يُ قرنه أبو سلمة التبوذكي ب وبكريٌ 

 على بعضها.
 .(7)وبكريًا: هشاٌم الدستوائي، وهو ثقة ثبت، أحُد أحفظ أصحاب قتادة وخالف أبانَ 

________________________ 

(، جامع التحصيل 7/105(، اجلرح والتعديل )5/51(، معجم الصحابة، للبغوي )7/125( انظر: التاريخ الكبري )1)
 (.582، 5/552(، اإلصابة )658)ص

 .«بأخرة خيطئ، وتغري صدوق: »(5860تقريب التهذيب )قال ابن حجر يف ( 6)

 (.6/298شرح علل الرتمذي ) (5)

 (.125( تقريب التهذيب )2)

 (.6/295شرح علل الرتمذي ) (5)

 (.752( تقريب التهذيب )2)

 (.6/295(، شرح علل الرتمذي )2/675(، هتذيب التهذيب )7699( تقريب التهذيب )7)
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وإسناد هشام أطول، وأغرب، خاصة أنه ذكر فيه شيًخا لقتادة غري مشهور، حيث 
 يقال قتادة، عنه يروي كان شيخٌ  هو سن،احل أيب بابن وليس احلسن، عن»جاء يف اإلسناد: 

 ، والطول، والغرابة، أقرب وأدعى إىل ضبط هذا الوجه عن قتادة،(1)«عبدالرمحن بن احلسن: له
 مقد ًما يف قتادة على كثرٍي غريِّه. ،هشاٍم الدستوائي :واجتمع إىل هذا: كون راويه

ة، عن نعيم، مباشرة، وإمنا وقد يكون أبان ومن معه قصروا يف اإلسناد، فجعلوه عن قتاد
يرويه قتادة بواسطة احلسن بن عبدالرمحن، عن قيس اجلذامي، وقيس يرويه عن نعيم، كما يف 

 .رواية مكحول السابقة
، لكن اتفق عليه أبان، وبكري بن الدستوائي يف روايته عن قتادة مل يذكره هشامٌ نعيم و 

 خَمرَج احلديث الذي يعرفة قوة، خاصة أنه أيب السمط، واتفاقهما حُيدث لذِّكرِّه يف حديث قتاد
به، وخاصة أن رواية هشام الدستوائي إمنا علقها ابن املديين، ونقل تعليقه البخاري يف تارخيه، 

 عند ألن رواية هشام معطوفةٌ  ،عمًداأسقطه أحد اإلماَمني لعل فسقوط راٍو فيه حمتمل جدًّا، أو 
، فاستغىن بذلك عن ية قيس اجلذامي، عن نعيمالبخاري على رواية مكحول، اليت فيها روا

 .ذكره، ألن حبثه يف زيادة عقبة بن عامر يف إسناده
 يشكل على هذا: أن قتادة صرح بسماعه من نعيم يف رواية عفان، عن أبان بن يزيد، وال

ن هذا التصريح مل جيئ يف رواية يزيد بن هارون، وأيب سلمة التبوذكي، وسعيد بن فإعنه، 
ن أبان، وال يف رواية بكري بن أيب السمط، عن قتادة، وإن صح عن أبان، فهو من هبرية، ع

 أفراده اليت يُذكر هبا.
عن احلسن بن عبدالرمحن، عن قيس أنه يرويه : -وهللا أعلم-فاألقوى عن قتادة 

 عن عقبة بن عامر.عن نعيم، اجلذامي، 
 احلكم على الوجه الراجح:

 بن مرة، عن قيس اجلذامي، عن نعيم.ترجح أن مكحواًل يرويه عن كثري 
 عقبة بن عامر.نعيم، وأن قتادة يرويه عن احلسن بن عبدالرمحن، عن قيس اجلذامي، عن 

 كر عقبة بن عامر، وإسقاطه،ذِّ  عن قيس اجلذامي يف اختالفٌ  -كما هو ظاهر-ويف هذا 
 صحايب احلديث. ومن مث يف

________________________ 

 (.8/92( التاريخ الكبري )1)
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، فقال عقب رواية قتادة: عامر بن وقد استغرب ابن أيب خيثمة جعله من مسند عقبة
 .«عامر بن عقبة عن :قال... كذا»

وهذا احلديث فيما »وقد سبق ذلك نقله عن ابن معني قوَله يف إسناد مكحول التام: 
 ، فهذا حيتمل فيه جدًّا أن يكون ترجيًحا يف أسانيد احلديث املختلفة.«أرى

فقد ترمجه ابن أيب حامت، ومل  ، وأما احلسن بن عبدالرمحن،(1)وكثري بن مرة ثقة مشهور
أجد فيه جرًحا وال تعدياًل، ومع أن ابن حبان ذكره يف ثقاته، إال أنه أملح إىل جهالته بقوله: 

 .(6)«يروي عن كثري... شيخٌ »
 من طريق أخرى وردكثري بن مرة جبعل صحايب احلديث نعيًما: أن احلديث   ومما يؤيد روايةَ 

رية، اليت أسندها ابن أيب خيثمة يف آخر كالمه، ويظهر أن منها: طريق أيب الزاه عن نعيم،
 من مقاصده بإيرادها: تأييد كون احلديث من مسند نعيم.

الوليد بن سليمان بن أيب السائب، عن بسر بن عبيدهللا، عن أيب إدريس  يةرواومنها: 
 ، وهذا إسناد صحيح.(5)اخلوالين، قال: مسعت نعيًما...، فذكره

 رواية كثري بن مرة، وهي من رواية مكحول، عنه، فإين مل أقف بعد البحث ت  حَ إذا ترج  و 
 . على مساع ملكحول من كثري بن مرة

 .(2)ضعففيه  ووجدت مساًعا لكثري من قيس، بإسنادٍ 
رواية احلسن بن عبدالرمحن، عن قيس، تؤيد أن للحديث أصاًل، وإن كان فيها زيادُة 

 عقبة بن عامر.
 . (5)صحايباجلذامي وقيس 

 .أعلم -تعاىل-. وهللا صحيحفالظاهر أن احلديث 
________________________ 

 (.5251( تقريب التهذيب )1)

 (.2/125(، ثقات ابن حبان )5/62اجلرح والتعديل ) (6)

ومن طريقه -( 160(، ومتام يف فوائده )6552(، وابن حبان )92، 8/95( أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري )5)
 .(25/222دمشق )بن عساكر يف تاريخ ، وا-(22/692ابن عساكر يف تاريخ دمشق )

(، شعب اإلميان، للبيهقي 5766(، معرفة الصحابة، أليب نعيم )602(، مسند الشاميني )6752( اآلحاد واملثاين )2)
مر يف هذا  كما-صدوق خيطئ(. وهو من طريق عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان، وهو 681(، فوائد احلنائي )5928)

 .-(225احلديث )ص

 .(5/252هتذيب التهذيب )( 5)
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 اخلالَف ثالث إشارات: هِّ أشار ابن أيب خيثمة يف عرضِّ 
 ترجيح إدخال قيس اجلذامي بني كثري بن مرة، ونعيم، يف رواية مكحول: -1

رواية حممد بن راشد، عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن  ابن أيب خيثمةحيث أورد 
نعيم، فاستغرهبا، وجزم بوجود قيس اجلذامي بني كثري، ونعيم، مث أسند رواية سليمان بن 

عن مكحول، بإثبات قيٍس هناك، ونقل عن ابن معني ترجيح صوابية رواية سليمان بن موسى، 
 يف مجلة احلديث. موسى

 إىل أن اإلسقاط تقصري من حممد بن راشد، وأن -فيما يظهر-واستند ابن أيب خيثمة 
 الرواية التامة أدل على الضبط.

وأي د ذلك: أن سليمان بن موسى وإن كان فيه بعض اللني يف األصل، إال أنه ضابط 
 مكحول. أوثَق أصحاب( إمام أهل الشام)دحيم مكحول، وقد جعله حلديث 

 قتادة. رواية وهو آخر، بوجه اجلذامي، قيس طريق من جاء احلديث كما أي ده: أن
 ق حديٍث آخر لكثري بن مرة، عنه.ض طر أن قيًسا ُيسَقط يف بع وأي ده كذلك:

 .نعيم األصبهاين وأبو : النسائي، -إشارةً -ووافق ابَن أيب خيثمة على ذلك 
الوليد ترجيح إدخال كثري بن مرة، وقيس اجلذامي، بني مكحول، ونعيم، يف رواية  -6

 بن مسلم، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول:
: فقال، ، بإسقاط الرجلنيرواية ابن األصبهاين، عن الوليد أيب خيثمةابن أورد حيث 

 .«رجلني نقص أحد، بينهما ليس نعيم، عن مكحول،: قال»
 هو الذي يقول الوليد ويظهر أن ابن أيب خيثمة حيم ِّل الوليد بن مسلم هذا النقص، ألن

 «.مكحول، عن نعيم»يف احلديث: 
لكن رواية النقص حمفوظة بذِّكر كثري بن مرة وحَده، احلديث جاء عن الوليد،  أن تبني  و 

 عنه، حيث توبع ابن األصبهاين، عليها، عنه.
من ذلك،  -فيما يظهر-والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وإسقاط الوسائط 

 وهذا يؤيد إشارة ابن أيب خيثمة.
  كرسعيد تامًّا بذِّ وأي دها أيًضا: عدًدا من أصحاب سعيد بن عبدالعزيز اآلخرين رووه عن 

 كثري بن مرة.
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 ابن عبدالرب.: يف هذه اإلشارةقد وافق ابَن أيب خيثمة و 
 ترجيح كون احلديث من مسند نعيم، ال عقبة بن عامر: -5

حيث أسند ابن أيب خيثمة رواية قتادة، عن نعيم، عن عقبة بن عامر، واستغرب ذكر 
 عقبة فيها.

ي طريق أيب الزاهرية، عن كثري بن مرة، عن وأيد ذلك بإيراد طريق أخرى للحديث، وه
 نعيم، بدون ذكر عقبة بن عامر.

أن الواسطة بني قتادة، ونعيم، هي احلسن بن عبدالرمحن، عن قيس اجلذامي، عن  وتبني
 .نعيم، فعاد احلديث إىل حديث قيس

تبني أن احلسن فيه جهالة، وأن كثري بن مرة أوثق منه، وهو يرويه عن قيس، عن مث 
 م، بدون ذكر عقبة بن عامر، وهذا يؤيد ما أشار إليه ابن أيب خيثمة.نعي

 :يف ترجيحه أن احلديث يف اجلملة وذلك ووافق ابَن أيب خيثمة عليه: حيىي بن معني،
 حديث سليمان بن موسى، عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن قيس اجلذامي، عن نعيم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:066-1/066)التاريخ الكبري الس ِّ
 :مياين: أوس بن يعقوب (5252)

 عن ربيعة، بن القاسم عن احلذاء، خالد عن علية، ابن نا: قال أيب، نا -5252
 :فقال ،مكة فتح يوم النيب خطب: قال ،- النيب بأصحا من رجل- أوس بن يعقوب

 السوط قتيل ،-العمد شبه أاخلط قتيل: قال أو: خالد قال- العمد أخط قتيل إن أال»
  «.أوالدها بطوهنا يف أربعون منها اإلبل، من ئةام: العصا أو

 .صحبة ليعقوب وليست ،-النيب أصحاب من رجل- يعقوب عن: قال كذا
 محيد أخربنا: قال سلمة، بن محاد نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -5252

 دية إن أال»: فقال ،الفتح يوم الناس   خطب  النيب أن ،ربيعة بن القاسم عن الطويل،
 .احلديث ذكر مث ،«...العمد شبه

 علي أخربنا: قال سلمة، بن محاد حدثنا: قال إمساعيل، بن موسى حدثنا -5252
 ،الفتح يوم خطب  النيب أن ،عمرو بن عبدهللا عن السدوسي، يعقوب عن زيد، بن

 أربعون فيها اإلبل، من ئةام: مغلظة دية   اوالعص بالسوط أاخلط العمد دية إن أال»: فقال
 .احلديث ذكر مث ،«...أوالدها بطوهنا يف ،خلفة

 

 :  القاسم بن ربيعة:رواية أوالا
 :-رجل من أصحاب النيب -س الوجه األول: القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أو 

 ،-(0/607كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-أبو القاسم البغوي  أخرجه *
 ( من طريق حممد بن عبدامللك بن أمين،16/181وابن حزم يف احمللى )

 ، به، مبثله.ابن أيب خيثمةكالمها )البغوي، وابن أمين( عن 
، به، أيب خيثمةعن  -(0/607كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-وأخرجه البغوي  *
 ...الصحابة من رجل عن :أو ،-الصحابة من رجل- أوس بن يعقوب عنوقال: 
 ، به، بأطول منه.إمساعيل بن علية( عن 31631وأخرجه أمحد ) *
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 من رجل عن ،أوس بن يعقوب: مرة   إمساعيل   وقال ،أوس بن عقبة عنإال أنه قال: 
 ... النيب أصحاب

 :بن ربيعة، عن النيب القاسم  :ثاينالوجه ال
(، والبيهقي 8/131(، والبخاري يف التاريخ الكبري )16183أمحد ) أخرجه *

 (، من طريق هشيم بن بشري،8/71)
 (، من طريق سهل بن يوسف،0376(، والكربى )8/63والنسائي يف الصغرى )

 ، به، بنحوه.محيدكالمها )هشيم، وسهل( عن 
(، من طريق يونس 8/131 التاريخ الكبري )(، والبخاري يف16136وأخرجه أمحد ) *

 بن عبيد،
وعنه الطحاوي يف شرح مشكل -( 0308(، والكربى )8/66والنسائي يف الصغرى )

 ، عن أيوب السختياين،(1)، من طريق يونس بن حممد، عن محاد بن زيد-(6367اآلثار )
 ، به، بنحوه.القاسم بن ربيعةكالمها )يونس، وأيوب( عن 

 : : القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النيب الوجه الثالث
 (،8/66ومن طريقه البيهقي يف الكبري )-( 3766، 3067) األمأخرجه الشافعي يف  *

 عن عبدالوهاب الثقفي، -(10617، 16383ومعرفة السنن )
 يد، ومح-(1171(، والدارقطين )16611ومن طريقه الطرباين )-( 17311وعبدالرزاق )

 (، من طريق سفيان الثوري،0/616(، والبخاري يف التاريخ الكبري )667بن زجنويه يف األموال )
 (، والبخاري يف التاريخ16188(، وأمحد )333وأبو عبيد القاسم بن سالم يف األموال )

، واملروزي يف السنة (3)(1/130(، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )8/131الكبري )

________________________ 

( لروايته 13/661( عيَّنه الطحاوي يف شرح املشكل بابن زيد، لكن املزي رمز يف ترمجة يونس يف هتذيب الكمال )1)
عن محاد بن سلمة عند النسائي، وذكر روايته عن محاد بن زيد بال رمز، فكأنه يذهب إىل أن محاد ا هو ابن سلمة، 

 ومحاد بن زيد بالرواية عن أيوب أشهر، وهللا أعلم.

وك ا للجادة، ( وقع عنده: عقبة بن أوس، عن عبدهللا بن عمرو، ويظهر أن يف النسخة، أو الطبعة، انتقال نظر، وسل3)
فإن يعقوب ذكر عدة أسانيد للحديث، وقع صحابيُّه فيها: عبدهللا بن عمرو، مث رجَّح ذلك يف آخره، فال بد أن بعض 
األسانيد فيها خالفه، وهو هذا اإلسناد، وإسناد ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، وهو يف كل املصادر من 

 سيأيت. طريق عبدهللا بن عمر، ال ابن عمرو، كما
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(، والطحاوي يف شرح معاين 0376(، والكربى )8/61والنسائي يف الصغرى )(، 318)
(، 1383(، وأحكام القرآن )6163، 6366(، وشرح مشكل اآلثار )1/186اآلثار )

 (، من طريق هشيم بن بشري،8/73والبيهقي )
 (0371(، والكربى )8/63(، والنسائي يف الصغرى )0/616والبخاري يف التاريخ الكبري )

ومن طريقه -( 1108، والدارقطين )-(6366الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) وعنه-
 ، من طريق يزيد بن زريع،-(8/08البيهقي )

 ( من طريق حممد بن أيب عدي،0373(، والكربى )8/61يف الصغرى ) والنسائي
وعنه الطحاوي يف شرح مشكل - (0373(، والكربى )8/61والنسائي يف الصغرى )

، واخلطيب يف -(8/08ومن طريقه البيهقي )-( 1108والدارقطين )، -(6363اآلثار )
 (، من طريق بشر بن املفضل،3/160موضح أوهام اجلمع والتفريق )

، خالد احلذاءستتهم )الثقفي، والثوري، وهشيم، ويزيد، وابن أيب عدي، وبشر( عن 
 به، بنحوه.

- حممد   يقول   كان لذيا وهوإال أن يزيد وبشر ا قاال: عن يعقوب بن أوس، قال بشر: 
 «.أوس بن عقبة»: -يعين: ابن سريين

 .وأسقط ابن  أيب عدي الرجَل من الصحابة، فجعله عن عقبة، عن النيب 
 الوجه الرابع: القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص: 

وهام اجلمع ومن طريقه اخلطيب يف موضح أ-( 3186أخرجه أبو داود الطيالسي ) *
(، 6668(، وأبو داود )0/616(، والبخاري يف التاريخ الكبري )3/168والتفريق )

(، من طريق موسى بن إمساعيل أيب سلمة التبوذكي، وابن حبان 1176والدارقطين )
( من طريق العباس بن الوليد النرسي، ثالثتهم )الطيالسي، وأبو سلمة، والعباس بن 0611)

 الد،الوليد( عن وهيب بن خ
 (، والصغري8/66الكبري )السنن ومن طريقه البيهقي يف -( 6688، 6667وأبو داود )

 (، والطرباين771(، وابن اجلارود )1/130، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )-(3376)
، من طريق سليمان بن -(36/183ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 16616)

 (، والصغري08، 8/66ومن طريقه البيهقي يف الكبري )-( 6688، 6667حرب، وأبو داود )
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 (، والطحاوي يف شرح133(، واإلقناع )/الفالح3117، وابن املنذر يف األوسط )-(3376)
ومن طريقه - (16616(، والطرباين )1381(، وأحكام القرآن )6161مشكل اآلثار )

بن سفيان يف املعرفة  ، من طريق مسدد، ويعقوب-(36/183املزي يف هتذيب الكمال )
 (،1381(، وأحكام القرآن )6161(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )1/130والتاريخ )

(، واملروزي يف 36من طريق أيب النعمان حممد بن الفضل عارم، وابن أيب عاصم يف الديات )
(، والكربى 8/61(، عن حممد بن عبيد بن حساب، والنسائي يف الصغرى )317السنة )

 ، عن حيىي بن حبيب بن عريب،-(6368وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-( 0303)
(، من طريق حيىي بن 1381(، وأحكام القرآن )6161والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )

(، من 16386(، ومعرفة السنن واآلثار )8/08عبداحلميد احلماين، والبيهقي يف الكبري )
بن اسليمان بن حرب، ومسدد، وعارم، و تهم )طريق حممد بن أيب بكر املقدمي، سبع

 ( عن محاد بن زيد،بن عريب، واحلماين، واملقدمياحساب، و 
( من طريق احلسن بن علي املعمري، عن 1/363واجلصاص يف أحكام القرآن )

 ،(1)املبارك ابن ، عنالرقي عبدهللا بن عبدالرمحن
 القاضي، عن مطرف، /أطرافه( من طريق أيب يوسف1066والدارقطين يف األفراد )

 ، به، بنحوه، ومل يسقخالد احلذاءأربعتهم )وهيب، ومحاد، وابن املبارك، ومطرف( عن 
 ، ومل يسق موضع الشاهد منه.أوله الطيالسي يف روايته عن وهيب إال قصة خطبة النيب 

 عن :خالد حيسبهإال أن الطيالسي قال عن وهيب، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة، 
 .عمرو بن عبدهللا

 ،السدوسي يعقوب أو عقبة، عنقال:  -يف رواية عارم عنه-وقال محاد بن زيد 
 وقال مطرف: عن القاسم، عن أيب فالن، عن عبدهللا بن عمرو.

 عبدالرمحن( من طريق املعمري، عن 1/363وأخرجه اجلصاص يف أحكام القرآن ) *
 .(3)ن القاسم بن ربيعة، به، بنحوه، عن سليمان التيمي، عاملبارك ابن ، عنالرقي عبدهللا بن

________________________ 

( جاء يف املطبوع أن احلديث من مسند )عبدهللا بن عمر(، واألشبه أن هذا خطأ طباعي، أو من النساخ، فرواية ابن 1)
 عمر للحديث مشهورة بغري هذا الوجه، وهللا أعلم.

ا احلذاء بسليمان التيمي، ويقال يف هذه الرواية ما قيل يف 3) قرينتها اليت مضت ( قرن ابن املبارك يف هذه الرواية خالد 
 قريب ا، حيث جاء احلديث فيهما من مسند عبدهللا بن عمر.
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 عبدهللا بن عمرو بن العاص:: القاسم بن ربيعة، عن اخلامسالوجه 
(، والبخاري يف التاريخ الكبري 3638(، والدارمي )0663، 0611أخرجه أمحد ) *

(، 1/130(، ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )3037(، وابن ماجه )0/616)
وعنه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -( 0307(، والكربى )8/66والنسائي يف الصغرى )

(، /الفالح3118(، وابن املنذر يف األوسط )1366، والبغوي يف اجلعديات )-(6360)
(، من طريق شعبة، عن أيوب 8/66(، والبيهقي )1103(، والدارقطين )16613والطرباين )

 ، به، بنحوه.القاسم بن ربيعةالسختياين، عن 
 رواية علي بن زيد بن جدعان:ثانياا: 

 ( عن عفان، 6866أخرجه أمحد ) *
 ،(1)( عن حجاج بن املنهال0/616والبخاري يف التاريخ الكبري )

 ( من طريق يزيد بن هارون،1183وابن أيب حامت يف العلل )
 ( عن أسد بن موسى،1183وعلقه ابن أيب حامت يف العلل )

 محاد بن سلمة، به، بنحوه. أربعتهم )عفان، وحجاج، ويزيد، وأسد( عن
 إال أن األربعة مجيع ا عن محاد جعلوه من مسند عبدهللا بن عمر.

 ومن طريقه الطحاوي يف أحكام القرآن-( 3761، 3060) األموأخرجه الشافعي يف  *
، 16836، 16813(، ومعرفة السنن واآلثار )8/66(، والبيهقي يف الكبري )1386)

( عن حيىي بن آدم، وأمحد 37373ابن أيب شيبة )(، و 713، واحلميدي )-(16381
( عن عبدهللا بن حممد الزهري، وابن أيب عاصم يف الديات 3038(، وابن ماجه )6681)
(، 8/63( عن ابن أيب عمر، ويعقوب بن محيد بن كاسب، والنسائي يف الصغرى )36)

روف، ( عن هارون بن مع6076(، عن حممد بن منصور، وأبو يعلى )0376والكربى )
( 6/86( من طريق إسحاق بن أيب إسرائيل، والبيهقي يف دالئل النبوة )1173والدارقطين )

 ،حيىي بن آدم، وأمحدو  ،واحلميدي ،الشافعيمن طريق أمحد بن شيبان، األحد عشر راوي ا )
بن كاسب، وحممد بن منصور، وهارون بن اعبدهللا بن حممد الزهري، وابن أيب عمر، و و 

 ( عن سفيان بن عيينة، إسرائيل، وأمحد بن شيبانبن أيبامعروف، و 
________________________ 

 ، و)عمار( حتريف عن )محاد(.«حجاج، عن عمار، عن علي بن زيد»( جاء يف املطبوع: 1)
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 (، والدارقطين16603(، والطرباين )6330ومن طريقه أمحد )-( 17313وعبدالرزاق )
 عن معمر، -(1171)

منذر يف األوسط ـ، وابن ال-(8/08ومن طريقه البيهقي )-( 6663وأبو داود )
 من طريق عبدالوارث بن سعيد، (،/الفالح3113)

 ، به، بنحوه.علي بن زيد بن جدعانبن عيينة، ومعمر، وعبدالوارث( عن ثالثتهم )ا
 .إال أن ثالثتهم عن ابن جدعان أبدلوا يعقوب السدوسي بالقاسم بن ربيعة

 .وجعلوه من مسند ابن عمر
: عن علي بن زيد، عمن -يف رواية أمحد بن شيبان، عنه-وقال سفيان بن عيينة 

 حدثه، عن ابن عمر.
 

روى احلديث راويان، دارت عليهما أسانيده، واخت لف عنهما فيه، وسأقسم الدراسة 
 عليهما.
 :القاسم بن ربيعة رواية -1

 اخت لف عنه على أوجه:
 :-رجل من أصحاب النيب -: القاسم، عن يعقوب )أو: عقبة( بن أوس الوجه األول

بيه أيب خيثمة، عن إمساعيل ، عن أابن أيب خيثمةمن رواية -ورواه عنه: خالد احلذاء 
 .-بن علية، عنه

، أو: عن -رجل من الصحابة-: القاسم، عن يعقوب )أو: عقبة( بن أوس الوجه الثاين
 رجل من الصحابة:

من رواية أمحد بن حنبل، ورواية البغوي، عن أيب خيثمة،  -ورواه عنه: خالد احلذاء 
 .-كالمها عن إمساعيل بن علية، عنه

 :قاسم، عن النيب : الالوجه الثالث
من رواية يونس بن -ورواه عنه: محيد الطويل، ويونس بن عبيد، وأيوب السختياين 

 .-حممد، عن محاد بن زيد، عنه
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 :: القاسم، عن عقبة )أو: يعقوب( بن أوس، عن رجل من أصحاب النيب الوجه الرابع
وري، وهشيم، ويزيد من رواية عبدالوهاب الثقفي، وسفيان الث-ورواه عنه: خالد احلذاء 

 .-بن زريع، وبشر بن املفضل، عنه
 :: القاسم، عن عقبة بن أوس، عن النيب الوجه اخلامس

 .-من رواية حممد بن أيب عدي، عنه-ورواه عنه: خالد احلذاء 
 يعقوب( بن أوس، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص: : القاسم، عن عقبة )أو:الوجه السادس

من رواية وهيب بن خالد، ومحاد بن زيد )يف قول سليمان - ورواه عنه: خالد احلذاء
بن حرب، ومسدد، وحممد بن الفضل عارم، وحممد بن عبيد بن حساب، وحيىي بن حبيب 

، -بن عريب، وحيىي احلماين، وحممد بن أيب بكر املقدمي، عنه(، وعبدهللا بن املبارك، عنه
 وسليمان التيمي.

 ن، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص:: القاسم، عن أيب فالالوجه السابع
 .-من رواية مطرف بن طريف، عنه-ورواه عنه: خالد احلذاء 

 : القاسم، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص:الوجه الثامن
 .-من رواية شعبة، عنه-ورواه عنه: أيوب السختياين 

 وتبني من هذا العرض أنه قد اخت لف على عدد من الرواة دون القاسم بن ربيعة،
 فسأحرر رواياهتم، مث أنتقل إىل اخلالف عن املدار األعلى.

: اخلالف عمَّن دون القاسم بن ربيعة:  أوالا
 إمساعيل بن علية: -1

 رواه إمساعيل، عن خالد احلذاء، واخت لف عنه:
فرواه أمحد بن حنبل، عن إمساعيل، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة بن أوس،  *

 .ن أوس، عن رجل من أصحاب النيب وقال إمساعيل مرة : يعقوب ب
 ورواه أبو خيثمة، عن إمساعيل، واخت لف عنه: *
 يعقوب عن القاسم، عن خالد، عن ، عن أبيه، عن إمساعيل،ابن أيب خيثمةفقال  **  

 .- النيب أصحاب من رجل- أوس بن
 وقال أبو القاسم البغوي، عن أيب خيثمة، عن إمساعيل، عن خالد، عن القاسم، **  

 .حابةالص من رجل عن :أو ،-الصحابة من رجل-عن يعقوب بن أوس 



 التاسع والثالثوناحلديث  077                                                                                                

يف رواية أمحد يف اسم شيخ  شكَّ ومن الظاهر أن إمساعيل بن علية كان يشك فيه، ف
يف رواية البغوي عن أيب خيثمة يف شكَّ القاسم، وجزم بأنه يرويه عن رجل من الصحابة، و 

 ، أو أنه يرويه عن رجل من الصحابة،-وهو رجل من الصحابة-كون خمرجه يعقوب بن أوس 
 ، عن أبيه، بأن يعقوب بن أوس رجل من الصحابة.ابن أيب خيثمةوجزم يف رواية 

 خيثمة، أيب بن أمحد ناه، وحدثبالشك خيثمة أيب عن عندنا هكذا»: البغوي قالوقد 
 .(1)«حابةالص من رجل عن أو: يقل مل ،أبيه عن

 أصحاب من رجل- يعقوب عن: قال كذا»أبيه، فقال:  ه عنروايتَ  ابن  أيب خيثمةوتعقَّب 
، مث أسند رواية علي بن زيد بن جدعان، «صحبة ليعقوب وليست ،-النيب ، مث أسنده مرسال 

بقرينة  ،عن يعقوب، عن عبدهللا بن عمرو، وهي إشارة إىل تضعيف جعل يعقوب صحابيًّا
 .ا، حيث جاء يعقوب فيها تابعيًّ رواية علي بن زيد بن جدعان

 خالد قاله»واستفاد منه ذلك ابن  عبدالرب، فلخَّصه بقوله يف ترمجة يعقوب بن أوس: 
 ،- هللا رسول أصحاب من رجل- أوس بن يعقوب عن ربيعة، بن القاسم عن احلذاء،

 الصحابة يف عرفي   وال يصح، ال وهذا احلديث،... العمد شبه اخلطأ قتل يف  النيب عن
 عن سلمة، بن محاد رواه ما :-أعلم وهللا- احلديث هذا يف بوالصوا ،عندهم هذا يعقوب  

 .»(3) النيب عن العاص، بن عمرو بن عبدهللا عن السدوسي، يعقوب عن زيد، بن علي
شيَخ القاسم بن ربيعة يرويه عن  أنه جيعل :والظاهر أن الصواب عن إمساعيل بن علية

نه جزم يف رواية أمحد، عنه، رجل من الصحابة، ال أنه هو رجل من الصحابة، وذلك أل
 بذلك، وكذلك جاء عنه أحد وجهي الشك يف رواية أيب خيثمة، عنه.

 وهذا موافق لرواية مجاعة من الرواة، عن خالد احلذاء، كما سيأيت.
 محاد بن زيد: -3

 اخت لف عنه:
 .، عن القاسم بن ربيعة، عن النيب نس بن حممد املؤدب، عنه، عن أيوبفرواه يو  *

________________________ 

 (.0/607( اإلصابة )1)

الصحابة  (، ونقل طرف ا منه عنه: مغلطاي، يف اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من6/1686( االستيعاب )3)
والصواب أن هذا «. عن رجل»(، مث احتمل أن يكون وقع البن عبدالرب نسخة مصحَّفة، وأن الصواب: 3/360)

 اختالف يف الرواية ال اختالف يف النسخ، كما تبنيَّ من البحث فيه.
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اه سليمان بن حرب، ومسدد، وعارم، وابن حساب، وحيىي ابن عريب، واحلماين، ورو  *
، -أو يعقوب، شك عارم-واملقدمي، عن محاد، عن خالد احلذاء، عن القاسم، عن عقبة 

 عن عبدهللا بن عمرو بن العاص.
 ابنِّ  وهو ابن  -والوجه األول عن محاد رواه النسائي، عن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

 .(3)، ويونس ثقة ثبت(1)، عن يونس املؤدب، به، وحممد بن إمساعيل ثقة-يةلع  
 والذي يظهر أن كال الوجهني حمفوظ عن محاد، وأهنما وجهان خمتلفان روامها عن شيخيه

 أيوب وخالد احلذاء، وروامها كلٌّ عنه.
 خالد احلذاء: -1

 دارت عليه كثري من روايات احلديث، واخت لف عنه:
اعيل بن علية، وعبدالوهاب الثقفي، وسفيان الثوري، وهشيم، ويزيد بن فرواه إمس *

زريع، وبشر بن املفضل، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة )أو: يعقوب( بن أوس، عن رجل 
 .من أصحاب النيب 

، ورواه حممد بن أيب عدي، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن النيب  *
 .بإسقاط الصحايب

وهيب بن خالد، ومحاد بن زيد، وعبدهللا بن املبارك، عن خالد، عن القاسم، ورواه  *
 .بن العاص عن عقبة )أو: يعقوب(، عن عبدهللا بن عمرو

 ورواه مطرف بن طريف، عن خالد، عن القاسم، عن أيب فالن، عن عبدهللا بن عمرو *
 .بن العاص

ن وهيب، عنه، فقال: عن وقد بنيَّ الطيالسي شكَّ خالد احلذاء، وذلك يف روايته ع
، وجزم أبو سلمة التبوذكي، والعباس بن عمرو بن عبدهللا عن خالد   حيسبهعقبة بن أوس، 

 الوليد النرسي، عن وهيب، عن خالد، بأنه عن عقبة، عن عبدهللا بن عمرو.
ويظهر أن وهيب ا نقل شكَّ خالٍد فيه يف مساع الطيالسي منه، وجزم يف مساع التبوذكي 

 غريَه جيزم به، فجزم. ولعله رأى أنَّ  والنرسي،

________________________ 

 (.6738( تقريب التهذيب )1)

 (.7316( تقريب التهذيب )3)
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ويظهر أن هذا الشك هو مرجع هذا اخلالف عن خالد احلذاء، فحيث كان احلذاء 
أنه عن عقبة، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص، فقد رواه على ظن ِّه حين ا،  -بال جزم-يظن 

 ورواه بإهبام الصحايب حين ا، وبإسقاطه مرة.
 الرواة، وجيتمع عدد   : أنه روى كالًّ منها عنه أثبات  ومرجع تصحيح هذه األوجه عنه

 منهم على الوجهني األول والثالث، فاجتمع ابن علية، والثوري، وهشيم، ويزيد بن زريع، وبشر
بن املفضل، على إهبام الصحايب، وكل هؤالء ثقة ثبت، واجتمع محاد بن زيد، ووهيب، وابن 

 هللا بن عمرو، وهؤالء ثقات أثبات أيض ا.املبارك، ومطرف، على تسمية الصحايب بعبد
 عن ،املفضل بن بشر رواه كذا»قال اخلطيب البغدادي وأخرج رواية بشر، عن خالد: 

 يف فسماه ،احلذاء خالد عن ،زيد بن محاد ورواه ،الصحايب الرجل يسم ِّ  ومل ،احلذاء خالد
 عن :فقال ،احلذاء خالد عن ،خالد بن وهيب رواه وكذلك...، عمرو بنَ  هللاعبدَ  حديثه

، وكأن اخلطيب هنا مييل إىل تصحيح  (1)«عمرو بن عبدهللا عن خالد حيسبه ،أوس بن عقبة
ا كان يشك يف ذلك.  كونه عبدهللا بن عمرو، لكن رواية وهيب صرحية يف أن خالد 

وأما إسقاط الصحايب، وإرسال احلديث، فلم أجده عن خالد احلذاء إال من رواية حممد 
، وهو ثقة، وروايته فيها تقصري، إما منه، أو من شيخه خالد احلذاء، ومتام (3)بن أيب عدي

 الرواية على ما روته اجلماعة.
فَ  شيخ القاسم يف رواية مطرف، فأ هبم بأيب فالن، وهو حمفوظ يف رواية  ظ اسم  ومل حي 

 اآلخرين عن احلذاء، واآلخرين عن القاسم، وهو عقبة أو يعقوب بن أوس السدوسي.
 عن ،مطرف عن ،إبراهيم بن يعقوب القاضي يوسف أبو به تفرد»ا قال الدارقطين: ولذ

 .(1)«عمرو بن عبدهللا أوس، عن بن عقبة عن القاسم، عن غريه ورواه القاسم، عن احلذاء، خالد
ا احلذاء كان يرويه عن عقبة، عن عبدهللا بن  رواية   وعليه، فقد بيَّنت   وهيب، أن خالد 

 إىل هذا الشك، -فيما يظهر-، وأن إهبام الصحايب وعدم تسميته راجع -ظنًّاح سبان ا و -عمرو 
من  أكثر   والذي يظهر أن اإلهبام هو أكثر حال رواية خالد احلذاء، فلذلك رواه عنه مجع  

 غريهم، فهو املرجَّح عن خالد، مع حفظ الوجه اآلخر عنه.
________________________ 

 (.3/163( موضح أوهام اجلمع والتفريق )1)

 (.6037( تقريب التهذيب )3)

 (.1/033( أطراف الغرائب واألفراد )1)
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 أيوب السختياين: -6
 :(1)تالف عنه باب ا يف سننهاخت لف عن أيوب، وعقد النسائي لالخ

 ...فرواه محاد بن زيد، عنه، عن القاسم، أن النيب  *
 ورواه شعبة، عن أيوب، عن القاسم، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص. *

 فأرسله محاد، وأسنده شعبة.
 ،(3)ظهر أن تقصري محاد بإرساله ال يضر جتويد شعبة، فمع أن محاد ا أثبت الناس يف أيوبيو 

 .(1)معروفان مع ا بالتقصري يف األسانيد، وإرسال املوصول، ووقف املرفوع ،وشيخه أيوبَ  ،نهإال أ
 شكُّك»: شعبة فقال. «فيه أشك»: فقال حديث؟ بل ر وي عن شعبة أنه سأل أيوب عن

 يدل على أن شعبة قد يروي ما كان أيوب يشكُّ  -إن صح-وهذا  .(6)«يقيين من إلَّ  أحب
قد يكون هذا احلديث من ذلك، حيث أرسله أيوب حلماد بن زيد، ومل يكن ففيه، وال جيزم به، 

 فذكره لشعبة حمتمال  أنه عبدهللا بن عمرو بن العاص، فرواه عنه كذلك. جيزم بصحابي ِّه،
 .-فيما يظهر-فتلخص أن جتويد شعبة حمفوظ عن أيوب 

 اخلالف عن القاسم بن ربيعة:ثانياا: 
 لقاسم:تلخص مما سبق أنه اخت لف عن ا

عقبة )أو: يعقوب( بن أوس، عن رجل من القاسم، عن فرواه خالد احلذاء، عن  *
 .، ورمبا رواه خالد، عن القاسم، عن عقبة، عن عبدهللا بن عمرو بن العاصأصحاب النيب 

 .ورواه محيد الطويل، ويونس بن عبيد، عن القاسم، عن النيب  *
 .بة، عن عبدهللا بن عمرو بن العاصورواه سليمان التيمي، عن القاسم، عن عق *
 ورواه أيوب السختياين، عن القاسم، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص، على أنه أرسله *

 تارة  عن القاسم، كرواية محيد ويونس.
________________________ 

 (.0/161(، الكربى )8/66( الصغرى )1)

 (.1/686( هتذيب التهذيب )3)

(، سنن النسائي 1/336(، العلل ومعرفة الرجال، ألمحد، برواية عبدهللا )307( انظر: الطهور، أليب عبيد )ص1)
 (.1/681(، هتذيب التهذيب )3/088(، شرح علل الرتمذي )1/137)

ووجدته بال إسناد يف عيون األخبار، البن ، «العقد»( عن 3/131( نقله مغلطاي يف إكمال هتذيب الكمال )6)
 ، ومل أجده مسند ا.«شكُّك أحبُّ إلَّ من يقني سبعة»(، ولفظه: 3/166)
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ا احلذاء، وسليمان التيمي، وأيوب، متفقون عن القاسم على جعل  وهذا يبني ِّ أن خالد 
 ن العاص، وأن خالد ا احلذاء كان يشك فيه أحيان ا، فريويهصحايب احلديث: عبدهللا بن عمرو ب

 .بإهبام الصحايب، فيجعله عن رجل من أصحاب 
 وهذا القدر املشرتك بني الرواة صحيح باتفاقهم عليه.

، فقد -تارة-وأما إرسال احلديث، وهو رواية محيد الطويل، ويونس بن عبيد، وأيوب 
 عن محيد، عن سلمة، بن   محاد   بطوله احلديثَ  هذا ىرو  وقد»رجَّحه ابن أيب حامت، فقال: 

 .(1)«بالصواب أشبه وهذا ،مرسل ،...الفتح يوم الناس خطب  النيب أن ،ربيعة بن القاسم
لكن الذي يظهر أن اإلرسال إمنا هو تقصري  منهم يف الرواية، وأنه ال يقضي على جتويد 

 وب يف رواية شعبة عنه.احلذاء، والتيمي، ومها ثقتان حافظان، ووافقهما أي
 محاد عن رويناه وقد ،الطويل محيد بإسناده رقصَّ »لذا قال البيهقي وأخرج رواية محيد: 

 بن عبدهللا عن ،أوس بن عقبة عن ،ربيعة بن القاسم عن ،احلذاء خالد عن ،ووهيب ،زيد بن
 .»(3) النيب عن ،عمرو

 هللا بن عمرو، حيث اتفق خالدالقاسم، الراوي عن عبد ومثله تقصري أيوب بإسقاط شيخِّ 
احلذاء، وسليمان التيمي، ومها راويا الوجه التام، على إثباته، وروايتهما باتفاقهما صحيحة، 

 قٍ  وتوقٍُّف يف احلديث.وَ وقد مرَّ أن أيوب صاحب تَـ 
 بن القاسم عن ،أيوب رواه كذا»ولذا قال الدارقطين عقب رواية شعبة، عن أيوب: 

 .(1)«عمرو بن عبدهللا عن وأسنده ،أوس بن وبيعق يذكر مل ،ربيعة
 ربيعة بن القاسم بني منه سقط س،مدلَّ  خرب هذا»وقال ابن حزم وذكر الرواية نفسها: 

 بن للقاسم يصح وال»، مث ذكر رواية خالد احلذاء، وقال بعد : «رجل وعمر  بن عبدهللا وبني
 .(6)«عمرو بن عبدهللا من مساع ربيعة

 

________________________ 

 (.1183( العلل )1)

 (.8/71( سنن البيهقي )3)

 (.6/161)( سنن الدارقطين 1)

 (.16/181( احمللى )6)
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 عن ،ربيعة بن القاسم عن :أيوب قال كذا»الرواية نفسها أيض ا: وقال البيهقي عقب 
 .(1)«العاص بن عمرو بن عبدهللا

فالصحيح عن القاسم بن ربيعة روايته عن عقبة )أو: يعقوب( بن أوس، عن عبدهللا بن 
 عمرو بن العاص.
، وتقصري الثاين، خالف خالد احلذاء، ومحيد، بتجويد األول ابن أيب خيثمةوقد عرض 

مث أسند رواية علي بن زيد بن جدعان، عن يعقوب السدوسي، عن عبدهللا بن عمرو، ولعله 
يشري بذلك إىل تصويب السند التام اجملوَّد بذكر يعقوب، وجعله يرويه عن ابن عمرو، ال أنه 

 صحايب احلديث، بقرينة متابعة ابن ج دعان، عن يعقوب.
 د اخت لف عنه، وهو ما يلي.لكن علي بن زيد بن جدعان ق

 :علي بن زيد بن جدعان رواية -5
 اخت لف عنه على أوجه:

 : ابن جدعان، عن يعقوب، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص:الوجه األول
 .-من رواية موسى بن إمساعيل أيب سلمة التبوذكي، عنه-ورواه عنه: محاد بن سلمة 

 هللا بن عمر بن اخلطاب:: ابن جدعان، عن يعقوب، عن عبدالوجه الثاين
من رواية عفان، وحجاج بن املنهال، ويزيد بن هارون، -ورواه عنه: محاد بن سلمة 

 .-وأسد بن موسى، عنه
 : ابن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب:الوجه الثالث

دم، وأمحد بن من رواية الشافعي، واحلميدي، وحيىي بن آ-ورواه عنه: سفيان بن عيينة 
حنبل، وعبدهللا بن حممد الزهري، وابن أيب عمر، وابن كاسب، وحممد بن منصور، وهارون 

 ، ومعمر بن راشد، وعبدالوارث بن سعيد.-بن معروف، وإسحاق بن أيب إسرائيل، عنه
 : ابن جدعان، عمَّن حدَّثه، عن عبدهللا بن عمر:الوجه الرابع

 .-اية أمحد بن شيبان، عنهمن رو -ورواه عنه: سفيان بن عيينة 
، فلم أجد احلديث من طريق ابن جدعان من مسند عبدهللا بن عمرو بن  وكما هو بني ِّ
العاص، بل هو يف مجيع املصادر اليت وقفت  عليها من مسند عبدهللا بن عمر بن اخلطاب، 

________________________ 

 (.8/66( سنن البيهقي )1)
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محد، ومنها مصادر ال يتطرق إليها احتمال أخطاء النساخ والطباعة، كمسانيد احلميدي، وأ
وأيب يعلى، ومعجم الطرباين، ومصادر فهرسها املزي يف حتفة األشراف على املسانيد، كسنن 

 ابن ماجه، وأيب داود، والنسائي.
فر 317وقد راجعت النسخة اخلطية هلذا املوضع من تاريخ ابن أيب خيثمة )ق /الس ِّ

 ، كما هو يف املطبوع.«عبدهللا بن عمرو»الثاين(، فوجدت ه واضح ا: 
، وقد نقلها عنه  -ابن أيب خيثمةشيخ -ليه، فتكون هذه رواية أيب سلمة التبوذكي وع

سئل عنها، وعن وجه  كذلك: ابن  أيب حامت يف العلل، واجلرح والتعديل، ونقل أن أبا زرعة
، -كما سيأيت-آخر من رواية سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان، فرجَّح رواية ابن عيينة 

 عن حدثنا سنان بن أمحد فإن ،سلمة بن محاد حديث ونفس  »قوله: فعقَّب ابن أيب حامت ب
 وليس- عمر ابن عن السدوسي، يعقوب عن زيد، بن علي عن سلمة، بن محاد عن يزيد،
 على هارون بنَ  يزيدَ  وتابع»، مث قال بعد : «أشبه وهو ، النيب عن ،-معىن عمرو البن

 السدوسي، يعقوب عن زيد، بن علي نع سلمة، بن محاد عن فقال ،موسى بن   أسد   روايته
 .»(1) النيب عن عمر، ابن عن

 .(3)كما استغرب ذلك احلافظ الغساين
وعليه، فالصحيح عن محاد بن سلمة: روايته عن ابن جدعان، عن يعقوب، عن عبدهللا 

 .-كما قال ابن أيب حامت-بن عمر بن اخلطاب، وليس البن عمرو معىن يف روايته 
 يعقوب عن ،زيد بن علي عن رواه، فالدارقطين، أن محاد بن سلمة وقد جزم أبو داود

وهذا فيه نظر من جهة أن املعتمد عن محاد: جعله من  ،(1)عمرو بن عبدهللا عن ،السدوسي
 .مسند عبدهللا بن عمر بن اخلطاب، كما تبنيَّ آنف ا

________________________ 

(. وحيتمل أن ابن أيب حامت استفاد رواية التبوذكي من هذا 3/366(، اجلرح والتعديل )1183( علل ابن أيب حامت )1)
 به إليه. املوضع، عن ابن أيب خيثمة، عن أيب سلمة، فإن ابن أيب حامت من أشهر رواة تاريخ ابن أيب خيثمة، حيث كتب

 الناسخ صرَّح وقد- أ(106الغساين حباشية هذا احلديث )ق ناسخ نسخة برنستون من سنن أيب داود كالم ( نقل3)
 أيب ابن ورواه وقع، كذا: »قال ،-للغساين فهو رجل، تعريف أو حديث، علة يف فيها ما أن( أ1ق) نسخته مطلع يف

 للنسخة يعتذر -يظهر فيما- وهو هنا، أدرسه الذي خيثمة أيب ناب إسناد ذكر مث ،...«إمساعيل بن موسى عن خيثمة،
 مع تصرحيه باستغراب ذلك. عمرو، ابن: صحابيه جبعل روي احلديث بأن

 أ(106(. وقد ضبَّب ناسخ نسخة برنستون لسنن أيب داود )ق6/161(، سنن الدارقطين )6/180سنن أيب داود )( 1)
 «.ابن عمر»، فكتب: -حبسب ترميزه الذي شرحه أول النسخة-ي ، ورمز يف احلاشية للؤلؤ «عمرو»على كلمة 
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 وقد اخت لف عن سفيان بن عيينة يف روايته عن ابن جدعان:
، واحلميدي، وحيىي بن آدم، وأمحد بن حنبل، وعبدهللا بن حممد فرواه الشافعي *

الزهري، وابن أيب عمر، وابن كاسب، وحممد بن منصور، وهارون بن معروف، وإسحاق بن 
 أيب إسرائيل، عن ابن عيينة، عن ابن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدهللا بن عمر،

 ن جدعان، عمَّن حدثه، عن ابن عمر.ورواه أمحد بن شيبان، عن ابن عيينة، عن اب *
، ولعله مل يضبط اسم شيخ ابن جدعان، أو (1)وأمحد بن شيبان صدوق، مذكور باخلطأ

 ، فأهبمه.-كما سيأيت-بلغه اختالف الرواية عن ابن جدعان فيه 
 :أن   وعليه فقد تلخص يف اخلالف عن ابن جدعان

 .رواه محاد بن سلمة، عنه، عن يعقوب، عن ابن عمر *
 ورواه سفيان بن عيينة، ومعمر، وعبدالوارث، عن ابن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، *

 عن ابن عمر.
 فأبدلوا القاسم بن ربيعة بيعقوب.

على رواية محاد بن سلمة، فرمبا أ خذ من هذا أنه يقو ِّيها على  ابن أيب خيثمةوقد اقتصر 
كر ذِّ  أييدي بن زيد بن جدعان لتأورد رواية عل -فيما يظهر، كما سبق-غريها، ويقويه أنه 

 يعقوب يف اإلسناد، شيخ ا للقاسم بن ربيعة.
 محاد»ويؤيد هذا: أن محاد بن سلمة أحفظ الرواة حلديث ابن جدعان، قال ابن معني: 

 ثابت يف سلمة بن محاد»، وقال أبو حامت الرازي: «زيد بن علي عن الناس أروى سلمة بن
 الناس، خطأ بنيَّ  حبديثهما، وأعلمهم الناس أضبط وهو مهام، من إلَّ  أحب زيد بن يوعل
، ونقل أبو حامت عن أمحد بن حنبل قوله: (3)«عبدالوارث من زيد بن يعل حبديث أعلم وهو

 .(1)«سلمة بن محاد :ومحيد زيد، بن وعلي ثابت، حبديث الناس أعلم»

________________________ 

 (.1/683( لسان امليزان )1)

 (.36/666، 7/306( هتذيب الكمال )3)

 (.3186( علل ابن أيب حامت )1)
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 ن عيينة، عنوخالف أبو زرعة الرازي، حيث سئل عن اختالف محاد بن سلمة، وسفيان ب
 احلديث»، وقال: (1)«أصح ربيعة بن القاسم حديث»ابن جدعان، يف هذا احلديث، فقال: 

 ، يعين: حديث ابن عيينة، فهو الذي ذ كر فيه القاسم بن ربيعة.(3)«شبهأ ربيعة بن بالقاسم
 ،يف حكاية رواية علي بن زيد بن جدعان يف اخلالف -يف العلل-واعتمد الدارقطين 

 اختالفَ  -يف السنن-، مع أنه حكى (1)يَة اجلماعة عنه، عن القاسم، عن ابن عمراعتمد روا
 ، ما يشري إىل ترجيحه رواية اجلماعة.(6)ابن عيينة، ومعمر، ومحاد بن سلمة، عنه

ومما يؤيد هذا الرتجيح: اتفاق اجلماعة، عن ابن جدعان، وهم ثالثة حفاظ: سفيان بن 
دث لروايتهم قوة  تقاوم حفظ محاد بن سلمة حلديث قهم حي  عيينة، ومعمر، وعبدالوارث، واتفا

 ابن جدعان.
والذي يظهر أن الوجهني حمفوظان عن علي بن زيد بن جدعان، ثابتان عنه، وأن الرتدد 

 كان»فيهما واالختالَف اضطراب  راجع  إىل ضعفه، فإنه ضعيف، وقد قال محاد بن زيد: 
 ليس فكأنه ا،غد   حيدثنا مث ،باحلديث اليوم احيدثن كان»: رواية ويف، «األحاديث يقلب

 .، فهذا يشري إىل اضطرابه وعدم ثباته يف الرواية(6)«ذاك
ومع هذا، فإن األقرب من الوجهني اللَذين روامها ابن جدعان: روايته عن القاسم بن 
ربيعة، عن ابن عمر، وذلك ألن القاسم بن ربيعة هو مدار احلديث وخمرجه، وهو الذي ذكره  

ل رواة احلديث على اختالفهم، سوى ما جاء يف هذه الرواية، خبالف يعقوب )أو: عقبة( ك
 بن أوس، فقد وردت الروايات بذكره وإسقاطه.

 طبقة  البن جدعان، فهو يف طبقة شيوخه، خالف صل هبذا أن القاسم بن ربيعة أقرب  ويتَّ 
ات العليا أقرب جدًّا من يعقوب، فإنه يف طبقة أعلى، وتقصري الراوي بإسقاط رواة الطبق

 بإسقاط شيوخه. هتقصري 
________________________ 

يف البدر املنري  (. ووقع البن امللقن تداخل يف مدارات احلديث، فنقل هذا النص1183علل ابن أيب حامت ) (1)
ملن رجَّح أن احلديث يف مجلته عن عبدهللا بن عمرو، وإمنا رجَّح أبو زرعة عن ابن  ل أبا زرعة خمالف ا، وجع(8/163)

 جدعان فقط، إذ عن ذلك س ئل.

 (.3/366( اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )3)

 (.13/618( علل الدارقطين )1)

 (.6/161( سنن الدارقطين )6)

 (.1/101هذيب )(، هتذيب الت6716( تقريب التهذيب )6)
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يؤيده: أين مل أجد عليَّ بَن زيد صرَّح بسماعه من يعقوب، لكنه صرَّح بسماعه من 
 بن ربيعة يف رواية ابن عيينة، وعبدالوارث بن سعيد، عنه. القاسم

 بإسناده قصر سلمة بن ومحاد: »-وساق اخلالف عن ابن جدعان-هذا، وقال البيهقي 
، وهذا مشكل من جهة أن محاد ا أبدل راوي ا ذكره (1)«ربيعة بن القاسم فيه يذكر مل يثح

غريه بآخر، ال أنه أسقط راوي ا ذكره اآلخرون، إال إن كان مراد البيهقي: أن صواب الرواية 
ر محاد، فأسقط القاسم، عن ابن جدعان: عن القاسم، عن يعقوب، عن ابن عمر، فقصَّ 

 قطوا يعقوب، ويف هذا نظر  وب عد إن كان هو مراد البيهقي.وقصر اآلخرون، فأس
 وبناء على ما سبق، فإن الذي صح عن القاسم بن ربيعة هو رواية خالد احلذاء، وسليمان

 التيمي، عنه، عن عقبة، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص.
 وتابعهما أيوب يف جعل صحايب احلديث: عبدهللا بن عمرو بن العاص.

 لي بن زيد بن جدعان، فرواه عن القاسم، عن عبدهللا بن ع مر بن اخلطاب.: عوخالفهم
وقد أدى هذا االختالف، مع االختالف السابق عن خالد احلذاء، وأيوب، والقاسم 

 بعضهم دفع وقد: »املنذر ابنبن ربيعة، ببعض العلماء، إىل القول باضطراب احلديث، قال 
 وقال عمر، ابن عن: مرة فقال ربيعة، بن قاسمال عن فيه اختلف قد: وقال ،احلديث هذا
 .(3)«عمرو بن عبدهللا عن :ومرة ، النيب أصحاب من رجل عن أوس، بن عقبة عن: مرة

 ال مضطرب، حديث فهو...،  النيب إىل املرفوع احلديث وأما»وقال ابن عبدالرب: 
ذاء، واالختالف ، مث ذكر رواية ابن جدعان، واخلالف عن خالد احل«اإلسناد جهة من يثبت

 .(1)يف تسمية عقبة بن أوس
 .(6)وكذلك ذهب إىل ذلك ابن اجلوزي

________________________ 

 (.8/08( سنن البيهقي )1)

 .(الفالح/11/73)( األوسط 3)

(. وقد نقل ابن عبدالرب عن أمحد بن حنبل عقب هذا أنه ذهب يف املسألة مذهب عبدهللا 36/36( االستذكار )1)
 نتب وعشرون ومخس جذعة، وعشرون ومخس حقة، وعشرون مخس أرباع ا: العمد بن مسعود، وهو أن تكون دية شبه

 احلديث -يعين: أمحد- عنده يصح مل أنه على يدل وهذا»لبون، قال ابن عبدالرب:  بنت وعشرون ومخس خماض،
، وفهم التضعيف من ذلك قد حيتمل، لكن إعادته إىل االضطراب إمنا هو «االضطراب،... من فيه ذكرنا ملا املرفوع،

 من تفسري ابن عبدالرب فحسب.

 (.3/116( التحقيق )6)
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ه أمكنت معاجلت   خالف  هو لكن الذي يظهر أن االختالف عن خالد احلذاء ومن معه 
كما -، وأما رواية ابن جدعان، فإنه ضعيف -كما سبق-راجح  منه إىل وجهٍ  واخللوص  

 فاظ اآلخرين.، وال يؤثر خالفه على رواية احل-سبق
ولذا فقد رجَّح عدد  من األئمة الرواية التامة عن القاسم بن ربيعة، وضعَّف رواية علي 

 بن زيد بن جدعان:
 له فقال ،هذا عمرو بن عبدهللا حديث عن وسئلبن معني  حيىي مسعتقال الدوري: 

 يف بشيء ليس زيد بن يعل» :حيىي قال ؟مرع   بن عبدهللا عن :يقول سفيان إن :رجل
 .(1)«العاص بن عمرو بن عبدهللا :هو إمنا خالدٍ  حديث   ،احلديث

وعرض يعقوب الفسوي اخلالف، فذكر رواية خالد احلذاء، وأيوب، وابن جدعان، مث 
، يعين به: ما أسنده (3)«عمرو بن عبدهللا عن :حرب بن سليمان حديث :احملفوظ»قال: 

ذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن قبل ذلك عن سليمان بن حرب، عن محاد، عن خالد احل
 عقبة بن أوس، عن عبدهللا بن عمرو.

وعرض الدارقطين اخلالف، فذكر رواية ابن جدعان، وأيوب، وخالد، ومحيد الطويل، 
 .(1)«بالصواب أشبه احلذاء خالد وقول»مث قال: 

 زيد بن فعلي»وبنيَّ البيهقي خالف أصحاب علي بن زيد بن جدعان، عنه، مث قال: 
 .(6)«احلذاء خالد حديث فاحلديث ،فيه لطخي كان

 تكون أال جيوز وقد»هذا، وقد عرض ابن املنذر القوَل باالضطراب، لكنه ردَّه بقوله: 
 رجلني عن الواحد احلديث يروي أن جيوز قد التابعني من ألن الرجل احلديث، هبا يدفع علة هذه
 ويكون اآلخر، عن مرة   به دثحي مث أحدمها، عن مرة   به فيحدث ، هللا رسول أصحاب من

________________________ 

( عن الدوري، فجاء 3/366(، وأسنده ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )1/86برواية الدوري ) ،يخ ابن معني( تار 1)
، وأسنده البيهقي يف سننه «عمرو بن وعبدهللا احلذاء، خالد حديث واحلديث بشيء، ليس زيد بن علي»عنده: 

 بن عبدهللا هو: وإمنا خالد، حديث يثواحلد بشيء، ليس زيد بن علي»( من طريق الدوري أيض ا، وعنده: 8/03)
 «.العاص بن عمرو

 (.1/130( املعرفة والتاريخ )3)

 (.13/613( العلل )1)

 (.8/08( سنن البيهقي )6)
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 روى عقبة   يكون أو ،مسامها يناللذَ  نيالرجلَ  أحدَ  إما :هيسم ِّ  ومل عقبة   عنه رواه الذي الرجل  
 .(1)«الثالث يسم ومل ،اثنني منهم مسى ، النيب أصحاب من أنفس ثالثة عن احلديث

لعقلي، الذي يَرجع وهذا اجلواب من ابن املنذر فيه نظر كبري، فإنه مبين على التجويز ا
 ، دون النظر يف موافِّقِّه وخمالِّفِّه،-ح هنا ما رواه الضعيفبل وصحَّ -إىل تصحيح ما رواه الثقة 

 والبحث يف علة احلديث، ومقارنة رواياته، وهذا منهج مدخول، يلغي علم العلل من أصله.
 احلكم على الوجه الراجح:

 مرو.قبة( بن أوس، عن عبدهللا بن عَ ترجح أن القاسم بن ربيعة يرويه عن يعقوب )أو: ع
 .(3)والقاسم ثقة، وثقه ابن املديين، وأبو داود

لكين مل أجد له بعد البحث والتتبع مساع ا من يعقوب )أو: عقبة( بن أوس، ومل أجد 
 َمن صرح أنه مسع منه من األئمة.

شر بن ، بل صرَّح ب(1)وعقبة، هو رجل واحد، كما قال ابن معني، وأبو حامتويعقوب، 
عقبة »املفضل يف روايته عن خالد احلذاء، أن يعقوب هو الذي كان يسميه حممد بن سريين: 

 «. بن أوس
، وقد قوَّاه ابن (6)والرجل ثقة، وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات

 .(6)خزمية برواية ابن سريين عنه، يف مناظرة مشهورة عن هذا احلديث
 هللا بن عمرو بن العاص، فقد اخت لف فيه:وأما مساعه من عبد

 .(0)«مسع عبدهللا بن عمرو»فقال البخاري: 
________________________ 

 .(/الفالح11/73)( األوسط 1)

 (.1/663(، هتذيب التهذيب )6667( تقريب التهذيب )3)

، 3/366(، اجلرح والتعديل )166ابن اجلنيد )ص (، سؤاالت6/110، 1/86برواية الدوري ) ،( تاريخ ابن معني1)
 (.3/168(، موضح أوهام اجلمع والتفريق )1183(، علل ابن أيب حامت )366

 ، والظاهر أن حاله«صدوق»( على قوله: 6011(. واقتصر ابن حجر يف تقريب التهذيب )1/131هتذيب التهذيب )( 6)
 بن سعد على قلة حديثه، والتوثيق مع قلة احلديث أمارة على الضبط.أعلى من هذه، حيث اتفق هؤالء على توثيقه، مع نص ا

 (.8/66( سنن البيهقي )6)

أن البخاري أسند  والظاهر أن الواو سقطت فيه، بدليل، «عبدهللا بن عمر»(، ووقع فيه: 8/133( التاريخ الكبري )0)
وإن وقع يف املطبوع من التاريخ يف هذه الرواية  وهي من مسند عبدهللا بن عمرو قطع ا،عقبه مباشرة رواية خالد احلذاء، 

 ، ونبَّه عليه احملقق.«عبدهللا بن عمر»أيض ا: 
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 بن عقبة وبني بينه لدخِّ ي   سريين بن حممد تعلم: معني بن ليحىي قلتوقال ابن اجلنيد: 
ل أوس بن عقبةَ  أو أحد ا، أوس ا؟ عمرو بن عبدهللا وبني بينه ي دخِّ  ،«أعلمه... ال»: فقال أحد 

 من يسمع مل السدوسي أوس بن عقبة أن يزعمون»: قوله الغاليب ابن ن اجلنيد عنمث نقل اب
 .(1)«عمرو بن عبدهللا: قال: يقول وإمنا عمرو، بن عبدهللا

والذي يظهر من هذا النص عن ابن معني وابن الغاليب أهنما يقوالن بعدم مساعه، وأن 
تكفِّ للحكم بسماعه منه، وإن   هذه القرينة، وهي عدم إدخاله واسطة بينه وبني شيخه، مل

 .-فيما يظهر-كان ابن معني يقر ِّب السماع وإن مل حيكم به 
وقد وجدت أثر ا عن حممد بن سريين، عن عقبة بن أوس، صرح فيه بسماعه من عبدهللا 

 .(3)بن عمرو بن العاص، وجلوسه إليه، بأسانيد صحيحة
 .(1)وجاء السماع يف حديث آخر بإسناد ضعيف

 نه مسع من عبدهللا بن عمرو بن العاص.فاألظهر أ
 وقف ا على مساع القاسم بن ربيعة من عقبة بن أوس.تفبقي تصحيح اإلسناد م

 

 أشار ابن أيب خيثمة يف كالمه إشارتني:
أخرج ابن أيب خيثمة رواية ابن علية، عن خالد احلذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن ف -1

 .-من أصحاب النيب رجل -يعقوب بن أوس 
 .صحبة ليعقوب ليسترواية ابن علية جبعل يعقوب صحابيًّا، وجزم بأنه فاستغرب 

وأسند بعد ذلك رواية  لعلي بن زيد بن جدعان، عن يعقوب، عن عبدهللا بن عمرو، 
 ويظهر أنه جعل رواية ابن جدعان من قرائن خطأ رواية ابن علية، لكون يعقوب فيها تابعيًّا.

________________________ 

 .(166ص) معني البن اجلنيد ابن ( سؤاالت1)

( من طريق 131( من طريق معمر، واملروذي يف أخبار الشيوخ وأخالقهم )76( أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة )3)
( من طريق محاد بن زيد، وابن أيب عاصم يف 131واملروذي يف أخبار الشيوخ وأخالقهم )محاد بن زيد، كالمها أيوب، 

( من طريق 131(، من طريق يزيد بن زريع، كالمها عن ابن عون، واملروذي أيض ا )1161(، والسنة )3اآلحاد واملثاين )
طرق أخرى معنعنة، إال أن هذه  هشام، ثالثتهم )أيوب، وابن عون، وهشام( عن ابن سريين، به. وقد روي األثر من

 الروايات جموَّدة بأسانيد قوية، وفيها تفصيل، فالظاهر اعتبارها.

 (.361(، واملستغفري يف دالئل النبوة )6/663( أخرجه احلاكم )1)
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 أن ابن علية كان يشك يف روايته، وقد شك يف رواية أخرى بني كون يعقوب وقد تبنيَّ 
 نفسه رجال  من الصحابة، وكونه يرويه عن رجل من الصحابة.

وتبني أن األقوى عنه: ما جزم به يف رواية أمحد بن حنبل، عنه، جبعل يعقوب يرويه عن 
 ن خالد احلذاء.رجل من الصحابة، وهذا موافق لرواية مجاعٍة من الرواة، ع

 : ابن عبدالرب، ولعله استفاده منه.إشارتهووافق ابَن أيب خيثمة على 
اقتصر ابن أيب خيثمة يف رواية علي بن زيد بن جدعان على ختريج رواية محاد بن  -3

 .عمرو بن عبدهللا عن السدوسي، يعقوبسلمة، عنه، عن 
 بن زيد، عن القاسم بن ربيعة،وقد رواه سفيان بن عيينة، ومعمر، وعبدالوارث، عن علي 

 عن ابن عمر.
، خاصة أنه استند إىل الوجه اآلخرعلى  رواية محاد، يقوي ابن أيب خيثمة فيحتمل أن

 .آنف ايف إشارته السابقة كما ش رح محاد رواية 
 أحفظ الرواة حلديث ابن جدعان. ه: أنترجيح رواية محاديؤيد تبني أن مما و 

 : اتفاق اجلماعة، عن ابن جدعان، وهم ثالثة حفاظ.خرالوجه اآل ومما يؤيد ترجيح
 .-إشارة  -وقد رجَّح روايتهم: أبو زرعة، والدارقطين 

 والذي يظهر أن الوجهني حمفوظانلكن اتضح أن علي بن زيد بن جدعان نفسه ضعيف، 
ن ، وإن كان األقوى من روايتيه: رواية اجلماعة، لقرائمنهاضطراب  فيهما  االختالفأن عنه، و 

، يف غري شيوخ الراوييكون منها: أن القاسم بن ربيعة هو مدار احلديث، وأن التقصري غالب ا 
 .وأن علي بن زيد صرح بسماعه من القاسم بن ربيعة، ومل يصرح به من يعقوب السدوسي

 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:2/106)التاريخ الكبري الس ِّ
 :احلمامة أيب اعن -5252
 عن حممد عن األنصابري، حممد عن موسى نا: قال إمساعيل، عن مالك حدثنا -5252

 محامة أيب اعن أن ،أعيه عن عكر، أيب عن احلابرث عن عتبة، عن ي قوب عن إسحاق،
 ك،ومدحت   ،بريب على أثنيت   إين ،هللا برسول يا: فقال ، (1)هللا برسول   أتى السلمي
 ما وأما ،(5)هفهات   برعك على عه أثنيت   ما أما»: فقال م ه وخرج ، هللا برسول فخرج
 شيًئا. ي طيه أن عالًل  أمر فرغ فلما ،وأنشده ،«عنك فدعه عه ينامتدحت  
 .قال ذاك

 عن حممد نا: قال سلمة، عن محاد حدثنا: قال إمساعيل، عن موسى فحدثنا -5252
 حنو ذكر مث ،...هللا برسول يا: قال محامة أيب اعن أن ،عتبة عن ي قوب عن إسحاق،
  .غسان أيب حديث

 .نيل  برج   اإلسناد من محاد نقص
 

 :احلابرث، عن أعيه حممد عن إسحاق، عن ي قوب عن عتبة، عن الوجه األول:
اعن أيب ( عن خيثمة بن سليمان، عن 6061أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) أخرجه *
 .(3)، به، ومل يسق متام متنهخيثمة
ومن طريقه ابن قانع يف -( 6991وأخرجه أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة ) *

نوادر األصول ، واحلكيم الرتمذي يف -(6/221(، والبيهقي )2/611حابة )معجم الص
 ، به، بنحوه.حممد عن إسحاقجرير بن عبداحلميد، عن  من طريق( 6216)

 إال أن جريرًا مسَّى الصحايب صاحب القصة: ابن احلمامة.
________________________ 

 (.266( سقط لفظ اجلاللة يف املطبوع، وهو ثابت يف املخطوط )ق6)

 «.فهاتِـّهه»( حترفت يف املطبوع إىل: 2)

 ن(، لكنه مل ينقل م  1/699ن منده من طريق موسى بن حممد األنصاري، نقله ابن حجر يف اإلصابة )وقد أخرجه اب (3)
 .دون موسى عنده
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 :حممد عن إسحاق، عن ي قوب عن عتبة :الوجه الثاين
/املنتخب منه(، من 44(، والشعراء )ص6061أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) أخرجه *
 ، به، بنحوه.محاد عن سلمةيدهللا بن حممد العيشي، عن طريق عب

 .(6)إال أنه مسى الصحايب صاحب القصة: ابن محاطة
 

 روى احلديث  حممد بن إسحاق، واختُلف عنه على وجهني:
 :أبيه عن احلارث، عن عتبة، بن يعقوب عن إسحاق، بن حممد: األول الوجه

 .عبداحلميد بن جريرنصاري، و ورواه عنه: موسى بن حممد األ
 :عتبة بن يعقوب عن إسحاق، بن حممد: الثاين الوجه

 .سلمة بن محادورواه عنه: 
رواية موسى بن حممد، عن ابن إسحاق، على الوجه األول،  ابن أيب خيثمةوقد أورد 

 «.رجلني اإلسناد من محاد نقص»مث أسند رواية محاد بن سلمة، فقال: ، «قال كذا»فقال: 
هو الوجه األول، وهذا قد يدل على أن و  ،التمام عندهترجيح بريه بالنقص يشري إىل وتع

 يف الوجه األول حكايٌة للخالف، وال يلزم أن يكون استغرابًا للوجه.« كذا قال»قوله: 
وقد قصَّر به محاد بن سلمة، فأسقط منه رجلني، وجعل يعقوب بن عتبة يروي القصة 

، «إسحاق ابن عن محاد، رواه كذا»ال أبو نعيم بعقب روايته: ، ولذا قاحلاصلة مع النيب 
 .ابن أيب خيثمة، فأسند الوجه الثاين من طريق ...«سليمان بن خيثمة وأخربناه»مث قال: 
، وهو ثقة، : موسى بن حممد األنصاريراويان على جتويد احلديث وإمتامه، مها اتفقو 

، وقال أبو حامت: ال بأس به، وذكره -عنه أحد الرواة-وثَّقه ابن معني، وحممد بن الصلت 
 اه تامًّا، وهو الراجح.ظ  فِّ ، فح  (3)، وجرير بن عبداحلميد-(2)ابن حبان يف ثقاته

 
________________________ 

خطوط األصل املا يف تنبيهه إىل أهن ، مع أن«محامة: »متنه إىليف  هاغريَّ تصرف حمقق املنتخب من كتاب الشعراء، ف( 6)
يم أخرجه يف كتابه اآلخر مبوافقة ما يف األصل، فكان األوىل اإلبقاء . وقد تبني أن أبا نعأ(: محاطة36)ق خباملنتمن 

 .الصواب يف حقيقة األمر غريُهترجَّح أن عليه، وإن 

 (.6/411(، ثقات ابن حبان )9/610(، اجلرح والتعديل )6/294( انظر: التاريخ الكبري )2)

 (.961( تقريب التهذيب )3)
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 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجح أن ابن إسحاق يرويه عن يعقوب بن عتبة، عن احلارث، عن أبيه، به.

، ومل (6)«يدلس صدوق»وحممد بن إسحاق فيه كالم كثري، خلصه ابن حجر بقوله: 
 .أجد له تصرحًيا بالسماع من يعقوب يف عامة طرق احلديث

 .(2)ويعقوب بن عتبة ثقة
وأما شيخه، فقد جاء يف رواية موسى بن حممد األنصاري، عن ابن إسحاق: احلارث 

 بن أيب بكر.
 عبدالرمحن بن احلارثوجاء يف رواية عثمان بن أيب شيبة، عن جرير، عن ابن إسحاق: 

 .هشام نب
 بن بكر أيب بن احلارثوجاء يف رواية اجلارود بن معاذ، عن جرير، عن ابن إسحاق: 

 هشام. بن احلارث بن عبدالرمحن
أبا ، فنسبه إىل جده، وأسقط أباه احلارث والظاهر أن عثمان بن أيب شيبة اختصر اسم

بكر، الذي اتفق موسى بن حممد األنصاري، واجلارود بن معاذ يف روايته عن جرير، كالمها 
 عن ابن إسحاق، على جعله والد احلارث.

ه أيًضا، وأسقط أباه هشام إىل جد ِّ  الرمحن بن  كما اختصر عثمان االسم، فنسب عبد  
 احلارث.

 عبدالرمحن ، وُنسب جدُّههجد ِّ  إىل (3)جرير رواية يف احلارث سبونُ »قال ابن حجر: 
 .(1)«هشام بن احلارث بن عبدالرمحن بن بكر أيب بن احلارث :فهو ،(4)احلارث هجد ِّ  إىل

امسه:  وألن رواية عثمان هي اليت وقعت أليب القاسم البغوي، فإنه ترجم لصحايب ي 
 رث بن هشام.عبدالرمحن بن هشام، بناًء عليها، مع أنه ترجم قبلها مباشرة لعبدالرمحن بن احلا

________________________ 

 (.1621تقريب التهذيب )( 6)

 .(6921) التهذيب( تقريب 2)

 ( يعين: رواية عثمان بن أيب شيبة، عنه، فهو يتكلم عمَّا أخرجه البغوي يف معجم الصحابة.3)

( لعل هذا سبق قلم من احلافظ، فإن عبدالرمحن ُنسب يف رواية عثمان، عن جرير، إىل جده هشام، ال إىل جده 4)
 احلارث.

 (.9/311كي )(، وفيه سقط يتمم من طبعة الرت 1/699( اإلصابة )1)
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 وتابعه على ذلك: ابن قانع، حيث أسند احلديث عنه.
 مسع احلديث صاحب   هشام بن   الرمحنعبد   أدري وال»بعقب الرواية: البغوي وكذا قال 

 .(6)«ال؟ أو  النيب من
 ى إىل كل هذا، وأن صاحب  أدَّ هو ما عثمان بن أيب شيبة  وقد تبنيَّ أن اختصار  
 دالرمحن بن احلارث بن هشام، يرويه عنه ابنه احلارث.احلديث هو أبو بكر بن عب

 .(2)واحلارث ترمجه ابن أيب حامت، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل، وذكره ابن حبان يف الثقات
وأبوه أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام هو القرشي املخزومي، أحد الفقهاء 

 .(3)السبعة، وهو ثقة عابد، من التابعني
لعدم العلم بسماع ابن إسحاق من شيخه مع بني أن اإلسناد من جهة الصنعة ضعيف، فت

من جهة أن راوي القصة تابعي مل  جلهالة حال احلارث بن أيب بكر، وألنه مرسلأنه مدلس، و 
 ، وقال ابن حجر بعد بيان أن أبا بكر بن عبدالرمحن(4)«مرسل وهذا»يدركها، قال ابن رجب: 

 .(1)«على هذا فاحلديث مرسلف»هو راوي احلديث: 
 

 عن عتبة، بن يعقوب عن إسحاق،أسند ابن أيب خيثمة وجًها تامًّا عن حممد بن 
، مث أسند وجًها ناقًصا بإسقاط احلارث وأبيه، ووصفه بالنقص، أبيه عن بكر، أيب بن احلارث

 مما يشري إىل أن الوجه التام حمفوظ عنده.
وي الوجه التام، وهو موسى بن حممد األنصاري، ثقة، وقد تابعه ثقة راوتأيد هذا بأن 

 آخر، هو جرير بن عبداحلميد.
 ووافق  ابن أيب خيثمة على هذا: أبو نعيم األصبهاين.

 ب
 ب

________________________ 

 (.4/433( معجم الصحابة )6)

 (.1/666(، ثقات ابن حبان )3/60( اجلرح والتعديل )2)

 (.6961( تقريب التهذيب )3)

 (.3/334( فتح الباري )4)

 (.1/699( اإلصابة )1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:510-2/509)التاريخ الكبري الس ِّ
 :حرب د   ج   وأعو (4422)

 حرب عن السائب، عن عطاء عن األحوص، أعو أخربنا: قال األصبهاين، اعن حدثنا
 على ال شوبر إمنا»: هللا برسول قال [قال:] ،أعيه عن ،-أمه أيب- جده عن عبيدهللا، عن

 .«عشوبر املسلمني على وليس والنصابرى، اليهود
 .األحوص أيب غي: ي ين ،«هذا غير  ،أعيه عن: يقل ومل»: األصبهاين ج فر أعو قال

 عن عطاء عن حرب، عن السالم عبد نا: قال األصبهاين، اعن حدثنا -أ/4424
 .مثله ،-السالم عليه- النيب عن أمه، أيب جده عن الثقفي، يدهللاعب عن حرب عن السائب،

 عن حرب عن السائب، عن عطاء عن جرير، حدثنا: قال أيب، وحدثناه -ب/4424
 .حنوه فذكر ،... النيب عينا: قال ،-تغلب عين من برجاًل  ،أمه أيب- جده عن عبيدهللا،

 

 عبيدهللا، عن جده أيب أمه، عن أعيه:الوجه األول: عطاء عن السائب، عن حرب عن 
اعن ( عن بشر بن موسى، عن 1/282ابن قانع يف معجم الصحابة ) أخرجه *

 ، به، مبثله.األصبهاين
كما يف إحتاف اخلرية املهرة -(، ومسنده 10522وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) *

 ،-س  ابن أيب عاصم( فيما حي1569(، وعنه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )2092/1)
ومن طريقه البيهقي -( 3025(، وأبو داود )3/50والبخاري يف التاريخ الكبري )

 ، عن مسدد،(1)(1/163، وإبراهيم احلريب يف غري  احلديث )-(9/199)
 (، من طريق علي بن معبد،808(، وأحكام القرآن )2/31والطحاوي يف معاين اآلثار )

 حيىي احلماين،من طريق و 
 ، به، بنحوه.أيب األحوصم )ابن أيب شيبة، ومسدد، وعلي بن معبد، واحلماين( عن أربعته

________________________ 

( سقط عنده ذكر عطاء، وعطاء هو مدار احلديث، وخمرجه، فال يصح إسقاطه. وقد يكون السقط من الطباعة أو 1)
فيها، ومل ينب ِّه على شيء. ومل أقف على نسخة الكتاب التحقيق، فإن احملقق خرَّج احلديث من مصادره اليت ال سقط 

 اخلطية للتحقق من ذلك.
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، وذكره (1)إال أن ابن أيب شيبة مل يذكر والد جد حرب يف مصنفه، وذكره يف مسنده
، لكنه شك، فقال: حرب، عن جده، عن أبيه، -شاكًّا أنه حدَّثه به-ابن أيب عاصم عنه 

 أو: عن خاله، عن أبيه.
 رواية البخاري، عن مسدد: حرب، عن جده أيب أمية، عن أبيه. ووقع يف
 :عطاء عن السائب، عن حرب عن عبيدهللا، عن جده أيب أمه :ثاينالوجه ال

من طريق أيب نعيم  -(9/199ومن طريقه البيهقي )-( 3029أبو داود ) أخرجه *
 ، به، بنحوه.عبدالسالم عن حربالفضل بن دكني، عن 

 ( عن سعيد بن منصور،5/69 الطبقا  )وأخرجه ابن سعد يف *
 (،23283، 16892وأمحد )

 ( عن حممد بن محيد،11/621والطربي يف املنتخ  من ذيل املذيل على تارخيه )
 ( عن أمحد بن منيع،1060والبغوي يف معجم الصحابة )

ومن طريقه -( 132القطان يف حديثه املعروف جبزء هالل احلفار ) حيىي بن احلسنيو 
 عن حيىي بن السري، -(199) البيهقي

 ( من طريق ورد بن عبدهللا،102وأبو القاسم احلريف يف أماليه )
 ( من طريق إسحاق بن راهويه،611وابن بشران يف أماليه )
بن  (2)عن سريج -(2/22كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة )-وعلقه أبو موسى املديين 

 يونس،
د، وأمحد بن منيع، وحيىي بن السري، وورد مثانيتهم )سعيد بن منصور، وأمحد، وابن محي

 ، به، بنحوه.جريربن عبدهللا، وإسحاق، وسريج( عن 
إال أن سعيًدا، وأمحد، وابن منيع، وورد بن عبدهللا، جعلوه عن جرير، عن عطاء، عن 

 .حرب بن هالل
 : حرباجلزء عنذلك  جزء احلفار: محيد بن هالل، ونُقلوجاء يف رواية ابن السري يف 

 

________________________ 

، وقد جاء على الصواب يف «أم ِّه»حتريف عن « أمية»( وقع يف نقل البوصريي عنه: عن جد ِّه أيب أمية، عن أبيه، و1)
 .، ولذا مل أعده اختالفًامصنف ابن أيب شيبة نفسه

 (.12/61طبعة الرتكي ) ( حترف فيه إىل: شريح، وكذلك يف2)
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 .(1)هالل، و: جندب بن هالل بن
، وورد بن عبدهللا: عن أيب (3)، وحيىي بن السري(2)ووقع يف رواية أمحد، وأمحد بن منيع

 .أمية رجل من تغل 
ومل يسق أبو موسى املديين رواية سريج بن يونس بتمامها، لكنه ذكرها بعق  رواية 

 هالل احلفار.
( عن حممد بن عبيد احملاريب، 3022(، وأبو داود )10528وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

كما نقل أبو موسى املديين، وعنه ابن األثري -وعبدان بن حممد املروزي يف كتابه يف الصحابة 
عن أيب سعيد األشج، ثالثتهم )ابن أيب شيبة، وحممد بن عبيد،  -(1/222يف أسد الغابة )

من طريقه و -( 3028(، وأبو داود )18902، 16896واألشج( عن وكيع، وأمحد )
(، والبخاري يف 16895(، من طريق عبدالرمحن بن مهدي، وأمحد )9/199البيهقي )

(، عن أيب نعيم الفضل 152(، والسري بن حيىي يف حديث الثوري )3/50التاريخ الكبري )
( عن قبيصة، والطحاوي يف شرح معاين 152بن دكني، والسري بن حيىي يف حديث الثوري )

(، من طريق الفريايب، واخلطي  يف تاريخ بغداد 812القرآن ) (، وأحكام2/32اآلثار )
نعيم، وقبيصة، والفريايب،  وبن مهدي، وأباوكيع، و ( من طريق األشجعي، ستتهم )2/268)

 ( عن سفيان الثوري،واألشجعي
(، 2/31(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )3/50والبخاري يف التاريخ الكبري )

 ن طريق محاد بن سلمة،(، م816وأحكام القرآن )
( من طريق العباس 211، 9/199(، والبيهقي )3/50والبخاري يف التاريخ الكبري )

 د بن يونس، عن أيب بكر بن عيا،،بن حممد الدوري، كالمها )البخاري، والدوري( عن أمح
 

________________________ 

 (.2/22(، اإلصابة )9/199( سنن البيهقي )1)

(، وجاء يف 263، وهو ما يف النسخة املغربية )ق«عن أيب أمامة»( وقع يف مطبوعة معجم الصحابة، للبغوي: 2)
ية، وهو ، مصحًَّحا من النسخة اليمن«عن أيب أمية(: »3/65الطبعة اجلديدة للكتاب )طبعة مربة اآلل واألصحاب( )

، فلم أجد ذلك إال هنا. إال أن البوصريي نقل يف إحتاف «عن أيب أمامة»املوافق لرواية غري واحد من الرواة، خبالف 
 .، أو هو حتريف قدمي، وقد يكون حمرفًا أيًضا«عن أيب أمامة»( عن أمحد بن منيع  أنه قال فيه: 2092/3اخلرية املهرة )

، ولعله حتريف، «عن أيب أمه رجل من بين تغل »طريقه، فوقع:  من البيهقي رواية وأما يف احلفار، هالل جزء ( يف3)
 ، فهو املعتمد.«عن أيب أمية»أ(، وفيه بشكل واضح: 112وقد راجعت النسخة اخلطية جلزء هالل احلفار )ق
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 عن نصري بن أيب األشعث،
 ( من طريق قيس بن الربيع،1029والبغوي يف معجم الصحابة )

 ( من طريق أيب محزة السكري،2222عيم يف معرفة الصحابة )وأبو ن
 ، به، بنحوه.عطاء عن السائبمخستهم )الثوري، ومحاد، ونصري، وقيس، وأبو محزة( عن 

من رواية وكيع )يف قول ابن أيب شيبة، عنه(، وأيب نعيم، وقبيصة، -إال أن الثوري 
 .عبيدهللا، عن خالهجعله عن عطاء، عن حرب بن  -والفريايب، واألشجعي، عنه

: عن -يف رواية حممد بن عبيد، وأيب سعيد األشج، عن وكيع، عنه-وقال الثوري 
 .عطاء، عن حرب، عن النيب 

 : عن عطاء، عن رجل، عن خاله.-يف رواية ابن مهدي، عنه-وقال 
 وقال محاد بن سلمة: عن عطاء، عن حرب، عن رجل من أخواله.

: -عن أمحد بن يونس، عن أيب بكر بن عيا،، عنهيف رواية البخاري، -وقال نصري 
يف رواية الدوري، عن ابن يونس، عن أيب -، وقال (1)عن عطاء، عن حرب، عن أيب جد ِّه

 : عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أيب جد ِّه.-بكر، عنه
وقال قيس بن الربيع: عن عطاء، عن هانئ بن عبيدهللا، قال: قدم جدي سلمة بن 

 ...هللا  سالمة على رسول
 وقال أبو محزة السكري: عن عطاء، عن حرب، عن أبيه.

 

 روى احلديث عطاء بن السائ ، واختُلف عنه:
 : عطاء، عن حرب بن عبيدهللا، عن جد ِّه أيب أم ِّه، عن أبيه:الوجه األول

هاين، وابن أيب شيبة )يف مسنده(، من رواية ابن األصب-ورواه عنه: أبو األحوص 
 .-ومسدد، وعلي بن معبد، وحيىي احلماين، عنه

________________________ 

 حرب عن ء،عطا عن نصري، عن بكر، أيب عن يونس، بن أمحد وقال»( سقط هذا من تاريخ البخاري، فالذي فيه: 1)
(، ونسخة 122، ويتمَّم من نسخة أمحد الثالث )ق«مثله ، النيب مسع تغل ، من أمامة أيب عن الثقفي، هالل بن

يف نسخٍة  «هد ِّ عن أيب ج  »(، إال أنه حترف 211، 9/199(، وكذلك نقله تامًّا البيهقي يف سننه )121تشسرتبيت )ق
ه عن هالاًل، وجعل   :والد حرب . ويالحظ أن تسمية  -من البيهقي كما يف حاشية املوضع-« عن أيب محدة»منه إىل: 

 أيب أمامة، أو: أيب أمية، كالمها معروف يف رواية جرير، عن عطاء.
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 : عطاء، عن حرب، عن جد ِّه:الوجه الثاين
 بن حرب، ، وعبدالسالم-مصنفه(، عنه شيبة )يف من رواية ابن أيب- ورواه عنه: أبو األحوص

 .-بن راهويه، عنهامن رواية سعيد بن منصور، وحممد بن محيد، و -وجرير بن عبداحلميد 
 اء، عن حرب، عن جده، عن أبيه، أو: حرب، عن خاله، عن أبيه:: عطالوجه الثالث

 .-من رواية ابن أيب شيبة )يف قول ابن أيب عاصم، عنه(، عنه-ورواه عنه: أبو األحوص 
 : عطاء، عن حرب، عن أيب أمية:الوجه الرابع

من رواية أمحد بن حنبل، وأمحد بن منيع، وحيىي بن -ورواه عنه: جرير بن عبداحلميد 
 .-ري، وورد بن عبدهللا، وسريج بن يونس، عنهالس

 :  عطاء، عن حرب، عن خاله:الوجه اخلامس

 من رواية وكيع )يف قول ابن أيب شيبة، عنه(، وأيب نعيم الفضل-ورواه عنه: سفيان الثوري 
 .(1)، ومحاد بن سلمة-بن دكني، وقبيصة بن عقبة، وحممد بن يوسف الفريايب، واألشجعي، عنه

 :: عطاء، عن حرب، عن النيب دسالوجه السا
 .-من رواية وكيع )يف قول حممد بن عبيد احملاريب، عنه(، عنه-ورواه عنه: سفيان الثوري 

 : عطاء، عن رجل، عن خاله:الوجه السابع
 .-من رواية عبدالرمحن بن مهدي، عنه-ورواه عنه: سفيان الثوري 

 : عطاء، عن حرب، عن أيب جد ِّه:الوجه الثامن
من رواية البخاري، عن أمحد بن يونس، عن أيب -عنه: نصري بن أيب األشعث ورواه 

 .-بكر بن عيا،، عنه
 : عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أيب جد ِّه:الوجه التاسع

من رواية عباس الدوري، عن أمحد بن يونس، عن -ورواه عنه: نصري بن أيب األشعث 
 .-أيب بكر بن عيا،، عنه
هانئ بن عبيدهللا، قال: قدم جدي سلمة بن سالمة على : عطاء، عن الوجه العاشر

 ...:رسول هللا 
 ورواه عنه: قيس بن الربيع.

________________________ 

 ( يف روايته: حرب، عن رجل من أخواله.1)
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 : عطاء، عن حرب، عن أبيه:الوجه احلادي عشر
 ورواه عنه: أبو محزة السكري.
 ختُلف عن عدد من الرواة دون عطاء.وتبني من العرض أنه قد ا

 أوًًل: اخلالف عمَّن دون عطاء عن السائب:
 أبو األحوص: -1

 اختُلف عنه:
فرواه ابن األصبهاين، ومسدد، وعلي بن معبد، وحيىي احلماين، عنه، عن عطاء، عن  *

 .حرب، عن جد ِّه أيب أم ِّه، عن أبيه
 ورواه ابن أيب شيبة، عن أيب األحوص، واختُلف يف روايته: *
 عن عطاء،: عن أيب األحوص، -وهو من رواية بقي بن خملد، عنه-ففي مصنفه  **  

 .عن حرب، عن جد ِّه، بدون أبيه
 .: عن جد ِّه، عن أبيه-وهو من رواية حممد بن وضاح، عنه-ويف مسنده  **  
 أيب، عن ثناحد شيبة أيب بن بكر أبا أن أحس ورواه ابن أيب عاصم، فقال:  **  

 .أبيه عن خاله، عن :أو أبيه، عن جده، عن حرب، عن عطاء، عن األحوص،
اخلالف عن ابن أيب شيبة: ترجيح ما وافق فيه اجلماعة، وهو إثبا :  والذي يظهر من

أنه ثبت يف مسنده، وأن ابن أيب عاصم مل يشك يف إثباته، وإمنا شك يف  ، خاصةً «عن أبيه»
 الراوي عنه، وإن كان شاكًّا يف الرواية من أصلها.

أن  خيثمةابن أيب معروف عن أيب األحوص، حىت نقل « أبيه»ويؤيد ذلك أن إثبا  
 أشار إىل خطئه يف ذلك. -أحد الرواة عن أيب األحوص-ابن األصبهاين 

وأما شك ابن أيب عاصم بني جعله عن حرب، عن جده، وجعله عن حرب، عن 
خاله، فاملعترب ما يف كتايب  ابن أيب شيبة نفسه، خاصًة أن ابن أيب عاصم صرَّح بشك ِّه يف 

 احلديث من أصله.
 عن حرب، عن جده، عن أبيه.عن عطاء، وص: فاحملفوظ عن أيب األح

 جرير بن عبداحلميد: -2
 اختُلف عنه:
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فرواه أبو خيثمة، وسعيد بن منصور، وحممد بن محيد، وابن راهويه، عنه، عن عطاء،  *
 .-رجل من بين تغل -عن حرب، عن جده أيب أم ِّه 

دهللا، وسريج بن ورواه أمحد بن حنبل، وأمحد بن منيع، وحيىي بن السري، وورد بن عب *
 .-رجل من بين تغل -يونس، عن جرير، عن عطاء، عن حرب، عن أيب أمية 

واألكثر على جعله: عن أيب أمية، فقد يكون حترَّف عند اآلخرين إىل: أيب أم ِّه، إال أن 
 التحرُّف بالعكس وارد أيًضا.

 ،جد ِّهبلفظ:  وقد ُصر ِّح يف رواية أيب خيثمة، وحممد بن محيد، وابن راهويه، عن جرير،
، لكن هذا ليس بقاطع يف تصحيح هذه اللفظة، فقد يكون أضافها من أضافها قبل: أيب أم ِّه

وقد حيتمل أن كنية جده: أبو أمية، فتحرفت إىل: عن جده أيب  .تفسريًا لقوله: عن أيب أمه
 .: عن أيب أميةتصحيح  وجه: عن أيب أمه، وختطئة   ،فلم يُفد قول من قال: عن جده .أمه

 .(1)من نظر ،أيب أم ِّه: مصحَّفة عن ،أيب أمية :وهبذا يتبني ما يف جزم بعض األئمة بأن
فالرواية عن جرير مرتددة بني الوجهني، ويظهر أن فيها اضطرابًا يف ُنس خ الرواة عنه، أو 

 يُعزى السب  ملا سيأيت ذكره عن عطاء.
 سفيان الثوري: -3

 اختُلف عنه:
 .ة، والفريايب، واألشجعي، عنه، عن عطاء، عن حرب، عن خالهفرواه أبو نعيم، وقبيص *
 .ورواه عبدالرمحن بن مهدي، عنه، كروايتهم، لكنه أهبم حربًا *
 ورواه وكيع، عن الثوري، واختُلف عنه: *
 .فرواه ابن أيب شيبة، عنه، عن الثوري، عن عطاء، عن حرب، عن خاله **  
 و سعيد األشج، عن وكيع، مثله، لكنه أسقط خاله.ورواه حممد بن عبيد احملاريب، وأب **  

: عن رجل، يبي ِّنه جتويد اجلماعة له بتسميته، ولعل ه الرواية  حربًا، وجعلُ  مهدي ٍ  ابنِّ  وإهبامُ 
سب  إهبامه راجع إىل االختالف فيه بني: حرب بن عبيدهللا، وحرب بن هالل، كما سيأيت 

 الثوري: حرب بن أيب حرب. ، بل قد قال األشج، عن وكيع، عن-بإذن هللا-

________________________ 

 (،2/210، وتعجيل املنفعة )-(12/62وفيه سقط يتمم من طبعة الرتكي )-( 2/28جزم به ابن حجر يف اإلصابة )( 1)
 (.11/135والنكت الظراف )



 ونبرع األاحلادي و احلديث  202                                                                                                

: رواية ابن أيب شيبة، ملوافقته هبا رواية اجلماعة، -فيما يظهر-وأما وكيع، فاحملفوظ عنه 
، فلعله تقصري من حممد بن عبيد وأما إرسال احلديث عنه، وجعله عن حرب، عن النيب 

 به، فإن االختالف يف روايتيهما عن وكيع، أو تقصري من وكيع حني حدَّثهما ،واألشج ،احملاريب
 .-كما سيتبني-فيمن فوق حرب كثري 

 فتلخص أن احملفوظ عن الثوري: روايته عن عطاء، عن حرب، عن خاله.
 نصري بن األشعث: -2

 أمحد بن يونس يف روايته عن أيب بكر بن عيا،، عن نصري:اختُلف عن 
 .جد ِّه فقال البخاري عنه، عن أيب بكر، عن نصري، عن عطاء، عن حرب، عن أيب *
 بني حرب وأيب جد ِّه. ،أبيه :وقال الدوري عنه، به، بزيادة *

 ولعل البخاري قصَّر به، فأسقط أباه، اختصارًا لإلسناد.
 اخلالف عن عطاء عن السائب: ثانًيا:

 تلخَّص أنه اختُلف عن عطاء:
 .أبيه عن ه،جد ِّ  عن حرب، عن ، عن عطاء،األحوص فرواه أبو *
حرب، وجرير، عن عطاء، عن حرب، عن جد ِّه، واختُلف عن ورواه عبدالسالم بن  *

 .جرير بني: عن جد ِّه أيب أمه، أو: أيب أمية
ورواه سفيان الثوري، ومحاد بن سلمة، عن عطاء، عن حرب، عن خاله )قال محاد:  *

 .رجل من أخواله(
 .ورواه نصري بن أيب األشعث، عن عطاء، عن حرب، أبيه، عن أيب جد ِّه *
س بن الربيع، عن عطاء، عن هانئ بن عبيدهللا، قال: قدم جدي سلمة بن ورواه قي *

 ...سالمة على رسول هللا 
 ورواه أبو محزة السكري، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه. *

من هذه األوجه: الثالثة األُو ل عن عطاء، وهي روايا : أيب  ابن أيب خيثمةوقد أورد 
 األحوص، وعبدالسالم بن حرب، وجرير.

 : أيب جعفر-عن أيب األحوص هاراويوهو -ه بعق  رواية أيب األحوص عن شيخل نقو 
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 غريُ  «أبيه عن»: يقل ومل»، قول ه: (1)حممد بن سعيد ابن األصبهاين، وهو من الثقا  األثبا 
 .األحوص أيب غري: يعين: ابن أيب خيثمةقال  ،«هذا

 ، اللتنيحرب، وجرير، عن عطاء هذا بإسناد رواييت عبدالسالم بن ابن أيب خيثمةمث أيَّد 
 .وقع فيهما إسقاط والد جد ِّ حرب
 السائ ، بن عطاء عن األحوص، أيب حديث بن معني عنا وقد قال الدوري: سألت

 عن ،أمه أيب هجد ِّ  عن» :يقول اأحدً  تعرف :قلت ،أمه أيب جده عن ،عبيدهللا بن حرب عن
 .(3)«فقط ،أمه أيب جده عن :هو اإمن عنده كأنه» قال الدوري:«. ال» :فقال ؟«(2)يهبأ

والظاهر أن الدوري يسأل عن رواية أيب األحوص، اليت فيها زيادة: عن أبيه، فحكى 
 أبيه؟ عن أمه، أيب جد ِّه عن يقول: أحًدا إىل قوله: عن جده أيب أمه، مث سأل: تعرف اإلسناد  

ه اليت ُعرف هبا  يعين: زيادة    ، فلم يعرف-ابن األصبهاينه كالم بكما يوحي -أيب األحوص نفسِّ
 ابن معني ذلك، وفهم الدوري منه أنه ال يصححها، بل يصحح الوقوف عند جد ِّه أيب أمه.

، حيملون أبا األحوص ابن أيب خيثمةويظهر من هذا أن ابن معني، وابن األصبهاين، و 
 يف اإلسناد.« عن أبيه» زيادة  

نسيب،  إمنا هو ترجيح  « أبيه عن»والذي يظهر أن ترجيحهم رواية  من مل يزد فيه: 
خمتصٌّ باألوجه اليت رواها حرب، عن جد ِّه أيب أم ِّه، فإن األصح بالنسبة إىل هذه األوجه: 

 عن أبيه، والوقوف عند: جد ِّه أيب أمه.: عدم زيادة
رواية نصري بن أيب األشعث، فقال عق  أن  -أيًضا-هذا، وقد استغرب عباس الدوري 

 :يونس بن أمحد قال هكذا»رواها عن أمحد بن يونس، عن أيب بكر بن عيا،، عن نصري: 
 .(2)«جد ِّه أيب عن

 بتها اإلسنادية، فإنه مل يأ ِّ يفورواية نصري هذه غريبة  بانفرادها عن بقية األوجه برتكي
 

________________________ 

 (.6911( تقري  التهذي  )1)

، ومل أجد يف «عن أخيه(: »6/630أ(، ونقل املزي يف هتذي  الكمال )82( وقع يف املطبوع، والنسخة اخلطية )ق2)
والذي  ، وإمنا يظهر أن سؤال الدوري متَّجه إىل رواية أيب األحوص،«أخيه»طرق احلديث على اختالفها من رواه بزيادة 

 ، فيظهر أن يف األصل حتريًفا.«عن أبيه»فيها إمنا هو: 

 .(3/621) الدوري برواية ،معني ابن ( تاريخ3)

 .(9/199) البيهقي ( سنن2)
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وجه من أوجه احلديث: عن حرب، عن أبيه، عن أيب جد ِّه، وإمنا يف بعض الطرق: عن  أي
 جد ِّه أيب أمه، ويف بعضها: عن حرب، عن جده، عن أبيه. عن حرب،

من أيب األحوص، ونصري بن أيب السابقتني إمنا وقع وقد يقال: إن اخلطأ يف الروايتني 
، إال أن اخلالف عن عطاء أوسع عن عطاء ااألشعث، ملخالفتهما غريمها، وعدم املتابع هلم

 من هذا، فال بد من النظر فيه مبجموعه.
 ويُلحظ قبل النظر يف االختالف أمران:

أواًل: كثرة األوجه عن عطاء بن السائ ، وأن لكل راو من الرواة عنه وجًها مغايرًا، 
جرير، واتفاق وجرير، مع االختالف عن  ،ق  ُرب أو ب  ُعد، سوى اتفاق عبدالسالم بن حرب

ومحاد بن سلمة، مع اختالٍف يسري بينهما، حيث قال سفيان: عن خاله،  ،سفيان الثوري
 وقال محاد: عن رجل من أخواله، وإن كان هذا االختالف قد يكون مؤثرًا من وجه.

أربعة من أصل مثانية( اختُلف عنه، قلَّ اخلالف عنه أو  وهم ثانًيا: أن عدًدا من الرواة )
 الثبو ، وهو جرير بن عبداحلميد. قويُّ  ن منهم من مل يتبني عنه وجه  كثر، بل إ

من استبعاد رواية قيس بن الربيع، فإن قيًسا  -أيًضا-وال بد قبل النظر يف االختالف 
، ورواه بوجه تام ِّ املغايرةِّ لبقية األوجه، وانفرد -(1)الثاين عشركما مرَّ يف احلديث -ضعيف 

 ن عطاء، عن هانئ بن عبيدهللا، قال: قدم جدي سلمة بن سالمة، فرواه ع-فيما وجد -به 
 ...، فذكره.على رسول هللا 

 خالفوا ،هوغريُ  جرير   احلديث هذا روى»ولذا قال أبو القاسم البغوي بعق  روايته: 
يدل على اعتبار القدر « وغريُه»، مث أسند رواية جرير، وقول البغوي: «إسناده يف اقيسً 

 فإهنم على اختالفهم يف احلديث، مل يقل أحد منهم يف شيخ عطاء: هانئ بناملشرتك بينهم، 
 .عبيدهللا، وال مسَّى أحد  منهم الصحايب: سلمة بن سالمة

 وأما بقية األوجه عن عطاء:
 ض العلماء يف احلديث عن اختالطه،، وقد أفا(2)فإن عطاء بن السائ  ثقة اختلط

 

________________________ 

 (.231( )ص1)

ذلك يف النظر يف ، وسبق «صدوق اختلط»قوله: ( على وصفه ب2692( اقتصر احلافظ يف تقري  التهذي  )2)
 .(653صادي والثالثني )احلاحلديث 
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 .(1)ومساع الرواة عنه
: أن مساع سفيان الثوري منه من السماع هذا احلديث مما ذكروهومما يتصل ببحث 

 القدمي الصحيح قبل االختالط، ومساع جرير منه من السماع احلديث بعد االختالط.
، (2)احلادي والثالثنيواختلفوا يف مساع محاد بن سلمة، على ما سبق بيانه يف احلديث 

 ده.وخالصته: أن محاًدا مسع من عطاء قبل اختالطه وبع
 كل من روى عنه إمنا روى»وقد وضع بعض األئمة قواعد أغلبية، كقول حيىي بن معني: 

يف حديث البصريني الذين حيدثون عنه »، وقول أيب حامت: «يف االختالط إال شعبة وسفيان
 .(3)«ختاليط كثرية

 ،اوزهريً  ،عبةوش الثوري، سفيان نأ :كالمهم جمموع من لنا حصليف»وقال ابن حجر: 
 ،سلمة بن محاد إال ،فيه توقفيُ  عداهم ومن ،صحيح :عنه ،وأيوب ،زيد بن ومحاد ئدة،وزا

 ،-الدارقطين كالم إليه يومي كما- أيوب مع مرةً  مرتني: منه مسع أنه والظاهر قوهلم، فاختلف
 .(2)«أعلم وهللا ،وذويه جرير مع منه ومسع ،البصرة إليهم دخل ملا ذلك بعد ومرةً 

 عنه روى من مجيع وأن»آخر بعد ذكر أهل السماع الصحيح:  والبن حجر يف موضعٍ 
 .(6)«...اختالطه بعد ألنه ،ضعيف فحديثه هؤالء غري

 فيتلخَّص أن أبني   هذه األوجه ضعًفا من جهة اختالط عطاء: رواية جرير بن عبداحلميد،
د إىل كون عنه، وقد سبق أن فيها اختالفًا مل يرتجَّح أيٌّ من وجهيه، فيحتمل أن ذلك عائ

 رواية جرير، عن عطاء، بعد االختالط.
يف اسم شيخ عطاء، فسماه  -كذلك-ويؤكد هذا: أن الرواة عن جرير قد اختلفوا عنه 

 : حرب بن عبيدهللا، ومساه سعيد بن منصور،(5)أبو خيثمة، وحممد بن محيد، وإسحاق بن راهويه
بن يونس: حرب بن هالل،  وأمحد بن حنبل، وأمحد بن منيع، وورد بن عبدهللا، وسريج

________________________ 

 مَّ أطراف ذلك. (، حيث ل332-319( انظر: الكواك  النريا ، البن الكيال )ص1)

 (.665-666( )ص2)

 ( املصدر السابق.3)

 (.3/106( هتذي  التهذي  )2)

 (.226( هدي الساري )ص6)

 .إىل: حرر بن عبدهللا -حيث أخرج رواية إسحاق-( حترف االسم عند ابن بشران 5)
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وجاء  رواية حيىي بن السري ب : محيد بن هالل، و: حرب بن هالل، و: جندب بن هالل، 
، وإن قيل: إن حرب بن هالل وحرب بن (1)وإن صحَّحها ابن السكن إىل: حرب بن هالل

 ، فإن هذا صحيح  يف املؤدى، مع بقاء داللته على االضطراب.(2)عبيدهللا رجل واحد
راجع إىل اختالط عطاء أيًضا،  ،وتضارهبا ،عن عطاءهر أن بقية اختالف األوجه والظا

 سوى رواية سفيان الثوري، ألنه مسع منه قدميًا.
ومتابعة محاد بن سلمة، للثوري، على روايته عن عطاء، تدل على أن هذا من حديث 

 محاد، عن عطاء، قبل االختالط. 
دماء، وكانت وفاته مقاربة لوفاة محاد بن وإىل ذلك، فإن أبا محزة السكري من الق

سلمة، وليس هو بالكويف، وال البصري، بل هو مروزي، فهو بعيد  عن عطاء بالكوفة، وليس 
 من أهل البصرة الذين حيدثون عن عطاء بالتخاليط، وهذه جوان  تقوي روايته عن عطاء.

د  شديد، مرجُع فالظاهر أن عطاء بن السائ  وقع له اضطراب يف هذا احلديث، وتردُّ 
 أكثره إىل اختالطه، ومع ذلك فإن أصح الروايا  عنه: حديث الثوري ومحاد بن سلمة 

 .-كما سبق-
 روى ما :أشبهها فكان وجوه، على عطاء عن الرواة اختلف»ابن أيب حامت:  قالولذا 
 .(3)«األشعث أيب بن ونصري ،األحوص وأيب ،جرير برواية شتغليُ  ومل عطاء، عن ،الثوري

 فيه واالضطراب»وصرَّح باجلمع بني االضطراب وتقوية أحد األوجه: ابن حجر، فقال: 
 .(2)«غريه على مقدَّم فهو االختالط، قبل منه مسع والثوري اختلط، فإنه السائ ، بن عطاء من

 حديث هذا»واكتفى البخاري باحلكم باالضطراب، حيث سأله عنه الرتمذي، فقال: 
 .(6)«احلديث ذاه يصح وال ،اضطراب فيه

 .-بإذن هللا-ه وضعَّفه البخاري يف موضع آخر بأمر آخر يأيت سياقُ 
 

________________________ 

 .-(12/61وفيه سقط متامه من طبعة الرتكي )-( 2/22(، اإلصابة )6/19( أسد الغابة )1)

 .-بإذن هللا-( سيأيت ذلك عند ذكر توثيق ابن حبان له 2)

 (.3/229( اجلرح والتعديل )3)

 (.5/22. وصرَّح بتصوي  رواية سفيان الثوري يف أطراف املسند )(338/ 2) ( اإلصابة2)

 (.103( العلل الكبري )ص6)
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 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجح أن احلديث قد اضطرب فيه عطاء بن السائ  على عدة أوجه، وأن أقرهبا للصواب

 عنه، عن حرب بن عبيدهللا، عن خاله. ،ومحاد بن سلمة ،ما رواه الثوري :عنه
تقوية هذا الوجه انتفاء  أثر االضطراب عليه، بل يبقى عليه من الشك يف وال تعين 

 صحته ما يثريه اضطراب عطاء يف احلديث على ألوان عديدة.
كما أن كونه أقوى عن عطاء نفسه ال يلزم منه بالضرورة أن يكون هو الصحيح يف 

لكن األقرب إىل واقع األمر، فقد يكون حرب  حدَّث به عطاًء على هذا الوجه أو غريه، 
 احلفظ عن عطاء فحس  هو هذا الوجه، لكونه أقدم ما حدَّث به قبل االختالط.

ومن أثر االضطراب على هذا الوجه: أن إدخال الواسطة يف بعض األوجه بني حرب، 
 يثري الشك يف مساع حرب منه. -على االختالف فيه-وصحايب احلديث 

، صرح بسماعه منه يف رواية أيب محزة وحرب بن عبيدهللا من شيوخ عطاء بن السائ 
 .(1)السكري عنه هلذا احلديث، ويف حديث آخر عنه

 الذي عبيدهللا بن حرب عن وسألتهوقد سأل عثمان الدارمي ابن  معني عنه، قال: 
، فكأنه يريد بذلك رفع (2)«ثقة وعطاء ،مشهور هو» :فقال، السائ  بن عطاء عنه يروي

ف، وأن الراوي عنه من الثقا  الذين ال خيتلقون الشيوخ، وال جهالة العني عنه، وأنه معرو 
 غري وهذا»يدلسوهنم، وأما حاله، فقد علَّق ابن القطان على كلمة ابن معني هذه بقوله: 

 .(3)«روايته تقبل ال مشهور من فكم روايته، تثبيت يف كافٍ 
بان ذكره يف ومل أجد لألئمة كالًما يف حاله من جهة الثقة والضعف، سوى أن ابن ح

، وسوى أن ابن حجر فهم (2)ثقاته يف موضعني بامسني: حرب بن عبيدهللا، وحرب بن هالل
 .(6)«لني احلديث»من كالم البخاري اآليت نقله غمزًا فيه، فقال فيه: 

________________________ 

 (.862، 861(، اللطائف، أليب موسى املديين )16د بن عاصم )( جزء حمم1)

 .(93ص) الدارمي برواية معني ابن ( تاريخ2)

 (.3/292( بيان الوهم واإليهام )3)

 (،1/220(، وتعجيل املنفعة )1/320(، وتعقبه يف التفريق بينهما ابن حجر يف هتذي  التهذي  )123، 2/122) (2)
 (.3/10ولسان امليزان )

 (.1152تقري  التهذي  )( 6)
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 عطاء حديث عنبن معني ا سألتوخاله الذي يروي عنه غري معروف، قال الدوري: 
 ؟هذا خاله نم   ...، النيب أتيت :قال ،خاله عن ،دهللايعب بن حرب عن ،السائ  بن
 .(1)«أدري ال» :قال

 ، ومساعه منه، إال أين مل أجد حلربيصر ِّح بقدومه على النيب  -كما هو ظاهر-وهو 
 أن إدخال واسطةٍ  -كما سلف-مساًعا له من خاله، بل إن من أثر االضطراب يف احلديث 

  مساعه منه.ث نظرًا يفحُيدِّ  ،وصحايب احلديث ،بني حرب
 وقد غمز البخاري حرب  بن  عبيدهللا يف حديثه هذا، فأورد يف ترمجته طرفًا من االختالف

 أخرجت فيما العشر  النيب فرض وقد عليه، عتاب  يُ  ال»فيه عن عطاء بن السائ ، مث قال: 
 .(2)«أوسق مخسة يف األرض

فيه، مها: أنه ال  االضطراب   هِّ فغمز البخاري حديث حرب هذا بعلتني، سوى سياقِّ 
 العشر يف زكاة اخلارج من األرض. يتابع عليه، وأنه قد صح خالفه، ففرض النيب 

والعلة األخرية قد أجاب عنها بعض العلماء بتفسري العشور الواردة يف حديث حرب 
 .(3)بن عبيدهللا، وأحاديث ذم العشور، مبا ال تدخل فيه الزكاة املشروعة

ني راوي احلديث، وعدم ثبو  ألجل االضطراب، ولِّ ويتلخص أن احلديث ضعيف 
 مساعه من صحابي ِّه.

 

عرض ابن أيب خيثمة رواية أيب األحوص، عن عطاء بن السائ ، عن حرب، عن 
عن شيخه ابن األصبهاين احلكم بتفرد أيب األحوص بزيادة: عن أبيه، جده، عن أبيه، مث نقل 

 يف اإلسناد.
أيب خيثمة يقر شيخه على ذلك، فإنه أسند بعقبها روايتني من طريق ويظهر أن ابن 

 عطاء، مها روايتا عبدالسالم بن حرب، وجرير، عنه، وليس يف كليهما ما زاده أبو األحوص.
________________________ 

 (.3/611برواية الدوري ) ،( تاريخ ابن معني1)

بعق  رواية محاد بن سلمة، عن عطاء، فظنَّها املزي « وال يتابع عليه»(. وقد جاء قوله: 3/50( التاريخ الكبري )2)
 (.6/629متوجهة إىل محاد، فذكرها بعق  روايته ملا ساق االختالف يف هتذي  الكمال )

(، غري  احلديث، إلبراهيم احلريب 3/18(، سنن الرتمذي )538-532ر: األموال، أليب عبيد )ص( انظ3)
 (.3/39(، معامل السنن، للخطايب )2/31(، شرح معاين اآلثار )1/165)
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نسيب،  ترجيح  ترجيح رواييت عبدالسالم، وجرير، على رواية أيب األحوص، ويظهر أن 
، وذلك النفراد أيب األحوص به، وخمالفته عطاء يرويه عن حرب، عن جده خمتص مبا كان

 .، وهذه مؤيدا  ما أشار إليه ابن أيب خيثمةغريه
 : حيىي بن معني.-إشارة-وقد وافق ابن  أيب خيثمة، وابن  األصبهاين، على ذلك 

 وحيتمل مرجعه إىل اختالطه،أن اخلالف عن عطاء أوسع من هذا، وأن يف الدراسة  وتبنيَّ 
 .، وال يتحمله أبو األحوصاختالط عطاءسببه بيه، يف رواية أيب األحوص، أن خطأ زيادة: عن أ

 اضطرب يف احلديث. عطاء أن حترجَّ مث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:416-2/416)التاريخ الكبري الس ِّ
 :الفاكه واعن/ن( 5252)

 املديين، ج فر أيب عن الفضل، عن عدي حدثين: قال عكابر، عن حممد نا -5252
 .مرة مرة   توضأ  هللا برسول   برأيت: قال ،الفاكه اعن نع ثاعت، عن خزمية عن (1)عمابر عن

 .الفضل عن عدي قال وكذا
 حدثين: قال القطان، س يد عن حيىي حدثين: قال مسلم، عن عفان حدثنا -5252

 ثاعت، عن خزمية عن وعمابرة ،فضيل عن احلابرث حدثين: قال يزيد، عن عمري ج فر أعو
 من خرج فرأيته ،احاج    هللا برسول مع خرجت: قال ،قراد أيب عن الرمحن عبد عن

 أع د، حاجة   أبراد إذا  هللا برسول وكان ،-عالقدح :أو- عاإلداوة ب تهفات   ،اخلالء
 فأقبل .الوضوء ،هللا برسول يا: فقلت ، هللا برسول انصرف حىت ،عالطريق له فجلست

 يف يديه أدخل مث فغسلها، ،يده على هللا برسول فصب   ،إل   -السالم عليه- هللا برسول
 يده على هللا برسول فصب   ،يده أدخل مث واحدة، ضرعة   وجهه عاملاء ضرب[و] ،املاء

 يده ومسح قدمه، ظهر على فضرب عيده، اقبض   املاء قبض مث برأسه، مسح مث واحدة،
 . الظهر لنا فصلى جاء مث قدمه، على

 

 :، عن اعن الفاكهأعو ج فر، عن عمابرة عن خزمية عن ثاعت الوجه األول:
، به، حممد عن عكابر( عن 1116أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة ) أخرجه *
 مبثله.

(، وحممد بن حيىي املروزي يف زوائده 6/266وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري ) *
(، واجلعديات 1116(، والبغوي يف معجم الصحابة )177على الطهور أليب عبيد )

(، من طريق علي بن اجلعد، عن عدي بن 0/17يف الكامل ) (، وابن عدي7660)
 الفضل، به، بنحوه.

________________________ 

 أنه خطأ، صوابه: عمارة.(، ونبه احملقق إىل 211( هكذا وقع يف املطبوع، واملخطوط )ق1)
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أعو ج فر، عن عمابرة عن خزمية عن ثاعت، واحلابرث عن فضيل، عن  :ثاينالوجه ال
 :عبدالرمحن عن أيب قراد

 /اخلاجني(،4441وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ) *
 (، 17706، 16441، 16447وأمحد )

 ب/الثاين(،1276ارخيه )وابن أيب خيثمة يف ت
يف  ، به، بنحوه، واختصره أمحد  عفان( عن ، وابن أيب خيثمة)ابن سعد، وأمحد ثالثتهم
 ومل يسق ابن سعد إال أوله. وابن  أيب خيثمة، املوضع األول،

 (، وابن أيب عاصم يف776ومن طريقه ابن ماجه )-( 1176وأخرجه ابن أيب شيبة ) *
/املربة(، وأبو نعيم يف معرفة 2417لبغوي يف معجم الصحابة )(، وا2022اآلحاد واملثاين )

 ،-(6477الصحابة )
 ،-(1)(2/164ومن طريقه ابن قانع )-( 10101وأمحد )

 (، عن حممد بن بشار بندار،61(، وابن خزمية )776وابن ماجه )
 ( عن خليفة بن خياط،2027وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة -( 10101وائده على املسند )وعبدهللا بن أمحد يف ز 
 عن حيىي بن معني، -(6477الصحابة )
 حممد بن حيىي بن سعيد القطان،عن و 

، والنسائي يف الصغرى -(1/276كما ذكر ابن ماجه يف شرح مغلطاي )-والبزار 
 ذهذي  ومن طريقه املزي يف-( 161(، واملخلص يف املخلصيات )10(، والكربى )1/10)

 ، من طريق عمرو بن علي،-(10/767الكمال )
 بن املديين،ا( عن حممد بن حيىي الذهلي، عن 1/247وعلقه اخلطايب يف غري  احلديث )

مثانيتهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وبندار، وخليفة، وابن معني، وحممد بن حيىي بن سعيد، 
به، خمتصرًا عند أكثرهم، حيث  ،حيىي عن س يد القطانوعمرو بن علي، وابن املديين( عن 

________________________ 

سنن ، قال مغلطاي يف شرح «فضيل، عن عبدالرمحن بن أيب قراد بن احلارث عن خزمية، بن عمارة»( وقع عنده: 1)
 أن فيشبه عبدالرمحن، عن احلارث، احلديث عن هذا روى عمارة أن من قانع ابن ذكره ما وأما(: »1/276ابن ماجه )

 .«الناسخ من ولعله ومهًا، يكون
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، إال خليفة بن خياط، قال «أبعد حاجة أراد إذا  هللا رسول وكان»مل يذكروا إال قوله: 
 «.عن عبدالرمحن بن أيب قراد، بطوله»ابن أيب عاصم يف روايته عنه: 

 بن خزمية، دون احلارث بن فضيل. املديين عمارة   وذكر ابن  
وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  (،244مكارم األخالق )وأخرجه ابن أيب الدنيا يف  *

 (، من طريق احلسن بن أيب جعفر، 1667(، والبيهقي يف شع  اإلميان )6471)
وعنه -( 4610(، والطرباين يف األوسط )1710وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

(، وأبو 2/127)، والدارقطين يف املؤتلف واملختلف -(6467أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 (، من طريق عبيد بن واقد، عن حيىي بن أيب عطاء،4147نعيم يف معرفة الصحابة )

، به، ولفظ احلسن أيب ج فركالمها )احلسن بن أيب جعفر، وحيىي بن أيب عطاء( عن 
:  النيب قالف بوضوئه، يتمسحون الناس فجعل ا،يومً  توضأ  النيب أن: -وليحىي حنوه-
 ،ورسوله هللا حيبه أن سره من: »قال ورسوله، هللا ح : قالوا ،«؟لكذ على حيملكم ما»

، واختصره ابن «جاور من جوار وليحسن اؤمتن، إذا أمانته وليؤد حدث، إذا حديثه فليصدق
 أيب الدنيا، فلم يذكر إال القدر األخري.

 .رادإال أن حيىي بن أيب عطاء جعله عن أيب جعفر، عن عبدالرمحن بن احلارث، عن أيب ق
عند ابن أيب الدنيا، - ومل يذكر احلسن بن أيب جعفر عمارة بن خزمية بن ثابت، وشك  

 يف والد احلارث بني الفضل والفضيل. -والبيهقي
  :أعو ج فر، عن عمابرة عن عثمان عن حنيف، عن القيسي :ثالثالوجه ال

ائي يف ، والنس(1)(6/266(، والبخاري يف التاريخ الكبري )27117أمحد ) أخرجه *
(، من طريق شعبة، عن 761(، وابن املنذر يف األوسط )116(، والكربى )1/01الصغرى )

 من هيد على الهف مباء، أيتبال، فف ،سفر يف  النيب مع كان أنهأيب جعفر، به، بلفظ: 
 .كلتيهما بيديهمرة  رجليه وغسل مرة، وذراعيهمرة،  وجهه ىلوع مرة، افغسله ،اإلناء

________________________ 

 بن عثمان بن عمارة مسع جعفر، بن حممد حدثنا: بشار بن حممد وقال»( وقع يف املطبوعة سقط، إذ جاء فيها: 1)
وقال حممد بن بشار: ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، »(، وفيها: أ711، والنص تامٌّ يف نسخة تشسرتبيت )ق«حنيف

 ي عن حممد بن بشار، ورواه أمحد، وحممد بن أبان واحلديث أخرجه النسائ«. حدثين أبو جعفر املدين، مسع عمارة...
، ثالثتهم عن حممد بن جعفر غندر، به، وهذا الوجه معروف عن غندر، عن شعبة، ذكره ابن أيب -عند ابن املنذر-

 (.160حامت يف العلل )
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 عو ج فر، عن عمابرة عن خزمية، عن برجل من قيس:أ: الوجه الراعع
/املربة( من طريق محاد بن 2411أخرجه أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة ) *

 .(1)، به، بنحوهأيب ج فرسلمة، عن 
 

 روى هذا احلديث عمري بن يزيد أبو جعفر اخلطمي املدين، واخت لف عنه:
 مارة بن خزمية بن ثابت، عن ابن الفاكه:: أبو جعفر، عن عالوجه األول

 ورواه عنه: عدي بن الفضل.
: أبو جعفر، عن عمارة بن خزمية بن ثابت، واحلارث بن فضيل، عن الوجه الثاين

 عبدالرمحن بن أيب قراد:
لكنه مل يذكر عمارة بن -ورواه عنه: حيىي بن سعيد القطان، واحلسن بن أيب جعفر 

 .-فضل، أو ابن الفضيلخزمية، وقال: احلارث بن ال
 : أبو جعفر، عن عبدالرمحن بن احلارث، عن أيب قراد:الوجه الثالث

 ورواه عنه: حيىي بن أيب عطاء.
 : أبو جعفر، عن عمارة بن عثمان بن حنيف، عن القيسي:الوجه الرابع

 ورواه عنه: شعبة.
 : أبو جعفر، عن عمارة بن خزمية، عن رجل من قيس:الوجه اخلامس

 ه: محاد بن سلمة.ورواه عن
من هذه األوجه: الوجهني األولني فحس ، فأورد رواية عدي  ابن أيب خيثمةوقد أورد 

وكذا »مث قال: ، بن الفضل، عن أيب جعفر، عن عمارة بن خزمية بن ثابت، عن ابن الفاكه
، مستغربًا ذكر ابن الفاكه، مث أسند رواية حيىي بن سعيد القطان، عن «قال عدي بن الفضل

  جعفر، عن عمارة بن خزمية بن ثابت، واحلارث بن فضيل، عن عبدالرمحن بن أيب قراد.أيب
________________________ 

قد وقعت ، لسقوط بعض اللوحات من مصورته، و اجلكين( سقطت هذه الرتمجة مع تراجم سابقة والحقة من طبعة 1)
، وبعدها بدأت «محاد بن سلمة، عن أيب جعفر»حملقق ي طبعة مربة اآلل واألصحاب، لكن اإلسناد عندمها توقف عند: 

ه: الطمس قول   ، وات ضح هلما بعد  «كلمات مخس مبقدار )ف( يف طمس»لوحة جديدة، ذكر احملققان أنه وقع يف أوهلا 
(، فوجدت  تتمة اإلسناد 662اجعت  مصورة النسخة املذكورة )قوقد ر «. ، بنحوهعن رجل من قيس، عن النيب »

 «.اخلطمي، عن عمارة بن خزمية، عن رجل من قيس...»واضحة جدًّا: 
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فيظهر أنه يبني ِّ بذلك خطأ رواية عدي بذكر ابن الفاكه، وأن الصواب رواية القطان، 
 لة  ، ولعله اعتمد فيما اعتمد على أن رواية القطان مفص  جبعله عن عبدالرمحن بن أيب قراد

 .تام ة ساقها بطوهلاحني ومتًنا، وهذا أدلُّ على الضبط، وكأنه يشري إىل هذا  مطو لة، إسناًدا
 ر فيه ابن  الفاكه غري  عدي، قال ابنويتأيد هذا بأن احلديث على اختالف رواته مل ي ذك  

 «.الفضل بن عدي غري   اخلطمي جعفر أيب عن رواه أعلم ال وهذا: »عدي بعد أن أسند روايته
ه هذه، فرتجم أيب حامت روايت   ، وهذا ما أعل  به ابن  (1)نفسه مرتوك وعدي بن الفضل يف

 الفضل بن عدي»: قال، مث ساق إسنادهو رواية عدي، البن الفاكه، مث ذكر حديثه من 
 .(2)«احلديث مرتوك

، أن عبدالرمحن (7)وقد ذكر بعض العلماء، كابن منده، وأيب نعيم، وابن األثري، واملزي
إىل اجلمع بني رواية عدي بن  -فيما يظهر-له: ابن  الفاكه، ومردُّ هذا بن أيب قراد يقال 

الفضل، ورواية القطان وغريه، وقد تبني  أن عديًّا مرتوك احلديث، فال عربة بروايته، وال يصح 
 .، بل يكون ما خالفها أمارًة على ضعفهاأن جيمع بينها وبني ما خالفها

بدالرمحن بن أيب قراد، مث ذكر رواية عدي بن وقد أشار إىل ذلك البخاري، فرتجم لع
الفضل بتسميته: ابن الفاكه، وعق   عليها برواية حيىي بن سعيد القطان، ورواية شعبة، اآليت 

 ، مشريًا إىل أن عديًّا خمال ف يف قوله.-بإذن هللا-الكالم عنها 
، مث «عبدالرمحن :هامس   :بلغين»هذا، وقد ترجم البغوي البن الفاكه يف الصحابة، وقال: 

 .(6)«أعلم فيما غريه له وليس»قال عق  إسناد حديثه من طريق عدي بن الفضل: 
 عنه تفرد ،الفاكه بن عبدالرمحن»وقال أبو الفتح األزدي يف الوحدان من الصحابة: 

ه إمنا تعقُّب   ، لكن  (4)، وتعقبه ابن حجر برواية احلارث بن فضيل(6)«خزمية بن عمارة بالرواية
 .لو كان عبدالرمحن بن أيب قراد هو ابن الفاكه، وسبق ما فيه يصح

________________________ 

 (.6666( تقري  التهذي  )1)

 (.1/724( اجلرح والتعديل )2)

 .(6/214(، اإلصابة )10/762(، ذهذي  الكمال )7/776(، أسد الغابة )6/1770( معرفة الصحابة )7)

 (.6/162( معجم الصحابة )6)

 (.121( املخزون )ص6)

 (.6/214(، اإلصابة )2/666( ذهذي  التهذي  )4)



 ونبرع األ و ثاينالاحلديث  016                                                                                                

خال  روى عنه، امسه: عبدالرمحن  -مدار هذا احلديث-كما أن أليب جعفر اخلطمي 
 .(1)بن عقبة بن الفاكه

ه، عن خاله هذا: عبدالرمحن ابن  وقد روى عدي بن الفضل نفس ه، عن أيب جعفر نفسِّ
 .(2)الفاكه، عن جده الفاكه، حديثًا

أن ابن الفاكه دخل على عدي بن الفضل، أو أدخله، من جهة أنه خال أيب  يحتملف
ه يف هذا احلديث.  جعفر اخلطمي، شيخِّ

 بن ةعمار حديث أيب جعفر اخلطمي، عن  :كما حيتمل أيًضا: أنه كان يف أصل عدي
على  ، فإن )الفاكه( هو جد خزمية، والد عمارة، فقد يكون وقعالفاكه بن ثابت بن خزمية

 .)جد ِّ أبيه( عدي لشدة ضعفه هذا التحريف، وجعله عن عمارة، عن أبيه، عن جد ِّه
 :-سوى الوجهني األولني-وأما األوجه األخرى عن أيب جعفر 

فقد وافق احلسن  بن  أيب جعفر حيىي بن  سعيد القطان على الرواية عن أيب جعفر، عن 
 يذكر عمارة بن خزمية بن ثابت، وهذا تقصري احلارث بن فضيل، عن عبدالرمحن بن أيب قراد، ومل
 يف والد احلارث، فقال: احلارث بن الفضل، أو منه، والقطان حفظ ما مل حيفظه، وشك  احلسن  

 ي شك احلسن.أحد وجه    صواب  القطان بابن فضيل يبني ِّ  م  ز  ابن الفضيل، وج  
 ، واحلسن-تخريجكما سبق يف ال-وقد خالف احلسن يف منت احلديث، فجاء مبنت مغاير 

 ، والصواب حديث القطان.(7)بن أيب جعفر ضعيف احلديث
 قراد أيب عن احلارث، بن عبدالرمحن عن ،أيب جعفر عن عطاء، أيب بن حيىيوأما رواية 

 ، ففيها خمالفة من ثالث جهات: السلمي
 قل : احلارث بن فضيل، إىل: عبدالرمحن بن احلارث. -1

________________________ 

(، اجلرح والتعديل 6/701/متمم تابعي أهل املدينة(، التاريخ الكبري )760( انظر: طبقات ابن سعد )ص1)
 (.10/271ذي  الكمال )(، ذه7/622(، املستدرك )6/741(، األسامي والكىن، أليب أمحد احلاكم )6/776)

( متابعًة ليوسف بن خالد السميت يف حديٍث رواه 0/174( مل أجد روايته مسندة، وإمنا عل قها الطرباين يف األوسط )2)
 (،1714(، وسنن ابن ماجه )14027عن أيب جعفر، عن خاله، به، وهو املشهور بروايته عنه، وروايته يف مسند أمحد )

(، واألوسط 17/727(، ومعجمي الطرباين: الكبري )2/774معجم الصحابة، البن قانع )(، و 642وكىن الدواليب )
 (.0742(. والسميت مرتوك مت هم بالكذب، كما يف تقري  التهذي  )0277)

 (.1222( تقري  التهذي  )7)



 ونبرع األ و ثاينالاحلديث  014                                                                                                

 جعل احلديث من حديث أيب قراد، بدل: عبدالرمحن بن أيب قراد. -2
 املغايرة يف منت احلديث. -7

 اإلسناد، هبذا إال قراد أيب عن احلديث هذا يروى ال»وقد قال الطرباين بعق  احلديث: 
 «.واقد بن عبيد به تفرد

اقد، وهو ، والراوي عنه عبيد بن و (1)«جمهول»وحيىي بن أيب عطاء قال فيه أبو حامت: 
، فهذا الوجه منكر، وال تفيده رواية احلسن بن أيب جعفر يف املنت، فإن الضعف (2)ضعيف

 فيه شديد.
كان يغمز هذه الزيادات اليت   (7)«اكالمً  حيىي غري   فيه زاد وقد»ولعل البزار حني قال: 

 زادها راويا هذين الوجهني الضعيفني.
 وأما روايتا شعبة، ومحاد بن سلمة:

قتا يف جعل صحابيه قيسيًّا، واختلف الرجالن عن أيب جعفر اخلطمي يف الراوي فقد اتف
 عن القيسي:

 .فسماه شعبة: عمارة بن عثمان بن حنيف *
 ومساه محاد: عمارة بن خزمية بن ثابت. *

ورواية محاد مؤي دة بالقدر الذي تشرتك فيه مع رواية حيىي بن سعيد القطان، عن أيب 
 عمارة بن خزمية بن ثابت. جعفر، به، فإن فيها:

 أن شعبة معروف بالغلط يف أمساء الرجال. (6)السادس عشروقد مر  يف احلديث 
 حديث الصحيح»ولذا قال أبو زرعة الرازي، وسئل عن حديثي حيىي القطان، وشعبة: 

 .(6)«القطان سعيد بن حيىي

________________________ 

 (.1/101( اجلرح والتعديل )1)

( أن مدار هذا الوجه على 0/206بة )(. ومما يستغرب أن ابن حجر ذكر يف اإلصا6711( تقري  التهذي  )2)
من عدة مصادر، وليس يف أيٍ  منها هذا االسم، مع استبعاد  -كما مر  -عبدهللا بن قيس، وهو ضعيف، والوجه خمر ج 

 ، فاهلل أعلم.«حيىي بن أيب عطاء»، أو: «عبيد بن واقد»حترُّفه عن 

 (.1/276( شرح مغلطاي على ابن ماجه )7)

 (.277-270( )ص6)

 (.160( علل ابن أيب حامت )6)
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 ية صحايب احلديث.، كما يتوج ه إىل تسموهذا يتوج ه إىل تسمية شيخ أيب جعفر أواًل 
 .-كما مر  - إال أن شعبة متاب ع  يف جعل الصحايب رجاًل من قيس، تابعه محاد بن سلمة

 األنصاري،»وقد ن س  عبدالرمحن بن أيب قراد سلميًّا، قال ابن حجر يف ترمجته: 
 .(1)«الرب عبد وابن ،نعيم أبو بالثاين وجزم .السلمي :ويقال

 ، وأما قبل ، فقد ذكره خليفة بن-حبس  حبثي-به سلميًّا وأبو نعيم هو أول من رأيته نس
 .(2)«آبائه أقصى إىل انسبً  له حنفظ مل ممن األنصار ومن»خياط يف باٍب ترجم عليه بقوله: 

والظاهر أن أبا نعيم اعتمد على ما ساقه يف ترمجته، حيث إنه بدأ ترمجته بإخراج رواية 
ن بن أيب جعفر، مث ختم برواية حيىي بن أيب عطاء، حيىي القطان هلذا احلديث، مث رواية احلس

 وفيها: عن أيب قراد السلمي.
ولعل أبا نعيم استنبط من هذه الرواية أن صحايب احلديث سلمي، وإن وقع اخلطأ يف 
تسميته ومن دونه، وإن كانت الرواية ضعيفة، فإن مثل هذا الباب ال يشرتط فيه األسانيد 

 و قراد سلمي، فسيكون ابن أيب قراد كذلك.الصحيحة اجلياد. وإن كان أب
وهذا إن صح، فإن رواييت شعبة، ومحاد بن سلمة، ملتئمتان مع رواية حيىي القطان، فإن 

 قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن يمل  س  ًما الذي ي نس  إليه السُّل مِّيُّون هو س ل ي  
جلد األعلى، ويف خرٍب ملعتمر بن ، وقد ي نس  السُّل مي قيسيًّا باعتبار ا(7)مضر بن عيالن

سليمان أن أباه كان مكاتًبا لبحري بن حبران )من بين مرة(، وأمه كانت موالة لبين س ليم، 
 بن قيس من فأنت ،مرة بين من كنت نإف»، قال: «القيسي»فأمره أبوه أن يكت  يف نسبه: 

 .(6)«عيالن قيس من فأنت ،ليمس   بين من كنت وإن ثعلبة،
 قرب من ختطئة شعبة، خاصة مع متابعة محاد بن سلمة له.ولعل هذا أ

وإن مل يصح، فرواية حيىي القطان أرجح، ألن فيها تسمية للرجل، وهو مقدار  يقبل من 
حافظ كيحىي القطان ولو انفرد به، وألن يف حديثه تفاصيل كثرية، وسياقة طويلة، تدل على 

 ضبطه للحديث، وإتقانه، وحفظه.
________________________ 

 (.2/761(، واالستيعاب )6/1770معرفة الصحابة ) :ل يفق  (، وما ن   6/216( اإلصابة )1)

 (.176( طبقات خليفة بن خياط )ص2)

 (.0/111( األنساب، للسمعاين )7)

 (.17/216(، األنساب، للسمعاين )2/644(، غري  احلديث، البن قتيبة )6/27( التاريخ الكبري )6)
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 الراجح:احلكم على الوجه 
 ترجح أن احلديث يرويه أبو جعفر عمري بن يزيد اخلطمي، عن عمارة بن خزمية بن ثابت،

 واحلارث بن فضيل، عن عبدالرمحن بن أيب قراد.
 .(1)وأبو جعفر عمري بن يزيد ثقة، وثقه ابن معني، والعجلي، وابن منري، والنسائي، والطرباين

 بن ثابت، واحلارث بن فضيل.وقد صرح بسماعه من شيخيه: عمارة بن خزمية 
 .(7)كان يكىن  عمارة، وهو ابن الصحايب املعروف: خزمية بن ثابت، وب(2)وعمارة ثقة

 .(6)واحلارث بن فضيل ثقة أيًضا
ومل أجد ألي منهما تصرحًيا بالسماع من عبدالرمحن بن أيب قراد، إال أن شعبة قال يف 

 ، وقد مر  أن«القيسي حدثين نيف، قال:ح بن عثمان بن عمارة مسعت»روايته عن أيب جعفر: 
شعبة وهم يف اسم عمارة، وإمنا هو عمارة بن خزمية بن ثابت، وأما التصريح بالسماع، فهذه 

 كان التصريح ي سند إليه.  ن  توهيمه فيها، وإن مل يضبط اسم قائله، أو م   ظهربابة شعبة اليت ال ي
 وعليه، فهذا إسناد صحيح.

، وقال أبو (6)«إال هذا احلديث علم روى عبدالرمحن عن النيب ال ن»وقد قال البزار: 
 .(4)«احلديث هذا غري قراد أيب البن أعلم وال»القاسم البغوي: 

 يف الوضوء، (0)وخالف ذلك أبو عمر ابن عبدالرب، فقال: له حديث آخر»قال مغلطاي: 
 .(7)«وله أحاديث

________________________ 

 األئمة عِّ ، ويف هذا قصور، مع توثيق مج  «صدوق»وصفه بقوله:  على (6117)التهذي  يف تقري  اقتصر ابن حجر ( 1)
 (:6217، ولذا قال الذهيب يف الكاشف )، سوى أن ابن املديين ذكر أن أهل املدينة ال يعرفونهله، ومل أجد من تكلم فيه

 .(7/727. انظر: ذهذي  التهذي  )«ثقة»

 (.6766التهذي  ) ( تقري 2)

 (.7/267( ذهذي  الكمال )7)

 (.1762( تقري  التهذي  )6)

 (.1/276( شرح مغلطاي على ابن ماجه )6)

 /املربة(.6/147( معجم الصحابة )4)

 ( يعين: باإلضافة إىل حديث التباعد إذا أراد احلاجة، حيث كان مغلطاي يشرحه.0)

 (.2/761االستيعاب ) :عن -خمتصرًا-ل (. والنق1/276ابن ماجه )( شرح مغلطاي على 7)
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 إىل أحاديث، ومجعه يف لفظ واحد،والظاهر أن اخلالف راجع إىل تقطيع احلديث الطويل 
باالعتبارين، وكذلك األمر بالنظر إىل اللفظ الذي زاده احلسن بن أيب  وأحاديث   فهو حديث  

، ل  ص  ن ف  جعفر، وحيىي بن أيب عطاء، عن أيب جعفر اخلطمي، فإن م   ه جعله حديثًا مستقالًّ
: -وقد سبق-متام كالمه ومن مل يفعل أدرجه يف هذا احلديث، وهذا ما فعله البزار، فإن 

 «.كالًما  -يعين: القطان-وقد زاد فيه غري  حيىي »
 

عن أيب جعفر اخلطمي، فأورد رواية عدي بن أورد ابن أيب خيثمة وجهني من اخلالف 
، مث استغرهبا، وعق  الفاكه ابن عن ثابت، بن خزمية بن عمارة عنالفضل، عن أيب جعفر، 

 خزمية بن وعمارة فضيل، بن ، عن احلارثىي بن سعيد القطان، عن أيب جعفرحيعليها برواية 
 ، مشريًا إىل إعالل الرواية األوىل، هبذه.قراد أيب بن الرمحن عبد عن ثابت، بن

مفصلة إسناًدا ومتًنا، والتفصيل  -مع حفظه وإمامته-ولعله استند إىل أن رواية القطان 
 قرينة على الضبط.

ا مل يتابع على ذكر الفاكه، وأنه مرتوك احلديث، أن عديًّ  يؤكد ذلك: وقد تبني أن مما
 وأنه حيتمل يف دخول )ابن الفاكه( عليه احتماالن مر ا يف الدراسة.

 ووافق ابن  أيب خيثمة على إعالل رواية عدي: ابن أيب حامت، وابن عدي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:2/916)التاريخ الكبري الس ِّ
 ،-سليمان: ي ين- التيمي: قال علية، عن إمساعيل نا: قال مسدد، حدثنا -3652

 ،اليوم منفوسة نفس من ما»:  هللا برسول قال: قال عبدهللا، عن جاعر عن نضرة، أيب عن
 .«حية وهي سنة مائة عليها يأيت ال: قال أو منكم،: قال أدبري فال :قال

 :هند أيب عن داود وخالفه .جاعر عن نضرة، أيب عن: التيمي قال كذلك
 داود عن األمحر، خالد أعو حدثنا: قال القرشي، محيد عن أمحد حدثنا -3652

 ،تبوك من  النيب برجع ملا: قال س يد، [أيب] عن ة،نضر  أيب عن ،-هند أيب اعن: ي ين-
 منكم األبرض ظهر على وال ،سنة مائة أحدكم على يأيت ال»: فقال ؟الساعة عن سألوه
 .«اليوم منفوسة نفس

 

 :أعو نضرة، عن جاعر عن عبدهللا الوجه األول:
  (13739، وأمحد )-(2383وعنه مسلم )-( 83013 ييبة )ابن أيب أخرجه *

وعنه ابن حبان -( 2210، وأبو يعلى )-(19/373ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-
 ، من طريق يزيد بن هارون،-(8/303كما يف إحتاف املهرة )-، وأبو عوانة -(2667)

 ( عن حممد بن أيب عدي،18231وأمحد )
 (، من طريق معتمر بن سليمان،8/866(، واحلاكم )2383ومسلم )

 ، به، بنحوه.سليمان التيميبن هارون، وابن أيب عدي، ومعتمر( عن ثالثتهم )يزيد 
 (،13123، 18010، 18831(، وأمحد )1030وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت ) *
، وابن أيب -(8/897كما يف إحتاف املهرة )-(، وأبو عوانة يف مستخرجه 2383ومسلم )

(، من 9/377 دئال  النبوة )(، والبيهقي يف2630(، وابن حبان )3972حامت يف تفسريه )
 طريق أيب الزبري،

ومن طريقه -( 13730، وأمحد )-(2383وعنه مسلم )-( 83016وابن أيب ييبة )
 ،-(19/373(، واملزي يف هتذيب الكمال )2/210اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )

 من طريق ،-(8/303كما يف إحتاف املهرة )-(، وأبو عوانة يف مستخرجه 2383ومسلم )
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 سليمان التيمي، عن عبدالرمحن بن آدم صاحب السقاية،
(، 691(، والبخاري يف األدب املفرد )1729(، وعبد بن محيد )18802وأمحد )
 (، من طريق أيب سفيان،2872، 1622(، وأبو يعلى )2237والرتمذي )

 ( من طريق احلسن البصري،18868وأمحد )
، والطحاوي يف -(8/120إحتاف املهرة )كما يف -(، وأبو عوانة 2383ومسلم )

(، من طريق سامل بن 8180(، والدينوري يف اجملالسة )809، 803يرح مشك  اآلثار )
 أيب اجلعد،

 (، من طريق وهب بن منبه،8/866(، واحلاكم )3979وابن أيب حامت يف تفسريه )
أيب اجلعد،  ستتهم )أبو الزبري، وعبدالرمحن بن آدم، وأبو سفيان، واحلسن، وسامل بن

 ، به، بنحوه، ويف رواية أيب سفيان قصة وتفاصي .جاعر عن عبدهللاووهب بن منبه( عن 
 :أعو نضرة، عن أيب س يد اخلدبري :الوجه الثاين

(، وأبو عوانة، كما يف 2386ومن طريقه مسلم )-( 83013أخرجه ابن أيب ييبة ) *
 ،-(3/881إحتاف املهرة )

 ،-(2639ومن طريقه ابن حبان )-( 110وأبو سعيد األيج يف حديثه )
 ( عن حممد بن عبدهللا بن منري،2386ومسلم )

 ، به، بنحوه.أيب خالد األمحرثالثتهم )ابن أيب ييبة، واأليج، وابن منري( عن 
، وابن األعرايب يف معجمه -(3/881كما يف إحتاف املهرة )-وأخرجه أبو عوانة  *

 (، من طريق علي بن مسهر،2270)
 (، من طريق حيىي بن زكريا بن أيب زالدة،08(، والصغري )2217ين يف األوسط )والطربا

 ، به، بنحوه.داود عن أيب هندكالمها )ابن مسهر، وابن أيب زالدة( عن 
 إئا أن ابن أيب زالدة جعله عن داود، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب سعيد.

 

 واختُلف عنه: روى احلديث أبو نضرة املنذر بن مالك،
 : أبو نضرة، عن جابر بن عبدهللا:الوجه األول

 ورواه عنه: سليمان التيمي.
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 : أبو نضرة، عن أيب سعيد اخلدري:الوجه الثاين
 .-من رواية أيب خالد األمحر، وعلي بن مسهر، عنه-ورواه عنه: داود بن أيب هند 

 :روايته يف أنه قد اختُلف عن داود بن أيب هندقد تبني يف التخريج و 
 داود، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد. فرواه أبو خالد األمحر، وعلي بن مسهر، عن *
 ورواه ابن أيب زالدة، عن داود، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب سعيد. *

 إئا ،عثمان أيب عن ،داود عن يروه مل»قال الطرباين عقب إخراج رواية ابن أيب زالدة: 
 «.زالدة أيب ابن

، وهو البزاز التسرتي سيار أيب محويه بن أمحدين يف رواية ابن أيب زالدة هو: وييخ الطربا
 .(1)رج  جمهول احلال

 .، والصواب أن داود يرويه عن أيب نضرة، ئا عن أيب عثمانفهذه الرواية ضعيفة
 وأما اخلالف عن أيب نضرة:

عن جابر، مث مبتدلًا برواية سليمان التيمي، عن أيب نضرة،  ابن أيب خيثمةفقد ساقه 
، مث ساق «هند أيب بن داود وخالفه. جابر عن نضرة، أيب عن: التيمي قال كذلك»قال: 

 رواية داود، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري.
 -وهللا أعلم-، والذي يظهر (2)ظاهرة هبذا الرسم يف النسخة اخلطية« كذلك»وكلمة: 

، اليت يسوقها ئاستغراب الرواية «لكذا قا»أهنا ئا حتم  دئالة قوله يف مواضع أخرى: 
 .(8)، اليت يوردها أحيانًا جملرد حكاية اخلالف«خالفه»وإعالهلا، خاصة أنه استعم  صيغة: 

 فالنظر إذن يف قرالن ومرجحات ك  وجه:
 فمن قرالن ترجيح رواية سليمان التيمي، عن أيب نضرة:

 .(8)أبو خالد صدوق خيطئ أن الراوي عن داود:
  عن داود، خالد األمحر، عن داود، أيهر، وأقدم، من رواية علي بن مسهر،ورواية أيب 

 ة، وابن األعرايب، عن علي بن سه كما يتضح من خترجيهما، فإمنا أخرج الثانية: أبو عوان
 

________________________ 

 (.176( إرياد القاصي والداين )ص1)

 (.221( )ق2)

 .(333(، واحلادي والثالثني )ص230السادس عشر )ص(، و 193-198السابع )ص احلديثكما مرَّ يف ( 8)

 (.2380( تقريب التهذيب )8)
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 البزاز، عن خالد بن أيب يزيد القرين املزريف، عن علي بن مسهر.
 هبذا اإلسناد الفرد، والراوي عن علي بن مسهر فهي رواية ظهرت يف أواخر القرن الثالث

 يأدر  ئا»: عنه سئ  ملا أمحد، وعلي بن مسهر نفسه مع ثقته له غرالب، قال (1)صدوق
 .(2)«حفظه من حيدثهم فكان بصره ذهب قد كان،  أقول كيف

ويبقى يف صالحية إسناد تقوية رواية أيب خالد األمحر نظر، ففي صالحية هذه الرواية ل
 أيًضا. داود بن أيب هند ملقابلة رواية سليمان التيمي ومعارضتها نظر  رواية 

 كثري كان»وإن صح اإلسناد عن داود، فإنه كان يهم بأخرة، وقال فيه أمحد: 
، يعين: جتيء عنه الروايات على أوجه، وأما سليمان التيمي، فثقة مل (8)«واخلالف ضطرابائا

 .(8)تكلم فيهأجد من 
فيما -لتيمي أيًضا: املتابعات العديدة أليب نضرة، عن جابر، وهي ومما يؤيد رواية ا

 متابعات، تؤكد أن جابرًا هو خمرج احلديث وراويه، ومل أجد رواية للحديث من ست   -وجدت
وجه آخر عن أيب سعيد، سوى رواية ابن أيب زالدة، عن داود بن أيب هند، عن أيب عثمان 

 .هنا تعود إىل رواية أيب نضرة، عن أيب سعيد، وأالنهدي، عنه، السابق بيان ضعفها
 ويف ثنايا هذه املتابعات ما يؤكد أن احلديث جلابر، فمن ذلك: 

، «العمر من نقصان: جابر ففسر»قول عبدالرمحن صاحب السقاية بعقب حديثه: 
 بعقب حتديثه به. جابرللحديث فسره به فنق  تفسريًا 

 األنصار من لرج  ولديان، عنه، حيث قال: والقصة اليت ساقها جابر يف رواية أيب سف
 فوجدوه ،فأتوه نستأمره، حىت  هللا رسول باسم نسميك ئا: فقالوا ا،حممدً  فسماه ،غالم
 جئتم: فقال لعالشة، مشربة يف فوجدوه ،قدمه انفركت وقد خشبة، على فرس من سقط قد

 ،«بكنييت تكنوا وئا مسي،با مسوا»:  هللا رسول فقال نعم،: فقالوا وكذا؟ كذا عن تسألوين
 عليها يأيت منفوسة نفس من ما»: فقال الطريق، يف ذلك كان قد: قالوا الساعة؟ وذكرمت: قال
 «.سنة لةام

________________________ 

 (.1969)( تقريب التهذيب 1)

 .(8/168، هتذيب التهذيب )(8377تقريب التهذيب ) (2)

 (.1/302التهذيب )(، هتذيب 1310)تهذيب تقريب ال( 8)

 (.2/66(، هتذيب التهذيب )2303( تقريب التهذيب )8)
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على الضبط واإلتقان، وهي هنا تدل على أن هذا احلديث ملحق  ي القصة دل ذكرو 
 ج يف الصحيحني، وهو حديث مشهور عن جابر، خمر «مسوا بامسي، وئا تكنوا بكنييت»حبديث: 

 .(1)وغريمها عنه
 ذلك تذاكرنا»ومن ذلك: قول سامل بن أيب اجلعد بعدما حدَّث باحلديث عن جابر: 

، وهذا تصريح بأن جابرًا حدَّث باحلديث، وبأهنم «يومئذ خملوقة نفس ك  هي إمنا عنده،
 تذاكروه وقتها عنده.

 رضي- هللا عبد بن جابر عنه سألت ما هذا»ومن ذلك: قول وهب بن منبه يف روايته: 
 ، فهو حديث ضمن سلسلة أحاديث )صحيفة( سأل عنها وهب  ...«فأخربين ،-عنهما هللا

 جابرًا.
 فإذا اجتمع هذا إىل ما سبق مما يف إسناد رواية داود بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب

 سعيد، من ضعف، تبني رجحان رواية التيمي، عن أيب نضرة، عن جابر، بوضوح.
ًحا (2)-فيما يظهر- ا، وكال اإلسنادين جادة عن أيب نضرةهذ ، فسلوك اجلادة ليس مرج ِّ
 قويًّا هنا.

 -بعد حديث ابن عمر يف الباب-وقد أخرج مسلم يف صحيحه اإلسنادين مًعا، لكنه بدأ 
برواية أيب الزبري، عن جابر، مث ثىن برواية أيب نضرة، عن جابر، ورواية عبدالرمحن صاحب 

عن جابر، مث أخرج رواية أيب نضرة، عن أيب سعيد، مث عقَّب بعدها برواية سامل بن  السقاية،
 أيب اجلعد، عن جابر.

والذي يظهر من هذه السياقة: أن مسلًما مل يُرِّد ختريج رواية أيب نضرة، عن أيب سعيد، 
على علَّتها، احتجاًجا، وإمنا ذكرها استطراًدا، لبيان إسناٍد آخر جاء عن أيب نضرة، أو تنبيًها 

 .-رضي هللا عنه-بإيرادها يف ثنايا رواياٍت كل ها عن جابر 
 احلكم على الوجه الراجح:

 ترجح أن احلديث يرويه أبو نضرة، عن جابر بن عبدهللا.
________________________ 

، من طريق بعض رواة هذا احلديث (2188(، مسلم )9169، 9130، 8383، 8113، 8118( البخاري )1)
 (.323، 130، 8/123(، إحتاف املهرة )831، 826، 2/271فة األيراف ). وانظر: حتعن جابر

(، 838-2/806كما يف حتفة األيراف )  ،مخسة عشر حديثًاعن جابر:  -فقط- املحقاهت( له يف الكتب الستة و 2)
 .(802-8/832كما يف حتفة األيراف ): اثنان ومثانون حديثًا،  وعن أيب سعيد
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، وقد تابعه ستة من الرواة عن جابر، منهم بعض أصحابه املعروفني،  (1)وأبو نضرة ثقة
 كأيب الزبري، وسامل بن أيب اجلعد.

ورواية أيب نضرة عن جابر خمرجة يف صحيح مسلم، ووجدت له روايات يصرح بسماعه 
 منه فيها.

 فاحلديث صحيح.
 

عرض ابن أيب خيثمة اختالف سليمان التيمي، وداود بن أيب هند، عن أيب نضرة، 
 جبع  األول حديثه عن جابر، والثاين عن أيب سعيد اخلدري.

 بن أيب خيثمة يرجح أحد الوجهني.ومل يظهر يل أن ا
 وتبني أن الوجه األول هو الراجح، لعدة قرالن.

 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.9367( تقريب التهذيب )1)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:2/726)التاريخ الكبري الس ِّ
 أيب عن مرة، بن عمرو عن األعمش، عن جرير، نا: قال أيب، حدثنا -5252

 ،شاب إين ،هللا ولبرس يا: فقلت ،اليمن إىل  النيب ب ثين: قال علي، عن البخرتي،
 إن»: وقال ،صدبري فضرب: قال .[يددش] بينهم والقضاء ،أسنان قوم   إىل تب ثين وإنك

 .اثنني بني قضاء يف شككت فما: قال ،«لسانك ويثبت ،قلبك سيهدي هللا
 .س يد :وامسه ،البخرتي وأب :هو علي عن حدث هذا الذي البخرتي وأبو -5252

 البخرتي أيب س يد عن خباب، بن يونس عن مسلم، بن عبادة نا: قال ن يم، أبو كابذ حدثنا
 .الطائي

 :علي من احلديث   هذا البخرتي أبو يسمع ومل
 أيب عن مرة، بن عمرو عن ش بة، أخربنا: قال مرزوق، بن عمرو حدثنا -5252

 .حنوه ذكر مث ،...السالم عليه ب ثين ملا: قال ا،علي   مسع برجل   حدثين: قال البخرتي،
 [قال:]، ش بة حدثنا: قال حممد، بن حجاج نا: قال م ني، بن حيىي حدثين -5255

 .«برآه وال ،اعلي   البخرتي أبو يدبرك مل»
(، بعد أن 171صن التاريخ الكبري )م« قطعة من الكوفيني»وقال ابن أيب خيثمة يف 

 أسند رواية األعمش:
 .علي عن ي،البخرت  أيب عن: األعمش قال كذا

 .«رآه وال عليًّا، البخرتي أبو يدرك مل»قوله: مث ، مث أسند رواية شعبة
 

 :أبو البخرتي، عن علي بن أيب طالب الوجه األول:
، به، مبثله، دون قوله: أيب خيثمة/الكوفيني( عن أبيه 633أخرجه ابن أيب خيثمة ) *

 فما شككت...
 من طريق يوسف /فضائل الصحابة(،92(، وابن بطة يف اإلبانة )212وأخرجه البزار ) *

 بن موسى،
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 من طريق عثمان بن أيب شيبة، (1)ب(111وأبو سعيد النقاش يف القضاة والشهود )ق
 ، به، بنحوه.جريركالمها )يوسف، وعثمان( عن 

(، وابن 2612(، وابن ماجه )29(، وعبد بن محيد )2/666وأخرجه ابن سعد ) *
/فضائل الصحابة(، والبيهقي 92ة )(، وابن بطة يف اإلبان/الفالح7976املنذر يف األوسط )

 (، من طريق يعلى بن عبيد،1/626يف دالئل النبوة )
(، والنسائي يف الكربى 2612(، وابن ماجه )62661، 22623وابن أيب شيبة )

(، من 126(، وابن عساكر يف معجمه )223(، وابن املغازيل يف مناقب علي )3671)
 طريق أيب معاوية حممد بن خازم الضرير،

ومن طريقه ابن -( 921(، وأبو يعلى )3676(، والنسائي يف الكربى )767محد )وأ
 ، من طريق حيىي بن سعيد القطان،-(92/633عساكر يف تاريخ دمشق )

 ( عن عبدهللا بن منري،239وأمحد يف فضائل الصحابة )
ومن طريقه حممد بن خلف وكيع يف أخبار القضاة -( 67واحلسن بن عرفة يف جزئه )

/فضائل الصحابة(، وابن منده يف جملس من أماليه 92، وابن بطة يف اإلبانة )(1/72)
 ،األبار حفص أيب عبدالرمحن بن عمر(، عن 12/37/خمطوط(، والبيهقي )221)

 ( من طريق عيسى بن يونس،3679والنسائي يف الكربى )
 /فضائل الصحابة( من طريق حماضر بن املورع،92وابن بطة يف اإلبانة )

 ( من طريق أيب بكر بن عياش،6/161) واحلاكم
 ( من طريق عبدالسالم بن حرب،9/631وأبو نعيم يف حلية األولياء )

 ( من طريق جعفر األمحر،92/633وابن عساكر يف تاريخ دمشق )
(، من 6/127(، وابن األثري يف أسد الغابة )92/633وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 طريق علي بن مسهر،
 ( عن صاحل بن أيب األسود،9/173يف العلل ) وعلقه الدارقطين

________________________ 

 الظاهرية، باملكتبة العمرية، املدرسة جماميع من( 72)ورقات، ضمن اجملموع  7 وصل إلينا من هذا الكتاب قطعة يف( 1)
 ( إىل أيب نعيم األصبهاين.616وقد كان منسوبًا باالحتمال يف فهرس جماميع العمرية )ص
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االثنا عشر راويًا )يعلى، وأبو معاوية، والقطان، وابن منري، وأبو حفص األبار، وعيسى، 
وحماضر، وأبو بكر بن عياش، وعبدالسالم، وجعفر األمحر، وابن مسهر، وصاحل بن أيب 

 ، به، بنحوه.األعمشاألسود( عن 
 عله عن األعمش، عن أيب ظبيان، عن علي.إال أن صاحل بن أيب األسود ج

(، 226(، وأبو يعلى )3673(، والنسائي يف الكربى )2/666وأخرجه ابن سعد ) *
(، والدارقطين يف العلل 96(، وشرح مشكل اآلثار )322والطحاوي يف أحكام القرآن )

 ،227ي )/فضائل الصحابة(، وابن املغازيل يف مناقب عل12(، وابن بطة يف اإلبانة )9/173)
(، 621(، والبزار )2/666(، من طريق شيبان بن عبدالرمحن النحوي، وابن سعد )226

(، من طريق 1111، واآلجري يف الشريعة )-(11/622كما يف إحتاف املهرة )-وابن خزمية 
(، والنسائي يف 1212(، وفضائل الصحابة )777عبيدهللا بن موسى، وأمحد يف املسند )

(، وابن املنذر يف 1/31يق حيىي بن آدم، ووكيع يف أخبار القضاة )(، من طر 3676الكربى )
 (/الفالح7973(، من طريق خلف بن الوليد، وابن املنذر يف األوسط )/الفالح7973األوسط )

(، وشرح مشكل اآلثار 326من طريق عبدهللا بن رجاء، والطحاوي يف أحكام القرآن )
من طريق أيب غسان مالك بن إمساعيل،  (،92/632(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )92)

/فضائل الصحابة( من طريق خمول بن إبراهيم، وابن املغازيل يف 11وابن بطة يف اإلبانة )
، سبعتهم )عبيدهللا بن موسى، وحيىي بن محاد بن عبدالرمحن( من طريق 222مناقب علي )

لرمحن بن محاد( عن آدم، وخلف بن الوليد، وعبدهللا بن رجاء، وأبو غسان، وخمول، وعبدا
( من طريق عمرو بن أيب املقدام، واخلطيب يف تلخيص املتشابه 611البزار )و إسرائيل، 

( من طريق احلسن بن صاحل، ثالثتهم )إسرائيل، وابن أيب املقدام، واحلسن بن 1/132)
 صاحل( عن أيب إسحاق السبيعي،

ابن أيب -ن ثابت ( من طريق عمرو ب1/31وحممد بن خلف وكيع يف أخبار القضاة )
 ، عن عبدان بن جامع،-املقدام

/خمطوط( من طريق 212وأبو علي ابن شاذان يف جزء من حديث عبدالباقي بن قانع )
 عبدهللا بن عمرو بن مرة،

 ،عمرو بن مرةثالثتهم )أبو إسحاق، وعبدان بن جامع، وعبدهللا بن عمرو بن مرة( عن 
 به، بنحوه.
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 .(1)اق، عن عمرو بن حبشي، عن عليإال أن شيبان جعله عن أيب إسح
بن صاحل، عن أيب  وجعله إسرائيل )يف سوى رواية عبدالرمحن بن محاد، عنه(، واحلسن  

 إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي،
وجعله عمرو بن أيب املقدام يف روايتيه عن أيب إسحاق، وعبدان بن جامع، عن عمرو 

 بن مرة، عن عبدهللا بن سلمة، عن علي.
( من طريق سفيان بن إبراهيم، عن عبداملؤمن 6322أخرجه الطرباين يف األوسط )و  *

 ، به، بنحوه.أيب البخرتيبن القاسم، عن أبان بن تغلب، عن 
 :أبو البخرتي، عمن مسع عليَّ بن أيب طالب، عن علي :الوجه الثاين

 ه.، به، بأمتَّ منعمرو بن مرزوق/الكوفيني( عن 632أخرجه ابن أيب خيثمة ) *
 ،-(12/37ومن طريقه البيهقي )-( 122أبو داود الطيالسي يف مسنده ) أخرجهو  *

 (، من طريق حممد بن جعفر غندر،617(، وأبو يعلى )1191وأمحد )
 ( من طريق بشر بن عمر،1/31وحممد بن خلف وكيع يف أخبار القضاة )

 ،األمحر خالد أيب عن وقيل(، قال: 9/176وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ، به، بنحوه.ش بةأربعتهم )الطيالسي، وغندر، وبشر، وأبو خالد( عن 

 ، عن علي.(2)إال أن أبا خالد جعله عن عمرو بن مرة، عن عبدهللا بن سلمة
 

 رواه أبو البخرتي، واخت لف عنه:
 : أبو البخرتي، عن علي:الوجه األول

 معاوية وأيب قول جرير، ويعلى بن عبيد، من رواية األعمش )يف-ورواه عنه: عمرو بن مرة 
بن  وعيسى األبار، حفص وأيب منري، بنعبدهللا و  القطان،حيىي بن سعيد و  ،حممد بن خازم

علي و  األمحر، وجعفر ،بن حرب وعبدالسالم عياش، بن بكر وأيب ،بن املورع وحماضر ،يونس
________________________ 

، والظاهر أن حارثة مقحم، ولعله انتقال نظر، ألن «عمرو بن حبشي، عن حارثة، عن علي»( وقع عند ابن سعد: 1)
 سعد قرن هذا اإلسناد برواية إسرائيل اآلتية، ومل جيئ حارثة يف أي مصدر آخر من مصادر رواية شيبان. ابن

مقحمة، فعمرو بن مرة معروف بالرواية عن عبدهللا بن سلمة، « أيب»( وقع يف العلل: عبدهللا بن أيب سلمة، ولعل 2)
، ومل أجد يف هذه الطبقة من يسمى: عبدهللا -هللا عنه رضي-وهو املرادي، وعبدهللا بن سلمة معروف بالرواية عن علي 

 بن أيب سلمة.
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د، عن إسرائيل، عنه(، مسهر، عنه(، وأيب إسحاق السبيعي )يف قول عبدالرمحن بن محا بن
 ، وأبان بن تغلب.-وعبدهللا بن عمرو بن مرة، عنه

 : أبو البخرتي، عمن مسع علي بن أيب طالب، عن علي:الوجه الثاين
من رواية شعبة )يف قول عمرو بن مرزوق، وأيب داود الطيالسي، -ورواه عنه: عمرو بن مرة 

 .-وحممد بن جعفر غندر، وبشر بن عمر، عنه(، عنه
، وبدراسة اخلالف عنهم ذا يتبني أنه قد اخت لف عن مخسة رواة دون أيب البخرتيوهب

 .-بإذن هللا-تصفو الطرق دون خالف عنه، كما سيتبني 
 اخلالف عمَّن دون أيب البخرتي: *
 األعمش: -1

 :اخت لف عنه
 القطان،حيىي بن سعيد و  ،حممد بن خازم معاوية وأبو ،بن عبيد يعلىرواه جرير، و ف *

 بن بكر وأبو ،بن املورع وحماضر ،بن يونس وعيسى األبار، حفص وأبو منري، بنبدهللا عو 
عن عمرو  األعمش، عن مسهر، بنعلي و  األمحر، وجعفر ،بن حرب وعبدالسالم عياش،

 .بن مرة، عن أيب البخرتي، عن علي
 .عن األعمش، عن أيب ظبيان، عن علي ،األسود أيب بن صاحلورواه  *

، (1)ه واه  ن أيب األسود علقها الدارقطين، ومل أجدها مسندة، وصاحل نفس  ورواية صاحل ب
، وخطأ روايته ظاهر مبخالفة هؤالء اجلمع من أصحاب األعمش، وفيهم أحد أحفظ أصحابه

، وفيهم بعض احلفاظ املعروفني،  -(2)كما سبق يف احلديث الثاين- أبو معاوية الضرير وهو
 كيحىي القطان، وغريه.

 ل:إسرائي -2
 اخت لف عنه:

فرواه عبدالرمحن بن محاد، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن  *
 .أيب البخرتي، عن علي

________________________ 

 (.9/232( لسان امليزان )1)

 (.66( )ص2)
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 ورواه عبيدهللا بن موسى، وحيىي بن آدم، وخلف بن الوليد، وعبدهللا بن رجاء، ومالك *
 مضرب، عن علي.بن إمساعيل، وخمول بن إبراهيم، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن 

 ، وقد خالف هؤالء اجلمَع من الثقات وغريهم،(1)وعبدالرمحن بن محاد صدوق رمبا أخطأ
 .(6)، ومالك بن إمساعيل(2)وفيهم حفاظ، كيحىي بن آدم

 اجلماعة، ويؤيده أن األوجه الصحيحة األخرى عن أيب إسحاق رواية   :فالصواب عن إسرائيل
 ال جعله احلديث من رواية أيب البخرتي، عن علي.ليس فيها روايته عن عمرو بن مرة، و 

ولعله دخل على عبدالرمحن بن محاد حديث  األعمش، عن عمرو بن مرة، فجعله عن 
 أيب إسحاق، عن عمرو.

 أبو إسحاق السبيعي: -6
 اخت لف عنه:

فرواه إسرائيل، واحلسن بن صاحل، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن  *
 .علي

 .، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن حبشي، عن عليورواه شيبان *
ورواه عمرو بن أيب املقدام، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبدهللا بن  *

 سلمة، عن علي.
 بن عمرو عن رواه نعلم ال»فأما رواية عمرو بن أيب املقدام، فقد قال البزار عقبها: 

 بن عمرو إال إسحاق، أيب عن وال إسحاق، أبو إال علي، عن سلمة، بن عبدهللا عن مرة،
 «.املقدام أيب

 ، وروايته عن أيب إسحاق منكرة، ملخالفته فيها أصحابَ (9)وعمرو بن أيب املقدام ضعيف
ر  احلديث أبا البخرتي، ال خمَ  عن عمرو بن مرة، وهو جعل   أيب إسحاق، وملخالفته املشهورَ 

 عبدهللا بن سلمة.

________________________ 

 (.6397( تقريب التهذيب )1)

 (.6927( تقريب التهذيب )2)

 (.7929( تقريب التهذيب )6)

 (.9221( تقريب التهذيب )9)
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ال يصح عن احلسن بن صاحل، ففي اإلسناد إليه:  وأما الوجهان اآلخران، فإن أوهلما
، كما مل (1)«جمهول»حممد بن إسحاق بن بريد األنطاكي، وقد تكلم فيه، وقال فيه مسلمة: 

أعرف شيخه عباد بن ثابت، وهو الراوي عن احلسن بن صاحل، وقد قال البزار، وأخر  رواية 
 أيب عن وال إسحاق، أبو إال بمضر  بن حارثة عن رواه نعلم ال احلديث وهذا»إسرائيل: 
، فقد تكون رواية احلسن بن صاحل نشأت بعد البزار غلطًا، وحيتمل «إسرائيل إال إسحاق،

 أنه وقف عليها ومل يعترب هبا.
فتكون املقابلة إذن بني إسرائيل، وشيبان، وقد عقد الختالفهما النسائي بابًا يف سننه 

 .(2)الكربى
 .-(6)ني الرابع، واحلادي عشركما مرَّ يف احلديث- إسحاق حلديث جده أيب وإسرائيل حافظ  

، وقال ابن معني، وسئل عنه يف «ثبت يف كل املشايخ»وشيبان ثقة، قال أمحد فيه: 
 .(9)«ثقة يف كل شيء»األعمش: 

 والوجه الذي رواه شيبان فيه غرابة، لغرابة شيخ أيب إسحاق، وقلة رواياته.
 عن أيب إسحاق، لكونه حافظًا، واسع الرواية، كثري الشيوخ.ستبعد صحة الوجهني مًعا ت  وال 

ويتلخص مما يتصل بالبحث هنا: أنه ال تصح الرواية عن أيب إسحاق، عن عمرو بن مرة، 
 عن عبدهللا بن سلمة، عن علي.

 شعبة بن احلجا : -9
 اخت لف عنه:

، عن فرواه أصحابه: عمرو بن مرزوق، والطيالسي، وغندر، وبشر بن عمر، عنه *
 .عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عمن مسع علي بن أيب طالب، عن علي

 ورواه أبو خالد األمحر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدهللا بن سلمة، عن علي. *
ورواية أيب خالد األمحر مل أجدها مسندة، وقد كان الدارقطين علقها ممرًضا إياها بقوله: 

 ، فهذا يشري إىل عدم ثبوهتا عن أيب خالد عند الدارقطين.«وقيل عن أيب خالد األمحر...»
________________________ 

 (.7/116( لسان امليزان )1)

(2( )6/922.) 

 .(222، 119)ص( 6)

 (.2/139التهذيب )(، هتذيب 2366ذيب )تهتقريب ال( 9)
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ت عنه فهي غلط، ملخالفته أصحاب شعبة، وفيهم غندر، أتقن رواته، وأبو حَّ وإن صَ 
 .(1)خالد صدوق خيطئ

 عن البخرتي، أيب عن :والصواب وهم، وهو»وهلذا قال الدارقطين عقب هذه الرواية: 
 : تعينيحتديًدا ني أيب البخرتي، وعلي، ألن نقطة حبثه هنا، ومل يذكر الدارقطين الواسطة ب«علي

 .شيخ عمرو بن مرة، بني: أيب البخرتي، وعبدهللا بن سلمة
 عمرو بن مرة: -1

 اخت لف عنه:
 .رواه األعمش، وعبدهللا بن عمرو بن مرة، عنه، عن أيب البخرتي، عن عليف *
 .، عن عليامسع عليًّ ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عمن  *
ورواه عمرو بن أيب املقدام، عن عبدان بن جامع، عن عمرو بن مرة، عن عبدهللا بن  *

 سلمة، عن علي.
فأما رواية عمرو بن أيب املقدام، فقد سبق أنه ضعيف، ومل أعرف شيخه: عبدان بن 

 .جامع، إال أن يكون يف كتاب أخبار القضاة، وهو مصدر الرواية، حتريف  
الرواية منكرة، الجتماع احلافظني اإلمامني: األعمش، وشعبة، على جعله عن وهذه 

 املختلف عنه: عمرو هللا، ابن  عمرو، عن أيب البخرتي، ال عن عبدهللا بن سلمة، وتابعهما عبد  
كذا -، إال أن يف اإلسناد إليه: هارون بن إدريس اخلشكي (2)بن مرة، وهو صدوق خيطئ

ف عن: ليث بن أنه حمرَّ  حيتمل، و ، ومل أجد له ترمجة-َجْت فيه الروايةاجلزء الذي أ خرِّ يف وقع 
 -الراوي عن هارون يف الرواية املذكورة-هارون العكلي، فإن حممد بن سليمان احلضرمي )مطني( 

 ،(6)يف عدة مواضع-الراوي عن عبدهللا بن عمرو بن مرة-يروي عن ليث، عن زيد بن احلباب 
 .جرًحا وال تعدياًل لسواه ، ومل أجد فيه (9)حبان يف الثقاتوليث بن هارون ذكره ابن 

 وقد:
________________________ 

 (.2196( تقريب التهذيب )1)

 (.6121( تقريب التهذيب )2)

، معرفة الصحابة، أليب نعيم (3122، 1123، 1622، 6662، 1723املعجم الكبري، للطرباين )انظر: ( 6)
(1739 ،9296 ،9766). 

(9( )2/22.) 
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على جعله عن  ،مع األعمش ،-إن صحت روايته-اتفق عبدهللا بن عمرو بن مرة  *
 .عمرو، عن أيب البخرتي، عن علي

 .وتابع َعْمرًا على هذا عن أيب البخرتي: أبان بن تغلب
 ع عليًّا، عن علي.وقال شعبة، عن عمرو، عن أيب البخرتي، عمن مس *
 هذين يرو مل»أبان بن تغلب أوردها الطرباين وحديثًا آخر باإلسناد نفسه، فقال:  متابعةو 

 «.احلريري إبراهيم بن سفيان هبما تفرد القاسم، بن املؤمن عبد إال تغلب بن أبان عن احلديثني
 كان»فيه العقيلي:  ، وعبداملؤمن وثقه ابن منري، وقال(1)وسفيان بن إبراهيم ضعَّفه األزدي

 .(2)«حديثه من كثري على يتابع ال الشيعة، من
 فهذه املتابعة ضعيفة، لضعف رواهتا، والتفرد احملكي فيها، وليس هلا كبري أثر يف اخلالف.

 عمرو عن تغلب، بن أبان ورواه»بل إن الدارقطين حكى هذه املتابعة بوجه آخر، فقال: 
، مث أعاد احلديث إىل حديث «مرساًل  ا،عليًّ  بعث  النيب أن البخرتي، أيب عن مرة، بن

، فاستعمل الدارقطين (6)«أصح األول والقول»شعبة واألعمش، عن عمرو بن مرة، فقال: 
القدر املشرتك بني شعبة واألعمش، وهو جعله من رواية أيب البخرتي، عن علي، ال من رواية 

 وقعت له.أيب البخرتي لقصة علي، ورجحه على رواية أبان اليت 
، فأسند رواية األعمش، عن عمرو بن مرة هذا اخلالف ابن أيب خيثمةهذا، وقد ساق 

 .«علي من احلديث هذا البخرتي أبو يسمع ومل»وقال عقبها: 
 ي،البخرت  أيب عن: األعمش قال كذا»وساقها يف موضع آخر من تارخيه، وقال عقبها: 

 .«علي عن
 ها الواسطة بني أيب البخرتي، وعلي.مث أسند يف املوضعني رواية شعبة، وفي

مث أسند يف املوضعني تصريح شعبة بأن أبا البخرتي مل يدرك عليًّا، وال رآه، تأكيًدا من 
ترجيح على  ذلكب اًل استدال، و مًعا، على انقطاع رواية األعمش ابن أيب خيثمةشعبة، ومن 
 .رواية الواسطة

________________________ 

 (.9/32( لسان امليزان )1)

 (.177(، تاريخ أمساء الثقات، البن شاهني )ص1/239)لسان امليزان ( 2)

 (.9/176( العلل )6)
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فيهما اختصار وإمجال وتقصري، ، -إن صحت-األعمش، وابن عمرو بن مرة  تاورواي
وأما رواية شعبة، ففيها تفصيل  وزيادة  يدالن على الضبط واإلتقان، فضاًل عن عناية شعبة 

 هبذا الباب.
 مرة، بن عمرو عن شعبة، رواه احلديث وهذا»وهلذا قال البزار بعقب رواية األعمش: 

 من مساعه يصح فال ،البخرتي وأبو :...،يقول اعليًّ  مسع من حدثين: قال البخرتي، أيب عن
 «.علي من يسمع مل وأنه ،علي عن روى قد أنه لنبني حديثه من ذكرنا ولكن، علي

 بن عمرو عن شعبة، احلديث هذا روى»وقال النسائي بعقب رواية األعمش أيًضا: 
 يسمع مل البخرتي أبو»: النسائي قال «.اعليًّ  مسع من أخربين: قال ،البخرتي أيب عن مرة،
 «.اشيئً  ليع من

 احلكم على الوجه الراجح:
، -رضي هللا عنه-ترجح أن أبا البخرتي يرويه عمَّن مسع عليًّا، عن علي بن أيب طالب 

 وأن أبا البخرتي مل يدرك عليًّا، وال رآه.
 فهذا إسناد ضعيف، جلهالة هذه الواسطة.

 ،يب إسحاقوقد جاء احلديث من طرق أخرى عن علي، منها ما سبق ذكره، وهي رواية أ
 عن حارثة بن مضرب، وعن عمرو بن حبشي، كالمها عن علي، وورد بأسانيد أخرى.

 علي    عن ورواه»قال البزار بعقب رواية إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حارثة، عن علي: 
 «.اإلسناد هذا علي    عن يروى إسناد وأحسن واحد، غري  

 املذكورين، أو غريهم. د  وحيتمل أن يكون الذي حدَّث به أبا البخرتي هو أح
 

أورد ابن أيب خيثمة رواية األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن علي بن 
أيب ، فاستغرهبا، مث أسند رواية شعبة، عن عمرو بن مرة، عن -رضي هللا عنه-أيب طالب 

 البخرتي، عمن مسع عليًّا، عن علي، إشارة إىل ترجيحها.

 ذلك بإيراد حكم شعبة بانقطاع ما بني أيب البخرتي، وعلي، وأنه مل يدركه، ومل يره. وأيَّد 
 أن يف رواية شعبة تفصيل  وزيادة  يدالن على الضبط واإلتقان.وتبنيَّ أن مما يؤيده أيًضا: 

     ووافق ابَن أيب خيثمة على ترجيحه: البزار، والنسائي.
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:2/732)التاريخ الكبري الس ِّ
 زوج- سلمة أم أخو :املسيب عن س يد عنه حدث الذي أمية عن وعامر( 9562)
 :- النيب

 أن ،قتادة نا: قال يزيد، عن أعان حدثنا: قال إمساعيل، عن موسى حدثنا -9552
 صبحي   كان  هللا برسول أن ،حدثه -سلمة أم أخا- اعامر   أن ،حدثه املسيب عن س يد

 .فيصوم ،انب  ج  
 . النيب عن عامر،: قال وكذا

 :سلمة أم   :إسناده يف ش بة وزاد -9552
 عن س يد، عن قتادة، عن ش بة، أخربنا: قال مرزوق، عن عمرو حدثنا -9559

 .حنوه ،-السالم عليه- النيب عن سلمة، أم عن عامر،
 

 :-أخي أم سلمة-مسيب، عن عامر ـقتادة، عن س يد عن ال الوجه األول:
( عن حممد بن جعفر غندر، عن سعيد بن أيب عروبة، عن 27762أمحد ) أخرجه *
 ، به، بنحوه.قتادة

   ، عن -سلمةأخي أم -مسيب، عن عامر ـقتادة، عن س يد عن ال :الثاينالوجه 
 :أم سلمة
فر الثالث(، 2006ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) أخرجه *  /الس ِّ

 ( عن عثمان بن عمر الضيب،23/222والطرباين )
 ، به، بنحوه.عمرو عن مرزوقكالمها )ابن أيب خيثمة، والضيب( عن 

 (،1611وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *
 ( عن النضر بن مشيل،1333وإسحاق بن راهويه )

 ( عن وهب بن جرير،1336و)
(، 2/101(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )7222(، وأبو يعلى )27702وأمحد )

 (، من طريق حيىي القطان،22/61(، وابن عبدالرب يف التمهيد )166وشرح مشكل اآلثار )
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 ( عن حممد بن جعفر غندر،27763وأمحد )
 وحجاج بن حممد،

 عبادة، ( من طريق روح بن2/101والطحاوي )
 ( من طريق عبدهللا بن املبارك،3100وابن حبان )

(، وابن املظفر يف حديث شعبة 3611(، واألوسط )23/300والطرباين يف الكبري )
 (، من طريق عبدامللك بن إبراهيم اجلدي،132)

 ،(1)(، من طريق يزيد بن زريع23/300(، واملزي يف هتذيب الكمال )23/300والطرباين )
السي، والنضر، ووهب، والقطان، وغندر، وحجاج، وروح، وابن املبارك، عشرهتم )الطي

 ، به، بنحوه.ش بةواجلدي، ويزيد بن زريع( عن 
(، من طريق روح بن عبادة، وأمحد 2/101(، والطحاوي )27126وأخرجه أمحد ) *

/ضمن 120(، وأبو العباس األصم يف الثاين من حديثه )2/101(، والطحاوي )27126)
(، 3016(، من طريق عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف، والنسائي يف الكربى )نفاتهجمموع مص

(، من طريق يزيد بن زريع، ثالثتهم )روح، وعبدالوهاب، 16/13واملزي يف هتذيب الكمال )
 ويزيد( عن سعيد بن أيب عروبة،

(، والطحاوي 16(، واملفاريد )1161(، وأبو يعلى يف مسنده )27661وأمحد )
 (، من طريق مهام بن حيىي،23/300لطرباين )(، وا2/101)

(، من طريق مسلم بن 2/621(، والكالباذي يف معاين األخبار )23/362والطرباين )
 إبراهيم، عن أبان بن يزيد،

 ( من طريق هشام الدستوائي،23/362و)
 ، به، بنحوه.قتادةأربعتهم )سعيد، ومهام، وأبان، وهشام( عن 

________________________ 

كما سيأيت ختريج روايته من السنن -( يزيد بن زريع أشهر بالرواية عن سعيد بن أيب عروبة، وروى احلديَث عنه 1)
لكنه جاء هكذا يرويه عن شعبة يف مطبوعة املعجم الكبري، ونسخة املكتبة الوطنية بباريس ، -الكربى للنسائي

يزيد بن زريع، عن شعبة »ب(: 103ملحًقا باحلاشية )ق (نسخة كوبريلي) أ(، وجاء يف نسخٍة أخرى متأخرةٍ 121)ق
مقرونني، ورواه عنه حممد بن  ، ويف هذا نظر، ولكنه يف هتذيب الكمال رواه عن شعبة وسعيد«]عن سعيد[، عن قتادة

املنهال، وهو أثبت أصحابه، فال بُعد يف روايته إياه عن شعبة، وأن ما وقع يف مطبوعة معجم الطرباين صحيح غري 
 مصحف، وهللا أعلم.
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 (، وابن املظفر يف حديث3611(، واألوسط )23/300 )وأخرجه الطرباين يف الكبري *
، به، س يد عن املسيبي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن د ِّ (، من طريق اجلُ 132شعبة )
 بنحوه.

 

 روى احلديث قتادة، واختُلف عنه:
 :: قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عامر أخي أم سلمة، عن النيب الوجه األول

 ، وسعيد بن أيب عروبة -من رواية موسى بن إمساعيل، عنه-ه عنه: أبان بن يزيد وروا
 .-من رواية حممد بن جعفر غندر، عنه-

 : قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة:الوجه الثاين
، من رواية عمرو بن مرزوق، وأيب داود الطيالسي، والنضر بن مشيل-ورواه عنه: شعبة 

ووهب بن جرير، وحيىي بن سعيد القطان، وحممد بن جعفر غندر، وحجاج بن حممد، وروح 
، وسعيد بن أيب -بن عبادة، وابن املبارك، وعبدامللك بن إبراهيم اجلدي، ويزيد بن زريع، عنه

، ومهام بن -من رواية روح بن عبادة، وعبدالوهاب بن عطاء، ويزيد بن زريع، عنه-عروبة 
 ، وهشام الدستوائي.-من رواية مسلم بن إبراهيم، عنه-بن يزيد حيىي، وأبان 

 ، مث اختُلف عنه:وهبذا يتبني أنه قد اختُلف عن بعض من دون قتادة
: اخلالف عم ن دون قتادة  :أوًل 

 أبان بن يزيد: -1
رواه عن موسى بن إمساعيل أبو سلمة التبوذكي، عن أبان، عن قتادة، عن سعيد،  *

 .سلمة، عن النيب عن عامر أخي أم 
 ورواه مسلم بن إبراهيم، عن أبان، عن قتادة، عن سعيد، عن عامر، عن أم سلمة. *

عنه، عن أبان، واعتمدها يف استغراب  ابن أيب خيثمةورواية التبوذكي هي اليت أخرجها 
 روايته بإسقاط أم سلمة.

 .(2)ون، ومسلم ثقة مأم(1)، فالتبوذكي ثقة ثبتثبتوكال الراويني عن أبان 

________________________ 

 (.7263( تقريب التهذيب )1)

 (.7717( تقريب التهذيب )2)
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أن التبوذكي قد قصَّر به، وأن أبان يرويه كما رواه غريه عن  -وهللا أعلم-والذي يظهر 
 قتادة، بذكر أم سلمة فيه، ولكن هكذا وقعت الرواية للمصنف.

 سعيد بن أيب عروبة: -2
 اختُلف عنه:

رواه حممد بن جعفر غندر عنه، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عامر أخي ف *
 .ة، عن النيب أم سلم
ورواه روح بن عبادة، وعبدالوهاب بن عطاء، ويزيد بن زريع، عن سعيد بن أيب  *

 عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عامر، عن أم سلمة.
، ونصَّ ابن مهدي على أن رواية غندر عنه بعد (1)وسعيد بن أيب عروبة كان قد اختلط

 .(2)اختالطه
نصَّ على أنه مسع من سعيد قبل االختالط، مث قدم فُأخرب وأما روح، فإنه مع ثقته 

وعبدالوهاب بن عطاء كان من أعلم الناس حبديث سعيد بن أيب عروبة، كما  .(3)باختالطه
ويزيد بن زريع هو الذي قال فيه أمحد:  .(6)نص عليه أمحد بن حنبل، وأشار إليه ابن سعد

 أحد، من تسمعه أال تبايل فال ،روبةع أيب بن سعيد عن ،زريع بن يزيد رواه ءيش كل»
 .(1)، ومل يكن حيىي القطان يقدم يف سعيد إال هو«قدمي سعيد من مساعه

فثالثتهم من حفاظ حديث سعيد بن أيب عروبة، وممن مسع منه قبل االختالط، خالف 
 غندر، فروايتهم حمفوظة صحيحة من حديث سعيد.
 عروبة، أيب بن سعيد عن غندر، ورواه»د: قال املزي، وساق رواية يزيد بن زريع، عن سعي

 واحملفوظ إسناده، يف سلمة أم يذكر ومل ،النيب  عن عامر، عن سعيد، عن قتادة، عن
 .(7)«األول

________________________ 

 (.2371( تقريب التهذيب )1)

 (.3/132، 2/31( هتذيب التهذيب )2)

 (.1/711التهذيب )(، هتذيب 1272)تهذيب تقريب ال( 3)

 (.2/732( هتذيب التهذيب )6)

 (.6/611( هتذيب التهذيب )1)

 (.16/16( هتذيب الكمال )7)
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 شعبة: -3
 اختُلف عنه:

رواه عمرو بن مرزوق، وأبو داود الطيالسي، والنضر بن مشيل، ووهب بن جرير، ف *
غندر، وحجاج بن حممد، وروح بن عبادة، وابن وحيىي بن سعيد القطان، وحممد بن جعفر 

 .املبارك، ويزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عامر، عن أم سلمة
ورواه عبدامللك بن إبراهيم اجلدي، عن شعبة، عن قتادة، كرواية اجلماعة، لكنه قرن  *

 معه عمرو بن مرة، كالمها عن سعيد بن املسيب، به.
 ،مرة بن عمرو عن شعبة، عن احلديث هذا يرو مل»قال الطرباين بعقب رواية اجلدي: 

 «.اجلدي عبدامللك إال
، وإسناد روايته (1)واجلدي صدوق، وقد ذكر له الساجي حديثًا عن شعبة مل يتابع عليه

 هحدث عن»إليه فيه نظر، فإن الراوي عنه: موسى بن حممد بن كثري، جمهول، قال فيه الذهيب: 
 .(2)«وشيخ الطرباين ال أعرفهواخلرب منكر، »، وقال يف موضع آخر: «الطرباين خبرب منكر...

وإن صح عن اجلدي، فتفرده عن شعبة برواية عمرو بن مرة، مع أن هؤالء اجلمع من 
 الناس حلديث شعبة، وفيهم حفاظ كيحىي القطان، وابن املبارك، أضبطاحلفاظ، وفيهم غندر، 

وغريهم، رووه عن شعبة، عن قتادة فحسب، فتفرد اجلدي عنهم بذكر عمرو ويزيد بن زريع، 
ولعل هذا ما يشري إليه الطرباين حبكمه بالتفرد، ولعله كذلك ما أشار  بن مرة، حمل نكارة.

 إليه احلافظ ابن املظفر بإخراجه هذا احلديث يف جزئه الذي خير ج فيه غرائب حديث شعبة.
 ماعة فحسب.فاحملفوظ عن شعبة رواية اجل

 اخلالف عن قتادة: ثاني ا:
تلخص أن الصحيح من حديث أبان، وسعيد بن أيب عروبة، وشعبة، عن قتادة، هو 
روايتهم عنه، عن سعيد بن املسيب، عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة، وهذا موافق ملا 

 ي.رواه اثنان آخران من أصحاب قتادة، عنه، مها: مهام بن حيىي، وهشام الدستوائ

________________________ 

 (.2/706(، هتذيب التهذيب )6173( تقريب التهذيب )1)

ه الذهيب يف املوضع األول، ومل (، واملوضع الثاين أحال إلي6/331(، تاريخ اإلسالم )6/221( ميزان االعتدال )2)
 (، الشتباه الراوي عليه.3/212يقف عليه ابن حجر كما ذكر يف لسان امليزان )
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وتبني أن إسقاط من أسقط أم سلمة هو تقصري منه، أو هو راجع إىل اختالط الراوي،  
 كما يف رواية غندر، عن سعيد بن أيب عروبة.

 وهبذا تلتئم األوجه عن قتادة، وينتفي اخلالف.
وقد سبق أن الرواية عن أبان بإسقاط أم سلمة هي اليت وقعت للمصنف، فلذلك عقد 

 شعبةُ  وزاد،  النيب عن عامر، :قال وكذا»ق تلك الرواية، مث قال: اخلالف عن قتادة، فسا
 .، مث أسند رواية شعبة«سلمة أم :إسناده يف

 يزيد أم سلمة يف اإلسناد، -مع حفظه وجاللته-إىل أن شعبة  ابن أيب خيثمةفأشار 
لمة يف لذكر أم س ، وهذا ترجيح  يف رواية أبان إسقاطها ستغربوا والزيادة من مثله مقبولة،

 احلديث، وهو ما تبني أنه احملفوظ عن أبان نفسه، فضاًل عن قتادة.
 احلكم على الوجه الراجح:

  ح أن قتادة يرويه عن سعيد بن املسيب، عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة ترجَّ 
 .-رضي هللا عنها-

إياه من سعيد ه مساعِّ  عنه تفقُّدَ  بروايته هذا احلديثَ  وقتادة حافظ معروف، وكفانا شعبةُ 
 بن املسيب.

 وسعيد إمام معروف أيًضا، وقد صرَّح بسماعه من عامر يف رواية أبان بن يزيد، عن قتادة،
، بل إن مسلًما قد ذكر أن سعيد بن املسيب تفرد بالرواية عن ابن أيب خيثمةاليت أخرجها 

 .(1)عامر
 أيب وابن حامت، أيب وابن ،(2)سفيان بن ويعقوب وخليفة، البخاري، ذكره»وعامر  

 نعيم، أبو عليه ذلك فعاب الصحابة، يف همند ابن وذكره .التابعني يف ،حبان وابن خيثمة،
 حجة وشهد أسلم، إال قرشي الفتح بعد يبقَ  ومل اجلاهلية، يف قتل أباه ألن عليه، عيب وال

 .(6)«سنة عشرة بضع  النيب موت عند مرهعُ  يكون أن ذلك مقتضى»، و(3)«الوداع
________________________ 

 (.26( املنفردات والوحدان )ص1)

، «الصحاعة دون ممن بالرواية املسيب بن سعيد عنه تفرد من تسمية»( ومسلم يف املصدر السابق، حيث قال: 2)
 فذكر عامرًا.

 (.3/676( اإلصابة )3)

 (.2/272( هتذيب التهذيب )6)
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دون هنم من صغار الصحابة، الذين هلم إدراك و الضرب أرفع من املخضرمني، لك وهذا
 .عدالًة وضبطًا ، والظاهر إحلاقهم بالصحابة من جهة قبول الروايةرواية

، هبذا احلديث، -رضي هللا عنها-وتأيدت رواية عامر بورود متابعات له عن أم سلمة 
 .(1)منها ما ُخر ِّج يف الصحيحني

 مر بسماع أم سلمة يف رواية ابن املبارك، عن شعبة، عن قتادة.وقد صرَّح عا
 صحيح.فاحلديث هبذا اإلسناد 

  

 يأخ- عامرعن  املسيب، بن سعيدعرض ابن أيب خيثمة رواية أبان، عن قتادة، عن 
، مرساًل، واستغرهبا، مث ذكر زيادة شعبة، عن قتادة، يف هذا النيب  عن ،-سلمة أم
 سناد: أمَّ سلمة، ويظهر أنه يشري إىل تصحيحها.اإل

ونصُّه على كوهنا زيادة، مع كوهنا من ثقة حافظ كشعبة، واستغرابه رواية أبان، تدل 
 على أنه يعتمد يف ذلك على أن الزيادة من احلافظ مقبولة.

 إمتام وضبط.تقصري، والزيادة يف اإلسناد نوع من الوتأيد هذا: بأن النقص 
ن أبان نفَسه الذي أورد ابن أيب خيثمة روايته مرسلًة، قد جاء عنه، عن وقد اتضح أ

 أم سلمة فيه. كرُ احلديث، وذِّ  قتادة، من وجه قوي، وصلُ 
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 ،13/10(، وانظر: حتفة األشراف )1102(، صحيح مسلم )1232، 1227، 1221( انظر: صحيح البخاري )1)
 (.166، 173، 113، 160، 13/111(، إحتاف املهرة )63، 62، 36، 33، 22، 13، 16
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:366-2/367)التاريخ الكبري الس ِّ
 عن حممد عن سلمة، عن محاد حدثنا: قال إمساعيل، عن موسى نا -ب/0033

 .«السالسل يف اجلنة إىل دونيقا قوم من برعنا أعجب»: يقول هريرة أعا مس ت: قال زياد،
 :مسلم عن الرعيع وبرف ه .سلمة عن   محاد   احلديث   أوقف

 حدثنا: قال مسلم، عن الرعيع حدثنا: قال إمساعيل، عن موسى حدثنا -0033
 إىل يقادون برجال من برعنا عجب»: قال ، النيب عن هريرة، أيب عن ،(1)زياد عن حممد
 .«السالسل يف اجلنة

 

 :حممد عن زياد، عن أيب هريرة، موقوفًا األول:الوجه 
( من /ضمن جمموع مصنفاته703أبو العباس األصم يف الثالث من حديثه ) أخرجه *

 ، به، بنحوه.حممد عن زيادطريق عبدهللا بن شوذب، عن 
 :حممد عن زياد، عن أيب هريرة، مرفوًعا :الثاينالوجه 

ومن طريقه أبو بكر - (73) جزئه(، وابن الغطريف يف 474ابن حبان ) أخرجه *
(، وأبو طاهر 63/293(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )67األنصاري يف مشيخته )

لفي يف املشيخة البغدادية ) (، من 6/447، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )-(247الس ِّ
 ، به، بنحوه.الرعيع عن مسلمطريق عبدالرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم، عن جده 

 ومن طريقه قوام السنة يف احلجة-( 9339(، وأمحد )77270ه ابن أيب شيبة )وأخرج *
(، وعثمان الدارمي يف نقضه على املريسي 7040، والبخاري )-(234يف بيان احملجة )

(، وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني بأصبهان 4440(، والبغوي يف اجلعديات )2/330)
(، والبيهقي يف األمساء د على اجلهمية/الر 7/472(، وابن بطة يف اإلبانة )2/736)

 (، من طريق شعبة،994والصفات )

________________________ 

محمد بن زياد مدار احلديث، وعنه ف، شديد، وهو حتريف «محاد بن زيد(: »237( وقع يف املطبوع، واملخطوط )ق4)
 بن مسلم، عن حممد بن زياد، يف عدة مصادر، كما سيأيت خترجيه.االختالف، كما هو ظاهٌر من السياق، وقد جاء عن الربيع 
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، 3047(، من طريق عبدالرمحن بن مهدي، وأمحد )9737(، والبزار )3047وأمحد )
(، واخللعي يف اخللعيات 2633( عن وكيع، وأبو داود )9337( عن عفان، وأمحد )9234

 ، وهالل( عن موسى بن إمساعيل أيب سلمة( من طريق هالل بن العالء، كالمها )أبو داود432)
 ( من طريق أيب داود الطيالسي،2/736التبوذكي، وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني بأصبهان )

بن مهدي، ( من طريق كامل بن طلحة، ستتهم )ا4/446والذهيب يف معجم الشيوخ )
 بن سلمة، ( عن محادسلمة التبوذكي، والطيالسي، وكامل بن طلحة أبووكيع، و و وعفان، 

(، 2/729(، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )4763، 4490وابن األعرايب يف معجمه )
 (، من طريق احلسني بن واقد،2/77واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )

 ( من طريق عبدهللا بن هليعة،2/24وأبو نعيم يف أخبار أصبهان )
 عبدهللا بن كيسان، ( من طريق2/729وعلقه أبو نعيم يف أخبار أصبهان )

حممد عن مخستهم )شعبة، ومحاد، واحلسني بن واقد، وابن هليعة، وابن كيسان( عن 
 ، به، بنحوه.زياد

 

 روى احلديث حممد بن زياد، واختُلف عنه:
 :موقوفًا هريرة، أيب عن زياد، بن حممد: األول الوجه

موسى بن إمساعيل التبوذكي )يف قول من رواية أيب سلمة -ورواه عنه: محاد بن سلمة 
 ، وعبدهللا بن شوذب.-، عنه(، عنهابن أيب خيثمة

 :مرفوًعا هريرة، أيب عن زياد، بن حممد: الثاين الوجه
بن مهدي، وعفان، امن رواية -ورواه عنه: الربيع بن مسلم، وشعبة، ومحاد بن سلمة 

 أيب داود، و ، وهالل بن العالء، عنه()يف قول أيب داود السجستاين سلمة التبوذكي أيبوكيع، و و 
 كيسان. وعبدهللا بن هليعة، وعبدهللا بن واقد، بن ، واحلسني-، عنهالطيالسي، وكامل بن طلحة

 ومنه يتبني أنه قد اختُلف عن أيب سلمة التبوذكي، يف روايته عن محاد بن سلمة:
 .عن أيب هريرة، موقوفًا ، عن محاد، عن حممد بن زياد،أيب سلمة عن ابن أيب خيثمة،فرواه  *
ورواه أبو داود يف سننه، وهالل بن العالء، عن أيب سلمة، عن محاد، عن حممد بن  *

 زياد، عن أيب هريرة، مرفوًعا.
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وقد عقد املؤلف االختالف عن حممد بن زياد بناء على هذه الرواية اليت وقعت له عن 
تاين اإلمام صاحب السنن، واآلخر موسى، مع أن اثنني من الرواة، أحدمها أبو داود السجس

، كالمها رواه عن أيب سلمة، به، مرفوًعا، ومع أن مجاعة من (4)هالل بن العالء، وهو صدوق
 وعفان، مهدي، بن عبدالرمحناحلفاظ يروونه عن محاد بن سلمة، مرفوًعا كذلك، وهم 

 طلحة. بن وكامل الطيالسي، داود ووأب ووكيع،
لطيالسي، حيث قرن شعبة حبماد بن سلمة، تنبيًها خاصًّا بل إن يف رواية أيب داود ا

 فأما زياد، بن حممد عن وشعبة، محاد، ثناحد»على صيغة كل منهما، ولفظه، حيث قال: 
 ربنا عجب: »يقول  القاسم أبا مسعت: قال هريرة، أيب عن ،حممد ثناحد :فقال محاد،

 هريرة، أيب عن حممد، عن فحدثنا شعبة، فأما ،«السالسل يف اجلنة إىل يقادون رجال من
 «.«اجلنة وايدخل حىت السالسل يف يقادون قوم من ربنا عجب: » هللا رسول قال: قال

 فإن ابن أيب خيثمة منه، أيب خيثمة ابنُ والظاهر أن أبا سلمة التبوذكي قصَّر به حني مسعه 
ر به نفسُ  محادٌ ورمبا كان  مسعه منه عن شيخني، على الوجهني، وفرَّق بني الروايتني. ه يقص ِّ

 .-كما سيأيت-أحيانًا، ألنه قد جاء عن حممد بن زياد موقوفًا 
 فالرفع حمفوظ عن أيب سلمة التبوذكي، وهو احملفوظ عن محاد بن سلمة.

 من اجلهتني. إىل ترجيح أي    ميلٌ  ابن أيب خيثمةومل يتبني يل من كالم 
 :مث اخت لف عن حممد عن زياد

مسلم، وشعبة، ومحاد بن سلمة، واحلسني بن واقد، وعبدهللا بن فرواه الربيع بن  *
 .هليعة، وعبدهللا بن كيسان، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة، مرفوًعا

 ورواه عبدهللا بن شوذب، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة، موقوفًا. *
عن  فع  ، إال أنه قصَّر يف وقف هذا احلديث، وقد حفظ الر (2)وابن شوذب من الثقات

سلمة، وهو أروى الناس عن حممد بن زياد، وأحسنهم  بنُ  حممد بن زياد مجاعة، منهم محادُ 
________________________ 

الرافقي، وقد تكلموا فيه كما  نصر بن حممد بن العباس الفضل (. ويف إسناد روايته: أبو3746( تقريب التهذيب )4)
 .(4/444قال حيىي الطحان، إال أنه مل ينفرد بشيء هنا، بل هو متابع على ما روى. انظر: لسان امليزان )

يف وصفه، وظاهر حاله أنه ثقة، « صدوق عابد: »وصفه بقوله ( على7733)التهذيب ( اقتصر احلافظ يف تقريب 2)
، ومل «ال بأس به»فقد وثقه الثوري، وأمحد، وابن معني، والعجلي، وابن منري، وابن عمار، والنسائي، وقال فيه أبو حامت: 

 (.2/774ظر: هتذيب التهذيب )ان .أجد من تكلم فيه، إال أن ابن حزم جهل حاله
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 ، ومنهم احلافظ اإلمام: شعبة بن احلجاج، وتابعهما الربيع(4)حديثًا عنه، كما قال أمحد بن حنبل
وهو ، وعبدهللا بن هليعة، (7)، واحلسني بن واقد، وهو ثقة له أوهام(2)بن مسلم، وهو ثقة

  ، وعبدهللا بن كيسان، وهو صدوق خيطئ-(4)ثاين والعشرينكما مرَّ يف احلديث ال- ضعيف
، البغدادي أبو احلسن أمحد بن حممد بن السكنإال أن روايته معلقة، ويف إسنادها  ،(7)كثريًا

 .(6)وفيه ضعف
 ريرة،واجتماع هؤالء، وفيهم احلافظ فمن دونه، على روايته عن حممد بن زياد، عن أيب ه

 مرفوًعا، دليل قوي على أنه حمفوظ عنه، وأن عبدهللا بن شوذب قد قصَّر به.
يف وقف احلديث  وابن شوذب سكن البصرة، وروى عن مشيختها، وألهل البصرة عادةٌ 

، على أن حممد بن زياد نفُسه بصري، فقد يكون التقصري يف احلديث حمفوظًا (3)والتقصري به
 ك.كذلعنه   ، مع حفظ الرفععنه

 احلكم على الوجه الراجح:
 ترجح أن حممد بن زياد يرويه عن أيب هريرة، مرفوًعا.

، وقد ُأخرج له يف الصحيحني وغريمها (3)وحممد بن زياد هو اجلمحي، وهو ثقة ثبت
 .(9)-رضي هللا عنه-أحاديث كثرية عن أيب هريرة 

 فاإلسناد صحيح، وهو يف صحيح البخاري كما سلف يف التخريج.
  

ح ميله إىل  عرض ابن أيب خيثمة خالفًا يف رفع احلديث ووقفه، ومل يبُد يل ما يوض ِّ
 ترجيح أحد اجلانبني.

________________________ 

 (.7/764( هتذيب التهذيب )4)

 (.4904( تقريب التهذيب )2)

 (.4773( تقريب التهذيب )7)

 .(763)ص( 4)

 (.7773( تقريب التهذيب )7)

 (.4/603( لسان امليزان )6)

 (.73( انظر: الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع، أ.د. علي الصياح )ص3)

 (.7333( تقريب التهذيب )3)

 (.747-47/496(، إحتاف املهرة )723-40/720( حتفة األشراف )9)
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وقد تبني أن ابن  أيب خيثمة خولف يف روايته عن شيخه، فجاءت مرفوعة، فضاًل عن 
، -فيما يظهر-جمي عامة الروايات عن املدار مرفوعة، إال رواية واحدة قصَّر فيها راويها 

 فالراجح صحة احلديث مرفوًعا.
 وصحة الرفع هي ترجيح البخاري، حيث أخرج احلديث يف صحيحه مرفوًعا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب



 ونبرب األو  عبساالاحلديث  847                                                                                                

فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:708-2/704)التاريخ الكبري الس ِّ
 ( وأم عمرو بن سليم:4343)

 عن اهلاد، ابن عن س د، بن ليث حدثنا: قال س يد، بن قتيبة حدثنا -4343
 علي إذا ،مبىن حنن بينما: قالت أهنا ،أمه عن سليم، بن عمرو عن سلمة، أيب بن عبدهللا

 ،وشراب ط ام أيام هذه»: يقول  هللا برسول إن: يقول وهو مجل على طالب أيب بن
 .الناس فاتبع ،«أحد ن  يصوم   فال

 عن اهلاد، بن يزيد عن حممد، بن عبدال زيز حدثين: قال ،مص ب نا -4343
 بن علي إذا ،مبىن حنن بينما [:قالت] ،أمه عن سليم، بن وعمر  عن سلمة، أيب بن عبدهللا

 .حنوه ذكر مث :...،يقول  هللا برسول إن: يقول مجل على طالب أيب
 :احلكم بن مس ود وأم (4343)

 عن أيب، حدثنا: قال س د، بن إبراهيم بن ي قوب نا: قال أيب، حدثنا -4344
 مث األنصابري احلكم بن مس ود عن سلمة، أيب بن عبدهللا حدثين: قال إسحاق، ابن
 بغلة على وهو طالب أيب بن علي إىل أنظر لكأين: قالت ،حدثته أهنا ،أمه عن قي،بر  الز  

 ،الناس أيها يا: يقول وهو الوداع، حجة يف األنصابر ش ب على وقف حني  هللا برسول
 وذكر ،«...وشرب أكل أيام هي إمنا صيام، بأيام ليست إهنا»: يقول  هللا برسول إن

 .[حنوه]
 .أمه عن احلكم، بن مس ود عن :سلمة أيب بن عبدهللا عن ،إسحاق ابن قال كذا

 بن عمرو عن :سلمة أيب بن عبدهللا عن ،يزيد قال :اهلاد بن يزيد برواية خالف
 .أمه عن سليم،

 .قيبر  ز   اأيض   سليم بن وعمرو
 الربذي، عبيدة بن موسى حدثنا: قال حباب، بن زيد نا: قال أيب، نا -4343
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 أمه، عن األنصابري، خلدة بن (1)عمر عن األسلمي، اجلهم أيب بن منذبر حدثين: قال
 .«وشرب أكل أيام إهنا»: مىن أيام فنادى ،ب ثه  النيب أن ،طالب أيب بن علي عن

 .(2)اهلاد بن ويزيد ،إسحاق ابن برواية   أمه، خالف عن خلدة، بن عمر عن: قال كذا
 

 :  بدهللا بن أيب سلمة:عبرواية أوًل 
 األول: عبدهللا بن أيب سلمة، عن عمرو بن سليم، عن أمه: الوجه

 (،724أخرجه أمحد ) *
 (،2702والنسائي يف الكربى )

 ، به، مبثله.قتيبة بن س يدكالمها )أمحد، والنسائي( عن 
 /مسند علي( من طريق عبدهللا بن عبداحلكم،78وأخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار ) *

 عيب بن الليث،وش
 ، به، بنحوه.ليث بن س دكالمها )عبدهللا بن عبداحلكم، وشعيب( عن 

ومن طريقه ابن الشجري يف أماليه -( 748وأخرجه الشافعي يف السنن املأثورة ) *
(2/77 ،601)-، 

 ( عن أيب مروان حممد بن عثمان العثماين،2816والفاكهي يف أخبار مكة )
 ويعقوب بن محيد،

  عمر،وحممد بن أيب
 ( من طريق حممد بن عباد بن موسى،8771وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

 ( من طريق ضرار بن صرد،140والطيوري يف الطيوريات )
 ( عن زيد بن أخزم، عن إبراهيم بن أيب الوزير،4/676وعلقه الدارقطين يف العلل )

________________________ 

، وقد جاء على الصواب يف 277وقع يف املطبوع، واملخطوط )ق( 6) (: عمرو، ونبَّه احملقق إىل أن صوابه كما أثبتُّ
 .تعقيب املصنف بعد سطر

عمرو بن سليم بن خلدة  :يف عمرو بن سليم الزرقي نفسه، فإنه قوًل  عدُّهميكن ( عمر بن خلدة األنصاري 2)
 كما يف حدوده-، وهو غري داخل يف البحث ، ونسبٌة له إىل جد ِّهاألنصاري الزرقي، فهذا اختالٌف يف تسمية الراوي

 .، لكن هلذه الرواية غرًضا يأيت يف دراسة اخلالف يف الرواية السابقة-(8)ص
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 عمر، وحممد بن سبعتهم )الشافعي، وأبو مروان العثماين، ويعقوب بن محيد، وابن أيب
 به، تامًّا. ،-وهو الدراوردي-عبدال زيز بن حممد عباد، وضرار، وابن أيب الوزير( عن 

 .إل أن ضرارًا قال: عن عمرو بن سليم، عن أبيه
وجعله ابن أيب الوزير، عن الدراوردي، عن ابن اهلاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه، 

 فأسقط عبدهللا بن أيب سلمة.
 ( من طريق سعيد بن سلمة بن أيب احلسام،818) وأخرجه أمحد *
 من طريق املفضل بن فضالة، -(2/468ومن طريقه الضياء يف املختارة )-( 726)أمحد و 

 /مسند علي( من طريق حيوة بن شريح،77والطربي يف هتذيب اآلثار )
 ( عن ابن أيب حازم،4/670وعلقه الدارقطين يف العلل )

يزيد بن عبدهللا بن ملفضل، وحيوة، وابن أيب حازم( عن أربعتهم )ابن أيب احلسام، وا
 ، به، تامًّا.اهلاد

إل أن ابن أيب احلسام جعله عن ابن اهلاد، عن عمرو بن سليم، فأسقط عبدهللا بن أيب 
 سلمة.

 الوجه الثاين: عبدهللا بن أيب سلمة، عن مس ود بن احلكم، عن أمه:
 (،807أخرجه أمحد ) *

 ( عن عبيدهللا بن سعد بن إبراهيم بن سعد،2700)والنسائي يف الكربى 
 ، به، بنحوه.ي قوب بن إبراهيم بن س دكالمها )أمحد، وعبيدهللا( عن 

(، وهتذيب اآلثار 7/888(، والطربي يف تفسريه )2/678وأخرجه ابن سعد ) *
 (، من طريق إمساعيل بن علية،7282/مسند علي(، والبغوي يف معجم الصحابة )778)

(، 7441ومن طريقه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )-( 68477 شيبة )وابن أيب
(، 2648، وابن خزمية )-/املربة(7280(، والبغوي يف معجم الصحابة )416وأبو يعلى )

(، من طريق عبداألعلى بن 7081(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )6/474واحلاكم )
 عبداألعلى،

(، وأحكام 2/241طحاوي يف شرح معاين اآلثار )(، وال2777والنسائي يف الكربى )
 (، من طريق أمحد بن خالد الوهيب،781القرآن )
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 ( من طريق عبدة بن سليمان،2706والنسائي يف الكربى )
 /املربة( من طريق حيىي بن سعيد األموي،7286والبغوي يف معجم الصحابة )

 و ابن الفضل األبرش،( عن سلمة، وه7081وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )عقب 
ستتهم )ابن علية، وعبداألعلى، والوهيب، وعبدة، وحيىي بن سعيد األموي، وسلمة( عن 

 ، به، بنحوه.حممد بن إسحاق
إل أن ابن علية، وعبداألعلى، والوهيب، وحيىي بن سعيد األموي، جعلوه عن ابن 

كيم بن حكيم، إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن احلكم، عن أمه، فأبدلوا ح
 .بعبدهللا بن أيب سلمة

 أيب بن هللا عبد مسع من حدثينوقال عبدة بن سليمان يف روايته عن ابن إسحاق: 
 بن احلكم، عن أمه. مسعود عن حيدث منه مسعته إل أراين ول سلمة،

 :أمه عن األنصابري، خلدة بن عمر عن، اجلهم أيب بن ثاني ا: برواية منذبر
 (،6817)أخرجه عبد بن محيد  *

 ،(6)( عن العباس بن حممد الدوري6/676ووكيع يف أخبار القضاة )
 ، به، بنحوه.زيد بن حباب)عبد بن محيد، والدوري( عن 

 عليًّا... بعث  هللا رسول أن ،أمه وقال عبد بن محيد، والدوري: عن عمر بن خلدة، عن
أبو نعيم يف ، و -(6077/6كما يف املطالب العالية )-وأخرجه مسدد يف مسنده  *

(، من طريق عبدهللا بن 6/602(، واخلطيب يف تلخيص املتشابه )8778معرفة الصحابة )
 داود اخلرييب،

(، 6077/7كما يف املطالب العالية )-(، ومسنده 68800وابن أيب شيبة يف مصنفه )
، وإسحاق -(6077/8(، وأبو يعلى كما يف املطالب العالية )7781وعنه ابن أيب عاصم )

 (، عن وكيع،2467اهويه )بن ر 
، والطحاوي يف -(6077/2كما يف املطالب العالية )-يف مسنده منيع  بن أمحدو 

 ( من طريق روح بن عبادة،788(، وأحكام القرآن )2/248شرح معاين اآلثار )
________________________ 

فيما يظهر، فإن هذا الوجه مل « أمه»، وهو حتريف عن «عمر بن خلدة األنصاري، عن أبيه»طبوعة: ( وقع يف امل6)
 يأت هبذه الصفة إل يف هذا املوضع، وحتقيق الكتاب ليس باملتقن.
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 ( عن ابن أيب زائدة،8778وعلقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )عقب 
 ، به، بنحوه.موسى بن عبيدةن أيب زائدة( عن أربعتهم )اخلرييب، ووكيع، وروح، واب

 إل أنه وقع عند اخلطيب يف رواية اخلرييب: عن حممد بن عبيدة، عن منذر.
 وقال ابن أيب زائدة فيه: عمرو بن خلدة.

 

 روى احلديث عبدهللا بن أيب سلمة، واختُلف عنه:
 يم، عن أمه:: عبدهللا بن أيب سلمة، عن عمرو بن سلالوجه األول

من رواية ليث بن سعد، وعبدالعزيز بن حممد -ورواه عنه: يزيد بن عبدهللا بن اهلاد 
الدراوردي )يف قول مصعب بن عبدهللا الزبريي، والشافعي، وأيب مروان حممد بن عثمان 
العثماين، ويعقوب بن محيد، وحممد بن أيب عمر، وحممد بن عباد بن موسى، عنه(، واملفضل 

 .-، وحيوة بن شريح، وعبدالعزيز بن أيب حازمبن فضالة
 : عبدهللا بن أيب سلمة، عن عمرو بن سليم، عن أمه:الوجه الثاين

من رواية عبدالعزيز الدراوردي )يف قول ضرار بن -ورواه عنه: يزيد بن عبدهللا بن اهلاد 
 .-صرد، عنه(، عنه

 ن أمه:: عبدهللا بن أيب سلمة، عن مسعود بن احلكم، عالوجه الثالث
من رواية إبراهيم بن سعد، وعبدة بن سليمان، وسلمة -ورواه عنه: حممد بن إسحاق 

 .-بن الفضل األبرش، عنه
 .وهبذا يتبني أنه قد اختُلف عمَّن دون عبدهللا بن أيب سلمة

: اخلالف عم ن دون عبدهللا بن أيب سلمة:  أوًل 
 عبدالعزيز بن حممد الدراوردي: -6

 اختُلف عنه:
ه مصعب بن عبدهللا الزبريي، والشافعي، وأبو مروان العثماين، ويعقوب بن محيد، فروا *

وحممد بن أيب عمر، حممد بن عباد بن موسى، عن الدراوردي، عن يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، 
 ن أمه.عن عبدهللا بن أيب سلمة، عن عمرو بن سليم، ع
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ن اهلاد، عن عمرو بن سليم، عن ورواه إبراهيم بن أيب الوزير، عن الدراوردي، عن اب *
 أمه، بإسقاط عبدهللا بن أيب سلمة.

سلمة، عن  ورواه ضرار بن صرد، عن الدراوردي، عن ابن اهلاد، عن عبدهللا بن أيب *
 عمرو بن سليم، عن أبيه.

، ويظهر أنه قصَّر به، أو مل حيفظ، فأسقط ابن (6)فأما رواية ابن أيب الوزير، فهو صدوق
يعين: إسقاط - هذا مثل قيل وقد»ن الدارقطين يشري إىل ذلك يف قوله: أيب سلمة، وكأ

 .(2)، مث ذكر هذه الرواية«الدراوردي عن -عبدهللا بن أيب سلمة
، فإنه خالف اجلماعة، وفيهم حفاظ، كاإلمام الشافعي، وأما رواية ضرار بن صرد

يحه يف احلديث كما مرَّ ترج-ضعيف جدًّا ضرار و ، فأبدال والد عمرو بن سليم بأمه
 ، ول عربة مبخالفته.-(7)اخلامس عشر

 .رواية اجلماعةفاحملفوظ عن الدراوردي 
 يزيد بن عبدهللا بن اهلاد: -2

 اختُلف عنه:
فرواه الليث بن سعد، وعبدالعزيز الدراوردي، واملفضل بن فضالة، وحيوة بن شريح،  *

 .بن سليم، عن أمهوابن أيب حازم، عنه، عن عبدهللا بن أيب سلمة، عن عمرو 
ورواه سعيد بن أيب احلسام، عن ابن اهلاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه، بإسقاط  *

 عبدهللا بن أيب سلمة.
، ولعل هذا مما أخطأ (4)حفظه من ئخيط الكتاب، صحيح صدوقوابن أيب احلسام 

، (8)ن شريحفيه، أو قصَّر، لتفاق أربعة الرواة، وفيهم حافظان ثبتان: ليث بن سعد، وحيوة ب
 على إثبات عبدهللا بن أيب سلمة يف رواية ابن اهلاد.

 
________________________ 

 .(222تقريب التهذيب )( 6)

 .(4/676العلل )( 2)

 (.280ص( )7)

 (.2721( تقريب التهذيب )4)

 (.6100 ،8174تقريب التهذيب ): انظر فيهما على التوايل( 8)
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 حممد بن إسحاق: -7
 اختُلف عنه:

ابن  فرواه إبراهيم بن سعد، وعبدة بن سليمان، وسلمة بن الفضل األبرش، عن *
 .، عن عبدهللا بن أيب سلمة، عن مسعود بن احلكم، عن أمهإسحاق
بن عبداألعلى، وأمحد بن خالد الوهيب، وحيىي  ورواه إمساعيل بن علية، وعبداألعلى *

بن سعيد األموي، عن ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن احلكم، عن أمه، 
 فأبدلوا حكيم بن حكيم بعبدهللا بن أيب سلمة.

 كان، وقد  (6)ورواة الوجه األول خمتصون بابن إسحاق، فإبراهيم بن سعد ثقة حجة
املغازي، كما قال  سوى األحكام يف حديث ألف عشر سبعة نم حنو إسحاق بنا عن هعند

 عن احديثً  الناس أحسن من سعد بن إبراهيم»، وقال أمحد بن حنبل: (2)إبراهيم بن محزة
، وقال: (7)«إسحاق ابن عن احلديث صحيح سعد بن إبراهيم»، وقال: «إسحاق بن حممد

 وإذا ،حدثين: قال ،مساع كان إذا سعد بن إبراهيم كتاب أن إل ،يدلس إسحاق ابن كان»
 .(4)«قال: قال ،يكن مل

، وقد قدَّمه أبو زرعة وأبو حامت الرازيان على يونس بن (8)وعبدة بن سليمان ثقة ثبت
 .(1)يف ابن إسحاق خاصة ،وسلمة بن الفضل ،بكري

 لدن من ليس»، إل أن جريرًا قال: (8)وسلمة بن الفضل مع كونه صدوقًا كثري اخلطأ
، وقال ابن سعد: «الفضل بن سلمة من إسحاق ابن يف أثبت خراسان تبلغ أن ىلإ بغداد

 .(7)«املغازيو  ،املبتدأ عنه روى ،إسحاق بن حممد يمغاز  صاحب وهو»

________________________ 

 (.688( تقريب التهذيب )6)

 (.6/11( هتذيب التهذيب )2)

 .(224صسؤالت أيب داود )، (2/228( مسائل ابن هانئ )7)

 (.7/801( هتذيب التهذيب )4)

 (.4217( تقريب التهذيب )8)

 (.2/142( هتذيب التهذيب )1)

 (.2808( تقريب التهذيب )8)

 (.2/81ب )( هتذيب التهذي7)



 ونبرب األو  عبساالاحلديث  888                                                                                                

، والوهيب، واألموي، (2)، وعبداألعلى ثقة(6)وأما رواة الوجه الثاين، فابن علية ثقة حافظ
اجتماعهم، مع  ًصا له بابن إسحاق، لكنَّ ، ومل أجد يف ترمجة أي منهم اختصا(7)صدوقان

 ثقة ابن علية، وعبداألعلى، يدل على أن روايتهم حمفوظة عن ابن إسحاق.
 ومل أجد للحديث رواية من طريق أخرى عن حكيم بن حكيم، تقو ِّي أن لروايته عنه أصاًل،

 خبالف عبدهللا بن أيب سلمة، فقد رواه عنه أيًضا: ابن اهلاد، وإن خالف يف باقي إسناده.
 فيحتمل أن ابن إسحاق وهم فيه ملا حدَّث به عن حكيم بن حكيم، وضبطه حني حدث

 ه املختصني به، فرواه عن عبدهللا بن أيب سلمة.به أصحاب  
، فهذا (4)«آخر سند فيه إسحاق نولب»وقد عربَّ ابن حجر عن هذا الختالف بقوله: 

 .احتمال آخر، وهو أن يكون ابن إسحاق حفظ اإلسنادين عن الشيخني
وحممد بن إسحاق معروف بسعة الرواية، وكثرة العلم، ووفرة الشيوخ، فهذا يقوي أنه 

 حفظ اإلسنادين عن عبدهللا بن أيب سلمة، وحكيم بن حكيم، مًعا.
 وأسانيدها»ابن إسحاق، وأوجًها أخرى، وقال:  وهلذا أورد الدارقطين الوجهني عن

 .(8)«حمفوظة كلها
 ، ومل أجده صرَّح بسماعه من حكيم بن حكيم،(1)إل أن ابن إسحاق معروف بالتدليس
 فعادت روايته عنه مدخولة من هذه اجلهة.

وأما روايته عن عبدهللا بن أيب سلمة، فقد سبق يف كالم أمحد أن إبراهيم بن سعد من 
الناس أللفاظ ابن إسحاق، وقد رواه عنه، عن عبدهللا بن أيب سلمة، مصرًحا بسماعه أضبط 

لكن عبدة بن سليمان رواه عن ابن  كما عند ابن أيب خيثمة يف كالمه حمل الدراسة،  منه،
 ...«.حيدث منه مسعته إل أراين ول سلمة، أيب بن عبدهللا مسع من حدثين»إسحاق، بلفظ: 

________________________ 

 (.461( تقريب التهذيب )6)

 (.7874( تقريب التهذيب )2)

 (.8884، 70تقريب التهذيب )انظر فيهما على التوايل: ( 7)

 (.4/864( أطراف املسند )4)

 (.4/676( العلل )8)

 (.8828( تقريب التهذيب )1)
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 خرج»سعد هي القدمية، وأما رواية عبدة، فمتأخرة، قال ابن سعد: ورواية إبراهيم بن 
 .(6)«سعد بن إبراهيم غري منهم دأح عنه يرو فلم ،اقدميً  املدينة من

، ومن عبدهللا بن عبدهللا بن أيب سلمةرجل، عن والذي يظهر أن ابن إسحاق مسعه من 
عنه، ولعله شك فيه  هيف كتاب، فصرَّح بسماعه إلبراهيم بن سعد، ووقع هذا أيب سلمة أيًضا

 غلب على ظنه مساعه منه.وإن ، ابن أيب سلمة فيما بعد، لكونه مسعه من رجل، عن
 .، كما يف كتاب إبراهيم بن سعد، عنهفاملرجح أنه مسعه منه

 اخلالف عن عبدهللا بن أيب سلمة: ثاني ا:
 اختُلف عنه:تلخص أنه 

 .عمرو بن سليم، عن أمه فرواه يزيد بن عبدهللا بن اهلاد، عنه، عن *
 ورواه حممد بن إسحاق، عن ابن أيب سلمة، عن مسعود بن احلكم، عن أمه. *

 اختالفهما، بادئًا برواية ابن اهلاد من طريقني عنه، مث ترجم ألم ابن أيب خيثمةوقد ساق 
 عن ،إسحاق ابن قال كذا»، وأخرج رواية ابن إسحاق، وقال عقبها: احلكم بن مسعود
 ،يزيدُ  قال :اهلاد بن يزيد رواية   خالف، أمه عن احلكم، بن مسعود عن :سلمة أيب بن عبدهللا

 .«أمه عن سليم، بن عمرو عن :سلمة أيب بن عبدهللا عن
أنه يستغرب رواية ابن إسحاق، وأنه جيعل األصل  ابن أيب خيثمةوالذي يبدو من كالم 

 رواية ابن اهلاد، وإمنا خالفها ابن إسحاق.
، فهو أقوى من ابن إسحاق، الذي تلخص للحافظ من الكالم الكثري (2)ثقة وابن اهلاد
 .(7)فيه أنه صدوق

وابن إسحاق اختُلف عنه اختالفًا متقاربًا، ومل خُيتلف عن ابن اهلاد اختالفًا يُذكر، ومن 
 عالمات اإلتقان: الثبات وعدم الرتدد والختالف.

، «احلديث هذا يف إسحاق ابن على فالختال ذكر»وإىل هذا أشار النسائي، فبوَّب: 
فأخرجه من حديث ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، مث من حديثه عن عبدهللا بن أيب 

________________________ 

 /املتمم لتابعي أهل املدينة(.406( الطبقات )ص6)

 .(8878( تقريب التهذيب )2)

 (.8828( تقريب التهذيب )7)
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 إل أراين ول سلمة، أيب بن عبدهللا مسع من حدثين»سلمة مصرًحا بسماعه منه، مث بقوله: 
د خامتًا هبا الباب، وقد ابن اهلا، فأسند رواية «اهلاد ابن خالفه»، مث قال النسائي: «منه مسعته

، ويف هذا من النسائي استناٌد واضح (6)ُعلم أن من عادة النسائي ختم الباب باألصح عنده
 يف مرجوحية روايته، ورجحان رواية ابن اهلاد. ، والختالف عنه،ابن إسحاقتردد إىل 

 إسحاق:وهذا ما ذهب إليه ابن ناصر الدين الدمشقي من املتأخرين، قال عقب رواية ابن 
 .(2)«أمه عن ،الزرقي سليم بن عمرو عن يرويه إمنا سلمة أيب بن وعبدهللا»

وأشار إليه ابن حجر، وإن كان تردَّد فيه، فقال عقب سياق إسنادي ابن إسحاق: 
 وإل ،شيخان فيه سلمة أيب بن لعبدهللا يكون أن فيحتمل ،عهمس ِّ  إسحاق ابن كان إن فهذا»

ابن ، وقد ثبت أن ابن إسحاق مسعه من (7)«أحفظ وحديثه ،أوثق اهلاد بن عبدهللا بن فيزيد
، فكالم ابن حجر مرتدد بني تصحيح حديثه إن كان مسعه، وترجيح -كما سبق-أيب سلمة 

 رواية ابن اهلاد، ألنه أوثق، وألن حديثه أحفظ.
 ومما قد يُذكر يف مرجحات رواية ابن إسحاق: أن احلديث معروف عن مسعود بن احلكم،

 روي وقد»د روي عنه من طرق عديدة، بأسانيد متفقة وخمتلفة، قال أبو القاسم البغوي: فق
 .(4)«أمه عن ،مسعود عن ،إسحاق ابن حديث غري من وجوه من احلديث هذا

 إل أن يف هذا نظرًا من جهتني:
أنه ل يلزم من كون احلديث ذي أصل عن مسعود، أن يكون ابن أيب سلمة يرويه  -6

 ون روايته له عن غريه، كما يف كالم ابن ناصر الدين املنقول آنًفا.عنه، بل تك
عن عمرو بن سليم، وهو الرواية اليت أسندها املصنف  -أيًضا-أن للحديث أصاًل  -2

 أمه، فإن عمر بن عن األنصاري، خلدة بن عمر عن أيب اجلهم، بن بعقب كالمه: رواية منذر
 وقع اخلطأ يف تسميته هنا: عمر، وهذا وجه املخالفةخلدة هو عمرو بن سليم بن خلدة، وإمنا 

________________________ 

 .(70)ص ثاينيف احلديث ال سبقكما ( 6)

، فيحتمل أنه خيثمة أيب ابن(. وقد كان ابن ناصر الدين نقل رواية ابن إسحاق من تاريخ 1/618( جامع اآلثار )2)
 استقى هذا الرتجيح من كالم ابن أيب خيثمة املنقول آنًفا.

 (.4/864( أطراف املسند )7)

(، معرفة 176(، علل ابن أيب حامت )286-7/281(. وانظر: هتذيب اآلثار، للطربي )8/426الصحابة ) ( معجم4)
 (.2/824الصحابة، أليب نعيم )
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 خالف أمه، عن خلدة، بن عمر عن: قال كذا»اليت نص عليها املصنف عقب هذه الرواية بقوله: 
 .-يف خترجيه مرَّ كما -، وقد قيل يف هذا: عمرو بن خلدة «اهلاد بن ويزيد ،إسحاق ابن رواية  

ري زرقي كعمرو بن سليم، إل أهنم مل مر بن خلدة، آخر، وهو أنصاويف الرواة: عُ 
، فال يظهر أنه هو صاحب هذا احلديث، خاصة (6)يذكروا يف ترمجته إل روايته عن أيب هريرة

 أن احلديث مروي عن عمرو بن سليم من طرق أخرى.
بتسميته عمرو بن خلدة إمنا جاء من رواية موسى بن عبيدة، عن  لكن هذا األصل  

، ومن (2)، عن عمرو بن خلدة، وموسى ضعيف-ل: ابن اجلهموقي-منذر بن أيب اجلهم 
األئمة م ن ضع فه جدًّا، لكن جمموع كالمهم يدل على أن ضعفه الشديد ومناكريه إمنا هي يف 

 .(7)يف حديثه عن عبدهللا بن دينار
وشيخه: املنذر بن جهم، مل يذكره البخاري، فابن أيب حامت، إل بروايته عن عمر بن 

، ولعله لذلك مل يذكره ابن حبان يف الثقات، ألن (4)ة موسى بن عبيدة عنهخلدة، ورواي
 .(8)موسى جمروح عنده

وقد روى عنه موسى بن عبيدة حديثًا آخر عن نوفل بن مساحق، عن أم سلمة، يف 
 .(8)ه يف الرواة عن نوفل، وقد ذكره ابن أيب حامت نفسُ (1)الرحم

، وأخرج له ابن أيب حامت وغريه كالًما يف أهل (7)ري  إل أن املنذر يروي عنه أهل الس ِّ 
 .(7)األهواء من طريق ابن هليعة، عن أيب األسود، عنه

________________________ 

 (.26/727(، هتذيب الكمال )1/601(، اجلرح والتعديل )1/682( التاريخ الكبري )6)

 (.1777( تقريب التهذيب )2)

 (.4/676( انظر: هتذيب التهذيب )7)

 (.7/247(، اجلرح والتعديل )8/787لتاريخ الكبري )( ا4)

 (.2/274( اجملروحني )8)

(، ومن طريقه ابن أيب 2822كما يف املطالب العالية )-(، ومسنده 28704( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )1)
 ، عن زيد بن احلباب، عن موسى بن عبيدة، به.-(27/404(، والطرباين )878عاصم يف السنة )

 (.7/477رح والتعديل )( اجل8)

 (.8/484، 726، 768، 766، 4/242، 7/287، 474، 6/668( انظر: طبقات ابن سعد )7)

(. وانظر خربًا آخر من طريق ابن 627(، الكفاية، للخطيب )ص6/241(، الكامل )2/72( اجلرح والتعديل )7)
 .-(1666يف شعب اإلميان ) ومن طريقه البيهقي-( 607هليعة أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي )
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، فحاله جمهولة، واإلسناد باقٍّ على ضعفه، وإن كان  صاحلًا  -فيما يظهر-وعلى أي ٍّ
 يسريًا. بن أيب سلمة، عن عمرو بن سليم، عن أمه، ولو ترجيًحاالرتجيح حديث ابن اهلاد، عن 

 عليه، فتكون رواية حممد بن إسحاق، عن عبدهللا بن أيب سلمة، عن مسعود بن احلكم،و 
روى يف الباب، ألنه يُ  عن أمه، حمل نظر، ولعل ابن إسحاق ذهب وهله إىل حديث مسعود

 عنه من أوجه وطرق كما سبق.
 احلكم على الوجه الراجح:

 أمه. ترجح أن عبدهللا بن أيب سلمة يرويه عن عمرو بن سليم، عن
 .(6)وعبدهللا بن أيب سلمة هو املاجشون، وهو ثقة

رًا وهو شيخه تويف قبله م  ومل أجد له تصرحًيا بالسماع من عمرو بن سليم، إل أن ع  
بسنتني فقط، ومها مدنيان، فهذا يقر ِّب السماع جدًّا، فهو متصل على مذهب من يكتفي 

 باملعاصرة وإمكان اللقي.
 أمه. وكذلك األمر يف روايته عن

 

ابن اهلاد، عن عرض ابن أيب خيثمة اختالفًا عن عبدهللا بن سلمة، فأخرج رواية يزيد 
 عبدهللاعبدهللا بن أيب سلمة، عن عمرو بن سليم، عن أمه، مث أخرج رواية ابن إسحاق، عن 

 .أمه عن احلكم، بن مسعود عن سلمة، أيب بن
إسحاق، وعقَّب عليها مبتابعةٍّ لبن اهلاد، وقع فيها  واستغرب ابن أيب خيثمة رواية ابن

 وجهالة، ويظهر أنه يقوي بالقدر املشرتك خطأ يف تسمية عمرو بن سليم، ويف إسنادها ضعفٌ 
 فيها حديث  ابن اهلاد.

،  صدوقوهو  إسحاق، ابن من أقوى هوف ثقة،تبني أن مما يؤيد رواية ابن اهلاد: أنه و 
 .متقاربًا اختالفًا عنه لفاختُ قد  إسحاق ابنكما أن 

 ، وابن حجر.الدمشقي الدين ناصر ابنو  النسائي،افق ابن  أيب خيثمة على هذا: و و 

 ب
 ب

________________________ 

 .(7711تقريب التهذيب )( 6)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:142-2/148)التاريخ الكبري الس ِّ
 :السلمية حكيم عنت وخولة (5353)

 عن حممد نا: قال خالد، عن وهيب حدثنا: قال إعراهيم، عن مسلم حدثنا -5353
 عن مالك، عن س د عن املسيب، عن س يد عن األشج، عن عبدهللا عن وبي ق عن عجالن،

 أعوذ: قال منزل   نزل إذا اأحد   أن لو»: يقول  النيب مس ت: قالت ،حكيم عنت خولة
  «.يرحتل حىت شيء املنزل ذلك يف يضره مل ،خلق ما شر من التامات هللا عكلمات

 .س د عن املسيب، عن يدس  عن :األشج عن ي قوب عن ،عجالن اعن قال كذا
 أيب عن يزيد عن س د، عن ليث حدثنا: قال ،سليمان عن س يد حدثنا -5355

 عن عسر مسع أنه ،حدثه األشج عن عبدهللا عن ي قوب أن ،ي قوب عن احلابرث عن حبيب،
 مس ت: تقول حكيم عنت خولة مس ت: يقول وقاص أيب عن س د مس ت: يقول س يد
 حنو ذكر مث ،«...التامات هللا عكلمات أعوذ: فقال منزل   لنز  من»: يقول  هللا برسول
 .إعراهيم عن مسلم حديث

 .س يد عن   عسر  : املسيب عن [س يد] مكان ج ل قال، وكذا
 عن ي قوب عن ج فر، عن هلي ة، اعن أخربين: قال إسحاق، عن حيىي نا -5353

 مس ت: التق ،حكيم عنت خولة عن مالك، عن س د عن س يد، عن عسر عن األشج،
 .حنوه ذكر مث ،«...منزل   نزل من»: يقول هللا برسول

 .س يد عن عسر عن األشج، عن ي قوب :على س د عن   الليث   هلي ة اعن   تاعع
 

ي قوب عن عبدهللا عن األشج، عن س يد عن املسيب، عن س د عن  الوجه األول:
 :أيب وقاص، عن خولة عنت حكيم

أبو نعيم يف معرفة و (، 137(، والدعاء )24/231بري )الطرباين يف الك أخرجه *
 (، من طريق أيب مسلم إبراهيم بن عبدهللا بن مسلم الكشي،0954الصحابة )
( من طريق /ضمن ثالثة جمالس من أماليه/خمطوط81اش يف جملس من أماليه )والنق  

 عبدهللا بن حممد بن النعمان،
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 ، به، مبثله.عن إعراهيممسلم كالمها )أبو مسلم، وابن النعمان( عن 
 (،20387، وأمحد )-(3940وعنه ابن ماجه )-( 37722وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

 (، وحممد2022(، والدارمي )871وأمحد بن إبراهيم الدورقي يف مسند سعد بن أيب وقاص )
(، /ضمن أحاديث الشيوخ الكبار809بن عبيدهللا اخلالل يف جزء من حديث عفان )

(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 24/231والطرباين ) (،127كارم األخالق )واخلرائطي يف م
 ،(8)(، من طريق عفان بن مسلم9054)

 ( عن املغرية بن مسلم املخزومي،2845وإسحاق بن راهويه يف مسنده )
 ( عن أمحد بن إسحاق احلضرمي،2022والدارمي )

 -(24/819التمهيد ) ومن طريقه ابن عبدالرب يف-( 87385والنسائي يف الكربى )
 من طريق حبان بن هالل،

 ( من طريق اخلصيب بن ناصح،30والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 ( عن معلى بن أسد،89/432وعلقه الدارقطين يف العلل )

 وإسحاق بن إدريس،
سبعتهم )عفان، واملخزومي، وأمحد بن إسحاق، وحبان، واخلصيب، ومعلى، وإسحاق 

 ، به، بنحوه.خالد عن وهيببن إدريس( عن 
 (،5267وأخرجه عبدالرزاق ) *

 ( من طريق سفيان الثوري،87327والنسائي يف الكربى )
 ( من طريق حيىي بن سعيد القطان،89/432والدارقطين يف العلل )

(، عن 24/816(، وابن عبدالرب يف التمهيد )89/432وعلقه الدارقطين يف العلل )
 سفيان بن عيينة،

 ( عن حامت بن إمساعيل،89/432يف العلل )وعلقه الدارقطين 
، حممد عن عجالنمخستهم )عبدالرزاق، والثوري، والقطان، وابن عيينة، وحامت( عن 

.به، بنحوه، إال أهنم جعلوه عن سعيد بن املسيب، عن النيب   ، مرسالا
________________________ 

: بعقبه اخلرائطي قال وهيب، عن عفان، عن الدورقي، إبراهيم بن أمحد بن عبدهللا رواية من اخلرائطي، عند جاء( 8)
 ال يبدو أنه خالف إسنادي، بل خطأ أو وهذا ،«عجالن بن حممد عن زياد، بن الواحد عبد عن عفان، عن أخرى مرةا 

 سهو من الدورقي، ألنه قد حد ث به على الصواب جبعله عن وهيب، وهلذا مل أُعد  حتديثه املرَة األخرى وجهاا عن عفان.
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ي قوب عن عبدهللا عن األشج، عن عسر عن س يد، عن س د عن أيب  :الثاينالوجه 
 :خولة عنت حكيم وقاص، عن

 ( عن حجاج بن حممد،20822أمحد ) أخرجه *
 (،491(، والبخاري يف خلق أفعال العباد )875والدورقي يف مسند سعد بن أيب وقاص )

ومن طريقه ابن -( 87381(، والنسائي يف الكربى )3430(، والرتمذي )2071ومسلم )
، وابن خزمية يف -(24/814مهيد )(، وابن عبدالرب يف الت921السين يف عمل اليوم والليلة )

(، واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول 265حديث علي بن حجر عن إمساعيل بن جعفر )
 (،6/470، 4/337كما يف إحتاف السادة املتقني للزبيدي )-(، وأبو نعيم يف مستخرجه 3)

 ، من طريق قتيبة بن سعيد،-(32/343ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )
/ضمن أحاديث 69ن محاد يف جزء حديث الليث عن يزيد بن أيب حبيب )وعيسى ب
(، وابن عساكر يف 473ومن طريقه البيهقي يف األمساء والصفات )- (8)(الشيوخ الكبار
 ،-(32/222تاريخ دمشق )

(، والطرباين 98(، واحملاملي يف الدعاء )499والبخاري يف خلق أفعال العباد )
 بن صاحل، (، من طريق عبدهللا24/230)

(، من 36(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )496والبخاري يف خلق أفعال العباد )
 طريق عبدهللا بن يوسف،

 ( عن آدم بن أيب إياس،490و)
كما يف إحتاف السادة املتقني للزبيدي -(، وأبو نعيم يف مستخرجه 2071ومسلم )

، من طريق حممد -(32/343(، ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )6/470، 4/337)
 بن رمح،

 ( من طريق عبدهللا بن عبداحلكم،2966وابن خزمية )
(، من طريق شعيب بن 36(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )2966وابن خزمية )

 الليث،
 ( من طريق شعيب بن حيىي،24/230والطرباين )

________________________ 

 (.317حول اسم اجلزء ومؤلفه يف احلديث الثالث والعشرين )ص ( مر  تنبيه  8)
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، 4/337كما يف إحتاف السادة املتقني للزبيدي )-وأبو نعيم يف مستخرجه 
(، من 9/293، والبيهقي )-(32/343(، ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )6/470

 طريق حيىي ابن بكري،
وعبدهللا بن  األحد عشر راوياا )حجاج، وقتيبة، وعيسى بن محاد، وعبدهللا بن صاحل،

يوسف، وآدم بن أيب إياس، وابن رمح، وابن عبداحلكم، وشعيب بن الليث، وشعيب بن 
 ، به، بنحوه.الليث عن س دبكري( عن حيىي، وابن 

( عن بشر بن 132(، والطرباين يف الدعاء )20829، 20827وأخرجه أمحد ) *
يزيد عن أيب موسى، كالمها )أمحد، وبشر( عن حيىي بن إسحاق، عن عبدهللا بن هليعة، عن 

 ، به، بنحوه.حبيب
 إال أن أمحد أبدل عامر بن سعد ببسر بن سعيد.

(، 326(، والتوحيد )2960(، وابن خزمية يف صحيحه )2071وأخرجه مسلم ) *
(، 39، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-(86/521كما يف إحتاف املهرة )-وأبو عوانة 

(، والدعاء 24/231(، والطرباين يف الكبري )2077(، وابن حبان )92واحملاملي يف الدعاء )
(، 472(، واألمساء والصفات )10(، واالعتقاد )ص407(، والبيهقي يف الدعوات )138)

 ، به، بنحوه.احلابرث عن ي قوبمن طريق عمرو بن احلارث بن يعقوب، عن أبيه 
 (،20826، 20828وأخرجه أمحد ) *

 ( عن بشر بن موسى،133والطرباين يف الدعاء )
، عن جعفر بن عبدهللا بن هليعة، عن حيىي عن إسحاقكالمها )أمحد، وبشر( عن 

 ربيعة، به، بنحوه.
 إال أن أمحد أبدل عامر بن سعد ببسر بن سعيد.

 ومن-/أبو مصعب( (8)2791، 8551/سويد، 094/حيىي، 8063وأخرجه مالك ) *
 (،24/235(، والطرباين )4(، واحلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )5268طريقه عبدالرزاق )

________________________ 

عبدهللا بن األشج: بكري بن عبدهللا بن األشج، وكذلك نقله البغوي يف شرح  ( وقع يف هذا املوضع بدل يعقوب بن8)
( من موطأ أيب مصعب، والظاهر أن فيه نظراا، وأْن ليس ملالك رواية  للحديث من طريق بكري، بداللة 9/849السنة )

وعد  ابن عبدالرب يف التمهيد  املوضع األول، وأن اجلوهري يف إسناد أحاديث املوطأ مل يذكر إال روايته من طريق يعقوب،
= 
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ويف رواية أيب  يف رواية حيىي وسويد،-عن الثقة عنده  -(141واجلوهري يف مسند املوطأ )
 ،-مصعب، وعند احلكيم، والطرباين، واجلوهري: بلغه، وعند عبدالرزاق: ذكره

-(، وأبو عوانة 326(، والتوحيد )2960(، وابن خزمية يف صحيحه )2071ومسلم )
(، واحملاملي يف 39، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-(86/521كما يف إحتاف املهرة )

(، 138(، والدعاء )24/231(، والطرباين يف الكبري )2077(، وابن حبان )92الدعاء )
(، من طريق 472(، واألمساء والصفات )10(، واالعتقاد )ص407والبيهقي يف الدعوات )

 عمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب،
، ي قوب عن عبدهللا عن األشجكالمها )الثقة عند مالك، ويزيد بن أيب حبيب( عن 

 به، بنحوه.
 ( عن عيسى بن محاد، عن الليث بن سعد،87328ه النسائي يف الكربى )وأخرج *

 ( من طريق سعيد بن أيب مرمي، عن عبدهللا بن هليعة،24/231والطرباين )
، عسر عن س يدكالمها )الليث، وابن هليعة( عن بكري بن عبدهللا بن األشج، عن 

 بنحوه،
، وقرن به سليمانَ  ار، وجعله ابن هليعة عن بسر، يس بنَ  جعله الليث عن بسر، مرسالا

 عن سعد، عن خولة، فذكره.
 

 روى احلديث يعقوب بن عبدهللا بن األشج، واختُلف عنه:
 أيب بن سعد عن املسيب، بن سعيد عن األشج، بن عبدهللا بن يعقوب: األول الوجه

 :حكيم بنت خولة عن وقاص،
 .-بن خالد، عنهمن رواية وهيب -ورواه عنه: حممد بن عجالن 

:املسيب، عن النيب  بن سعيد عن األشج، بن عبدهللا بن يعقوب: الثاين الوجه  ، مرسالا
من رواية عبدالرزاق، وسفيان الثوري، وحيىي بن سعيد -ورواه عنه: حممد بن عجالن 

 .-القطان، وسفيان بن عيينة، وحامت بن إمساعيل، عنه
________________________ 

= 

(، والدارقطين يف العلل 3430( رواة املوطأ، ومل يذكر أن أحدهم ذكر بكرياا، ومل يعلق الرتمذي )عقب 24/814)
 /الطبعة اجلديدة(، عن مالك، إال بالغه عن يعقوب، وهللا أعلم.972، 5/438)
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 أيب بن سعد عن سعيد، بن بسر عن شج،األ بن عبدهللا بن يعقوب: الوجه الثالث
 :حكيم بنت خولة عن وقاص،

من رواية يزيد بن أيب حبيب )يف قول الليث بن سعد، -ورواه عنه: احلارث بن يعقوب 
، عنه(، وعمرو بن -من رواية بشر بن موسى، عن حيىي بن إسحاق، عنه-وابن هليعة 

)يف قول ابن أيب خيثمة، وبشر بن من رواية ابن هليعة -، وجعفر بن ربيعة -احلارث، عنه
من -، والثقة عند مالك، ويزيد بن أيب حبيب -موسى، عن حيىي بن إسحاق، عنه(، عنه

 .-رواية عمرو بن احلارث، عنه
 أيب بن سعد عن ،عامر بن سعد عن األشج، بن عبدهللا بن يعقوب: الوجه الرابع

 :حكيم بنت خولة عن وقاص،
من رواية يزيد بن أيب حبيب )يف قول عبدهللا بن هليعة -ورواه عنه: احلارث بن يعقوب 

 ، وجعفر بن ربيعة -، عنه(، عنه-من رواية أمحد بن حنبل، عن حيىي بن إسحاق، عنه-
 .-من رواية ابن هليعة )يف قول أمحد، عن حيىي بن إسحاق، عنه(، عنه-

 ه:ومن هذا يتبني أنه وقع خالف عن مجاعة دون يعقوب بن األشج، هذا بيان
: اخلالف عمَّن دون ي قوب عن عبدهللا عن األشج:  أول 

 حممد بن عجالن: -8
 اختُلف عنه:

فرواه وهيب بن خالد، عنه، عن يعقوب، عن سعيد بن املسيب، عن سعد بن أيب  *
 .وقاص، عن خولة بنت حكيم

ورواه عبدالرزاق، وسفيان الثوري، وحيىي القطان، وسفيان بن عيينة، وحامت بن  *
.إمسا  عيل، عن ابن عجالن، عن يعقوب، عن ابن املسيب، مرسالا

، والرتمذي، ابن أيب خيثمةوقد اشُتهر الوجه األول عن ابن عجالن، حىت اعتمده 
 والطحاوي، يف ضرب اخلالف بينه وبني الرواة عن يعقوب.

جاء  وكان النسائي، والدارقطين، وابن عبدالرب، أدق، فمع بياهنما هلذا اخلالف، بي نا أنه
 عن ابن عجالن على الوجه الثاين، وهو اإلرسال.

 .-بإذن هللا-وسيأيت كالم هؤالء األئمة يف موضعه 
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ووهيب بن خالد ثقة ثبت، عد ه ابن معني، وأبو حامت، من أثبات أهل البصرة األوائل، 
 .(2)، وابن عجالن مدين(8)وكان له عناية حبديث املدنيني، وإكثار عنهم

ايته حمفوظة عن ابن عجالن، وأنه رواه عنه كما مسعه حيدث به، وهذا يقوي أن رو 
مع كونه ثقة، اختلط عليه بعض حديثه، وكان يضطرب يف حديثه  ابن عجالن خاصة وأن

 ، فهذا يؤيد حفظ الوجهني عنه.(3)عن نافع
 عبدهللا بن هليعة: -2

 جاء احلديث عنه على ألوان:
 فرواه حيىي بن إسحاق، واختُلف عنه: *
فرواه بشر بن موسى، عن حيىي بن إسحاق، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب  **  

حبيب، عن احلارث بن يعقوب، وعن جعفر بن ربيعة، كالمها )احلارث، وجعفر( عن يعقوب 
 .بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن سعد بن أيب وقاص، عن خولة

 .عفر بن ربيعة فقط، كرواية بشر، لكن من طريق جورواه ابن أيب خيثمة، عن حيىي
ورواه أمحد بن حنبل، عن حيىي بن إسحاق، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب  **  

حبيب، عن احلارث بن يعقوب، وعن جعفر بن ربيعة، كالمها )احلارث، وجعفر( عن يعقوب 
 .بن األشج، عن عامر بن سعد، عن سعد، عن خولة

 بن عبدهللا بن األشج، عن بسر، ورواه سعيد بن أيب مرمي، عن ابن هليعة، عن بكري *
 عن سعد، عن خولة.

، والظاهر من هذا االختالف عنه اضطرابه يف احلديث، (4)وابن هليعة معروف بضعفه
ى إىل حيىي بن إسحاق، الراوي عنه، مع كونه رَ وعدم ضبطه له، ويظهر أن اضطرابه قد سَ 

________________________ 

 (.38/860)الكمال (، هتذيب 0410( تقريب التهذيب )8)

رواية كل منهما عن اآلخر، مع أهنا خمرجة عند ابن ماجه،  كرُ يف ترمجيت ابن عجالن ووهيب ذِّ  ت املزي  ( فا2)
 والرتمذي، والنسائي.

 ،«هريرة أيب أحاديث عليه اختلطت أنه إال صدوق،»( على وصفه بقوله: 6836)التهذيب اقتصر احلافظ يف تقريب  (3)
، فقد وثقه أمحد، وابن معني، وى ما اختلط عليه، وما ُضع ِّف فيهأعلى من الصدوق، يف س -فيما يظهر-وحاله 

 .(3/646انظر: هتذيب التهذيب )«. صدوق وسط»والعجلي، وأبو حامت، والنسائي، وإن قال يعقوب بن شيبة: 

 .(360كما سبق يف احلديث الثاين والعشرين )ص( 4)
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عن يعقوب، عن بسر، وحد ث به وبشَر بَن موسى جبعله  ابَن أيب خيثمة، فحد َث به (8)ثقة
 أمحَد جبعله عن يعقوب، عن عامر بن سعد.

، فلم جيئ إال يف هذه الرواية، وأما -فيما وجدت-عامر بن سعد ال متابع له  كرُ وذِّ 
 ،-شيخه يف هذا اإلسناد-ذكر بسر بن سعيد، فهو مشهور، وعامر  معروف بالرواية عن أبيه 

 جادته. فقد يكون سبق إىل ذهن راويه، فسلك
ومما يدل على ضبط رواية بسر يف حديث ابن هليعة: أن الليث تابعه عن يزيد بن أيب 

 حبيب، عن احلارث بن يعقوب، وتابعه عمرو بُن احلارث، عن أبيه احلارث بن يعقوب، أيضاا.
 وأما رواية سعيد بن أيب مرمي، عن ابن هليعة، عن بكري بن عبدهللا بن األشج، عن بسر بن

، وقد حصل يف روايته قلب، (2)سعد بن أيب وقاص، عن خولة، فسعيد ثقة ثبت سعيد، عن
من اضطراب ابن هليعة يف احلديث،  وانتقال  من يعقوب بن األشج، إىل أخيه بكري، وهو لون  

بن سعد  والصواب ما رواه حيىي بن إسحاق، عنه، مما توبع عليه، للمتابعة، وألن الليث
، وقَ َرن ببسر  كريخالف ابن هليعة، فرواه عن ب  سليماَن بَن يسار. ، عن بسر بن سعيد، مرسالا

وهبذا يتبني احملفوُظ عن احلارث بن يعقوب، وجعفر بن ربيعة، وأنه ناتج عن احملفوظ 
 اخلالف عن حيىي بن إسحاق أيضاا. عن ابن هليعة، وتبني  يف أثناء ذلك حالُ 

 يزيد بن أيب حبيب: -3
 اختُلف عنه:

بن سعد، وعبدهللا بن هليعة، عن يزيد، عن احلارث بن يعقوب، عن فرواه الليث  *
 .يعقوب بن األشج، عن بسر، عن سعد، عن خولة

ورواه عمرو بن احلارث، عن يزيد، عن يعقوب بن األشج، عن بسر، عن سعد، عن  *
 خولة.

فأسقط عمرو بن احلارث والَده احلارث بن يعقوب، وجعله عن يزيد، عن يعقوب بن 
 مباشرة.األشج، 

________________________ 

شيخ صاحل »، وقد قال فيه أمحد: «صدوق» ( على وصفه بقوله:0455)التهذيب ( اقتصر احلافظ يف تقريب 8)
، فالظاهر أنه مرتبته «كان ثقة حافظاا حلديثه»، وقال ابن سعد: «صدوق»، وقال ابن معني: «ثقة...، وهو صدوق

 (.4/331أرفع من مرتبة الصدوق. انظر: هتذيب التهذيب )

 (.2216( تقريب التهذيب )2)
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وعمرو بن احلارث إمنا قُرن يف روايته يزيُد بُن أيب حبيب بوالده، حيث قال ابن وهب: 
 بن عبدهللا بن يعقوب عن حدثاه يعقوب، بن واحلارث حبيب، أيب بن يزيد أن عمرو، أخربنا
وهب، عن عمرو، باإلسناد املقرون نفسه، احلديَث حنَوه، من رواية  ...، وروى ابنُ األشج

 .(8)بن األشج، عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أبيه هريرةيعقوب 
والظاهر أن يف هذا القرن محالا لرواية  على أخرى، وتقصرياا يف اإلسناد، فإن حفظ 

ن على أن يزيد بن أيب حبيب إمنا حتمل احلديث عن ابن هليعة، يدال   الليث وثبته، ومتابعةَ 
 ج، ال عن ابن األشج مباشرة.احلارث بن يعقوب، عن يعقوب بن األش

بني يزيد، وابن األشج،  ويؤكد هذا: أن حديث أيب هريرة قد جاء أيضاا بواسطة  
يف رواية أكثر أصحابه، عن يزيد  -أيضاا-والواسطة فيه: جعفر بن ربيعة، حيث رواه الليث 

 ابن كان وإن، (2)بن أيب حبيب، عن جعفر، عن يعقوب بن األشج، لكن بإسقاط القعقاع
 .(3)منه جعفراا فأسقطا الليث، عن روياه صاحل، وأبو وهب،

وقد نظر ابن عبدالرب إىل حديث خولة وحده، فأسند رواية قتيبة، عن الليث، بالواسطة 
 ،رثااحل عن ،يزيد عن :قال هكذا»بني يزيد بن أيب حبيب، ويعقوب بن األشج، فقال: 

 ،وهب ابن رواه وكذلك ،يعقوب عن ،امجيعا  رثاواحل يزيد عن ،الليث عن :فيه يقول وغريه
 ابن ورواية»بعد ذلك: ، وقال «يعقوب عن ،امجيعا  رثاواحل يزيد عن ،رثااحل بن عمرو عن

، كذا قال ابن عبدالرب، ومل أجد (4)«هذا يف عندي قتيبة رواية من أصح ،الليث عن ،وهب

________________________ 

كما يف -(، وأبو عوانة 320(، وابن خزمية يف التوحيد )87341)(، والنسائي يف الكربى 2075( أخرجه مسلم )8)
(، وابن منده يف 8727(، وابن حبان )38، 37، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )-(84/946إحتاف املهرة )

، -(2/396ومن طريقه ابن حجر يف نتائج األفكار )-(، وأبو نعيم يف مستخرجه على مسلم 990التوحيد )
 (.472(، واألمساء والصفات )407(، والبيهقي يف الدعوات )335رح أصول اعتقاد أهل السنة )والاللكائي يف ش

(، من طريق 474(، والبيهقي يف األمساء والصفات )87346(، والنسائي يف الكربى )2075( أخرجه مسلم )2)
 بن (، من طريق حنيفة996، وابن منده يف التوحيد )-(84/946كما يف إحتاف املهرة )-عيسى بن محاد، وأبو عوانة 

( من طريق شعيب بن الليث، كلهم )عيسى، 32الضحاك، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) بن وحيىي مرزوق،
 وحنيفة، وحيىي، وشعيب( عن الليث.

( من طريق أيب صاحل. مع أن أبا 345( من طريق ابن وهب، والطرباين يف الدعاء )87340( أخرجه النسائي )3)
 ث خولة عن الليث، كما مر يف التخريج، فأثبت فيه الواسطة.صاحل روى حدي

 (.24/819( التمهيد )4)
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ولة، وإمنا وجدهتا البن وهب، عن الليث، عن يزيد، بدون ذكر الواسطة، يف حديث خ روايةا 
يف حديث أيب هريرة، إال أن يكون يُروى عنه يف احلديثني معاا، ومل يصل إلينا إال يف أحدمها، 
وقد تبني  يف التخريج أن اثين عشر راوياا، جل هم ثقات، يروونه عن الليث، بذكر احلارث بن 

 ،بن حممد اجحج: سعيد بن سليمان، و -سوى قتيبة-يعقوب، كما رواه قتيبة سواء، وهم 
 بنحممد و  إياس، أيب بن وآدم يوسف، بن وعبدهللا صاحل، بن وعبدهللا محاد، بن وعيسى

، فهذا بكري ابنحيىي و  حيىي، بن وشعيب الليث، بن وشعيب عبداحلكم، بنعبدهللا و  رمح،
 أثبت عن الليث من انفراد ابن وهب جبمع الرجلني.
وهذا أدلُّ على -زيادة رجل يف اإلسناد وقرينة متابعة ابن هليعة، وكون فحوى الوجه 

، ورواية الواسطة يف حديث أيب هريرة أيضاا، كل ذلك يقوي أن حديث الليث -الضبط
 أضبط من حديث عمرو بن احلارث.

، مع ضعفه، فكونه يرويه مع (8)وقد حكم بعض األئمة البن هليعة وحده بزيادة رجل
 الليث أوىل بالتصويب.
الليث، عن يزيد، عن احلارث بن يعقوب، عن يعقوب بن  حديثَ  وقد قد م مسلم  

، «وحدثنا...»األشج، مث ذكر حديث ابن وهب، بإسقاط احلارث، متابعةا، معطوفاا بقوله: 
، لكنه مل (2)وساق معه حديث أيب هريرة، لكونه مقروناا حبديث خولة يف رواية ابن وهب

ن جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن يدعه، فأسند عقبه مباشرةا حديَث الليث، عن يزيد، ع
 األشج، بإسناده إىل أيب هريرة.

 يف بيان صحة الواسطة، وأن رواية ابن وهب للحديثني معاا مقص رة. ظاهر   وهذا سياق  
 اخلالف عن ي قوب عن األشج: ثاني ا:

 تلخص مما سبق أنه اختُلف عنه:
*  ،  وعن سعيد بن املسيب،فرواه حممد بن عجالن، عنه، عن سعيد بن املسيب، مرسالا

 .عن سعد بن أيب وقاص، عن خولة بنت حكيم

________________________ 

 .(93األول )ص املطلب الرابع من املبحث الثالث من القسممر  نقله عن أيب حامت الرازي يف  (8)

 كذا»ات: ( بعد أن ساق احلديثني يف أفراد مسلم من الصحابي4/384( قال احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني )2)
 «.متصلني كذلك روامها يعقوب ألن خولة، حبديث متصالا  ذكره
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 ورواه احلارث بن يعقوب، وجعفر بن ربيعة، والثقة عند مالك، عن يعقوب بن األشج، *
 عن بسر بن سعيد، عن سعد، عن خولة.

، وال يبعد أن -فيما وجدته-ورواية جعفر بن ربيعة مل جتئ إال من طريق ابن هليعة 
عنه، ملا مر  من أن رواية ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن احلارث بن تكون حمفوظة 

يعقوب، حمفوظة، توبع عليها، والروايتان قرينتان، وإسنادمها إليه واحد، فلعله أن يكون 
 حفظهما معاا.

 عن :مالك عن حيىي قال هكذا»يسري يف شيخه، قال ابن عبدالرب:  خالف   وعن مالك  
 أنه :مالك عن ،وهب وابن ،القاسم وابن ،بكري وابن ،القعنيب وقال ،عقوبي عن ،عنده الثقة
 .(8)«ثقة عن إال يروي مالك يكن ومل ،واحد واملعىن ،يعقوب عن بلغه

 ومل أقف على تعيني شيخ مالك يف هذا احلديث.
سبق أن الذي رواها  ،ورواية حممد بن عجالن بإبدال بسر بن سعيد بسعيد بن املسيب

 بن خالد، وأن الظاهر أهنا حمفوظة عنه. عنه: وهيب
 عن: عجالن ابن قال كذا»هذه الرواية، فقال عقبها:  ابن أيب خيثمةوقد ساق 

يزيد بن ، مث أسند رواية الليث، عن «سعد عن املسيب، بن سعيد عن األشج، بن يعقوب
ل: أيب حبيب، عن احلارث بن يعقوب، عن يعقوب بن األشج، عن بسر بن سعيد، به، فقا

، مث أسند رواية ابن هليعة، عن «سعيد بن بسر: املسيب بن سعيد مكان جعل قال، وكذا»
 الليثَ  هليعة ابنُ  تابع»جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن األشج، عن بسر، به، وقال عقبها: 

 .«سعيد بن بسر عن األشج، بن يعقوب :على سعد بنَ 
جالن يف جعله عن سعيد بن يغل ِّط حممد بن ع ابن أيب خيثمةيف أن  وهذا ظاهر  

املسيب، ويصو ِّب أن احلديث لبسر بن سعيد، وذلك أنه استغرب رواية ابن عجالن، وأورد 
بعدها رواية الليث، عن يزيد، عن احلارث بن يعقوب، مث أورد متابعة هلا تقو ِّيها، وهي رواية 

 ابن هليعة، عن جعفر بن ربيعة.
لروايتني األخريني: الليَث، وابَن هليعة، وجعلهما أبرز يف ا ابن أيب خيثمةويالحظ هنا أن 

 يتابعان بعضهما على بسر بن سعيد، مع أهنما ال يرويان ذلك عن املدار: يعقوب بن األشج،
________________________ 

 (.20/269(، االستذكار )24/814( التمهيد )8)
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ابن فيما أورده -بل إهنما ال يتابعان بعضهما حقيقة، فلكل   منهما شيخ  عن املدار خمتلف 
 .-أيب خيثمة

 .الرتمذيحنو هذا يف كالم قريباا سيأيت و 
 وميكن أن يقال يف وجه ذلك:

يشري إىل اتفاقهما عن احلارث بن يعقوب، على خمالفة ابن عجالن،  ابن أيب خيثمةأن 
وإن مل يورد رواية ابن هليعة، عن احلارث، إذ إن شيخه يف رواية ابن هليعة، عن جعفر: حيىي 

 يرويه أيضاا عن ابن هليعة، عن احلارث. ،بن إسحاق
 كما-ليث، وابن هليعة، مها مداران لروايتيهما، ووقع عنهما اختالف فيهما وكذا، فإن ال

 ، فإبرازمها يصح من هذه اجلهة.-سبق
وستأيت قرائن أخرى لتصويب رواية الليث، وابن هليعة، وختطئة ابن عجالن، يف ثنايا  

 :همبعضكالم األئمة عن هذا اخلالف، حيث أورده 
د، عن احلارث، عن يعقوب بن األشج، عن حديث الليث، عن يزي الرتمذيفأسند 

 يعقوب عن بلغه أنه ،احلديث هذا أنس، بن مالك وروى»بسر بن سعيد، به، وقال عقبه: 
 بن يعقوب عن احلديث هذا عجالن، ابن عن ويورُ  .احلديث هذا حنو فذكر األشج، بن

 من أصح الليث وحديث. خولة عن املسيب، بن سعيد عن: ويقول األشج، بن هللا عبد
 «.عجالن ابن رواية

فيه ما سبق من إبراز « وحديث الليث أصح من رواية ابن عجالن»ويف قول الرتمذي: 
 الليث، مع أنه ال يشارك ابن عجالن يف شيخه، وال خيالفه عن املدار مباشرة.

فأسند روايته ، «عجالن ابن خالفه»كما أسند النسائي رواية الليث نفسها، مث قال: 
، مث  من طريق وهيب، عنه، مث أسند رواية الثوري، عنه، عن يعقوب، عن ابن املسيب، مرسالا

.  أسند حديث الليث، عن بكري بن األشج، عن بسر بن سعيد، مرسالا
ويظهر أن النسائي يشري بذلك إىل أن ابن عجالن خمتلف عنه، ومؤدى هذا أن رواية 

 ىل القدر املشرتك بني يعقوب،استند فيما استند إكما احلارث بن يعقوب أضبط من روايته،  
 وأخيه بكري، وهو الرواية عن بسر بن سعيد، ال سعيد بن املسيب، وإن اختلفا يف باقي اإلسناد.

رواية احلارث بن يعقوب، وبالغ مالك، مث أورد رواية حممد بن  الدارقطينحكى و 
بن إمساعيل، عجالن، من حديث وهيب، عنه، وأورد رواية ابن عيينة، وحيىي القطان، وحامت 
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، مث ذكر رواية بكري  عن ابن عجالن، عن يعقوب بن األشج، عن سعيد بن املسيب، مرسالا
، وختم األوجه بقوله:   .(8)«أصح األول والقول»بن األشج، عن بسر بن سعيد، مرسالا

وهذا فيه كما يف تصرف النسائي سواء، سوى أن الدارقطين صر ح برتجيح رواية احلارث 
 بن يعقوب.

 :منهم ،ثقات مجاعة   األشج بن يعقوب عن رواه احلديث وهذا»ال ابن عبدالرب: وق
قال: مث ، أسند روايتيهما، ف«...إسناده يف عليه واختلفا ،عجالن وابن ،يعقوب بن رثااحل
، مث أشار إىل «عجالن ابن رواية دون ،الصواب هي الليث رواية إن :يقولون احلديث أهل»

، وهو يشري بذلك إىل نزول ضبط (2)كر رواية ابن عيينة، عنهاخلالف عن ابن عجالن، بذ 
 قد أنه على»ابن عجالن حلديثه، ولذلك حكى اخلالف يف موضع آخر، وقال بعده: 

 .(3)«عجالن ابن على فيه اختلف
واخلالف عن ابن عجالن يبني منشأ اخلطأ فيما يظهر، حيث إن احلديث عند ابن 

، وبسر بن سعيد، عجالن عن يعقوب بن األشج، عن شيخ ني: سعيد بن املسيب، مرسالا
عن سعد بن أيب وقاص، عن خولة بنت حكيم، فيظهر أنه دخل عليه حديث يف حديث 

 حني حد ث به وهيباا، وضبط رواية ابن املسيب املرسلة حني حدث هبا اجلماعة عنه.
 وهللا أعلم.

 احلكم على الوجه الراجح:
دهللا بن األشج، عن بسر بن سعيد، عن سعد ترجح أن احلديث يرويه يعقوب بن عب

 بن أيب وقاص، عن خولة بنت حكيم.
.  كما يرويه يعقوب بن عبدهللا بن األشج، عن سعيد بن املسيب، مرسالا

.  ويرويه بكري بن عبدهللا بن األشج، عن بسر بن سعيد، وسليمان بن يسار، مرسالا
 .(9)أنه أوثق من يعقوب ، وأخوه بكري كذلك، والظاهر(4)ويعقوب بن األشج ثقة

________________________ 

 (.5/972(، ويف املطبوعة سقط يستدرك من الطبعة اجلديدة، بتحقيق الدباسي )89/438( العلل )8)

 (.816-24/814( التمهيد )2)

 (.20/269( االستذكار )3)

 (.0128هذيب )( تقريب الت4)

 (.8/241(، هتذيب التهذيب )067( تقريب التهذيب )9)
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والذي يظهر أن بكرياا قص ر باحلديث، فأرسله عن بسر، وأن يعقوب حفظه جمو داا تامًّا، 
 .(8)ملا فيه من طول، وغرابة، ورواية صحايب عن صحابية، وألنه روي عن خولة من وجه آخر

 .(2)وبسر بن سعيد ثقة جليل
سعد من خولة، يف رواية وقد صرح يعقوب بسماعه من بسر، وبسر من سعد، و 

، وهي الرواية األشج بن يعقوب عن يعقوب، بن احلارثالليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن 
 ، وأخرجها مسلم يف صحيحه، وغريمها أيضاا.ابن أيب خيثمةاليت أخرجها 

حسن صحيح »فاإلسناد صحيح مع غرابته يف أعاله، لذلك وصفه الرتمذي بقوله: 
 .(3)«غريب

 

يعقوب بن عبدهللا بن األشج، حيث أخرج رواية ابن عرض ابن أيب خيثمة خالفاا عن 
حكيم،  بنت خولة عن مالك، بن سعد عن املسيب، بن سعيد عجالن، عن يعقوب، عن

 واستغرب قول ابن عجالن فيها.
 سعيد، بن عن بسر يعقوب، عن يعقوب، وجعفر بن ربيعة، بن مث أخرج رواييت احلارث

 خولة، ونص  على اتفاق الرواة عن احلارث، وجعفر، على هذا الوجه. سعد، عن عن
 ختطئة ابن عجالن يف جعله احلديث لسعيد بن املسيب، وتصويب وهذه إشارة منه إىل

 الوجه اآلخر، جبعله لبسر بن سعيد.
 قرينة رواية األكثر، واتفاقهم على جعله لبسر.واستعمل ابن أيب خيثمة لذلك: 

عنه اختالفاا قويًّا، فهذا  خمتلف عجالن ني أن مما يؤيد ذلك من قرائن: أن ابنوقد تب
 رواه عن -أخا املدار يعقوب-بكري بن األشج  أن كما يدل على نزول ضبطه للحديث،

أيضاا، وإن كان أرسله عنه، فيؤكد القدر املشرتك يف جعل احلديث لبسر على  سعيد، بن بسر
 املسيب. خطأ ابن عجالن يف جعله البن

________________________ 

(، اجلرح والتعديل 3/203(، وهو إسناد ضعيف، انظر: التاريخ الكبري )20388، 20823( انظر: مسند أمحد )8)
 (.2/97(، ضعفاء العقيلي )3/461)

 (.666( تقريب التهذيب )2)

 (.9/456( سنن الرتمذي )3)
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 بن يعقوب عن هعند احلديثف اخلطأ، منشأ يبني عجالن ابنقد تبني أن اخلالف عن و 
، املسيب، بن سعيد: شيخني عن األشج،  خولة، عن سعد، عن سعيد، بن وبسر مرسالا
 حيث جعله عن ابن املسيب، عن سعد، عن خولة. حديث يف حديث عليه دخل أنه فيظهر

عبدالرب،  الرتمذي، والنسائي، والدارقطين، وابنيحه: ووافق ابَن أيب خيثمة على ترج
 «.احلديث أهل»إىل  ونسبه األخريُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:878-2/878)التاريخ الكبري الس ِّ
 عبدامللك عن سويد، عن قزعة نا: قال عاصم، عن علي عن عاصم حدثنا -6363

 ،اجلاعية عاب على اخلطاب عن عمر خطبنا: قال الزعري، عن عبدهللا عن عمري، عن
، «...الكذب يفشو مث يلوهنم، الذين مث أصحايب، أكرموا»: هللا برسول قال :فقال
 .(1)حنوه وذكر

 عن عمرو، عن عبيدهللا حدثنا: قال الرقي، ج فر عن عبدهللا حدثنا -6363
 هللاه  فحمد ،عمر خطب: قال ،[الزعري عن عبدهللا عن برجل، عن]عمري،  عن عبدامللك

 مث أصحايب، أكرموا»: فقال ،فيكم مقامي هللا برسول فينا قام: قال مث ،عليه وأثىن
 .حنوه ذكر مث ،«...الكذب يفشو مث يلوهنم، الذين مث يلوهنم، الذين

 .الزعري عن عبدهللا عن برجل عن: عمرو عن عبيدهللا قال كذا
 .أحد عينهما ليس، الزعري اعن عن :عبدامللك عن ،سويد عن قزعة وقال
 .«احلديث ض يف»: فقال سويد؟ عن قزعة عن م ني عن حيىي وسئل -6363
 .«ثقة»: فقال الرقي؟ عمرو عن عبيدهللا عن حيىي وسئل -6363
 ،مسرة عن جاعر عن عمري، عن عبدامللك عن جرير، نا: قال أيب، وحدثنا -6363

 أحسنوا»: فقال ،هذا مقامي يف قام هللا برسول إن: فقال ،عاجلاعية الناسه  عمر   خطب: قال
 .احلديث ، وذكر«...الكذب يفشو مث يلوهنم، الذين مث يلوهنم، الذين مث أصحايب، إىل

 .عمر عن مسرة، عن جاعر عن: جرير قال كذا
فر الثالث من التاريخ الكبري )  ( بعد أن أسند238-3/237وقال ابن أيب خيثمة يف الس ِّ

 رواية جرير: 
 .سويد عن قزعة وخالفه .مسرة عن عرجا عن عمري، عن عبدامللك: قال كذا
 ، فأسند رواية عبيدهللا بن عمرو، مث قال:هورد تضعيَف ابن معني لسند رواية قزعة، فأمث أ

________________________ 

حمل  ، وليس وجًها يف اخلالف-رضي هللا عنه-( يعين: حنو احلديث السابق له يف الكتاب، وهو طريق عن عمر 1)
 .الدراسة
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 ووافق ،برجًل  ،الزعري اعن وعني ،عبدامللك عني أدخل ،عمرو عن عبيدهللا قال كذا
 .الزعري اعن على قزعةه 

 

 :عبدهللا عن الزعري، عن عمر عبدامللك عن عمري، عن :األولالوجه 
فر الثالث9738ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) أخرجه * عن  عاصم عن علي( عن (1)/الس ِّ
 ، به، خمتصرًا كما اختصره هنا.عاصم
 ( من طريق شيبان بن فروخ، 3712وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *

 طريق مسلم بن إبراهيم، ( من 2392يف الرتغيب والرتهيب )األصبهاين وقوام السنة 
 ، به، بنحوه.قزعة عن سويدكالمها )شيبان، ومسلم( عن 

(، وابن املنذر يف 23ومن طريقه عبد بن محيد )-( 22712وأخرجه عبدالرزاق ) *
(، وابن بطة يف اإلبانة 3713(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )/الفالح7782األوسط )

 عن معمر، -(/اإلميان117)
( عن حممد بن أيب بكر املقدمي، والعقيلي يف الضعفاء 888اصم يف السنة )وابن أيب ع

(، من طريق زيد بن املبارك، وأبو نعيم 18/38(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )3/322)
(، من طريق زيد بن احلريش، ثالثتهم )املقدمي، 177(، واإلمامة )97يف معرفة الصحابة )

 عن عمران بن عيينة،زيد بن املبارك، وزيد بن احلريش( 
(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 2/823وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث )

 ( عن إبراهيم بن أيب داود، كالمها )احلريب، وابن أيب داود( عن مسدد، عن أيب عوانة،3711)
 (،782(، واخللعي يف اخللعيات )222(، وأبو يعلى )782وعبدهللا بن أمحد يف السنة )

(، من طريق عبداألعلى بن محاد النرسي، وأبو يعلى 22/87دالرب يف التمهيد )وابن عب
عن إبراهيم بن احلجاج السامي،  -(1/277ومن طريقه الضياء يف املختارة )-( 221)

( من طريق أيب سلمة موسى بن إمساعيل 3712والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
( من طريق 22/87دالرب يف التمهيد )(، وابن عب782التبوذكي، واخللعي يف اخللعيات )
________________________ 

فر ا1) لثالث، وإال فهي قطعٌة من آخر الكتاب، فيها تراجم أهل اجلزيرة، والرقة، ( هو يف قطعٍة مطبوعٍة مدرجًة يف الس ِّ
 واملوصل، وغريهم. وسأكتفي هبذا التنبيه عن تكراره بتكرار العزو إىل القطعة نفسها يف حبث هذا احلديث.
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، أربعتهم )عبداألعلى النرسي، وإبراهيم بن احلجاج، وأبو سلمة عائشة بنا حممد بن عبيدهللا
 التبوذكي، وابن عائشة( عن محاد بن سلمة، عن عبدهللا بن املختار،

(، 3717(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )8178والنسائي يف الكربى )
(، وابن عساكر 17/أطرافه(، وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب )177األفراد ) والدارقطين يف

(، من طريق 1/277(، والضياء يف املختارة )71/181، 27/193يف تاريخ دمشق )
 احلسني بن واقد،

ومن طريقه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -( 8178والنسائي يف الكربى )
(، 291، واخلرائطي يف اعتالل القلوب )-(9/182(، وابن حزم يف اإلحكام )3719)

(، والضياء يف املختارة 28/193ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-والشاشي 
 ، من طريق يونس بن أيب إسحاق،-(1/277)

 ،(1)ب( من طريق إسحاق بن يوسف األزرق9وأبو سليمان احلراين يف فوائده )ق
 (، من طريق حبان بن علي،177ة )(، واإلمام97وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )

 ( من طريق إبراهيم بن طهمان،929والقضاعي يف الشهاب )
( من طريق مؤمل، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 7/88واخلطيب يف تاريخ بغداد )

 ، كالمها )مؤمل، وإبراهيم( عن سفيان الثوري،هراسة بن إبراهيم( من طريق 28/192)
 ( من طريق مندل بن علي،28/199وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 وسليمان التيمي،
 ( من طريق أيب داود سليمان بن عمرو النخعي،2/171وابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد )

(، عن 2/819(، واخلطيب يف ختريج املهروانيات )2/123وعلقه الدارقطين يف العلل )
 عبداحلكيم بن منصور،

 (، عن إسرائيل،2/883ده يف اإلميان )(، وابن من2/123وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ( عن شعبة،2/123وعلقه الدارقطين يف العلل )

 واملسعودي، 
 وداود بن الزبرقان،

________________________ 

 (.2/817( عن حاشية حمقق املهروانيات )1)
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 ،-شيخ روى عنه أبو بكر بن عياش-وحصني بن واقد 
 ( عن أيب بكر بن عياش نفسه،2/883وعلقه ابن منده يف اإلميان )

واحلسني بن  وعبدهللا بن املختار، عوانة، وأبو  عمران بن عيينة،العشرون راويًا )معمر، و 
 ومندل بن علي، والثوري، بن طهمان،او  وحبان بن علي، وإسحاق األزرق، ويونس، واقد،

واملسعودي، وداود  وشعبة، وإسرائيل، وعبداحلكيم بن منصور،وأبو داود النخعي،  والتيمي،
، به، بنحوه عن عمريعبدامللك ( عن أبو بكر بن عياش، و وحصني بن واقد بن الزبرقان،

 مطوَّاًل وخمتصرًا.
 وقف احلديث على عمر. -يف رواية احلريب، عن مسدد، عنه-إال أن أبا عوانة 

وجعله املقدمي، وزيد بن املبارك، عن عمران بن عيينة، عن عبدامللك، عن ربعي بن 
 حراش، عن عمر.

مللك بن عمري، من ، مساع عبدا-من رواية مؤمل، عنه-وذكر احلسني بن واقد، والثوري 
 ابن الزبري.

 :عبدامللك عن عمري، عن برجل، عن عبدهللا عن الزعري، عن عمر :الثاينلوجه ا
فر الثالث( عن 9738ابن أيب خيثمة يف تارخيه ) أخرجه * ، به، عبدهللا عن ج فر/الس ِّ

 مبثله.
 ( عن علي بن معبد،139وأخرجه أبو عبيد يف اخلطب واملواعظ ) *
 ( من طريق عبداحلميد بن موسى،3717ح مشكل اآلثار )الطحاوي يف شر و 

 ، به، بنحوه.عبيدهللا عن عمروكالمها )علي بن معبد، وعبداحلميد بن موسى( عن 
ى الرجل املبهم، فجعله: جماهًدا.  إال أن عبداحلميد مسَّ

 ( من طريق شيبان بن عبدالرمحن،3717وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *
، والدارقطين يف -(2/779كما نقل ابن كثري يف مسند الفاروق )-ملديين وعلقه ابن ا

(، واخلطيب يف ختريج املهروانيات 2/883(، وابن منده يف اإلميان )2/129العلل )
 (، عن زائدة بن قدامة،2/817)

، وابن منده يف -(2/779كما نقل ابن كثري يف مسند الفاروق )-وعلقه ابن املديين 
 (، عن معمر،2/883اإلميان )
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(، عن 2/817(، واخلطيب يف ختريج املهروانيات )2/129وعلقه الدارقطين يف العلل )
 شعيب بن صفوان،

 بن عيينة،ا (، عن2/883(، وابن منده يف اإلميان )2/127وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ( عن أيب محزة السكري،2/883وعلقه ابن منده يف اإلميان )
عبدامللك عن ومعمر، وشعيب، وسفيان، وأبو محزة( عن ستتهم )شيبان، وزائدة، 

 ، به، ومل ُتَسق ألفاظهم.عمري
 إال أن ابن عيينة فيما علقه الدارقطين عنه أسقط عبَدهللا بَن الزبري.

 :عبدامللك عن عمري، عن جاعر عن مسرة، عن عمر :الثالثالوجه 
ياء يف املختارة (، والض7787ومن طريقه ابن حبان )-( 193أبو يعلى ) أخرجه *

(1/182)-، 
 ( من طريق أيب زرعة عبدالرمحن بن عمرو الدمشقي،1287وابن منده يف اإلميان )

 ( من طريق أمحد بن علي بن سعيد املروزي،897، 972والقضاعي يف الشهاب )
 ، به، بنحوه، مطوَّاًل وخمتصرًا.أيب خيثمة، واملروزي( عن ثالثتهم )أبو يعلى، وأبو زرعة

 ،-(2/779كما يف مسند الفاروق، البن كثري )-ه ابن املديين وأخرج *
 (،177وأمحد )

 ( عن عبدهللا بن اجلراح،2373وابن ماجه )
عن  -(9/183ومن طريقه ابن حزم يف اإلحكام )-( 8177والنسائي يف الكربى )

 إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه،
(، 83يقه املهرواين يف املهروانيات )ومن طر -/رواية ابن البي ِّع( 237واحملاملي يف أماليه )

 عن يوسف بن موسى القطان، -(11/222وابن عساكر يف تاريخ دمشق )
 (،871ومن طريقه قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب )-( 72واملخلص يف املخلصيات )
، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة -(11/222وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

 (، من طريق احلسن بن عرفة،1778واجلماعة )
 ( من طريق عثمان بن أيب شيبة،897، 972والقضاعي يف الشهاب )
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سبعتهم )ابن املديين، وأمحد، وابن اجلراح، وابن راهويه، ويوسف بن موسى، واحلسن 
 ، به، بنحوه مطوَّاًل وخمتصرًا.جرير عن عبداحلميدبن عرفة، وعثمان( عن 

ومن -( 31) -رواية يونس بن حبيب، عنه-يف مسنده  وأخرجه أبو داود الطيالسي *
 (، واخلطيب يف تاريخ7783(، والبيهقي يف شعب اإلميان )177طريقه أبو نعيم يف اإلمامة )

ومن طريقه ابن -/بغية( 727، واحلارث يف مسنده )-(37(، والكفاية )ص2/782بغداد )
، وابن أيب عاصم يف السنة (1)عن أيب عمرو عبيد بن عقيل -(17/23عبدالرب يف التمهيد )

 (، وابن عساكر يف تاريخ9777ومن طريقه ابن حبان )-( 192(، وأبو يعلى )1988، 822)
 (، والطحاوي يف شرح8177محزة، والنسائي يف الكربى ) بن ، عن علي-(11/222دمشق )

 (،9/182(، وابن حزم يف اإلحكام )1287(، وابن منده يف اإلميان )3718مشكل اآلثار )
 (، والطرباين يف7728(، وابن حبان )8177من طريق وهب بن جرير، والنسائي يف الكربى )

يف  ومن طريقه ابن عساكر-( 191(، من طريق هشام بن حسان، وأبو يعلى )1778األوسط )
 عيسى بن علي ابن اجلراحالوزير ، و -(1/181(، والضياء يف املختارة )11/221تاريخ دمشق )

، وابن -(11/222ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )- (8ه )يف الثاين من حديث
(، من طريق شيبان بن فروخ، وابن املنذر يف األوسط 11/221عساكر يف تاريخ دمشق )

( 9/172( من طريق سليمان بن حرب، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )/الفالح7771)
 ( من طريق حبان بن هالل،3718من طريق حممد بن الفضل عارم، ويف شرح مشكل اآلثار )

، الطيالسي( من طريق اهليثم بن مجيل، عشرهتم )177واخلرائطي يف مساوئ األخالق )
، فروخ بن شيبان، و حسان بن هشام، و جرير بن وهب، و محزة بن علي، عقيل بن عبيدو 
 ( عن جرير بن حازم،مجيل بن اهليثم، و هالل بن حبان، و عارم، و حرب بن سليمانو 

(، 3718، 2971(، وشرح مشكل اآلثار )9/172يف شرح معاين اآلثار )والطحاوي 
 من طريق أيب أمحد الزبريي، عن إسرائيل،

ومن طريقه اخلطيب يف تاريخ -( 297(، والصغري )2828والطرباين يف األوسط )
ومن طريقه السهمي يف تاريخ جرجان -( 783، وابن املقرئ يف معجمه )-(7/777بغداد )

________________________ 

، ويظهر أن «عبيدهللا بن عقيل(: »78يف عوايل احلارث )( حترف يف مطبوعة )بغية الباحث( إىل: عبدهللا، وهو 1)
 األول. هو منشأ التحريف« دعبي»إضافة اسم اجلاللة إىل 
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(، 2/797، واخلليلي يف اإلرشاد )-(11/222عساكر يف تاريخ دمشق )(، وابن 212)ص
(، من طريق 1/182(، والضياء يف املختارة )7/721، 2/781واخلطيب يف تاريخ بغداد )

 عبداحلميد بن عصام، عن أيب داود الطيالسي، عن شعبة،
ور ( من إسحاق بن منص3/739وأبو الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثني بأصبهان )

 الكوسج، عن أيب داود الطيالسي، عن قرة بن خالد،
(، واخلطيب يف 2/122(، والدارقطين يف العلل )3/322وعلقه العقيلي يف الضعفاء )

 (، عن حممد بن شبيب الزهراين،2/812ختريج املهروانيات )
عبدامللك مخستهم )جرير بن حازم، وإسرائيل، وشعبة، وقرة، وحممد بن شبيب( عن 

 به، بنحوه، مطوَّاًل وخمتصرًا. ،عن عمري
 :عبدامللك عن عمري، مرسًل  :الراععالوجه 

عن سفيان بن  -(2/779كما يف مسند الفاروق، البن كثري )-ابن املديين  أخرجه *
 ، به، ومل يسق متنه.عبدامللك عن عمريعيينة، عن 

 الوجه اخلامس: عبدامللك عن عمري، عن قبيصة عن جاعر، عن عمر:
(، 1982ومن طريقه ابن أيب عاصم يف السنة )-( 33278ابن أيب شيبة )أخرجه  *

، والطحاوي يف -(98/237(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )177وأبو نعيم يف اإلمامة )
(، من طريق أيب 98/237(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )3722شرح مشكل اآلثار )
 احملياة حيىي بن يعلى، 

 ،-وهو ابن معاوية-( عن زهري 2/127) وعلقه الدارقطين يف العلل
 حممد بن ثابت،عن و 

 ، به، بنحوه.عبدامللك عن عمريثالثتهم )أبو احملياة، وزهري، وحممد بن ثابت( عن 
 ، عن عمر:برجاء عن حيوةس: عبدامللك عن عمري، عن داالوجه الس

 سلمة، بن من طريق حممد بن مصعب، عن محاد /أطرافه(87) أخرجه الدارقطين يف األفراد *
 واملسعودي،

 وقيس،
 ، به، ومل يسق متنه تامًّا.عبدامللك عن عمريثالثتهم عن 
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 روى احلديث عبدامللك بن عمري، واختُلف عنه على أوجه:
 :، مرفوًعاعمر عن الزبري، بن عبدهللا عن عمري، بن عبدامللك: األولالوجه 

، وعمران بن عيينة -خرجه عبدالرزاق، عنهفيما أ-ورواه عنه: قزعة بن سويد، ومعمر 
من رواية إبراهيم بن أيب داود، عن مسدد، -، وأبو عوانة -يف رواية زيد بن احلريش، عنه-

عبداألعلى بن محاد النرسي،  من رواية محاد بن سلمة )يف قول-، وعبدهللا بن املختار -عنه
، -حممد ابن عائشة، عنه(، عنهوإبراهيم بن احلجاج، وأيب سلمة التبوذكي، وعبيدهللا بن 

واحلسني بن واقد، ويونس بن أيب إسحاق، وإسحاق بن يوسف األزرق، وحبان بن علي، 
وإبراهيم بن طهمان، وسفيان الثوري، ومندل بن علي، وسليمان التيمي، وعبداحلكيم بن 

رقطين، فيما علقه الدا-، وشعبة -فيما علقه الدارقطين، وابن منده، عنه-منصور، وإسرائيل 
، وداود بن الزبرقان، وحصني بن واقد، وأبو -فيما علقه الدارقطين، عنه-، واملسعودي -عنه

 بكر بن عياش.
 :، موقوفًاعمر عن الزبري، بن عبدهللا عن عمري، بن عبدامللك: الثاين الوجه

 .-من رواية إبراهيم احلريب، عن مسدد، عنه-ورواه عنه: أبو عوانة 
 :عمر عن الزبري، بن عبدهللا عن رجل، عن عمري، بن لكعبدامل: لثالثا الوجه

، وشيبان بن -من رواية عبدهللا بن جعفر، عنه-ورواه عنه: عبيدهللا بن عمرو 
، -فيما علقه ابن املديين، وابن منده، عنه-عبدالرمحن، وزائدة بن قدامة، ومعمر بن راشد 

 ، وأبو محزة السكري.-عنه فيما علقه ابن منده،-وشعيب بن صفوان، وسفيان بن عيينة 
 :عمر عن الزبري، بن عبدهللا عن ،جماهد عن عمري، بن عبدامللك: الرابع الوجه

 .-من رواية عبداحلميد بن موسى، عنه-ورواه عنه: عبيدهللا بن عمرو 
 : عبدامللك بن عمري، عن رجل، عن عمر:اخلامسالوجه 

 .-عنهفيما علقه الدارقطين، -ورواه عنه: سفيان بن عيينة 
 :عمر عن ،ربعي بن حراش عن عمري، بن عبدامللك: الوجه السادس

من رواية حممد بن أيب بكر املقدمي، وزيد بن املبارك، -ورواه عنه: عمران بن عيينة 
 .-عنه
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 :عمر عن مسرة، بن جابر عن عمري، بن عبدامللك: الوجه السابع
ية الطيالسي )يف قول يونس من روا-ورواه عنه: جرير بن عبداحلميد، وجرير بن حازم 

، حسان بن هشام، و جرير بن وهب، و محزة بن علي، عقيل بن عبيدبن حبيب، عنه(، و 
، -، عنهمجيل بن اهليثم، و هالل بن حبان، و عارم، و حرب بن سليمان، و فروخ بن شيبانو 

من رواية عبداحلميد بن عصام، عن -، وشعبة -من رواية أيب أمحد الزبريي، عنه-وإسرائيل 
من رواية إسحاق بن منصور الكوسج، عن الطيالسي، -، وقرة بن خالد -لطيالسي، عنها

 ، وحممد بن شبيب الزهراين.-عنه
 :مرساًل  عمري، بن عبدامللك: الوجه الثامن

 .-من رواية علي بن املديين، عنه-ورواه عنه: سفيان بن عيينة 
 :مرع عن جابر، بن قبيصة عن عمري، بن عبدامللك: الوجه التاسع

 ورواه عنه: أبو احملياة حيىي بن يعلى، وزهري بن معاوية، وحممد بن ثابت.
 :عمر عن حيوة، بن رجاء عن عمري، بن عبدامللك: الوجه العاشر

 .-من رواية حممد بن مصعب، عنهم-ورواه عنه: محاد بن سلمة، واملسعودي، وقيس 
 بن عمري: ومنه تبني أنه قد اختُلف عن عدٍد من الرواة دون عبدامللك

 : اخلل  عمنن دون عبدامللك عن عمري:أوًل 
 عبيدهللا بن عمرو: -1

 اختُلف عنه:
، عن عبدامللك بن عمري، عن عبيدهللا فرواه عبدهللا بن جعفر، وعلي بن معبد، عن *

 .رجل، عن عبدهللا بن الزبري، عن عمر
د، عن ابن الزبري، ورواه عبداحلميد بن موسى، عن عبيدهللا، عن عبدامللك، عن جماه *

 عن عمر، فسمَّى الرجَل املبهم جماهًدا.
، مث ذكر له حديثًا «خيالف يف حديثه»وعبداحلميد ذكره العقيلي يف الضعفاء، وقال: 

ه، خالف فيه عليَّ بَن معبد نفَسه  .(1)عن عبيدهللا بن عمرو نفسِّ

________________________ 

 (.3/98( ضعفاء العقيلي )1)
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 ، وروايتهما(1)ثقتان وعبدهللا بن جعفر، وعلي بن معبد، اللذان خالفهما عبُداحلميد هنا،
 أصح، بثقتهما، واتفاقهما.

 عبدامللك، عن عمرو، بن عبيدهللا عن ،موسى بن عبداحلميد وقال»قال الدارقطين: 
 .(2)«اشيئً  يصنع ومل. عمر عن الزبري، ابن عن جماهد، عن

 معمر بن راشد: -2
 اختُلف عنه:

 . بن الزبري، عن عمرفأخرجه عبدالرزاق، عنه، عن عبدامللك بن عمري، عن عبدهللا *
وعلقه ابن املديين، وابن منده، عن معمر، عن عبدامللك بن عمري، عن رجل، عن  *

 ابن الزبري، عن عمر.
 ومل أجد املعلق مسنًدا.

وابن املديين من تالمذة عبدالرزاق، ويروي عنه، عن معمر، كثريًا، إال أنه يروي عن 
 .(3)هشام بن يوسف، وغريه، عن معمر، أيًضا

من طرٍق عنه، ومل ختتلف رواياته يف  وما أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه، قد أخرجه مجاعةٌ 
 إسقاط الرجل.

، واخلطيب (7)، وأبو نعيم(7)، والدارقطين(9)كما أن رواية عبدالرزاق هي ما علقه العقيلي
 ، عن معمر.(7)البغدادي

كون مقصَّرًا به من فاملعتمد عن معمر: ما أسنده عبدالرزاق، عنه، على احتمال أن ي
 جهة عبدالرزاق، وجموًَّدا من جهة الراوي عن معمر فيما وقف عليه ابن املديين، وابن منده.

 
________________________ 

 (.9821، 3273تقريب التهذيب )انظر فيهما على التوايل: ( 1)

 (.2/129( العلل )2)

(، املؤتلف واملختلف، له 13/197رقطين )(، علل الدا7288، 7788( انظر مثاًل: صحيح ابن حبان )3)
 (.12/178(، التمهيد )7/399(، سنن البيهقي )2/781)

 (.3/322( الضعفاء )9)

 (.2/123( العلل )7)

 (.377( اإلمامة )ص7)

 (.2/819( املهروانيات )7)
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 سفيان بن عيينة: -3
 .علقه الدارقطين عنه، عن عبدامللك بن عمري، عن رجل، عن عمر *
عن  بن الزبري،عبدهللا ، عن عبدامللك بن عمري، عن رجل، عن وعلقه ابن منده، عنه *

 .عمر
 عن عيينة، ابن ورواه»ونقل ابن كثري طرقًا للحديث عن ابن املديين، وفيها قال:  *

 .(1)«الطرق هذه من ساقه مث: »ابن كثري ، قال«مرساًل  عمري، بن عبدامللك
ومل أقف على أي من األوجه عن ابن عيينة مسنًدا، لكن ابن كثري نقل بعد ذلك 

 سليمان ابن عن لبيد، أيب ابن ثناحد: فقال ؟فيه لسفيان لتق»مباشرًة عن ابن املديين قوله: 
 حبديث أهتم مل لبيد أيب ابن من حفظته فلما ،...خطب عمر أن: أبيه عن يسار، بن

 «.عمري بن عبدامللك
وقد يشري هذا أن ابن عيينة رمبا رواه جموًَّدا، ورمبا قصَّر به، ألن اهتمامه بالضبط، 

 يف حديث عبدامللك بن عمري. ،وحسن السياقة، مل يكن بذاك
ر هذا أن رواية حديث عبدامللك بن عمري مل تنتشر عن ابن عيينة، ومل توجد  ورمبا يفس ِّ

 .-حبسب ما وقفت عليه-مسندة 
وقد كان ابن منده علقه عن ابن عيينة يف مجلة تعليقه عن مجاعة من الرواة، فيحتمل أنه 

 والدارقطين، فعلقاه عنه منفرًدا. محل روايته على روايتهم، وأما ابن املديين،
فلعل األمت من تعليقي ابن املديين والدارقطين هو األصح عنه، ملا سبق من أن إسقاط 
الرواة يف بعض أسانيد احلديث تقصري منه، لعدم اهتمامه به، فيكون األصح رواية ابن عيينة، 

 عن عبدامللك بن عمري، عن رجل، عن عمر.
ل الذي عرب به ابن كثري عن إسناد ابن املديين، هو إسقاط على أنه حيتمل أن اإلرسا

ابن الزبري، أو إهبام الواسطة بني عبدامللك بن عمري، وعمر، فإن اإلرسال يطلق على 
 االنقطاع، واالنقطاع يعود إىل واسطة جمهولة.

 :-أخو سفيان-عمران بن عيينة  -9
 اختُلف عنه:

________________________ 

 (.2/779( مسند الفاروق )1)
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بن الزبري، عن عبدهللا دامللك بن عمري، عن فرواه زيد بن احلريش، عن عمران، عن عب *
 .عمر

ورواه حممد بن أيب بكر املقدمي، وزيد بن املبارك، عن عمران، عن عبدامللك بن  *
 عمري، عن ربعي بن حراش، عن عمر.

 ،-كما مر يف التخريج-ورواية زيد بن احلريش أخرجها أبو نعيم األصبهاين يف مصن ََّفني له 
 واية حبان بن علي، عن عبدامللك بن عمري، فقد يكون محلها عليها.ولكنه قرهنا فيهما بر 

، وأما املقدمي، (1)«رمبا أخطأ»وزيد بن احلريش ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: 
 .(3)، وزيد بن املبارك، فصدوق(2)فثقة

وعلى رواية زيد بن املبارك اعتمد العقيلي يف ختطئة عمران بن عيينة يف هذه الرواية، بل 
 .-بإذن هللا-وغمزه هبا، كما سيأيت 

 أبو عوانة: -7
 رواه عنه مسدد، واختُلف عنه:

فرواه إبراهيم بن أيب داود الربلسي، عن مسدد، عن أيب عوانة، عن عبدامللك بن  *
 .عمري، عن عبدهللا بن الزبري، عن عمر، مرفوًعا

ن عمري، عن ابن ورواه إبراهيم احلريب، عن مسدد، عن أيب عوانة، عن عبدامللك ب *
 الزبري، عن عمر، موقوفًا.

، لفظٌة «يفشو الكذب...»ولعل احلريب قصَّر به، فاللفظة اليت أخرجها، وهي قوله: 
 الذين مث يلوهنم، الذين مث أصحايب، أكرموا»مرفوعة حتًما، بالنظر إىل اللفظ التام، فأوله: 

 موقوفًا. - عنهرضي هللا-، وهذا ال يقوله عمر ...«الكذب يفشو مث يلوهنم،
 إسحاق أبا ذاكرت»وابن أيب داود الربلسي جوَّده، وهو ثقة حافظ، قال ابن جوصا: 

 الثقات اجملودين احلفاظ أحد»، وقال ابن يونس: «احلديث أوعية من وكان الربلسي،
 .(9)«األثبات

________________________ 

(1( )8/271.) 

 (.7771( تقريب التهذيب )2)

 (.2177( تقريب التهذيب )3)

 (.7/917( تاريخ دمشق )9)
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 .(9)اخلطيب، و (3)، وأبو نعيم(2)، وابن منده(1)واملرفوع هو ما علقه عن أيب عوانة: الدارقطين
 محاد بن سلمة: -7

 اختُلف عنه:
فرواه عبداألعلى بن محاد النرسي، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وأبو سلمة موسى  *

بن إمساعيل التبوذكي، وعبيدهللا بن حممد ابن عائشة، عن محاد، عن عبدهللا بن املختار، عن 
 .عمر عن الزبري، بن عبدهللا عن عمري، بن عبدامللك
 عن حيوة، بن رجاء عن عمري، بن عبدامللكحممد بن مصعب، عن محاد، عن  ورواه *

 .عمر
 راويني مها: املسعودي، وقيس بن الربيع. مصعب حبمادٍ  بنُ  وقد قرن حممدُ 

 وقيس، ،واملسعودي ،سلمة بن محاد عن مصعب، بن حممد به تفرد»قال الدارقطين: 
 .(7)«-ة، عن عمريعين: عن رجاء بن حيو - عنه ،عمري بن عبدامللك عن

وحممد بن مصعب ضعيف، وله أحاديث منكرة، ويف حديثه عن محاد بن سلمة خاصًة 
 .(7)ختليط

 .(7)وقد خالفه هؤالء الثقات، وفيهم أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة ثبت
 فروايته عن محاد منكرة، ألصل حال روايته عنه، وتفرده عنه، وخمالفته غريه.

 إسرائيل: -7
 .بن الزبري، عن عمراقطين، وابن منده، عنه، عن عبدامللك بن عمري، عن علقه الدار  *
 ورواه أبو أمحد الزبريي، عن إسرائيل، عن عبدامللك، عن جابر بن مسرة، عن عمر. *

________________________ 

 (.2/123( العلل )1)

 (.2/883( اإلميان )2)

 (.1/18( معرفة الصحابة )3)

 (.2/817( املهروانيات )9)

 (.1/98( أطراف الغرائب واألفراد )7)

، والظاهر أنه أقل رتبة من «الغلط كثري صدوق»( على وصفه بقوله: 7322)التهذيب اقتصر احلافظ يف تقريب  (7)
، وضعفه النسائي، وأبو «ليس بشيء»ذا، فإنه وإن مشَّاه أمحد، وأبو زرعة، يف بعض حديثه، فإن ابن معني قال فيه: ه

 .(3/722. انظر: هتذيب التهذيب )حامت، وغريمها

 (.7893( تقريب التهذيب )7)
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 .(2)، وقد أطلق أبو حامت أن له أوهاًما(1)وأبو أمحد ثقة ثبت، له أوهام يف حديث الثوري
هني عن شعبة، فرَّقهما يف اخلالف، وأما عن والدارقطين حكى يف سياق كالمه وج

 إسرائيل، فلم حيك إال هذا الوجه.
 ومنه، فاألمر متجاذب بني جزم إمامني، ورواية ثقة.

ومل يتبني يل ترجيح أحد الوجهني عن إسرائيل، وسيأيت منشأ هذا الرتدُّد يف اخلالف عن 
 .-بإذن هللا-عبدامللك بن عمري 

 املسعودي: -7
 .قطين روايته عن عبدامللك بن عمري، عن عبدهللا بن الزبري، عن عمرعلق الدار  *
وأخرجها يف األفراد من طريق حممد بن مصعب، عنه، عن عبدامللك، عن رجاء بن  *

 حيوة، عن عمر.
وسبق أن حممد بن مصعب ضعيف، وله أحاديث منكرة، وأنه قرن باملسعودي محاَد بن 

 من الثقات. اعةٍ سلمة، وتبني أنه خولف عن محاد من مج
 واملسعودي، سلمة، بن محاد عن مصعب، بن حممد به تفرد»ل الدارقطين: و قوسبق نقل 

 «.-يعين: عن رجاء بن حيوة، عن عمر- عنه ،عمري بن عبدامللك عن وقيس،
 فهذه الطريق ال تصح عن املسعودي، واملعتمد عنه ما علقه الدارقطين على الوجه اآلخر.

 :أبو داود الطيالسي -8
 اختُلف عنه:

، عنه، عن جرير بن حازم، عن عبدامللك بن -راوي مسنده-فرواه يونس بن حبيب  *
 .عمري، عن جابر بن مسرة، عن عمر

ورواه عبداحلميد بن عصام، عن الطيالسي، عن شعبة، عن عبدامللك بن عمري،  *
 .نفسه باإلسناد
 خالد، عن عبدامللك،ورواه إسحاق بن منصور الكوسج، عن الطيالسي، عن قرة بن  *

 به.

________________________ 

 (.7217( تقريب التهذيب )1)

 (.3/727( هتذيب التهذيب )2)
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 احلديث هذا يرو مل»فأما رواية رواية عبداحلميد بن عصام، فأخرجها الطرباين، مث قال: 
 «.عبداحلميد به تفرد داود، أبو إال شعبة عن

 بن عبداحلميد غريُ  شعبة، عن داود، أيب عن يروه مل»وأخرجها اخلليلي، مث قال: 
 «.أشهر وهو حازم، بن يرجر  عن داود، أيب عن هغريُ  ورواه عصام،

 عن شعبة، حديث من غريب حديث هذا»وأخرجها اخلطيب البغدادي، مث قال: 
 وخالفه ،عنه ،داود أيب عن عصام، بن عبداحلميد غريُ  رواه نعلم ال ،عمري بن عبدامللك

 بن عبدامللك عن حازم، بن جرير عن ،داود أيب عن فرواه ،األصبهاين حبيب بن يونس
 .(1)د رواية يونس، مث أسن«عمري

اهلمذاين، من طريقه، ونقل بإسناده  الل بن أمحد بن علي بن أمحدوأخرجها يف ترمجة 
، ونقل كذلك استغراب «ببغداد الدارقطين احلديث هذا عين كتب»قول ابن الل عقبها: 

 .(2)حفص بن عمر األردبيلي، وأيب منصور ابن الدريب، للحديث
 حديث من غريب حديث»، وقال بعدها: احلميدكما أخرج ابُن عساكر روايَة عبد

 وهو ،عنه ،الطيالسي داود أيب عن ،عصام بن عبداحلميد به تفرد ،عبدامللك عن ،شعبة
 .«عبداحلميد بن وجرير ،حازم بن جرير عنه رواه ،عبدامللك حديث من وظفحم

 حمله»، وقال ابنه: «صدوق»: وعبداحلميد بن عصام الذي تفرد به قال فيه أبو حامت
 .(3)، وذكره ابن حبان يف الثقات«جليل، ثقة»، وقال اخلليلي: «الصدق

وثقته مل متنع اتفاق األئمة املذكورين على استغراب روايته، واإلشارة إىل خطئها، وأن 
 الصواب حديث جرير، وذلك من جهتني تضمنها جمموع كالمهم:

عبداحلميد بن عصام، أن يونس بن حبيب قد خالفه، ويونس أوثق فيما يظهر من  -1
، وهو راوي مسند (9)وذكره ابن حبان يف الثقات ،«ثقة»فقد قال فيه ابن أيب حامت: 

الطيالسي، ولعله أخص بأيب داود من هذه اجلهة، وله يف املسند تعليقات ونَ َقدات تدل على 
 فهمه ومعرفته.

________________________ 

 (.2/782( تاريخ بغداد )1)

 (.7/722السابق ) (2)

 (.12/181. وانظر: سري أعالم النبالء )(2/799، اإلرشاد )(8/922)(، ثقات ابن حبان 7/17اجلرح والتعديل ) (3)

 (.8/282)(، ثقات ابن حبان 8/237اجلرح والتعديل ) (9)
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وغريب  جرير، وقد رواه عنه تسعة رواة سوى الطيالسي، أن احلديث مشهور عن -2
عن شعبة، فيظهر أن الرواية الغريبة خطأ أصله انتقال عن الرواية املشهورة، وهذا من باب 

 .(1)إعالل الغريب باملشهور
وغرابته عن شعبة يف كثرة أصحابه وانتشار حديثه، فال يأيت إال من هذه الطريق 

 األصبهانية، يوض ِّح أنه ال يصح عنه، وأنه قد وقع غلط فيه.
 ، ويظهر أنه حصل التوسع يف(2)افظ ابن السين بنحو جزء يف علة هذه الروايةوقد ذوكر احل

 تلك املذاكرة، فسيقت طرق احلديث املختلفة عن عبدامللك بن عمري، وهذا وقع للحاكم أيًضا،
 .(3)«جزء يف يل جمموع فإنه عمري، بن عبدامللك عن احلديث هذا يف اخلالف فأما»فإنه قال: 

طين، عن شعبة، على وجه آخر، وهو رواية عبدامللك، عن عبدهللا بن وقد علَّقه الدارق
 .-إن صح عن شعبة-الزبري، عن عمر، وهذا أقرب للمشهور 

بن عمري،  وأما رواية إسحاق الكوسج، عن الطيالسي، عن قرة بن خالد، عن عبدامللك
 دثني بأصبهان،عن جابر بن مسرة، عن عمر، فإمنا أخرجها أبو الشيخ األصبهاين يف طبقات احمل

يف ترمجة أيب بكر ابن أيب داود، فأخرجها عنه، عن الكوسج، وهؤالء أئمة ثقات، وقد أشار 
أبو الشيخ يف مقدمة كتابه إىل أنه يذكر لكل راٍو يرتجم له شيًئا تفرد به، ومل يروه غريه، ولعل 

 .الصحة ظاهر إسنادها، وإن كان -فيما وجدت-هذا من ذلك، فرواية قرة فيها غرابة 
 اخلل  عن عبدامللك عن عمري:ثانًيا: 

 تلخص أنه اختُلف عن عبدامللك بن عمري:
فرواه قزعة بن سويد، ومعمر، وأبو عوانة، وعبدهللا بن املختار، واحلسني بن واقد،  *

وإسحاق األزرق، وحبان بن علي، وإبراهيم بن طهمان، وسفيان الثوري، ومندل بن علي، 
 و داود سليمان بن عمرو النخعي، وعبداحلكيم بن منصور، وإسرائيل وسليمان التيمي، وأب

، واملسعودي، وداود بن الزبرقان، وحصني بن واقد، وأبو بكر -يف رواية-، وشعبة -يف رواية-
 بن عياش، عن عبدامللك بن عمري، عن عبدهللا بن الزبري، عن عمر.

________________________ 

 .يف هذه القضية، وهي مطبوعة لدكتوراهكتب الباحث د. سعيد بن حممد املري رسالته ل( 1)

 (.7/722اريخ بغداد )( ت2)

 (.1/119( املستدرك )3)
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 دة بن قدامة، وشعيب بن صفوان،رواه عبيدهللا بن عمرو، وشيبان بن عبدالرمحن، وزائو  *
 .وأبو محزة السكري، عن عبدامللك، عن رجل، عن عبدهللا بن الزبري، عن عمر

 .ورواه سفيان بن عيينة، عن عبدامللك، عن رجل، عن عمر *
 .ورواه عمران بن عيينة، عن عبدامللك، عن ربعي بن حراش، عن عمر *
، وقرة بن خالد، -يف رواية-إسرائيل ورواه جرير بن عبداحلميد، وجرير بن حازم، و  *

 .، عن عبدامللك، عن جابر بن مسرة، عن عمروحممد بن شبيب الزهراين
ورواه أبو احملياة حيىي بن يعلى، وزهري بن معاوية، وحممد بن ثابت، عن عبدامللك،  *

 عن قبيصة بن جابر، عن عمر.
ية حممد بن مصعب، من روا-ورواه املسعودي، ومحاد بن سلمة، وقيس بن الربيع  *

 ، عن عبدامللك، عن رجاء بن حيوة، عن عمر.-عنهم
 رواية قزعة، عن عبدامللك، من هذا اخلالف ثالثة أوجه، فأسند ابن أيب خيثمةوقد أورد 

 من طريق عبيدهللا بن عمرو، عن عبدامللك، عن رجل، عن عن عبدهللا بن الزبري، عن عمر، مث
، الزبري بن عبدهللا عن ،رجل عن: عمرو بن عبيدهللا قال اكذ»بن الزبري، عن عمر، مث قال: ا

قزعة،  ، مث بنيَّ ضعفَ «أحد بينهما ليس الزبري، ابن عن عبدامللك، عن: سويد بن قزعة وقال
 عن ابن معني، مث أسند رواية جرير بن عبداحلميد، عن عبدامللك عبيدهللا بن عمرو، نقاًل  قةَ وثِّ 

 «.عمر عن مسرة، بن جابر عن: جرير قال كذا»عمر، مث قال: بن عمري، عن جابر بن مسرة، عن 
للوجهني األولني، وما عقَّب به عليهما، أنه  ابن أيب خيثمةوالذي يظهر من سياق 

 .(1)يقوي رواية عبيدهللا بن عمرو، لثقته، ويضع ِّف رواية قزعة بن سويد، لضعفه
 ومن سياقه وتعقيبه على الوجه الثالث أنه يستغربه.

اخلالف يف موضع آخر من الكتاب، وذلك يف ترمجة عبيدهللا  ابن أيب خيثمةاق وقد س
: قال كذا»بن عمرو، فأسند رواية جرير بن عبداحلميد، جبعله عن جابر بن مسرة، مث قال: 

 ، مث أسند رواية قزعة، جبعله«سويد بن قزعة وخالفه .مسرة بن جابر عن عمري، بن عبدامللك
زبري، عن عمر، مث نقل تضعيف قزعة عن ابن معني، مث أسند رواية عن عبدامللك، عن ابن ال

 قال كذا»عبيدهللا بن عمرو، عن عبدامللك، عن رجل، عن ابن الزبري، عن عمر، فقال: 
 

________________________ 

 (.7797( تقريب التهذيب )1)
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 «.الزبري ابن :على قزعةَ  ووافق ،رجاًل  الزبري ابن وبني عبدامللك بني أدخل ،عمرو بن عبيدهللا
يستغرب رواية جرير بن عبداحلميد، كما استغرهبا يف  ةابن أيب خيثموالظاهر من هذا أن 

السابق، لكنه هنا يشري إىل خطئها بالقدر املشرتك بني قزعة بن سويد، وعبيدهللا بن  املوضع
عمرو، وهو جعله عن ابن الزبري، عن عمر، وإن اختلفا يف إدخال واسطة بني عبدامللك بن 

 وبني عبدامللك بني أدخل»ا ظاهر، وهو قوله: عمري، وابن الزبري، وإسقاطها، ونصُّه يف هذ
 «.الزبري ابن: على قزعةَ  ووافق رجاًل، الزبري ابن

وهذا ال يعارض ما سبق من تقدمي رواية عبيدهللا بن عمرو، على رواية قزعة، فإن ذلك 
 يف حال املوازنة بينهما، وأما مها يف مقابل رواية جرير بن عبداحلميد، فبني عبيدهللا، وقزعة،

 .-فيما يظهر-هلما على جرير  ابن أيب خيثمةمشرتك، حكم به  قدرٌ 
كذا قال عبيدهللا بن »يف رواية عبيدهللا بن عمرو يف املوضعني:  ابن أيب خيثمةوقول 

، ال يظهر منه استغراب الرواية، بداللة السياق، إذ إنه قوَّاها بتوثيق عبيدهللا، وأيَّد هبا «عمرو
 لَّ على أنه أراد بقوله هذا جمرد حكاية روايته، وهللا أعلم.رواية قزعة بن سويد، فد

 ابن أيب خيثمةومما يؤيد تقوية رواية عبيدهللا بن عمرو، على رواية قزعة، سوى ما ذكر 
 من كون عبيدهللا ثقة، وقزعة ضعيًفا:

أن عبيدهللا زاد رجاًل يف اإلسناد، والزيادة مظنة الضبط، خالف اإلسقاط، الذي هو 
ر هنا.حمل ا  لتقصري واالختصار، خاصة مع ضعف املقص ِّ

وكذلك: أن عبيدهللا توبع على ذكر الرجل يف اإلسناد، فتابعه شيبان بن عبدالرمحن، 
، (3)، وشعيب بن صفوان، وهو صدوق خيطئ(2)، وزائدة بن قدامة، وهو ثقة ثبت(1)وهو ثقة

 .(9)وأبو محزة السكري، وهو ثقة
________________________ 

 (.2833( تقريب التهذيب )1)

 (.1882( تقريب التهذيب )2)

، أي: حال املتابعة، وإال فمردود، وقد قال فيه «مقبول»( حاله بقوله: 2823)التهذيب ( خلص احلافظ يف تقريب 3)
يدل  يف موضعٍ وسياق كلمته -« ليس حديثه بشيء»، وقال ابن معني: «ديثال بأس به...، وهو صحيح احل»أمحد: 
يكتب حديثه وال »، وقال أبو حامت: -يدل على إرادة التضعيفآخر  قلة روايته، وسياقها يف موضعٍ  مراده: على أن
فالذي «. ليهع يتابع ال يرويه ما وعامة»، وقال ابن عدي: «خيطئ»، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: «حيتج به

 (.2/179يظهر أن الرجل دون الصدوق، لكنه أرفع من الضعيف، وهللا أعلم. انظر: هتذيب التهذيب )

 (.7398( تقريب التهذيب )9)
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 و احلافظ املعروف، إال أنه أسقط ابن الزبري.وتابعهم سفيان بن عيينة، وه
لكن يشكل على االحتجاج بضعف قزعة، ومبتابعات عبيدهللا: أن قزعة توبع على 

 إسقاط الرجل املبهم أيًضا، فتابعه سبعة عشر راويًا عن عبدامللك بن عمري، بذلك.
، (2)ل، وأخيه مند(1)وأكثر هؤالء املتابعني ثقات، ومنهم ضعفاء، كحبان بن علي

، وفيهم الكذاب، وهو أبو (9)، وداود بن الزبرقان(3)وفيهم املرتوك، كعبداحلكيم بن منصور
، وفيهم رجل مل أجد له ترمجة، وهو حصني بن واقد، وقد (7)داود سليمان بن عمرو النخعي

 .(7)«عياش بن بكر أبو عنه روى شيخٌ »أشار الدارقطين إىل جهالته بقوله: 
لرواة، فجاءت روايتهما بالتصريح بسماع عبدامللك بن عمري، من وقد أغرب اثنان من ا

 عبدهللا بن الزبري، ومها:
 من غريب»، وقال الدارقطين يف روايته هذه: (7)احلسني بن واقد، وهو ثقة له أوهام -1
 ، ولعله يقصد التصريح بالسماع.(8)«امللك عبد عن واقد، بن احلسني حديث
، (8)ته عن سفيان الثوري، ومؤمل صدوق سيئ احلفظمؤمل بن إمساعيل، يف رواي -2

. وأصل رواية الثوري بانفراد (12)ومل يذكره إبراهيم بن هراسة، عن الثوري، مع ضعفه الشديد
 هذين الضعيفني يف ثبوهتا نظر.

 ومن مث، فال يصح تصريح عبدامللك بسماع ابن الزبري.
التجويد، واإلسقاط واإلمتام، قرينة ومع وجود هذه املتابعات لقزعة، فإن قرينة التقصري و 

 من الثقات عليه. الوجه األول، خاصًة مع اتفاق أربعةٍ  ترجيحيف  قوية
________________________ 

 (.1277( تقريب التهذيب )1)

 (.7883( تقريب التهذيب )2)

 (.3772( تقريب التهذيب )3)

 (.1787( تقريب التهذيب )9)

 (.9/173( لسان امليزان )7)

 (.2/123( العلل )7)

 (.1378( تقريب التهذيب )7)

 (.1/71( أطراف الغرائب واألفراد )8)

 (.7228( تقريب التهذيب )8)

 (.1/378( لسان امليزان )12)



 ونبرع األو  التاسعاحلديث  789                                                                                                

 الوجه وهذه القرينة تقوي حفظ الوجه األول عن عبدامللك بن عمري، وتنفي الغلط به، وقرائنُ 
 .كما رووه  هم بهثالثاين، من ثقة رواته، وكثرهتم، تقوي أنه حمفوظ عن عبدامللك كذلك، وأنه حدَّ 

وأما رواية جرير بن عبداحلميد، عن عبدامللك، عن جابر بن مسرة، عن عمر، فقد أشار 
 .-كما سبق-إىل إعالهلا بالقدر املشرتك  ابن أيب خيثمة

 جرير احلديث هذا روى كذا»وكذا استغرهبا اخلطيب، فقال عقب إسناد املهرواين هلا: 
 الزهراين، شبيب بن وحممد حازم، بن جرير: وتابعه ،عمري بن عبدامللك عن ،عبداحلميد بن

 .(1)«عبدامللك عن ،خالد بن وقرة
إىل أن جريرًا مل ينفرد بروايته، بل تابعه عليها: جرير بن حازم، وهو هبذا واخلطيب يشري 

، وقرة بن خالد، (3)، وحممد بن شبيب الزهراين، وهو ثقة(2)ثقة له أوهام إذا حدث من حفظه
 .(7)، وهو ثقة-يف رواية-، وتابع هؤالء أيًضا: إسرائيل (9)ابطوهو ثقة ض

فيؤكد اتفاقهم، مع ثقتهم، أن روايتهم حمفوظة عن شيخهم عبدامللك بن عمري، وأهنم 
 مل يغلطوا عليه فيها.

وأما رواية عمران بن عيينة، عن عبدامللك بن عمري، عن ربعي بن حراش، عن عمر، 
 عليها، ومل أجد لربعي ذكرًا يف احلديث إال فيها.فإين مل أجد لعمران متابًعا 

 بن عبدامللك عن»ولذا فقد خطَّأه فيها العقيلي، بل وغمزه هبا، فذكره يف الضعفاء، وقال: 
 .(7)، مث أسند حديثه هذا، مث حكى اختالف الرواة فيه«وخطأ وهم حديثه يف خيالف، عمري،

 .(7)«اومهً  يكون نأ وأخشى»وكذا قال ابن عساكر بعقب حديث عمران: 
، وال حُيتمل منه هذا االنفراد دون اجلماعة (8)وعمران يف مجلة حاله صدوق له أوهام

 ثر، الذين يتفقون وخيتلفون على ما سوى ربعي بن حراش.الكُ 
________________________ 

 (.2/812( املهروانيات )1)

 (.811( تقريب التهذيب )2)

 (.7871( تقريب التهذيب )3)

 (.7792( تقريب التهذيب )9)

 (.921( تقريب التهذيب )7)

 (.3/321( الضعفاء )7)

 (.18/38( تاريخ دمشق )7)

 (.7179( تقريب التهذيب )8)
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وأما رواية أيب احملياة حيىي بن يعلى، وزهري بن معاوية، وحممد بن ثابت، عن عبدامللك 
كتاب ابن »املديين يف  ها ابنُ ى أوالر، عن عمر، فقد وقف علبن عمري، عن قبيصة بن جاب

، قال ابن املديين: -كما سبق يف التخريج-، ولعل مراده: مصنفه، فهي فيه «أيب شيبة
 يعلى بن حيىي: له يقال احلديث، ضعيف شيخ عن شيبة، أيب ابن كتاب يف ووجدناه»

 ألنه مبحفوظ، عندنا هذا وليس ،جابر بن قبيصة عن عمري، بن عبدامللك عن جعله التيمي،
 .(1)«عرفليُ  اهنكتب وإمنا احلفاظ، من أحد يقله مل

وكلمة ابن املديين يف تضعيف أيب احملياة تستدرك على ترمجته، فإنه ليس يف التهذيب إال 
 .(2)توثيق ابن معني، وابن حبان، له، وهلذا خلص ابن حجر إىل أنه ثقة

، (3)اثنان: زهري بن معاوية، وهو ثقة ثبت -لدارقطينفيما علقه ا-ومع ذلك، فقد تابعه 
 .(9)احلديث لني صدوق، وهو -فيما يظهر-وحممد بن ثابت، وهو العبدي 

إىل تفرد  ومل أجد رواييت زهري، وحممد بن ثابت، مسندتني، ويف كالم ابن املديين إشارةٌ 
حد من احلفاظ، فهذا قد يثري له أقُ أيب احملياة، عن عبدامللك بن عمري، هبذا الوجه، وأنه مل ي َ 

الشك يف صحة هاتني الروايتني، خاصة أنه األشهر به: أبو احملياة، وأن ذِّكر قبيصة بن جابر 
 .-فيما وجدت-يف احلديث  غريبٌ 

وأما رواية املسعودي، ومحاد بن سلمة، وقيس، عن عبدامللك، عن رجاء بن حيوة، عن 
ودي أن حممد بن مصعب، الذي رواه عن هؤالء عمر، فقد تبنيَّ يف الكالم عن رواية املسع

الثالثة، ضعيف، وأن له ختليطات عن محاد بن سلمة، وأن الدارقطين حكم بتفرده عنهم، 
 وهذا يبني عدم صحة هذا الوجه عن املسعودي، وقيس، ونكارته عن محاد بن سلمة.

 عمري إال هذه وذِّكر رجاء بن حيوة يف احلديث غريب أيًضا، ومل أجد له عن عبدامللك بن
الطريق، وقد خالفها مجاعاُت الرواة ممن مل يذكر رجاء، على اختالفهم يف اجلهات األخرى 

 .(7)«-يعين: عن عمر- عنه رجاء، حديث من غريب وهو»من اإلسناد، قال الدارقطين: 
________________________ 

 (.2/779( مسند الفاروق )1)

 (.7777(، تقريب التهذيب )9/922( هتذيب التهذيب )2)

 (.2271( تقريب التهذيب )3)

 (.7771( تقريب التهذيب )9)

 (.1/98( أطراف الغرائب واألفراد )7)
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 وعليه، فأقوى احملفوظ عن عبدامللك بن عمري: ثالثة أوجه، هي:
 .ن الزبري، عن عمرروايته عن رجل، عن عبدهللا ب

 .وروايته عن عبدهللا بن الزبري، عن عمر
 وروايته عن جابر بن مسرة، عن عمر.

 وقد اتفق على كلٍ  منها عدد متفاوت من الثقات.
 أن :أحدمها، (1)حديث يف عمري بن عبدامللك على اختلف»وهلذا قال حيىي بن معني: 

 :(2)«مؤمن فهو ،سيئته وساءته ،حسنته سرته من» :قال عمر
 .عمر عن ،مسرة بن جابر عن ،عمري بن عبدامللك عن :بعضهم فقال
 .عمر عن ،الزبري بن عبدهللا عن، عمري بن عبدامللك عن :بعضهم وقال

 .(3)«ثقات أكثرهم عمري بن عبدامللك عن الروايتني يف اختلفوا الذين والقوم
ني فِّ يث، ألن املختلِّ وهذه إشارة من ابن معني إىل اضطراب عبدامللك بن عمري يف احلد

 عنه ثقات، وهلذا مل يرجح ابن معني أحد الوجهني عن عبدامللك.
وساق ابن املديين اخلالف عن عبدامللك بن عمري من عدة أوجه، ومل حيكم فيه بشيء، 

 بن سليمان ابن عن لبيد، أيب ابن ثناحد»لكنه ذكر أنه سأل سفيان بن عيينة عنه، فقال: 
 حبديث أهتم مل ،لبيد أيب ابن من حفظته فلما ..،.خطب عمر أن: أبيه عن يسار،

يعبأ حبديث عبدامللك بن  ال ابن املديين ، وكأن هذه إشارة إىل أن(9)«عمري بن عبدامللك
 عمري، الضطرابه.

 يل جمموعٌ  فإنه ،عمري بن عبدامللك عن احلديث هذا يف اخلالف فأما»وقال احلاكم: 
 على األئمة بني اخلالف ذلك من احلديث هذا اترك اإلمامني أن عندي والذي جزء، يف

، ففسَّر احلاكم ترَك البخاري ومسلم للحديث بكثرة اخلالف فيه، وكونه (7)«فيه عبدامللك
 .عند الشيخني بني أئمٍة، عن عبدامللك، وهذه إشارٌة إىل اضطرابه

________________________ 

 ولعل صوابه: حديثني.( كذا يف املطبوع، 1)

 .موضع الدراسة ( هذه قطعة من احلديث2)

 (.11/223( تاريخ دمشق )3)

 (.2/779( مسند الفاروق )9)

 أ(.72/ق1) األزهريةنسخة ال(، وفيه حتريف، تصويبه من 1/119( املستدرك )7)
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 يف االضطراب يكون أن ويشبه»وخلص الدارقطين بعد أن حكى اخلالف إىل قوله: 
 .(1)«اإلسناد يف عنه الثقات اختالف لكثرة عمري، بن عبدامللك من اإلسناد هذا

 عبدامللك عن وقيل»واستفاده منه اخلطيب البغدادي، فعدَّ أقوااًل عن عبدامللك، مث قال: 
 .(2)«عنه الثقات اختالف لكثرة ،منه االضطراب يكون أن ويشبه هذه، سوى أقوال فيه

، ومل أجد (3)«اكثريً  ااختالفً  عمري بن عبدامللك على فيه تلفواخ»وقال ابن عبدالرب: 
 له ترجيًحا ألحد األوجه، أو تقوية للرواية، فالظاهر أنه يشري لالضطراب.

 قلة مع جدًّا احلديث مضطرب»: بالنظر إىل حال عبدامللك، فقد قال فيه أمحد وهذا قوي  
 حرب بن مساك»، وقال يف رواية: «منها كثري يف غلط وقد حديث، مخسمائة له أرى ما روايته،
 .(9)«طخمل ِّ »، وقال حيىي بن معني: «احلفاظ عليه خيتلف عبدامللك أن وذلك ،همن حديثًا أصلح

يف أن عبدامللك بن عمري معروف باالضطراب، واختالف  وهذا جرح مفسَّر، واضحٌ 
 .(7)ا ً الرواة عنه، وعدم الثبوت على وجه واحد، وإن كان يف اجململ ثقة عامل

 .(7)-سوى هذا احلديث-وقد حكم الدارقطين عليه باالضطراب يف ثالثة أحاديث 
ستبعد حفظ بعض األوجه األخرى عن عبدامللك بن عمري، كرواية وهذا يبني ِّ أنه ال يُ 

عمران بن عيينة، ورواية حيىي بن يعلى ومن تابعه، وال يستبعد أن رواهتا مل يغلطوا فيها على 
 ا جاء هذا من اضطرابه يف احلديث.عبدامللك، وإمن

ولعله إىل ذلك أشار الذهيب حبكاية االختالف عن عبدامللك يف ترمجة عمران بن عيينة، 
 هبذا. ، فكأنه يدفع عن عمران اخلطأَ (7)«عبدامللك من فاالضطراب»وقوله عقب ذلك: 

 س، وغريه،كما أن هذا يبني سبب اختالف األوجه عمَّن دون عبدامللك، كإسرائيل بن يون
 فقد يكونون مسعوا احلديث منه على أوجه، فرووها كذلك، فتكون حمفوظة عنهم على كل وجه.

________________________ 

 (.2/127( العلل )1)

 (.2/818( املهروانيات )2)

 .(27/278االستذكار )( 3)

 (.2/722التهذيب )( هتذيب 9)

 (.9222( تقريب التهذيب )7)

 (.17/312، 8/18، 9/323( العلل )7)

 (.3/292( ميزان االعتدال )7)
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وأما ابن منده، فقد ذهب إىل ترجيح وجه جابر بن مسرة، فأخرج رواييت جرير بن حازم، 
 .(1)«أوىل مسرة بن جابر وحديث»وجرير بن عبداحلميد، مث حكى اخلالف، وقال: 

اكر، فقال عقب رواية عمران بن عيينة، عن عبدامللك، عن ربعي وإليه ذهب ابن عس
 .(2)«مسرة بن جابر عن ،عبدامللك حديث احملفوظ»بن حراش، به: 

ومما قد يؤيَّد به ذلك: أن عبدامللك صرَّح بسماعه من جابر بن مسرة يف بعض الطرق، 
 .(3)إال أن الظاهر أن ذلك التصريح ال يصح

غري ظاهر، فإنه لو كان مث وجه راجح مع االضطراب،  وترجيح وجه جابر بن مسرة
لكان حديث عبدهللا بن الزبري، لكثرة من رواه عن عبدامللك بن عمري كذلك، واتفاقهم 
عليه، مع أهنم اختلفوا يف إدخال واسطة بني عبدامللك، وابن الزبري، وإسقاطها، كما سبق 

 نهم على مرجوحية حديث جابر بن مسرة.بالقدر املشرتك بي ابن أيب خيثمةه من احتجاج بيانُ 
 أئمة من عبدامللك»: ما ذهب إليه ابن كثري، حيث قال: -فيما يظهر- وأبعد من هذا

 االضطراب ههنا ولكن عليه، مستحياًل  حديثٍ  يف االضطراب وليس وساداهتم، التابعني
 مجاعة من امسعه قد عبدامللك يكون أن يبعد فال كثري، خلق شهدها اخلطبة هذه ألن بعيد،
 هذا، عن تارةً  فرواها مسرة، بن جابر ومن ،الزبري بن عبدهللا من مسعها أنه اجلائز فمن منهم،
 .(9)«هذا عن وتارةً 

 وأطباء ،احلديث أئمة إليها يلتفت ال»وهذه التجويزات العقلية كما قال ابن القيم: 
 .(7)«التواالحتما التجويزات فيه وبينهم بينه حيول ال ذوق وهلم ...،علله

________________________ 

 (.2/883( اإلميان )1)

 (.18/38( تاريخ دمشق )2)

هالل، عن جرير بن حازم، وهذه الرواية أخرجها  بن جرير، وحبان بن ( مل أجده إال عند الطحاوي من طريق وهب3)
لطحاوي من طريق وهب، ومن طريق جرير، وليس فيها تصريح بالسماع. وكذا أخرجها الطحاوي وحده من طريق ا غريُ 

يف -، ومل يذكره جرير بن عبداحلميد، وال جرير بن حازم رإسرائيل، عبدامللك بن عمري، وفيه التصريح بسماعه من جاب
عن عبدامللك، عن جابر. وقد ورد السماع كذلك يف ، وال قرة بن خالد، وال حممد بن شبيب، بل رووه -احملفوظ عنه

أن تلك آنًفا تبني قد بعض طرق رواية عبداحلميد بن عصام، عن الطيالسي، عن شعبة، عن عبدامللك بن عمري، لكن 
 الرواية غلط ال تصح.

 .(2/777) كثري البن الفاروق ( مسند9)

 (.1/178( هتذيب السنن )7)
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وقد تبني من حال عبدامللك بن عمري أنه مضطرب احلديث، تروى عنه األحاديث كثريًا 
على عدة أوجه، وخيتلف عنه احلفاظ، وهذا ال يستقيم معه أن حُيكم بصحة مجيع األوجه 

 عنه بإطالق، بل تضعَّف باالضطراب، ما دامت متكافئة، أو متقاربة، أو حمفوظة عن الشيخ.
 لوجه الراجح:احلكم على ا

ترجح أن احلديث مضطرب عن عبدامللك بن عمري، وأنه رواه على عدة أوجه، وروى 
 كالًّ منها عنه عدٌة من الثقات.

واملضطرب من أنواع الضعيف، لعدم معرفة الوجه الصحيح الذي يروى به احلديث، 
 ومن مث احلكم عليه بالصحة أو الضعف.

، وهو رواية عبدامللك بن عمري، ن أيب خيثمةابولو صح الوجه الذي مال إىل تصحيحه 
عن رجل، عن ابن الزبري، عن عمر، ففيه هذا الرجل املبهم، وجهالة عينه وحاله مانعة من 

 احلكم بصحته، فهو إسناد ضعيف.
 

عرض ابن أيب خيثمة اخلالف عن عبدامللك بن عمري، فأورد رواية قزعة بن سويد، عن 
 عن عمرو، بن اخلطاب، مث رواية عبيدهللا بن عن عمر الزبري، بن عبدهللا نع عبدامللك،
 عبدامللك، عن ،بن عبداحلميد جريرعمر، مث رواية  الزبري، عن ابن عن رجل، عن عبدامللك،

 عن عمر. مسرة، بن جابر عن
 وأشار يف ثنايا كالمه إشارتني:

 دامللك بن عمري، وابن الزبري:ترجيح رواية عبيدهللا بن عمرو، بإدخال رجل بني عب -1
 واعتمد يف ذلك على كونه ثقة، وكون قزعة ضعيًفا.

 وقد تبني أن هذه القرينة حمل نظر، ذلك أن قزعة توبع على روايته، فانتفى تأثري ضعفه.
 يف الرجل ذكر على توبع عبيدهللا أن: وتبني أيًضا أن مما يؤيد ترجيح ابن أيب خيثمة

 .قات، وصدوقاإلسناد، تابعه ثالث ث
 أيًضا، ألن قزعة تابعه سبعة عشر راويًا، أكثرهم ثقات.فيها نظر وهذه القرينة 

 اإلسناد، يف رجاًل  زادوا عبيدهللا، ومن تابعه، وأقوى ما يؤيد ترجيح ابن أيب خيثمة: أن
 .واالختصار التقصري حمل هو الذي اإلسقاط، خالف الضبط، مظنة والزيادة
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 بن عبداحلميد، جبعله عن عبدامللك بن عمري، عن جابر بن مسرة:ختطئة رواية جرير  -2
واستند ابن أيب خيثمة يف ذلك إىل القدر املشرتك بني عبيدهللا بن عمرو، وقزعة بن 
سويد، فمع أنه أشار إىل رجحان رواية عبيدهللا، على رواية قزعة، من اجلهة املذكورة آنًفا، إال 

عن ابن الزبري، ال عن جابر بن مسرة، األمر الذي يرجح خطأ أنه أملح إىل اتفاقهما على جعله 
 جعله عن جابر.

لكن يشكل على هذا: أن جريرًا توبع على روايته، حيث تابعه عن عبدامللك بن عمري 
 أربع ثقات.

 أن مرجعه إىل اضطرابهوقد تبنيَّ أن اخلالف عن عبدامللك بن عمري يف احلديث متسع، و 
، وابن املديين، وابن عبدالرب، وفهمه احلاكم من تصرف البخاري، الذي أشار إليه ابن معني

 واخلطيب البغدادي. ومسلم، وصرح به الدارقطين،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:168-2/160)التاريخ الكبري الس ِّ
 هالل نا: قال األعمش، نا: قال وكيع، نا: قال ،-هللا رمحه- أيب حدثنا -3463

 مث قرين، الناس خري»:  هللا رسول قال [:قال] ،حصني بن عمران عن يساف، بن
 .احلديث ذكر مث ،«...يلوهنم الذين مث يلوهنم، الذين

 بني فضيل ابن   وأدخل .يساف بن هالل نا: قال األعمش،: وكيع قال كذا
 .مدرك بن   علي  : احلديث هذا يف ،يساف بن هالل وبني ،األعمش

 بن يعل عن األعمش، عن ،فضيل ابن أنا: قال األصبهاين، ابن حدثنا -3466
 الناس خري»:  النيب قال: قال ،حصني بن عمران عن يساف، بن هالل عن ،مدرك
 .احلديث ذكر مث ،«...قرين

 .األسود أيب بن   منصور  : فضيل ابن   وتابع
 األعمش، عن األسود، أيب بن منصور نا: قال الزهراين، الربيع أبو حدثنا -3463

 : هللا رسول قال: قال ،حصني نب عمران عن يساف، بن هالل عن مدرك، بن علي عن
 .حنوه ذكر مث ،«...يلوهنم الذين مث فيهم، أنا الذي القرن أميت خري»

 

 :األعمش، عن هالل بن يساف، عن عمران بن حصني الوجه األول:
ابن أيب ( من طريق قاسم بن أصبغ، عن 81/291ابن عبدالرب يف التمهيد ) أخرجه *
 ا.، به، مبثله، تام  خيثمة
(، 8712ومن طريقه ابن أيب عاصم يف السنة )-( 77011وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

 ،-(81/272(، والطرباين يف الكبري )1229وابن حبان )
 (،89120وأمحد )

 ( عن احلسني بن حريث،2702، وعقب 2228والرتمذي )عقب 
 ( من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي،8822واآلجري يف الشريعة )

 ( من طريق سهل بن عثمان،81/272 )والطرباين
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، به، بنحوه، وكيعمخستهم )ابن أيب شيبة، وأمحد، وابن حريث، والدورقي، وسهل( عن 
 بني األعمش وهالل. سماعإال أن الدورقي مل يذكر التصريح بال تام ا.

 ( من طريق عيسى بن يونس،2762وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) *
لفي يف السداسيات املخرجة من مساعات81/807والطرباين )  ابن (، وأبو طاهر الس ِّ

 /خمطوط(، من طريق حممد بن عبيد،6) احلطاب
 ( من طريق شيبان بن عبدالرمحن،81/277والطرباين )
 (، من طريق يعلى بن عبيد،7/718(، واحلاكم )81/272والطرباين )

 ( عن سفيان الثوري،2607وعلقه ابن أيب حامت يف العلل )
 ( عن عبدهللا بن داود اخلرييب،2628)و

ستتهم )عيسى، وحممد بن عبيد، وشيبان، ويعلى بن عبيد، والثوري، واخلرييب( عن 
، به، بنحوه، تام ا، وذكر عيسى، وحممد بن عبيد، وشيبان، ويعلى، فيه قصة، فقالوا األعمش

 حلقة يف رجل فإذا البصرة، مسجد دخلت: قال يساف، بن هالل عن: -واللفظ لعيسى-
 .احلصني بن عمران هذا: فقالوا ،عنه فسألت ...، فذكر احلديث، قال:يقول

 فيها. ورواية حممد بن عبيد عند الطرباين مقصورة على هذه القصة، ومل ُيَسق احلديث
 ومل يذكر ستتهم بني األعمش وهالل بن يساف مساًعا.

 حصني: بن عمران عن يساف، بن هالل عن مدرك، بن علي عن األعمش، الثاين: الوجه
ابن أيب ( من طريق قاسم بن أصبغ، عن 81/299ابن عبدالرب يف التمهيد ) أخرجه *
 ، ومل يسق متنه.(8)، بهخيثمة
 معاين األخبارومن طريقه الكالباذي يف -( 2702، 2228وأخرجه الرتمذي ) *

خمطوط(، من /1فوائده ) اخلامس والعشرين من بن مراون يفا، وحممد بن إبراهيم -(8812)
 طريق واصل بن عبداألعلى،

 ( عن حممد بن عبدهللا بن منري،8718وابن أيب عاصم يف السنة )
 ، به، بنحوه، تام ا.حممد بن فضيلكالمها )واصل، وابن منري( عن 

________________________ 

( سقط عنده ذكر ابن األصبهاين، فصار ابن أيب خيثمة يرويه عن حممد بن فضيل مباشرة، وهو غلط، فإن بني ابن 8)
 أيب خيثمة وابن فضيل طبقة.
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 (،8710وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) *
 ( عن علي بن عبدالعزيز،81/277والطرباين )

 ( من طريق حممد بن يونس،71واخلطيب يف الكفاية )ص
لفي يف السداسيات املستخرجة من مساعات احلطاب )  /خمطوط( من طريق موسى1والس ِّ

 بن هارون،
 ( من طريق حممد بن أيب بكر بن أيب خيثمة،26وابن حجر يف األمايل املطلقة )ص

مخستهم )ابن أيب عاصم، وعلي بن عبدالعزيز، وحممد بن يونس، وموسى بن هارون، 
 ، به، بنحوه، تام ا.أيب الربيع الزهراينأيب خيثمة( عن  ابنِّ  وابنُ 

، األعمش( عن عبدهللا بن إدريس، عن 81/299وعلقه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *
 به، ومل يسق متنه.

ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد -( 2916وأخرجه النسائي يف الكربى ) *
، به، بنحوه، إال أنه أهبم عمران، فجعله علي بن مدركمن طريق شعبة، عن  -(81/299)

 مالك. بنَ  ، قال: ليس أنسَ رجاًل من أصحاب النيب 
 

 روى احلديث األعمش، واختُلف عنه:
 :حصني بن عمران عن يساف، بن هالل عن األعمش،: األول الوجه

ن، ويعلى ورواه عنه: وكيع، وعيسى بن يونس، وحممد بن عبيد، وشيبان بن عبدالرمح
 بن عبيد، وسفيان الثوري، وعبدهللا بن داود اخلرييب.

 :حصني بن عمران عن يساف، بن هالل عن مدرك، بن علي عن األعمش،: الثاين الوجه
 ورواه عنه: حممد بن فضيل، ومنصور بن أيب األسود، وعبدهللا بن إدريس.

يح بسماع األعمش وقد ساق ابن أيب خيثمة الوجه األول من طريق وكيع، وفيه التصر 
 هالل حدثنا: قال األعمش،: وكيع قال كذا»من هالل بن يساف، مث قال ابن أيب خيثمة: 

 بنَ  علي  : احلديث هذا يف يساف بن هالل وبني األعمش بني فضيل ابنُ  وأدخل .يساف بن
 أيب بنُ  منصورُ  :فضيل ابنَ  وتابع»، مث أسنده من طريق حممد بن فضيل، مث قال: «مدرك
 .، مث أسنده من طريقه«وداألس
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وهذا يوضح أن ابن أيب خيثمة يعلُّ رواية وكيع، والتصريح بالسماع فيها خاص ًة، بأن 
 األعمش مل يسمعه من هالل، بل إمنا بينه وبني هالل: علي بن مدرك.

 واستند ابن أيب خيثمة يف ذلك إىل رواية حممد بن فضيل، ومتابعة منصور بن أيب األسود.
بالسماع ورد عن وكيع من طرق الرواة عنه، وهم: أبو خيثمة، وابن أيب شيبة، والتصريح 

وأمحد، واحلسني بن حريث، وسهل بن عثمان، ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن وكيع، 
 فلم يذكره، وهذا تقصري ال يؤثر يف جتويد من جو ده وحفظه.

 بن مدرك، فلم يذكر عيسى لكن وكيًعا خولف فيه عن األعمش، ممن رواه بإسقاط علي
 بن يونس، وشيبان، ويعلى، وحممد، ابنا عبيد، والثوري، واخلرييب، السماَع عن األعمش.

 ، التفاق اجلماعة على عدم ذكره، ولرواية الواسطة.السماعذكر وكيًعا أخطأ بفالظاهر أن 
أيب  وهلذا قال ابن عبدالرب يف شرح اخلطأ يف احلديث، بعد أن أسنده من طريق ابن

 من أو ،احافظً  كان وإن ،لذلك وكيع حفظ لبَ قِّ  من يكون أن ميكن وقد»خيثمة، عن أبيه: 
 .(8)«بشيء وليس ،«يساف بن هالل حدثنا» :فيه ألن ،خيثمة أيب بلقِّ 

 وقد تبني  أن أبا خيثمة متابَع يف ذكر السماع، فالعهدة على وكيع.
ن عمش، ثقات مشهورون، وأما مَ وهؤالء الرواة الذين أسقطوا علي بن مدرك، عن األ

، ومنصور بن أيب األسود، وهو صدوق (2)عارف خالفهم، فمحمد بن فضيل، وهو صدوق
 .(7)عبدهللا بن إدريس، ومل أجدها مسندة، وابن إدريس ثقة ، وعل ق ابن عبدالرب رواية(7)أيًضا

 ،(2)ف بالتدليسوالظاهر أن رواية اجلماعة عن األعمش روايٌة مدل سة، فإن األعمش معرو 
ل بينه وبني هالل بن ومل يصرح يف روايتهم بالسماع، وقد بني  اتفاُق ثالثة من الرواة أنه يُدخِّ 

 يساف راويًا، هو علي بن مدرك.
ورواية الثالثة حمفوظة عن األعمش، ألهنم اتفقوا، وهم صدوقان، وثقة، وألن يف روايتهم 

 زيادة رجل، تشري إىل مزيد حفظ وتثبت.
________________________ 

 (.81/299( التمهيد )8)

 (.6221( تقريب التهذيب )2)

 (.6196( تقريب التهذيب )7)

 (.7201( تقريب التهذيب )7)

 (.2682يب التهذيب )( تقر 2)
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 شعبة، عن علي بن مدرك نفسه، عن هالل بن يساف، وقو ى روايَتهم وبني  صح تها: روايةُ 
 عن رجل من الصحابة، بقصٍة هي نفسها القصة اليت ذكرها الرواة الذين رووه عن األعمش، عن

 فتبني أن للحديث عن علي بن مدرك أصاًل، وأنه حمفوظ عنه. هالل، بال علي بن مدرك.
يب حامت أباه عن حديث الثوري، واخلرييب، وغريمها، عن األعمش، بدون وقد سأل ابن أ

 مدرك، بن علي عن األعمش، عن األسود، أيب بن منصور رواه»ذكر علي بن مدرك، فقال: 
وقال يف موضع آخر جوابًا عن  ،(8)«الصحيح وهو ، النيب عن عمران، عن هالل، عن

 .(2)«مدرك بنُ  عليُّ : يساف بن وهالل ،األعمش بني لدخَ يُ »السؤال نفسه: 
 :احلديث هذا يف ،هالل وبني ،األعمش بني فضيل ابن أدخل»وقال ابن عبدالرب: 

 وهو ،األسود أيب بن ومنصور ،إدريس بن عبدهللا :ذلك على وتابعه ،مدرك بنَ  علي  
 ...،اأحيانً  يدلس كان ألنه ،األعمش لبَ قِّ  من جاء إمنا -أعلم وهللا- عندي وهذا ،الصواب

 بن هالل عن ،األعمش روى وقد .هالل عن ،مدرك بن علي عن ،لألعمش احلديث وإمنا
 بن هالل عن ،مدرك بن علي عن ،شعبة احلديث هذا روى وقد ،حديث ماغريَ  ،يساف
 .(7)«حصني بن عمران عن :يقل مل ، النيب أصحاب من رجل عن ،يساف

 بذكر علي بن مدرك، مث قال: وقد خالف يف هذا الرتمذي، فأسند رواية حممد بن فضيل،
 بن هالل عن مدرك، بن علي عن األعمش، عن احلديثَ  هذا فضيل بنُ  حممدُ  روى هكذا»

 ومل ،يساف بن هالل عن األعمش، عن احلديثَ  هذا احلفاظ من واحد غريُ  وروى ،يساف
، مث أسند رواية وكيع، وفيها التصريح بسماع األعمش، من «مدرك بن علي فيه يذكروا

 .(7)«فضيل بن حممد حديث من عندي أصح وهذا»ل، مث قال الرتمذي: هال
 حديث من غريب حديث وهذا»وقال يف موضع آخر، وأخرج رواية ابن فضيل: 

 بن هالل عن األعمش، عن رووا إمنا األعمش وأصحاب ،مدرك بن علي عن األعمش،
 .(2)ملوضع األول، مث أسند رواية وكيع، وقال كما قال يف ا«حصني بن عمران عن يساف،

________________________ 

 (.2607( العلل )8)

 (.2628( العلل )2)

 (.81/299( التمهيد )7)

 (.7/200( سنن الرتمذي )7)

 (.7/271( سنن الرتمذي )2)
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 والظاهر أن الرتمذي اعتمد على ثالثة أمور:
 .(8)انفراد حممد بن فضيل، بذكر علي بن مدرك -8
 اتفاق احلفاظ من أصحاب األعمش، على إسقاط علي بن مدرك. -2
 تصريح وكيع، عن األعمش، بالسماع من هالل بن يساف. -7

 بن أيب األسود، بذكر علي بن وقد أجاب عن األول ابن حجر، حيث أسند رواية منصور
 :مدرك بن علي زيادة على فضيل ابنَ  تابع قدقلت: »مدرك، مث نقل كالم الرتمذي، فقال: 

 .(2)«األعمش عن ،إدريس بن عبدهللا رواه وكذا، -هقتُ سُ  كما- األسود أيب بن منصور
على واتفاق أصحاب األعمش قرينٌة قابَ َلها أن األعمش مدلس، وقد اتفق عنه ثالثة 

 ذكر الواسطة، وأنه جاء عن علي بن مدرك من طريق أخرى.
وتصريح وكيع بسماع األعمش من هالل ال يصح عن األعمش، بل يظهر أنه خطأ 

 .-كما سبق-منه 
 احلكم على الوجه الراجح:

ترجح أن األعمش يرويه عن علي بن مدرك، عن هالل بن يساف، عن عمران بن 
 .-رضي هللا عنه-حصني 

 .بة، عن علي بن مدرك، فرواه عنه، عن هالل، عن رجل من أصحاب النيب ورواه شع
 ،رجل من أصحاب النيب »وقد ذكر شعبة يف روايته القصَة اليت ذكرها األعمش، وقال: 

، فيظهر أن شعبة قص ر، أو مل يضبط، فلم يسم ِّ الصحايب، بل بني  أنه «مالك بنَ  ليس أنسَ 
معروف بنزول ضبطه  -إن كان هو قائل ذلك هنا-وشعبة فيما حيفظ: ليس أنس بن مالك، 

 .-(7)السادس عشريف احلديث  كما مر  -لألمساء 
 فرواية شعبة إىل املتابعة أقرب منها إىل املخالفة.

 .(7)وعلي بن مدرك ثقة
________________________ 

 أصحاب من واحد غري روى بذكره، وقد تفرد ألنه»(، قال: 6/717( وكذا فهمه املباركفوري يف حتفة األحوذي )8)
 .«وكيع رواية مثل األعمش

 (.26ألمايل املطلقة )ص( ا2)

 .(211-211)ص( 7)

 (.7196( تقريب التهذيب )7)
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، ورواية شعبة، عنه، عن (8)وصرح البخاري، ومسلم، بسماعه من هالل بن يساف
ر حيىي القطان أنه ال حيمل عن شيوخه إال ما كان مسموًعا هالل، تدل على ذلك، فقد ذك

 .-(2)كما مر  يف احلديث التاسع عشر-هلم 
 .(7)وهالل بن يساف ثقة أيًضا

وقد صر ح بلقائه عمران بن حصني يف هذا احلديث، كما سلف يف القصة اليت رواها 
 األعمش، وشعبة، عن علي بن مدرك، عنه.

 فهذا إسناد صحيح.
 .»(7) النيب عن ،حصني بن عمران عن وجه غري من روي وقد»الرتمذي:  وقد قال

 ،(2)ومن هذه األوجه: رواية زهدم بن مضرب، عن عمران، وقد أخرجها البخاري، ومسلم
 .(6)ورواية زرارة بن أوىف، عن عمران، وقد أخرجها مسلم

فيها من  ويظهر أن الشيخني قد اجتنبا رواية هالل بن يساف، عن عمران، ملا وقع
 االختالف الذي جرت دراسته هاهنا.

 

 وكيع،أورد ابن أيب خيثمة خالفًا عن األعمش يف إسقاط شيخه وإثباته، فأخرج رواية 
 حصني. بن عمران عن يساف، بن هالل حدثنا: قال عن األعمش،

، مث مث استغرهبا، ونص على استغراب ذكر مساع األعمش من هالل بن يساف فيها
أسند رواييت حممد بن فضيل، ومنصور بن أيب األسود، عن األعمش، عن علي بن مدرك، 

 عن هالل، عن عمران.
 :من ابن أيب خيثمة تانإشار  يف هذاو 
 

________________________ 

 (.2/126(، الكىن واألمساء )6/297( التاريخ الكبري )8)

 (.721( )ص2)

 (.1722( تقريب التهذيب )7)

 (.7/200( سنن الرتمذي )7)

 (.2272(، صحيح مسلم )6692، 6721، 7620، 2628( صحيح البخاري )2)

 (.82/78(، إحتاف املهرة )1/818(. وانظر: حتفة األشراف )2272( صحيح مسلم )6)
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 األعمش، من هالل بن يساف:خطأ وكيع يف ذكر مساع  -8
 واعتمد يف ذلك على رواية الواسطة.

اه عنه، عن هالل بن يساف، مباشرة، مل وأيده: أن مجاعة الرواة عن األعمش، ممن رو 
 يذكر السماع.

 ووافق ابَن أيب خيثمة على ذلك: ابن عبدالرب.
 :رجحان رواية إثبات الواسطة على رواية إسقاطها -2

ه على متابعة منصور بن  على أنه رواها غريُ واعتمد يف ذلك  واحد، يظهر ذلك يف نص ِّ
 أيب األسود البن فضيل عليها.

، وأن ألعمش مدلس، ويظهر أن إسقاط علي بن مدرك ضرٌب من تدليسه: أن اهيدأو 
 شعبة رواه عن علي بن مدرك، عن هالل بن يساف، عن رجل من الصحابة، باحلديث وقصته،

 فتبني أن للحديث عن علي بن مدرك أصاًل.
 ووافق ابَن أيب خيثمة على ذلك: أبو حامت الرازي، وابن عبدالرب.

 قش كالمه يف الدراسة.وخالفهم: الرتمذي، ونو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:997-2/998)التاريخ الكبري الس ِّ
 إسحاق، ابن عن أيب، نا سعد، بن إبراهيم بن يعقوب نا: قال أيب، نا -0473

 زوج- عائشة عن ،الصديق بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا حدثين: قال
 .«للرب مرضاة للفم، مطهرة السواك»: يقول  النيب مسعت أهنا ،- النيب

 ،زريع بن يزيد نا: قال عمر، بن وعبيدهللا ،عبداحلميد بن حيىي وحدثنا -0473
 السواك»: قال  النيب إن: تقول عائشة مسع أنه أبيه، عن عتيق، أيب بن عبدالرمحن عن

 .«للرب مرضاة فم،لل مطهرة
 . عائشة عن: وقاال .عتيق أيب بن عبدالرمحن عن ،زريع بن [يزيد]: قاال كذا

 :سلمة بن   محاد   وخالفهما
 عن عتيق، أيب ابن عن سلمة، بن محاد نا: قال إمساعيل، بن موسى حدثناه -0473

 .«للرب مرضاة للفم، مطهرة السواك»:  هللا رسول قال :قال ،الصديق بكر أيب عن جده،
 :إسحاق ابن رواية   وتابع ،الدراوردي   خالفه وقد .سلمة بن محاد قال كذا

 . (3)...عبدالعزيز نا: قال كاسب، بن محيد بن يعقوب حدثنا -0470
 ،الصديق بكر أيب عن أبيه، عن ،[عتيق أيب ابن عن محاد، عن يونس،... ] -

  «.للرب اةمرض للفم، مطهرة السواك»: يقول  هللا رسول مسعت: قال
 عن: التبوذكي   خالف- أبيه عن عتيق، أيب ابن عن :محاد عن ،يونس قال كذا

 .الصديق بكر أيب عن ،-جده
 

)ابن أيب  الصديق بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا الوجه األول:
 :، عن عائشة(3)عتيق(

________________________ 

( سقط، مع أن الكالم فيه متصل، يتبني ذلك بالنظر يف تعليق ابن أيب خيثمة 333وقع يف األصل اخلطي )ق( 1)
 .اآليت، وقد نبَّه احملقق على ذلك

ق، الذي يروي عنه محاد بن سلمة، ويزيد بن زريع، والدراوردي، كما يف كالم ابن أيب خيثمة ( وهو والد ابن أيب عتي2)
 املنقول آنًفا، وغريُهم، كما سيأيت.
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(، 1/33سنن الكبري )ومن طريقه البيهقي يف ال-( 58أخرجه الشافعي يف األم ) *
، واحلميدي -(188(، والبغوي يف شرح السنة )892(، ومعرفة السنن )77والصغري )

 كما-، وابن أيب عمر يف مسنده -(19/301ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )-( 152)
 ، عن سفيان بن عيينة،-(1/332نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام )

 ( عن عيسى بن يونس،1115ق بن راهويه )وإسحا
 (، من طريق إمساعيل بن علية،3889(، وأبو يعلى )23203وأمحد )
 ( عن عبدة بن سليمان، 23332وأمحد )

 ( عن يزيد بن هارون،25013و)
(، وأبو نعيم األصبهاين 289(، وأبو الشيخ يف األقران )339وابن املنذر يف األوسط )

كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام -(، ويف كتاب السواك 7/188يف حلية األولياء )
(، من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو 1838، والبيهقي يف شعب اإلميان )-(1)(1/338)

( من طريق مؤمل بن إمساعيل، كالمها )مسلم بن إبراهيم، 7/83نعيم يف حلية األولياء )
 ومؤمل( عن شعبة،

ق يزيد بن أيب حكيم، ومؤمل بن إمساعيل، وعلقه ( من طري7/83وأبو نعيم يف احللية )
( عن مصعب بن ماهان، ثالثتهم )يزيد، ومؤمل، ومصعب( 13/321الدارقطين يف العلل )

 عن سفيان الثوري،
 من طريق قيس بن الربيع، -(1/333كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام )-ويف السواك 

احلميد الغضائري، عن ابن أيب ( من طريق علي بن عبد1/33والبيهقي يف السنن )
 عمر، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر،

________________________ 

( نقل منه ابن دقيق العيد عدة أسانيد، كما سيتبني يف هذا التخريج، ومل يبني يف نقوله ألسانيد هذا احلديث أهنا 1)
 الذي كتابه يف احلافظ نعيم أبو روى»(، فقال يف حديٍث آخر: 1/335ع الحق )منه، لكنه بنيَّ مصدرها يف موض

، وأكثر ما نقل ابن دقيق العيد من «وأحكامه... السواك يف  النيب عن روي وما وآدابه، االستياك فضل يف: مجعه
 يف هذا الكتاب.  يف مصنفات أيب نعيم املطبوعة، فتعنيَّ أهنا -حبسب حبثي-أسانيد هذا احلديث ليس موجوًدا 

(، 389-1/333وقد نقل ابن دقيق العيد أسانيد كثرية عن الكتاب املذكور يف عدة مباحث يف أبواب السواك )
/حباشية اإلحياء(، 185عرف للكتاب أثر اآلن، وقد أطلق عليه العراقي يف املغين عن محل األسفار يف األسفار )صوال يُ 

 «.كتاب السواك»ما، اسم: ـ(، وغريُه118، 108، 105، 1/103) (، والتلخيص3/188وابن حجر يف الفتح )
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 ( من طريق عبدهللا بن إدريس،2822ويف شعب اإلميان )
 ( من طريق أمحد بن خالد،200والبغوي يف شرح السنة )

 ( عن ابن أيب عدي،13/322وعلقه الدارقطين يف العلل )
 داود بن الزبرقان،عن و 

يينة، وعيسى بن يونس، وابن علية، وعبدة، ويزيد بن هارون، الثالثة عشر راويًا )ابن ع
وشعبة، والثوري، وقيس، ومسعر وابن إدريس، وأمحد بن خالد، وابن أيب عدي، وابن 

 ، به، بنحوه.حممد بن إسحاقالزبرقان( عن 
، وداود بن إسحاق بنا عن ،، والثوريشعبةعن يف روايته إال أن مؤمل بن إمساعيل 

 عن حممد، بن القاسم عن التيمي، عتيق أيب عن :، قاال(1)عن ابن إسحاقوايته يف ر الزبرقان، 
 .عائشة

 عنوقال يزيد بن أيب حكيم، ومصعب بن ماهان، عن الثوري، عن ابن إسحاق: 
 .عائشة عن القاسم، عن رجل،

 .عائشة عن عمرة، عن ،(2)بكر أيب بن عبدهللا عنوقال ابن إدريس، عن ابن إسحاق: 
من  -(1/333كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام )-بو نعيم يف السواك وأخرجه أ *

 ، به، ومل يسق متنه.حيىي بن عبداحلميد احلماينطريق حممد بن احلسني الوادعي، عن 
 ( عن عفان،23828وأخرجه أمحد ) *

عن أيب   -(3/153كما نقل ابن حجر يف تغليق التعليق )-واملعمري يف اليوم والليلة 
 حدري،كامل اجل

 حممد بن عبدامللك ابن أيب الشوارب،عن و 
 عبداألعلى بن محاد،عن و 

 (، عن محيد بن مسعدة،3(، والكربى )1/10والنسائي يف الصغرى )
________________________ 

 ابن عن الزبرقان، بن داود ورواه»( سقط يف علل الدارقطين ذكر ابن إسحاق يف رواية داود بن الزبرقان، فوقع فيه: 1)
روايات ( بعض ال3/392ه، فقد خلص السخاوي يف فتح املغيث )كرُ ، والصواب ذِّ «عائشة عن القاسم، عن عتيق، أيب

 «.القاسم...: وعائشة عتيق أيب ابن بني فأدخل إسحاق، ابن عن الزبرقان، بن داود رواه قد ولكن»من العلل، فقال: 

(، فجاء عنده: عبدهللا بن أيب بكر بن حزم، وسيأيت التعليق 13/321( علق الدارقطين رواية ابن إدريس يف العلل )2)
 .-بإذن هللا-على ذلك يف الكالم على رواية ابن إدريس 
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(، 138(، واملستغفري يف فضائل القرآن )3(، والكربى )1/10والنسائي يف الصغرى )
 من طريق حممد بن عبداألعلى،

 ن عبداملؤمن،( من طريق روح ب1057وابن حبان )
، والبيهقي -(1/333كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام )-وأبو نعيم يف السواك 

 (، من طريق حممد بن أيب بكر املقدمي،1/33)
(، ومن طريقه 1/333كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام )-وأبو نعيم يف السواك 

 بن املديين،من طريق علي بن عبدهللا ا -(17/228املزي يف هتذيب الكمال )
 ( من طريق حيىي بن حجر بن النعمان،133واملستغفري يف فضائل القرآن )

تسعتهم )عفان، وأبو كامل، وابن أيب الشوارب، وعبداألعلى بن محاد، ومحيد بن 
مسعدة، وحممد بن عبداألعلى، وروح بن عبداملؤمن، واملقدمي، وابن املديين، وحيىي بن 

 حوه.، به، بنيزيد بن زريعحجر( عن 
 محاد شيَخ يزيد: عبَدالرمحن، بل قال: ابن أيب عتيق. األعلى بنُ ومل يسم ِّ عبدُ 

وقال حيىي بن حجر، عن يزيد: عن عبدالرمحن بن أيب عتيق، مسعت أبا حارث، عن 
 عائشة.
(، عن 3815(، وأبو يعلى )108وأخرجه أمحد بن علي املروزي يف مسند أيب بكر ) *

، عن ابن أيب عتيق، به، تامًّا مبثله العزيز بن حممد الدراورديعبدعبداألعلى بن محاد، عن 
 عند أيب يعلى، وأحال املروزي يف متنه على حديث محاد بن سلمة اآليت يف الوجه الثاين.

( عن أمحد ابن رشدين، عن روح بن صالح، 275وأخرجه الطرباين يف األوسط ) *
 عن سعيد بن أيب أيوب،

 ليمان بن بالل،( من طريق س1/33والبيهقي )
 ، به، مبثله.ابن أيب عتيقكالمها )سعيد بن أيب أيوب، وسليمان بن بالل( عن 

 .ه: حممد بن عبدهللا بن أيب عتيقأيب أيوب شيخَ  بنُ  ومسى سعيدُ 
 حممد، بن القاسم عن عتيق، أيب بن عبدهللا بن عبدالرمحن عنوقال سليمان بن بالل: 

 .عائشة عن
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عن  )ابن أيب عتيق(، الصديق بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد نب الوجه الثاين: عبدهللا
 :أيب بكر الصديق

كما نقل الرافعي يف التدوين يف أخبار -أخرجه إبراهيم بن نصر الرازي يف مسنده  *
 ، به، مبثله.موسى بن إمساعيلعن  -(2/329قزوين )

 ،عتيق أيب ناب عن ،محاد ثناحد :إمساعيل بن موسى قال إبراهيم بن نصر، عنلكن 
 .بكر أيب (1)، ]عن[جده عن ،عتيق أيب ابن عن :مرةً  وقال ،الصديق بكر أيب عن ،أبيه عن

 ، عن(2)(110(، وأبو يعلى )110وأخرجه أمحد بن علي املروزي يف مسند أيب بكر ) *
 ( عن أيب أمية حممد83أيب خيثمة زهري بن حرب، وأبو عمرو السمرقندي يف الفوائدة املنتقاة )

 .(3)، به، مبثلهيونس بن حممدإبراهيم الطرسوسي، كالمها )أبو خيثمة، وأبو أمية( عن  بن
 وقال أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن سلمة، بن محاد إال أن أبا أمية قال عن يونس: حدثنا

 .بكر أيب عن جده، عن :مرةً 
 ،-وهو مظفر بن مدرك-( عن أيب كامل 7وأخرجه أمحد ) *
 ( عن عفان،52و)

(، وأبو يعلى 109(، وأمحد بن علي املروزي )559أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )وابن 
كما نقل -، والسراج يف مسنده -(3/80وعنه ابن عدي يف الكامل )-( 3818، 108)

ومن طريقه ابن حجر يف تغليق -( 8، ويف البيتوتة )-(3/188ابن حجر يف فتح الباري )
(، وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال 3/80، وابن عدي )-(3)(3/155التعليق )

 (، من طريق عبداألعلى بن محاد، 808)
________________________ 

، أخًذا من رواية ابن أيب خيثمة، عن موسى بن «عن»، والظاهر سقوط «عن جده أيب بكر»( وقع يف املطبوع: 1)
 إمساعيل نفسه.

كما يف حتقيق إرشاد -، والصواب «الصديق بكر أيب عن عتيق، أيب ابن عن»( وقع يف حتقيق حسني سليم أسد: 2)
، وكذلك نقله عن أيب يعلى: اهليثمي يف «الصديق بكر أيب عن أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن: »-(1/97احلق األثري )

 (.57/1(، وابن حجر يف املطالب العالية )371/1(، والبوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة )128املقصد العلي )

لكن الظاهر أنه  ابن أيب خيثمة يف رواية يونس هذه، بسبب السقط يف النسخة، ( مل يُعرف على وجه التحديد شيخُ 3)
 ، وقريٌب أن يكون ابنه يرويها عنه أيًضا.-كما تبنيَّ -رواها عن أبيه، فقد رواها اثنان عنه 

(، 280( أسنده ابن حجر عن السراج بإسناده إىل كتابه: البيتوتة، الذي ذكره ضمن مروياته يف املعجم املفهرس )ص3)
(، وال يتفق أي منها مع 32ند السراج يف الكتاب نفسه )صوذكر إسناده إليه، وقد ساق ابن حجر أسانيده إىل مس

= 
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ومن طريقه وطرق أخرى: متام يف -/خمطوط( 99وابن أيب العقب يف األول من فوائده )
 من طريق حممد بن عبيد الغساين، -(130فوائده )

 وعنه-خمطوط( /89وأبو بكر ابن خالد النصييب يف فوائده مع حديثه عن الكدميي )
من طريق إبراهيم بن  -(1/337أبو نعيم يف السواك، كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام )

 عيسى،
 /أطرافه( من طريق عبدالرمحن بن عمرو بن جبلة،87والدارقطين يف األفراد )
من طريق  -(1/337كما نقل ابن دقيق العيد يف اإلمام )-وأبو نعيم يف السواك 

 الربكي،عيسى بن إبراهيم 
 ( من طريق عبدهللا بن معاوية،3/80وابن عدي يف الكامل )

 إبراهيم، و الغساين عبيد بن حممد، و محاد بن عبداألعلى، و عفان، و كامل وأبمثانيتهم )
 ،محاد بن سلمة( عن معاوية بن الربكي، وعبدهللا إبراهيم بن جبلة، وعيسى عيسى، وابن بن

 به، بنحوه.
 ساين قال عن محاد: عن ابن عون، عن أبيه، عن أيب بكر.إال أن حممد بن عبيد الغ

وقال عبدالرمحن بن عمرو بن جبلة، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن 
 .-يف اإلسناد زاد عائشةَ -عائشة، عن أيب بكر 

 .(1)عيسى شيَخ محاد )ابَن أيب عتيق(: حممًدا بنُ  ومسَّى إبراهيمُ 
 

، (عتيق أيب ابن) الصديق بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد بن دهللاعبروى احلديث 
 :(2)وعمَّن دونه واختُلف عنه

________________________ 
= 

مل يصلنا  بالنظر إىل موضعٍ كان إسناد البيتوتة الذي أسند إليه هذا احلديث، فلعل عزوه يف فتح الباري إىل مسند السراج  
 من احلافظ، وهللا أعلم. من املسند، أو قد حيتمل أنه سهوٌ 

نعيم األصبهاين، الذي أخرجه عن ابن خالد النصييب، بإسناده، ووقع يف  ( هكذا يف نقل ابن دقيق العيد عن أيب1)
 ، ويظهر أنه حترف«حيىي بن أيب عتيق»أ(: 39النسخة اخلطية لفوائد ابن خالد النصييب نفسه، يف إسناد هذا احلديث )ق

 قل ابن دقيق العيد.، ومل أجد يف الرواة من امسه: حيىي بن أيب عتيق، فاعتمدت ن«حممد»عن « حيىي»على الناسخ 

 تنبيه: بعض اخلالف عمَّن دون ابن أيب عتيق راجع إىل أوجه أخرى ال تدور عليه، كرواية القاسم بن حممد، وعمرة،( 2)
 ولذا مل أورده يف اخلالف عن ابن أيب عتيق، وقد سبق خترجيه كله يف التخريج. عتيق، حارث، وأيب وأيب
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 : ابن أيب عتيق، عن عائشة:الوجه األول
من رواية إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة )يف قول -ورواه عنه: حممد بن إسحاق 

بن يونس، وإمساعيل بن  ، عنه(، وعيسى-يف مسنده-الشافعي، واحلميدي، وابن أيب عمر 
علية، وعبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، وشعبة )يف قول مسلم بن إبراهيم، عنه(، وقيس 
بن الربيع، ومسعر )يف قول علي بن عبداحلميد الغضائري، عن ابن أيب عمر، عن سفيان بن 

اية يزيد بن من رو -، وابنه ابن أيب عتيق -عيينة، عنه(، وأمحد بن خالد، وابن أيب عدي، عنه
زريع )يف قول حيىي بن عبداحلميد احلماين، وعفان، وأيب كامل اجلحدري، وحممد بن 
عبدامللك بن أيب الشوارب، وعبداألعلى بن محاد، ومحيد بن مسعدة، وحممد بن عبداألعلى، 
وروح بن عبداملؤمن، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وعلي بن املديين، عنه(، وعبدالعزيز بن 

 .-لدراوردي، وسعيد بن أيب أيوب، عنهحممد ا
 : ابن أيب عتيق، عن أيب بكر الصديق:الوجه الثاين

-من رواية محاد بن سلمة )يف قول موسى بن إمساعيل -ورواه عنه: ابنه ابن أيب عتيق 
من رواية أيب -، ويونس بن حممد -من رواية ابن أيب خيثمة، وإبراهيم بن نصر الرازي، عنه

، وأيب كامل مظفر بن مدرك، وعفان، وعبداألعلى بن -ة الطرسوسي، عنهخيثمة، وأيب أمي
 .-محاد، وإبراهيم بن عيسى، وعيسى بن إبراهيم الربكي، وعبدهللا بن معاوية، عنه(، عنه

أنه قد وقعت عدة اختالفات دون ابن  ، ومن التخريج قبله،وقد تبني من هذا العرض
 لف يف تعيينه.أيب عتيق، حيث رواه ابٌن له، عنه، واختُ 

 حممد،: ابنان عتيق أيب بن لعبدهللا وال بد من تعيني االبن قبل النظر يف اخلالف عنه، إذ
روى عن كال االبنني، فال خالف، وإال فهو واحٌد فإن ثبت أن احلديث يُ  وعبدالرمحن،
 ُُيتَـَلف عنه.

غض النظر عن وسيكون النظر هاهنا إىل القدر املشرتك بني الرواة، وهو الرواية عنه، ب
 اختالفهم يف بقية إسناده:

فقد رواه يزيد بن زريع، عنه، فسمَّاه يف قول عامة الرواة عنه: عبدالرمحن بن أيب  *
 عتيق، سوى أن عبداألعلى بن محاد مل يسمه، بل نسبه إىل أبيه: ابن أيب عتيق.
لمعمري، فلعله ورواية عبداألعلى بن محاد إمنا نقلها ابن حجر عن كتاب اليوم والليلة، ل

 اختصار من ابن حجر، أو املعمري، وإال فعشرة رواة، فيهم حفاظ، كعبيدهللا بن عمر القواريري،
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وعفان، وابن املديين، وحممد بن أيب بكر املقدمي، يتفقون عن يزيد بن زريع على تسميته: 
 عبدالرمحن، وهو احملفوظ عنه.

يد احلماين، وعبيدهللا القواريري، عن يزيد أيب خيثمة رواية حيىي بن عبداحلم وقد أورد ابنُ 
بن زريع، بعقب رواية ابن إسحاق، عن عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر، وقال: 

، وهذا فيما يظهر استغراب بالنظر «عتيق أيب بن عبدالرمحن عن ،زريع بن يزيد: قاال كذا»
هللا. لكن إذا تبني أن الذي يروي إىل رواية ابن إسحاق، اليت صرح فيها بتسمية الرجل: عبد

 ٌ عنه ابن إسحاق هو والد الذي يروي عنه يزيد بن زريع، زال االختالف بينهما، وهذا بني ِّ
 من خالل تراجم هؤالء الرواة.

ابَن أيب خيثمة على استغراب رواية يزيد بن زريع، قال:  -إشارةً -وقد وافق الدارقطينُّ 
 حفظ كان فإن عائشة، عن أبيه، عن عتيق، أيب بن نعبدالرمح عن زريع، بن يزيد ورواه»

 .(1)«عتيق أيب بن عبدهللا بن عبدالرمحن فهو امسه،
 وسيأيت أن يزيد توبع عليه، وترجيح أنه حفظ امسه.

ورواه عبدالعزيز بن حممد الدراوردي، ومل أجد عنه خالفًا يف نسبة شيخه ألبيه: ابن  *
ابن حجر، ذكرا أنه روى هذا احلديث عن عبدالرمحن أيب عتيق، دون تسميته. لكن املزي، و 

 .(2)بن أيب عتيق
ورواه محاد بن سلمة، فلم يسم ِّه يف قول عامة الرواة عنه، وهم عشرة، فيهم حفاظ،   *

 -فيما وجدت-وانفرد  كموسى بن إمساعيل أيب سلمة التبوذكي، وعفان، ويونس بن حممد.
 َخه: حممد بن أيب عتيق.إبراهيم بن عيسى، فرواه عن محاد، ومسى شي

أنه: إبراهيم بن  تملومل أجد يف الرواة عن محاد من يسمى: إبراهيم بن عيسى، لكن حي
، وهو يروي عن طبقة محاد بن (3)إسحاق بن عيسى الطالقاين، فإنه كان رمبا نسب إىل جده

 .(8)، والراوي عنه: حممد بن حيىي األزدي، يروي عن طبقته(3)سلمة
________________________ 

 (.13/322( العلل )1)

 .(3/188) الباري فتح ،(3/158) التعليق ، تغليق(11/358) فاألشرا ( حتفة2)

 (.1/89( هتذيب التهذيب )3)

 (.2/38( انظر شيوخه يف ترمجته من هتذيب الكمال )3)

 (.25/533( انظر شيوخه يف ترمجته من هتذيب الكمال )8)
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، وتسميته شيخ محاد بن سلمة: حممًدا فيه (1)لطالقاين صدوق يُغربفإن صح هذا، فا
 نظر، ولعله من غرائبه اليت ال يتابع عليها.

مقلوبًا من: عيسى بن إبراهيم، وهو الربكي، « إبراهيم بن عيسى»كما حيتمل أن يكون 
 وهو أحد رواة هذا احلديث عن محاد بن سلمة.

اية الربكي، فرواية إبراهيم بن عيسى، كما يشري يف كتاب السواك رو قد أخرج وأبو نعيم 
 إىل انقالب االسم. ، فقد يكون يف هذا إشارةٌ (2)إليه نقل ابن دقيق العيد عنه يف اإلمام

وإن صح هذا، فإن تسمية شيخ محاد بن سلمة: حممًدا، جاءت يف الرواية املقلوبة، 
على خطئها يف التسمية  وهذا، مع انفرادها دون روايات أصحاب محاد بن سلمة، دليلٌ 

 ، فلعل هذا من ومهه.(3)أيًضا، وعيسى بن إبراهيم الربكي هو اآلخر صدوق رمبا وهم
 .(3)فاحملفوظ عن محاد بن سلمة عدم تسمية شيخه، بل نسبته إىل أبيه فحسب

 ورواه سعيد بن أيب أيوب، عن ابن أيب عتيق، فسماه: حممد بن عبدهللا بن أيب عتيق، *
بن أيب أيوب جاءت من طريق أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين، عن روح  ورواية سعيد

، وروح ضعفه غري واحد، (8)بن صالح، وأمحد ابن رشدين كان يروي بواطيل، واهتم بالكذب
فهذه الرواية منكرة ال اعتبار  .(5)منهم الدارقطين، وابن عدي، وإن وثقه ابن حبان واحلاكم

 هلا.
ل، عن ابن أيب عتيق، فسماه وَنَسَبه: عبدالرمحن بن عبدهللا بن ورواه سليمان بن بال *

أيب عتيق، فهو من هذه اجلهة موافق ليزيد بن زريع على تسميته: عبدالرمحن، وقد بنيَّ أن 
 اسم أبيه: عبدهللا.

________________________ 

 (.138( تقريب التهذيب )1)

(2( )1/337.) 

 (.8293( تقريب التهذيب )3)

 من ذكر يف واحلسيين يف اإلكمال ،(28/838) الكمال كاملزي يف هتذيب- األئمة ني ما يف تسميةِّ بعضِّ ( وهذا يب3)
حممًدا، من النظر، فلعلهم اعتمدوا على هذه الرواية اليت : محادٍ  شيخَ  -(873ص) الرجال من أمحد مسند يف رواية له
  ما يتوجه إىل صحتها من إشكال.بنيَّ تَ 

 (.1/883( لسان امليزان )8)

من أهل »(، وفيه قال: 89(. وتوثيق احلاكم جاء يف سؤاالت مسعود السجزي له )ص3/390( لسان امليزان )5)
 ، وهذا فيه نظر أيًضا، فقد ذكر ابن يونس أنه من أهل املوصل، وذكر هو وغري واحد أنه قدم مصر وسكنها.«الشام
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وسليمان بن بالل ثقة، وهو من أهل املدينة، فهو بلدي ابن أيب عتيق، بل هو موىل 
 .(1)مد عبدالرمحن بن أيب بكرألبيه: عبدهللا بن حم

 فاخلالصة مما ثبت أن:
 .يزيد بن زريع، وسليمان بن بالل، يسميانه: عبدالرمحن

 ومحاد بن سلمة، والدراوردي، ينسبانه ألبيه، وال يسميانه.
اجلميع: هو عبدالرمحن بن عبدهللا بن أيب  عنه يروي الذي عتيق أيب ابن أن يظهر الذيو 

 :لقرائن نفُسُه، عتيق
، وسليمان بن بالل، وهو ثقة مدين خمتص (2)اتفاق يزيد بن زريع، وهو ثقة ثبت -1

 ،اهيمس قد الرجالن دام ما، على تسميته: عبدالرمحن، و -كما سبق-ببيت ابن أيب عتيق 
 :حجر ابن به، قال وحدَّث َشَهرَهُ  الذي وراويه احلديث صاحب هو أنه فالظاهر حديثه، ورويا

 .(3)«...عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا بن عبدالرمحن وه احلديث صاحب فإن»
 َثَّ  وليس الروايات، يف بامسه صحيًحا تصرحًيا حيتاج احلديث رواية يف رَُكهش  يَ  أخيه وكون

 .ذلك من شيء
 بكر أيب ولد من مدين فهو ،عتيق أيب ابن وأما»: قال الذهلي حيىي بن حممد أن -2

 عنه يروِّ  ومل الصديق، بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا بن حممد: له يقال الصديق،
 نسبه عن سئل بالل بن سليمان بن أيوب ومسعت بالل، بن سليمان غري علمتُ  فيما

 سليمان أن لوال»: الذهلي قال ،«أيب غري باملدينة عنه روى أحًدا علمت ما: وقال فذكره،
 .(3)«حديثه لذهب حبديثه قام بالل بن

، وهو الذهلي ومن ،(8)ثقة مدين وهو ،بالل بن سليمان بنأيوب  من ننصَّا فهذان
 يصح فال وعليه، بالل، بن إال سليمان عتيق أيب بن حممد أنه مل يروِّ عن على اإلمام احلافظ،

 .عنه يروي سلمة بن محاد أن
________________________ 

 (.11/372)الكمال هتذيب  (1)

 (.7713( تقريب التهذيب )2)

 .(1/88) احلبري ( التلخيص3)

 (.28/880) الكمال ( هتذيب3)

 (.513( تقريب التهذيب )8)
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 هليالذ عن املنقول أن إال ،(1)عنه وآخرَ  للدراوردي ورود روايةٍ  :ذلك على دُ رِّ يَ  رمبا لكن
 عنه روى وأنه قليل، حمصورٌ  عتيق أيب بن حممد حديث أن يفيد بالل بن سليمان بن وأيوب

 .عنه يروي سلمة بن محاد أن يُبعد وهذا روايته، تنتشر ومل ،املدنيون
  ستنبط من نص الذهلي وأيوب بن سليمان بن بالل: أنه ما دام سليمان بن باللومما قد يُ 

ه عن الرواية عنه يف هذا احلديث إىل يق، وراويًة له، فإن عدولَ كان خمتصًّا مبحمد بن أيب عت
 أخيه عبدالرمحن، مؤك ٌِّد آخر على أنه ضبط امسه، وأتقنه، ومل يسلك هو أو من دونه اجلادَة فيه.

 يشرتكان أهنما إىل لمحيُ  البلد يف واتفاقهما ،بن سلمة كحماد بصري زريع بن يزيد أن -3
 أنه أحدمها عن البصرة يف انتشر كان ورمبا واحًدا، مساعهما كان مبافر  نفسه، املدين الشيخ يف

 .منه وحتمَّله الشيخ، من اآلخرُ  فطلبه به، اآلخرَ  أحُدمها أفاد أو عتيق، أيب ابن عن احلديث يروي
 عتيق أيب ابن»: فقال الرازي، زرعة وقد رجَّح ما سبق، خاصة يف رواية محاد بن سلمة: أبو

 أيب بن عبدالرمحن بن (2)حممد بن عبدهللا بن عبدالرمحن: امسه سلمة بن ادمح عنه يروي الذي
 .(3)«الصديق بكر

 عن ابن أيب عتيق، وقابل بني رواية محاد بن سلمة، ورواياتِّ  اخلالفَ  دَ قَ عَ  ن  وعليه جرى مَ 
هذا مها، ومنهم: ابن أيب خيثمة يف كالمه الذي يدور زريع، والدراوردي، وغريِّ  بنِّ  ه، يزيدِّ غريِّ 

البحث عليه، وحيىي بن معني، وعبداألعلى بن محاد النرسي، وابن عدي، كما سيأيت النقل 
 .-بإذن هللا-عنهم 

 ى عدد من الرواة دون مداره األعلى.وعليه، فقد اختُلف يف هذا احلديث عل
 اخلالف عم ن دون ابن أيب عتيق: *
 ابن أيب عمر: -1

 اختُلف يف روايته:
________________________ 

(، هتذيب الكمال 3/71(، سنن البيهقي )7/288، 8/88(، اجلرح والتعديل )1/137( تاريخ املدينة، البن شبة )1)
(28/838.) 

 بن عبدالرمحن»: (227التحصيل )صأ(، ويف نقل العالئي يف جامع 18مطبوعة املراسيل، وخمطوطته ) يف ( وقع2)
والتعديل، البن أيب حامت  اجلرح يف ترمجته ذلك ومن أثبت، كما الرتاجم كتب يف فَنَسُبهُ  خطأ، وهو ،«عبدهللا بن حممد
 (.8/288) هنفسِّ 

 (.129( املراسيل )ص3)
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حلميد الغضائري، عن ابن أيب عمر، عن سفيان بن عيينة، عن فرواه علي بن عبدا *
 .مسعر، عن حممد بن إسحاق، بإسناده

 ذكره هكذا»قال ابن دقيق العيد بعد أن ذكر رواية الغضائري من سنن البيهقي: و  *
، يعين: عن ابن (1)«عيينة ابن عن ،الشافعي رواه كما عمر أيب ابن مسند يف ورأيته ،البيهقي

 ون ذكر مسعر.إسحاق، بد
ما يف مسند ابن أيب  ، إال أن الذي يظهر اعتمادُ (2)وعلي بن عبداحلميد الغضائري ثقة

عمر، حبسب ما نقله ابن دقيق العيد، خاصًة أنه موافق ملا رواه الشافعي، واحلميدي، عن ابن 
 عيينة، عن ابن إسحاق، مباشرة، بل يف رواية احلميدي تصريح سفيان بسماع ابن إسحاق.

 ،وغريه احلميدي، وخالفه»ال الدارقطين، وذكر رواية الغضائري، عن ابن أيب عمر: ق
 .(3)«امسعرً  فيه يذكروا ومل إسحاق، ابن عن عيينة، ابن عن رووه

وهذا إن كان متوجًها البن أيب عمر، فقد أخرجه يف مسنده على الصواب، لكن حيتمل 
ث به، فزاد مسعرًا خطًأ، فإن ابن أيب أن الغضائري حفظه عنه، وأن ابن أيب عمر رمبا حدَّ 

 .(3)«غفلة فيه كانت»: حامت أبو قالو  ،اصدوقً عمر كان 
 .(8)وقد ذكر السخاوي هذه الرواية مثااًل على املزيد يف متصل األسانيد

 يزيد بن زريع:  -2
 اختُلف عنه:

ألعلى فرواه حيىي احلماين، وعفان، وأبو كامل اجلحدري، وابن أيب الشوارب، وعبدا *
بن محاد، ومحيد بن مسعدة، وحممد بن عبداألعلى، وروح بن عبداملؤمن، وحممد بن أيب بكر 

 .املقدمي، وعلي بن املديين، عنه، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن عائشة
ورواه حيىي بن حجر بن النعمان، عن يزيد بن زريع، عن ابن أيب عتيق، قال: مسعت  *

 أبا حارث، عن عائشة.
________________________ 

 (.1/332( اإلمام )1)

 (.13/332(، سري أعالم النبالء )13/390( تاريخ بغداد )2)

 (.13/321علل )( ال3)

 (.5381( تقريب التهذيب )3)

 (.3/392( فتح املغيث )8)
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، ومل أجد من تكلم فيه جرًحا وتعدياًل، (1)بن حجر ذكره ابن حبان يف الثقاتوحيىي 
وقد روى عنه مجاعة من املشاهري، منهم ابن أيب الدنيا، وابن أيب عاصم، وأبو يعلى املوصلي، 

 .(2)وغريهم
لكن خمالفته للجمع من أصحاب يزيد بن زريع، وفيهم حفاظ كابن املديين، وعفان، 

فيها، وقد « مسعت أبا حارث»إىل « عن أبيه»لى خطأ روايته، وتغيري واملقدمي، تدل ع
يكون منشأ هذا حتريًفا يف كتاب الراوي، لكنه حتريف شديد، قد يدل إن كان من حيىي بن 

 من الضعف يف حاله. حجر، ال ممن دونه، على شيءٍ 
 شعبة، وسفيان الثوري: -3
 .ابن أيب عتيق، عن عائشة رواه مسلم بن إبراهيم، عنه، عن ابن إسحاق، عن *
ورواه مؤمل بن إمساعيل، عن شعبة، عن ابن إسحاق، عن أيب عتيق التيمي، عن  *

 القاسم بن حممد، عن عائشة.
، وروايته أصح، (3)، وأما مسلم بن إبراهيم، فثقة مأمون(3)ومؤمل صدوق سيئ احلفظ

، فجاء فيها إهبام أيب بل رواية مؤمل، عن شعبة، منكرة، خاصة أن الدارقطين علق روايته
، وأسند أبو بكر الشافعي روايًة عنه، فجاء (8)عتيق التيمي، وجعله عن رجل، عن القاسم

 .(5)فيها إهبام أيب عتيق، وإرسال احلديث، فجعله عن رجل، عن القاسم، ومل يذكر عائشة
فيظهر أن مؤماًل كان يضطرب يف شيخ ابن إسحاق، فيبهمه، ويسميه، ويف احلديث، 

 صله، ويرسله.في
 .رن مؤمٌل الثوريَّ بشعبةوقد قَ  *
ورواه يزيد بن أيب حكيم، ومصعب بن ماهان، عن الثوري، عن ابن إسحاق، عن  *

 رجل، عن القاسم بن حممد، عن عائشة.
________________________ 

(1( )8/257.) 

 (.328(، معجم أيب يعلى )382(، اآلحاد واملثاين )32( انظر: املتمنني، البن أيب الدنيا )2)

 .(7028تقريب التهذيب )( 3)

 (.5515( تقريب التهذيب )3)

 ، ومل يصل إلينا إسناده فيها.-(5388ما يف أطرافه )ك-(، وأخرجها يف األفراد 13/321( العلل )8)

 (.813( الغيالنيات )5)
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ورواية يزيد بن أيب حكيم جاءت من طريق عباد بن حممد بن عبدهللا العدين، عنه، 
كره الذهيب يف تاريخ اإلسالم، ومل يزد على ذكر شيٍخ له، وعباد شيخ للطرباين، وهو جمهول، ذ 

 .(1)ورواية الطرباين عنه
 .(2)ويزيد بن أيب حكيم نفسه صدوق

 .(3)وأما مصعب بن ماهان، فصدوق كثري اخلطأ، وله عن الثوري مناكري
ورواية الثوري ال تصح عنه هبذين الطريقني الضعيفني، مع إعراض عامة حفاظ أصحابه 

اصة أهنما جيعالنه ُيالف مجًعا من أصحاب حممد بن إسحاق، من الثقات احلفاظ، عنها، خ
 كابن عيينة، وابن علية، ويزيد بن هارون، وشعبة، والثوري هو من هو يف الثقة واحلفظ والضبط،

 فأوىل به أن يوافقهم، ال أن ُيالفهم.
 تمال اضطرابه فيه وال تصح رواية الثوري بطريق مؤمل بن إمساعيل أيًضا، وقد تبني اح

 بنمؤمل  به تفرد»، وقد قال الدارقطين يف روايته اليت علقها عنه، عن الثوري: -كما سبق-
 .(3)«-يعين: عن القاسم، عن عائشة-عنه  رجل، عن ابن إسحاق، عن عن الثوري، إمساعيل،

ت القاسم دخل على بعض الرواة يف رواييت شعبة والثوري، ويف روايا والظاهر أن ذِّكرَ 
أخرى الحقة، من الرواية اليت اشتهرت عن إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن القاسم، 

 عن عائشة، وسيأيت الكالم عنها.
 حممد بن إسحاق: -3

 اختُلف عنه:
فرواه إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، وإمساعيل بن علية،  *

، وقيس بن الربيع، وأمحد بن خالد، وابن أيب وعبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، وشعبة
 .عدي، عن ابن إسحاق، عن عبدهللا بن حممد ابن أيب عتيق، عن عائشة

 .ورواه داود بن الزبرقان، عن ابن إسحاق، عن ابن أيب عتيق، عن القاسم، عن عائشة *
 ورواه عبدهللا بن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عبدهللا بن أيب بكر، عن عائشة. *

________________________ 

(1( )5/751.) 

 (.7703( تقريب التهذيب )2)

 (.3/95(، هتذيب التهذيب )5583( تقريب التهذيب )3)

 (.2/395( أطراف الغرائب واألفراد )3)
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 ، فال نظر لروايته، قال الدارقطين،(1)أما رواية داود بن الزبرقان، فداود مرتوك كذَّبه األزديف
 عتيق أيب ابن أن والصحيح»، وقال: «مبحفوظ هو وليس»ه عن ابن إسحاق: وساق حديثَ 

، وسبق أن للحديث طريًقا مشهورة عن (2)«فيه غري حمفوظ القاسم كرذِّ ، و عائشة عن مسعه
 النظر فيها، فلعلها دخلت على بعض الرواة يف حديث ابن أيب عتيق. القاسم، يأيت

 وأما رواية ابن إدريس، فالظاهر أنه حني قال يف شيخ ابن إسحاق: عبدهللا بن أيب بكر،
، امسه -رضي هللا عنه-َنَسَبه إىل أيب بكر الصديق، وأنه رجٌل من نسل أيب بكر الصديق 

 بن عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللاخ ابن إسحاق هو: ، فشي-كما مرَّ -عبدهللا، وهو كذلك 
 .-(3)يف إحدى الروايات عنه-الصديق، وهذا وقع من غريه عن ابن إسحاق، كشعبة  بكر أيب

الرواة عن ابن إسحاق، وفيهم حفاظ ثقات، كابن  إدريس مجاعةَ  وإمنا خالف ابنُ 
يف اإلسناد، والصواب ما عليه عيينة، وابن علية، ويزيد بن هارون، وشعبة، يف إدخال عمرَة 

اجلماعة، لكثرهتم، وحفظهم، وألن ابن أيب عتيق صرح بسماع عائشة فيما رواه إمساعيل بن 
، وعبدة بن سليمان، وأمحد بن خالد، عن ابن إسحاق، عنه، ويف رواياٍت أخرى من (3)علية

 أيب بنا حممد نب عبدهللا هو عتيق أيب وابن»غري طريق ابن إسحاق، عنه، قال الدارقطين: 
 .(8)«عائشة من احلديثَ  هذا مسع وقد الصديق، بكر

 بن حممد عن والصواب ،قال كذا»وقد خطَّأ البيهقي ابَن إدريس، فقال عقب روايته: 
 «.عائشة عن عتيق، أيب بن حممد بن عبدهللا عن :إسحاق

 عن إدريس، نب عبدهللا فرواه»إال أن الدارقطين أورد رواية ابن إدريس، فحكاها بقوله: 
 يتابع ومل»، قال: «عائشة عن عمرة، عن حزم، بن بكر أيب بن عبدهللا عن إسحاق، بن حممد
مل ترد عند البيهقي يف إسناد رواية ابن إدريس، وثبوهتا يقتضي « بن حزم»، وزيادة (5)«عليه

 أن يكون ابن إدريس أخطأ مرتني: يف تبديل الراوي، ويف إدخال عمرة.
________________________ 

 (.1798( تقريب التهذيب )1)

 (.13/322( العلل )2)

 ابن املنذر يف األوسط، من طريق مسلم بن إبراهيم، عنه، وقد سبقت يف التخريج. ( وهي ما أخرجه3)

 ( عند أيب يعلى فقط، وقد مرَّ عزوه يف التخريج.3)

 .(13/321العلل )( 8)

 .سابق( ال5)
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، وتأويل قوله: عبدهللا (1)فقيه، وقد بالغ بعض األئمة يف توثيقه وتثبيتهوابن إدريس ثقة 
 بن أيب بكر، مبا سبق، أليق به وبثقته وضبطه، ما دام له وجه صحيح، ويكون خطؤه يف إدخال

عمرة فحسب، وإن كانت عبارة البيهقي يف تصويب احلديث عن ابن إسحاق، وختطئه ابن 
 ي بأن ابن إدريس أبدل شيخ ابن إسحاق أيًضا، وهللا أعلم.شِّ إدريس، تَ 

 وإذن، فاحملفوظ عن ابن إسحاق روايته عن ابن أيب عتيق: عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن
 ، وهو رواية اجلماعة عنه.-رضي هللا عنها-بن أيب بكر الصديق، عن عائشة 

 محاد بن سلمة: -8
 اختُلف عنه:

 التبوذكي، واختُلف عنه:فرواه موسى بن إمساعيل  *
 .بكر أيب عن جده، عن عتيق، أيب ابن فرواه ابن أيب خيثمة، عنه، عن محاد، عن **  
ورواه إبراهيم بن نصر الرازي، عن موسى بن إمساعيل، عن محاد، عن ابن أيب  **  

 .عتيق، عن أبيه، عن أيب بكر، وقال مرًة: عن جده، عن أيب بكر
 ختُلف عنه:ورواه يونس بن حممد، وا *
 .فرواه أبو خيثمة، عن يونس، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن أيب بكر **  
ورواه أبو أمية الطرسوسي، عن يونس، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه،  **  

 .عن أيب بكر، وقال مرًة: عن جده، عن أيب بكر
ن محاد، وإبراهيم بن عيسى، ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، وعفان، وعبداألعلى ب *

وعيسى بن إبراهيم الربكي، وعبدهللا بن معاوية، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن 
 .أيب بكر
 .ورواه حممد بن عبيد الغساين، عن محاد، عن ابن عون، عن أبيه، عن أيب بكر *
يه، عن ورواه عبدالرمحن بن عمرو بن جبلة، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن أب *

 عائشة، عن أيب بكر.
وقد ساق ابن أيب خيثمة من هذا اخلالف: وجًها عن موسى بن إمساعيل، ووجًها عن 

 ين اختُلف عنهما دون غريمها ممن مل ُُيتلف عنه.يونس بن حممد، وقد اتفق أنه ساق عن اللذَ 
________________________ 

 (.2/301(، هتذيب التهذيب )3207( تقريب التهذيب )1)
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 وسىواعتمد ابن أيب خيثمة على ما ساقه يف ضرب اخلالف بينهما، فأخرج روايته عن م
كذا قال محاد »بن إمساعيل، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن جده، عن أيب بكر، ث قال: 

 ، ث أسند روايًة أخرى عن ابن أيب عتيق، فرجع إىل رواية يونس بن حممد، عن محاد،«بن سلمة
 خالف- أبيه عن عتيق، أيب ابن عن محاد، عن: يونس قال كذا»فأسندها، وقال عقبها: 

 «.الصديق بكر أيب عن ،-جده عن :التبوذكيَّ 
وقد تبنيَّ أن إبراهيم بن نصر الرازي قد رواه عن موسى بن إمساعيل، فبنيَّ أنه رواه عن 

 وقال ،الصديق بكر أيب عن ،أبيه عن ،عتيق أيب ابن عن ،محاد ثنامحاد بالرتدُّد فيه، قال: حد
 .بكر أيب، عن جده عن ،عتيق أيب ابن عن :مرةً 

، فما رواه عن موسى بن إمساعيل (1)صر حافظ ثقة، صنَّف مسنًدا كبريًاوإبراهيم بن ن
 حمفوظ عنه.

ويظهر أنه مل تقع البن أيب خيثمة إال رواية موسى بن إمساعيل، عن محاد، عن ابن أيب 
عتيق، عن جده، عن أيب بكر، ولعل التبوذكي قصر به، فاقتصر على هذا الوجه حني حدث 

 ابَن أيب خيثمة به.
ظهر أنه مل تقع البن أيب خيثمة إال رواية أبيه، عن يونس بن حممد، عن محاد، كما ي

عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن أيب بكر، وتبنيَّ أن أبا أمية الطرسوسي رواه عن يونس، فبني 
 عن :مرةً  وقال- أبيه عن عتيق، أيب ابن عن محاد، ثناأنه رواه عن محاد بالرتدُّد، قال: حد

 .بكر أيب عن ،-جده
وأبو أمية وثقه أبو داود، ومسلمة بن قاسم، وذكر اخلالل أنه كان إماًما يف احلديث، 
مقدًَّما يف زمانه، ووثقه ابن حبان ما مل يكن حيدث من حفظه، ألنه حفظت له أخطاء من  

، فالذي (2)وغريَه ، وقد صنف املسندَ «الوهم كثري صدوق»كتابه، وبالغ احلاكم، فقال: 
 .(3)إذا حدث من كتابه، صدوق إذا حدث من حفظه، ورمبا وهميظهر أنه ثقة 

________________________ 

 (.13/388(، سري أعالم النبالء )1/93لخيص املتشابه )(، ت2/580(، اإلرشاد، للخليلي )9/98( ثقات ابن حبان )1)

 ( وصلنا منها جزء من مسند ابن عمر، وهو مطبوع.2)

، «يهم حديث، صاحب صدوق(: »8700)التهذيب (، وقد قال احلافظ يف تقريب 3/383( هتذيب التهذيب )3)
 ولعل التفصيل املذكور أدق يف حاله، وهللا أعلم.
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ومل يتبني حتديثه يف روايته هذه من حفظه أو من كتابه، إال أن معه فيها زيادة تفصيل 
 وبيان، تدل على ضبطه ملا روى.

وبناء على ما وصل ابن أيب خيثمة من وجهي الراويني، فقد عقد خالفًا بينهما، ومل 
 ما، ألنه استغرب الروايتني.يظهر أنه يرجح منه

 وأما رواية حممد بن عبيد الغساين، عن محاد، عن ابن عون، عن أبيه، عن أيب بكر، فلم
، (1)أجد مع البحث ذكرًا حملمد بن عبيد الغساين فيمن يروي عن محاد بن سلمة، ومل أعرفه

، «ابن عون»ىل: ، إ«ابن أيب عتيق»والظاهر أنه وقع له يف اإلسناد حتريف وسقط، فنقله من 
 وأخطأ يف ذلك، بدليل رواية مجاعة الرواة عن محاد.

وأما رواية عبدالرمحن بن عمرو بن جبلة، عن محاد، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه، عن 
 تفرد»عائشة، عن أيب بكر، بإدراج عائشة يف اإلسناد، فقد قال فيها الدارقطين حني أخرجها: 

، يعين: «أبيه عن ،عتيق أيب ابن عن ،سلمة بن محاد عن، جبلة بن عمرو بن عبدالرمحن به
 عن عائشة، عن أيب بكر.

 ،جبلة بن عمرو بن عبدالرمحن به تفرد»وأورده أيًضا من طريق ابن جبلة نفسه، فقال: 
، يعين: عن علي بن زيد، عن عبدالرمحن بن (2)«عنه ،زيد بن علي عن ،سلمة بن محاد عن

 أيب بكرة، عن أبيه أيب بكرة.
بدالرمحن بن عمرو بن جبلة مرتوك، اهتمه أبو حامت والدارقطين بالكذب والوضع، وع

 ، فال نظر إىل مفاريده ومناكريه.(3)وضعفه أبو القاسم البغوي جدًّا
ويتلخص مما سبق: أن الذي يظهر أن الوجه املعتمد عن محاد بن سلمة: هو ما حدث 

بن محاد، وغريهم، وهو روايته عن ابن به مجاعة أصحابه، كعفان، وأيب كامل، وعبداألعلى 
أيب عتيق، عن أبيه، عن أيب بكر، ومع ذلك، فالوجه اآلخر الذي رواه عنه موسى بن 
إمساعيل، ويونس بن حممد، وهو روايته عن ابن أيب عتيق، عن جده، عن أيب بكر، حمفوظ 

________________________ 

ن خمتلفني، أحدمها خمطوط، فأستبعد وقوع التحريف أو التصحيف فيه، وقد ذكره أيًضا ابن ( واالسم جاء يف مصدري1)
 (، ومل يزد على13/32عساكر يف شيوخ راوي هذا احلديث عنه: احلسن بن جرير الصوري، يف ترمجته من تاريخ دمشق )

 تسميته.

 (.2/197( أطراف الغرائب واألفراد )2)

 (.8/115( لسان امليزان )3)
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تردَّد يف احلديث،  ، وهذا يدل على أن محاًدا رمبا(1)من موسى، ويونس، ثقة ثبت عنه، إذ كل  
 ومل يضبطه، وإن كان حيدث به يف األكثر على أحد األوجه.

 ابن أيب عتيق: -5
 عنه، وعن أبيه:  اختُلف عن ابن أيب عتيق )االبن( اختالفًا يتبني بالنظر فيه الراجحُ 

فرواه يزيد بن زريع، وعبدالعزيز بن حممد الدراوردي، وسعيد بن أيب أيوب، عن ابن  *
 .، عن أبيه، عن عائشةأيب عتيق

 ه، على هذا الوجه: حممد بن إسحاق.وتابع ابَن أيب عتيق، عن أبي
 .، عن أيب بكر-ورمبا قال: عن جده-ورواه محاد بن سلمة، عن ابن أيب عتيق، عن أبيه  *
 ورواه سليمان بن بالل، عن ابن أيب عتيق، عن القاسم بن حممد، عن عائشة. *

هذا اخلالف، فساق رواية يزيد بن زريع، وجهني األولني من ال ابن أيب خيثمةوقد أورد 
: وخالفهما ،عائشة عن: وقاال»من حديث احلماين، وعبيدهللا بن عمر القواريري، وقال: 

 خالفه وقد سلمة، بن محاد قال كذا»، ث أسند رواية محاد، فقال عقبها: «سلمة بن محاد
 .«إسحاق ابن روايةَ  وتابع ،الدراوردي

فيه: يزيد بن زريع، والدراوردي، ن خمالِّ  خيثمة يستغرب رواية محاد، ويورد مِّ وابن أيب
ويذكر أن الدراوردي تابع روايَة ابن إسحاق، يعين: عن ابن أيب عتيق األب، عن عائشة، 

باملتابعة القاصرة على صحة ما رواه الراوي عن املدار، كما بنيَّ ابن أيب خيثمة  وهذا استداللٌ 
 محاد بن سلمة عنه، وهذه قرينة على نزول ضبطه حلديثه. أصحاب اختالفَ 

 أيب ابن عن محاد، حديث عن حيىي وسئله: قولَ  ابن أيب خيثمةوقد نقل مغلطاي عن 
 عن :وقالوا خالفوه،»: فقال السواك؟ يف ، النيب عن بكر، أيب عن أبيه، عن عتيق،
 .(2)«عائشة

 بكر أيب حديث عن -: ابن محاديعين- األعلى عبد سألتوقال أبو يعلى املوصلي: 
، فساق حديث محاد بن ...«محاد حدثنا»: قال به وحدثين ،«خطأ هذا»: فقال ؟الصديق

________________________ 

 (.7813، 5833تقريب التهذيب )انظر فيهما على التوايل:  (1)

، وهذا حبسب سياق نقل مغلطاي موجود يف ترمجة محاد بن سلمة، من تاريخ (3/135) الكمال هتذيب ( إكمال2)
 فيما -سبق بيانه-ابن أيب خيثمة، إال أنه ال يبعد أن يكون موجوًدا أيًضا يف حمل البحث من الكتاب، حيث وقع سقط 

 نقله بعقب رواية الدراوردي، لتأكيد ختطئة محاد. خيثمة أيب ابنني رواية الدراوردي، ورواية محاد بن سلمة، فقد يكون ب
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 أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن حممد، بن العزيزعبدُ  الدراورديُّ  -اأيضً - حدثنا»سلمة، ث قال: 
 ،(1)يث الدراوردي، فاستدل عبداألعلى بن محاد على ختطئة محاد بن سلمة حبد«عائشة... عن

وقد تبني يف التخريج أن عبداألعلى بن محاد من رواته أيًضا عن يزيد بن زريع، فالظاهر أن 
 ه وضَّح عنده وجه الصواب واخلطأ فيه.هِّ ه على طرق احلديث وأوجُ اطالعَ 

 السواك» : النيب عن ،عائشة وقالت»وعلق البخاري يف صحيحه احلديث بقوله: 
 .(2)««ربلل مرضاة للفم مطهرة

وهذا تعليق جازم، يدل على أن صواب الرواية عند البخاري: حديث عائشة، ال 
 حديث أيب بكر.
 إمنا ،خطأ هذا»عن رواية محاد بن سلمة، فقاال:  ،وأبا زرعة ،أيب حامت أباه وسأل ابنُ 

أبو  وقال ،«محاد فيه أخطأ»: زرعة أبو قال، «عائشة عن أبيه، عن عتيق، أيب ابن: هو
 .(3)«عتيق أيب ابن من أو محاد، من اخلطأ» :حامت

د أيب حامت يف املخطئ بني محاد، وابن أيب عتيق، مرجعه إىل تعيني ابن والظاهر أن تردُّ 
أيب عتيق، فإنه إن كان واحًدا يروي عنه اجلماعة املختلفون مجيًعا، فاملخطئ أحدهم، وهو 

أبيه: أخوه، وحممد بن إسحاق، محاد، وإن كانا اثنني، فيكون قد خالف شيَخ محاٍد عن 
 ابَن أيب عتيق شيَخ محاد. فجعلوه عنه، عن عائشة، ال عن أيب بكر، ويكون املخطئُ 

 وقد تبني فيما سبق بعدة قرائن أن الشيخ واحد، هو عبدالرمحن ابن أيب عتيق، وممن سبق
 اد هنا.على جزمه بتخطئة مح -كما هو بني ِّ -نقل تصويب هذا عنه: أبو زرعة، وهذا أثَّر 

وقال ابن عدي يف ترمجة محاد بن سلمة، وأخرج روايته من طريق أيب يعلى وغريه: 
 أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن: قال حيث سلمة بن محاد فيه أخطأ احلديث هذا إن: ويقال»

 .(3)«عائشة عن أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن هغريُ  رواه وإمنا الصديق، بكر أيب عن
________________________ 

(، وقد ساقه ابن حجر يف تغليق التعليق 9/318( لفظ عبداألعلى بن محاد كما أثبتُّ أعاله يف مسند أيب يعلى )1)
 أيب ابن عن الدراوردي، حدثناه قد ،خطأ هذا عبداألعلى: قال»( بسنده إىل أيب يعلى، فجاء لفظه فيه: 3/155)

 ، وهذا أدل على املراد، لكن قد يكون احلافظ تصرف فيه.«عائشة عن أبيه، عن عتيق،

(2 )(3/31). 

 (.5( العلل )3)

 (.3/80( الكامل )3)



 اخلمسوناحلادي و احلديث  928                                                                                                

، بكر أيب عن أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن سلمة، بن محاد ويهير »وقال الدارقطين: 
 عائشة، عن أبيه، عن عتيق، أيب ابن عن فرووه، وغريهم احلجاز، أهل من مجاعة (1)وخالفه

 .(2)«الصواب وهو،  النيب عن
 أما رواية سليمان بن بالل، فقد خالفه الرواة عن ابن أيب عتيق على اختالفهم يف صحايبو 

 اتفقوا يف قدر مشرتك على أن شيخ ابن أيب عتيق يف هذه الرواية: أبوه، ال القاسم بناحلديث، و 
 حممد، وأكَّد روايَتهم أن للحديث عن ابن أيب عتيق األب أصاًل، حيث رواه ابن إسحاق، عنه.

، وهم: يزيد (3)وقد سبق أن سليمان بن بالل ثقة، إال أن اتفاق ثالثة رواة، فيهم مدين
دراوردي، ومحاد بن سلمة، على خمالفته، يف شيخ شيخهم، مع وجود أصل بن زريع، وال

 حلديث ابن أيب عتيق األب، كل هذا يدل على وهم سليمان بن بالل، فيه.
وقد مرَّ أن طريق القاسم، عن عائشة، مشهورة بإبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن 

 يث ابن أيب عتيق.القاسم، فيحتمل أهنا دخلت على سليمان بن بالل يف حد
يعين: ابن أيب - عبدالرمحن :وقيل»البيهقي رواية سليمان بن بالل، فقال:  لبِّ قَ وقد 

، ث أخرج رواية سليمان بن (3)«امجيعً  منهما مسعه فكأنه حممد، بن القاسم عن ،-عتيق
ا، فعلَّق ذلك على حفظ سليمان بن بالل ملا روى، قال: زً رُّ بالل، وكان ابن حجر أكثر حت

 فإن عائشة، عن القاسم، عن عتيق، أيب بن عبدهللا بن عبدالرمحن عن بالل، بن سليمان رواه»
 .(8)«القاسم :أبيه عم وابن ،أبيه من مسعه عبدالرمحن يكون أن فيشبه ،حفظه سليمان كان

 والقرائن السابق إيرادها تقو ِّي أنه مل حيفظه، وهللا أعلم.
مضبوطة من جهة صحايب احلديث، ملتابعته عليه ومع ذلك، فإن رواية سليمان بن بالل 

 يف ذلك.
وعليه، فالصحيح أن عبدالرمحن ابن أيب عتيق، وحممد بن إسحاق، يرويانه عن ابن أيب 

 .-رضي هللا عنها-، عن عائشة الصديق بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد بن هللاعتيق: عبد
________________________ 

 (.1/75، والتصويب من السياق، والطبعة اجلديدة )«وخالفهم»( يف املطبوع: 1)

 (.1/277علل )( ال2)

 ( وقد سبق بيان نكارة الرواية عن سعيد بن أيب أيوب، فلذا مل أجعل هلا وزنًا يف املوازنة.3)

 (.1/33( سنن البيهقي )3)

 (.3/158( تغليق التعليق )8)
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عقب على ذلك،  لكنه، «خريًاال أعلم إال »وعبدالرمحن ذكره أمحد بن حنبل، وقال: 
، إال أن (1)جوابًا على سؤال ابنه، بأن عبدالرمحن هذا روى عنه أبو حزرة، وحممد بن إسحاق

املعروف يف كتب الرواية والرواة، يف هذا احلديث وغريه: أن أبا حزرة، وابن إسحاق، كالمها 
، فالظاهر أن أمحد  (2)نيروي عن عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر، والد عبدالرمح

 كان يريد الوالد.
 ،(3)«األحايني يف وهم رمبا أنه إال ثبًتا، وكان»وقال ابن حبان يف عبدالرمحن ابن أيب عتيق: 

فالرجل صدوق، وثباته يف حديثه هذا دليل على ضبطه له، خاصة أنه من روايته عن أبيه، 
 .وأن ابن إسحاق تابعه

 بن إمساعيل عن ،أمحدماعه من ابن أيب عتيق يف رواية وقد صرَّح ابن إسحاق صرَّح بس
 وكان إسحاق، ابن يف مقدَّم سعد بن وإبراهيم عنه، ،سعد بن إبراهيم رواية ويف عنه، ،علية

 .إسحاق ابن تدليس علة يزيح وهذا ،(3)عدمه من مساعه يبني ِّ  عنه كتاب له
 احلكم على الوجه الراجح:

)ابن أيب عتيق(، يرويه  الصديق بكر أيب بن الرمحنعبد بن حممد بن هللاترجح أن عبد
 .-رضي هللا عنها-عن عائشة 

 فيه وكان ا،صاحلً  امرأً  كان»وابن أيب عتيق ثقة، وثقه العجلي، وقال مصعب الزبريي: 
 .(8)، وذكره ابن حبان يف الثقات«دعابة

ويف  يف بعض طرق رواية ابن إسحاق، عنه، سبق ذكرها، وقد صرح بسماعه من عائشة
رواية يزيد بن زريع، عن عبدالرمحن بن أيب عتيق، عنه، يف ُجل ِّ الروايات عن يزيد، ومنها ما 

 عن احلماين، والقواريري، عنه.يف املوضع حمل الدراسة، أخرجه ابن أيب خيثمة 
________________________ 

 (.2/805( العلل ومعرفة الرجال، برواية عبدهللا )1)

 (، التاريخ28د سعد بن أيب وقاص، للدورقي )(، مسن23338، 1833: مسند أمحد )-سوى هذا احلديث-انظر ( 2)
 (،1311(، صحيح ابن خزمية )909(، مسند أيب يعلى )1127(، مسند البزار )850(، صحيح مسلم )8/193الكبري )

 وغريها. (،8/218، 8/183(، اجلرح والتعديل )2821(، األوسط، البن املنذر )1285، 733مستخرج أيب عوانة )

 (.229صار )ص( مشاهري علماء األم3)

 (.783)ص السابع واألربعني( كما مر يف احلديث 3)

صدوق فيه »( على وصفه بقوله: 3899)التهذيب (، وقد اقتصر احلافظ يف تقريب 2/323( هتذيب التهذيب )8)
 ، والظاهر أن صالحه، وتوثيق من وثقه، مع علو طبقته، قرائن على أنه أرفع من مرتبة الصدوق.«مزاح
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 بن عبدهللا هو عتيق أيب وابن»، وقال الدارقطين: (1)«عائشة مسع»ولذا قال البخاري: 
، وعلَّق على رواية من «عائشة من احلديث هذا مسع وقد الصديق، بكر أيب (2)ابنِّ  بنِّ ا حممد

 عائشة، عن مسعه عتيق أيب ابن أن والصحيح»رواه عنه، عن القاسم، عن عائشة بقوله: 
 .(3)«حمفوظ غري فيه القاسم وذكر

 إليها. تعليق البخاري له عن عائشة على تصحيحه اإلسنادَ يدل و  فهذا إسناد صحيح.
لحديث عن عائشة طرق أخرى، هي طريق القاسم بن حممد، عنها، وأشهر طرقه: ول

، وإبراهيم (3)حديث إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن داود بن احلصني، عن القاسم
 .(8)بعض األئمةضعيف، وشدد فيه 

 دخلوحيتمل أنه اختلط عليه هذا احلديث، حبديث القاسم، عن عائشة، قالت: 
 رطب سواك عبدالرمحن ومع صدري، إىل مسندته وأنا ، النيب على بكر أيب نب عبدالرمحن

 دفعته ث وطيبته، ،ونفضته فقصمته، ،السواك فأخذت بصره،  هللا رسول فأبده به، يستُّ 
 ،(5)منه... احلديث أحسن قط استنانًا استَّ   هللا رسول رأيت فما به، فاستَّ  ، النيب إىل

 القاسم، وهللا أعلم.وهذا أثبت وأصح عن 
 

ساق ابن أيب خيثمة جانبًا من اخلالف يف هذا احلديث، فأورد رواية ابن إسحاق، عن 
 .عائشة عن الصديق، بكر أيب بن عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا ابن أيب عتيق:

 عبدالرمحن نع زريع، بن يزيد عن عمر، بن وعبيدهللا عبداحلميد، بن حيىيث أسند رواية 
 .عائشةعن  أبيه، عن عتيق، أيب بن

________________________ 

 (.8/193لكبري )( التاريخ ا1)

 هو ابن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق. إذ حممدٌ ( مكررة يف نسخة العلل، وحذفها احملقق، وإلثباهتا وجه، 2)

 (.13/322( العلل )3)

(، وأبو يعلى 711(، والدارمي )28133(، وأمحد )835(، وإسحاق بن راهويه )1903( أخرجه ابن أيب شيبة )3)
 (، من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، به.1/392ل )(، وابن عدي يف الكام3858)

 (.1/89(، هتذيب التهذيب )135( تقريب التهذيب )8)

 ( من طريق عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه.3339( أخرجه البخاري )5)
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الرمحن، لكن تبني أهنما توبعا عن يزيد بن زريع، أيب عتيق: عبدَ  واستغرب تسميتهما ابنَ 
 وأن يزيد توبع على ذلك عن ابن أيب عتيق.

ث ذكر ابن أيب خيثمة خمالفة محاد بن سلمة جبعل احلديث عن أيب بكر الصديق، ث 
 وردي مبتابعة ابن إسحاق، وخمالفة محاد، جبعله عن عائشة.أورد رواية الدرا

 ث أسند وجًها آخر عن محاد، خمتلًفا عن الوجه األول يف شيخ شيخه.
وابن أيب خيثمة يشري بذلك إىل خطأ محاد بن سلمة يف جعل احلديث أليب بكر، 

رواية ابن إسحاق،  :يزيد بن زريع، والدراوردي، ومتابعة املدار :واستعمل لذلك: رواية األكثر
 واضطراب الراوي املخالف، وهو محاد بن سلمة.

ونقل مغلطاي، عن ابن أيب خيثمة، أنه نقل نصًّا عن ابن معني بعقب رواية محاد بن 
 سلمة، يشري فيه إىل خطأ جعل احلديث أليب بكر الصديق، كما أشار ابن أيب خيثمة.

، وأبو زرعة، وأبو حامت -إشارة- ووافقهما على ذلك: عبداألعلى بن محاد، والبخاري
 ، وابن عدي، والدارقطين.-د أيب حامت يف تعيني املخطئعلى تردُّ -الرازيان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:2/089)التاريخ الكبري الس ِّ
 :طلحة بن عيسى وأما -3793
 بن حممد عن املسعودي، عبدالرمحن نا: قال عمرو، بن معاوية فحدثنا -3793

: قال ، النيب عن هريرة، أيب عن طلحة، بن عيسى عن ،طلحة آل موىل عبدالرمحن
 يف غبار جيتمع وال الضرع، يف اللنب يعود حىت هللا خشية من بكى من النار يلج ال»

 .«اأبد   عبد منخري يف جهنم ودخان هللا سبيل
 موىل عبدالرمحن بن حممد عن املسعودي، حدثنا: قال نعيم، أبو وحدثناه -3793

 ...«.غبار جيتمع ال»: قال ،هريرة أيب عن طلحة، بن عيسى عن طلحة، آل
 .يرفعه ومل عمرو، بن معاوية حديث حنو ذكر مث

 

 الوجه األول: حممد بن عبدالرمحن، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، مرفوع ا:
ومن طريقه هناد بن السري يف الزهد -( 89عبدهللا بن املبارك يف اجلهاد ) أخرجه *

 ،-(589(، والكربى )6/32(، والنسائي يف الصغرى )2833، 3688والرتمذي )(، 564)
كما يف خمتصره: تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني -وحيىي بن سالم يف تفسريه 

(2/283)-، 
 ،-(3833ومن طريقه الطوسي يف مستخرجه )-( 2464وأبو داود الطيالسي )

 جزء من، وابن الل يف -(3503اليه )ومن طريقه ابن بشران يف أم-( 39469وأمحد )
 (، من طريق يزيد بن هارون،490/خمطوط(، وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب )4حديثه )

، والبيهقي يف شعب -(3503ومن طريقه ابن بشران يف أماليه )-( 39469وأمحد )
 (، من طريق أيب عبدالرمحن عبدهللا بن يزيد املقرئ،770اإلميان )

ومن طريقه ابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد -( 3يا يف الرقة والبكاء )وابن أيب الدن
 عن عبدهللا بن خريان، -(/العلمية4/03)

( عن احلسن بن يعقوب بن يوسف، عن حممد بن عبدالوهاب 5/269واحلاكم )
 الفراء، عن جعفر بن عون،
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 ( من طريق عامر بن أيب الفرات،3/243والقشريي يف الرسالة القشريية )
(، من طريق عاصم بن علي بن 5363(، وشرح السنة )4/386البغوي يف تفسريه )و 
 عاصم،

 ( من طريق داود بن هالل،2629والبغوي يف شرح السنة )
عشرهتم )ابن املبارك، وحيىي بن سالم، والطيالسي، ويزيد بن هارون، واملقرئ، وابن 

ود بن هالل( عن خريان، وجعفر بن عون، وابن أيب الفرات، وعاصم بن علي، ودا
 بكت عني: النار متسهما ال عينان»، به، بنحوه، إال داود بن هالل، فرواه بلفظ: املسعودي

 «.هللا سبيل يف حترس باتت وعني هللا، خشية من
( من طريق حممد بن ميمون 5697(، وابن حبان )3322وأخرجه احلميدي ) *

ة، وقوام السنة يف الرتغيب والرتهيب اخلياط، كالمها )احلميدي، واخلياط( عن سفيان بن عيين
 ( من طريق عبدهللا بن داود اخلرييب، كالمها )ابن عيينة، واخلرييب( عن مسعر،346)

 ( عن يعقوب بن محيد بن كاسب، عن سفيان بن عيينة،2775وابن ماجه )
 ( من طريق عمر بن علي املقدمي،228وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال )

 ، به، بنحوه.حممد بن عبدالرمحنمسعر، وسفيان، واملقدمي( عن ثالثتهم )
 الوجه الثاين: حممد بن عبدالرمحن، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، موقوف ا:

 ،-(007وعنه أمحد يف الزهد )-( 28أخرجه وكيع يف الزهد ) *
 ( عن يونس بن بكري،566وهناد بن السري يف الزهد )

 ، به، بنحوه.املسعوديكالمها )وكيع، ويونس( عن 
(، وأمحد يف الزهد 30739وعنه ابن أيب شيبة )-( 28وأخرجه وكيع يف الزهد ) *

(، 6/32( عن حممد بن بشر، والنسائي يف الصغرى )84348، وابن أيب شيبة )-(007)
( من طريق أيب 739(، عن أمحد بن سليمان، والبيهقي يف شعب اإلميان )5899والكربى )

ن يعقوب األخرم، عن حممد بن عبدالوهاب الفراء، كالمها )أمحد بن سليمان، عبدهللا حممد ب
والفراء( عن جعفر بن عون، ثالثتهم )وكيع، وحممد بن بشر، وجعفر بن عون( عن مسعر، 

 ، به، بنحوه.حممد بن عبدالرمحنعن 
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 روى احلديث حممد بن عبدالرمحن موىل آل طلحة، واختُلف عنه:
 :مرفوًعا هريرة، أيب عن طلحة، بن عيسى عن عبدالرمحن، بن حممد: األول هالوج

من رواية معاوية بن عمرو، وعبدهللا بن املبارك، وحيىي -ورواه عنه: عبدالرمحن املسعودي 
بن سالم، وأيب داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، وعبدهللا بن يزيد املقرئ، وعبدهللا بن 

، -امر بن أيب الفرات، وعاصم بن علي، وداود بن هالل، عنهخريان، وجعفر بن عون، وع
من رواية سفيان بن عيينة )يف قول احلميدي، وحممد بن ميمون اخلياط، عنه(، -ومسعر 

من رواية يعقوب بن محيد بن كاسب، -، وسفيان بن عيينة -وعبدهللا بن داود اخلرييب، عنه
 ، وعمر بن علي املقدمي.-عنه

 :موقوفًا هريرة، أيب عن طلحة، بن عيسى عن عبدالرمحن، بن دحمم: الثاين الوجه
من رواية أيب نعيم الفضل بن دكني، ووكيع، ويونس -ورواه عنه: عبدالرمحن املسعودي 

 .-من رواية وكيع، وحممد بن بشر، وجعفر بن عون، عنه-، ومسعر -بن بكري، عنه
 :ومنه يتبني أنه قد اختُلف عمَّن دون حممد بن عبدالرمحن

: اخلالف عمَّن دون حممد بن عبدالرمحن  :موىل آل طلحة أوال 
 جعفر بن عون: -3

 اختُلف عنه:
فرواه أمحد بن سليمان الرهاوي، عن جعفر، عن مسعر، عن حممد بن عبدالرمحن،  *

 .عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، موقوفًا
 عنه:ورواه حممد بن عبدالوهاب الفراء، عن جعفر بن عون، واختُلف  *
فرواه حممد بن يعقوب األخرم، عن الفراء، عن جعفر، عن مسعر، عن حممد بن  **  

 عبدالرمحن، عن عيسى، عن أيب هريرة، موقوفًا، كرواية أمحد بن سليمان، عن جعفر،
ورواه احلسن بن يعقوب بن يوسف، شيخ احلاكم، عن الفراء، عن جعفر، عن  **  

 ن عيسى، عن أيب هريرة، مرفوًعا.املسعودي، عن حممد بن عبدالرمحن، ع
 فأبدل احلسُن بن يعقوب املسعوديَّ مبسعر، ورفع احلديث.
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 واحلسن بن يعقوب روى له احلاكم نسخة عن الفراء، عن جعفر بن عون، عشرين حديثًا
ر يف ترمجته من فضله ونفقاته وزهده، ومل أجد فيه من جهة اجلرح ك  ، وذ  (3)-حسب حبثي-

 .(2)«الشيخ الصدوق النبيل»الذهيب: والتعديل إال قول 
عن حممد بن عبدالوهاب الفراء، فأبو عبدهللا األخرم، وهو إمام حافظ  وأما خمالُِّفهُ 

، وروايته أصح وأقوى، خاصة مع موافقتها لرواية أمحد بن سليمان الرهاوي، عن (8)متقن
 .(5)جعفر، والرهاوي ثقة حافظ

سعر، بالوجه املوقوف، ال عن املسعودي، فاحملفوظ عن جعفر بن عون: روايته عن م
بالوجه املرفوع، ولعله اختلط على شيخ احلاكم حديث أحدمها باآلخر، أو تصحف عليه 

 أحدمها عن اآلخر، ورفع احلديث.
 املسعودي: -2

 اختُلف عنه:
فرواه معاوية بن عمرو، وعبدهللا بن املبارك، وأبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون،  *
 بن يزيد املقرئ، وعبدهللا بن خريان، وعامر بن أيب الفرات، وعاصم بن علي، وداود وعبدهللا

 .بن هالل، عنه، عن حممد بن عبدالرمحن، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، مرفوًعا
ورواه أبو نعيم الفضل بن دكني، ووكيع، ويونس بن بكري، عن املسعودي، عن حممد  *

 يب هريرة، موقوفًا.بن عبدالرمحن، عن عيسى، عن أ
وقد ساق ابن أيب خيثمة هذا اخلالف عن املسعودي، مقتصرًا من الوجه األول على 

 رواية معاوية بن عمرو، ومن الوجه الثاين على رواية أيب نعيم.
 حدثنا: قال نعيم، أبو وحدثناه»فأسند رواية معاوية بن عمرو، مث عطف عليها قائاًل: 

 «.يرفعه ومل عمرو، بن معاوية حديث حنو ذكر مث»ا، مث قال: ، فساقه خمتصرً ...«املسعودي
________________________ 

(3( )3/77 ،2/24 ،333 ،273 ،853 ،833 ،557 ،505 ،8/330 ،385 ،830 ،868 ،500 ،
 (.432، 457، 839، -وهو هذا احلديث- 269، 307، 336، 5/377

( يف 3/586(. وقد استند صاحب كتاب الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم )34/588سري أعالم النبالء ) (2)
 قصور. بإطالقه رحالته، ويف هذا عن الداللة على ذلكو  عنايته بالطلب توثيقه على

 (.34/566(، سري أعالم النبالء )8/365(، تذكرة احلفاظ )8/384( اإلرشاد، للخليلي )8)

 (.58يب التهذيب )( تقر 5)
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وهذا قد حيتمل أنه تقوية للموقوف، ألنه تعقيب على املرفوع، وكالتعقُّب له، إال أن 
 من العبارة جدًّا. -يف نظري-ذلك غري ظاهر 

 .(3)موته قبل اختلط صدوقوعبدالرمحن املسعودي 
 والبصرة، بالكوفة منه مسع ومن ببغداد، سعوديامل اختلط إمنا»وقد قال أمحد بن حنبل: 

 صحيح فهو جعفر، أيب زمان يف ياملسعود من مسع من»، وقال ابن معني: «جيد فسماعه
 .(2)«ءيبش مساعه فليس ،ياملهد زمان يف منه مسع ومن السماع،

 وقد عدَّ األئمة ممن مسع منه قبل االختالط:
 املسعودي من مسع داود أبو: لوليد الطيالسيأبا ا سأل الذهليُّ ف :أبا داود الطيالسي

 ،-وهو سلم بن قتيبة- قتيبة أبا، وقال عمرو بن علي الفالس: مسعت «نعم»: قال ببغداد؟
 سبع سنة رأيته مث صحيح، وهو عنه وكتبت ومخسني، ثالث سنة املسعودي رأيت»: يقول

 .(8)...«عنه يكتب داود وأبو أذنه، يف يدخل رُّ والذَّ  ومخسني
 «.خمتلطة أحاديث هارون، بن ويزيد مهدي، بنا منه مسع»زيد  بن هارون، قال ابن منري: وي

 .(5)«اختلط بعدما املسعودي وهؤالء، من وعاصم،... مساع»وعاصم  بن علي، قال أمحد: 
 وعدَّ األئمة ممن مسع منه قبل االختالط:

، اأيضً  نعيم وأبو قدمي، بالكوفة ياملسعود من وكيع مساع»أبا نعيم، ووكيًعا، قال أمحد: 
 .(4)...«ببغداد ياملسعود اختلط إمناو 

 ويالحظ أن الذين رووا عن املسعودي بعد اختالطه، هم من رواة الوجه األول )املرفوع(.
 لحق هبم:ولعله ميكن أن يُ 

، وسبق قول أمحد: (6)235، فإنه بغدادي، متأخر الوفاة، تويف سنة عمرو بن معاوية
 «.ببغداد عودياملس اختلط إمنا»

________________________ 

 (.8030( تقريب التهذيب )3)

 (.2/428( هتذيب التهذيب )2)

 (.532، 33/533( تاريخ بغداد )8)

 (.2/428( هتذيب التهذيب )5)

 .السابق( 4)

 (.5/333( هتذيب التهذيب )6)
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 .(3)، وهو بغداديخريان بن وعبدهللا
 ومل أجد يف رواة الوجه األول م ن ُعدَّ فيمن مسع من املسعودي قبل االختالط.

وأما أبو نعيم، ووكيع، وكالمها مسع من املسعودي قبل اختالطه، فرويا الوجه الثاين 
، وميكن إحلاقه (2)300ة )املوقوف(، ووافقهما يونس بن بكري، وهو كويف متقدم، تويف سن

 مبن مسع من املسعودي قبل اختالطه.
 ياو  فالذي يظهر أن رواية الوقف أصح وأرجح، ألنه ثبت نصًّا أن راوييها عن املسعودي ر  

عنه قبل اختالطه، ومن روى رواية الرفع إما مسع منه يف االختالط، أو حمتمٌل أمرُه لذلك، أو 
.  غري ُمتب  نيَّ

 ووقفه قوم، عنه فرفعه املسعودي، عن واختلف»الدارقطين إشارًة، فقال:  وقد أشار إىل هذا
ح رواية وكيع، لتقدم مساعه من املسعودي، وإن رفعه عنه قوم(8)«عنه ،وكيع  .، فكأنه يرج ِّ

 سفيان بن عيينة: -8
 اختُلف عنه:

 عبدالرمحن، بن حممد فرواه احلميدي، وحممد بن ميمون اخلياط، عنه، عن مسعر، عن *
 .هريرة أيب عن طلحة، بن عيسى عن

بدالرمحن، عن ، عن ابن عيينة، عن حممد بن عكاسب بن محيد بن يعقوبورواه  *
 .عيسى، عن أيب هريرة

 كاسب مسعرًا.  فأسقط ابنُ 
 أصحاب أجلُّ  ،حافظ ثقة، واتفاق احلميدي، وهو (5)وابن كاسب صدوق رمبا وهم

، على إدخال مسعر يف (6)صدوق رمبا أخطأ ، وحممد بن ميمون اخلياط، وهو(4)عيينة بنا
 احلديث، أصح من تقصري ابن كاسب يف ذلك، أو عدم ضبطه له.

________________________ 

 (.5/572( لسان امليزان )3)

 (.5/567( هتذيب التهذيب )2)

 (.3/886( العلل )8)

 (.7334) ( تقريب التهذيب5)

 .(8829( تقريب التهذيب )4)

 (.6854( تقريب التهذيب )6)
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، وهذا (3)«يثبت وال ،امرفوعً  ،مسعر عن عيينة، ابن عن :وقيل»وقد قال الدارقطين: 
 .تمل منه إرادة الدارقطين عدم ثبوته عن ابن عيينة، وإرادته عدم ثبوته عن مسعرحيُ 

، لكن ظاهر العبارة يوحي بإرادته -كما سيأيت- إن أراد الثاين، فهذا واضح والدارقطين
 تضعيفِّ  األول، وهو عدم ثبوته عن ابن عيينة، ذلك أنه عرب بعدم الثبوت، وهي عبارةُ 

 الطريق إىل الراوي، ال اخلطأ، أو الوهم، أو حنومها من عباراته يف مرجوحية الوجه عن املدار.
 ن عيينة مشكلٌة مع ثبوت رواية احلميدي يف مسنده، عنه، على هذاوإرادة تضعيفه عن اب

 وهي عند شيخه-الوجه، فيحتمل أنه مل يقف عليها، ووقف على رواية حممد بن ميمون وحده 
 .(2)حال جوابه ، أو حيتمل أنه مل يستحضر رواية احلميدي-، وسبق حال ابن ميمونابن حبان
 مسعر: -5

 اختُلف عنه:
بن عيينة، وعبدهللا بن داود اخلرييب، عنه، عن حممد بن عبدالرمحن، عن  فرواه سفيان *

 .عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، مرفوًعا
ورواه وكيع، وحممد بن بشر، وجعفر بن عون، عن مسعر، عن حممد بن عبدالرمحن،  *

 عن عيسى، عن أيب هريرة، موقوفًا.
ا جاءت من طريق وجه املرفوع، إمنورواية عبدهللا بن داود اخلرييب، عن مسعر، على ال

 ، فال اعتبار لروايته.(8)، ومسلم مرتوكمسلم بن عيسى، عنه
، ووكيع ثقة (4)، عدَّه الدارقطين يف أثبت أصحاب مسعر(5)وحممد بن بشر ثقة حافظ

 .(7)، وجعفر بن عون ثقة(6)أيًضا حافظ
________________________ 

 (.3/886( العلل )3)

( راجعت مصورتني ملسند احلميدي، مصورتني عن خمطوطيت املكتبة الظاهرية، للتثبت من الرواية فيهما، فوجدهتا 2)
 أ(.373)ق 3968أ(، خمطوط رقم 339)ق 3254فيهما كما هي يف املطبوع، انظر: خمطوط رقم 

 (.3/45( لسان امليزان )8)

 (.4746( تقريب التهذيب )5)

 (.48، 42( سؤاالت ابن بكري )ص4)

 (.7535( تقريب التهذيب )6)

، والظاهر أنه ثقة، فقد وثقه ابن معني، «صدوق»( على وصفه بقوله: 053)التهذيب ( اقتصر احلافظ يف تقريب 7)
الصالح  -فيما يظهر-ومراده بصالحه ، «رجل صاحل ليس به بأس»د: وابن قانع، وابن حبان، وابن شاهني، وقال أمح

= 
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مسعر، يدل على  فاجتماع هؤالء الثقات، وفيهم حافظان، أحدمها من أثبت الناس يف
 خطأ سفيان بن عيينة يف رفع احلديث عن مسعر، وأنه وإن كان حافظًا، فقد خالف حافظني

 عن مسعر. ، وخالف األحفظ  وثقةً 
 .(3)فالصواب عن مسعر وقف احلديث، وهو ما اعتمده الدارقطين عنه

 اخلالف عن حممد بن عبدالرمحن موىل آل طلحة:ثاني ا: 
 تلخَّص أنه اختُلف عنه:

 .فرواه املسعودي، ومسعر، عنه، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، موقوفًا *
 ، عن حممد بن عبدالرمحن، عن عيسى، عن أيب هريرة، مرفوًعا.ورواه عمر بن علي *

، حىت أثر ذلك يف احلكم (2)ثقة، لكنه كان يدلس تدليًسا شديًدا املقدمي وعمر بن علي
 بزيادة، جاء إذا له حلكمنا تدليسه ولوال الصدق، حمله»مت: يف املوازنة، قال أبو حا لرواياته

 .(8)«ثقة غري عن أخذه يكون أن خناف أنا غري
زادها عمر بن علي، ومل  احلديث زيادةٌ  رفع   وروايته هنا من جنس ما ذكر أبو حامت، فإنَّ 

ة، أو يصرح فيها بالسماع من حممد بن عبدالرمحن، فيحتمل أن يكون أخذ روايته عن غري ثق
 أخذها عن املسعودي يف اختالطه، فإنه يروي عن طبقة املسعودي.

 .(5)، ومسعر، وهو ثقة ثبت-كما مرَّ -فاحملفوظ رواية املسعودي، وهو صدوق 
 احلكم على الوجه الراجح:

ترجح أن احلديث يرويه حممد بن عبدالرمحن موىل آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، 
 عن أيب هريرة، موقوفًا.

 .(4)بن عبدالرمحن ثقةوحممد 
________________________ 

= 

. انظر: ، ومعلوم تشديد أيب حامت يف نقده، فكلمته هذه يقوهلا يف أثبات«صدوق»يف الدين والعدالة، وقال أبو حامت: 
 .(3/890هتذيب التهذيب )

 (.3/886( العلل )3)

 (.5042( تقريب التهذيب )2)

 (.8/254( هتذيب التهذيب )8)

 (.6694( تقريب التهذيب )5)

 (.6977( تقريب التهذيب )4)
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 .(3)وصرح البخاري بسماعه من عيسى بن طلحة
 .(2)وعيسى بن طلحة ثقة

، وصرح بسماعه منه: ابن (8)وروايته عن أيب هريرة متفق على إخراجها يف الصحيحني
 .(5)معني

 فهذا اإلسناد صحيح إىل أيب هريرة، موقوف عليه.
أخرى، ووقعت فيها خالفات يطول وقد ورد احلديث عن أيب هريرة مرفوًعا من أوجه 

 .(4)حبثها جدًّا
 

يف احلديث خالفًا عن أحد رواته، وهو عبدالرمحن بن  من اخلالف خيثمة أيب ابن ساق
 .نعيم، عنه، موقوفًا أيب روايةف عمرو، عنه، مرفوًعا، بن معاوية فأسند رواية عبدهللا املسعودي،

رٌة من ابن أيب خيثمة لرتجيح أحد الوجهني، إال أن ومل يظهر يل بشكل واضح إشا
 .له وكالتعقُّب املرفوع، على اتعقيبً أورده  ألنهحيتمل أنه يرجح املوقوف، 

وقد تبني أن مما يرجح املوقوف عن املسعودي: أنه اختلط، وأن األئمة نصُّوا على رواة 
 يف منه مسعأنه  إماف ،رفعال روى منأما و  ،االختالط قبل املسعودي عنمن روى في فو وقامل

 .ُمتب  نيَّ  غري أو لذلك، أمرُه حمتملٌ  أو االختالط،
 .الدارقطينترجيح الوقف عن املسعودي:  إىل أشار وقد
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 (.3/356( التاريخ الكبري )3)

 (.4899( تقريب التهذيب )2)

 (. وورد مساعه من أيب هريرة يف إسناد  2033، 283، 295(، صحيح مسلم )6577، 8204صحيح البخاري )( 8)
 (.4796عند ابن حبان )

 (.57/834( تاريخ دمشق )5)

(، حتفة األشراف 32، 2/72(، مستدرك احلاكم )5/523(، اجلرح والتعديل )5/897ظر: التاريخ الكبري )( ان4)
 (.36/246، 460، 35/552(، إحتاف املهرة )533، 0/829)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:8/639)التاريخ الكبري الس ِّ
 بن زيد بن حممد عن ذئب، أيب ابن نا: قال ،(1)املروزي احلسني حدثنا -ه/7733

: قال عمرو بن عبدهللا أن ذكر: قال ة،طلح بن حممد بن إبراهيم عن قنفذ، بن املهاجر
 ماله دون قتل من: هللا كتاب يف أن وأشهد ،مايل سيأخذون أهنم معاوية عمال زعم»

 .«شهيد فهو

 .احلديث وقف قال، كذا
 إبراهيم عن احلسن، بن عبدهللا عن سفيان، عن وكيع، نا: قال أيب، حدثنا -7733

 .حنوه ذكر ،«...ماله أريد من»: النيب عن عمرو، بن عبدهللا عن طلحة، بن حممد بن
 

 :إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، موقوفًا الوجه األول:
 .ابن أيب خيثمةمل أجد من أخرجه على هذا الوجه غري  *
 ، -(7/248ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 839الطيالسي ) أخرجهو  *

 بابة بن سوار،( من طريق ش822والشاشي )
 ، به، بنحوه.ابن أيب ذئبكالمها )الطيالسي، وشبابة( عن 

 عن سعيد بن زيد، مرفوًعا. إبراهيم بن حممد بن طلحة، إال أهنما جعاله من حديث
 وأهبم شبابُة ابَن طلحة، فقال: عن حممد بن زيد، عن رجل قد مساه، أن سعيد بن زيد.

 ( من طريق هشام بن سعد،333)يف املعجم الكبري وأخرجه الطرباين  *
 ( من طريق عبدهللا بن هليعة،334و)

 ، بنحوه. حممد بن زيدكالمها )هشام، وابن هليعة( عن 

________________________ 

 (، ويف مواضع أخرى من تاريخ332( هو احلسني بن حممد بن هبرام، وكذا نسبته يف املطبوع، ويف املخطوط أيًضا )ق2)
فر الثاين، 2632، 2683ابن أيب خيثمة كذلك ) فر 3674، 3224، 8383، 8384، 2634، 434/الس ِّ /الس ِّ

 (.2343الثالث(، لكنه ينسب يف جل مصادر ترمجته: املرُّوذي، وكذلك ضبطه ابن حجر باحلروف يف التقريب )
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، عن عاصم بن عبيدهللا، عن عاصم بن عمر، (2)إال أن هشاًما جعله عن حممد بن زيد
 عن سعيد بن زيد،

 سعيد بن زيد. وجعله ابن هليعة، عن حممد بن زيد، عن أيب غطفان بن طريف، عن
 :إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا :الثاينالوجه 

فر الثاين( عن أبيه، به، مبثله تامًّا.3273) ابن أيب خيثمةأخرجه  *  /الس ِّ
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -( 9283، 9229مد )ـوأخرجه أح *

 ، به، بنحوه تامًّا.وكيععن  -(7/242)
 ريكب(، وال3/846ومن طريقه الطرباين يف األوسط )-( 22398خرجه عبدالرزاق )وأ *

(24226)-، 
، والرتمذي )عقب -(267، 294ومن طريقه اخلالل يف السنة )-( 9286وأمحد )

 (، من طريق عبدالرمحن بن مهدي،2/227(، والبيهقي )2484
( 3337كربى )(، وال7/223( عن مسدد، والنسائي يف الصغرى )4772وأبو داود )

 عن عمرو بن علي، كالمها )مسدد، وعمرو بن علي( عن حيىي القطان،
 ( من طريق حممد بن عبدالوهاب الكويف،2484والرتمذي )

 (، عن أمحد بن سليمان، وابن األعرايب3332(، والكربى )7/223والنسائي يف الصغرى )
 معاوية بن هشام، ( عن زيد بن إمساعيل، كالمها )أمحد، وزيد( عن2939يف معجمه )

 ( من طريق قبيصة بن عقبة،3/872واخلطيب يف تاريخ بغداد )
 ( من طريق عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب رواد،7/242وابن عساكر يف تاريخ دمشق )

سبعتهم )عبدالرزاق، وابن مهدي، والقطان، وحممد بن عبدالوهاب، ومعاوية بن 
 ، به، بنحوه.الثوريسفيان هشام، وقبيصة، وابن أيب رواد( عن 

 .(8)إال أن عبدالرزاق جعله عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه، عن عبدهللا بن عمرو
________________________ 

عن »، فسقط منه: «هشام بن سعد بن زيد بن املهاجر، أنه أخربه عاصم...: »املعجم الكبري ( وقع يف مطبوع2)
أ(، وكذلك نقل الدارقطين رواية هشام 84/ق2) الظاهريةنسخة ، وهو ثابت يف «هشام بن سعد»، بعد قوله: «حممد

 (.4/487بن سعد، عن حممد بن زيد بن مهاجر، يف العلل )

حمقق  ، من طريقه، وحذفهوالكبري ،( إدخال عم إبراهيم ثابت يف نسخ املصنف، ويف رواية الطرباين يف األوسط8)
 املصنف، وحقها اإلثبات.
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 وقال أمحد بن سليمان، عن معاوية بن هشام: حممد بن إبراهيم بن طلحة.
 وجعله قبيصة عن الثوري، عن عبدهللا بن دينار، عن عبدهللا بن عمر.

فر الثاين(، والرتمذي )3274يب خيثمة )(، وابن أ7432وأخرجه أمحد ) *  (،2426/الس ِّ
 من طريق عبدالعزيز بن املطلب،

 /الثاين( من طريق وهيب بن خالد،3273وابن أيب خيثمة )
 (،8636(، والطرباين يف األوسط )3339(، والكربى )7/223والنسائي يف الصغرى )

(، وأبو 99)بانتقاء ابن مردويه ديثه احفيه أ(، وأبو الشيخ األصبهاين يف جزء 883والصغري )
ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال -/خمطوط( 37بكر الدقاق يف الثاين من حديثه )

 (، من طريق سعري بن اخلمس،3/349، وأبو نعيم يف حلية األولياء )-(22/238)
 ( من طريق جويرية بن أمساء،29/32واخلطيب يف تاريخ بغداد )

 ، به، بنحوه.عبدهللا بن احلسن، وسعري، وجويرية( عن بن املطلب، ووهيباأربعتهم )
 إال أن وهيًبا جعله عن عبدهللا، قال: حدثين بعض بين عمي، عن عبدهللا بن عمرو.

 وجعله سعري عن عبدهللا، عن عكرمة، عن عبدهللا بن عمرو.
 أبيه.وجعله جويرية عن عبدهللا، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن الزبري، عن 

 

 روى احلديث إبراهيم بن حممد بن طلحة، واختُلف عنه:
 :موقوفًا عمرو، بن عبدهللا عن طلحة، بن حممد بن إبراهيم: األول الوجه

من رواية ابن أيب ذئب )يف قول احلسني املروذي، -ورواه عنه: حممد بن زيد بن املهاجر 
 .-عنه(، عنه

 مد بن طلحة، عن سعيد بن زيد، مرفوًعا:إبراهيم بن حم: الثاين الوجه
 من رواية ابن أيب ذئب )يف قول أيب داود الطيالسي،-ورواه عنه: حممد بن زيد بن املهاجر 

 .-عنه(، عنه
 :مرفوًعا عمرو، بن عبدهللا عن طلحة، بن حممد : إبراهيم بنالوجه الثالث

 وعبدالرمحن بنقول وكيع، من رواية سفيان الثوري )يف -ورواه عنه: عبدهللا بن احلسن 
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، (2)مهدي، وحيىي بن سعيد القطان، وحممد بن عبدالوهاب الكويف، ومعاوية بن هشام
 .-وعبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب رواد، عنه(، وعبدالعزيز بن املطلب، عنه

 : إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه، عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا:الوجه الرابع
 .-من رواية سفيان الثوري )يف قول عبدالرزاق، عنه(، عنه-: عبدهللا بن احلسن ورواه عنه

 :مرفوًعا عن أبيه، ،الزبري بن عبدهللا عن طلحة، بن حممد : إبراهيم بنالوجه اخلامس
 .-من رواية جويرية بن أمساء، عنه-ورواه عنه: عبدهللا بن احلسن 

 قد اختُلف عمَّن دون إبراهيم بن حممد:يتبني أنه  ، ومن التخريج قبله،ومن هذا العرض
 أوًًل: اخلالف عمَّن دون إبراهيم بن حممد بن طلحة:

 ابن أيب ذئب: -2
 اختُلف عنه:

فرواه احلسني بن حممد املروذي، عنه، عن حممد بن زيد بن املهاجر، عن إبراهيم بن  *
 .حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، موقوفًا

السي، عن ابن أيب ذئب، عن حممد بن زيد بن املهاجر، عن ورواه أبو داود الطي *
 .إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن سعيد بن زيد، مرفوًعا

 ورواه شبابة بن سوار، عن ابن أيب ذئب، حممد بن زيد، عن رجل قد مسَّاه، عن سعيد *
 بن زيد، مرفوًعا.

بابة أهبم إبراهيم بن والذي يظهر أن الطيالسي وشبابة متفقان يف روايتيهما، إال أن ش
 حممد بن طلحة، والطيالسي مسَّاه.

 والقدر املشرتك بينهما هو أن الصحايب سعيد بن زيد، ال عبدهللا بن عمرو، وأن احلديث
 مرفوع، ال موقوف.

، (3)أوثق من احلسني بن حممد املروذي، وإن كان ثقةوكل منهما ، (8)وكالمها ثقة حافظ
 جحان.واجتماعهما أوىل بالقوة والر 

________________________ 

 .-إن شاء هللا-دار: إبراهيم بن حممد بن طلحة، كما مرَّ يف التخريج، وتت ي دراسته ( اخُتلف عنه يف تسمية امل2)

 (.8733، 8334( تقريب التهذيب )8)

 (.2343( تقريب التهذيب )3)
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، ولرواية احلسني املروذي -كما سبق ويت ي-على أن لكال الوجهني أصاًل عن صحابيه 
أصاًل عن راويه القريب، وهو مدار احلديث: إبراهيم بن حممد بن طلحة، فروايُته احلديَث عن 

 عبدهللا بن عمرو مشهورة، وهذا يقوي جانب رواية احلسني املروذي.
ن حيدث باحلديث عن حممد بن زيد، عن إبراهيم بن والذي يظهر أن ابن أيب ذئب كا

حممد بن طلحة، عن سعيد بن زيد، مرفوًعا، على جهة الرواية، وكان عنده عن عبدهللا بن 
 عمرو، موقوفًا، فرمبا حدَّث به مذاكرًة، أو حنوها، بداللة ما سبق من قرائن، وهللا أعلم.

 حممد بن زيد بن املهاجر: -8
 اختُلف عنه:

ابن أيب ذئب عنه، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو بن  فرواه *
 .العاص موقوفًا، وعن سعيد بن زيد مرفوًعا

ورواه هشام بن سعد، عن حممد بن زيد، عن عاصم بن عبيدهللا، عن عاصم بن  *
 .عمر، عن سعيد بن زيد

 ن سعيد بن زيد.ورواه ابن هليعة، عن حممد بن زيد، عن أيب غطفان بن طريف، ع *
، واحملفوظ عن (8)، وهشام بن سعد صدوق له أوهام(2)وابن هليعة معروف بالضعف

 .(3)حممد بن زيد: ما رواه ابن أيب ذئب، فإنه ثقة مشهور
واحلديث رواه ابن وهب، عن عمر بن حممد بن زيد العمري، عن عاصم بن عبيدهللا، 

ث هشام بن سعد، ولعله اختلط عليه صواب حدي -فيما يظهر-، وهذا (4)عن سعيد بن زيد
 احلديثان: حديث إبراهيم بن حممد بن طلحة، وحديث عاصم بن عبيدهللا.

وقد أورد الدارقطين من اخلالف عن حممد بن زيد بن املهاجر وجهي ابن أيب ذئب، 
 .(3)وهشام بن سعد، ومل حيكم فيهما بشيء

 
________________________ 

 .(397)ص ثاين والعشرينسبق ترجيحه يف احلديث ال( 2)

 (.7864( تقريب التهذيب )8)

 (.9428( تقريب التهذيب )3)

 .(8/4، املدونة )/احملاربة(42)( موطت ابن وهب 4)

 (.4/487( العلل )3)
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 سفيان الثوري: -3
 اختُلف عنه:

لرمحن بن مهدي، وحيىي بن سعيد القطان، وحممد بن عبدالوهاب فرواه وكيع، وعبدا *
الكويف، وعبداجمليد ابن أيب رواد، عن الثوري، عن عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد 

 .بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا
ورواه عبدالرزاق، عن الثوري، عن عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد بن  *
 .عن عم ِّه، عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا طلحة،
 ورواه معاوية بن هشام، عن الثوري، واختُلف عنه: *
 .فرواه زيد بن إمساعيل، عن معاوية، عن الثوري، كرواية اجلماعة، عنه **  
ورواه أمحد بن سليمان، عن معاوية، عن الثوري، كروايتهم، لكنه مسى شيَخ  **  

 .إبراهيم بن طلحة احلسن: حممد بن عبدهللا بن
 ورواه قبيصة، عن الثوري، عن عبدهللا بن دينار، عن عبدهللا بن ُعمر. *

 ،(8)، وحديثه عن الثوري خاصة ضعيف(2)فتما رواية قبيصة، فقبيصة صدوق رمبا خالف
 وخمالفته حلفاظ أصحاب الثوري، كالقطان، وابن مهدي، تدل على نكارة روايته هذه.

 عن احلديث هذا برواية تفرد :يقال»دادي بعد أن أخرج روايته: وهلذا قال اخلطيب البغ
 عن فظحيُ  وإمنا ،أعلم وهللا ،اجلمال سعيد بن أمحد غريُ  عنه يروه ومل ،قبيصة :الثوري سفيان

 بن عبدهللا عن طلحة، بن حممد بن إبراهيم عن احلسن، بن احلسن بن عبدهللا عن الثوري،
 «. النيب عن ،عمرو

 عاوية بن هشام، فالراوي عنه: زيد بن إمساعيل، هو الصائغ، وهو ثقة، قال فيهوأما رواية م
 .(4)«احلديث مستقيم»، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: (3)«حمله الصدق»ابن أيب حامت: 

 .(3)وأمحد بن سليمان هو الرهاوي، وهو ثقة حافظ
________________________ 

 (.3323( تقريب التهذيب )2)

 (.3/489( هتذيب التهذيب )8)

 (.3/337( اجلرح والتعديل )3)

(4( )2/838.) 

 (.43( تقريب التهذيب )3)
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، (2)صدوق له أوهاموالظاهر أن خالفهما راجع إىل شيخهما معاوية بن هشام، فإنه 
 وأصح روايتيه ما وافق فيه مجاعة الرواة عن الثوري.
، والذي «قبله الذي والصواب خطت هذا»ولذا فقد عقَّب على روايته النسائي بقوله: 

قبله عنده هو رواية حيىي القطان، عن الثوري، عن عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد 
يعين: يف تسمية الراوي إبراهيم بن »نقل كلمة النسائي:  ، قال ابن حجر بعد أن(8)بن طلحة

 .(3)«هبَ لَ حممد، وأن معاوية بن هشام قَـ 
عن الثوري،  -يف رواية مسدد، عنه-وأما رواية عبدالرزاق، فإن حيىي القطان قد قال 

، وقال وكيع، عن الثوري، «طلحة بن حممد بن إبراهيم عمي حدثين»عن عبدهللا بن احلسن: 
 .«طلحة بن حممد بن إبراهيم خاله عن» بن احلسن: عن عبدهللا

والد عبدهللا بن -وتفيد ترمجة إبراهيم بن حممد بن طلحة أنه أخو حسن بن حسن 
ألمه، فهو عمٌّ له من جهة أُخوَّته ألبيه، وقد يكون إطالق اخلال عليه لكونه من  -احلسن

 أًخا لألب من جهة األم، أو هو خطت من وكيع.
: أن الظاهر أن عبدالرزاق اختلط عليه، أو انتقل، ذكر العمومة إىل ما بعد واملراد هنا

إبراهيم بن حممد بن طلحة، وصواهبا أن تكون قبله، فإن من سواه عن الثوري ال يذكر بني 
 إبراهيم بن حممد بن طلحة وعبدهللا بن عمرو أحًدا.

ن، عن إبراهيم بن حممد فاحملفوظ عن الثوري: رواية اجلماعة عنه، عن عبدهللا بن احلس
 بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا.

 عبدهللا بن احلسن: -4
 اختُلف عنه:

فرواه سفيان الثوري، وعبدالعزيز بن املطلب، عنه، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة،  *
 .عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا

________________________ 

 (.9772( تقريب التهذيب )2)

 .-بإذن هللا-( وسيت ي حبث حول كلمة النسائي هذه 8)

 (.9/397اف )( النكت الظر 3)
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، عن عبدهللا بن ورواه وهيب، عن عبدهللا بن احلسن، قال: حدثين بعض بين عمي *
 .عمرو

 .ورواه سعري بن اخلمس، عن عبدهللا بن احلسن، عن عكرمة، عن عبدهللا بن عمرو *
ورواه جويرية بن أمساء، عن عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن  *

 عبدهللا بن الزبري، عن أبيه.
واية الثوري، وعبدالعزيز لر  -فيما يظهر-ورواية وهيب، عن عبدهللا بن احلسن، موافقة 

بن املطلب، وإمنا أهبم فيها إبراهيم بن حممد بن طلحة، وقد سبق بيان قرابته لعبدهللا بن 
 احلسن، فعربَّ عنها هنا بقوله: بعض بين عمي، وإمنا هو عمَّه، أخو أبيه ألمه.

وقد عطف عبدهللا بن احلسن يف رواية وهيب، فقال: وحدثين رجل من موالينا، عن أيب 
 : عبدالرمحن بن هرمزاملوىلهريرة، وقد تبني بروايات أخرى عن عبدالعزيز بن املطلب أن املراد ب

 .(2)األعرج
نشط واملراد هنا أن اإلهبام وقع يف الرواية املعطوفة أيًضا، فلعل عبدهللا بن احلسن مل ي

للتصريح بشيخيه حني حدَّث به وهيًبا، وقد ضبطهما عنه الثوري، وعبدالعزيز بن املطلب، 
 فجوَّدامها.

وقد وافق الثوريَّ، وعبَدالعزيز بن املطلب، على جعله عن عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم 
، -كما سلف-بن حممد بن طلحة: جويريُة بن أمساء، ووهيٌب يوافقهم يف املؤدَّى أيًضا 

وخالفهم مجيًعا: سعري بن اخلمس، فرواه عن عبدهللا بن احلسن، عن عكرمة، عن عبدهللا بن 
 عمرو.

والقدر املشرتك بني الرواة املذكورين، وفيهم إمام كالثوري، وثقة ثبت كوهيب، دليل 
 على خطت سعري بن اخلمس يف ذكر عكرمة يف هذه الطريق.

 .(8)صدوق وسعري
________________________ 

، من طريق عبدالعزيز. والعطف (3/846) األوسط يف والطرباين ،(8328) ماجه وابن ،(2862) ( أخرجها أمحد2)
يف رواية وهيب يدل على أن رواية عبدالعزيز، عن عبدهللا بن احلسن، عن األعرج، عن أيب هريرة، ليست خمالفة لرواية 

بل هي رواية كان عبدهللا بن احلسن يعطفها عليها، وهو ما استظهره ابن  من رواه عنه، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة،
 ، وثبت ظن احلافظ برواية وهيب.«فكتن لعبدهللا بن احلسن فيه شيخان(: »9/876حجر، فقال يف النكت الظراف )

 (.8438التهذيب )تقريب ( 8)
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 احلسن، بن عبدهللا عن اخلمس، بن سعري رواه هكذا»سعري:  قال الطرباين عقب رواية
 فخالف ،احلسن بن عبدهللا عن الثوري، سفيان ورواه .عمرو بن عبدهللا عن عكرمة، عن

 ، مث ساق رواية الثوري.«روايته يف اسعريً 
 بن عبدهللا حديث من غريب حديث هذا: »-أيًضا-وقال أبو نعيم عقب رواية سعري 

 ،احلديث عزيز كويف وهو ،(2)مساخل بن سعري إال عنه رواه أعلم ال مة،عكر  عن ،احلسن
 «.حديثه معيُ 

 عن عكرمة، عن احلديث روي وقد»وقد كان الطرباين قال بعقب ما تقدم نقله عنه: 
، مث أسنده من الطريق اآل ي ذكرها، ورمبا  «احلسن بن عبدهللا رواية غري من عمرو، بن عبدهللا

نه إىل أن سعريًا دخل عليه حديُث عكرمة من رواياٍت أخرى، فجعلها يف كانت هذه إشارًة م
 حديث عبدهللا بن احلسن، وال تصح عنه.

ورواية عكرمة للحديث مشهورة، أخرجها غري واحد من طريق أيب األسود، عن عكرمة، 
 .(8)عن عبدهللا بن عمرو بن العاص

عليها برواية سعري، عن عبدهللا بن  وممن أخرج هذه الطريق: النسائي يف ُسننَـْيه، وعقَّب
احلسن، وأتبع روايَة سعري برواية حيىي القطان، عن الثوري، مث برواية معاوية بن هشام، عن 

 الثوري.
 ،خطت هذا»وقد وقع يف سننه الصغرى )اجملتىب( بعقب رواية حيىي القطان، عن الثوري: 

 .(3)«اخلمس بن سعري حديث والصواب
 ،«بالصواب أوىل هذا»: سفيان عن حيىي، حديث عقيب س قال»نده: ونقله املزي، فجاء ع

حديث »قال س: »، ونقله يف موضع آخر، فجاء: (4)«اخلمس بن سعري حديث من :يعين

________________________ 

 ( حترف يف املطبوع هنا ويف إسناد احلديث إىل: سعيد بن احلسني.2)

(، والطربي يف 3333(، والكربى )7/223(، والنسائي يف الصغرى )8424(، والبخاري )7424( أخرجه أمحد )8)
(، والقطيعي يف جزء 3/846(، واألوسط )24347/مسند ابن عباس(، والطرباين يف الكبري )2292هتذيب اآلثار )
 (، وغريهم.2/333(، والبيهقي )262األلف دينار )

أ(، 884)ق القدس(، ونسخة 9/343صحة ما يف املطبوع: الطبعة احملققة يف دار التتصيل )للتثبت من  ( راجعتُ 3)
 ب(.884(، ونسخة مكتبة األحقاف )ق438ونسخة احملمودية )ق

 (.9/876( حتفة األشراف )4)
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 ، يعين: أن الصواب: حديث عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة،«سعري خطت
 .(2)«عن عبدهللا بن عمرو

 هذا»ى، بل فيه بعقب رواية معاوية بن هشام، عن الثوري: ومل يقع كل ذلك يف الكرب 
 «.قبله الذي والصواب خطت

، حمرف «هذا خطت والصواب حديث سعري»والذي يظهر أن ما يف املطبوع، وهو قوله: 
 «.هذا أوىل بالصواب من حديث سعري»عما يف نقل املزي: 

الصواب حديث » وقد تعقب ابن حجر نقل املزي بتن الذي يف رواية ابن السين:
 ، لكن قد يكون هذا خطت متداواًل يف نسخ هذه الرواية.«سعري

وأما ما يف الكربى، فهو حبث آخر، سبق يف ختطئة معاوية بن هشام يف قلب اسم 
 شيخ عبدهللا بن احلسن.

وعليه، فالنسائي خيط ِّئ سعريًا يف جعله عن عبدهللا بن احلسن، عن عكرمة، ويصو ِّب 
 عن إبراهيم بن حممد بن طلحة.أنه عن عبدهللا، 

وأما رواية جويرية بن أمساء، فإنه قد خالف اجلميَع: سفياَن الثوري، وعبَدالعزيز بَن 
 املطلب، ووهيًبا، وسعرَي بَن اخلمس، يف جعله من حديث عبدهللا بن الزبري، عن أبيه، وغلط يف

 بال أبيه.و بن العاص،  ذلك، والصواب ما رواه اجلماعة من جعله من حديث عبدهللا بن عمرو
 ، لكن الراوي عنه: أبو اليقظان سحيم بن حفص، كان نسابة أخباريًّا،(8)وجويرية صدوق

 .(3)ه توثيًقا فيما يروي إال للندمي صاحب الفهرستفيومل أجد 
 ،الزبري بن عبدهللا حديث من غريب حديث هذا»وقد قال الدارقطين يف هذه الرواية: 

 القاضي عن إال نكتبه ومل ،جويرية عن ،حفص بن سحيم اليقظان وأب به تفرد ،الزبري عن
 .(4)«احملاملي

، بالنظر إىل القدر املشرتك -كما سبق-فهذه الرواية خطت، والصواب رواية اجلماعة 
 بينهم، وإن اختلفوا يف جهات أخرى من اإلسناد.

________________________ 

 (.9/397( حتفة األشراف )2)

 .(622تقريب التهذيب )( 8)

 (.247( الفهرست )ص3)

 (.29/36(، تاريخ بغداد )2/284)( أطراف الغرائب واألفراد 4)
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 اخلالف عن إبراهيم بن حممد بن طلحة: ثانًيا:
 تلخص أنه اختُلف عنه:

فرواه حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا  *
 .بن عمرو بن العاص موقوفًا، وعن سعيد بن زيد مرفوًعا

 ورواه عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا. *
على الرواية املوقوفة من رواييت حممد بن هذا اخلالف، مقتصرًا  ابن أيب خيثمةوقد أورد 

 ، مث أسند رواية عبدهللا بن احلسن املرفوعة.«احلديث وقف قال، كذا»زيد، وقال عقبها: 
 إىل غرابة وقف احلديث، وترجيح رفعه. وهذه إشارةٌ 

 :-يف رواية-ل ابن معني و ، إال أن عبدهللا بن احلسن أجل قدرًا، وفيه ق(2)والراويان ثقتان
، «شيخ ثقة»وأما حممد بن زيد، فقد قال فيه أمحد:  ووثقه بإمجال غريه، ،(8)«متمون ثقة»

 .(3)غريمهابإمجال ، ووثقه «يعترب به»، ومرة: «حيتج به»وقال الدارقطين مرة: 
 احلديث املوقوف كان عند ابن أيب ذئب، عن حممد بن زيد، وكان أن ه يظهروقد سبق أن

بل اشتهر عنه اإلسناد اآلخر حملمد بن زيد، وهو روايته عن  ابن أيب ذئب ال يرويه دائًما،
 إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن سعيد بن زيد.

ال على جهة الرواية،  ، واحلكايةُ لها التقصريُ دخُ فهذا قد يشري إىل أن الرواية املوقوفة يَ 
 وَّدة يف سائرخبالف رواية عبدهللا بن احلسن، فهي رواية مشهورة عنه، رواها عنه مجع، وهي جم

 الروايات عنه.
 ومع أن ابن أيب خيثمة أطلق الوقف على رواية ابن أيب ذئب هذه، إال أن فيها أن عبدهللا

، ««شهيد فهو ماله دون قتل من»: هللا كتاب يف أن وأشهد»بن عمرو بن العاص قال: 
 آية إىل القرآن الكرمي، وليس وقًفا جمرًَّدا. وهذا فيه نسبةٌ 

ال يصح عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، ملا سبق من قرائن، وأن رفع والظاهر أنه 
 هو احملفوظ عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، كما أشار ابن أيب خيثمة. احلديث إىل النيب 

________________________ 

 (.3874، 3264( تقريب التهذيب )2)

 (.8/382( هتذيب التهذيب )8)

 (.3/397( هتذيب التهذيب )3)
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 احلكم على اإلسناد الراجح:
 .ترجح أن إبراهيم بن حممد بن طلحة يرويه عن عبدهللا بن عمرو بن العاص، عن النيب 

 .(2)بن حممد بن طلحة ثقة وإبراهيم
يف رواية حيىي القطان، وحممد بن  من عبدهللا بن عمرو بن العاص وقد صرَّح بسماعه

 عبدالوهاب الكويف، عن سفيان الثوري، عن عبدهللا بن احلسن.
 طلحة، بن حممد بن إبراهيم عن ،املوقوفة املهاجر بن زيد بن حممدوأما ما يف رواية 

فعاًل مبنيًّا « ذكر»، فهذه حيتمل فيها أن تكون ...«عمرو بن عبدهللا أن ذكر»: قال
، على «عبُدهللا بُن عمروقال: ذََكر »، وهو صريح يف االنقطاع، وأن تكون: (ذُكِّر) للمجهول

 معىن: قال حممد بن زيد: ذَكر إبراهيم بن حممد بن طلحة، أن عبدهللا بن عمرو...
 .-كما سلف-هو ثابت والتفسري الثاين أوفق للتصريح بالسماع، و 

 .-رضي هللا عنه-وعليه، فهذا إسناد صحيح إىل عبدهللا بن عمرو بن العاص 
وقد أخرجه الرتمذي من طريق عبدالعزيز بن املطلب، ومن طريق سفيان الثوري، كالمها 
 عن عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عبدهللا بن عمرو، وقال عقب الطريق

 «.هذا حديث حسن صحيح»، وعقب الثانية: «حديث عبدهللا بن عمرو حسن» األوىل:
ها يف تضاعيف هذه وقد جاء احلديث عن عبدهللا بن عمرو بعدة أسانيد، سبق بعضُ 

 موىل ثابت نع ،األحول سليمان من طريق (8)الدراسة، ومنها ما أخرجه مسلم يف صحيحه
 ، عنه.عبدالرمحن بن عمر

 .(3)ها اختالف يطول استقصاؤهوعنه طرق أخرى يف بعض
 

أورد ابن أيب خيثمة خالفًا عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، فبدأ برواية حممد بن زيد بن 
 وقف قال، كذا»املهاجر، عنه، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص، موقوفًا، مث قال: 

 ن عبدهللا بن عمرو، مرفوًعا.، مث أسند رواية عبدهللا بن احلسن، عن إبراهيم، ع«احلديث

________________________ 

 (.834( تقريب التهذيب )2)

(8( )242.) 

 (.28/362(، علل الدارقطين )998، 332، 332، 6/436(، إحتاف املهرة )372، 9/342انظر: حتفة األشراف )( 3)
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 وهو يستغرب هبذا وقف احلديث، ويشري إىل ترجيح رفعه.
ومل يتبني يل ما استخدم ابن أيب خيثمة من قرائن لذلك، لكن أيَّده: أن عبدهللا بن 
احلسن أوثق من حممد بن زيد بن املهاجر، وأن رواية حممد بن زيد املوقوفة يظهر أنه جاءت 

احلكاية واملذاكرة أو حنوها، ال على جهة الرواية كما جاءت رواية عبدهللا من طريٍق على جهة 
 بن احلسن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:2/379)التاريخ الكبري الس ِّ
 :الرباء بن الربيع وأما -4714
 إسحاق، أيب عن شعبة، حدثنا: قال عبدامللك، بن هشام الوليد أبو فحدثنا -4714

 من قدم إذا كان  هللا رسول أن ،الرباء عن ،-عازب بن الرباء ابن: يعين- الربيع عن
 .«حامدون لربنا ،عابدون ،تائبون ،آيبون»: قال سفر

 ،الرباء عن إسحاق، أيب عن شريك، أخربنا: قال األصبهاين، ابن حدثنا -4714
  «.حامدون لربنا ،تائبون ،آيبون»: قال سفر من قفل إذا النيب كان: قال

 .الرباء عن إسحاق، أيب عن: قال كذا
 

 :أبو إسحاق، عن الربيع بن الرباء، عن الرباء الوجه األول:
(، وأبو نصر العكربي يف 542(، والطرباين يف الدعاء )2722أخرجه ابن حبان ) *
، من طريق -(وأجزاء أخرى /ضمن: صفة النيب 2كما يف املنتقى منه للضياء )-حديثه 

 فضل بن احلباب،أيب خليفة ال
 ( عن يوسف بن موسى،59واحملاملي يف الدعاء )

 ، به، بنحوه.أيب الوليد الطيالسيكالمها )أبو خليفة، ويوسف( عن 
 ،-(9443ومن طريقه الرتمذي )-( 782وأبو داود الطيالسي ) *

 (، عن يزيد بن هارون،25692(، وأمحد )94923وابن أيب شيبة )
 (،52(، واحملاملي يف الدعاء )994(،  والروياين )2723(، وأبو يعلى )25476وأمحد )

 من طريق حممد بن جعفر غندر،
 ( عن حيىي بن سعيد القطان،25846وأمحد )

 ( عن عبدامللك بن عمرو أيب عامر العقدي،25683و)
 ( من طريق خالد بن احلارث،23935والنسائي يف الكربى )

 ( من طريق هبز بن أسد،2664وأبو يعلى )
 (، من طريق عفان،2/55(، وابن قانع )52لي يف الدعاء )واحملام
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 ( من طريق عمرو بن مرزوق،542والطرباين يف الدعاء )
 /أطرافه( من طريق مسلم بن إبراهيم،2482والدارقطين يف األفراد )

عشرهتم )الطيالسي، ويزيد بن هارون، وغندر، والقطان، والعقدي، وخالد بن احلارث، 
 ، به، بنحوه.شعبةق، وعفان، ومسلم( عن وهبز، وعمرو بن مرزو 

 إال أن مسلًما أسقط الربيع بن الرباء، فجعله عن أيب إسحاق، عن الرباء، مباشرة.
 (، من549، والطرباين يف الدعاء )-(2/486كما يف إحتاف املهرة )-وأخرجه أبو يعلى  *

 ، به، بنحوه.سحاقأيب إ، عن (2)طريق إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق، عن أبيه
 :أبو إسحاق، عن الرباء :ثاينالوجه ال

 ، به، بنحوه.ابن األصبهاين( عن إبراهيم بن هانئ، عن 75أخرجه احملاملي يف الدعاء ) *
، وأمحد -(542ومن طريقه الطرباين يف الدعاء )-( 3243وأخرجه عبدالرزاق ) *

قوب بن سفيان يف املعرفة (، ويع53، 42(، والسري بن حيىي يف حديث الثوري )25685)
 (، واخلرائطي يف مكارم األخالق23937، 5722(، والنسائي يف الكربى )2/623والتاريخ )

 /32يف فوائده ) الرفَّاء (، وأبو علي حامد بن حممد اهلروي77(، واحملاملي يف الدعاء )524)
 سفيان الثوري، (، من طريق7/292(، وأبو نعيم يف حلية األولياء )ضمن جمموع ثالثة أجزاء

 ( من طريق زكريا بن أيب زائدة،94928، 93223وابن أيب شيبة )
(، وعبدالغين املقدسي يف 73(، واحملاملي يف الدعاء )23937والنسائي يف الكربى )

 (، من طريق إسرائيل بن يونس،227الرتغيب يف الدعاء )
( من 2722( من طريق حيىي بن آدم، وابن حبان )23937والنسائي يف الكربى )

( من طريق خالد بن حيىي، وأبو احلسني 542طريق عبيدهللا بن موسى، والطرباين يف الدعاء )
/خمطوط( من طريق جرير، أربعتهم )حيىي بن 93) احلسان الغرائب فوائدالابن اجلندي يف 

 آدم، وعبيدهللا، وخالد، وجرير( عن فطر بن خليفة،
 بن أيب إسحاق،( من طريق يونس 53واحملاملي يف الدعاء )

 ( من طريق علي بن أيب املغرية،459واخلطيب يف املتفق واملفرتق )
________________________ 

 ،«وتابعه إبراهيم بن يوسف عند أيب يعلى»حجر أباه يف نقله رواية أيب يعلى، بل قال عقب رواية شعبة:  مل يذكر ابن  ( 2)
 .-(2/38التهذيب )هتذيب لذهيب فيما نقله ابن حجر يف كما ذكر ا-ولعله أضمره اختصارًا، فإن إبراهيم مل يدرك جده 



 اخلمسونو  رابعالاحلديث  587                                                                                                

 ( من طريق أبان بن تغلب، 2/255والرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين )
  وحممد بن خالد الضيب،

مثانيتهم )الثوري، وزكريا، وإسرائيل، وفطر، ويونس، وابن أيب املغرية، وأبان، والضيب( عن 
 ، به، بنحوه، ويف لفظ جرير، عن فطر، زيادات.قأيب إسحا

أدخل الربيع بن الرباء بني أيب إسحاق  -من رواية خالد بن حيىي، عنه-إال أن فطرًا 
 رواية شعبة املاضية يف الوجه األول.على والرباء، وروايته معطوفة 

 وقال عبيدهللا بن موسى، عن فطر: عن أيب إسحاق، قال: مسعت الرباء.
 

 روى احلديث أبو إسحاق السبيعي، واخت لف عنه:
 :الرباء عن الرباء، بن الربيع عن إسحاق، أبو: األول الوجه

من رواية أيب الوليد، وأيب داود الطيالسيني، ويزيد بن هارون، وحممد -ورواه عنه: شعبة 
دي، وخالد بن بن جعفر غندر، وحيىي بن سعيد القطان، وعبدامللك بن عمرو أيب عامر العق

، وإسحاق بن أيب إسحاق، وفطر -احلارث، وهبز بن أسد، وعمرو بن مرزوق، وعفان، عنه
 .-من رواية خالد بن حيىي، عنه-بن خليفة 
 :الرباء عن إسحاق، أبو: الثاين الوجه

 وزكريا الثوري،، وسفيان -من رواية مسلم بن إبراهيم، عنه-ورواه عنه: شريك، وشعبة 
من رواية حيىي بن آدم، وعبيدهللا بن -بن خليفة  وفطر ،بن يونس وإسرائيل ،بن أيب زائدة

حممد و  ،بن تغلب وأبان املغرية، أيب بنعلي و  ،بن أيب إسحاق ويونس ،-موسى، وجرير، عنه
 .الضيببن خالد 

 ومنه يتبني أنه قد اخت لف عن اثنني دون أيب إسحاق:
: اخلالف عمَّن دون أيب إسحاق السبيعي:  أوًلا

 شعبة: -2
فرواه أبو الوليد، وأبو داود الطيالسيان، ويزيد بن هارون، وغندر، وحيىي القطان، وأبو  *

عامر العقدي، وخالد بن احلارث، وهبز بن أسد، وعمرو بن مرزوق، وعفان، عن شعبة، عن 
 .أيب إسحاق، عن الربيع بن الرباء، عن الرباء
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 سحاق، عن الرباء، بإسقاط الربيع.ورواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن أيب إ *
 عن ،شعبة عن ،مسلم حدثناه هكذا»قال القاضي أمحد بن حممد بن عيسى الربيت: 

 .(2)«الرباء عن ،الرباء بن الربيع عن ،إسحاق أيب عن :واحملفوظ، الرباء عن ،إسحاق أيب
رادته فهو يستغرب رواية مسلم بن إبراهيم هذه، ويذكر احملفوظ، وحيتمل يف عبارته إ

 احملفوظ عن شعبة، واحملفوظ عن أيب إسحاق.
، إال أنه خالف هنا مجًعا من حفَّاظ أصحاب شعبة، (2)ومسلم بن إبراهيم ثقة مأمون

وفيهم أحفظ أصحابه، وهو غندر، وفيهم كبار الثقات، كالقطان، ويزيد بن هارون، وعفان، 
 بن إبراهيم تقصريًا، أو خطأً. وغريهم، فهؤالء جوَّدوه، فذكروا فيه الربيع، وأسقطه مسلم

يف رواية الطيالسيني، وغندر، وخالد بن -واحتمال اخلطأ هنا وارد، ألن شعبة قد ذكر 
 .عن أيب إسحاقه خطأً يقو ِّي عدَّ إسقاطِّ تصريح أيب إسحاق بسماع الربيع، فهذا قد  -احلارث
 فطر بن خليفة: -2

 اخت لف عنه:
 .موسى، وجرير، عن فطر، عن أيب إسحاق، عن الرباءفرواه حيىي بن آدم، وعبيدهللا بن  *
حىي، عن فطر، عن أيب إسحاق، عن الربيع بن الرباء، عن الرباء، ـورواه خالد بن ي *

 بإدخال الربيع فيه.
كما -ورواية خالد إمنا أخرجها الطرباين، وقرهنا برواية شعبة، اليت ي دَخل فيها الربيع 

الظاهر أنه محل الروايتني على بعضهما، وإال فالذي رواه ثالثة من الثقات، عن ، و -سلف
، عن فطر، ذكر تصريح (9)فطر، بإسقاط الربيع، بل إن يف رواية عبيدهللا بن موسى، وهو ثقة

 أيب إسحاق بالسماع من الرباء بن عازب.
 :السبيعي اخلالف عن أيب إسحاق ثانياا:

 تلخص أنه اخت لف عنه:

________________________ 

 (.2/275( أطراف الغرائب واألفراد )2)

 (.6626( تقريب التهذيب )2)

 (.4948( تقريب التهذيب )9)
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بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن الربيع بن يوسف بن إسحاق اه شعبة، و فرو  *
 .الرباء، عن الرباء

بن  وفطر ،بن يونس وإسرائيل ،بن أيب زائدة وزكريا الثوري،ورواه شريك، وسفيان  *
 وحممد بن خالد الضيب. وأبان بن تغلب، املغرية، أيب وعلي بن ويونس بن أيب إسحاق، خليفة،

هذا اخلالف، فبدأ بتخريج رواية شعبة، مث ثَّنَّ برواية شريك  أيب خيثمةابن وقد عرض 
 «.الرباء عن إسحاق، أيب عن: قال كذا»فقال عقبها:  وحدها،

 فاستغرب إسقاط الربيع بن الرباء، وأشار إىل ترجيح إثباته.
وي لحظ أن مجاعة الرواة عن أيب إسحاق، عن الرباء، مباشرة، فيهم كبار أصحابه، 

 دماء من رواته، كالثوري، وشريك، وإسرائيل.والق
 إال أن الذي أثبت الربيع عنه هو احلافظ الثبت شعبة بن احلجاج، وهو من أرفع أصحاب

، مع ما له من العناية التامة بباب السماعات، واالتصال، واالنقطاع، وتابعه (2)أيب إسحاق
 ف ثقة، بل قال ابن عيينة:يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق، عن جده، فذكر الربيع، ويوس

، وإن كانت الرواية عنها فيها (2)، وحنوه البن حبان«منه أحفظ إسحاق أيب ولد يف يكن مل»
 .(9)لني، ألن الراوي عنه: ابنه إبراهيم بن يوسف، صدوق يهم

، فالظاهر أن (4)وأبو إسحاق مذكور بالتدليس، ذكره به النسائي، وابن حبان، وغريمها
منا كان من قَِّبله هو، على جهة التدليس، فإنه قد مسع من الرباء بن عازب، ومل إسقاط الربيع إ

 يسمع هذا احلديث منه، إمنا مسعه من ابنه الربيع، عنه.
 إسحاق، أيب عن احلديث هذا الثوري وروى»وهلذا أخرج الرتمذي رواية شعبة، مث قال: 

 «.أصح شعبة ورواية الرباء، بن الربيع عن :فيه يذكر ومل الرباء، عن
وبوَّب النسائي لالختالف عن أيب إسحاق، فأخرج رواية الثوري، وإسرائيل، وفطر، عن 

 ، مث أسند رواية شعبة.«الرباء من يسمعه مل إسحاق أبو»أيب إسحاق، عن الرباء، مباشرة، مث قال: 

________________________ 

 (.722-2/733)شرح علل الرتمذي ( 2)

 (.4/489(، هتذيب التهذيب )7586( تقريب التهذيب )2)

 (.274( تقريب التهذيب )9)

 (.42ص)طبقات املدلسني (، 9/256لتهذيب )( هتذيب ا4)
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 ذكر»هذا، وقد أخرج ابن حبان رواية شعبة، بذكر الربيع بن الرباء، مث بوَّب بقوله: 
، فأخرج رواية «معلول ذكرناه الذي شعبة خرب أن العلم صناعة يف املتبحر غري يوهم قد خربر 

 ...، فذكره.الرباء مسعتفطر بن خليفة، عن أيب إسحاق، قال: 
فضرب ابن حبان التعارض بني رواية أيب إسحاق احلديث عن الربيع، عن الرباء، وبني 

 .(2)«امجيعً  أبيه من ومسعه ،الربيع من مسعه: »تصرحيه بسماع الرباء، وأجاب عن ذلك بقوله
ويظهر من هذا أن ابن حبان قبل رواية فطر، مع أن فطرًا معروف بذكر ألفاظ السماع 

، وهذا -(2)كما سبق يف احلديث السابع والعشرين- هالعادة وقلة التنب  السجية و على سبيل 
 ظاهر ملن نظر يف مرويات فطر، وقارهنا بغريها.

ار أصحاب أيب إسحاق ممن رواه عنه، عن الرباء، ال يذكرون السماع كما ذكره مث إن كب
 فطر، وهذا دليل على خطئه فيه.

وقد جرى ابن حبان يف كالمه املذكور على أصله الذي جرى عليه كثريًا، وهو تقدمي 
 تصحيح األوجه املختلفة على حترير الصواب منها، وقبول  حديث الثقة وإن عارضه غريه.

صواب أن ذكر السماع غلط، وأن أبا إسحاق إمنا مسع احلديث من الربيع بن الرباء، وال
عن الرباء، كما صرح به لشعبة، ورواه البن ابنه يوسف بن إسحاق، لكنه رمبا دلسه، فرواه 

 عن الرباء، مباشرة، دون أن يصرح بالسماع، وعلى هذا روته مجاعة  أصحابه عنه.
 بن وفطر ،إسحاق أيب بن يونس وأبوه ،يونس بن إسرائيل رواه»قال ابن حجر: 

 .واسطة بغري الرباء، عن إسحاق، أيب عن كلهم وشريك، ،والثوري ،خليفة
 .الرباء بن الربيع بواسطة ،إسحاق أيب عن ،شعبة ورواه

 .يعلى أيب عند يوسف، بن إبراهيم وتابعه
. عنه حبان، ناب أخرجه الرباء، من بسماعه إسحاق، أيب عن خليفة، بن فطر وصرح

 .(9)«أصح شعبة رواية: الرتمذي قال فقد نظر، وفيه

________________________ 

( سقطت كلمة ابن حبان هذه من )اإلحسان(، وهو ترتيب صحيح ابن حبان، البن بلبان، وهي ثابتة يف الصحيح 2)
 .(7/422« )التقاسيم واألنواع»األصل 

 .(466)ص( 2)

 (.2/488( إحتاف املهرة )9)
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، ايف اعتماد ابن حجر على كلمة الرتمذي يف ختطئةِّ تصريحِّ فطرر بالسماع قصورً لعل و 
 طَّأ مبا سبق بيانه.وإمنا ي  

 احلكم على الوجه الراجح:
 ه.ترجح أن أبا إسحاق يروي احلديث عن الربيع بن الرباء بن عازب، عن أبي

وقد صرح أبو إسحاق بسماعه من الربيع يف رواية شعبة، عنه، مع أن شعبة قد تكفل 
 مبسموع. أصاًل برواية مسموعات أيب إسحاق، دون ما مل يكن له

 .(2)والربيع بن الرباء بن عازب ثقة، وثقه العجلي وابن حبان
سحاق، هلذا وقد مسع الربيع من أبيه، صرح بذلك يف رواية غندر، عن شعبة، عن أيب إ

 .(2)احلديث، وصرح به البخاري
 فهذا اإلسناد صحيح، وقد صححه الرتمذي ملا أخرجه.

 

عرض ابن أيب خيثمة خالفًا بني شعبة، وشريك، عن أيب إسحاق، فأسند رواية شعبة، 
 عن أيب إسحاق، عن الربيع بن الرباء بن عازب، عن أبيه، مث أسند رواية شريك، عن أيب

، مشريًا إسحاق، عن الرباء بن عازب، مباشرة، بإسقاط الربيع، واستغرب هذه الرواية األخرية
 .إىل ترجيح رواية الواسطة

من أوثق أصحاب شعبة ومل يبني ِّ ما اعتمد عليه يف ذلك، وقد تبنيَّ أن مما يؤيده: أن 
سحاق مدلس، وهذا االتصال واالنقطاع، وأن أبا إقضايا عناية ب ه منلأيب إسحاق، مع ما 

 من تدليسه. -فيما يظهر-
 ووافق ابَن أيب خيثمة على ذلك: الرتمذي، والنسائي.

 ب
 ب

 ب
 ب

________________________ 

 .(2/833(، هتذيب التهذيب )2554( تقريب التهذيب )2)

 (.9/273( التاريخ الكبري )2)
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:8/228)التاريخ الكبري الس ِّ
 :املغرية بن وعقمار (7224)

 عن سنصور، عن قداسة، بن زائدة أنما: قمال سرزوق، بن عمرو حدثنما -7224
 سن توكل سما»:  هللا رسول قمال ،أبيه عن املغرية، بن قمارالع عن حسمان، عن جمماهد،
 .«اسرتقى أو اكتوى

 العقمار عن جمماهد، عن جنيح، أيب ابن عن عيينة، ابن حدثنما: قمال أيب، حدثنما -7224
 «.اكتوى أو اسرتقى سن يتوكل مل»: قمال ، النبي  به يبلغ أبيه، عن شعبة، بن املغرية بن

 .حسمان   احلديث سن نقص .العقمار عن جمماهد، عن: جنيح أيب ابن قمال كذا
 بن العقمار نما: قمال جمماهد، عن سنصور، عن جرير، نما: قمال أيب، حدثنما -7224

: بعضهم قمال: جرير قمال- حسمان فأسرت ،أحفظه مل ماحديث   أبيه، عن شعبة، بن املغرية
 قمال: قولي أيب مسعت: فقمال ،سأله أنه فأخربين ،يسأله أن -لقريش سول   ،وجزة أيب ابن
 .«اسرتقى أو اكتوى سن توكل سما»:  هللا رسول

 

 :جمماهد، عن حسمان، عن العقمار بن املغرية، عن أبيه الوجه األول:
/خمطوط( من طريق حممد 45أخرجه الضياء يف جزء منتقى من حديث مكي وغريه ) *

 ، به، بنحوه.عمرو بن سرزوقبن غالب، عن 
عن حممد بن  -(84/123ومن طريقه الطرباين )-( 85424وأخرجه ابن أيب شيبة ) *

 جعفر غندر، عن شعبة،
 ( عن عبيدة بن محيد،7/334وعلقه الدارقطين يف العلل )

 ، به، بنحوه.سنصور بن املعتمركالمها )شعبة، وعبيدة( عن 
 :جمماهد، عن العقمار بن املغرية، عن أبيه :الثماينالوجه 

 ،-(32151) البيهقي يف معرفة السنن واآلثار كركما ذ - سنن حرملة أخرجه الشافعي يف *
 ،-(5/534ومن طريقه احلاكم )-( 723واحلميدي )

 ،-(84/327ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )-( 32844وأمحد )
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ومن طريقه -( /خمطوط54حديثه عن ابن عيينة )األول من وعلي بن حرب الطائي يف 
 ،-(3814ابن منده يف فوائده )

 ( من طريق أسد بن موسى،84/124والطرباين )
 حيىي بن عبداحلميد احلماين،من طريق و 

 ( من طريق عتيق بن حممد،32151والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار )
 ( من طريق عمرو بن عون،32155و)

مثانيتهم )الشافعي، واحلميدي، وأمحد، وعلي بن حرب، وأسد، واحلماين، وعتيق، وابن 
 ، به، بنحوه.سفيمان بن عيينةعون( عن 

 ( عن علي بن حممد املصري، عن عبدهللا بن حممد7/337وأخرجه الدارقطين يف العلل ) *
 ، به، بنحوه.ابن أيب جنيحبن أيب مرمي، عن حممد بن يوسف الفريايب، عن سفيان الثوري، عن 

 -(3381ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان )-( 718وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *
 (،121ومن طريقه عبد بن محيد )-( 327ة، وعبدالرزاق يف األمايل يف آثار الصحابة )عن شعب

ومن طريقه املزي يف -( 32883، وأمحد )-(2/153(، والبيهقي )84/123والطرباين )
(، والدارقطين يف 6427(، وابن حبان )8444، والرتمذي )-(84/327هتذيب الكمال )

بن مهدي، والسري بن حيىي يف حديث الثوري (، من طريق عبدالرمحن 7/336العلل )
( عن 84/123(، من طريق قبيصة، والطرباين )7/336(، والدارقطين يف العلل )351)

عبدهللا بن حممد بن أيب مرمي، عن حممد بن يوسف الفريايب، أربعتهم )عبدالرزاق، وابن 
 /أطرافه( من طريق5123)مهدي، وقبيصة، والفريايب( عن سفيان الثوري، والدارقطين يف األفراد 

( عن إسرائيل، 7/334اخلليل بن مرة، عن روح بن القاسم، وعلقه الدارقطين يف العلل )
 أربعتهم )شعبة، والثوري، وروح، وإسرائيل( عن منصور بن املعتمر،

(، من طريق إمساعيل بن علية، والسري بن حيىي 1522(، وابن ماجه )32324وأمحد )
(، من طريق قبيصة، عن سفيان 7/336والدارقطين يف العلل )(، 351يف حديث الثوري )

( من طريق حممد بن فضيل، واخلطيب يف 51الثوري، وابن أيب الدنيا يف التوكل على هللا )
( من طريق حيىي بن ضريس، عن سفيان الثوري، عن منصور بن املعتمر، 2/23تاريخ بغداد )

 ور( عن ليث بن أيب سليم،أربعتهم )ابن علية، والثوري، وابن فضيل، ومنص
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 (،321ممن ال أخ له يوافق امسه )ص واألزدي يف ذكر اسم كل صحايب روى عن النيب 
(، من طريق إبراهيم بن 1853(، والبغوي يف شرح السنة )7/336والدارقطين يف العلل )

وهو ابن -عبيدهللا األشجعي، عن سفيان الثوري، عن محاد  عن يوسف الكندي الصرييف،
 ،-سليمانأيب 

 ، به، بنحوه.جمماهدثالثتهم )منصور، وليث، ومحاد( عن 
جمماهد، عن العقمار بن املغرية، عن أبيه، وعن حسمان، عن العقمار،  :الثمالثالوجه 
 :عن أبيه
( من طريق احلسن بن سالم، 85/64، 4/878أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد ) *

 ، به، بنحوه.أيب خيثمةعن 
 ( عن عثمان بن أيب شيبة،7/25لتاريخ الكبري )وأخرجه البخاري يف ا *
 ( عن علي بن املديين،7/24و)

 ( عن احلسني بن حريث،7463والنسائي يف الكربى )
 ( من طريق علي بن األزهر الرازي،814والرامهرمزي يف احملدث الفاصل )ص

 ،جرير بن عبداحلميدأربعتهم )عثمان، وابن املديين، وابن حريث، وابن األزهر( عن 
 به، بنحوه.

(، وابن عبدالرب يف 7/24(، والبخاري يف التاريخ الكبري )32837وأخرجه أمحد ) *
(، من طريق حممد بن بشار بندار، كالمها )أمحد، وبندار( عن حممد بن 85/64التمهيد )

( من 883( عن حجاج بن حممد، واخلطيب يف الكفاية )ص32837جعفر غندر، وأمحد )
سنصور بن نربي، ثالثتهم )غندر، وحجاج، ومعاذ( عن شعبة، عن طريق معاذ بن معاذ الع

 ، به، بنحوه.املعتمر
 

 روى احلديث جماهد، واختُلف عنه على وجهني، ووجٍه ثالث جيمعهما:
 :أبيه عن املغرية، بن العقار عن حسان، عن جماهد،: األول الوجه

، وشعبة )يف قول حممد بن جعفر غندر من رواية زائدة-ورواه عنه: منصور بن املعتمر 
 .-، عنه(، وعبيدة بن محيد، عنه-من رواية ابن أيب شيبة، عنه-
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 :أبيه عن املغرية، بن العقار عن جماهد،: الثاين الوجه
 بن عليمن رواية سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري )يف قول -ورواه عنه: ابن أيب جنيح 

، ومنصور بن -، عنه(، عنهالفريايبعن  مرمي، أيب نب حممد بن عبدهللاعن  املصري، حممد
من رواية شعبة )يف قول الطيالسي، عنه(، وسفيان الثوري )يف قول عبدالرزاق، -املعتمر 

من رواية الطرباين، عن عبدهللا بن حممد بن أيب -وعبدالرمحن بن مهدي، وقبيصة، والفريايب 
من رواية -، وليث بن أيب سليم -نه، عنه(، وروح بن القاسم، وإسرائيل، ع-مرمي، عنه

إمساعيل بن علية، وسفيان الثوري )يف قول قبيصة، عنه(، وحممد بن فضيل، ومنصور بن 
-، ومحاد بن أيب سليمان -املعتمر )يف قول حيىي بن ضريس، عن سفيان الثوري، عنه(، عنه

 .-من رواية عبيدهللا األشجعي، عن سفيان الثوري، عنه
 عن العقار، عن حسان، وعن أبيه، عن املغرية، بن العقار عن هد،جما: الثالث الوجه

 :أبيه
من رواية جرير بن عبداحلميد، وشعبة )يف قول حممد بن -ورواه عنه: منصور بن املعتمر 

، وحجاج بن حممد، ومعاذ بن -من رواية أمحد، وحممد بن بشار بندار، عنه-جعفر غندر 
 .-معاذ، عنه(، عنه

 اختُلف عمَّن دون جماهد على هذه األوجه: ومنه يتبني أنه قد
: اخلالف عمين دون جمماهد:  أوًل 

 شعبة: -3
 بن املعتمر، على ثالثةِّ األوجهِّ كل ِّها: جاء احلديث عنه، عن منصور

 فرواه حممد بن جعفر غندر: *
عنه: عن شعبة، عن منصور، عن جماهد، عن العقار بن  ،قال ابن أيب شيبةف **  

 .يهاملغرية، عن أب
وقال أمحد، وحممد بن بشار، عن غندر: عن شعبة، عن منصور، عن جماهد،  **  

 .عن العقار بن املغرية، عن أبيه، وعن حسان، عن العقار، عن أبيه
ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور، عن جماهد، عن العقار بن املغرية،  *
 .عن أبيه
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، عن شعبة، عن منصور، عن جماهد، عن ورواه حجاج بن حممد، ومعاذ بن معاذ *
 العقار بن املغرية، عن أبيه، وعن حسان، عن العقار، عن أبيه.

، -يف رواية أمحد، وبندار-والظاهر أن كالا منهم روى عن شعبة وجًها، وأن غندرًا 
 وحجاًجا، ومعاًذا، حفظوا رواية الوجهني عن شعبة، وجوَّدومها عنه، فهما حمفوظان عن شعبة.

 سفيان الثوري: -8
 روى الوجه الثاين فقط، واختُلف عنه فيه:

 فرواه ابن أيب مرمي، عن حممد بن يوسف الفريايب، واختُلف عنه: *
فرواه علي بن حممد املصري، عن ابن أيب مرمي، عن الفريايب، عن الثوري، عن  **  

 .ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن العقار بن املغرية، عن أبيه
بن  الطرباين، عن ابن أيب مرمي، عن الفريايب، عن الثوري، عن منصورورواه  **  

 .املعتمر، عن جماهد، عن العقار، عن أبيه
ورواه عبدالرزاق، وعبدالرمحن بن مهدي، عن الثوري، عن منصور، عن جماهد، عن  *

 .العقار، عن أبيه
لعقار، عن ، عن جماهد، عن ا-قرهنما-ورواه قبيصة، عن الثوري، عن منصور وليث  *

 .أبيه
ورواه حيىي بن ضريس، عن الثوري، عن منصور، عن ليث، عن جماهد، عن العقار،  *
 .عن أبيه
ورواه عبيدهللا األشجعي، عن الثوري، عن محاد بن أيب سليمان، عن جماهد، عن  *

 .العقار، عن أبيه
، وقد قال فأما اخلالف عن الفريايب، فإمنا جاء من جهة عبدهللا بن حممد بن أيب مرمي

 .(3)«بالبواطيل الفريايب عن حدث»فيه ابن عدي: 
ومل أجد له متابعًة على جعله عن الثوري، عن ابن أيب جنيح، لكنه توبع جبعله عن 

 الثوري، عن منصور، فرواه على ذلك: عبدالرزاق، وابن مهدي، وقبيصة.

________________________ 

 (.5/468( لسان امليزان )3)
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كما - يف روايته عن الثوري ليثًا مبنصور، وقبيصة ضعيف يف الثوري وقد قرن قبيصةُ 
 ، لكن تابعه حيىي بن ضريس على ذكر ليث، وإن أخطأ،-(3)سبق يف احلديث الثالث واخلمسني

فجعله من رواية الثوري، عن منصور، عن ليث، وصوابه كما رواه قبيصة: عن منصور وليث، 
 مقرونني.

 ،الناس حفاظ من الضريس بن حيىي»د قال فيه وكيع: ، وق(8)وحيىي بن ضريس صدوق
، وحيتمل أن هذا احلديث هو حديث (1)ملنصور احديثً  وذكر ،«حديثني يف خلط أنه لوال

 .(5)منصور املقصود
 ابن الف روايةخبابن علية، وابن فضيل،  :واحد أن رواية ليث رواها عنه غريُ  إضافة إىل

فيان بن عيينة، وهذا حمل غرابة ما جاء عن الفريايب، عن أيب جنيح، فلم أجد رواها عنه إال س
 الثوري، عن ابن أيب جنيح، كما سبق.

وأما رواية األشجعي، عن الثوري، عن محاد بن أيب سليمان، عن جماهد، فقد قال 
 .(4)«محاد عن سفيان، عن األشجعي، به تفرد»الدارقطين عقبها: 

، (6)الصرييف، وهو صدوق فيه لني وراوي هذا عن األشجعي هو إبراهيم بن يوسف
فالظاهر أنه أخطأ على األشجعي بذكر محاد، وإال فاألشجعي ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا 

 .(7)يف الثوري
 وعليه، فاحملفوظ عن الثوري روايته عن منصور، وليث، عن جماهد، عن العقار، عن أبيه.

 
________________________ 

 .(257)ص( 3)

 (.7473( تقريب التهذيب )8)

 : حديث املنصور، وتعقبه مغلطاي على املزي يف إكمال(13/125الكمال )(، ويف هتذيب 2/342اجلرح والتعديل )( 1)
 .( كما وقع يف أصله5/164، ومع ذلك فقد وقع يف هتذيب التهذيب )(38/182هتذيب الكمال )

 ما سعة يف حديثًا عشرين يف خلط لو(: »2/444( علق الذهيب على كلمة وكيع بقوله يف سري أعالم النبالء )5)
، وهذا بالنظر إىل تأثري خطئه على رتبته، والظاهر أن وكيًعا ما قصد أن احلديثني يُنزالن من «ثقة إال ُعدَّ  ملا روى،

 درجته، بل قد وصفه باحلفظ مع ذلك، وإمنا أراد التنبيه على خطئه يف احلديثني، لئال يُغرتَّ فيهما بثقته.

 (.7/336( العلل )4)

 .(876( تقريب التهذيب )6)

 (.5132( تقريب التهذيب )7)
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 منصور بن املعتمر: -1
 اختُلف عنه:

جرير بن عبداحلميد، عن منصور، عن جماهد، عن العقار بن املغرية، فرواه شعبة، و  *
 .عن أبيه، وعن حسان، عن العقار، عن أبيه

ورواه زائدة، وعبيدة بن محيد، عن منصور، عن جماهد، عن حسان، عن العقار، عن  *
 .أبيه

ورواه سفيان الثوري، وروح بن القاسم، وإسرائيل، عن منصور، عن جماهد، عن  *
 ر، عن أبيه.العقا

 عن عتبة، بن احلسن به تفرد»ورواية روح بن القاسم أخرجها الدارقطين يف أفراده، فقال: 
 «.العقار عن جماهد عن منصور، عن القاسم، روح بن عن أبيه، عن مرة، بن اخلليل بن احلسن

، ومل (8)، ومل أجد يف ابنه كالًما من جهة جرحه وتعديله(3)واخلليل بن مرة ضعيف
احلسن بن بن عتبة، الراوي عنه، وقد ذكر له الدارقطين يف أفراده عدة أحاديث تفرد أعرف 

 .(1)هبا عن احلسن بن اخلليل بن مرة، سوى هذا احلديث
 فرواية روح ضعيفة، ال تصح عنه.

والظاهر أن زائدة، وعبيدة بن محيد، الثوري، وإسرائيل، قد قصَّروا باحلديث، فروى كل 
ديه عن منصور، وجوَّده شعبة يف حفظه وثبته، وجرير يف ثقته، عن منهم واحًدا من إسنا

منصور، فروياه عنه باإلسنادين عن منصور، عن جماهد، عن العقار بن املغرية، عن أبيه، وعن 
 حسان، عن العقار، عن أبيه.

 أو حيتمل أن منصورًا كان حيدث به بأحد اإلسنادين تارة، وباآلخر تارة أخرى.
ن منصور، على كل إسناد، تثبت أن للحديث عنه أصاًل باإلسنادين واتفاق عدٍد، ع

 مجيًعا، كما جاء عن شعبة، وجرير، عنه.

________________________ 

 (.3747( تقريب التهذيب )3)

 (.2/138( وإمنا ذُكر بالصالح والزهد والورع، انظر: املنتظم، البن اجلوزي )8)

 (.4468، 5243، 3251، 424، 522، 864( أطراف الغرائب واألفراد )1)
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 رواه :إسناده فحفظ شعبة، ورواه»قال الدارقطين، وحكى خالف أصحاب منصور: 
 فاستثبته فيه، فشك ،احديثً  العقار من مسع أنه به حيدث اجماهدً  مسعت: وقال منصور، عن
 .(3)«امجيعً  القوالن فصح العقار، عن وجزة، أيب بن حسان من

 اخلالف عن جمماهد: ثماني ما:
 تلخص أنه اختُلف عن جماهد:

 .فرواه منصور، عنه، عن العقار بن املغرية، عن أبيه، وعن حسان، عن العقار، عن أبيه *
 ورواه ابن أيب جنيح، وليث بن أيب سليم، عن جماهد، عن العقار، عن أبيه. *

 ابن أيب خيثمة هذا اخلالف، فأسند رواية منصور، باإلسناد التام، املذكورِّ وقد حكى 
 أيب ابن قال كذا»، فحسب، مث أسند رواية ابن أيب جنيح، بإسقاط حسان، فقال: فيه حسان  

 ، مث أسند رواية منصور باإلسنادين«حسان: احلديث من نقص العقار، عن جماهد، عن: جنيح
 مًعا.

ح متام احلديث، ألنه استغرب رواية ابن أيب  ويظهر من هذا أن ابن أيب خيثمة يرج ِّ
 جنيح، ووصف روايته باإلنقاص، ما يدل على أنه يصحح الرواية التامة.

بل جيعل ذلك تقصريًا من  ط ِّئ ابن أيب جنيح يف نقصه،خ  ـومع ذلك، فال يظهر أنه يُ 
لل على أن جماهًدا كان ولذا أسند رواية منصور باإلسنادين، عقب ذلك، ليد جماهد نفسه،

يرويه عن العقار، وعن حسان، وأنه مسعه منهما، لكنه حفظ لفظه عن حسان، عن العقار 
 .، فكان رمبا نشط فحكى تفصيل ذلك، ورمبا قصر، فأسقط العقارفقط

 احلكم على الوجه الراجح:
 حسان ، فأمرفظهحي لمترجح أن جماهًدا مسع احلديث من العقار بن املغرية، عن أبيه، ف

 ، فروى جماهد احلديث عنه، عن العقار، عن أبيه.سألهف ،يسأله أن وجزة أيب بن
 فلما ا،حديثً  شعبة بن املغرية بن عقار حدثينويف لفظ شعبة، عن منصور، قال جماهد: 

 وجزة أيب بن حسان فلقيت يل، وصاحب أنا إليه فرجعتُ  حفظه، معنأُ  مل عنده من خرجت
 عقار، حدثناه: حسان فقال وكذا، كذا: فقلت بك؟ جاء ما: فقال عنده، من خرج وقد
 ، فذكره.أبيه عن

________________________ 

 (.7/334( العلل )3)
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 وعليه فسماع جماهد للحديث من العقار ثابت، إال أنه استثبته من حسان بن أيب وجزة،
واالستثبات يرد هاهنا يف لفظ احلديث فقط، ألن جريرًا ذكر عن منصور، عن جماهد، أنه 

أن العقار يرويه  -فيما يظهر-حديثًا، فمجاهد ال يشك  مسع من العقار بن املغرية عن أبيه
 عن أبيه، وإمنا شك يف لفظه.

وحسان بن أيب وجزة روى عن العقار، وعبدهللا بن عمرو بن العاص، وروى عنه جماهد، 
 ويعلى بن عطاء، فجهالة العني عنه مرتفعة.

ه، واكتفائه به عن ، لكن رواية إمام كمجاهد عن(3)ومل أجد يف حاله جرًحا وال تعدياًل 
 مساع احلديث من الشيخ، قد تعد قرائن على تقوية حاله.

 إذا احلافظ أن يف باب»وقد بوَّب اخلطيب يف الكفاية على هذا احلديث وأمثاله بقوله: 
 لكنه ،عنه يرويه أن له جيز مل مساعه، حال يف حفظه يتيقن مل أو ،شيخ من مسعه احديثً  نسي
، فذكره الضبط هنا قد يكون استنباطًا من (8)«الشيخ ذلك نع هضبط عمن نازاًل  يرويه

 القرائن اليت يف القصة، تدل على أن حسانًا ضبطه عن العقار.
 .(1)والعقار بن املغرية ثقة، وثقه العجلي، وابن حبان

ومساعه من أبيه ثابت هبذا احلديث، كما يف رواية جرير، عن منصور، عن جماهد، اليت 
 ثمة.أخرجها ابن أيب خي

 وهذه»قى، وقال بعدها: وقد ذكر ابن عبدالرب احلديث  يف مجلة ما احتجَّ به من كره الر  
 .(5)«حمتملة وجوه وهلا ،لينة آثار كلها

والظاهر أنه ألجل ترد د جماهد فيه، وألجل مساعه من حسان، وقد سبق حاله، إال أن 
احلديث عن العقار، عن الظاهر أن حسان قد ضبطه، فيكون لفظ احلديث حسًنا، وأما 

 املغرية، فصحيح. وهللا أعلم.
 
 

________________________ 

 (.1/18(، هتذيب التهذيب )1/815(، اجلرح والتعديل )1/18( التاريخ الكبري )3)

 (.883( )ص8)

 (.1/383(، هتذيب التهذيب )5614( تقريب التهذيب )1)

 (.4/871( التمهيد )5)
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 جماهد، عن عرض ابن أيب خيثمة خالفًا عن جماهد، فأخرج رواية زائدة، عن منصور،
 العقار، عن جماهد، عن جنيح، أيب أبيه، مث رواية ابن عن املغرية، بن العقار عن حسان، عن
 من نقص. العقار عن جماهد، عن: جنيح أيب ابن قال كذا»ة: أبيه، وقال بعد هذه الرواي عن

 بن العقار حدثنا: قال جماهد، عن منصور، عن جرير،، مث أخرج رواية «حسان   احلديث
 سأله، أنه فأخربين يسأله، أن حسان فأمرت أحفظه، مل حديثًا أبيه، عن شعبة، بن املغرية
 أيب...، فذكره. مسعت: فقال

ثمة رواية ابن أيب جنيح، ووصفها باإلنقاص، وهذه إشارة إىل فاستغرب ابن أيب خي
 ترجيح الرواية التامة، وهي رواية منصور.

والظاهر أن اإلنقاص من جماهد نفسه، حيث إن الوجهني حمفوظان عنه، بذكر حسان، 
 وبإسقاطه، ألنه مسع احلديث من العقار، ومل يضبطه، فسمعه من حسان، عن العقار.

 إىل أن ابن أيب خيثمة استند إىل أن إسقاط حسان تقصري من ولفظ النقص يشري
، ذاكرًا قصته يف مساعه،  جماهد، ولذا عقبه برواية مفصلة نشط جماهد فيها، فجوَّد احلديث 

 وواسطت ه يف لفظه إىل العقار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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فر الثاين من يف ابن أيب خيثمة  قال  (:8/329)التاريخ الكبري الس ِّ
 ومحزة بن املغرية: (1324)

يعين: -حدثنا موسى بن إمساعيل، قال: نا محاد بن سلمة، قال: أنا محيد  -1323
قال: رأيت  ،هللا املزين، عن محزة بن املغرية بن شعبة، عن أبيهر بن عبد، عن بك-الطويل

 .على املوقني واخلمار ومسح ،توضأ رسول هللا 
 .: عن محزة بن املغرية، عن أبيهعن بكر ،كذا قال محيد الطويل
 .ر: عن احلسن، عن محزة بن املغريةعن بك ،وقال سليمان التيمي

حدثنا عن  قال: نا حيىي بن سعيد، قال: التيمي   ،-رمحه هللا-حدثنا أيب  -1322
أن  ،-قال بكر: وقد مسعته من ابن املغرية- بكر، عن احلسن، عن ابن املغرية، عن أبيه

 وخفيه. ،-اخلمار :أو-ومسح على ناصيته وعمامته  ،توضأ النيب 
 

 :أبيهبكر بن عبدهللا املزين، عن ابن املغرية بن شعبة، عن  الوجه األول:
(، من طريق 82/973(، والطرباين يف الكبري )238أخرجه ابن املنذر يف األوسط ) *

 ، به، بنحوه.محاد بن سلمةحجاج بن املنهال، عن 
 ،-(93/862ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-( 12178وأخرجه أمحد ) *

 (، من طريق حممد بن أيب عدي،167والنسائي يف الكربى )
(، ويف معرفة 113(، والصغري )9/38والبيهقي يف السنن الكبري ) (،872ومسلم )
، كالمها )مسلم، وابن شريويه( شريويه بن حممد بن عبدهللا(، من طريق 613السنن واآلثار )

(، واخلطيب يف 123(، والكربى )1/76عن حممد بن عبدهللا بزيع، والنسائي يف الصغرى )
من طريق عمرو بن علي، والنسائي يف الصغرى  (،8/272الفصل للوصل املدرج يف النقل )

 (، من طريق محيد بن مسعدة،1/62(، والبيهقي يف السنن الكبري )123(، والكربى )1/76)
(، 1/32(، والبيهقي يف السنن الكبري )698(، وأبو نعيم يف مستخرجه )712وأبو عوانة )

سعدة، ومسدد( عن يزيد من طريق مسدد، أربعتهم )ابن بزيع، وعمرو بن علي، ومحيد بن م
 بن زريع،
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( عن عمر بن حممد اهلمداين، كالمها )ابن 1927(، وابن حبان )1312وابن خزمية )
 خزمية، وعمر بن حممد( عن حممد بن عبداألعلى، عن املعتمر بن سليمان التيمي،

 أيب عن الصائغ، نافع بن عبدهللا( من طريق 3112، 1222والطرباين يف األوسط )
 بن عبدهللا بن حيىي/خمطوط( من طريق 122و بكر ابن خالد النصييب يف فوائده )، وأبمعشر
 ،عمر بن عبيدهللا عن كالمها )أبو معشر، وحيىي بن عبدهللا بن سامل(  سامل،

 ( من طريق املسيب بن شريك،8/263واخلطيب يف الفصل )
واملسيب بن أربعتهم )ابن أيب عدي، ويزيد بن زريع، واملعتمر، وعبيدهللا بن عمر، 

 ، به، بنحوه.محيد الطويلشريك( عن 
، وجعله -يف رواية حيىي بن عبدهللا بن سامل، عنه-إال أن عبيدهللا بن عمر أسقط بكرًا 

 أبو معشر عن عبيدهللا، عن محزة بن املغرية، عن أبيه، فأسقط محيًدا، وبكرًا.
 عن عاصم األحول، ( عن ثابت أيب زيد، أو غريه،786وأخرجه أبو داود الطيالسي ) *

 من األول يف احلامض املروزي القاسم ( عن حممد بن جعفر غندر، وأبو12137وأمحد )
 /أطرافه(2936من طريق منيع بن عبدالرمحن، والدارقطين يف األفراد ) (منه املنتقى/98) حديثه

شق من طريق هالل بن العالء، عن أبيه، عن كتاب اخلليل بن مرة، وابن عساكر يف تاريخ دم
عن  (1)(123، 7/122( من طريق زفر بن اهلذيل، وعلقه الدارقطين يف العلل )93/833)

( عن يزيد بن زريع، ستتهم )غندر، ومنيع، واخلليل بن مرة، 7/123علي بن مسهر، و)
 وزفر، وابن مسهر، ويزيد بن زريع( عن سعيد بن أيب عروبة،

 عن حيىي بن سعيد األنصاري، ( عن علي بن مسهر،7/122وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ( عن داود بن أيب هند،7/123و)

________________________ 

وإمنا رواه علي بن مسهر، عن سعيد بن أيب عروبة، عن عاصم األحول، عن »( وقع يف املوضع األول من املطبوع: 1)
 عن عاصمووإمنا رواه علي بن مسهر، عن سعيد بن أيب عروبة، »وصوابه:  .(9/832، وكذلك يف الطبعة اجلديدة )«كرب

وقع يف )فيما بعد سعيد بن أيب عروبة « وعن»، وقد نبَّه احملققان أن يف نسخة )ه( من العلل: «األحول، عن بكر
، ويؤكد ذلك ويبي نه: أن الدارقطين عاد بعد أسطر (بل سعيدفجاء التنبيه على ما يف )ه( ق ،صف  الطبعة اجلديدة خطأ

قليلة، فذكر علي بن مسهر فيمن رواه عن سعيد، أنه مسع بكرًا، وهذا ال جييء معه أن يكون رواه بواسطة، كما أن 
ا رواية علي بن مسهر، عن كل ٍّ من سعيد، وعاصم، معروفة، خبالف رواية سعيد، عن عاصم، فإين مل أجد لكل منهم

 يف شيوخ وتالميذ اآلخر ذكرًا.
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أربعتهم )عاصم األحول، وسعيد بن أيب عروبة، وحيىي بن سعيد األنصاري، وداود بن 
 ، به، بنحوه.بكر بن عبدهللا املزينأيب هند( عن 

 إال أهنم مجيًعا أسقطوا ابن املغرية من إسناده، فجعلوه عن بكر، عن املغرية.
 .منيع بن عبدالرمحن، عن سعيد بن أيب عروبة، عن مطر، عن بكروجعله 

 زفر، عن سعيد، عن قتادة، عن بكر.جعله و 
بكر بن عبدهللا املزين، عن: احلسن، عن ابن املغرية بن شعبة، عن  :الثاينالوجه 

 :أبيه، وعن: ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه
(، وابن حزم يف احمللى 82/973ومن طريقه الطرباين )-( 12892أخرجه أمحد ) *

(8/38)-، 
(، واخلطيب يف 8283(، واملخلص يف املخلصيات )122(، والرتمذي )872ومسلم )

 (، من طريق حممد بن بشار بندار،8/262الفصل )
 ( عن حممد بن حامت،872ومسلم )

، وابن حبان -(82/182ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد )-( 132وأبو داود )
( عن معاذ بن 82/973أيب خليفة الفضل بن احلباب، والطرباين يف الكبري )( عن 1926)

املثىن، وأيب مسلم إبراهيم بن عبدهللا الكشي، أربعتهم )أبو داود، وأبو خليفة، ومعاذ، وأبو 
 مسلم( عن مسدد،

 (، عن عمرو بن علي،122(، والكربى )1/76والنسائي يف الصغرى )
(، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري يف الزيادات 718) (، وأبو عوانة29وابن اجلارود )
، -(8/262(، واخلطيب يف الفصل )722ومن طريقه الدارقطين )-( 6على كتاب املزين )

 عن عبدالرمحن بن بشر بن احلكم،
 ( من طريق حممد بن أيب بكر املقدمي،719وأبو عوانة )

علي، وعبدالرمحن بن  سبعتهم )أمحد، وبندار، وحممد بن حامت، ومسدد، وعمرو بن
 ، به، بنحوه.حيىي بن سعيد القطانبشر، واملقدمي( عن 

إال أن الطرباينَّ يف روايته من طريق أمحد، وأبا داود، ومعاَذ بن املثىن، وأبا مسلم، يف 
 إسناد التيمي، عن بكر، عن احلسن،رواية ثالثتهم عن مسدد، اقتصروا عن القطان، على 
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 ه.عن ابن املغرية، عن أبي
، وأبو -(82/922ومن طريقه الطرباين )-( 97832، 892وأخرجه ابن أيب شيبة ) *
 (، من طريق يزيد بن هارون،1/32(، والبيهقي )697(، وأبو نعيم يف مستخرجه )711عوانة )

( عن حممد بن عبداألعلى، وأبو 872( عن أمية بن بسطام، ومسلم )872ومسلم )
( 82/922عن مسدد، والطرباين ) -(8/38احمللى ) ومن طريقه ابن حزم يف-( 132داود )

، 792( من طريق نصر بن علي، والدارقطين )792من طريق علي بن املديين، والدارقطين )
( عن 7/122( من طريق أيب األشعث أمحد بن املقدام، وعلقه الدارقطين يف العلل )793

ن بسطام، وحممد بن عبداألعلى، أيب نعيم احلليب، وعلي بن احلسني الدرمهي، مثانيتهم )أمية ب
ومسدد، وابن املديين، ونصر بن علي، وأمحد بن املقدام، وأبو نعيم احلليب، وعلي بن احلسني 

 الدرمهي( عن املعتمر بن سليمان التيمي، 
 ( من طريق عبدالكرمي بن روح، عن سفيان الثوري،8/719واخلليلي يف اإلرشاد )

 عن خالد الواسطي، (7/122وعلقه الدارقطين يف العلل )
 ويزيد بن زريع،

مستهم )يزيد بن هارون، واملعتمر، والثوري، وخالد الواسطي، ويزيد بن زريع( عن ـخ
 ، به، بنحوه.سليمان التيمي

من رواية أمية بن بسطام، وابن املديين، ونصر بن -إال أن يزيَد بَن هارون، واملعتمر 
، والثوري، والواسطي، ويزيد بن -رمهي، عنهعلي، وأيب نعيم احلليب، وعلي بن احلسني الد

زريع، اقتصروا عن سليمان التيمي، على إسناده عن بكر، عن ابن املغرية، عن أبيه، دون 
 .(1)ذكر احلسن

كما يف إحتاف اخلرية املهرة -(، ومسنده 1363وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) *
 ستم أيب عامر اخلزاز،من طريق صاحل بن ر  -(122(، واملطالب العالية )727)

 /ضمن أحاديث الشيوخ13يزيد بن أيب حبيب )الليث عن حديث  يفوعيسى بن محاد 
 من طريق خالد بن كثري، عن -(686)ومن طريقه أبو موسى املديين يف اللطائف -( الكبار

 

________________________ 

( عن عبدالكرمي بن روح، عن الثوري، فذكر احلسن فيه، وهو يف اإلرشاد مسنًدا 7/122( علقه الدارقطين يف العلل )1)
 .الكتاب خسَ ن  نسخٌة من ب(، وهي 126بدون ذكره، وكذلك يف نسخته اخلطية )ق
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 أيب حفص العمري،
(، 93/832ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )-(، وأبو يعلى 138وأبو داود )

(، من طريق مهام بن حيىي، 8/267(، واخلطيب يف الفصل )82/298والطرباين يف الكبري )
 ( عن عمر بن عامر، كالمها )مهام، وعمر( عن قتادة،7/123وعلقه الدارقطين يف العلل )
ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق -/رواية ابن البي ِّع( 832واحملاملي يف أماليه )

 خليد بن دعلج، من طريق -(93/832)
 ( من طريق بدر بن راشد،828والقشريي يف تاريخ الرقة )

( من طريق /ضمن جمموع ثالثة أجزاء حديثية116وجعفر بن حممد اخللدي يف فوائده )
 عبيدة بن حسان،

 ( من طريق أشعث،1/838والبيهقي )
 بن بدر، و دعلج بن خليد، و قتادة، و العمري حفص وأبسبعتهم )أبو عامر اخلزاز، و 

 ، به، بنحوه.احلسن( عن أشعث، و حسان بن عبيدة، و راشد
 إال أهنم مجيًعا أسقطوا ابن املغرية من إسناده، فجعلوه عن احلسن، عن املغرية.

 

 روى احلديث بكر بن عبدهللا املزين، واخت لف عنه:
 :يهأب عن شعبة، بن املغرية ابن عن املزين، عبدهللا بن بكر: األول الوجه

من رواية محاد بن سلمة، وحممد بن أيب عدي، ويزيد بن -ورواه عنه: محيد الطويل 
زريع، واملعتمر بن سليمان )يف قول عمر بن حممد اهلمداين، عن حممد بن عبداألعلى، عنه(، 

من رواية يزيد بن هارون، وابنه املعتمر بن سليمان -، وسليمان التيمي -واملسيب بن شريك
بن بسطام، وعلي بن املديين، ونصر بن علي، وأيب نعيم احلليب، وعلي بن )يف قول أمية 

 .-، عنه(، وسفيان الثوري، وخالد الواسطي، ويزيد بن زريع، عنه-احلسني الدرمهي، عنه
 أبيه، عن شعبة، بن املغرية ابن عن احلسن، :عن املزين، عبدهللا بن بكر: الثاين الوجه

 :بيهأ عن شعبة، بن املغرية ابن: وعن
من رواية حيىي بن سعيد القطان )يف قول أيب خيثمة، -ورواه عنه: سليمان التيمي 

من رواية أيب خليفة -وأمحد بن حنبل، وحممد بن بشار بندار، وحممد بن حامت، ومسدد 
، وعمرو بن علي، وعبدالرمحن بن بشر بن احلكم، وحممد بن أيب -الفضل بن احلباب، عنه
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نه املعتمر بن سليمان )يف قول حممد بن عبداألعلى، ومسدد، وأمحد بكر املقدمي، عنه(، واب
 بن املقدام، عنه(.

 :أبيه عن شعبة، بن املغرية ابن عن احلسن، عن املزين، عبدهللا بن بكر: الثالث الوجه
من رواية حيىي بن سعيد القطان )يف قول أيب داود، ومعاذ -ورواه عنه: سليمان التيمي 

 .-لم الكشي، عن مسدد، عنه(، عنهبن املثىن، وأيب مس
 تبنيَّ أنه قد اخت لف عمَّن دون بكر: ، ومن التخريج قبله،ومنه

: اخلالف عمَّن دون بكر بن عبدهللا املزين:  أوًلا
 محيد الطويل: -1

 اخت لف عنه:
فرواه محاد بن سلمة، وحممد بن أيب عدي، ويزيد بن زريع، واملسيب بن شريك، عن  *

 .عبدهللا، عن ابن املغرية، عن أبيه محيد، عن بكر بن
 ورواه عبيدهللا بن عمر، واخت لف عنه: *
 .فرواه حيىي بن عبدهللا بن سامل، عن عبيدهللا، عن محيد، عن ابن املغرية، عن أبيه **  
 معشر، عن عبيدهللا بن عمر، عن محزة بن أيب عن الصائغ، نافع بن ورواه عبدهللا **  

 املغرية، عن أبيه.
 ، وأما حيىي بن عبدهللا بن سامل،(1)و معشر هو جنيح املدين، وهو ضعيف أسنَّ واختلطوأب

، وروايته عن عبيدهللا أصح، خاصة أنه جوَّد الرواية بذكر محيد، وقصَّر فيها أبو (8)فهو صدوق
 أبو معشر.

 عبيدهللا عن احلديث هذا يرو مل»وقد قال الطرباين يف رواية أيب معشر بعد أن أخرجها: 
 ...«.معشر أبو إال

وإذن، فعبيدهللا بن عمر يرويه عن محيد، عن ابن املغرية عن أبيه، وهو بذلك خيالف 
اجلماعة الذين رووه عن محيد، فجعلوه عن بكر، عن ابن املغرية، عن أبيه، وأدخلوا بكرًا يف 

 اإلسناد.

________________________ 

 (.7122( تقريب التهذيب )1)

 .(7322( تقريب التهذيب )8)
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، (8)، وحممد بن أيب عدي، وهو ثقة(1)واجلماعة فيهم يزيد بن زريع، وهو ثقة ثبت
 .(9): محاد بن سلمة-كما قال أمحد بن حنبل-أحفظ الناس عنه  ،وفيهم أحفظهم عن محيد

فعبيدهللا بن عمر إمنا قصَّر به، فأسقط بكرًا، وجوده هؤالء، فحفظوه، قال الدارقطين، 
 ابن عن املزين، بكر عن رواه وإمنا املغرية، ابن من هذا يسمع مل ومحيد»وحكى رواية عبيدهللا: 

 .(2)«أبيه عن غرية،امل
 فهذا هو احملفوظ عن محيد.

 املعتمر بن سليمان التيمي: -8
 اخت لف عنه:

فرواه أمية بن بسطام، وعلي بن املديين، ونصر بن علي، وأبو نعيم احلليب، وعلي بن  *
 .احلسني الدرمهي، عن املعتمر، عن أبيه، عن بكر بن عبدهللا، عن ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه

 عن احلسن، عنرواه مسدد، وأمحد بن املقدام، عن املعتمر، عن أبيه، عن بكر، و  *
 .أبيه عن شعبة، بن املغرية ابن: وعن أبيه، عن شعبة، بن املغرية ابن

 ورواه حممد بن عبداألعلى، عن املعتمر، واخت لف عنه: *
، عن فرواه مسلم بن احلجاج، عن حممد بن عبداألعلى، عن املعتمر، عن أبيه **  
 .أبيه عن املغرية، ابن: وعن أبيه، عن املغرية، ابن عن احلسن، عنبكر، 
 ورواه ابن خزمية، وعمر بن حممد اهلمداين، عن حممد بن عبداألعلى، عن املعتمر، **  

 عن محيد، عن بكر، عن ابن املغرية، عن أبيه.
 .(3)ن ِّفني، وهو حافظ ثبت، من األئمة املصمر بن حممد هو ابن جبري اهلمداينوع

عن  ،واتفاق ابن خزمية، وابن جبري، على هذا الوجه، مع ما فيه من خمالفة جادة: املعتمر
أبيه، وما فيه من جتويد تصريح املعتمر بسماعه من محيد، ومحيد من بكر، ومع وجود أصل 

________________________ 

 (.7719( تقريب التهذيب )1)

 (.3637( تقريب التهذيب )8)

 (.1/221( هتذيب التهذيب )9)

 (.7/126( العلل )2)

 (.12/228( سري أعالم النبالء )3)
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هلذا الوجه عن محيد، وهو روايات مجاعةٍّ عنه سبق ذكرهم، كل ذلك يؤيد أن هذا الوجه 
 عن حممد بن عبداألعلى، عن املعتمر. حمفوظ

ما رواه مسدد، وأمحد بن  -يف رواية مسلم، عنه-وقد وافق حممد  بن عبداألعلى 
 بن املغرية ابن عن احلسن، عناملقدام، فرووه عن املعتمر، عن أبيه، عن بكر، باإلسنادين: 

 .أبيه عن شعبة، بن املغرية ابن وعن أبيه، عن شعبة،
ة عن املعتمر، فاقتصروا عنه، عن أبيه، على إسناد بكر، عن ابن املغرية، وأما مجاعة الروا

 عن أبيه.
 والذي يظهر أن اتفاق مسدد، وأمحد بن املقدام، وحممد بن عبداألعلى، مع كون مسدد

، يظهر أن اتفاقهم (9)، وحممد بن عبداألعلى كذلك(8)، وأمحد بن املقدام ثقة(1)ثقًة حافظًا
فظ ما رووه عن املعتمر، وأن ما رواه اآلخرون إمنا هو وجٌه من وجهني مع ثقتهم يدل على ح

روامها عن أبيه، ويظهر أهنم اقتصروا عليه طلًبا لعلو اإلسناد، إذ اإلسناد الثاين نازل بدرجة، 
 ملكان إدخال احلسن فيه.

 حيىي بن سعيد القطان: -9
 اختلف عنه:

 وعمرو حامت، بن وحممد بندار، بشار بن وحممد حنبل، بن وأمحدفرواه أبو خيثمة،  *
، عن القطان، عن املقدمي بكر أيب بن وحممد احلكم، بن بشر بن وعبدالرمحن علي، بن

 وعن أبيه، عن شعبة، بن املغرية ابن عن احلسن،سليمان التيمي، عن بكر بن عبدهللا، عن 
 .أبيه عن شعبة، بن املغرية ابن

 :، عن القطان، واخت لف عنهمسددرواه و  *

________________________ 

 (.6332( تقريب التهذيب )1)

، والذي «مروءته يف داود أبو طعن حديث، صاحب صدوق(: »112)التهذيب ( قال فيه ابن حجر يف تقريب 8)
، ووثقه صاحل جزرة، «الصدق حمله احلديث، صاحل: »-تشدده مع-ن كالم األئمة أنه ثقة، فقد قال أبو حامت يظهر م

، ووثقه مسلمة، وابن عبدالرب، وآخرون، والطعن يف مروءته ال يؤثر يف صدقه كما نص «ليس به بأس»وقال النسائي: 
 (.1/27ابن عدي، انظر: هتذيب التهذيب )

 (.6262( تقريب التهذيب )9)
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عن القطان، عن التيمي، عن  ،عن مسدد احلباب، بن الفضل خليفة وأبفرواه  **  
 .أبيه عن املغرية، ابن وعن أبيه، عن املغرية، ابن عن احلسن،بكر، عن 

عن القطان،  مسدد، عن الكشي، مسلم ووأب املثىن، بن ومعاذ داود، وأبورواه  **  
 .أبيه عن ة،املغري  ابن عن احلسن، عن بكر،عن التيمي، عن 

والذي يظهر من اخلالف عن مسدد أنه كان يرويه حبسب نشاطه، فرمبا ذكر فيه أحد 
اإلسنادين، ورمبا ذكرمها مًعا، والذي روامها عنه حافظ من أصحابه، هو أبو خليفة الفضل بن 

 ، فهما حمفوظان عنه، كما أهنما حمفوظان عن القطان برواية مجاعة أصحابه، عنه.(1)احلباب
 سليمان التيمي: -2

 اخت لف عنه:
فرواه يزيد بن هارون، وسفيان الثوري، وخالد الواسطي، ويزيد بن زريع، عن سليمان  *

 .التيمي، عن بكر بن عبدهللا، عن ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه
ورواه ابنه املعتمر بن سليمان التيمي، وحيىي بن سعيد القطان، عنه، عن بكر، عن  *
 .أبيه عن املغرية، ابن وعن أبيه، عن ،بن شعبة املغرية ابن عن احلسن،

 غريب»ورواية سفيان الثوري إمنا جاءت من طريق عبدالكرمي بن روح، قال اخلليلي: 
 .(8)«الكرمي عبد غري عنه يروه مل ،-يعين: عن التيمي- عنه الثوري حديث من

جاء يف تعليقه إدخال ، وقد علق الدارقطين روايته عنه، ف(9)وعبدالكرمي بن روح ضعيف
احلسن بني بكر، وابن املغرية، فإن صح عنه، فهو اضطراب منه، وانفراده عن الثوري دون 

 حفاظ أصحابه حمل نكارة.
، (2)وقد اتفق يزيد بن هارون، وخالد الواسطي، ويزيد بن زريع، والثالثة ثقات أثبات

 عن التيمي، على روايته عن بكر، عن ابن املغرية بن شعبة.

________________________ 

 (.12/7(، سري أعالم النبالء )8/672( تذكرة احلفاظ )1)

 (.8/719( اإلرشاد )8)

 (.2132( تقريب التهذيب )9)

 (.7719، 1627، 7723)انظر فيهم على التوايل: تقريب التهذيب ( 2)
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، كما (1)، واملعتمر، وهو ثقةاملعروف اتفق حيىي بن سعيد القطان، وهو اإلمام احلافظو 
أنه ابن املدار املختلف عنه، على الرواية عن التيمي، بوجهي بكر: عن ابن املغرية، عن أبيه، 

 وعن احلسن، عن ابن املغرية، عن أبيه.
التيمي، خاصة مع  واتفاق القطان، واملعتمر، يدل على حفظ ما رويا عن سليمان

مكان القطان يف الثبت واحلفظ، ويدل ذلك على أن االقتصار على أحد الوجهني تقصري 
 يرويه حبسب نشاطه، أو كان من الرواة عنه. :ممن قصر فيه، سواء كان التيميَّ نفَسه

ويقال يف هذا ما قيل يف اخلالف عن املعتمر، إذ يظهر أن االقتصار على اإلسناد 
 لًبا لعلو اإلسناد، لكون الثاين نازاًل بدرجة، ملكان إدخال احلسن فيه.األول وقع ط

 سعيد بن أيب عروبة: -3
 اخت لف عنه:

فرواه حممد بن جعفر غندر، واخلليل بن مرة، وعلي بن مسهر، ويزيد بن زريع، عن  *
 .سعيد، عن بكر، عن ابن املغرية، عن أبيه

 .طر، عن بكر، عن ابن املغرية، عن أبيهورواه منيع بن عبدالرمحن، عن سعيد، عن م *
 ورواه زفر بن اهلذيل، عن سعيد، عن قتادة، عن بكر، عن ابن املغرية، عن أبيه. *

وي لحظ يف هذا اخلالف أهنم متفقون عن سعيد بن أيب عروبة على إسقاط ما بني بكر، 
 وابن املغرية، وأن خالفهم يف إثبات، وتعيني، الواسطة ما بني سعيد، وبكر.

، وممن روى عنه من القدماء قبل (8)وسعيد بن أيب عروبة ثقة حافظ، لكنه اختلط
 .(9)اختالطه: يزيد بن زريع

خطأ، ملخالفته يزيد بن زريع، وألنه  ه قتادةَ كرَ ، إال أن ذِّ (2)فر، فزفر صدوقفأما رواية ز 
حمفوظ عن قتادة على وجه آخر، وهو رواية مهام، وعمر بن عامر، عن قتادة، عن احلسن، 

 عن ابن املغرية، عن أبيه، وإن اخت لف عن قتادة فيمن قرنه باحلسن.

________________________ 

 (.6723( تقريب التهذيب )1)

 (.8963( تقريب التهذيب )8)

 (.8/92( هتذيب التهذيب )9)

 (.9/321يزان )( لسان امل2)



 اخلمسونو  سداسالاحلديث  228                                                                                                

مطر، عن بكر، فمنيع ذكره ابن عدي وأما رواية منيع بن عبدالرمحن، عن سعيد، عن 
 ،غريه وعن ،عروبة أيب بن سعيد عن حيدث هذا البصري ومنيع»يف كامل الضعفاء، وقال: 

، وكلمة ابن عدي يظهر (1)«به بأس ال أنه وأرجو ،إفرادات حديثه ويف ،حسان بأحاديث
رواية، فإنه منها أن له غرائب وتفردات عن سعيد خاصة، وعن غريه، ومن ذلك ما يف هذه ال

 .-فيما وجدت- مل يذكر مطرًا إال هو
 سعيد مسعه احلديث هذا ألن ،وهم وكالمها»قال الدارقطين، وذكر رواييت زفر، ومنيع: 

 وغندر، زريع، بن يزيد ذلك قال، مطر وال قتادة، فيه بينهما ليس بكر، عن عروبة، أيب بن
 .(8)«مسهر بن وعلي

 مسعه وقد ،بكر عن ،قتادة عن :قال كذا»صة: وقال ابن عساكر بعقب رواية زفر خا
 .(9)«بكر نم سعيد

 ، إال أن(3)، ومع أن اخلليل بن مرة ضعيف(2)ومع أن غندرًا مسع من سعيد بعد اختالطه
 ، تدل على صحة ما رويا.(6)موافقتهما ليزيد بن زريع، وعلي بن مسهر، وهو ثقة له غرائب

ه، قال:  هذا، وقد ذكر الدارقطين وجًها عن علي بن  بن علي عن: وقيل»مسهر، وومهَّ
 عن مسهر، بن علي رواه وإمنا وهم، وهو بكر، عن األنصاري، سعيد بن حيىي عن مسهر،
 .(2)«بكر عن األحول، عاصم (7)عنو  عروبة، أيب بن سعيد

 ومل أجد هذا الوجه مسنًدا لدراسته، فال بد من متابعة الدارقطين يف حكمه.
 بن عبدهللا املزين: اخلالف عن بكر ثانياا:

 تلخص أنه اخت لف عنه:
 .أبيه عن ،بن شعبة املغرية ابن عن بكر،فرواه محيد الطويل، عن  *

________________________ 

(1( )2/886.) 

 (.7/123( العلل )8)

 (، وفيه حتريف.93/833( تاريخ دمشق )9)

 (.9/398، 8/93( هتذيب التهذيب )2)

 (.1737يب التهذيب )قر ( ت3)

 (.2222( تقريب التهذيب )6)

 ، ومرَّت حاشية يف التخريج فيها تصويب ما أثبتُّه، ووجهه.«عن»( يف املطبوع: 7)

 (.7/122( العلل )2)
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 .ورواه عاصم األحول، وداود بن أيب هند، عن بكر، عن املغرية بن شعبة *
 قالورواه سليمان التيمي، عن بكر، عن احلسن، عن ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه،  *

 ، عن أبيه.املغرية ابن من مسعته وقد: بكر
وقد أورد ابن أيب خيثمة من هذا االختالف الوجهني األول، والثالث، ومها روايتا محيد 

 الطويل، وسليمان التيمي.
 عن املغرية، بن محزة عن بكر، عن: الطويل محيد قال كذا»فأسند رواية محيد، وقال: 

 .، مث أسند رواية التيمي«املغرية بن محزة عن احلسن، عن بكر، عن: التيمي سليمان وقال .أبيه
 والذي يظهر من هذا أنه يستغرب رواية محيد، بال واسطة بني بكر، وابن املغرية.

ومع أنه أسند رواية التيمي بالواسطة، وبدوهنا، إال أنه حكاها هنا بالواسطة فقط، وهذا 
 غرب إسقاط الواسطة.يدل على أنه ال يستغرب االقتصار على وجه دون اآلخر، بل يست

أنه  -فيما أسنده ابن أيب خيثمة يف السياق نفسه-وهذا مشكٌل مع كون بكر يصرح 
 مسعه من ابن املغرية، فهذا دليل على صحة رواية محيد، وإمنا زاد عليه التيمي إسناًدا آخر.

 وقد جياب عن هذا بأن يكون األمر من باب شدة االحتياط، ألنه وإن كان بكر مسعه من
، -(1)يف حديث جماهد السابق كما وقع-بن املغرية، فيحتمل أنه استفاد لفظه من احلسن ا

أو يكون بكر مسع لفظه، لكنه مسع اللفظ أيًضا من احلسن، فلم مييز هذا من هذا، فيكون 
 للحسن فيه مدخل، وهللا أعلم.

 طلب العلو، وأما من جهة اإلسناد، فالذي يظهر أن محيًدا، أو بكرًا حني حدَّث محيًدا،
 فذكر اإلسناد العايل، بال واسطة، وترك اإلسناَد النازَل املذكوَر فيه احلسن.

وأما ذِّكر احلسن فيه، فمجوَّد حمفوظ يف رواية سليمان التيمي، وهو حافظ من حفاظ 
، وهذا ما يظهر أن ابن أيب خيثمة يعتمد عليه يف تصحيح ذكر احلسن، حيث أورد (8)البصرة

 .مكتفًيا هبا لتدعيم استغرابه لرواية محيد بإسقاط احلسنرواية سليمان 

________________________ 

 (.272-263( )ص1)

، والذي يظهر من استعراض ترمجته أنه «ثقة»( على وصفه بقوله: 8373)التهذيب ( اقتصر ابن حجر يف تقريب 8)
 التيمي سليمان شك»، وقال: «التيمي سليمان من أصدق أحًدا رأيت ما»أعلى من ذلك رتبة، فقد قال فيه شعبة: 

 من كان»منهم، وكذلك فعل ابن علية، وقال ابن حبان: ، فذكر التيمي «الثةث البصريني حفاظ»وقال الثوري: ، «يقني
= 
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ويدل على صحة ذكر احلسن: أنه جاء عن احلسن من طرق أخرى متفاوتة يف القوة 
 والضعف، إال أن فيها مجيًعا إسقاَط ابن املغرية، وجعله من رواية احلسن، عن املغرية، مباشرة.

 من تدليس احلسن. -فيما يظهر-وهذا 
 ابن من مسع إمنا بصحيح، ليس»م احلريب وذكر حديث احلسن، عن املغرية: قال إبراهي

 عزل بعد ،عثمان أيام البصرة وقدم ،عمر خالفة من بقيتا لسنتني ولد احلسن ألن املغرية،
 سنة، سبعني ابن وهو ،مخسني سنة شعبان يف املغرية وتويف املدينة، إىل ورجوعه عنها املغرية

 .(1)«سنة وعشرون تسع وللحسن تويف املغرية ألن منه، مسع لدٍّ ب يف معه احلسن كان فلو
 عن املغرية، بن محزة من مسعه وإمنا املغرية، من هذا يسمع مل واحلسن»وقال الدارقطين: 

ٌ بَـ  وذلك ،أبيه  ابن عن احلسن، عن بكر، عن التيمي، سليمان عن القطان، حيىي رواية يف ني ِّ
 .(8)«أبيه عن املغرية،

 بنيَّ  أبيه، عن شعبة، بن املغرية بن محزة من مسعه إمنا واحلسن»البغدادي:  وقال اخلطيب
 .(9)«احلسن عن روايته يف املزين عبدهللا بن   بكر   ذلك

وأما رواية عاصم األحول، وداود بن أيب هند، عن بكر، عن املغرية بن شعبة، بإسقاط 
املغرية، قال ابن معني، فيما رواه  بكر مل يسمع منإال فابن املغرية منه، فهذا تقصري منهما، و 

 .(2)ابن أيب خيثمة، عنه
وقد جوَّده محيد الطويل، وسليمان التيمي، على ما سبق من اختالفهما، فروياه عن بكر، 

 عن ابن املغرية، عن أبيه.

________________________ 
= 

 ،«حديث مائيت حنو له»، فإذا ض مَّ هذا إىل قول ابن املديين: «وسنة وحفظًا، ثقة، وإتقانًا، وصاحليهم، البصرة أهل عباد
 (.8/33) دل على حفظه وثبته، لوفرة ثناء األئمة عليه مع قلة حديثه. انظر: هتذيب التهذيب

( إىل كتاب 2/26(، وعزاه مغلطاي يف إكمال هتذيب الكمال )262، 8/267( الفصل للوصل املدرج يف النقل )1)
 التاريخ والعلل، للحريب.

 (.7/123( العلل )8)

 (.8/262( الفصل للوصل املدرج يف النقل )9)

ابن أيب خيثمة، وهو من اجلزء املفقود من (. والظاهر أنه يف تراجم البصريني من تاريخ 1/822( هتذيب التهذيب )2)
الكتاب، وحيتمل أن ابن أيب خيثمة أسند إحدى رواييت عاصم األحول، وداود بن أيب هند، وسأل ابن معني عنهما، 

 فذكر انقطاع ما بني بكر، واملغرية، وهللا أعلم.
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 منهم سليمان، على واختلف»قال اخلليلي، وذكر رواية الثوري، عن سليمان التيمي: 
 .(1)«عنه ،املغريةابن  عن فرواه ده،جوَّ  من ومنهم املغرية، عن مرساًل  بكرٍّ  عن عنه رواه من

 وهذه حكاية خلالفٍّ عن سليمان التيمي، ومل أجده، إال أنه صحيح بالنظر إىل اخلالف
عن بكر نفسه، والقصد أن إسقاط ابن املغرية تقصري، وإثباته جتويد، فاألمر دائر على هذا، 

 باته وإسقاطه، ورمبا كان بكر هو املقصر به أحيانًا.وعائد إىل نشاط الرواة يف إث
فاحملفوظ عن بكر بن عبدهللا املزين: روايته عن احلسن، عن ابن املغرية بن شعبة، عن 

 ، عن أبيه.املغرية ابن من مسعته وقد: بكر قالأبيه، 
 احلكم على الوجه الراجح:

املغرية بن شعبة، عن أبيه، ترجح أن بكر بن عبدهللا املزين يرويه عن احلسن، عن ابن 
 ، عن أبيه.املغرية ابن من مسعته وقد: بكر قال

، ومل أجد له تصرحًيا بسماع هذا احلديث من (8)وبكر بن عبدهللا املزين ثقة ثبت جليل
، ومها إمنا كانا قرينني يف البصرة، حىت قال سليمان التيمي: (9)احلسن، لكن لقاءه إياه ثابت

 .(2)«فتاها بكرو  البصرة، شيخ احلسن»
وأما من ابن املغرية بن شعبة، فقد صرح بكر يف جل رواياتِّهِّ هذا احلديَث عنه بسماعه 

 إياه منه.
كما مل أجد للحسن تصرحًيا بالسماع من ابن املغرية، لكن صرَّح به إبراهيم احلريب، 

 والدارقطين، واخلطيب، يف كالمهم السابق نقله يف نفي مساع احلسن من املغرية.
، وبيَّنه محيد يف ابن أيب خيثمة يف كالمه حمل البحثوابن املغرية هو محزة، كما ترجم له 

 روايته عن بكر بن عبدهللا املزين.
 لكن قد اخت لف عن محيد يف تسميته:

________________________ 

، وهي ثابتة يف النسخة «ابن»طت: ، فسق«ومنهم من جوده، فرواه عن املغرية، عنه»(، وفيه: 8/719( اإلرشاد )1)
 ب(.126اخلطية )ق

 (.729( تقريب التهذيب )8)

 (.2289(، تفسري ابن أيب حامت )9/21(، اجلرح والتعديل )7/172( انظر: طبقات ابن سعد )9)

فر الثالث(.9326(، تاريخ ابن أيب خيثمة )823، 7/167( طبقات ابن سعد )2)  /الس ِّ
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ه: فرواه محاد بن سلمة، وحممد بن أيب عدي، واملسيب بن شريك، عن محيد، فسمو  *
 محزة.

 لف عنه:ورواه يزيد بن زريع، واخت   *
عن يزيد بن زريع، عن محيد، فسماه: عروة بن  بزيع، بنفرواه حممد بن عبدهللا  **  
 .املغرية

، عن يزيد بن زريع، عن محيد، ومسدد مسعدة، بن ومحيد علي، بن عمرورواه و  **  
 فسموه: محزة.

ورواية ابن بزيع رواها عنه: مسلم بن احلجاج، وأخرجها يف صحيحه، فتعقبها األئمة 
 عليه:

 ،بكر عن ،محيد عن ،زريع بن يزيد عن ،بزيع ابن عن مسلم وأخرج»قال الدارقطين: 
 (1)عن غريه وخالفه ،بزيع ابن قال كذا»قال:  .«املسح قصة ،أبيه عن ،املغرية بن عروة عن

 بن يزيد عن علي، بن وعمرو مسعدة، بن محيد ورواه .محزة عن الصواب: على عنه فرواه يزيد،
 .(9)«محيد عن، (8)عديأيب  ابن قال وكذلك ،الصواب على ،زريع

 عن :يزيد عن ،بزيع ابن حديث يف مسلم قال كذا» :الدمشقي مسعود أبو قالو 
 .(2)«عروة :بدل ،محزة: فقالوا يزيد، عن الناس وخالفه عروة،

 :زريع بن يزيد عن فيه غريه وقال ،عروة :إسناده يف بزيع ابن قال كذا»وقال البيهقي: 
 .(3)«املغرية بن محزة

 ومطلع كالم أيب مسعود الدمشقي قد ي فهم منه حتميل مسلمٍّ عهدَة اخلطأ، قال أبو علي
 الدارقطين، فنسب الوهم فيه إىل وأما أبو احلسن»الغساين بعد أن نقل كالم أيب مسعود: 

 

________________________ 

نقل ابن يف (، و 89، وهي على الصواب يف النسخة اخلطية )ق«وخالفه عن غريه»فيه: ( قلبت يف املطبوع، فوقع 1)
 (.8/122دقيق العيد يف اإلمام )

 (.8/122من املطبوع، وهي ثابتة يف النسخة اخلطية، ونقل ابن دقيق العيد )« أيب»( سقطت 8)

 (.813( التتبع )ص9)

م أيب مسعود يف كتابه: أطراف الصحيحني، وال يعرف له . ولعل كال(9/212) الصحيحني، للحميدي بني ( اجلمع2)
 أثر حىت اآلن.

 .(1/32) الصغري ( السنن3)
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 .(1)«حممد بن عبدهللا بن بزيع، ال إىل مسلم
 بنا حممد إىل فيه الوهم نسبة يقتضي دارقطينال وكالم»واستفاده منه مغلطاي، فقال: 

 .(8)«يف حديث ابن بزيع... مسلم يقول هكذا: ويقول ،خيالفه الدمشقي مسعود وأبوبزيع، 
وخالفه »إال أن متام كالم أيب مسعود ي ظهر احتمال إرادته ابَن بزيع بالتوهيم، فإنه قال: 

 ال مسلم. ، والراوي عن يزيد إمنا هو ابن بزيع،«الناس عن يزيد
فيما وقفت -وهذا اللفظ من كالم أيب مسعود نقله احلميدي، وهو أقدم من نقله وفاًة 

، وهكذا وقع يف نقل الغساين، فأورث ما «عن يزيد»، وإن نقله غريه، فلم يذكر فيه: -عليه
 سبق من إشكال.

ه وقد تبنيَّ واضًحا فيما مضى أن مسلًما بريء من عهدة اخلطأ، حيث قد تابعه علي
 .(9)ابن شريويه، عن ابن بزيع

 وهو محزة، ومساه املغرية ابن عن بكر، عن الطويل محيد ورواه»قال اخلطيب البغدادي: 
 .(2)«وبكر احلسن منه مسعه الذي

 .(3)ومحزة بن املغرية بن شعبة ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات
لبحث هنا، لكنه صرح به من طريق ومل أجد له تصرحًيا بسماع أبيه من الطريق حمل ا

 .(7)، وصرح البخاري أنه مسع أباه(6)أخرى
وقد نص على صحة حديث بكر املزين: اخلليلي، فقال بعد أن أسند رواية سليمان 

، وابن «مجاعة هعن رواه التيمي، (2)سليمانب مشهورٌ  صحيح حديث»التيمي، عن بكر: 
 .(3)«صحاح وغريه بكر حديث وكذلك، »...عبدالرب، فقال: 

________________________ 

 (.9/738( تقييد املهمل )1)

 (.8/812( شرح سنن ابن ماجه )8)

 (.8/122(، اإلمام )213(، تلقيح فهوم أهل األثر )ص8/23( وانظر: إكمال املعلم )9)

 (.8/263( الفصل للوصل املدرج يف النقل )2)

 (.1/231(، هتذيب التهذيب )1399( تقريب التهذيب )3)

 (.1/963(، املعرفة والتاريخ )773( مسند احلميدي )6)

 (.9/27( التاريخ الكبري )7)

 ب(.126، والباء ظاهرة يف النسخة اخلطية )ق«مشهور. سليمان»( يف املطبوع: 2)

 .(11/192)( التمهيد 3)
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 عن احلديث هذا روي» :البزار قالوأما احلديث عن املغرية، فله طرق كثرية جدًّا، حىت 
 ، وال ريب أن احملل يضيق عن استيعاهبا، فضاًل عن دراسة أسانيدها(1)«طريًقا ستني حنو من املغرية

 .واختالفاهتا
 ،-أخي محزة-شعبة  وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طريق عروة بن املغرية بن

 .(8)األسود بن هالل، عن املغريةحديث ، و ن شعبة، وانفرد مسلم حبديث محزة هذاومسروق، ع
 

 عن بكر بن عبدهللا املزين وجيهن: فأسند رواية محيد االختالف من خيثمة أيب ابن أورد
ستغرهبا، وعقب عليها برواية أبيه، مث ا عن شعبة، بن املغرية بن محزة عن بكر، عن الطويل،
 .املغرية، عن أبيه بن محزة عن احلسن، عن بكر، عن التيمي، سليمان

الواسطة يف رواية محيد، وجعله عن  إسقاط وتبني أن استغراب ابن أيب خيثمة متوجه إىل
فيما ساقه ابن أيب خيثمة يف -بكر، عن محزة مباشرة، وهذا فيه معارضة لكون بكر يصرح 

ابن أيب  احتياط هذا من حيتمل أن، لكن املغرية ابن من مسعه بأنه -مان التيميرواية سلي
 نفس لفظ احلديث، فقد يكون بكر مل يضبطه متاًما عن محزة.ل تهومراعا ،خيثمة

وتبني أن مما يصحح ذكر احلسن يف حديث بكر: أن التيمي حافظ من حفاظ البصرة، 
لو، خاصة مع ثبوت مساع بكر من محزة، وكذا، وأن إسقاطه قد يكون تقصريًا، أو طلًبا للع

وإن كانت مجيًعا من  والضعف، القوة يف متفاوتة أخرى طرق من احلسن عن جاء أن احلديث
 .مباشرة املغرية، عن احلسن، رواية

 ب
 ب
 ب
 ب
 ب

________________________ 

 (.11/187( التمهيد )1)

(، صحيح مسلم 3733، 3732، 2281، 8312، 922، 969، 826، 829، 128ح البخاري )( صحي8)
(، إحتاف املهرة 233، 237، 239، 231، 222، 223-229، 222، 2/272(. وانظر: حتفة األشراف )872)
(19/223 ،212 ،282 ،289-286 ،291 ،299 ،293 ،229 ،222 ،223-231.) 
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 اخلامتة 098                                                                                                

احلمد هلل على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصالة والسالم على 
 أما بعد: .بإحسان إىل يوم الديننبيه حممد، وآله وصحبه وأتباعه 

سلف الصاحلني، واألئمة ، وأقوال الأحاديث النيب هذا التطواف الطويل يف  إنف
ربز فيما ي  تاريخ ابن أيب خيثمة، دراسة معللة،  ، من خالل دراسة أحاديث كتاباملرضيني

، ي ربز عدة قضايا، ال بد من اإلشارة إليها، والتأكيد عليها، وهي نتائج هذا البحث
 .وتوصياته

 :أهم النتائج

، وحرصهم على تنقيتها من عناية أئمة السنة، وعلماء احلديث، بسنة النيب  -1
، واملنهجية -فيما حنسبهم-مع النية الصادقة واياهتا، استثباهتم من رواهتا ور الدخل والدخن، و 
 الواضحة الدقيقة.

، البن أيب خيثمة، ووفرة فوائده وفرائده، وأحقيته «التاريخ الكبري»أمهية كتاب  -2
 بالعناية التامة من عدة أوجه، ملا له من ميزات قد ال تتوفر يف غريه.

تعددة، من أبرزها جانب علل عناية احلافظ ابن أيب خيثمة جبوانب علمية م -3
احلديث، ومقارنة املرويات، حيث بثَّ يف كتابه ترجيحات وإشارات كثرية جدًّا يف هذا 

 .، ونقل عن غريه فيه، واعتىن بقرائنه وأحوالهاجلانب

مكانة احلافظ ابن أيب خيثمة العالية يف النقد، ومعرفته وبراعته يف علم العلل،  -4
امه قرائن خمتلفة للرتجيح واإلعالل، منها ما يدل على دقة وفهم، وذلك لعنايته به، واستخد

 .واتفاقه مع أئمة العلل يف عامة ترجيحاته وإشاراته

إيراد العلة على اإلسناد، تتلخص يف أربعة البن أيب خيثمة منهجية فريدة يف  -5
يبني  وإيراد ماوالتصريح بالتصويب،  مسالك، هي: وصف املخالفة، واستغراب املخالفة،

 العلة من أحوال الرواة.



 اخلامتة 091                                                                                                

األوجه بأسانيدها، ونصَّ تباي ن طرائق ابن أيب خيثمة يف عرض العلة، فرمبا أورد  -6
على االختالف ضمنها، أو عقبها، ورمبا عرض األوجه بدون أسانيدها، ورمبا عرض 
اختالفات دون املدار األعلى ضمن عرض اخلالف عنه، ورمبا ساق طرقًا للحديث خارج 

 خلالف الذي يعرضه لتأييد أحد األوجه فيه.ا

تنوُّع أجناس العلل عند ابن أيب خيثمة، ومنها: إسقاط راو وإثباته، إبدال راو  -7
بآخر، إبدال إسناد بآخر، إهبام راو وتعيينه، الوقف والرفع، الوصل واإلرسال، قلب إسناد، 

 ذكر التصريح بالسماع وعدم ذكره.

 يف أكثر أو راو   عدة قرائن للرتجيح واإلعالل، منها: زيادة ابن أيب خيثمةاستعمال  -0
 الراوي، انقطاع املشرتك، اضطراب فوقه، القدر فمن املدار اإلسناد، الكثرة، احلفظ، متابعات

 التفصيل. الواسطة، ذكر الرواية، إدخال

 أهم التوصيات:
واء يف جانب وس، خاصة من جهة احلديث وعلومه، العناية بتاريخ ابن أيب خيثمة -1

 والسماعات، وغريها، فيه.العلل، أو اجلوانب األخرى، كقضايا املصطلح، 

فر الثالث من التاريخ -2  دراسة األحاديث اليت ذكر فيها ابن أيب خيثمة اختالفًا يف الس ِّ
وأحسب أهنا ستضيف إىل جوانب يف نقد ابن أيب وهي دراسة متممة لدراسيت هذه، الكبري، 

 .، ومدى إمعانه يف موافقة األئمة العرض، والرتجيح، والقرائن املستعملةخيثمة، كمنهجه يف

فهي مسألة هامة مل تأخذ حقها العناية مبسألة )قصر اإلسناد(، أو: )التقصري(،  -3
كما   ،استعمال األئمة يف مناذج عديدة هلاو دخوهلا يف أحاديث كثرية جدًّا، من البحث، مع 

هذه املسألة حصرت التقصري يف رواة معينني، وهذا احلصر  أن البحوث اليت وقفت عليها يف
اجلانبني النظري، حبثها وحتريرها يف  التعمق يف لعلف ،-يف نظري-حباجة إىل مزيد فحص 
 .، ويقدم منهًجا تطبيقيًّا ميكن للباحثني السري عليهيكتنفهاكثريًا والتطبيقي، يزيح غموًضا  

وحيسن عاقبتنا يف األمور كلها، وجيرينا من خزي  أسأل أن جيعل ختامنا إىل خري، وللاه 
واحلمد هلل رب العاملني وحده، وصلى للا وسلم على من ال نيب بعده،  الدنيا وعذاب اآلخرة.

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 لصفحةا الراوي احلديث الرقم
 59 داحلارثبن عبافع ن ...الصاحل واجلار الواسع، املسكن: املرء سعادة من 1
بن  ثابت بن يزيد األرض... يف دوابًّا ُمِسَخت إسرائيل بين من أمة   إن 2

وعبدالرمحن  ،وديعة
 بن حسنة

65 

 ،ثعلبة بن احلكم حتل ال النُّهَب  فإن القدور أكِفُئوا 8
 وابن عباس

32 

 92 جبلة، ونوفل ...﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿: فاقرأ مضجعك أخذتَ  إذا 4
 122 جرهد األسلمي فخذ الرجل من عورته 5
البصري، حلسن ا حرق النار لناساضالة  6

 الشخري بن عبدهللاو 
129 

 184 حكيم بن حزام البيع... يف خصال أربع عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هنى 7
 172 عم الرباء أبيه... امرأة نكح رجل إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعثين 3
 حابس التميمي، الفأل الطرية وأصدق حق، والعني اهلام، يف شيء ال 9

 وأبو هريرة
139 

 212 ركانة احلياء الدين هذا ُخلق وإن ُخلق ا، دين   لكل إن 11
 ولدي على أُِغريَ : ، فقالملسو هيلع هللا ىلص النيب إىل رِْعَية جاء 11

 ايل...وم
، أبو عمرو الشيباين
 وعامر الشعيب،

 أبو إسحاق السبيعيو 

218 

 بين أرض يف اخلوف صالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صلى 12
 ...سليم

 228 أبو عياش الزرقي

 كيف هللا، رسول يا: فقلت ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سألت 18
 عليك؟ نصلي

 ، ن حارثةزيد ب
 وزيد بن خارجة

288 

سعد بن زيد  غفار... من امرأة   ملسو هيلع هللا ىلص النيب تزوج 14
الطائي، وزيد بن  
 كعب بن عجرة

251 
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 لصفحةا الراوي احلديث الرقم
من شهد ، فقال: سفر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع حنن بينما 15

 ...أن ال إله إال هللا
 265 هيل بن بيضاءس

، فأتانا رسول هللا هجر من بزًّا العبدي وخمرفة أنا جلبت 16
 ...سراويال   ، فابتاع مناميشي ملسو هيلع هللا ىلص

 277 ويد بن قيسس

النيبَّ  سأل -سويد بن طارق: أو- طارق بن سويد أن 17
 ...، فنهاهاخلمر عن ملسو هيلع هللا ىلص

 298 وائل بن حجر

 813 سويد بن هبرية مأبورة سكة أو مأمورة، مهرة املرء مال خري من 13
 باهلل رضيت: ثالث ا ميسي وحني يصبح حني قال من 19

 ربًّا...
 سابق، 

 ملسو هيلع هللا ىلصخادم النيب و 
817 

، الضحاك بن سفيان طعامكم؟ ما ضحاك، يا :ملسو هيلع هللا ىلصيل رسول هللا قال  21
 وُأَبي 

881 

 ،، فقال يل: احلبهاأهلي من بلقوح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتيت 21
 دع داعي اللنب ،ال جتهدها: يل فقال ،فذهبت ألحلبها

 842 رار بن األزورض

 856 عبدهللا بن األرقم باخلالء فليبدأ الصالة، وقامت اخلالء، أحدكم وجد إذا 22
 إن مث فاجلدوها، زنت إنللوليدة: رسول هللا قال أن  28

 ،...و بضفريول فبيعوها زنت إن مث فاجلدوها، زنت
 العسيفث حديو 

عبدهللا بن مالك، 
وأبو هريرة، وزيد بن 

 خالد، وشبل

878 

 414 عمرو بن خارجة لوارث وصية جتوز ال 24
 486 عامر بن شهر قوهلم من وامسعوا قريش ا، واانظر  25
، سوداء أمة فجاءته إهاب، أب بنت حيىي أم تزوج أنه 26

 ...فقالت: قد أرضعتكما
 444 احلارث عقبة بن

 462 البارقي عروة القيامة يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل 27
عياض بن غنم،  الدنيا يف الناسَ  يعذبون الذين القيامة يوم يعذب هللا إن 23

وهشام بن حكيم 
 بن حزام
 

471 
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 لصفحةا الراوي احلديث الرقم
، هللا رسول يا: فقال رجل، وأتاه ملسو هيلع هللا ىلص النيب رديف كنت 29

 ...إن أمه عجوز كبرية
 :اسببين العأحد 
، أو الفضل، عبيدهللا

 أو عبدهللا

491 

 582 عمران بن حصني ميني كفارة وكفارهتا معصية، يف نذر ال 81
 وعشرين مخس ا الفذ صالة عن تزيد اجلماعة صالة إن 81

 درجة
 ، أبو هريرة

 وابن مسعود
549 

 لك كرهت إمنا فإين مالك، مسني من أهلك أطعم 82
 ...جوال القرية

، غالب بن أجبر
 وغالب بن ذيخ

566 

حىت علمين ، وعلمين ، فأسلمت،ملسو هيلع هللا ىلص النيبَّ  أتيت 88
 ...يف مواقيتهن صلوات اخلمسال

 536 فضالة الليثي

 594 فرات بن حيان فرات... منهم إمياهنم، إىل نكلهم رجاال   منكم إن أال 84
 من فكاكه كان مسلم ا، رجال   أعتق مسلم رجل أميا 85

 النار
كعب بن مرة أو مرة 

 بن كعب
614 

 687 مالك بن عتاهية فاقتلوه عاشر ا لقيتم إن 86
 عليه، ، فسلمت-أو: قد بال- يبول كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن 87

 حىت توضأ، فرد عليي  يرد عليَّ  فلم
 644 املهاجر بن قنفذ

 أربع النهار أول يف يل صليِ  آدم، ابن يا: ربكم قال 83
 آخره أكفيك ركعات،

  ،نعيم
 وعقبة بن عامر

652 

قتيل اخلطأ شبه أو قال: - العمد خطأ قتيل إن أال 89
 ...ط أو العصا: مائة من اإلبلقتيل السو  -العمد

، يعقوب بن أوس
، عبدهللا بن عمروو 

 والقاسم بن ربيعة

671 

 به امتدحَتين ما وأما فهاتِه، ربك على به أثنيتَ  ما أما 41
 فدعه عنك

أبو بكر بن 
ويعقوب ، عبدالرمحن

 بن عتبة

691 

 املسلمني على وليس والنصارى، اليهود على العشور إمنا 41
 عشور

والد جد حرب بن 
 عبيدهللا

695 
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 لصفحةا الراوي احلديث الرقم
، ابن الفاكه مرة مرة   توضأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولَ  رأيت 42

 أب بن عبدالرمحنو 
 قراد

711 

، جابر بن عبدهللا ة...سنة مائ يأيت عليها ال اليوم... منفوسة نفس من ما 48
 وأبو سعيد

721 

، شاب إين هللا رسول يا: فقلت اليمن، إىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب بعثين 44
 ..أسنان. وإنك تبعثين إىل قوم

 726 علي بن أب طالب

 عامر أخو أم سلمة، فيصوم ُجنب ا، ُيصبح كان  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن 45
 وأم سلمة

786 

 748 أبو هريرة السالسل يف اجلنة إىل ادونيق قوم من ربنا أعجب 46
وهو  مجل على طالب أب بن علي إذا مبىن، حنن بينما 47

 ...يقول: هذه أيام طعم ملسو هيلع هللا ىلصيقول: إن رسول هللا 
، أم عمرو بن سليم

 وأم مسعود بن احلكم
743 

ا أن لو 43  هللا بكلمات أعوذ: قال منزال   نزل إذا أحد 
 ...التامات

 761 خولة بنت حكيم

 775 عمر بن اخلطاب ...الكذب يفشو مث يلوهنم، الذين مث أصحاب، أكرموا 49
 311 عمران بن حصني ...يلوهنم الذين مث يلوهنم، الذين مث قرين، الناس خري 51
 319 عائشة، وأبو بكر للرب مرضاة للفم، مطهرة السواك 51
 388 أبو هريرة اللنب... يعود حىت هللا خشية من بكى من النار يلج ال 52
 يف أن وأشهد مايل، سيأخذون أهنم معاوية عمال زعم 58

 من قتل دون ماله فهو شهيد: هللا كتاب
 342 بدهللا بن عمروع

 355 الرباء بن عازب آيبون...: قال سفر من قدم إذا كان  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن 54
 362 املغرية بن شعبة اسرتقى أو اكتوى من توكل ما 55
 372 املغرية بن شعبة ومسح على املوقني واخلمار توضأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت 56

 
 ب
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 احلديث رقم الراوي احلديث
 99 الفضل بن عباس ...عجوز أمي إن هللا، رسول يا: فقال أتاه رجل،

 29 غالب بن أجبر مايل... من يَبقَ  مل هللا، رسول يا: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أتى
 22 فضالة الليثي وعلمين... ، فأسلمت،ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أتيت
 92 عقبة بن احلارث ...إهاب أيب ابنة زوجتت إين: فقلت النب، أتيت
 92 ضرار بن األزور أهلي... من بلقوح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتيت

 99 عمر بن اخلطاب يلوهنم... الذين مث أصحايب، إىل أحسنوا
 8 حكيم بن حزام تقبضه حىت تبعه فال بيًعا، ابتعتَ  إذا
 9 جبلة، ونوفل ﴾..ٱ ٻ ٻ  ﴿: فاقرأ مضجعك أخذتَ  إذا
 22 مالك بن العتاهية فاقتلوه العشار رأيتم إذا
 99 عبدهللا بن األرقم باخلالء فليبدأ الصالة، وقامت اخلالء، أحدكم وجد إذا

 2 ثعلبة بن احلكم شاّب... يومئذ   وأنا ،ملسو هيلع هللا ىلصالنب  أصحاب أسرين
 29 غالب بن أجبر لك... كرهت إمنا فإين مالك، مسني من أهلك أطعم

 92 أبو هريرة السالسل يف اجلنة إىل ادونيق قوم من ربنا أعجب
 9 جبلة الشرك من براءة فإهنا ﴾،ٱ ٻ ٻ  ﴿: اقرأ

 99 عمر بن اخلطاب ...الكذب يفشو مث يلوهنم، الذين مث أصحايب، أكرموا
 2 ثعلبة بن احلكم حتل ال النُّهَب  فإن القدور أكِفُئوا

 29 عبدهللا بن عمرو ..مغلظة. دية   والعصا بالسوط اخلطأ العمد دية إن أال
 29 القاسم بن ربيعة ...العمد شبه دية إن أال
 29 يعقوب بن أوس العمد... خطأ قتيل إن أال
 29 فرات بن حيان فرات... منهم إمياهنم، إىل نكلهم رجااًل  منكم إن أال
 8 حكيم بن حزام تقبضه حىت تبعه فال الطعام؟ تبيع أنك أُنبأ أمل
 22 أبو عمرو الشيباين بالل... يا به فاذهب الولد وأما ِسم،اقتُ  فقد املال أما
 94 أبو بكر بن عبدالرمحن به... امتدحَتين ما وأما فهاتِه، ربك على به أثنيتَ  ما أما
أبو بكر بن عبدالرمحن،  ...ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسولَ  أتى السلمي محامة أيب ابن أن

 ويعقوب بن عتبة
94 
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 94 ُأيبّ  ...مثاًل  دمآ ابن ملطعم الدنيا ضرب هللا إن
عياض بن غنم، وهشام  الدنيا يف الناسَ  يعذبون الذين القيامة يوم يعذب هللا إن

 بن حكيم بن حزام
97 

 29 علي بن أيب طالب ...املشركني عني حيان بن بفرات أيت ملسو هيلع هللا ىلص النب أن
 29 فرات بن حيان وحليًفا... سفيان أليب عيًنا وكان بقتله، أمر ملسو هيلع هللا ىلص النب أن
 98 علي بن أيب طالب وشرب أكل أيام إهنا: مىن أيام فنادى بعثه، ملسو هيلع هللا ىلص النب أن
 62 املغرية بن شعبة وعمامته... ناصيته على ومسح توضأ، ملسو هيلع هللا ىلص النب أن
 29 عبدهللا بن عمرو الفتح... يوم خطب ملسو هيلع هللا ىلص النب أن
أبو هريرة، وزيد بن  حتصن؟ ومل تزين األمة عن سئل ملسو هيلع هللا ىلص النب أن

 خالد، وشبل
92 

 28 املهاجر بن قنفذ يرد علي... فلم عليه، يبول، فسلمت كان  ملسو هيلع هللا ىلص النب أن
 6 جرهد األسلمي ...فخذه كاشف وهو به مر ملسو هيلع هللا ىلص النب أن

 2 ثعلبة بن احلكم إن النهبة ال حتل
 9 ثابت بن يزيد األرض... يف دوابًّا ُمِسَخت إسرائيل بين من أمةً  إن
 99 ابن عباس النحر... ةغدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولَ  سألت خثعم من امرأة أن
 99 الفضل بن العباس ...كبري شيخ أيب إن هللا، رسول يا: قال رجاًل  أن
 69 الرباء بن عازب آيبون...: قال سفر من قدم إذا كان  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن
 عامر أخو أم سلمة،  فيصوم ُجنًبا، ُيصبح كان  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن

 وأم سلمة
96 

 22 أبو إسحاق السبيعي إليه... ، فعمدملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كتاب أتاه العرين رِْعَية أن
عبدهللا بن مالك، وأبو  زنت... إن مث فاجلدوها، زنت إن مث فاجلدوها، زنت إن

هريرة، وزيد بن خالد، 
 وشبل

92 

النبي  سأل -سويد بن طارق: أو- طارق بن سويد أن
 اخلمر... عن ملسو هيلع هللا ىلص

 28 وائل بن حجر

 22 أبو هريرة وعشرين مخًسا الفذ صالة عن تزيد اجلماعة صالة إن
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 درجة

 22 ابن مسعود وحده... صالته على تزيد مجاعة يف الرجل صالة فضل إن
 22 مالك بن عتاهية فاقتلوه عاشرًا لقيتم إن
 24 ركانة احلياء الدين هذا ُخلق وإن ُخلًقا، دين   لكل إن

 2 ابن عباس فذحبوها... حنني، يوم غنًما الناس انتهب
 96 عامر بن شهر قوهلم من وامسعوا قريًشا، واانظر 
 املسلمني على وليس والنصارى، اليهود على العشور إمنا

 عشور
والد جد حرب بن 

 عبيدهللا
92 

 22 أبو صفوان له أرَجحَ  له وزن فلما سراويل، رِْجلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النب من باع أنه
 92 احلارث عقبة بن سوداء... أمة فجاءته إهاب، أيب بنت حيىي أم تزوج أنه
 2 ثعلبة بن احلكم انتهبوها... غنم حلم فيها بقدور مري  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رأى أنه
 99 أحد بين العباس هللا... رسول يا: فقال رجل فأتاه ملسو هيلع هللا ىلص النب رديف كان أنه
 98 علي بن أيب طالب ...وشرب أكل أيام هي إمنا صيام، بأيام ليست إهنا
 من فكاكه كان مسلًما، رجاًل  أعتق مسلم رجل أميا

 النار
كعب بن مرة أو مرة بن 

 كعب
26 

 99 علي بن أيب طالب شاب.. إين هللا رسول يا: فقلت اليمن، إىل ملسو هيلع هللا ىلص النب بعثين
 7 عم الرباء أبيه... امرأة نكح رجل إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعثين
 98 أم عمرو بن سليم مجل... على طالب أيب بن علي إذا مبىن، حنن بينما
 26 سهيل بن بيضاء سفر... يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع حنن بينما
سعد بن زيد الطائي،  غفار... من امرأةً  ملسو هيلع هللا ىلص النب تزوج

 وزيد بن كعب بن عجرة
29 

 92 عقبة بن احلارث ...سوداء امرأة فجاءتنا امرأة، تزوجت
 22 ابن مسعود ...اجلميع صالة تفضل

 22 أبو عمرو الشيباين ايل...وم ولدي على أُِغريَ : ، فقالملسو هيلع هللا ىلص النب إىل رِْعَية جاء
 99 ابن عباس ...النب إىل خثعم من امرأة جاءت
 22 سويد بن قيس هجر... من بزًّا العبدي وخمرفة أنا جلبت
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 99 قراد أيب بن عبدالرمحن اخلالء.. من خرج فرأيته حاجًّا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع خرجت
 29 يعقوب بن أوس  مكة... فتح يوم النب خطب
 99 عبدهللا بن الزبري فقال... اجلابية، باب على اخلطاب بن عمر خطبنا

 64 عمران بن حصني ...يلوهنم الذين مث يلوهنم، الذين مث قرين، الناس خري
 64 عمران بن حصني ...يلوهنم الذين مث فيهم، أنا الذي القرن أميت خري

 98 البارقي عروة القيامة يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل
 99 ابن الفاكه مرة مرةً  توضأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولَ  رأيت
 62 املغرية بن شعبة ومسح على املوقني واخلمار توضأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت
 يف أن وأشهد مايل، سيأخذون أهنم معاوية عمال زعم

 62 عبدهللا بن عمرو هللا... كتاب

 كيف هللا، رسول يا: فقلت ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سألت
 عليك؟ نصلي

 22 ن حارثةزيد ب

 9 جبلة ينفعين؟ شيًئا َعلِّمين: فقلت ملسو هيلع هللا ىلص النبي  سألتُ 
 62 عائشة، وأبو بكر للرب مرضاة للفم، مطهرة السواك
 22 ابن مسعود ...مجاعة يف الرجل صالة
 29 أبو عياش الزرقي ...سليم بين أرض يف اخلوف صالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صلى
 22 زيد بن حارثة وعلى... ،حممد على بارك اللهم: وقولوا عليي  صلوا

 2 الشخري بن عبدهللا ضالة املسلم حرق النار
 2 احلسن النار حرق الناس ضالة

 92 أبو هريرة السالسل يف اجلنة إىل يقادون رجال من ربنا عجب
 22 فضالة علمين... فيما ، فكانملسو هيلع هللا ىلص النب علمين

 94 ن سفيانالضحاك ب للدنيا مثاًل  آدم ابن من خيرج ما جعل هللا فإن
 6 جرهد األسلمي فخذ الرجل من عورته

 6 جرهد األسلمي الفخذ عورة
 22 ابن مسعود ...اجلميع صالة فضل
 27 عقبة بن عامر ...النهار أول يصلي أن أحدكم أيعجز: ربكم قال
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 أربع النهار أول يف يل صلِّ  آدم، ابن يا: ربكم قال

 آخره أكفيك ركعات،
 27 نعيم

 9 جبلة فراشي... إىل أويتُ  إذا أقول ما: ملسو هيلع هللا ىلصب للن رجل   قال
 28  سويد بن طارق ...نعتصرها أعنابًا بأرضنا إن هللا، رسول يا: قلت
 فكيف عليك نسلم كيف علمنا قد هللا رسول يا: قلنا

 نصلي؟
 22 زيد بن خارجة

 69 الرباء بن عازب تائبون... آيبون،: قال سفر من قفل إذا النب كان
 22 عامر الشعب رِْعَية... إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كتب
 29 غالب بن ذيخ القرية جوال على قذرهتا فإمنا مالكم، مسني من كلوا
 أنشدك: فقال رجل، إليه ، فقامملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند كنا
 هللا... بكتاب بيننا قضيت إال باهلل

أبو هريرة، وزيد بن 
 خالد، وشبل

92 

 29 أبو عياش الزرقي ...خالد املشركني وعلى بُعسفان، ملسو هيلع هللا ىلص النب مع كنا
 9 ثابت بن يزيد ضبابًا... فأصبنا جيش، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع كنا

 99 عبيدهللا بن العباس هللا... رسول يا: فقال رجل، وأتاه ملسو هيلع هللا ىلص النب رديف كنت
 92 عقبة بن احلارث أرضعتكما؟ أهنا َزَعَمتْ  وقد كيف

 8 حكيم بن حزام عندك ليس ما تبع ال
 92 ضرار بن األزور اللنب داعي دَع دها،ُُته ال
 99 عمرو بن خارجة لوارث وصية ُتوز ال
 حابس التميمي،  الفأل الطرية وأصدق حق، والعني اهلام، يف شيء ال

 وأبو هريرة
9 

 24 عمران بن حصني ميني كفارة وكفارهتا معصية، يف نذر ال
 92 أبو سعيد ظهر األرض... على وال سنة، مائة أحدكم على يأيت ال
 69 أبو هريرة ...غبار جيتمع ال
 69 أبو هريرة اللنب... يعود حىت هللا خشية من بكى من النار يلج ال

 98 أم مسعود بن احلكم ...ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول بغلة على وهو علي إىل أنظر لكأين
 66 املغرية بن شعبة اكتوى أو اسرتقى من يتوكل مل
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 99 ن أيب طالبعلي ب السالم... عليه بعثين ملا
 2 ثعلبة بن احلكم هُنبة... غنًما القوم أصاب خيرب، يوم كان ملا
 97 خولة بنت حكيم هللا... بكلمات أعوذ: قال منزاًل  نزل إذا أحًدا أن لو
 66 املغرية بن شعبة اسرتقى أو اكتوى من توكل ما
 92 جابر بن عبدهللا اليوم... منفوسة نفس من ما

 62 عبدهللا بن عمرو ...ماله أريد من
 26 كعب بن مرة مسلًما... امرءًا أعتق من
 27 سويد بن هبرية مأبورة سكة أو مأمورة، مهرة املرء مال خري من
 2 نافع بن عبداحلارث الواسع... املسكن املرء سعادة من
 وأوجب النار، عليه هللا حريم هللا إال إله ال أن شهد من

 اجلنة عليه
 26 سهيل بن بيضاء

 29 ملسو هيلع هللا ىلصسابق، خادم النب  ربًّا... باهلل رضيت: ثالثًا ميسي وحني يصبح حني قال من
 62 عبدهللا بن عمرو شهيد فهو ماله دون قتل من
 26 سهيل بن بيضاء اجلنة دخل شيًئا باهلل يشرك ال مات من
 26 سهيل بن بيضاء اجلنة دخل هللا إال إله ال أن يشهد مات من
 97 خولة بنت حكيم ...التامات هللا بكلمات أعوذ: لفقا منزاًل  نزل من

 8 حكيم بن حزام عندي ليس ما أبيع أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هناين
 8 حكيم بن حزام البيع... يف خصال أربع عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هنى
 98 علي بن أيب طالب أحد يصوَمني  فال وشراب، طعام أيام هذه

أبو هريرة، وزيد بن  هللا... بكتاب بينكما ألقضنيي  بيده، نفسي والذي
 خالد، وشبل

92 

 8 حكيم بن حزام تقبضه حىت تبعه فال بيًعا، اشرتيت إذا أخي، ابن يا
 94 الضحاك بن سفيان طعامكم؟ ما ضحاك، يا
 22 سويد بن قيس وأَرِجح زِن َوزيان يا
 

 ب
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 831 أبان بن يزيد

 188 إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاين
 618 إبراهيم بن أيب داود الربلسي

 678، 677 إبراهيم بن سعد
 228-220 إبراهيم بن حممد بن احلارث أبو إسحاق الفزاري

 789، 788 إبراهيم بن مسلم اهلجري
 127 الرازيإبراهيم بن نصر 

 826 األجلح بن عبدهللا أبو حجية
 778 أمحد بن احلجاج

 629 أمحد بن محويه التسرتي
 722 أمحد بن عبدهللا بن حممد بن النعمان

 841 أمحد بن حممد الربيت
 887 أمحد بن حممد املروزي

 201 أمحد بن حممد بن أيب موسى
 728 أمحد بن حممد بن رشدين

 163 أمحد بن املقدام
 18 أسباط بن نصر

 206 إسحاق بن إبراهيم بن يونس املنجنيقي
 233 إسحاق بن يوسف األزرق

 899-892 أسد بن وداعة
 220-283، 889 إسرائيل بن يونس

 440 إمساعيل بن أيب خالد
 804 إمساعيل بن أيب خالد الفريايب

 736 إمساعيل بن عبدامللك
 819 أشعث بن سوار
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 987 إياس بن زهري

 818، 471، 477 أيوب بن أيب متيمة السختياين
 748 أيوب بن سويد
 988 أيوب بن موسى

 886 بدل بن احملرب
 290 جرير بن عبداحلميد

 193 جعفر بن عون
 289 مجيل بن زيد

 200، 833 حابس التميمي
 834 احلارث بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام

 898 حبيب بن الشهيد
 884 جاج بن حممد املصيصيح

 831 حرب بن شداد
 601 حرب بن عبيدهللا

 160 حسان بن أيب وجزة
 181 احلسن بن اخلليل بن مرة

 881 احلسن بن عبدالرمحن
 198 احلسن بن يعقوب بن يوسف

 201 احلسني بن أمحد اآلمدي
 899، 64-69 حصني بن عبدالرمحن السلمي

 878-870 حضني بن املنذر
، 817، 998، 872 د بن سلمةمحا

648-646 
 82 محاد بن شعيب

 883 محاد بن حممد بن حفص البلخي
 898 محيد الطويل
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 833 حية بن حابس

 870 خالد بن خداش
 246 خالد بن سلمة الفأفاء

 89 مخيل
 837 خيثمة بن سليمان

 290 داود بن عيسى
 624 داود بن أيب هند
 186 روح بن صالح

 749، 984 ادةروح بن عب
 422 زكريا بن حيىي زمحويه

 870 زكريا بن حيىي املكفوف
 720 زمعة بن صاحل
 486 زهري بن معاوية

 248 زياد بن عبدهللا املزين
 146 زيد بن إمساعيل الصائغ

 926 سابق بن ناجية
 178 سحيم بن حفص

 640، 427 سعيد بن أيب عروبة
 481 سعيد بن عنبسة الرازي

 221 ن منصورسعيد ب
 744 سعيد بن أيب اهليفاء

، 216، 220-283 سفيان الثوري
970-972 

 697 سفيان بن إبراهيم
 677، 898 سلمة بن الفضل

 248 سليمان بن أيوب بن سليمان الطلحي



 الرواة املرتجم هلمفهرس  308                                                                                                

 الصفحة الراوي
 428 سليمان بن داود أبو داود الطيالسي

 119 سليمان بن طرخان التيمي
 882 سليمان بن موسى

 11-16 مساك بن حرب
 843 سهل بن شاذويه

 987 سويد بن هبرية
 879 سيف بن مسكني

 482 شبل بن معبد
 809 شريك بن عبدهللا
 427، 211-216 شعبة بن احلجاج

 632 شعيب بن صفوان
 492 شهر بن حوشب

 699، 831 شيبان بن عبدالرمحن
 487 صبح بن دينار

 886 صفوان بن موهب
 260 ضرار بن صرد

 422 عبدالرمحنطلحة بن 
 648 عامر بن أيب أمية أخو أم سلمة

 722-728 عائشة بنت الزبري
 736 عباد بن موسى القرشي

 278 عبدالباقي بن قانع
 486 عبداحلميد بن أيب جعفر

 613 عبداحلميد بن عصام
 619 عبداحلميد بن موسى

 719 عبدالرمحن بن بشر
 848 عبدالرمحن بن حسان بن عتاهية



 الرواة املرتجم هلمفهرس  306                                                                                                

 الصفحة الراوي
 981 رمحن بن أيب الزنادعبدال

 190 عبدالرمحن بن أيب عتيق
 873 عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي
 128 عبدالرمحن بن عمرو بن جبلة

 492 عبدالرمحن بن غنم
 687 عبدالرمحن بن أيب قراد
 426 عبدالرمحن بن مرزوق
 196 عبدالرمحن املسعودي
 820 عبدالرمحن بن نوفل

 843 از الواسطيعبدالرحيم بن سالم الرز 
 989 عبدالرزاق بن مهام

 268 عبدالعزيز بن حممد الدراوردي
 242 عبدالكرمي بن اهليثم القطان

 172 بن احلسن عبدهللا بن احلسن
 278 عبدهللا بن احلسن بن سليمان ابن النخاس

 288 عبدهللا بن سعيد أبو بكر النخعي
 646، 648 عبدهللا بن شوذب
 892، 933 عبدهللا بن صاحل 
 888 عبدهللا بن عصمة
 739 عبدهللا بن فضالة
 713 عبدهللا بن قحطبة

 986 عبدهللا بن هليعة
 273 عبدهللا بن حممد بن جعفر القزويين

 886 عبدهللا بن حممد بن صيفي
 190 عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر )ابن أيب عتيق(

 821 عبدهللا بن حممد بن عقيل
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 الصفحة الراوي
 490 دهللا بن حممد بن أيب مرميعب

 244 عبدهللا بن حيىي الثقفي
 648 عبدامللك بن إبراهيم اجلدي

 724، 887، 884 عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج
 636 عبدامللك بن عمري

 697 عبداملؤمن بن القاسم
 677 عبدة بن سليمان
 473 عبيد بن أيب مرمي
 712 عبيد بن احلسن
 818 عبيد بن جناد

 933 عبيدهللا بن سعيد بن كثري بن عفري
 940 عيت بن ضمرة التميمي

 870 عثمان بن خرزاذ
 246 عثمان بن عبدهللا بن موهب

 607، 789، 777 عطاء بن السائب
 771 عفان بن مسلم

  عقبة بن أوس = يعقوب بن أوس
 882 العالء بن احلارث

 208 علي بن احلسن الصفار
 820 عبسي التونسيعلي بن زياد ال

 818 علي بن زيد بن جدعان
 836 علي بن املبارك
 624 علي بن مسهر
 873 عمر بن راشد

 140 عمر بن علي املقدمي
 161 عمر بن حممد بن جبري اهلمداين
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 الصفحة الراوي
 634 عمران بن عيينة
 879 عمران بن حممد

 987 عمرو بن عيسى أبو نعامة
 211 عمرو بن أيب املقدام

 483 ن حريثالعيزار ب
 883-881 فروة بن نوفل

 488 فطر بن خليفة
 841 قتادة بن دعامة
 494 قدامة اجلمحي
 298 قيس بن الربيع
 729 الليث بن سعد

 421 ليث بن أيب سليم
 694 ليث بن هارون

 842 مالك بن عتاهية
 127 حممد بن إبراهيم أبو أمية الطرسوسي
 692 حممد بن إسحاق بن بريد األنطاكي

 193 حممد بن بشر
 960 حممد بن بالل

 817 حممد بن جعفر غندر
 740 حممد بن احلارث

 273، 272 حممد بن أيب حفص
 972-970، 941، 66 حممد بن خازم أبو معاوية الضرير

 997 حممد بن داود الدينوري
 741 حممد بن الزبري احلنظلي

 172 حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ
 820 شرحبيل بن جعشم حممد بن
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 الصفحة الراوي
 201 حممد بن عبدالرمحن بن سهم األنطاكي

 764 حممد بن عبدهللا بن الزبري أبو أمحد الزبريي
 463 حممد بن عبدهللا بن مسلم ابن أخي الزهري

 871 حممد بن عبدهللا بن ميمون
 688 حممد بن عجالن

 273، 272 حممد بن عمر العطار
 841 حممد بن غالب

 793 الفضل عارمحممد بن 
 616 حممد بن مصعب

 840 حممد بن معاوية النيسابوري 
 120 حممد بن حيىي بن أيب عمر

 848 خمّيس بن ظبيان
 883 مروان بن معاوية
 428 مسلم بن إبراهيم
 987 مسلم بن بديل

 730 مسلمة بن علقمة
 260 مصعب بن عبدهللا الزبريي

 200 مضارب بن حزن
 722-728  الزبرييمعاوية بن عبدهللا

 410 معاوية بن حيىي
 426، 872 معمر بن راشد
 921 ممطور احلبشي

 988 منجاب بن احلارث
 673 املنذر بن جهم

 939 منصور بن املعتمر
 112 منيع بن عبدالرمحن
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 الصفحة الراوي
 673 موسى بن عبيدة

 839 موسى بن حممد األنصاري
 648 موسى بن حممد بن كثري

 708 هشام بن حسان
 427 هشام الدستوائي
 414 هشام بن عروة
 742 اهلقل بن زياد
 771، 427 مهام بن حيىي

 824 الوليد بن أيب ثور
 201 الوليد بن محاد الرملي

 786 الوليد بن مزيد
 688 وهيب بن خالد
 681-686 حيىي بن إسحاق

 128 حيىي بن حجر بن النعمان
 186 حيىي بن ضريس

 688 حيىي بن أيب عطاء
 873 حيىي بن أيب كثري

 848 حيىي بن كثري الناجي
 818 حيىي بن يزيد أبو شيبة الرهاوي

 637 حيىي بن يعلى أبو احملياة التيمي 
 708، 878 يزيد بن إبراهيم التسرتي

 487 يزيد بن بشار
 282 يزيد بن طلحة بن ركانة

 419-412 يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي
 981 حاق بن أيب عباد املكي القلزمييعقوب بن إس

 813 يعقوب بن أوس السدوسي
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 الصفحة الراوي
 974-979 يعقوب بن حبري

 173، 481 يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي
 613 يونس بن حبيب
 993 يونس بن عبيد

 463 يونس بن يزيد األيلي
  أبو أمحد الزبريي = حممد بن عبدهللا بن الزبري 

  = إبراهيم بن حممد بن احلارثأبو إسحاق الفزاري 
  أبو أمية الطرسوسي = حممد بن إبراهيم

 68 أبو بكر بن عياش
  أبو حجية = األجلح بن عبدهللا

 808 أبو داود احلفري
  أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود

  أبو معاوية الضرير = حممد بن خازم
  أبو نعامة = عمرو بن عيسى

  يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي =
  ابن الفاكه = عبدالرمحن بن أيب قراد

  األوزاعي = عبدالرمحن بن عمرو

 414 الزهري
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 :  :والبحوث احملكمة املخطوطات والرسائل اجلامعيةأوًلا
أحاديث يوسف بن عاصم الرازي )مع أحاديث حممد بن أيوب الرازي( )الثالث منه(، لزاهر  -1

 بن طاهر الشحامي. منسوخة برنامج جوامع الكلم.
 (.1391يا، رقم )، للخليلي. مكتبة أياصوفيا، تركيف معرفة علماء احلديث اإلرشاد -2
)تتمة املطبوع(. منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد  ألسامي والكىن، أليب أمحد احلاكما -3

 اخلضري(.
مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، اجملموع اإللزامات والتتبع، للدارقطين.  -4

 (. 1122رقم )
 ران. منسوخة برنامج جوامع الكلم.أمايل أيب بكر النجاد، رواية أيب القاسم بن بش -5
 منسوخة برنامج جوامع الكلم.أمايل ابن السماك )الثاين منه(.  -6
فر الثاين(.  -7  (.أوقاف191اخلزانة العامة، الرباط، فيلم رقم )تاريخ ابن أيب خيثمة )الس ِّ
له: ، إىل قو «ملسو هيلع هللا ىلصتسمية القبائل الذين رووا عن النيب »تاريخ ابن أيب خيثمة، ابتداًء من قوله:  -8
يف قسم علوم احلديث،  ماجستري، حتقيق/ كمال قاملي، رسالة «، دراسة وحتقيق«أخبار املكيني»

 .1112-1112، ، املدينة النبويةاجلامعة اإلسالميةكلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية، 
دا، يرلنإ(، مكتبة تشسرتبيت، 1323، للبخاري. مكتبة أمحد الثالث، تركيا، رقم )الكبريالتاريخ  -9

 .(9199)رقم 
 .(9111)تاريخ ابن معني برواية الدوري. املكتبة الظاهرية، سوريا، رقم  -11
 .الثقفيات = الفوائد العوايل املنتقاة من أصول مساعات أيب عبدهللا القاسم بن الفضل الثقفي 

 ثالثة جمالس من أمايل أيب سعيد النقاش. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -11
. منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد لي بن حرب الطائيجزء فيه من حديث ع -12

 اخلضري(.
جزء منتقى من حديث مكي وغريه، للضياء املقدسي. منسوخة برنامج املكتبة الشاملة  -13

 .)أمحد اخلضري(
 .منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد اخلضري(جزء من حديث بشرويه.  -14
. منسوخة برنامج املكتبة الشاملة بن شااان، الجزء من حديث عبدالباقي بن قانع وغريه -15

 )أمحد اخلضري(.
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 .(MS Arab SM55رقم )اجملموع مريكا، ، أهارفاردجزء هالل احلفار. مكتبة جامعة  -16
 حديث أيب بكر حممد بن عبدهللا الدقاق عن شيوخه. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -17
 برنامجالثاين منه(. منسوخة و  األولحديث علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة وغريه ) -18

 .املكتبة الشاملة، عن نسخة خبط القسطالين
 حديث أيب علي بن شااان )الثامن من أجزاء ابن شااان(. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -19
ضمن ، مكتبة املتحف العراقيحديث القاضي الشريف أيب احلسني ابن املهتدي )جزء منه(.  -21

 (.12121رقم )جمموع 
بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب، لعيسى بن محاد. املكتبة الظاهرية، سوريا، حديث الليث  -21

 جماميع العمرية(. 13عام :  9292اجملموع رقم )
 (.111اكر األقران، أليب الشيخ األصبهاين. نسخة دار الكتب املصرية، رقم )حديث  -22
 لكلم.رباعي التابعني، أليب موسى املديين )الرابع منه(. منسوخة برنامج جوامع ا -23
زهر الفردوس )الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس(، البن حجر. منسوخة برنامج املكتبة  -24

 .)أمحد اخلضري( الشاملة
اليبزيك، أملانيا، جامعة مكتبة الزيادات على كتاب املزين، أليب بكر ابن زياد النيسابوري.  -25

 (.913رقم )
زي املعروف بابن احلطاب، ختريج السداسيات املخرجة من مساعات الشيخ أيب عبدهللا الرا -26

َلفي. منسوخة برنامج جوامع الكلم.  أيب طاهر الس ِّ
 .(1229، خمطوطات شرقية، رقم )السنة، للخالل. املتحف الربيطاين -27
 (.233سنن الرتمذي، نسخة الكروخي. املكتبة الوطنية، باريس، رقم ) -28
 (.932رقم )سنن أيب داود. مكتبة جامعة برنستون، أمريكا، جمموعة يهودا،  -29
مكتبة احملمودية، املدينة (. 91، فلسطني، رقم )الفتياينسنن النسائي )اجملتىب(. مكتبة  -31

 (.111رقم )جمموعة ابن سهل، (. مكتبة األحقاف، اليمن، خ111النبوية، رقم )
 /حسني جليب(.1111، البن أيب عاصم. مكتبة بورصة، تركيا، رقم )ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب  -31
 حديث(.1931د القاسم بن سالم. دار الكتب املصرية، القاهرة، رقم )الطهور، أليب عبي -32
العلل الكبري، للرتمذي )ترتيبه أليب طالب القاضي(. مكتبة أمحد الثالث، تركيا، رقم  -33

(993.) 
 (. 9913العلل ومعرفة الرجال، ألمحد، برواية عبدهللا. مكتبة آياصوفيا، تركيا، رقم ) -34
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 ة برنامج جوامع الكلم.فوائد إبراهيم بن دحيم. منسوخ -35
 .فوائد أيب بكر ابن خالد النصييب. منسوخة برنامج جوامع الكلم -36
، فوائد أيب بكر ابن خالد النصييب )مع حديثه عن الكدميي(. منسوخة برنامج جوامع الكلم -37

 .حديث(132:  عام 1311)اجملموع رقم و: املكتبة الظاهرية، سوريا، 
 . منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد اخلضري(.فوائد أيب بكر بن زياد النيسابوري -38
 . منسوخة برنامج جوامع الكلم.اجلندي البن ،الرقيم حديث وفيه الغرائب احلسان الفوائد -39
 فوائد أيب عبدهللا حممد بن إبراهيم بن عبدامللك بن مروان )اخلامس والعشرون منه(. منسوخة -41

 برنامج جوامع الكلم.
 يل. منسوخة برنامج جوامع الكلم.فوائد أيب عبدهللا النعا -41
 فوائد أيب عثمان البحريي. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -42
 منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد اخلضري(. فوائد أيب علي الصواف، اجلزء الثالث منه. -43
 فوائد أيب القاسم ابن أيب العقب اهلمداين )األول منه(. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -44
منسوخة  املنتقاة العوايل احلسان والغرائب، البن شااان، بانتخاب األزجي )الثاين منه(.الفوائد  -45

 برنامج جوامع الكلم.
 الفوائد العوايل املنتقاة من أصول مساعات أيب عبدهللا القاسم بن الفضل الثقفي )الثقفيات( -46

 )الرابع منها(. منسوخة املكتبة الشاملة )أمحد اخلضري(.
 ئ )الثالث عشر منه(. منسوخة برنامج جوامع الكلم.فوائد ابن املقر  -47
منسوخة برنامج . )الرابع منه( الفوائد املنتقاة العوايل من حديث القطيعي )القطيعيات( -48

 املكتبة الشاملة )أمحد اخلضري(.
 الفوائد املنتقاة الغرائب احلسان، البن املظفر )الثاين منه(. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -49
اجلمعية العلمية  ،سنن جملةوأثره يف احلديث املختلف فيه، لعبدالعزيز الشايع.  قصر اإلسناد -51

 (.921-112ص) ،1191 ،رجب ،(1) العدد ،الرياض ،السعودية للسنة وعلومها
القضاة والشهود )الفرق بني القضاة العادلة واجلائرة والشهود الصادقة والكاابة(، أليب سعيد  -51

 .العمرية( 21عام :  9231الظاهرية، اجملموع ) النقاش.
جملس من أمايل القاضي أيب بكر أمحد بن عبدالرمحن اليزدي. املكتبة الظاهرية، سوريا،  -52
 جماميع العمرية(. 132عام :  9111)رقم موع اجمل

 من أمايل حممد بن إبراهيم اجلرجاين. منسوخة برنامج جوامع الكلم.جمالس  -53
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 امع الكلم.جملس من أمايل ابن منده. منسوخة برنامج جو  -54
 (.13مكتبة كوبريلي، تركيا، رقم )املراسيل، البن أيب حامت.  -55
. -ملحقة بسنن أيب داود- (131/1مكتبة كوبريلي، تركيا، رقم )املراسيل، أليب داود.  -56

= سنن  مكتبة جامعة برنستون، أمريكا(. 113، رقم )جمموعة ابن سهل ،مكتبة األحقاف، اليمن
 أيب داود.

 مغاربة(. 211النسخة األزهرية ) املستدرك، للحاكم. -57
 (.حديث 1119، حديث 1329مسند احلميدي. املكتبة الظاهرية، سوريا، رقم ) -58
(، لعبدالغين املقدسي. منسوخة برنامج أفراد مسلم املصباح يف عيون الصحاح )الثاين من -59

 جوامع الكلم.
 (.233-932مصنف عبدالرزاق. مكتبة مراد مال، تركيا، رقم ) -61
 (.911كاخلزانة العامة، الرباط، فيلم رقم )ة، أليب القاسم البغوي. معجم الصحاب -61
، رقم تركيا، كوبريلي  مكتبة(. 1311املعجم الكبري، للطرباين. املكتبة الوطنية، فرنسا، رقم ) -62

 .حديث( 111، املكتبة الظاهرية، سوريا، رقم )(191)
(. مكتبة 1/132كيا، رقم )معرفة الصحابة، أليب نعيم األصبهاين. مكتبة أمحد الثالث، تر  -63

 (.129(. مكتبة عارف حكمت، املدينة النبوية، رقم )عام 9319ندا، رقم )إيرلشسرتبيت، 
 (.1991املعرفة والتاريخ، ليعقوب الفسوي. مكتبة طوبقو، تركيا، رقم ) -64
منسوخة من أحاديث عبدالرمحن بن بشر بن احلكم العبدي، لزاهر بن طاهر الشحامي.  -65

 لكلم.برنامج جوامع ا
 منتخب من حديث يونس بن عبيد، أليب نعيم األصبهاين. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -66
 : عام 9123منتخب من كتاب الشعراء، أليب نعيم. املكتبة الظاهرية، سوريا، اجملموع رقم ) -67

 جماميع العمرية(. 111
 منتقى حديث أيب عبدهللا حممد بن خملد الدوري. منسوخة برنامج جوامع الكلم. -68
منتقى من حديث أيب يوسف يعقوب بن أمحد اجلصاص الدعَّاء، ألمحد بن عبدالدائم  -69

 املقدسي. منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد اخلضري(.
)أمحد  منسوخة برنامج املكتبة الشاملةاملنتقى من مسموعات مرو، للضياء املقدسي.  -71

 .اخلضري(
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، اجملموع سوريا، الظاهريةكتبة املسفراييين. من حديث بشرويه أيب نعيم بن حممد بن معقل اإل -71
 .العمرية(جماميع  99عام :  9221)رقم 
من حديث أيب بكر أمحد بن علي بن الل عن شيوخه. منسوخة برنامج املكتبة الشاملة )أمحد  -72

 اخلضري(.
من حديث أيب احلسن أمحد بن عمري بن يوسف بن جوصا عن شيوخه. منسوخة برنامج  -73

 جوامع الكلم.
حديث أيب سعيد عيسى بن سامل الشاشي، رواية أيب القاسم البغوي. حتقيق/ عبدالعزيز من  -74

(، 11العدد )لدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، لدار البحوث الكبيسي. جملة األمحدية، 
 .(122-131)ص، 1119مجادى األوىل، 

 امج جوامع الكلم.نسخة عمر بن زرارة احلدثي، رواية أيب القاسم البغوي. منسوخة برن -75
النكت البديعات على املوضوعات، للسيوطي. حتقيق/ حافظ عبدالرمحن عبدهللا. رسالة  -76

 مكة املكرمة، ماجستري يف قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،
1111. 

 ثانياا: املطبوعات:
، 1/ عبدالرمحن الفريوائي. طاألباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري، للجورقاين. حتقيق -77

 ، دهلي.التعليمية اخلريية . دار الصميعي، الرياض، مؤسسة دار الدعوة1111
و)الرد  . دار الراية، الرياض.1119، 1اإلبانة، البن بطة )اإلميان(. حتقيق/ رضا معطي. ط -78

ئل و)فضا . دار الراية، الرياض.1111، 1على اجلهمية(. حتقيق/ الوليد بن سيف النصر. ط
 دار الراية، الرياض. . 1112 ،1حتقيق/ محد التوجيري. طالصحابة(. 

. دار الوطن، 1113، 1م. طإحتاف اخلرية املهرة، للبوصريي. حتقيق/ ياسر بن إبراهي -79
 الرياض.

. مؤسسة 1111بشرح إحياء علوم الدين، حملمد مرتضى الزبيدي. ط إحتاف السادة املتقني  -81
 (.التاريخ العريب، بريوت )تصوير

إحتاف املهرة، البن حجر. حتقيق/ جمموعة باحثني. جممع امللك فهد لطباعة املصحف  -81
 الشريف، املدينة النبوية.

 . مكتبة الرشد، الرياض.1112، 1االتصال واالنقطاع، إلبراهيم الالحم. ط -82
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. إثارة الفوائد اجملموعة يف اإلشارة إىل الفرائد املسموعة، للعالئي. حتقيق/ مرزوق الزهراين -83
 . مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية. 1119، 1ط

األجوبة عما أشكل الدارقطين على صحيح مسلم، أليب مسعود الدمشقي. حتقيق/ إبراهيم  -84
 . دار الوراق، الرياض.1113، 1آل كليب. ط

 . دار الراية، الرياض.1111، 1اآلحاد واملثاين، البن أيب عاصم. حتقيق/ باسم اجلوابرة. ط -85
 ث أيوب السختياين = جزء فيه من أحاديث أيوب السختياين.أحادي 

أحاديث الشيوخ الثقات )املشيخة الكربى(، أليب بكر األنصاري قاضي املارستان. حتقيق/  -86
 . دار عامل الفوائد، مكة املكرمة.1111، 1حامت العوين. ط

 . دار احلديث، القاهرة.1111أحاديث الشيوخ الكبار. حتقيق/ محزة الزين. ط  -87
. دار خضر، 1113، 9األحاديث املختارة، للضياء املقدسي. حتقيق/ عبدامللك بن دهيش. ط -88

 بريوت.
. دار إحياء الرتاث 1111صادق قمحاوي. ط الحتقيق/ حممد أحكام القرآن، للجصاص.  -89

 ، بريوت.، مؤسسة التاريخ العريبالعريب
. مركز 1111، 1112، 1أحكام القرآن، للطحاوي. حتقيق/ سعد الدين أونال. ط -91

 البحوث اإلسالمية بوقف الديانة، إسطنبول.
 اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم. حتقيق/أمحد شاكر. دار اآلفاق اجلديدة، بريوت. -91
األحكام الوسطى، لعبداحلق اإلشبيلي. حتقيق/ محدي السلفي وصبحي السامرائي. ط  -92

 . مكتبة الرشد، الرياض.1112
. حديث أكادمي، 1111، 1قيق/ عبدالعليم البستوي. ط. أحوال الرجال، للجوزجاين. حت -93

 فيصل آباد، دار الطحاوي، الرياض.
 . دار1113، 1حتقيق/ سيد كسروي حسن. طأخبار أصبهان، أليب نعيم األصبهاين.  -94

 الكتب العلمية، بريوت.
. دار البشائر 1112، 1أخبار الشيوخ وأخالقهم، للمرواي. حتقيق/ عامر صربي. ط -95

 بريوت. اإلسالمية،
. دار السنابل، 1112، 1حممد النابلسي. طأخبار الصالة، لعبدالغين املقدسي. حتقيق/  -96

 دمشق.
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. املكتبة 1922، 1أخبار القضاة، حملمد بن خلف )وكيع(. حتقيق/ عبدالعزيز املراغي. ط -97
 التجارية الكربى، القاهرة.

. 1111، 1دهيش. ط حتقيق/ عبدامللك بن ، للفاكهي.يف قدمي الدهر وحديثه أخبار مكة -98
 دار خضر، بريوت.

دار  .1111، 1األصبهاين. حتقيق/صاحل الونيان. طوآدابه، أليب الشيخ  ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النيب  -99
 املسلم، الرياض.

 . مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.1131، 1ط اآلداب، للبيهقي. حتقيق/ السعيد مندوه. -111
. دار 1131، 1يلر. طأدب اإلمالء واالستمالء، للسمعاين. حتقيق/ ماكس فايسفا -111

 الكتب العلمية، بريوت.
. دار البشائر 1133، 9األدب املفرد، للبخاري. حتقيق/ حممد فؤاد عبدالباقي. ط -112

 اإلسالمية، بريوت.
 . دار البشائر اإلسالمية،1113، 1القهوجي. طاألدب، البن أيب شيبة. حتقيق/ حممد  -113

 بريوت.
 أربعون حديثًا من الصحاح العوايل. أربعون حديثًا من الصحاح العوايل = جزء فيه 

األربعون حديثًا من املساواة مستخرجة عن ثقات الرواة، ختريج ابن عساكر للفراوي.  -114
 . دون ناشر.1111، 1حتقيق/ طه بو سريح. ط

. مكتبة أضواء السلف، 1113، 1األربعني حديثًا، لآلجري. حتقيق/ بدر البدر. ط -115
 الرياض.

حممد سامل العبادي. األربعني، البن املفضل املقدسي. حتقيق/  األربعني املرتبة على طبقات -116
 ط مكتبة أضواء السلف، الرياض.

، 1حتقيق/ مشهور آل سلمان. ط، للعالئي. املعنياألربعني املغنية بعيون فنوهنا عن  -117
 . الدار األثرية، عمان.1113
، 1س. طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للخليلي. حتقيق/ حممد سعيد عمر إدري -118

 . مكتبة الرشد، الرياض.1133
. مكتبة 1112، 1إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين، لنايف املنصوري. ط -119

 ابن تيمية، الشارقة، دار الكيان، الرياض.
  ملسو هيلع هللا ىلص= معرفة أسامي أرداف النيب  ملسو هيلع هللا ىلصأسامي أرداف النيب. 
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. مكتبة 1111، 1يوسف الدخيل. ط األسامي والكىن، أليب أمحد احلاكم. حتقيق/ -111
 الغرباء األثرية، املدينة النبوية.

 ،دار امليمان. 1112، 1. طماهر الفحل، للواحدي. حتقيق/ القرآن أسباب نزول -111
 .الرياض
. مكتبة 1191، 1استدراكات الصحابة يف الرواية، دراسة حديثية، لنوال الغنام. ط -112

 الرشد، الرياض.
. دار قتيبة، دمشق، 1111، 1طي قلعجي. طاالستذكار، البن عبد الرب. حتقيق/ عبداملع -113

 دار الوعي، حلب.
. دار اجليل، 1111، 1يف معرفة األصحاب. حتقيق/ علي البجاوي. ط االستيعاب -114

 بريوت.
 . دار الفكر، بريوت.1133أسد الغابة، البن األثري. ط  -115
 .1112، 9األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة، للخطيب. حتقيق/ عز الدين السيد. ط -116

 مكتبة اخلاجني، القاهرة.
. مكتبة السوادي، 1119، 1األمساء والصفات، للبيهقي. حتقيق/ عبدهللا احلاشدي. ط -117
 جدة.
، 1حممد حفيظ الرمحن. طاألسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة، البن حجر. حتقيق/  -118

 . الدار السلفية، بومباي.1113
، 1بداملوجود، وعلي معوض. طحتقيق/ عادل ع اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر. -119

 . دار هجر، القاهرة.1113، 1حتقيق/ عبدهللا الرتكي. ط :. دار الكتب العلمية، بريوت. و1119
، 1أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين، البن طاهر املقدسي. حتقيق/ جابر السري ِّع. ط -121

 . دار التدمرية، الرياض.1111
، 1نبلي، البن حجر. حتقيق/ زهري الناصر. طإطراف املسند املعتلي بأطراف املسند احل -121

 . دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق، بريوت.1111
، 1الناسخ واملنسوخ من اآلثار، للحازمي. حتقيق/ جمموعة باحثني. طبيان االعتبار يف  -122

 . دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد.1993
. دار 1113، 1أمحد أبو العينني. ط قيق/حت، للبيهقي. واهلداية إىل سبيل الرشاد االعتقاد -123

 .الفضيلة، الرياض
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. مكتبة نزار الباز، 1111، 1رداش. طلوب، للخرائطي. حتقيق/ محدي الدماعتالل الق -124
 مكة املكرمة.

. دار ابن حزم، 1191، 1طاملشهور، لسعيد املري. احلديث الغريب باحلديث إعالل  -125
 بريوت.
شرح سنن ابن ماجه اإلمام، ملغلطاي. حتقيق/ أمحد بن  السالمالصالة و اإلعالم بسنته عليه  -126

 مسنود.. مكتبة ابن عباس، 1112، 1أيب العينني. ط
والسالم، حملمد بن عبدالرمحن النمريي. حتقيق/ حسني  ملسو هيلع هللا ىلصاإلعالم بفضل الصالة على النيب  -127

 م. دار الكتب العلمية، بريوت.1333، 1شكري. ط
  بعضهم على بعض )الرابع منه(.اإلغراب = حديث شعبة وسفيان مما أغرب 
 .األقران، أليب الشيخ = اكر األقران 

 . مكتبة الرشد، الرياض.1111، 1عبدهللا اجلربين. طاإلقناع، البن املنذر. حتقيق/  -128
اإلكمال، البن ماكوال. حتقيق/ عبدالرمحن املعلمي. مصورة دار الكتاب اإلسالمي،  -129

 القاهرة.
، 1يق/ عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيم. طإكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي. حتق -131

. و)الرتاجم الساقطة(. حتقيق/ جمموعة باحثني بإشراف علي . دار الفاروق احلديثة، القاهرة1111
 .. دار احملدث، الرياض1112، 1الصياح. ط

عبداملعطي اإلكمال يف اكر من له رواية يف مسند أمحد من الرجال، للحسيين. حتقيق/  -131
 . جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي.1133، 1قلعجي. ط

. دار 1113، 1إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض. حتقيق/ حيىي إمساعيل. ط -132
 الوفاء، املنصورة.

. دار الكتب العلمية، 1139، 1طاإللزامات والتتبع، للدارقطين. حتقيق/ مقبل الوادعي.  -133
 بريوت.
 . دار الوفاء، املنصورة.1111، 1األم، للشافعي. حتقيق/ رفعت عبداملطلب. ط -134
. دار 1113، 1111، 1أمايل ابن بشران. حتقيق/ عادل العزازي وأمحد بن سليمان. ط -135

 الوطن، الرياض.
 . الدار األثرية، عمان.1111، 1أمايل أيب القاسم احلريف. حتقيق/ حممد آل عامر. ط -136
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سيد إبراهيم. ط. مكتبة األمايل يف آثار الصحابة، لعبدالرزاق بن مهام. حتقيق/ جمدي ال -137
 القرآن، القاهرة.

. املكتبة 1111، 1أمايل احملاملي )رواية ابن البي ِّع(. حتقيق/ إبراهيم القيسي. ط -138
، 1. و)رواية ابن مهدي(. حتقيق/ محدي السلفي. طاإلسالمية، عمان، دار ابن القيم، الدمام

 .. دار النوادر، دمشق، بريوت1112
. املكتب اإلسالمي، 1112، 1حتقيق/ محدي السلفي. ط. األمايل املطلقة، البن حجر -139
 .، دمشق، عمانبريوت
. 1132، 1اإلمامة والرد على الرافضة، أليب نعيم األصبهاين. حتقيق/ علي الفقيهي. ط -141

 واحلكم، املدينة النبوية. مكتبة العلوم
، 1سعد آل محي د. طاإلمام يف معرفة أحاديث األحكام، البن دقيق العيد. حتقيق/  -141

 دار احملقق، الرياض. .1113
، 1حتقيق/ حممد حسن إمساعيل. طاإلمتاع باألربعني املتباينة السماع، البن حجر.  -142

 . دار الكتب العلمية، بريوت.1111
. الدار 1131، 1عبدالعلي حامد. طأمثال احلديث، أليب الشيخ األصبهاين. حتقيق/  -143

 السلفية، بومباي.
. مركز امللك فيصل 1132، 1ق/ شاكر فياض. طبن زجنويه. حتقيميد األموال، حل -144

 للبحوث والدراسات، الرياض.
 حتقيق/ خليل هراس. ط دار الفكر، بريوت. األموال، أليب عبيد القاسم بن سالم. -145
اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة، ملغلطاي. حتقيق/ قسم التحقيق بدار  -146

 . مكتبة الرشد، الرياض.1113، 1احلرمني. ط
. دار الفكر، بريوت. 1112، 1نساب األشراف، للبالاري. حتقيق/ سهيل زكار. طأ -147

 . مجعية املستشرقني األملانية، بريوت.1133وللمجلد اخلامس: حتقيق/ إحسان عباس. ط 
. دائرة املعارف 1911، 1ط. وآخرين األنساب، للسمعاين. حتقيق/ عبدالرمحن املعلمي -148

 العثمانية، حيدرآباد.
. دار 1112، 1إبراهيم اليعقويب. طحتقيق/ مشائل النيب املختار، للبغوي. األنوار يف  -149

 املكتيب، دمشق.
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: . دار طيبة، الرياض. و1139، 1األوسط، البن املنذر. حتقيق/ صغري حنيف. ط -151
 .طبعة طيبة( ىلإ)العزو عند اإلطالق  . دار الفالح، الفيوم1193، 1باحثني. ط جمموعة حتقيق/
 . مؤسسة الرسالة، بريوت.1132، 1ه. حتقيق/ علي الفقيهي. طاإلميان، البن مند -151
عبدهللا الرتكي ومركز البحوث والدراسات بدار هجر. البداية والنهاية، البن كثري. حتقيق/  -152

 . دار هجر، اجليزة.1112، 1ط
 . دار اهلجرة، الرياض.1119، 1البدر املنري، البن امللقن. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط -153
. دار الوطن، 1113، 1، للحسني بن حرب املروزي. حتقيق/ حممد خباري. طالرب والصلة -154

 الرياض.
. 1119، 1بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، للهيثمي. حتقيق/ حسني الباكري. ط -155

 اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية.
 وت.بغية الطلب يف تاريخ حلب، البن العدمي. حتقيق/ سهيل زكار. ط. دار الفكر، بري  -156
. 1111، 1بلوغ املرام من أدلة األحكام، البن حجر. حتقيق/ طارق بن عوض هللا. ط -157

 دار العطاء، دار أطلس اخلضراء، الرياض.
. 1131، 1حتقيق/ نايف الدعيس. طبيان خطأ من أخطأ على الشافعي، للبيهقي.  -158

 الرسالة، بريوت.مؤسسة 
. دار طيبة، 1111، 1يت سعيد. طبيان الوهم واإليهام، البن القطان. حتقيق/ احلسني آ -159

 الرياض.
 . دار الريان للرتاث، القاهرة.1131، 1حتقيق/ أيب األشبال الزهريي. طالبيتوتة، للسراج.  -161
. دار الغرب اإلسالمي، 1111، 1تاريخ اإلسالم، للذهيب. حتقيق/ بشار عواد. ط -161

 بريوت.
. الدار 1131، 1تاريخ أمساء الثقات، البن شاهني. حتقيق/ صبحي السامرائي. ط -162

 السلفية، الكويت.
. مكتبة 1112، 1التاريخ األوسط، للبخاري. حتقيق/ تيسري أبو حيمد وحيىي الثمايل. ط -163

 الرشد، الرياض.
. دار الغرب 1111، 1تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. حتقيق/ بشار عواد. ط -164

 اإلسالمي، بريوت.
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. دائرة 1923، 1رمحن املعلمي. طتاريخ جرجان، حلمزة بن يوسف السهمي. حتقيق/ عبدال -165
 املعارف العثمانية، حيدرآباد.

. دار 1111، 1تاريخ ابن أيب خيثمة )أخبار املكيني(. حتقيق/ إمساعيل حسن حسني. ط -166
 الوطن، الرياض.

فر الثالث(. حتقيق/ صالح هلل. ط -167 . دار الفاروق 1111، 1تاريخ ابن أيب خيثمة )الس ِّ
 . دار غراس، الكويت1119، 1ادل بن سعد وأمين بن شعبان. طقيق/ عحت :و احلديثة، القاهرة.

 .حتقيق هلل( ىلإ)العزو عند اإلطالق 
فر الثاين(. حتقيق/ صالح هلل. ط -168 . دار الفاروق 1112، 1تاريخ ابن أيب خيثمة )الس ِّ

 احلديثة، القاهرة.
ار . د1199، 1تاريخ ابن أيب خيثمة )قطعة من الكوفيني(. حتقيق/ حممد السري ع. ط -169

 العاصمة، الرياض.
. دار الفكر، 1111-1119تاريخ دمشق، البن عساكر. حتقيق/ عمر العمروي. ط  -171

 بريوت.
. دار 1تاريخ الرسل وامللوك، البن جرير الطربي. حتقيق/ حممد أبو الفضل إبراهيم. ط -171

 املعارف، القاهرة.
. دار البشائر، 1113، 1إبراهيم صاحل. ط /تاريخ الرقة، حملمد بن سعيد القشريي. حتقيق -172

 دمشق.
 .تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك 

التاريخ الكبري، للبخاري. حتقيق/ عبدالرمحن املعلمي وآخرين. ط. دائرة املعارف العثمانية،  -173
 حيدرآباد.

 تاريخ املدينة، لعمر بن شبة. حتقيق/ فهيم شلتوت. -174
. مركز 1933، 1ط تاريخ ابن معني، برواية عباس الدوري. حتقيق/ أمحد نور سيف. -175

 البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزيز، مكة املكرمة.
تاريخ ابن معني، برواية عثمان الدارمي. حتقيق/ أمحد نور سيف. ط دار املأمون للرتاث،  -176

 دمشق، بريوت.
 . جلنة إحياء1912تاريخ املوصل، ليزيد بن حممد بن إياس. حتقيق/ علي حبيبة. ط  -177

 الرتاث اإلسالمي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة.
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. دار عامل 1132، 1تاريخ واسط، ألسلم بن سهل )حبشل(. حتقيق/ كوركيس عواد. ط -178
 الكتب، بريوت.

مشهور آل سلمان وأمحد الشقريات. تايل تلخيص املتشابه، للخطيب البغدادي. حتقيق/  -179
 . دار الصميعي، الرياض.1112، 1ط

. 1113، 1ط حتقيق/ حممد حميي الدين األصفر. ل خمتلف احلديث، البن قتيبة.تأوي -181
 .، مؤسسة اإلشراق، الدوحةاملكتب اإلسالمي، بريوت

تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، البن حجر. حتقيق/ حممد النجار وعلي البجاوي. ط  -181
 .املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر

 . دار الكتب العلمية، بريوت.1113، 1حواي، للمباركفوري. طحتفة األ -182
. 1139، 1حتفة األشراف مبعرفة األطراف، للمزي. حتقيق/ عبدالصمد شرف الدين. ط -183

م. دار 1333، 1. و: حتقيق/ بشار عواد. طالدار القيمة، بومباي، املكتب اإلسالمي، بريوت
 .قيق عبدالصمد شرف الدين()العزو عند اإلطالق إىل حت الغرب اإلسالمي، بريوت

. دار 1119، 1مسعد السعدين. ط، البن اجلوزي. حتقيق/ اخلالفالتحقيق يف أحاديث  -184
 الكتب العلمية، بريوت.

سلطان الطبيشي. الكشاف، للزيلعي. حتقيق/ واآلثار الواقعة يف تفسري حاديث األختريج  -185
 ، الرياض.. دار ابن خزمية1111، 1ط

. دار 1139-1131، للرافعي. حتقيق/ عزيز هللا العطاردي. ط التدوين يف أخبار قزوين -186
 الكتب العلمية، بريوت.

 ،1رفعت فوزي عبداملطلب. طالتذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة، للحسيين. حتقيق/  -187
 . مكتبة اخلاجني، القاهرة.1111
 ت.تذكرة احلفاظ، للذهيب. حتقيق/ عبدالرمحن املعلمي. ط. دار الكتب العلمية، بريو  -188
، 1/ حممد حسن إمساعيل. ط. تاجلرجاين ترتيب األمايل اخلميسية، البن الشجري -189

 . دار الكتب العلمية، بريوت.1111
. دار ابن حزم، 1112، 1طفواز زمريل. الرتغيب يف الدعاء، لعبدالغين املقدسي. حتقيق/  -191

 بريوت.
، 1عيل. طحتقيق/ صاحل الو الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب الك، البن شاهني.  -191

 . دار ابن اجلوزي، الدمام.1119
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. دار 1111، 1الرتغيب والرتهيب، لقوام السنة األصبهاين. حتقيق/ أمين شعبان. ط -192
 احلديث، القاهرة.

تسمية فقهاء األمصار، للنسائي، ملحق بـ: الضعفاء الصغري، للبخاري، والضعفاء  -193
 .املعرفة، بريوت . دار1132، 1. طواملرتوكني، للنسائي. حتقيق/ حممود زايد

. 1131، 1تسمية من روي عنه من أوالد العشرة، البن املديين. حتقيق/ علي مجاز. ط -194
 دار القلم، الكويت.

. املطبعة العربية احلديثة، 1131، 1تصحيفات احملدثني، للعسكري. حتقيق/ حممود مرية. ط -195
 القاهرة.
، 1يق/ إكرام هللا إمداد احلق. طتعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، البن حجر. حتق -196

 . دار البشائر اإلسالمية، بريوت.1112
التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، أليب الوليد الباجي. حتقيق/ أبو  -197

 . دار اللواء، الرياض.1132، 1لبابة حسني. ط
، 1عاصم القريويت. طتعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس، البن حجر. حتقيق/  -198

 . مكتبة املنار، عمان.1139
. 1132، 1تعظيم قدر الصالة، حملمد بن نصر املروزي. حتقيق/ عبدالرمحن الفريوائي. ط -199

 مكتبة الدار، املدينة النبوية.
. املكتب اإلسالمي، 1139، 1تغليق التعليق، البن حجر. حتقيق/ سعيد القزقي. ط -211

 بريوت، دار عمار، عمان.
 بغوي = معامل التنزيل.تفسري ال 
 .تفسري الثعليب = الكشف والبيان 

. مكتبة نزار الباز، مكة 1113، 9تفسري ابن أيب حامت. حتقيق/ أسعد الطيب. ط -211
 املكرمة.

 .تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
، 1حسني بن عكاشة وحممد الكنز. طتفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني. حتقيق/  -212

 ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة.1119
. دار طيبة، 1113، 1تفسري القرآن العظيم، البن كثري. حتقيق/ سامي السالمة. ط -213

 الرياض.
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. دار 1119، 1التفسري الوسيط، للواحدي. حتقيق/ عادل عبداملوجود وآخرين. ط -214
 الكتب العلمية، بريوت.

 . دار الرشيد، سوريا.1132، 1عوامة. طتقريب التهذيب، البن حجر. حتقيق/ حممد  -215
، 1تقييد املهمل ومتييز املشكل، للجياين. حتقيق/ علي العمران وحممد عزير مشس. ط -216

 . دار عامل الفوائد، مكة املكرمة.1111
. مركز 1131، 1تكملة اإلكمال، البن نقطة. حتقيق/ عبدالقيوم عبد رب النيب. ط -217

 رى، مكة املكرمة.إحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم الق
، البن كثري. حتقيق/ شادي ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل التكميل يف اجلرح والتعديل -218

 . مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية، صنعاء.1191، 1طآل نعمان. 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، البن حجر. حتقيق/ حسن قطب.  -219

 قرطبة. . مؤسسة1112، 1ط
م. دار 1319، 1تلخيص املتشابه، للخطيب البغدادي. حتقيق/ سكينة الشهايب. ط -211

 طالس، دمشق.
 تلخيص املستدرك، للذهيب = مطبوع حباشية املستدرك. -211
. دار األرقم بن 1111، 1طتلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري، البن اجلوزي.  -212

 أيب األرقم، بريوت.
. وزارة األوقاف 1111-1921الرب. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط التمهيد، البن عبد -213

 والشؤون اإلسالمية، املغرب.
 . مكتبة الكوثر، الرياض.1113، 9التمييز، ملسلم. حتقيق/ حممد مصطفى األعظمي. ط -214
، 1تنقيح التحقيق، البن عبداهلادي. حتقيق/ سامي جاد هللا وعبدالعزيز اخلباين. ط -215

 الرياض.. دار أضواء السلف، 1111
هتذيب اآلثار، البن جرير الطربي )مسند عمر، وعلي، وابن عباس(. حتقيق/ حممود  -216

شاكر.    ط مطبعة املدين، القاهرة. و)جزء من مسانيد العشرة، مطبوع بعنوان: اجلزء املفقود(. 
 . دار املأمون للرتاث، دمشق، بريوت.1112، 1حتقيق/ علي رضا ابن علي رضا. ط

بن حجر. حتقيق/ إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. ط. مؤسسة الرسالة، هتذيب التهذيب، ال -217
 بريوت.
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هتذيب السنن )حاشية على خمتصر سنن أيب داود للمنذري(، البن القيم. مطبوع حباشية  -218
 لكتب العلمية، بريوت.. دار ا1119، 1طعون املعبود. 

 ، بريوت.. مؤسسة الرسالة1139، 1هتذيب الكمال، للمزي. حتقيق/ بشار عواد. ط -219
. دار 1113، 1سيد كسروي حسن. طهتذيب مستمر األوهام، البن ماكوال. حتقيق/  -221

 الكتب العلمية، بريوت.
. دار الكتب 1133، 1حممد عطا. طالتواضع واخلمول، البن أيب الدنيا. حتقيق/  -221

 العلمية، بريوت.
. مكتبة 1131، 1التوبيخ والتنبيه، أليب الشيخ األصبهاين. حتقيق/ حسن بن املندوه. ط -222

 التوعية اإلسالمية، اجليزة.
 ، الرياض.دار املغين. 1191، 1. طمسري الزهرييالتوحيد، البن خزمية. حتقيق/  -223
. مطابع اجلامعة اإلسالمية، 1133، 1التوحيد، البن منده. حتقيق/ علي الفقيهي. ط -224

 املدينة النبوية.
. وزارة 1113، 1فالح. طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، البن امللقن. حتقيق/ دار ال -225

 األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، دار النوادر، دمشق، بريوت.
. مؤسسة الكتب 1119، 1مصطفى عطا. طالتوكل على هللا، البن أيب الدنيا. حتقيق/  -226

 .)ضمن جمموعة رسائل ابن أيب الدنيا( الثقافية، بريوت
. دار 1193، 1علي الصياح. طتعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول، لالثقات الذين  -227

 ابن اجلوزي، الدمام.
. دائرة املعارف العثمانية، 1939حتقيق/ جمموعة باحثني. ط الثقات، البن حبان.  -228

 حيدرآباد.
 .ثقات العجلي = معرفة الثقات 

، 1طالثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، لقاسم بن قطلوبغا. حتقيق/ شادي آل نعمان.  -229
 ، مسنود، مركز النعمان، صنعاء.. مكتبة ابن عباس1191
. 1113، 1ثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه. حتقيق/ حممد ضياء الرمحن األعظمي. ط -231

 احلديث، الفجرية. دار علوم
جامع اآلثار يف السري ومولد املختار، البن ناصر الدين الدمشقي. حتقيق/ نشأت كمال.  -231

 . دار الفالح، الفيوم.1191، 1ط
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تأويل آي القرآن، البن جرير الطربي. حتقيق/ عبدهللا الرتكي ودار هجر. جامع البيان عن  -232
 . دار هجر، اجليزة.1111، 1ط

. دار عامل الكتب، 1132، 1جامع التحصيل، للعالئي. حتقيق/ محدي السلفي. ط -233
 مكتبة النهضة العربية، بريوت.

. دار 1113، 1. حتقيق/ عبدامللك بن دهيش. طكثري، البن  والسنن جامع املسانيد -234
 خضر، بريوت.

. 1139اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب. حتقيق/ حممود الطحان. ط  -235
 املعارف، الرياض. مكتبة
، الوفاء. دار 1119، 1. طرفعت فوزي، وعلي مزيداجلامع، البن وهب. حتقيق/  -236

 .املنصورة
. دائرة 1929-1921، 1اجلرح والتعديل، البن أيب حامت. حتقيق/ عبدالرمحن املعلمي. ط -237

 املعارف العثمانية، حيدرآباد.
 . دار النفائس، الكويت.1111، 1جزء األلف دينار، للقطيعي. حتقيق/ بدر البدر. ط -238
. مكتبة دار األقصى، 1132، 1جزء احلسن بن عرفة. حتقيق/ عبدالرمحن الفريوائي. ط -239

 الكويت.
. مكتبة 1113، 1براهيم. طجزء سعدان بن نصر بن منصور املخرمي. حتقيق/ عبداملنعم إ -241

 نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة.
. دار البشائر 1112، 1جزء الغطريفي )حديث ابن الغطريف(. حتقيق/ عامر صربي. ط -241

 اإلسالمية، بريوت.
جزء فيه أحاديث أيب حممد عبدهللا بن حممد بن جعفر بن حيان )أبو الشيخ(، انتقاء أيب  -242

 . مكتبة الرشد، الرياض.1111، 1در. طبكر ابن مردويه. حتقيق/ بدر الب
جزء فيه أحاديث حيىي بن معني، رواية أيب منصور حيىي بن أمحد الشيباين. حتقيق/ عبدهللا  -243

 . دار املآثر، املدينة النبوية.1113، 1دمفو. ط
جزء فيه أربعون حديثًا من الصحاح العوايل، أليب الربكات إمساعيل بن أيب سعد  -244

 . دار اخلضريي، املدينة النبوية.1111، 1فلح الرشيدي وبدر املطريف. طالنيسابوري. حتقيق/ م
جزء فيه من أحاديث أيوب السختياين، إلمساعيل بن إسحاق القاضي. حتقيق/ سليمان  -245

 . مكتبة الرشد، الرياض.1111، 1العريين. ط



 واملراجع املصادر فهرس 393                                                                                                

. دار 1111، 1جزء فيه من حديث أيب سعيد األشج. حتقيق/ إمساعيل اجلزائري. ط -246
 ، الرياض.املغين
اجلزء فيه من الفوائد املنتقاة احلسان العوايل من حديث أيب عمرو السمرقندي عن شيوخه.  -247

 مكتبة ابن تيمية، القاهرة. .1111، 1طحتقيق/ أيب إسحاق احلويين. 
. دار العاصمة، 1133، 1جزء حممد بن عاصم الثقفي األصبهاين. حتقيق/ مفيد عيد. ط -248

 الرياض.
، 1حاديث أيب عبدهللا املتوثي القطان(. حتقيق/ أمحد أبو سيف. طجزء هالل احلفار )أ -249

 . الدار األثرية، عمان.1111
، 1اجلعديات )حديث علي بن اجلعد(، أليب القاسم البغوي. حتقيق/ عامر حيدر. ط -251

 . مؤسسة نادر، بريوت.1113
. دار ابن حزم، 1119، 1حتقيق/ علي البواب. طاجلمع بني الصحيحني، للحميدي.  -251

 ريوت.ب
. مكتبة العلوم واحلكم، 1133، 1اجلهاد، البن أيب عاصم. حتقيق/ مساعد احلميد. ط -252

 املدينة.
 اجلهاد، البن املبارك. حتقيق/ نزيه محاد. ط. دار املطبوعات احلديثة، جدة. -253
يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، للسخاوي. حتقيق/ إبراهيم باجس  اجلواهر والدرر -254

 دار ابن حزم، بريوت.. 1113، 1عبداجمليد. ط
 . دار ابن حزم، بريوت.1112، 1حممد خري يوسف. طاجلوع، البن أيب الدنيا. حتقيق/  -255
 اجلوهر النقي، البن الرتكماين = مطبوع حباشية السنن الكبري، للبيهقي. -256
. دار 1113، 1احلجة يف بيان احملجة، لقوام السنة األصبهاين. حتقيق/ حممد املدخلي. ط -257

 ض.الراية، الريا
. بيت األفكار الدولية، 1111حجة الوداع، البن حزم. حتقيق/ أيب صهيب الكرمي. ط  -258

 الرياض.
. الفاروق احلديثة للطباعة 1119، 1حديث السراج. حتقيق/ حسني بن عكاشة. ط -259

 والنشر، القاهرة.
 جزء  ، البن األعرايب )األول منه(حديث سعدان بن نصر عن ابن عيينة وغريه من شيوخه =

 بن نصر. سعدان



 واملراجع املصادر فهرس 391                                                                                                

 .حديث أيب سعيد األشج = جزء فيه من حديث أيب سعيد األشج 
. دار 1119، 1حديث سفيان الثوري، رواية السري بن حيىي. حتقيق/ عامر صربي. ط -261

 البشائر اإلسالمية، بريوت.
حديث شعبة وسفيان مما أغرب بعضهم على بعض )الرابع منه(، للنسائي. حتقيق/ حممد  -261

 . دار املآثر، املدينة النبوية.1111، 1الثاين بن موسى. ط
 . الدار العثمانية، عمان.1111، 1حديث شعبة، البن املظفر. حتقيق/ صاحل اللحام. ط -262
حديث أيب الطاهر الذهلي، انتقاء الدارقطين )الثالث والعشرون منه(. حتقيق/ محدي  -263

 دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت. .1132، 1السلفي. ط
، 1حتقيق/ عمر السفياين. ط ، البن خزمية.جر عن إمساعيل بن جعفرحديث علي بن ح -264

 .. مكتبة الرشد، الرياض1111
حديث الوزير أيب القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن اجلراح )الثاين منه(.  -265

 . دار التقوى، القاهرة.1191، 1حتقيق/ أيب إسحاق احلويين. ط
. دار أضواء السلف، 1111، 1لوط. طحديث أيب الفضل الزهري. حتقيق/ حسن الب -266

 الرياض.
، 1صاحل اللحام. ط الزبريي، أليب القاسم البغوي. حتقيق/بن عبدهللا حديث مصعب  -267

 . الدار العثمانية، عمان.1111
. دار الكتب العلمية، بريوت )مصورة 1133، 1حلية األولياء، أليب نعيم األصبهاين. ط -268

 عن مطبعة السعادة، القاهرة(.
. دار 1111، 1(. حتقيق/ خالد أبو النجا. ط، بتخريج النخشيبات )فوائد احلنائياحلنائي -269

 أضواء السلف، الرياض.
  .املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة. 1911 ،9أليب يوسف القاضي. ط اخلراج، -271
اخلطب واملواعظ، أليب عبيد القاسم بن سالم. حتقيق/ رمضان عبدالتواب. ط مكتبة  -271

 القاهرة. الثقافة الدينية،
  .اخللعيات = الفوائد املنتقاة احلسان من الصحاح الغرائب 

حتقيق/ فهد الفهيد. ، للبخاري. والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل خلق أفعال العباد -272
 . دار أطلس اخلضراء، الرياض، دمشق.1119، 1ط
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المية، . دار البشائر اإلس1132، 1الدعاء، للطرباين. حتقيق/ حممد سعيد البخاري. ط -273
 بريوت.
. مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1111، 1الدعاء، للمحاملي. حتقيق/ عمرو عبداملنعم. ط -274

 مكتبة العلم، جدة.
 . دار غراس، الكويت.1113، 1الدعوات الكبري، للبيهقي. حتقيق/ بدر البدر. ط -275
. دار الكتب العلمية، 1131، 1دالئل النبوة، للبيهقي. حتقيق/ عبداملعطي قلعجي. ط -276

 بريوت، دار الريان، القاهرة.
. دار النوادر، الكويت، 1191، 1دالئل النبوة، للمستغفري. حتقيق/ أمحد السلوم. ط -277

 بريوت، دمشق.
 . دار الصميعي، الرياض.1111، 1حتقيق/ عبداملنعم زكريا. طالديات، البن أيب عاصم.  -278
النهضة احلديثة، . مكتبة 1912، 1ديوان الضعفاء، للذهيب. حتقيق/ محاد األنصاري. ط -279

 مكة املكرمة.
وغريهم  التابعني من بعده ومنأمرًا أو هنًيا  ملسو هيلع هللا ىلصروى عن رسول هللا  صحايب كل اسم اكر -281

من مجيع األمصار، أليب الفتح األزدي. حتقيق/ ضياء  احلديث نقلة من امسه يوافق له أخ ال ممن
 . دار ابن حزم، بريوت.1113، 1احلسن السلفي. ط

. دار الكتب 1112، 1الشيخ األصبهاين. حتقيق/ مسعد السعدين. ط اكر األقران، أليب -281
 .العلمية، بريوت

. مكتبة ابن تيمية، 1112، 1حتقيق/ عمرو سليم. طام املالهي، البن أيب الدنيا.  -282
 القاهرة، مكتبة العلم، جدة.

. دار الغرب اإلسالمي، 1112، 1ايل تاريخ بغداد، البن الدبيثي. حتقيق/ بشار عواد. ط -283
 ريوت.ب

. دار الكتب العلمية، 1112، 1مصطفى عطا. طايل تاريخ بغداد، البن النجار. حتقيق/  -284
 . دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد.1131-1931حتقيق/ جمموعة باحثني، ط : و بريوت.
. دار 1112، 1ايل ميزان االعتدال، للعراقي. حتقيق/ علي معوض وعادل عبداملوجود. ط -285

 ريوت.الكتب العلمية، ب
ط مكتبة الصحابة رضا هللا إدريس. الرد على من يقول: القرآن خملوق، للنجاد. حتقيق/  -286

 اإلسالمية، الكويت.
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 الرسالة، للشافعي. حتقيق/ أمحد شاكر. ط دار الكتب العلمية، بريوت )تصوير(.  -287
الرسالة القشريية، للقشريي. حتقيق/ عبداحلليم حممود وحممود بن الشريف. ط دار املعارف،  -288

 القاهرة.
 .رفع اليدين يف الصالة، للبخاري = قرة العينني 

. دار ابن حزم، 1113، 9طالرقة والبكاء، البن أيب الدنيا. حتقيق/ حممد خري يوسف.  -289
 بريوت.
. دار العاصمة، 1191، 1لنايف املنصوري. طالروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم،  -291

 الرياض.
. دار اجلنان، مؤسسة الكتب 1131، 1الزهد الكبري، للبيهقي. حتقيق/ عامر حيدر. ط -291

 الثقافية، بريوت.
. الدار السلفية، بومباي، 1131، 1الزهد، البن أيب عاصم. حتقيق/ عبدالعلي حامد. ط -292

 دار الريان للرتاث، القاهرة.
ئق، البن املبارك، مع زوائد نعيم بن محاد. حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي. الزهد والرقا -293

 ط. دار الكتب العلمية )مصورة(.
 . دار أطلس، الرياض.1111، 1الزهد، أليب حامت الرازي. حتقيق/ منذر الدومي. ط -294
. دار املشكاة، 1111، 1الزهد، أليب داود. حتقيق/ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس. ط -295
 رة.القاه

، الكتب العلمية. دار 1113، 1. طحممد شاهني. حتقيق/ بن حنبل الزهد، ألمحد -296
 .بريوت
. دار اخللفاء، 1132، 1الزهد، هلناد بن السري. حتقيق/ عبدالرمحن الفريوائي. ط -297

 الكويت.
 . مكتبة الدار، املدينة.1131، 1الزهد، لوكيع بن اجلراح. حتقيق/ عبدالرمحن الفريوائي. ط -298
. مكتبة 1111، 1طل صحيح ابن حبان على الكتب الستة، ليحىي الشهري. زوائد رجا -299

 الرشد، الرياض.
، 1خالد املطريي. طالزيادات على كتاب املزين، أليب بكر ابن زياد النيسابوري. حتقيق/  -311

 .، دار الكوثر، الكويت. دار أضواء السلف، الرياض1112
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 ريج زكي الدين الربزايلختسلوك طريق السلف يف اكر مشايخ عبداحلق بن خلف،  -311
 . الدار األثرية، عمان.1193، 1محزة اجلزائري. طحتقيق/ اإلشبيلي. 

. املكتب 1133، 1السنة، البن أيب عاصم. حتقيق/ حممد ناصر الدين األلباين. ط -312
 اإلسالمي، بريوت.

 . دار ابن القيم، الدمام.1132، 1السنة، لعبدهللا بن أمحد. حتقيق/ حممد القحطاين. ط -313
 . دار الراية، الرياض.1113، 1113، 1السنة، للخالل. حتقيق/ عطية الزهراين. ط -314
. مؤسسة الكتب 1131، 1السنة، حملمد بن نصر املروزي. حتقيق/ سامل السلفي. ط -315

 الثقافية، بريوت.
. مطبعة مصطفى البايب احلليب، 1939، 1سنن الرتمذي. حتقيق/ أمحد شاكر وآخرين. ط -316
 مصر.
. مؤسسة الرسالة، 1111، 1حتقيق/ شعيب األرناؤوط وآخرين. طسنن الدارقطين.  -317

 بريوت.
 . دار املغين، الرياض.1111، 1سنن الدارمي. حتقيق/ حسني الداراين. ط -318
سنن أيب داود. حتقيق/ حممد حميي الدين عبداحلميد. ط. املكتبة العصرية، بريوت  -319

 )مصورة(.
. دار الصميعي، 1111، 1د. طسنن سعيد بن منصور )التفسري(. حتقيق/ سعد احلمي   -311

 ، دار األلوكة، الرياض.1199، 1الرياض، و: ط
. الدار السلفية، 1139، 1سنن سعيد بن منصور. حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي. ط -311

 بومباي.
. جامعة الدراسات 1113، 1عبداملعطي قلعجي. طالسنن الصغري، للبيهقي. حتقيق/  -312

 اإلسالمية، كراتشي.
 . مؤسسة الرسالة، بريوت.1111، 1سائي. حتقيق/ حسن شليب. طالسنن الكربى، للن -313
. دائرة املعارف 1999-1911السنن الكبري، للبيهقي. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط  -314

 حيدرآباد. العثمانية،
 . دار املعرفة، بريوت.1132، 1السنن املأثورة، للشافعي. حتقيق/ عبداملعطي قلعجي. ط -315
د عبدالباقي. ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل البايب سنن ابن ماجه. حتقيق/ حممد فؤا -316
 احلليب.
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. مكتب املطبوعات 1111، 1سنن النسائي )اجملتىب(. بعناية/ عبدالفتاح أبو غدة. ط -317
. املطبعة املصرية، 1911حلب، دار البشائر اإلسالمية، بريوت )مصور عن: ط  اإلسالمية،

. دار التأصيل، 1191، 1ملعلومات بدار التأصيل. ط. و: حتقيق/ مركز البحوث وتقنية االقاهرة(
 .طبعة أيب غدة( ىلإالقاهرة )العزو عند اإلطالق 

، 1سؤاالت ابن بكري وغريه أليب احلسن الدارقطين. حتقيق/ علي حسن عبداحلميد. ط -318
 . دار عمار، عمان.1131
ة الدار، . مكتب1131، 1سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني. حتقيق/ أمحد نور سيف. ط -319

 املدينة.
. مكتبة 1131، 1سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين. حتقيق/ موفق عبدالقادر. ط -321

 املعارف، الرياض.
موفق عبدالقادر. . حتقيق/ وغريه من املشايخ سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطين -321

 . مكتبة املعارف، الرياض.1131، 1ط
. مكتبة العلوم 1111، 1. حتقيق/ زياد منصور. طسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل -322

 واحلكم، املدينة النبوية.
، 1سؤاالت السلمي للدارقطين. حتقيق/ جمموعة باحثني بإشراف احلمي د واجلريسي. ط -323

1112. 
، 1سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين. حتقيق/ عبدالعليم البستوي. ط -324

 مؤسسة الريان، بريوت. . دار االستقامة، مكة املكرمة،1111
. دار 1131، 1سؤاالت مسعود بن علي السجزي للحاكم. حتقيق/ موفق عبدالقادر. ط -325

 الغرب اإلسالمي، بريوت.
 . مؤسسة الرسالة، بريوت.1131، 1حتقيق/ فاروق محادة. طالسري، أليب إسحاق الفزاري.  -326
. 1139-1131سري أعالم النبالء، للذهيب. حتقيق/ شعيب األرناؤوط وآخرين. ط  -327

 مؤسسة الرسالة، بريوت.
. شركة مصطفى البايب 1929، 1السرية النبوية، البن هشام. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط -328

 احلليب، مصر.
. دار الفكر، 1931، 1السري واملغازي، حملمد بن إسحاق. حتقيق/ سهيل زكار. ط -329

 بريوت.
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، 1د الغامدي. طشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، لاللكائي. حتقيق/ أمح -331
 . دار طيبة، الرياض.1119
شرح السنة، للحسني بن مسعود البغوي. حتقيق/ شعيب األرناؤوط وزهري الشاويش.  -331

 . املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق.1139، 1ط
 .شرح سنن ابن ماجه، ملغلطاي = اإلعالم بسنته عليه السالم 

. مكتبة 1119، 1م. طشرح صحيح البخاري، البن بطال. حتقيق/ ياسر بن إبراهي -332
 الرشد، الرياض.

 . دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.1931، 1شرح صحيح مسلم، للنووي. ط -333
. مكتبة الرشد، 1111، 1شرح علل الرتمذي، البن رجب. حتقيق/ مهام سعيد. ط -334

 الرياض.
. مؤسسة 1119، 1شرح مشكل اآلثار، للطحاوي. حتقيق/ شعيب األرناؤوط. ط -335

 الرسالة، بريوت.
. 1111، 1وحممد جاد احلق. ط ،شرح معاين اآلثار، للطحاوي. حتقيق/ زهري النجار -336

 دار عامل الكتب، بريوت )مصورة(.
 . دار الوطن، الرياض.1113، 1الشريعة، لآلجري. حتقيق/ عبدهللا الدميجي. ط -337
. مكتبة الرشد، الرياض، 1119، 1شعب اإلميان، للبيهقي. حتقيق/ عبدالعلي حامد. ط -338
 لسلفية، بومباي.الدار ا

 مسند الشهاب=  ، للقضاعيالشهاب. 
. دار 1111، 1صحيح البخاري. حتقيق/ جمموعة باحثني، عناية/ حممد زهري الناصر. ط -339

 طوق النجاة، بريوت )مصورة عن الطبعة السلطانية، والرتقيم حملمد فؤاد عبدالباقي(.
. مؤسسة 1111، 1. ط. حتقيق/ شعيب األرناؤوط)ترتيبه البن بلبان( صحيح ابن حبان -341

 الرسالة، بريوت.
، 1حممد سومنر وخالص آي دمري. طصحيح ابن حبان )التقاسيم واألنواع(. حتقيق/  -341

 . دار ابن حزم، بريوت.1199
. املكتب اإلسالمي، 1133صحيح ابن خزمية. حتقيق/ حممد مصطفى األعظمي. ط  -342

 بريوت.
 اء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم. حتقيق/ حممد فؤاد عبدالباقي. ط. دار إحي -343
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ومجيل أخالقه وأدبه وبشره...، وأجزاء حديثية أخرى، للضياء املقدسي.  ملسو هيلع هللا ىلصصفة النيب  -344
 . دار ابن حزم، بريوت.1119، 1حتقيق/ فواز زمريل. ط

. دار 1119، 1، البن أيب عاصم. حتقيق/ محدي السلفي. طملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب  -345
 .م. دار الكتب العلمية، بريوت1313، 1شكري. ط حتقيق/ حسني: . واملأمون للرتاث، دمشق

. دار املكتبة العلمية، 1131، 1الضعفاء، للعقيلي. حتقيق/ عبداملعطي قلعجي. ط -346
 .. دار ابن عباس، مسنود1113، 1حتقيق/ مازن السرساوي. ط: . وبريوت
ف، . مكتبة املعار 1131، 1حتقيق/ موفق عبدالقادر. طالضعفاء واملرتوكون، للدارقطين.  -347

 الرياض.
 ،مع دراسة حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السَّبيعي ضوابط اجلرح والتعديل -348

 مكتبة العبيكان، الرياض. .1112، 1لعبدالعزيز العبداللطيف. ط
حتقيق/  ، للربدجيي.من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث طبقات األمساء املفردة -349

 ار طالس، دمشق.م. د1312، 1سكينة الشهايب. ط
 .طبقات ابن سعد = الطبقات الكبري 

طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي. حتقيق/ حممود الطناحي وعبدالفتاح احللو.  -351
 . دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.1119، 1ط

 ط دار الكتاب اللبناين، بريوت. طبقات علماء إفريقية، أليب العرب التميمي القريواين. -351
 م. دار صادر، بريوت.1321، 1حتقيق/ إحسان عباس. ط قات الكبري، البن سعد.الطب -352

 و: الطبقة الرابعة من الصحابة. . مكتبة اخلاجني، القاهرة1111، 1حتقيق/ علي حممد عمر. ط: و
. مكتبة 1112، 1ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد الك. حتقيق/ عبدالعزيز السلومي. ط

وهم أحداث األسنان. حتقيق/  ملسو هيلع هللا ىلصة اخلامسة فيمن قبض رسول هللا الطبقالصديق، الطائف. و: 
. و: القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن . مكتبة الصديق، الطائف1111، 1حممد السلمي. ط

 .. مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية1131، 1بعدهم. حتقيق/ زياد منصور. ط
. جامعة بغداد، 1912، 1العمري. ط الطبقات، خلليفة بن خياط. حتقيق/ أكرم ضياء -353

 مطبعة العاين، بغداد.
، 1طبقات احملدثني بأصبهان، أليب الشيخ األصبهاين. حتقيق/ عبدالغفور البلوشي. ط -354

 مؤسسة الرسالة، بريوت. .1111
 تعريف أهل التقديس= ملدلسني طبقات ا. 
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دار ابن  .1112، 1الطب النبوي، أليب نعيم األصبهاين. حتقيق/ مصطفى دومنز. ط -355
 حزم، بريوت.

. مكتبة الصحابة، جدة، 1111، 1الطهور، أليب عبيد. حتقيق/ مشهور سلمان. ط -356
 عني مشس. -مكتبة التابعني، الزيتون 

َلفي. حتقيق/ دمسان معايل وعباس احلسن. ط -357 ، 1الطيوريات، للطيوري، بانتخاب الس ِّ
 . مكتبة أضواء السلف، الرياض.1119
. دار 1131، 1رضاء هللا املباركفوري. طبهاين. حتقيق/ العظمة، أليب الشيخ األص -358

 العاصمة، الرياض.
، 1. طواجلريسي احلمي د جمموعة باحثني بإشراف علل احلديث، البن أيب حامت. حتقيق/ -359

1112. 
. دار 1133، 1العلل الكبري، للرتمذي )ترتيبه(. حتقيق/ أيب املعاطي النوري وآخرين. ط -361

 عامل الكتب، بريوت.
. 1131، 1ومعرفة الرجال، ألمحد، برواية ابنه عبدهللا. حتقيق/ وصي هللا عباس. طالعلل  -361

 دار اخلاين، الرياض، املكتب اإلسالمي، بريوت.
العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، برواية املرواي وغريه. حتقيق/ وصي هللا عباس.  -362

 . الدار السلفية، بومباي.1131، 1ط
-1139، 1حمفوظ الرمحن زين هللا وحممد الدباسي. ط العلل، للدارقطين. حتقيق/ -363

. مؤسسة 1191، 9طحتقيق/ حممد الدباسي. : . و. دار طيبة، دار التدمرية، الرياض1112
 .الريان، بريوت

. 1139، 1العلم، أليب خيثمة زهري بن حرب. حتقيق/ حممد ناصر الدين األلباين. ط -364
 املكتب اإلسالمي، بريوت.

. دار الفكر، 1132 تصوير:الصالح. حتقيق/ نور الدين عرت. علوم احلديث، البن  -365
 دمشق، دار الفكر املعاصر، بريوت.

، لعبدالغين املقدسي. حتقيق/ حممود األرناؤوط. ملسو هيلع هللا ىلصعمدة األحكام من كالم خري األنام  -366
 . دار الثقافة العربية، دمشق.1131، 1ط

. دار األرقم 1111، 1ربين. طعمل اليوم والليلة، البن السين. حتقيق/ عبدالرمحن كوثر ال -367
 بن أيب األرقم، بريوت.
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. 1111، 1عوايل احلارث بن أيب أسامة، رواية أيب نعيم. حتقيق/ عبدالعزيز اهلليل. ط -368
 دون ناشر.

عوايل مالك، رواية زاهر بن طاهر الشحامي )ضمن جمموع عوايل مالك(. حتقيق/ حممد  -369
 بريوت. الغرب اإلسالمي،م. دار 1331، 1احلاج الناصر. ط

. دار الكتب العلمية، 1132، 1يوسف طويل. طار، البن قتيبة. حتقيق/ عيون األخب -371
 بريوت.
مكتبة  .1991ط  غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري. حتقيق/ ج. برجسرتاسر. -371

 ابن تيمية، القاهرة.
حث . مركز الب1139، 1غريب احلديث، إلبراهيم احلريب. حتقيق/ سليمان العايد. ط -372

 العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، دار املدين، جدة.
 .1119-1139جمموعة باحثني. ط غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم. حتقيق/  -373

 جممع اللغة العربية، القاهرة.
 بغداد.. مطبعة العاين، 1932، 1غريب احلديث، البن قتيبة. حتقيق/ عبدهللا اجلبوري. ط -374
. مركز البحث العلمي 1131غريب احلديث، للخطايب. حتقيق/ عبدالكرمي العزباوي. ط  -375

 وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، دار الفكر، دمشق.
، 1/ عز الدين السيد وحممد عز الدين. طغوامض األمساء املبهمة، البن بشكوال. حتقيق -376

  ت.. دار عامل الكتب، بريو 1132
. 1111، 1الغوامض واملبهمات، لعبدالغين بن سعيد األزدي. حتقيق/ محزة النعيمي. ط -377

 جدة.دار املنارة، 
. دار ابن 1112، 1الغيالنيات، أليب بكر الشافعي. حتقيق/ حلمي عبداهلادي. ط -378

 اجلوزي، الدمام.
 فتح الباري، البن حجر. ط. املكتبة السلفية. -379
، مكتبة الغرباء األثرية. 1112، 1. طجمموعة باحثنيفتح الباري، البن رجب. حتقيق/  -381

 .املدينة النبوية
فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، للسخاوي. حتقيق/ عبدالكرمي اخلضري وحممد الفهيد.  -381

 . دار املنهاج، الرياض.1112، 1ط
 . مكتبة التوحيد، القاهرة.1111، 1الفنت، لنعيم بن محاد. حتقيق/ مسري الزهريي. ط -382
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. مؤسسة 1132حتقيق/ عبدهللا وعمر أنيس الطباع. ط لبلدان، للبالاري. فتوح ا -383
 املعارف، بريوت.

. مكتبة الثقافة 1119ط بن عبداحلكم. عبدالرمحن بن عبدهللا ، لواملغرب فتوح مصر -384
 الدينية، القاهرة.

. دار عامل الفوائد، 1111، 1احملمدية، البن القيم. حتقيق/ زائد النشريي. ط الفروسية -385
 ة املكرمة.مك

، 1حممد الزهراين. طالفصل للوصل املدرج يف النقل، للخطيب البغدادي. حتقيق/  -386
 الثقبة، الرياض.. دار اهلجرة، 1111
. 1133، 1فضائل الرمي يف سبيل هللا، إلسحاق القراب. حتقيق/ مشهور سلمان. ط -387

 .الزرقاءمكتبة املنار، 
. مؤسسة 1139، 1عباس. ط . حتقيق/ وصي هللابن حنبل فضائل الصحابة، ألمحد -388

 الرسالة، بريوت.
، 1فضائل القرآن، أليب عبيد القاسم بن سالم. حتقيق/ مروان العطية ،آخرين. ط -389

 ابن كثري، دمشق، بريوت. . دار1119
 . دار ابن حزم، بريوت.1112، 1فضائل القرآن، للمستغفري. حتقيق/ أمحد السلوم. ط -391
 . دون ناشر.1113مد بن حسن الغماري. ط فضل الرمي وتعليمه، للطرباين. حتقيق/ حم -391
حممد ناصر الدين ، إلمساعيل بن إسحاق القاضي. حتقيق/ ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة على النيب  -392

 . املكتب اإلسالمي، بريوت.1932، 9األلباين. ط
. دار ابن 1112، 1الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي. حتقيق/ عادل العزازي. ط -393

 اجلوزي، الدمام.
 .بريوتم. دار املسرية، 1311، 9دمي. حتقيق/ رضا جتدد. طالفهرست، للن -394
، 1جماميع املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق، لياسني السواس. طفهرس  -395

 . معهد املخطوطات العربية، الكويت.1131
 . دار ابن حزم، بريوت.1119، 1فوائد أيب أمحد احلاكم. حتقيق/ أمحد السلوم. ط -396
. دار أضواء السلف، 1112، 1مي الدقاق. حتقيق/ نبيل جرار. طفوائد ابن أخي مي -397

 الرياض.
 . مكتبة الرشد، الرياض.1111، 1فوائد متام. حتقيق/ محدي السلفي. ط -398
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 .فوائد احلنائي = احلنائيات 
، 9طالفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة، للشوكاين. حتقيق/ عبدالرمحن املعلمي.  -399

 بريوت.. املكتب اإلسالمي، 1132
فوائد حممد بن أمحد بن حممد بن عمرو بن شاكر القطان عن شيوخه )األول منه(. طبع  -411

، 1سعود الدحياين. طملحًقا بـ: اجلزء من فوائد أيب حممد عبدهللا بن علي الطامذي. حتقيق/ 
 . دار العاصمة، الرياض.1112
. مكتبة 1119، 1ط الفوائد املعللة، أليب زرعة الدمشقي. حتقيق/ رجب بن عبداملقصود. -411

 الذهيب، الكويت.
الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب، ختريج اخلطيب البغدادي للمهرواين )املهروانيات(.  -412

 . عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية.1111، 1حتقيق/ سعود اجلربوعي. ط
 لفوائد املنتقاة احلسان العوايل.املنتقاة، أليب عمرو السمرقندي = اجلزء فيه من ا الفوائد 

، 1الفوائد املنتقاة احلسان من الصحاح الغرائب، للخلعي. حتقيق/ صاحل اللحام. ط -413
 . الدار العثمانية، عمان، مؤسسة الريان، بريوت.1191
الفوائد، البن منده )طبع حتت هذا االسم أجزاء عديدة(. حتقيق/ خالف عبدالسميع.  -414

 مية، بريوت.. دار الكتب العل1119، 1ط
. مكتبة 1111، 1الفيصل يف مشتبه النسبة، للحازمي. حتقيق/ سعود الدحياين. ط -415

 الرشد، الرياض.
. دار 1131، 1قرة العينني برفع اليدين يف الصالة، للبخاري. حتقيق/ أمحد الشريف. ط -416

 األرقم، الكويت.
 .القضاة، للكندي = الوالة والقضاة 

. مرآة الرتاث، 1113، 1في. حتقيق/ يوسف اهلادي. طالقند يف اكر علماء مسرقند، للنس -417
 طهران.
 . مكتبة املعارف، الرياض.1191، 1قوارع القرآن، للجوري. حتقيق/ أمحد السلوم. ط -418
حممد عوامة وأمحد يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهيب. حتقيق/  الكاشف -419

 ة.. دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جد1119، 1اخلطيب. ط
. دار الكتب 1132، 1الكامل يف التاريخ، البن األثري. حتقيق/ عبدهللا القاضي. ط -411

 العلمية، بريوت.
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، 1الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي. حتقيق/ عادل عبداملوجود وعلي معوض. ط -411
 . دار الكتب العلمية، بريوت.1111
. مؤسسة 1933، 1كشف األستار، للهيثمي. حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي. ط -412

 الرسالة، بريوت.
. 1111، 1الكشف والبيان، للثعليب. حتقيق/ أيب حممد بن عاشور ونظري الساعدي. ط -413

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
. دائرة 1992الكفاية يف أصول الرواية، للخطيب البغدادي. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط  -414

 املعارف العثمانية، حيدرآباد.
 . دار ابن حزم، بريوت.1111، 1واليب. حتقيق/ نظر الفاريايب. طالكىن واألمساء، للد -415
. عمادة 1131، 1عبدالرحيم القشقري. طالكىن واألمساء، ملسلم بن احلجاج. حتقيق/  -416

 البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية.
عبدالقيوم الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات، البن الكيال. حتقيق/  -417

 . املكتبة اإلمدادية، مكة املكرمة. 1113، 1عبد رب النيب. ط
. دار البشائر 1119، 1لسان امليزان، البن حجر. حتقيق/ عبدالفتاح أبو غدة. ط -418

 اإلسالمية، بريوت.
. دار 1113، 1اللطائف من دقائق املعارف، أليب موسى املديين. حتقيق/ حممد مسك. ط -419

 الكتب العلمية، بريوت.
. دار 1112، 1ملتفق واملفرتق، للخطيب البغدادي. حتقيق/ حممد صادق احلامدي. طا -421

 القادري، دمشق، بريوت.
 . دار ابن حزم، بريوت.1111، 1حتقيق/ حممد خري يوسف. طاملتمنني، البن أيب الدنيا.  -421
. دار ابن 1113، 1اجملالسة وجواهر العلم، للدينوري. حتقيق/ مشهور آل سلمان. ط -422

 وت.حزم، بري 
، 1حممود زايد. ط، البن حبان. حتقيق/ من احملدثني والضعفاء واملرتوكني اجملروحني -423

 . دار الوعي، حلب.1932
. دار البشائر اإلسالمية، 1191، 1جمموع فيه ثالثة أجزاء حديثية. حتقيق/ نبيل جرار. ط -424

 بريوت.
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 ائر اإلسالمية،. دار البش1111، 1جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية. حتقيق/ نبيل جرار. ط -425
 بريوت.
. دار 1111، 1أيب جعفر ابن البخرتي الرزاز. حتقيق/ نبيل جرار. ط جمموع فيه مصنفات -426

 البشائر اإلسالمية، بريوت.
. حتقيق/ نبيل جرار. وأجزاء حديثية أخرى جمموع فيه مصنفات أيب احلسن ابن احلمامي -427

 . دار أضواء السلف، الرياض.1119، 1ط
. دار البشائر 1119، 1يب العباس األصم. حتقيق/ نبيل جرار. طجمموع فيه مصنفات أ -428

 بريوت. اإلسالمية،
. دار اخلراز، جدة، دار 1111، 1جمموعة أجزاء حديثية. حتقيق/ مشهور آل سلمان. ط -429

 ابن حزم، بريوت.
، 9احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، للرامهرمزي. حتقيق/ حممد عجاج اخلطيب. ط -431

 ، بريوت.. دار الفكر1131
. إدارة الطباعة املنريية، 1991-1912احمللى، البن حزم. حتقيق/ أمحد شاكر. ط  -431

 القاهرة.
 .املختارة = األحاديث املختارة 

خمتصر األحكام، للطوسي )مستخرجه على جامع الرتمذي(. حتقيق/ أنيس األندونوسي.  -432
 . مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية.1119، 1ط

 .1112، 1ف العلماء للطحاوي، للجصاص. حتقيق/ عبدهللا نذير أمحد. طخمتصر اختال -433
 دار البشائر اإلسالمية، بريوت.

. مكتبة 1112، 1اياب عقل. طخمتصر خالفيات البيهقي، البن فرح اإلشبيلي. حتقيق/  -434
 الرشد، الرياض.

. 1111، 1. طأبو ار خمتصر زوائد مسند البزار، البن حجر. حتقيق/ صربي بن عبداخلالق -435
 مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.

مكتبة ابن . حممد حامد الفقي. طأمحد شاكر و خمتصر سنن أيب داود، للمنذري. حتقيق/  -436
 تيمية، القاهرة.

، 1ط. )مع خمتصر قيام الليل، وقيام رمضان( خمتصر الوتر حملمد بن نصر املروزي، للمقريزي -437
 ياض.. حديث أكادمي، فيصل آباد، دار الطحاوي، الر 1131
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. 1131، 1يف علم احلديث، أليب الفتح األزدي. حتقيق/ حممد إقبال السلفي. طاملخزون  -438
 الدار العلمية، دهلي.

. وزارة األوقاف 1113، 1املخلصيات، أليب طاهر املخلص. حتقيق/ نبيل جرار. ط -439
 والشؤون اإلسالمية، قطر، دار النوادر، دمشق، بريوت.

، تصوير . مطبعة السعادة، القاهرة1919سعيد. ط املدونة الكربى، رواية سحنون بن  -441
 .دار صادر، بريوت

. مؤسسة الرسالة، 1932، 1املراسيل، البن أيب حامت. حتقيق/ شكر هللا قوجاين. ط -441
 بريوت.
 . مؤسسة الرسالة، بريوت.1131، 1شعيب األرناؤوط. طاملراسيل، أليب داود. حتقيق/  -442
وايل من حديث أيب إسحاق املزكي. حتقيق/ أمحد : الفوائد املنتخبة الغرائب العاملزكيات -443

 . دار البشائر اإلسالمية، بريوت.1119، 1السلوم. ط
. مكتبة السوادي، 1119، 1مساوئ األخالق، للخرائطي. حتقيق/ مصطفى الشليب. ط -444
 جدة.
. مكتبة ابن 1113، 1مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود. حتقيق/ طارق عوض هللا. ط -445
 تيمية.
اإلمام أمحد برواية ابنه صاحل. حتقيق/ جمموعة باحثني بإشراف طارق بن عوض  مسائل -446

 . دار الوطن، الرياض.1113، 1هللا. ط
. 1133-1931، 1مسائل اإلمام أمحد برواية ابن هانئ. حتقيق/ زهري الشاويش. ط -447

 .، دمشقاملكتب اإلسالمي، بريوت
، 1. ط)الطهارة والصالة( عمسائل حرب بن إمساعيل الكرماين. حتقيق/ حممد السري ِّ  -448

. 1119، 1و: حتقيق/ ناصر السالمة. ط .بالرقم( ا)العزو إليه . مؤسسة الريان، بريوت1191
 بالصفحة(. امكتبة الرشد، الرياض )العزو إليه

مكتبة التابعني، القاهرة، مسألة التسمية، البن طاهر املقدسي. حتقيق/ عبدهللا مرشد. ط  -449
 مكتبة الصحابة، جدة.

 خرج الطوسي على الرتمذي = خمتصر األحكام.مست 
 .مستخرج أيب نعيم على صحيح مسلم = املسند املستخرج على صحيح مسلم 
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املستدرك على الصحيحني، للحاكم. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط. دائرة املعارف العثمانية،  -451
 حيدرآباد.

الرسالة، . مؤسسة 1111-1112، 1مسند أمحد بن حنبل. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط -451
. مجعية املكنز اإلسالمي، القاهرة، دار املنهاج، 1113حتقيق/ جمموعة باحثني. ط : بريوت. و

 .إىل طبعة الرسالة(عند اإلطالق )العزو  جدة
. مكتبة اإلميان، 1111، 1مسند إسحاق بن راهويه. حتقيق/ عبدالغفور البلوشي. ط -452

 املدينة.
. 1193-1133، 1 وعادل بن سعد. طمسند البزار. حتقيق/ حمفوظ الرمحن زين هللا -453

 مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية.
، 1مسند أيب بكر الصديق، ألمحد بن علي املروزي. حتقيق/ شعيب األرناؤوط. ط -454

 . املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق.1132
مسند حديث مالك بن أنس )اخلامس منه(، إلمساعيل بن إسحاق القاضي. حتقيق/  -455

 م. دار الغرب اإلسالمي، بريوت.1331، 1اين. طميكلوش مور 
 م. دار السقا، دمشق.1332، 1مسند احلميدي. حتقيق/ حسني الداراين. ط -456
. 1191، 1مسند أيب حنيفة، البن خسرو البلخي. حتقيق/ لطيف الرمحن القامسي. ط -457

 املكتبة اإلمدادية، مكة املكرمة.
. املكتبة 1191، 1لقامسي. طمسند أيب حنيفة، للحارثي. حتقيق/ لطيف الرمحن ا -458

 اإلمدادية، مكة املكرمة.
. مكتبة 1119، 1األصبهاين. حتقيق/ نظر الفاريايب. ط مسند أيب حنيفة أليب نعيم -459

 الكوثر، الرياض.
 . دار هجر، اجليزة.1113، 1مسند أيب داود الطيالسي. حتقيق/ حممد الرتكي. ط -461
 . مؤسسة قرطبة، القاهرة.1112، 1مسند الروياين. حتقيق/ أمين أبو مياين. ط -461
 . إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد.1119، 1مسند السراج. حتقيق/ إرشاد احلق األثري. ط -462
، 1حتقيق/ عامر صربي. طمسند سعد بن أيب وقاص، ألمحد بن إبراهيم الدورقي.  -463

 البشائر اإلسالمية، بريوت.. دار 1132
. مكتبة العلوم واحلكم، 1113، 1طمسند الشاشي. حتقيق/ حمفوظ الرمحن زين هللا.  -464

 املدينة.
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. مؤسسة الرسالة، 1139، 1مسند الشاميني، للطرباين. حتقيق/ محدي السلفي. ط -465
 بريوت.
. مؤسسة الرسالة، 1132، 1مسند الشهاب، للقضاعي. حتقيق/ محدي السلفي. ط -466

 بريوت.
ار الوطن، . د1111، 1مسند ابن أيب شيبة. حتقيق/ عادل العزازي وأمحد املزيدي. ط -467

 الرياض.
. 1132، 9مسند عبدهللا بن عمر، ختريج أيب أمية الطرسوسي. حتقيق/ أمحد عرموش. ط -468

 النفائس، بريوت.دار 
. دار ابن كثري، 1132، 9. طحممد عوامةمسند عمر بن عبدالعزيز، للباغندي. حتقيق/  -469

 دمشق، بريوت.
 عرفة، بريوت.. دار امل1113، 1مسند أيب عوانة. حتقيق/ أمين الدمشقي. ط -471
، الوفاء. دار 1111، 1. طعبداملعطي قلعجيمسند الفاروق، البن كثري. حتقيق/  -471

 .املنصورة
املسند املستخرج على صحيح مسلم، أليب نعيم األصبهاين. حتقيق/ حممد حسن  -472

 . دار الكتب العلمية، بريوت.1112، 1الشافعي. ط
م. دار الغرب 1332، 1يح. طمسند املوطأ، للجوهري. حتقيق/ لطفي الصغري وطه بوسر  -473

 اإلسالمي، بريوت.
مسند عابس الغفاري ومجاعة من الصحابة، البن أيب غرزة. حتقيق/ غالب احلامضي.  -474

 . دار الوطن، الرياض.1113، 1ط
. دار ابن 1193، 1مسند عبد بن محيد )املنتخب منه(. حتقيق/ أمحد بن أيب العينني. ط -475

 عباس، املنصورة.
  اجلعديات.مسند علي بن اجلعد = 

. دار النفائس، 1132، 9مسند ابن عمر، أليب أمية الطرسوسي. حتقيق/ أمحد عرموش. ط -476
 بريوت.
 . مكتبة املعارف، الرياض.1132، 1مسند ابن املبارك. حتقيق/ صبحي السامرائي. ط -477
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. دار املأمون للرتاث، دمشق، 1113، 1مسند أيب يعلى. حتقيق/ حسني سليم أسد. ط -478
. دار القبلة، جدة، مؤسسة علوم القرآن، 1131، 1ق/ إرشاد احلق األثري. طو: حتقي بريوت.

 بريوت )العزو عند اإلطالق إىل طبعة دار املأمون(.
. دار 1111، 1حتقيق/ مرزوق علي إبراهيم. طمشاهري علماء األمصار، البن حبان.  -479

 الوفاء، املنصورة.
م. دار 1321، 1/ علي البجاوي. طحتقيق، للذهيب. يف الرجال أمسائهم وأنساهبم املشتبه -481

 إحياء الكتب العربية، 
 . جامعة امللك سعود، الرياض.1111، 1مشيخة اآلبنوسي. حتقيق/ خليل محادة. ط -481
 األنصاري = أحاديث الشيوخ الثقات. مشيخة 

 . دار عامل الفوائد، مكة املكرمة.1113، 1مشيخة ابن البخاري. حتقيق/ عوض احلازمي. ط -482
َلفي. حتقيق/ أمحد املزيدي. طاملشيخة البغدا -483 . دار الرسالة، 1191، 1دية، أليب طاهر الس ِّ

 القاهرة.
. دار الغرب 1131، 1مشيخة ابن مجاعة، ختريج الربزايل. حتقيق/ موفق عبدالقادر. ط -484

 اإلسالمي، بريوت.
. دار العاصمة، 1191، 1مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي. حتقيق/ حممد السري ِّع. ط -485

 الرياض.
. 1139، 1باح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، للبوصريي. حتقيق/ حممد الكشناوي. طمص -486

 دار العربية، بريوت.
. دار القبلة، جدة، مؤسسة 1112، 1مصنف ابن أيب شيبة. حتقيق/ حممد عوامة. ط -487

. 1119، 1حتقيق/ محد اجلمعة وحممد اللحيدان. ط: و علوم القرآن، دمشق، دار قرطبة، بريوت.
 .(إىل طبعة القبلة )العزو عند اإلطالق رشد، الرياضمكتبة ال

مصنف عبدالرزاق. حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي. ط. اجمللس العلمي، املكتب  -488
. دار الكتب العلمية، 1111، 1حتقيق/ أمين نصر الدين األزهري. ط: . واإلسالمي، بريوت

 )العزو عند اإلطالق إىل طبعة املكتب اإلسالمي(. بريوت
. دار 1113، 1113، 1ب العالية، البن حجر. حتقيق/ جمموعة باحثني. طاملطال -489

 الغيث، دار العاصمة، الرياض.
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. دار ابن 1111، 1املطر والرعد والربق، البن أيب الدنيا. حتقيق/ طارق العمودي. ط -491
 اجلوزي، الدمام.

ار . د1112، 1معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي. حتقيق/ جمموعة باحثني. ط -491
 طيبة، الرياض.

 . املطبعة العلمية، حلب.1991، 1معامل السنن، للخطايب. ط -492
. دار السالم، 1113، 1معاين األخبار )حبر الفوائد(، للكالبااي. حتقيق/ وجيه زكي. ط -493

 القاهرة.
حتقيق/ إحسان عباس. ، لياقوت احلموي. : إرشاد األريب ملعرفة األديبمعجم األدباء -494

 اإلسالمي، بريوت.م. دار الغرب 1339، 1ط
. مكتبة الثقافة 1113، 1معجم أصحاب القاضي أيب علي الصديف، البن األبار. ط -495

 الدينية، القاهرة.
 . دار ابن اجلوزي، الدمام.1111، 1معجم ابن األعرايب. حتقيق/ عبداحملسن احلسيين. ط -496
، 1119املعجم األوسط، للطرباين. حتقيق/ طارق عوض هللا وعبداحملسن احلسيين. ط  -497

 دار احلرمني، القاهرة. .1112
 . دار صادر، بريوت.1932ط معجم البلدان، لياقوت احلموي.  -498
م. دار العلم للماليني، 1331 ،9عريب(، حملمد التوجني. ط - املعجم الذهيب )فارسي -499
 .بريوت
. دار اإلميان، طرابلس، 1139، 1معجم الشيوخ، البن مجيع. حتقيق/ عمر تدمري. ط -511

 بريوت.مؤسسة الرسالة، 
  .معجم شيوخ اإلمساعيلي = املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي 

. دار البشائر، 1111، 1معجم الشيوخ، البن عساكر. حتقيق/ وفاء تقي الدين. ط -511
 دمشق.
. مكتبة 1131، 1معجم الشيوخ الكبري، للذهيب. حتقيق/ حممد احلبيب اهليلة. ط -512

 الصديق، الطائف.
. مكتبة الغرباء 1111، 1انع. حتقيق/ صالح املصرايت. طمعجم الصحابة، البن ق -513

 األثرية، املدينة النبوية.
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 معجم الصحابة، للبغوي. حتقيق/ حممد األمني اجلكين. ط. مكتبة دار البيان، الكويت. -514
 .. مربة اآلل واألصحاب، الكويت1191، 1حممد املنقوش وإبراهيم القاضي. طو: حتقيق/ 

 (.اجلكينطبعة )العزو عند اإلطالق إىل 
اإلسالمي، . املكتب 1131، 1حتقيق/ حممد شكور أمرير. طاملعجم الصغري، للطرباين.  -515

 بريوت، دار عمار، عمان.
. مكتبة 1113، 1املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي. حتقيق/ زياد منصور. ط -516

 العلوم واحلكم، املدينة النبوية.
 حتقيق/: ي السلفي. ط. مكتبة ابن تيمية، القاهرة. واملعجم الكبري، للطرباين. حتقيق/ محد -517

 (.11، 19)ج 1113، 1(، ط11)ج 1112، 1جمموعة باحثني بإشراف سعد احلمي د، ط
. مكتبة 1131، 1حتقيق/ حممد احلبيب اهليلة. ط، للذهيب. باحملدثني املعجم املختص -518

 الصديق، الطائف.
األجزاء املنثورة، البن حجر. حتقيق/ : جتريد أسانيد الكتب املشهورة و املعجم املفهرس -519

 الرسالة، بريوت.. مؤسسة 1111، 1حممد شكور امرير املياديين. ط
 . مكتبة الرشد، الرياض.1113، 1معجم ابن املقرئ. حتقيق/ عادل بن سعد. ط -511
. إدارة العلوم األثرية، فيصل 1132، 1معجم أيب يعلى. حتقيق/ إرشاد احلق األثري. ط -511
 آباد.

حيىي غزاوي. ابن منده. حتقيق/ بن عبدالوهاب ليحىي ، ملسو هيلع هللا ىلصي أرداف النيب معرفة أسام -512
 . مؤسسة الريان، شركة املدينة للتوزيع، بريوت.1113، 1ط

، 1معرفة الثقات، للعجلي، برتتيب اهليثمي والسبكي. حتقيق/ عبدالعليم البستوي. ط -513
 . مكتبة الدار، املدينة النبوية.1139
. جممع اللغة 1139قيق/ حممد مطيع احلافظ وآخرين. ط معرفة الرجال، البن حمرز. حت -514

 العربية، دمشق.
. جامعة 1111، 1معرفة السنن واآلثار، للبيهقي. حتقيق/ عبداملعطي قلعجي. ط -515

 الدراسات اإلسالمية، كراتشي، وجهات أخرى.
. جامعة اإلمارات العربية 1112، 1معرفة الصحابة، البن منده. حتقيق/ عامر صربي. ط -516

 حدة.املت
 . دار الوطن، الرياض.1113، 1معرفة الصحابة، أليب نعيم. حتقيق/ عادل العزازي. ط -517
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. دار ابن حزم، 1111، 1معرفة علوم احلديث، للحاكم. حتقيق/ أمحد السلوم. ط -518
 بريوت.
. مكتبة 1113، 1املعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي. حتقيق/ أكرم العمري. ط -519

 ية.الدار، املدينة النبو 
 . دار األعلمي، بريوت.1133، 9املغازي، للواقدي. حتقيق/ مارسدن جونس. ط -521
مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار، للعيين. حتقيق/ حممد حسن إمساعيل.  -521

 . دار الكتب العلمية، بريوت.1112، 1ط
لعراقي، مطبوع يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، ل املغين عن محل األسفار يف األسفار -522

 . دار ابن حزم، بريوت.1112، 1حباشية: إحياء علوم الدين. ط
األقصى، دار . مكتبة 1139، 1عبدهللا اجلديع. طاملفاريد، أليب يعلى املوصلي. حتقيق/  -523

 الكويت.
 . مؤسسة الريان، بريوت.1199، 1مقارنة املرويات، إلبراهيم الالحم. ط -524
 .مقدمة ابن الصالح = علوم احلديث 

ملقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي، للهيثمي. حتقيق/ سيد كسروي حسن. ط دار ا -525
 الكتب العلمية، بريوت.

مكارم األخالق، البن أيب الدنيا. حتقيق/ جمدي السيد إبراهيم. ط. مكتبة القرآن،  -526
 القاهرة.
ة، . دار اآلفاق العربي1113، 1مكارم األخالق، للخرائطي. حتقيق/ أمين البحريي. ط -527

 القاهرة.
 . دار اآلثار، صنعاء.1111، 1مناقب علي، البن املغازيل. حتقيق/ تركي الوادعي. ط -528
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