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إهــــداء
إلى والدي الفاضل الذي كان ومازال عوناً وسندًا لي طيلة حياتي.
إلى روح والدتي الطاهرة (رحمها هللا تعالى رحمة واسعة).
إلى زوجتي الغالية شريكة عمري.
إلى أوالدي جميعاً.
إلى أخواتي.
إلى أعمامي وأخوالي وعماتي وخالتي
إلى أبناء عائلتي الكرام.
إلى إخواني طلبة العلم الصادقين.
أهدي إليكم هذا البحث المتواضع راجياً من هللا تعالى التوفيق والقبول.

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات ،فأحمد هللا تعالى وأشكره أن وفقني لكتابة هذا البحث ،فلوال معونة
هللا تعالى لما كتبت حرفاً.
كما وأتقدم بجزيل الشكر لمشرفي الفاضل األستاذ الدكتور /علي رشيد النجار عميد كلية الدراسات المتوسطة؛
لما بذله معي من جهد ووقت ،وذلك في توجيهي وإرشادي لكل صغيرة وكبيرة تعود بالفائدة على موضوع
البحث.
كما وأشكره أيضاً لتواضعه وحسن خلقه وطريقته في تعامله مع طلبة العلم ،والتي ال يملك الطالب أمامها إال
االنصياع لتوجيهاته وإرشاداته بكل حب واحترام.
كما وأتقدم بالشكر لجامعة األزهر ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور /عبد الخالق الفرا ،وعميدة الدراسات العليا
األستاذة الدكتورة أمل الكحلوت.
كما وأتقدم بالشكر لعميد كلية الشريعة األستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم.
وأخي اًر :الشكر موصول إلى كل من تعلمت على أياديهم العلم.
فجزى هللا الجميع خير الجزاء.

ج

ملخص الرسالة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر،

أما بعد:

فهذا ملخص لرسالتي لنيل درجة الماجستير في الحديث وعلومه والتي تحمل عنوان
" األحاديث المعلة باالختـالف فـي مسند أبي بكر الصديق رضي هللا عنه مـن كتاب العــلل للـدارقــطني (385هـ
رحمه هللا)"
إن الهدف من هذا البحث هو تسليط الضوء على ترجيحات اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،وبيان سعة علمه،
وقوة حافظته ،وبراعته في علم العلل ،هذا العلم الذي لم يبرز فيه إال الفحول من علماء الحديث ،وذلك بالبحث
في مسند أبي ٍ
بكر الصديق -رضي هللا عنه-من كتاب العلل لإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،وبيان أوجه
االختالف التي نص عليها المصنف ،ثم دراستها من الناحية الحديثية ،وبيان الراجح فيها ،والحكم عليها.
وتكونت هذه الرسالة من مقدمة وفصلين وخاتمة ،أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية البحث وأسباب اختياره
ومنهج البحث والدراسات السابقة ،والفصل األول قد اشتمل على ترجمة لكل من الصحابي أبي ٍ
بكر الصديق
رضي هللا عنه واإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،وتعريف للعلة وبيان ألهمية علم العلل وأقسام العلة وتعريف
بكتاب العلل للدارقطني رحمه هللا تعالى.
الفصل الثاني قد اشتمل على دراسة األحاديث المعلة باالختالف في مسند أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه ،ثم أنهيت
البحث بالخاتـ ـ ـ ـ ــمة وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
هذا وهللا تعالى أسأل أن يجعل في هذا البحث الَقبول وأن ينفع هللا به اللهم آمين.

وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

د

Abstract
All praise be to Allah, and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad,
his family and all his Companions. Having said that, this my research in Al-hadith and
its sciences to get the master degree in such field which has the following title
"Abubakar As-Saddique's hadith, may allah be pleases with him which were
Characterized by the Hidden Defect of Inconsistency in the Book of Ilal by adDarqotni (god rest his soul in 385 AH)"
The aim of his research is shedding the light on Imam ad-Darqotni's weights, the
extent of his knowledge, his strong memory, his proficiency in Ilal science. Only the
great Hadith's scientists could master it. This aim will come into action by searching in
Abubakar As-Saddique's hadith in the Book of Ilal by ad-Darqotni then clarifying the
hidden defects in the narrations found in the book then stunding it from Alhadith
science perspective then state and judge the rightful narration.
This research consists of an introduction, two chapters and a conclusion. The
introduction contains the importance of the research, the reason behind choosing this
area of knowledge, the research methodology and the previous studies in this subject.
The first chapter includes biography about Abubakar As-Saddique, may allah be
pleases with him, and Imam ad-Darqotni, god rest his soul, also it includes definition
of Ilal, clarify its value, its parts and define the Book of Ilal by ad-Darqotni. On the
other hand, the second chapter study the hidden defects in the narrations of Abubakar
As-Saddique which were characterized by inconsistency. I finished the research with a
conclusion involved the results and recommendations.
I ask almighty Allah to make this research get the acceptance and make it helpful in
this field.
May prayers and peace be upon our Prophet Mohammed, his relatives and his
companions.
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قد َمة
مّ
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال
مضل له وم ـن يضلل فال هادي له ،وأش ـ ـهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأش ـ ـهد أن محمداً عبده ورسوله.
1
{يا أَي َّ ِ
َّللاَ َح َّق تَُق ِات ِه َوال تَ ُموتُ َّن ِإ َّال َوأ َْنتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن}
آمُنوا اتَُّقوا َّ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
ٍ ِ ٍ
الناس اتَُّقوا رب ُ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء َواتَُّقوا َّ
َ
َ
ُّها َّ ُ
َّللاَ
{يا أَي َ
َّك ُم الذي َخَلَق ُك ْم م ْن َنْفس َواح َدة َو َخَل َق م ْن َها َزْو َج َها َوَبث م ْن ُه َما ر َجاالً َكثي اًر َون َس ً
2
َّالِذي تس ن ِ ِ
ان َعَل ْي ُك ْم َرِقيباً}
ام ِإ َّن َّ
َّللاَ َك َ
اءُلو َ به َو ْاأل َْر َح َ
ََ َ
{يا أَي َّ ِ
ِ
َّللا وُقولُوا َقوالً سِديداً ،ي ِ
َّ
َّللاَ َوَرُسوَل ُه َفَق ْد َف َاز
وب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع َّ
صل ْح َل ُك ْم أ ْ
ُّها الذ َ
َع َماَل ُك ْم َوَي ْغف ْر َل ُك ْم ُذُن َ
َ َ
ُْ
آمُنوا اتُقوا َّ َ َ
ْ َ
ين َ
3
َف ْو اًز َع ِظيماً}
أما بعد:
فإن مما ال شك فيه أن علم العلل من العلوم المهمة ال سيما للمشتغلين بعلم الحديث ،ولذلك يقول اإلمام
ابن رجب الحنبلي (رحمه هللا تعالى) ":وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث
نصيحة للدين وحفظاً لسنة النبي -صلى هللا عليه وسلم ، -وصيانة لها  ،وتميي اًز مما يدخل على رواتها من الغلط
والسهو والوهم  ،وال يوجب ذلك عندهم طعناً في غير األحاديث المعللة  ،بل تقول بذلك األحاديث السليمة عندهم
لبراءتها من العلل وسالمتها من اآلفات  ،فهؤالء هم العارفون بسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حقاً  ،وهم
النقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحـ ـاذق للنقد البهرج من الخالص  ،وانتق ـ ـ ـ ـاد الجوهري
الحاذق للجوهر مما دلـس بـه 4".ويقول اإلمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه هللا تعالى مؤكداً أهمية هذا العلم" :
ٍ
أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثاً".
ألن أعرف علة
حديث هو عندي ُّ

5

الح َذاق من أهل هذا الفن ،ومما يدلل على ذلك أيضاً أن اإلمام البخاري
ولذلك نجد أن هذا العلم ال يقدم عليه إال ُ
(رحمه هللا تعالى) وهو من أئمة هذا الفن أُِث َر عنه أنه قال" :ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن

المديني" ، 6فعلى الرغم من أن اإلمام البخاري (رحمه هللا تعالى) من أئمة الحديث النقاد إال أنه أشاد ٍ
بعلى بن
المديني (رحمه هللا) ،إلمامته في هذا الفن ،فلذلك لم يخض بحر هذا العلم إال القليل ،يقول اب ـ ـن أبـ ـي ح ـ ـاتم
 1آل عمران .102،
 2النساء .1،
 3األحزاب .70،
 4شرح علل الترمذي ،ابن رجب الحنبلي.808-807/2 ،
 5العلل ،ابن أبي حاتم.19 /1 ،
 6تذكرة الحفاظ ،الذهبي.14/2 ،

ط

(رحمه هللا تعالى) ":سمعت أبي يقول جرى بيني وبين أبي زرعة يوماً تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر
قل من يفهم
أحاديث ويذكر عللها ،وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ  ،فقال لي يا أبا حاتم َّ
هذا ،ما َّ
أعز هذا ،إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا ،وربما أشك في شيء أو
يتخالجني شيء في حديث فإلى أن التقى معك ال أجد من يشفيني منه"

1

وكل ذلك لما فيه من الحفظ والصيانة لسنة النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وهذا وغيره مما دفعني إلى اختيار
موضوع رسالتي لنيل الماجستير في علوم الحديث وهي بعنوان:
" األحاديث المعلة باالختالف في مسند أبي بكر الصديق -رضي هللا عنه-من كتاب العلل للدارقطني
( 380رحمه هللا) دراسة نقدية توثيقية "
يتم لي المقصود وييسر لي الصعاب لكي يخرج هذا البحث بمنهجية علمية صحيحة
وجل-أسأل أن
وهللا ّ -
عز ّ
َ
َّ َ
ٍ
بتوفيق من هللا تعالى.
يصدق أن يقال عنه :علم ينتفع به ،ولن يكون ذلك أبداً إال
أهمية الموضوع:
 -1مكانة وقدر الصحابي أبو بكر الصديق -رضي هللا عنه ،-ال سيما وأنه أفضل هذه األمة بعـد نبيه ـا
صلى هللا عليه وسلم.- -2مكانة األمام الدارقطني وقدره (رحمه هللا) وكذلك كتابه العلل.
قدم من أصحاب رواة مسند أبي ٍ
 -3معرفة من ُي َّ
بكر -رضي هللا عنه -عند االختالف.
 -4معرفة الحكم على إسناد الحديث بعد معرفة الوجه الراجح له.
 -5أهمية االشتغال بمثل هذا النوع من المرويات بدراستها والوقوف على عللها ،مما يكسب الباحث مزيد
عل ٍم ال سيما في هذا النوع من العلوم.
 -6دراسة مثل هذه المرويات يعود بالفائدة على المكتبة اإلسالمية الحديثية؛ وذلك لما سيقف عليه الباحث
من أقوال للنقاد من خالل الدراسة.

 1الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم.356/1 ،

ي

أسباب اختيار الموضوع:
 -1محاولة خدمة السنة النبوية بقدر االستطاعة.
 -2أهمية الموضوع التي تم بيانها من قبل.
 -3المساهمة في خدمة كتاب العلل للدارقطني (رحمه هللا تعالى).
 -4بيان منهج الدارقطني في تعليل األحاديث.
 -5معرفة قرائن الترجيح.
منهج البحث:
 -1النسخة المعتمدة لكتاب العلل لإلمام الدارقطني والتي سيتم العزو إليها هي تلك النسخة التي حققها
المحقق محفوظ الرحمن زين هللا السلفي ،وطبعتها دار طيبة ،الرياض وأكمل تحقيقها المحقق محمد
صالح بن محمد الدباسي ،وطبعتها دار ابن الجوزي ،السعودية.
 -2تناولت في هذا البحث دراسة األحاديث المعلة باالختالف عن الرواة – ما قال فيه اإلمام الدارقطني "
اختلف عنه ،خالفه ،خالفهم " ،فما كان معالً بغير ذلك فلم أتناولـه.
 -3أذكر الحديث بتمامه كما ورد في كتاب العلل مع إيراد كالم الدارقطني المتعلق به إن كان قصي اًر،
وأختصره إن كان طويالً ،مع ترقيم الحديث من عندي.
 -4أذكر أوجه االختالف على الراوي المختلف عنه في ذلك الحديث.
 -5تخريج أوجه االختالف من المصادر األصلية بما يفي الغرض ،مع اإلشارة في حالة عدم وجود تخريج
إلى بعض األوجه المذكورة.
 -6ترجمت للرواة في كل وجه من أوجه االختالف ،من التابعين فمن دونهم ،ولم أترجم للصحابة -رضوان
هللا عليهم-لتواتر عدالتهم.
 -7دراسة الرواة -محل البحث -والترجيح في كل وجه من أوجه االختالف.
 -8بيان الوجه الراجح على وفق قرائن الترجيح.
ك

 -9أحكم على إسناد الحديث من خالل وجهه الراجح.
 -10عند التوثيق أذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة في الحاشية ،ثم أذكر المعلومات التفصيلية عن الكتاب
في قائمة المصادر والمراجع.
الدراسات السابقة:
في حدود بحثي وتنقيبي ال أعلم أن أحداً من طلبة العلم قد رسم عنواناً مثل عنوان بحثي وشامالً لمفرداته
إال أنه قد توجد بعض الدراسات التي تكون لها عالقة بالموضوع -محل البحث -والذي قد يكون هناك بعض
التشابه في بعض مفردات البحث مثل:
1ـ "مرويات اإلمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني" للباحث :عبدهللا محمد دمفو ،رسالة دكتوراه.
2ـ "مرويات قتادة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العلل" للباحث عادل عبد الشكور الزرقي ،رسالة دكتوراه.
3ـ "االختالف على األعمش في كتاب العلل للدارقطني " تخريج ودراسة للباحث خالد عبد هللا السبت ،رسالة
دكتوراه.
4ـ "مرويات عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي المعلة باالختالف عليه في كتاب علل الدارقطني" ،للباحث عادل
إبراهيم أحمد ،رسالة ماجستير.
".5مرويات اإلمام شعبة بن الحجاج المعلة باالختالف عليه في كتاب العلل للدارقطني" ،للباحث عائد رمزي
إبراهيم دراسة نقدية ،رسالة ماجستير.
".6مرويات حماد بن سلمة المعلة في كتاب علل الدارقطني ،".للباحث عبد الكبير زيدان ،رسالة ماجستير.
 ".7حديث أم سلمة زوج النبي -صلى هللا عليه وسلم-من كتاب العلل الواردة في األحاديث النبوية لإلمام أبي
الحسن بن عمر الدارقطني تحقيق ودراسة " ،للباحثة وفاء بنت صالح الخزيم ،رسالة ماجستير.
 ".8مرويات اإلمام أيوب السختياني المعلة باالختالف في كتاب العلل للحافظ للدارقطني من أول الكتاب إلى
السؤال رقم ( )2041من مسند أبي هريرة جمعاً ودراس ًة " للباحثة أبرار بنت فهد بن القاسم ،رسالة ماجستير.
 " .9مرويات اإلمام سفيان بن عيينة المعلة باالختالف في كتاب العلل للدارقطني من المجلد األول وحتى نهاية
المجلد الحادي عشر" ،للباحث فرحان بن خلف العنزي ،رسالة دكتوراه.
" .10مرويات اإلمام عبيد هللا بن عمر المعلة باالختالف عليه في كتاب علل الدارقطني دراسة نقدية" ،للباحثة
ميسرة سالمة أبو عمرة ،رسالة ماجستير.
ل

خطة البحث:
قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية البحث ،وأسباب
اختياره ،ومنهج البحث ،والدراسات السابقة.
وأما الفصل األول :فقد اشتمل على ترجمة لكل من الصحابي أبي ٍ
بكر الصديق -رضي هللا عنه-واإلمام
الدارقطني (رحمه هللا تعالى) ،وتعريف للعلة وبيان ألهمية علم العلل وأقسام العلة وتعريف بكتاب العلل للدارقطني
(رحمه هللا تعالى).
المبحث األول :ترجمة الصحابي أبي ٍ
بكر -رضي هللا عنه-واإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى).
المطلب األول :ترجمة الصحابي أبو ٍ
بكر الصديق -رضي هللا عنه.-
أوالً :اسمه ونسبه.
ثانياً :بيان شيء من مناقبه.
ثالثاً :وفاته.
المطلب الثاني :ترجمة اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى).
أوالً :اسمه ونسبه وكنيته.
ثانياً :بيان شيء من مناقبه.
ثالثاً :وفاته.
المبحث الثاني :تعريف العلة وبيان أهمية علم العلل وتعريف بكتاب العلل للدارقطني (رحمه هللا تعالى).
المطلب األول :تعريف العلة.
المطلب الثاني :أهمية علم العلل.
المطلب الثالث :تعريف بكتاب العلل للدارقطني (رحمه هللا تعالى).
الفصل الثاني :دراسة األحاديث المعلة باالختالف في مسند أبي ٍ
بكر -رضي هللا عنه.-
الخاتـ ـ ـ ـ ــمة :وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:
أوالً :المصادر والمراجع
ثانياً :فهرس الرواة.
ثالثاً :فهرس الموضوعات.

م

الفصل األول
وقد اشتمل على مبحثين:
أما األول :فترجمة لكل من الصحابي أبي بكر الصديق -رضي هللا عنه-
واإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى).
وأما الثاني :فتعريف للعلة ثم بيان ألهمية علم العلل وتعريف بكتاب العلل
لإلمام للدارقطني (رحمه الــلــه تعالى).
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المبحث األول
وقد اشتمل على مطلبين:
أما األول :فترجمة الصحابي أبي بكر الصديق -رضي هللا عنه.-
وأما الثاني :فترجمة اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى).

2

المبحث األول
المطلب األول
ترجمة الصحابي أبو بكر الصديق رضي هللا عنه.
أوالً_ اسمه ونسبه:
عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي
أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر
ابنة عم أبيه ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر ،1كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم-عبد هللا.

2

وكان يقال له عتيق واختلف العلماء في المعنى الذي قيل له به عتيق ،فقال الليث ابن سعد 3وجماعة معه إنما
قيل له عتيق لجماله وعتاقة وجهه ،وقال مصعب الزبيري 4وطائفة من أهل النسب إنما سمى ابو بكر عتيقا ألنه
لم يكن في نسبه شيء يعاب به ،وقال آخرون كان له أخوان أحدهما يسمى عتيقاً مات عتيق قبله فسمي باسمه،
وقال آخرون إنما سمى عتيقا ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار
فلينظر إلى هذا" 5فسمى عتيقا بذلك.

6

ثانياً_ بيان شيء من مناقبه:
إن الصحابي أبا ٍ
مناقب كثيرة ،فسأذكر هنا بعضاً منها ولن أتوسع في
بكر الصديق -رضي هللا عنه-له
ٌ

بيانها؛ ألن مناقبه -رضي هللا عنه-واضح ٌة كالشمس ،ال يغفل أو يتغافل عنها إال رافضي حاقد.
بذل المال في سبيل هللا:

ش َع ْن
(قال اإلمام ابن حبان) َحَّدثََنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَِبي َش ْي َب َة َو َعلِ ُّي ْب ُن ُم َح َّمٍد َق َ
َع َم ُ
ال َحَّدثََنا ْاأل ْ
اال َحَّدثََنا أَُبو ُم َع ِاوَي َة َق َ
أَِبي صالِ ٍح عن أَِبي هريرة َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ َّ
ال أَِبي َب ْك ٍر"
صلَّى َّ
َْ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ " :ما َنَف َعني َم ٌ
ال َقط َما َنَف َعني َم ُ
َُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
َّللا َ
َ
ِ 7
ِ ِ َّ
َّللا.
ول َّ
ال َه ْل أ ََنا َو َمالي إال َل َك َيا َرُس َ
َف َب َكى أَُبو َب ْك ٍر َوَق َ
 1اإلصابة في تمييز الصحابة.169/4 ،
 2االستيعاب في معرفة األصحاب.963/3 ،
 3هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات في شعبان سنة خمس وسبعين( .تقريب
التهذيب ،ص)718
 4هو مصعب بن عبد هللا بن مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير بن العوام األسدي أبو عبد هللا الزبيري المدني نزيل بغداد صدوق عالم بالنسب من
العاشرة مات سنة ست وثالثين( .تقريب التهذيب ،ص)946
 5أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 54/1ح ،10وابن حبان في صحيحه 280/15ح ،6864والترمذي 55/6ح ،3679والبزار في مسنده
170/6ح ،2213والحديث صحيح.
 6االستيعاب في معرفة األصحاب.963/3 ،
 7أخرجه ابن حبان في صحيحه 274/15ح6858وإسناده صحيح ألن رواته ثقات.
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فطنته وذكاءه ومكانته من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

َّللاِ ْب ُن َج ْعَف ِر ْب ِن َي ْح َيى ْب ِن َخالٍِد َحَّدثََنا م ْع ٌن َحَّدثََنا م ِال ٌك َع ْن أَِبى َّ
ض ِر َع ْن
َّ
الن ْ
َ
َ
َن رسول َّ ِ
ِ
َّللاُ َب ْي َن
"ع ْبٌد َخي ََّرهُ َّ
الَ :
َّللا صلى هللا عليه وسلم َجَل َس َعَلى اْلم ْن َب ِر َفَق َ
أ َّ َ ُ َ

 (قال اإلمام مسلم) َحَّدثََنا َع ْبُدُع َب ْيِد ْب ِن ُح َن ْي ٍن َع ْن أَِبى َس ِع ٍيد
الدنيا وبين ما ِعنده َفاختَار ما ِعنده " َفب َكى أَبو ب ْك ٍر وب َكى َفَقال َفديناك ِبآب ِائنا وأ َّ ِ
ال
أْ
ُ َ ََ
َن ُي ْؤِت َي ُه َزْه َرَة ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ُم َهات َناَ .ق َ
َ َ َْ َ َ َ َ
ِِ
َفكان رسول َّ ِ
َّللاِ -صلى هللا عليه
ول َّ
ان أَُبو َب ْك ٍر أ ْ
َّللا صلى هللا عليه وسلم ُه َو اْل ُم َخي َُّر َوَك َ
ال َرُس ُ
َعَل َم َنا بهَ .وَق َ
َ َ َُ ُ
ِِ
ِ
َّ ِ
ص ْح َبِت ِه أَُبو َب ْك ٍر َوَل ْو ُك ْن ُت ُمتَّ ِخ ًذا َخلِيالً الَتَّ َخ ْذ ُت أ ََبا َب ْك ٍر َخلِيالً َوَل ِك ْن
َم َّن الناس َعَل َّى في َماله َو ُ
وسلم" :-إ َّن أ َ
1
ُخ َّوةُ ِ
اإل ْسالَ ِم الَ تُْبَق َي َّن في اْل َم ْس ِجِد َخ ْو َخ ٌة ِإالَّ َخ ْو َخ َة أَِبى َب ْك ٍر"
أُ

إمامته للمسلمين في الصالة بأمر من الرسول صلى هللا عليه وسلم.

ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ
 (قال اإلمام البخاري) َحَّدثََنا ُعم ُر ْب ُن َحْف ِيم َع ْن
َع َم ُ
ال َحَّدثََنا ْاأل ْ
ال َحَّدثَني أَبي َق َ
ص ْب ِن غ َياث َق َ
َ
ش َع ْن إ ْب َراه َ
ظب َة عَلى َّ ِ َّ ِ
ْاألَسوِد َقال ُكَّنا ِعند ع ِائشة -ر ِ
ض
ضي َّ
يم َل َها َقاَل ْت َل َّما َم ِر َ
َّللاُ َع ْن َهاَ -ف َذ َك ْرَنا اْل ُم َوا َ َ َ
َ
َْ
الص َالة َوالت ْعظ َ
َْ َ َ َ َ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم مرضه َّالِذي م ِ ِ
ِ
َّللاِ َّ
ٍ
ص ِّل
ض َر ْت َّ
َ َ
ات فيه َف َح َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ
الص َالةُ َفأُ ّذ َن َفَق َ
َرُس ُ
ال ُم ُروا أ ََبا َب ْكر َفْلُي َ
ول َّ َ

اس َف ِقيل َله ِإ َّن أَبا ب ْك ٍر رجل أ َِسيف ِإ َذا َقام ِفي مق ِ
الن ِ
َن ُيصلِّي ِب َّ
ِب َّ
َع َاد
امك لم يست ِطع أ
ٌ
َع ُادوا َل ُه َفأ َ
َع َاد َفأ َ
اس َوأ َ
الن ِ َ ُ
َ َ ٌَُ
َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ
اس َفخرج أَبو ب ْك ٍر َف َّ
ِ
َِّ
ف م ُروا أ ََبا َب ْك ٍر َفْلُيص ِّل ِب َّ
الثَّالِثَ َة َفَق َ ِ َّ
صَّلى َّ
الن ِ َ َ َ ُ َ
َّللاُ
صلى َف َو َج َد النب ُّي َ -
َ
َ
وس َ ُ
ص َواح ُب ُي ُ
ال إن ُك َّن َ
ِِ
ِ
طِ ِ
ِ َّ ِ
ظر ِرجَلي ِه تَخ َّ
َن
َعَل ْيه َو َسل َم -م ْن َنْفسه ِخَّف ًة َف َخ َرَج ُي َه َادى َب ْي َن َرُجَل ْي ِن َكأَّني أ َْن ُ ُ ْ ْ ُ
ان م ْن اْل َو َج ِع َفأ ََرَاد أَُبو َب ْك ٍر أ ْ
أَن م َك َانك ثُ َّم أُِتي ِب ِه حتَّى جَلس ِإَلى ج ْنِب ِه ِق ِ
َعم ِ
ش
ْ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
يل ل ْْل ْ َ
َ
َب ْك ٍر ُيصِّلي ِبص َالِت ِه والنَّاس ُيصُّلو َن ِب ِ ِ
ال
ص َالة أَبي َب ْك ٍر َفَق َ
َ
َ ُ َ
َ
َ

ِ ِ َِّ
َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم-
صَّلى َّ
َيتَأَخ َر َفأ َْو َمأَ إَل ْيه النب ُّي َ -
ِ َّ
وَك َ َِّ
صِّلي َوأَُبو
صَّلى َّ
َ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمُ -ي َ
ان النب ُّي َ -
ِ ِِ
َعم ِ
ان أَبُو
ض ُه َوَزَاد أَُبو ُم َع ِاوَي َة َجَل َس َع ْن َي َس ِار أَِبي َب ْك ٍر َف َك َ
ش َب ْع َ
ب َأرْسه َن َع ْم َرَواهُ أَُبو َد ُاوَد َع ْن ُش ْع َب َة َع ْن ا ْأل ْ َ
2
ٍ
صّلِي َق ِائ ًما.
َب ْكر ُي َ

مكانته في الجنة:
َّاح
الصب ِ
 (قال اإلمام الترمذي) َحَّدثََنا اْل َح َس ُن ْب ُن َّس َقالَ :قال رسول َّ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
صَّلى َّ
َ َُ ُ
َع ْن أ ََن ٍ َ
َّللا َ -
3
ِ
ِ
ين ِإ َّال َّ
ين "
ين َواْل ُم ْرَسل َ
النِبِّي َ
ين َو ْاآلخ ِر َ
ْاأل ََّولِ َ

ير العبِدي عن األَوز ِ
اْل َب َّزُار َحَّدثََنا م َح َّمُد ْب ُن َكِث ٍ
اع ِي َع ْن َقتَ َاد َة
ُ
ْ َ ْ ُّ َ ْ ْ ْ َ ّ
َّ ِ
ان سِي َدا ُكه ِ
َه ِل اْل َجَّن ِة ِم ْن
ول أ ْ
َو َسل َم -ألَِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َرَ :
"ه َذ ِ َ ّ ُ
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هو الخليفة األول بأمر من هللا تعالى ورسوله -صلى هللا عليه وسلم:-

 (قال اإلمام مسلم) حَّدثَنا عبيد َّ ٍِ
ِ ِ
ٍ
صالِ ُح ْب ُن
َّللا ْب ُن َس ِعيد َحَّدثََنا َي ِز ُيد ْب ُن َه ُارو َن أ ْ
َ َ ُ َْ ُ
يم ْب ُن َس ْعد َحَّدثََنا َ
َخ َب َرَنا إ ْب َراه ُ
ِ
َّللاِ -صلى هللا عليه وسلم-في مر ِ
ض ِه " ْاد ِعى
ول َّ
َك ْي َس َ
ََ
ال لي َرُس ُ
ان َع ِن الزهري َع ْن ُع ْرَوَة َع ْن َعائ َش َة َقاَل ْت َق َ
لي أَبا ب ْك ٍر وأَخ ِ
َّللاُ َواْل ُم ْؤ ِمُنو َن
ول َق ِائ ٌل أ ََنا أ َْوَلىَ .وَيأ َْبى َّ
اك َحتَّى أَ ْكتُ َب ِكتَ ًابا ّ
فإني أ َ
َ َ َ َ
اف أ ْ
َخ ُ
َن َيتَ َمَّنى ُمتَ َم ٍّن َوَيُق َ
ِإالَّ أ ََبا َب ْك ٍر "

1

أفضل األمة بعد النبي -صلى هللا عليه وسلم:-

ِِ
 (قال اإلمام أحمد) حَّدثََنا أَبو مع ِاوي َة حَّدثََنا سهيل بن أَِبي ِول
ُ َْ ُ ْ ُ
ُ َُ َ َ
َ
الُ ":كَّنا َن ُعُّد َوَرُس ُ
صال ٍح َع ْن أَبيه َع ِن ْاب ِن ُع َم َر َق َ
َ
2
َّ ِ
ِ
ِ َّ
ان ثُ َّم َن ْس ُك ُت "
صَّلى َّ
َص َح ُاب ُه ُمتََواف ُرو َن أَُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر َو ُع ْث َم ُ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َحي َوأ ْ
َّللا َ

الصديق بشهادة النبي -صلى هللا عليه وسلم:-
هو
ّ
ٍِ
ِ
َن أَنس بن مالِ ٍك ر ِ
َّ ٍ
ضي َّ
َّللاُ
 (قال اإلمام البخاري) َحَّدثَني ُم َح َّمُد ْب ُن َبشار َحَّدثََنا َي ْح َيى َع ْن َسعيد َع ْن َقتَ َاد َة أ َّ َ َ ْ َ ََ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ِ
النِب َّي َّ
ان َفرج َ ِ ِ
َن َّ
َع ْن ُه َحَّدثَ ُه ْم :أ َّ
ُحُد
ال " :ا ْثُب ْت أ ُ
ُحًدا َوأَُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر َو ُع ْث َم ُ َ َ
صع َد أ ُ
ف به ْم َفَق َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
3
ِِ
ِ
ِ
يق و َش ِه َيد ِ
ان "
َفإَّن َما َعَل ْي َك َنبي َوصّد ٌ َ

بشارة النبي -صلى هللا عليه وسلم-له بأنه من أهل الجنة:

ين أَبو اْلحس ِن حَّدثَنا يحيى بن ح َّسان حَّدثَنا سَليمان عن َش ِر ِ
ِ ِ
يك ْب ِن
 (قال اإلمام البخاري) َحَّدثََنا ُم َح َّمُد ْب ُن م ْسك ٍ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْأَِبي َن ِم ٍر َع ْن س ِع ِيد ْب ِن اْلمسي ِ
َّب َقال أ ْ ِ
وسى ْاأل َْش َع ِر ُّي أََّن ُه تََو َّ
ضأَ ِفي َب ْيِت ِه ثُ َّم َخ َرَج َفُقْل ُت َألَْل َزَم َّن
َ
َخ َب َرني أَُبو ُم َ
َُ
َ
ِ
رسول َّ ِ
ِ
َِّ
صَّلى َّ
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسلَّ َمَ -وَأل ُ
َك َ
َّللاُ
اء اْل َم ْسج َد َف َسأ َ
ون َّن َم َع ُه َي ْو ِمي َه َذا َق َ
َُ َ
َل َع ْن النب ِّي َ -
َّللا َ -
ال َف َج َ
ِ َّ
يس َفجَلس ُت ِع ْن َد اْلب ِ
ِ ِ
َل َع ْن ُه َحتَّى َد َخ َل ِب ْئ َر أ َِر ٍ
اب
َ
َسأ ُ
َ ْ
َعَل ْيه َو َسل َمَ -فَقاُلوا َخ َرَج َوَو َّج َه َها ُه َنا َف َخ َر ْج ُت َعَلى إ ْث ِره أ ْ
وبابها ِمن ج ِر ٍيد حتَّى َقضى رسول َّ ِ
ِ َّ
اجتَ ُه َفتََو َّ
ضأَ َفُق ْم ُت ِإَل ْي ِه َفِإ َذا ُه َو َجالِ ٌس َعَلى
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ -ح َ
َ
َ َ َُ ْ َ
َ َُ ُ
َّللا َ -
ف َع ْن ساَق ْي ِه وَد َّال ُهما ِفي اْلِب ْئ ِر َفسَّلم ُت َعَل ْي ِه ثُ َّم ْانصرْف ُت َفجَلس ُت ِع ْن َد اْلب ِ
ِب ْئ ِر أ َِر ٍ
اب
يس َوتََو َّس َ
ط ُقَّف َها َوَك َش َ
َ
ََ
َ ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ول َّ ِ
ِ َّ
ون َّن ب َّواب رس ِ
ال أَُبو
صَّلى َّ
َفُقْل ُت َأل ُ
اء أَُبو َب ْك ٍر َف َدَف َع اْل َب َ
اب َفُقْل ُت َم ْن َه َذا َفَق َ
َّللا َ -
َك َ َ َ َ ُ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم -اْل َي ْوَم َف َج َ
ب ْك ٍر َفُقْلت عَلى ِرسلِك ثُ َّم َذهبت َفُقْلت يا رسول َّ ِ
ِ
ال ا ْئ َذ ْن َل ُه َوَب ِّش ْرهُ ِباْل َجنَّ ِة َفأَْقَبْل ُت
َْ ُ
ْ َ
ُ َ
َ
َّللا َه َذا أَُبو َب ْك ٍر َي ْستَأْذ ُن َفَق َ
ُ َ َُ َ
حتَّى ُقْلت ِألَِبي ب ْك ٍر ادخل ورسول َّ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
صَّلى َّ
ُ
َ
َ ْ ُ ْ ََ ُ ُ
َّللا َ -
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وسَّلمُ -ي َب ِّش ُر َك ِباْل َجَّن ِة َف َد َخ َل أَُبو َب ْك ٍر َف َجَل َس َع ْن َي ِم ِ
ين
ََ َ

ول َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
رس ِ
فَ 1وَدَّلى ِر ْجَل ْي ِه ِفي اْلِب ْئ ِر
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ -م َع ُه في اْلُق ّ
َّللا َ -
َُ
وسَّلم وَك َشف عن ساَقي ِه ثُ َّم رجعت َفجَلست وَق ْد تَرْكت أ ِ
َخي َيتََو َّ
ضأُ َوَيْل َحُقِني
ََْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
ََ َ َ َ َْ َ ْ
أَخاه يأ ِ
ْت ِب ِه َفِإ َذا ِإ ْنسان يح ِرك اْلباب َفُقْلت من ه َذا َفَقال عمر بن اْلخ َّ
ط ِ
اب َفُقْل ُت َعَلى ِرْسلِ َك ثُ َّم ِج ْئ ُت ِإَلى
َ ُ َُ ْ ُ َ
ُ َْ َ
َ ُ َ
َ ٌ ُ َّ ُ َ َ
ِ
ول َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ َّ
رس ِ
َّ ِ
صَّلى َّ
ال ا ْئ َذ ْن َل ُه َوَب ّش ْرهُ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ -ف َسل ْم ُت َعَل ْيه َفُقْل ُت َه َذا ُع َم ُر ْب ُن اْل َخطاب َي ْستَأْذ ُن َفَق َ
َّللا َ -
َُ
َكما ص َن َع َّ
النِب ُّي
َ َ
َفُقْل ُت ِإ ْن ُي ِرْد َّ
َّللاُ

َّللاُ َعَل ْي ِه
صلَّى َّ
َ
ِبُف َال ٍن َخ ْي ًار ُي ِر ُيد

ول َّ ِ
َّللاِ َّ -
َّللا عَلي ِه وسلَّمِ -باْلجَّن ِة َف َد َخل َفجَلس مع رس ِ
ِ ِ ِ
َّ
صلَّى
َ
باْل َجنَّة َفج ْئ ُت َفُقْل ُت ْاد ُخ ْل َوَبش َر َك َرُس ُ
َّللا َ
َ َ َ ََ َُ
ول َّ َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َّللا ِبُف َال ٍن خي ار يأ ِ
ِ َّ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْت
َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم في اْلُق ّ
َ ًْ َ
ف َع ْن َي َس ِاره َوَدلى ِر ْجَل ْيه في اْلب ْئ ِر ثُ َّم َر َج ْع ُت َف َجَل ْس ُت َفُقْل ُت إ ْن ُي ِرْد َّ ُ
ِِ
اب َفُقْل ُت َمـ ـ ْن َه َذا
اء ِإ ْن َس ٌ
ان ُي َح ِّر ُ
ك اْل َب َ
به َف َج َ
ِ
ال ا ْئ َذ ْن
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسلَّ َمَ -فأ ْ
َخ َب ْرتُ ُه َفَق َ
َ-

ان َفُقْل ُت عَلـ ـى ِرسلِ َك َف ِج ْئ ُت ِإَل ـى رسـ ـ ِ
ول الّلـَ ِه
ان ْب ُن َعَّف َ
ال ُع ْث َم ُ
َ
َفَق َ
ْ
َُ
َله وب ِّشره ِباْلجَّن ِة عَلى بْلوى تُ ِ
ص ُيب ُه َف ِج ْئتُ ُه َفُقْل ُت َل ُه ْاد ُخ ْل َوَب َّش َر َك
ُ َ َ ُْ َ َ َ َ

َّللا عَلي ِه وسلَّمِ -باْلجَّن ِة عَلى بْلوى تُ ِ
َّللاِ َّ -
ِ
اه ُه ِم ْن
ص ُيب َك َف َد َخ َل َف َو َج َد اْلُق َّ
ئ َف َجَل َس ِو َج َ
ف َق ْد ُمل َ
َرُس ُ
َ َ ََ
ول َّ َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
2
الش ِق ْاآلخ ِر َقال ش ِريك بن عبِد َّ ِ
ِ
ِ
ورُه ْم.
َّ ّ َ
َ َ ُ ْ ُ َْ
ال َسع ُيد ْب ُن اْل ُم َسيَّب َفأ ََّوْلتُ َها ُقُب َ
َّللا َق َ
هو محل لالقتداء بعد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
َّاح اْل َب َّزُار
الصب ِ
 (قال اإلمام الترمذي) َحَّدثََنا اْل َح َس ُن ْب ُن َُّعم ْي ٍر َع ْن ِرْب ِع ٍي و ُهو ْاب ُن ِح َر ٍ
ال
الَ :ق َ
اش َع ْن ُح َذ ْيَف َة َق َ
ّ َ َ
َ
3
َب ْعِدي أَِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َر "

ان ْب ُن
َحَّدثََنا ُسْف َي ُ
رسول َّ ِ
صَّلى
َُ ُ
َّللا َ

ُع َي ْي َن َة َع ْن َزِائ َد َة َع ْن َع ْبِد اْل َملِ ِك ْب ِن
َّللا عَلي ِه وسَّلم " :ا ْقتَدوا ِب َّ
الل َذ ْي ِن ِم ْن
ُ
َّ ُ َ ْ َ َ َ

وجلَّ -
أعز هذا
وفضائله كثيرة -رضوان هللا عليه ،-ويكفينا قول علي بن المديني (رحمه هللا تعالى) ":إن هللا ّ -
عز ّ

الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة".

4

ِ
ين من جمادى اآلخرة ،سنة ثالث عشرة ،وسنه
وفاته :توفي أبو بكر -رضي هللا عنه ،-يوم الجمعة ،لسبع ليال َبق َ
ثالث وستون سنة.

5

وارت َفع أو هو من ال َقف :اليابس َّ
ارت َفع حول البئر يكون
حولَها ،وأصل القُف :ما َ
ألن ما ْ
غلُظ من األرض ْ
 1قال ابن األثير :قُ ُّ
ف البئر :هو ال َّد َّكة التي تُجْ َعل ْ
يابسا ً في الغالب( .النهاية في غريب الحديث واألثر)143/4 ،
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المطلب الثاني
ترجمة اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى).
أوالً_ اسمه ونسبه وكنيته:

ِ
أحمد ْبن مهدي ْبن م ْس ُعود ْبن ُّ
َّللا ،أَُبو اْل َح َسن البغدادي
النعمان ْبن دينار ْبن َع ْبد َّ
َ
َعل ّي ْبن ُع َمر ْبن ْ َ
1
َّ
طني.
الدارق
َُ ْ ّ
ثانياً :بيان شيء من مناقبه:
لقد اشتهر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في الطلب في مرحلة مبكرة منذ أن كان صبياً.

قال األزهري (رحمه هللا تعالى) ":بلغني أن الدارقطني حضر ِفي حداثته مجلس ِإسم ِ
اعيل الصفار ،فجلس ينسخ
َْ
جزءا كان معه ،وإسماعيل يملي ،فقال له بعض الحاضرين ال يصح سماعك ،وأنت تنسخ ،فقال له الدارقطني:
ال :تحفظ كم أملي الشيخ من حديث ِإَلى اآلن؟ فقال ال ،فقال الدارقطني :أملي
فهمي لإلمالء خالف فهمك ،ثم َق َ

ال أَُبو الحسن :الحديث األول منها َعن فالن َعن
ال ،ثم َق َ
ثمانية عشر حديثا ،فعدت األحاديث ،فوجدت كما َق َ
فالن ،ومتنه كذا ،والحديث الثاني َعن فالن َعن فالن ،ومتنه كذا ،ولم يزل يذكر أسانيد األحاديث ومتونها على
ترتيبها ِفي اإلمالء حتى أتى على آخرها ،فتعجب الناس منه".

2

نمر إلى ابن منيع والدارقطني صبي يمشي خلفنا بيده رغيف
كنا ُّ
قال يوسف بن عمر َّ
القواس رحمه هللا تعالىّ ":
عليه كامخ 3فدخلنا إلى ابن منيع ومنعناه فقعد على الباب يبكي".

4

ولذلك اشتهر اإلمام الدارقطني رحمه هللا بالحفظ والضبط بل ولجمعه ألكثر من فن في ٍ
آن واحد.
قال الحافظ ابن عساكر (رحمه هللا تعالى)  " :صار واحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراء
والنحويين أول ما دخل بغداد كان يحضر المجالس وسنه دون الناس وكان أحد الحفاظ ثم صحبنا في رحلتي
الثانية وقد زاد على ما كنت شاهدته وحج شيخنا أبو عبد هللا بن أبي ذهل سنة ثالث وخمسين وثالثمائة وانصرف
فكان يصف حفظه وتفرده بالتقدم حتى استنكرت وصفه إلى أن حججت سنة سبع وستين فلما انصرفت إلى بغداد
أقمت بها زيادة على أربعة شهر وكثر اجتماعنا بالليالي والنهار فصادفته فوق ما كان وصفه الشيخ أبو عبد هللا
وسألته عن العلل والشيوخ ودونت أجوبته عن سؤاالتي وقد سمعها مني أصحابي".

 1انظر تاريخ اإلسالم ،576/8 ،تاريخ بغداد ،487/13 ،طبقات الشافعية .462/3
 2تاريخ بغداد.487/13 ،
 3الكامخ :هو لَف ٌ
ع َّربُوه :إدام( .تاج العروس من جواهر القاموس)331/7 ،
ي َ
ظ أَعجم ٌّ
 4تاريخ دمشق.98/43 ،
 5المرجع السابق.96/43 ،
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5

ال الخطيب البغدادي (رحمه هللا تعالى) ":كان فريد عصره ،وقريع دهره ،ونسيج وحده ،وإمام وقته ،انتهى إليه
َق َ
علم األثر ،والمعرفة بعلل الحديث ،وأسماء الرجال ،وأحوال الرواة ،مع الصدق واألمانة ،والثقة والعدالة ،وقبول
الشهادة ،وصحة االعتقاد  ،وسالمة المذهب ،واالضطالع بعلوم سوى علم الحديث منها :القراءات فإن له فيها
ِ
ول:
كتابا مختص ار موجزا ،جمع األصول في أبواب عقدها أول الكتاب  ،وسمعت بعض من يعتنى بعلوم القرآنَ ،يُق ُ

لم يسبق أَُبو الحسن ِإَلى طريقته التي سلكها ِفي عقد األبواب ِفي أول القراءات ،وصار القراء بعده يسلكون طريقته
ِفي تصانيفهم ،ويحذون حذوه ،ومنها :المعرفة بمذاهب الفقهاء فإن كتاب " السنن " الذي صنفه يدل على أنه كان
ممن اعتنى بالفقه؛ ألنه ال يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إال من تقدمت معرفته باالختالف ِفي
األحكام".

1

وقال الحافظ ابن كثير (رحمه هللا تعالى) ":أستاذ هذه الصناعة ،وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذا ،سمع الكثير،
وجمع وصنف وألف وأجاد وأفاد ،وأحسن النظر والتعليل واالنتقاد واالعتقاد ،وكان فريد عصره ،ونسيج وحده،
وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل ،والجرح والتعديل ،وحسن التصنيف والتأليف ،وأتساع الرواية،
واالطالع التام في الدراية".

2

ِ ِ
وقال الذهبي (رحمه هللا تعالى) ":وَكان ِمن بح ِ ِ
الد ْنياْ ،انتَهى ِإَلي ِه ِ
ِ ِ
الحِد ْي ِث
الحْف ُ
َ ْ
ور العْلمَِ ،و ِم ْن أَئ َّمة ُّ َ
ظ َو َم ْع ِرَف ُة عَلل َ
َ َ ْ ُُ
قوِة المشارك ِة ِفي ِ ِ
و ِِ
القر ِ
االخِتالَ ِ
ِ
ِ
الن ِ
فَ ،والم َغ ِازيَ ،وأَيَّا ِم َّ
اسَ ،و َغ ْي ِر
ط ُرِق َهاَ ،و َّ
اءات َو ُ
َ َ
الفْقهَ ،و ْ
رجالهَ ،م َع التََّقُّد ِم في َ
َ َ
َ
3
َذلِ َك".
قال األزهري (رحمه هللا تعالى) ":كان الدارقطني ذكياً إذا ذوكر شيئا من العلم أي نوع كان وجد عنده منه نصيب
وافر"

4

فال عجب أن يكون إمام وقته وفريد عصره كما ذكر اإلمام الخطيب البغدادي (رحمه هللا تعالى) ،وأن تكون له
المصنفات العديدة والتي منها:
 .1السنن.
 .2العلل الواردة في األحاديث النبوية.
 .3الضعفاء والمتروكون.
 .4سؤاالت البرقاني للدارقطني.

 1تاريخ بغداد.487/13 ،
 2البداية والنهاية.362/11 ،
 3سير أعالم النبالء.450/16 ،
 4تاريخ بغداد.487/13 ،
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 .5سؤاالت السهمي.
 .6سؤاالت السلمي.
 .7سؤاالت الحاكم.
 .8اإللزامات.
 .9التتبع.
 . 10األفراد.
 . 11أحاديث الصفات.
 . 12أحاديث النزول.
وغيرها من الكتب النافعة التي تركها اإلمام الدارقطني علماً ينتفع به ،فرحمه هللا رحمة واسعة.
وفاته :توفي اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) يوم األربعاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين
وثالث مائة.

1

 1انظر تاريخ بغداد ،487/13 ،تذكرة الحفاظ.991/3 ،

9

المبحث الثاني
وقد اشتمل على ثالثة مطالب:
أما األول :فتعريف للعلة.
وأما الثاني :فبيان ألهمية علم العلل.
والثالث :تعريف بكتاب العلل لإلمام للدارقطني (رحمه الــلــه تعالى).

10

المبحث الثاني
المطلب األول
تعريف العلة لغ ًة واصطالحاً
أوالً_ العلة لغةً:
تكرٌر أو تكرير ،واآلخر
(ع َّل) العين والالم أصول ثالثة صحيحة :أحدها ُّ
قال ابن فارس (رحمه هللا تعالى)َ :
ضعف في َّ
الشيء.
عائق يعوق ،والثالث َ

فاألول العَلل ،وهي َّ
الش ْربة الثانية .ويقال َعَل ٌل بعد َن َهل.
َّ َ
ِ
شغل صاحبه عن وجهه .ويقال َّ
اعتله عن كذا ،أي
واألصل َ
اآلخر :العائق يعوق .قال الخليل :العّلة َ
َ
حد ٌث َي َ ُ
َّ
وللد ِ
هر عَل ْل
إعتاقه .قال:
هر ّ
فاعتل ُه ّ
الد ُ
1
واألصل الثالثِ :
ابن األعرابيَ :ع ّل المريض َي ِع ُّل ِعّلة فهو عليل...
العّل ُة :المرض،
عتل .قال ُ
ُ
وصاحبها ُم ّ
ّ
وقد عرفها الجرجاني (رحمه هللا تعالى) بأنها :عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بال اختيار،
ومنه يسمى المرض ،علة؛ ألنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف ،وقيل :هي ما يتوقف عليه
وجود الشيء ويكون خارجاً مؤث اًر فيه .وشريع ًة :عبارة عما يجب الحكم به معه ،والعلة في العروض :التغيير في
األجزاء الثمانية ،إذا كان في العروض والضرب.

2

العالَّ ُت أوالد الرجل من نسوة شتى ُسميت بذلك ألن الذي تزوج
وقال الرازي رحمه هللا تعالى[ :علل] ع ل ل :بنو َ
وعَّل ُه أي سقاه
العَل ُل الشرب الثاني ُيقال َعَل ٌل بعد َن َهل َ
أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهل ثم َع َّل من هذه و َ
عل يعل بضم العين وكسرها عالً فيهما و ِ
العَل ُة المرض
السقية الثانية َ
وع َّل هو بنفسه فهو ُمتعد والزم تقول فيهما َّ ُ
ُ
ِ
اعَت َّل أي مرض فهو
وحدث يشغل صاحبه عن وجهه كأن تلك العلة صارت ُشغال ثانيا منعه عن ُشغله األول و ْ
3
ِ
يل...
َعل ٌ
إذاً فتعريف العلة في اللغة دائر بين التكرار واالنشغال والمرض ،وهذا األخير هو الذي يتنزل عليه كالم أهل
االصطالح عند تعريفهم للعلة.

 1معجم مقاييس اللغة.14-12/4 ،
 2التعريفات للجرجاني ،ص.201
 3مختار الصحاح ،ص.467
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ثانياً_ العلة اصطالحاً:
لقد تقاربت أقوال أهل العلم للعلة بشكل عام ،مع اختالف يسير فيما بينهما في تلك التعريفات.
فعرفها الحاكم النيسابوري (رحمه هللا تعالى) بأنها ":علم برأسه غير الصحيح ،والسقيم ،والجرح والتعديل "

1

وعرف اإلمام ابن الصالح (رحمه هللا تعالى) الحديث المعلل بأنه ":الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في
صحته مع أن ظاهرة السالمة منها ويتطرق ذلك إلى اإلسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث
الظاهر".

2

وعرف اإلمام النووي (رحمه هللا تعالى) العلة بأنها ":عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه،
ويتطرق إلى اإلسناد الجامع شروط الصحة ظاه اًر".

3

ٍ
ٍ
ِ
ٍ
رت
وعرفها الحافظ العراقي (رحمه هللا تعالى) بأنها ":عبارةٌ عن
أت على الحديث ،فأثّ ْ
أسباب خفية غامضة ،طر ْ
ِِ 4
قدحت في صحته".
فيه ،أي:
ْ
وعرف اإلمام ابن حجر العسقالني (رحمه هللا تعالى) الحديث المعلل بأنه ":ما فيه علة خفية قادحة".

5

ِ
ِ
قادح".
بعد
خبر ظاهرهُ السالم ُة
التفتيش َعَلى ِ
اطلع فيه َ
وعرفه أيضاً في شرحه على األلفية بقولهُ ":ه َو ٌ
َ
فإذا نظرنا إلى تعريف الحاكم (رحمه هللا تعالى) وجدناه أنه قد قصر التعريف على أنـه علـم مسـتقل ،لكنه لم يبين
6

ماهيته في ذلك التعريف ،وفصله عن الجرح والتعديل فيه نظر؛ ألن كثي اًر من األحاديث قد تعل بسبب الجرح ،
أما تعريفا اإلمامين ابن الصالح والنووي (رحمهما هللا تعالى) فقد قص ار العلة على السند ،ولم يذك ار العلة التي
تكون في المتن ،أما تعريف الحافظ العراقي(رحمه هللا تعالى) فيفهم منه أن الحديث كان في األصل خالياً من
العلة ثم جاءت العلة فيما بعد ،وهذا فيه نظر ،وهللا تعالى أعلم  ،ولذلك الذي يترجح لدي من هذه التعريفات هو
تعريف الحافظ ابن حجر العسقالني (رحمه هللا تعالى) الذي نقله عنه تلميذه البقاعي وهو ُ ":ه َو ٌ
خبر ظاهرهُ
ِ
ِ
قادح ، ".وذلك ألن قوله " اطلع فيه بعد التفتيش " يدل على أن العلة كانت
بعد
السالم ُة
التفتيش َعَلى ِ
اطلع فيه َ
َ
موجودة ،وبالتفتيش والبحث عنها تمت معرفتها؛ إذ إن معرفتها ليست باألمر السهل ،وهللا تعالى أعلم .

 1معرفة علوم الحديث ،ص.174
 2معرفة أنواع علوم الحديث ،ص.59
 3التقريب والتيسير ،ص.44
 4شرح التبصرة والتذكرة.274/1 ،
 5نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،ص.229
 6النكت الوفية بما في شرح األلفية.501/1 ،
 7انظر مقدمة شرح علل الترمذي تحقيق همام سعيد.
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7

ومن تعريفات أهل العلم السابقة يتبين لنا أن العلة المعتبرة البد لها من ركنين:
 .1الخفاء والغموض.
 .2القدح.
ولكن من األئمة ممن عرفوا العلة اصطالحاً من أطلق وعمم مفهوم العلة؛ حتى أطلقوها على كل قادح يقدح في
اء أكان خفياً أم ظاه اًر.
الحديث سو ٌ
قال الحاكم (رحمه هللا تعالى)" :وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل؛ فإن حديث المجروح ساقط

و ٍاه ،وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه ،فيصير الحديث معلوالً،
والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ال غير".1

قال اإلمام ابن الصالح (رحمه هللا تعالى) " :ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي
األسباب القادحة في الحديث ،المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف ،المانعة من العمل به على ما هو
مقتضى لفظ العلة في األصل ،ولذلك تجل في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب ،والغفلة ،وسوء
الحفظ ،ونحو ذلك من أنواع الجرح ،وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث ،ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة
على ما ليس بقادح من وجوه الخالف ،نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط ،حتى قال :من
أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول ،كما قال بعضهم :من الصحيح ما هو صحيح شاذ ،وهللا أعلم".

2

قال اإلمام النووي (رحمه هللا تعالى) ":وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ككذب الراوي وغفلته وسوء
حفظه ،ونحوها من أسباب ضعف الحديث".

3

المعل هو أوسع
فمن خالل هذه التعريفات بل ومن خالل التطبيقات العملية في بعض الكتب يتبين لنا أن الحديث
ّ
من أن ينحصر بما يكتنفه الغموض والخفاء مع القدح بل من أهل العلم من حكموا على الحديث بالعلة؛ ربما
بسبب كذب راوية أو فسقه أو غفلته أو تدليسه أو نكارة متنه ونحو ذلك.

4

المبرزين في هذا العلم:
وهذا المفهوم الواسع للعلة قد تم تطبيقه من ِقَبل أهل العلم َّ
 قال اإلمام البزار (رحمه هللا تعالى) بعد أن ذكر حديث (يا أَبا َذ ٍرِ ،إَّنه سي ِص ُيب َك َب َال ٌء):5
َ َ ّ ُ َُ

 1معرفة علوم الحديث ،ص.112
 2معرفة أنواع علوم الحديث ،ص.92
 3تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ،ص.221
 4انظر بغية المتقين بشرح التذكرة البن الملقن لعصام بن عبد هللا السناني ،ص.72
 5أخرجه البزار في مسنده177/1 ،ح 97وإسناده ضعيف؛ ألن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف( ،تقريب التهذيب ،ص)983
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يث ِف ِ
ِ
يه ِعَّلتَ ِ
وسى ْب َن ُع َب ْي َد َة َق ْد َذ َك ْرَناهُ أ َّ
اه َما :أ َّ
" َعَلى أ َّ
َن ِف َي َحِد ِيث ِه َن ْك َرًة َو َخ َ
َن اْل َحِد َ
طأًَ ،ك َان ْت َل ُه ع َب َادةٌ
ان ِإ ْح َد ُ
َن ُم َ
ِ ِ
تَ ْشغُله عن تَحُّف ِظ اْلحِد ِ
يث ي ِ
ِِ ِ
يث ،و َغ ْيرَنا ِم ْن أَصح ِ
اب اْل َحد ُ َ
ض ّع ُ
ْ َ
َ ُ
َ
َ ُ َْ َ
وسى ْب َن ُع َب ْي َد َة َوَال ُي ْحتَ ُّج به َوَلك ْن َذ َك ْرَناهُ
ف ُم َ
َخ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
يه َف ِ
ِ
الس َالم َة ،وب َّكار ابن أ ِ
ِ
يث وَق ْد تَ َكَّلم َي ْح َيى ْب ُن م ِع ٍ
ين ِإ ْذ
َ
َح َس ِن َما ُي ْذ َك ُر م ْثُل ُه َل َن ْرُج َو ِب َذل َك َّ َ َ َ ُ ْ ُ
ضع ُ
لع َب َادته ِبأ ْ
يف اْل َحد َ
َ
َ

َكان يحتَ ُّج ِب ِه َكِثير ِمن أ ِ ِ
ِ
ِ
اما ِفي أ َّ
يس َال َي ْكتُ ُب َحِديثَ ُه َوَل ِك ْن أ َْم َس ْك َنا َع ْن َه َذا
ٌ ْ ْ
َن ِإ ْس َح َ
َ ُْ
اق ْب َن إ ْد ِر َ
َهل اْلعْل ِم َوَي َرْوَن ُه إ َم ً
ِ 1
ِ
ِ ِ
اق َما أَْق َد َم ُه َو َعَل ْيه".
اْل َم ْوض ِع ألَنَّ ُه َل ْم َيتََبي ْ
ال َي ْح َيىَ ،فَل ْم ُنَقّد ْم َعَلى ِإ ْس َح َ
َّن َل َنا َما َق َ

الشاهد :إن تعليل اإلمام البزار بضعف بكار هو تعليل ظاهر ،وهذا يؤكد لنا أن اإلمام البزار ممن يطلق مفهوم
العلة على الخفي والظاهر.
وكثير من األئمة في نقدهم لْلحاديث ،أطلقوا العلة على الظاهر والخفي ،والقادح وغيره ،وهللا تعالى أعلم.

 1مسند البزار.177/1 ،
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المطلب الثاني
أهمية علم العلل
إن علم العلل له أهمية كبيرة ،يمكن إبرازها من خالل تتبع كالم أهل العلم عن ذلك ،فمن هذه األقوال التي
تدلل على ذلك:

قول اإلمام عبد الرحمن بن مهدي (رحمه هللا تعالى) ":ألن أعرف ِعَّلة حديث ،أحب إلي من أن أكتب عشرين

ليس عندي".
حديثًا َ

1

وقال ابن أبي حاتم رحمه هللا تعالى ":سمعت أبي (رحمه هللا) يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل

الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في بعضها :هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث ،وقلت
في بعضه :هذا حديث باطل ،وقلت في بعضه :هذا حديث منكر ،وقلت في بعضه :هذا حديث كذب ،وسائر
ذلك أحاديث صحاح ،فقال لي :من أين علمت أن هذا خطأ ،وان هذا باطل ،وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا
الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت :ال ،ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم
أن هذا خطأ ،وأن هذا الحديث باطل ،وأن هذا الحديث كذب ،فقال تدعي الغيب؟ قال قلت :ما هذا ادعاء الغيب،
قال :فما الدليل على ما تقول؟ قلتَ :س ْل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن ،فان اتفقنا علمت أَّنا لم نجازف ولم
نقله إال بفهم ،قال :من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت :أبو زرعة ،قال :ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟

قلت :نعم ،قال :هذا عجب ،فأخذ فكتب في كاغد 2ألفاظي في تلك األحاديث ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم
به أبو زرعة في تلك األحاديث ،فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة  :هو كذب ،قلت :الكذب والباطل واحد ،وما
قلت أنه كذب قال أبو زرعة  :هو باطل ،وما قلت أنه منكر قال :هو منكر ،كما قلت ،وما قلت أنه صحاح قال
أبو زرعة  :صحاح :فقال :ما أعجب هذا ،تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما ،فقلت :فقد علمت َّأنا لم نجازف
وانما قلناه بعلم ومعرفة قد اوتينا ،والدليل على صحة ما نقوله بأن دينا اًر نبهرجاً يحمل إلى الناقد فيقول :هذا دينار
نبهرج ،ويقول لدينار :هو جيد ،فان قيل له من أين قلت أن هذا نبهرج ؟
هل كنت حاض اًر حين بهرج هذا الدينار؟ قال :ال ،فإن قيل له :فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا
أن هذا نبهرج؟ قال :علماً رزقت ،وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك ،قلت فتحمل
الدينار؟ قال :ال ،قيل فمن أين قلت ّ

فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول :هذا زجاج ،ويقول لمثله :هذا ياقوت ،فان قيل له :من
أيـن علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقـ ـ ـ ــوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال :ال ،قيل له:

 1تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.136/1 ،
 2قال ابن منظور :الكاغد معروف وهو فارسي معرب ،)380/3( .وقال أيضاً :تَفَ َّ
بر إذا ُكتب على كاغَد رقيق)155/15( .
شى الح ُ
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فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال :ال ،قال :فمن أين علمت؟ قال :هذا علم رزقت ،وكذلك نحن
رزقنا علماً ال يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إال بما نعرفه".

1

وقال الحاكم النيسابوري (رحمه هللا تعالى) ":إن الصحيح ال يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة
السماع وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث".
وقال الخطيب البغدادي (رحمه هللا تعالى) ":معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث".

2

3

وقال اإلمام ابن القيم (رحمه هللا تعالى) ":ومعرفة هذا الشأن وعلله ذوق ونور يقذفه هللا في القلب يقطع به من
ذاقه وال يشك فيه ومن ليس له هذا الذوق ال شعور له به".

4

وقال اإلمام العالئي (رحمه هللا تعالى) ":وهذا الفن أغمض أنواع الحديث ،وأدقها مسلكاً ،وال يقوم به إال من منحه
َّللا فهما غايصاً ،واطالعاً حاوياً ،وإدراكاً لمراتب الرواة ،ومعرفة ثاقبة ،ولهذا لم يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن
ّ
وحذاقهم ،كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم".

5

وقال اإلمام ابن الصالح (رحمه هللا تعالى) ":اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها
وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب".

6

وبكل ٍ
ِ
قليل
وقال اإلمام ابن رجب الحنبلي (رحمه هللا تعالى)":
ُ
حال فالجهابذةُ
النقاد العارفون بعلل الحديث أفرٌاد ٌ
ّ

السختياني ،وأخذ ذلك
أيوب َّ
من أهل الحديث جداً ،و َّأول من اشتهر بالكالم في نقد الحديث ُ
ابن سيرين ،ثم خلفه ُ
وعلي بن المديني ،وابن معين ،وأخذ
ابن مهدي ،وأخذ عنهما أحمد،
عنه ،شعب ُة ،وأخذ عن شعبة يحيى الق ّ
ُّ
طان و ُ
قل من يفهم هذا ،وما َّ
أعزه
مثل البخاري وأبي داود وأبي ُزرعة وأبي حاتم ،وكان أبو زرعة في زمانه يقولَّ :
عنهم ُ

أقل من تجد من ُيحسن هذا! ولما مات أبو زرعة ،قال أبو حاتم :ذهب
إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين ،فما َّ

بعد موت أبي
الذي كان ُيحسن هذا -يعني :أبا زرعة -ما بقي بمصر وال بالعراق واحد يحسن هذا ،وقيل له َ
قال :ال ،وجاء بعد هؤالء جماعة ،منهمَّ :
ابن عدي
النسائي والعقيلي و ُ
ُزرعة :تعرف اليوم أحداً يعرف هذا؟ َ

ِ
َّ
قال أبو الفرج بن الجوزي في َّأول كتابه
والدارقطنيَّ ،
وقل من جاء بعدهم َّ
هو بارع في معرفة َذل َك حتى َ
ممن َ
7
قل من يفهم هذا بل ُعِد َم ،وهللا أعلم".
الموضوعات :قد َّ

 1الجرح والتعديل.351-349/1 ،
 2معرفة علوم الحديث للحاكم ،ص.106
 3الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع.294/2 ،
 4الفروسية ،ص.235
 5النكت على كتاب ابن الصالح.711/2 ،
 6معرفة أنواع علوم الحديث ،ص.52
 7جامع العلوم والحكم.246/2 ،
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وقال اإلمام محمد بن صالح الكيليني ":سمعت أبا زرعة وقال له رجل :ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال:
الحجة أن تسألني عن حديث له علة ،فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة ،يعني محمد بن مسلم بن وارة ،وتسأله عنه
وال تخبره بأنك قد سألتني عنه ،فيذكر علته ،ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ،ثم تميز كالم كل منا على ذلك الحديث،
فإن وجدت بيننا خالفاً في علته فاعلم أن كال منا تكلم على مراده ،وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم"
قال :ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه ،فقال :أشهد أن هذا العلم إلهام".

1

والنقول كثيرة مما يدلل على أهمية هذا العلم ،لكن لن تُدرك أهمية هذا العلم تمام اإلدراك إال بالممارسة العملية

لهذا العلم؛ ُليعلم مدى أهميته ودقته وخفائه وغموضه ،ولذلك كانت لْلئمة طرق في كيفية معرفة العلة ،فمن هذه
الطرق:
 .1جمع طرق الروايات ،فبجمع الطرق يمكن الوقوف على العلة.
قال اإلمام علي بن المديني (رحمه هللا تعالى) ":الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".

2

وقال اإلمام يحيى بن معين (رحمه هللا تعالى) ":لو لم نكتب الحديث من ثالثين وجهاً ما عقلناه".

3

 .2العلم بمراتب الرواة وكيفية الترجيح عند االختالف.
قال اإلمام العالئي (رحمه هللا تعالى) ":وهذا الفن أغمض أنواع الحديث ،وأدقها مسلكاً ،وال يقوم به إال من منحه
َّللا فهماً غايصاً ،واطالعاً حاوياً ،وإدراكاً لمراتب الرواة ،ومعرفة ثاقبة ،ولهذا لم يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن
ّ
وحذاقهم ،كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم".

4

وقال اإلمام ابن رجب الحنبلي (رحمه هللا تعالى) ":اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين:
أحدهما :معرفة رجالهم وثقتهم وضعفهم ،ومعرفة هذا هِّين ،ألن الثقات الضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف،
وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.

والوجه الثاني :معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند االختالف إما في اإلسناد ،وإما في الوصل
واإلرسال ،وإما في الوقف والرفع ،ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف
على علل الحديث".

5

 1معرفة علوم الحديث للحاكم ،ص.262
 2الجامع ألخالق الراوي وأداب السامع.212/2 ،
 3الجامع ألخالق الراوي وأداب السامع.212/2 ،
 4النكت على كتاب ابن الصالح.711/2 ،
 5شرح علل الترمذي.59/1 ،
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 .3طول مالزمة الراوي للشيخ ومدى تثبته وضبطه.
الص َواب ِفي َذلِ َك:
قال اإلمام ابن القيم (رحمه هللا تعالى)َ ":و َّ
ظر ِفي اْلو ِاق ِفين و َّ ِ ِ
ِ
َوالتَّم ُّهر ِفي اْل ِعَلل َو َّ
ين
الن َ
ين َواْل ُم ْرِسل َ
الرافع َ
َ َ َ
َ

ِِ
ط ِريَقة أَِئ َّمة َه َذا َّ
ظر
ين ِب ِه َوبِ ِعَلِل ِه َو ُه َو النَّ َ
َ
الشأْن اْل َعالم َ
ِِ
ص ِب َّ
َع َرف
ين أََّن ُه ْم أَ ْكثَر َوأ َْوثَق َوأ َ
الش ْي ِخ َوأ ْ
َواْل َواصل َ
َخ ّ

ِ َّ ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
آخر".
ُمور التي َي ْج ِزُمو َن َم َع َها ِباْلعلة اْل ُم َؤثَّرة في َم ْوضع َوبِ ْانتَفائ َها في َم ْوضع َ
ب َحديثه ،إَلى َغ ْير َذل َك م ْن ْاأل ُ
 .4معرفة األسامي واأللقاب والكنى للرواة مع معرفة طبقاتهم وشيوخهم وتالمذتهم.

1

فكثير ما يشتبه اسم رٍاو برٍاو آخر ،فال يمكن التمييز بينهما إال بمـعرفة مثل هذه المذك ــورات ،وطرق أهل العلم في
ٌ

معرفة العلة كثيرة ،فنكتفي بما ذكرنا على سبيل المثال ال الحصر ،وهللا تعالى أعلم.

 1تهذيب السنن.216/2 ،
 2للمزيد انظر العلة وأجناسها لمصطفى باحو.133-106 ،
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2

المطلب الثالث
التعريف بكتاب العلل لإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى).
إن كتاب العلل لإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) من الكتب التي تدلل لنا على عبقرية هذا اإلمام وبراعته
وقوة حافظته ،ولقد ذكر الخطيب البغدادي (رحمه هللا تعالى) في تاريخ بغداد قصة تأليف هذا الكتاب حيث قال":
سألت البرقاني ،قلت له :هل كان أَُبو الحسن الدارقطني يملى عليك العلل من حفظه؟ فقال :نعم ،ثم شرح لي
قصة جمع " العلل " ،فقال :كان أَُبو منصور ْابن الكرخي يريد أن يصنف مسنداً معلالً ،فكان يدفع أصوله ِإَلى

الدارقطني ،فيعلم له على األحاديث المعللة ،ثم يدفعها أَُبو منصور ِإَلى الوراقين ،فينقلون كل حديث منها ِفي
علي الكالم من حفظه،
رقعة ،فإذا أردت تعليق كالم الدارقطني على األحاديث ،نظر فيها أَُبو الحسن ،ثم أملى َّ
َّللا ْبن مسعود الحديث الفالني ،اتفق فالن وفالن على روايته،
فيقول :حديث األعمشَ ،عن أَِبي وائلَ ،عن َع ْبد َّ
وخالفهما فالن ،ويذكر جميع ما ِفي ذلك الحديث ،فاكتب كالمه ِفي رقعة مفردة ،وكنت أقول له :لم تنظر قبل

إمالئك الكالم ِفي األحاديث؟ فقال :أتذكر ما ِفي حفظي بنظري ،ثم مات أَُبو منصور والعلل ِفي الرقاع ،فقلت
ألبي الحسن بعد سنين من موته إني قد عزمت أن أنقل الرقاع ِإَلى األجزاء وأرتبها على المسند ،فأذن لي ِفي
ذلك ،وقرأتها عليه من كتابي ،ونقلها الناس من نسختي".

1

ولقد القى هذا الكتاب الثناء الجميل من أهل العلم؛ وذلك لْلهمية الكبيرة التي أضافها هذا الكتاب للمكتبة
الحديثية.
قال اإلمام ابن الصالح (رحمه هللا تعالى) ":و ِمن أ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
اب اْل ِعَل ِل َع ِن
اب اْلعَلل َع ْن أ ْ
َ ْ ْ
َح َم َد ْب ِن َح ْنَبلَ ،و ِكتَ ُ
َج َود َها كتَ ُ
2
َّ
طِن ِي".
الدارق
َُ ْ ّ
وقال اإلمام الذهبي (رحمه هللا تعالى) ":وإذا شئت أن تبين براعة هذا اإلمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش
ويطول تعجبك".

3

وقال اإلمام السخاوي (رحمه هللا تعالى) واصفاً الكتاب ":وهو على المسانيد مع أنه أجمعها".

 1تاريخ بغداد.487/13 ،
 2معرفة أنواع علوم الحديث ،ص.251
 3تذكرة الحفاظ.993/3 ،
 4فتح المغيث.310/3 ،
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4

وقال الحافظ ابن كثير (رحمه هللا تعالى) ":وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في
ِ
أجل كتاب ،بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن ،لم يسبق إلى مثله ،وقد أعجز من يريد
كتابه في ذلك ،وهو من ّ

أن يأتي بعده ،فرحمه هللا وأكرم مثواه".1

ولقد عقد محقق الكتاب الدكتور محفوظ الرحمن زين هللا السلفي مقارنة بين كتاب العلل لإلمام الدارقطني (رحمه
هللا تعالى) وبين ستة من أبرز ما كتب في هذا الفن وهي:
 .1العلل البن المديني.
 .2العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل.
 .3المسند المعلل ليعقوب بن شيبة.
 .4العلل الكبير للترمذي.
 .5المسند المعلل للبزار.
 .6العلل البن أبي حاتم.
وأثبت من خالل هذه المقارنة أنه-أي كتاب اإلمام الدارقطني-أجمع ما تم تأليفه في هذا العلم ،فمن شاء
فليراجعها لالستزادة ،وهللا تعالى أعلم.

 1اختصار علوم الحديث ،ص.64

20

الفصل الثاني
دراسة األحاديث المعلة باالختالف في مسند أبي بكر -رضي هللا عنه.-
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الحديث األول

سان ِه هذا أ ِ
كر ،وَقوُله ِإشارة ِإَلى لِ ِ
وسِئل عن حِد ِ
يث ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
المو ِارَد.
ُ ًَ
َ َ
ُ َ َ
َورَدني َ
َ
ِ
يز بن مح ٍ
بن أَسَلم َ ،فرواه َّ ِ
الع ِز ِ
اختلِف َعن َز ِيد ِ
مد َ ،عن َز ِيد
َفقالَ :رواهُ َزيد بن أَسَلم َ ،عن أَِبيه  ،و ُ
َُ
الدرَاورد ُّي َعبد َ
َ ُ
بن أَسَلم  ،عن أَِب ِ
سان ِه  ،قال  :هذا أ ِ
آخ ٌذ ِبلِ ِ
ِ
َّ
كر وهو ِ
ِ
يه  ،أ َّ
عت َرُسول
المو ِارد َ ،سم ُ
َن ُع َمر  ،اطَلع َعَلى أَِبي َب ٍ ُ
َ
َ َ
َورَدني َ
هللا َّ
ول ُ ":ك ُّل ُع ٍ
الص َمِد بن َع ِبد
شكو ِإَلى هللا الِّلسان َعَلى ِح َدِت ِه " ،قال َذلِك َعبد َّ
ضو َي ُ
وسلم َ ،يُق ُ
صلى هللا َعَليه َ
َ
ِِ ِ ِِ
الدراو ِ
الو ِار ِثَ ،ع ِن َّ ِ
ِ ِ
رد ِّي.
الدرَاورد ِّيَ ،عن َزيد بن أَسَلمَ ،عن أَبيهَ ،وَوهم فيه َعَلى َّ َ
ِ ِِ ِ ِ
ِِ
َن عمر َّ
اطَلع َعَلى أَِبي َب ٍ
ِ ِ
َورَدِني
و َّ
كرُ ،
اب َع ُ
وهو آخ ٌذ بلسانهَ ،فقالَ :هذا أ َ
الصو ُ
نهَ ،عن َزيد بن أَسَلمَ ،عن أَبيه :أ َّ ُ َ
المو ِارَد.
َ

وقال َّ ِ
َن َرسول هللا صَّلى هللا َعَليه وسلم ،قالُ :ك ُّل ُع ٍ
ِ ِ
شكو.
ضو َي ُ
َ
َ
َ
الدرَاورد ُّيَ :عن َزيد بن أَسَلم :أ َّ ُ
ِِ
ٍ
ِ
َن ُعمر َد َخل َعَلى أَِبي َب ٍ
ِ ِ
كرَ ،نحو
وم َحمد بن َعجالَنَ ،
َ
وغ ُيرُهماَ ،عن َزيد بن أَسَلمَ ،عن أَبيه أ َّ َ
شام بن َسعدُ ،
ورواهُ ه ُ
ذك ِر المرُفوع ِإَلى النَِّب ِي َّ
َق ِ
ول َّ ِ
سنًدا.
رسالً وال ُم َ
وسلم ُم َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
الدرَاورد ِّي ،وَلم َي ُ َ
ِِ
ِِ
بن أَسَلم ،عن أَِب ِ
يهَ ،عن أَِبي َب ٍ
ور ُّيَ ،عن َز ِيد ِ
فيان الثَّ ِ
َيت
كر َلم َي ُ
ذكر فيه ُع َمر ،وقال فيهِ :إ ّن أَسَلم ،قالَ :أر ُ
َوَرواهُ ُس ُ
َ

ِ
وهم ِمن الثَّ ِ
أَبا َب ٍ
ورِّي.
كرَ .وُي ُ
قال :إ ّن َهذا ٌ
ِِ
يه عن أَسَلم .و َّ ِ
ورواه سعير بن ِ
الخ ِ
بن أَسَلم مرسالًَ ،عن ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
مسَ ،عن َز ِيد ِ
يح ِمن
كر َلم َيُقل ف َ
الصح ُ
ََ ُ ُ َ ُ
َ
ُ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
تاب َع ُهما.
ومن َ
شام بن َسعدَ ،
َذلك ما قاَل ُه ابن َعجالَن ،وه ُ
بن س ٍ
بن ع ِبد هللا ِ ِ
وروى َهذا الحِديث ابن ٍ
بن َق ٍ
وع ِبد هللا ِ
عد ،وداود ِ
وهبَ ،عن ِهشا ِم ِ
بن ُع َمر
بن سالمٍَ ،
حيى ِ َ
وي َ
يسَ ،
َ
ُ
ََ
َ
بن أَسَلمَ ،فأَرسَله عنهم عن عمرَ ،فَلم يذكر ِف ِ
العم ِرِّيَ ،عن َز ِيد ِ
يه أَسَل َم
َ ُ
َ ُ َ ُ َ َُ
َُ
ِِ
النضر بن ِإ ِ
ِ َّ
سماعيل أَُبو الم ِغ ِ
الحِديث َعن َق ِ
حازمٍَ ،عن أَِبي َب ٍ
بن أَِبي ِ
يس ِ
يرة
ُ َ
كر ،وال علة َل ُه ،تََف َّرد به َّ ُ
َوَرَوى َهذا َ
ٍِ
القاص ،عن ِإ ِ
سماعيل ِ
نه.
بن أَِبي خالد َع ُ
ُّ َ
ٍِ
ِ
باس المار ِ
الرحم ِن بن أَِبي البختَ ِرِي ال ّ ِ
الع ِ
ستان ُّي َعبد هللا
َ ّ
َ
وحَّدثنا أَُبو َ
طائ ُّيَ ،
َ
وحَّدثنا أَُبو ُم َحمد بن صاعدَ ،حَّدثنا َعبد َّ َ
اهيم ،قال :حَّدثنا موسى بن مح ِ
بن ِإبر ِ
الب ِ
مد ِ
بن أَحمد ِ
الص َمِد بن َع ِبد
صر ُّي ِب َبغداد ،قالَ :حَّدثنا َعبد َّ
بن َحّيان َ
َُ
َ
ُ َ
ِِ
الدراو ِ
رد ُّي ِب َذلِ َك.
الوارث ،قالَ :حَّدثنا َّ َ
ِِ
ٍِ
ِ
ِ
الدراو ِ
رد ُّي.
صو َاب ُه أَُبو ُم َحمد بن صاعد ،قالَ :حَّدثنا َعبد هللا بن عمران العابد ُّي ،قالَ :حَّدثنا َّ َ
َو َحَّدثنا َ

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .162 /1،
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1

أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ستة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر مرفوعاً.
رواته:
 -1زيد بن أسلم :زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة ويقال أبو عبد هللا المدني الفقيه مولى عمر بن
الخطاب ،ت136هـ.

1

وثقه أحمد بن حنبل ،2وأبو حاتم ،3وأبو زرعة ،4ومحمد بن سعد 5والنسائي 6وابن خراش 7ويعقوب بن
شيبة ،8وابن حجر العسقالني وقال :وكان يرسل.

9

أما إرساله فقد ذكر األئمة من يرسل عنهم ،فقال اإلمام أبو زرعة (رحمه هللا تعالى) ":زيد بن أسلم عن
سعد مرسل ،وعن أبي أمامة ليس شيء هو مرسل ،10".وسئل سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم فقال :ما
سمع من ابن عمر إال حديثين ،11وقال يحيى بن معين :لم يسمع من أبي هريرة ،12وقال علي بن الحسين
بن الجنيد :زيد بن أسلم عن جابر مرسل ،وكذلك عن رافع بن خديج.13
خالصة القول في الراوي :ثقة يرسل.
 -2أبوه :أسلم القرشي العدوي أبو خالد ويقال أبو زيد المدني مولى عمر بن الخطاب ،ت80ه.

14

وثقه العجلي ،15وأبو زرعة ،16ويعقوب بن شيبة ،17وابن حجر العسقالني.
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1تهذيب الكمال.17/10 ،
 2العلل ومعرفة الرجال.409/1 ،
 3الجرح والتعديل.555/3 ،
 4المرجع السابق.555/3 ،
 5تهذيب الكمال.17/10 ،
 6المرجع السابق.17/10 ،
 7المرجع السابق.17/10 ،
 8المرجع السابق.17/10 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.350
 10المراسيل البن أبي حاتم ،ص.63
 11جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.178
 12المرجع السابق ،ص.178
 13المرجع السابق ،ص.178
 14تهذيب الكمال.529/2 ،
 15معرفة الثقات.223/1 ،
 16الجرح والتعديل.306/2 ،
 17تهذيب التهذيب.233/1 ،
 18تقريب التهذيب ،ص.135
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18

الوجه الثاني :زيد بن أسلم مرفوعاً.
رواته:
 -1زيد بن أسلم :ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.23
الوجه الثالث :زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر موقوفاً.
رواته:
 -1زيد بن أسلم :ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.23
 -2أبوه :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.23
الوجه الرابع :زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بكر.
رواته:
 -1زيد بن أسلم :ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.23
 -2أبوه :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.23
الوجه الخامس :زيد بن أسلم عن عمر عن أبي بكر.
رواته:
 -1زيد بن أسلم :ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته .ص.23
الوجه السادس :زيد بن أسلم عن عمر.
رواته:
 -1زيد بن أسلم :ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته .ص.23
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر مرفوعاً.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (17/1حديث )5والبيهقي في الشعب (244/4حديث )4947والبوصيري في إتحاف
الخيرة المهرة (77/6حديث )5381والضياء المقدسي في األحاديث المختارة (76/1حديث )3جميعهم من طريق
عبد العزيز َّ
الدرَاوردي.
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دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن زيد:
الدر َاوردي :1هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي أبو محمد المدني مولى جهينة،
ت187ه.

2

وثقه مالك ،3والعجلي ،4وابن معين 5وقال في موضع آخر :ال بأس به ،6وقال النسائي :ليس بالقوي وقال في
موضع آخر ليس به بأس ،7وقال أحمد بن حنبل :كان معروفاً بالطلب ،وإذا حدث من كتابه فهو صحيح ،وإذا
حدث من كتب الناس وهم ،كان يق أر من كتبهم فيخطئ ،وربما قلب حديث عبد هللا العمري يرويه عن عبيد هللا بن
عمر ،8وقال أبو زرعة :سيئ الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ ،9وقال ابن حجر العسقالني :صدوق
كان يحدث من كتب غيره فيخطئ

10

خالصة القول في الراوي :صدوق.
الوجه الثاني :زيد بن أسلم مرفوعاً.
أخرجه الدارقطني في أطراف الغرائب واألفراد (58/1حديث  )1من طريق الدراوردي.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن زيد:
الدراوردي :صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.25
الوجه الثالث :زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر موقوفاً.
أخرجه مالك في الموطأ ( 1438/5حديث )3621والبيهقي في الشعب (256/4حديث )4990كالهما من طريق
مالك ابن أنس ،وأخرجه أبو نعيم في الحلية (ص )17/9من طريق أسامة ين زيد ،وأخرجه ابن أبي شيبة في
المصنف (489/13حديث579/27031،20حديث )38202من طريق ابن عجالن ،وأخرجه أحمد في الزهد
(106/2حديث  )587والبزار في مسنده (161/1حديث )84كالهما من طريق الدراوردي.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن زيد:
-1مالك بن أنس -2،ابن عجالن-3 ،أسامة بن زيدَّ -4 ،
الدرَاوردي.
 1بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء االخرى وكسر الدال االخرى ،نسبة إلى درابجرد مدينة بفارس استثقلوا أن يقولوها فقالوا الدراوردي ،وقيل
إن الدراوردي كان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل اندراور فلقبه أهل المدينة الدراوردي( .انظر األنساب للسمعاني )467/2
 2تهذيب الكمال.194/18 ،
 3الجرح والتعديل .22/1،
 4معرفة الثقات.97/2 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.124
 6المرجع السابق ،ص.174
 7تهذيب الكمال.187/18 ،
 8الجرح والتعديل.383/5 ،
 9المرجع السابق.383/5 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.615
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 -1مالك بن أنس :وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي ،ت136ه.

1

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث
ولم يكن يروى إال ما صح وال يحدث إال عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك ،2وثقه ابن معين وقال :أثبت
أصحاب الزهري ،3ووثقه أبو حاتم وقال :إمام الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري ،وإذا خالفوا مالكا من أهل
الحجاز حكم لمالك ،4سئل على ابن المديني :من أثبت اصحاب نافع؟ قال :مالك واتقانه،5
قال الشافعي :إذا جاء األثر فمالك النجم ،6وقال أحمد بن حنبل :مالك أثبت في كل شيء ،7ووثقه محمد بن سعد
وقال :مأمونا ثبتاً ورعاً فقيهاً عالماً حجة ،8وقال النسائي :ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك وال أجل منه وال
أوثق وال آمن على الحديث منه ،9وقال عنه الذهبي :اإلمام ،10وقال عنه ابن حجر العسقالني :إمام دار الهجرة
رأس المتقنين وكبير المتثبتين

11

خالصة القول في الراوي :متفق على توثيقه.
12

 -2ابن عجالن :هو محمد بن عجالن القرشي أبو عبد هللا المدني ،ت148ه.

وثقه أحمد بن حنبل ،13وأبو زرعة ،14وابن معين ،15وسفيان بن عيينة ،16وأبو حاتم ،17والنسائي ،18وقال الذهبي:
إمام صدوق مشهور ،19وقال ابن حجر العسقالني :صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1تهذيب الكمال.93/27 ،
 2الثقات.459/7 ،
 3الجرح والتعديل.16/1 ،
 4المرجع السابق.17/1 ،
 5المرجع السابق.17/1 ،
 6تهذيب الكمال.91/27 ،
 7الجرح والتعديل.3/1 ،
 8تهذيب الكمال.120/27 ،
 9تهذيب التهذيب.8/10 ،
 10الكاشف.234/2 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.913
 12تهذيب الكمال.101/26 ،
 13الجرح والتعديل.49/8 ،
 14المرجع السابق.49/8 ،
 15تاريخ ابن معين رواية الدوري.195/3 ،
 16الجرح والتعديل.45/1 ،
 17المرجع السابق.49/8 ،
 18تهذيب الكمال.101/26 ،
 19ميزان االعتدال .256/6،
 20تقريب التهذيب ،ص.877
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20

 -3أسامة بن زيد :هو أسامة بن زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو زيد المدني ،توفي في زمن أبي جعفر
المنصور.

1

قال ابن معين :ليس حديثه بشيء ،2قال أحمد بن حنبل :أخشى أال يكون بقوي في الحديث ،3وقال مرة :منكر
الحديث ضعيف ،4سئل عن أسامة ابن زيد وعبد هللا بن زيد بن أسلم ايهما أحب أليك؟ قال :أسامة أمثل ،5وقال
الجوزجاني :ضعيف في الحديث ،6وقال النسائي :ليس بالقوي ،7وقال الذهبي :ضعفوه.8
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -4الدراوردي :صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.25
الوجه الرابع :زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بكر.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (402/10حديث )11841وأبو داوود في الزهد
(ص54حديث  )30كالهما عن طريق سفيان الثوري.
دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن زيد:
سفيان الثوري :وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 9أبو عبد هللا الكوفي ،ت161ه.

10

قال شعبة :سفيان أمير المؤمنين في الحديث ،11وقال عبد الرحمن بن مهدي :الناس على وجوه ،فمنهم من هو
إمام في السنة إمام في الحديث ،ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث ،ومنهم من هو إمام في
الحديث ليس بإمام في السنة ،فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري ،12وقال سفيان بن
عيينة :ما رأيت رجالً أعلم بالحالل والحرام من سفيان الثوري ،13وقال العجلي :ثقة كوفي رجل صالح زاهد عابد
ثبت في الحديث فقيه ،14وقال ابن حبان :من سادات أهل زمانة فقهاً وورعاً وحفظاً وإتقاناً شمائله في الصالح

 1تهذيب الكمال.337/2 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدوري.157/3 ،
 3العلل ومعرفة الرجال.473/2 ،
 4الجرح والتعديل.285/2 ،
 5المرجع السابق.285/2 ،
 6تهذيب الكمال.336/2 ،
 7المرجع السابق336/2 ،
 8الكاشف.232/1 ،
 9الثوري :بفتح الثاء المنقوطة بثالث وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى بطن من همدان وبطن من تميم .... ،وأما ثور تميم فمنهم أبو عبد هللا سفيان بن سعيد
بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة( .األنساب للسمعاني)517/1 ،
 10تهذيب الكمال.168/11 ،
 11الجرح والتعديل.118/1 ،
 12المرجع السابق.118/1 ،
 13الجرح والتعديل.55/1 ،
 14معرفة الثقات.407/1 ،
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والورع ،1وقال أحمد بن حنبل :سفيان أحفظ لإلسناد وأسماء الرجال من شعبة ،2وقال أبو حاتم الرازي :فقيه حافظ
زاهد ،إمام أهل العراق ،وأتقن أصحاب أبي اسحاق ،وهو أحفظ من شعبة ،وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري،3
وقال أبو زرعة :كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه ،4وقال الذهبي :أحد األعالم علما
وزهداً ،5وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة.

6

أما تدليسه فإنه لم يوصف بذلك إال ناد اًر ،وقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني في المرتبة الثانية ممن احتمل
األئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح إلمامته وقلة تدليسه ،7واتفق األئمة على قبول عنعنته.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ فقيه.
الوجه الخامس :زيد بن أسلم عن عمر عن أبي بكر.
أخرجه ابن وهب في الجامع في الحديث (422/1حديث )307من طريق عبد هللا بن عمر وهشام بن سعد ويحيى
ابن عبد هللا.
دراسة الوجه الخامس :هذا الوجه يرويه عن زيد:
-1عبد هللا بن عمر-2 ،هشام بن سعد-3 ،ويحيى بن عبد هللا.
 -1عبد هللا بن عمر :هو عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد
الرحمن العمري 9المدني ،ت172ه.

10

كان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه ،11وقال أحمد بن حنبل :ال بأس به ،12وقال مرة :كان يزيد في األسانيد
رجال صالحاً ،13وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به ،14وقال ابن معين :صويلح ،15وقال
ويخالف وكان ً

 1الثقات.402/6 ،
 2الجرح والتعديل.66/1 ،
 3المرجع السابق.66/1 ،
 4المرجع السابق.66/1 ،
 5الكاشف.449/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.394
 7طبقات المدلسين ،ص.32
 8المدلسين ألبي زرعة ،ص.52
 9بفتح العين المهملة ،وسكون الميم ،وكسر الراء ،هذه النسبة إلى ثالثة رجال ،أولهم :منسوب إلى بني عمرو بن عامر بن ربيعة والمشهور بها :موألة بن
كثيف العمري  ،...والثاني :منسوب إلى جده عمرو بن حريث ،منهم :جعفر بن عون بن عمرو بن حريث = = ،نسب إلى جده عمرو ،والثالث :منسوب إلى
قراءة أبي عمرو بن العالء البصري وليست بنسب ،منهم :عبيد هللا بن إبراهيم العمري( .األنساب للسمعاني )238/4
 10تهذيب الكمال.327/15 ،
 11المرجع السابق.327/15 ،
 12الجرح والتعديل.110/5 ،
 13تاريخ بغداد.194/11 ،
 14الجرح والتعديل.110/5 ،
 15المرجع السابق.110/5 ،
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مرة :ليس به بأس ،1وضعفه علي بن المديني ،2وقال البخاري :ذاهب ال أروي عنه شيئا ،3وقال النسائي :ليس
بالقوي ،4وقال ابن حجر :ضعيف عابد.5
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -2هشام بن سعد :هو هشام بن سعد المدني أبو عباد ويقال أبو سعيد القرشي ،ت160ه.

6

ضعفه ابن معين 7وقال مرة :ليس هو بذاك القوى 8ومرة صالح ليس بمتروك الحديث ،9وقال أحمد بن حنبل:
لم يكن بالحافظ

10

وقال مرة :كان يحيى ال يحدث عنه ،11وقال أبو حاتم الرازي :يكتب حديثه وال يحتج به،12

وقال أبو زرعة :محله الصدق ،13وضعفه النسائي وقال مرة ليس بالقوي ،14وقال أبو داوود :أثبت الناس في
زيد بن أسلم ،15وقال الدارقطني :غمزوه وليس به بأس وفي حفظه شيء ،16وقال الذهبي :حسن الحديث،17
وقال ابن حجر العسقالني :صدوق له أوهام.

18

خالصة القول في الراوي :صدوق له أوهام.
 -3يحيى بن عبد هللا :هو يحيى بن عبد هللا بن سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد
19

هللا المدني ،ت153ه.

قال عنه النسائي :مستقيم الحديث

20

وقال ابن حجر العسقالني :صدوق.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب ،21وقال الذهبي :صدوق،22

23

خالصة القول في الراوي :صدوق.
 1تهذيب الكمال.327/15 ،
 2المرجع السابق.327/15 ،
 3تهذيب التهذيب.286/5 ،
 4الضعفاء والمتروكون ،ص146
 5تقريب التهذيب ،ص.528
 6تهذيب الكمال.208/30 ،
 7الجرح والتعديل.61/9 ،
 8تاريخ ابن معين رواية ابن محرز.70/1 ،
 9الجرح والتعديل.61/9 ،
 10المرجع السابق.61/9 ،
 11سؤاالت أبي داوود لإلمام أحمد ،ص.220
 12الجرح والتعديل.61/9 ،
 13المرجع السابق.61/9 ،
 14تهذيب الكمال.204/30 ،
 15تهذيب التهذيب.37/11 ،
 16سؤالت ابن بكير للدارقطني ،ص.2
 17الكاشف.336/2 ،
 18تقريب التهذيب ،ص.1021
 19تهذيب الكمال.408/31 ،
 20المرجع السابق.408/31 ،
 21الثقات البن حبان.249/9 ،
 22الكاشف.369/2 ،
 23تقريب التهذيب.1059 ،
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الوجه السادس :زيد بن أسلم عن عمر.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
من خالل دراسة األوجه يترجح الوجه الثالث وهو" زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر موقوفاً "؛ وذلك
لْلسباب التالية:
 -1رواية الثقات األكثر عدداً لهذا الوجه.
 -2تعليل اإلمام أبي بكر البزار (رحمه هللا تعالى) للرواية المرفوعة والتي رواها عبد الصمد بن عبد الوارث
عن الدراوردي حيث قال " :فلم نذكر حديث عبد الصمد إذ كان منك اًر " ،1فرواية عبد الصمد مخالفة لمن
هم أوثق منه وأكثر عدداً منه.
 -3رواية عبد الصمد مدرجة ":قال ابن صاعد :هكذا قال عبدالصمد فأدرج الحديث المسند في الحديث
الموقوف".

2

 -4حكم اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) بتصويب الرواية الموقوفة حيث قال " :والصحيح من ذلك ما
قاله ابن عجالن ،وهشام بن سعد ،ومن تابعهما.

3

 -5وأما رواية اإلمام سفيان الثوري والتي أسقط فيها "عمر -رضي هللا عنه "-فهي وهم منه (رحمه هللا) كما
قال اإلمام الدارقطني ،4بل الرواية المحفوظة فيها عمر -رضي هللا عنه.-
 -6وأما رواية اإلمام ابن وهب والتي أسقط فيها ذكر "أسلم" فهي مخالفة للرواية المحفوظة والتي ذكر فيها
"أسلم".
رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح موقوف؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثاني
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
النِب ِي َّ
ِ
ٍ
ِ َّ
الناس َحتَّى َيُقولُوا :ال ِإَله
رت أَن أُقاتل ّ
وسلم :أُم ُ
صلى هللا َعَليه َ
وسئل َعن َحديث ُع َمرَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن ّ َ
ُ
يث ي ِ ِ
ِ
الزه ِر ُّي ،و ُِ
ِ
نه.
الحِد َ
رويه ُّ ْ
اختلف َع ُ
يثَ ،فقالُ :هو َحد ٌ َ
إالّ هللا َ ... ...

 1مسند البزار.161/1 ،
 2الفصل للوصل المدرج في النقل.203/1،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.161 /1،
 4المرجع السابق.161 /1،

30

ِ
نه َعَلى َّ ِ
َنصار ُّي ،وم َحمد بن الولِ ِيد ُّ
حيى بن س ِع ٍيد األ ِ
الزَب ِيد ُّي،
يب بن أَِبي َح َ
َفم َّمن َرواهُ َع ُ
وي َ
مزةَ ،
الصوابُ :ش َع ُ
َ
ُ
َ
ٍِ
بن م ِ
يمان بن َكِث ٍ
ٍ
الرحم ِن بن خالِِد ِ
ساف ٍر ،و ُّ
ير،
وي ُ
وسَل ُ
وس ُ
الن ُ
يلَ ،
ون ُسُ ،
وعَق ٌ
ُ
فيان بن ُح َسينُ ،
عمان بن راشدُ ،
ُ
وعبد َّ َ
ِ
بن تَ ِمي ٍم َف َرووهَُ ،ع ِن ُّ
الزْه ِرِّيَ ،عن ُع َب ِيد هللا ِ
الرحم ِن بن َي ِزيد ِ
بن َع ِبد
وج َ
عف ُر بن ُبرقانَ ،
وم َحمد بن إسحاقَ ،
ُ
وعبد َّ َ
ُ
بن ُحس ٍ
اختلِف َعن سفيان ِ
بن ُع َتبةَ ،عن أَِبي ُه َريرة ،قال :قال ُعمر ألَِبي َب ٍ
هللا ِ
نه ُم َحمد بن َي ِزيد
كر ،و ُ
ينَ ،فأ َ
َسن َدهُ َع ُ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
عم ُر
هارونَ ،فأَسَقط م ُ
َرسَل ُه َي ِزيد بن ُ
نه أَبا ُه َريرَةَ ،وَرواهُ َم َ
الواسط ُّيَ ،عن الزْهرِّيَ ،عن ُع َبيد هللاَ ،عن أَبي ُه َريرَةَ ،وأ َ
ِ
بن ر ِاشٍد ،و ُِ
باح بن َز ٍيدَ ،عن معم ٍرَ ،ع ِن ُّ
تاب َع ِة ِمن
نهَ ،فأ َ
اختلف َع ُ
الزْه ِرِّيَ ،عن ُع َبيد هللاَ ،عن أَِبي ُه َريرة ِب ُم َ
َسن َدهُ َر ُ
َ َ
ِ
ِ
اق َعن معم ٍرَ ،ع ِن ُّ
الرّز ِ
ان،
َرسَل ُه َع ِبد َّ
ان الَق ّ
الزْه ِرِّيَ ،عن ُع َب ِيد هللا َلم َي ُ
طُ
ذكر أَبا ُه َريرَةَ ،وَرواهُ عمر ُ
َ َ
تََقَّدم َحديثُ ُهَ ،وأ َ
ِ ِِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ٍ
ِ ُّ ِ
َعن م ٍ
حيى بن أَِبي
عم ٍرَ ،وَرواهُ َي َ
عمر ،وقالَ :عن الزْهرِّيَ ،عن أ ََنس بن مالكَ ،عن أَبي َبكرَ ،وَوهم فيه َعَلى َم َ
َ َ
بن المسيَّب ،عن أَِبي هريرة ،ع ِن النَِّب ِي َّ
أ َُنيسةَ ،ع ِن ُّ
َيضا ِفي ِذ ِ
الزْه ِرِّيَ ،عن س ِع ِيد ِ
كر
وسلمَ ،وَوِهم أ ً
َ
َ
َُ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
َُ
َ
َ
ِ
ٍِ ِ
ِ ُّ ِ
س ِع ٍيد ،وَرواهُ صالِ ُح بن أَِبي األ َ ِ
الولِيد بن
َخضرَ ،فقالَ :عن الزْهرِّيَ ،عن َسعيد ،وأَبي َسَل َمةَ ،عن أَبي ُه َريرَةَ .وَرواهُ َ
َ
َ
الزه ِرِي ،عن س ِع ٍيد ،عن أَِبي هريرة ،ووِهم ِف ِ
ِ
ِ
ٍ
رزو ِق ِ ِ
ِ ُّ
ِ
يه
وم ُ
َ
بن أَبي ُ
َُ َ َ َ
وسفيان بن ُع َي َينةَ ،عن ْ ّ َ َ
اله َذيلُ ،
ُمسلمٍَ ،عن ُش َعيبَ ،
رو ِ
رو ِ
ِ
َعَلى ُشع ٍ
ابن ُع َي َينة َي ِ
يه َع ِن ُّ
َن ُش َع ًيبا َي ِ
وعلِ ِي ِ
يه َع ِن
يب،
بن ُع َي َينة ،أل ّ
الزْه ِرِّيَ ،عن ُع َبيد هللاَ ،عن أَِبي ُه َريرَة ،و ُ
َ
َ ّ
1
ُّ ِ
اب.
ول األ ََّو ُل ُهو َّ
رسالً ،ال َي ُ
الصو ُ
ذكر َفوَق ُه أ َ
َحًدا ،والَق ُ
الزْهرِّي ُم َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث سبعة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أبي هريرة قال :قال عمر ألبي بكر.
رواته:
 -1الزهري :هو محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة بن كالب
القرشي الزهري 2أبو بكر المدني ،ت123ه.

3

قال أيوب السختياني :ما رأيت أحداً أعلم من الزهري ،4وقال مالك بن أنس :بقي ابن شهاب وماله في الدنيا
نظير ،5وقال ابن عيينة :لم يكن في الناس أحد أعلم بالسنة منه ،6وقال أبو حاتم :الزهري أحب إلي من االعمش،

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .166-162/1،
 2الزهري :بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء ،هذه النسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وهي قريش ،والمشهور بها أبو بكر محمد بن
مسلم بن عبيد هللا بن شهاب بن زهرة القرشي المعروف بالزهري( .األنساب للسمعاني)180/3 ،
 3تهذيب الكمال.419/26 ،
 4الجرح والتعديل.73/8 ،
 5المرجع السابق.20/1 ،
 6المرجع السابق.42/1 ،
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يحتج بحديثه ،وأثبت أصحاب أنس الزهري ،1وسئل أبو زرعة عن الزهري وعمرو بن دينار فقال :الزهري أحفظ
الرجلين ،2وقال ابن حبان :رأى عشرة من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-وكان من أحفظ أهل زمانه
وأحسنهم سياقاً لمتون األخبار وكان فقيهاً فاضالً.3
وقال العجلي :مدني تابعي ثقة ،4وقال ابن حجر :متفق على جاللته وإتقانه.

5

خالصة القول في الراوي :متفق على توثيقه.
 -2عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة :هو عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد هللا المدني،
ت95ه.

6

وثقه العجلي ،7وأبو زرعة ،8وذكره ابن حبان في الثقات وقال :من سادات التابعين وكان يعد من الفقهاء السبعة،9
وقال الذهبي :كان من بحور العلم ،10وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه ثبت

11

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
الوجه الثاني :الزهري عن عبيد هللا عن أبي هريرة مرفوعاً.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.31
 -2عبيد هللا بن عتبة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.32
الوجه الثالث :الزهري عن عبيد هللا بن عتبة.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.31
 -2عبيد هللا بن عتبة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.32
الوجه الرابع :الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر.

 1المرجع السابق.74/8 ،
 2المرجع السابق.74/8 ،
 3الثقات.349/5 ،
 4معرفة الثقات.253/2 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.896
 6تهذيب الكمال.73/19 ،
 7معرفة الثقات.111/2 ،
 8الجرح والتعديل.320/5 ،
 9الثقات.63/5 ،
 10الكاشف.682/1 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.640
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رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.31

الوجه الخامس :الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.31
 -2سعيد بن المسيب :هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن
مخزوم القرشي المخزومي ،ت.93

1

قال قتادة :ما رأيت أحداً قط أعلم بالحالل والحرام من سعيد بن المسيب ،2وسئل مكحول والزهري :من
أفقه من أدركتما؟ قاال :سعيد بن المسيب ،3وقال أحمد بن حنـبل :ومن مثل سعيد بن المسيب ثقة من أهل
4
وعبادة وفضالً ،5ووثقه
الخير  ،وقال ابن حبان :كان من سادات التابعين فقهاً وديناً وورعاً وعلماً
ً

العجلي ،6وقال أبو زرعة :مديني قرشي ثقة ،7وقال الذهبي :ثقة حجة فقيه رفيع الذكر رأس في العلم
والعمل ،8وقال ابن حجر :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار.

9

أما مراسيله فقد قال يحيى بن معين :أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب.

10

خالصة القول في الراوي :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار.
الوجه السادس :الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.31

 1تهذيب الكمال.67/11 ،
 2الجرح والتعديل.60/4 ،
 3المرجع السابق.61/4 ،
 4تهذيب الكمال.73/11 ،
 5الثقات.273/4 ،
 6معرفة الثقات.405/1 ،
 7الجرح والتعديل.61/4 ،
 8الكاشف.444/1 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.338
 10جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.47
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 -2سعيد :هو سعيد بن المسيَّب ،أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الوجه الخامس من
الحديث ذاته ،ص.33
 -3أبو سلمة :هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني قيل اسمه عبد هللا وقيل
إسماعيل ،ت94ه.

1

وثقه العجلي ،2وأبو زرعة وقال :مديني ثقة إمام ،3ووثقه ابن سعد وقال :كان ثقة فقيهاً كثير الحديث ،4وقال
الذهبي :أحد األئمة ،5وقال ابن حجر العسقالني :ثقة مكثر.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه السابع :الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.31
 -2سعيد :هو سعيد بن المسيب ،أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الوجه الخامس من
الحديث ذاته ،ص.33
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أبي هريرة قال :قال عمر ألبي بكر.
أخرجه البخاري في صحيحه (105/2حديث )1399والنسائي في سننه (90/7حديث )3983وأحمد في مسنده
(270/1حديث)117

وابن

حبان

في

صحيحه

(449/1حديث)216

والبيهقي

في

السنن

الصغير(370/3حديث )2788جميعهم من طريق شعيب بن أبي حمزة  ،وأخرجه البخاري في صحيحه
(15/9حديث )6924ومسلم في صحيحه (51/1حديث  )20والترمذي في سننه (352/4حديث )2607وأبو
داود في سننه (486/1حديث )1556والنسائي في سننه (16/5حديث )2442وكذلك في السنن الكبرى
(10/3حديث)2235

وابن حبان في صحيحه (450/1حديث )217والبيهقي في السنن الصغير

(271/3حديث )2505وكذلك في السنن الكبير(114/4حديث )7627جميعهم من طريق عقيل  ،وأخرجه
النسائي في سننه (312/5حديث )3091من طريق الزبيدي  ،وأخرجه أحمد في مسنده (286/15حديث)9475
من طريق سفيان بن حسين  ،وأخرجه البزار في مسنده (98/1حديث)38من طريق النعمان بن راشد .
 1تهذيب الكمال.370/33 ،
 2معرفة الثقات.405/2 ،
 3الجرح والتعديل.93/5 ،
 4الطبقات الكبرى.157/5 ،
 5الكاشف.431/2 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.1155
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دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1شعيب بن أبي حمزة-2 ،عقيل-3 ،الزبيدي-4 ،سفيان بن حسين-5 ،النعمان بن راشد.
 -1شعيب بن أبي حمزة :هو شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار القرشي األموي 1موالهم أبو بشر الحمصي،
ت162ه.

2

وثقه العجلي ،3وابن معين4وقال :شعيب بن أبى حمزة أعلم بالزهري من عقيل ويونس وصالح بن كيسان ،5ووثقه
أبو حاتم ،6ويعقوب بن شيبة ،7والنسائي ،8وقال الذهبي :الحافظ ،9وقال ابن حجر العسقالني :ثقة عابد.10
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2عقيل :هو عقيل بن خالد بن عقيل األيلي

11

أبو خالد األموي ،ت144ه.

12

وثقه العجلي ،13وأحمد بن حنبل ،14وأبو زرعة ،15والنسائي ،16ويعقوب بن شيبة ،17وقال يحيى بن معين :أثبت
الناس في الزهري ،18وقال الذهبي :حافظ صاحب كتاب ،19وقال ابن حجر :ثقة ثبت.

20

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -3الزبيدي :هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي

21

أبو الهذيل الحمصي القاضي ،ت149ه.

قال ابن حبان :كان من الحفاظ المتقنين والفقهاء في الدين ،22ووثقه العجلي ،23وعلي بن المديني 1وأبو زرعة،2
 1األموي :بضم االلف وفتح الميم وكسر الواو ،هذه النسبة إلى أمية ،والمشهور بهذه النسبة جموع كثيرة ،منهم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي
الذين ولوا الخالفة وهم ينتسبون إلى أمية بن عبد شمس مناف( .انظر األنساب للسمعاني )209/1
 2تهذيب الكمال.516/12 ،
 3معرفة الثقات.457/1 ،
 4الجرح والتعديل.345/4 ،
 5تاريخ بن معين رواية بن محرز.121/1 ،
 6الجرح والتعديل.345/4 ،
 7تهذيب الكمال.519/12 ،
 8المرجع السابق.519/12 ،
 9الكاشف.486/1 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.436
 11األيلي :بفتح االلف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الالم ،هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر ،خرج منها جماعة من
العلماء والفضالء في كل نوع( .انظر األنساب للسمعاني )237/1
 12تهذيب الكمال.242/20 ،
 13معرفة الثقات.144/2 ،
 14تهذيب الكمال.242/20 ،
 15الجرح والتعديل.43/7 ،
 16تهذيب الكمال.242/20 ،
 17المرجع السابق.242/20 ،
 18الجرح والتعديل.43/7 ،
 19الكاشف.32/2 ،
 20تقريب التهذيب ،ص.686
 21الزبيدي :بفتح الزاي وكسر الباء وسكون الياء والدال غير المنقوطة بلدة من بالد اليمن من مشاهير البالد( .األنساب للسمعاني )135/3
 22الثقات.373/7 ،
 23معرفة الثقات.255/2 ،
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وابن معين ،3والنسائي ،4وقال الذهبي :حمصي ثبت ،5وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت من كبار أصحاب
الزهري.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -4سفيان بن حسين :هو سفيان بن حسين بن الحسن أبو محمد ويقال أبو الحسن الواسطي ،توفي في
7

خالفة المهدي.

قال ابن حبان :أما روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة في غير حديث الزهري ،8وثقه
العجلي ،9والبزار ،10وابن معين ،11وقال مرة :ثقة وهو ضعيف الحديث عن الزهري ،12وقال أحمد بن حنبل :ليس
بذاك في حديثه عن الزهري ،13وقال أبو حاتم :صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج به ،14وقال النسائي :ليس
به بأس إال في الزهري ،15قال ابن حجر العسقالني :ثقة في غير الزهري باتفاقهم.

16

خالصة القول في الراوي :ثقة في غير الزهري.
 -5النعمان بن راشد :النعمان بن راشد الجزري

17

أبو إسحاق الرقي مولى بنى

قال يحيى القطان :ضعيف جدًا ،19ووثقه يحيى بن معين

20

أمية.

وقال مرة :ليس بشيء

18

21

ومرة ضعيف الحديث،22

وقال أحمد بن حنبل :مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير ،1وقال البخاري :في حديثه وهم كثير وهو صدوق
 1تهذيب الكمال.589/26 ،
 2الجرح والتعديل.112/8 ،
 3تهذيب الكمال.588/26،
 4المرجع السابق.589/26 ،
 5الكاشف.228/2 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.905
 7تهذيب الكمال.139/11 ،
 8الثقات.404/6 ،
 9معرفة الثقات.407/1 ،
 10تهذيب التهذيب.96/4 ،
 11تاريخ ابن معين رواية الدوري.375/4 ،
 12المرجع السابق.45/1 ،
 13تهذيب الكمال.140/11 ،
 14الجرح والتعديل.227/4 ،
 15تهذيب التهذيب.96/4 ،
 16تقريب التهذيب.393 ،
 17الجزري :بفتح الجيم والزاي وكسر الراء ،هذه النسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بالد من ديار بكر ،واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر،
وعدة بالد منها الموصل وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميا فارقين ،وهي بالد بين الدجلة والفرات ،وإنما قيل لها الجزيرة لهذا( .األنساب
للسمعاني )55/2
 18تهذيب الكمال.445/29 ،
 19المرجع السابق .445/29،
 20تاريخ ابن معين رواية الدوري .412/4،
 21المرجع السابق .252/4،
 22المرجع السابق .310/4،
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في األصل ،2وقال عنه النسائي :ضعيف كثير الغلط وقال في موضع آخر أحاديثه مقلوبة ،3وقال ابن حجر
العسقالني :صدوق سيء الحفظ.4
خالصة القول في الراوي :صدوق سيء الحفظ.
الوجه الثاني :الزهري عن عبيد هللا عن أبي هريرة مرفوعاً.
أخرجه النسائي في سننه (89/7حديث )3981وكذلك في السنن الكبرى (410/3حديث )3419وأحمد في مسنده
(229/1حديث )67كالهما من طريق سفيان بن حسين.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
سفيان بن حسين :ثقة في غير الزهري ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.36
الوجه الثالث :الزهري عن عبيد هللا بن عتبة ،قال عمر ألبي بكر.
أخرجه أحمد في مسند (358/1حديث )241وعبد الرزاق في مصنفه (172/10حديث )18718كالهما من
طريق معمر ،وابن أبي شيبة في مصنفه (576/14حديث )29548من طريق سفيان بن حسين.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1معمر-2 ،سفيان بن حسين.
 -1معمر :هو معمر بن راشد األزدي 5الحداني 6أبو عروة بن أبي عمرو البصري ،ت154ه.

7

 -1قال ابن حبان :كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً ،8وثقه العجلي ،9وابن معين ،10ويعقوب بن شيبة ،11والنسائي،12
وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،13وقال الذهبي :عالم اليمن ،14وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت فاضل
إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا.15
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 1الجرح والتعديل .448/8
 2تهذيب الكمال .445/29،
 3المرجع السابق .445/29،
 4تقريب التهذيب ،ص.1004
 5األزدي :هذه النسبة إلى أزدشنوءة بفتح االلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة ،وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن وكهالن بن سبأ،
والمشهور بهذا االنتساب أبو معمر عبد هللا بن سخبرة االزي( ...األنساب للسمعاني)120/1 ،
 6الحداني :بفتح الحاء والدال المشددة المهملتين (بعدهما االلف وفي آخرها النون) ،هذه النسبة إلى حدان وهو بطن من تميم( .األنساب للسمعاني)184/2 ،
 7تهذيب الكمال.303/28 ،
 8الثقات.484/7 ،
 9معرفة الثقات.290/2 ،
 10تهذيب الكمال.309/28 ،
 11تهذيب التهذيب.219/10 ،
 12تهذيب الكمال.310/28 ،
 13الجرح والتعديل.257/8 ،
 14الكاشف.282/2 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.961
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 -2سفيان بن حسين :ثقة في غير الزهري ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.36
الوجه الرابع :الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (7/4حديث )2247والنسائي في سننه (312/5حديث )3094وكذلك في السنن
الكبرى(411/3حديث )3417والحاكم في مستدركه (387/1حديث )1378جميعهم من طريق معمر بن راشد.
دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
معمر بن راشد :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه الثالث من الحديث ذاته ،ص.37
الوجه الخامس :الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
أخرجه البخاري في صحيحه (48/4حديث )2946والبيهقي في الشعب (106/1حديث )90من طريق شعيب
ومسلم في صحيحه (52/1حديث )21والنسائي في سننه (311/6حديث )3090وكذلك في السنن الكبرى
(266/4حديث )4283من طريق يونس.
دراسة الوجه الخامس :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1شعيب-2 ،يونس.
 -1شعيب :هو شعيب بن أبي حمزة ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.35
-2يونس :وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال يونس بن يزيد بن مشكان بن أبي النجاد األيلي ،1أبو
2

يزيد القرشي ،ت159ه.

وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وأحمد بن حنبل ،5والنسائي6وقال أبو زرعة :ال بأس به ،7وقال يعقوب بن شيبة:
9
8
صالح الحديث  ،وقال الذهبي :أحد األثبات  ،وقال ابن حجر العسقالني :ثقة إال أن في روايته عن الزهري وهماً

قليالً وفي غير الزهري خطأ.

10

خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1األيلي :بفتح االلف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الالم ،هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر ،خرج منها جماعة من
العلماء والفضالء في كل نوع( .األنساب للسمعاني)237/1 ،
 2تهذيب الكمال.552/32 ،
 3معرفة الثقات.379/2 ،
 4الجرح والتعديل.249/9 ،
 5تهذيب الكمال.555/32 ،
 6المرجع السابق.557/32 ،
 7الجرح والتعديل.249/9 ،
 8تهذيب الكمال.557/32 ،
 9الكاشف.404/2 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.1098
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الوجه السادس :الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
أخرجه ابن األعرابي (65/1حديث )92من طريق صالح بن أبي األخضر.
دراسة الوجه السادس :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
صالح بن أبي األخضر :وهو صالح بن أبي األخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك.

1

لينه البخاري ،2وقال مرة :ضعيف ،3ومرة ليس بشيء عن الزهري ،4وقال العجلي :يكتب حديثه وليس بالقوي،5
وقال ابن معين :ليس بشيء ،6وقال أحمد :يستدل به ويعتبر به ،7وقال أبو حاتم :لين الحديث ،8وقال أبو زرعة:
ضعيف الحديث ،9وضعفه النسائي ،10وقال ابن حجر العسقالني :ضعيف يعتبر به.

11

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه السابع :الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.
أخرجه النسائي في سننه (313/6حديث )3093من طريق شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة.
دراسة الوجه السابع :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1شعيب بن أبي حمزة-2 ،سفيان بن عيينة.
 -1شعيب بن أبي حمزة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.35
 -2سفيان بن عيينة :وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي
ت.198

12

أبو محمد الكوفي،

13

قال عبد الرحمن بن مهدي :كان سفيان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز ،14وقال الشافعي :ما
رأيت أحداً من الناس فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة ،وما رأيت أحداً أكف ع ـ ـن الفتيـ ـا منه مـ ـا

 1تهذيب الكمال.8/13 ،
 2الضعفاء الصغير ،ص.61
 3تهذيب الكمال.14/13 ،
 4المرجع السابق.14/13 ،
 5معرفة الثقات.463/1 ،
 6تاريخ ابن معين رواية الدوري.62/3 ،
 7تهذيب التهذيب.333/4 ،
 8الجرح والتعديل.395/4 ،
 9المرجع السابق.395/4 ،
 10الضعفاء والمتروكين ،ص.137
 11تقريب التهذيب ،ص.443
 12الهاللي :بكسر الهاء هذه النسبة إلى بني هالل ،وهي قبيلة نزلت الكوفة ،والمنتسب إليها والء االمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران( .األنساب
للسمعاني )657/5
 13تهذيب الكمال.178/11 ،
 14الجرح والتعديل.32/1 ،
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رأيت أحداً أحسن لتفسير الحديث منه ،1وقال أحمد بن حنبل :ما رأيت أحداً كان أعـ ـلم بالسنن من سفيان
بن عيينة ،2ووثقه الع ـجلي وقـ ــال :ثبت في الحديث ،3ووثقه ابن معين ،4وقال الذهبي :ثقة ثبت حافظ
إمام ،5وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس
لكن عن الثقات

6

أما تدليسه فقد ذكر اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى أنه ال يدلس إال عن الثقات ،وجعله في
المرتبة الثانية ممن احتمل األئمة تدليسهم.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ فقيه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
من خالل دراستنا لْلوجه السابقة يتبين لنا ما يلي:
الوجه األول " :الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أبي هريرة قال :قال عمر ألبي بكر".
 -1أكثر الثقات على رواية هذا الوجه.
 -2تخريج أصحاب الكتب الستة وكذلك مسند أحمد بن حنبل لهذا الوجه.
 -3تصويب أكثر من إمام لهذا الوجه منهم:

 اإلمام البـزار (رحمه هللا تعالى) حيث قــال ":وأَحسب أ َّ ِطأَ ِفي ِإ ْس َن ِادِه؛ ِأل َّ
يث
َخ َ
َن اْل َحِد َ
ان أ ْ
َن ع ْم َر َ
َ َْ ُ
ٍ
ِ
ان ْب ُن َر ِاشٍدَ ،ع ِن ُّ
اقَ ،و ُّ
َّللاَِ ،ع ْن
الزْه ِرِّيَ ،ع ْن ُع َب ْيِد َّ
الن ْع َم ُ
يم ْب ُن َس ْعدَ ،و ْاب ُن ِإ ْس َح َ
َم ْع َمٌرَ ،وإِ ْب َراه ُ
8
ُه َرْي َرَة ،أ َّ
ال ِألَِبي َب ْك ٍر...الحديث"
َن ُع َم َر َق َ

َرَواهُ
أَِبي

ِ
يث حس ٌن ِ
يحَ ،و َه َك َذا َرَوى ُش َع ْي ُب ْب ُن أَِبي
صح ٌ
 اإلمام الترمذي (رحمه هللا تعالى) حيث قالَ ":ه َذا َحد ٌ َ َ ََّللاِ ب ِن عبِد َّ ِ
ِ
ِ
َّ
َحم َزَة َع ْن ُّ
يث َع ْن
ان َه َذا اْل َحِد َ
ان اْلَقط ُ
َّللا َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَةَ ،وَرَوى ع ْم َر ُ
الزْه ِرِّي َع ْن ُع َب ْيد َّ ْ َ ْ
ْ
طأٌ وَقد خوِل ِ
الزْه ِرِّي َع ْن أ ََن ِ
م ْعم ٍر َع ْن ُّ
ان ِفي ِرَو َايِت ِه
س ْب ِن َمالِ ٍك َع ْن أَِبي َب ْك ٍرَ ،و ُه َو َحِد ٌ
ف ع ْم َر ُ
يث َخ َ َ ْ ُ َ
َ َ
9
َع ْن َم ْع َم ٍر".
 1الجرح والتعديل.33-32/1،
 2المرجع السابق.33/1 ،
 3معرفة الثقات.417/1 ،
 4الجرح والتعديل.52/1 ،
 5الكاشف.449/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.395
 7طبقات المدلسين ،ص.32
 8مسند البزار.98/1 ،
 9سنن الترمذي.352/4 ،
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-

اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) حيث قال ":والقول األول هو الصواب" .

1

قلت :يشير (رحمه هللا تعالى) إلى الوجه األول وهو " الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن
أبي هريرة قال :قال عمر ألبي بكر"
 والخطيب البغدادي رحمه هللا تعالى حيث قال ":ورواه غيره عن معمر عن الزهري عن عبيد هللا بنعبد هللا بن عتبة عن أبي هريرة وذاك الصواب".

2

الوجه الثاني " :الزهري عن عبيد هللا عن أبي هريرة مرفوعاً".
فقد رواها عن الزهري سفيان بن حسين ،وهو ثقة في غير الزهري باالتفاق كما قال ابن حجر ،3وهو من الطبقة
الثالثة من أصحاب الزهري الذين تكلموا في حفظهم ،إال أن روايته عن الزهري من هذا الوجه ليست مخالفة للوجه
األول ألحد احتمالين:
أوالً :سماع أبي هريرة الحديث مباشرة من النبي -صلى هللا عليه-وسلم وكذلك حضوره مناظرة عمر ألبي بكر
وسماعه للحديث مرة أخرى ،قال ابن حجر العسقالني معلقاً على أحد األوجه " :وهو محمول على أن أبا
هريرة سمع أصل الحديث من النبي -صلى هللا عليه وسلم-وحضر مناظرة أبي بكر وعمر".

4

ثانياً :أن يكون أبو هريرة قد أسقط أبا بكر وعمر -رضي هللا عنهما-من السند ومن المتفق عليه عند أهل
الفن أن إرسال الصحابي ال يضر؛ ألنهم جميعاً عدول وهي علة غير قادحة.
الوجه الثالث " :الزهري عن عبيد هللا والتي أسقط فيها أبا هريرة رضي هللا عنه".
فهي مخالفة للرواية المحفوظة والتي فيها أبو هريرة رضي هللا عنه ،وقد روى هذا الوجه عن الزهري سفيان بن
حسين وقد تقدم أنه ثقة في غير الزهري ،ورواه أيضاً عن الزهري معمر بن راشد وهو ثقة كما تم بيانه ومن الطبقة
األولى من أصحاب الزهري إال أنه رواه عن معمر عبد الرزاق الصنعاني وعبد الرزاق له أخطاء عن معمر بن
راشد ،قال الدارقطني " :عبد الرزاق يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب ".5
الوجه الرابع" :الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر".
فقد رواها عن الزهري معمر بن راشد ووهم فيه على معمر كما قال الدارقطني ،6وقال الترمذي ":وروى عمران
القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ وقد خولف عمران

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.166/1،
 2موضح أوهام الجمع والتفريق.460/2 ،
 3تقريب التهذيب ،ص.393
 4فتح الباري شرح صحيح البخاري.276/12 ،
 5شرح علل الترمذي.300/1 ،
 6العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.166/1،
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في روايته عن معمر " ،1وقال البزار " :وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده ألن الحديث رواه معمر وإبراهيم بن
سعد وابن إسحاق والنعمان بن راشد عن الزهري عن عبيد هللا عن أبي هريرة أن عمر قال ألبي بكر:
(...الحديث) فقلب عمران إسناد هذا الحديث فجعله عن معمر عن الزهري عن أنس عن أبي بكر "

2

الوجه الخامس" :الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً".
فقد رواها عن الزهري شعيب بن أبي حمزة وهو من أثبت الناس في الزهري  ،ويونس بن يزيد وهو وإن كان في
روايته عن الزهري وهماً قليالً كما تقدم في ترجمته إال أنه في هذا الوجه قد وافق شعيب بن أبي حمزة وقد قال ابن
حجر العسقالني عنه " :وثقه الجمهور مطلقاً وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه أو يحدث من حفظه
فإذا حدث من كتابه فهو حجة " ، 3فهو لم يخالف في هذه الرواية شعيب بن أبي حمزة  ،وهذا الرواية تحمل على
أن أبا هريرة -رضي هللا عنه -سمع الحديث من النبي -صلى هللا عليه وسلم -وليس بمستبعد أن يكون قد حضر
مجلس أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما  ،قال ابن حجر العسقالني  " :وقال يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد
بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث فساقه
على أنه من مسند أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر وال عمر أخرجه مسلم وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل
الحديث من النبي -صلى هللا عليه وسلم -وحضر مناظرة أبي بكر وعمر ، 4".ولذلك فقد أخرجا صاحبا
الصحيحين الحديث من أوجه وهذا أحدها .
الوجه السادس " :الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة".
فقد رواها عن الزهري صالح بن أبي األخضر وهو ضعيف يعتبر به كما تم بيانه في ترجمته ،وروايته هذه
مخالفة لرواية من هم أوثق منه.
الوجه السابع " :الزهري عن سعيد عن أبي هريرة".
فقد رواه عن الزهري شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وكالهما ثقة ،وهم من الطبقة األولى من أصحاب
الزهري.
ولذلك ومن خالل دراستنا لتلك األوجه فالذي يترجح هو الوجه األول والثاني والخامس والسابع.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
األوجه الراجحة أسانيدها صحيحة؛ ألن رواتها ثقات.

 1سنن الترمذي.352/4 ،
 2مسند البزار.98/1 ،
 3فتح الباري شرح صحيح البخاري.455/1 ،
 4المرجع السابق.276/12 ،
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الحديث الثالث

ِ ِ
ِ
النِب ِي صلَّى هللا عَليه وسلم :سُلوا هللا العفو و ِ
ِ
ٍ
ِ َّ
العاف َي َة .الحديث.
َ
َ
َ
َ
وسئل َعن َحديث ُع َمرَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن ّ َ
ُ
صر ُّي ،و ُِ
ِ
تادةَُ ،عن ُحم ِيد ِ
الب ِ
حم ِنَ ،عن
بن َع ِبد َّ
َفقالَ :رواهُ ُح َميد بن َع ِبد َّ
نه؛ َف َرواهُ َق َ
اختلف َع ُ
مي ِر ُّي َ
حم ِن الح َ
الر َ
َ
الر َ
ٍ َّ ِ ِ
ِ
تادة َك َذلِ َك.
يم بن َحّيانَ ،عن َق َ
ُع َمرَ ،عن أَبي َبكرَ ،حدث به ُسَل ُ
ِ
ٍ ِ
و ُِ
ابن َع ٍ
باسَ ،عن ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
مي ِرِّيَ ،ع ِن ِ
كر.
نهَ ،عن َق َ
اختلف َعن ُسَليمٍَ ،فقيل َع ُ
تادةَ ،عن ُح َميد الح َ
َ
ٍ
ٍ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
َصم ِع ُّيَ ،حَّدثنا
حر بن ُس َويد َ
َحَّدثنا ب َذلك ُم َحمد بن َمخَلد ،قالَ :حَّدثنا حات ُم بن الليثَ ،حَّدثنا َب ُ
الح َنف ُّيَ ،حَّدثنا األ َ
ان.
يم بن َحّي َ
ُسَل ُ
ِ
مي ِرِّيَ ،عن أَِبي َب ٍ
تادةَ ،ف َرواهُ َعن ُحم ِيد ِ
ذكر ُع َمر وال ابن
بن َع ِبد َّ
َوَرواهُ أَُبو التَّّي ِ
كر ،وَلم َي ُ
اح َفخاَلف َق َ
حم ِن الح َ
الر َ
َ
1
يه أَص ُّح ألَنَّه ِثَق ٌة ،وزاد ِف ِ
ِِ
َع ٍ
يه ُعمرِ ،
ِ
قبوَل ٌة.
وز َ
ُ
يادتُ ُه َم ُ
باسَ ،وَق ُ
ول ُسَلي ِم بن َحّيان ف َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :حميد بن عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر.
رواته:
 -1حميد بن عبد الرحمن :هو حميد بن عبد الرحمن الحميري 2البصري.

3

 -1قال ابن سيرين :هو أفقه أهل البصرة ،4قال ابن حبان :كان فقيهاً عالماً ،5ووثقه العجلي ،6وقال ابن حجر
العسقالني :ثقة فقيه.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر.
رواته:
 -1حميد بن عبد الرحمن الحميري :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.43
الوجه الثالث :حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي بكر.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .167/1،
 2الحميري :بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر الراء المهملة ،هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل،
نزلت أقصى اليمن( .األنساب للسمعاني)270/2 ،
 3تهذيب الكمال.381/7 ،
 4المرجع السابق.381/7 ،
 5الثقات.147/4 ،
 6معرفة الثقات.323/1 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.275
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رواته:
 -1حميد بن عبد الرحمن الحميري :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.43
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :حميد بن عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر.
أخرجه أحمد في مسنده(220/1حديث )50بلفظ " أال إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين،
أال إن الصدق والبر في الجنة ،أال إن الكذب والفجور في النار " .وكذلك النسائي في السنن
الكبرى(326/9حديث ،)10655والضياء المقدسي في األحاديث المختارة (73/1حديث ،)2وأبو يعلى في مسنده
(20/1حديث ،)8وابن حجر العسقالني في اتحاف المهرة(229/8حديث ،)9269والطبراني في المعجم األوسط
(471/14حديث ،)6893جميعهم من طريق قتادة.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن حميد بن عبد الرحمن:
قتادة :وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 1أبو الخطاب البصري ،ت117ه.

2

قال سعيد بن المسيب :ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة ،3وقال يحيى بن سعيد :قتادة حافظ كان إذا سمع الشيء
علقه ،4قال ابن حبان :كان من حفاظ أهل زمانه  ...وكان مدلسا ،5ووثقه العجلي ،6وابن معين ،7وقال أحمد بن
حنبل :كان قتادة أحفظ أهل البصرة ال يسمع شيئاً إال حفظه ،8وقال أبو زرعة :قتادة من أعلم أصحاب الحسن،9
وقال الذهبي :الحافظ المفسر ،10وقال ابن حجر :ثقة ثبت ،11أما تدليسه فقد ذكره اإلمام ابن حجر العسقالني في
المرتبة الثالثة 12وهي من أكثروا من التدليس فلم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع.
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت يدلس.
الوجه الثاني :حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
 1السدوسي :بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة هذه النسبة إلى جماعة قبائل ،منها :سدوس بن شيبان ...ومنها :أبو الخطاب
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن غنى( .انظر
األنساب للسمعاني)235/3،
 2تهذيب الكمال.499/23 ،
 3الجرح والتعديل.133/7 ،
 4المرجع السابق.134/7 ،
 5الثقات.321/5 ،
 6معرفة الثقات.215/2 ،
 7الجرح والتعديل.135/7 ،
 8المرجع السابق.135/7 ،
 9تهذيب الكمال.516/23 ،
 10الكاشف.134/2 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.798
 12طبقات المدلسين ،ص.43
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الوجه الثالث :حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي بكر.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه األول " حميد بن عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر " لثقة راويه ،وهو
الوجه الذي رجحه اإلمام الدارقطني ( رحمه هللا تعالى ) حيث قال " :وقول سليم بن حيان فيه أصح
ألنه .

1

رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ وذلك لالنقطاع بين قتادة وعبد الرحمن الحميري
قال اإلمام يحيى بن معين (رحمه هللا تعالى) ":لم يسمع من ابن أبي مليكة وال من حميد بن عبد الرحمن
الحميري".

2

الحديث الرابع

ِ ِ
ِ
كر :أََّنه َقبل الحجر ،وقالَ :لوال أَِّني أرَيت رسول هللا َّ
وسلم ُيَقِبُلك
وسئل َعن َحديث ُع َمرَ ،عن أَِبي َب ٍ ُ َ
ََ
صلى هللا َعَليه َ
َ
َ ُ َُ
ُ
ما َقبلتكَ ،فقال :ي ِ ِ
يه سَليمان بن ِبالَ ٍل ،عن َش ِر ِ
بن أَِبي َن ِم ٍر ،و ُِ
نه؛ َف َرواهُ أَُبو َب ٍ
يك ِ
وهو َعبد
كر األ َ
رو ُ ُ
ََُ
َعشى ُ
اختلف َع ُ
َ
َ

ِِ
يس أَخو ِإ ِ
بن ِبالَ ٍل ،عن َش ِر ِ
بن أَِبي أُو ٍ
يك ِ
َكب ُرَ ،عن سَليمان ِ
سماعيل ِ
بن أَِبي َن ِم ٍرَ ،عن
الحميد بن أَِبي أ َُو ٍ ُ
َ
يس األ َ
َ
َ
ُ
ٍ
ِ
وعبد هللا بن ٍ
وهبَ ،ف َروياهُ َعن سَليمان ِ
لحةَ ،عن ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
ِعيسى ِ
بن
بن َ
كرَ ،وخاَلَف ُه خالد بن َمخَلدَ ،
ط َ
َ
ُ
َ
َ
ِبالَ ٍل ،عن َش ِر ِ
لحةَ ،عن َرُج ٍل َحَّدثَ ُه َلم ُيس ِّميا ُعمر ،وال َغ َيرهُ َعن أَِبي َب ٍ
بن أَِبي َن ِم ٍرَ ،عن ِعيسى ِ
يك ِ
كر.
بن َ
َ
ط َ
َ
َ
َ

وَقوُلهما أَشب ُه ِب َّ ِ
تاب َع ُهما َعبد الملِ ِك بن مسَلمةَ ،عن سَليمان ِ
بن ِبالَ ٍل.
الصوابَ ،و َ
َ
ُ
ُ
َ َ
َ
أوالً :أوجه االختالف:

3

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن ال ـراوي المختلف عنـه وهـي:
الوجه األول_ سليمان بن بالل ،عن شريك بن أبي نمر ،عن عيسى بن طلحة عن عمر ،عن أبي بكر.
رواته:
 -1سليمان بن بالل :هو سليمان بن بالل القرشي التيمي أبو محمد ويقال أبو أيوب المدني ثقة من
الثامنة ،ت 177ه.

4

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .167/1،
 2تهذيب التهذيب.319/8 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .168-167،
 4تهذيب الكمال.372/11 ،
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وثقه ابن معين ،1وأحمد بن حنبل ،2ويعقوب بن شيبة ،3والنسائي ،4وقال أبو حاتم :5مقارب ،6وقال
الذهبي :ثقة إمام ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة.
9

 -2شريك بن أبي نمر :شريك بن عبد هللا بن أبي نمر القرشي أبو عبد هللا المدني ،ت140ه.

وثقه العجلي ،10ومحمد بن سعد ،11وذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما أخطأ ،12وقال ابن معين:
ليس بالقوي ،13وقال مرة :ليس به بأس ،14وقال النسائي :ليس بالقوي ،15وقال ابن حجر العسقالني:
صدوق يخطئ.16
خالصة القول في الراوي :صدوق يخطئ.
17

 -3عيسى بن طلحة :هو عيسى بن طلحة بن عبيد هللا القرشي التيمي أبو محمد المدني ،ت100ه
وثقه العجلي ،18وابن معين ،19والنسائي ،20وقال الذهبي :من الحكماء العقالء ،21وقال ابن حجر
العسقالني :ثقة فاضل.

22

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :سليمان بن بالل ،عن شريك بن أبي نمر ،عن عيسى بن طلحة عن رجل عن أبي بكر.
رواته:
 1تاريخ ابن معين رواية الدوري.165/3 ،
 2الجرح والتعديل.103/4 ،
 3تهذيب الكمال.374/11 ،
 4المرجع السابق.374/11 ،
 5الجرح والتعديل.103/4 ،
 6قال اإلمام السخاوي رحمه هللا تعالى :من القرب ضد البعد ،ومعــناه :أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات (فتح المغيث)365/1 ،
 7الكاشف.457/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.405
 9تهذيب الكمال.475/12 ،
 10معرفة الثقات .453 /1،
 11تهذيب الكمال.476/12،
 12الثقات.360/4،
 13تاريخ ابن معين رواية الدوري.169/3،
 14الجرح والتعديل.364/4،
 15الضعفاء والمتروكين ،ص.133
 16تقريب التهذيب ،ص.436
 17تهذيب الكمال.615/22 ،
 18معرفة الثقات.199/2 ،
 19تهذيب الكمال.615/22 ،
 20المرجع السابق.615/22 ،
 21الكاشف.110/2 ،
 22تقريب التهذيب ،ص.768
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 -1سليمان بن بالل :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.45
 -2شريك بن أبي نمر :صدوق يخطئ ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.46
 -3عيسى بن طلحة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.46
 -4رجل :مبهم.
ثانياً :تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :سليمان بن بالل ،عن شريك بن أبي نمر ،عن عيسى بن طلحة ،عن عمر ،عن أبي بكر.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :عن سليمان بن بالل ،عن شريك بن أبي نمر ،عن عيسى بن طلحة عن رجل عن أبي بكر.
أخرجه ابن حجر العسقالني في المطالب العالية(444/6حديث )1230وأبو بكر المروزي في مسند أبي
بكر(ص185حديث )119كالهما من طريق خالد بن مخلد.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن سليمان بن بالل:
خالد بن مخلد :وهو خالد بن مخلد القطواني 1أبو الهيثم ،ت213ه.

2

وثقه العجلي وقال :فيه قليل تشيع ،وكان كثير الحديث ،3وكذلك وثقه صالح بن محمد جزرة ،4وقال عثمان بن
أبي شيبة :ثقة صدوق ،5وذكره ابن حبان في الثقات ،6وقال ابن معين :ليس به بأس ،7وقال أحمد بن حنبل:
أحاديثه مناكير ،8وقال أبو حاتم :يكتب حديثه9وال يحتج به ،10وقال أبو داود :صدوق ولكنه يتشيع ،11وقال ابن
حجر العسقالني :صدوق يتشيع.12
خالصة القول في الراوي :صدوق.

 1القطواني :بفتح القاف والطاء المهملة والواو وفي آخرها النون هذا موضع بالكوفة ،ولعله اسم رجل أو قبيلة نزلت هذه الموضع ،فنسب الموضع إليهم.
(األنساب للسمعاني)525/4 ،
 2تهذيب الكمال.163/8 ،
 3معرفة الثقات.331/1 ،
 4تهذيب التهذيب .101/3،
 5المرجع السابق.102/3،
 6الثقات البن حبان.224/8 ،
 7تاريخ ابن معين رواية الدارمي.104/1 ،
 8الجرح والتعديل.354/3 ،
 9المرجع السابق.354/3 ،
 10ميزان االعتدال.425/2 ،
 11تهذيب الكمال.163/8 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.291
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ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذين الوجهين هو الوجه الثاني " سليمان بن بالل ،عن شريك بن أبي نمر ،عن عيسى بن
طلحة عن رجل عن أبي بكر ".لآلتي:
كل من خالد بن مخلد وعبد هللا بن وهب 1كما ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى،
 -1هذا الوجه يرويه ٌ
فتكون رواية عبد الحميد بن أبي أويس 2مخالفة لمن هم أكثر منه عدداً ،وأضبط منه.
 -2ترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،حيث قال " :وقولهما أشبه بالصواب "

3

رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
أتوقف في الحكم على اإلسناد؛ ألن فيه رجالً مبهماً.
الحديث الخامس

وسِئل عن حِد ِ
النِب ِي َّ
يث ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
كرَ ،ع ِن َّ
وسلمِ :إّنا ال
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
َ
ُ
وزياد بن س ٍ
عدَ ،ع ِن ُّ
س ،وأَُبو أُو ٍ
طولِ ِهَ ،فقالَ :رواهُ مالِ ُك بن أ ََن ٍ
يسِ ،
الزْه ِرِّيَ ،عن
ِب ُ
َ
َ
ِ
ِ
ٍِ ِ
نهمُ :جو ِ
أَِبي َب ٍ
شر
كرَ ،حَّدث ِبه َعن مالك َك َذلك َج َ
يرَي ُة بن أَسماء ،وبِ ُ
ماع ٌة ،م ُ
َ

يث
الحِد ُ
ص َدَق ٌةَ ،
ُن َ
ور ُث ما تَ َركنا َ
بن أ ٍ
مالِ ِك ِ
َوسَ ،عن ُع َمرَ ،عن
رزو ٍق،
مرو بن َم ُ
بن ُع َمرَ ،
وع ُ

ٍ
الفرِو ُّي ،والهيثَم بن حِب ٍ
َسنُدوا َهِذِه األَلفاظ َعن ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
كرَ ،و َغ ُيرُهم
وإِ
انَ ،فأ َ
يب بن َغزو ُ
سحاق ُ
ُ
َ
بن ُم َحمد َ َ
َ
َ ُ
ي ِ ِ
ِ
سندها ،عن عمر ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ٍِ
وسلم.
رويه َعن مالك َفُي ُ
َ َُ َ
َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
وروى هذا ِ
عمٌر ،وابن أَِبي َعِت ٍ
َسنُدوا َهِذِه األَلفاظ،
يقُ ،
مزة ،وأسامة بن زيدَ ،
يب بن أَِبي َح َ
وغ ُيرُهمَ ،فأ َ
ََ َ
وش َع ُ
َ
الحديث َم َ
النِب ِي َّ
بن أ ِ
بن َ ِ
َوس ِ
َعن مالِ ِك ِ
ِ َّ
وسلم.
صلى هللا َعَليه َ
الح َدثانَ ،عن ُع َمرَ ،عن ّ َ
كر ِ ِ
وَذ َكروا ِفي ِ ِ
ول هللا َّ
يق ،أََّنه قال :أَنا وِل ُّي رس ِ
ِ
َعم ُل َكما
الصّد ِ ُ
َ
َ ُ
الحديث َعن ُع َمرَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
وسلم أ َ
صلى هللا َعَليه َ
َ
َُ
ِ
بن أ ِ
يرَ ،ع ِن ُّ
َوس ِ
َسن َدهُ َعن مالِ ِك ِ
ول هللا صَّلى هللا َعَليه وسلم ،وَرواهُ َعبد الملِ ِك بن ُعم ٍ
بن
الزْه ِرِّيَ ،فأ َ
َعمل َرُس ُ
َ
َ
َ
َ
َ

النِبي َّ
الح َد ِ
ثانَ ،عن أَِبي َبك ـ ـ ٍر :أ َّ َّ
ذكر َب َين ُهما ُع َمر بن
ص َدَق ٌةَ ،لم َي ُ
ور ُث ما تَ َ
وسلم ،قال :ال ُن َ
َ
ركنا َ
صلى هللا َعَليه َ
َن ّ َ
ِ ِ 4
ِ
بن عم ٍ ِ ِ
ط ِ
ِ
ابَ ،حَّدث ِب ِه َعن َع ِبد الملِ ِك ِ
الحديث.
الخ ّ
َ
ير َك َذلك َتليد بن ُسَليمان َ
وحدهُ ،وَلم َي ُكن بالَق ِوِّي في َ
َُ
َ
أوالً :أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن عمر ،عن أبي بكر.

 1قال عنه ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ عابد (تقريب التهذيب ،ص)556
 2قال عنه ابن حجر العسقالني :ثقة (تقريب التهذيب)563 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني168/1 ،
 4المرجع السابق170-168/1،
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رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2مالك بن أوس بن الحدثان :هو مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع ،ت91ه.

1

قال ابن حبان :كان من فصحاء العرب ومن زعم أن له صحبة فقد وهم ،2وقال يحيى بن معين :ليست
له صحبة ،3وقال أبو حاتم :ال تصح له صحبة ،4وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش :ثقة ،5وقال
ابن حجر العسقالني :له رؤية.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة ،مختلف في صحبته.
الوجه الثاني :الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن عمر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2مالك بن أوس بن الحدثان :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.49
الوجه الثالث :الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2مالك بن أوس بن الحدثان :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.49
ثانياً :تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن عمر ،عن أبي بكر.
أخرجه البزار في مسنده (183/1حديث508/6 ،103حديث )2546وأبو يعلى في مسنده (13/1حديث)3
كالهما من طريق مالك ،وأخرجه ابن القانع في معجم الصحابة (62/2حديث )496والخطيب البغدادي في تاريخ
بغداد (352/14حديث )4238كالهما من طريق أبي أويس.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1مالك-2 ،أبو أويس

 1تهذيب الكمال.121/27 ،
 2الثقات.382/5 ،
 3تاريخ بن معين رواية الدوري.52/3 ،
 4الجرح والتعديل.203/8 ،
 5تهذيب الكمال.123/27 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.913
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 -1مالك :هو مالك بن أنس ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.26
 -2أبو أويس :وهو عبد هللا بن عبد هللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي 1أبو أويس المدني،
ت167ه.
قال البخاري :ما روى من أصل كتابه فهو أصح ،2وقال ابن سعد :كان كثير الحديث ،3وقال عثمان بن سعيد
الدارمي :ضعيف الحديث ،4وقال ابن معين :ليس بثقة ،وقال مرة :صدوق ليس بحجة ،5وقال أحمد بن
حنبل :صالح ،وقال مرة :ليس به بأس ،6وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به وليس بالقوى ،7وقال أبو
زرعة :صالح صدوق كأنه لين ،8وقال الدارقطني عن حديثه عن الزهري :في بعضها شيء ،9وقاال يعقوب
بن شيبة وأبو داوود :صالح الحديث ،10وقال النسائي :ليس بالقوي ،11وقال ابن حجر العسقالني :صدوق
يهم

12

خالصة القول في الراوي :صدوق يهم.
الوجه الثاني :الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن عمر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه البخاري في صحيحه (80/4حديث )3094ومسلم في صحيحه (1376/3حديث )49وأبو داوود في سننه
(100/3حديث)2965

والترمذي

في

سننه

(255/3حديث)1610

والبيهقي

في

السنن

الكبرى

(297/6حديث )13104والبزار في مسنده (183/1حديث189/103،3حديث )974وأبو يعلى في مسنده
(151/2حديث )838وأبو عوانة في مستخرجه (245/4حديث )6666جميعهم من طريق مالك بن أنس ،
وأخرجه البخاري في صحيحه (89/5حديث )4033وأحمد في مسنده (300/3حديث )1781والبيهقي في السنن
الكبرى (298/6حديث )13751وكذلك في السنن الصغرى (21/4حديث )2969جميعهم من طريق شعيب بن
أبي حمزة  ،وأخرجه البخاري في صحيحه (149/8حديث )6728من طريق عقيل  ،وأخرجه أحمد في مسنده

 1االصبحي :بفتح االلف وسكون الصاد المهملة وفتح الباء المنقوطة بنقطة في آخرها حاء مهملة ،هذه النسبة إلى أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك بن
زيد بن سداد بن زرعة وهو من يعرب بن قحطان ،وأصبح صارت قبيلة( .األنساب للسمعاني)174/1 ،
 2التاريخ الكبير.127/5 ،
 3الطبقات الكبرى ،ص.445
 4تاريخ بغداد.173/1 ،
 5الجرح والتعديل.92/5 ،
 6تهذيب الكمال.166/15 ،
 7الجرح والتعديل.92/5 ،
 8المرجع السابق.92/5 ،
 9سؤاالت البرقاني للدارقطني ،ص.73
 10تهذيب التهذيب.245/5 ،
 11المرجع السابق.245/5 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.518
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( 306/1حديث417/1 ، 172حديث14/3 ، 336حديث25/3 ، 1391حديث125/3 ، 1406حديث)1550
والبيهقي في السنن الكبرى (58/8حديث )13751وكذلك في معرفة السنن واآلثار(214/9حديث)4091
والنسائي في السنن الكبرى (99/6حديث )6275والبزار في مسنده (54/1حديث153/3 ، 2حديث، 518
189/3حديث )975وأبو يعلى في مسنده (13/1حديث )4جميعهم من طريق عمرو بن دينار  ،وأخرجه أحمد
في مسنده (416/1حديث )333والنسائي في السنن الكبرى (98/6حديث )6273والبيهقي في السنن الكبرى
(298/6حديث )13105وأبو عوانة في مستخرجه (247/4حديث )6668جميعهم من طريق معمر  ،وأخرجه
أبو عوانة في مستخرجه (245/4حديث )6665من طريق سفيان بن عيينة ،وأخرجه كذلك
(249/4حديث )6675من طريق عبد الملك بن عمير .
د ارسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1مالك بن أنس-2 ،شعيب بن أبي حمزة-3 ،عقيل-4 ،عمرو بن دينار-5 ،معمر-6 ،سفيان بن عيينة،
-7عبد الملك بن عمير.
 -1مالك بن أنس :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.26
 -2شعيب بن أبي حمزة :ثقة من أثبت الناس في الزهري ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.35
 -3عقيل :وهو عقيل بن خالد ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.35
 -4عمرو بن دينار :وهو عمرو بن دينار المكي أبو محمد األثرم الجمحي 1مولى موسى بن باذام مولى بني
2

جمح ،ت126ه.

قال شعبة :لم َأر مثله ،3وقال يحيى بن سعيد القطان :عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة ،4وقال ابن عيينة:
ثقة ثقة ثقة ،5ووثقه العجلي ،6وأبو زرعة ،7وأبو حاتم ،8والنسائي ،9وقال الذهبي :إمام ،10وقال ابن حجر

العسقالني :ثقة ثبت

11

 1الجمحي :بضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني جمح( .األنساب للسمعاني)85/2 ،
 2تهذيب الكمال.5/22 ،
 3الجرح والتعديل.147/1 ،
 4المرجع السابق.231/6 ،
 5المرجع السابق.231/6 ،
 6معرفة الثقات.175/2 ،
 7الجرح والتعديل.231/6 ،
 8تهذيب الكمال.11/22 ،
 9المرجع السابق.11/22 ،
 10الكاشف.75/2 ،
 11تقريب التهذيب :ص.734
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خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -5معمر :هو معمر بن راشد ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.37
 -6سفيان بن عيينة :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
 -7عبد الملك بن عمير :وهو عبد الملك بن عمير بن سويد ن جارية القرشي ويقال اللخمي 1أبو عمرو ويقال
2

أبو عمر الكوفي ،ت136ه.

وثقه العجلي 3وابن معين 4وقال مرة :مخلط ،5وكان سفيان الثوري يعجب من حفظه ،6وقال أحمد بن حنبل:
مضطرب الحديث جداً مع قلة حديثه ،ما أرى له خمسمائة حديث ،وقد غلط في كثير منها7وقال مرة :ضعف
جداً ،8وسئل عن قول سفيان الثوري فيه فقال :هذا وهم ،إنما هو عبد الملك بن ابي سليمان ،وعبد الملك بن عمير
لم يوصف بالحفظ ،9وقال أبو حاتم الرازي :ليس بحافظ هو صالح ،تغير حفظه قبل موته ،10وصفه الدارقطني
وابن حبان بالتدليس ،11وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس.12
أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني في المرتبة الثالثة ،13وهي من أكثر من التدليس فلم يحتج األئمة
من أحاديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع.
خالصة القول في الراوي :صدوق ربما دلس.
الوجه الثالث :الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه الطبراني في المعجم األوسط (26/5حديث )4578وتمام الرازي في فوائده (72/2حديث )1174كالهما
عن طريق عبد الملك بن عمير.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
عبد الملك بن عمير :صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه الثاني من الحديث ذاته ،ص.52

 1اللخمي :بفتح الالم المشددة وسكون الخاء المعجمة ،هذه النسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام (األنساب للسمعاني)132/5 ،
 2تهذيب الكمال.375/18 ،
 3الثقات للعجلي.104/2 ،
 4تاريخ ابن معين رواية الدوري.272/3 ،
 5الجرح والتعديل.361/5 ،
 6المرجع السابق.361/5 ،
 7المرجع السابق.360/5 ،
 8المرجع السابق.361/5 ،
 9المرجع السابق.360/5 ،
 10المرجع السابق.361/5 ،
 11طبقات المدلسين ،ص.41
 12تقريب التهذيب ،ص.625
 13طبقات المدلسين ،ص.41
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ثالثاً :الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه الوجوه هو الوجه الثاني " الزهري ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن عمر ،عن النبي
صلى هللا عليه وسلم ".وذلك لرواية الثقات األكثر عدداً لهذا الوجه فيكون هو المحفوظ ،أما الوجه األول فلم يروه
عن مالك بهذا اإلسناد إال بشر بن عمر ،وقد قال اإلمام البزار رحمه هللا تعالى ":وال نعلم روى هذا الحديث عن
مالك هكذا إال بشر بن عمر 1".فيكون بذلك مخالفاً للرواية المحفوظة ،وكذلك الحال بالنسبة لرواية عبد الملك بن
عمير الذي خالف من هم أضبط وأكثر منه عدداً.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث السادس

ِ ِ
ِ
بن عّفان ،عن أَِبي ب ٍ ِ
النِب ِي َّ
الصِّد ِ ِ َّ
وسلم :أََّن ُه َسأََل ُه ما َنجاةُ َهذا
َ
ُسئل َعن َحديث ُعثمان ِ َ
َ
كر ّ
صلى هللا َعَليه َ
يقَ ،عن ّ َ
ِ ِِ
اختلِف عنه ِفي ِإ ِ
ِ
سنادِهَ ،فرواه ابن أ ِ
َخي ُّ
يث َرواهُ ُّ
األ ِ
وع َم ُر بن
َمر؟ ُهو َحِد ٌ
الزْه ِر ُّي ،و ُ
نهُ ،
الزْه ِرِّي من ِرو َاية الواقد ِّي َع ُ
َ ُ
َ ُ
وعيسى بن الم َّ
طلِ ِب ،وأَبو هارون المدِن ُّي ُ ُّ
الس ِ
رج ُّيِ ،
س ِع ِيد ِ
فاء.
بن َسر َجة َّ
ََ
وكل ُهم ُ
ُ ُ
ض َع ٌ
ُ
َ
َ
ول و ِ
فاتََّفُقوا عَلى َق ِ
ِ
احٍدَ ،رووهُ َع ِن ُّ
مرو ِ
بن َع ِ
بن المسيَّبَ ،عن َع ِبد هللا ِ
الزْه ِرِّيَ ،عن س ِع ِيد ِ
العاصَ ،عن
بن
َ
ُ
َُ
َ
كر ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ ُّ ِ
يق ،وَرواهُ َعبد هللا بن ِب ٍ
الم َسيَّب،
شر َّ
ُعثمانَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
الصّد ِ َ
الرّقى ،وَليس بالحافظَ ،عن الزْهرِّيَ ،عن َسعيد بن ُ
اإل ِ
ِ
كر ،أَسَقط ِمن ِ
اب َع ِن ُّ
سناد َعبد هللا بن َع ٍ
َعن ُعثمانَ ،عن أَِبي َب ٍ
جال
مرو......و َّ
الزْه ِرِّي ،قالَ :حَّدثَني ِر ٌ
الصو ُ

َن ُعثمان بن َعّفان َد َخل َعَلى أَِبي َب ٍ
ِمن األ ِ
َنصار َلم ُي َس ِّم ِهم أ َّ
كر ....الحديث.
أوالً_ أوجه االختالف:

2

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،عن عثمان ،عن أبي بكر
الصديق.
رواته-1 :الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
-2سعيد بن المسيب :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
الوجه الثاني :الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن عثمان ،عن أبي بكر الصديق.
 1مسند البزار.183/1 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.173-171/1 ،
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رواته-1 :الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
-2سعيد بن المسيب :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
الوجه الثالث :الزهري ،عن رجال من األنصار رضي هللا عنهم ،عن عثمان ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا
عنه.
رواته-1 :الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.34
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،عن عثمان ،عن أبي بكر
الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن عثمان ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (20/1حديث )9والمروزي في مسند أبي بكر (47/1حديث )7والبيهقي في شعب
اإليمان (107/1حديث )91والبوصيري في اتحاف الخيرة (64/1حديث )2والخطيب في تاريخ بغداد
(92/2حديث )177جميعهم من طريق عبد هللا بن بشر.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
عبد هللا بن بشر :هو عبد هللا بن بشر بن النبهان الرقي مولى بني يربوع قاضي الرقة.

1

وثقه ابن معين ،2والذهبي ،3وذكره ابن حبان في الثقات ،4وقال مرة :كان يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث
األثبات ،5قال أبو زرعة :ال بأس به ،6وقال النسائي :ليس به بأس ،7وقال عثمان الدارمي :ليس بذاك ،8وقال
الدارقطني :وليس بالحافظ.9
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :الزهري ،عن رجال من األنصار ،عن عثمان ،عن أبي بكر الصديق.

 1تهذيب الكمال.336/14 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدوري.450/3 ،
 3الكاشف.540/1 ،
 4الثقات البن حبان.56/6 ،
 5الضعفاء والمتروكين البن الجوزي.116/2 ،
 6الجرح والتعديل.14/5 ،
 7تهذيب الكمال.336/14 ،
 8تاريخ ابن معين رواية الدوري.450/3 ،
 9العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.172/1 ،
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أخرجه أحمد في مسنده (201/1حديث )20من طريق شعيب ،وأخرجه أبو يعلى في مسنده (22/1حديث)10
والبوصيري في اتحاف الخيرة (69/1حديث )8كالهما من طريق صالح بن كيسان ،وأخرجه عبد الرزاق في
مصنفه (285/11حديث )20554والبزار في مسنده (56/1حديث )4كالهما من طريق معمر.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1شعيب-2 ،صالح بن كيسان-3 ،معمر.
 -1شعيب :وهو شعيب بن أبي حمزة ،ثقة من أثبت الناس في الزهري ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني،
ص.35
1

 -2صالح بن كيسان :وهو صالح بن كيسان المدني أبو محمد ويقال أبو الحارث ،ت145ه.

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وأبو حاتم ،4والنسائي ،5وعبد الرحمن بن خراش ،6وقال الذهبي :ثقة جامع
للفقه والحديث والمروءة ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -3معمر :وهو معمر بن راشد ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.37
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه األوجه هو الوجه الثالث " الزهري ،عن رجال من األنصار ،عن عثمان ،عن أبي بكر
الصديق " ،وذلك لآلتي:
 -1رواية الثقات من كبار أصحاب الزهري لهذا الوجه.
 -2ترجيح أهل العلم لهذا الوجه منهم:
 اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) حيث قال" :والصواب عن الزهري ،قال :حدثني رجال مناألنصار-لم يسمهم-أن عثمان بن عفان دخل على أبي بكر "

 1تهذيب الكمال.79/13 ،
 2معرفة الثقات.464/1 ،
 3تاريخ ابن معين رواية ،ص.43
 4الجرح والتعديل.411/4 ،
 5تهذيب الكمال.82/13 ،
 6المرجع السابق.82/13 ،
 7الكاشف.498/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.447
 9العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.173/1 ،
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9

طأَ ِف ِ
َّللاِ ْب ُن ِب ْش ٍر َف َذ َك َرهُ َع ِن ُّ
الزْه ِرِّيَ ،ع ْن َس ِع ِيد
يه َع ْبُد َّ
َخ َ
 اإلمام البزار رحمه هللا تعالى حيث قالَ ":وأ ْ1
ِ
ِ
ال صالِ ٌح َع ِن ُّ
ص ِار"
ْب ِن اْل ُم َسِّي ِبَ ،وإَِّن َما َّ
الص َو ُ
الزْه ِرِّي َق َ
الَ :حَّدثَني َرُج ٌل م َن ْاأل َْن َ
اب َما َق َ َ
 اإلمام الخطيب البغدادي رحمه هللا تعالى حيث قال ":روى هذا الحديث عبد هللا بن بشر الرقي عنالزهري ،وقيل :عن مالك بن أنس ،وعن ابن أبي ذئب جميعاً ،عن الزهري مثله ،ورواه ابن أخي
الزهري ،واسمه محمد بن عبد هللا بن مسلم ،وعمر بن سعيد بن سرحة التنوخي ،وعيسى بن المطلب
المديني ،ثالثتهم عن الزهري ،عن ابن المسيب ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،عن عثمان.

الَ :حَّدثَِني رجال من األنصار لم يسمهم أن عثمان
وكال القولين وهم والصواب " :عن الزهريَ ،ق َ
دخل على أبي بكر " رواه كذلك عن الزهري الحفاظ من أصحابه.
منهم يونس بن يزيد ،وعقيل بن خالد ،وغيرهما" .

2

رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح ألن رواته ثقات.
الحديث السابع

النِب ِي صَّلى هللا عَليه وسلم " :ما ِمن ع ٍبد ي ِ
سِئل عن حِد ِ
بن أَِبي طالِ ٍب ،عن أَِبي ب ٍ ِ
يث َعلِ ِي ِ
َّ
الصِّد ِ
ذن ُب
َ
َ
َ ُ
َ
َ َ
كر ّ
َ
يقَ ،عن ّ َ
ُ
ّ
ضأُ ثُم ي ِ
وي َكنَّى أَبا الم ِغ ِ
ثمان بن الم ِغ ِ
وهو
وهو ُع ُ
صّلي الحديثَ ".فقالَ :رو ُاه ُع ُ
ثمان بن أَِبي ُزرَعةُ ،
يرةُ ،
يرة ُ
ُ َ
ُ َ
َذ ًنبا َف َيتََو َّ ّ ُ َ
الفزِارِّيَ ،عن َعلِ ِي ِ
يعة الوالِِب ِيَ ،عن أَسماء ِ
َعشىَ ،رواهُ َعن َعلِ ِي ِ
بن أَِبي طالِ ٍب ......
الح َك ِم َ
ثمان األ َ
ُع ُ
بن َ
بن َربِ َ
ّ
ّ
ّ
ِ
بن ِ
ِ
بن ِ ِ
وخاَلَف ُهم َعلِ ُّي بن عاِب ٍ
يعة ِ
سَ ،ف َرواهُ َعن ُعثمان ِ
ناجٍدَ ،عن َعلِ ٍي.......
المغ َيرةَ ،عن أَبي صاد ٍقَ ،عن َربِ َ
َ
ُ
ّ
بن عاِب ٍ
ير ُّيَ ،ف َرواهُ َعن َعلِ ِي ِ
الج َب ِ
سَ ،عن ُعثمانَ ،عن َرُج ٍلَ ،عن َعلِ ٍيَ ،وَرَوى َهذا
وسف ُ
َوخاَلَف ُه ُع َبيد هللا بن ُي ُ
ّ
ّ
رض ُّي ،عن ِإ ِ
اك الع ِ
السِب ِ
الضح ِ
يع ُّي ،و ُِ
ِ
بن َعّي ٍ
سماعيل ِ
اش،
الحِديث أَُبو ِإسحاق َّ
َ
اختلف َع ُ
الو ّهاب بن َّ ّ
ُ
َ
نه َف َرواهُ َعبد َ
ِ
ِ
ِ ِ
بن أَِبي َعّي ٍ
عت َعلِي بن أَِبي طالِ ٍبَ ،عن أَِبي َب ٍ
َعن أَبان ِ
كر.
الهمدان ِّي ،قالَ :سم ُ
اشَ ،عن أَبي إسحاق َ
ّ
سماعيلَ ،فقال ِف ِ
اب بن نجدة ،عن ِإ ِ
وخاَلَف ُه َعبد الو ّه ِ
الحار ِث ،أَو َغ ِِ
ِ
يره َعن َعلِ ٍيَ ،عن أَِبي
يه َعن أَِبي ِإسحاقَ ،ع ِن
َ َ َ
َ
َ
ّ
ِ
طاء ،رواه عن ِإ ِ
بن ع ٍ
بن َعّي ٍ
عبة ِ
سماعيل ِ
ٍ
اجَ ،عن أَِبي ِإسحاق،
الح ّج ِ
َ ُ َ
وسى بن ُم َحمد ِ َ
اشَ ،عن ُش َ
بن َ
َبكرَ ،وخاَلَف ُهم ُم َ
َعن َعلِ ٍيَ ،عن أَِبي َب ٍ
َحًدا وموسى هذا متروك الحديث مقدسي يعرف بأبي طاهر المقدسي.
كرَ ،لم َي ُ
ذكر َب َين ُهما أ َ
ّ
قاضي الم ِ
بن ي ِزيد ِ
دائ ِنَ ،عن أَِبي ِإسحاقَ ،عن َع ِبد َخ ٍ
يرَ ،عن َعلِ ٍيَ ،عن
ورواه داود بن مهران الدباغ َعن ُع َمر ِ َ
َ
ّ
بن م َّرةَ ،عن َع ِبد هللا ِ
مرو ِ
بن َي ِزيدَ ،عن َع ِ
الف َرُج بن اليمان ،رواه َعن ُعمر ِ
أَِبي َب ٍ
بن َسَل َمةَ ،عن َعلِ ٍي،
كرَ ،وخاَلَف ُه َ
ُ
َ
ّ
 1مسند البزار.209/1 ،
 2تاريخ بغداد.92/2 ،

56

ِ
كر ،وروى هذا الحِديث أَبو المثََّنى سَليمان بن ي ِزيد و ُِ
مزة ُّ
الزَب ِ
ير ُّي،
نهَ ،ف َحَّدث ِبه َعبد هللا بن َح َ
ُ ُ
اختلف َع ُ
َعن أَِبي َب ٍ َ َ َ َ
َ
َ
ُ ُ
كر .ووِهم ِف ِ
بن ِ
ناف ٍع الصايِ ِغَ ،عن أَِبي المثََّنىَ ،ع ِن الم ِغ ِ
بن َعلِ ٍيَ ،عن َعلِ ٍيَ ،عن أَِبي َب ٍ
يرة ِ
َعن َع ِبد هللا ِ
يه ،وإِنَّما
ُ َ
ّ
ََ
ُ
ّ
ّ
رواه أَبو المثَنَّى ،ع ِن المقب ِرِي ،واختلِف ع ِن الم ِ ِ ِ
ابن ِ
ِ
الح ّذاء المِد ِين ُّيَ ،ع ِن ِ
ٍ
ناف ٍع،
ُ
َ
َ
َُ
َُ ّ
قبرِّي فيهَ ،فقالُ :مسل ُم بن َعمرو َ ُ َ
َ ُ ُ ُ
ٍِ
قب ِرِّيَ ،عن أَِبي ُه َريرةَ ،عن َعلِ ٍيَ ،عن أَِبي َب ٍ
ِ ِ
َع ِن ِ
ابن َّ
كرَ ،وَرواهُ َسعد بن
الم ُ
المثَنى ُسَليمان بن َيزيدَ ،عن َسعيد َ
ُ
ّ
ِِ
ِ ٍِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
قب ِرِّي ،أََّن ُه س ِم َع ُه ِمن َعلِ ِي ِ
بن أَِبي س ِع ٍيد الم ُ ِ
س ِع ِيد ِ
بن أَِبي
الم ُ
َ
قبر ُّيَ ،عن أَخيه َعبد هللا بن َسعيدَ ،عن َجّده أَبي َسعيد َ
َ
َ
َ
ّ
ِِ
ِ
سنادا وأَص ُّحها ما َرواهُ الثَّ ِ
طالِ ٍبَ ،عن أَِبي َب ٍ
تاب َع ُهما َعن
كر ،وَلم َي ُ
ومن َ
ور ُّي ،و ِم َ
سعٌرَ ،
َحسُنها إ ً َ
ذكر فيه أَبا ُه َريرَةَ ،وأ َ
ِ
الم ِغ َيرِة.
ُعثمان بن ُ

1

أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى في هذا الحديث أحد عشر وجهاً عن الراوي األول المختلف عنه وهي:
الوجه األول :عثمان بن المغيرة ،عن علي بن ربيعة الوالبي ،عن أسماء بن الحكم الفــــــزاري ،عن علي بن أبي
طالب رضي هللا عنه.
رواته-1 :عثمان بن المغيرة :هو عثمان بن المغيرة الثقفي 2موالهم أبو المغيرة الكوفي.

3

وثقه العجلي ،4وأحمد بن حنبل ،5وابن معين ،6وأبو حاتم ،7والنسائي ،8وقال الذهبي :وثقوه ،9وقال ابن
حجر العسقالني :ثقة.
خالصة القول في الراوي :ثقة.

-2علي بن ربيعة الوالبي :هو علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي

10

األسدي ويقال البجلي أبو المغيرة

11

الكوفي.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .180/1،
 2الثقفي :بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء ،هذه النسبة إلى ثقيف ،وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن
بن مضر وقيل ان اسم ثقيف قسي ،ونزلت أكثر هذه القبيلة بالطائف وانتشرت منها في البالد( .األنساب للسمعاني)509-508/1 ،
 3تهذيب الكمال.498/19 ،
 4معرفة الثقات.131/2 ،
 5العلل ومعرفة الرجال.481/2 ،
 6الجرح والتعديل.167/6 ،
 7المرجع السابق.167/6 ،
 8تهذيب الكمال.498/19 ،
 9الكاشف.13/2 ،
 10الوالبي :بفتح الواو وكسر الالم والباء المنقوطة بواحدة هذه النسبة إلى والبة ،وهي حي من بني أسد( .األنساب للسمعاني)568/5 ،
 11تهذيب الكمال.431/20 ،
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وثقه العجلي ،1وابن معين ،2والنسائي ،3وابن سعد ،4وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،5وقال ابن حجر
العسقالني :ثقة.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3أسماء بن الحكم الفــــــزاري :هو أسماء بن الحكم الفزاري 7وقيل السلمي أبو حسان الكوفي.

8

وثقه العجلي ،9وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يخطئ ،10وقال محمد بن سعد :وكان قليل الحديث،11
وقال ابن حجر العسقالني :صدوق.

12

خالصة القول في الراوي :صدوق.
الوجه الثاني :عثمان بن المغيرة ،عن أبي صادق ،عن ربيعة بن ناجد ،عن علي رضي هللا عنه.
رواته:
-1عثمان بن المغيرة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.57
-2أبو صادق :هو أبو صادق األزدي الكوفي قيل اسمه مسلم بن يزيد وقيل عبد هللا بن ناجذ.

13

وثقه يعقوب بن أبي شيبة ،14وقال ابن أبي حاتم :روى عن على بن ابى طالب رضى هللا عنه مرسال،15
وقال أبو حاتم :مستقيم الحديث ،16وقال محمد بن سعد :وكان قليل الحديث ،17وقال الذهبي :وثق.18
وقال ابن حجر العسقالني :صدوق وحديثه عن علي مرسل.

19

خالصة القول في الراوي :صدوق.

 1معرفة الثقات.153/2 ،
 2الجرح والتعديل.185/6 ،
 3تهذيب الكمال.432/20 ،
 4المرجع السابق.282/7 ،
 5الجرح والتعديل.185/6 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.696
 7الفزاري :بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعد األلف هذه النسبة إلى فزارة وهي قبيلة كان منها جماعة من العلماء واالئمة( .األنساب للسمعاني،
)380/4
 8تهذيب الكمال.533/2 ،
 9معرفة الثقات223/1،
 10الثقات.59/4 ،
 11الطبقات الكبرى.225/6 ،
 12تقريب التهذيب ،ص135
 13تهذيب الكمال.412/33 ،
 14المرجع السابق412/33 ،
 15الجرح والتعديل.199/8 ،
 16المرجع السابق.200/8 ،
 17الطبقات الكبرى.296/6 ،
 18الكاشف.435/2 ،
 19تقريب التهذيب ،ص.1161
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-3ربيعة بن ناجد :هو ربيعة بن ناجد األزدي ويقال األسدي الكوفي.

1

وثقه العجلي ،2وابن حجر العسقالني.3
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :عثمان بن المغيرة ،عن رجل ،عن علي رضي هللا عنه.
رواته:
 -1عثمان بن المغيرة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.57
 -2رجل :مبهم.
الوجه الرابع :أبو إسحاق السبيعي ،قال سمعت علي بن أبي طالب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :هو عمرو بن عبد هللا بن عبيد ويقال عمرو بن عبد هللا بن علي ويقال عمرو
6

بن عبد هللا بن أبي شعيرة واسمه ذو يحمد الهمداني 4أبو إسحاق السبيعي 5الكوفي ،ت129ه.

وثقه العجلي ،7وابن معين ،8وأحمد بن حنبل ،9وأبو حاتم الرازي ،10والنسائي ،11وذكره ابن حبان في
الثقات وقال :وكان مدلساً ،12وقال عنه الذهبي :أحد األعالم ،13وقال ابن حجر العسقالني :ثقة مكثر
عابد من الثالثة اختلط بأخرة.

14

فأما اختالطه ،فقد جعله اإلمام العالئي رحمه هللا تعالى من أصحاب القسم األول وهم من لم يوجب ذلك لهم
ضعفا أصال ولم يحط من مرتبته إما لقصر مـ ــدة االخ ـتالط ...وإما ألنه لم يرو شيئا حال اختالطه فسلم حديثه
من الوهم.

15

 1تهذيب الكمال.145/9 ،
 2معرفة الثقات.359/1 ،
 3تقريب التهذيب ،ص.323
 4الهمداني :بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة ،هي منسوبة إلى همدان ،وهي قبيلة من اليمن( .األنساب للسمعاني)647/5 ،
 5السبيعي :بفتح السين المهملة وكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها العين المهملة هذه النسبة إلى سبيع ،وهو
بطن من همدان ...وبالكوفة محلة معروفة يقال لها :السبيع لنزول هذه القبيلة بها ،ومسجد أبي إسحاق في المحلة معروف( .األنساب للسمعاني)318/3 ،
 6تهذيب الكمال.102/22 ،
 7معرفة الثقات.179/2 ،
 8الجرح والتعديل.243/6 ،
 9المرجع السابق.243/6 ،
 10المرجع السابق.243/6 ،
 11تهذيب الكمال.110/22 ،
 12الثقات.177/5 ،
 13الكاشف.82/2 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.739
 15المختلطين ،ص.35

59

وأما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى من المرتبة الثالثة وهم من أكثروا من التدليس
فلم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع.

1

خالصة القول في الراوي :ثقة مدلس.
الوجه الخامس :أبو إسحاق السبيعي ،عن الحارث أو غيره ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمته في الوجه الرابع من الحديث ذاته ،ص.59
 -2الحارث :هو الحارث بن عبد هللا األعور الهمداني أبو زهير الكوفي.

2

قال العجلي :كان الحارث متهماً ،3قال أبو إسحاق السبيعي :كان كذوباً ،4وقال ابن معين :ليس به
بأس ،5وقال مرة :ضعيف ،6وقال أبو حاتم الرازي :ليس بقوي وال ممن يحتج بحديثه ،7وقال أبو زرعة :ال
يحتج بحديثه ،8وقال أبو خيثمة :كذاب ،9وقال الذهبي :لين ،10وقال ابن حجر العسقالني :في حديثه
ضعف.

11

قال اإلمام ابن عبد البر (رحمه هللا) ":ولم يبن من الحارث كذب وإنما ُن ِقم عليه افراطه في حب على
وتفضيله له على غيره ومن ههنا وهللا أعلم كذبه الشعبي ألن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر".

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه السادس :أبو إسحاق السبيعي ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمته في الوجه الرابع من الحديث ذاته ،ص.59
الوجه السابع :أبو إسحاق السبيعي ،عن عبد خير ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 1طبقات المدلسين ،ص.42
 2تهذيب الكمال.244/5 ،
 3معرفة الثقات.178/1 ،
 4الجرح والتعديل.78/3 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدوري.360/3 ،
 6الجرح والتعديل.79/3 ،
 7تهذيب الكمال.249/5 ،
 8المرجع السابق.249/5 ،
 9الجرح والتعديل.79/3 ،
 10الكاشف.303/1 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.211
 12جامع بيان العلم وفضله.154/2،
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12

 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة مدلس ،تقدمت ترجمته في الوجه الرابع من الحديث ذاته ،ص.59
1

 -2عبد خير :هو عبد خير بن يزيد ويقال بن يحمد الهمداني أبو عمارة الكوفي.

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وقال الذهبي :ثقة مخضرم ،4وقال ابن حجر العسقالني :مخضرم ثقة.

5

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثامن :أبو المثنى سليمان بن يزيد ،عن المغيرة بن علي ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
7

 -1أبو المثنى سليمان بن يزيد :هو أبو المثنى الخزاعي 6أبو المثنى الخزاعي الكعبي المدني.

قال أبو حاتم :منكر الحديث ليس بقوى ،8وقال ابن حبان :شيخ يخالف الثقات في الروايات ال يجوز
االحتجاج به وال الرواية عنه إال لالعتبار ،9وقال ابن حجر العسقالني :ضعيف.

10

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -2المغيرة بن علي :لم أقف له على ترجمة.
الوجه التاسع :أبو المثنى سليمان بن يزيد ،عن المقبري ،عن المغيرة بن علي ،عـــن علــي ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو المثنى سليمان بن يزيد :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه الثامن من الحديث ذاته ،ص.61
 -2المقبري :هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري

11

12

أبو سعد المدني ،ت126ه.

وثقه علي بن المديني ،13والعجلي ،14وأبو زرعة ،1والنسائي ،2وعبد الرحمن بن خراش ،3وابن حجر
العسقالني ،4وق ـال أحمد بن حنبل :ليس به بأس ،5وقال أبو حاتم :صدوق.6
 1تهذيب الكمال.469/16 ،
 2معرفة الثقات.70/2 ،
 3الجرح والتعديل.38/6 ،
 4الكاشف.619/1 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.567
 6الخزاعي :بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي ،وفي آخرها العين المهملة ،هذه النسبة إلى خزاعة( .األنساب للسمعاني)358/2 ،
 7تهذيب الكمال.256/24 ،
 8الجرح والتعديل.149/4 ،
 9تهذيب التهذيب.199/12 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.1200
 11المقبري :بفتح الميم ،وسكون القاف ،وضم الباء (المعجمة بنقطة) وفي آخرها راء مهملة ،هذه النسبة قريبة من االولى وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري،
وكنيته أبو سعيد ،قال أبو حاتم بن حبان :نسب إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها ،واسم أبيه كيسان ،وكان مكاتبا المرأة من بني ليث( .األنساب للسمعاني،
)361/5
 12تهذيب الكمال.467/10 ،
 13المرجع السابق.470/10 ،
 14معرفة الثقات.399/1 ،
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خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3المغيرة بن علي :لم أقف له على ترجمة.
الوجه العاشر :سعيد المقبري ،عن أبي هريرة ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1سعيد المقبري :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه التاسع من الحديث ذاته ،ص.61
الوجه الحادي عشر :أبو سعيد المقبري ،سمعه من علي بن أبي طالب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو سعيد المقبري :هو كيسان أبو سعيد المقبري المدني صاحب العباء مولى أم شريك ،ت100ه.

7

وثقه العجلي ،8والواقدي ،9وقال النسائي :ال بأس به ،10وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

11

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :عثمان بن المغيرة ،عن علي بن ربيعة الوالبي ،عن أسمــاء بـن الحكم الفـــزاري ،عن علي بن أبي
طالب.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (390/2حديث )623وأبو داوود في سننه (86/2حديث )1521والترمذي في سننه
(431/1حديث107/5 ، 406حديث )3006والنسائي في السنن الكبرى (160/9حديث، 10178
51/10حديث )11012وأحمد في مسنده (223/1حديث )56والبيهقي في الشعب (401/5حديث)7078
والضياء المقدسي في األحاديث المختارة (86/1حديث )11والمروزي في مسند أبي بكر (50/1حديث )11وابن
حجر العسقالني في اتحاف المهرة (234/8حديث )9278جميعهم من طريق أبي عوانة  ،وأخرجه النسائي في
السنن الكبرى (159/9حديث )10175والحميدي في مسنده (2/1حديث )1والضياء المقدسي في األحاديث
المختارة (82/1حديث )7جميعهم من طريق مسعر ،وأخرجه ابن ماجه في سننه (513/2حديث )1395وأحمد
 1الجرح والتعديل.57/5 ،
 2تهذيب الكمال.470/10 ،
 3المرجع السابق.470/10 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.379
 5الجرح والتعديل.57/4 ،
 6المرجع السابق.57/4 ،
 7تهذيب الكمال.241/24 ،
 8معرفة الثقات.404/2 ،
 9تهذيب الكمال.241/24 ،
 10المرجع السابق.241/24 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.814
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في مسنده (179/1حديث )2والحميدي في مسنده (4/1حديث )4وأبو يعلى في مسنده (23/1حدبث )12وابن
أبي شيبة في مصنفه (210/5حديث )7724والضياء المقدسي في األحاديث المختارة (83/1حديث )8جميعهم
من طريق مسعر وسفيان  ،وأخرجه أحمد في مسنده (219/1حديث )47وأبو يعلى في مسنده (24/1حديث)13
والبيهقي في الشعب (408/5حديث )7077والضياء المقدسي في األحاديث المختارة (84/1حديث )9جميعهم
من طريق شعبة  ،وأخرجه أبو يعلى في مسنده (25/1حديث )15من طريق سفيان الثوري .
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن عثمان بن المغيرة:
 -1أبو عوانة-2 ،مسعر-3 ،سفيان الثوري-4 ،شعبة
 -1أبو عوانة :هو الوضاح بن عبد هللا اليشكري1أبو عوانة الواسطي 2البزاز 3مولى يزيد بن عطاء،
4

ت176ه.

وثقه العجلي ،5وابن معين ،6قال أحمد :إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت وإذا حدث من غير كتابه
فربما وهم ،7وقال أبو حاتم :كتبه صحيحة ،وإذا حديث من حفظه غلط كثي اًر وهو صدوق ثقة ،8وقال أبو
زرعة :بصري ثقة إذا حدث من كتابه ،9وقال الذهبي :ثقة متقن ،10وقال ابن حجر العسقالني :ثقة
ثبت.

11

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -2مسعر :هو مسعر بن كدام الهاللي

12

أبو سلمة الكوفي ،ت155ه.

13

 1اليشكري :بفتح الياء باثنتين المنقوطة من تحتها وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفي آخرها الراء ،ينسب إلى هذه القبيلة وهي يشكر جماعة( .األنساب
للسمعاني)697/5 ،
 2الواسطي :بكسر السين والطاء المهملتين ،هذه النسبة إلى خمسة مواضع :أولها :واسط العراق ،ويقال لها :واسط القصب ،...والثاني :منسوب إلى واسط
الرقة ،...والثالث :واسط نوقان ،وهي قرية على باب نوقان طوس يقال لها :واسط اليهود ،...والرابع :منسوب إلى واسط مرزاباد وهي قرية بالقرب من
مطير اباذ ،...والخامس :إلى واسط ،وهي قرية ببلخ( .األنساب للسمعاني)562-561/5 ،
 3البزاز :بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينهما ألف ،هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب واشتهر جماعة بها من المتقدمين والمتأخرين.
(األنساب للسمعاني )338/1،
 4تهذيب الكمال.441/30 ،
 5معرفة الثقات.340/2 ،
 6تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.185
 7الجرح والتعديل.40/9 ،
 8المرجع السابق.41/9 ،
 9المرجع السابق.41/9 ،
 10الكاشف.349/2 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.1036
 12الهاللي :هذه النسبة إلى بني هالل ،وهي قبيلة نزلت الكوفة( .األنساب للسمعاني)657/5 ،
 13تهذيب الكمال.462/27 ،
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قال شعبة :كنا نسمي مسع اًر المصحف ،1قيل ليحيى بن سعيد القطان :أيما أثبت هشام الدستوائي أو
مسع؟ قال ما رأيت مثل مسع ،كان مسعر من اثبت الناس ،2ووثقه العجلي ،3وابن معين،4
وأحمد بن حنبل ،5وأبو زرعة ،6وقال أبو حاتم الرازي :مسعر أتقن ،وأجود حديثا ،وأعلى إسنادا من الثوري
ومسعر أتقن من حماد بن زيد ،7قال ابن حبان :ثبتاً في الحديث ،8وقال الذهبي :أحد األعالم ،9وقال ابن
حجر العسقالني :ثقة ثبت.

10

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -3سفيان الثوري :ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
 -4شعبة :وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي

11

األزدي أبو بسطام الواسطي ،ت160ه.

12

قال سفيان الثوري :شعبة امير المؤمنين في الحديث ،13وقال حماد بن سلمة :إن أردت الحديث فالزم
شعبة ،14وقال يحيى بن سعيد :ليس أحد أحب إلي من شعبة وال يعدله أحد عندي وكان أعلم بالرجال،15
وقال ابن حبان :كان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضالً وهو أول من فتش بالعراق عن
أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين حتى صار علما يقتدى به ،16وقال العجلي :ثقة في الحديث
تقي وكان يخطئ في بعض األسماء وفي موضع ثبت نقي الحديث كان يخطئ في أسماء الرجال
قليالً ،17ووثقه أبو حـ ـ ـاتـ ـم ال ـ ـ ـرازي،18
وقـ ـ ـال أبـ ـ ـو زرعة :أثبت أصحاب أبى إسحاق الثوري وشعبة ،19وقال الذهبي :أمير المؤمنين في
الحديث ،20وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ متقن.

1

 1الجرح والتعديل.368/8 ،
 2المرجع السابق.369-368/8 ،
 3معرفة الثقات.274/2 ،
 4الجرح والتعديل.369/8 ،
 5المرجع السابق.369/8 ،
 6المرجع السابق.369/8 ،
 7المرجع السابق.369/8 ،
 8الثقات.508/7 ،
 9الكاشف.256/2 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.936
 11العتكي :بفتح العين المهملة ،والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق ،وكسر الكاف ،هذه النسبة إلى " عتيك " وهو بطن من األزد ،وهو :عتيك بن النضر ابن
األزد بن الغوث بن نبت مالك بن كهالن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح( .األنساب للسمعاني)153/4 ،
 12تهذيب الكمال.479/12 ،
 13الجرح والتعديل.369/4 ،
 14المرجع السابق.369/4 ،
 15المرجع السابق.369/4 ،
 16الثقات.446/6 ،
 17معرفة الثقات.456/1 ،
 18الجرح والتعديل.370/4 ،
 19المرجع السابق.370/4 ،
 20الكاشف.485/1 ،
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خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ متقن.
الوجه الثاني :عثمان بن المغيرة ،عن أبي صادق ،عن ربيعة بن ناجد ،عن علي.
أخرجه الطبراني في الدعاء (1626/3حديث )1734من طريق علي بن عابس.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن عثمان بن المغيرة:
2

 -1علي بن عابس :وهو علي بن عابس األسدي الكوفي.

قال ابن معين :ليس بشيء ،3ومرة :ضعيف ،4وقال البخاري :ليس بشيء ،5وضعفه إبراهيم بن يعقوب
الجوزجاني 6والنسائي 7وأبو الفتح األزدي ،8وقـال الذهبـي :ضعفوه ،9وقال ابن حجر العسقالني:
ضعيف.

10

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثالث :عثمان بن المغيرة ،عن رجل ،عن علي.
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (316/1حديث )359من طريق شعبة.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن عثمان بن المغيرة:
 -1شعبة :ثقة حافظ متقن ،تقدمت ترجمته في دراسة الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.64
الوجه الرابع :أبو إسحاق السبيعي ،قال سمعت علي بن أبي طالب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الخامس :أبو إسحاق السبيعي ،عن الحارث أو غيره ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه السادس :أبو إسحاق السبيعي ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه السابع :أبو إسحاق السبيعي ،عن عبد خير ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
 1تقريب التهذيب ،ص.436
 2تهذيب الكمال.503/20 ،
 3تاريخ ابن معين رواية الدوري.281/3 ،
 4الرجع السابق.446/3 ،
 5تهذيب التهذيب.301/7 ،
 6تهذيب الكمال.503/20 ،
 7المرجع السابق.503/20 ،
 8المرجع السابق.503/20 ،
 9الكاشف.42/2 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.699
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لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثامن :أبو المثنى سليمان بن يزيد ،عن المغيرة بن علي ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه التاسع :أبو المثنى سليمان بن يزيد ،عن المقبري ،عن المغيرة بن علي ،عـــن علــي ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه العاشر :سعيد المقبري ،عن أبي هريرة ،عن علي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الطبراني في الدعاء(ص518حديث )1845من طريق سليمان بن يزيد الكعبي.
دراسة الوجه العاشر :هذا الوجه يرويه عن سعيد المقبري:
 -1سليمان بن يزيد :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه الثامن من الحديث ذاته ،ص.61
الوجه الحادي عشر :أبو سعيد المقبري ،سمعه من علي بن أبي طالب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ( )101/2من طريق عبد هللا بن سعيد.
دراسة الوجه الحادي عشر :هذا الوجه يرويه عن أبي سعيد المقبري:
 -2عبد هللا بن سعيد :هو ابن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو عباد الليثي 1موالهم.

2

قال يحيى القطان :استبان لي كذبه في مجلس ،3وقال أحمد بن حنبل :منكر الحديث ،متروك الحديث ،4وقال
أبو حاتم :ليس بقوي ،5وقال أبو زرعة :ضعيف الحديث ليس يوقف منه على شيء ،6وقال النسائي :متروك
الحديث ،7وقال الذهبي :واه ،8وقال ابن حجر العسقالني :متروك.

9

خالصة القول في الراوي :متروك.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه األوجه هو الوجه األول وهو " عثمان بن المغيرة  ،عن علي بن ربيعة الوالبي  ،عن أسماء
بن الحكم الفزاري  ،عن علي بن أبي طالب " وذلك لرواية الثقات األكثر عدداً لهذا الوجه  ،فيكون بذلك هو الوجه
 1الليثي :بفتح الالم وتشديدها ،وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ،في آخرها ثاء منقوطة بثالث من فوقها ،هذه النسبة إلى ليث بن كنانة ،حليف بني
زهرة ،وإلى ليث بن بكر بن عبد مناه ،والمشهور بها :قارظ بن شيبة الليثي( .األنساب للسمعاني)151/5 ،
 2تهذيب الكمال.31/15 ،
 3الضعفاء الصغير للبخاري ،ص.68
 4الجرح والتعديل.71/5 ،
 5المرجع السابق.71/5 ،
 6المرجع السابق.71/5 ،
 7الضعفاء والمتروكين ،ص.152
 8الكاشف .558/1،
 9تقريب التهذيب ،ص.511
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المحفوظ  ،فأما الوجه الثاني وهو " عثمان بن المغيرة  ،عن أبي صادق  ،عن ربيعة بن ناجد  ،عن علي "
فيرويه علي بن عابس وهو ضعيف  ،فتكون روايته منكرة ومخالفة للرواية المحفوظة  ،وأما الوجه الثالث وهو "
عثمان بن المغيرة  ،عـ ـن رج ـ ـل  ،عن علي " ففيه علة وهو اإلبهام الموجود في السند  ،والوجه العاشر وهو "
سعيد المقبري  ،عن أبي هريرة  ،عن علي  ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " فراويه سليمان بن يزيد الكعبي وهو
ضعيف  ،فروايته منكرة  ،والوجه الحادي عشر وهو " أبو سعيد المقبري  ،سمعه من علي بن أبي طالب  ،عن
أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " فراويه عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد  ،وهو ضعيف أيضاً  ،فيترجح الوجه األول .
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده حسن؛ ألن فيه أسماء بن الحكم الفزاري وهو صدوق.
الحديث الثامن

ِ
صَّلى هللا َعَليه
وسئل عن حديث عبد الرحمن بن عوف ،عن أبي بكر الصديق "ثالث وددت أني سألت رسول هللا َ
ُ
وسلم عنها ،وددت أني سألته فيمن هذا األمر ،فال ينازعه أهله ،وددت أني كنت سألته هل لْلنصار في هذا
َ

حديث يرويه شيخ ألهل مصر يقال
األمر شيء؟ وددت أني كنت سألته عن ميراث العمة وابنة األخت ،فقال :هو
ٌ

له علوان بن داؤد و ُِ
ف عليه فيه ،فرواه عنه سعيد بن عفير عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد
اختل َ
الرحمن بن عوف ،عن ،صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيهَ ،عن أبي بكر الصديق.
وخالفه الليث بن سعد فرواه عن علوان ،عن صالح بن كيسان ،بهذا اإلسناد ،إال أنه لم يذكر بين علوان وبين

صالح حميد بن عبد الرحمن ،فيشبه أن يكون سعيد بن عفير ضبطه عن علوان ألنه زاد فيه رجال وكان سعيد بن
عفير من الحفاظ الثقات.

1

أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عليه وهما:
الوجه األول :علوان بن داؤد ،عن حميد بن عبد الرحمن ،عن صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبد الرحمن بن
عوف ،عن عبد الرحمن بن عوف ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1علوان بن داؤد:

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .182-181/1،
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علوان بن داود البجلي 1من أهل الكوفة ،2قال العقيلي :ال يتابع على حديثه وال يعرف إال به 3،قال
البخاري :منكر الحديث.4
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -2حميد بن عبد الرحمن :هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي 5أبو عوف
6

الكوفي ،ت189ه.

وثقه العجلي وقال :ثبت عاقل ناسك ،7وابن معين ،8وابن حجر ،9وأثنى عليه أحمد بن حنبل ووصفه
بخير.10
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3صالح بن كيسان :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس ،ص.55
11

 -4حميد بن عبد الرحمن بن عوف :هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ،ت95ه.

16

وثقه العجلي ،12وابن معين ،13وأبو زرعة ،14وعبد الرحمن بن خراش ،15وابن حجر العسقالني
خالصة القول في الراوي :ثقة.

الوجه الثاني :علوان بن داؤد ،عن صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبـد الرحمــن بن عـــوف ،عن عبد الرحمن
بن عوف ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1علوان بن داؤد :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.68
 -2صالح بن كيسان :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس.55 ،
 1البجلي :بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الجيم ،هذه النسبة إلى بجلة وهم رهط من سليم بن منصور يقال لهم بنو بجلة نسبوا إلى أمهم بجلة بنت هناءة بن
مالك بن فهم االزدي( .األنساب للسمعاني)286/1 ،
 2الثقات البن حبان526/8 ،
 3الضعفاء للعقيلي.419/3 ،
 4المرجع السابق.419/3 ،
 5الرواسي :بضم الراء وتخفيف الواو وفي آخرها السين المهملة فهو منسوب إلى بني رؤاس وهو الحارث بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن
معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهم من قيس عيالن( .األنساب
للسمعاني)97/3 ،
 6تهذيب الكمال.375/7 ،
 7معرفة الثقات.323/1 ،
 8تاريخ ابن معين رواية الدارمي.92/1 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.275
 10الجرح والتعديل.225/3 ،
 11تهذيب الكمال.381/7 ،
 12معرفة الثقات.323/1 ،
 13تاريخ ابن معين رواية ابن محرز.99/1 ،
 14الجرح والتعديل.225/3 ،
 15تهذيب الكمال.378/7 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.275
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 -3حميد بن عبد الرحمن بن عوف :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.68
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :علوان بن داؤد ،عن حميد بن عبد الرحمن ،عن صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبد الرحمن بن
عوف ،عن عبد الرحمن بن عوف ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (62/1حديث ،)43والضياء المقدسي في األحاديث المختارة
(89/1حديث ،)12والعقيلي في الضعفاء الكبير ( )419/3جميعهم من طريق سعيد بن عفير.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن علوان بن داؤد:
سعيد بن عفير :وهو سعيد بن كثير بن عفير األنصاري موالهم المصري ،ت226ه.

1

قال الدارقطني :من الحفاظ الثقات ،2وقال ابن عدي :صدوق ثقة ،3وقـ ـال أبو حاتم الـ ـرازي :لم يكن بالثبت كان
يق أر من كتب الناس ،وهو صدوق ،4ووثقه الذهبي ،5وقال بن حجر العسقالني :صدوق.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :علوان بن داؤد ،عن صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ،عن عبد الرحمن
بن عوف ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه الحاكم في مستدركه (344/4حديث )8115من طريق سعيد بن عفير ،وأخرجه العقيلي في الضعفاء
الكبير( )421/3من طريق الليث.
دراسة الوجه الثاني:
هذا الوجه يرويه عن علوان بن دؤاد:
 -1سعيد بن عفير-2 ،الليث.
 -1سعيد بن عفير :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.69
 -2الليث :وهو ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 7أبو الحارث المصري ،ت.175

8

وثقه ابن معين ،1وأحمد ،2ووثقه العجلي ،3والنسائي ،4وقال علي بن المديني :ثبت ،5وقال الذهبي :اإلمام،6
اإلمام ،6وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.7
 1تقريب التهذيب ،ص386
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.182/1 ،
 3الكامل في الضعفاء.471/4 ،
 4الجرح والتعديل.56/4 ،
 5المغني في الضعفاء.265/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.386
 7الفهمي :بفتح الفاء وسكون الهاء وفي آخرها الجيم هذه النسبة إلى فهم وهم بطن من قيس عالن (األنساب للسمعاني)413/4 ،
 8تهذيب الكمال.255/24 ،
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خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذين الوجهين هو األول وهو " علوان بن داؤد ،عن حميد بن عبد الرحمن ،عن صالح بن
كيسان ،عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ،عن عبد الرحمن بن عوف ،عن أبي بكر الصديق " ،وذلك لثقة
راويه وهو سعيد بن عفير ،ولبيان اإلمام أحمد رحمه أن الوجه الثاني مكذوب على الليث بن سعد " ،قال مهنا:
سألت أحمد ،عن حديث :الليث بن سعد ،عن صالح بن كيسان ،عن حميد بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،أنه دخل
على أبي بكر في مرضهَّ ،
فسلم عليه ،فقال" :أما إني ما آسي إال على ثالث فعلتُ َّ
هن" -الحديث؟ فقال أحمد :ليس

قلت :كيف ذا؟ قال :أُخذ من كتاب ابن ٍ
داب ،فوضعه على الليث".
صحيحاًُ .

8

لكن الحاكم في المستدرك قد روى الحديث من وجهه الثاني من طريق سعيد بن عفير ،فال يستبعد أن يكون علوان
السلفي .9
بن دؤاد كان تارة يذكر حميداً وتارة ال يذكره ،كما قال محقق كتاب العلل الدكتور محفوظ الرحمن َ
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:

الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ ألن فيه علوان بن داود وهو ضعيف.
الحديث التاسع

كر ِ ِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي صلَّى هللا عَليه وسلمِ :في عالَ ِ
ِ ِ
ِ
مات الم ِ
ِ
ناف ِقَ ،فقالُ :هو
َ
َ
الصّد ِ َ
وسئل َعن َحديث َسلمانَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
ُ
َ
ّ َ
ُ
يث ي ِ ِ
ِ
يه علِ ُّي بن ع ِبد األَعَلى الثَّعَلِب ُّي و ُِ
نه؛ َف َرواهُ َح ّكام بن سلمٍَ ،عن َعلِ ِي ِ
بن َع ِبد األَعَلىَ ،عن أَِبي
اختلف َع ُ
َ
رو َ
َحد ٌ َ
َ
ُ
ّ
طهمان ،عن علِ ِي ِ ِ
ِ ِ
ُنعمانَ ،عن أَِبي وّق ٍ
َسن َدهُ َعن َز ِيد ِ
بن
يم بن َ
بن َعبد األَعَلىَ ،فأ َ
اصَ ،عن َس َ
لمانَ ،وَرواهُ إبراه ُ
َ َ ّ
ِ
عمان مجهولِ ،
ِ
النِب ِي صلَّى هللا َعَليه وسلمَ ،وأَُبو ُّ
أَرَقمَ ،ع ِن َّ
يث
الحِد ُ
الن ِ َ ُ ٌ َ
وعل ُّي بن َعبد األَعَلى َليس بالَق ِوِّي ،و َ
َ
ّ َ
الحار ُث بن ح ِ
ِ
الن ِ
ط ِرب َغ ُير ثاِب ٍتَ ،وِقيلِ :إ ّن أَبا ُّ
ص َيرة ،وهللا أَعَل ُم.
عمان ُهو
ُمض َ
َ

10

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الـ ـراوي المختلف عنه وهما:
الوجه األول :علي بن عبد األعلى ،عن أبي نعمان ،عن أبي وقاص ،عن سلمان.
 1الجرح والتعديل.179/7 ،
 2تهذيب الكمال.261/24 ،
 3معرفة الثقات.230/2 ،
 4تهذيب التهذيب.414/8 ،
 5الثقات.180/3 ،
 6الكاشف.151/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.817
 8المنتخب من العلل للخالل ،ص.297
 9العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .182/1،
 10العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .186-185/1،
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2

رواته-1 :علي بن عبد األعلى :هو علي بن عبد األعلى بن عامر الثعلبي 1أبو الحسن الكوفي.

قال أحمد بن حنبل :ليس به بأس ،3وقال أبو حاتم :ليس بقوي ،4وقال النسائي :ليس به بأس ،5وقال
الذهبي :صدوق ،6وقال ابن حجر العسقالني :صدوق.

7

خالصة القول في الراوي :صدوق.
8

 -1أبو نعمان :أبو النعمان عن أبي وقاص.

قال أبو حاتم :مجهول ،9وقال الترمذي :مجهول ،10وقال ابن حجر العسقالني :مجهول.

11

خالصة القول في الراوي :مجهول.
12

 -2أبو وقاص :أبو وقاص.

قال أبو حاتم :مجهول ،13وقال ابن حجر العسقالني :مجهول.

14

خالصة القول في الراوي :مجهول.
الوجه الثاني :علي بن عبد األعلى ،عن أبي نعمان ،عن أبي وقاص ،عن زيد بن أرقم ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
رواته:
 -1علي بن عبد األعلى :صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.71
 -2أبو النعمان :مجهول ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.71
 -3أبو وقاص :مجهول ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.71
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :علي بن عبد األعلى ،عن أبي نعمان ،عن أبي وقاص ،عن سلمان.
 1الثعلبي :بفتح الثاء المنقوطة بثالث وسكون العين المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى القبائل وإلى الصنعة( .األنساب للسمعاني،
)505/1
 2تهذيب الكمال.46/21 ،
 3العلل ومعرفة الرجال.283/3 ،
 4الجرح والتعديل.195/6 ،
 5تهذيب الكمال.44/21 ،
 6الكاشف.43/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.700
 8تهذيب الكمال.350/34 ،
 9الجرح والتعديل.449/9 ،
 10تهذيب التهذيب.233/12 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.1215
 12تهذيب الكمال.391/34 ،
 13الجرح والتعديل.452/9 ،
 14تقريب التهذيب ،ص1221
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أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (270/6حديث )6186من طريق مهران بن أبي عمر.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن علي بن عبد األعلى:
مهران بن أبي عمر :مهران بن أبي عمر العطار 1أبو عبد هللا الرازي.

2

وثقه أبو حاتم ،3وابن معين 4وقال :وكان عنده غلط كثير في حديث سفيان ،5وقال النسائي :ليس بالقوي،6
وقال البخاري :في حديثه اضطراب ،7وقال الذهبي :فيه لين ،8وقال ابن حجر العسقالني :صدوق له أوهام سيء
الحفظ.9
خالصة القول في الراوي :صدوق له أوهام.
الوجه الثاني :علي بن عبد األعلى ،عن أبي نعمان ،عن أبي وقاص ،عن زيد بن أرقم ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
أخرجه أبو داود في سننه (456/4حديث )4997والترمذي في سننه (375/4حديث )2633والبيهقي في اآلداب
(ص127حديث )307والطبراني في المعجم الكبير (199/5حديث )5080والبيهقي في السنن الكبرى
(198/10حديث )21395جميعهم من طريق إبراهيم بن طهمان.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن علي بن عبد األعلى:
إبراهيم بن طهمان :وهو إبراهيم بن طهمان ابن شعبة الخراساني

10

أبو سعيد ،ت168ه.

11

وثقه إسحاق بن راهويه ،12وابن معين ،13وأحمد بن حنبل ،14وأبو داود ،1وعثمان بن سعيد الدارمي ،2وقال أبو
حاتم الرازي :صدوق حسن الحديث ،3وقال ابن حجر العسقالني :ثقة يغرب وتُكلم فيه لإلرجاء ويقال رجع عنه.
عنه.

4

4

 1العطار :هذه النسبة إلى بيع " العطر " والطيب ،والمنتسبون إلى هذه الصنعة جماعة كثيرة من العلماء والمحدثين (األنساب للسمعاني)207/4،
 2تهذيب الكمال.595/28 ،
 3الجرح والتعديل.301/8 ،
 4تهذيب الكمال.595/28 ،
 5المرجع السابق.595/28 ،
 6المرجع السابق.597/28 ،
 7التاريخ الكبير.429/7 ،
 8الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.300/2 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.976
 10الخراساني :بضم الخاء المعجمة وفتح الراء والسين المهملتين وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى خراسان وهي بالد كبيرة ،فأهل العراق يظنون أن من
الري إلى مطلع الشمس خراسان ،وبعضهم يقولون :إذا جاوزت حد سواد العراق وهو جبل حلوان فهو أول حد خراسان إلى مطلع الشمس ،وهو اسم مركب
بالعجمية ومعناه بالعربية موضع طلوع الشمس( .األنساب للسمعاني)337/2 ،
 11تهذيب الكمال.108/2 ،
 12المرجع السابق.111/2 ،
 13تاريخ ابن معين رواية الدوري.354/4 ،
 14الجرح والتعديل.107/2 ،
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خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو " علي بن عبد األعلى ،عن أبي نعمان ،عن أبي وقاص ،عن زيد بن أرقم ،عن
النبي -صلى هللا عليه وسلم "-وذلك لثقة راويه السيما وأن البخاري ومسلم رحمهما هللا قد أخرجا له في
الصحيحين.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:

الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لجهالة ٍ
كل من أبي النعمان وأبي الوقاص.
قال أبو حاتم الرازي (رحمه اللهتعالى) :الحديثان مضطربان ،وفي اإلسناد مجهوالن :أَبو النعمان وأبو الوقاص.5
الحديث العاشر

وسِئل عن حديث الزبير بن العوام عن أبي بكر فقال " يا معشر المسلمين استحيوا من هللا فوالذي نفسي بيده إني
ُ
حديث يرويه يونس بن يزيد عن ُّ
الزْه ِري،
ألظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي حياء من ربي ،".فقال :هو
ٌ

َعن ُع ْروة بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر قال استحيوا من هللا ،وخالفه معمر فرواه عن ُّ
الزْه ِريَ ،عن ُع ْروة َعن
6
ِ
ُّ ِ
رسالً عن أبي بكر.
َعائ َشة أن أبا بكر قال ذلك ،ورواه عقيل عن الزْهري ُم َ
أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :الزهري ،عن عروة بن الزبير ،عن أبيه ،عن أبي بكر.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2عروة بن الزبير :هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي
األسدي7أبو عبد هللا المدني ،ت94ه

8

 1تهذيب الكمال.111/2 ،
 2المرجع السابق.111/2 ،
 3الجرح والتعديل.107/2 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.109
 5علل الحديث البن أبي حاتم.274/2 ،
 6العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.186/1 ،
 7األسدي :بفتح االلف والسين المهملة وبعدها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى أسد وهو اسم عدة من القبائل ،منهم أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب من قريش ،وإلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ،وإلى أسد بن ربيعة بن نزار ،وإلى أسد بن دودان( .األنساب
للسمعاني)138/1 ،
 8تهذيب الكمال.12/20 ،

73

وثقه العجلي وقال :كان رجالً صالحاً لم يدخل في شيء من الفتن ،1وق ـ ـال اب ـن حبـ ـان :كان من أفاضل
أهل المدينة وعلمائهم ويق أر كل يوم ربع القرآن في المصحف ،2وقال محمد بن سعد :كان ثقة كثير
الحديث فقيهاً عالماً مأموناً ثبتاً ،3وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه مشهور.

4

خالصة القول في الراوي :ثقة فقيه مشهور.
الوجه الثاني :الزهري ،عن عروة ،عن عائشة ،عن أبي بكر.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2عروة :عروة بن الزبير ،ثقة فقيه مشهور ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.73
الوجه الثالث :الزهري عن أبي بكر.
رواته-1 :الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الزهري ،عن عروة بن الزبير ،عن أبيه ،عن أبي بكر.
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان (240/6حديث )7732وابن المبارك في الزهد (ص107حديث )316وابن أبي
الدنيا في مكارم األخالق (ص40حديث )92جميعهم من طريق يونس بن يزيد ،وأخرجه أبو نعيم في حلية األولياء
( )34/1من طريق عقيل.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1يونس بن يزيد-2 ،عقيل
 -1يونس بن يزيد :ثقة إال أن في روايته عن الزهري وهماً قليالً ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني،
ص.38
 -2عقيل :عقيل بن خالد ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.35
الوجه الثاني :الزهري ،عن عروة ،عن عائشة ،عن أبي بكر.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :الزهري عن أبي بكر.
 1معرفة الثقات.133/2 ،
 2الثقات.195-194/5 ،
 3تهذيب الكمال.15/20 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.674
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لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
\ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه األول وهو" الزهري ،عن عروة بن الزبير ،عن أبيه ،عن أبي بكر " لرواية الثقات من
أصحاب الزهري لهذا الوجه فيكون هو المحفوظ.
رابعا_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الحادي عشر

وسِئل عن حِد ِ
النِب ِي َّ
مانَ ،عن أَِبي َب ٍ
الي ِ
يث ُح َذ َيفة ِ
كرَ ،ع ِن َّ
َخفى ِمن
وسلم ،قالِّ :
يكم أ َ
رك ِف ُ
الش ُ
بن َ
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
يث بن أَِبي سَليمٍ ،واختلِف ع ِ ِ
رو ِ
يج ،عن َل ِ
الن ِ
َدِب ِ
يث َي ِ
يث ِ
يب َّ
بن
مل الحديثَ ،فقالُ :هو َحِد ٌ
يه َل ُ
ُ
نه فيهَ ،ف َرواهُ ابن ُج َر ٍ َ
َ ُ
ُ
أَِبي سَليمٍ ،عن أَِبي مح ٍ
مان ،عن أَِبي ب ٍ ِ
الع ِز ِ
يخ َل ُهَ ،-عن ُح َذ َيفة ِ
الصِّد ِ
يز بن ُمسلِ ٍم
مد َ -ش ٍ
الي ِ َ
َ
بن َ
َ
يق ،خاَلَف ُه َعبد َ
َُ
كر ّ
ُ
بن أَِبي سَليمٍ ،عن أَِبي مح ٍ
الَقسملِ ُّيَ ،فرواه عن َل ِ
مد ،عن م ِ
سارَ ،عن أَِبي َب ٍ
بن َي ٍ
عق ِل ِ
يث ِ
حم ِن بن
كرَ ،وقال َعبد َّ
َ
َ ُ َ
َُ
الر َ
َ َ
ُ
ََ

يع ،عن م ِ
ِ
ِ ِ ِ
سَليمان ِ ِ
ِ ِ
سارَ ،عن أَِبي َب ٍ
بن َي ٍ
عق ِل ِ
كرَ ،وقال أَُبو
بن أَبي َ
الجونَ ،عن َليث بن أَبي ُسَليمٍَ ،عن ُعثمان بن َرف ٍ َ َ
ُ
ٍ
ير مس ًّمى ،عن م ِ
عق ٍلَ ،عن أَِبي َب ٍ
ٍ ِ
عف ٍر ّ ِ
كرَ ،وقال َج ِر ُير بن
الفزِار ُّي ،وأَُبو َج َ
ِإسحاق َ
َ َ
الراز ُّيَ ،عن َليثَ ،عن َرُجل َغ ُ َ
كر ،وِقيل :عنه عن َل ٍ
ع ِبد الح ِم ِيد ،عن َل ٍ
يث ،عمن حَّدثَه ،عن م ِ
سارَ ،عن أَِبي َب ٍ
بن َي ٍ
عق ِل ِ
يخ ِمن َع َن َزة،
يثَ ،عن َش ٍ
َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ
كر ،وقال عبد الو ِار ِث بن س ِع ٍيد ،عن َل ٍ
صاحب لِي ،عن م ِ
عن م ِ
ِ
عق ٍلَ ،عن أَِبي َب ٍ
عق ٍلَ ،عن أَِبي
يث ،قالَ :حَّدثَِني
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
كر ،وروى هذا ِ
ورِي ،عن ِإ ِ
َّ
سماعيل ِ
الن ِ
بن َكِث ٍ
حيى ِ
ير أَِبي َّ
بن
الحديث َش ُ
ضرَ ،عن ُسفيان الث ِ ّ َ
َب ٍ َ َ َ َ
يبان بن َف ُّرو ٍخَ ،عن َي َ
َ
1
كر ِ ِ
ٍِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
ِ
ٍ
وسلم.
الصّد ِ َ
أَبي خالدَ ،عن َقيسَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
أوال :أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى في هذا الحديث سبعة أوجه عن الـ ـ ـراوي المخت ـلف عن ـه:
الوجه األول :ليث بن أبي سليم ،عن أبي محمد ،عن حذيفة بن اليمان ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي ،ت148ه.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.193-192/1 ،
 2تهذيب الكمال.279/24 ،
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2

قال العجلي :جائز الحديث وقال مرة ال بأس به ،1وضعفه ابن معين ،2وأبو حاتم ،3والنسائي ،4وقال أبو
زرعة :لين الحديث ،5وقال أحمد بن حنبل :مضطرب الحديث ،6وقال الذهبي :فيه ضعف يسير من سوء
حفظه ،7قال ابن حجر العسقالني :صدوق اختلط جدا.

8

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -2أبو محمد :لم أقف على ترجمته.
الوجه الثاني :ليث بن أبي سليم ،عن أبي محمد ،عن معقل بن يسار ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.75
 -2أبو محمد :لم أقف له على ترجمة.
الوجه الثالث :ليث بن سليم ،عن عثمان بن رفيع ،عن معقل بن يسار ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.76
 -2عثمان بن رفيع :لم أقف على ترجمته.
الوجه الرابع :ليث بن أبي سليم ،عن رجل غير مسمى ،عن معقل ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.75
 -2رجل غير مسمى :مبهم ،لم أجد تصريحاً باسمه.
الوجه الخامس :ليث بن أبي سليم ،عمن حدثه ،عن معقل بن يسار ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.76
 -2عمن حدثه :مبهم ،لم أجد تصريحاً باسمه.
 1معرفة الثقات.231/2 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدوري ،ص.159
 3الجرح والتعديل.179/7 ،
 4الضعفاء والمتروكين ،ص.209
 5الجرح والتعديل.179/7 ،
 6العلل ومعرفة الرجال379/2 ،
 7الكاشف.151/2 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.818
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الوجه السادس :ليث بن أبي سليم ،عن شيخ من عنزة ،عن معقل ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.75
 -2شيخ من عنزة :مبهم ،لم أجد تصريحاً باسمه.
الوجه السابع :ليث بن أبي سليم ،قال حدثني صاحب لي ،عن معقل ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ليث بن أبي سليم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.75
 -2صاحب لي :مبهم ،لم أجد تصريحاً باسمه.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :ليث بن أبي سليم ،عن أبي محمد ،عن حذيفة بن اليمان ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (60/1حديث )58والبوصيري في إتحاف الخيرة (258/1حديث )394والمروزي في
مسند أبي بكر (ص63حديث )17جميعهم من طريق ابن جريج.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن ليث بن أبي سليم:
ابن جريج :وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي 1أبو الوليد ،ت150ه.

2

وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وقال ابن حبان :كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم وكان يدلس ،5وقال
أحمد بن حنبل :ثبت صحيح الحديث لم يحدث بشيء اال أتقنه ،6وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،7وقال أبو
زرعة :بخ 8من األئمة ،9وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل ،10فأما تدليسه فقد جعله
اإلمام ابن حجر العسقالني في المرتبة الثالثة ،11وهم من أكثروا من التدليس فلم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما
صرحوا فيه بالسماع ،وقد صرح بسماعه في روايته هنا من ليث بن أبي سليم.
 1األموي :بضم االلف وفتح الميم وكسر الواو ،هذه النسبة إلى أمية ،والمشهور بهذه النسبة جموع كثيرة ،منهم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي
الذين ولوا الخالفة وهم ينتسبون إلى أمية بن عبد شمس مناف ،وفيهم كثرة من الخلفاء والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين( .األنساب للسمعاني)209/1 ،
 2تهذيب الكمال.338/18 ،
 3معرفة الثقات.103/2 ،
 4الجرح والتعديل.357/5 ،
 5الثقات.93/7 ،
 6الجرح والتعديل.357/5 ،
 7المرجع السابق.358/5 ،
 8بخ :كلمة تقال لتعظيم األمر وتهويله( .انظر إكمال المعلم شرح صحيح مسلم).164/6 ،
 9المرجع السابق.358/5 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.624
 11طبقات المدلسين ،ص.41
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وأما إرساله فلقد بين األئمة أنه لم يلق أحداً من الصحابة -رضوان هللا عليهم ،-ولم يسمع من المطلب بن عبد
هللا ابن حنطب ،ولم يسمع من أبي الزناد ،ولم يسمع من عمرو بن شعيب.

1

خالصة القول في الراوي :ثقة يدلس ويرسل.
الوجه الثاني :ليث بن أبي سليم ،عن أبي محمد ،عن معقل بن يسار ،عن أبي بكر.
أخرجه ابن حجر العسقالني في المطالب العالية (425/13حديث )3212وأبو يعلى في مسنده
(62/1حديث )60،61والبوصيري في إتحاف الخيرة (511/6حديث )6304جميعهم من طريق عبد العزيز بن
مسلم.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن ليث بن أبي سليم:
عبد العزيز بن مسلم :وهو عبد العزيز بن مسلم القسملي 2موالهم أبو زيد المروزي 3ثم البصري ،ت167ه.
وثقه العجلي ،5وابن معين ،6وأبو حاتم ،7والذهبي .8وابن حجر العسقالني.

4

9

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :ليث بن أبي سليم ،عن عثمان بن رفيع ،عن معقل بن يسار ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (339/2حديث )1279من طريق ابن فضيل.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن ليث بن أبي سليم:
ابن فضيل :محمد بن فضيل بن غزوان الضبي

10

موالهم أبو عبد الرحمن الكوفي ،ت195هـ.

11

وثقه ابن معين ،12وقال أحمد بن حنبل :كان يتشيع وكان حسن الحديث ،13وقال أبو حاتم :شيخ ،14وقال أبو
زرعة :صدوق من أهل العلم ،1وقال أبو داوود :كان شيعياً محترقاً ،2وقال النسائي :ليس به بأس ،3وقال الذهبي:
الذهبي :ثقة شيعي ،4وقال ابن حجر العسقالني :صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة.

5

 1انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل229 ،ص.
 2القسملي :بفتح القاف وسكون السين المهملة وفتح الميم بعدها الالم هذه النسبة إلى القساملة ،بفتح القاف وكسر الميم ،وهي قبيلة من األزد ،نزلت البصرة
فنسبت الخطة والمحلة إليهم( .األنساب للسمعاني)499/4 ،
 3المروزي :بفتح الميم والواو ،بينهما الراء الساكنة ،وفي آخرها الزاي ،هذه النسبة إلى مرو الشاهجان ،وإنما قيل لها الشاهجان يعني شاه جاء في موضع
الملوك ومستقرهم خرج منها جماعة كثيرة قديما وحديثا من أهل العلم والحديث( .األنساب للسمعاني )265/5،
 4تهذيب الكمال.202/18 ،
 5معرفة الثقات.98/2 ،
 6الجرح والتعديل.395/5 ،
 7المرجع السابق.395/5 ،
 8الكاشف.658/1 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.616
 10الضبي :بفتح الضاد المعجمة ،والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة هذه النسبة إلى " بني ضبة " وهم جماعة( .األنساب للسمعاني)10/4 ،
 11تهذيب الكمال.293/26 ،
 12تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.157
 13الجرح والتعديل.57/8 ،
 14المرجع السابق.57/8 ،
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خالصة القول في الراوي :صدوق رمي بالتشيع.
الوجه الرابع :ليث بن أبي سليم ،عن رجل غير مسمى ،عن معقل ،عن أبي بكر.
أخرجه البخاري في األدب المفرد (ص250حديث )716من طريق عبد الواحد.
دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن ليث بن أبي سليم:
عبد الواحد :عبد الواحد بن زياد العبدي 6موالهم أبو بشر وقيل أبو عبيدة البصري176 ،ه.
وثقه العجلي ،8وابن معين ،9وأبو حاتم ،10وأبو زرعة ،11وابن حجر العسقالني.

7

12

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الخامس :ليث بن أبي سليم ،عمن حدثه ،عن معقل بن يسار ،عن أبي بكر.
أخرجه ابن حجر العسقالني في المطالب العالية (418/13حديث )3212والبوصيري في إتحاف الخيرة
(257/1حديث )394كالهما من طريق جرير.
دراسة الوجه الخامس :هذا الوجه يرويه عن ليث بن أبي سليم:
جرير :وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد هللا الرازي ،ت88ه.

13

وثقه العجلي ،14وأبو حاتم الرازي ،15والنسائي ،16وابن حجر العسقالني ،17وقال أبو القاسم الاللكائي :مجمع على
ثقته 18وقال أبو زرعة :صدوق ،19وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش :صدوق

20

خالصة القول في الراوي :ثقة
الوجه السادس :ليث بن أبي سليم ،عن شيخ من عنزة ،عن معقل ،عن أبي بكر.
 1المرجع السابق.57/8 ،
 2تهذيب الكمال.293/26 ،
 3المرجع السابق.293/26 ،
 4الكاشف.211/2 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.889
 6العبدي :بفتح العين المهملة ،وسكون الباء المنقوطة بواحدة ،وفي آخرها الدال المهملة هذه النسبة إلى " عبد القيس " في ربيعة بن نزار ،وهو :عبد القيس
بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار( .األنساب للسمعاني)135/4 ،
 7تهذيب الكمال.450/18 ،
 8معرفة الثقات.107/2 ،
 9الجرح والتعديل.21/6 ،
 10المرجع السابق.21/6 ،
 11المرجع السابق.21/6 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.630
 13تهذيب الكمال.541/4 ،
 14معرفة الثقات .267/1،
 15الجرح والتعديل.506/2 ،
 16تهذيب الكمال.540/4 ،
 17تقريب التهذيب ،ص.196
 18تهذيب الكمال.540/4 ،
 19الجرح والتعديل.507/2 ،
 20تهذيب الكمال.540/4 ،
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أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (ص64حديث )18من طريق جرير.
دراسة الوجه السادس :هذا الوجه يرويه عن ليث بن أبي سليم:
جرير :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه الخامس من الحديث ذاته ،ص.80
الوجه السابع :ليث بن أبي سليم ،قال حدثني صاحب لي ،عن معقل ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الوجه األول والثاني والرابع والخامس والسادس كلها راجحة لثقة من رواها ،أما الثالث فال يصح لمخالفة محمد بن
فضيل وهو صدوق الجمع من الثقات ،قال اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا تعالى عن الحديث " :هذا حديث قد
أ رسله مجاهد والكل ال على من رواه عن ابي بكر وذاك حديث يرويه ليث بن ابي سليم عن ابي محمد شيخ له
عن حذيفة عن ابي بكر وتارة يقول عن أ بي محمد عن معقل بن يسار عن ابي بكر وتارة يقول عن عثمان عن
رفيع عن معقل بن يسار عن ابي بكر ".1
ولعل أرجح هذه الوجوه هو الرابع إلخراج اإلمام البخاري له في األدب المفرد ،أما عن سبب االختالف في تلك
الوجوه فذلك راجع إلى اضطراب الراوي المختلف عنه ليث بن أبي سليم ،قال عنه اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا
تعالى :مضطرب الحديث ،2وقال عنه اإلمام ابن رجب رحمه هللا تعالى :يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة،3
وقال عنه اإلمام ابن حبان رحمه هللا تعالى :في آخر عمره قد اختلط وكان يقلب األسانيد ويرفع المراسيل.4
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ بسبب ضعف ليث بن أبي سليم.
الحديث الثاني عشر

ِ
وسِئل عن حِد ِ
باس ،عن أَِبي ب ٍ ِ
النِب ِي َّ
يث َع ِبد هللا ِ
يقَ ،ع ِن َّ
الصِّد ِ
ود
وسلمَ " :شي ََّبتني ُه ٌ
بن َع ٍ َ
َ
َ َ
كر ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
رو ِ
السِب ِ
يع ُّي ،و ُِ
َخواتُها " َفقالَ :ي ِ
حم ِن َ ،عن أَِبي ِإسحاق َ ،عن
يبان بن َع ِبد َّ
يه أَُبو ِإسحاق َّ
وأ َ
نه؛ َف َرواهُ َش ُ
اختلف َع ُ
الر َ
ِ ِ
ِ ِ
باس  ،عن أَِبي ب ٍ ِ
ابن َع ٍ
كرمةَ ،ع ِن ِ
ِ ِ
الصِّد ِ
يل.....اتََّفُقوا ُكُّل ُهم،
يقَ ......وخاَلَف ُهم أ
َ
َ
ُ
َصحاب إسرائيلَ ،عن إسرائ َ
كر ّ
ع َ
كر َلم يذكروا ِف ِ
ِ
ِ ِ
يه ابن َع ٍ
باس.......وَرواهُ َعلِ ُّي بن صالِ ِح ِ
ِ ِ
بن
رسالًَ ،عن أَبي َب ٍ َ ُ ُ
َ
َف َرُووهُ َعن أَبي إسحاقَ ،عن عكرَمة ُم َ
حئى ،عن أَِبي ِإسحاق ،عن أَِبي جح َيفة ،عن أَِبي ب ٍ ِ
الصِّد ِ
يقَ .....وَرواهُ َزَك ِرّيا بن أَِبي زِائ َدةَ ،عن أَِبي ِإسحاق،
َ
َ
َ
َ
َُ
َ
كر ّ

 1العلل المتناهية في األحاديث الواهية البن الجوزي824/2 ،
 2العلل وعرفة الرجال379/2 ،
 3شرح علل الترمذي.428/1 ،
 4العلل المتناهية البن الجوزي 73/1

80

واختلِف عنه ِف ِ
يهَ ،فرواه عبد َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يس َرة َعمرو بن ُش َرحِبيل،
ُ
َ ُ َ
َ ُ
الرحي ِم بن ُسَليمانَ ،عن َزَكرّياَ ،عن أَبي إسحاقَ ،عن أَبي َم َ
1
َعن أَِبي َب ٍ
كر.

الض ِرير ،وأَبو أُسامة ،وأَشع ُث بن ع ِبد هللا الخر ِ
وخاَلَف ُه أَُبو م ِ
اسان ُّيَ ،ف َرُووهُ َعن َزَك ِرّياَ ،عن أَِبي ِإسحاقَ ،عن
ُ
َ
عاوَية َّ ُ ُ
َ
َ
َ
ُ
صيِب ُّيَ ،فرواه عن أَِبي ِإسحاق السِب ِ
الن ِ
َجد ِعَ ،عن أَِبي َب ٍ
سرو ِق ِ
كرَ ....وخاَلَف ُهم م َحمد بن سَلمة َّ
يع ِيَ ،عن
بن األ َ
َ ُ َ
َم ُ
َ َ
ُ
َّ ّ
مسرو ٍق ،عن ِ
ونس ِ
عائ َشةَ ،عن أَِبي َب ٍ
بن أَِبي ِإسحاقَ ،عن أَِبي ِإسحاقَ ،عن
الح َس ُن بن قتيبةَ ،عن ُي ُ
َ
كرَ ،وَرواهُ َ
َ ُ
َعلَقمةَ ،عن أَِبي َب ٍ
كر.
َ

ِ
الخ ّزُاز ،عن أَِبي ِإسحاق ،و ُِ
بن الم َغّلِ ِ
بارة ِ
سَ ،عن َع ِبد
الك ِري ِم بن َع ِبد َّ
َوَرواهُ َعبد َ
حم ِن َ
اختلف َع ُ
َ
َ
نهَ ،فقيل َعن ُج َ
ُ
الر َ
بن س ٍ
الك ِري ِم الخ ّزِاز ،عن أَِبي ِإسحاق ،عن ِ
الب َجلِ ِيَ ،عن أَِبي َب ٍ
عام ِر ِ
الك ِري ِم
عد
بارةَ ،عن َع ِبد َ
َ
َ
َ
َ
كرَ ،وِقيل َعن ُج َ
َ
َ ّ
ِِ
ٍ
ِ ِ
يه ،وَرواهُ أَُبو َش َيبة َي ِزيد بن م ِ
ِِ ِ
َ ِ
عاوَية َّ
الن َخ ِع ُّيَ ،عن أَِبي
الخ ّزازَ ،عن أَبي إسحاق َ ،عن عامر بن َسعدَ ،عن أَب َ
ُ

اص ،عن أَِب ِ
بن س ِ
بن أَِبي ِ
ِ
كر ،وَرواهُ َعمرو بن ثاِب ِت ِ
يهَ ،عن أَِبي َب ٍ
عد ِ
صع ِب ِ
المقدامَِ ،عن
بن أَِبي وّق ٍ َ
إسحاقَ ،عن ُم َ
َ
َ
2
النِبي َّ
أَِبي ِإسحاقَ ،عن أَِبي األَحو ِ
ٍ
صَ ،عن َع ِبد هللا ِ
َّ
سعوٍد ،أ َّ
وسلم.......
بن َم ُ
َ
صلى هللا َعَليه َ
َن أَبا َبكر َسأَل ّ َ
أوال_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث أحد عشر وجهاً عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :أبو إسحاق السبيعي ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
3

 -2عكرمة :هو عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد هللا المدني مولى ابن عباس ،ت104ه.

قال أيوب السختياني :لو لم يكن عندي ثقة لم اكتب عنه ،4ووثقه ابن معين ،5وأبو حاتم ،6ووثقه العجلي
وقال :وهو بريء مما يرميه الناس به من الحرورية ،7وقال النسائي :ثقة من أعلم الناس ،8وقال البخاري :ليس
أحد من أصحابنا اال وهو يحتج بعكرمة ،9وقال أحمد بن حنبل :مضطرب الحديث ،10وقال مرة :ومرة يحتج

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.193/1 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.199-193/1 ،
 3تهذيب الكمال.264/20 ،
 4الجرح والتعديل.8/7 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.117
 6الجرح والتعديل.8/7 ،
 7معرفة الثقات.145/2 ،
 8السنن الكبرى.61/9 ،
 9تهذيب الكمال.289/20 ،
 10المرجع السابق.284/20 ،
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بحديثه ،1وقال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما لمواله نافع :ال تكذب علي كما كذب عكرمة على عبد هللا
بن عباس.2
وقال سعيد بن المسيب لغالم له يقال له برد يا برد ال تكذب علي كما يكذب عكرمة على بن عباس ،3وقال
الذهبي :ثبت لكنه إباضي يرى السيف ،4وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن
ابن عمر وال تثبت عنه بدعة.

5

فأما تكذيب عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما له فقد قال اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى َ ":فَق ْول

نه ِألََّن ُه من ِرَو َاية أبي خلف الجزار َعن يحيى اْلبكاء أَنه سمع بن عمر َيُقول َذلِك َويحيى
ابن عمر لم يثبت َع ُ
اْلبكاء م ْتروك ِ
حبان ومن اْلمحال أَن يجرح اْل ْ ِ
ال بن جرير أَن ثَبت َه َذا َعن
َ
َ
َُ
عدل ب َك َالم اْل َم ْج ُروح َوَق َ
الحديث َق َ
ال بن َ َ
بن عمر َف ُه َو ُم ْحتَمل ألوجه َكِث َيرة َال يتَ َعيَّن ِم ْن ُه اْلقدح ِفي َج ِميع ِرَو َايته فقد ُيمكن أَن يكون أنكر َعَل ْي ِه َم ْسأََلة من

اْل ِ
ِ
احِتمال ص ِحيح ِألََّن ُه روى َعن بن عمر أَنه أنكر َعَل ْي ِه ِّ
الرَو َاية َعن بن َعبَّاس ِفي
مسائل كذبه ف َ
َ
يها قلت َو ُه َو ْ َ
َ
تدل بن جرير على أَن َذلِك َال يوجب قدحا ِف ِ
َّللاِ ْب ِن ُع َم َر أَنه
يه ِب َما َرَواهُ الِثَّقات َع ْن َسالِ ِم ْب ِن َع ْبِد َّ
اس َّ
الص ْرف َّ
ُ
ثم ْ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َق ِ
الع ْبد على
ال إ ْذ قيل َل ُه إن َناف ًعا مولى بن عمر حدث َعن بن عمر في َم ْسأََلة ْاإل ْت َيان في اْلمحل اْل َم ْك ُروه كذب َ
َ
ال بن جرير َولم َيروا َذلِك من َقول َسالم ِفي َن ِافع جرحا َف َي ْن َب ِغي أَن َال َيروا َذلِك من بن عمر ِفي ِع ْك ِرَمة
أبي َق َ
6
جرحا وَقال بن حبان أهل اْلحجاز يطلقون كذب ِفي م ِ
طأ".
وضع أَخ َ
َ
َ َ
َ
وأما تكذيب سعيد بن المسيب رحمه هللا له فقد قال اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى َ ":وأما َقول سعيد

بن اْلمسيب َفَقال بن جرير َليس ِبب ِعيد أَن يكون َّالِذي حكى ع ِ َّ ِ
ال
َ ُ
َْ َ
نه َنظير الذي حكى َعن بن عمر قلت َو ُه َو َك َما َق َ
َ
فقد تبين َذلِك من ِح َكاية عطاء الخرساني ع ِ
َِّ
ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم بميمونة َوَلَقد ظلم ِع ْك ِرَمة ِفي
صلَّى َّ
َ ُ
َ َ
نه في تَ ْزوي ِج النب ِّي َ
ِ
ِ
ان َيُق ِ َِّ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم تَ َزَّو َج َها َو ُه َو محرم
صَّلى َّ
َذلك َفِإن َه َذا َم ْرِو ّي َعن بن َعبَّاس من طرق َكث َيرة أَنه َك َ
ُ
ول إ َّن النب َّي َ
َوَن ِظير َذلِك َما تقدم َعن َعطاء َو َس ِعيد بن ُج َبير".
وأما رميه بمذهب الخوارج فقد قال اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى ":فإن ثبتت عليه فال تضر حديثه
7

ألنه لم يكن داعية مع أنها لم تثبت عليه".

8

 1تهذيب التهذيب.270/7 ،
 2تهذيب الكمال.280/20 ،
 3تهذيب الكمال.280/20 ،
 4الكاشف.33/2 ،
 5تقريب التهذيب ،ص688-687
 6فتح الباري البن حجر.427/1 ،
 7المرجع السابق.427/1 ،
 8المرجع السابق.425/1 ،
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ِ
ِ
وقال أيضاًَ ":ك َ ِ ِ
ال
ام ِع ْنده ِت ْس َعة أشهر َّ
ثم َر َج َع إَلى بن َعبَّاس َفسلم َعَل ْيه َفَق َ
ان ع ْكرَمة َوفد على نجدة الحروري َفأََق َ
1
ِ
ان َي ْعِني نجدة أول من أحدث َأرْي الصفرية".
ال َوَك َ
ال َف َك َ
ان يحدث ب َأرْي نجدة َق َ
اء اْل َخبيث َق َ
قد َج َ
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.

الوجه الثاني :أبو إسحاق السبيعي ،عن عكرمة ،عن أبي بكر الصديق.
رواته-1 :أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
-2عكرمة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.82
الوجه الثالث :أبو إسحاق السبيعي ،عن أبي جحيفة ،عن أبي بكر الصديق.
رواته-1 :أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
الوجه الرابع :أبو إسحاق السبيعي ،عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ،عن أبي بكر الصديق.
رواته-1 :أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
2

-2أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل :عمرو بن شرحبيل الهمداني ،أبو ميسرة الكوفي

وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وابن حجر العسقالني ،5وقال أبو حاتم :من العباد كان ركبته كركبة البعير
من كثرة الصالة،6
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الخامس :أبو إسحاق السبيعي ،عن مسروق بن األجدع ،عن أبي بكر الصديق.
رواته-1 :أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع.
-2مسروق بن األجدع :مسروق بن األجدع الهمداني الوادعي 7أبو عائشة الكوفي ،ت63ه.

8

قال الشعبي :ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من اآلفاق من مسروق ،9وثقه العجلي ،10وابن
معين ،1وابن حجر العسقالني ،2وقال الذهبي :أحد األعالم.3
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 1المرجع السابق.426/1 ،
 2تهذيب الكمال ،ص.60/22
 3معرفة الثقات.429/2 ،
 4الجرح والتعديل.238/6 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.737
 6الثقات.168/5 ،
 7الوادعي :بفتح الواو وكسر الدال المهملة بعد االلف وفي آخرها العين المهملة هذه النسبة إلى وادعة ،وهو بطن من همدان ،وهو وادعة بن عمرو بن عامر
بن ناشج بن رافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان( .األنساب للسمعاني)556/5 ،
 8تهذيب الكمال.451/27 ،
 9المرجع السابق.454/27 ،
 10معرفة الثقات.273/2 ،
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الوجه السادس :أبو إسحاق السبيعي ،عن مسروق ،عن عائشة ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
 -2مسروق بن األجدع :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه الخامس من الحديث ذاته ،ص.84
الوجه السابع :أبو إسحاق السبيعي ،عن علقمة ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
 -1علقمة :علقمة بن قيس بن عبد هللا النخعي 4الكوفي.

5

وثقه ابن معين ،6وأحمد بن حنبل ،7وقال علي بن المديني :أعلم الناس بعبد هللا علقمة ،8وقال ابن حجر
العسقالني :ثقة ثبت.

9

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
الوجه الثامن :أبو إسحاق السبيعي ،عن عامر بن سعد البجلي ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
 -2عامر بن سعد البجلي :هو عامر بن سعد البجلي الكوفي.

10

ذكره ابن حبان في كتابه الثقات ،11وقال الذهبي :وثق ،12وقال ابن حجر العسقالني :مقبول.

13

خالصة القول في الراوي :مقبول.
 1الجرح والتعديل.397/8 ،
 2تقريب التهذيب ،ص.935
 3الكاشف.256/2 ،
 4النخعي :بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة هذه النسبة إلى النخع ،وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة( .األنساب للسمعاني)473/5 ،
 5تهذيب الكمال.300/20 ،
 6الجرح والتعديل.404/6 ،
 7المرجع السابق.404/6 ،
 8تهذيب الكمال.303/20 ،
 9تقريب التهذيب ،ص .689
 10تهذيب الكمال.23/14 ،
 11الثقات.189/5 ،
 12الكاشف.522/1 ،
 13المرجع السابق ،ص.475

84

الوجه التاسع :أبو إسحاق السبيعي ،عن عامر بن سعد ،عن أبيه.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
 -2عامر بن سعد البجلي :مقبول ،تقدمت ترجمته في الوجه الثامن من الحديث ذاته ،ص.84
الوجه العاشر :أبو إسحاق السبيعي ،عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ،عن أبيه ،عن أبي بكر الصديق.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
 -2مصعب بن سعد بن أبي وقاص :هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري أبو زرارة المدني،
1

ت103ه.

وثقه محمد بن سعد الواقدي ،2والعجلي ،3والذهبي ،4وابن حجر العسقالني.

5

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الحادي عشر :أبو إسحاق السبيعي ،عن أبي األحوص ،عن عبد هللا بن مسعود ،أن أبا بكر سأل النبي
صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1أبو إسحاق السبيعي :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.59
6

 -2أبو األحوص :عوف بن مالك بن نضلة األشجعي أبو األحوص الكوفي.

وثقه العجلي ،7وابن معين ،8والنسائي ،9وابن حجر العسقالني ،10وقال الذهبي :وثقوه.11
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أبو إسحاق السبيعي ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،عن أبي بكر الصديق.
 1تهذيب الكمال.24/28 ،
 2الطبقات الكبرى.222/6 ،
 3معرفة الثقات.280/2 ،
 4الكاشف.267/2 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.946
 6تهذيب الكمال.445/22 ،
 7معرفة الثقات.196/2 ،
 8الجرح والتعديل.14/7 ،
 9تهذيب التهذيب.151/8 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.758
 11الكاشف.101/2 ،
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أخرجه الترمذي في سننه (325/5حديث )3297والحاكم في مستدركه (343/2حديث )3272والضياء المقدسي
في األحاديث المختارة (202/12حديث )219والمروزي في مسند أبي بكر (ص80حديث )30وابن أبي حاتم في
علل الحديث (88/5حديث )1826وأبو نعيم في حلية األولياء ( )350/4جميعهم من طريق شيبان.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن أبي إسحاق:
شيبان :وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي 1موالهم النحوي أبو معاوية البصري164 ،ه.

2

وثقه العجلي ،3وابن معين ،4والنسائي ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال أحمد بن حنبل :ثبت في كل المشايخ،7
وقال أبو حاتم :حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج به ،8وقال الذهبي :حجة.9
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :أبو إسحاق السبيعي ،عن عكرمة ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (102/1حديث )107وابن حجر في المطالب العالية (723/14حديث)3632
والبوصيري في اتحاف الخيرة (219/6حديث )5727وابن أبي شيبة (552/51حديث )30897جميعهم من
طريق أبي األحوص.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن أبي إسحاق:
أبو األحوص :وهو سالم بن سليم الحنفي

10

موالهم أبو األحوص الكوفي ،ت179ه.

11

وثقه العجلي ،12وابن معين ،13وأبو زرعة ،14والنسائي ،15وابن حجر العسقالني،16
وقال أبو حاتم :صدوق.1
 1التميمي :بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين ،هذه النسبة إلى تميم ،والمنتسب إليها جماعة من
الصحابة والتابعين وإلى زماننا هذا ،وسمعان الذي ننتسب نحن إليه بطن من تميم أيضا( .األنساب للسمعاني)478/1 ،
 2تهذيب الكمال.596/12 ،
 3معرفة الثقات.462/1 ،
 4الجرح والتعديل.356/4 ،
 5تهذيب الكمال.595/12 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.441
 7الجرح والتعديل.356/4 ،
 8المرجع السابق.356/4 ،
 9الكاشف.491/1 ،
 10الحنفي :بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى بني حنيفة ،وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامة وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي ثم
أسلموا زمن أبي بكر رضي هللا عنه وقتل مسيلمة( .األنساب للسمعاني)280/2 ،
 11تهذيب الكمال.282/12 ،
 12معرفة الثقات.444/1 ،
 13الجرح والتعديل.260/4 ،
 14المرجع السابق.260/4 ،
 15تهذيب الكمال.370/12 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.425
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خالصة القول في الراوي :ثقة.

الوجه الثالث :أبو إسحاق السبيعي ،عن أبي جحيفة ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (184/2حديث )880والبوصيري في اتحاف الخيرة (219/6حديث )5728والطبراني
في المعجم الكبير (132/22حديث )318وأبو نعيم في حلية األولياء ( )350/4جميعهم من طريق علي بن
صالح.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن أبي إسحاق:
علي بن صالح :وهو علي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني أبو محمد الكوفي ،ت151ه.

2

وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وأحمد بن حنبل ،5وأبو بكر بن أبي خيثمة ،6والنسائي ،7وابن حجر العسقالني،8
وقال الذهبي :وثقه جماعة وكان رأسا في العلم والعمل.9
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الرابع :أبو إسحاق السبيعي ،عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (ص82حديث )32من طريق زكريا.
دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن أبي إسحاق:
زكريا :وهو زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي،
ت149ه.

10

وثقه العجلي وقال :إال أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بأخرة بعدما كبر أبو إسحاق ،11ووثقه أحمد بن
حنبل ،12وقال يحيى بن سعيد :ليس به بأس ،1وقال يحيى بن معين :صويلح ،2وقال أبو حاتم الرازي :لين
 1الجرح والتعديل.260/4 ،
 2تهذيب الكمال.464/20 ،
 3معرفة الثقات.154/2 ،
 4الجرح والتعديل.190/6 ،
 5المرجع السابق.190/6 ،
 6تهذيب الكمال.465/20 ،
 7المرجع السابق.466/20 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.698
 9الكاشف.41/2 ،
 10تهذيب الكمال.359/9 ،
 11معرفة الثقات.370/1 ،
 12العلل ومعرفة الرجال.410/1 ،
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الحديث كان يدلس ،3وقال أبو زرعة :صويلح يدلس كثي ار عن الشعبي ،4وقال أبو داوود :ثقة ولكنه يدلس.5
ووثقه النسائي ،6وقال الذهبي :ثقة يدلس عن شيخه الشعبي ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة وكان يدلس

8

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر رحمه هللا تعالى في المرتبة الثانية 9من مراتب المدلسين وهي من احتمل
األئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح إلمامتهم وقلة تدليسهم.
خالصة القول في الراوي :ثقة وكان يدلس.
الوجه الخامس :أبو إسحاق السبيعي ،عن مسروق بن األجدع ،عن أبي بكر الصديق.
أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (170/5حديث )1894من طريق زكريا بن أبي زائدة.
دراسة الوجه الخامس :هذا الوجه يرويه عن أبي إسحاق:
زكريا بن أبي زائدة :ثقة وكان يدلس ،تقدمت ترجمته في دراسة الوجه الرابع من الحديث ذاته ،ص.89
الوجه السادس :أبو إسحاق السبيعي ،عن مسروق ،عن عائشة ،عن أبي بكر الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه السابع :أبو إسحاق السبيعي ،عن علقمة ،عن أبي بكر الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثامن :أبو إسحاق السبيعي ،عن عامر بن سعد البجلي ،عن أبي بكر الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه التاسع :أبو إسحاق السبيعي ،عن عامر بن سعد ،عن أبيه ،عن أبي بكر الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه العاشر :أبو إسحاق السبيعي ،عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ،عن أبيه ،عن أبي بكر الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.

 1الجرح والتعديل.594/3 ،
 2المرجع السابق.594/3 ،
 3الجرح والتعديل.594/3 ،
 4المرجع السابق.594/3 ،
 5تهذيب الكمال.359/9 ،
 6تهذيب الكمال.359/9 ،
 7الكاشف.405/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.339
 9طبقات المدلسين ،ص.13
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الوجه الحادي عشر :أبو إسحاق السبيعي ،عن أبي األحوص ،عن عبد هللا بن مسعود ،عن أبي بكر الصديق.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو " أبو إسحاق السبيعي ،عن عكرمة ،عن أبي بكر الصديق " وذلك لآلتي:
أوالً :لقرينة الحفظ ،حيث أن راوي ذلك الوجه عن أبي إسحاق هو أبو األحوص وهو ثقة متقن.
ثانياُ :تصحيح اإلمام أبي حاتم الرازي لهذا الوجه.

قال ابن أبي حاتم " :وسِئل أَِبي عن حِد ٍ
ٍ ِ َِّ
ابن َعّب ٍ
كرم َةَ ،ع ِن ِ
ِ ِ
صَّلى
يث :أَِبي ِإ
َ
َ َ
اسَ :
َُ َ
قال أَُبو َبكر للنب ِّي َ
سحاقَ ،عن ع َ
ِ
ِ َّ
يث،
الحِد ُ
قال َشي ََّبتني ُه ٌ
ود َ
هللا َعَليه َو َسل َم :ما َشي ََّب َك َ

ِ
رسالً َكما َرواهُ أَُبو
َص ُّح َكما َرواهُ َش ُ
ُمتَ ّ
يبان ،أَو ُم َ
صالً أ َ
لت ألَِبيَ :روى َب ِقيَّ ُةَ ،عن أَِبي األَحو ِ
صَ ،عن أَِبي
ُق ُ
َ
َ
النِب ِي صلَّى هللا عَل ِ
َّ
يه َو َسَّل َم.
َ
ّ َ
1
طأٌ ،ليس فيه ابن عباس".
قالَ :هذا َخ َ
َف َ

ِ
قال :مرسالً أصح.
رسالً؟ َ
األ َ
َحوص ُم َ
ابن َعّب ٍ
اسَ ،عن أَِبي َب ٍ
كرم َةَ ،ع ِن ِ
ِ ِ
كرَ ،ع ِن
ِإ
َ
سحاقَ ،عن ع َ

وقال في موضع آخر " :وسأَلت أَِبي عن حِد ٍ
يث؛ َرواهُ ِهشام بن َعم ٍارَ ،عن أَِبي م ِ
الض ِر ِ
عاوَي َة َّ
يرَ ،عن َزَك ِرّيا بن
ََ ُ
َ َ
ّ
ُ
ُ
أَِبي زِائدة ،عن أَِبي ِإسحاق ،عن مسرو ٍق ،عن أَِبي ب ٍ ِ
لت :يا رسول هللاَِ ،لَقد أَسر َ َّ
الصِّد ِ
يك،
قالُ :ق ُ
يب ِإَل َ
َ
ََ َ
َ
ع الش ُ
َ
َ َ َ ُ
َُ َ
يقَ ،
كر ّ
ِ
ِ
يث.
الحِد ُ
قالَ :شي ََّبتني ُه ٌ
ود والواق َع ُة َ
َف َ
ِ
َن أَبا َب ٍ
سرو ٍق أ َّ
كر.
روى َعن َزَك ِرّياَ ،عن أَِبي ِإ
َ
سحاقَ ،عن َم ُ
َ
قال أَبيُ :ي َ
شر ،عن عِل ِي بن ِ
وَرواهُ م َح َّمُد بن ِب ٍ
سحاقَ ،عن أَِبي ُج َح َيف َة.
صال ٍحَ ،عن أَِبي ِإ
َ
َ
ُ
َ َ ّ
ِ َّ
كر ،قال لِ َّلنِب ِي َّ
الصو ِ
َن أَبا َب ٍ
سحاقَ ،عن ِع ِ
كرَم َة ،أ َّ
اب،
يبانَ ،عن أَِبي ِإ
َشب ُه ُهما ِب َّ
َوَرواهُ َش ُ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،و َهذا أ َ
َ
ّ َ
2
وَّللاُ أَعَل ُم" .
َّ
ثالثاً :رواية الجمع من الرواة لهذا الوجه ،قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا " :اتفقوا كلهم فرووه عن أبي إسحاق،
عن عكرمة ،مرسالً عن أبي بكر لم يذكروا فيه ابن عباس".

3

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بين عكرمة وأبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
قال أبو زرعة :عكرمة عن أبي بكر الصديق وعن علي رضي هللا عنهما مرسل
 1علل الحديث.88/5 ،
 2المرجع السابق.170/5 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.196/1 ،
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1

الحديث الثالث عشر

يث آخر ِمن حِد ٍ
وسِئل عن حِد ٍ
باس ،عن أَِبي ب ٍ ِ
النِبي َّ
يث ِ
يق :أ َّ َّ
الصِّد ِ
وسلمَ :ن َهسَ 2كِتًفا،
َ
ابن َع ٍ َ
َ
َ
ُ َ َ
كر ّ
صلى هللا َعَليه َ
َن ّ َ
ِ ِ
يه حسام بن ِم ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
وصَّلى ،وَلم َيتَ َو َّ
وسى بن
ص ّكَ ،عن ابن سيرينَ ،عن ابن َعباسَ ،عن أَبي َبكر ،قاَل ُه ُم َ
َ
َ
ضأَ ،فقال َيرو ُ ُ

وزيد بن الح ِ
نه.
داودَ ،
باب َع ُ
ُ
ُ
وخاَلَفه أَيُّوب َّ ِ ِ
ِ
ابن َع ٍ
يرينَ ،ع ِن ِ
ابن ِس ِ
وغ ُيرُهمَ ،ف َرووهُ َع ِن ِ
باس،
َشع ُث بن َس ّو ٍارَ ،
شام بن َح ّسان ،وأ َ
َ ُ ُ
ُ
السختيان ُّي ،وه ُ
3
ع ِن النَِّب ِي صَّلى هللا عَليه وسلم ،وَلم يذكروا ِف ِ
ِ
يه أَبا َب ٍ
ول َقوُل ُهم.
كرُ ،
َ
َ
وهم أ َ
َ ُُ
َثب ُت من ُحسامٍ ،والَق ُ
َ
ّ َ
أوال_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهان عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :ابن سيرين ،عن ابن عباس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1ابن سيرين :هو محمد بن سيرين األنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ،ت110ه.

4

قال الشعبي :عليكم بذاك االصم يعنى ابن سيرين ،5ووثقه ابن معين ،6وأحمد بن حنبل ،7وأبو زرعة،8
والعجلي ،9وقال ابن حبان :من أورع أهل البصرة وكان فقيها فاضال حافظا متقنا يعبر الرؤيا رأى ثالثين
من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،10وقال الذهبي :ثقة حجة كبير العلم ورع بعيد الصيت ،11وقال
ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

12

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
الوجه الثاني :ابن سيرين ،عن ابن عباس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1ابن سيرين :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.91
 1جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.239
 2النَّ ْهسْ :
أخذ اللَّحم بأطراف األسْنان( .النهاية في غريب الحديث واألثر)285/5 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.212/1 ،
 44تهذيب الكمال.344/25 ،
 5الجرح والتعديل.280/7 ،
 6المرجع السابق.281/7 ،
 7المرجع السابق.281/7 ،
 8المرجع السابق.281/7 ،
 9معرفة الثقات.240/2 ،
 10الثقات.349/5 ،
 11الكاشف.178/2 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.853
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ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :ابن سيرين ،عن ابن عباس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه البزار في مسنده (72/1حديث ،)19وأبو يعلى في مسنده (32/1حديث )24وابن حجر في المطالب
العالية (380/2حديث ،)131والبوصيري في اتحاف الخيرة (365/1حديث ،)638والمروزي في مسند أبي بكر
(ص84حديث ،)33وابن األعرابي في المعجم (611/2حديث )1207جميعهم من طريق حسام بن مصك.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن ابن سيرين:
حسام بن مصك :وهو حسام بن م َصك األزدي أبو سهل البصري.

1

قال ابن معين :ليس بشيء ،2وقال أحمد بن حنبل :مطروح الحديث ،3وقال البخاري :ليس بالقوي ،وقال أبو حاتم

الرازي :ليس بقوى ،يكتب حديثه ،4وقال أبو زرعة :واهي الحديث ،منكر الحديث ،5وضعفه النسائي ،6وقال ابن
حجر العسقالني :ضعيف يكاد أن يترك.

7

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثاني :ابن سيرين ،عن ابن عباس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه البخاري (73/7حديث ،)5404والطبراني في المعجم الكبير (193-192/12حديث )12865كالهما من
طريق أيوب ،وأخرجه أحمد في مسنده (347/45حديث ،)3312والطبراني في المعجم الكبير
(193/12حديث )12866كالهما من طريق هشام بن حسان،
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (193/12حديث )12867من طريق أشعث ين سوار.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن ابن سيرين:
 -1أيوب السختياني-2 ،هشام بن حسان-3 ،أشعث بن سوار.
 -1أيوب السختياني :وهو أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني 8أبو بكر البصري ،ت131ه.

 1تهذيب الكمال.5/6 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.90
 3الجرح والتعديل.317/3 ،
 4المرجع السابق.317/3 ،
 5المرجع السابق.317/3 ،
 6تهذيب التهذيب.214/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.232
 8السختياني :بفتح السين المهملة ،وسكون الخاء المعجمة بواحدة ،وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ؛ وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،وفي آخرها
النون هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعها ،وهي الجلود الضأنية ليست بأدم ،والمشهور بهذه النسبة :أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني( .األنساب
للسمعاني)232/3 ،
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قال شعبة :ما رأيت مثله ،سيد الفقهاء ،1وقال محمد بن سيرين :الثبت الثبت ،2وقال يحيى بن معين:
أيوب السختياني ثقة وهو اثبت من ابن عون وإذا اختلف أيوب وابن عون في الحديث فأيوب أثبت منه،3
وقال علي بن المديني :ثبت ،4وقال أبو حاتم الرازي :ثقة ال يسأل عن مثله ،5وقال النسائي :ثقة ثبت،6
وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت حجة.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -2هشام بن حسان :وهو هشام بن حسان األزدي القردوسي 8أبو عبد هللا البصري ،ت148ه.

9

وثقه العجلي ،10وابن معين ،11وقال علي بن المديني :ثبت ،12وقال أحمـ ــد بـن حنبـ ــل :صالح ،13وقال
أبو حاتم الرازي :صدوق ،14وقال عنه الذهبي :الحافظ ،15وقال ابن حجر :ثقة من أثبت الناس في ابن
سيرين.

16

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3أشعث بن سوار :وهو أشعث بن سوار الكندي
األثـــــرم 18ويقال مولى ثقيف136 ،ه.

17

النجــــار األفـــرق ويقال له صاحب التوابيت ويقال

19

ضعفه العجلي ،20وابن معين ،21وأحمد بن حنبل ،22والنسائي ،23والدارقطني ،24وابن حجر العسقالني.25
 1الجرح والتعديل.133/1 ،
 2المرجع السابق.255/2 ،
 3المرجع السابق.256/2 ،
 4المرجع السابق.256/2 ،
 5المرجع السابق.256/2 ،
 6تهذيب الكمال.463/3 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.162
 8القردوسي :بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المهملتين وفي آخرها السين المهملة ....وقردوس :بطن من دوس ،وهو قردوس بن الحارث بن فهم بن
غانم بن دوس( .األنساب للسمعاني)469/4 ،
 9تهذيب الكمال.181/30 ،
 10معرفة الثقات.328/2 ،
 11تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.223
 12الجرح والتعديل.55/9 ،
 13المرجع السابق.55/9 ،
 14المرجع السابق.55/9 ،
 15الكاشف.336/2 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.1020
 17الكندي :بكسر الكاف وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة هذه النسبة إلى كندة ،وهي قبيلة مشهورة من اليمن ،تفرقت في البالد ،فكان منها جماعة من
المشهورين في كل فن( .األنساب للسمعاني)104/5 ،
 18األثرم :بفتح االلف وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء وفي آخرها الميم ،هذه النسبة لمن كانت سنة مفتتة( .األنساب للسمعاني)83/1 ،
 19تهذيب الكمال.264/3 ،
 20معرفة الثقات.232/1 ،
 21تاريخ ابن معين رواية الدوري.80/4 ،
 22الجرح والتعديل.271/2 ،
 23الضعفاء والمتروكون ،ص.56
 24المرجع السابق ،ص.6
 25تقريب التهذيب ،ص.149
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خالصة القول في الراوي :ضعيف.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو " الوجه الثاني :ابن سيرين ،عن ابن عباس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم "،
وذلك لآلتي:
 -1رواية الثقات لهذا الوجه مثل أيوب السختياني ،وهشام بن حسان.
 -2تخريج اإلمام البخاري رحمه هللا لهذا الوجه في صحيحه.
 -3ترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا لهذا الوجه حيث قال " :والقول قولهم "-1أي أيوب وهشام وأشعث.-
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الرابع عشر

وسِئل عن حديث آخر من حديث ابن عباسَ ،عن أبي بكر " كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس
ُ
ألنهم أهل كتاب الحديث " ،فقال يرويه سفيان الثوري ،و ُِ
ف عنه ،فرواه أبو إسحاق الفزاري عن الثوري ،عن
اختل َ

حبيب بن أبي عمرة ،عن سعيد بن جبيرَ ،عن ابن عباس ،وتابعه محمد بن حميد الرازي ،عن مهران بن أبي

رسالً ،ال يذكر فيه ابن
ُع َمرَ ،عن الثوري فوصله ،وغيرهما يرويه عن الثوري ،عن حبيب ،عن سعيد بن جبير ُم َ
2
عباس ،والمرسل أشبه بالصواب.

أوال_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :الثوري ،عن حبيب بن أبي عمرة ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
رواته-1 :الثوري :هو سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
5

-2حبيب بن أبي عمرة :هو حبيب بن أبي عمرة القصاب 3أبو عبد هللا الحماني ،4ت142ه.

وثقه ابن معين ،6وأحمد بن حنبل ،1وجرير بن عبد الحميد ،2والنسائي ،3والذهبي 4وابن حجر
العسقالني ،5وقال أبو حاتم الرازي :صالح.6
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.212/1 ،
 2المرجع السابق.214/1 ،
 3القصاب :بفتح القاف وتشديد الصاد وفي آخرها الباء الموحدة هذه النسبة إلى بيع اللحم ،وإلى الذي يذبح الشاة ويبيع لحمها( .األنساب للسمعاني)506/4 ،
 4الحماني :بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المشددة وفي آخرهما نون بعد االلف ،هذه النسبة إلى بني حمان ،وهي قبيلة نزلت الكوفة( .األنساب للسمعاني،
)257/2
 5تهذيب الكمال.386/5 ،
 6تاريخ ابن معين رواية الدوري.389/3 ،
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خالصة القول في الراوي :ثقة.
-3سعيد بن جبير :هو سعيد بن جبير بن هشام األسدي أبو محمد ويقال أبو عبد هللا الكوفي،
ت95ه.

7

كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن جبير ،8وقال
أبو قاسم الطبري هو ثقة إمام حجة على المسلمين ،9ووثقه العجلي ،10وابن معين ،11وأبو زرعة ،12وقال
ابن حبان :كان فقيهاً عابداً ورعاً فاضالً ،13وقال الذهبي :أحد األعالم ،14وقال ابن حجر العسقالني :ثقة
ثبت فقيه.

15

أما إرساله فلم يسمع من عائشة رضي هللا عنها ،وال من علي رضي هللا عنه

16

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت فقيه.
الوجه الثاني :الثوري ،عن حبيب ،عن سعيد بن جبير مرسالً.
رواته:
 -1الثوري :هو سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
 -2حبيب :هو حبيب بن أبي عمرة ،ثقة تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.93
 -3سعيد بن جبير :ثقة ثبت فقيه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.94
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الثوري ،عن حبيب بن أبي عمرة ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
أخرجه الترمذي في سننه (253/5حديث ،)3193والنسائي في السنن الكبرى (212/10حديث ،)11325وأحمد
في مسنده (296/4حديث ،)2495والطبراني في المعجم الكبير (29/12حديث ،)12377وابن حجر في اتحاف
 1العلل ومعرفة الرجال.518/1 ،
 2الجرح والتعديل.106/3 ،
 3تهذيب التهذيب.165/2 ،
 4الكاشف.309/1 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.220
 6الجرح والتعديل.106/3 ،
 7تهذيب الكمال.358/10 ،
 8المرجع السابق.11/4 ،
 9المرجع السابق.11/4 ،
 10معرفة الثقات.395/1 ،
 11تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.117
 12الجرح والتعديل.10/4 ،
 13الثقات.275/4 ،
 14الكاشف.433/1 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.375-374
 16جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.182
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المهرة

(173/7حديث،)7565

والضياء

المقدسي

في

األحاديث

(144/10حديث،144

المختارة

146/10حديث )145والحاكم في المستدرك (410/2حديث )3499جميعهم من طريق أبي إسحاق الفزاري.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن سفيان الثوري:
أبو إسحاق الفزاري :وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق الفزاري الكوفي،
ت188ه.

1

قال عبد هللا بن المبارك :ما رأيت رجالً أفقه من أبي إسحاق الفزاري ،2وقال عبد الرحمن بن مهدي :إذا رأيت
شامياً يحب االوزاعي وأبا اسحاق الفزاري فهو صاحب سنة ،3وقـ ـ ـال سفيان بن عيينـ ــة :كان أبو إسحاق الفزاري
إماماً ،4وقال أبو حاتم :أبو إسحاق الفزاري الثقة المأمون إمام ،5ووثقه ابن معين ،6العجلي ،7وقال النسائي :ثقة
مأمون أحد األئمة ،8وقال الذهبي :أحد األعالم ،9وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ.

10

خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ.
الوجه الثاني :الثوري ،عن حبيب ،عن سعيد بن جبير مرسالً.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح الوجه األول وهو " الثوري ،عن حبيب بن أبي عمرة ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي هللا
عنهما " وذلك لآلتي:
-1لثقة راويه ومالزمته لإلمام سفيان الثوري رحمه هللا تعالى.
"قال عثمان بن سعيد :سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان  ....قلت فأبو إسحاق الفزاري؟ قال :ثقة
ثقة."11
-2لشهرة هذا الوجه حيث أخرجه كثير من أئمة الحديث.

 1تهذيب الكمال.167/2 ،
 2الجرح والتعديل.281/1 ،
 3المرجع السابق.284/1 ،
 4المرجع السابق.282/1 ،
 5الجرح والتعديل.282/1 ،
 6المرجع السابق.128/2 ،
 7معرفة الثقات.205/1 ،
 8تهذيب الكمال.169/2 ،
 9الكاشف.220/1 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.113
 11شرح علل الترمذي.168/2 ،
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رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الخامس عشر
وسِئل عن حديث آخر من حديث ابن عباس ،عن أبي بكر قال ابن عباس ":لما أخرج النبي َّ
وسلم
َ
صلى هللا َعَليه َ
َ
ُ
من مكة قال أبو بكر :إنا هلل وإنا إليه راجعون أخرجوا نبيهم ليهلكن ،فأنزل هللا عز وجل {أذن للذين يقاتلون بأنهم
حديث يرويه الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين،
ظلموا} قال فعرفت أنه سيكون قتال ".الحديث ،فقال :هو
ٌ
عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ،واختلف عنه ،فوصله إسحاق االزرق ،ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه.
واألشجعي عن الثوري ،وأرسله غيرهم عنه ،فلم يذكر ابن عباس ،ورواه الفريابي ،عن قيس بن الربيع ،عن
األَعمش متصال ،وقيل عن ِ
الفريابي عن الثوري ،وال يصح والمحفوظ عنه عن قيس.

1

أوال_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث أربعة أوجه:
الوجه األول :الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
رواته:
 -1الثوري :هو سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
3

 -2األعمش :هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي 2موالهم أبو محمد الكوفي األعمش ،ت147ه.

وثقه العجلي وقال :كان محدث أهل الكوفة في زمانه ،4ووثقه ابن معين ،5وأبو حاتم ،6وقال أبو زرعة:
إمام ،7وقال النسائي :ثقة ثبت ،8وقال الذهبي :أحد األعالم.9
وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس .

10

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى من المرتبة الثانية 11ممن احتمل األئمة
تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح إلمامتهم وقلة تدليسهم.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.215/1 ،
 2الكاهلي :هذه النسبة إلى بني كاهل ،والمنتسب إليه :أبو محمد سليمان بن مهران االعمش الكاهلي( .األنساب للسمعاني)23/5 ،
 3تهذيب الكمال.76/12 ،
 4معرفة الثقات.432/1 ،
 5الجرح والتعديل.146/4 ،
 6المرجع السابق.147/4 ،
 7المرجع السابق.147/4 ،
 8تهذيب الكمال.89/12 ،
 9الكاشف.464/1 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.414
 11طبقات المدلسين ،ص.33
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خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ.
 -1مسلم البطين :هو مسلم بن عمران ويقال بن أبي عمران البطين أبو عبد هللا الكوفي.

1

وثقه ابن معين ،2وأحمد بن حنبل ،3وأبو حاتم الرازي ،4والنسائي ،5وابن حجر العسقالني.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2سعيد بن جبير :ثقة ثبت فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع عشر ،ص.94
الوجه الثاني :الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير.
رواته:
 -1الثوري :هو سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
 -2األعمش :سليمان بن مهران ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص96
 -3مسلم البطين :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحيث ذاته ،ص.97
 -4سعيد بن جبير :ثقة ثبت فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع عشر ،ص.94
الوجه الثالث :الفريابي ،عن قيس بن الربيع ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن
عباس رضي هللا عنهما.
رواته:
8

 -1الفريابي :هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي موالهم الفريابي7أبو عبد هللا ،ت112ه.

وثقه العجلي ،9وابن معين ،10والنسائي ،11وابن حجر العسقالني ،12وقال أبو حاتم :صدوق ثقة ،13وقال البخاري:
كان من أفضل أهل زمانه ،14وقال الذهبي :محدث قيسارية.15
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 1تهذيب الكمال.526/27 ،
 2الجرح والتعديل.191/8 ،
 3المرجع السابق.191/8 ،
 4المرجع السابق.191/8 ،
 5تهذيب الكمال.528/27 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.940
 7الفريابي :بكسر الفاء وسكون الراء ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة هذه النسبة إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ وينسب إليها بالفريابي
والفاريابي والفيريابي أيضا بإثبات الياء خرج منها جماعة من المحدثين واالئمة وأما المشهور فهو أبو عبد هللا محمد بن يوسف الفريابي( .األنساب للسمعاني،
)376/4
 8تهذيب الكمال.53/27 ،
 9معرفة الثقات.257/2 ،
 10تهذيب الكمال.56/27 ،
 11المرجع السابق.57/27 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.911
 13الجرح والتعديل.120/8 ،
 14تهذيب الكمال.57/27 ،
 15الكاشف.232/2 ،
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 -1قيس بن الربيع :قيس بن الربيع األسدي أبو محمد الكوفي ،ت165ه.

1

وثقه أبو الوليد الطيالسي ،2وقال عبد الرحمن بن مهدي :أهلكه ابن له قلب عليه أشياء من حديثه ،3وقال العجلي:
صدوق ترك الناس حديثه ،4وقال ابن معين :ليس بشيء ،5وضعفه وكيع ،6ولينه أحمد بن حنبل ،7وقال علي بن
المديني :ضعيف جداً ،8وقال النسائي :متروك الحديث ،9وقال ابن حجر العسقالني :صدوق تغير لما كبر وأدخل
عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

10

خالصة القول في الراوي :صدوق أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.
 -2األعمش :سليمان بن مهران ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحيث ذاته ،ص.98
 -3مسلم البطين :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحيث ذاته ،ص.97
 -4سعيد بن جبير :ثقة ثبت فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع عشر ،ص.94
الوجه الرابع :الفريابي ،عن الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيـد بن جبير ،عن ابن عباس
رضي هللا عنهما.
رواته:
 -1الفريابي :محمد بن يوسف ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه الثالث من الحديث ذاته ،ص.97
 -2الثوري :هو سفيان بن سعيد الثوري ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
 -3األعمش :سليمان بن مهران ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحيث ذاته ،ص.96
 -4مسلم البطين :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحيث ذاته ،ص.97
 -5سعيد بن جبير :ثقة ثبت فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع عشر ،ص.94
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
 1تهذيب الكمال.25/24 ،
 2المرجع السابق.30/24 ،
 3المرجع السابق.34/24 ،
 4معرفة الثقات.220/2 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدوري.277/3 ،
 6الضعفاء الصغير للبخاري ،ص.99
 7تهذيب الكمال.31/24 ،
 8المرجع السابق.34/24 ،
 9الضعفاء والمتروكين ،ص.202
 10تقريب التهذيب ،ص.804
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أخرجه الترمذي (233/5حديث ،)3171والنسائي في سننه (309/6حديث ،)3085وأحمد في مسنده
(359/3حديث )1865وابن حبان في صحيحه (8/11حديث ،)4710والبزار في مسنده (69/1حديث)16
والحاكم في مستدركه (66/2حديث )2237والنسائي في السنن الكبرى
(264/4حديث191/4278،10حديث )11282وابن حجر في اتحاف المهرة (244/8حديث )9306والضياء
المقدسي في األحاديث المختارة (359/10حديث )384جميعهم من طريق إسحاق بن يوسف األزرق ،وأخرجه
الحاكم في مستدركه (246/2حديث )2922من طريق أبي حذيفة.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الثوري:
 -1إسحاق بن يوسف األزرق :وهو إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي 1أبو محمد
2

الواسطي ،ت195ه.

والواسطي المعروف باألزرق ثقة من التاسعة مات سنة خمس وتسعين وله ثمان وسبعون
وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وأحمد بن حنبل ،5وابن حجر العسقالني ،6والذهبي ،7وقال أبو حاتم الرازي:
صحيح الحديث صدوق ال بأس به.8
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2أبو حذيفة :وهو موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي9البصري ،ت120ه.

10

وثقه العجلي ،11وقال عنه ابن سعد :كان كثير الحديث ثقة إن شاء هللا 12وقال عنه ابن حبان :ربما أخطأ،13
وقال عنه أحمد بن حنبل :من أهل الصدق ،14وقال عنه أبو حاتم الرازي :صدوق معروف بالثوري ...ولكن
كان يصحف ،وروى أبو حذيفة عن سفيان بضعة عشر ألف حديث ،وفى بعضها شيء ،15وقال عنه يحيى

 1المخزومي :بفتح الميم ،وسكون الخاء المعجمة ،وضم الزاي ،وفي آخرها الميم هذه النسبة إلى قبيلتين :إحداهما تنسب إلى بني مخزوم بن عمرو .وأما
مخزوم بن المغيرة فالمنتسب إليه جماعة منهم :أبو عبد الرحمن بن الحارث المخزومي( .األنساب للسمعاني)226-225/5 ،
 2تهذيب الكمال.496/2 ،
 3معرفة الثقات.220/1 ،
 4الجرح والتعديل.238/2 ،
 5تهذيب الكمال.498/2 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.133
 7الكاشف.240/1 ،
 8الجرح والتعديل.238/2 ،
 9النهدي :بفتح النون وسكون الهاء وفي آخرها الدال المهملة هذه النسبة إلى بني نهد ،وهو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة.
(األنساب للسمعاني)541/5 ،
 10تهذيب الكمال.145/29 ،
 11الثقات للعجلي.305/2 ،
 12الطبقات الكبرى.304/7 ،
 13الثقات البن حبان.458/7 ،
 14الجرح والتعديل.163/8 ،
 15المرجع السابق.163/8 ،
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ابن معين :لم يكن من أهل الكذب ،1وقال الترمذي :يضعف في الحديث ،2وقال عنه الذهبي :صدوق
يصحف ،3وقال ابن حجر العسقالني :صدوق سيء الحفظ

4

خالصة القول في الراوي :صدوق سيء الحفظ.
الوجه الثاني :الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير.
أخرجه الترمذي في سننه (323/7حديث )3096من طريق أبو أحمد الزبيري.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن الثوري:
أبو أحمد الزبيري :محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمر بن درهم األسلمي ،أبو أحمد الزبيري الكوفي،
ت203هـ.

5

وثقه العجلي ،6وابن معين ،7وقال أحمد بن حنبل :كان كثير الخطأ في حديث سفيان ،8وقال أبو حاتم الرازي:
حافظ للحديث عباد مجتهد له اوهام ،9وقال أبو زرعة :صدوق ،10وقال النسائي :ليس به بأس ،11وقال ابن حجر
العسقالني :ثقة ثبت إال أنه قد يخطئ في حديث الثوري

12

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت ،يخطئ في حديث سفيان الثوري.
الوجه الثالث :الفريابي ،عن قيس بن الربيع ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن
عباس رضي هللا عنهما.
أخرجه محمد بن جرير الطبري في تفسيره ( )644/18من طريق محمد بن خلف العسقالني.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن الفريابي:
محمد بن خلف العسقالني :هو محمد بن خلف بن عمار بن العالء بن غزوان أبو نصر العسقالني،
ت260ه.

13

 1تاريخ ابن معين رواية ابن محرز.78/1 ،
 2تهذيب التهذيب.329/10 ،
 3الكاشف.308/2 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.985
 5تهذيب الكمال.476/25 ،
 6معرفة الثقات،
 7الجرح والتعديل.297/7 ،
 8تهذيب الكمال.479/25 ،
 9الجرح والتعديل.297/7 ،
 10المرجع السابق.297/7 ،
 11تهذيب الكمال.479/25 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.861
 13تهذيب الكمال.161/25 ،
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قال عنه أبو حاتم :صدوق ،1وقال النسائي :صالح ،2وقال الذهبي :صدوق ،3وقال ابن حجر العسقالني:
صدوق.

4

خالصة القول في الراوي :صدوق.
الوجه الرابع :الفريابي ،عن الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيـد بن جبير ،عن ابن عباس
رضي هللا عنهما.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه األوجه هو األول وهو " الثوري ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين ،عن سعيد بن جبير ،عن
ابن عباس رضي هللا عنهما " والثالث وهو " الفريابي ،عن قيـس بن الربيـ ـ ـ ـع ،عن األَعمش ،عن مسلم البطين،
عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما "
وذلك لآلتي:
أوالً :لرواية الثقة للوجه األول وهو " يوسف بن إسحاق األزرق " ،وأبو حذيفة وإن كان صدوقاً إال أن اإلمام
البخاري رحمه هللا تعالى قد احتج به في المتابعات.
قال ابن حجر العسقالني رحمه هللا عن أبي حذيفة " :حديثه عند البخاري في المتابعات "

5

ثانياً :ترجيح العلماء لهذين الوجهين:
قال اإلمام البزار رحمه هللا " :وهذا الحديث ال نعلم رواه عن الثوري إال إسحاق األزرق ،وقد رواه قيس عن
األعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "

6

ثالثاً :تخطئة الراوي أبو أحمد الزبيري في حديث الثوري كما نص على ذلك ابن حجر العسقالني رحمه هللا في
ترجمته.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه األول إسناده صحيح ألن رواته ثقات ،والوجه الثالث إسناده حسن ألن فيه محمد بن خلف العسقالني وهو
صدوق.

 1الجرح والتعديل.245/7 ،
 2تهذيب الكمال.161/25 ،
 3الكاشف.168/2 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.842
 5المرجع السابق ،ص.861
 6مسند البزار.69/1 ،
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الحديث السادس عشر

ِ ٍ ِ ِ
كر ِ ِ
ِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
ور ُث.
الصّد ِ َ
وسلم ،أَنَّ ُه قال :ال ُن َ
وسئل َعن َحديث َيرويه أَُبو ُه َريرةَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
مرو ،عن أَِبي سَلمة ،واختلِف عنه ِف ِ
يث َرواهُ م َحمد بن َع ٍ
يهَ ،ف َرواهُ َح ّماد بن َسَل َمة ِمن ِرو َاي ِة أَِبي
َفقالُ :هو َحِد ٌ
ُ
َ ُ
َ
َ َ
ُ
بن سالَّ ٍم عنهَ ،فأَسنداه عنه ،عن مح ِ
ِ َّ ِ ِ
بن َع ٍ
مد ِ
حيى ِ
مروَ ،عن أَِبي َسَل َمةَ ،عن أَِبي ُه َريرةَ ،عن
َ ُ
وي َ
الولِيد الطيالس ِّيَ ،
َ ُ َ ُ َ َُ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
أَِبي َب ٍ
رسالً َعن
كرَ ،وخاَلَف ُهما َعّف ُ
ان بن ُمسلمٍ ،فرواه َعن َح ّماد بن َسَل َمةَ ،عن ُم َحمد بن َعمروَ ،عن أَبي َسَل َمة ُم َ
كرَ ،لم يذكر ِف ِ
طاء الخّفاف ،عن مح ِ
اب بن ع ٍ
يه أَبا ُهريرَة ......ورواه َعبد الو ّه ِ
بن َع ٍ
مد ِ
أَِبي َب ٍ
َسن َدهُ َعن أَِبي
َ ُ
مروَ ،فأ َ
َ
َ ُ َ َُ
َ
ََ ُ
َ
1
َِّ
سَلمةَ ،عن أَِبي ُه َريرةَ ،عن أَِبي َب ٍ
صَّلى هللا َعَليه و َسلم..........
كرُ ،
وعمر رضي هللا عنهما ،عن النب ِّي َ
َ َ
أوال_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1محمد بن عمرو :محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد هللا وقيل أبو الحسن المدني،
2

ت145ه.

قال يحيى القطان :رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث ،3ووثقه ابن معين ،4وقال مرة :ما زال الناس يتقون
حديثه قيل له وما علة ذلك قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي
سلمة عن أبي هريرة ،5وقال أبو حاتم :صالح الحديث يكتب حديثه ،6وقال الجوزجاني :ليس بالقوي ،7وقال
النسائي ليس به بأس وقال في موضع أخر ثقة ،8وقال ابن حجر العسقالني :صدوق له أوهام.

9

خالصة القول في الراوي :صدوق له أوهام.
 -2أبو سلمة :هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
الوجه الثاني :محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.220-219/1 ،
 2تهذيب الكمال.213/26 ،
 3المرجع السابق.26،216 ،
 4ميزان االعتدال.283/6 ،
 5تهذيب الكمال.216/26 ،
 6الجرح والتعديل.31/8 ،
 7تهذيب الكمال.216/26 ،
 8المرجع السابق.217/26 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.884
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 -1محمد بن عمرو :صدوق له أوهام ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.103
 -2أبو سلمة :هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني،
ص.33
الوجه الثالث :محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.
 -1محمد بن عمرو :صدوق له أوهام ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.103
 -2أبو سلمة :هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني،
ص.33
ثانياً :تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الترمذي في سننه (254/3حديث ،)1608والبزار في مسنده (80/1حديث ،)25وأخرجه البيهقي في
السنن الكبرى (302/6حديث )13119جميعهم من طريق حماد بن سلمة.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن محمد بن عمرو:
حماد بن سلمة :وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ،ت167ه.

1

وثقه محمد بن سعد ،2والعجلي ،3وابن معين ،4قال ابن حبان :كان من العباد المجابين الدعوة.5
وقال أحمد بن حنبل :أثبت الناس في ثابت البناني ،6وقال الذهبي :أحد األعالم ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة
عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة

8

خالصة القول في الراوي :ثقة
الوجه الثاني :محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه أحمد في مسنده (226/1حديث ،)60والبيهقي في السنن الكبرى (302/6حديث )13120كالهما من
طريق حماد بن سلمة.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن محمد بن عمرو:
حماد بن سلمة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.103
 1تهذيب الكمال.253/7 ،
 2الطبقات الكبرى.282/7 ،
 3معرفة الثقات.319/1 ،
 4الجرح والتعديل.142/3 ،
 5الثقات.216/6 ،
 6العلل ومعرفة الرجال.131/2 ،
 7الكاشف.349/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.268
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الوجه الثالث :محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.
أخرجه البزار في مسنده (80/1حديث ،)26والبيهقي في السنن الكبرى (302/6حديث )13118وابن األعرابي
في معجمه (259/4حديث )1752جميعهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن محمد بن عمرو:
عبد الوهاب بن عطاء :عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي موالهم البصري ،ت204ه.

1

وثقه ابن معين ،2وقال مرة :ليس به بأس ،3وقال عنه أبو حاتم الرازي :يكتب حديثه محله الصدق ،4وقال عنه
البخاري :يكتب حديثه قيل له يحتج به قال أرجو إال انه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير ،5وقال عنه
النسائي :ليس بالقوي ،6وقال عنه ابن حجر :صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن
ثور

7

خالصة القول في الراوي :صدوق.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه الوجوه هو الوجه الثاني وهو " محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه
" وذلك لآلتي-1 :رواية الثقة لهذا الوجه وهو حماد بن سلمة-2 ،موافقة الرواة األكثر عدداً له في روايتهم لهذا
الوجه.
قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ،وأنس بن عياض ،وغير واحد،
عن محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،لم يذكروا فيه أبا هريرة".

8

-3ترجيح العلماء لهذا الوجه:
 قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا ":والصحيح من هذا الحديث المرسل ،لكثرة من رواه من الحفاظ عن محمد بنعمرو مرسالً".

9

 قال اإلمام البزار " :وهذا الحديث ال نعلم رواه أحداً فوصله إال حماد بن سلمة وعبد الوهاب ،وغيرهما يرويهعن محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة مرسالً" .

10

 1تهذيب الكمال.509/18 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدوري.83/4 ،
 3تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.150
 4الجرح والتعديل.72/6 ،
 5المرجع السابق.398/6 ،
 6تهذيب الكمال.509/18 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.633
 8العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.219/1 ،
 9المرجع السابق.219/1 ،
 10مسند البزار.80/1 ،
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 قال اإلمام الترمذي " :حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاءعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال ال أعلم أحداً رواه
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إال حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة".

1

-4أما الوجه األول فهو وإن كان من طريق حماد بن سلمة إال أن أكثر الرواة على خالفه كما نص على ذلك
أهل العلم.
 قال اإلمام يحيى بن معين ":إن حماد بن سلمة كان يخطئ ،فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره ،فإذا رأيتأصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه ،وإذا اجتمعوا على شيء عنه ،وقال واحد
منهم بخالفهم علمت أن الخطأ منه ال من حماد ،فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه".

2

-5وأما الوجه الثالث فقد خالف فيه عبد الوهاب بن عطاء الرواة األكثر ضبطاً منه وعدداً.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ ألن فيه محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام.
الحديث السابع عشر
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يث َ ،فرواه أَبو ِ
القاس ِم بن أَِبي ِّ
بن ِ
ناد ،
حازٍم َهذا َش ٌ
يخ َمِد ِيني َليس ِبالَق ِوِّيَ ،وَقِد ُ
َ
َ ُ
َ ُ ُ
َ
بن ِمقس ٍم  ،عن جاِب ٍر  ،ع ِن النَِّب ِي صلَّى هللا عَليه وسلم ،وَلم يذكر ِف ِ
حازٍم َ ،عن ُع َب ِيد هللا ِ
بن ِ
َعن ِإسحاق ِ
يه أَبا
َ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ّ َ
َ
كر  ،حَّدث ِب ِه عنه َك َذلِك أَحمد بن حنب ٍل ،وَقد روى هذا الحِديث  ،عن أَِبي ب ٍ ِ
الصِّد ِ
يق َموُقوًفا ِ ،من َقولِ ِه :
َ
َ َ َ ََ َ
َ ُ
َ
َ
َب ٍ َ
كر ّ
َ
النِب ِي صَّلى هللا عَليه وسلم ِ ،من ِرواي ٍة ص ِح ٍ
ِ
نه َ ،حَّدث ِب ِه ُع َبيد هللا بن ُعمر َ ،عن َع ِ
َّ
مرو
يحة َع ُ
َ
َ َ َ
َ
َ
َغ ُير َمرُفوٍع إَلى ّ َ
يخ َله ِمن حِد ِ
ينار  ،عن أَِبي ُّ
الطَف ِ
يث ُع َب ِيد هللا ِ
يل َ ،عن أَِبي َب ٍ
بن ِد ٍ
ِ
بن ُع َمر ،
كر َقوَل ُهَ ،وَرواهُ ابن زاطياَ ،عن َش ٍ ُ
َ
َ
النِب ِي صَّلى هللا عَليه وسلم ،ووِهم ِفي ر ِ
ينار  ،عن أَِبي ُّ
الطَف ِ
بن ِد ٍ
مرو ِ
َعن َع ِ
يلَ ،عن أَِبي َبكرَ ،ع ِن َّ
فع ِه
َ
َ
َ
ََ
َ
ّ َ
3
َص ُّح.
الموُق ُ
وف أ َ
وَ

 1سنن الترمذي.254/3 ،
 2المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين البن حبان.32/1 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.221/1 ،
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أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث أربعة أوجه:
الوجه األول :إسحاق بن أبي حازم الزيات ،عن وهب بن كيسان ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق ،عن النبي
صلى هللا عليه وسلم.
رواته-1 :إسحاق بن أبي حازم :هو إسحاق بن حازم وقيل بن أبي حازم البزاز 1المدني.

2

وثقه يحيى بن معين ،3وأحمد بن حنبل ،4والذهبي ،5وقال أبو حاتم الرازي :صالح الحديث ،6وقال ابن حجر
العسقالني :صدوق.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
-2وهب بن كيسان :هو وهب بن كيسان القرشي أبو نعيم المدني ،ت129ه.

8

وثقه العجلي ،9وابن معين ،10وأحمد بن حنبل ،11والنسائي ،12والذهبي ،13وابن حجر العسقالني.

14

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :إسحاق بن أبي حازم ،عن عبيد هللا بن مقسم ،عن جابر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته-1:إسحاق بن أبي حازم :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.107
-2عبيد هللا بن مقسم :هو عبيد هللا بن مقسم القرشي المدني.

15

وثقه أبو حاتم الرازي ،16وأبو زرعة ،17وأبو داوود ،18والنسائي ،19وابن حجر العسقالني.

20

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 1البزاز :بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينهما ألف ،هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب واشتهر جماعة بها من المتقدمين والمتأخرين.
(األنساب للسمعاني)338/1 ،
 2تهذيب الكمال.417/2 ،
 3الجرح والتعديل.216/2 ،
 4العلل ومعرفة الرجال.531/1 ،
 5الكاشف.235/1 ،
 6الجرح والتعديل.216/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.128
 8تهذيب الكمال.138/31 ،
 9معرفة الثقات.344/2 ،
 10الجرح والتعديل.23/9 ،
 11العلل ومعرفة الثقات.516/2 ،
 12تهذيب الكمال.138/31 ،
 13الكاشف.357/2 ،
 14تقريب التهذيب.1044/1 ،
 15تهذيب الكمال.163/19 ،
 16الجرح والتعديل.333/5 ،
 17المرجع السابق.333/5 ،
 18تهذيب الكمال.163/19 ،
 19المرجع السابق.163/19 ،
 20المرجع السابق ،ص.645
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الوجه الثالث :عبيد هللا بن عمر ،عن عمرو بن دينار ،عن أبي الطفيل ،عن أبي بكر قوله.
رواته-1 :عبيد هللا بن عمر :هو عبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي
العمري أبو عثمان المدني ،ت144ه.

1

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وأبو حاتم الرازي ،4وأبو زرعة ،5وسئل أحمد بن حنبل عن مالك وعبيد هللا
وأيوب أيهم أثبت في نافع؟ فقال :عبيد هللا أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية ،6وقال الذهبي :الفقيه الثبت ،7وقال
ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة.
-2عمرو بن دينار :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس ،ص.51
-3أبو الطفيل :هو عامر بن واثلة ،صحابي رضي هللا عنه.
الوجه الرابع :عبيد هللا بن عمر ،عن عمرو بن دينار ،عن أبي الطفيل ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
رواته:
 -1عبيد هللا بن عمر :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه الثالث من الحديث ذاته ،ص.108
 -2عمرو بن دينار :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس ،ص.51
 -3أبو الطفيل :هو عامر بن واثلة ،صحابي رضي هللا عنه.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :إسحاق بن أبي حازم الزيات ،عن وهب بن كيسان ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق ،عن النبي
صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه الدارقطني في سننه (43/1حديث )54من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت.

 1تهذيب الكمال.129/19 ،
 2معرفة الثقات.112/2 ،
 3الجرح والتعديل.327/5 ،
 4المرجع السابق.327/5 ،
 5المرجع السابق.327/5 ،
 6المرجع السابق.326/5 ،
 7الكاشف.685/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.643
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دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن إسحاق بن أبي حازم:
عبد العزيز بن أبي ثابت :هو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن
بن عوف الزهري المدني ،ت197ه.

1

قال ابن معين :ليس بثقة وإنما كان صاحب شعر ،2وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال :ما كتبت عنه شيئاً ،3وقال
البخاري :منكر الحديث ال يكتب حديثه ،4وقال أبو حاتم الرازي :متروك الحديث ضعيف الحديث ،منكر الحديث
جداً ،5وترك أبو زرعة الراوية عنه ،6وقال النسائي :متروك الحديث ،7وقال ابن حجر العسقالني :متروك.

8

خالصة القول في الراوي :متروك.
الوجه الثاني :إسحاق بن أبي حازم ،عن عبيد هللا بن مقسم ،عن جابر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (51/4حديث  ،)1244وابن ماجه (330/1حديث )387كالهما من طريق أحمد
بن حنبل.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن إسحاق بن أبي حازم:
أحمد بن حنبل :هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد هللا ،ت241ه.

9

قال عنه ابن حبان :حافظاً متقناً ورعاً فقيهاً الزماً للورع الخفي مواظباً على العبادة الدائمة به أغاث هللا جل وعال
أمة محمد صلى هللا عليه وسلم وذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه هلل َّ
وجل حتى ضرب بالسياط للقتل
عز َّ
فعصمه هللا عن الكفر وجعله علماً يقتدى به ،10قال قتيبة بن سعيد :لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري
ومالك واالوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم ،11قال أبو زرعة :لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل
ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة ،12وقال علي بن المديني :ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد
هللا أحمد بن حنبل وبلغني انه ال يحدث إال من كتاب ولنا فيه اسوة حسنة ،13قال محمد بن يحيى النيسابوري:

 1تهذيب الكمال.181/18 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدارمي.169 ،
 3الجرح والتعديل.390/5 ،
 4الضعفاء الصغير.78 ،
 5الجرح والتعديل.391/5 ،
 6المرجع السابق.391/5 ،
 7الضعفاء والمتروكون ،ص.168
 8تقريب التهذيب ،ص.615-614
 9تهذيب الكمال.437/1 ،
 10الثقات.19-18/8 ،
 11الجرح والتعديل.69/2 ،
 12المرجع السابق.69/2 ،
 13المرجع السابق.69/2 ،
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إمامنا أحمد بن حنبل ،1وقال أبو حاتم الرازي :إمام وحجة ،2وقال الذهبي :اإلمام ،3وقال ابن حجر العسقالني:
ثقة حافظ فقيه حجة.

4

خالصة القول في الراوي :متفق على توثيقه.
الوجه الثالث :عبيد هللا بن عمر ،عن عمرو بن دينار ،عن أبي الطفيل ،عن أبي بكر قوله.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/1حديث )4من طريق عبد هللا بن نمير ،وابن أبي شيبة في مصنفه
(106/2حديث )1389من طريق عبد الرحيم.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن عبيد هللا بن عمر:
5

 -1عبد هللا بن نمير :وهو عبد هللا بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ،ت199ه.

وثقه العجلي ،6وابن معين ،7وابن حجر العسقالني ،8وقال أبو حاتم :مستقيم األمر ،9وقال الذهبي :حجة

10

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2عبد الرحيم :هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني ويقال الطائي أبو علي المروزي األشل ،ت187ه.

11

وثقه العجلي ،12وابن معين ،13وأبو داوود ،14وابن حجر العسقالني ،15وقال أبو حاتم :صالح الحديث،16
وقال النسائي :ليس به بأس ،17وقال الذهبي :ثقة حافظ.18
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الرابع :عبيد هللا بن عمر ،عن عمرو بن دينار ،عن أبي الطفيل ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
 1المرجع السابق.69/2 ،
 2المرجع السابق.70/2 ،
 3الكاشف.202/1 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.98
 5تهذيب الكمال.225/16 ،
 6معرفة الثقات.64/2 ،
 7الجرح والتعديل.186/5 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.553
 9الجرح والتعديل.186/5 ،
 10الكاشف.604/1 ،
 11تهذيب الكمال.36/18 ،
 12معرفة الثقات.93/2 ،
 13تاريخ ابن معين رواية الدوري.272/3 ،
 14تهذيب الكمال.39/18 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.607
 16الجرح والتعديل.339/5 ،
 17تهذيب الكمال.39/18 ،
 18الكاشف.650/1 ،
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ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " إسحاق بن أبي حازم الزيات ،عن وهب بن كيسان ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق،
عن النبي صلى هللا عليه وسل" يرويه عبد العزيز بن أبي ثابت ،وهو متروك الحديث ‘ أما الوجه الثاني وهو "
إسحاق بن أبي حازم  ،عن عبيد هللا بن مقسم  ،عن جابر  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم " فقد رواه اإلمام
أحمد بن حنبل  ،والوجه الثالث وهو " عبيد هللا بن عمر  ،عن عمرو بن دينار  ،عن أبي الطفيل  ،عن أبي
كل من عبد هللا بن نمير  ،وعبد الرحيم بن سليمان وكالهما ثقة  ،فالذي يترجح لدي من هذه
بكر قوله " فقد رواه ٌ
الوجوه الوجه الثاني المرفوع  ،وكذلك الوجه الثالث الموقوف على أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه  ،فيصح من كال
الوجهين  ،وهو الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى حيث قال " والموقوف أصح " أي الموقوف على
أبي بكر رضي هللا عنه  ،وهللا أعلم .
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الثاني والثالث إسنادهما صحيح؛ ألن رواتهما ثقات.
الحديث الثامن عشر

ِ
النِب ِي َّ
ِ
ٍ
ِ ِ ٍِ
ِ َّ
صَّلى وَلم َيتََو َّ
ضأ،".
وسلم  :أَنَّ ُه أ َ
حما ثُ ّم َ
َكل َل ً
صلى هللا َعَليه َ
وسئل َعن َحديث جابر َ ،عن أَبي َبكر َ ،عن ّ َ
ُ
َفقال ِ ِ ِ :
يب  ،ع ِن األَوز ِ
ِ
اع ِي َ ،عن َح ّسان ِ
بن َع ِطيَّة َ ،عن جاِب ٍر ،
ُ
ف بن ُش َع ٍ َ
وس ُ
اختلف فيه َعَلى األَوزاع ِّي َ ،ف َرواهُ ُي ُ
ّ
بن ع ِطيَّة  ،عن مح ِ
كر ِ ِ
يق رَفعه ِإَلى النَِّب ِي َّ
ِ
مد ِ
بن
نه َعن َح ّسان ِ َ
وسلمَ ،وِقيل َ :ع ُ
الصّد ِ َ َ ُ
َ َُ
َعن أَبي َب ٍ ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ِ
أَِبي ِ
عائ َشة َ ،عن جاِب ٍر َ ،عن أَِبي َب ٍ
ول َيتََو َّ
ضأُ ِم ّما
كح ٌ
كرَ ،وَرواهُ ُع َقب ُة بن َعلَق َمة َ ،ع ِن األَوزاع ِّي  ،قال  :كان َم ُ
ِ
َّ ِ
َخب َرهُ َعن جاِب ٍر َ ،عن أَِبي َب ٍ
حيى بن َع ِبد هللا
كر  ،ما ُيشِب ُه َّ
َم َّست ّ
فع َ ،وخاَلَف ُه َي َ
طاء َ ،فأ َ
الر َ
الن ُار َ ،حتى َلقي َع ً

ِ
ِ
اع ِي  ،عن ع ٍ
طاء َ ،عن جاِب ٍر َ ،عن أَِبي َب ٍ
كر ِ ،من ِفعلِ ِه َغير َمرُفوٍع.....
الح ّران ُّي َ ،
وغ ُيرهُ َ ،ف َرُووهُ َع ِن األَوز ّ َ َ
َ
أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث أربعة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :األوزاعي ،عن حسان بن عطية ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه مرفوعاً.
رواته:

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.224-223/1 ،
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1

-1األوزاعي :هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو األوزاعي 1إمام أهل
2

الشام في زمانه ،ت157ه

قال ابن سعد :ثقة مأموناً صدوقاً فاضالً خي اًر كثير الحديث والعلم والفقه حجة ،3وقال العجلي :ثقة من خيار
الناس ،4وقال سفيان بن عيينة :كان األوزاعي إمام يعنى إمام زمانه ،5قال عبد الرحمن بن مهدي :األئمة في
الحديث أربعة االوزاعي ومالك وسفيان والثوري وحماد بن زيد ،6وقال أبو حاتم :األوزاعي فقيه متبع ،7وقال أبو
زرعة :شيخ ،8وقال الذهبي :الحافظ الفقيه الزاهد ،9وقال ابن حجر العسقالني :ثقة جليل.

10

خالصة القول في الراوي :ثقة جليل.
-2حسان بن عطية :هو حسان بن عطية المحاربي

11

موالهم أبو بكر الدمشقي.

12

قال ابن حبان :من أفاضل أهل زمانه ،13ووثقه العجلي ،14وابن معين ،15وأحمد بن حنبل.16
وقال الذهبي :ثقة عابد نبيل ،17وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه عابد.

18

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :األوزاعي ،عن حسان بن عطية ،عن محمد بن أبي عائشة ،عن جابر ،عن أبي بكر.
رواته:
 -1األوزاعي :ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.112
 -2حسان بن عطية :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.111
 1االوزاعي :بفتح االلف وسكون الواو وفتح الزاي في آخرها العين المهملة ،هذه النسبة إلى االوزاع وهي قرى متفرقة فيما أظن بالشام فجمعت وقيل لها
االوزاع ،وقيل إنها قرية تلي باب دمشق يقال لها االوزاع وهو الصحيح ينسب إليها أبو أيوب مغيث بن سمي االوزاعي ،يقال إنه أدرك زهاء ألف من
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،روى عنه زيد بن واقد وأهل الشام( .األنساب للسمعاني)227/1 ،
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو االوزاعي
 2تهذيب الكمال.307/17 ،
 3الطبقات الكبرى.488/7 ،
 4معرفة الثقات.83/2 ،
 5الجرح والتعديل.266/5 ،
 6الجرح والتعديل.266/5 ،
 7المرجع السابق.267/5 ،
 8المرجع السابق.267/5 ،
 9الكاشف.638/1 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.593
 11المحاربي :بضم الميم ،وفتح الحاء المهملة ،بعدها االلف وفي آخرها الراء المكسورة ،والباء الموحدة ،هذه النسبة إلى الجد وإلى قبيلة محارب( .األنساب
للسمعاني)207/5 ،
 12تهذيب الكمال.39/6 ،
 13الثقات.223/6 ،
 14معرفة الثقات.291/1 ،
 15تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.89
 16تهذيب الكمال.36/6 ،
 17الكاشف.320/1 ،
 18تقريب التهذيب ،ص.233
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1

 -3محمد بن أبي عائشة :هو محمد بن أبي عائشة ويقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي عائشة المدني.
وثقه يحيى بن سعيد القطان ،2وابن معين ،3وقال أبو حاتم :ليس به بأس ،4وقال ابن حجر العسقالني :ليس
به بأس.

5

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :األوزاعي ،قال :كان مكحول يتوضأ مما مست النار ،حتى لقى عطاء فأخبره ،عن جابر ،عن
أبي بكر ما يشبه الرفع.
رواته-1 :
 -1األوزاعي :ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.112
 -2مكحول :هو مكحول الشامي أبو عبد هللا ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم والمحفوظ أبو عبد هللا
6

الدمشقي ،ت.118

قال الزهري :العلماء أربعة منهم مكحول بالشام ،7ووثقه العجلي ،8وقال أبو حاتم الرازي :ما أعلم بالشام
أفقه من مكحول ،9وقال الذهبي :فقيه الشام ،10وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه كثير اإلرسال.
أما إرساله فال يضر هنا ألن من تكلم عن إرساله لم يذكر روايته عن عطاء بن أبي رباح.

11

12

خالصة القول في الراوي :ثقة يرسل.
13

 -3عطاء :هو عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي ،ت114ه.

قال ابن حبان :كان من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورعاً وفضالً ،14ووثقه العجلي وقال :كان مفتي أهل
مكة في زمانه ،15وابن معين،16

 1تهذيب الكمال.430/25 ،
 2الجرح والتعديل .53/8
 3الكاشف للذهبي.183/2 ،
 4الجرح والتعديل.53/8 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.858
 6تهذيب الكمال.464/28 ،
 7الجرح والتعديل.407/8 ،
 8معرفة الثقات.295/2 ،
 9الجرح والتعديل.407/8 ،
 10الكاشف.291/2 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.969
 12انظر :تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ،314جامع التحصيل في أحكتم المراسيل ص.285
 13تهذيب الكمال.69/20 ،
 14الثقات.199/5 ،
 15معرفة الثقات.135/2 ،
 16الجرح والتعديل.331/6 ،
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\وأبو زرعة ،1وقال الذهبي :أحد األعالم ،2وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه فاضل لكنه كثير
اإلرسال.

3

أما إرساله فال يضر هنا أيضاً ألن من تكلم عن إرساله لم يذكر روايته عن جابر رضي هللا عنه.

4

خالصة القول في الراوي :ثقة يرسل.
الوجه الرابع :األوزاعي ،عن عطاء ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
رواته:
 -1األوزاعي :ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.112
 -2عطاء :عطاء بن أبي رباح ،ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه الثالث من الحديث ذاته ،ص.112
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :األوزاعي ،عن حسان بن عطية ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه مرفوعاً.
أخرجه ابن حجر في اتحاف المهرة (197/8حديث ،)9197وابن أبي حاتم في العلل ( )66/1كالهما من
طريق يوسف بن شعيب.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن األوزاعي:
يوسف بن شعيب :وهو يوسف بن شعيب الخوالني.6-5
ضعفه الدارقطني ،7وقال عنه الذهبي :ال أعرفه.8
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثاني :األوزاعي ،عن حسان بن عطية ،عن محمد بن أبي عائشة ،عن جابر ،عن أبي بكر.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :األوزاعي ،قال :كان مكحول يتوضأ مما مست النار ،حتى لقى عطاء فأخبره ،عن جابر ،عن
أبي بكر ما يشبه الرفع.
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( )353-352/3من طريق عقبة بن علقمة.
 1المرجع السابق.331/6 ،
 2الكاشف.21/2 ،
 3تقريب التهذيب ،ص.677
 4انظر :تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص ،228جامع التحصيل في أحكتم المراسيل ص.237
 5الخوالني :بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى خوالن ،وعبس وخوالن قبيلتان نزل أكثرهما الشام( .األنساب للسمعاني،
)419/2
 6الجرح والتعديل.224/9 ،
 7العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.224/1 ،
 8ميزان االعتدال.299/7 ،
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دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن األوزاعي:
عقبة بن علقمة :وهو عقبة بن علقمة بن حديج المعافري1أبو عبد الرحمن ،ت204ه.

2

وثقه الحاكم 3وابن خراش ،4قال عنه ابن معين :ال بأس به ،5وقال عنه أبو حاتم :هو أحب إلى
من الوليد بن مزيد ،6وقال عنه ابن حبان :يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه ألن محمدا
كان يدخل عليه الحديث ويجيب فيه ،7وقال عنه ابن عدي :روى عن األوزاعي ما لم يوافقه عليه أحد من
رواية ابنه محمد بن عقبة وغيره عنه ،8وقال عنه الذهبي :صدوق يغرب ،9وقال ابن حجر العسقالني:
صدوق لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه من.

10

خالصة القول في الراوي :صدوق.
الوجه الرابع :األوزاعي ،عن عطاء ،عن جابر ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه األوجه هو الوجه الثالث وهو " األوزاعي ،قال :كان مكحول يتوضأ مما مست النار،
حتى لقى عطاء فأخبره ،عن جابر ،عن أبي بكر ما يشبه الرفع "
وذلك لآلتي:
 -1ضعف راوي الوجه األول وهو يوسف بن شعيب.

 قال الدارقطنيِ ":قيل :ع ِن األَوز ِبن َع ِطيَّةَ ،عن جاِب ٍرَ ،عن أَِبي َب ٍ
اع ِيَ ،عن َح ّسان ِ
وعا ،وال َي ُثب ُت َهذا
كر َمرُف ً
َ
ّ
11
ِ
اع ِي ِ
ان بن َع ِطيَّة َلم ُي ِ
درك جاِب ًار "
أل ّ
ضع ٌ
وح ّس ُ
الرِاوي َل ُهَ ،ع ِن األَوز ّ َ
َن ّ
يفَ ،
 -2ترجيح أهل العلم للوجه الثالث:

عوف ،يُقول :هذا خطأٌِ ،إنما ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
عطاء ،عن جاِب ٍر ،عن
اس عن
حمد بن
يرويه ّ
ّ
 قال ابن أبي حاتم ":فسم ُالن ُ
ُ
عت ُم ّ
12
أِبي ٍ
بكر ،موُقوًفا".
 1المعافري :بفتح الميم ،والعين المهملة ،وكسر الفاء والراء ،هذه النسبة إلى المعافر( .انظر األنساب للسمعاني)334/5 ،
 2تهذيب الكمال.211/20 ،
 3تهذيب التهذيب.219/7 ،
 4المرجع السابق.219/7 ،
 5تهذيب التهذيب.219/7 ،
 6الجرح والتعديل.314/6 ،
 7الثقات البن حبان.500/8 ،
 8الكامل في الضعفاء.491/6 ،
 9الكاشف.29/2 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.684
 11العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.224/1 ،
 12العلل البن أبي حاتم.66/1 ،
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1

 قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا ":والصواب قول من قال :عن جابر عن أبي بكر من فعله "رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده حسن ألن فيه عقبة بن علقمة وهو صدوق.
الحديث التاسع عشر

ِ
النِب ِي َّ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ َّ
وءا ُيجز ِب ِهَ ،فقالُ :هو
وسلمَ :من َي َ
صلى هللا َعَليه َ
وسئل َعن َحديث ابن ُع َمرَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن ّ َ
ُ
عمل ُس ً
يث ي ِ ِ
ٍ
ِ
ياد الجصاص ،و ُِ
نه؛ َفرواه َعبد الو ّه ِ
الجص ِ
اصَ ،عن َعلِ ِي ِ
بن َز ٍيد،
اب َ
الخّف ُ
َحد ٌ َ
رويه ِز ٌ َ ّ ُ
اختلف َع ُ َ ُ
افَ ،عن ِزياد َ ّ
َ
ّ
ٍ
عن م ِ
ِ
ِ
الجص ِ
ابن ُعمرَ ،عن أَِبي َب ٍ
جاهٍدَ ،ع ِن ِ
اصَ ،عن سالِ ٍم،
كرَ ،وخاَلَف ُه أَُبو عاص ٍم َ
العبادان ُّيَ ،ف َرواهُ َعن ِزياد َ ّ
َ
َ ُ
ابن عمر ،عن عمر ،ورواه سَليم بن حيان ،عن أَِب ِ
ابن ُعمرَ ،ع ِن ُّ
ير ِ
الزَب ِ
يهَ ،ع ِن ِ
الع ّوا ِمَ ،وِقيلَ :عن ُسَليمٍ،
َّ ُ َ
بن َ
َع ِن ِ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ٌ
َ
ِِ
ير ،وُكُّلها ِ
ِ
ضعاف ،قالَ :ذلِك عبد َّ ِ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ ِ
يم
ٌ
َ
وسَل ٌ
َعن ناف ٍعَ ،عن ابن ُع َمرَ ،عن الزَب َ
الرحي ِم بن ُسَلي ِم بن َحّيانَ ،عن أَبيه ُ
ِِ 2
ِثَق ٌةِ ُ ،
هم ِمن ابنه.
ويشب ُه أَن َي ُكون َ
الو ُ

أوال_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث أربعة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :زياد الجصاص ،عن علي بن زيد ،عن مجاهد ،عن ابن عمر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1زياد الجصاص :هو زياد بن أبي زياد الجصاص3أبو محمد الواسطي بصري األصل.

4

قال العجلي :ال بأس به ،5وقال ابن معين :ليس بشيء ،6وسئل عنه أحمد بن حنبل :فكأنه ال يثبته.7
وقال أبو حاتم الرازي :منكر الحديث ،8وقال أبو زرعة الرازي :واهي الحديث ،9وقال النسائي :ليس بثقة،10
وضعفه ابن حجر العسقالني.

11

خالصة القول في الراوي :ضعيف.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.224/1 ،
 2المرجع السابق.225-224/1 ،
 3الجصاص :بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة وفي آخرها صاد أخرى ،هذه النسبة إلى العمل بالجص وتبييض الجدران ،والمشهور بهذا االنتساب زياد بن
أبي زياد الجصاص( .االنساب للسمعاني)63/2 ،
 4تهذيب الكمال.470/9 ،
 5معرفة الثقات.372/1 ،
 6تاريخ ابن معين ،رواية الدوري.385/4 ،
 7الجرح والتعديل.532/3 ،
 8الجرح والتعديل.532/3 ،
 9المرجع السابق.532/3 ،
 10الضعفاء والمتروكين ،ص.113
 11تقريب التهذيب ،ص.345
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 -2علي بن زيد :علي بن زيد بن جدعان وهو علي بن زيد بن عبد هللا بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد
هللا بن جدعان التيمي 1البصري ،ت131ه.

2

قال العجلي :يكتب حديثه وليس بالقوي ،3وقال ابن معين :ليس بشيء ،4وقال مرة :ليس بذاك القوي ،5وقال
أحمد بن حنبل :ليس هو بالقوى ،6وقاال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة :ليس بالقوي ،7وقال الذهبي :أحد الحفاظ
وليس بالثبت ،8وضعفه ابن حجر العسقالني.

9

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
10

-3مجاهد :هو مجاهد بن جبر ويقال بن جبير واألول أصح المكي أبو الحجاج القرشي المخزومي.

قال ابن حبان :كان فقيهاً عابداً ورعاً متقناً ،11ووثقه محمد بن سعد ،12والعجلي ،13وابن معين ،14وأبو
زرعة ،15وابن حجر العسقالني.

16

خالصة القول في الراوي :ثقة إمام.
الوجه الثاني :زياد الجصاص ،عن سالم ،عن ابن عمر ،عن عمر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1زياد الجصاص :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.115
 -2سالم :هو سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر ويقال أبو عبد هللا المدني،
ت107ه.

17

 1التيمي :هذه النسبة إلى " قبائل " اسمها تيم وهم تيم الالت بن ثعلبة ،وتيم الرباب وهم من بني عبد مناة بن اد بن طابخة ،وتيم ربيعة ،وتيم بن مرة.
(األنساب للسمعاني)478/1 ،
 2تهذيب الكمال.435/20 ،
 3معرفة الثقات.154/2 ،
 4تاريخ ابن معين رواية الدوري.84/3 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.141
 6الجرح والتعديل.186/6 ،
 7المرجع السابق.187/6 ،
 8الكاشف.40/2 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.696
 10تهذيب الكمال.228/27 ،
 11الثقات.419/5 ،
 12تهذيب التهذيب.40/10 ،
 13المرجع السابق.40/10 ،
 14الجرح والتعديل.319/8 ،
 15المرجع السابق.319/8 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.921
 17تهذيب الكمال.145/10 ،
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قال ابن سعد :كان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعاً ،1ووثقه العجلي ،2وقال ابن حبان :كان يشبه أباه في
4
3
السمت والهدى  ،وقال الذهبي :أحد فقهاء التابعين  ،وقال ابن حجر العسقالني :أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتاً

عابداً فاضالً.

5

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :سليم بن حيان ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه.
رواته:
 -1سليم بن حيان :هو سليم بن حيان بن بسطام الهذلي البصري.

6

وثقه ابن معين ،7وأحمد بن حنبل ،8وابن حجر العسقالني ،9وقال أبو حاتم :ما به بأس ،10وقال الذهبي:
صدوق.11
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2أبوه :هو حيان بن بسطام الهذلي البصري والد سليم بن حيان.

12

ذكره ابن حبان في الثقات ،13وقال الذهبي :وثق ،14وقال ابن حجر العسقالني :مقبول.

15

خالصة القول في الراوي :مقبول.
الوجه الرابع :سليم بن حيان ،عن نافع ،عن ابن عمر ،عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه.
رواته-1 :سليم بن حيان :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه الثالث من الحديث ذاته ،ص.118
-2نافع :نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد هللا المدني ،ت119ه.

16

 1الطبقات الكبرى.200/5 ،
 2معرفة الثقات.383/1 ،
 3الثقات.305/4 ،
 4الكاشف.422/1 ،
 5تقريب التهذيب ،ص360
 6تهذيب الكمال.348/11 ،
 7الجرح والتعديل.314/4 ،
 8العلل ومعرفة الرجال.495/2 ،
 9تقريب التهذيب.456/1 ،
 10الجرح والتعديل.314/4 ،
 11الكاشف.456/1 ،
 12تهذيب الكمال.471/7 ،
 13الثقات.171/4 ،
 14الكاشف.359/1 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.281
 16تهذيب الكمال.298/29 ،
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قال سفيان بن عيينة :أي حديث أوثق من حديث نافع ،1ووثقه ابن معين ،2وقال الذهبي :من أئمة التابعين
وأعالمهم ،3وقال ابن حجر العسقالني :ثقـة ثبـت فقيـه مشـهور.

4

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :زياد الجصاص ،عن علي بن زيد ،عن مجاهد ،عن ابن عمر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه أحمد في مسنده (203/1حديث ،)23وأخرجه البزار في مسنده (75/1حديث191/1 ،21حديث،)103
وأبو يعلى في مسنده (27/1حديث ،)17وابن األعرابي في معجمه (307/3حديث ،)1303والمروزي في مسند
أبي بكر (ص73حديث ،)22والعقيلي في الضعفاء الكبير ( )435/2جميعهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن زياد الجصاص:
عبد الوهاب بن عطاء :صدوق ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس عشر ،ص.104
الوجه الثاني :زياد الجصاص ،عن سالم ،عن ابن عمر ،عن عمر رضي هللا عنه.
أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ( )435/2من طريق أبي عاصم العباداني.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن زياد الجصاص:
أبو عاصم العباداني :وهو أبو عاصم العباداني البصري اسمه عبد هللا بن عبيد هللا.

5

قال العقيلي :منكر الحديث ،6وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان يخطئ ،7وقال ابن معين :لم يكن به
بأس ،8وقال أبو حاتم الرازي :ليس به بأس ،9وقال أبو زرعة :شيخ ،10وقال ابن حجر العسقالني :لين
الحديث.

11

خالصة القول في الراوي :لين الحديث.

 1الجرح والتعديل.452/8 ،
 2المرجع السابق.452/8 ،
 3الكاشف.315/2 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.996
 5تقريب التهذيب ،ص.1168
 6الضعفاء للعقيلي.274/2،
 7الثقات.46/7 ،
 8تاريخ ابن معين رواية الدوري.179/4 ،
 9الجرح والتعديل.101/5 ،
 10الجرح والتعديل.101/5 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.1168
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الوجه الثالث :سليم بن حيان ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه.
أخرجه البزار في مسنده (177/3حديث )962من طريق عبد الرحيم بن سليم بن حيان.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن سليم بن حيان:
عبد الرحيم بن سليم بن حيان :ضعفه الدارقطني

1

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الرابع :سليم بن حيان ،عن نافع ،عن ابن عمر ،عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
أحد من هذه الوجوه لآلتي:
لم يترجح عندي ٌ

 -1ضعف الراوي مدار الوجه األول والثاني وهو زياد الجصاص وتفرده به.

 -قال اإلمام البزار رحمه هللا تعالى ":وال روى زيـاد عن علي بن زيد عن مجاهد غيـر هذا الحديث"

2

 -2ضعف راوي الوجه الثاني أبو عاصم العباداني ،وضعف راوي الوجه الثالث عبد الرحيم بن سليم بن حيان،
واتهامه بالوهم من ِقَبل اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى.

-3

عدم ترجيح أهل العلم للوجه األول والثاني:

-

قال اإلمام العقيلي رحمه هللا تعالى عن كال الوجهين " ":كالهما غير محفوظين .وهذا يروى بإسناد صالح

من غير هذا الوجه
-

"3

قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى بعد أن ذكر الوجوه ":وكلها ضعاف ،قال ذلك عبد الرحيم بن سليم

بن حيان عن أبيه ،سليم ثقة ،ويشبه أن يكون الوهم من ابنه "

4

الحديث العشرون

ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
النِب ِي َّ
ِ ِ ٍِ
ِ
ٍ
ِ َّ
عمل ِمثقال
{من َي َ
وسلم في تَأوي ـل َقول ـ ـهَ :
صلى هللا َعَليه َ
وسئل َعن َحديث أ ََنس بن مالكَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن ّ َ
ُ
ِ
ماك بن َع ِطيَّةَ ،عن أَيُّوبَ ،عن أَِبي ِقالََبةَ ،عن أ ََن ٍ
س ،قالَ :ب َينما أَُبو َب ٍ
أك ُل َمع
كر َي ُ
َذ َّ ٍرة َخي ًار َي َرهُ}َ ،فقالَ :رواهُ س ُ
ِِ
ِ ِِ
النِب ِي َّ
َّ
يع
عمل ِمثقال َذ َّرٍة َخ ًا
الرِب ِ
الهيثَ ُم بن َّ
وسلم ِإذ َن َزَلت َعَليه َهذه َ
ير َي َرهُ}َ .حَّدث به َ
{من َي َ
اآلي ُةَ :
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
5
العَقيلِ ُّي ،عن ِس ِ
ماك ِ
بن َع ِطيَّ َة.
َ
ُ

 1ميزان االعتدال.337/4 ،
 2مسند البزار.191/1 ،
 3الضعفاء الكبير.435/2 ،
 4العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.226-225/1 ،
 5المرجع السابق.227/1 ،
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ينَ ،ف َرواهُ َعن أَيُّوبَ ،عن أَِبي ِقالََبةَ ،عن أَِبي أسماء ،أن أَبا َب ٍ
فيان بن ُحس ٍ
كر.
َوخاَلَف ُه ُس ُ
َ
ِ
وخاَلَفهم َعبد الو ّه ِ
اب الثََّق ِف ُّيَ ،ف َرواهُ َعن أَيُّوبَ ،عن أَِبي ِقالََبةَ ،عن أَِبي ِإ ِ
رسالًَ ،وقال َح ّماد بن
دريس َ
َ ُ
َ
الخوالَن ِّي ُم َ
ِ 1
تاب أَِبي ِقالَبة ،وَلم ي ِ ِ
ٍ
أت ِفي ِك ِ
الصواب.
َشب ُهها ِب َّ
َزيدَ :عن أَيُّوبَ ،ق َر ُ
جاوز ِبه ُ
وهو أ َ
ُ
َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث أربعة أوجه عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :أيوب ،عن أبي قالبة ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أيوب :هو أيوب السختياني ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث عشر ،ص91
 -2أبو قالبة :هو عبد هللا بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قالبة البصري ،ت107ه.

2

وثقه ابن سيرين ،3والعجلي ،4وقال أيوب السختياني :كان وهللا من الفقهاء ذوي األلباب ،5وقال ابن
حبان :من عباد أهل البصرة وزهادهم ،6وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فاضل كثير اإلرسال.

7

أما إرساله فال يضر هنا ألن روايته عن أنس رضي هللا عنه متصلة ،قال اإلمام العالئي رحمه هللا
تعالى ":روايته عن مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك متصلة وهي في الكتب الستة
وهللا أعلم"

8

خالصة القول في الراوي :ثقة كثير اإلرسال.
الوجه الثاني :أيوب ،عن أبي قالبة ،عن أبي أسماء ،أن أبا بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أيوب :هو أيوب السختياني ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث عشر ،ص.91
 -2أبو قالبة :هو عبد هللا بن زيد الجرمي ،ثقة تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.121

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.228-227/1 ،
 2تهذيب الكمال.542/14 ،
 3الجرح والتعديل.58/5 ،
 4معرفة الثقات.30/2 ،
 5الجرح والتعديل.58/5 ،
 6الثقات.2/5 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.508
 8جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.211
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1

 -3أبو أسماء :هو عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي الشامي الدمشقي.

ذكره ابن حبان في الثقات ،2ووثقه العجلي ،3وابن حجر العسقالني ،4وقال الذهبي :وثق.5
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :أيوب ،عن أبي قالبة ،عن أبي إدريس الخوالني مرسالً.
رواته:
 -1أيوب :هو أيوب السختياني ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث عشر ،ص.91
 -2أبو قالبة :هو عبد هللا بن زيد الجرمي ،ثقة تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.121
 -3أبو إدريس الخوالني :عائذ هللا بن عبد هللا بن عمرو ويقال عبد هللا بن إدريس بن عائذ بن عبد هللا
أبو إدريس الخوالني ،ت80ه.

6

وثقه أبو حاتم الرازي ،7وابن سعد ،8والعجلي ،9والنسائي ،10وقال الذهبي :كان عالم أهل الشام بعد أبي
الدرداء.

11

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الرابع :أيوب ،عن أبي قالبة مرسالً.
رواته-1 :أيوب :هو أيوب السختياني ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث عشر ،ص.91
-2أبو قالبة :هو عبد هللا بن زيد الجرمي ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.121
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أيوب ،عن أبي قالبة ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان (151/7حديث ،)9808والطبراني في المعجم األوسط(204/8حديث،)8407

 1تهذيب الكمال.223/22 ،
 2الثقات.179/5 ،
 3معرفة الثقات.382/2 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.744
 5الكاشف.88/2 ،
 6تهذيب الكمال.89/14 ،
 7الجرح والتعديل.38/7 ،
 8تهذيب التهذيب.75/5 ،
 9تهذيب التهذيب.75/5 ،
 10المرجع السابق.75/5 ،
 11الكاشف.528/1 ،

121

وابن جرير الطبري في تفسيره ( ،)551/24والعقيلي في الضعفاء الكبير (1470/4حديث )2150جميعهم من
طريق سماك بن عطية.
سماك بن عطية :وهو سماك بن عطية البصري المربدي 1البصري.
وثقه ابن معين ،3والنسائي ،4والذهبي ،5وابن حجر العسقالني.

2

6

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :أيوب ،عن أبي قالبة ،عن أبي أسماء ،أن أبا بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الحاكم في المستدرك (532/2حديث ،)3925والمروزي في مسند أبي بكر(ص ،)113/177والبوصيري
في اتحاف الخيرة (303/6حديث ،)5898وابن حجر في المطالب العالية (440/15حديث )3782جميعهم من
طريق سفيان بن حسين.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن أيوب:
سفيان بن حسين :ثقة في غير الزهري ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص36
الوجه الثالث :أيوب ،عن أبي قالبة ،عن أبي إدريس الخوالني مرسالً.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (1471/4حديث )2150من طريق وهيب والثقفي.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن أيوب:
 -1وهيب :وهو وهيب بن خالد بن عجالن الباهلي7موالهم أبو بكر البصري ،ت165ه.

8

وثقه العجلي ،9وابن سعد ،10وأبو داوود الطيالسي ،11وأبو حاتم الرازي ،12وقال ابن معين :ثبت ،13وقال
أحمد بن حنبل :ليس به بأس ،14وقال الذهبي :الحافظ ،15وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

16

 1المربدي :بكسر الميم ،وسكون الراء ،وفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الدال المهملة ،هذه النسبة إلى المربد ،وهو موضع بالبصرة وبنيت به محلة كبيرة،
وأظن أن حرب الجمل بين علي وعائشة وطلحة والزبير رضي هللا عنهم أجمعين كان بها( .األنساب للسمعاني)251/5 ،
 2تهذيب الكمال.123/12 ،
 3الجرح والتعديل.281/4 ،
 4تهذيب الكمال.123/12 ،
 5الكاشف.466/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.415
 7الباهلي :بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء والالم ،هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصر وكان العرب يستنكفون من االنتساب إلى باهلة كأنها
ليست فيما بينهم من االشراف حتى قال قائلهم :وما ينفع االصل من هاشم * إذا كانت النفس من باهلة والمشهور باالنتساب إليها جماعة من القدماء
والمتأخرين( .األنساب للسمعاني)275/1 ،
 8تهذيب الكمال.164/31 ،
 9معرفة الثقات.345/2 ،
 10تهذيب الكمال.167/31 ،
 11تهذيب الكمال.167/31 ،
 12المرجع السابق.167/31 ،
 13تاريخ ابن معين رواية الدوري.247/4 ،
 14العلل ومعرفة الرجال.535/1 ،
 15الكاشف.358/2 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.1045
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خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -2الثقفي :وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي 1أبو محمد البصري194 ،ه.

2

وثقه العجلي ،3وأحمد بن حنبل ،4ويحيى بن معين ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال الذهبي :الحافظ أحد
األشراف.7
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الرابع :أيوب ،عن أبي قالبة مرسالً.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (1471/4حديث )2150من طريق حماد بن زيد ،وأخرجه ابن جرير الطبري في
تفسيره ( )538/21من طريق ابن علية.
دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن أيوب:
 -1حماد بن زيد :وهو حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي 8أبو إسماعيل البصري ،ت179ه.

9

قال عبد الرحمن بن مهدي :ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد ،10ووثقه العجلي ،11وقال ابن معين:
حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية وعبد الوهاب وابن عيينة ،12وقال مرة :ليس أحد في ايوب
أثبت من حماد بن زيد ،13وسئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة فقال :حماد بن زيـ ـ ـد أثبـ ـت
مـ ـن حم ـاد بن سلمة بكثير ،أصح حديثاً وأتقن ،14وقال الذهبي :أحد األعالم ،15وقال ابن حجر
العسقالني :ثقة ثبت

16

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.

 1الثقفي :بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء ،هذه النسبة إلى ثقيف ،وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن
بن مضر( .األنساب للسمعاني)508/1 ،
 2تهذيب الكمال.503/18 ،
 3معرفة الثقات.108/2 ،
 4الجرح والتعديل.71/6 ،
 5المرجع السابق.71/6 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.633
 7الكاشف.674/1 ،
 8الجهضمي :بفتح الجيم والضاد المنقوطة وسكون الهاء ،هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة (األنساب للسمعاني)132/2 ،
 9تهذيب الكمال.239/7 ،
 10الجرح والتعديل.181/1 ،
 11معرفة الثقات.319/1 ،
 12الجرح والتعديل.181/1 ،
 13المرجع السابق.181/1 ،
 14المرجع السابق.182/1 ،
 15الكاشف.349/1 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.268
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 -2ابن علية :إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي أسد خزيمة موالهم أبو بشر البصري المعروف بابن
علية ،ت193ه.

1

وثقه عبد الرحمن بن مهدي وقال :إسماعيل بن علية أثبت من هشيم ،2وقال يحيى القطان :إسماعيل ابن
علية أثبت من وهيب ،3ووثقه يحيى بن معين،4
وقال أحمد بن حنبل :إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ،5وقال أبو حاتم الرازي :ثقة متثبت في الرجال،6
وقال الذهبي :إمام حجة ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ

8

خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الرابع وهو " أيوب ،عن أبي قالبة مرسالً " وذلك لآلتي:
 -1ثقة رواة هذا الوجه وهما حماد بن زيد وابن علية.
 -2عند االختالف بين أصحاب أيوب يقدم قول حماد بن زيد وابن علية.
قال ابن ابي خيثمة ":سمعت يحيى بن معين يقول :ليس أحد في أيوب أثبت من حماد بن زيد".
وقال سليمان بن حرب ":حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب".
وقال البرديجي " :11ابن علية أثبت من روى عن أيوب "

9

10

12

 -3الوجه األول والثاني والثالث وإن كان رواتهم ثقات إال أن ابن علية وحماد بن زيد يقدم قولهم عند
االختالف مع بقية أصحاب أيوب.
 -4ترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه حيث قال" :وهو أشبهها بالصواب"
رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لإلرسال.

 1تهذيب الكمال.23/3 ،
 2الجرح والتعديل.153/2 ،
 3المرجع السابق.153/2 ،
 4المرجع السابق.154/2 ،
 5الجرح والتعديل.154/2 ،
 6المرجع السابق.155/2 ،
 7الكاشف.243/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.136
 9الجرح والتعديل .181/1،
 10شرح علل الترمذي .470/1
 11قال ابن رجب الحنبلي " :أبو بكر البرديجي الحافظ ،وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل " (شرح علل الترمذي)98/2 ،
 12شرح علل الترمذي .145/2
 13العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.228/1 ،

124

13

الحديث الحادي والعشرون

وسِئل عن حديث أنس عن أبي بكر أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ،فقال يرويه شعبة وأبو عوانة
ُ
1
وسعيد بن أبي عروبة وحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس أن أبا بكر قطع في مجن  ،وكذلك رواه حميد
الطويل قال سمعت قتادة سأل أنسا فذكر عن أبي بكر نحوه ،واختلف عن شعبة وعن سعيد فرواه يحيى بن
أبي بكير عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي َّ
وسلم قطع في مجن ،وكذلك رواة عبيدة بن
صلى هللا َعَليه َ
َ
األسود وسعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي َّ
وسلم قطع في مجن ،وكذلك
صلى هللا َعَليه َ
َ
قال أبو هالل الراسبي عن قتادة عن أنس قطع النبي َّ
وسلم وأبو بكر .والصحيح قول من قال
صلى هللا َعَليه َ
َ
2
عن أنس عن أبي بكر فعله غير مرفوع.

أوالً :أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1شعبة :هو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ متقن ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64
 -2قتادة :هو قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث ،ص.44
الوجه الثاني :شعبة ،عن قتادة ،عن أنس مرفوعاً.
رواته:
 -1شعبة :هو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ متقن ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64
 -2قتادة :هو قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث ،ص.44
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه النسائي في السنن الصغرى (449/8حديث )4927وفي الكبرى (21/7حديث ،)7359والبيهقي في
السنن الكبرى (259/8حديث ،)17641عبد الرزاق في المصنف (236/10حديث )18971جميعهم من
طريق سفيان ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (259/8حديث )17641من طريق يحيى بن أبي بكير،
وأخرجه بن أبي شيبة في المصنف (364/14حديث )28675من طريق وكيع.
 1المجن :هو التُّرس( .النهاية في غريب الحديث واألثر)625/4 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.228/1 ،
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دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن شعبة:
 -1سفيان :هو سفيان الثوري ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
2

 -2يحيى بن أبي بكير :وهو يحيى بن أبي بكير واسمه نسر الكرماني 1كوفي األصل ،ت209ه.

وثقه العجلي ،3وابن المديني ،4وابن معين ،5والذهبي ،6وابن حجر العسقالني ،7وقال أبو حاتم الرازي:
صدوق.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3وكيع :وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ،ت196ه.

9

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان حافظاً متقناً ،10ووثقه العجلي وقال :عابد صالح أديب من حفاظ
الحديث ،11وقال أحمد بن حنبل :كان حافظاً حافظاً ،وقال وكيع أحفظ من عبد الرحمن من مهدى كثي اًر
كثي اًر ،12وقال مرة :ما رأيت أحدا أوعى للعلم منه وال أحفظ منه ،13وقال ابن معين :وكيع عندنا ثبت،14
وقال الذهبي :أحد األعالم ،15وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ

16

خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ.
الوجه الثاني :شعبة ،عن قتادة ،عن أنس مرفوعاً.
أخرجه الدارقطني في سننه (255/4حديث ،)2981والبيهقي في السنن الكبرى (259/8حديث)17641
كالهما من طريق يحيى بن بكير.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن شعبة:
يحيى بن أبي بكير :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.126

 1الكرماني :بكسر الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بلدان شتى :مثل :خبيص ،وجيرفت ،والسيرجان ،وبردسير ،يقال
لجميعها كرمان ،وقيل بفتح الكاف ،وهو الصحيح ،غير أنه اشتهر بكسر الكاف( .األنساب للسمعاني)56/5 ،
 2تهذيب الكمال.246/31 ،
 3معرفة الثقات.348/2 ،
 4الجرح والتعديل.132/9 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.228
 6الكاشف.362/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.1050
 8الجرح والتعديل.132/9 ،
 9تهذيب الكمال.463/30 ،
 10الثقات.562/7 ،
 11معرفة الثقات.341/2 ،
 12الجرح والتعديل.38/9 ،
 13العلل ومعرفة الرجال.152/1 ،
 14تهذيب الكمال.474/30 ،
 15الكاشف.350/2 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.1037
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ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح الوجه األول وهو " الوجه األول :شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه "
وذلك لآلتي:
 -1رواية الثقات األكثر عدداً من أصحاب شعبة لهذا الوجه وهم سفيان الثوري ويحيى بن أبي بكير ووكيع
بن الجراح.
 -2ترجيح أهل العلم لهذا الوجه:
 قال اإلمام النسائي رحمه هللا تعالى بعد أن أخرج الحديث من الوجه األول:" وهذا أولى بالصواب "

1

 قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى " :والصحيح قول من قال عن أنس عن أبي بكر فعله غير مرفوع " -هذا الوجه رواه سعيد بن أبي َعروبة وهو أثبت الناس في قتادة.

قال اإلمام يحيى بن معين رحمه هللا تعالى ":سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة "

2

3

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثاني والعشرون
رو ِ
ِ
الصد ِ
وسِئل عن حِد ِ
كر ،ع ِن النَِّب ِي َّ
طولِ ِهَ ،فقالَ :ي ِ
يث أ ََن ٍ
يه ُم َحمد
قات ِب ُ
وسلم َحديث َّ َ
سَ ،عن أَِبي َب ٍ َ
ُ َ َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ِِ
ٍ
ِ ِ ٍِ
بن م ًّ
ِ َِّ
ِ
ٍ
ٍِ
ِ
صلَّى هللا
صفىَ ،عن ُن َعي ِم بن َح ّمادَ ،عن ُمعتَمرَ ،عن أَبيهَ ،عن أ ََنس بن مالكَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن النب ِّي َ
َُ
ِ
الص ِ
الصد ِ
مس ِمن ِ
َعَليه وسلمِ :في َخ ٍ
نعان ُّيَ ،ف َرواهُ َعن
قاتَ ،وخاَلَف ُه ُم َحمد بن َع ِبد األَعَلى َّ
اإلِب ِل شاةٌ َحديث َّ َ
َ

معت ِم ٍر ،عن أَِب ِ
كرِ ،من َقولِ ِهَ :غير مرُفوٍع ِإَلى النَِّب ِي َّ
يه ،قالَ :بَل َغِني َعن أ ََن ٍ
سَ ،عن أَِبي َب ٍ
وسلم.
ُ َ
َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ َ
َنصار ُّي ،عن أَِب ِ
ِ
يهَ ،عن ثُمامةَ ،عن أ ََن ٍ
َن أَبا َب ٍ
الحِديث م َحمد بن َع ِبد هللا األ ِ
س :أ َّ
تابا ِفي
َ
كر َكتَب َل ُه ك ً
َوَرَوى َهذا َ
َ
ُ
الصد ِ
ِ
الصد ِ
ِ
قات ،ورواه حماد بن َز ٍيد ،عن أَيُّوب ،قالَ :قر ِ
كر أل ََن ِ
قات َّالِذي َكتََب ُه أَُبو َب ٍ
س
مامة كتاب َّ َ
َ ُ
َّ َ
َ
أت ك ً
ََ ُ َ ّ
تابا عند ثُ َ

ٍ َّ ِ
بن مالِ ٍك ،وَك َذلِك رواه حماد بن سَلمةَ ،عن ثُمامةَ ،عن ِك ِ
كر أل ََن ٍ
يث ُن َعي ِم ِ
تاب أَِبي َب ٍ
ِ
سَ ،و َحِد ُ
بن َح ّماد الذي أ َ
َسن َدهُ
َ ُ َّ
َ
َ
َ َ
ِِ
وهم ،و َّ ِ
زرةُ بن ثاِب ٍتَ ،عن ثُمامةَ ،عن أ ََن ٍ
يث ثُمامةَ ،عن أ ََن ٍ
سَ ،حَّدث ِب ِه أَُبو َخلِ َيفة،
يح َحِد ُ
الصح ُ
سَ ،وَقد َحَّدث به َع َ
ٌ
َ
َ

 1السنن الكبرى.21/7 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.229/1 ،
 3شرح علل ابن رجب.263/1 ،
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عن أَِب ِ
يهَ ،عن َعرَع َرة ِ
بن
َ
ِ
مزةَ ،عن
حيى بن َح َ
َذلك َي َ
أوال :أوجه االختالف:

ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ُّ ِ
ِ
مام َة ،قال
الِب ِرندَ ،ع ُ
نه تََف َّرد بهَ ،وَرَوى َعن األَوزاع ِّيَ ،عن الزْهرِّيَ ،عن أ ََنس َنحو َقول ثُ َ
1
ط األَوز ِ
ِ
الزْه ِرِّيَ ،عن أ ََن ٍ
اع ِيَ ،ع ِن ُّ
بن َع ٍ
سَلمة ِ
س.
وج َدهُ ِب َخ ِّ
مرو القاضي ،أَنَّ ُه َ
َ َ
ّ

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :معتمر ،عن أبيه ،عن أنس بن مالك ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
-1معتمر :هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري ،ت187ه.

2

وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وأبو حاتم الرازي ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال الذهبي :كان رأسا في العلم
والعبادة.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
-2أبوه :هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ،ت143ه.

8

قال شعبة بن الحجاج :ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي ،9وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان
من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقاناً وحفظاً وسن ًة ،10ووثقه العجلي ،11وأحمد بن حنبل ،12وابن
معين ،13والنسائي ،14وابن حجر العسقالني ،15وقال الذهبي :أحد السادة.16
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.231-230/1 ،
 2تهذيب الكمال.250/28 ،
 3معرفة الثقات.286/2 ،
 4تاريخ ابن معين رواية الدوري.450/3 ،
 5الجرح والتعديل.403/8 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.958
 7الكاشف.279/2 ،
 8تهذيب الكمال.5/12 ،
 9تهذيب الكمال.8/12 ،
 10الثقات.300/4 ،
 11معرفة الثقات.430/1 ،
 12تهذيب الكمال.8/12 ،
 13المرجع السابق.8/12 ،
 14المرجع السابق.8/12 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.409
 16الكاشف.461/1 ،
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الوجه الثاني :معتمر ،عن أبيه ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1معتمر بن سليمان :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.129
 -2أبوه :هو سليمان بن طرخان ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.128
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :معتمر ،عن أبيه ،عن أنس بن مالك ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه الدارقطني في أطراف الغرائب واألفراد (61/1حديث ،)10وابن عدي في الكامل في الضعفاء ()255/8
كالهما من طريق نعيم بن حماد.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن معتمر:
نعيم بن حماد :وهو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي أبو عبد هللا
المروزي229 ،ه.

1

وثقه العجلي ،2وقال عنه ابن حبان :ربما أخطأ ووهم ،3وقال عنه أبو حاتم :محله الصدق ،4وقال عنه أحمد بن
حنبل :لقد كان من الثقات ،وقال مرة :معروف بالطلب ،5وقال عنه ابن معين :ثقة صدوق رجل صدق أنا أعرف
الناس به ،6وقال عن ـه أب ـو زرع ـ ـة :يصل أحاديث يوقفها الناس ،7وضعفه النسائي ،8وقال ابن حجر العسقالني:
صدوق يخطئ كثي اًر.

9

خالصة القول في الراوي :صدوق يخطئ.
الوجه الثاني :معتمر ،عن أبيه ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الوجه الثاني وهو " معتمر ،عن أبيه ،عن أنس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه " وإن لم أجد من أخرجه إال أن
اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ذكر بأن الذي رواه عن معتمر هو محمد بن عبد األعلى الصنعاني وهو ثقة
 1تهذيب الكمال.466/29 ،
 2معرفة الثقات.316/2 ،
 3الثقات.219/9 ،
 4الجرح والتعديل.463/8 ،
 5تهذيب الكمال.469/29 ،
 6المرجع السابق.470/29 ،
 7تهذيب الكمال.471/29 ،
 8الضعفاء والمتروكين ،ص.234
 9تقريب التهذيب ،ص.1006
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كما قال ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى ،1فيكون هذا الوجه هو أرجح من األول ،لذلك قال اإلمام الدارقطني
عن الوجه األول ":وحديث معتمر الذي أسنده وهم "

2

إال أن الوجه الثاني فيه علة أيضاً أال وهي قول أبي معتمر" :بلغني عن أنس " ولم أجد من أخرجه لمعرفة من
هو المبلغ.
فلذلك الذي يترجح في هذا الحديث هو الوجه الذي ذكره الدارقطني رحمه هللا تعالى " :ثمامة ،عن أنس ،عن أبي
بكر رضي هللا عنه " ،وذلك لآلتي:
 -1إن هذا الوجه قد رواه ثقتان عن ثمامة رحمه هللا تعالى ،وهما :أيوب السختياني ،3وحماد بن سلمة

4

رحمهما هللا تعالى.
 -2ترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه حيث قال " :والصحيح حديث ثمامة عن أنس "

5

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثالث والعشرون

يث ِ
فاطمة ِب ِ
وسِئل عن حِد ِ
كر ،ع ِن النَِّب ِي َّ
النِب ِي َّ
نت َّ
وسلم " :أ َّ
َن
وسلمَ ،عن أَِبي َب ٍ َ
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
َ
ُ
ِ
ص َدَق ٌة".
األَنبياء ال ُي َ
ورثُون ما تَ َرُكوا َف ُهو َ
يث ي ِ ِ
ِ
ِ ِ
الكلِب ُّي ،و ُِ
يل بن َعّي ٍ
ُم
اشَ ،ع ِن
الكلِب ِيَ ،عن أَِبي صالِ ٍحَ ،عن أ ِّ
رويه َ
اختلف َع ُ
َفقالُ :هو َحد ٌ َ
نه؛ َفقال إسماع ُ
َ ّ
ِ ِ ِ
ِ
ول هللا َّ
نت رس ِ
لت َعَلى أَِبي َب ٍ
َرَيت َلو ِم ّت ِمن
لت :أ َأ
كرَ ،فُق ُ
وسلم ،قاَلتَ :د َخ ُ
صلى هللا َعَليه َ
َ
هان ٍئَ ،عن فاط َمة ب َ ُ
كان َي ِرثُك؟

ُم ِ
َن أَبا َب ٍ
وخاَلَف ُه س ُ َّ ِ
هان ٍئ :أ َّ
كر قال
الم ِغ َيرةُ بن ُمسلِمٍَ ،ف َرَوياهُ َع ِن
الكلِب ِيَ ،عن أَِبي صالِ ٍحَ ،عن أ ِّ
َ
فيان الثور ُّي ،و ُ
ُ
َ ّ
6
لِ ِ
فاط َم َة.

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه وهي:

 1تقريب التهذيب ،ص.868
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.231/1 ،
 3أخرجه البيهقي في الكبرى (87/4حديث ،)7501وأبو يعلى في مسنده (115/1حديث.)126
 4أخرجه البزار في مسنده (102/1حديث ،)41وأبو يعلى في مسنده (115/1حديث ،)127والبيهقي في الكبرى (115/4حديث ،)7638وأبو داوود في سننه
(6/2حديث ،)1569والنسائي في سننه (20/5حديث.)2446
 5العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.231/1 ،
 6العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.232-231/1 ،
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الوجه األول :الكلبي ،عن أبي صالح ،عن أم هانئ ،عن فاطمة رضي هللا عنها قالت :دخلت على أبي بكر
رضي هللا عنه ...الحديث.
رواته:
 -1الكلبي :هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبي أبو
النضر الكوفي146 ،ه.

1

قال ابن معين :ليس بشيء ،2وقال مرة :ضعيف ،3وقال البخاري :تركه يحيى بن سعيد ،4وقال أبو حاتم الناس
مجمعون على ترك حديثه ال يشتغل به هو ذاهب
الحديث ،5قال النسائي :متروك الحديث ،6وقال ابن حجر العسقالني :متهم بالكذب ورمي بالرفض.

7

خالصة القول في الراوي :متهم بالكذب.
-2أبو صالح :باذام ويقال باذان أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب.

8

وثقه العجلي ،9وترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه ،10وقال ابن معين :ليس به بأس فإذا روى عنه الكلبي فليس
بشيء وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس ألن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح ،11وقال
أبو حاتم الرازي :صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج به ،12وضعفه النسائي ،13وقال ابن حجر العسقالني:
ضعيف يرسل.

14

أما إرساله فال فقد ذكر اإلمام العالئي رحمه هللا تعالى أنه لم يسمع من ابن عباس رضي هللا عنهما
خالصة القول في الراوي :ضعيف يرسل.
الوجه الثاني :الكلبي ،عن أبي صالح ،عن أم هانئ ،أن أبا بكر قال لفاطمة.
رواته:
 1تهذيب الكمال.246/25 ،
 2المرجع السابق.248/25 ،
 3المرجع السابق.248/25 ،
 4الضعفاء الصغير ،ص.105
 5تهذيب الكمال.250/25 ،
 6الضعفاء والمتروكين ،ص.211
 7تقريب التهذيب ،ص.847
 8تهذيب الكمال.6/4 ،
 9معرفة الثقات.408/2 ،
 10الجرح والتعديل.432/2 ،
 11المرجع السابق.432/2 ،
 12المرجع السابق.432/2 ،
 13الضعفاء والمتروكين ،ص.61
 14تقريب التهذيب ،ص.163
 15جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.148
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15

 -1الكلبي :هو محمد بن السائب ،متروك الحديث ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته،
ص.132
 -2أبو صالح :هو باذام مولى أم هانئ ،ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته،
ص.132
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الكلبي ،عن أبي صالح ،عن أم هانئ ،عن فاطمة رضي هللا عنها قالت :دخلت على أبي بكر
رضي هللا عنه ...الحديث.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (308/3حديث ،)5030وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ،)314/2وابن
شبه في تاريخ المدينة (ص )197جميعهم من طريق حماد بن سلمة ،وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ()168/8
من طريق حماد بن سلمة عن أبي صالح.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الكلبي:
حماد بن سلمة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس عشر ،ص.103
الوجه الثاني :الكلبي ،عن أبي صالح ،عن أم هانئ ،أن أبا بكر قال لفاطمة.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الوجه األول وهو " الكلبي ،عن أبي صالح ،عن أم هانئ ،عن فاطمة رضي هللا عنها قالت :دخلت على أبي بكر
رضي هللا عنه ...الحديث " يرويه حماد بن سلمة وهو ثقة ،وقد رواه أيضاً عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
وأخرج هذا الوجه أيضاً اإلمام أحمد في مسنده ،1من طريق عفان بن مسلم وهو ثقة ثبت كما قال اإلمام ابن
حجر العسقالني ،2فيكون هو الوجه الراجح.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف جداً؛ ألن فيه محمد بن السائب الكلبي ،وهو متروك الحديث.

226/1( 1حديث)60
 2تقريب التهذيب ،ص.681
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الحديث الرابع والعشرون

يث آخر ِمن حِد ِ
وسِئل عن حِد ٍ
َن أَحدهما كان يوِتر أ ََّول َّ
الل ِ
يث أَِبي ُه َريرةَ ،عن أَِبي َب ٍ
اآلخ ُر
يل ،وكان َ
َ
وعمر :أ َّ َ َ ُ
كرُ ،
ُ ُ
َ
َ َ
ُ
آخرهَ ،فقال رسول هللا َّ
ِ ِ
وسلمَ " :حِذٌر َهذا وَق ِو ٌي َهذا".
َُ ُ
ُيوت ُر َ ُ
صلى هللا َعَليه َ
َ
رو ِ
بن المسيَّب ،و ُِ
نهَ ،ف َرواهُ ،م َحمد بن َيعُقوب ُّ
يه ابن ُع َي َينةَ ،ع ِن ُّ
َفقالَ :ي ِ
الزَب ِ
الزْه ِرِّيَ ،عن س ِع ِيد ِ
ير ُّيَ ،ع ِن
اختلف َع ُ
ُ
َُ
َ
رو ِ
ابن عيينة ،وقال ِف ِ
ٍِ
ذك ُر أَبا ُه َريرَةُ .ي ِ
يهَ :عن أَِبي ُه َريرَة ،و َغ ُيرهُ َي ِ
يه َع ِن ِ
وهو
ابن ُع َي َينة ،وال َي ُ
ِ َُ َ
رسُل ُه َعن َسعيدُ ،
َ
1
ٍِ
ُّ ِ
ِ
ِ ُّ ِ
رسالً.
َّ
الصو ُ
ابَ ،وَك َذلك َرواهُ الزَبيد ُّيَ ،عن الزْهرِّيَ ،عن َسعيد ُم َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه وهي:
الوجه األول :ابن عيينة ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ،عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.

رواته:
 -1ابن عيينة :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
 -2الزهري :هو محمد بن مسلم ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -3سعيد بن المسيب :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
الوجه الثاني :ابن عيينة ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.
رواته:
 -1ابن عيينة :هو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
 -2الزهري :هو محمد بن مسلم ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -3سعيد بن المسيب :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :ابن عيينة ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ،عن أبي بكر وعمر رضي هللا
عنهما.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :ابن عيينة ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.
أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار (80/4حديث )5537من طريق الشافعي.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.232/1 ،
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دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن ابن عيينة:
الشافعي :محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن
المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي أبو عبد هللا الشافعي ،ت204ه

1

قال عبد الرحمن بن مهدي :كان شاباً مفهماً ،2وقال يحيى بن سعيد القطان قال ما رأيت أعقل وال أفقه من
الشافعي ،3وقال قتيبة بن سعيد :الشافعي إمام ،4وقال أحمد بن حنبل :كان أفقه الناس في كتاب هللا
وجل وفى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،5وقال أبو زرعة الرازي :ما عند الشافعي حديث غلط فيه،6
ّ
عز ّ

وقال علي بن المديني البنه :ال تدع للشافعي حرفاً إال كتبته فإن فيه معرفة ،7وقال النسائي :كان الشافعي عندنا
أحد العلماء ثقة مأموناً.8
خالصة القول في الراوي :متفق على توثيقه.
ثالثاً؛ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو" الوجه الثاني :ابن عيينة ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن أبي بكر
وعمر رضي هللا عنهما " وذلك لآلتي:
 -1ثقة راويه وهو اإلمام المجدد اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى.
 -2تخريج بعض أهل العلم لهذا الوجه ،حيث أخرجه اإلمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ،9وكذلك اإلمام
الطحاوي في شرح معاني اآلثار.10
 -3تصويب اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه.11
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.

 1تهذيب الكمال.356/24 ،
 2تهذيب التهذيب.25/9 ،
 3المرجع السابق .27/9
 4تهذيب التهذيب.26/9 ،
 5الجرح والتعديل.203/7 ،
 6تهذيب التهذيب.27/9 ،
 7المرجع السابق.27/9 ،
 8تهذيب الكمال.27/9 ،
14/3( 9حديث )4615من طريق عبد الملك بن جريج عن ابن شهاب الزهري.
342/1( 10حديث )1865من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري.
 11العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.232/1 ،
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الحديث الخامس والعشرون
وسِئل عن حديث أبي سعيد الخدري عن أبي بكر الصديق أنه قال ":ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم
ُ
ألست صاحب كذا؟ " الحديث ،فقال يرويه الجريري عن أبي نضرة و ُِ
ف عنه ،فرواه عقبة بن خالد ويعقوب
اختل َ
الحضرمي عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ،حدثنا بذلك أبو محمد بن صاعد ويزداد بن

عبد الرحمن وغيرهما عن أبي سعيد األَشج عن عقبة بن خالد وحدثنا أبو سهل بن زياد قال َحَّدثنا عبد الرحمن بن
خراش قال حدثنا الحسين الجرجرائي َحَّدثنا يعقوب الحضرمي جميعا عن شعبة متصال وغيرهما يرويه عن شعبة

الصحيح.
وهو َّ
رسالًُ ،
رسالً ،وكذلك رواه بن علية ،وابن المبارك وعدة عن سعيد ُم َ
ُم َ
أوالً_ أوجه االختالف:

1

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :الجريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد الخدري ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
رواته:
 -1الجريري :هو سعيد بن إياس الجريري 2أبو مسعود البصري ،ت144ه.

3

وثقه العجلي ،4وابن معين ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال أحمد بن حنبل :محدث أهل البصرة ،7وقال أبو
حاتم تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديماً فهو صالح وهو حسن الحديث ،8ووثقه النسائي ،9وقال
مرة :من سمع منه بعد االختالط فليس بشيء.10
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني .235-234/1 ،
 2الجريري :بضم الجيم وفتح الراء االولى وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها بعدها راء أخرى ،هذه النسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ،والمشهور بهذه النسبة أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري من أهل البصرة.
(األنساب للسمعاني)53/2 ،
 3تهذيب الكمال.338/10 ،
 4معرفة الثقات.394/1 ،
 5تهذيب الكمال.340/10 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.374
 7تهذيب الكمال.340/10 ،
 8المرجع السابق.340/10 ،
 9المرجع السابق.340/10 ،
 10الضعفاء والمتروكين ،ص.127
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1

 -2أبو نضرة :هو المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي198 ،ه.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من فصحاء الناس ،2ووثقه العجلي ،3ومحمد بن سعد ،4وابن
معين ،5وأبو زرعة ،6والنسائي ،7وابن حجر العسقالني.8
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :الجريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
رواته:
 -1الجريري :هو سعيد بن إياس الجريري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.135
 -2أبو نضرة :هو المنذر بن مالك ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.136
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الجريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد الخدري ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
أخرجه الترمذي في سننه (47/6حديث ،)3667والبزار في مسنده (94/1حديث ،)35وابن حبان في صحيحه
(279/15حديث ،)6863وابن ابي عاصم في اآلحاد والمثاني (76/1حديث )18والضياء المقدسي في األحاديث
المختارة (102/1حديث ،)18وابن حجر في اتحاف المهرة (235/8حديث )9280وابن أبي حاتم في علل
الحديث (388/2حديث )2675جميعهم من طريق شعبة.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الجريري:
شعبة :وهو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ متقن ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64
الوجه الثاني :الجريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
أخرجه الترمذي في سننه (47/6حديث ،)3667والبزار في مسنده (94/1حديث )35كالهما من طريق شعبة.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن الجريري:
شعبة :وهو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ متقن ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64

 1تهذيب الكمال.508/28 ،
 2الثقات.420/5 ،
 3معرفة الثقات.298/2 ،
 4تهذيب الكمال.510/28 ،
 5المرجع السابق.510/28 ،
 6المرجع السابق.510/28 ،
 7المرجع السابق.510/28 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.971
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ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو " الوجه الثاني :الجريري ،عن أبي نضرة ،عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه
" وذلك لآلتي:
الوجه األول يرويه عن شعبة بن الحجاج عقبة بن خالد وهو صدوق كما قال اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه
هللا تعالى ،1فيكون بذلك قد خالف من هو أوثق منه ممن رواه عن شعبة أيضاً وهو عبد الرحمن بن مهدي حيث
رواه من دون ذكر أبي سعيد الخد ري رضي هللا عنه.
 -1ترجيح األئمة لهذا الوجه:

يث َال نعَلم أَحدا َقال ِف ِ
ِ
يهَ ،ع ْن ُش ْع َب َةَ ،ع ِن اْل ُج َرْي ِرِّي،
 قال اإلمام البزار رحمه هللا تعالى في مسندهَ :":و َه َذا اْل َحد ُ َ ْ ُ َ ً َالر ْح َم ِن ْب ُن َم ْهِد ٍّيَ ،ع ْن ُش ْع َب َةَ ،ع ِن اْل ُج َرْي ِرِّي،
ض َرَةَ ،ع ْن أَِبي َس ِع ٍيدِ ،إ َّال ُعْق َب ُة ْب ُن َخالٍِدَ ،وَق ْد َرَواهُ َع ْبُد َّ
َع ْن أَِبي َن ْ
ِ ٍ 2
ط َب أَُبو َب ْك ٍرَ ،وَل ْم َي ْذ ُك ْر أ ََبا َسعيد "
الَ :خ َ
َع ْن أَِبي َن ْ
ض َرَة َق َ
ال
ض ُه ْم َع ْن ُش ْع َب َة َع ْن اْل ُج َرْي ِرِّي َع ْن أَِبي َن ْ
 قال اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى في سننهَ ":وَرَوى َب ْع ُال َق َ
ض َرَة َق َ
ٍ
الر ْح َم ِن ْب ُن َم ْهِد ٍّي َع ْن ُش ْع َب َة َع ْن اْل ُج َرْي ِرِّي َع ْن
َص ُّحَ ،حَّدثََنا ِب َذلِ َك ُم َح َّمُد ْب ُن َب َّش ٍار َحَّدثََنا َع ْبُد َّ
أَُبو َب ْكر َو َه َذا أ َ

ِِ
ٍِ
ِ
ِ
ٍ
َص ُّح "
أَِبي َن ْ
ال َق َ
ض َرَة َق َ
ال أَُبو َب ْكر َف َذ َك َر َن ْح َوهُ ب َم ْع َناهُ َوَل ْم َي ْذ ُك ْر فيه َع ْن أَبي َسعيد َو َه َذا أ َ
رسالً ،وكذلك رواه
 -2ترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه حيث قال ":وغيرهما يرويه عن شعبة ُم َ
4
الصحيح "
وهو َّ
رسالًُ ،
بن علية ،وابن المبارك وعدة عن سعيد ُم َ
3

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث السادس والعشرون

كر ِ ِ
وسِئل عن حِد ِ
يث عقبة ِ ِ
ِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
ِ
ضِ
وء
الو ُ
الصّد ِ َ
َُ
َ َ
بن عام ٍرَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
وسلم في َفضل ُ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
رو ِ
ِ
ِ ِ ِ
بن أَنع ٍم و ُِ
نه؛ َفرواه َعبد هللا بن ٍ
ضِ
وء َفقالَ :ي ِ
وع َم ُر بن
يه َعبد َّ
الو ُ
وهبُ ،
حم ِن بن ِزياد ِ ُ
اختلف َع ُ َ ُ
وال ّذكر َعقب ُ
الر َ
بن ِز ٍ
ِ
الر ِ ِ ٍ
ِ
علِ ٍي ِ ِ
ٍ
الرحم ِن ِ
ِِ ِ
ياد،
حمن بن َزيدَ ،عن مالك بن َقيسَ ،عن ُع َقب َةَ ،وَرواهُ ُن َم ٌيرَ ،عن َعبد َّ َ
المَقّدم ُّيَ ،عن َعبد َّ َ
َ ّ ُ
بن َق ٍ
يس ،عمن َحَّدثَ ُه َعن ُع َقبةَ ،عن أَِبي َب ٍ
َعن مالِ ِك ِ
حم ِن
كرَ ،وخاَلَف ُهم ُم َحمد بن َي ِزيد الو ِاس ِط ُّيَ ،ف َرواهُ َعن َع ِبد َّ
الر َ

بن ِز ٍ
بن ِ
عام ٍرَ ،عن أَِبي َب ٍ
من الحبلىَ ،عن ُع َقبة ِ
الر َح ِ
يادَ ،عن َع ِبد هللا ِ
ِ
كر.
وهو أَُبو َع ِبد َّ
بن َي ِزيد ُ
 1تقريب التهذيب ،ص.683
 2مسند البزار94/1 ،حديث35
 3سنن الترمذي47/6،حديث.3667
 4العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.235/1 ،
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ٍ
ياد ض ِعيف ولِهذا الحِد ِ
ط ُر ٌق َعن ُع َقبة ِ
بن
َو َعبد َّ
يث ُ
َ
حم ِن بن ِز َ ٌ َ
الر َ
بن ِز ٍ
ِ ِ
ِ
الرحم ِن ِ
ياد
ول أ َ
وسلمَ ،و َهذا الَق ُ
َشه ُر من َقول َعبد َّ َ
هللا َعَليه َ
1
وسلم.
َعَليه َ

ِ
الخ ّ ِ
ِ َِّ
عام ٍرَ ،عن ُعمر ِ
صلَّى
بن َ
طابَ ،عن النب ِّي َ
َ
وي ِأتي َذلِك ِفي م ِ
ِ َِّ
صَّلى هللا
ُ َ
َ
سند ُع َمر َعن النب ِّي َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،عن مالك بن قيس ،عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1عبد الرحمن بن زياد بن أنعم :هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي ،ت156ه.

2

ضعفه يحيى بن سعيد القطان ،3قال ابن معين :ليس به بأس وفيه ضعف ،4وقال أحمد :ليس بشيء،5
وضعفه النسائي ،6وابن حجر العسقالني ،7وقال الذهبي :ضعفوه.8
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -2مالك بن قيس :صحابي رضي هللا عنه ،أبو صرمة األنصاري المازني واسمه مالك بن قيس وقيل مالك
بن أبي قيس.

9

الوجه الثاني :عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،عن مالك بن قيس ،عمن حدثه ،عن عقبة بن عامر ،عن أبي
بكر رضي هللا عنه.
 -1عبد الرحمن بن زياد بن أنعم :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.139
 -2عمن حدثه :مبهم ،لم أجد تصريح باسمه.
الوجه الثالث :عبد الرحمن بن زياد ،عن عبد هللا بن يزيد ،عن عقبة بن عامر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته-1 :عبد الرحمن بن زياد :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.139

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.236-235/1 ،
 2تهذيب الكمال.102/17 ،
 3الجرح والتعديل.234/5 ،
 4تاريخ ابن معين رواية الدوري.421/4 ،
 5الجرح والتعديل.235/5 ،
 6الضعفاء والمتروكين ،ص.158
 7تقريب التهذيب ،ص.578
 8الكاشف.627/1 ،
 9تهذيب الكمال.426/33 ،
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-2عبد هللا بن يزيد :هو عبد هللا بن يزيد المعافري 1أبو عبد الرحمن ،ت100ه.
وثقه العجلي ،2وابن معين ،3والذهبي ،4وابن حج العسقالني.5
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،عن مالك بن قيس ،عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (73/1حديث ،)72والبوصيري في إتحاف الخيرة (313/1حديث ،)526وابن حجر
في المطالب العالية (262/12حديث )2859جميعهم من طريق عمر بن علي.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم:
عمر بن علي :وهو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري ،ت190ه.

6

وثقه العجلي ،7وأحمد بن حنبل ،8وقال أبو حاتم الرازي :محله الصدق ولوال تدليسه لحكمنا له ،9وقال الذهبي:
رجل صالح موثق يدلس ،10وقال ابن حجر العسقالني :ثقة وكان يدلس شديداً.

11

أما تدليسه فقد ذكره ابن حجر العسقالني رحمه هللا في المرتبة الرابعة 12وهي من اتفق على أنه ال يحتج بشيء
من حديثهم اال بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل.
خالصة القول في الراوي :ثقة يدلس.
الوجه الثاني :عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،عن مالك بن قيس ،عمن حدثه ،عن عقبة بن عامر ،عن أبي
بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :عبد الرحمن بن زياد ،عن عبد هللا بن يزيد ،عن عقبة بن عامر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.

 1المعافري :بفتح الميم ،والعين المهملة ،وكسر الفاء والراء ،هذه النسبة إلى المعافر( .األنساب للسمعاني)333/5 ،
 2معرفة الثقات.66/2 ،
 3الجرح والتعديل.197/5 ،
 4الكاشف.609/1 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.558
 6تهذيب الكمال.470/21 ،
 7معرفة الثقات.170/2 ،
 8الجرح والتعديل.124/6 ،
 9المرجع السابق.125/6 ،
 10الكاشف.67/2 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.725
 12طبقات المدلسين ،ص.50
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ثالثا_ الوجه الراجح:
الذي يترجح لدي من هذه الوجوه هو الوجه األول وهو " عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،عن مالك بن قيس ،عن
عقبة بن عامر رضي هللا عنه" وذلك لثقة راويه ،أما الوجه الثاني والثالث فلم أقف على من أخرجهما من هذين
الوجهين.
أحد من هذه الوجوه لآلتي:
لم يترجح لدي ٌ
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:

الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لعلتين:
 -1راوي ذلك الوجه وهو وإن كان ثقة إال أنه يدلس كما تم بيانه ولم نجد تصريح بالسماع.
 -2ضعف الراوي مدار الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
الحديث السابع والعشرون

وسِئل عن حديث أبي برزة عن أبي بكر الصديق قوله " ما كانت ألحد بعد رسول هللا َّ
وسلم ".فقال
صلى هللا َعَليه َ
َ
ُ
اختلِف عنه ،فرواه األَعمش عن عمرو بن مرة و ُِ
ف عن األَعمش ،فقال أبو معاوية عن
اختل َ
يرويه َع ْمرو بن مرة و ُ َ
َْ

األَعمش عن َع ْمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة ،وقال ابن ُع َيينة ويعلى بن ُع َبيد عن األَعمش
عن َع ْمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة ،وقال أبو إسحاق الفزاري عن األَعمش عن رجل عن أبي
البختري عن أبي برزة ،وقال علي بن صالح المكي عن األَعمش عن َع ْمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي
هريرة ،ووهم فيه قال ذلك خالد بن نزار عن سعيد بن سالم عنه رواه زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن َع ْمرو بن مرة
عن أبي نضرة عن أبي برزة ،وقال غندر عن شعبة عن َع ْمرو بن مرة عن حميد بن هالل عن أبي برزة ،وحميد
بن هالل يكنى أبا نصر ولم يسمع هذا الحديث حميد من أبي برزة ،ورواه يونس بن عيد فجود إسناده فقال عن

حميد بن هالل عن عبد هللا بن مطرف بن عبد هللا بن الشخير عن أبي برزة ،قال ذلك يزيد بن زريع عن يونس،
وتابعه الحسن بن دينار عن حميد بن هالل ،وروى هذا الحديث شعبة عن توبة العنبري عن أبي سوار القاضي
واسمه عبد هللا بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة ،وروى عن الحسن البصري عن أبي برزة ،حدث به عنه أيوب
خت ِ
الس ِ
ياني والوليد بن دينار التياس بصري.
َّ
ّ
أوالً_ أوجه االختالف:

1

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث خمسة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :عمرو بن مرة ،عن سالم بن أبي الجعد ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.238-237/1 ،
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رواته:
 -1عمرو بن مرة :هو عمرو بن مرة بن عبد هللا بن طارق الجملي 1أبو عبد هللا الكوفي ،ت118ه.

2

قال شعبة بن الحجاج :كان أكثرهم علماً ،3وثقه العجلي ،4وابن معين ،5وأبو حاتم الرازي ،6وابن حجر
العسقالني ،7وقال الذهبي :أحد األعالم.8
خالصة القول في الراوي :ثقة.
9

 -2سالم بن أبي الجعد :هو سالم بن أبي الجعد واسمه رافع األشجعي موالهم الكوفي ،ت97أو98ه.
وثقه العجلي ،10وابن معين ،11وأبو زرعة ،12والذهبي ،13وابن حجر العسقالني.14

أما إرساله فقد بين أهل العلم رحمهم هللا تعالى من يرسل عنهم من الصحابة رضوان هللا عليهم ،وليس
فيهم أبو برزة رضي هللا عنه.

15

خالصة القول في الراوي :ثقة يرسل.
الوجه الثاني :عمرو بن مرة ،عن أبي البختري ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
رواته:
 -1عمرو بن مرة :ثقة :تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.142
 -2أبو البختري :هو سعيد بن فيروز وهو بن أبي عمران أبو البختري ،ت83ه.

16

وثقه العجلي ،17وابن معين ،18وأبو زرعة ،19وقال أبو حاتم الرازي :صدوق ،20وقال ابن حجر العسقالني :ثقة
ثبت كثير اإلرسال.

21

 1الجملين :بفتح الجيم والميم وبعدهما ،الالم ،هذه النسبة إلى جمل ،وهو بطن من مراد( .األنساب للسمعاني)87/2 ،
 2تهذيب الكمال.232/22 ،
 3الجرح والتعديل.257/6 ،
 4معرفة الثقات.185/2 ،
 5الجرح والتعديل.258/6 ،
 6المرجع السابق.258/6 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.745
 8الكاشف.88/2 ،
 9تهذيب الكمال.132/10 ،
 10معرفة الثقات.382/1 ،
 11الجرح والتعديل.181/4 ،
 12المرجع السابق.181/4 ،
 13الكاشف.422/1 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.359
 15انظر :جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص ،179تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ،ص.120
 16تهذيب الكمال.34/11 ،
 17معرفة الثقات.386/2 ،
 18الجرح والتعديل.55/4 ،
 19المرجع السابق.55/4 ،
 20المرجع السابق.55/4 ،
 21تقريب التهذيب ،ص.386
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أما إرساله فقد بين أهل العلم رحمهم هللا تعالى من يرسل عنهم من الصحابة رضوان هللا عليهم ،وليس فيهم أبو
برزة رضي هللا عنه.

1

خالصة القول في الراوي :ثقة يرسل.
الوجه الثالث :عمرو بن مرة ،عن أبي البختري ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
رواته:
 -1عمرو بن مرة :ثقة :تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.142
 -2أبو البختري :سعيد بن فيروز ،ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه الثاني من الحديث ذاته ،ص.142
الوجه الرابع :عمرو بن مرة ،عن أبي نضرة ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
رواته:
 -1عمرو بن مرة :ثقة :تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.142
 -2أبو نضرة :هو المنذر بن مالك ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والعشرين ،ص.136
الوجه الخامس :عمرو بن مرة ،عن حميد بن هالل ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
رواته:
 -1عمرو بن مرة :ثقة :تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته.172 ،
 -2حميد بن هالل :هو حميد بن هالل بن هبيرة ويقال بن سويد بن هبيرة العدوي.
وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وأبو حاتم الرازي ،5والنسائي،6
وابن حجر العسقالني.7
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :عمرو بن مرة ،عن سالم بن أبي الجعد ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.

 1انظر :جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص ،183تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ،ص.127-126
 2تهذيب الكمال.403/7 ،
 3معرفة الثقات.325/1 ،
 4الجرح والتعديل.231/3 ،
 5تهذيب الكمال.405/7 ،
 6المرجع السابق.405/7 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.276
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2

أخرجه النسائي في سننه (125/7حديث ،)4083في السنن الكبرى (446/3حديث ،)3521والحاكم في
المستدرك (355/4حديث ،)8158والمروزي في مسند أبي بكر (ص131حديث ،)68والطحاوي في مشكل اآلثار
( )407/12جميعهم من طريق األعمش.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن عمرو بن مرة:
األعمش :سليمان بن مهران ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس عشر ،ص.97
الوجه الثاني :عمرو بن مرة ،عن أبي البختري ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
أخرجه النسائي في سننه (125/7حديث ،)4085وكذلك في السنن الكبرى (446/3حديث،)3522،3523
والحميدي في مسنده (5/1حديث ،)6والطحاوي في مشكل اآلثار ( )408/12من طريق األعمش ،وأخرجه
الطبراني في المعجم األوسط (307/5حديث )5392من طريق مالك بن مغول.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن عمرو بن مرة:
 -1األعمش :سليمان بن مهران ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس عشر ،ص.96
1

 -2مالك بن مغول :مالك بن مغول البجلي أبو عبد هللا الكوفي ،ت159ه.

وثقه العجلي ،2وأحمد بن حنبل ،3وابن معين ،4وأبو حاتم الرازي ،5وقال الذهبي :حجة مبرز في
الصالح ،6وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
الوجه الثالث :عمرو بن مرة ،عن أبي البختري ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الرابع :عمرو بن مرة ،عن أبي نضرة ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
أخرجه النسائي في سننه (126/7حديث ،)4086وكذلك في السنن الكبرى (446/3حديث )3524كالهما من
طريق زيد.

 1تهذيب الكمال.158/27 ،
 2معرفة الثقات.261/2 ،
 3الجرح والتعديل.216/8 ،
 4المرجع السابق.216/8 ،
 5المرجع السابق.216/8 ،
 6الكاشف.237/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.917
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دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن عمرو بن مرة:
زيد :وهو زيد بن أبي أنيسة واسمه زيد الجزري 1أبو أسامة ،ت125ه.

2

وثقه ابن سعد ،3والعجلي ،4وابن معين ،5وأبو داوود ،6ويعقوب بن سفيان ،7وابن حجر العسقالني ،8وقال
النسائي :ليس به بأس.9
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الخامس :عمرو بن مرة ،عن حميد بن هالل ،عن أبي برزة رضي هللا عنه.
أخرجه الطبراني في المعجم األوسط (29/2حديث )1129من طريق زيد ،والمروزي في مسند أبي بكر
(ص )67/131من طريق شعبة.
دراسة الوجه الخامس :هذا الوجه يرويه عن عمرو بن مرة:
 -1زيد :هو زيد بن أبي أنيسة ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه الرابع من الحديث ذاته ،ص.145
 -2شعبة :هو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ متقن ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجوه الخمسة التي ذكرها اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى كل رواتها ثقات ،فالوجه األول يرويه عن عمرو
بن مرة "األعمش" ،والثاني "األعمش ومالك بن مغول" ،والثالث وإن لم أجد من أخرجه فقد ذكر اإلمام الدارقطني
رحمه هللا تعالى أن الذي رواه عن عمرو بن مرة هو "األعمش أيضاً" ،والرابع رواه "زيد بن أنيسة الجزري"،
والخامس "زيد بن أنيسة الجزري واألعمش أيضاً".
َّ
لكن الوجه األول يرويه عن األعمش أبو معاوية الضرير 10صاحب األعمش ،وهو وإن كان من كبار أصحابه إال
أخطاء عن األعمش.
أن اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى قد ذكر أن له
ً

 1الجزري :بفتح الجيم والزاي وكسر الراء ،هذه النسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بالد من ديار بكر ،واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر،
وعدة بالد منها الموصل وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميا فارقين ،وهي بالد بين الدجلة والفرات ،وإنما قيل لها الجزيرة لهذا( .األنساب
للسمعاني)55/2 ،
 2تهذيب الكمال.18/10 ،
 3تهذيب التهذيب.343/3 ،
 4معرفة الثقات.376/1 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدوري.411/4 ،
 6تهذيب التهذيب.343/3 ،
 7المرجع السابق.343/3 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.350
 9تهذيب التهذيب.343/3 ،
 10قال عنه اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى :محمد بن خازم بمعجمتين أبو معاوية الضرير الكوفي عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث
األعمش وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة مات سنة خمس وتسعين وله اثنتان وثمانون سنة وقد رمي باإلرجاء ع (تقريب التهذيب ،ص)840
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قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى ":مع أن أبا معاوية يخطئ على األعمش خطأ ،قلت له بعد أبي
معاوية شعبة أثبت فقال شعبة أثبت في كل شيء"1
فقول اإلمام أحمد رحمه هللا يقوي أن هذا الوجه من أحد أخطائه عن األعمش السيما وأن أبا معاوية قد خالف
ثالثة من كبار أصحاب األعمش أيضاً وهما ابن عيينة 2ويعلى بن عبيد 3وأبو عوانة 4اللذين رووا عن األعمش
الوجه الثاني وهو األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة رضي هللا عنه.
أما الوجه الثالث فقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى أن الذي رواه عن األعمش هو علي بن صالح المكي
وهو مقبول الحديث كما ذكر اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى ،5وذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا
تعالى أنه وهم فيه ،6فتكون روايته مخالفة لمن هم أوثق منه وأكثر عدداً.
وأما الوجه الرابع فقد رواه عن عمرو بن مرة زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو وإن كان ثقة إال أن اإلمام أحمد رحمه
هللا تعالى قال فيه ":حديثه حسن مقارب وان فيها لبعض النكرة ".7
وأما الوجه الخامس فقد رواه زيد بن أبي أنيسة الجزري وتقدم قول اإلمام أحمد فيه ،ورواه أيضاً شعبة بن
الحجاج ،8إال أن هذا الوجه فيه علة فقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى أن حميد لم يسمع هذا الحديث من
أبي برزة رضي هللا عنه.

9

فالذي يترجح من هذه الوجوه هو الوجه الثاني وهو " الوجه الثاني :عمرو بن مرة ،عن أبي البختري ،عن أبي برزة
رضي هللا عنه " ،وقد رجح هذا الوجه اإلمام النسائي رحمه هللا تعالى حيث قال ":وهذا أولى بالصواب،10" .
واإلمام أبو زرعة الرازي رحمه هللا تعالى حيث قال" :الصحيح من حديث األعمش ،عن َع ْمرو بن مرة ،عن أبي
11
البختري".
رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.

 1العلل ومعرفة الرجال.377/2 ،
 2وهو سفيان بن عيينة تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص ،43وهو ثقة حافظ فقيه.
 3قال عنه اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى " :يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إال في حديثه عن الثوري ففيه لين من
كبار التاسعة مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة ع " (تقريب التهذيب ،ص)1091
 4قال عنه اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى " :وضاح بتشديد المعجمة ثم مهملة اليشكري بالمعجمة الواسطي البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته ثقة
ثبت من السابعة مات سنة خمس أو ست وسبعين ع " (تقريب التهذيب ،ص)1036
 5تقريب التهذيب ،ص.698
 6العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.237/1 ،
 7تهذيب التهذيب.343/3 ،
 8تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص ،74وهو ثقة حافظ متقن.
 9العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.237/1 ،
 10السنن الكبرى.446/3 ،
 11علل الحديث البن أبي حاتم.448/1 ،
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الحديث الثامن والعشرون

رو ِ
وسِئل عن حِد ٍ
النِب ِي َّ
ِ
يث َي ِ
ٍ
يه أَُبو موسى األ َ ِ
ِ َّ
وسلمِ :في " ال ِإَله ِإالّ هللا
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
َشعر ُّيَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن ّ َ
ُ َ
ُ
ِ
ِ ِ
ض ِع ِ
ِ ِ
الر ِ
يفان،
وهما َ
الب ِّرِّيُ ،
ِإَّنها ُمو ِج َب ٌةَ" ،فقالَ :حَّدث ِبه َع ُ
قس ٍم ُ
حمن بن َعمرو بن َجَبَلةَ ،عن ُعثمان بن م َ
نه َعبد َّ َ
ِ
كر ،حَّدثنا ِب ِه أَحمد بن مح ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
مد ِ
َعن م ٍ
الديبا ِج ُّي
بن َعلِ ٍّي ّ
َُ
َشع ِرِّيَ ،عن أَبي َب ٍ َ
وسى األ َ
َ
نصورَ ،عن أَبي وائلَ ،عن أَبي ُم َ
َ ُ
بن ِز ٍ
يخ ِ
ياد ِّ ِ
مرو ِ
الرحم ِن بن َع ِ
فاض ٌل ،قالَ :حَّدثنا أَحمد بن َع ِبد هللا ِ
بن َجَبَلة ِب َذِل َكَ ،وخاَلَف ُه
َش ٌ
الديباج ُّيَ ،حَّدثنا َعبد َّ َ
َ
ِ 1
ورَ ،عن أَِبي و ِائ ٍل م ِ
ِ
رسالً َعن أَِبي َب ٍ
وروياهُ َعن منص ٍ
الصواب.
َشب ُه ِب َّ
َج ِر ٌيرَ ،
وش ُ
كرَ ،و َهذا أ َ
يبان أَُبو ُمعاوَيةَ َ ،
ُ
َ ُ
أوالً :أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :منصور ،عن أبي وائل ،عن أبي موسى األشعري ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
2

 -1منصور :هو منصور بن المعتمر بن عبد هللا بن ربيعة السلمي ،ت132ه.

قال عبد الرحمن بن مهدي :لم يمن بالكوفة أحفظ من منصور ،3وقال سفيـ ـان الثوري :ما خلفت بعدى
بالكوفة آمن على الحديث من منصور بن المعتمر ،4ووثقه العجلي ،5وأبو حاتم الرازي ،6وقال ابن معين:
ِمن أثبت الناس ،7وق ــال الذهب ــي :من أئمة الكوفة ،8وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

9

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
-2أبو وائل :شقيق بن سلمة أبو وائل األسدي أسد خزيمة ويقال أحد بني مالك بن ثعلبة بن دودان الكوفي،
10

ت82ه.

قال ابن معين :ال يسأل عنه ،11وقال البخاري :أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا ،12وقال
الذهبي :مخضرم من العلماء العاملين ،13وقال ابن حجر العسقالني :ثقة مخضرم.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.239/1 ،
 2تهذيب الكمال.546/28 ،
 3الجرح والتعديل.177/8 ،
 4المرجع السابق.178/8 ،
 5معرفة الثقات.299/2 ،
 6الجرح والتعديل.179/8 ،
 7المرجع السابق.178/8 ،
 8الكاشف.297/2 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.973
 10تهذيب الكمال.548/12 ،
 11الجرح والتعديل.371/4 ،
 12التاريخ الكبير.245/4 ،
 13الكاشف.489/1 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.439
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خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :منصور ،عن أبي وائل مرسالً عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1منصور :منصور بن المعتمر ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.146
 -2أبو وائل :شقيق بن سلمة ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.146
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :منصور ،عن أبي وائل ،عن أبي موسى األشعري ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :منصور ،عن أبي وائل مرسالً عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (99/1حديث ،)102والمروزي في مسند أبي بكر (51/1حديث ،)12،13وابن أبي
خيثمة في التاريخ (190/5حديث ،)4434والبوصيري في اتحاف الخيرة (65/1حديث ،)4وأبو نعيم في معرفة
الصحابة (102/1حديث )396جميعهم من طريق جرير بن عبد الحميد.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه رواه عن منصور:
جرير بن عبد الحميد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي عشر ،ص.79
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح الوجه الثاني وهو " منصور ،عن أبي وائل مرسالً عن أبي بكر رضي هللا عنه " وذلك لآلتي:
 -1ثقة راويه وهو جرير بن عبد الحميد.
 -2ضعف راوي الوجه األول وهو عثمان بن مقسم 1كما ذكر ذلك اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،فتكون
روايته مخالفة لمن هو أوثق منه.
 -3ترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه حيث قـ ـ ـال ":وهـ ـ ـ ـ ـذا أشب ـ ـه بالص ـ ـواب "
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.

 1قال عنه أحمد بن حنبل" :حديثه منكر " ،وقال عنه ابن معين" :ليس بشيء" (الجرح والتعديل)168/6 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.239/1 ،
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الحديث التاسع والعشرون

وسِئل عن حِد ِ
النِب ِي َّ
ول هللا َّ
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ِ
ٍ
ِ َّ
وسلم،
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
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صلى هللا َعَليه َ
َ
َُ
َ
ُ
رو ِ
ض ُة ِب ِ
الذه ِب وزنا ِبوزٍن ،و ِ
َّ
َّ
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الن ِارَ ".فقالَ :ي ِ
الف َّ
الف َّ
يه ُم َحمد بن
الم ِزيد ِفي ّ
أََّن ُه قال " :الذ َه ُب ِب َ
َ
ً َ
الزيد و ُ
الس ِائ ِب الكلِبي ،واختلِف ع ِ ِ
ِ
الفزِار ُّيَ ،فقاُلواَ :عن َسَل َمة
نهمَ :يعَلى بن ُع َب ٍيد ،وأَُبو ِإسحاق َ
َ ُّ
ُ
نه َج َ
نه فيهَ ،ف َرواهُ َع ُ
َ ُ
ماع ٌة م ُ
ّ
ِ
الكلِب ِيَ ،فقالَ :عن أَِبي َسَل َمةَ ،عن أَِبي رِاف ٍع.
الس ِائ ِبَ ،عن أَِبي رِاف ٍعَ ،وَرَوى َع ِن الثَّوِرِي ،ع ِن
بن ّ
ّ َ َ ّ
بن أَِبي ِ
بن أَِبي َح ٍ
عائ َشةَ ،عن َح ِ
فصَ ،عن أَِبي رِاف ٍعَ ،عن أَِبي َب ٍ
فص ِ
الحِديث َعن موسى ِ
كر ،قاَل ُه
َوَرَوى َهذا َ
ُ َ
ينَ ،ع ِن ُّ
فص بن أَِبي َح ٍ
بن م ِ
فيان بن ُحس ٍ
ير ِ
ين األَشَق ُرَ ،عن ُزَه ِ
الزْه ِرِّي،
ُح َس ٌ
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ُ
ِ 1
َعن َعثّامة أَو أَِبي َعثّامةَ ،عن َرُج ٍل ِمن َقو ِم ِهَ ،عن أَِبي رِاف ٍعَ ،عن أَِبي َب ٍ
يث َغ ُير ثاِب ٍتَ ،عن أَِبي راف ٍع.
الحِد ُ
كر ،و َ
َ
َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث أربعة وجوه:
الوجه األول :محمد بن السائب الكلبي ،سلمة بن السائب ،عن أبي رافع رضي هللا عنه.
رواته:
 -1الكلبي :هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبي
أبو النضر الكوفي146 ،ه.

2

قال ابن معين :ليس بشيء ،3وقال مرة :ضعيف ،4وقال البخاري :تركه يحيى بن سعيد ،5وقال أبو حاتم الناس
مجمعون على ترك حديثه ال يشتغل به هو ذاهب الحديث ،6قال النسائي :متروك الحديث ،7وقال ابن حجر
العسقالني :متهم بالكذب ورمي بالرفض.

8

خالصة القول في الراوي :متهم بالكذب.

 -2سلمة بن السائب :هو سلمة بن السائب الكلبي يروى عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبي صلى هللا
عليه وسلم في طلوع الشمس من مغربها روى عنه أخوه محمد بن السائب الكلبي.
خالصة القول في الراوي :أتوقف في الحكم عليه.
الوجه الثاني :محمد بن السائب الكلبي ،عن أبي سلمة ،عن أبي رافع رضي هللا عنه.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.242-241/1 ،
 2تهذيب الكمال.246/25 ،
 3المرجع السابق.248/25 ،
 4المرجع السابق.248/25 ،
 5الضعفاء الصغير ،ص.105
 6تهذيب الكمال.250/25 ،
 7الضعفاء والمتروكين ،ص.211
 8تقريب التهذيب ،ص.847
 9الثقات البن حبان.401/6 ،
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رواته:
 -1محمد بن السائب الكلبي :متهم بالكذب ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.149
 -2أبو سلمة :هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
الوجه الثالث :موسى بن أبي عائشة ،عن حفص بن أبي حفص ،عن أبي رافع ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1موسى بن أبي عائشة :موسى بن أبي عائشة الهمداني أبو الحسن الكوفي.

1

كان سفيان الثوري يحسن الثناء عليه ،2ووثقه ابن عيينة ،3وابن معين ،4وابن حجر العسقالني ،5وقال أبو
حاتم الرازي :صالح الحديث ،6وقال الذهبي :كان إذا رئي ذكر هللا تعالى

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2حفص بن أبي حفص :حفص بن سليمان المنقري التميمي البصري ،ت130ه.

8

وثقه النسائي ،9وابن حجر العسقالني ،10وقال يحيى بن معين :ليس به بأس ،11وقال أبو حاتم الرازي :ال
بأس به.12
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الرابع :سفيان بن حسين ،عن الزهري ،عن عثامة أو أبي عثامة ،عن رجل من قومه ،عن أبي رافع،
عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1سفيان بن حسين :ثقة في غير الزهري ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.36
 -2الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -3عثامة :عثامة بن قيس البجلي يقال إن له صحبة.
 1تهذيب الكمال.90/29 ،
 2تهذيب الكمال.91/29 ،
 3الجرح والتعديل.156/8 ،
 4المرجع السابق.157/8 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.982
 6الجرح والتعديل.157/8 ،
 7الكاشف.305/2 ،
 8تهذيب الكمال.16/7 ،
 9تهذيب الكمال.16/7 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.257
 11تاريخ ابن معين رواية الدوري.302/4 ،
 12تهذيب الكمال.16/7 ،
 13الثقات.321/3 ،
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 -4رجل من قومه :مبهم لم أجد تصريح باسمه.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :محمد بن السائب الكلبي ،سلمة بن السائب ،عن أبي رافع رضي هللا عنه.
أخرجه أبو يعلى في مسنده (55/1حديث )55من طريق يزيد بن هارون ،وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر
(ص153حديث ،)58وابن أبي شيبة في مصنفه (473/11حديث )22946من طريق يعلى بن عبيد.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن محمد بن السائب الكلبي:
 -1يزيد بن هارون :يزيد بن هارون بن زاذي ويقال بن زاذان بن ثابت السلمي1أبو خالد الواسطي،
ت206ه.

2

وثقه العجلي ،3وعلي بن المديني ،4وابن معين ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال الذهبي :أحد األعالم.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
-2يعلى بن عبيد :وهو يعلى بن عبيد بن أبي أمية األيادي ويقال الحنفي موالهم أبو يوسف الطنافسي
الكوفي ،ت209ه

8

9

وثقه العجلي ،10وابن معين ،11وقال أحمد بن حنبل :كان صحيح الحديث ،وكان صالحا في نفسه ،12وقال أبو
حاتم الرازي :صدوق كان أثبت أوالد ابيه في الحديث ،13ووثقه الذهبي ،14وقال ابن حجر العسقالني :ثقة إال في
حديثه عن الثوري ففيه لين.

15

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :محمد بن السائب الكلبي ،عن أبي سلمة ،عن أبي رافع رضي هللا عنه.
 1السلمي :بفتح السين المهملة ،وسكون الالم هذه النسبة إلى الجد ،وهو ممن كان في آبائه وأجداده سلم( .األنساب للسمعاني)278/3 ،
 2تهذيب الكمال.261/32 ،
 3معرفة الثقات.368/2 ،
 4الجرح والتعديل.295/9 ،
 5المرجع السابق.295/9 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.1084
 7الكاشف.391/2 ،
 8الطنافسي :بفتح الطاء المهملة ،والنون ،وكسر الفاء ،والسين المهملة هذه النسبة إلى " الطنفسة " والمنتسب إليها االخوة الثالثة :أحدهم :أبو حفص عمر بن
عبيد بن أبي أمية الطنافسي الحنفي ....وأخوه أبو عبد هللا محمد بن عبيد بن أبي أمية واسمه :عبد الرحمن االيادي الطنافسي الكوفي االحدب ....ويعلى سمع
هشام بن عروة ،وهي هذا االناء الذي يطبخ به( .األنساب للسمعاني)73/4 ،
 9تهذيب الكمال.389/32 ،
 10معرفة الثقات.373/2 ،
 11الجرح والتعديل.305/3 ،
 12المرجع السابق.305/3 ،
 13المرجع السابق.305/3 ،
 14الكاشف.397/2 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.1091
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أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (124/8حديث )14569من طريق الثوري.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن محمد بن السائب الكلبي:
الثوري :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
الوجه الثالث :موسى بن أبي عائشة ،عن حفص بن أبي حفص ،عن أبي رافع ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه البزار في مسنده (109/1حديث  )45من طريق زهير بن معاوية.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن موسى بن أبي عائشة:
زهير بن معاوية :زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي1أبو خيثمة ،ت172ه.

2

وثقه العجلي ،3وقال أحمد بن حنبل :زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ ،وفى حديثه عن أبى اسحاق لين،
سمع منه بأخرة ،4وقال ابن معين :ثبت ،5وقال أبو زرعة :ثقة إال أنه سمع من أبى إسحاق بعد االختالط،6
وقال الذهبي :ثقة حجة ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت إال أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
الوجه الرابع :سفيان بن حسين ،عن الزهري ،عن عثامة أو أبي عثامة ،عن رجل من قومه ،عن أبي رافع،
عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " محمد بن السائب الكلبي ،سلمة بن السائب ،عن أبي رافع رضي هللا عنه"
كل من يزيد بن هارون  ،ويعلى بن عبيد  ،وأبي إسحاق الفزاري  ،كما
قد رواه أكثر من ثقة حيث رواه عن الكلبي ٌ

ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى  ،إال أن هذا الوجه فيه علة  ،أال وهي محمد بن السائب الكلبي حيث أنه
متهم بالكذب كما ذكر ذلك اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى ، 9ولذلك فإن اإلمام البزار رحمه هللا
تعالى رجح في مسنده الوجه الثالث وهو " موسى بن أبي عائشة  ،عن حفص بن أبي حفص  ،عن أبي رافع "

حيث قال –أي اإلمام البزار -رحمه هللا تعالى بعد إخراجه للحديث من هذا الوجه  ":وهذا الحديث إنما يعرف من
 1الجعفي :بضم الجيم وسكون العين المهملة وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى القبيلة وهي جعفى بن سعد العشيرة وهو من مذحج ،وكان وفد على النبي صلى
هللا عليه وسلم في وفد جعفة في االيام التي توفي فيها النبي صلى هللا عليه وسلم( .األنساب للسمعاني)68/2 ،
 2تهذيب الكمال.420/9 ،
 3معرفة الثقات.372/1 ،
 4الجرح والتعديل.588/3 ،
 5المرجع السابق.588/3 ،
 6المرجع السابق.589/3 ،
 7الكاشف.408/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.342
 9المرجع السابق ،ص.847
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حديث الكلبي عن سلمة عن أبي رافع عن أبي ٍ
بكر  ،فلم نذكره لعلة الكلبي  ،ولما أجمع عليه أهل العلم بالنقل
على ترك حديثه " ، 1لكن اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لم يرجح هذا الوجه لجهالة حفص بن أبي حفص
عنده  ،أما اإلمام البزار رحمه هللا تعالى فقد أخرج هذا الوجه ورجحه بعدما ارتفعت عنده جهالة حفص بن أبي
حفص  ،حيث قال رحمه هللا تعالى  ":حفص بن أبي حفص روى عنه السدي وموسى بن أبي عائشة فقد ارتفعت
عنه الجهالة إذ روى عنه رجالن " ،2فالذي يترجح لدي الوجه الثالث  ،وذلك لوجود ما يؤيد كالم اإلمام البزار
رحمه هللا تعالى حيث قال اإلمام السمعاني في األنساب  ":حفص بن أبي حفص  ....روى عنه عبد هللا بن محمد
بن شاه السمرقندي وعيسى بن الحسين الكسبوي النسفي"

3

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثالثون

يق ِفي ِ
ِ
بن عب ٍيد األَشج ِع ِي ،عن أَِبي ب ٍ ِ
ِ ِ ِ
الصِّد ِ
وفاة
َ ّ َ
وسئل َعن َحديث سال ِم ِ ُ َ
َ
كر ّ
ُ
ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ
يه سَلم ُة بن نب ٍ
ون ُس بن ُب َك ٍ
يرَ ،عن
يط ،و ُ
اختلِف َعَليهَ ،ف َرواهُ ُي ُ
َُ
السق َيفةَ ،فقالَ :يرو َ َ

َّ
النِب ِي
ّ
َسَل َمة

َّ
وسلم َحِديث
صلى هللا َعَليه َ
َ
يط ،عن أَِب ِ
بن نب ٍ
يهَ ،عن سالِ ِم
َ
ِ َُ

ِ
الرحم ِن ُّ ِ
الخ َريِب ُّيَ ،رووهُ َعن سَلمة ِ
ِ
بن
بن ُع َب ٍيدَ ،وخاَلَف ُه ِإ
داود ُ
الرؤاس ُّيَ ،
ُ
َزر ُقُ ،
سحاق األ َ
ُ
وعبد هللا بن ُ
َ َ
وح َميد بن َعبد َّ َ
4
ٍ
بن َش ِر ٍ
بن أَِبي ِه ٍند ،عن نب ِ
نب ٍ
يطَ ،عن سالِ ِم ِ
يط ِ
يطَ ،عن ُن َعي ِم ِ
اب.
وهو َّ
بن ُع َبيد ُ
َ َُ
َُ
الصو ُ

أوالً :أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :سلمة بن نبيط ،عن أبيه ،عن سالم بن عبيد.
رواته:
 -1سلمة بن نبيط :سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس األشجعي 5أبو فراس الكوفي.

6

وثقه العجلي ،7وأحمد بن حنبل ،8وابن معين ،9والنسائي ،10والذهبي ،11وابن حجر العسقالني.
 1مسند البزار.109/1 ،
 2مسند البزار.208/1 ،
 3األنساب للسمعاني.291/4 ،
 4العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.243-242/1 ،
 5االشجعي :هذه النسبة إلى قبيلة هي أشجع( .األنساب للسمعاني)165/1 ،
 6تهذيب الكمال.320/11 ،
 7معرفة الثقات.421/1 ،
 8الجرح والتعديل.174/4 ،
 9المرجع السابق.174/4 ،
 10المرجع السابق.321/11 ،
 11الكاشف.454/1 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.402
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12

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2أبوه :نبيط بن شريط األشجعي ،صحابي رضي هللا عنه.
الوجه الثاني :سلمة بن نبيط ،عن نعيم بن أبي هند ،عن نبيط بن شريط ،عن سالم بن عبيد.
رواته:
 -1سلمة بن نبيط :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.152
1

 -2نعيم بن أبي هند :نعيم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم األشجعي ،ت110ه.

وثقه العجلي ،2والنسائي ،3والذهبي ،4وابن حجر العسقالني ،5وقال أبو حاتم :صالح الحديث.6
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :سلمة بن نبيط ،عن أبيه ،عن سالم بن عبيد.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (30/4حديث 145/8 ،7155،حديث )16990من طريق يونس بن بكير.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن سلمة بن نبيط:
يونس بن بكير :وهو يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر ،ت199ه.

7

ضعفه العجلي ،8وقال عنه ابن معين :ليس به بأس ،9وقال مرة :ثقة ،10وقال مرة :كان صدوقاً ،11وقال أبو حاتم:
محله الصدق ،12وقال أبو داوود :ليس بحجة ،13قال عنه النسائي :ليس بالقوي وقال في موضع آخر :ضعيف،14
ضعيف ،14وقال ابن حجر العسقالني :صدوق يخطئ.

15

خالصة القول في الراوي :صدوق يخطئ.
الوجه الثاني :سلمة بن نبيط ،عن نعيم بن أبي هند ،عن نبيط بن شريط ،عن سالم بن عبيد.

 1تهذيب الكمال.498/29 ،
 2معرفة الثقات.318/2 ،
 3تهذيب الكمال.498/29 ،
 4الكاشف.325/2 ،
 5تقريب التهذيب.1007 ،
 6الجرح والتعديل.460/8 ،
 7تهذيب الكمال.493/32 ،
 8معرفة الثقات.377/2 ،
 9تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.22
 10المرجع السابق ،ص.228
 11الجرح والتعديل.236/9 ،
 12المرجع السابق.236/9 ،
 13الكاشف.402/2 ،
 14تهذيب الكمال.497/32 ،
 15تقريب التهذيب.1098 ،
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أخرجه ابن ماجه في السنن (396/2حديث ،)1234والطبراني في المعجم الكبير (65/7حديث )6367كالهما
من طريق عبد هللا بن داوود ،وأخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (25/6حديث)1986
من طريق حميد بن عبد الرحمن ،وأخرجه أسلم الرزاز في تاريخ واسط (ص )52من طريق إسحاق.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن سلمة بن نبيط:
 -1عبد هللا بن داود :وهو عبد هللا بن داود بن عامر الهمداني ثم الشعبي أبو عبد الرحمن المعروف
بالخريبي1كوفي األصل ،ت213ه.

2

وثقه ابن معين ،3وأبو زرعة ،4والنسائي ،5والذهبي ،6وابن حجر العسقالني ،7وقال أبو حاتم :صدوقاً.8
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2حميد بن عبد الرحمن :هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ،ثقة ،تقدمت ترجمته
في الحديث الثامن ،ص.68
 -3إسحاق :هو إسحاق بن يوسف المعروف باألزرق ،ثقة تقدمت ترجمته في الحديث الخامس عشر،
ص.99
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح الوجه الثاني وهو " سلمة بن نبيط ،عن نعيم بن أبي هند ،عن نبيط بن شريط ،عن سالم بن عبيد "
وذلك لآلتي:
 -1رواية الثقات األكثر عدداً وضبطاً لهذا الوجه.
 -2تصويب اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه.9
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.

 1الخريبي :بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى الخريبة ،وهي محلة
مشهورة بالبصرة( .األنساب للسمعاني)354/2 ،
 2تهذيب الكمال.458/14 ،
 3الجرح والتعديل.47/5 ،
 4المرجع السابق.47/5 ،
 5تهذيب الكمال.462/14 ،
 6الكاشف.549/1 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.503
 8الجرح والتعديل.47/5 ،
 9العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.243/1 ،
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الحديث الحادي والثالثون
َنمار ُّي ،عن أَِبي ب ٍ ِ
النِب ِي َّ
بشة األ ِ
يقَ ،ع ِن َّ
الصِّد ِ
وسلمَ " :من َك َذب َعَلي
َك َ
َ
َ
كر ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ّ
جاري ُة بن ه ِرٍم و ُِ
نه،
اختلف َع ُ
َ
َِ

وسِئل عن حِد ِ
يث أَِبي
َ َ
ُ
رو ِ
متَ َع ِمًداَ ،".فقالَ :ي ِ
يه
ُ ّ
ٍِ
بشةَ ،عن أَِبي َب ٍ
بن ُب ٍ
جارَيةَ ،عن َع ِبد هللا ِ
الر ِاسِب ُّي َعن ِ
كرَ ،وخاَلَف ُه
سرَ .عن أَِبي َك َ
َف َرواهُ أَُبو ُعثمان َعمرو بن مالك ّ
ٍِ
ِ
بن ُب ٍ
جارَيةَ ،عن َع ِبد هللا ِ
م َحمد بن ِإسحاق اللُّ ْؤُل ِؤ ُّيَ ،ف َرواهُ َعن ِ
بشة
الحبرِان ِّيَ ،عن أَِبي َك َ
سرَ ،عن أَبي راشد َ
ُ
ِ ِ
ِ
وجاري ُة ض ِعيف ،وعبد هللا بن ب ٍ ِ
فص بن ُعمر ِ
َنمارِّيَ ،عن أَِبي َب ٍ
األ ِ
بن
كرَ ٌ َ َ ِ ،
ُ
سر َك َذل َكَ ،وَرواهُ أَُبو إسماعيل األَُبل ُّي َح ُ
َ

ميمو ٍن ،عن مح ِ
ِ ِ
ِ
بن س ِع ٍيد األ ِ
مد م ُتر ِ
ٍ
مد ِ
وكانَ ،وُرِوي َعن
َزد ِّيَ ،عن أَِبي َك َ
َ َُ
بشةَ ،عن أَبي َبكرَ .وأَُبو إسماعيل  ،و ُم َح ٌ َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
َتلِ ِيد ِ
ض ِع ًيفا ، -
المستَملي  -وكان َ
بن ُسَليمان َ ،عن أَبي ُ
الجحاف َ ،عن َعبد َخير َ ،عن أَبي َبكر  ،قاَل ُه َع ّم ٌار ُ
القاسم ِ
ِ
عن َتلِ ٍيد ،ورِوي عن ِ
نكِد ِر َ ،عن جاِب ٍر َ ،عن أَِبي َب ٍ
ِ ِ
قاس ٍم ُ ِ
يفَ ،و َحَّدث ِب ِه
الم َ
ضع ٌ
كر  ،و ُ َ
َ
َ
َُ
الع َمرِّي َ ،عن ابن ُ
الت ِل  ،عن أَِب ِ
يه  ،عن ِإبر ِ
يخ ُيعر ُ ِ
اهيم ِ
ض ِع ًيفا َ -عن ُعمر ِ
الحس ِن ِ
بن
بن ُعثمان التُّستَ ِرِّي  - ،وكان َ
َ
َ
بن َّ ّ
َش ٌ َ
َ
ف ب ََ
ٍِ
نكِد ِر َ ،عن جاِب ٍر َ ،عن أَِبي َب ٍ
ِ ِ
كر.
َ
الم َ
طهمان َ ،عن مالك َ ،عن ابن ُ
وال ي ِ
ون ُس بن
سحاق بن أَحمد
ص ُّح َهذا َعن مالِ ٍكَ ،و َحَّدثنا َعلِ ُّي بن ُم َب ِّش ٍر ،قالَ :حَّدثنا ِإ
ُّ
القاص ،قالَ :حَّدثنا ُي ُ
ُ
َ َ
َصغر ،عن أَِبي معم ٍر األَكب ِر ،عن أَِبي ب ٍ ِ
ٍ
الصِّد ِ ِ َِّ
صَّلى هللا َعَليه
َ َ
عم ٍر األ َ ُ َ
َ
كر ّ
يقَ ،عن النب ِّي َ
َ َ
َعطاء ،قالَ :حَّدثنا أَُبو َم َ
ِ ٍ 1
سناد َغ ُير ثابت.
وسلمَ .و َهذا ِإ ٌ
َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :جارية بن هرم ،عن عبد هللا بن بسر ،عن أبي كبشة األنماري ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
2

رواته-1 :جارية بن هرم :هو جارية بن هرم أبو شيخ الفقيمي.

ضعفه ابن المديني ،3وأبو حاتم الرازي ،4والجرجاني ،5وقال الدارقطني :بصري متروك ،6وقال النسائي:
ليس بالقوي ،7وقال عنه الذهبي :بصري هالك.

8

خالصة القول في الراوي :متروك.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.246-244/1 ،
 2لسان الميزان.109/2 ،
 3الجرح والتعديل.521/2 ،
 4المرجع السابق.521/2 ،
 5الكامل في الضعفاء.60/8 ،
 6الضعفاء والمتروكين للدارقطني ،ص.7
 7الضعفاء والمتروكين للنسائي ،ص.75
 8لسان الميزان.109/2 ،
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-2عبد هللا بن بسر :هو عبد هللا بن بسر السكسكي 1الحبراني2أبو سعيد الشامي.

3

قال يحيى القطان :ال شيء ،4وضعفه أبو حاتم الرازي ،5والترمذي ،6وابن حجر العسقالني ،7وقال النسائي :ليس
بثقة.8
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثاني :جارية بن هرم ،عن عبد هللا بن بسر ،عن أبي راشد الحبراني ،عن أبي كبشة األنماري ،عن أبي
بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1جارية بن هرم :متروك ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.155
 -2عبد هللا بن بسر :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.156
 -3أبو راشد الحبراني :أبو راشد الحبراني الشامي الحمصي ويقال الدمشقي.

9

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :رأى أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،10ووثقه العجلي ،11وابن حجر
العسقالني ،12وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي الصحابة.13
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :جارية بن هرم ،عن عبد هللا بن بسر ،عن أبي كبشة األنماري ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الطبراني في المعجم األوسط (404/6حديث ،)2948والبزار في مسنده (164/1حديث ،)89وأبو يعلى
في مسنده (74/1حديث ،)73والبوصيري في اتحاف الخيرة (226/1حديث ،)325وابن حجر في المطالب
العالية (25/13حديث )3111جميعهم من طريق عمرو بن مالك الراسبي.

 1السكسكي :بالكاف الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين ،وفي أخرها كاف أخرى هذه النسبة إلى السكاسك ،وهو بطن من األزد ،ووادي السكاسك
موضع باالردن( .األنساب للسمعاني)267/3 ،
 2الحبراني :بضم الحاء المهملة والباء المعجمة بواحدة والراء المهملة والنون (بعد االلف) ،هذه النسبة إلى حبران ،هو حبران بن عمرو بن قيس بن معاوية
بن جشم بن عبد شمس ،من اليمن ،والمشهور بها أبو سعيد بن بسر الحبراني السكسكي( .األنساب للسمعاني)166/2،
 3تهذيب الكمال.335/14 ،
 4الجرح والتعديل.12/5 ،
 5المرجع السابق.12/5 ،
 6تهذيب الكمال.335/14 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.494
 8الضعفاء والمتروكين للنسائي ،ص.153
 9تهذيب الكمال.299/33 ،
 10الثقات.63/4 ،
 11معرفة الثقات.400/2 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.1144
 13تهذيب التهذيب.82/12 ،
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دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن جارية بن هرم:
عمرو بن مالك الراسبي :عمرو بن مالك بن عمر الراسبي الغبري أبو عثمان البصري ،ت241ه.

1

قال ابن عدي :منكر الحديث ،2وترك أبو حاتم وأبو زرعة ال ارزيان الرواية عنه ،3وضعفه الذهبي ،4وابن حجر
العسقالني.5
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثاني :جارية بن هرم ،عن عبد هللا بن بسر ،عن أبي راشد الحبراني ،عن أبي كبشة األنماري ،عن أبي
بكر رضي هللا عنه.
أخرجه المروزي في مسنده (ص  133حديث  ) 69من طريق محمد بن إسحاق البلخي ،وأبو يعلى في
المعجم (ص  218حديث  ،) 265وابن عدي في الكامل (  ) 434 / 2كالهما من طريق عمرو بن مالك.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن جارية بن هرم:
 -1محمد بن إسحاق البلخي :قال عنه ابن عدي الجرجاني ":أرى حديثه ال يشبـه حديث أهل الصدق "،6
قال عنه الخطيب البغدادي ":كان حافظاً لعلوم الحديث ولم يكن يوثـق في علمه" ،7وقال صالح بن محمد
جزرة :كان يضع للكالم إسناداً وكان كذاباً يروي أحاديث من ذات نفسه مناكير ،8وقال عنه الذهبي":
اإلمام الحافظ البارع".

9

خالصة القول في الراوي :صدوق.
 -2عمرو بن مالك :ضعيف ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.158
ثالثاً_ الوجه الراجح:
أما الوجه األول وهو " جارية بن هرم  ،عن عبد هللا بن بسر  ،عن أبي كبشة األنماري  ،عن أبي بكر رضي هللا
عنه " يرويه عمرو بن مالك الراسبي  ،وقد ذكر اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى أنه ضعيف ،
واإلمامان أبو حاتم وأبو زرعة ال ارزيان رحمهما هللا تعالى قد تركا الرواية عنه ،10وقال عنه ابن عدي الجرجاني ":
منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث" ،فأما الوجه الثاني وهو " جارية بن هرم  ،عن عبد هللا بن بسر  ،عن
 1تهذيب الكمال.208/22 ،
 2تهذيب التهذيب.84/8 ،
 3الجرح والتعديل.259/6 ،
 4الكاشف.87/2 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.744
 6الكامل في الضعفاء.536/7 ،
 7تاريخ بغداد.234/1 ،
 8لسان الميزان.66/5 ،
 9سير أعالم النبالء.449/11 ،
 10تهذيب التهذيب.83/8 ،
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أبي راشد الحبراني  ،عن أبي كبشة األنماري  ،عن أبي بكر رضي هللا عنه " فيرويه عمرو بن مالك وتقدم الكالم
فيه  ،ويرويه أيضاً محمد بن إسحاق البلخي وهو أفضل حاالً من عمرو بن مالك حيث وصفه الذهبي باإلمام
الحافظ البارع  ،ولذلك فإن الوجه الثاني هو الذي يترجح عندي من هذين الوجهين اللذين ذكرهما اإلمام الدارقطني
رحمه هللا تعالى .
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف جداً؛ ألن فيه جارية بن هرم وهو متروك.
الحديث الثاني والثالثون

وسِئل عن حِد ِ
َوس الثََّق ِف ُّي ،عن أَِبي ب ٍ ِ
النِب ِي َّ
بن أ ٍ
يث أ ِ
َوس ِ
الصِّد ِ ِ َّ
وسلم ،قالَ " :من َغ َّسل
َ
َ
َ َ
كر ّ
صلى هللا َعَليه َ
يقَ ،عن ّ َ
ُ
واغتَسلَّ َ ،
ركب الحديث".
وم َشى وَلم َي َ
وبكر وابتَ َكرَ ،
َ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َفقال :ي ِ ِ
الص ِ
ِ
نعان ِيَ ،عن أ ِ
الحس ِن ِ
َوس
َشع ِث َّ
بن َذكوان َع ُ
رويه َي َ
َ
نهَ ،عن أَبي األ َ
حيى بن الحارث ال ّذمار ُّي من رو َاية َ َ
ّ
كر ِ ِ
الش ِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
ٍ
ِ
وغ ُيرُهمَ ،ف َرُووهُ َعن
وسلمَ .وخاَلَف ُه َجما َع ٌة ِمن ّ
امِّيين َ
الصّد ِ َ
بن أَوسَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
النِب ِي صَّلى هللا عَليه وسلمَ .لم يذكروا ِف ِ
الحار ِث ،عن أَِبي األ ِ
يه أَبا َب ٍ
ِ ِ
ِ
حيى ِ
ٍ ِ َّ
كر،
بن
َ
َ
َي َ
َ ُُ
َ
َ
َشعثَ ،عن أَوس بن أَوسَ ،عن ّ َ
1
اب.
وهو َّ
ُ
الصو ُ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :يحيى بن الحارث الذماري ،عن أبي األشعث الصنعاني ،عن أوس بن أوس ،عن أبي بكر
الصديق ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته-1 :يحيى بن الحارث الذماري :هو يحيى بن الحارث الذماري 2أبو عمرو ويقال أبو عمر الشامي
3

الدمشقي ،ت145ه.

وثقه ابن معين ،4وأبو حاتم الرازي ،5وأبو داوود ،6والذهبي ،7وابن حجر العسقالني.8
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.247-246/1 ،
 2الذماري :بكسر الذال المشددة المعجمة وفتح الميم بعدها االلف وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى قرية باليمن على ستة عشر فرسخا من صنعاء( .األنساب
للسمعاني)11/3 ،
 3تهذيب الكمال.256/31 ،
 4الجرح والتعديل.136/9 ،
 5المرجع السابق.136/9 ،
 6تهذيب الكمال.258/31 ،
 7الكاشف.363/2 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.1051
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 -1أبو األشعث الصنعاني :شراحيل بن آدة أبو األشعث الصنعاني.

1

وثقه العجلي ،2والذهبي ،3وابن حجر العسقالني.4
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :يحيى بن الحارث الذماري ،عن أبي األشعث الصنعاني ،عن أوس بن أوس ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
رواته:
 -1يحيى بن الحارث الذماري :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.158
 -2أبو األشعث الصنعاني :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.160
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :يحيى بن الحارث الذماري ،عن أبي األشعث الصنعاني ،عن أوس بن أوس ،عن أبي بكر
الصديق ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :يحيى بن الحارث الذماري ،عن أبي األشعث الصنعاني ،عن أوس بن أوس ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (132/3حديث ،)1767والترمذي في سننه (506/1حديث )496وأحمد في
مسنده (79/26حديث )16179والطبراني في المعجم الكبير (214/1حديث )583والحاكم في المستدرك
(282-281/1حديث )992جميعهم من طريق عبد هللا بن عيسى ،والنسائي في سننه (105/3حديث)1380
من طريق سعيد بن عبد العزيز ،وأيضاً في (114/3حديث )1397من طريق عمر بن عبد الواحد ،وأخرجه
الدارمي في سننه من طريق صدقة.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن يحيى بن الحارث:
 -1عبد هللا بن عيسى :وهو عبد هللا بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري أبو محمد الكوفي،
ت130ه.

5

 1تهذيب الكمال.408/12 ،
 2معرفة الثقات.382/2 ،
 3الكاشف.482/1 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.433
 5تهذيب الكمال.413/15 ،
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وثقه العجلي ،1وابن معين ،2والنسائي ،3وابن خراش ،4والذهبي ،5وابن حجر العسقالني.6
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2سعيد بن عبد العزيز :وهو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي 7أبو محمد ويقال أبو عبد
8

العزيز الدمشقي ،ت168ه.

وثقه العجلي ،9وابن معين ،10وأبو حاتم الرازي ،11والنسائي ،12وابن حجر العسقالني ،13وقال أحمد بن
حنبل :ليس بالشام رجل أصح حديثاً من سعيد بن عبد العزيز ،وسعيد واالوزاعي عندي سواء ،14وقال
الذهبي :مفتي دمشق وعالمها.

15

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3عمر بن عبد الواحد :عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حفص الدمشقي ،ت201ه.

16

وثقه ابن سعد ،17والعجلي ،18وإبراهيم بن يوسف الهسنجاني ،19ودحيم الدمشقي ،20وابن حجر
العسقالني.21
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1معرفة الثقات.50/2 ،
 2تهذيب التهذيب.308/5 ،
 3المرجع السابق.308/5 ،
 4تهذيب التهذيب.308/5 ،
 5الكاشف.583/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.533
 7التنوخي :بفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وضم النون المخففة وفي آخرها الخاء المعجمة ،هذه النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما
بالبحرين وتحالفوا على التوارز والتناصر وأقاموا هناك فسمعوا تنوخا ،والتنوخ االقامة.
(األنساب للسمعاني )484/1،
 8تهذيب الكمال.544/10 ،
 9معرفة الثقات.402/1 ،
 10الجرح والتعديل.43/4 ،
 11المرجع السابق.43/4 ،
 12تهذيب الكمال.544/10 ،
 13تقريب التهذيب ،ص.383
 14الجرح والتعديل.43/4 ،
 15الكاشف.440/1 ،
 16تهذيب الكمال.448/21 ،
 17تهذيب التهذيب.421/7 ،
 18معرفة الثقات.169/2 ،
 19تهذيب التهذيب.421/7 ،
 20المرجع السابق.421/7 ،
 21تقريب التهذيب ،ص.724
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 -4صدقة :صدقة بن خالد القرشي األموي أبو العباس الدمشقي ،ت171ه.

1

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وأحمد بن حنبل ،4وأبو حاتم الرازي ،5وأبو زرعة ،6وابن حجر العسقالني.7
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا أن الوجه األول يرويه الحسن بن ذكوان ،وهذا الراوي قال عنه ابن حجر
العسقالني رحمه هللا تعالى أنه صدوق يخطئَّ ،8
لكن هذا الراوي ضعفه اإلمام يحيى بن معين 9واإلمام أبو حاتم
الرازي

10

والدارقطني ،11وقال اإلمام أحمد بن حنبل :أحاديثه أباطيل ،12وقال اإلمام النسائي :ليس بالقوي،13

فالراجح فيه أنه ضعيف ،فتكون بذلك روايته منكرة ألنها خالفت من هم أضبط منه من الثقات مثل عبد هللا بن
سعيد وسعيد بن عبد العزيز وعمر بن عبد الواحد وصدقة.
فالذي يترجح من هذين الوجهين هو الوجه الثاني وهو " يحيى بن الحارث الذماري ،عن أبي األشعث الصنعاني،
عن أوس بن أوس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم " ،وهذا الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى.

14

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثالث والثالثون

وسِئل عن حديث قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر الصديق قوله للجدة مالك في كتاب هللا شيء وسأسأل الناس فقام
ُ
المغيرة ومحمد بن مسلمة الحديث.
الزه ِري و ُِ
ف عنه في إسناده فقال مالك بن أنس عن ُّ
الزْه ِريَ ،عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن
فقال يرويه ُّ ْ
اختل َ
الزْه ِري ،وقال ابن ُع َيينة عن ُّ
قبيصة بن ذؤيب ،وتابعه أبو أويس عن ُّ
الزْه ِريَ ،عن رجل لم يسمه عن قبيصة بن

وم ْعمر واالوزاعي وأسامة بن زيد،
ذويب ،فقوي هذا القول مالك وأبي أويس ،ورواه يونس بن زيدُ ،
وعَقيل بن خالدَ ،
 1تهذيب الكمال.128/13 ،
 2معرفة الثقات.466/1 ،
 3تاريخ ابن معين رواية الدوري.417/4 ،
 4الجرح والتعديل.430/4 ،
 5المرجع السابق.430/4 ،
 6المرجع السابق.431/4 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.451
 8المرجع السابق ،ص.237
 9تهذيب الكمال.146/6 ،
 10الجرح والتعديل.13/3 ،
 11الضعفاء والمتروكين البن الجوزي.201/1 ،
 12المرجع السابق.201/1 ،
 13تهذيب الكمال.145/6 ،
 14العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.247/1 ،
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وأشعث ،وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وشعيب بن أبي حمزةَ ،وصالح بن كيسان ،ويزيد بن أبي حبيب عن
ُّ
الزْه ِريَ ،عن قبيصة بن ذؤيب .لم يذكروا بينهما أحدا ،ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس وأن
ُّ
الزْه ِري لم يسمعه من قبيصة وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عنه.

1

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :الزهري ،عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2عثمان بن إسحاق بن خرشة :هو عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشي العامري المدني.

2

4

ذكره ابن حبان في الثقات ،3ووثقه ابن معين.
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 -3قبيصة بن ذؤيب :قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد ويقال أبو إسحاق المدني ،ت88ه.
قال الشعبي :من أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت ،6وقال العجلي :مدني تابعي ثقة ،7وقال الذهبي :كان
عالماً ربانياً ،8وقال ابن حجر العسقالني :من أوالد الصحابة وله رؤية.

9

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :الزهري ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1الزهري :متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2قبيصة بن ذؤيب :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.162

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.249-248/1 ،
 2تهذيب الكمال.337/19 ،
 3الثقات.190/7 ،
 4تهذيب التهذيب.98/7 ،
 5تهذيب الكمال.476/23 ،
 6الجرح والتعديل.125/7 ،
 7تهذيب التهذيب.214/2 ،
 8الكاشف.133/2 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.797
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5

ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الزهري ،عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (391/13حديث ،)6031وأبو داوود في سننه (81/3حديث )2896وابن ماجة
في سننه (286/4حديث )2724والبيهقي في السنن الكبرى (234/6حديث )12710والطبراني في المعجم الكبير
(438/20حديث )1068وابن الجارود في المنتقى (ص241حديث )959جميعهم من طريق مالك.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
مالك :وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.26
الوجه الثاني :الزهري ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن ماجة في سننه (286/4حديث )2724من طريق يونس ،وأخرجه أحمد في مسنده
(493/29حديث )17978وعبد الرزاق في مصنفه (274/10حديث )19083كالهما من طريق معمر ،وأخرجه
أبو يعلى في مسنده (/111/1حديث )120من طريق سفيان بن عيينة.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
 -1يونس :وهو يونس بن يزيد األيلي ،ثقة إال أن في روايته عن الزهري وهماً قليالً ،تقدمت ترجمته في
الحديث الثاني ،ص.38
 -2معمر :وهو معمر بن راشد األزدي موالهم ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.37
 -3سفيان بن عيينة :ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه األول وهو " الزهري ،عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن أبي
بكر رضي هللا عنه " وذلك لآلتي:
 -1ألن اإلمام مالك رحمه هللا أثبت أصحاب الزهري ،وهو المقدم عند االختالف.
سئل اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى عن أصحاب الزهري فقال" :مالك أثبت في كل شيء" 1وقال رحمه هللا":
مالك أصح حديثاً من ابن عيينة ".2
قال اإلمام ابن معين رحمه هللا تعالى ":أثبت أصحاب الزهري مالك ،ثم معمر"
 1العلل ومعرفة الرجال.348/2 ،
 2شرح علل الترمذي.463/1 ،
 3المرجع السابق.463/1 ،
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 -2ترجيح أهل العلم لهذا الوجه:
قال اإلمام محمد بن يحيى الذهلي ":والحديث حديث مالك وأبي أويس إلدخالهما بين ابن شهاب وقبيصة
عثمان بن إسحاق بن خرشة "

1

قال اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى ":وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة"

2

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
وسِئل َعن
ُ
نكر َفَلم
الم َ
ُ

الحديث الرابع والثالثون

كر ِ ِ
حِد ِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
يث َق ِ
بن أَِبي ِ
يس ِ
اس
وسلمِ " :إذا َأرَى ّ
الصّد ِ َ
الن ُ
َ
حازمٍَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
َوشك أَن َي ُع َّم ُه ُم هللا ِب ِعقاِب ِه"َ.
ُي َغِّي ُروهُ أ َ

ٍِ
يسَ ،فرواه عنه جماع ٌة ِمن الِثّ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
نهم
قالُ :هو َحِد ٌ
قاتَ ،
يل بن أَِبي خالدَ ،عن َق ٍ َ ُ َ ُ َ َ
فاختَلُفوا َعَليه فيهَ ،فم ُ
يث َرواهُ إسماع ُ
3
النِب ِي َّ
من أ َ ِ
ِ
نهم من أَوَقَف ُه َعَلى أَِبي َب ٍ
َّ
كر........
وسلم ،وم ُ َ
صلى هللا َعَليه َ
َسن َدهُ إَلى ّ َ
َ
أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته-1:إسماعيل بن أبي خالد :إسماعيل بن أبي خالد واسمه هرمز ويقال سعد ويقال كثير البجلي األحمسي
موالهم أبو عبد هللا الكوفي ،ت146ه.

5

وثقه عبد الرحمن بن مهدي ،6والعجلي ،7وابن معين ،8وأبو حاتم الرازي ،9والنسائي ،10ويعقوب بن شيبة ،11وقال
الذهبي :الحافظ ،12وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.13
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد91/11 ،
 2سنن الترمذي.453/7 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.253-250/1 ،
 4األحمسي :بفتح االلف وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي آخرها السين المهملة ،هذه النسبة إلى أحمس وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة( .األنساب
للسمعاني)91/1 ،
 5تهذيب الكمال.69/3 ،
 6الجرح والتعديل.175/2 ،
 7معرفة الثقات .224/1،
 8الجرح والتعديل.175/2 ،
 9المرجع السابق.175/2 ،
 10تهذيب الكمال.75/3 ،
 11المرجع السابق.75/3 ،
 12الكاشف.245/1 ،
 13تقريب التهذيب ،ص.138
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4

 -1قيس :هو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد هللا الكوفي.

1

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وابن حجر العسقالني ،4وقال الذهبي :وثقوه.

5

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.164
 -2قيس بن أبي حازم :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.165
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه أبو داوود في سننه (214/4حديث )4340من طريق هشيم ،وأخرجه الترمذي في سننه
(40/4حديث،2168

145/5حديث،)3057

وأحمد

في

مسنده(208/1حديث،)30

والبزار

في

مسنده(135/1حديث )68جميعهم من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (481/5حديث )4005من طريق عبد هللا بن نمير وأبو أسامة.
وأخرجه أحمد في مسنده (178/1حديث )1من طريق عبد هللا بن نمير.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (119/1حديث )131من طريق عمر بن علي.
وأيضاً في مسنده (119/1حديث )130من طريق عبيد هللا بن عمرو.
وأخرجه البزار في مسنده (135/1حديث )65من طريق معتمر بن سليمان.
وأخرجه أيضاً في مسنده (135/1حديث )67من طريق زائدة.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (540/1حديث )305وأحمد في مسنده (221/1حديث )53والبزار في مسنده
(135/1حديث )66وأبو يعلى في مسنده (118/1حديث )128والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل
( )143/1جميعهم من طريق شعبة.
وأخرجه الحميدي في مسنده (3/1حديث )3من طريق مروان بن معاوية الفزاري.
وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (98/2حديث )1788من طريق شعيب.
 1تقريب التهذيب ،ص.803
 2معرفة الثقات.220/2 ،
 3الجرح والتعديل.102/7 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.803
 5الكاشف.138/2 ،
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واخرجه الطبراني في المعجم األوسط (70/3حديث )2511من طريق مالك بن مغول.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
1

 -1هشيم :هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية ،ت183ه.

قال عبد الرحمن بن مهدي :ما رأيت أحفظ من هشيم ،2ووثقه العجلي وقال :وكان يدلس ،3ووثقه أبو
حاتم الرازي ،4سئل أبو زرعة عن جرير وهشيم فقال :هشيم أحفظ ،5وقال الذهبي :ثقة مدلس ،6وقال ابن
حجر العسقالني :ثقة ثبت كثير التدليس.

7

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى من المرتبة الثالثة 8وهم من أكثروا من
التدليس ولم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع.
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت يدلس.
 -2يزيد بن هارون :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والعشرين ،ص.150
 -3عبد هللا بن نمير :وهو عبد هللا بن نمير الهمداني ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع عشر،
ص.109
 -4أبو أسامة :وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي ،ت201ه.

9

وثقه العجلي ،10وابن معين ،11وقال أحمد بن حنبل :كان ثبتاً ،ما كان أثبته ،ال يكاد يخطئ ،12وقال
الذهبي :حجة عالم ،13وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت ربما دلس.

14

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا في المرتبة الثانية ،15وهي من احتمل األئمة
تدليسه وأخرجوا له في الصحيح إلمامته وقلة تدليسه.
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.

 1تهذيب الكمال.272/30 ،
 2الجرح والتعديل.115/9 ،
 3معرفة الثقات.334/2 ،
 4الجرح والتعديل.115/9 ،
 5المرجع السابق.116/9 ،
 6الكاشف.338/2 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.1023
 8طبقات المدلسين ،ص.47
 9تهذيب الكمال.217/7 ،
 10معرفة الثقات.318/1 ،
 11الجرح والتعديل.133/3 ،
 12المرجع السابق.132/3 ،
 13الكاشف.348/1 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.267
 15طبقات المدلسين ،ص.30
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 -5عمر بن علي :وهو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم ،ثقة يدلس ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس
والعشرين ،ص.139
 -6عبيد هللا بن عمرو :وهو عبيد هللا بن عمرو بن أبي الوليد الرقي 1أبو وهب األسدي ،ت180ه.
وثقه العجلي ،3وابن معين ،4وأبو حاتم الرازي ،5والنسائي ،6وابن حجر العسقالني.

2

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -7معتمر بن سليمان :وهو معتمر بن سليمان التيمي ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين،
ص.128
 -8زائدة :زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ،ت161ه.

8

وثقه العجلي ،9وأبو حاتم الرازي ،10وقال أبو زرعة :صدوق من أهل العلم ،11وقال النسائي :ثقة ،12وقال
الذهبي :ثقة حجة ،13وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

14

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -9شعبة :وهو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64
-10
 -11مروان بن معاوية الفزاري :وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد هللا الكوفي،
15

193ه.

قال علي بن المديني :ثقة فيما روى عن المعروفين وضعيف فيما روى عن المجهولين ،16ووثقه العجلي.17

 1الرقي :بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة ،هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزيرة.
(األنساب للسمعاني )84/3،
 2تقريب التهذيب ،ص.643
 3معرفة الثقات.112/2 ،
 4الجرح والتعديل.329/5 ،
 5المرجع السابق.329/5 ،
 6تهذيب التهذيب.38/7 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.643
 8تهذيب الكمال.273/9 ،
 9معرفة الثقات.367/1 ،
 10الجرح والتعديل.613/3 ،
 11المرجع السابق.613/3 ،
 12تهذيب الكمال.277/9 ،
 13الكاشف.400/1 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.333
 15تهذيب الكمال.403/27 ،
 16تهذيب الكمال.409/27 ،
 17معرفة الثقات270/2 ،
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وابن معين ،1وأحمد بن حنبل ،2وقال الذهبي :الحافظ ،3وال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ وكان يدلس أسماء
الشيوخ.

4

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى من المرتبة الثالثة ،5وهم من أكثروا من التدليس
ولم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع.
خالصة القول في الراوي :ثقة يدلس.
 -12شعيب :وهو شعيب بن عمرو النميري .

7 6

قال ابن أبي حاتم ":روى عن الحسن روى عبد الرحمن بن مهدى عن بشر بن منصور عنه سمعت ابى يقول
ذلك".

8

خالصة القول في الراوي :أتوقف في الحكم عليه.
 -13مالك بن مغول :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع والعشرين ،ص.143
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (89/2حديث )1788من طريق ابن عيينة ،ووكيع ،ويحيى بن سعيد القطان.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
 -1ابن عيينة :وهو سفيان بن عيينة ،ثقة حجة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
 -2وكيع :وهو وكيع بن الجراح ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والعشرين ،ص.126
 -3يحيى بن سعيد القطان :وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 9التميمي أبو سعيد البصري األحول
10

الحافظ ،ت198ه.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً وعقالً وفهماً وفضالً وديناً
وعلماً ،11ووثقه العجلي وقال :نقي الحديث وكان ال يحدث إال عن ثقة ،12وقال أحمد بن حنبل:
 1الجرح والتعديل.273/8 ،
 2العلل ومعرفة الرجال.479/2 ،
 3الكاشف.254/2 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.932
 5طبقات المدلسين ،ص.45
 6النميري :بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها راء هذه النسبة إلى بني نمير ،وهو نمير بن عامر بن صعصعة.
(األنساب للسمعاني )527/5،
 7الجرح والتعديل.350/4 ،
 8المرجع السابق.350/4 ،
 9القطان :بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة وفي آخرها نون هذه النسبة إلى بيع القطن ،والمشهور بها :هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ االحول القطان.
(األنساب للسمعاني)519/4 ،
 10تهذيب الكمال.330/31 ،
 11الثقات.611/7 ،
 12معرفة الثقات.353/2 ،
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يحيى بن سعيد القطان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ،1وسئل يحيى بن معين عن أصحاب سفيان
الثوري فقيل له :يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن بن مهدى فقال :يحيى ،قيل فيحيى أحب
اليك في سفيان أو يزي ـ ـ ـ ـد بن زريـ ـ ــع؟ فقال :ثقتان ،2وقال أبو حاتم ال ـ ـ ـرازي :حافظ ثقة ،3وق ـ ــال أب ـ ــو
زرعة :يحيى بن سعيد من الثقات الحافظ ،4وقال ابن حجر العسقالني :ثقة متقن حافظ إمام قدوة.

5

خالصة القول في الراوي :ثقة متقن حافظ.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
عدد
إن الوجه األول " إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم " يرويه ٌ
من الثقات من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد ،لكن الوجه الثاني " إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي

بكر رضي هللا عنه " وهو وإن كان عدد الرواة الثقات الذين يروونه أقل من رواة الوجه األول ،إال أنهم أضبط
وأتقن واتُفق على إمامتهم مثل سفيان بن عيينة ،ووكيع بن الجراح ،ويحيى القطان.
قوة –أي الثاني-أنه قد تُوبع من ِقَب ِل بيان بن بشر ،وطارق بن عبد الرحمن ،وذر بن عبد هللا
ويزداد هذا الوجه ً

الهمداني ،والحكم بن عتيبة ،وعبد الملك بن عمير ،وعبد الملك بن ميسرة ،حيث رووه عن قيس ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه ،فلذلك يترجح عندي أن كال الوجهين راجحين عن إسماعيل بن أبي خالد ،وقد رجح هذين الوجهين
بعض األئمة منهم:
ِ َِّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم ِب َه َذا
 اإلمام البزار رحمه هللا تعالى حيث قالَ ":و َه َذا اْل َك َال ُم َال َن ْعَل ُم ُه ُي ْرَوى َعن النب ِّي َِ
ِ َّ
يث ،عن أَِبي ب ْك ٍر ،ع ِن النَِّب ِي َّ
َّ ِ ِ َّ
ِ
اع ٌة،
َس َن َد َه َذا اْل َحد َ َ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َج َم َ
َ
َ
اللْفظ إال َع ْن أَبي َب ْك ٍر َع ْن ُهَ ،وَق ْد أ ْ
ّ َ
6
ِ
ِ
وأَوَقَفه جماع ٌة َف َك ِ
ان َوَي ِز ُيد ْب ُن َه ُارو َن َو َغ ْي ُرُه ْم".
ام َة َواْل ُم ْعتَم ُر ْب ُن ُسَل ْي َم َ
َ
َ ْ ُ ََ َ
ان م َّم ْن أ ْ
َس َن َدهُ ُش ْع َب ُة َوَزائ َدةُ ْب ُن ُق َد َ
ٍِ
ِ
ِ ِ
يث ِ
يل َن ْح َو
صح ٌ
يح َو َه َك َذا َرَوى َغ ْي ُر َواحد َع ْن إ ْس َمع َ
 اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى حيث قالَ ":و َه َذا َحد ٌ َ7
ِ ِ
ِ ِ
ض ُه ْم".
يل َوأ َْوَقَف ُه َب ْع ُ
َحديث َي ِز َيد َوَرَف َع ُه َب ْع ُ
ض ُه ْم َع ْن إ ْس َمع َ
ِ
ان يرفعه مرة ويوقفه
 اإلمام أبو زرعة الرازي رحمه هللا تعالى حيث قال ":وأحسب ِإ ْس َماعيل ْبن أَِبي خالد َك َ8
مرة".
 1الجرح والتعديل.150/9 ،
 2المرجع السابق.151/9 ،
 3المرجع السابق.151/9 ،
 4الجرح والتعديل.151/9 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.1055
 6مسند البزار135/1 ،
 7سنن الترمذي40/4،
 8علل الحديث 98/2،
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 اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى حيث قال ":ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرةفيسنده ،ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر".

1

 اإلمام الخطيب البغدادي رحمه هللا تعالى حيث قال ":وهكذا روى الحديث عن ابن أبي خالد عامة أصحابهمنهم زهير بن معاوية وهشيم بن بشير ويزيد ين هارون ويعلى بن عبيد وعلي بن عاصم وغيرهم ،لم يختلفوا
أول الحديث كالم أبي بكر الصديق واختلفوا في أخره فمنهم من رفعه الى النبي صلى هللا عليه وسلم
ّ
أن ّ
ومنهم من وقفه".

2

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
كال الوجهين إسنادهما صحيح؛ ألن رواتهما ثقات.
الحديث الخامس والثالثون
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
النِب ِي َّ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ َّ
وسلم ،أََّن ُه قال" :
وسئل َعن َحديث َ
صلى هللا َعَليه َ
آخر من َحديث َقيس بن أَبي حازمٍَ ،عن أَبي َبكرَ ،عن ّ َ
ُ
ِ
ُكفر ِباهلل ِ
انت ِ
ٍ
ٍ
ف".
عر ُ
ٌ
عاء َن َسب ال ُي َ
ٌ
فاء من َن َسب وإِ ّن َد ّق و ّاد ُ

رو ِ
ِ
ِ
يس ،و ُِ
يل بن أَِبي خالٍِدَ ،عن َق ٍ
َفقالَ :ي ِ
يان بن ِب ٍ
عفٌر
يه َّ
نهم َف َرواهُ َج َ
وب ُ
الس ِر ُّي بن ِإسماعيلَ ،
اختلف َع ُ
شر ،وإِسماع ُ
بن ِإ ِ
يانَ ،عن َق ٍ
ونس ِ
يسَ ،عن أَِبي َب ٍ
سماعيلَ ،عن َب ٍ
الس ِرِّي ِ
بن أَرَقمَ ،ع ِن
َحم ُرَ ،ع ِن َّ
وعاَ ،وُرِوي َعن ُي ُ
كر َمرُف ً
األ َ
بن ِإ ِ
ِ
سماعيلَ ،عن َبيا ٍنَ ،عن َق ٍ
نهَ ،عن َب ٍ
ونس ِ
الس ِرِّي ِ
يان وَلم
َّ
َيضا ،و ُ
اختلِف َعن ُي ُ
وعا أ ً
بن أَرَقمَ ،فقيلَ :ع ُ
يس َمرُف ً

سماعيل ،وقال عبد ِ ِ
بن أَرَقم ،عن ِإ ِ
الس ِر ُّي بن ِإ ِ
سماعيلَ ،عن َقي ٍ
ونس ِ
سَ ،عن
ص َب ٍ
ذكر َب َين ُهما َّ
ُي َ
يحَ ،عن ُي ُ
َ
َ
َ
َ َ
الحميد بن ُ
ِ ِ
ِ ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
أَِبي َب ٍ
ورَف َع ُهَ ،و َ
ورواهُ َ
يلَ ،
تاب َع ُه أَُبو مالك َ
كرَ ،
العالَ ُء بن سالمٍَ ،عن إسماعيل َف َوَقَف ُهَ ،وَك َذلك َرواهُ
الجنب ُّيَ ،عن إسماع َ
3
ِ
الصو ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
اب وهللا أَعَل ُم.
َشب ُه ِب َّ
الموُق ُ
وف أ َ
الم َسيَّبَ ،عن َقيسَ ،عن أَبي َبكر ،و َ
يسى بن ُ
ع َ
أوالً _ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الرواة المختلف عنهم:

الوجه األول :السري بن إسماعيل ،عن بيان ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً.
رواته-1:السري بن إسماعيل :وهو السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي.

4

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.253/1 ،
 2الفصل للوصل المدرج في النقل143/1 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.255-254/1 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.367
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قال أحمد بن حنبل :ترك الناس حديثه ،ومرة ليس بالقوي ،1وقال يحيى بن معين :ليس بشيء ،2وقال أبو حاتم:
هو ذاهب ،3وقال أبو داوود :ضعيف متروك الحديث ،4وقال النسائي :متروك الحديث ،5ومرة ليس بثقة ،6وقال
الذهبي :تركوه ،7وقال ابن حجر العسقالني :متروك الحديث.

8

خالصة القول في الراوي :متروك.
-2بيان :وهو بيان بن بشر األحمسي أبو بشر الكوفي.

9

وثقه العجلي ،10وأحمد بن حنبل ،11وابن معين ،12وأبو حاتم الرازي ،13وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

14

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
-3قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً.
رواته-1 :إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
-2قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
الوجه الثالث :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه موقوفاً.
رواته-1:إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
-2قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين.165 ،
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :السري بن إسماعيل ،عن بيان ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً.
اخرجه الطبراني في المعجم األوسط (167/3حديث )2818من طريق يونس بن أرقم  ،و أخرجه الدارمي في
سننه (1891/4حديث ، )2905والمروزي في مسند أبي بكر (ص158حديث )90كالهما من طريق جعفر

 1الجرح والتعديل.283/4 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدوري.522/3 ،
 3الجرح والتعديل.283/4 ،
 4تهذيب الكمال.227/10 ،
 5المرجع السابق.227/10 ،
 6الضعفاء والمتروكين ،ص.125
 7الكاشف.427/1 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.367
 9المرجع السابق ،ص.180
 10معرفة الثقات.256/1 ،
 11العلل ومعرفة الرجال.413/1 ،
 12الجرح والتعديل.425/2 ،
 13المرجع السابق.425/2 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.180
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األحمر  ،عن السري بن إسماعيل  ،عن قيس بن أبي حازم  ،عن أبي بكر رضي هللا عنه  ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم  ،وأخرجه ابن بطة العكبري في اإلبانة الكبرى (725/2حديث )983من طريق عبد العزيز بن أبان
قال  :حدثنا السري بن إسماعيل الهمداني  ،قال  :حدثنا قيس بن أبي حازم  ،قال  :سمعت أبا بكر  ،يقول :
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ... :الحديث.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن السري بن إسماعيل:
 -1يونس بن أرقم :وهو يونس بن أرقم الكندي البصري.

1

قال عنه البخاري :كان يتشيع ،2وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان يتشيع ،3ولينه بن خراش،4
َن ِف ِ
يه ِش ِ
ِ
احتَ َمُلوا َحِديثَ ُه َعَلى أ َّ
يعَّي ًة َشِد َيد ًة
صُدوًقا َرَوى َع ْن ُه أ ْ
وقال البزار :ك َ
َه ُل اْلعْل ِم َو ْ
ان َ
خالصة القول في الراوي :صدوق.

5

6

 -2جعفر األحمر :وهو جعفر بن زياد األحمر أبو عبد هللا ويقال أبو عبد الرحمن الكوفي ،ت167ه.

وثقه العجلي ،7وابن معين ،8ويعقوب الفسوي ،9وقال أحمد بن حنبل :صالح الحديث ،10وقال أبو زرعة:
صدوق ،11وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،12وقال أبو داوود :صدوق شيعي ،13وقال النسائي :ليس به بأس،14
وقال الجوزجاني :مائل عن الطريق ،15وقال ابن حجر العسقالني :صدوق يتشيع.

16

خالصة القول في الراوي :صدوق.
 -3عبد العزيز بن أبان :وهو عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد هللا بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي
األموي ،ت207ه.

17

 1الجرح والتعديل.236/9 ،
 2التاريخ الكبير.410/8 ،
 3الثقات.278/9 ،
 4تاريخ اإلسالم.768/4 ،
 5مسند البزار.145/2 ،
 6تهذيب الكمال.39/5 ،
 7معرفة الثقات.268/1 ،
 8الجرح والتعديل.480/2 ،
 9تهذيب الكمال.40/5 ،
 10العلل ومعرفة الرجال.161/3 ،
 11الجرح والتعديل.480/2 ،
 12المرجع السابق.480/2 ،
 13تهذيب الكمال.41/5 ،
 14المرجع السابق.41/5 ،
 15لسان الميزان.133/2 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.199
 17تهذيب الكمال.107/18 ،
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قال ابن معين :ليس حديثه بشيء كان يكذب ،1وقال مرة :كذاب خبيث يضع الحديث ،2وقال أحمد بن حنبل:
تركته لما حدث بحديث المواقيت ،3وقال علي بن المديني :ليس بذاك وليس هو في شيء من كتبي ،4وقال أبو
حاتم :ال يشتغل به ،تركوه ،ال يكتب حديثه ،5وترك حديثه أبو زرعة وقال :ضعيف ال يصلح إال لالعتبار ،6وقال
النسائي :متروك الحديث ،7وقال الذهبي :أحد المتروكين ،8وقال ابن حجر العسقالني :متروك.

9

خالصة القول في الراوي :متروك.
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً.
أخرجه الدارقطني في األفراد (67/1حديث )40من طريق يونس بن أرقم.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
يونس بن أرقم :صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.173
الوجه الثالث :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه موقوفاً.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " السري بن إسماعيل ،عن بيان ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً " يرويه
يونس بن أرقم وهو صدوق ،وتابعه جعفر بن زياد األحمر وهو صدوق أيضاً ،وعبد العزيز بن أبان وهو متروك،
أما الوجه الثالث وهو "إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه موقوفاً" ،فقد ذكر اإلمام
ّ
الدارقطني رحمه هللا أنه قد رواه كالً من أبو مالك الجنبي ،وقد وصفه اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى
بأنه لين الحديث ،10والعالء بن سالم ،وقد وصفه اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى بأنه مقبول،11
وعيسى بن المسيب وهو ضعيف.12

 1تاريخ ابن معين رواية ابن محرز.50/1 ،
 2تهذيب الكمال.107/18 ،
 3العلل ومعرفة الرجال.50/2 ،
 4تهذيب الكمال.111/18 ،
 5الجرح والتعديل.377/5 ،
 6المرجع السابق.378/5 ،
 7الضعفاء والمتروكين ،ص.168
 8ميزان االعتدال.357/4 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.610
 10هو عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي الكوفي لين الحديث من التاسعة (تقريب التهذيب ،ص)747
 11هو العالء بن سالم العبدي الكوفي العطار مقبول من التاسعة تمييز( .تقريب التهذيب ،ص)760
 12هو عيسى بن المسيب البجلي قاضي الكوفة (تاريخ اإلسالم للذهبي  ،)156/3،ضعفه يحيى بن معين (تاريخ ابن معين رواية الدوري )342/3 ،والنسائي
(الضعفاء والمتروكين ،ص)176
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أما الوجه الثاني وهو" إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً" والذي رواه يونس
بن أرقم أيضاً وأسقط منه بيان بن بشر ،فقد خالف فيه كالً من جعفر األحمر ،وعبد العزيز بن أبان.
فالذي يترجح لدي هو الوجه األول وهو " السري بن إسماعيل ،عن بيان ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه
مرفوعاً ".
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف جداً؛ ألن فيه السري بن إسماعيل وهو متروك.
الحديث السادس والثالثون

وسِئل عن حديث آخر من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بكر أنه سئل ما بقاؤنا على هذا األمر قال " :ما
ُ
حديث يرويه إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر عن قيس و ُِ
ف عنهما ،ورواه
استقامت أيمتكم ".فقال :هو
ٌ
اختل َ
مجالد عن قيس ولم يختلف عنه ،فأما إسماعيل بن أبي خالد فرواه عنه إسماعيل بن مجالد ،وابن ُع َيينة فقاال:
عن قيس ،وخالفهما عبد الرحمن بن مغراء فرواه عن إسماعيل عن شبيل بن عوف عن أبي بكر ،ورواه محمد بن

بشر  ،عن إسماعيل  ،عن قيس  ،عن جرير  ،عن أبي بكر ،قال ذلك محمد بن عمران بن أبي ليلى عنه،
حدثني به إسحاق بن إدريس بن عبد الرحيم المباركي بالمبارك ثقة قال حدثنا العباس بن عبد هللا الترقفي قال
َحَّدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى بذلك ،وأما حديث بن ُع َيينة حدثنا أبو محمد بن صاعد إمالء قال حدثنا
محمد بن ميمون الخياط المكي َحَّدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال مر أبو بكر
بفناء جدة إبراهيم بن المهاجر فجلس فقالت ممن الرجل فقال رجل من المسلمين  ،قالت من أي المسلمين أنت ؟

قال رجل من المهاجرين  ،قالت من أي المهاجرين أنت ؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت يا خليفة رسول هللا
حتى متى يدوم لنا هذا األمر ؟ قال  :ما استقامت لكم امراؤكم  ،ألم يكن عليكم امراء إذا طعنوا طعنوا وإذا حلوا
حلوا ،وأما بيان فرواه عن شريك وأبو عوانة وإسماعيل بن مجالد فقالوا عن بيان عن قيس أن أبا بكر دخل على
الج ْع ِفي عن زائدة عن بيان عن قيس فقال عن أخته زينب ،ووهم في قوله عن
زينب بنت عوف ،ورواه حسين ُ
أخته ،وقول أبي عوانة وشريك أصح وحديث ابن مغراء وهم ،وروى هذا الحديث عبد هللا بن عون بإسناد آخر رواه
عن َع ْمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن حية بنت أبي حية ولم يختلف عنه فيه.
أوالً_ أوجه االختالف:

1

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث خمسة أوجه عن الرواة المختلف عنهم:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.257-255/1 ،
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رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
 -2قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن شبيل بن عوف ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
 -2شبيل بن عوف :شبيل بن عوف بن أبي حية األحمسي البجلي أبو الطفيل الكوفي.
ذكره ابن حبان في الثقات ،2ووثقه ابن معين ،3وابن حجر العسقالني.

1

4

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن جرير ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
 -2قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.169
الوجه الرابع :بيان ،عن قيس ،أن أبا بكر رضي هللا عنه دخل على زينب بنت عوف.
رواته:
 -1بيان :وهو بيان بن بشر األحمسي ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين ،ص.171
 -2قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
الوجه الخامس :بيان ،عن قيس ،فقال :عن أخته زينب.
رواته:
 -1بيان :وهو بيان بن بشر األحمسي ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين ،ص.171
 -2قيس :وهو قيس بن أبي حازم ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
ثانيا_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.

 1تهذيب الكمال.375/12 ،
 2الثقات.368/4 ،
 3الجرح والتعديل.381/4 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.431
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أخرجه أبو طاهر البغدادي في مخلصياته (ص234حديث )316من طريق سفيان.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
سفيان :وهو سفيان بن عيينة ،ثقة حجة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.178
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن شبيل بن عوف ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ،عن جرير ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الرابع :بيان ،عن قيس ،أن أبا بكر رضي هللا عنه دخل على زينب بنت عوف.
أخرجه البخاري في صحيحه (42/5حديث ،)3834وأخرجه الدارمي في سننه (293/1حديث ،)218والبيهقي في
السنن الكبرى (76/10حديث  )20590جميعهم من طريق أبي عوانة.
دراسة الوجه الرابع :هذا الوجه يرويه عن بيان:
أبو عوانة :وهو الوضاح اليشكري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.63
الوجه الخامس :بيان ،عن قيس ،فقال :عن أخته زينب.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " إسماعيل بن أبي خالد  ،عن قيس  ،عن أبي بكر رضي هللا عنه " يرويه سفيان بن عيينة
وهو ثقة حافظ إمام حجة  ،أما الوجه الثاني وهو " إسماعيل بن أبي خالد  ،عن قيس  ،عن جرير  ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه " وإن لم أجد من أخرجه إال أن اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى قد ذكر أن الذي رواه عن
إسماعيل بن أبي خالد هو عبد الرحمن بن مغراء وهو صدوق ، 1فأما الوجه الثالث " إسماعيل بن أبي خالد ،
عن قيس  ،عن جرير  ،عن أبي بكر رضي هللا عنه " فقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى أن الذي يرويه
هو محمد بن بشر وهو وإن كان ثقة حافظ ،2إال أنه لم يصل إلى مرتبة اإلمام سفيان بن عيينة في الضبط
واإلتقان  ،ولذلك يترجح الوجه األول ويكون هو المحفوظ عن إسماعيل بن أبي خالد.
والوجه الرابع وهو " بيان ،عن قيس ،أن أبا بكر رضي هللا عنه دخل على زينب بنت عوف "

 1انظر( :الجرح والتعديل( )290/5،تهذيب الكمال( )418/7 ،تاريخ ابن معين رواية ابن محرز( )92/1 ،الكاشف( )644/1 ،تقريب التهذيب ،ص)600
 2انظر (تقريب التهذيب ،ص)828
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فالذي رواه أبو عوانة وهو ثقة ثبت ،أما الوجه الخامس وهو " بيان ،عن قيس ،فقال :عن أخته زينب " فقد ذكر
اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى أن الذي رواه عن بيان بن بشر هو زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت1أيضاً ،إال أن
الوجه الرابع هو الذي يترجح عن بيان بن بشر ألمرين:
 تخريج اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى لهذا الوجه في صحيحه. -قول اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":ووهم فيه عن أخته زينب "

2

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه األول والوجه الرابع إسنادهما صحيح؛ ألن رواتهما ثقات.
الحديث السابع والثالثون

يث آخر ِمن حِد ِ
وسِئل عن حِد ٍ
كر ،ع ِن النَِّب ِي َّ
يث َق ِ
بن أَِبي ِ
يس ِ
اكم
وسلمِ " :إّي ُ
َ
حازمٍَ ،عن أَِبي َب ٍ َ
َ
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
الكِذب َفِإَّنه م ِ
جانب لِ ِ
إل ِ
يمان".
و َ
ُ ُ

ٍِ
َفقال :رواه عن َق ٍ ِ ِ
شر ،وأَبو ِإسحاق َّ ِ ِ
وكُّل ُهم وَقَف ُه،
ومجالِد بن َس ِعيدُ ،
وب ُ
َ ُ َ
يان بن ِب ٍ ُ
يل بن أَِبي خالدَ ،
يس إسماع ُ
السبيع ُّيُ ،
سماعيلَ ،فِإنَّه اختلِف ع ِ ِ
عفر بن ِز ٍ
ِ
وَلم يرَفعه ِإالّ ِإ ِ
حيى بن َع ِبد الملِ ِك ِ ِ
ياد
ُ ُ
نه فيه َف َرَف َع ُه َع ُ
َ ُ
َ َ ُ
نه َي َ
وج َ ُ
بن أَبي َغنيَّةَ ،
ُ
َ
ِ
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ِِ ِ ِ ِ
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نه َق ُ
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األ َ

ٍِ
بن هارون ،عن ِإ ِ
ِ
ٍ
سماعيل ِ
َحمد
بن أَِبي خالد َمرُف ً
َ
ُسامةَ ،
وعاَ ،وال َي ُثب ُت َر ُ
وعن َي ِزيد ِ ُ
فع ُه َع ُ
نهماَ ،حَّدثنا أَُبو َبكر أ َ
أَبي أ َ
ِ
ِ ِ
يل ،حدثنا قيس ،قال:
حيى الَق ّ
طُ
يل ،قالَ :حَّدثنا ُعمر بن َش َبةَ ،حَّدثنا َي َ
ان ،قالَ :حَّدثنا إسماع ُ
الو ِك ُ
بن َعبد هللا َ
3
الكِذب َفِإَّنه م ِ
ِ
جانب لِ ِ
إل ِ
عت أَبا َب ٍ
يمان.
اكم و َ
ولِ :إّي ُ
َسم ُ
كرَ ،يُق ُ
ُ ُ
أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
 -2قيس بن أبي حازم :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه موقوفاً.
رواته:
 1انظر (تقريب التهذيب ،ص)333
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.257/1 ،
 3المرجع السابق.259-258/1 ،
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 -1إسماعيل بن أبي خالد :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.164
 -2قيس بن أبي حازم :ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين ،ص.165
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه مرفوعاً.
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان (206/4حديث )4805من طريق جعفر األحمر.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
جعفر األحمر :وهو جعفر بن زياد األحمر الكوفي ،صدوق ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثالثين،
ص.172
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه موقوفاً.
أخرجه أحمد في مسنده (198/1حديث )16من طريق زهير بن معاوية ،والبيهقي في السنن الكبرى
(196/10حديث )21347من طريق جعفر بن عون ،والضياء المقدسي في األحاديث المختارة
(146/1حديث )58من طريق شعبة ،وابن أبي شيبة في مصنفه (151/13حديث )26115من طريق وكيع.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
 -1زهير بن معاوية :ثقة ثبت إال في حديثه عن أبي إسحاق ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والعشرين،
ص.151
 -2جعفر بن عون :وهو جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي أبو عون
الكوفي ،ت206ه.

1

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3والذهبي ،4وابن قانع ،5وقال أحمد بن حنبل :ليس به بأس ،6وقال أبو حاتم،7
وابن حجر العسقالني :8صدوق.
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3شعبة :وهو شعبة بن الحجاج ،ثقة حافظ متقن تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.64
 -4وكيع :وهو وكيع بن الجراح ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والعشرين ،ص.126
 1تهذيب الكمال.72/5 ،
 2معرفة الثقات.270/1 ،
 3تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.85
 4الكاشف.295/1 ،
 5تهذيب التهذيب.86/2 ،
 6العلل ومعرفة الرجال.103/3 ،
 7الجرح والتعديل.485/2 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.200
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ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو " إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه
موقوفاً " وذلك لآلتي:
 -1ثقة وضبط الرواة لهذا الوجه.
 -2ترجيح األئمة لهذا الوجه:
 -قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":والصحيح منه قول من وقفه".

1

 -قال اإلمام البيهقي رحمه هللا تعالى ":هذا موقوف وهو الصحيح وقد روى مرفوعا".

2

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح ألن رواته ثقات.
الحديث الثامن والثالثون

وسِئل عن حديث أبي عبد هللا الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة عن أبي بكر أنه ق أر في صالة المغرب في
ُ
الركعتين األوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ،فقال َحَّدث به أبو ُع َبيد واسمه حيي حاجب سليمان بن
عبد الملك و ُِ
ف عليه ،فرواه مالك بن أنس واألوزاعي عن أبي ُع َبيد عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث
اختل َ

عن الصنابحي ،وخالفهما محمد بن هالل ومحمد بن َع ْمرو فروياه عن أبي ُع َبيد عن قيس بن الحارث ،ولم يذك ار
فيه عبادة بن نسي ،ورواه ِهشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث كرواية مالك عن أبي عبيد،
والقول قول مالك ومن تابعه ،وروى هذا الحديث عبد هللا بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن
الصنابحي عن أبي بكر ،وهو صحيح عنه ،ورواه الصلت بن بهرام عن أبي صالح ولم يسمه عن الصنابحي
وكناه أبا عبد الرحمن ،ووهم فيه وإنما عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد هللا.

3

أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :أبو عبيد ،عن عبادة بن نسي ،عن قيس بن الحارث ،عن الصنابحي ،عن أبي بكر رضي هللا
عنه.
رواته:

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.259/1 ،
 2السنن الكبرى.196/10 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.260/1 ،
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-1أبو عبيد :أبو عبيدة المذحجي 1حاجب سليمان قيل اسمه عبد الملك وقيل حي أو حيي.

2

7

وثقه مالك ،3وأحمد بن حنبل ،4وأبو زرعة ،5ويعقوب بن سفيان ،6وابن حجر العسقالني.
خالصة القول في الراوي :ثقة.

 -1عبادة بن نسي :وهو عبادة بن نسي الكندي 8أبو عمر الشامي األردني قاضي طبرية ،ت118ه.

9

وثقه أحمد بن حنبل ،10ويحيى بن معين ،11وابن حجر العسقالني ،12وقال أبو حاتم الرازي :ال بأس
به ،13وقال الذهبي :ثقة كبير القدر.14
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2قيس بن الحارث :هو قيس بن الحارث ويقال بن حارثة الكندي ويقال المذحجي.
وثقه العجلي ،16والذهبي ،17وابن حجر العسقالني.

15

18

خالصة القول في الراوي :ثقة.
20

 -3الصنابحي :عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي الصنابحي19أبو عبد هللا.

وثقه العجلي ،21وابن حجر العسقالني ،22وقال ابن معين :ويشبه أن تكون له صحبة ،23وقال مرة :ليست
له صحبة.24

 1المذحجي :بفتح الميم ،وسكون الذال المعجمة ،وكسر الحاء المهملة والجيم ،هذه النسبة إلى مذحج ،وهي قبيلة من اليمن( .األنساب للسمعاني)240/5 ،
 2تقريب التهذيب ،ص.1174
 3الكاشف.441/2 ،
 4تهذيب الكمال.50/34 ،
 5تهذيب الكمال.50/34 ،
 6المرجع السابق.50/34 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.1174
 8الكندي :بضم الكاف وسكون النون وكسر الدال المهملة هذه النسبة إلى كندي ،وهي قرية من قرى سمرقند( .األنساب للسمعاني)104/5 ،
 9تهذيب الكمال.194/14 ،
 10العلل ومعرفة الرجال.286/3 ،
 11الجرح والتعديل.96/6 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.485
 13الجرح والتعديل.96/6 ،
 14الكاشف.533/1 ،
 15تهذيب الكمال.8/24 ،
 16معرفة الثقات.219/2 ،
 17الكاشف.138/2 ،
 18تقريب التهذيب ،ص.803
 19الصنابحي بضم الصاد وفتح النون وبعد األلف باء موحدة مكسورة ثم حاء -هذه النسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن يحابر وهو
مراد منهم أبو عبد هللا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي( .اللباب في تهذيب األنساب)247/2 ،
 20تهذيب الكمال.283/17 ،
 21معرفة الثقات.82/2 ،
 22تقريب التهذيب ،ص.591
 23تاريخ ابن معين رواية الدوري.83/3 ،
 24الجرح والتعديل.262/5 ،
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وقال الترمذي سألت محمد بن اسماعيل عنه فقال وهم فيه مالك وهو أبو عبد هللا واسمه عبد الرحمن بن
عسيلة ولم يسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم

1

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :أبو عبيد ،عن قيس بن الحارث ،عن الصنابحي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو عبيد :هو أبو عبيدة المذحجي ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.180
 -2قيس بن الحارث :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.180
 -3الصنابحي :هو عبد الرحمن بن عسيلة ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته،
ص.180
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أبو عبيد ،عن عبادة بن نسي ،عن قيس بن الحارث ،عن الصنابحي ،عن أبي بكر رضي هللا
عنه.
أخرجه مالك في الموطأ (107/2حديث ،)259والبيهقي في السنن الكبرى (64/2حديث )2580كالهما من
طريق مالك.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن أبي عبيد:
مالك :هو مالك بن أنس ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
الوجه الثاني :أبو عبيد ،عن قيس بن الحارث ،عن الصنابحي ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذين الوجهين هو الوجه األول وهو " أبو عبيد ،عن عبادة بن نسي ،عن قيس بن الحارث ،عن
الصنابحي ،عن أبي ٍ
مالك على هذا الوجه كما
بكر رضي هللا عنه " وذلك لثقة راويه وهو مالك بن أنس ،وقد تابع َ
هشام بن الغاز وهو ثقة ،2ولترجيح اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى لهذا الوجه حيث قال":
ذكر اإلمام الدارقطني
ُ
3
والقول قول مالك ومن تابعه".

 1تهذيب التهذيب.83/6 ،
 2هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة الدمشقي نزيل بغداد ثقة من كبار السابعة مات سنة بضع وخمسين( .تقريب التهذيب،
ص)1023
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.260/1 ،

181

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث التاسع والثالثون

ِ
ٍ
كر ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
ِ ِ ِ
الع ِ
الج ُم َع ِة
طارِد ِّيَ ،عن أَِبي َب ٍ َ
الج ُم َع ُة إَلى ُ
وسلمُ :
وسئل َعن َحديث أَبي َرجاء ُ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
رو ِ
الخمس َكّفار ٌ ِ
ِ
ِ
الجم َع ِةَ ،فقالَ :ي ِ
ِ
يه أَُبو ُنص ٍ
اختلِف
و َّ
ير الو ِاس ِط ُّي ،و ُ
الصَلو ُ
ات َ ُ
َ
ات لما َب َين ُه ّن ،وفي َفضل ُغسل َيو ِم ُ ُ
ير ،عن أَِبي ر ٍ
ِ
جاءَ ،عن أَِبي َب ٍ
نهَ ،ف َرواهُ سويد بن َع ِبد َ ِ ِ
كرَ ،وخاَلَف ُه َّ
الض ّح ُ
صٍ َ
َع ُ
اك بن ُح َ
َ
مرةَ ،ف َرواهُ
َُ
العزيزَ ،عن أَبي ُن َ
كر ِ ِ
يق ،وِقيل عنه :عن أَِبي ر ٍ
ير ،عن أَِبي ر ٍ
ينِ َ ،
ِ
بن ُحص ٍ
جاءَ ،عن ِعمران ِ
جاءَ ،عن
َ ُ َ
صٍ َ
َ
َ
وعن أَبي َب ٍ ّ
الصّد ِ َ
َ
َعن أَبي ُن َ
ِ ٍ 1
ِ
ير ِ
ِ
ٍ
يث َغ ُير ثابت.
الحِد ُ
ضع ٌ
صٍ َ
يف ،و َ
عمرانَ ،عن أَبي َبكر ،وأَُبو ُن َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته-1 :أبو نصير :أبو نصيرة الواسطي اسمه مسلم بن عبيد.

2

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان يخطئ على قلة روايته ،3ووثقه أحمد بن حنبل ،4ووثقه الذهبي،5
وابن حجر العسقالني ،6وقال ابن معين :صالح.7
خالصة القول في الراوي :ثقة.
-2أبو رجاء :عمران بن ملحان ويقال بن تيم ويقال بن عبد هللا أبو رجاء العطاردي 8البصري ،ت105ه.

9

وثقه ابن معين ،10وأبو زرعة ،11وابن حجر العسقالني ،12وقال الذهبي :عالم عامل نبيل مقرئ معمر.

13

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن عمران بن حصين ،وعن أبي بكر رضي هللا عنه.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.261/1 ،
 2تهذيب الكمال.345/34 ،
 3الثقات.399/5 ،
 4الجرح والتعديل.189/8 ،
 5الكاشف.468/2،
 6تقريب التهذيب ،ص.1215
 7الجرح والتعديل.189/8 ،
 8العطاردي :بضم العين ،وفتح الطاء ،وكسر الراء ،والدال المهمالت هذه النسبة إلى " عطارد " هو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه( .األنساب للسمعاني،
)208/4
 9تهذيب الكمال.356/22 ،
 10الجرح والتعديل.304/6 ،
 11المرجع السابق.304/6 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.752
 13الكاشف.95/2 ،
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رواته:
 -1أبو نصير :هو مسلم بن عبيد ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.184
 -2أبو رجاء :هو عمران بن ملحان ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.182
الوجه الثالث :أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن عمران بن حصين ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1أبو نصير :هو مسلم بن عبيد ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.184
 -2أبو رجاء :هو عمران بن ملحان ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.182
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن حجر العسقالني في المطالب العالية (633/4حديث ،)676والبيهقي في شعب اإليمان
(107/3حديث )3020كالهما من طريق سويد بن عبد العزيز.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن أبي بصير:
سويد بن عبد العزيز :وهو سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي موالهم أبو محمد الدمشقي ،ت194ه.

1

قال ابن معين :ليس بشيء ،2وقال أحمد بن حنبل :متروك الحديث ،3وقال البخاري :في حديثه نظر ال يحتمل،4
وقال أبو حاتم الرازي :في حديثه نظر لين الحديث ،5وضعفه ابن حجر العسقالني.

6

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثاني :أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن عمران بن حصين ،وعن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ( )607/2من طريق الضحاك بن حمرة.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن أبي بصير:
الضحاك بن حمرة :وهو الضحاك بن حمرة األملوكي 7الواسطي وأصله شامي.

8

 1تهذيب الكمال.256/12 ،
 2تاريخ ابن معين رواية الدوري.458/4 ،
 3العلل ومعرفة الرجال.476/2 ،
 4الضعفاء الصغير ،ص.57
 5الجرح والتعديل.239/4 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.424
 7األملوكي :بضم االلف وسكون الميم وضم الالم وفي آخرها كاف ،هذه النسبة إلى أملوك وهو بطن من ردمان وردمان بطن من رعين وهو ردمان بن وائل
بن رعين ،ومنها جماعة ،والمشهور بهذه النسبة الضحاك بن زميل األملوكي ،يروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما( .األنساب للسمعاني)208/1 ،
 8تهذيب الكمال.259/13 ،
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قال ابن معين :ليس بشيء ،1وقال النسائي :ليس بثقة ،2وقال الجوزجاني :غير محمود في الحديث ،3وضعفه ابن
حجر العسقالني.

4

خالصة القول في الراوي :ضعيف.
الوجه الثالث :أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن عمران بن حصين ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " يرويه عن أبي نصير " سويد بن
عبد العزيز" وهو ضعيف ،والوجه الثاني وهو " أبو نصير ،عن أبي رجاء ،عن عمران بن حصين ،وعن أبي ٍ
بكر
رضي هللا عنه " يرويه عن أبي نصير " الضحاك بن حمرة " وهو ضعيف أيضاً ،والوجه الثالث وهو " أبو
نصير ،عن أبي رجاء ،عن عمران بن حصين ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " لم أجد من أخرجه.
ولم يصح الحديث بهذا اللفظ عند األئمة:
 -قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":والحديث غير ثابت "

5

 -قال اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا تعالى ":هذا حديث ال يصح "

6

 قال اإلمام العقيلي رحمه هللا تعالى ":وقد روى في فضل الجمعة أحاديث بأسانيد جياد في فضل المشي إليها7
أي من هذه الوجوه وهللا تعالى أعلم.
والغسل بخالف هذا اللفظ "  ،ولذلك لم يترجح لدي ٌ

وسِئل َعن
ُ
رو ِ
َي ِ
يه َعبد

الحديث األربعون

يث ِ
حِد ِ
النِبي َّ
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َن َّ
كر :أ َّ
ثانَ ،".فقال:
َ
الوُّد و َ َ
وسلم ،قالُ " :
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
يكة ،و ُِ
نه؛ َف َروى َآدم بن أَِبي ِإ ٍ
كر ِ
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حم ِنَ ،عن
ياسَ ،عن َع ِبد َّ
بن أَِبي ُمَل َ
اختلف َع ُ َ
الر َ
َّ َ
ُ

كر ،عن أَِب ِ
ِ ِ
ِ
مح ِ
يه ،عن ِ
عائ َشةَ ،عن أَِبي َب ٍ
الرحم ِن ِ
مد ِ
كر ،قال َذلِك
بن َ
َ
بن أَِبي َب ٍ َ
لحة ُ
ط َ
َُ
وهو ابن َعبد هللا بن َعبد َّ َ
كر ِ
عائ َشة ر ِ
ضي هللا عنها ،وخاَلَفه جماع ٌة ِ ،منهم  :الم ِ
ِ
ط ِر ُّيَ ،عن َآدم ،ووِهم ِفي ِذ ِ
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داود الَقن َ
َ ُ َ َ
َ
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َ ََ
َعل ُّي بن ُ
ُ
ُُ

 1تاريخ ابن معين رواية الدوري.379/4 ،
 2تهذيب الكمال.260/13 ،
 3تهذيب التهذيب.390/4 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.457
 5العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.261/1 ،
 6العلل المتناهية في الحديث الواهية.460/1 ،
 7الضعفاء الكبير.220/2 ،
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ِِ
يك ِي  ،عن مح ِ
ِ
ِ
مد ِ
ِ
رسالً َ ،عن أَِبي
بن َ
داود َ ،
ط َ
المَل ّ َ ُ َ
وسى بن ُ
لحة َ ،عن أَبيه ُم َ
وغ ُيرُهما َ ،ف َرُووهُ َعن ُ
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عمران ُ ،
1
ٍ
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حفو ُ
الم ُ
َبكرَ ،و ُهو َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :عبد الرحمن ،عن محمد بن طلحة ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته :عبد الرحمن :هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد هللا بن أبي مليكة القرشي التيمي.

2

ضعفه ابن معين ،3وابن حجر العسقالني ،4وقال أبو حاتم الرازي :ليس بقوي الحديث ،5وقال النسائي :متروك
الحديث.6
خالصة القول في الراوي :ضعيف.
 -1محمد بن طلحة :محمد بن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي.

7

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان عامال لعمر بن عبد العزيز على مكة ،8وقال الذهبي :وثق ،9وقال
ابن حجر العسقالني :صدوق.

10

خالصة القول في الراوي :صدوق.
 -2أبوه :هو طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي.

11

ذكره ابن حبان في الثقات ،12وقال الذهبي :صدوق ،13وقال ابن حجر العسقالني :مقبول.

14

خالصة القول في الراوي :صدوق.
الوجه الثاني :المليكي ،عن محمد بن طلحة ،عن أبيه مرسالً عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته-1 :المليكي :هو نفسه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد هللا بن أبي مليكة التيمي ،ضعيف ،تقدمت
ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.186
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.265-264/1 ،
 2تهذيب الكمال.553/16 ،
 3الجرح والتعديل.218/5 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.571
 5الجرح والتعديل.218/5 ،
 6الضعفاء والمتروكين ،ص.161
 7تهذيب الكمال.413/25 ،
 8الثقات.367/7 ،
 9الكاشف.183/2 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.857
 11تهذيب الكمال.403/13 ،
 12الثقات.392/4 ،
 13الكاشف.514/1 ،
 14تقريب التهذيب ،ص.464
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-2محمد بن طلحة :صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.185
-3أبوه :هو طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ،صدوق ،تقدمت ترجمته في الوجه
األول من الحديث ذاته ،ص.185
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :عبد الرحمن ،عن محمد بن طلحة ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :المليكي ،عن محمد بن طلحة ،عن أبيه مرسالً عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الحاكم في المستدرك (177/4حديث )7452من طريق يوسف بن عطية ،وأخرجه البخاري في التاريخ
الكبير (121/1حديث )357من طريق أبي عامر وشبابة.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن عبد الرحمن:
 -1يوسف بن عطية :يوسف بن عطية الباهلي ويقال القسملي أبو المنذر الكوفي.

1

قال البخاري :منكر الحديث ،2وقال النسائي :متروك الحديث ،3وضعفه الدارقطني ،4وقال ابن حجر
العسقالني :متروك.

5

خالصة القول في الراوي :متروك.
 -2أبو عامر :هو عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي6البصري ،ت204ه.

7

وثقه العجلي ،8وابن معين،9
وابن حجر العسقالني ،10وقال أبو حاتم الرازي :صدوق ،11وقال الذهبي :الحافظ.

12

خالصة القول في الراوي :ثقة.

 1تهذيب الكمال.447/32 ،
 2الكامل في الضعفاء.480/8 ،
 3الضعفاء والمتروكين ،ص.246
 4تهذيب الكمال.447/32 ،
 5تقريب التهذيب ،ص.1095
 6العقدي :بفتح العين المهملة ،وبالقاف وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى بطن من بجيلة ،وقال صاحب " كتاب العين " :العقديون بطن من قيس.
(األنساب للسمعاني)214/4 ،
 7تهذيب الكمال.346/18 ،
 8معرفة الثقات.103/2 ،
 9الجرح والتعديل.360/5 ،
 10تقريب التهذيب ،ص ،625الكاشف .667/1،
 11الجرح والتعديل.360/5 ،
 12الكاشف.667/1 ،
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 -3شبابه :هو شبابة بن سوار الفزاري موالهم أبو عمرو المدائني 1أصله من خراسان،
ت204أو205ه.

2

وثقه العجلي ،3وابن المديني ،4وابن معين ،5وقال ابن حبان :مستقيم الحديث ،6وقال أبو حاتم الرازي

7

والذهبي 8وابن خراش :9صدوق ،وقال أحمد بن حنبل :تركته لم أكتب عنه لإلرجاء ....شبابة كان
داعية ،10وقال ابن حجر العسقالني :ثقة حافظ.

11

خالصة القول في الراوي :ثقة حافظ.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه الثاني وهو " المليكي ،عن محمد بن طلحة ،عن أبيه مرسالً عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه
" وذلك لرواية الجماعة لهذا الوجه فيكون هو المحفوظ ،وهو الوجه الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى
حيث قال ":وهو المحفوظ "

12

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد هللا بن أبي مليكة التيمي ،وهو ضعيف.
الحديث الحادي واألربعون
حديث
وسِئل عن حديث عائشة عن أبي بكر أنه كان ال يحلف فيحنث حتى أنزل هللا كفارة اليمين ،فقال :هو
ٌ
ُ
يرويه ِهشام بن ُع ْروة عن أبيه َعن َع ِائ َشة ،عن أبي بكر ،حدث به عنه َجرير بن عبد الحميد وأبو ضمرة وشريك،
وابن ِهشام بن ُع ْروة وسفيان الثوري ومالك بن سعير كذلك ،وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فرواه عن
13
ِهشام عن أبيه عن ع ِائ َشة ورفعه إلى النبي َّ
وسلم ،ووهم فيه ،والقول قول َجرير ومن تابعه.
َ َ
صلى هللا َعَليه َ
َ
أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
 1المدائني :بفتح الميم ،والدال المهملة ،وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها ،وفي آخرها نون ،هذه النسبة إلى المدائن ،وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة،
وكانت دار مملكة االكاسرة على سبعة فراسخ من بغداد)230/5( .
 2تهذيب الكمال.343/12 ،
 3معرفة الثقات.447/1 ،
 4الجرح والتعديل.392/4 ،
 5المرجع السابق.392/4 ،
 6الثقات.312/8 ،
 7الجرح والتعديل.392/4 ،
 8الكاشف.477/1 ،
 9تهذيب الكمال.346/12 ،
 10المرجع السابق.346/12 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.429
 12العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.265/1 ،
 13المرجع السابق.266-265/1 ،
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الوجه األول :هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1هشام بن عروة :هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي أبو المنذر وقيل أبو عبد هللا
المدني ،ت146ه.

1

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان حافظاً متقناً ورعاً فاضالً ،2ووثقه العجلي ،3وأبو حاتم الرازي ،4قيل
ليحيى بن معين هشام بن عروة أحب إليك عن أبيه أو الزهري فقال :كالهما ولم يفضل ،5وقال يعقوب
بن شيبة :ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء إال بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر
ذلك عليه أهل بلده والذي يرى أن هشاماً يسهل ألهل العراق أنه كان ال يحدث عن أبيه إال بما سمعه منه
فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه ،6وقال الذهبي :أحد األعالم،7
وقال ابن حجر العسقالني :ثقة فقيه ربما دلس.

8

أما تدليسه فقد ذكره اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى في المرتبة األولى 9من مراتب المدلسين
وهي " من لم يوصف بذلك اال ناد ار "
خالصة القول في الراوي :ثقة فقيه.
 -2أبوه :هو عروة بن الزبير بن العوام ،ثقة فقيه مشهور ،تقدمت ترجمته في الحديث العاشر ،ص.74
الوجه الثاني :هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة مرفوعاً إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1هشام بن عروة :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.188
 -2أبوه :هو عروة بن الزبير بن العوام ،ثقة فقيه مشهور ،تقدمت ترجمته في الحديث العاشر ،ص.74
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.

 1تهذيب الكمال.240/30 ،
 2الثقات.502/5 ،
 3معرفة الثقات.332/2 ،
 4الجرح والتعديل.64/9 ،
 5تهذيب الكمال.237/30 ،
 6المرجع السابق.238/30 ،
 7الكاشف.337/2 ،
 8تقريب التهذيب.1022 ،
 9طبقات المدلسين ،ص.13
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أخرجه البخاري في صحيحه (53/6حديث )4614من طريق النضر ،وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه
(494/8حديث )16038من طريق ابن جريج ومعمر.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن هشام:
 -1النضر :وهو النضر بن شميل المازني 1أبو الحسن النحوي ،ت204ه.

2

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من فصحاء الناس وعلمائهم باألدب وآداب الناس ،3ووثقه ابن
معين ،4وابن المديني ،5وأبو حاتم الـ ـرازي ،6وق ـال الذهـ ـبـي :ثقة إمام ،7وقال ابن حجر العسقالني :ثقة
ثبت.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -2ابن جريج :وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ،ثقة فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي
عشر ،ص.78
 -3معمر :هو معمر بن راشد األزدي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.37
الوجه الثاني :هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة مرفوعاً إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (195/10حديث )4353من طريق الطفاوي.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن هشام:
الطفاوي :وهو أبو المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو باسمه أشهر منه بكنيته.

9

وثقه ابن المديني ،10وقال ابن معين 11وأبو داوود :12ليس به بأس،
وقال أحم ـد ب ـ ـن حنبل :كان يدلس ،13وقال أبو حاتم :ليس به بأس صدوق صالح إال إنه يهم احياناً ،14وقال أبو
زرعة :منكر الحديث ،15وقال ابن حجر العسقالني :صدوق.

16

 1المازني :بفتح الميم وكسر الزاي ،وفي آخرها نون ،هذه النسبة إلى مازن ،وهم قبائل وبطون( .األنساب للسمعاني)165/5 ،
 2تقريب التهذيب ،ص.1002
 3الثقات.212/9 ،
 4تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.220
 5الجرح والتعديل.477/8 ،
 6المرجع السابق.477/8 ،
 7الكاشف.320/2 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.1002
 9تهذيب الكمال.320/34 ،
 10الجرح والتعديل.654/25 ،
 11تاريخ ابن معين رواية الدوري.142/4 ،
 12تهذيب الكمال.652/25 ،
 13المرجع السابق.652/25 ،
 14الجرح والتعديل.324/7 ،
 15المرجع السابق.324/7 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.871
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خالصة القول في الراوي :صدوق ،وقد احتج به البخاري في صحيحه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح الوجه األول وهو " هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه " وذلك
ألمرين:
 -1رواية الثقات األضبط واألكثر عدداً لهذا الوجه فيكون هو المحفوظ.
 -2ترجيح أهل العلم لهذا الوجه:
قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":والقول قول َجرير ومن تابعه "

1

قال اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى ":وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيها وقد تقدم في
تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً وقد ذكره الترمذي في العلل المفرد ،وقال سألت محمدا -يعني البخاري-
عنه فقال هذا خطأ والصحيح كان أبو بكر وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة قوله لم يكن يحنث
في يمين قط حتى أنزل هللا كفارة اليمين"...

2

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثاني واألربعون
ِ
صلَّى
وسئل عن حديث عائشة عن أبي بكر لما أنزل هللا عذرها قبل أبو بكر رأسها فقالت أال عذرتني عند النبي َ
ُ
هللا عَليه وسلم فقال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ماال أعلم ،فقال يرويه أبو حصين و ُِ
ف
اختل َ
َ
َ
عنه ،فرواه ابن المبارك عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد َعن َع ِائ َشة ... ،وخالفه أبو أحمد الزبيري

 ...فرووه عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد مرسالً ،ورواه مسلم الجرمي عن محمد بن مصعب
عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن القاسم بن محمد َعن َع ِائ َشة ،وقال شعيب بن حرب عن مالك بن مغول

رسالً.
رسالً ،والصحيح قول من قال عن أبي حصين عن مجاهد ُم َ
عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد ُم َ
أوالً :أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث أربعة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :أبو حصين ،عن مجاهد ،عن عائشة رضي هللا عنها.
رواته:
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.266/1 ،
 2فتح الباري شرح صحيح البخاري.518/11 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.267-266/1 ،
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3

 -1أبو حصين :عثمان بن عاصم بن حصين ويقال عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة أبو
حصين األسدي الكوفي ،ت132ه.

1

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وأبو حاتم الرازي ،4ويعقوب بن شيبة ،5والنسائي ،6وسئل عنه أحمد بن حنبل
فأثنى عليه خي اًر ،7وقال الذهبي :ثقة ثبت ،8وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

9

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 -2مجاهد :هو مجاهد بن جبر ،ثقة إمام ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع عشر ،ص.116
الوجه الثاني :أبو حصين ،عن مجاهد مرسالً.
رواته:
 -1أبو حصين :هو عثمان بن عاصم ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.191
 -2مجاهد :هو مجاهد بن جبر ،ثقة إمام ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع عشر ،ص.116
الوجه الثالث :أبو حصين ،عن القاسم بن محمد ،عن عائشة رضي هللا عنها.
رواته:
 -1أبو حصين :هو عثمان بن عاصم ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.192
 -2القاسم بن محمد :القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد ويقال أبو عبد الرحمن
10

المدني ،ت112أو117ه.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :من سادات التابعين ومن أفضل أهل زمانه علماً وأدباً وعقالً وفقهاً ،11ووثقه
العجلي ،12وابن حجر العسقالني ،13وقال يحيى بن سعيد األنصاري :ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم
بن محمد ،14وقال ابن عيينة :كان القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه.15
 1تهذيب الكمال.401/19 ،
 2معرفة الثقات.129/2 ،
 3الجرح والتعديل.161/6 ،
 4المرجع السابق.161/6 ،
 5تهذيب الكمال.405/19 ،
 6المرجع السابق.405/19 ،
 7الجرح والتعديل.161/6 ،
 8الكاشف.8/2 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.664
 10تهذيب الكمال.427/23 ،
 11الثقات.302/5 ،
 12معرفة الثقات.211/2 ،
 13تقريب التهذيب ،ص.794
 14الجرح والتعديل.118/7 ،
 15المرجع السابق.118/7 ،

191

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الرابع :أبو حصين ،عن سالم بن أبي الجعد مرسالً.
رواته:
 -1أبو حصين :هو عثمان بن عاصم ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.191
 -2سالم بن أبي الجعد :ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع والعشرين ،ص.141
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أبو حصين ،عن مجاهد ،عن عائشة رضي هللا عنها.
أخرجه البزار في مسنده (236/18حديث  )257من طريق مالك بن مغول.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن أبي حصين:
مالك بن مغول :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع والعشرين ،ص.143
الوجه الثاني :أبو حصين ،عن مجاهد مرسالً.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :أبو حصين ،عن القاسم بن محمد ،عن عائشة رضي هللا عنها.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الرابع :أبو حصين ،عن سالم بن أبي الجعد مرسالً.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الناظر إلى هذه األوجه يجد أن مدارها على مالك بن مغول كما ذكر ذلك اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى،
لكن الوجه األول وهو " أبو حصين ،عن مجاهد ،عن عائشة رضي هللا عنها " يرويه عن مالك بن مغول عبد هللا
1
كل من أبو
بن المبارك وهو ثقة ثبت  ،والوجه الثاني وهو " أبو حصين ،عن مجاهد مرسالً " يرويه عن مالك ٌ
أحمد الزبيري وهو ثقة ثبت ،2ومسلم بن إبراهيم وهو ثقة مأمون ،3ومحمد بن سابق4وهو صدوق ،والوجه الثالث

كل من:
وهو " أبو حصين ،عن القاسم بن محمد ،عن عائشة رضي هللا عنها " يرويه عن مالك ٌ

 1تقريب التهذيب ،ص.540
 2المرجع السابق ،ص.861
 3المرجع السابق ،ص.937
 4المرجع السابق ،ص.846
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مسلم الجرمي1ومحمد بن مصعب وهو صدوق كثير الغلط ،2والوجه الرابع وهو " أبو حصين ،عن سالم بن أبي
الجعد مرسالً " يرويه عن مالك " شعيب بن حرب وهو ثقة ." 3
فالذي يترجح من هذه األوجه هو الوجه الثاني لقرينة العدد ،حيث أن رواة هذا الوجه أكثر من غيرهم ممن رووا
بقية الوجوه فيكون هو المحفوظ ،وهو الوجه الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى حيث قال ":والصحيح
رسالً "
قول من قال عن أبي حصين عن مجاهد ُم َ
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:

4

الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بين مجاهد وأبي بكر رضي هللا عنه.
الحديث الثالث واألربعون

ِ
ول هللا صلَّى هللا عَليه وسلم ِبحِد ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
يق رس ِ
يث ِ
ِ
اإلسرِاءَ .فقالَ :حَّدث
َ
َ
َ
َ
وسئل َعن َحديث عائ َشةَ ،عن أَبي َبكر في تَصد ِ َ ُ
ُ
ِ
الص ِ
ِ ُّ ِ
نعان ُّيَ ،عن م ٍ
ِب ِه م َحمد بن َكِث ٍ
يل بن خالٍِدَ ،رواهُ َع ِن
ير َّ
روةَ ،عن عائ َش َة ،خاَلَف ُه ُعَق ُ
عمرَ ،عن الزْهرِّيَ ،عن ُع َ
َ َ
ُ
بن المسيَّب مرسالًَ ،ع ِن النَِّب ِي صَّلى هللا َعَليه وسلم ،وقال صالِ ُح بن َكيسانَ :ع ِن ُّ
ُّ
الزْه ِرِّيَ ،عن س ِع ِيد ِ
الزْه ِرِّيَ ،عن
َ َ
ّ َ
ُ َ
َُ
َ
5
ِ
حف ِ
وظان.
رسالً ،و ِكالَ ُهما َم ُ
أَبي َسَل َمة ُم َ

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :الزهري ،عن عروة ،عن عائشة رضي هللا عنها.
رواته:
 -1الزهري :هو محمد بن مسلم ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2عروة :هو عروة بن الزبير ،ثقة فقيه مشهور ،تقدمت ترجمته في الحديث العاشر ،ص.74
الوجه الثاني :الزهري ،عن سعيد بن المسيب مرسالً ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1الزهري :هو محمد بن مسلم ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2سعيد بن المسيب :أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.33
الوجه الثالث :الزهري ،عن أبي سلمة مرسالً.
 1هو مسلم بن أبي مسلم الجرمي (تاريخ بغداد ،)120/15 ،ذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما أخطأ( .الثقات ،)158/9 ،وقال الخطيب البغدادي :وكان
ثقة (تاريخ بغداد)120/15 ،
 2تقريب التهذيب ،ص.897
 3المرجع السابق ،ص.437
 4العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.267/1 ،
 5العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.269-268/1 ،
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رواته:
 -1الزهري :هو محمد بن مسلم ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.31
 -2أبو سلمة :هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني،
ص.34
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :الزهري ،عن عروة ،عن عائشة رضي هللا عنها.
أخرجه الحاكم في مستدركه (62/3حديث76/3 ،4381حديث )4432من طريق معمر.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن الزهري:
معمر :هو معمر بن راشد ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.37
الوجه الثاني :الزهري ،عن سعيد بن المسيب مرسالً ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :الزهري ،عن أبي سلمة مرسالً.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " الزهري  ،عن عروة  ،عن عائشة رضي هللا عنها ،رواه عن معمر بن راشد " محمد بن
كثير الصنعاني" وهو صدوق كثير الغلط  ،1أما الوجه الثاني وهو " الزهري ،عن سعيد بن المسيب مرسالً ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم " والثالث وهو " الزهري  ،عن أبي سلمة مرسالً " فقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه
كل من عقيل بن خالد ،2وصالح بن كيسان ،3وكالهما ثقة ثبت ،فيرجحان
هللا تعالى أن الذي رووه عن الزهري ٌ

بقرينة الضبط  ،ويكونان كال الوجهين هما المحفوظين ،وهذا الذي رجحهما اإلمام الدارقطني رحمه هللا حيث قال
حف ِ
وظان "
بعد ذكرهما – أي الوجه الثاني والثالث  ": -و ِكالَ ُهما َم ُ
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:

الوجه الثاني والثالث إسناديهما ضعيف؛ لإلرسال.

 1تقريب التهذيب ،ص.891
 2هو عقيل بن خالد وهو ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.35
 3هو صالح بن كيسان وهو ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس ،ص.63
 4العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.269/1 ،
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4

الحديث الرابع واألربعون
يث أَسماء ِب ِ
وسِئل عن حِد ِ
نت
َ َ
ُ
وسلمُ :مرها َفلتَغتَ ِسل ثُ ّم
َعَليه َ
مد ،عن أَِب ِ
بن مح ٍ
ِ
ِ
يهَ ،عن أَِبي َب ٍ
حيى بن س ِع ٍيد األ ِ
يمان بن ِبالَ ٍل َ ،عن
كر ،قال َ :ذلك ُسَل ُ
َ
َي َ
َنصار ُّيَ ،ع ِن القاس ِم ِ ُ َ
َ
يحيى ِ ِ ٍ
بن س ِع ٍيد َ ،عن س ِع ِيد ِ
حيى ِ
بن
حيى الَق ّ
انَ ،
طُ
وغ ُيرُهما َ ،فقالُوا َ :عن َي َ
وي َ
بن َسعيدَ ،وخاَلَف ُه ابن ُع َي َينة َ ،
َ َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
الرحم ِن ِ
ِ ِ
الر ِ
بن
رسالًَ ،وخاَلف َي َ
حمن بن القاس ِم بن ُم َحمد َ ،ف َرواهُ مال ُك بن أ ََنس َ ،عن َعبد َّ َ
حيى َعبد َّ َ
الم َسيَّب ُم َ
ُ
القاس ِم  ،عن أَِب ِ
القاس ِم  ،عن أَِب ِ
ِ
يه  ،عن أَسماء ِب ِ
بن ِ
ِ
ٍِ
نت ُعم ٍ
الرحم ِن ِ
يه:
َ
َ
َ
يسَ ،و ِم ُ
نهم َمن قال َ :عن مالك َ ،عن َعبد َّ َ
َ
يس ،عن أَِبي ب ٍ ِ
صَّلى هللا
ُع َم ٍ َ
َ
كر حين َنَف َست بمحمد بن أبى بكر ،فقال َرُس ُ
ول هللا َ
يه ِف ِ
كر ،واختلِف عَل ِ
رو ِ
القاسم بن مح ِ
يه ِ
يث َي ِ
بن أَِبي َب ٍ
مد ِ
يه َف َرواهُ،
لِتُ ِه َّلَ ،فقالَ :حِد ٌ
ُ
َ
َُ
ُ

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
الر ِ ِ
أ َّ
َص ُّحها
حمن بن القاس ِم َ ،عن أَبيه َ ،عن عائ َش َةَ ،وأ َ
َن أَسماء بنت ُع َميسَ ،وقال ُع َبيد هللا بن ُع َمر َ :عن َعبد َّ َ
1
ِِ
ِ ٍِ
تاب َع ُه.
ومن َ
عندي َقول مالك َ
أوال_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :القاسم بن محمد ،عن أبيه ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1القاسم بن محمد :هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني
واألربعين ،ص.191
 -2أبوه :محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو القاسم المدني.
ذكره ابن حبان في الثقات ،3وقال ابن حجر العسقالني :له رؤية.

2

4

خالصة القول في الراوي :له رؤية.
الوجه الثاني :القاسم بن محمد ،عن أسماء بنت عميس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته-1 :القاسم بن محمد :هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني
واألربعين.192 ،
الوجه الثالث :القاسم بن محمد ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.271-270/1 ،
 2تهذيب الكمال.541/24 ،
 3الثقات.368/3 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.829
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رواته:
 -1القاسم بن محمد :هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني
واألربعين ،ص.191
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :القاسم بن محمد ،عن أبيه ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (167/4حديث ،)2610وابن ماجة في سننه (272/2حديث ،)2912والبزار في
مسنده (155/1حديث )78جميعهم من طريق يحيى بن سعيد.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن القاسم بن محمد:
يحيى بن سعيد :وهو يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري المدني أبو سعيد المدني القاضي المدينة،
ت143أو144ه.

1

قال سفيان الثوري :كان يحيى بن سعيد األنصاري أجل عند أهل المدينة من الزهري ،2ذكره ابن حبان في
الثقات ،3ووثقه العجلي ،4وابن معين ،5وأبو حاتم الرازي ،6وأبو زرعة ،7وقال أحمد بن حنبل :أثبت الناس ،8وقال
الذهبي :حافظ فقيه حجة ،9وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

10

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
الوجه الثاني :القاسم بن محمد ،عن أسماء بنت عميس ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه النسائي في سننه (136/5حديث ،)2662وكذلك في السنن الكبرى (21/4حديث ،)3629وأحمد في
مسنده

(22/45حديث،)27084

وأبو

يعلى

في

مسنده

(54/1حديث،)54

ومالك

في

الموطأ

(464/3حديث ،)1150والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (268/5حديث )1394جميعهم من طريق عبد
الرحمن بن القاسم.

 1تهذيب الكمال.358/31 ،
 2المرجع السابق.353/31 ،
 3الثقات.521/5 ،
 4معرفة الثقات.352/2 ،
 5تهذيب الكمال.356/31 ،
 6المرجع السابق.356/31 ،
 7المرجع السابق356/31 ،
 8المرجع السابق.356/31 ،
 9الكاشف.366/2 ،
 10تقريب التهذيب ،ص.1055
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دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن القاسم بن محمد:
عبد الرحمن بن القاسم :وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد
المدني ،ت126ه.

1

قال سفيان بن عيينة :لم يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن بن القاسم ،2ووثقه العجلي ،3وأبو حاتم
الرازي ،4وقال أحمد بن حنبل :ثقة ثقة ،5وقال الذهبي :ثقة ورع مكثر إمام ،6وقال ابن حجر العسقالني :ثقة
جليل.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة جليل.
الوجه الثالث :القاسم بن محمد ،عن عائشة ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه مسلم في صحيحه (869/2حديث ،)1209وأبو داوود في سننه (78/2حديث ،)1745والبيهقي في السنن
الكبرى (32/5حديث ،)9207وابن ماجة في سننه (410/4حديث )2911جميعهم من طريق عبد الرحمن بن
القاسم.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه عن القاسم بن محمد:
عبد الرحمن بن القاسم :ثقة جليل ،تقدمت ترجمته في الوجه الثاني من الحديث ذاته ،ص.197
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " القاسم بن محمد  ،عن أبيه  ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " يرويه يحيى بن سعيد وهو ثقة
ثبت  ،والوجه الثاني وهو " القاسم بن محمد  ،عن أسماء بنت عميس  ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه "  ،يرويه
مالك بن أنس  ،عن عبد الرحمن بن القاسم  ،والوجه الثالث وهو " القاسم بن محمد  ،عن عائشة  ،عن أبي ٍ
بكر
رضي هللا عنه " يرويهما عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة جليل  ،لكن الوجه الثالث قد أخرجه مسلم في صحيحه
من طريق عبيد هللا بن عمر ، 8عن عبد الرحمن بن القاسم  ،وعبيد هللا بن عمر يقدم على مالك بن أنس في
حديثه عن القاسم ،قال اإلمام يحيى بن معين رحمه هللا تعالى ":عبيد هللا بن عمر عن القاسم عن عائشة الذهب
المشبك بالدر"

9

 1تهذيب الكمال.348/17 ،
 2الجرح والتعديل.279/5 ،
 3معرفة الثقات.84/2 ،
 4الجرح والتعديل.279/5 ،
 5المرجع السابق.279/5 ،
 6الكاشف.640/1 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.595
 8عبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه بن معين في
القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها من الخامسة مات سنة بضع وأربعين ع( .تقريب التهذيب ،ص)643
 9تهذيب الكمال.128/19 ،
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وقدمه اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى على اإلمام مالك في الحفظ والضبط.
" قال أبو حاتم سألت أحمد بن حنبل عن مالك وعبيد هللا بن عمر وأيوب أيهم أثبت في نافع فقال :عبيد هللا أثبتهم
وأحفظهم وأكثرهم رواية "

1

فيترجح لدي الوجه الثالث وذلك لقرينة الحفظ ،وإلخراج اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى له في صحيحه.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الخامس واألربعون

وسِئل عن حديث صفية بنت أبي ُع َبيد عن أبي بكر أن رجال وقع على جارية بكر واعترف فأمر به أبو بكر فجلد
ُ
2
ثم نفاه إلى فدك  ،فقال َحَّدث به مالك عن نافع عن صفية بنت أبي ُع َبيد عن أبي بكر ،وتابعه ُع َبيد هللا بن عمر

من رواية يحيى القطان ،وخالفهما نوح بن دراج فرواه عن ُع َبيد هللا عن نافع َ ،عن ابن ُع َمر َ ،عن أبي بكر،
رسالً عن أبي بكر  ،وقول مالك هو الصواب ،حدثنا علي بن عبد
وقال حماد بن سلمة عن ُع َبيد هللا عن نافع ُم َ
هللا بن مبشر ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قاال َحَّدثنا حفص بن َع ْمرو حدثنا يحيى بن سعيد عن ُع َبيد هللا
حدثني نافع عن صفية أن رجال أضاف رجال فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر فأخبر فأرسل إلى الرجل

فسأله فأقر ،قال :أبكر أم ثيب قال بكر فأمر به فجلد ِم َئة وغربه عاما إلى فدك ثم إن الرجل تزوج بعد تلك المرأة
ثم إنه قتل بعد باليمامة.

3

أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :نافع ،عن صفية بنت أبي عبيد ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1نافع :هو نافع أبو عبد هللا المدني مولى بن عمر ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع عشر،
ص.117

 1الجرح والتعديل.326/5 ،
 2فدك :قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثالثة( .معجم البلدان لياقوت الحموي)238/4 ،
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.172-271/1 ،
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 -2صفية بنت أبي عبيد :صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد هللا بن عمر بن الخطاب.

1

ذكرها ابن حبان في الثقات ،2ووثقها العجلي ،3وقال ابن مندة أدركت النبي صلى هللا عليه وآله وسلم وال
يصح لها منه سماع ،4وقال الدارقطني لم تدرك النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ،5وقال ابن حجر
العسقالني :لها إدراك.

6

خالصة القول في الراوية :ثقة ،مختلف في صحبتها.
الوجه الثاني :نافع ،عن ابن عمر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1نافع :هو نافع أبو عبد هللا المدني مولى ابن عمر ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع عشر،
ص.117
الوجه الثالث :نافع مرسالً ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1نافع :هو نافع أبو عبد هللا المدني مولى ابن عمر ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع عشر،
ص.117
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :نافع ،عن صفية بنت أبي عبيد ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه مالك في الموطأ (1206/5حديث ،)3049والبيهقي في السنن الكبرى (223/8حديث ،)17430كالهما
من طريق مالك ،وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (538/14حديث )29392من طريق الليث ،وأخرجه عبد
الرزاق في المصنف (311/7حديث )13311من طريق عبد هللا بن عمر.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن نافع:
 -1مالك :وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة ،متفق على توثيقه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.26
 -2الليث :وهو الليث بن سعد المصري ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الثامن ،ص.69

 1تهذيب الكمال.212/35 ،
 2الثقات.386/4 ،
 3معرفة الثقات.454/2 ،
 4تهذيب التهذيب.382/12 ،
 5المرجع السابق.382/12 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.1360
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 -3عبد هللا بن عمر :وهو عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ،ضعيف ،تقدمت
ترجمته في الحديث األول ،ص.28
الوجه الثاني :نافع ،عن ابن عمر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (222/8حديث )17428من طريق محمد بن إسحاق.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن نافع:
محمد بن إسحاق :محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ويقال بن كوثان المدني أبو بكر ويقال أبو عبد هللا
القرشي المطلبي ،ت150ه.

1

قال شعبة :أمير المؤمنين في الحديث ،وقال مرة :صدوق في الحديث ،2سئل يحيى بن معين عن محمد بن
إسحاق أحب اليك أو موسى بن عبيدة؟ فقال :محمد ابن اسحاق صدوق ولكنه ليس بحجة ،3وقال مرة لم يزل
الناس يتقون حديث محمد بن إسحاق ،وقال مرة :لسي بذاك هو ضعيف ،4وقال أبو حاتم :يكتب حديثه ،5وقال
أبو زرعة :صدوق ،6وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال :أمام في المغازي وأشباهه فيكتب ،وأ ّما في الحالل والحرام
فيحتاج إلى مثل هذا -ومد يده وضم أصابعه ،7وقال مرة :كثير التدليس جداً فكان أحسن حديثه عندي ما قال
أخبرني وسمعت ،8وقال مالك :دجال من الدجاجلة ،9وقال هشام بن عروة كذاب ،10وذكره ابن حبان في الثقات
وعلق على جرح ٍ
كل من اإلمامين مالك بن أنس وهشام بن عروة حيث قال  :وقد تكلم في ابن إسحاق رجالن
فأما هشام بن عروة فحدثني محمد بن زياد الزيادي قال ثنا بن أبى شيبة قال ثنا
هشام بن عروة ومالك بن أنس ّ
على بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول قلت لهشام بن عروة إن ابن إسحاق يحدث عن فاطمة
بنت المنذر قال وهل كان يصل إليها؟ قال أبو حاتم رضي هللا عنه و هذا الذي قاله هشام بن عروة ليس مما
يجرح به اإلنسان في الحديث وذلك أن التابعين مثل األسود وعلقمة من أهل العراق وأبى سلمة وعطاء ودونهما
من أهل الحجاز قد سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها سمعوا صوتها وقبل الناس أخبارهم من غير أن
يصل أحدهم إليها حتى ينظر إليها عيانا وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل أو بينهما
أما مالك فإنه كان ذلك منه مرة
حائل من حيث يسمع كالمها فهذا سماع صحيح والقادح فيه بهذا غير منصف و ّ
 1تهذيب الكمال.405/24 ،
 2الجرح والتعديل.192/7 ،
 3المرجع السابق.192/7 ،
 4المرجع السابق.194/7 ،
 5المرجع السابق.192/7 ،
 6المرجع السابق.192/7 ،
 7المرجع السابق.193/7 ،
 8المرجع السابق.193/7 ،
 9المرجع السابق.193/7 ،
 10الجرح والتعديل.193/7 ،
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واحدة ثم عاد له إلى ما يحب وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق
وكان يزعم أن مالكاً من موالي ذي أصبح وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم فوقع بينهما لهذا مفاوضة فلما صنف
مالك الموطأ قال بن إسحاق ائتونى به فإني بيطاره فنقل ذلك إلى مالك فقال هذا دجال من الدجاجلة يروى عن
اليهود وكان بينهم ما يكون بين الناس حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ
فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينا ار نصف ثمرته تلك السنة ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان
ينكر عليه تتبعه غزوات النبي صلى هللا عليه و سلم عن أوالد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر و قريظة
والنضير وما أشبهها من الغزوات عن أسالفهم وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج بهم
وكان مالك ال يرى الرواية إال عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يروى ويدرى ما يحدث ،1وقال الذهبي  :وكان
صدوقاً ،2وقال ابن حجر العسقالني :صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر.

3

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني في المرتبة الرابعة 4وهي من اتفق على أنه ال يحتج بشيء من
حديثهم اال بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل.
خالصة القول في الراوي :صدوق يدلس.
الوجه الثالث :نافع مرسالً ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح هو الوجه األول وهو " نافع ،عن صفية بنت أبي عبيد ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " وذلك لرواية
الثقات األثبات من أصحاب نافع لهذا الوجه كمالك بن أنس والليث فيكون هو المحفوظ ،وأيضاً تابعهم على ذلك
عبيد هللا بن عمر عن نافع.5
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.

 1الثقات.383-380/7 ،
 2الكاشف.156/2 ،
 3تقريب التهذيب ،ص.825
 4طبقات المدلسين ،ص.14
 5السنن الكبرى للبيهقي223/8 ،حديث.17432
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الحديث السادس واألربعون

وسِئل عن حديث جبير بن الحويرث عن أبي بكر رآه واقفا على قزح.
ُ
فقال يرويه محمد بن المنكدر فاختلف عنه ،فرواه المنكدر بن محمد عن أبيهَ ،عن جابر وخالفه سفيان بن ُع َيينة
فرواه عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر ،وقول ابن

ُع َيينة أصح على أنه قد وهم في قوله سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع.

1

أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :محمد بن المنكدر ،عن جابر.
رواته:
2

 -1محمد بن المنكدر :هو محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الهذير القرشي التيمي المدني ،ت131ه.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من سادات القراء ال يتمالك البكاء إذا ق أر أحد حديث رسول هللا
صلى هللا عليه ،3ووثقه العجلي ،4ووثقه ابن معين ،5وأبو حاتم الرازي ،6وابن حجر العسقالني ،7وقال
الذهبي :إمام.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :محمد بن المنكدر ،عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع ،عن جبير بن الحويــرث ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه.
رواته:
 -1محمد بن المنكدر :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.202
 -2سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع :لم أقف له على ترجمة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :محمد بن المنكدر ،عن جابر ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.273-272/1 ،
 2تهذيب الكمال.508/26 ،
 3الثقات.350/5 ،
 4معرفة الثقات.254/2 ،
 5تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.203
 6الجرح والتعديل.98/8 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.899
 8الكاشف.224/2 ،
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لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :محمد بن المنكدر ،عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع ،عن جبير بن الحويــرث ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (125/5حديث ،)9794والشافعي في مسنده (ص373حديث ،)1726وابن أبي
شيبة في المصنف (317/8حديث )14070جميعهم من طريق سفيان.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن محمد بن المنكدر:
سفيان :وهو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
ثالثاً :الوجه الراجح:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى أن الوجه األول وهو " محمد بن المنكدر ،عن جابر ،عن أبي ٍ
بكر
رضي هللا عنه " قد رواه "المنكدر بن محمد" وهو لين الحديث ،1فيكون بذلك مخالفاً لمن هو أضبط منه وهو "
سفيان بن عيينة " راوي الوجه الثاني ،فيترجح لذلك الوجه الثاني وهو " محمد بن المنكدر ،عن سعيد بن عبد
الرحمن بن يربوع ،عن جبير بن الحويــرث ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " ويكون هو المحفوظ ،إال أن اإلمام
سفيان بن عيينة قد وهم في قوله سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع ،إنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ،وهو
ثقة.2
قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":وقول ابن ُع َيينة أصح على أنه قد وهم في قوله سعيد بن عبد الرحمن بن

يربوع وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع "

3

وقال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى ":قالوا لسفيان إن منكد ار يقول عن أبيه عن جابر ،قال فأنا من أين أقع على
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث رأيت أبا بكر واقفاً على قزح ،قال أبي :وإنما هو عبد
الرحمن بن سعيد بن يربوع "

4

رابعاً :الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.

 1تقريب التهذيب ،ص.974
 2المرجع السابق ،ص.580
 3العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.273/1 ،
 4العلل ومعرفة الرجال.192/1 ،
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الحديث السابع واألربعون
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أوالً_ أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :ابن أبي عتيق ،عن أبيه ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته-1:ابن أبي عتيق :عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عتيق واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر
الصديق القرشي التيمي المدني.

2

سئل عنه أحمد بن حنبل فقال :ال أعلم إال خي اًر ،3وقال الذهبي وثق ،4وقال ابن حجر العسقالني:
مقبول.

5

خالصة القول في الراوي :مقبول.
-2أبوه :هو عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني المعروف بابن أبي
عتيق.

6

وثقه العجلي ،7والذهبي ،8وقال مصعب بن عبد هللا الزبيري :كان ام أًر صالحاً وكان فيه دعابة ،9وقال ابن حجر
العسقالني :صدوق.

10

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :ابن أبي عتيق ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.278-277/1 ،
 2تهذيب الكمال.227/17 ،
 3الجرح والتعديل.255/5 ،
 4الكاشف.633 ،
 5تقريب التهذيب.586 ،
 6تهذيب الكمال.65/16 ،
 7معرفة الثقات.57/2 ،
 8الكاشف.594 ،
 9تهذيب الكمال.16،66 ،
 10تقريب التهذيب ،ص .542
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 -1ابن أبي عتيق :هو عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق،
مقبول ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.205
 -2أبوه :هو عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول
من الحديث ذاته ،ص.204
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :ابن أبي عتيق ،عن أبيه ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه أحمد في مسند (186/1حديث227 ،7حديث  ،)62وأبو يعلى في مسنده (103/1حديث،)109
والمروزي في مسند أبي بكر (ص174حديث )108جميعهم من طريق حماد بن سلمة.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن ابن أبي عتيق:
حماد بن سلمة :ثقة عابد تغير حفظه بأخرة ،تقدمت ترجمته في الحديث السادس عشر ،ص.106
الوجه الثاني :ابن أبي عتيق ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (348/3حديث ،)1076والنسائي في سننه (17/1حديث ،)5وفي السنن الكبرى
(75/1حديث ،)4وأحمد في مسنده (404/1حديث )24925جميعهم من طريق يزيد بن زريع ،وأخرجه أبو يعلى
في مسنده (73/8حديث ،)4598وإسحاق بن راهويه في مسنده (533/2حديث ،)1116والحميدي في مسنده
(87/1حديث )162جميعهم من طريق محمد بن إسحاق ،وأخرجه الطبراني في المعجم األوسط
(91/1حديث )276من طريق سعيد بن أبي أيوب.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن ابن أبي عتيق:
 -1يزيد بن زريع :يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصري ،ت182ه.

1

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان من أورع أهل زمانه ،2ووثقه العجلي ،3وابن معين ،4وقال أحمد بن
حنبل :إليه المنتهى في التثبت في البصرة ،5وقال أبو حاتم الرازي :إمام ثقة ،6وقال الذهبي :الحافظ،7
وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.

8

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 1تهذيب الكمال.124/32 ،
 2الثقات.632/7 ،
 3معرفة الثقات.362/2 ،
 4تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ص.64
 5الجرح والتعديل.264/9 ،
 6المرجع السابق.265/9 ،
 7الكاشف.382/2 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.1074
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 -2محمد بن إسحاق :وهو محمد بن إسحاق بن يسار ،صدوق يدلس ،تقدمت ترجمته في الحديث الخامس
واألربعين ،ص.201
 -3سعيد بن أيوب :وهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي موالهم المصري أبو يحيى ،ت161ه وقيل غير.
وثقه ابن معين ،2والنسائي ،3والذهبي ،4وقال أحمد ليس به بأس ،5وقال ابن حجر :ثقة ثبت.

1

6

خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذين الوجهين هو الوجه الثاني وهو " ابن أبي عتيق ،عن أبيه ،عن عائشة ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم " وذلك لرواية الجماعة لهذا الوجه فيكون هو المحفوظ ،وهو الوجه الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه

يق ،عن أَِب ِ
ِ
َهل ِ
هللا تعالى حيث قال " :وخاَلَفهم جماع ٌة ِمن أ ِ
وغ ُيرُهمَ ،ف َرووهُ َع ِن ِ
الح ِ
يهَ ،عن
جازَ ،
ابن أَِبي َعت ٍ َ
َ ُ َ َ
ُ
7
ِ
النِب ِي َّ
ِ َّ
اب".
وسلمَ ،و ُهو َّ
الصو ُ
صلى هللا َعَليه َ
عائ َشةَ ،عن ّ َ
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده حسن؛ ألن فيه عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عتيق وهو صدوق.
الحديث الثامن واألربعون

كر ِ ِ
وسِئل عن حِد ِ
يق ،ع ِن النَِّب ِي َّ
ِ
ِ
يث َع ِبد هللا ِ ِ
وسلم ِحين َسأََل ُه أَين
الصّد ِ َ
َ َ
بن أَبي ُ
اله َذيلَ ،عن أَبي َب ٍ ّ
صلى هللا َعَليه َ
ّ َ
ُ
رو ِ
صف الع ِ
نان ِ
ِ
اإلزِار َفأَخذ ِبِن ِ
وضع ِ
يث َي ِ
يه أَُبو ِس ٍ
ضرُار بن ُم َّرةَ ،عن َع ِبد
يثَ ،فقالُ :هو َحِد ٌ
الحِد َ
َ
َ َ
ضَلة َ ... ...
َم ُ

ِ
يل ،و ُِ
بن أَِبي اله َذ ِ
هللا ِ
الب ّك ِائ ُّي ،وأَُبو
اختلف َع ُ
نهَ ،ف َرواهُ ِزياد بن َعبد هللا َ
ُ
كر ،ورواه أَبو يحيى التَّ ِ
ِ
َعن َع ِبد هللا ِ ِ
يم ُّي،
اله َذيلَ ،عن أَِبي َب ٍ َ َ ُ ُ َ َ
بن أَبي ُ
8
كر مرسالً وهو َّ ِ
ِ
نانَ ،ع ِن ِ ِ
ٍ
ِس ٍ
يح.
ُ
الصح ُ
ابن أَبي ُ
اله َذيلَ ،عن أن أَبا َب ُ َ
أوالً_ أوجه االختالف:

حيى بن الم َهَّل ِبَ ،عن أَِبي ِس ٍ
نان،
ُك َد َينة َي َ
ُ
ِ
ِ
وغ ُيرهَُ ،عن أَِبي
الح ِميدَ ،
وج ِر ُير بن َعبد َ
َ

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :أبو سنان ضرار بن مرة ،عن عبد هللا بن أبي هذيل ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
 1تقريب التهذيب ،ص.374
 2تاريخ ابن معين رواية ابن محرز.96/1 ،
 3تهذيب الكمال.344/10 ،
 4الكاشف.432/1 ،
 5الجرح والتعديل.66/4 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.374
 7العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.277/1 ،
 8المرجع السابق.278/1 ،
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رواته:
1

 -1أبو سنان ضرار بن مرة :هو ضرار بن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني األكبر ،ت132ه.

وثقه يحيى القطان ،2وقال أحمد بن حنبل :ثبت ،3ووثقه العجلي ،4وقال أبو حاتم الرازي :ال بأس به،5
7

وقال الذهبي :من العباد الثقات ،6وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.

 -2عبد هللا بن أبي هذيل :هو عبد هللا بن أبي الهذيل العنزي أبو المغيرة الكوفي.
وثقه العجلي ،9والذهبي ،10وابن حجر العسقالني.

8

11

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :أبو سنان ضرار بن مرة ،عن عبد هللا بن أبي هذيل ،عن أن أبا بكر رضي هللا عنه مرسالً.
رواته:
 -1أبو سنان ضرار بن مرة :ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.208
 -2عبد هللا بن أبي هذيل :ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.207
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أبو سنان ضرار بن مرة ،عن عبد هللا بن أبي هذيل ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه البزار في مسنده (164/1حديث )85
الوجه الثاني :أبو سنان ضرار بن مرة ،عن عبد هللا بن أبي هذيل ،عن أن أبا بكر رضي هللا عنه مرسالً.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (499/12حديث )25314من طريق جرير.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن أبي سنان:
جرير :وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي عشر ،ص.79

 1تهذيب الكمال.306/13 ،
 2الجرح والتعديل.465/4 ،
 3المرجع السابق.465/4 ،
 4معرفة الثقات.473/1 ،
 5الجرح والتعديل.465/4 ،
 6الكاشف.509/1 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.1157
 8تهذيب الكمال.244/16 ،
 9معرفة الثقات.64/2 ،
 10الكاشف.605/1 ،
 11تقريب التهذيب ،ص.554
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ثالثاً_ الوجه الراجح:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى أن الوجه األول وهو " أبو سنان ضرار بن مرة ،عن عبد هللا بن أبي
هذيل ،عن أبي ٍ
كل من:
بكر رضي هللا عنه " يرويه ٌ
1
 -1زياد بن عبد هللا البكائي :وهو صدوق.
 -2أبو كدينة :وهو يحيى بن المهلب البجلي وهو ثقة ،2والوجه الثاني وهو" أبو سنان ضرار بن مرة ،عن
عبد هللا بن أبي هذيل ،عن أن أبا ٍ
بكر رضي هللا عنه مرسالً " يرويه جرير بن عبد الحميد وهو ثقة،
ويرويه أيضاً " أبو يحيى التيمي" كما ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،وأبو يحيى التيمي
ضعيف،3
لكن عبد هللا بن أبي هذيل لم يسمع من أبي ٍ
بكر الصديق رضي هللا عنه.

يث ِإَّن َما أ َْم َس ْك َنا َع ْن ُه ِأل َّ
َن ْاب َن أَِبي اْل ُه َذْي ِل َل ْم َي ْس َم ْع ِم ْن أَِبي َب ْك ٍر
 قال اإلمام البزار رحمه هللا تعالىَ ":و َه َذا اْل َحِد ُِ 4
ان َال ُي ْرَوى َع ْن أَِبي َب ْك ٍر ِإ َّال ِم ْن َه َذا اْل َو ْجه.
َوإِ ْن َك َ
 -قال اإلمام أبو الحجاج المزي رحمه هللا تعالى ":وفي سماعه منه نظر".

5

فيترجح لدي الوجه الثاني وهو الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى.
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بين عبد هللا بن أبي الهذيل وأبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
الحديث التاسع واألربعون

ٍ
ِ ِ ِ
ِ
كر ،ع ِن النَِّب ِي صَّلى هللا عَليه وسلم قالِ :
ص ِ
الرحم ِن ِ
ُمِتي ال
نفان ِمن أ َّ
َ
بن ساِبطَ ،عن أَِبي َب ٍ َ
َ
ّ َ
وسئل َعن َحديث َعبد َّ َ
ُ
رو ِ
ِ
ياض ،و ُِ
دخالَ ِن الجَّنة :الم ِ
يه أ ََن ُس بن ِع ٍ
رج َئ ُة ،والَق َد ِرَّي ُةَ ،فقالَ :ي ِ
طرَ ،ع ِن ِ
نهَ ،عن ِف ٍ
ابن
َي ُ
نهَ ،فقيلَ :ع ُ
اختلف َع ُ
َ
ُ
طر ،ورواه ب ِقَّي ُة بن الولِ ِيد ،عن مح ِ
ساِب ٍط ،وِقيل :عن أَِبي ضمرة ،عن مح ٍ
ِ
مد َغير م ٍ
مد ِ
بن َع ِبد
َ
نسوبَ ،عن ف ٍ َ َ ُ َ
َ َُ
َ َ َ َُ
َ
َ
َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
الرحم ِنَ ،عن ِف ٍ
يخ َل ُهَ ،-عن ِف ٍ
طر،
َّ
حم ِن َ -ش ٌ
مرة ِإنَّما أ َ
طرَ ،وِقيلِ :إ ّن أَبا َ
ض َ
َخ َذهُ َعن َبقيَّةَ ،عن ُم َحمد بن َعبد َّ َ
الر َ
6
درك أَبا َب ٍ
َن ابن ساِب ٍط َلم ُي ِ
يث َغ ُير ثاِب ٍتَ ،عن أَِبي َب ٍ
كر.
فالحِد ُ
وم َح ٌ
رس ٌل أل ّ
كر ُ
جه ٌ
ول َ
مد َهذا َم ُ
وهو َمع َهذا ُم َ
ُ
 1تقريب التهذيب ،ص.346
 2وثقه ابن معين (تاريخ ابن معين رواية الدوري ،)268/3 ،والنسائي (تهذيب التهذيب ،)252/11 ،والذهبي(الكاشف)377/2،
 3هو إسماعيل بن إبراهيم األحول أبو يحيى التيمي الكوفي ضعيف من الثامنة( .تقريب التهذيب ،ص)136
 4مسند البزار.164/1 ،
 5تهذيب الكمال.245/16 ،
 6العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.282-281/1 ،
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أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :أنس بن عياض ،عن فطر ،عن ابن سابط.
رواته:
1

 -1أنس بن عياض :هو أنس بن عياض بن ضمرة أبو عبد الرحمن الليثي ،ت200ه.

ذكره أبو حاتم في الثقات ،2ووثقه ابن معين ،3ومحمد بن سعد ،4والذهبي ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال
أبو زرعة :ال بأس به ،7وقال النسائي :ال بأس به

8

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -2فطر :هو فطر بن خليفة القرشي المخزومي أبو بكر الكوفي الحناط 9مولى عمرو بن حريث،
ت156ه.

10

وثقه يحيى بن سعيد ،11وابن معين وقال :شيعي ،12وأحمد بن حنبل وقال :صالح الحديث حديثه حديث
رجل كيس إال أنه يتشيع ،13وقال أبو حاتم :صالح ،14وقال النسائي ليس به بأس وقال في موضع آخر
ثقة حافظ كيس ،15وقال ابن حجر العسقالني :صدوق رمي بالتشيع.

16

خالصة القول في الراوي :ثقة رمي بالتشيع.
 -3ابن سابط :هو عبد الرحمن بن سابط ،ويقال عبد الرحمن بن عبد هللا بن سابط ،ويقال عبد الرحمن بن
عبد هللا بن عبد الرحمن بن سابط الجمحي

17

18

المكي ،ت118ه.

 1تهذيب الكمال.349/3 ،
 2الثقات.76/6 ،
 3تاريخ ابن معين رواية الدوري.158/3 ،
 4تهذيب الكمال.351/3 ،
 5الكاشف.256/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.154
 7الجرح والتعديل.289/2 ،
 8تهذيب الكمال.352/3 ،
 9الحناط :بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخرها طاء مهملة ،هذه النسبة إلى بيع الحنطة( .األنساب للسمعاني)273/2 ،
 10تهذيب الكمال.315/23 ،
 11الجرح والتعديل.90/7 ،
 12تاريخ ابن معين رواية الدوري.333/3 ،
 13العلل ومعرفة الرجال.443/1 ،
 14الجرح والتعديل.90/7 ،
 15تهذيب الكمال.312/23 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.787
 17الجمحي :بضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني جمح( .األنساب للسمعاني)85/2،
 18تهذيب الكمال.126/17 ،
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وثقه العجلي ،1وذكره ابن حبان في الثقات ،2ووثقه ابن معين ،3وأبو زرعة ،4ويعقوب بن سفيان

5

والنسائي 6والدارقطني،7
وقال ابن حجر العسقالني :ثقة كثير اإلرسال.

8

وأما إرساله فلقد بين األئمة أنه أرسل عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر ومعاذ وجماعة
من الصحابة كثي ار.

9

خالصة القول في الراوي :ثقة يرسل.
الوجه الثاني :أبو ضمرة ،عن محمد غير منسوب ،عن فطر ،عن ابن سابط.
رواته:
 -1أبو ضمرة :أنس بن عياض ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول ،ص.209
 -2محمد غير منسوب :هو محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري

10

كان يسكن بيت المقدس.

11

وقال ابن عدي :منكر الحديث ،12قال العقيلي :حديثه غير محفوظ وهو مجهول وال يتابع عليه وليس له
أصل ،13وقال أبو حاتم الرازي :متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث ،14وقال الذهبي :متهم،15
وقال ابن حجر العسقالني :كذبوه.

16

خالصة القول في الراوي :متروك الحديث.
 -3فطر :فطر بن خليفة المخزومي ،ثقة رمي بالتشيع ،تقدمت ترجمته في الوجه األول ،ص.210
 -4ابن سابط :هو عبد الرحمن بن سابط الجمحي ،ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث
ذاته ص.210

 1معرفة الثقات.77/2،
 2الثقات.92/5،
 3الجرح والتعديل.240/5 ،
 4المرجع السابق.240/5 ،
 5تهذيب الكمال.125/17 ،
 6المرجع السابق.125/17 ،
 7المرجع السابق.125/17 ،
 8تقريب التهذيب ،ص.579
 9جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي ،ص.428
 10القشيري :بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى بني قشير( .األنساب للسمعاني،
)501/4
 11الجرح والتعديل.325/7 ،
 12الكامل في ضعفاء الرجال.504/7 ،
 13الضعفاء للعقيلي.102/4 ،
 14الجرح والتعديل .325/7،
 15الكاشف.195/2 ،
 16تقريب التهذيب ،ص.872

210

الوجه الثالث :بقية بن الوليد ،عن محمد بن عبد الرحمن ،عن فطر ،عن ابن سابط.
رواته:
 -1بقية بن الوليد :هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكالعي1أبو يحمد الحمصي،
ت197ه.

2

قال يحيى بن معين  :إذا حدث عن ثقة فليس به بأس ،3قال ابن عيينة  :ال تسمعوا من بقية ما كان في
سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره ،4وسئل أحمد بن حنبل عنه وعن إسماعيل بن عياش فقال :
ّ

بقية أحب إلي فإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فال  -يعنى ال تقبلوه ،5-قال يعقوب بن شيبة :بقية بن

الوليد هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين وحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء
ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم ويحدث عمن هو أصغر منه ،6قال أبو حاتم:
يكتب حديث بقية وال يحتج به وهو أحب إلي من إسماعيل بن عياش ،7وقال أبو زرعة :بقية أحب إلي
من اسماعيل بن عياش ،ما لبقية عيب إال كثرة روايته عن المجهولين ،فأما الصدق فال يؤتى من الصدق
وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة ،8وقال العجلي :ثقة ما روى عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس
9
لما سئل عنه :إن قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة وإن قال عن فال يؤخذ عنه ،ال
بشيء  ،وقال النسائي ّ
ُي ْد َرى عمن أخذه ،10وقال الذهبي :وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات ،11وقال ابن حجر العسقالني:

صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.

12

أما تدليسه فقد جعله اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى من المرتبة الرابعة وهي من اتفق على
أنه ال يحتج بشيء من حديثهم اال بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل.

13

خالصة القول في الراوي :صدوق كثير التدليس.

 1الكالعي :بفتح الكاف وفي آخرها العين المهملة هذه النسبة إلى قبيلة ،يقال لها " :كالع ،نزلت الشام ،وأكثرهم نزل حمص( .األنساب للسمعاني)118/5 ،
 2تهذيب الكمال.192/4 ،
 3تاريخ ابن معين رواية ابن محرز.79/1 ،
 4الجرح والتعديل.434/2 ،
 5المرجع السابق.435/2 ،
 6تهذيب الكمال.197/4 ،
 7الجرح والتعديل.435/2 ،
 8المرجع السابق.435/2 ،
 9معرفة الثقات.250/1 ،
 10تاريخ بغداد.623/7 ،
 11الكاشف.273/1 ،
 12تقريب التهذيب ،ص.174
 13طبقات المدلسين ،ص.49
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 -2محمد بن عبد الرحمن :هو محمد بن عبد الرحمن القشيري ،متروك الحديث ،تقدمت ترجمته في الوجه
الثاني ،ص.210
 -3فطر :فطر بن خليفة المخزومي ،ثقة رمي بالتشيع ،تقدمت ترجمته في الوجه األول ،ص.210
 -4ابن سابط :هو عبد الرحمن بن سابط الجمحي ،ثقة يرسل ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث
ذاته ص.210
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :أنس بن عياض ،عن فطر ،عن ابن سابط.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثاني :أبو ضمرة ،عن محمد غير منسوب ،عن فطر ،عن ابن سابط.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :بقية بن الوليد ،عن محمد بن عبد الرحمن ،عن فطر ،عن ابن سابط.
أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى (115/4حديث )1536من طريق سليمان بن عمرو.
دراسة الوجه الثالث :هذا الوجه يرويه:
سليمان بن عمرو :سليمان بن عمرو الرقي ،قال ابن أبي حاتم :كتب عنه أبي بالرقة.

1

ثالثاً_ الوجه الراجح:
أي من هذه الوجوه وذلك لآلتي:
لم يترجح لدي ٌ

 -1عدم الوقوف على تخريج للوجهين األول والثاني.
 -2عدم الوقوف على ترجمة سليمان بن عمرو الرقي ،راوي الوجه الثالث ،عدا قول ابن أبي حاتم.
 -3عدم ثبوت الحديث من هذه األوجه إلعاللها باإلرسال:

درك أَبا َب ٍ
َن ابن ساِب ٍط َلم ُي ِ
كر "
رس ٌل أل ّ
قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالىُ ":
وهو َمع َهذا ُم َ
3
وقال اإلمام أبو زرعة رحمه هللا تعالى :عبد الرحمن بن سابط عن أبي بكر الصديق مرسل.

2

الحديث الخمسون

رو ِ
وسِئل عن حِد ٍ
ير الثََّق ِف ُّي ،عن أَِبي ب ٍ ِ
يث َي ِ
كر بن أَِبي ُزَه ٍ
يه أَُبو َب ِ
الصِّد ِ
يق ،أََّن ُه قال :يا َرُسول هللا َكيف
َ
َ
ُ َ َ
كر ّ
ِِ
اآلي ِة{ :من َيعمل سوءا ُيجز ِب ِه} قالَ " :غَفر هللا َلك يا أَبا َب ٍ
َّ
الحِد َ
الصالَ ُح َبعد َهذه َ
كر " َ
يثَ ،فقالَ :رواهُ
َ
َ ُ ً
 1الجرح والتعديل.131/4 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.282/1 ،
 3المراسيل البن أبي حاتم ،ص.127
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ِ ِ
بن أَِبي ُزَه ٍ
كر ِ
يل بن أَِبي خالٍِدَ ،عن أَِبي َب ِ
اختلِف َعِنه ،فرواه الثوري ويحيى القطان ومروان بن
ير ،و ُ
إسماع ُ
معاوية  ،وعبد هللا بن نمير ووكيع ويعلى بن عبيد  ،وابن فضيل  ،وغيرهم عن ِإ ِ
بن أَِبي ِ
سماعيل ِ
خالٍد ،
َ
َ
َُ
َ
كر و ُِ
ِ ِ
ير َعن أَِبي َب ٍ
بن أَِبي ُزَه ٍ
كر ِ
َعن أَِبي َب ِ
بن
َحمد بن َح َنب ٍل  ،وإِ
سحاق ُ
ُ
اختلف َعن ابن ُع َي َينة َ ،ف َرواهُ أ َ

اب ،ورواه ِإسحاق بن ِإ ِ
ٍ
ابن ُعي َينة َعَلى َّ ِ
ابن ُع َي َينة َ ،ع ِن ِ
سماعيل َ ،ع ِن ِ
ابن أَِبي خالٍِد ،
ُ
ُبهُلول َ ،ع ِن ِ َ
الصو َ َ ُ
ير قال  :أَراه عن أَِبي هريرة ،ووِهم ِف ِ
ور َ ،ع ِن ِ
يه َ ،ف َرواهُ س ِعيد بن منص ٍ
بن أَِبي ُزَه ٍ
كر ِ
َعن أَِبي َب ِ
ابن ُع َي َينة
ُ َ
َُ َ َ َ
َ ُ
َ
ِِ
 ،عن ِإ ِ
َّ ِ
مارة ِ
كر ِ
سماعيل َ ،عن أَِبي َب ِ
ام بن َعلِ ٍي َ ،عن
بن ُرَو َيبة الثَقف ِّي َ ،وَوِهم فيه أ ً
َ
بن ُع َ
َيضاَ ،وَرواهُ َعثّ ُ
ّ
ِإ ِ
سماعيل َ ،عن َق ِ
اب َق ُ َّ ِ
حازٍم َ ،عن أَِبي َب ٍ
بن أَِبي ِ
يس ِ
تاب َع ُه،
يح ،و َّ
وهم َقِب ٌ
كر َ ،
ومن َ
الصو ُ
وهذا ٌ
ول الثورِّي َ ،
بن ِإبر ِ
الهاد  ،عن مح ِ
وروى هذا الحِديث أَيضا ي ِزيد بن ِ
الحار ِث التَّ ِ
ِ
اهيم ِ
مد ِ
يم ِي
بن
ََ َ َ
ً َ
َ َُ
َ
ّ
أوالً_ أوجه االختالف:

رسالً.
ُم َ

1

لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن أبي بكر بن أبي زهير ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :هو إسماعيل بن أبي خالد األحمسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع
والثالثين ،ص.164
 -2أبو بكر بن أبي زهير :أبو بكر بن أبي زهير الثقفي الكوفي.

2

ذكره ابن حبان في الثقات ،3وقال الدارقطني :شيخ مقل ،ليس بالمشهور ،يخرج حديثه ،4وقال الذهبي:
صويلح وال يكاد يعرف ،5وقال ابن حجر العسقالني :مقبول.

6

خالصة القول في الراوي :مقبول.
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن أبي بكر بن أبي زهير ،قال :أراه عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :هو إسماعيل بن أبي خالد األحمسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول،
ص.164

1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.285-284/1 ،
 2تهذيب الكمال.90/33 ،
 3الثقات.562/5 ،
 4موسوعة أقوال الدارقطني على المكتبة الشاملة.17/24 ،
 5المغني في الضعفاء.405/2 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.410
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 -2أبو بكر بن أبي زهير :هو أبو بكر بن أبي زهير الثقفي ،مقبول ،تقدمت ترجمته في الوجه األول،
ص.214
الوجه الثالث :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :هو إسماعيل بن أبي خالد األحمسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الوجه األول
ص.164
 -2قيس بن أبي حازم :هو قيس بن أبي حازم البجلي ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والثالثين،
ص.165
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن أبو بكر بن أبي زهير ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (171/7حديث )2910من طريق خالد.
وأحمد في مسنده (230/1حديث )68من طريق عبد هللا بن نمير.
والحاكم في المستدرك (74/3حديث )4424من طريق سفيان.
والمروزي في مسند أبي بكر (ص177حديث )112من طريق يزيد بن هارون.
والبيهقي في شعب اإليمان (151/7حديث )9805من طريق يحيى بن سعيد.
والبيهقي في السنن الكبرى (373/3حديث )6774من طريق سفيان.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
 -1خالد :هو خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيثم ويقال أبو محمد المزني موالهم
الواسطي ،ت179ه.

1

ذكره ابن حبان في الثقات ،2وقال أحمد بن حنبل :ثقة صالحاً ،3وقال أبو حاتم الرازي :ثقة صحيح،4
وقال أبو زرعة :ثقة ،5وقال الذهبي :ثقة عابد ،6وقال ابن حجر العسقالني :ثقة ثبت.
خالصة القول في الراوي :ثقة ثبت.
 1تهذيب الكمال.99/8 ،
 2الثقات.267/6 ،
 3الجرح والتعديل.341/3 ،
 4المرجع السابق.341/3 ،
 5المرجع السابق.341/3 ،
 6الكاشف.366/1 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.287
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 -2عبد هللا بن نمير :هو عبد هللا بن نمير الهمداني ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع عشر،
ص.109
 -3سفيان :هو سفيان الثوري ،ثقة حافظ فقيه ،تقدمت ترجمته في الحديث األول ،ص.27
 -4يزيد بن هارون :هو يزيد بن هارون السلمي ،ثقة متقن ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والعشرين،
ص.150
 -5يحيى بن سعيد :هو يحيى بن سعيد القطان ،ثقة متقن حافظ إمام قدوة ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع
والثالثين ،ص.169
 -6سفيان :وهو سفيان بن عيينة ،ثقة حافظ فقيه إمام ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني ،ص.39
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،عن أبو بكر بن أبي زهير ،قال :أراه عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
الوجه الثالث :إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه األوجه هو الوجه األول وهو " الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن أبو بكر بن أبي
زهير ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " وذلك لرواية الثقات من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد لهذا الوجه ،فيكون
هو الوجه المحفوظ.
اب َق ُ َّ ِ
تاب َع ُه "
قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ":و َّ
ومن َ
الصو ُ
ول الثورِّيَ ،
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:

1

الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بين أبي بكر بن أبي زهير الثقفي وأبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
قال اإلمام أبو زرعة رحمه هللا تعالى ":أبو بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه
مرسل".

2

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.285/1 ،
 2المراسيل البن أبي حاتم ،ص.258
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الحديث الحادي والخمسون

وسِئل عن حديث يرويه حذيفة بن أ َِسيد أبو َس ِريحة ،عن أبي بكر الصديق ،وعمر رضي هللا عنهما أنهما كانا ال
ُ
يضحيان ،فقال محفوظ عن الشعبي عنه ،رواه معتمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن مطرف عن الشعبي،
وخالفه يحيى القطان فرواه عن إسماعيل أنه سمعه من الشعبي ،وهذا الصحيح عن إسماعيل.

1

أوالً_ أوجه االختالف:
لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن مطرف ،عن الشعبي ،عن حذيفة بن أسيد أبو سريحة ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :هو إسماعيل بن أبي خالد األحمسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع
والثالثين ،ص.165
 -2مطرف :هو مطرف بن طريف الحارثي ويقال الخارفي أبو بكر ويقال أبو عبد الرحمن الكوفي،
ت143ه.

2

ذكره ابن حبان في الثقات ،3ووثقه العجلي ،4وعلي بن المديني ،5وأحمد بن حنبل ،6وأبو حاتم الرازي،7
والذهبي ،8وابن حجر العسقالني.

9

خالصة القول في الراوي :ثقة
 -3الشعبي :عامر بن شراحيل وقيل بن عبد هللا بن شراحيل وقيل بن شراحيل بن عبد الشعبي أبو عمرو
الكوفي ،ت110ه.

10

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان فقيها شاع ار ،11وقال العجلي :مرسل الشعبي صحيح ال يكاد يرسل
إال صحيحاً.12
 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.286/1 ،
 2تهذيب الكمال.62/28 ،
 3الثقات.493/7،
 4معرفة الثقات.282/2 ،
 5الجرح والتعديل.313/8 ،
 6المرجع السابق.313/8 ،
 7المرجع السابق.313/8 ،
 8الكاشف.269/2 ،
 9تقريب التهذيب ،ص.948
 10تهذيب الكمال.28/14 ،
 11الثقات .185/5،
 12معرفة الثقات.12/2 ،
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وقال الحسن :كان وهللا ما علمت كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من االسالم بمكان ،1وقال سفيان بن
عيينة :كان الناس بعد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه،2
وقال سمعت يحيى بن معين يقول إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه ،فهو ثقة يحتج بحديثه ،3وقال أبو
زرعة :كوفي ثقة ،4وقال الذهبي :أحد األعالم ،5وقال ابن حجر العسقالني :ثقة مشهور فقيه.

6

خالصة القول في الراوي :ثقة مشهور.
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،سمعه من الشعبي ،عن حذيفة بن أسيد أبو سريحة ،عن أبي بكر رضي
هللا عنه.
رواته:
 -1إسماعيل بن أبي خالد :هو إسماعيل بن أبي خالد األحمسي ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع
والثالثين ،ص.164
 -2الشعبي :هو عامر بن شراحيل الشعبي ،ثقة مشهور ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته،
ص.216
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :إسماعيل بن أبي خالد ،عن مطرف ،عن الشعبي ،عن حذيفة بن أسيد أبو سريحة ،عن أبي بكر
رضي هللا عنه.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (265/9حديث )19508من طريق المعتمر بن سليمان.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
المعتمر بن سليمان :معتمر بن سليمان بن طرخان ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين ،ص.129
الوجه الثاني :إسماعيل بن أبي خالد ،سمعه من الشعبي ،عن حذيفة بن أسيد أبو سريحة ،عن أبي بكر رضي
هللا عنه.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (265/9حديث )19509من طريق يحيى بن سعيد.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد:
 1الجرح والتعديل.323/6 ،
 2تهذيب الكمال.34/14 ،
 3الجرح والتعديل.324/6 ،
 4المرجع السابق.324/6 ،
 5الكاشف.522/1 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.476-475
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يحيى بن سعيد :وهو يحيى بن سعيد القطان ،ثقة متقن حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثالثين،
ص.169
ثالثاً_ الوجه الراجح:
الذي يترجح من هذه األوجه هو الوجه الثاني وهو " :إسماعيل بن أبي خالد ،سمعه من الشعبي ،عن حذيفة بن
أسيد أبو سريحة ،عن أبي ٍ
بكر رضي هللا عنه " وذلك لآلتي:
 -1لقرينة الضبط وذلك أن يحيى بن سعيد القطان راوي الوجه الثاني أكثر ضبطاً من معتمر بن سليمان
راوي الوجه األول.
 -2ترجيح أهل العلم لهذا الوجه:
 -قال اإلمام البيهقي رحمه هللا تعالى ":كذا قاله معتمر بن سليمان عن عامر وأخطأ فيه".

1

 -قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى بعد أن ذكر الوجه الثاني ":وهذا الصحيح عن إسماعيل" .

2

رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثاني والخمسون

وسِئل عن حديث يحيى بن الجزار عن أبي بكر أنه مر برجل به زمانة فسجد ،فقال هو حديث يرويه مسعر
ُ
و ُِ
ف عنه ،فرواه جماعة عن مسعر عن أبي عون محمد بن ُع َبيد هللا عن يحيى بن الجزار عن أبي بكر،
اختل َ
وخالفهم حفص بن غياث من رواية داود بن رشيد عنه عن مسعر عن أبي عون عن عرفجة ،وخالفهم عبد هللا بن

صَّلى هللا َعَليه
جعفر الرقي فرواه عن عيسى بن يونس عن مسعر عن جبلة بن سحيمَ ،عن ابن ُع َمرَ ،عن النبي َ
3
وسلم ،والصحيح حديث يحيى بن الجزار.
َ

أوالً أوجه االختالف:

لقد ذكر اإلمام الدارقطني رحمه هللا في هذا الحديث ثالثة أوجه عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :مسعر ،عن أبي عون محمد بن عبيد هللا ،عن يحيى بن الجزار ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1مسعر :هو مسعر بن كدام ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.63

 1السنن الكبرى.265/9 ،
 2العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.286/1 ،
 3المرجع السابق.288/1 ،
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 -2أبو عون محمد بن عبيد هللا :هو محمد بن عبيد هللا بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي.

1

وثقه العجلي ،2وابن معين ،3وأحمد بن حنبل ،4وأبو زرعة الرازي ،5والنسائي ،6وابن حجر العسقالني.

7

خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3يحيى بن الجزار :هو يحيى بن الجزار العرني 8الكوفي.

9

ذكره ابن حبان في الثقات ،10ووثقه العجلي وقال :كان يتشيع ،11ووثقه أبو حاتم الرازي ،12وأبو زرعة،13
والذهبي ،14وقال ابن حجر العسقالني :صدوق رمي بالغلو في التشيع.

15

خالصة القول في الراوي :ثقة عنده تشيع.
الوجه الثاني :مسعر ،عن أبي عون محمد بن عبيد هللا ،عن عرفجة.
رواته:
 -1مسعر :هو مسعر بن كدام ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.63
 -2أبو عون محمد بن عبيد هللا :هو محمد بن عبيد هللا بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي ،ثقة ،تقدمت
ترجمته في الوجه األول من الحديث ذاته ،ص.220
 -3عرفجة :عرفجة بن عبد هللا الثقفي ويقال السلمي الكوفي.

16

 -1ذكره ابن حبان في الثقات ،17ووثقه العجلي ،18وقال ابن القطان الفاسي :مجهول ،19وقال ابن حجر
العسقالني :مقبول.

20

خالصة القول في الراوي :مقبول.
 1تهذيب الكمال.39/26 ،
 2معرفة الثقات.247/2 ،
 3تهذيب التهذيب.286/9 ،
 4العلل ومعرفة الرجال.249/1 ،
 5تهذيب التهذيب.286/9 ،
 6المرجع السابق.286/9 ،
 7تقريب التهذيب ،ص.874
 8العرني :بضم العين ،وفتح الراء المهملتين ،وفي آخرها النون هذه النسبة إلى " عرينه " وعكل وعرينة قبيلتان ورد ذكرهما في الحديث الصحيح :أن نفرا
من عكل وعرينة قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( .األنساب للسمعاني)182/4،
 9تهذيب الكمال.252/31 ،
 10الثقات.525/5 ،
 11معرفة الثقات.349/2 ،
 12الجرح والتعديل.133/9 ،
 13المرجع السابق.133/9 ،
 14الكاشف.363/2 ،
 15تقريب التهذيب ،ص.1050
 16تهذيب الكمال.557/19 ،
 17الثقات.273/5 ،
 18معرفة الثقات.133/2 ،
 19تهذيب التهذيب.160/7 ،
 20تقريب التهذيب ،ص.674
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الوجه الثالث :مسعر ،عن جبلة بن سحيم ،عن ابن عمر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
رواته:
 -1مسعر :هو مسعر بن كدام ،ثقة ثبت ،تقدمت ترجمته في الحديث السابع ،ص.63
 -2جبلة بن سحيم :جبلة بن سحيم التيمي ويقال الشيباني أبو سويرة ويقال أبو سريرة الكوفي.

1

ذكره ابن حبان في الثقات ،2ووثقه العجلي ،3وسفيان الثوري ،4وشعبة ،5وابن معين ،6وأبو حاتم الرازي ،7وابن
حجر العسقالني.8
خالصة القول في الراوي :ثقة.
ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :مسعر ،عن أبي عون محمد بن عبيد هللا ،عن يحيى بن الجزار ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (460/5حديث )8500من طريق وكيع.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن مسعر:
وكيع :وهو وكيع بن الجراح ،ثقة حافظ ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والعشرين ،ص.126
الوجه الثاني :مسعر ،عن أبي عون محمد بن عبيد هللا ،عن عرفجة.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (371/2حديث ،)4109والطبراني في المعجم األوسط (264/5حديث)5272
كالهما من طريق حفص بن غياث.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن مسعر:
حفص بن غياث :حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي ،ت195ه.

9

قال العجلي :ثقة مأمون فقيه ،10ووثقه ابن معين ،11والنسائي وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش ،12وقال أبو
زرعة :حفص بن غياث ساء حفظه بعد ما استقضى فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإال فهو كذا.13
 1تهذيب الكمال.498/4 ،
 2الثقات.109/4،
 3معرفة الثقات.265/1،
 4الجرح والتعديل.75/1،
 5المرجع السابق.508/2،
 6المرجع السابق .508/2،
 7المرجع السابق .509/2،
 8تقريب التهذيب ،ص.194
 9تهذيب الكمال.69/7 ،
 10معرفة الثقات.310/1 ،
 11الجرح والتعديل.185/3 ،
 12تهذيب الكمال.56/7 ،
 13الجرح والتعديل.186/3 ،
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وقال أبو حاتم :حفص أتقن واحفظ من أبى خالد ،1وقال يعقوب بن شيبة :ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض
حفظه ،2قال علي بن المديني :كان يحيى يقول حفص ثبت فقلت إنه يهم فقال كتابه صحيح قال يحيى لم أر
بالكوفة مثل هؤالء الثالثة حزام وحفص وبن أبي زائدة كان هؤالء أصحاب حديث ،3وقال ابن حجر العسقالني:
ثقة فقيه تغير حفظه قليل في اآلخر.

4

خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثالث :مسعر ،عن جبلة بن سحيم ،عن ابن عمر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
لم أجد من أخرجه من هذا الوجه.
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الوجه األول وهو " مسعر  ،عن أبي عون محمد بن عبيد هللا  ،عن يحيى بن الجزار  ،عن أبي ٍ
بكر رضي
هللا عنه " يرويه وكيع بن الجراح وهو ثقة حافظ عابد  ،أما الوجه الثاني وهو " الوجه الثاني  :مسعر  ،عن أبي
عون محمد بن عبيد هللا  ،عن عرفجة " يرويه حفص بن غياث وهو ثقة إال أن اإلمام ابن حجر رحمه هللا تعالى
قد ذكر أنه تغير حفظه بأخرة  ،وقال اإلمام يعقوب بن شيبة رحمه هللا تعالى أنه يتقى بعض حفظه  ،فلعل روايته
لهذا الوجه من األمور التي تتقى  ،وذلك لمخالفته من هو أضبط منه وهو اإلمام وكيع بن الجراح رحمه هللا تعالى
 ،بل مخالفة الجماعة ممن رووا هذا الحديث كما ذكر بذلك اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى  ،ولذلك فهذا الوجه
هو الذي رجحه اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى حيث قال  ":والصحيح حديث يحيى بن الجزار " ، 5فيكون هو
الوجه الراجح وهللا أعلم .
رابعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده صحيح؛ ألن رواته ثقات.
الحديث الثالث والخمسون
ِ ٍ ِ ِ
كر ِ ِ
ِ
يق  ،عن أَِبي ب ٍ ِ
ِ
ِ َِّ
ِ
الصِّد ِ
صَّلى هللا َعَليه
الصّد ِ َ
َ
كر ّ
وسئل َعن َحديث َيرويه أَُبو القاس ِم َموَلى أَبي َب ٍ ّ
يق َ ،عن النب ِّي َ
ُ
رو ِ
سك ِر ُّي أَبو ج َ ِ
هي عن أ ِ
يث َي ِ
يه أَحمد بن َب ٍ
وسلم ِ :في َّ
مسار َ ،عن
َكل الثَّو ِمَ ،فقال ُ :هو َحِد ٌ
الع َ
الن ِ َ
الس ُ
ُ َ
حر َ
عف ٍر ّ
َ
َ

ِ
عبثَ ٍر  ،عن م َ ٍ
وعلِ ُّي بن م ِ
ِ
َسن َدهُ َعن أَِبي َب ٍ
سه ٍر ،
الجه ِم  ،وأ َ
نهم ُزَه ٌير َ ،
كرَ ،وخاَلَف ُهم َج َ
َ
ط ِّرف َ ،عن أَبي َ
ماع ٌة  ،م ُ
ُ
َ ُ

 1الجرح والتعديل.186/3 ،
 2الكاشف للذهبي.343/1 ،
 3تهذيب الكمال.56/7 ،
 4تقريب التهذيب ،ص.260
 5العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.288/1 ،
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ف  ،وَلم يذكروا ِف ِ
ط ِر ٍ
ضٍ
يه
وأَسبا ٌ
يل َ ،
وم َحمد بن ُف َ
وغ ُيرُهم َ ،ف َرُووهُ َعن ُم َ ّ
َ َ ُُ
طُ ،
اب وَقد أَخرج علِ ُّي بن المِد ِين ِي هذا ِ ِ
الصو ِ
سنِد أَِبي َب ٍ
كر َ ،ذ َكر
ِب َّ
الحديث في ُم َ
َ ّ َ
َ َ
َ
أوالً_ أوجه االختالف:

ٍ
َشب ُه
َرسُلوهَ ،وَقوُل ُهم أ َ
أَبا َبكر وأ َ
1
َعن أَحمد ِ
بن بجر َ ،عن َعبثَ ٍر.

لقد ذكر اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) في هذا الحديث وجهين عن الراوي المختلف عنه:
الوجه األول :مطرف ،عن أبي جهم ،عن أبي القاسم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
رواته:
 -1مطرف :هو مطرف بن طريف ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والخمسين ،ص.216
 -2أبو جهم :سليمان بن الجهم بن أبي الجهم األنصاري الحارثي أبو الجهم الجوزجاني 2مولى البراء بن
عازب.

3

ذكره ابن حبان في الثقات ،4ووثقه العجلي ،5وابن حجر العسقالني ،6وقال الذهبي :وثق.7
خالصة القول في الراوي :ثقة.
 -3أبو القاسم :هو محمد بن أبي بكر الصديق ،له رؤية ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين،
ص.198
الوجه الثاني :مطرف ،عن أبي جهم ،عن أبي القاسم.
رواته:
 -1مطرف :هو مطرف بن طريف ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الحديث الحادي والخمسين ،ص.217
 -2أبو جهم :هو سليمان بن الجهم بن أبي الجهم األنصاري ،ثقة ،تقدمت ترجمته في الوجه األول من
الحديث ذاته ،ص.222
 -3أبو القاسم :هو محمد بن أبي بكر الصديق ،له رؤية ،تقدمت ترجمته في الحديث الرابع واألربعين،
.198

 1العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.289-288/1 ،
 2الجوزجاني :هذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ يقال لها الجوز جانان ،والنسبة إليها جوزجاني ،خرج منها جماعة من العلماء( .األنساب
للسمعاني)116/2،
 3تهذيب الكمال.381/11 ،
 4الثقات.310/4 ،
 5تهذيب التهذيب.156/4 ،
 6تقريب التهذيب ،ص.405
 7الكاشف.458/1 ،
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ثانياً_ تخريج أوجه االختالف:
الوجه األول :مطرف ،عن أبي جهم ،عن أبي القاسم ،عن أبي بكر رضي هللا عنه.
أخرجه الطبراني في المعجم األوسط (193/1حديث )613من طريق عبثر بن القاسم.
دراسة الوجه األول :هذا الوجه يرويه عن مطرف:
عبثر بن القاسم :وهو عبثر بن القاسم الزبيدي 1أبو زبيد الكوفي ،ت179ه.

2

ذكره ابن حبان في الثقات ،3ووثقه ابن معين ،4وأحمد بن حنبل ،5والنسائي ،6وأبو داوود ،7وابن حجر العسقالني،8
وقال أبو حاتم الرازي :صدوق.9
خالصة القول في الراوي :ثقة.
الوجه الثاني :مطرف ،عن أبي جهم ،عن أبي القاسم.
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2992/6حديث )6957من طريق زهير.
دراسة الوجه الثاني :هذا الوجه يرويه عن مطرف:
زهير :وهو زهير بن معاوية ،ثقة ثبت إال في حديثه عن أبي إسحاق ،تقدمت ترجمته في الحديث التاسع
والعشرين ،ص.151
ثالثاً_ الوجه الراجح:
إن الذي يترجح من هذين الوجهين هو الوجه الثاني وهو " مطرف ،عن أبي جـهم ،عن أبي القاسم " .وذلك لرواية
ط ِّرف ،مثل زهير بن معاوية وهو ثقة ثبت ،وعلي بن مسهر10وهو ثقة أيضاً،
الجماعة لهذا الوجه من أصحاب ُم َ
وغيرهم كما ذكر ذلك اإلمام الدارقطني رحمه هللا تعالى ،ولذلك قال اإلمام الدارقطني رحمه هللا ":وقولهم أشبه

بالصواب " ،11فتكون بذلك رواية عبثر غير محفوظة وهللا أعلم.

 1الزبيدي :بفتح الزاي وكسر الباء وسكون الياء والدال غير المنقوطة بلدة من بالد اليمن من مشاهير البالد( .األنساب للسمعاني )135/3
 2تهذيب الكمال.269/14 ،
 3الثقات.307/7 ،
 4الجرح والتعديل.44/7 ،
 5المرجع السابق.44/6 ،
 6تهذيب الكمال.271/14 ،
 7المرجع السابق.271/14 ،
 8تقريب التهذيب ،ص .489
 9الجرح والتعديل.44/7 ،
 10هو علي بن مسهر بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أضر من الثامنة مات سنة تسع وثمانين.
(تقريب التهذيب ،ص)705
 11العلل الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني.289/1 ،
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اربعاً_ الحكم على الوجه الراجح:
الوجه الراجح إسناده ضعيف؛ لالنقطاع بين محمد بن أبي بكر الصديق وأبي بكر الصديق رضي هللا عنه.
قال اإلمام العالئي رحمه هللا تعالى ":محمد بن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه تقدم أنه ولد في حجة الوداع بذي
الحليفة وأن حديثه عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعن أبي بكر رضي هللا عنه مرسل".

 1جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،ص.262
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1

الخاتمة
من علي بفضله بإتمام هذا البحث ،ومن خالل معايشتي لهذا الكتاب المهم ،قد
الحمد هلل رب العالمين الذي ّ

ظهرت لي بعض النتائج والتوصيات والتي من أهمها:
النتائج:

-1يعد كتاب اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) مرجعاً مهماً لكل باحث في علم العلل.
-2سعة اطالع اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) وغ ازرة علمه ومعرفته باألسانيد وقوة حافظته.
-3يعد كتاب اإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) مرجعاً مهماً في الجرح والتعديل أيضاً ،فأحياناً يعقب اإلمام
الدارقطني حكمه في الراوي بعد ذكر السند.
-4من أكثر العلل التي تعرضت لها في األحاديث المعلة باالختالف ،االختالف بين الوصل واإلرسال ،والرفع
والوقف.
-5أهمية معرفة قرائن الترجيح عند األئمة ،والتي يتمكن الباحث من خاللها إمكانية الترجيح.
التوصيات:
-1االهتمام بعلوم الحديث عامة ،وبعلم العلل خاصة؛ وذلك لقلة المشتغلين في هذا العلم.
قل نظيرها في كتب المتأخرين.
-2االهتمام بكتب المتقدمين؛ لما تحويه من فوائد َّ
-3استكمال األطروحات العلمية في كتاب العلل لإلمام الدارقطني (رحمه هللا تعالى) ،وذلك لعظم نفعه لطالب
الحديث بالعموم ،وللمشتغل بالعلل على وجه الخصوص.
وجل لي ولمشرفي
هللا أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه ،فما كان فيه من صواب فمن توفيق هللا ّ
عز ّ

األستاذ الدكتور علي رشيد النجار (حفظه هللا) ،وما كان فيه من خطأ عن غير عمد فمن نفسي ومن الشيطان،
وجل-منه.
وأب أر إلى هللا ّ -
عز ّ

وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر.
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المصادر والمراجع
 -1اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ،تحقيق دار المشكاة
للبحث العلمي ،دار الوطن ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
 -2اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ،أحمد بن حجر العسقالني ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف ،السعودية ،الطبعة األولى 1415هـ.
 -3األحاد والمثاني ،ابن أبي عاصم ،تحقيق باسم فيصل الجوابرة ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة األولى،
1411ه.
 -4األحاديث المختارة ،أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ،تحقيق عبد الملك بن عبد
هللا بن دهيش ،مكتبة النهضة الحديثة ،مكة الكرمة1410 ،هـ.
 -5اختصار علوم الحديث ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تحقيق أحمد
محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثانية.
 -6اآلداب ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،ه.
 -7األدب المفرد ،محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة الثالثة،
1409ه.
 -8االستيعاب في معرفة األصحاب  ،يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر  ،تحقيق علي محمد البجاوي ،
دار الجيل  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1412 ،ه .
 -9أسد الغابة في معرفة الصحابة ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ،تحقيق عادل أحمد
الرفاعي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1417 ،ه.
-10

اإلصابة في معرفة الصحابة  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  ،تحقيق  ،علي

محمد البجاوي  ،دار الجيل  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1412 ،ه .
-11

أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الدارقطني ،تحقيق محمود محمد

محمود حسن نصار ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1419،هـ.
 -12إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي،
أبو عبد هللا ،عالء الدين ،تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن محمد -أبو محمد أسامة بن إبراهيم ،دار الفاروق
الحديثة للطباعة والنشر ،الطبعة األولى1422 ،ه.
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 -13األنساب  ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  ،تحقيق عبد هللا عمر البارودي  ،دار
الجنان  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1408 ،هـ .
 -14البداية والنهاية  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ،تحقيق علي شيري  ،دار
إحياء التراث  ،الطبعة األولى .1408 ،
الرزاق الحسيني ،دار الهداية.
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 -15تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
 -16تاريخ ابن أبي خيثمة  ،أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن ٍ
حرب .
-17

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز  ،تحقيق محمد كامل القصار  ،مجمع اللغة العربية  ،دمشق  ،الطبعة

األولى 1405 ،هـ .
 -18تاريخ ابن معين رواية الدوري  ،يحيى بن معين ‘ تحقيق أحمد محمد نور سيف  ،مركز البحث العلمي
وإحياء التراث اإلسالمي  ،مكة المكرمة 1399 ،هـ .
-19

تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي  ،يحيى بن معين  ،تحقيق د .أحمد محمد نور سيف  ،دار

المأمون للتراث 1400 ،هـ .
 -20التاريخ الكبير  ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدهللا البخاري الجعفي  ،تحقيق السيد هاشم الندوي ،
دار الفكر .
 -21تاريخ المدينة  ،عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري  ،تحقيق فهيم محمد
شلتوت  ،طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد  ،جدة 1399،ه .
 -22تاريخ بغداد  ،أ بو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  ،تحقيق بشار عواد
معروف  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1422 ،هـ .
-23

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل  ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا

المعروف بابن عساكر  ،دار الفكر  ،بيروت 1419 ،ه.
-24

تاريخ واسط  ،أسلم بن سهل الرزاز  ،تحقيق كوركيس عواد  ،عالم الكتب  ،الطبعة األولى 1406 ،ه .

-25

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل  ،أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي  ،تحقيق

عبد هللا نوارة  ،مكتبة الرشد  ،الرياض 1999 ،م .
 -26تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،تحقيق أبو عبد الرحمن
صالح عويضة  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى .
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-27

التعريفات  ،علي بن محمد بن علي الجرجاني  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،الطبعة األولى ،

1405ه .
 -28تقريب التهذيب  ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،تحقيق أبو األشبال صغير أحمد الباكستاني  ،دار
العاصمة  ،الرياض .
-29

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

النووي  ،تحقيق محمد عثمان الخشت  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،الطبعة األولى  1405 ،ه
 -30التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  ،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير
البكرى  ،مؤسسة القرطبة .
-31

تهذيب التهذيب  ،أحمد بن حجر العسقالني  ،دار الفكر  ،بيروت  ،الطبعة األولى  1404 ،هـ .

-32

تهذيب الكمال  ،يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي  ،تحقيق د .بشار عواد معروف ،

مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1400 ،هـ .
 -33الثقات  ،محمد بن حبان البستي  ،تحقيق السيد شرف الدين أحمد  ،دار الفكر ،بيروت  ،الطبعة األولى
1395 ،هـ .
 -34جامع البيان في تأويل القرآن  ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري ،
تحقيق أحمد شاكر  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت .
-35

جامع التحصيل في أحكام المراسيل  ،أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي  ،حمدي عبد

المجيد السلفي  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1407 ،ه.
 -36جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم  ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
بن الحسن ،الحنبلي  ،تحقيق محمد األحمدي أبو النور  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية
1424 ،ه .
 -37الجامع في الحديث  ،عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري  ،تحقيق مصطفى حسن
حسين أبو الخير  ،دار ابن الجوزي  ،السعودية 1996 ،م .
 -38الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب
البغدادي  ،تحقيق محمود الطحان  ،مكتبة المعارف  ،الرياض .
 -39الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،الطبعة األولى .
 -40حلية األولياء  ،أحمد بن عبد هللا األصبهاني  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،الطبعة الرابعة 1405 ،هـ.
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 -41حلية األولياء ،عبد هللا بن محمد أبو بكر القرشي (ابن أبي الدنيا)  ،مجدي السيد إبراهيم  ،مكتبة القرآن،
القاهرة 1411 ،ه.
 -42الدعاء  ،سليمان بن أحمد الطبراني  ،تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاري  ،دار البشائر ،
بيروت 1407 ،ه.
ِ
الس ِج ْستاني ،
 -43الزهد  ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
تحقيق كالً من أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد ،أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم  ،دار المشكاة للنشر
والتوزيع  ،حلوان  ،الطبعة األولى 1414 ،هـ .
 -44الزهد  ،أحمد بن حنبل  ،المكتبة الشاملة.
-45

الزهد  ،عبد هللا بن المبارك  ،تحقيق  ،حبيب الرحمن األعظمي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .

 -46سنن ابن ماجة  ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني  ،تحقيق بشار عواد معروف  ،دار
الجيل  ،بيروت  ،الطبعة األولى .1418 ،
-47

سنن أبي داوود  ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد

الحميد  ،دار الفكر  ،بيروت .
-48

سنن الترمذي  ،محمد بن عيسى الترمذي  ،تحقيق د .بشار عواد معروف  ،دار الجيل  +دار العرب

اإلسالمي  ،بيروت  ،الطبعة الثانية .
-49

السنن الصغير  ،أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  ،تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي  ،جامعة

الدراسات اإلسالمية  ،كراتشي  ،باكستان  ،الطبعة األولى 1410 ،هـ .
 -50السنن الكبرى  ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  ،تحقيق حسن عبد المنعم شلبي  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1421 ،هـ .
 -51السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ،أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،مجلس دائرة المعارف النظامية
الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة األولى1344 ،هـ .
 -52سنن النسائي ،أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ،تحقيق مكتب تحقيق التراث ،دار المعرفة  ،بيروت،
الطبعة الخامسة 1420 ،هـ .
 -53سؤاالت أبي داوود لإلمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم ،أحمد بن حنبل  ،تحقيق زياد محمد منصور ،
مكتبة العلوم والحكم  ،المدينة المنورة 1414 ،هـ .

229

 -54سير أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي ،تحقيق شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثالثة1405 ،ه.

 -55شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،أبو القاسم هبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري الرازي
الاللكائي ،تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ،دار طيبة ،السعودية ،الطبعة الثامنة 1423 ،ه .
-56

شرح التبصرة والتذكرة  ،زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي  ،تحقيق عبد اللطيف

الهميم  ،ماهر الفحل  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1423 ،ه .
 -57شرح علل الترمذي البن رجب  ،زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف بابن رجب
الحنبلي  ،تحقيق نور الدين عتر  ،مع مقدمة تحقيق همام عبد الرحيم سعيد.
 -58شرح مشكل اآلثار  ،أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي  ،تحقيق شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت 1408 ،ه .
 -59شرح معاني اآلثار  ،أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي  ،تحقيق محمد زهري النجار  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1399 ،ه.
-60

شعب اإليمان  ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ،تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول  ،دار الكتب

العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1410 ،هـ .
 -61صحيح ابن حبان  ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،
البستي  ،تحقيق شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1413 ،هـ .
ُ
-62

صحيح ابن خزيمة  ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي

النيسابوري  ،محمد مصطفى األعظمي  ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت 1390 ،هـ .
 -63صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل البخاري  ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر  ،دار طوق
النجاة ،الطبعة األولى 1422 ،هـ .
 -64صحيح مسلم  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‘ دار
إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1392 ،هـ .
 -65الضعفاء الصغير  ،محمد بن إسماعيل البخاري  ،تحقيق محمود إبراهيم زايد  ،دار المعرفة  ،بيروت ،
الطبعة األولى 1406 ،ه .
-66

الضعفاء الكبير  ،محمد بن عمرو بن موسى العقيلي  ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي  ،دار

الصميعي  ،الرياض  ،الطبعة األولى 1420 ،ه.
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 -67الضعفاء والمتروكين  ،أحمد بن شعيب النسائي  ،تحقيق بوران الضناوي  +كمال يوسف الحوت ،
مؤسسة الكتب الثقافية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1405 ،هـ .
 -68الضعفاء والمتروكين  ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج  ،تحقيق عبد هللا القاضي ،
دار الكتب العلمية  ،بيروت .1406 ،
 -69طبقات الحنابلة  ،أبو الحسين ابن أبي يعلى  ،محمد بن محمد  ،تحقيق محمد حامد الفقي  ،دار
المعرفة ،بيروت .
 -70طبقات الشافعية الكبرى  ،أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  ،تحقيق محمود محمد
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو  ،دار هجر للطباعة والنشر  ،الطبعة الثانية 1413 ،ه.
 -71الطبقات الكبرى  ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد هللا  ،تحقيق إحسان عباس  ،دار صادر ،
بيروت 1408 ،الطبعة األولى 1968 ،م .
 -72طبقات المدلسين  ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ،تحقيق عاصم عبد هللا القريوتي  ،مكتبة المنار ،
عمان 1403 ،ه .
 -73العلة وأجناسها  ،مصطفى باحو  ،دار الضياء  ،طنطا  ،مصر  ،الطبعة األولى 1426 ،ه.
 -74علل الحديث  ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي  ،دار السالم  ،حلب .
 -75العلل المتناهية في األحاديث الواهية  ،عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  ،تحقيق خليل الميس  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1403 ،ه .
-76

العلل ومعرفة الرجال  ،أحمد بن حنبل  ،تحقيق وصي هللا بن محمد عباس  ،المكتب اإلسالمي  ،دار

الخاني  ،بيروت  ،الرياض  ،الطبعة األولى 1408 ،ه .
 -77عمل اليوم والليلة  ،أحمد بن محمد الدينوري الشافعي المعروف بـابن السني  ،تحقيق كوثر البرني  ،دار
القبلة للثقافة اإلسالمية  ،جدة .
 -78فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،
تحقيق محب الدين الخطيب  ،دار المعرفة  ،بيروت .
 -79فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي  ،تحقيق عبد الكريم
الخضير ومحمد آل فهيد  ،مكتبة دار المنهاج  ،الطبعة الرابعة 1436 ،ه .
 -80فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي  ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي  ،تحقيق علي
حسن علي  ،مكتبة السنة  ،مصر  ،الطبعة األولى 1424 ،ه .
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 -81الفروسية  ،ابن القيم الجوزية  ،تحقيق مشهور سلمان  ،دار األندلس  ،الرياض  ،الطبعة األولى .
 -82الفوائد  ،تمام الرازي  ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي  ،مكتبة الرازي  ،الرياض 1412 ،ه .
 -83الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  ،محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي  ،تحقيق محمد
عوامة و أحمد محمد الخطيب  ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن  ،السعودية  ،الطبعة
األولى 1413 ،هـ .
 -84الكامل في ضعفاء الرجال  ،أحمد بن عدي الجرجاني  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
 -85اللباب في تهذيب األنساب  ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري ،دار
صادر  ،بيروت 1400 ،ه .
-86

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  ،محمد بن حبان البستي  ،تحقيق محمود إبراهيم زايد ،

دار المعرفة  ،بيروت 1412 ،ه .
 -87مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  ،دار الفكر ،بيروت.
 -88مختار الصحاح  ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  ،تحقيق محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون
 ،بيروت 1415 ،ه
 -89المختلطين ،أبو سعيد العالئي ،تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب و علي عبد الباسط مزيد  ،مكتبة
الخانجي  ،القاهرة  ،الطبعة األولى 1996 ،م .
المخّلِص  ،تحقيق
 -90المخلصيات  ،محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي َ
نبيل سعد الدين جرار  ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر  ،الطبعة األولى 1429 ،ه .

 -91المدلسين  ،أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ،المعروف بابن العراقي  ،تحقيق رفعت
فوزي عبد المطلب و نافذ حسين حماد  ،دار الوفاء  ،الطبعة األولى 1415،ه .
 -92المراسيل  ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي  ،تحقيق شكر هللا نعمة هللا قوجاني  ،دار الرسالة ،
بيروت 1397 ،ه.
 -93المستدرك على الصحيحين  ،أبوعبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع  ،دار المعرفة  ،بيروت.

 -94مسند أبي بكر  ،أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم األموي المروزي  ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،
المكتب اإلسالمي  ،بيروت .
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 -95مسند أبي يعلى  ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي  ،تحقيق حسين سليم أسد  ،دار
المأمون للتراث  ،دمشق  ،الطبعة األولى 1404هـ .
-96

مسند أحمد بن حنبل  ،أحمد بن حنبل  ،تحقيق شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة

الثانية 1420 ،هـ .
 -97مسند البزار  ،أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار  ،تحقيق
محفوظ الرحمن السلفي  ،مكتبة العلوم والحكم  ،المدينة المنورة  ،الطبعة األولى.
-98

مسند الحميدي  ،عبدهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي  ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  ،دار الكتب

العلمية  ،بيروت .
 -99مسند الشافعي  ،محمد بن إدريس أبو عبد هللا الشافعي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،
 -100المصنف  ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي  ،تحقيق محمد عوامة  ،دار القبلة .
 -101المصنف  ،عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،
المكتب اإلسالمي  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1403 ،هـ .
 -102المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني  ،دار العاصمة  ،دار الغيث  ،السعودية الطبعة األولى 1419 ،هـ .
 -103المعجم  ،أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي  ،تحقيق إرشاد الحق األثري  ،إدارة العلوم األثرية
 ،فيصل آباد  ،الطبعة األولى 1407 ،ه .
 -104معجم ابن األعرابي  ،أبو سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي
 ،تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني  ،دار ابن الجوزي  ،السعودية  ،الطبعة األولى ،
1418هـ .
 -105المعجم األوسط  ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني  ،دار
الحرمين  ،القاهرة 1415 ،هـ .
 -106معجم البلدان ،ياقوت بن عبد هللا الحموي الحموي ،دار الفكر ،بيروت.
 -107معجم الصحابة  ،عبد الباقي بن قانع أبو الحسين  ،تحقيق صالح بن سالم المصراتي  ،مكتبة الغرباء
األثرية  ،المدينة المنورة 1418 ،ه .
 -108المعجم الكبير  ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني  ،تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي  ،مكتبة بن تيمية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية 1415 ،ه.
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 -109معجم مقاييس اللغة  ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ،تحقيق عبد السالم هارون  ،دار الفكر ،
1399ه.
 -110معرفة الثقات  ،أحمد بن عبد هللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي  ،تحقيق عبد العليم عبد العظيم
البستوي  ،مكتبة الدار  ،المدينة المنورة  ،الطبعة األولى 1405،هـ .
 -111معرفة السنن واآلثار  ،أحمد بن الحسين البيهقي  ،تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي  ،جامعة الدراسات
اإلسالمية ودار والوعي ودار قتيبة  ،كراتشي بباكستان وحلب ودمشق  ،الطبعة األولى 1412 ،ه.
 -112معرفة أنواع علوم الحديث  ،عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح  ،تحقيق
نور الدين عتر  ،دار الفكر ،سوريا  ،الطبعة األولى 1406 ،ه .
 -113معرفة علوم الحديث  ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري  ،دار الكتب العلمية بيروت ،
1397ه .
 -114المغني في الضعفاء  ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ،تحقيق نور الدين عتر .
 -115المنتخب من العلل للخالل  ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد  ،طارق بن عوض هللا بن محمد  ،دار
الراية  ،الرياض  ،الطبعة األولى .
 -116المنتقى من السنن المسندة  ،عبد هللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري  ،تحقيق عبدهللا عمر
البارودي  ،مؤسسة الكتاب الثقافية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1408 ،ه .
 -117موضح أوهام الجمع والتفريق  ،أبو بكر الخطيب البغدادي  ،تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي  ،دار المعرفة
 ،بيروت  ،الطبعة األولى 1407 ،هـ .
 -118الموطأ  ،مالك بن أنس  ،تحقيق محمد األعظمي  ،مؤسسة الشيخ زايد  ،مؤسسة الشيخ زايد  ،الدوحة ،
الطبعة األولى 1425 ،هـ .

 - 119نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  ،أبو الفضل أحمد بن علي ب ن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني  ،دار إحياء الت راث  ،بيروت .
 -120النكت الوفية بما في شرح األلفية  ،برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي  ،تحقيق ماهر ياسين الفحل  ،مكتبة
الرشد  ،الطبعة األولى 1428 ،ه .
 -121النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير ،المكتبة
العلمية ،بيروت1399 ،هـ 1979 -م
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ثقة

160

.72

سعيد بن عفير.

ثقة

69

.73

سعيد بن كيسان المقبري.

ثقة

61

.74

سفيان الثوري.

ثقة حافظ فقيه

27

.75

سفيان بن حسين.

ثقة في غير الزهري

36

.76

سفيان بن عيينة.

ثقة حافظ فقيه

39

.77

سالم بن سليم.

ثقة

86

.78

سلمة بن نبيط.

ثقة

152

.79

سليم بن حيان.

ثقة

117

.80

سليمان بن الجهم االنصاري.

ثقة

222

.81

سليمان بن بالل.

ثقة

45

.82

سليمان بن طرخان.

ثقة

128

.83

سليمان بن مهران األعمش.

ثقة حافظ

96

.84

سليمان بن يزيد الكعبي.

ضعيف

61

237

ثقة

122

.85

سماك بن عطية.

183

.86

سويد بن عبد العزيز.

ضعيف

.87

شبابة بن سوار المدائني.

ثقة حافظ

187

.88

شبيل بن عوف.

ثقة

175

.89

شراحيل أبو األشعث الصنعاني.

ثقة

159

.90

شريك بن أبي نمر.

.91

شعبة بن الحجاج.

صدوق يخطئ

46

ثقة حافظ متقن

64

.92

شعيب بن أبي حمزة.

ثقة

35

.93

شيبان بن عبد الرحمن التميمي.

ثقة

86

.94

صالح بن أبي األخضر.

ضعيف

39

.95

صالح بن كيسان.

ثقة ثبت

55

.96

صدقة بن خالد.

ثقة

161

.97

صفية بنت أبي عبيد.

ثقة ،مختلف في

199

.98

الضحاك بن حمرة.

ضعيف

183

.99

طلحة بن عبد هللا التيمي.

صحبتها
صدوق

185

مقبول

84

ثقة مشهور

216

 .102عبادة بن نسي.

ثقة

180

 .103عبثر بن القاسم.

ثقة

223

 .104عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي.

ضعيف

185

 .105عبد الرحمن بن القاسم بن محمد.

ثقة جليل

197

 .106عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.

ضعيف

138

 .107عبد الرحمن بن سابط الجمحي.

ثقة يرسل

210

مقبول

205

ثقة

180

 .110عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي.

ثقة جليل

111

 .111عبد الرحيم بن سليم بن حيان.

ضعيف

119

 .112عبد الرحيم بن سليمان الكناني.

ثقة

109

 .100عامر بن سعد البجلي.
 .101عامر بن شراحيل الشعبي.

 .108عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عتيق.
 .109عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي.

238

صدوق

25

 .113عبد العزيز َّ
الدرَاوردي.

متروك

172

متروك

108

 .116عبد العزيز بن مسلم.

ثقة

78

 .117عبد هللا بن أبي هذيل.

ثقة

207

ضعيف

156

ثقة

154

متروك

66

 .114عبد العزيز بن أبان.

 .115عبد العزيز بن أبي ثابت.

 .118عبد هللا بن بسر.
 .119عبد هللا بن داود الهمداني.
 .120عبد هللا بن سعيد الليثي.

صدوق يهم

50

ضعيف

28

 .123عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

ثقة

204

 .124عبد هللا بن نمير.

ثقة

109

 .125عبد هللا بن يزيد المعافري.

ثقة

139

ثقة يدلس ويرسل

78

ثقة

186

 .121عبد هللا بن عبد هللا بن أويس.
 .122عبد هللا بن عمر بن حفص العمري.

 .126عبد الملك بن جريج.
 .127عبد الملك بن عمرو القيسي.

صدوق ربما دلس

52

 .129عبد الواحد بن زياد العبدي.

ثقة

79

 .130عبد الوهاب الثقفي.

ثقة

123

 .128عبد الملك بن عمير.

صدوق

104

ثقة

61

ثقة ثبت

32

 .134عبيد هللا بن عمر بن حفص العمري.

ثقة

107

 .135عبيد هللا بن عمرو الرقي.

ثقة

167

 .136عبيد هللا بن مقسم.

ثقة

106

 .137عثمان بن أبي خرشة.

ثقة

162

 .138عثمان بن المغيرة.

ثقة

57

 .139عثمان بن عاصم.

ثقة ثبت

191

مقبول

219

ثقة فقيه مشهور

73

 .131عبد الوهاب بن عطاء.
 .132عبد خير بن يزيد.
 .133عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة.

 .140عرفجة بن عبد هللا الثقفي.
 .141عروة بن الزبير.
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ثقة يرسل

 .142عطاء بن أبي رباح.

112

صدوق

114

 .144عقيل بن خالد األيلي.

ثقة ثبت

35

 .145عكرمة مولى ابن عباس.

ثقة ثبت

81

 .146علقمة بن قيس بن عبد هللا النخعي.

ثقة ثبت

84

 .147علوان بن داود.

ضعيف

68

ثقة

57

 .149علي بن زيد بن جدعان.

ضعيف

116

 .150علي بن صالح الهمداني.

ثقة

87

ضعيف

65

 .143عقبة بن علقمة.

 .148علي بن ربيعة الوالبي.

 .151علي بن عابس.
 .152علي بن عبد األعلى الثعلبي.

صدوق

71

 .153عمر بن عبد الواحد السلمي.

ثقة

160

ثقة يدلس

139

 .155عمران بن ملحان.

ثقة

182

 .156عمرو بن دينار.

ثقة ثبت

51

 .157عمرو بن مالك الراسبي.

ضعيف

157

 .158عمرو بن مرة الجملي.

ثقة

141

 .159عيسى بن طلحة.

ثقة

46

ثقة رمي بالتشيع

210

 .161القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

ثقة

191

 .162قبيصة بن ذؤيب.

ثقة

162

ثقة ثبت مدلس

44

 .164قيس بن أبي حازم.

ثقة

165

 .165قيس بن الحارث الكندي.

ثقة

180

 .154عمر بن علي بن عطاء.

 .160فطر بن خليفة المخزومي.

 .163قتادة بن دعامة السدوسي.

صدوق

98

 .167كيسان أبو سعيد المقبري.

ثقة ثبت

62

 .168ليث بن أبي سليم.

ضعيف

75

 .169الليث بن سعد.

ثقة ثبت

69

 .170مالك بن أنس.

متفق على توثيقه

26

 .166قيس بن الربيع.
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 .171مالك بن مغول.

ثقة ثبت

143

 .172مجاهد بن جبر.

ثقة ثبت

116

ثقة

112

متفق على توثيقه

134

 .173محمد بن أبي عائشة.
 .174محمد بن إدريس الشافعي.

صدوق

 .175محمد بن إسحاق البلخي.

157

 .176محمد بن إسحاق بن يسار.

صدوق يدلس

200

 .177محمد بن السائب الكلبي.

متهم بالكذب

131

ثقة

202

ثقة ثبت

35

 .178محمد بن المنكدر.
 .179محمد بن الوليد الزبيدي.
 .180محمد بن خلف العسقالني.

صدوق

100

 .181محمد بن سيرين.

ثقة ثبت

90

صدوق

 .182محمد بن طلحة.

185

 .183محمد بن عبد الرحمن الطفاوي.

صدوق

189

 .184محمد بن عبد الرحمن القشيري.

متروك

210

 .185محمد بن عبيد هللا الثقفي.

ثقة

219

 .186محمد بن عجالن.

ثقة

26

صدوق له أوهام

 .187محمد بن عمرو الليثي.

102

صدوق رمي بالتشيع.

78

متفق على توثيقه

31

 .190محمد بن يوسف الفريابي.

ثقة

97

 .191مروان بن معاوية الفزاري.

ثقة يدلس

167

ثقة

84

ثقة ثبت

63

 .194مسلم البطين.

ثقة

97

 .195مصعب بن سعد بن أبي وقاص.

ثقة

85

 .196مطرف بن طريف الكوفي.

ثقة

216

 .197معتمر بن سليمان.

ثقة

128

 .198معمر بن راشد.

ثقة ثبت

37

 .199مكحول الشامي.

ثقة يرسل

112

 .188محمد بن فضيل الضبي.
 .189محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

 .192مسروق بن األجدع.
 .193مسعر بن كدام.

241

 .200المنذر بن مالك.
 .201منصور بن المعتمر.
 .202مهران بن أبي عمر.
 .203موسى بن أبي عائشة.

ثقة

136

ثقة ثبت

146

صدوق له أوهام

72

ثقة

149

صدوق سيء الحفظ

99

 .205نافع مولى ابن عمر.

ثقة ثبت

117

 .206النضر بن شميل.

ثقة ثبت

189

 .204موسى بن مسعود النهدي.

 .207النعمان بن راشد.
 .208نعيم بن أبي هند.
 .209نعيم بن حماد.
 .210هشام بن حسان.

صدوق سيء الحفظ

36

ثقة

153

صدوق يخطئ

129

ثقة

92

صدوق له أوهام

29

ثقة فقيه

188

ثقة ثبت يدلس

166

 .214وكيع بن الجراح.

ثقة حافظ

126

 .215وهب بن كيسان.

ثقة

106

 .216وهيب بن خالد.

ثقة ثبت

122

ثقة

126

ثقة عنده تشيع

219

ثقة

159

ثقة متقن حافظ

168

ثقة ثبت

196

 .211هشام بن سعد.
 .212هشام بن عروة.
 .213هشيم بن القاسم السلمي.

 .217يحيى بن أبي بكير.
العرني.
 .218يحيى بن الجزار ُ

 .219يحيى بن الحارث الذماري.
 .220يحيى بن سعيد القطان.
 .221يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري.

صدوق

29

 .224يزيد بن هارون.

ثقة ثبت

205

ثقة

151

 .225يعلى بن عبيد.

ثقة

150

 .226يوسف بن شعيب.

ضعيف

113

 .227يوسف بن عطية.

متروك

186

 .222يحيى بن عبد هللا بن سالم العدوي.
 .223يزيد بن زريع.

صدوق

 .228يونس بن أرقم.
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172

 .229يونس بن بكير.

صدوق يخطئ

153

 .230يونس بن يزيد.

ثقة

38

243

