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الطبعة األوىل 1438هـ
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مقدمة

Y

ُمَمدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله
احلمد هلل َوأَ ْش َه ُد أَن ال إِ َل َه إِ َال اهللَ ،و َأن ُ
أما بعد :فقد أخرج الشيخ ربيع املدخيل قبل مدة مقدمة لكتابه اإلصابة يف
،

تصحيح ما ضعفه احلجوري وابراز ما جهله يف الرياض املستطابة  .وقد أبنت
ما فيها من جمانبة الصواب يف حينها ومما قلت فيها" :وحني خروج مستدركه
أو غريه عىل كتايب املفاريد؛ يتم إن شاء اهلل النظر فيه ،فأستفيد ما قد يكون فيه
من نقد بحق ،فقد انتقد عىل البخاري ومسلم و غريمها من األئمة الذين من
أكون أنا بجانبهم"..
فل مما خ ممرج مس ممتدركه قرأت ممه فومدت ممه ا مممليي قمش ممه تقميش مما ،و يول ممه بح مما
وتفتيشما ،بنمماه عممىل املتالامماا واألوامماع ،بعيممدا عممن التحريممر العلم م  ،ف م اه يمممر
عىل ترمجة الصحايب من اإلصاابة أو معرفاة الصاحابة أو أسا الااباة
أو االستيعاب فينقل ما يذكر يف ترمجة اذا الرمل من األحاديث منتقدا به أن
اذا الصحايب ليس من املفاريد.
دون أن يلفت النظر اىل أن رشط  :مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد كا
رأى ذلك يف كتايب وأين أخرج عن غريام.
وإن وم ممدا نص مما هم مماع أن ممه ل مميس حل ممذا الص ممحايب إال ا ممذا احل ممديث ذكرت ممه
لقويل وسائر الكتب.
فبعممد أن رأيممت اممذا العمممل ،وم ما تضمممنه مممن املتالامماا والمللممل ،ا مماررا
اىل أن أبينممه خدمممة للعلممم وبيانمما للحممق فممأنظر يف أقمموا احلفمما فأمممدام ينصممون
أن اذا الصحايب ليس له إال حديث واحد ،ثم أنظر اىل األحاديث التم اسمتدر
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هبا املستدر فأمداا إمما مو موعة؛ ال تصملال ليسمتدرا  ،أو المرامال فيهما أ ما
عممن ا ممحايب خخ ممر غ ممري ا ممذا الص ممحايب امل م مم ل ممه ،أو أن ال ممرامال يف احل ممديث
املستدر به الوقف أو اهرسا إىل غري ذلك.
او
يصفوا للمستدر منه يشء ُيذكر مما ّ
فمررا عىل الكتاب كله فلم ْ
به يف مقدمة كتابه ،وادق اهلل سبحانه القائل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾.
ومس لك املستدر يف كتابه اذا الذي أساه اإلصابة يف تصحيح ما
ضعفه وإبراز ما جهله احلجوري يف مفاري الصحابة تنمليل احلديث الذي
يستدر عليه مع بح

عليه يف كتايب مفاريد الصحابة برمته ،ويعلق عليه با

اتفق له مما سرياه القارئ ،وقد ا اررا أن أ ع ما تضمنه الكتاب كامي مميملا
كيع املستدر بني خاني مانبيني عن كيم الذي يف املفاريد وعن ردي
عليه حتى يسهل عىل القارئ متييمل كيع املستدر مع الرد عليه.
سمائي املمموىل عمممل ومممل أن لعلممه خالص ما لومممه ،نافع ما لعبمماده ،خدمممة لسممنة
نبيه ﷺ.
كتبه يف أم القرى
يف األول من شهر حمرم لعام 1438هـ
للهجرة النبوية عىل صاحبها الصالة والسالم.
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قال املستدرك يف مقدمة كتابه :احلمد هلل و الصية والسيع عىل رسو اهلل
وعىل خله واحبه ومن ا ّتبع اداه ،أما بعد :فقد شاء اهلل يل أن أقرأ قبل أشهر
كتاب حييى احلجوري الذي ساه بم الرياض املستطابة يف صحيح وضعيف
زج هبم
مفاري الصحابة فأثار استترايب وأمل الشديد ما فيه من اضم ملن ّ
ب ِ
من الص ْح ِ
الكراع وبأحادي هم يف اذا الكتاب الذي يسبق إىل م له سابق
من أال احلديث.
قلتُ  :قوله  " :مل يسبق إىل مثله سابق من أهل احلديث".
اذا غري احيال ،فقد سبق إىل ذلك إماما الصنعة:
 حممد بن إسامعيل البخاري  .ومسلم بن احلجاج يف كتابيهام الوحدان .
 oذكرمها حام

خليفة يف كشف الظنون فقا " :كتاب الوح ان

ملسلم ولإلماع أيب عبد اهلل ُممد بن إساعيل البخاري ،واو :من ليس له
إال حديث واحد من الصحابة" .وقا السيوط

يف ت ريب الراوي

( )362/2عند ذكر كتب البخاري" :و الوح ان واو :من ليس له إال
حديث واحد من الصحابة ذكره البتوي".اام

 oوكذا ذكر اذا احلافظ يف مقدمة الفتح (.)492
 وكذا سبقني أبو حاتم يف مسن الوح ان  ،ذكر هذا ابنه يف املراسيل

( )118و اجلرح والتع يل  ،و العلل وغريه.

زج،
وأي خاأ يف ذكر حديث من تيرس يل الوقوف عىل حدي ه منهم ،وأي ٍّ
وأي اض ٍم حلم يف ذلك .ثم إن ما مجع يف اذا الكتاب او بخصوص من يف
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الكتب الستة  ،و مسن أمح

من املفاريد ،ورواة األحاديث غري املفاريد

أك ر.
قال املستدرك :لقد قسى اذا احلجوري عىل عرشاا الصحابة ،فهضم
حقهم وأنملحلم يف غري منازحلم .واضم العرشاا من أحادي هم ،فو عها يف
غري موا عها .فرأيت أن من أومب الوامباا عيل أن أقوع بحق سنة
رسو اهلل

 ،وبحق احبته الكراع ،فأاحال ما ّعفه من األحاديث.

برزا علته؛ ال طعنا يف
قلتُ  :ليس يف احلكم عىل حديث بأنه عيف أ ُ

السنة ،وال قسوة عىل الصحابة ر وان اهلل عليهم ،وال اضا حلم ،واذه
األلفا اشتملت عىل مبالتة  ،فكتب السنة من قديم وحديث؛ زاخرة باألحكاع
عىل أحادي ها عىل وابط علم احلديث ،و يقل عد من العدو أَن اذا
الصنيع قسوة عىل الصحابة ر وان اهلل عليهم ،و اضم حلم ،و إنملاحلم يف غري
منازحلم ،عياذ ا باهلل من التلو.
و أَمَّا قوله " :إنه رأى من أومب الوامباا...إلخ".
إن كان التصحيال عىل قواعد وأاو احلديث فحيا اي به ،وإن كان عىل
ِ
قواعد املصالال؛
يل
ي
 oلتضعيف ما يستحق التصحيال؛ كم :أثر ابن عمر من طريق اشاع بن التاز.
 oأو تصحيال ما حقه التضعيف ؛ لبعض املقااد الت ال ختفى عىل اهلل ؛
فم ل ذلك عمل ال بركة فيه ،يعود عىل ااحبه باخلذيلة.
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هذا؛ وليعلم أَن كتايب املفاريد طبع طبعته األوىل ،و يابع بعداا إىل
اآلن  ،وأنا وهلل احلمد ماض يف o :العناية به .

 oوتنقيحه ،هعادة طبعه

مرة ثانية.
الصحيال إىل الضعيف،
 oوقد سقط منه بعض األوراق عند الرص ،من
كحدي ث ذو عمرو احلمريي ،الذي أخرمه البخاري يف صحيحه وغريه،
 oأو بيان علة أو شااد يف حديث

اطلع عليها قبل ،ونحو ذلك مما

سينرش بإذن اهلل عقب اذا الرد.
قال املستدرك:
 ...وأسعى بجد هخراج من زج هبم م ن الصحابة يف اذا الكتاب  ،وأ يبني
ما استاعت؛ ما حلم من األحاديث الت أغفلها احلجوري ليوقعهم يف مصيدته،
سواء يف صحيح املفاري أو يف ضعيفه ،رماء امل وبة من اهلل ،و قياما بوامب
النصيحة.
قلتُ :إىل أين يا شيخ ستخرمهم

 ،أمن كتايب الذي سميته مصيدة،

الذي استللت منه فتخرمهم وتنقذام إىل بحبوحة كتابك أع ماذا !
قلت :لقد قا احلجوري يف مقدمة كتابه الرياض املستطابة يف صحيح
وضعيف مفاري الصحابة  :احلمد هلل الواحد األحد ،اهله الصمد ،الذي
يلد ،و يولد ،و يكن له كفوا أحد ،نحمده؛ محدا ال حيد ،و نشكره؛ شكرا
عبده
ال يعد ،و أشهد أن ال اهلل إال اهلل وحده ال رشيك له ،و أشهد أن ُممدا ُ
ورسو ُله.
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أما بعد :فيقو ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ )  ،فأمحد اهلل وأشكره عىل ما أنعم عيل
من نعم عظيمة ،وأملها بعد نعمة اهسيع نعمة طلب العلم الرشع
واالستمرار يف ذلك ،ونعمة ُمبة كتاب اهلل وسنة رسوله

وُمبة علومها

و أالها ،نسأ اهلل عملو مل عىل ذلك ال باا حتى املاا.
اذا وإن من العلوع املفيدة  ،و املباحث النافعة:
معرفة أاحاب رسو

اهلل

 ،والتمتع باملاالعة يف ترامجهم

واالستفادة من افاهتم ،وحسن مكارمهم ر وان اهلل عليهم ،مما يبعث يف
القلوب :التعبد هلل عمل ومل ببالغ املحبة حلم ،وبتض من يبتضهم وبتري اخلري
يذكرام.
وقد اعتنى علاؤنا األميء رمحهم اهلل بذكر ُماسنهم ،ومجع أحادي هم،
ومعرفة املقل منهم يف الرواية من املك ر.
و مما يرس اهلل عمل ومل يل من ذلك:
او مجع ما استاعت الواو إىل معرفته من الصحابة الذين ليس للواحد
منهم إال حديث واحد يف الكتب الستة ومسند أمحد ،وذلك لتر ني:
األول :معرفة الصحابة ر وان اهلل عليهم مع ترميال القو بصحبة من
اختلف يف احبته أو عدع ذلك ،بالرموع إىل ثيثة كتب يف ذلك مامعة،
وا  :االستيعاب البن عبد الرب ،و أس الاابة البن االثري ،و اإلصابة
البن حجر م رمحهم اهلل مجيعا م ّ ،
وقل أن يفوا اؤالء أحد من الصحابة غالبا.

مقدمة

'9
(

علق املستدرك حباشية على قوليّ ":
وقل أن يفوا اؤالء أحد من الصحابة
غالبا" ،فقال " :يف اذا الكيع عن اذه الكتب ال يثة نظر؛ قا احلافظ ابن
حجر يف اإلصابة

(  :) 3- 2/1بعد أن ذكر عددا ممن ألف يف الصحابة،

قا " :فجمعت كتابا كبريا يف ذلك؛ ميملا فيه الصحابة من غريام ،ومع ذلك
حيصل لنا من ذلك مجيعا الوقوف عىل ال ُعرش من أسام الصحابة بالنسبة إىل
ما ماء عن أيب زرعة الرازي قا  :تويف النب

ومن رخه وسمع منه زيادة عىل

مائة ألف إنسان من رمل وامرأة ،كلهم قد روى عنه ساعا أو رؤية".اام
قلتُ  :قو أيب زرعة اذا ،ذكره العراق يف التقيي واإليضاح ( ،)305/1

ونقله السيوط يف ت ريب الراوي بلفظني:

األول( :بعدد مائة ألف وأربعة عرش ألفا) ،وقا  :ويف اذا التحديد هبذا

العدد املذكور نظر كبري ،..إىل قوله :و أقف له عىل إ سناد ،وال او يف كتب
التواريخ املشهورة ،وقد ذكره أبو موسى املدين يف ذيله ،بتري إسناد.
و اللفظ الثاني :بلفظ( :زيادة عىل مائة ألف) ،بدون حتديد ،كا نقله الشيخ
ربيع انا.
و أمد من أخرمه غري العراق  ،قا يف التقيي واإليضاح  :و املومود
عن أيب زرعة باألسانيد املتصلة إليه تر التحديد ،و أ م يمليدون عىل مائة
ألف ،عا رواه أبو موسى يف ذيله عىل الصحابة البن منده  ،إىل أيب معفر
أمحد بن عيسى احلمداين ،قا  :قا أبو زرعة فذكره.
ثم قا العراق  :واذا قريب لكونه ال حتديد فيه هبذا القدر اخلاص.
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قلتُ  :أبو معفر أمحد بن عيسى احلمداين،

أعرفه ،ولعله أمحد بن

عيسى بن عيل بن مااان أبو معفر الرازي ،م مم يف ميزان االعت ال  ،ونقل
عن أيب نعيم أنه قا " :ااحب غرائب".فهذا
وأما قو كعب بن مالك

ي بت عن أيب زرعة.

عمن سار مع النب

إىل غملوة تبو (:ال

حيصيهم ديوان حافظ)  ،فهذا اللفظ يالق عىل الك رة ،وليس فيه أن عددام
كا ماء عن أيب زرعة يف اذا األثر.
وال نعلم نصا يف القاع بتحديد عددام وقد قا احلافظ يف اإلصابة :
قرأا بخط احلافظ الذاب من ظهر كتابه التجري  :لعل اجلميع ثانية أالف
إن

يمليدوا

ينقصوا.

قلتُ :إن كان اذا بخصوص الرواة فله ومه ،وإن كان مع غريام مع النساء
ت له رواية؛ حلذا قيدنا
واألطفا فيظهر أ م أك ر ،وكان كيمنا يف سياق من ُع ِرف َ ْ
يف املقدمة بقولنا" :معرفة ترامم اؤالء الصحابة".
قال املُسْتَدْرِك :
الترض ال اين :او معرفة مفاريد الصحابة حيث إن الصحايب الذي ليس له
إال حديث واحد قد ي بت اسمه وحدي ه يف الذان ،واذه تعترب من غرر الفوائد؛
أن يعلم أن ذلك الصحايب ليس له إال حديث واحد يف الكتب الستة أو سائر
الكتب ،فإذا كان بعض علائ نا رمحهم اهلل قد اعتنوا با تفرد به مسلم عن
البخاري ،أو با تفرد به البخاري عن مسلم ،وانف يف ذلك عدد من العلاء
كابن امللقن و غريه ،فالعناية بذكر من ليس له.إال حديث واحد أثبت يف الذان
وأرغب إىل النفس.
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علق املستدرك حباشية على قولي(واذه تعترب من غرر الفوائد) فقا " :ال

من غرر الفوائد أن يكون للصحايب أحاديث فتتهاون يف البحث عنها ،ثم تضعه
يف عيف املفاريد ؟!!".
قلتُ :شرطي يف أول الكتاب:
 oأن من كان له حديث يف الكتب الستة و مسند أمحد ،أذكره ،وأنقل قو
من نص أنه ليس له إال حدي ا واحدا إن ومد ذلك.
و اذا الذي نص عليه بعض احل ّفا أَن ليس له إال حديث واحد او الذي
عنيته بقويل يف مقدمة املفاريد " :أو سائر الكتب" ،عىل ما نصوا عليه.
أما أنا فليس رشط إال الكتب الستة وأمحد ،إال ما اتفق يل مما زاد عليها
لتري حت ٍر  ،وذلك لقلة املصادر عندي حني تأليفه ،ولضيق وقت  ،وكان يف نيت
إن يرس اهلل يل سعة يف الوقت  -أن أحاو تناو عديد من الكتب سوى ماذكرا.
َأر نصا هماع؛ رمعت إىل حتفة األشراف للحافظ اململي ،أو
 oفإن
لم مسن أمح ؛ فإن كان له مفرد احيال ،أذكره يف صحيح املفاري .
وكون األئمة قد انفوا يف ذلك كا تقدع يف ت ريب الراوي النوع
ِ
يرو إال حدي ا واحدا ،وذكر مجلة من
احلادي والتسعني :معرفة من
األحاديث يف ذلك؛ فإن اجلمع فيه يعترب من غرر الفوائد.
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قلت:
معلت طريقت يف اذا البحث أين أ ذكر الصحايب الذي ال أعلم له إال
وقد
ُ
حدي ا واحدا يف الكتب الستة ومسند أمحد أو يف سائر الكتب متحريا يف ذلك
بيان درمة احلديث من حيث ثبوته ،و عفه كا او املعتاد يف سائر بحوثنا
بحمد اهلل مستفيدا من حتفة األشراف للحافظ اململي ،و املعجم الكبري
للارباين ،و اآلحاد املثاني البن أ يب عاام ؛ فإن طريقة الارباين يف الكبري
وطريقة ابن أيب عاام يف اذا الكتاب قد تكون متقاربة.اام
قال املُسْتَدْرِك :و على احلجوري يف هذه املقدمة مآخذ:
 -1ا ّدعى احلجوري :نعمة ُمبة كتاب اهلل ،وسنة رسوله

 ،وُمبة

علومها.،وأالها ،نسأ اهلل –عمل ومل  -عىل ذلك ال باا حتى املاا.
أقول:
اذا االدعاء ال يرى أال السنة واحلديث املعارصون من ه شيئ ا؛ في تراه إال
فرقا جلمعهم يف شتى البلدان.
خصيا حلمُ ،م َفارقا حلمُ ،م ي
علق املستدرك حباشية على قولي(كا او املعتاد يف سائر بحوثنا) فقال:

"إنك لضعيف التحري عن ثبوا أحاديث الصحابة الذين و عتهم يف عيف
املفاريد ،وال ندري ما او حالك يف سائر بحوثك"

.

قلتُ :اذه دعوى خاوية عن الرباان ،و احلمد هلل أين يف سائر كتب
أحترى أن أسري عىل أاو أال احلديث و ااايحهم ،في أُ َ يعف ما أراه
وأاحال ما أراه باحلوى.
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وأما قوله " :ا ّدعى احلجوري :نعمة ُمبة كتاب اهلل وسنة رسوله

وُمبة علومها وأالها. " ..
قلتُ :يا سبحان اهلل!!

الشيخ ربيع ال يرى يل من نعمة ُمبة كتاب اهلل وسنة رسوله ،إال جمرد
اال يد عاء .
الد ين؟!
فاذا بق يل من ي
إذا كان ليس يل من ُمبتها إال اال يدعاء ،فصدور م ل اذا من الشيخ ربيع
يف حق أتركه حلكم اهلل العيل الكبري.
أما قوله " :ال يرى أال السنة و احلديث املعارصون منه شيئا".
قو عىل أال السنة ،بل ال أعلم من أال السنة من قا بقولك اذا:
فهذا ت ّ
إنه ليس ِيل من ُمبة كتاب اهلل و سنة رسوله إال اال يدعاء ،و عليه فإنك تنسب إىل
أال السنة ما

يقولوه ،واذا ليس من األ مان ة العلم ية .

فرقا جلمعهم يف شتى
وقوله " :في تراه إال خصيا حلم ُم َفارقا حلم ُم ي
البلدان".
قلتُ :اذا من باب ذلك امل ل :رمتن بدائها و انسلت ،وقد أبنت ذلك يف

مقدمة اجلملء األو من رسالة :النصح الرفيع للوال العالمة الشيخ ربيع
وا منشورة يف موقع .

+
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قلتُ فيها:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن ُممدا عبده
ورسوله

،

أما بعد:

فإننا ال ندري ما مومب إشعا الشيخ ربيع -حفظه اهلل  -للفتنة يف الدعوة
السلفية باليمن منذ عدد سنني؟!
بالتحريش بني دعاهتا!
والت وير والعصبية مع اذا د اذا!
بأفعا عجيبة ،وددنا أنه -وفقه اهلل  -امتنبها؛ أل ا بعيدة كل البعد عن
أفعا علاء احلدى احلريصني عىل سيمة املؤمنني من الفتن الذين نحسبه -إن
شاء اهلل  -منهم ،وأشبه ما تكون بأفعا من ُي سمون بالسياسيني السائرين عىل
(فرق َت ُس ْد).
ذلك املبدأ اخلاطئ ،ي
وكان من ذلك:
عيل ،قبل ثورة أحد طيب اذا الدار؛ ومن ثار معه
أنه اشتتل بالتحريش ّ

علينا وعىل اذه الدار الت تربوا فيها من زمن شيخنا مقبل

وبعده.

 oفي درينا إال وأبو مالك الريايش رمع من مكة وللس مع بعض
الايب وأال البيد بكيع رس؛ واو أن الشيخ ربيعا يقو  " :أبعدوا احلجوري
عن الكريس وليكن البديل مومود ا"!!!
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فافتتن وفتن بذلك أبو مالك الريايش أيا فتنة ،حتى أدى إىل رصفه عن
طلب العلم بدماج ،ونمل إىل الشيخ ُممد بن عبد الوااب يف احلديدة .
وحينها طلب منه الشيخ ُممد أن يكتب اعتذارا ،فكتب ورقة اعتذر فيها
مما انع ،وذكر أَن ذلك بتحريض ممن كان يظن أنه ال يصدر منه اذا اخلاأ
العظيم!!!.
وسجلت يف درس العرص ،وبعداا ذاب أبو
و ُق ِرئت الورقة عىل الايبُ ،

مالك يشتتل عىل سيارة باألمرة.

وملا شاع ذلك؛ أنكره الشيخ ربيع – وفقه اهلل  -أشد اهنكار!!!
ونرش عنه أخونا أبو مهاع الصومع أنه قا " :أنا أقو اذا يف الشيخ
حييى؟؟! وقد مسك الدعوة السلفية باليمن بيد من حديد ،وال يصلال حلا إال او
وم له".
واتصل الشيخ ربيع -وفقه اهلل  -واهلل شهيد وأنكر ذلك أشد اهنكار!!!.
وقا  :أنت تصدق اذا الكيع من أيب مالك؟ أبو مالك كذاب!!!
فقلت :يا شيخ؛ حتى وإن ادر منك ذلك سهل؛ فحالنا كا قيل:
ُم ا س م م م منه بِ م م م أَ ِ
وإذا احلب ي م مب أ ت م مى بِ م َذ نب و ِ
لف َش م م م ِف يع
اح م م د
َم م م م ا َءا َ
َ
ُ
وأكد اذه املكيدة الشيخ ُممد بن معبد الوااب الواايب ! ملا خرمنا
رحلة دعوية  ،ومررنا باحلديدة فجلسنا مجيعا يف بيته أنا واملشايخ ،فارق اذا
املو وع متأملا من ادوره من الشيخ ربيع ،وأنه سمعه يقو " :أبعدوا
احلجوري عن الكريس" ...إلخ!!!.

+
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ويف ذلك املجلس قا الشيخ ُممد الواايب :الشيخ ربيع ماسوس!!!
يمدح املسئو (اليمن ) الفيين الذي عنده وع نده من املعايص ،ويأمر بإبعاد
الشيخ حييى من عىل الكريس!!!.
وبق املشايخ منقبضني من اذه احلرشة مدة حتى أن بعضهم كان يعتمر
وال يملور الشيخ ربيعا!!!.
 oوبعد ذلك بأياع ثارا فتنة العدين بعد رموعه من العمرة.
و ُفتِ َن من ُفتِ َن هبا ممن كانوا عندي يف احللقة ،فنصحت بالبعد عنها،
فازدادوا بعدا وعتوا وشدة ،فدعوا املشايخ أن ينصحوه فجاءوا ،ونصحوه عن
ذلك التسجيل من دماج إىل الفيوش.
واتُّفِق على:
 توقيف التسجيل.
 وعىل أن املسجد الذي يبنى يف الفيوش يكون حتت نظرنا مجيعا.
ويف ذلك املجلس نفسه قا العدين" :ال أخفيكم أنه بعد انتهاء فتنة
البكري ،قا بعض الناس :قم أنت!!! ".
واذا القو ال أزا أذكره ،ولعل من كان حاضا يذكره.
ومضت أياع عىل ذلك احلا وشاع اخلرب أن الشيخ ُممد بن عبد الوااب
يقو عن بعض املشايخ منهم الشيخ ربيع أنه ماسوس ،فلم يقل الشيخ ربيع
شيئا حتى امتمعا يف بيته بمكة ،وأُ
خربا أنه عفا عنه.
ُ
 oفرمع الشيخ ُممد حيمل من احلقد علينا ما اهلل به عليم!!!
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عيل وفتنة واسعة
وقاع بنظري ذلك التحريش وأشد ألال البيد وغريام ّ

ا ارتن وغريي من إخواننا إىل الرد عليه وبيان فتنته.

 oوال يملا الشيخ ربيع عامي عىل توسيع دائرة الفرقة بيننا!!!
حتى إنه يذاب حيج أو يعتمر بعض طييب من الدار فيملورونه فيعايهم
الشيخ ربيع مرعة حتريض وحتريش علينا!!!
وينفعل عىل من خيالفه وال يقبل حتريشه علينا تارة ،ويلني له أخرى!!!
فمنهم من تعجب من اذه األقوا  ،و يقبل منه وام ك ري ،ومنهم من رمع
وافتتن ،وقلب لنا وهخوانه يف الدار ظهر املجن.
 oوينرش انا وانا أين ملست مع الشيخ ربيع فقا يل ،وقا يل :إن
الشيخ حييى حدادي وأن الدار فيها حدادية.
اذا وقد كان أبو احلسن املرصي يف ي علينا هبذه التهمة الباطلة ،فرد عليه
الشيخ ربيع خنذا !!! بأن اؤالء أال سنة فإما أن ت بت عليهم ذلك فتستربئ
لدينك وعر ك ،وإما أن تدان هبذا الظلم والتجن عىل أال السنة ونحو اذا
الكيع مدون يف رده عىل أيب احلسن بنصه.
وملا اشتد منه اذا التحريش -عفا اهلل عنه  -رأيت أن البد من النصال له،
وتذكريه بتقوى اهلل عمل ومل وإيقافه عىل اذه األخااء املرضة بالدعوة فنصحته
يف رشيط بعنوان( :النصح الرفيع للوال العالمة الشيخ ربيع) واو اجلملء
األو !.
فس َكت بعد ذلك مدة ،ولكن ال يملا مشتدا يف التهييج علينا! والنعش
واملدح ملن قد أ ُثريوا علينا ونحن اابرون؛ إميال له وحراا عىل سيمة
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الدعوة؛ وألن األعداء من الرافضة وغريام ي بصون بنا بني احلني واآلخر ،مع
ما نحن فيه من االنشتا بأمور الدعوة والايب.
فجاءا فتنة الرافضة وعدوا م علينا سبعني يوما حتت احلصار ،وقذائف
النار فتار املسلمون مما حصل وقاموا معنا د الرافضة بلسان احلا واملقا .
ومن أ حسن من قاع قومة مرشفة خنذا الشيخ ربيع ،شكر اهلل له ولسائر من
قاع معنا عىل ذلك العدوان التاشم ،وبعد ذلك قا العيمة ربيع َح ِفظَ ُه اهللُ
انتهت املشاكل بين وبني الشيخ حييى إىل األبد !!!.
ِ
رش ذلك عنه.
كا ُن َ
فحمدنا اهلل؛ عىل نعمة األخوة وزوا الفتنة ،وحصل بيننا تواال ك ري
وخري ك ري ،وألقى كلمة إلينا عىل احلاتف طيبة ،وطلب من أن ألق كلمة
لايبه يف جملسه فألقيت كلمة خمترصة ،وقلنا كا ذكر اهماع ابن القيم

يف

زاد املعاد :
قد ينعم اهلل بالبلوى وإن عظمت

وي ب م متيل اهلل ب ع م مض ال ق م موع ب م م مالنعم

لعل من حكمة اهلل تعاىل يف ابتيئنا ببت الرافضة لتجتمع كلمة أال السنة
عىل احلدى ومضينا عىل ذلك اخلري.
وكان املشايخ قد خذلونا يف قضية الرافضة ،خذيلة أنكراا عليهم الشيخ
ربيع وغريه من خواص الناس وعوامهم.
فذاب املشايخ إىل احلج (1433ام) ُممد بن عبد الوااب واهماع
وُممد الصوميل ،والذماري والربع  ،وأخربنا من كان حاضا أنه نصحهم
بالقياع مع إخوا م يف دماج إذا اعتدى عليهم الرافضة وشنع عىل بعضهم
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ببعض الكلاا حني عار ه يف ذلك ،وذكروا كتاب اإلبانة للشيخ ُممد
اهماع فذكر أنه ينبت أن يلتى وعىل ذلك تفرق إخواننا من عنده.
 oثم عاد إليه املشايخ بعد اذه اجللسة واهلل أعلم ماذا أبرموه فيها وخرج
الشيخ ُممد بن عبد الوااب ،بعداا قاع برحلة يف عدد من مدن اليمن يشن
عيل وعىل إخواين وطييب وطيب شيخنا
ألفا التبديع ويل ّوح بالتكفري ّ

ممن يف اذه الدار وغرياا من أال البيد وغريام بتري أدنى براان وال حجة

عىل تلك احلملة املفتعلة الت استلموا فيها بعض دور الرافضة علينا فتارة
يقو :
 إننا جر يف غري ُمل احلجر واذا غري احيال.
 وتارة يقو إننا نلملمهم بالتقليد لنا.
و يفصال بحجة تومب ذلك البت والعدوان وإشتا الناس بالباطل كا
او معلوع يف كيمه املنشور عىل بعض الشبكاا.
واملشايخ اآلخرون باألخص الشيخ ُممد اهماع والربع وعبيد اجلابري
وفين وفين ،اذا حياو أن يلب الترض بكلمة واذا بأخرى؛ وكأن األمر
مؤامرة وتسلسل فين يقوع واآلخر يعضده ،أو يقوع بعده للفتنة عىل دماج
وأالها  ،نظري ايلان اخلوارج وتعبئة بعضهم بعضا بالباطل عىل أمري املؤمنني
ع ان بن عفان

 ،ويتعامون ع ن حصو خمالفاا من بعضهم ال ينكراا

عليه اآلخر ،وقد كانوا قبل ذلك ينكرون أدنى منها.
 oوكان من ذلك التسلسل املتكتك أن ثار الشيخ ربيع َ -وف َق ُه اهللُ  -علينا
بحملة من التهم املجازفة والرم بأشد التلو وأنه ال أشد منا غلوا ،وال أض منا
عىل الدعوة السلفية ،وغري ذلك من العظائم ،وتبديع أمة من الرما والنساء
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الدعاة إىل توحيد اهلل ،وسنة رسوله

 ،املؤلفني واحلفا

لكتاب اهلل،

والقائمني يف ومه أال األاواء من رافضة وغريام فريميهم بم( :الالو) الذي او

من أشنع البدع!!!.

وزين هلم السعي هلدم جهود دعوة سلفية:
 قائمة باخلري واحلدى.
 و د كل باطل يظهر يف الساحة با تستايع من قوة ،منذ قرابة
نصف قرن إىل اآلن.
فاعتدى عليها الشيخ ربيع ومن ميشهم أو ميشوه عىل ذلك عافانا اهلل
وإياام من الفتن ،با يومب عليهم إبراز احلجج املربأة حلم أماع اهلل عمل ومل
وأماع ااحل عباده عىل مومب ومكلف اذه الفتنة  ،والتعصب علينا والتبديع
أو التوبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل من ذلك.
وأسأ اهلل أن يدفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بان.
سبحانك اللهم وبحمد  ،أشهد أن ال إله إال أنت أستتفر وأتوب إليك.
كتبه
 /22من شهر مجادى األوىل 1434هـ
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قلت:
" -2اذا وإن من العلوع املف يدة واملباحث النافعة :معرفة أاحاب رسو
اهلل

والتمتع باملاالعة يف ترامجهم واالستفادة من افاهتم وحسن

مكارمهم ر وان اهلل عليهم مما يبعث يف القلوب التعبد هلل عملومل ببالغ
املحبة حلم وبتض من يبتضهم وبتري اخلري يذكرام".
قال املستدرك :أقول:
إن كتابه اذا

يتضمن ما يبعث عىل حب الصحابة من االستفادة من

افاا الصحابة وحسن مكارمهم ...إلخ".
قلتُ:
ال شك أن العناية بعلم احلديث سواء التصنيف فيه عىل أسانيد مك رهيم أو
مسانيد مقليهم يف الرواية؛ إنه من العلوع املفيدة  ،سواء كان مك را أو مقي ،إن
اذا من الفوائد العلمية ا لنافعة ،الت قد اعتنى هبا عدد من أئمة احلديث كا
سبق اهشارة إليهم ،و إنكار كون ذلك من العلم النافع ،عناد ومكابرة.
يشتمل ،فإن

وسواء اشتمل كتايب اذا عىل ذلك ،الذي أمحفته أنت ،أو
بت فيها ،باع ة يف قلب املؤمن احلق عىل
رشا إليها و ر ّغ ُ
اذه الصفاا الت أ ُ

ُم بتهم و بتض من يبتضهم وبتري احلق يذكرام ،و انظر سياق كيم من
قويل اذا " :و إن من العلوع املفيدة ...إلخ" ،ال فيه ما ينتقد بعل ٍم وورع.

+
)22
قال املُسْتَدْرِك :
بل عمله يف اذا الكتاب م و خااة قسم عيف املفاريد م

يقدع فيه ما

يبعث يف النفوس ُمبة اؤالء الصحابة واالستفادة من افاهتم وحسن
مكارمهم ،بل قد يوقع بعض من يقرؤه من اجلهيء يف يشء من غماهم واضم
حقهم.
ويوقع األسى وشديد التأ يف نفوس ُمبهم و املبجلني حلم.
قلت:
ُ

ال تستايع أن ت بت أن ما ذكرته يف عيف مفاريد الصحابة ،بذكر حا سند

ذلك احلديث و بيان علته ،أن اذا يعترب غماا و اضا للصحابة

،

وإال كان:
 oكل من َ ّعف حدي ا حسب أاو أال احلديث ؛ أنه واقع يف اذه التهمة
اخلارية.
 oو سيكون لك من ذلك قسط وافر من اذه التهمة و اخلار يف األحاديث
الت حكمت عليها حسب أسانيداا بالضعف.
 oبل حكمك عىل اشاع بن التاز

بالضعف بتري حجة ،مومب لضعف

مجلة من أحادي ه الصحيحة الت روااا فضعفته عىل غري أاو احلديث.
قوله  " :ويوقع األسى وشديد التأ يف نفوس ُمبهم و املبجلني حلم".
سأا به إليهم
قلتُ :اذا هتويل عىل املعتاد منك ،و إال فا الذي أ ُ

حتى يكلف اذا األسى وشدة التأ .

،
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قال املُسْتَدْرِك :
 -3وعىل قوله" :ولقد اعتنى علاؤنا األميء رمحهم اهلل بذكر ُماسنهم
ومجع أحادي هم ومعرفة املقل منهم يف الرواية من املك ر".
واد ،و أنت وكتابك يف ٍ
اؤالء العلاء األميء و تآليفهم اذه يف ٍ
واد خخر؛
علا وتعامي مع الصحابة و أحادي هم.
قلتُ:
اذه دعو ى مائرة ،فليس يف كتايب اذا وال يف تعاميل معهم

أدنى

إساءة عياذا باهلل ،وا لكيع الذي ال يستند إىل العد واهنصاف ،يعود عىل
ااحبه بالرضر.
قال املُسْتَدْرِك :
 - 4و عىل قوله " :و مما يرس اهلل عمل ومل يل من ذلك او مجع ما استاعت
من الواو إىل معرفته من الصحابة ا لذين ليس للواحد منهم إال حديث واحد
يف الكتب الستة ومسند أمحد وذلك لتر ني؛
األو  :معرفة الصحابة ر وان اهلل عليهم مع ترميال القو بصحبته من
ا ختلف أو عدع ذلك بالرموع إىل ثيثة كتب يف ذلك مامعة ،االستيعاب
البن عبد الرب ،و أس الاابة البن األثري ،و اإلصابة البن حجر م رمحهم
اهلل مجيعا م ّ
وقل أن يفوا اؤالء أحد من الصحابة غالبا.
الترض ال اين :او معرفة مفاريد الصحابة حيث إن الصحايب الذي ليس له
إال حديث واحد قد ي بت اسمه وحدي ه يف الذان ،واذه تعترب من غرر الفوائد؛
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أن يعلم أن ذلك الصحايب ليس له إال حدي ث واحد يف الكتب الستة أو سائر
الكتب ،فإذا كان بعض علائ نا رمحهم اهلل قد اعتنوا با تفرد به مسلم عن
البخاري ،أو با تفرد به البخاري عن مسلم وانف يف ذلك عدد من العلاء
كابن امللقن و غريه ،فالعناية بذكر من ليس له إال حديث واحد أثبت يف الذان
وأرغب إىل النفس".
قال :املستدرك :فمما يؤخذ عليه يف هذا املقطع :
أ  -أنه يف كتابه اذا ال ي مم للصحابة ،بل وال ي ىض عنهم .
قلتُ:
أما قوله ال يرتجم للصحابة ،فهذا عجيب ألمرين:
أحدهما :أين أذكر خمترص ال مجة ،وأحيل إىل ثيثة من أاو مصادر

ترمجتهم.

ثانيا :أن كتايب اذا مو وعه يف مفاريد الصحابة حسب ما ذكرا من

الرشط يف ذلك ،وليس مو وعه ال مجة لكل واحد منهم حتى أثقل الكتاب
با قد كفانا فيه من أرشا إىل ترامجهم فيها من الكتب وغرياا.
ِ
و أسوأ من ذلك قوله :أين ال أترىض عنهم ،إشارة إىل مقصده من رميي
بعدع حبهم عياذا باهلل.
وأنت ترى يف أو مقدمت للكتاب و أنا أقو معرفة أاحاب رسو اهلل
 ،والتمتع باملاالعة يف ترامجهم ،واالستفادة من افاهتم ،وحسن
مكارمهم ر وان اهلل عليهم ،ويف اذا ا لكتاب ال يض عنهم و مجيع كتب

مقدمة
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ال يض عنهم ،إال إن حصل سقط ال يض عنهم حني

الرص ،اختصارا م ن بعض الكتاب ،أما أنا وهلل احلمد فأتقرب إىل اهلل تعاىل
بحبهم و ال يض عنهم.
أقولُ:

لشيخنا العيمة الوادع

وانظر من نسخ كتاب الصحيح املسن
يف كل حديث ،مع َأن شيخنا
أن ي بت

ّ ،
قل

يف دروسه وخابه ال يذكر

النساخ أو حيصل حذفها من بعضهم
احابيا غالبا إال ترىض عنه ،و اذا إما من ّ
اختصارا كا ترى مجلة من كتب السنة.
 ،ال جتد

واكذا يف مجلة السلسلة الصحيحة للعالمة لأللباين

ال يض عنهم يف كل حديث  ،و ك ري من كتب احلديث كذلك ،و شأين و حب
و إمييل هلل عمل ومل و كتابه وسنة نبيه والصحابة الكراع ر وان اهلل عليهم
ِدي ٌن  ،أدين هلل عمل ومل به  ،سواء عرفته أو محدته.
و يف خي قراءيت لم :صحيح مسلم

 ،أقو  :يا ليت أنه ذكر فيه

ال يض عنهم يف كل حديث أخرمه يف صحيحه  ،و ال أظن أن الشيخ ربيعا
يل من أنن ال أحب الصحابة
لرؤ أن يرميهم با ي
يلوح به إ ّ

وأطعن فيهم،

عياذا باهلل.

بل وكتاب بني اإلمامني مسلم و ال راقطين للشيخ ربيع ّ ،
قل أَ ْن جتد
ال يض عليهم فيه ،حسب ما ا طلعت عليه منه.
و خيار ببايل من الظن بالشيخ ربيع ما يلوح به عيل يف مقدمته اذه الت
أر أنه ترىض عنهم فيها يف مو ع واحد؛ إال ما نقله عن .
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وهذا من العجائب !!

لكونه يف سياق نقدي ،للتوال إىل رمي بالاعن يف الصحابة عىل ج
الروافض ،ومن أمل اذه املحاولة الفاشلة ركب الشيخ ربيع الصعب والذلو .
قال املُسْتَدْرِك:
ب  -أن عمله يف قسم عيف املفاريد ال فائدة فيه ،بل يف عمله الرضر عىل
الصحابة الذين أودعهم فيه.
ومن املتالااا الشديدة أن يعترب اذا العمل املجحف من غرر الفوائد.
فا ا

اذه الترر من الفوائد الت

ت تب عىل معرفة أنه ليس حلذا

الصحايب أو ذا إال حديث واحد عيف أو حديث واحد احيال  ،مع أن له
حدي ا خخر أو أحاديث؟
ِ
إن اذه اال يدعاء َلم ِم ْن َق ْل ِ
احلقائق.
ب
قلتُ:
لقد اعتنوا بذكر من ليس له إال حديث واحد يف البخاري أو مسلم أو
كليها ،و يذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عىل أن ذلك من الفوائد،
قلة أو ك رة؛ أَن اذا
وال شك يف ذلك؛ أن معرفة رواة األحاديث عن النب
من الفوائد ،و قد انف يف ذلك ابن حملع

كتابه :أمساء الصحابة الرواة

وما لكل واح من الع د  ،و ابن اجلوزي يف كتابه تلقيح فهوم أهل األثر ،
واعتنى العامري يف كتابه

الرياض املستطابة مبا للصحابة الرواة يف

الصحيحني  ،فيذكر كم له حديث متفق عليه  ،وكم له يف البخاري ،وكم له يف
ب احلقائق يف اذا !!!
مسلم فأين َق ْل ُ
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عند من حتىل باهنصاف ومانب التكلف واالعتساف.
قال املُسْتَدْرِك:
جتر ك ريا من اجلهيء بل من طيب
إن يف اذا العمل جلناية عىل اؤالءُّ ،
العلم إىل الشك يف احبتهم ،وجتلب الفرح ألعداء الصحابة الكراع.
ومما يؤ ؛ أن اذا الرمل قلا يرمال احبة الصحايب ،بل يف التالب يميل
عىل ترميال عدع احبة الصحايب أو ذا .
 -5عىل قوله " :وقد معلت طريقت يف اذا البحث أين أذكر الصحايب
الذي ال أعلم له إال حدي ا واحدا يف الكتب الستة و مسن أمح

أو يف

سائر الكتب متحريا يف ذلك بيان درمة احلديث من حيث ثبوته و عفه كا او
املعتاد يف سائر بحوثنا بحمد اهلل ،مستفيدا من حتفة األشراف للحافظ اململي
و املعجم الكبري للارباين ،و اآلحاد املثاني البن أيب عاام ،فإن طريقة
الارباين يف الكبري

وطريقة ابن أ يب عاام يف اذا الكتاب قد تكون

متقاربة.
أقول:

إنه يف قسم عيف املفاريد يتحر من قريب وال من بعيد يف ثبوا احة

أحاديث الصحابة الذين أوردام يف اذا القسم املظلم؛ بل او .يتحرى إثباا
ٍ
ٍ
هتور
مهل باألحاديث النبوية ،و
عف اذه األحاديث ،األمر الذي ينبئ عن
يف األحكاع بالتضعيف حلذه األحاديث.
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قلتُ:
مجع يف املفاريد ،كان القصد منه الصحيال منها حسب الرشط املذكور،
ويف أثناء ذلك مرا يب أحاديث عيفة ،فجعلتها يف أخر الصحيحة ،فأذكر أَن
أال احلديث احيال بشوااده ،واو عيف عن ذلك الصحايب املفرد بعينه ،
إن اال متنه بشوااده ،أو عن احايب خخر ،مع نقيل هثباا احبته ،إال من
نصوا عىل أنه ال احبة له.
و كتب الملوائد و كتب العلل زاخرة هبذه الاريقة ،يف كون احلديث قد
يكون احيحا عن احايب أو أك ر ،واو بذاته عيف عن احايب أو أك ر،
فيقا  :اال عن فين و يصال عن فين.
ومن يصال حدي ه ال يعترب إلتاء لصحبته!!! وطع نا فيه ،فقد ومد عدد من
الصحابة ،احبتهم م بتة ،وال ت بت حلم رواية ،كا أنه ليس قدحا و ال اضا
يف احايب ظهرا علة حدي ه ،فإن ومهت يف بعض منها فضعفته لعدع ع وري
عىل شااد له ،أ و اححته لعدع اطيع عىل علة خفية فيه ،فيكف تنبيه
عىل ذلك هايحه يف طبعة أخرى ،بدون اذا اخلضم من التحقري والتهويل
والظلم .
و ال أعلم أين تعمدا ذكر حديث احايب له أك ر من حديث احيال عىل
أنه من املفاريد ،إال إذا كان له حديث احيال ،وله أك ر شديدة الضعف فكيف
ي بت سنده إليه أنه من الرواة له عن رسو اهلل

ينسب إليه حديث
ب احلقائق ،ال ما ذكرته.
او َق ْل ُ

 ،واذا
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و ال مانع من حصو وام يل ،أو قصور يف طبعة أوىل ،ويتم إن شاء اهلل
تداركه فيا يليها من الابعاا .لذلك قلت :كنت أظن أن للشيخ ربيع مكنة يف
علم احلديث تربو به عن اذ ا املستوى.
قال املُسْتَدْرِك:
فك ري من األحاديث الت حكم عليها وعىل أاحاهبا بالتفرد ،لو كان
زج هبا و بمن روااا من الصحابة يف عيف
مادا يف التحري يف ثبوهتا ملا ّ
املفاريد ،فقد يكون لبعض الصحابة الذين أوردام يف اذا القسم املظلم
حدي ان ،و لبعضهم ثيثة أحاديث ،ولبعضهم أربعة أحاديث ،ولبعضهم .مخسة
أحاديث [  . ]1ومع ذلك يوردام يف اذا القسم املظلم.
ومن أ ساليبه استخدامه الشدة يف نقد رواة األحاديث و احلكم عليهم.
فمن يقو فيه الذاب ُ " :و يثق" ،ويقو احلافظ ابن حجر فيه " :مقبو ،":
 ...يقو فيه احلجوري" :جمهو حا  ،:أو  ":جمهو ") .
قلتُ:

يف مقدمة تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ،و او من أقرب كتب
ال امم إىل أيدي طيب العلم ،بيا ُن ااايحه يف اذا ،أَن من قا عنه
يف التقريب  :مقبو  ،فف املتابعاا ،و إال فلني ،قا

[  ]1تقدع التنبيه عليه يف األسار قبله.

:
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"السادسة  :من ليس له من احلديث إال القليل ،و ي بت فيه ما ي

حدي ه

من أمله ،وإليه اهشارة بلفظ :مقبو  ،حيث يتابع ،وإال فلني احلديث".
ّ
مل ما يقو هبذه الصيتة :و يثق،
يف الكاشف
واكذا ترى الذاب
عىل ما ذكره ابن حبان يف ثقاته جمرد ذكر ،ال نصا عىل توثيقه و يوثقه
معترب خخر ،وعىل ذلك أم لة ياو ذكراا.
في شدة يف ذلك ،و إن كان ال بد لك من القو بالشدة يف ذلك؛ فهو
عليهم ال عيل ،ثم ال حديث جمهو احلا أو جمهو العني ،مذكور يف كتب
علم احلديث من قسم الصحيال أو من قسم الضعيف؟
قال املُسْتَدْرِك:
ليتوال هبذا األسلوب إىل تضعيف اذا احلديث أو ذا  ،وال يبحث بعد
ذلك عن ومود متابعاا أو شوااد ترقيه إىل درمة احلسن أو الصحيال لتريه،
مع ومود اذه الشوااد الت يتعامى عنها اذا الرمل.
قلتُ:
اذه دعوى غري احيحة.
فمن قرأ كتايب اذا الرياض املستطابة يف مفاريد الصحابة  ،فضي عن
غريه؛ يرى باين اذه الدعوى بقراءة أو حديث يف الكتاب  ،فضي عا عدا
ذلك  ،و أ ا دعوى ال حقيقة حلا و أنن -بحمد هلل  -أحترى ذكر الشوااد
واملتابعاا.
و إن حصل من عدع الع ور عىل بعض منها ،إما لضعف املصادر أو لتري
ذلك ،فهو مهد برشي ال خيلو من عجمل و تقصري.
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قال املُسْتَدْرِك:

َو ِم ْن َ
حت ير ِيه لتضعيفه بعض األحاديث أن ُيذكر يف مصادره الت التملع
الرموع إليها م ل اإلصابة و أس الاابة و مسن أمح أَ ْن ُيذكر حلؤالء
الصحابة يف اذه املصادر أو بعضها حدي ان أو ثيثة ،فيحيد عنها ،ثم يذاب
إىل :سنن أبي داود

أو سنن النسائي أو سنن ابن ماجه م ي ،فيأخذ

منها احلديث الذي يتحرى تضعيفه فيضعفه ،واذا العمل يك ر منه.
وسريى القارئ الكريم اذا الترصف املريب ،نسأ اهلل العافية من اذه
البييا و الرزايا.
ومن غرائبه الت انفرد هبا؛ أنه معل قسا خااا لألحاديث الت ُيضعفها
ويملج هبا وبأاحاهبا يف اذا القسم.
ّ .
و أنا ال أعرف له سلفا يف اذا العمل حسب علم .
قلتُ:
أما عرفت مجيع الكتب الت ُانفت يف األحاديث الضعيفة ،ال قبل العيمة
األلباين

و ال بعده .

أمل تطلع على كتب:
العلل ،و كتب التخاريج ،كم :الب ر املنري البن امللقن ،و التلخيص
البن حجر ،و نصب الراية للمليلع  ،و املقاص احلسنة للسخاوي ،وغرياا
ك ري ،با فيها احلكم عىل األحاديث الضعاف بالضعف  ،حتى مئت أنا هبذه
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اجلريمة؛ وا  :بيان

عف مجلة أحاديث بذكر عللها عىل أسس أال

احلديث .يا سبحان اهلل؛ اذا مما ي ري الداشة.
قال املُسْتَدْرِك:
و أخريا فإن علاء السلف أال احلديث ال يتساالون يف األحاديث يف
احلي و احلراع و العقائد ،و يتساالون يف أحاديث ال ايب وال غيب
والملاد و اآلداب؛ فريوون فيها األحاديث الضعيفة الت يروهيا الضعفاء وأال
.التفلة.
قلتُ:

قوله  :فإن علاء السلف أال احلديث يتساالون يف أحاديث ال ايب

وال غيب والملاد واألدب فريوون أحاديث الضعفاء وأال التفلة ،اذا االطيق
عىل علاء السلف ،فيه نظر؛ أل م يف رشوطهم يف الصحة ليسوا عىل حد
سواء:
ومن رأ ى منهم العمل باحلديث الضعيف ،في يعنون به شديد الضعف،
حتى ولو كان

عفه عن غفلة شديدة يف الراوي ،فإن اذا الصنف من أال

التفلة قد تأيت عن طريقه منكراا ومو وعاا تدس عليه ال عن عمد ،و يف
الدين  ،وكم ترى من البدع مستند أاحاهبا أحاديث ال
ذلك فتال باب البدع يف ي
ِ
يل
رص ْب ُن َع ٍّ
ت بت ،حلذا أخرج مسلم يف مقدمة صحيحه قا َحد َثنَا َن ْ ُ
المل َن ِ
ت بِالمْ َم ِدين َِة
اد َع ْن أَبِ ِيه َقا َ  :أَ ْد َر ْك ُ
اجل ْه َض ِم ُّ َحد َثنَا األَ ْا َم ِع ُّ َع ِن ا ْب ِن أَ ِيب ي
َْ
ِ
احل ِد ُ
يث ُي َقا ُ َليْ َس ِم ْن أَ ْا ِل ِه .
مائَة ُك ُّل ُه ْم َمأْ ُمو ٌنَ .ما ُي ْؤ َخ ُذ َعنْ ُه ُم ْ َ
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و قا ابن حبان يف اجملروحني يف ترمجة يمليد بن أبان الرقايش من أال
البرصة ،كنيته أبو عمرو ،يروي عن أنس بن مالك ،روى عنه أال البرصة
والعراقيون ،وكان من خيار عباد اهلل؛ من البكائني بالليل يف اخللواا،
والقائمني باحلقائق يف السرباا ،ممن غفل عن اناعة احلديث وحفظها
واشتتل بالعبادة وأسباهبا حتى كان يقلب كيع احلسن فيجعله عن أنس عن
النب عليه الصية والسيع واو ال يعلم.
فلا ك ر يف روايته ما ليس من حديث أن س وغريه من ال قاا؛ بال
االحتجاج به ،في حتل الرواية عنه إال عىل سبيل التعجب.
و ملعرفة عدع احة اطيق الشيخ ربيع اذا القو عن السلف أال
احلديث ،أ م يتساالون يف أحاديث ال غيب و ال ايب و الملاد ،انظر مقدمة
العيمة األلباين

عىل صحيح كتاب الرتغيب و الرتهيب للمنذري

 ،وقد خلص القو يف ذلك.
فقا يف متام املنة ( ص " :)38وخياة القو أن العمل باحلديث
الضعيف يف فضائل األعا ال لوز القو به عىل التفسري املرموح إذ او
خيف األال ،وال دليل عليه وال بد ملن يقو به أن ييحظ بعني االعتبار
الرشوط املذكورة وأن يلتملمها يف عمله ،واهلل املوفق".
ثم إن من مفاسد القو املخالف ملا رمحناه أنه لر املخالفني إىل تعدي
دائرة الفضائل إىل القو به يف األحكاع الرشعية بل والعقائد أيضا وعندي أم لة
ك رية عىل ذلك لكن أكتف منها بم ا واحد:
فهنا حديث؛ يأمر بأن خيط املصيل ببن يديه خاا إذا

لد س ة ومع

أن البيهق والنووي مها من الذين رصحوا بضعفه فقد أمازا العمل به خيفا

+
)34
همامها الشافع وسيأيت مناقشة قوحلا يف ذلك عند الكيع عىل احلديث
املذكور ،ومن شاء زيادة بيان وتفصيل يف اذا البحث احلاع فلريامع مقدمة
صحيح الرتغيب ( . ) 36 - 16 / 1
قال املُسْتَدْرِك:
 ...و حيذرون من رواياا الكذابني ،و امل وكني ،و املتهمني و الك ريي
التلط.
يف رشح علل ال مذي (  :) 74- 72 1وأما ما

قا احلافظ ابن رمب
ذكره ال مذي َأن احلديث إذا انفرد به من او متهم بالكذب  ،أو من او
عيف يف احلديث لتفل ته وك رة خائه و يعرف ذلك احلديث إال من حدي ه؛
فإنه ال حيتج به ،فمراده أنه ال حيتج به يف األحكاع الرشعية  ،واألمور العلمية ،
وإن كان قد يروي حديث بعض اؤالء يف الرقائق وال غيب وال ايب  ،فقد
ّ
رخ ص ك ري من األئمة يف رواية األحاديث الرقاق ونحواا عن الضعفاء؛ منهم
ابن مهدي وأمحد بن حنبل.
وقا رواد بن اجلراح :سمعت سفيان ال وري يقو " :ال تأخذوا اذا العلم
يف احلي واحلراع إال من الرؤساء املشهورين بالعلم الذين يعرفون المليادة
والنقصان  ،وال بأس با سوى ذلك من املشايخ".
و قا ابن أيب حاتم :ثنا أيب ،نا عبدة قا  :قيل البن املبار  -وروى عن
رمل حدي ا  -فقيل  :اذا رمل عيف! فقا  :حيتمل أن يروي عنه اذا القدر
أو م ل اذه األشياء .
قلت لعبدة  :م ل أي يشء كان ؟ قا  :يف أدب ،يف موعظة ،يف زاد .

مقدمة
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وقا ابن معني يف موسى بن عيينة :يكتب من حدي ه الرقاق.
وقا ابن عيينة :ال تسمعوا من بقية ما كان يف ُسنة  ،واسمعوا منه ما كان يف

ثواب وغريه .

وقا أمحد يف ابن إسحاق  :يكتب عنه املتازي وشبهها.
وقا ابن معني يف ٍ
زياد البكائ  :ال بأس يف املتازي  ،وأما يف غرياا في .
ُ
أحاديث أال التفلة
وإنا ُيروى يف ال غيب وال ايب والملاد واآلداب
الذين ال ُي تهمون بالكذب  ،فأما أال التهمة فيارح حدي هم ،كذا قا ابن أيب
حاتم وغريه .
وظاار ما ذكره مسلم يف مقدمة كتابه يقتيض أنه ال ُتروى أحاديث ال غيب
وال ايب إال عمن تروى عنه األحكاع".اام
أقول:
يرد عىل اذا قو مسلم

يف مقدمة صحيحه  ( :ص:) 8

اىل  -أَن ا ْل َو ِ
ني
ب َع َىل ُك يل أَ َح ٍد َع َر َ
" َوا ْع َل ْم َ -وف َق َك اهلل َت َع َ
ف الت ْم ِي َيمل َب ْ َ
ام َ
يمها وثِ َق ِ
ِ ِ
ِ
َا ِح ِ
ني أَ ْن الَ َي ْر ِو َي ِمنْ َها إِال
ني َحلَا ِم َن المْ ُمت َه ِم َ
اا الن ِاق ِل َ
الر َوا َياا َو َسق َ َ
يال ي
ِ ِ
ما َعر َ ِ
الستَ َار َة ِيف َن ِاق ِل ِيهَ .وأَ ْن َيت ِق َ ِمنْ َها َما كَا َن ِمنْ َها َع ْن أَ ْا ِل
ف اح َة خمَ َ ِارمهَ .و ي
َ َ
ال ُّت َه ِم َوالمْ ُم َعانِ ِدي َن ِم ْن َأ ْا ِل ا ْلبِ َد ِع".
و لريمع القارئ إىل كتب الملاد م ل :الزه
لوكيع و الزه

لإلماع أمحد و الزه

البن املبار ؛ ليقف عىل مصداق ما نقله ابن رمب عن

..األئمة الذين ذكرام.
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...لكن احلجوري خيالف السلف.
قلتُ:
بل ويف كتب األحكاع كم :سنن ال ارقطين مع تضلعه يف علم احلديث
وعلله ،ويف كتب العقيدة كم :الشريعة لآلمري و السنة لعبد اهلل بن أمحد
و أ صول اعتقاد أهل السنة ليلكائ  ،وأم ا ذلك ،فيجد القارئ فيها
األحاديث الصحيحة ولد شديدة الضعف ،وذلك أَن املصنف منهم الذي
يش ط الصحة قد يذكر يف الباب ما يستدلون به من احيال أو دونه ،فتارة يبني
حاله ،و تارة يسكت ،ليميمل القارئ ،فليس اذا احلد الذي ذكرته بخصوص
كتب الملاد.
وأما قوله  :إ ين أخالف السلف ،فهذا تقو ال يستايع أن يقيم عليه حجة،

ويف احيال البخاري رقم )4552( :ومسلم ( )1711عن ابن عباس
النب

أن

قا  « :لو يعاى الناس بدعواام الدعى ناس دماء رما وأمواحلم».

زاد البيهق بسند حسن « :لكن البينة عىل املدع  ،واليمني عىل من أنكر».
قال املُسْتَدْرِك:

فيشدد مدا يف أحاديث يف احلي و احلراع و العقائد ،و يكون حلا شوااد
و متابعاا خترمها من دائرة الضعف ،فيميض ُق ُدما يف تضعيفها و يودعها يف
قسم عيف املفاريد.
قلتُ :اجلواب:
ت عن دائرة الضعف إىل رتبة ما حيتج به ،فا املانع أن
 oأما إن َخ َر َم ْ
حيتج به يف ال غيب و ال ايب ،و العقائد ،و األحكاع.

مقدمة
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و القو بأَن العقائد ال ت بت با خرج عن دائرة الضعف إىل درمة
االحتجاج ؛ اذا سيهدر كا كبريا من أقوا أال السنة يف العقيدة و األحكاع
املبنية عىل األدلة ال ابتة اخلارمة لذاهتا أو لترياا من دائرة الضعف إىل القوة
وإال فكيف يقو عن إين أ تشدد يف أحاديث ال غيب و ال ايب ،ثم يقو إن
حلا شوااد ترقيها.
 oوقوله  :إين أشدد يف أحاديث األحكاع و العقائد ،ألُ عفها ،قو ٌ ال

أساس له من الصحة ،فالبحث املذكور يف املفاريد وعىل مسانيدام،
ال عىل األبواب الفقهية ،و أحت َر أحاديث األحكاع والعقائد بالشدة

كا يملعم .
قال املُسْتَدْرِك:

ومع اذه البييا سمى كتابه :الرياض املستطابة  ،واو ليس ريا ا وال
مستااب ا ،بل او مناياا خارية عند ُمب احلديث وُمب الصحابة.
قلتُ:
الكتاب اشتمل عىل مجلة طيبة مباركة -وهلل احلمد  -من احيال حديث
رسو اهلل

 ،وخخره يف أحاديث ذكرا ع للها فم ل اذا إذا

يكن مستاابا

عند فهو من باب ذلك البيت:
يض َ ِ
مك َذ ا َف م م م ٍم ُم م م ٍمر َم م م م ِمر ٍ
َو َم م م م ْن َي م م ُ
ل م م ْمد ُم م م مر ا بِ م م ِمه ا ملْ م م مَا َء ا ل م م ُّممل الال
قال املُسْتَدْرِك:
فيجب عىل مؤلفه التوبة الوا حة الرصحية املعلنة من عمله اخلاري يف
.اذا الكتاب .اذا ما بدا يل من امليحظاا عىل احلجوري وكتابه املذكور،
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ولنرشع يف مناقشة احلجوري مع بيان ترسعه يف األحكاع ،وعدع حتريه ،وعدع
ِم يده يف البحث عن كل أحاديث الصحابة واستيفائها ال يف قسم احيال
املفاريد وال يف قسم عيف املفاريد.
قلتُ :بل الواجب عليك يا شيخ:
 oالتوبة عن اذا التهويل.
 oو بناء األحكاع اجلائملة عىل املجازفاا با ليس حتته طائل.
اذه بعض امليحظاا عىل اذه املقدمة الت ادوراا هبذه الركة من
الشيخ ربيع؛ تعترب مع األسف شينا فيه.
اذا وقد كانت لنا يشء من العناية بكتاب املفاريد إليكم حفظكم اهلل،
ننرشاا عقب اذا الرد عىل مقدمة الشيخ ربيع ،الت حالفها المللل و زايلها
التوفيق والعد  ،وحني خروج مستدركه أو غريه عىل كتايب املفاريد؛ يتم إن
شاء اهلل النظر فيه ،فأ ستفيد ما قد يكون فيه من نقد بحق ،فقد انتقد عىل البخاري
ومسلم و غريمها من األئمة الذين من أكون أنا بجانبهم ،وما كان من خاأ أو
مملاف و مبا لتة و هتوييا كا يف اذه املقدمة يبني إن شاء اهلل بحسبه ،سائي
ريب عمل ومل احلداية و التوفيق يف القو و العمل  ،إنه سبحانه سميع جميب.
قال املُسْتَدْرِك :اذا ما بدا يل من امليحظاا عىل احلجوري و كتابه
املذكور ولنرشع يف مناقشة احلجوري مع بيان ترسعه يف االحكاع وعدع
حتريه وعدع ِم يده يف البحث عن كل أحاديث الصحابة و استيفائها ال يف قسم
ي
احيال املفاريد وال يف قسم عيف املفاريد.
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احلمد هلل و الصية و السيع عىل رسو اهلل و عىل خله واحبه ومن اتبع
اداه :اذه استدراكاا عىل كتاب حييى احلجوري الذي ساه بالرياض
املستاابة يف احيال و عيف مفاريد الصحابة.
بدأا بقسم الضعيف ،و إن كان او األخري لشدة أمهيته ثم ثنيت بقسم
احيال املفاريد ،و االستدرا عليه مهم أيضا؛ ألن فيه إعادة احلق إىل نصابه،
وفيه توفية الصحابة الذين أوردام يف اذا الكتاب حقهم.
والذي يظهر يل بعد اذا االستدرا وذا أن عىل حييى احلجوري أن
يعلن إ لتاء اذا الكتاب الذي يسبق له م له ،و الذي اضم فيه حق
........الصحابة الذين أوردام يف اذا الكتاب.
قلتُ :اذا منهج من الشيخ ربيع عجيب ،فقد انتقد أئمة كتبا ك رية من كتب

احلديث و يقل أحدام بإلتاء كتبهم تلك!!.

أما اذا املنهج فمنهج اداع عياذا باهلل ،قد كان الشيخ ربيع حيذر منه ،ثم او
اآلن يرصخ من رأسه قا تعاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾
اآلية ،فهذا؛ من منس ظلم الشيخ ربيع ،وأحكامه التالية ،القائمة عىل عرمون
احل سد ،و اهلل املستعان.
كتبه
بتأريخ 13 :ربيع الثاين 1436هـ
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أُبي بن عمارة األنصاري ﮔ

يب بن عارة األنصاري.
" - 2أُ ّ
م مم يف اإلصابة رقم ( )29ذكر احلافظ حدي ه اذا و عفه قا :
"وذكر أبوحاتم أنه خاأ ،والصواب أبو أُيب ابن أع حراع فاهلل ،أعلم".
وقا ابن حبان" :اىل القبلتني غري أين لست أعتمد عىل إسناد خربه" .
وحَدِيثهُ أخرمه أبوداود يف الاهارة رقم ( )158وابن مامه رقم()557
والدارقان ( )198/1واحلاكم ( ،)170/1واحلديث فيه أن أُيب بن عارة،

قا " :قلت للنب

 :يارسو اهلل أمسال عىل اخلفني ،قا  «:نعم» ،قا  :يوما ،

قا «:نعم» ،قا  « :ويومني»  ،قا «:نعم» ،قا  « :و ثيثة أ ياع»  ،قا  «:نعم ،
وماشئ ت»".
قا أبوداود  -بعده " :-اختلف يف إسناده ،وليس بالقوي" .و عفه
البخاري ،فقا " :اليصال" .وقا أمحد" :رماله اليعرفون" .وقا األزدي:
"حديث ليس بالقائم" .وقا الدارقان ".الي بت" ،وكذا قا ابن عبد الرب،
ونقل النووي اتفاق األئمة عىل

عفه ،وذكره اجلوزقاين يف األباطيل

( 384/1و. )385اام من التلخيص رقم (.)220

أُ يب بن عامرة األنصاري ﮔ
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قلت  :وعىل اذا فلم يصال له يف الكتب الستة يشء حسب ما ذكر له
ُ
اململي يف التحفة ويف سند احلديث ُممد بن يمليد بن أيب زياد ،وأيوب بن
قان :جمهوالن.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ت مم له من االستيعاب ومن أس الاابة ؟!

 -1ملاذا

ِأألن ااحب االستيعاب ذكر له حدي ا خخر؟
خريا فا ي قد اىل
قا
يف االستيعاب رقم (" :)1527وكان ي
" .ثم ذكر نسبه.
القبلتني مع رسو اهلل
 -2رمال ابن عبدالرب أن اذا الصحايب إنا او أبو أُيب.
" :وبعضهم يقو فيه  :عبد اهلل بن أيب ابن أع حراع ،واو خاأ من
قا
أنه قا  « :أكرموا اخلبمل» "
قائله وإنا او أبو أُيب ،من حدي ه عن النب
يؤيده قو

احلافظ يف ترمجة ابن عارة":وذكر أبو حاتم أنه خاأ،

والصواب أبو أُيب".
ونقل ابن األثري يف أس الاابة رقم ( )31يف ترمجة أُيب بن عارة قو
ابن عبد الرب":إنا او أبو أُيب بن أع حراع" ،و يع ه.
يؤكد اذا عمل اهماع أمحد.
قا

يف مسن ه (" :)7/6حديث أيب أُيب ابن امرأة عبادة

وأورد له حدي ا ،سيأيت ذكره.

".
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 -3حلذا الصحايب عدة أحادي ث؛ يد عىل اذا قو ابن عبد الربِ ":م ْن حدي ه
عن النب

أنه قا  « :أكرم وا اخلبمل»" .

فقولهِ " :م ْن حدي ه " يد عىل أن له أحاديث غري اذا احلديث؛ ألن " ِم ْن "
تد عىل التبعيض[ .]1
فحديثه األول :اذا الذي أورده احلجوري من عدة مصادر.
والثاني :اذا احلديث الذي ذكره ابن عبد الرب ،واو حديث

عيف إال

ادره ،كا قا ابن معني.
والثالث :مارواه اهماع أمحد يف مسن ه (:)7/6
اج َق َاالَ :حد َثنَا ُش ْع َب ُة َع ْن َمن ُْص ٍ
ور
قا
َ " :حد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍر َو َحج ٌ
اف َعن أَ ِيب ا ْلمم َنى َعن أَ ِيب أُيب اب ِن امرأَ ِة ُعباد َة ب ِن الص ِام ِ
َعن ِا َي ِ ب ِن يس ٍ
ت
َ َ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َي ْ َْ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
كو ُن أُ َم َر ا ُء
َقا َ َ « :س َي ُ
َقا َ َ :حج ٌ
اج َع ِن ا ْب ِن ا ْم َرأَة ُع َبا َد َة ْب ِن الصامت َعن النبِ ي
ِ ِ
ِ
ام َع ُل وا
ن َو ْق ت َه ا َف َص ُّل وا الص َي َة ل َو ْق ت َه ا ُث م ْ
َي ْشتَلُ ُه ْم أَ ْشيَاءُ َويُ َؤ يخ ُرو َن الص َيةَ َع ْ
َا َي َت ُك ْم َم َع ُه ْم َتاَ ُّو ع ا»".
رما اذا اهسناد ثقاا سوى أيب امل نى

مضم األملوك  ،قا فيه

احلافظ ابن حجر":وثقه العجيل" ،وقا الذاب ":وثق".

[  ]1لو قيد املُ ْس َت ْد ِر قوله بأن( :من) انا تفيد التبعيض حتى ال يفهم اهطيق أ ا ال تفيد إال ذلك؛ فقد
تأيت للتبعيض ،وقد تأيت لتريه ،قا ابن اشاع يف ماين اللبيب ِ ( :م ْن) تأيت عىل مخسة عرش ومها.
وذكراا مع أم لتها.
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أقول:
ووثقه ابن عبد الرب يف االستذكار (.)79/1
وهلذا احلديث شاهدان:
أح هما :حديث عبداهلل بن مسعود

رواه مسلم يف صحيحه من

طرق ،ورواه أمحد يف مسن ه (.)379/1
والنسائ يف اجملتبى ( )75/2وابن مامه حديث ( )1255وغريام.
ونصه من صحيح مسلم َ :ع ِن ا َ
أل ْس َو ِد َو َع ْل َق َم َة َقا َ
ال َأ َت ْينَا َع ْب َد اهلل ْب َن
مسع ٍ
ود ِيف َد ِار ِه َف َقا َ  :أَ َاىل َا ُؤالَ ِء َخ ْل َف ُك ْمَ .ف ُق ْلنَا :الََ .قا َ َ :ف ُقو ُموا َف َص ُّلواَ .ف َل ْم
َ ْ ُ
يأْمر َنا بِأَ َذ ٍ
ان َوالَ إِ َقا َم ٍةَ ،قا َ َ :و َذ َا ْبنَا لِنَ ُقو َع َخ ْل َف ُه َفأَ َخ َذ بِأَ ْي ِدينَا َف َج َع َل أَ َح َد َنا َع ْن
َ ُْ
ِ
ِ ِِ
ِ
َي ِمينِ ِه َو َ
رض َب
اآلخ َر َع ْن ش َالهَ ،قا َ َ :ف َلا َر َك َع َو َ ْعنَا أَ ْيد َينَا َع َىل ُر َكبنَاَ ،قا َ َ :ف َ َ
ني َف ِ
خ َذ ْي ِهَ ،قا َ َ :ف َلا َاىل َقا َ " :إِن ُه َس َت ُكو ُن
ني كَف ْي ِه ُثم أَ ْد َخ َل ُه َا َب ْ َ
أَ ْي ِد َينَا َوطَب َق َب ْ َ
َع َلي ُكم أُمراء ي َؤ يخرو َن الصيَ َة َعن ِمي َق ِ
ِ
رش ِق المْم مَ ْو َتى َفإِ َذا
اهتَا َو َ ْ
ْ
ْ ْ ََ ُ ُ ُ
خينُ ُقو َ َا إ َىل َ َ
ِ
ِ ِ
ام َع ُلوا َايَ َت ُك ْم َم َع ُه ْم ُس ْب َحة
َر َأ ْيتُ ُم ُ
اهتا َو ْ
وا ْم َق ْد َف َع ُلوا َذل َك َف َص ُّلوا الصيَ َة ملي َق َ
مجِيعا َوإِ َذا ُكنْتُ ْم أَ ْك َ َر ِم ْن َذلِ َك َف ْليَ ُؤم ُك ْم أَ َح ُد ُك ْم َوإِ َذا َر َك َع
َوإِ َذا ُكنْتُ ْم َثيَ َثة َف َص ُّلوا َ
أَح ُد ُكم َف ْلي ْف ِر ْش ِذرا َعي ِه َع َىل َف ِ
ني كَف ْي ِه»َ ،ف َل َكأَ يين أَ ْنظُ ُر إِ َىل
خ َذ ْي ِه َو ْل َي ْجنَأْ َو ْليُاَ يب ْق َب ْ َ
َ ْ
َ ْ َ
ْ
َفأَ َر ُاا ْم".
اختِي َِف أَ َاابِ ِع َر ُسو ِ اهللّ
وثانيهما :حديث أيب ذر

رواه مسلم يف صحيحه من طرق،

حديث ( )648وأمحد يف مسن ه ( ،)169/5فارتقى اذا احلديث إىل
درمة القبو .

+
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والرابع :رواه ابن قانع يف معجمه برقم ( ،)561ونصه ،سمعت رسو اهلل
يقو  « :ما رئ الشياان يوما قط أاتر وال أذ منه يوع عرفة»
وإذن ف لهذا الصحايب أربعة أحاديث؛ في يصال إيراده يف املفاريد.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال أبو عبد الرمحن:
افتتال املُ ْستَ ْد ِر كتابه اذا بعدد من األخااء واألغاليط وادق ربنا سبحانه

القائل يف كتابه العمليمل( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ) [التوبة.]109:

اخلطأ األول :أنه معل لصاحب احلديث الواحد حدي ا خخر حتى يدع أنه
ليس من املفاريد فقا  " :ملاذا ال ت مم له من االستيعاب ؟ يأألن ااحب
االستيعاب ذكر له حدي ا خخر؟! "
قلتُ :وحدي ه اذا املفرد الذي أو حنا عفه يف كتابنا عن أيب بن عارة
وفيه نقلنا عن ابن حبان أنه اىل إىل القبلتني ،واذه اللفظة من احلديث

ليست حدي ا ثاني ا له ،بل ا خمرمة يف ادر اذا احلديث الواحد ،وا منه
:

متصلة به سند ا ومتنا ،وإليك احلديث بسنده ومتنه قا أبو داود
ٍ
ِ ٍ
حي َيى ْب ُن
رب َنا َ ْ
حي َيى ْب ُن َمعنيَ ،حد َثنَا َع ْم ُرو ْب ُن الربِي ِع ْب ِن طَ ِارق ،أَ ْخ َ َ
َحد َثنَا َ ْ
مح ِن ْب ِن َر ِز ٍ
وب ْب ِن َقاَ ٍنَ ،ع ْن
ُمَم ِد ْب ِن َي ِمل َ
ينَ ،ع ْن ُ
وبَ ،ع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
يدَ ،ع ْن أَ ُّي َ
أَ ُّي َ
ِ
لِ ْل ِق ْب َل َت ِ
ني،
وبَ :وكَا َن َق ْد َاىل َم َع َر ُسو ِ اهلل
حي َيى ْب ُن أَ ُّي َ
أُ َ ي
ْ
يب ْب ِن ع َا َر َةَ ،قا َ َ ْ
اخلُف ِ
ني؟ َقا َ َ « :ن َع ْم»َ ،قا َ َ :ي ْوما؟ َقا َ َ « :ي ْو م ا»،
أَن ُه َقا َ َ :يا َر ُسو َ اهلل أَ ْم َس ُال َع َىل ْ ْ
ني؟ َقا َ َ « :و َي ْوم ِ
َقا َ َ :و َي ْوم ِ
ت» .و يذكر له
ني»َ ،قا َ َ :و َث َي َثة؟ َقا َ َ « :ن َع ْم َو َما ِش ْئ َ
َْ
َْ
ابن عبد الرب يف االستيعاب غري اذا ،فأين احلديث اآلخر.
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وحدي ه اذا أخرمه ابن مامه ( )557والدارقان ( )98/1رقم ()755
واحلاكم ( )170/1رقم )616( :والبتوي يف معجم الصحابة رقم ()14
والارباين يف الكبري ( )173/1رقم )545( :من طريق حييى بن أيوب عن
عبد الرمحن بن رزين ،عن ُممد بن يمليد عن أيوب بن قان عن أُيب بن عارة
هبذا السند كا ترى وسقط عند أيب داود حسب النسخة الت عندنا
عبادة بن نيس شيخ ابن قان.
واكذا او سياق واحد يف سائر تلك املصادر للحديث وال نعلم مربرا
جلعل حدي ني أليب بن عارة ،بعد سوق األئمة حلدي ه اذا سياقا واحدا،
وحدي ا واحدا ونصهم أنه ليس له إال اذا احلديث ،واملُ ْس َت ْد ِر مع حراه عىل
ذكر حديث خخر له

يذكر أي حديث أليب بن عارة ،غري الذي ذكرناه ،وإنا

ذكر أحاديث احايب خخر.
اخلطأ الثاني :أن احلديث يف سائر املصادر الت نقلنا منها ونقل او منها
عن أيب بن عارة األنصاري فذاب املُ ْستَ ْد ِر لعله عن احايب خخر وحيشد
أحادي ه وشوااده واو أبو أُ يب بن عارة و يذكروا اذا احلديث يف أي مصدر
من تلك املصادر من حديث أيب أُيب ابن أع حراع.

اخلطأ الثالث :خمالفته لنصوص احلفا بتري حجة فاحلفا قد نصوا عىل

أن اذا الصحايب أيب بن عارة ليس له إال اذا احلديث.
فقا احلافظ اململي

يف ترمجته من تهذيب الكمال  :أُيب بن عارة،

ويقا  :ابن عبادة .سكن مرص ،عداده يف الصحابة ،له حديث واحد يف املسال
عىل اخلفني وفيه أن النب

« اىل القبلتني يف بيته» ويف إسناد حدي ه مهالة

وا اراب .روى له أبو داود وابن مامه.اام

+
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وتبعه احلافظ يف تهذيب التهذيب فقا  :أيب بن عارة بكرس العني،
وقيل :بضمها واألو أشهر ويقا  :ابن عبادة املدين سكن مرص له حديث
واحد يف املسال عىل اخلفني وفيه أن النب

اىل يف بيته.

وعنه أيوب بن قان ،وقيل :واب بن قان وعبادة بن نيس ويف إسناد
حدي ه ا اراب.

وقا ابن عبد الرب يف االستيعاب  :أُيب بن ِعارة األنصاري ،روى أن

رسو اهلل

يف بيت عارة القبلتني ،وله حديث خخر عن النب

يف

املسال عىل اخلفني ،روى عنه عبادة بن نيس ،وأيوب بن قان ،يضارب يف
إسناد حدي ه.
و يذكره البخاري يف التاريخ الكبري  :أل م يقولون إنه خاأ وإنا او

أبو أُيب بن أع حراع ،كذا قا إبراايم بن أيب عبلة ،وذكر أنه رخه وسمع منه ،وأبو
أُيب بن أع حراع اسمه عبد اهلل وسنذكره يف بابه إن شاء اهلل تعاىل .اام
وقد رد ابن نارص الدين الدمشق اذا الوام فقا يف توضيح املشتبه
( ) 344/6وليس كا قالوه فكم من رمل

يذكره البخاري يف تارخيه ،

ليس فيه اختيف ،والصحيال أ ا اثنان ،وابن أع حراع اسمه عبد اهلل ،واذا
اسمه أُيب بن عارة لكن اخت لف يف نسبته فاألك ر عىل أنه أنصاري .اام
قلتُ :واألئمة يذكرون اذا احلديث عن أُ يب بن عارة و يذكروه يف
مسند َأيب أُ يب بن أع حراع كا يف معجم الصحابة للبتوي ( )20/1رقم
ذكرنااا إنا ذكروا

( )14و معجم الطرباني وغرياا من املصادر الت
حديث املسال يف مسند أُ يب بن عارة .وكا يف األاو الت أخرمت حدي ه.
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من روى عنه غري عبادة بن نيس وأيوب بن قان وكذا

يف الكاشف وعنه عبادة بن نيس وأيوب بن قان ،وقيل:

واب بن قان.
قلتُ :وتقدع أنه سقط عبادة بن نيس من سنن أيب داود بني أيوب وبني أيب.

ولي س حلذين الرملني رواية يف تهذيب الكمال عن أيب أُيب بن امرأة
عبادة الذي زعم املُ ْستَ ْد ِر أن احلديث او حدي ه ،وإنا ذكر أنه روى عنه
إبراايم بن أيب عبلة و مضم األملوك .

وعمل اهماع أمحد عىل خيف ما نسبه إليه املُ ْستَ ْد ِر  ،فاهماع أمحد
يذكر يف مسند اب ن أع حراع حديث املسال ،في أدري كيف جتارس املُ ْستَ ْد ِر

عىل تعميل اهماع أمحد

ما

يعمله.

ولو نظر يف جمرد الرواة عن اذا واذا هبذا األساس الذي يتعلمه البادئون
يف علم البحث عن معرفة املشايخ والتيميذ من الرواة؛ لو ال له أن احلديث
حديث أيب بن عارة وليس حديث أَيب أُيب بن أع حراع امرأة عبادة ،وملَا أوقع
نفسه يف اذا احلرج.
فكيف إذا انضاف إىل ذلك ما عداه من احلجج ونصوص احلفا الت
أرشنا إليها أنه ليس له إال اذا احلديث ،وكذلك سوقهم للحديث يف مسند
أيب بن عارة وليس له مساق يف مسند ابن أع حراع ،ال يف اإلصابة البن
حجر ،وال يف أس الاابة  ،وال يف االستيعاب  ،وال تهذيب الكمال ،
و تهذيب التهذيب  ،و َأر أحدا ذكر حديث املسال عىل اخلفني اذا الذي
يف مفاريدنا يف مسند أيب أُ يب بن أع حراع امرأة عبادة وإنا يذكرونه ام وسائر
من تقدع سوق احلديث من مصنفاهتم من مسند أيب بن عارة و يذكروا له
غريه ،وال أخرج حدي ه أمحد يف املسن .

+
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كا ترى يف استدراكه الذي

أما ابن أع حراع فأخرج له أمحد يف املسن
معلناه بني خاّني.
أاذا كله يملع املُ ْستَ ْد ِر عن ركوب اخلاأ يف االستدرا إن كان اطلع

عليه أو حتى عىل بعضه ،أو أنه يستدر بتري رموع إىل األاو  ،فسبحان

مقلب القلوب!!.
وخالصة أخطاء الشيخ ربيع يف استدراكه هذا:
 -1قوله" :إال أن ااحب االستيعاب

ذكر له حدي ا خخر" .والواقع أن

ابن عبد الرب ما ذكر له يف االستيعاب غري حديث املسال عىل اخلفني الذي
أوله :أنه اىل إىل القبلتني.
 -2أنه ادعى أن احايب احلديث إنا او أبو أيب بن أع حراع ،وا دعوى
خاطئة بنااا عىل قوله الظاار بدون براان.
 -3أنه أ اف إىل ابن عبد الرب أنه رمال أن اذا الصحايب إنا او أبو أيب،
وسبق نقل كيع ابن عبد الرب من االستيعاب
املُ ْستَ ْد ِر .

واو خيف ما نسبه إليه

فصنيع ابن عبد الرب فيه أنه فرق بني ترمجة أُ يب بن عارة فذكره برقم ()6
وذكر حديث املسال يف ترمجته ،وترمم أليب أُ يب بن أع حراع امرأة عبادة الذي
اسمه عبد اهلل يف الكنى رقم( )2من االستيعاب وقا  :أبو أُيب بن أع حراع
ربيب عبادة اسمه عبد اهلل .وذكر له حديث « :عليكم بالسنا والسنوا».
واكذا انع احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  ،واحلافظ أبو نعيم يف
معرفة الصحابة  ،وابن األثري يف أس الاابة .
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كلهم فرقوا بني الصحابيني وحدي يها ،فذكروا حديث املسال عىل اخلفني
يف ترمجة أُيب بن عارة وذكروا حديث  « :عليكم بالسنا والسنوا» يف ترمجة

أَيب أُيب بن أع حراع ،فف اذا أن ابن عبد الرب
املسال عىل اخلفني او أبو أُ يب بل انيعه اذا أو تفريقه بني الصحابيني يفيد
خيف ما نسبه إليه املُ ْستَ ْد ِر من ال ميال.
يرمال أن ااحب حديث

وأخاأ املُ ْستَ ْد ِر أيضا يف قوله :ونقل ابن األثري يف أس الاابة يف
ترمجة أَيب أُيب بن أع حراع قو ابن عبد الرب أي السابق ذكره.
فانظر الفقرة الت قبل اذه لتعلم أن ابن عبد الرب

يقل با نسبه إليه.

 -4وأخاأ يف قوله :إن عمل اهماع أمحد يؤكد أن ااحب حديث املسال
عىل اخلفني او أبو أُ يب بن أع حراع ،وسبق بيان خائه يف ذلك.
 -5وأخاأ يف عدع نظره إىل تيميذ أُيب بن عارة وتيميذ أَيب أُيب حتى
يميمل بذلك بينها وقد حقق احلديث احلافظ يف التلخيص احلبري رقم
( )220عن أُيب بن عارة ونقل عن عدد من احلفا كلهم حكموا عليه من

حديث أُيب و

يقل أحد أن اوابه عن أيب أُيب بن أع حراع ،وأيضا حققه

العيمة األلباين يف ضعيف أبي داود رقم ( )21ونقل كيع احلفا و يقل
ما قاله املُ ْس َت ْد ِر .
 -6ومفاد انيع املُ ْستَ ْد ِر انا أنه ليس أليب بن عارة حديث مضاف إليه،
فإذا كان اذا ليس حدي ه فمعناه أنه ليس له حديث البتة أل م مملموا أنه ليس له
إال اذا احلديث ،فسيكون اذا سلبا حلدي ه املضاف إل يه وخاأ يف حقه ،ويف
نفس الوقت او تناقض ألنه قا  :ملاذا ت مم له من االستيعاب  ،أ ِألن
ااحب االستيعاب ذكر له حدي ا خخر.
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" - 3أدرع السلم .
م مم يف اإلصابة رقم ( ،)63و االستيعاب رقم ( ،)16قا ابن
حدي ا واحدا ،روى عنه سعيد بن أيب سعيد

عبد الرب :روى عن النب
املقربي.اام من االستيعاب .
وذكر حدي ه اذا احلافظ

يف اإلصابة  ،وقا ابن منده

يف

جتري أمساء الصحابة  :غريب ال نعرفه إال من اذا الومه.
قا احلافظ

 :قلت :فيه موسى بن عبيدة الربذي واو عيف ،وقد

رويت القصة من طريق زيد بن أسلم عن ابن األدرع ،فاهلل أعلم.اام
حَدِيثهُ قا اهماع ابن مامه

رقم ( :)1559حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة

قا حدثنا زيد بن احلباب ،قا حدثنا موسى بن عبيدة ،قا حدثن سعيد بن
أيب سعيد عن األدرع السلم  ،قا  :مئت ليلة أحرس النب
قراءته عالية فخرج النب

فإذا رمل

 ،فقلت :يارسو اهلل اذا ُمراء ،قا  :فاا باملدينه

ففرغوا من مهازه فحملو نعشه فقا النب

 « :ارفقوا به رفق اهلل به إ نه كان

حيب اهلل ورسوله» ،قا  :وحفروا حفرته ،فقا « :أ وسعوا أوسع اهلل عليه» ،فقا
بعض أاحابه :يارسو اهلل لقد حملنت عليه ،فقا « :أ مل ؛ إ نه كان حيب اهلل
ورسوله».اام
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قا يف زوائ ابن ماجه  :ليس لألدرع السلم يف الكتب الستة سوى
اذا احلديث ،ويف سنده موسى بن عبيدة الربذ ي منكر احلديث أو عيف.اام
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
الظاار أن اذا احلديث إنا او حديث ابن األدرع كا أشار إىل ذلك
احلافظ ابن حجر بقوله  ":وقد رويت القصة من طريق زيد بن أسلم عن ابن
األدرع ،فاهلل أعلم".
أقول:

والظاار أن احلديث البن األدرع  ،و أن موسى بن عبيدة قد ِ
وا َم فيه بقوله:

األدرع.
رواه اهماع أمحد يف مسن ه ( :)337/4قا
وحديث ابن األدرع
ِ
ٍ
ِ
ِ
أس َل َم َع ِن ا ْب ِن األَ ْد َر ِع َقا َ :
رب َنا ا َشا ُع ْب ُن َس ْعد َ ،ع ْن َز ْيد ْب ِن ْ
َ :ح َدثنَا َوك ْي ٌع أَ ْخ َ َ
امتِ ِهَ ،قا َ َ :فر ِ
ْت أَ ْح ُر ُس النبِ
خ َر َج لِبَ ْع ِ
َذاا َليْ َل ٍة َ ،ف َ
خينَ ،فأ َخ َذ
ُكن ُ
ض َح َ
َ
ِ
ِ
َ « :ع َس ى
ل َه ُر بال ُق ْرخن  ،فقا النبِ ُّ
بِ َيدي َفا ْناَ َل ْقنَا َف َم َر ْر َنا َع َىل َر ُم ٍل ُي َص ييل َ ْ
لهر بِا ْل ُقر ِ
خنَ ،قا َ َ :ف َر َف َض
أَ ْن َي ُك و َن ُم َر ِائ ي ا»َ ،قا َ ُ :ق ْل ُ
ْ
تَ :يا َر ُسو ُ اهلل ُي َص ييل َ ْ َ ُ
ِ
اا َل ْي َل ٍة َوأَ َن ا
ن َتن َالُوا َا َذا ْاأل َ ْم َر بِ ا ْل م ُم َت ا َل َب ِة»َ ،قا َ ُ :ثم َخ َر َج َذ َ
َيدي ُثم َقا َ « :إِن ُك ْم لَ ْ
ض حامتِ ِه َفأَ َخ َذ بِي ِدي َفمرر َنا َع َىل رم ٍل يص ييل بِا ْل ُقر ِ
ِ
ت:
خنَ ،قا َ َ :ف ُق ْل ُ
َ ُ ُ َ
َ
أَ ْح ُر ُس ُه لبَ ْع ِ َ َ
ْ
ََْ
ِ
اب» َقا َ َ :فنَظَ ْر ُا َفإِ َذا ُا َو
« َك ي إِن ُه َأ و ٌ
َع َسى َأ ْن َي ُكو َن ُم َرائياَ ،ف َقا َ النبِ ُّ
َعبْ ُد اهلل ُذو ا ْلبِ َجا َد ْي ِن.

رما إسناد اذا احلديث رما الصحيال  ،سوى اشاع بن سعد .
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قا أبو حاتم  :ال حيتج به  ،وقا أمحد :

يكن باحلافظ .

وقا الذاب بعد حكا يته حلذين القولني  :قلت  :حسن احلديث .
وقا احلافظ  :ادوق له أوااع .
أقول:
رواية اشاع انا عن زيد بن أسلم ،واو أثبت الناس يف ز يد بن أسلم ،كا
قا أبو داود ،فالظاار أن اذا احلديث احيال ،وأن احلديث حديث ابن
األدرع ،ال من حديث األدرع.
وللحديث املنتقد شااد احيال من حديث اشاع بن عامر

:

 أخرمه ابن مامه عقب حديث األدرع (.)1560
قا

 :حدثنا أزار بن مروان  ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب

عن محيد بن اي عن أيب الدمهاء عن اشاع بن عامر قا  :قا رسو اهلل
 « :اح ِف ر وا وأَ ِ
وس ُع وا َوأَ ْح ِس نُ وا».
ْ ُ َ
 ورواه اهماع أمحد يف مسن ه (:)20/4
ِ
مح ْي ِد ْب ِن ِا َي ٍ
قا
وب َع ْن ُ َ
َ :حد َثنَا َع ْب ُد الرزاق َقا َ َحد َثنَا َم ْع َم ٌر َع ْن أَ ُّي َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اح ِف ُر وا
ْ «:
رب َنا ا َشا ُع ْب ُن َعام ٍر َقا َ ُ :قت َل أَ ِيب َي ْو َع أُ ُحد َف َقا َ النبِ ُّ
َقا َ  :أَ ْخ َ َ
و وسعوا وأَح ِسنُوا وادفِنُوا ِ
االثْن ِ
َني َوال َيثَ َة ِيف الْ َق ْ ِرب َوقَ يد ُم وا أَ ْك َ َر ُا ْم ُق ْرخن ا» َفكَا َن
َ ْ
َ َ ي ُ َ ْ
ْ
أَ ِيب َثالِ َ
ث َث َي َث ٍة َوكَا َن أَ ْك َ َر ُا ْم ُق ْرخنا َف ُق يد َع.
ثم كررأمحد أسانيد اذا احلديث  ،وقا يف املرة األخرية ".عن َس ْع ِد ْب ِن
ِا َشا ٍع َو َزا َد فِ ِيه « َو َأ ْع ِم ُق وا» .
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ورواه أبو داود يف سننه ( )547/3رقم ( )3215بإسناد إىل ِا َشا ِع ْب ِن
َي ْو َع أُ ُح ٍد َف َقا ُلوا َأ َاا َبنَا َق ْر ٌح َو َم ْه ٌد
َع ِام ٍر َقا َ َ :ما َء ِا األَ ْن َص ُار إِ َىل َر ُسو ِ اهلل

ف َتأْ ُم ُر َنا...
َف َكيْ َ

وساق بقية احلديث نحو رواية أمحد.


ورواه النسائ يف سننه (80/4و  )81يف اجلنائمل  ،حتت رقم

( - )2010باب ما يستحب من توسيع القرب.
ورواه ال مذي يف اجلنائمل  -باب ما ماء يف دفن الشهداء  ،حديث
( ،)1713وروي اذا احلديث أئمة خخرون .
وعىل كل حا  ،سواء كان اذا احلديث حديث األدرع أوحديث ابن
األدرع فهو ثابت؛ ملا له من شااد ،في يصال إيراده يف قسم األحاديث
الضعيفة ،وإن كان الصواب أنه البن األدرع فهو احيال .
قال أبو عبد الرمحن:
أدرع السلم

.

انع املُ ْستَ ْد ِر يف حدي ه اذا نفس األسلوب السابق يف حديث أيب بن
عارة؛ ملّا لد حجة ينقل هبا احلديث بجميع خترل ومهدي إىل
مستدركه اململعوع أتى بعجيبة من العجائب فتري اسم احايب اذا احلديث من
أدرع السلم الذي نص ابن عبد الرب يف ترمجته من االستيعاب ونص سائر
من ترمم له:
 )1أن اسمه أدرع السلم .
 )2أنه روى عن النب

حدي ا واحدا واو اذا.
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 )3أنه روى عنه سعيد بن أيب سعيد ،واذا النص نقلته أنا يف ترمجة أدرع
يف ترمجته
من كتايب ،ونقله عن املُ ْستَ ْد ِر  ،كا نص احلافظ ابن حجر

من تهذيب التهذيب فقا  :أدرع السلم

عداده يف الصحابة ،له حديث

واحد .وقا يف التقريب  :وإسناد احلديث عيف ،ورممل له إىل ابن مامه بم:
( ق ).
وقا

احلافظ اململي يف

تهذيب الكمال  :له حديث واحد يرويه

موسى بن عبيدة الربذي وذكر طرف اذا احلديث وقا  :روى له ابن مامه ،و
خيرج له البتوي يف معجم الصحابة ( )186 / 1غري اذا احلديث الذي
أخرمه ابن مامه رقم ( ،)1559وقا البواريي

يف زوائ ابن ماجه :

ليس لألدرع السلم يف الكتب الستة سوى اذا احلديث و ّعفه بموسى بن
عبيدة الربذي.
يذكر احلافظ اململي عنه راويا سوى سعيد بن أيب سعيد

وأدرع السلم
اذا ،وقد َأ َبنا يف الابعة ال انية من كتابنا املفاري
التهذيب  ،وقا احلافظ اململي

أنه جمهو كا يف تقريب

 " :سعيد بن أيب سعيد األنصاري املدين

موىل أيب بكر ابن ُممد بن عمرو بن حملع روى عن أدرع السلم ( ق ) .روى
عنه موسى بن عبيدة الربذي".اام
و يذكر للمقربي رواية عن األدرع السلم ؛ َف ُع ِل َم أن سعيدا اذا او
بعضهم فقا  :املقربي ،ونقلته عنه يف
املدين جمهو  ،وليس كا َو ِا َم ُ
املفاري  ،إذ ال رواية للمقربي عن األدرع فيا ذكر احلافظ اململي.
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احلافظ الذاب يف ترمجة سعيد من امليزان  :موىل ابن حملع ،ما

روى عنه سوى موسى بن عبيدة.
وأما ابن األدرع اذا الذي معله املُ ْستَ ْد ِر

بديي انا عن األدرع السلم

زاعا أن احلديث حدي ه فليس له ذكر يف تهذيب الكمال

للحافظ اململي،

وال يف تهذيبه البن حجر ،وال يف تقريب التقريب .
وذكره احلافظ يف اإلصابة وأبو ُنعيم يف معرفة الصحابة حدي ه الذي
أخرمه أمحد يف ترمجة سلمة بن ذكوان  -أشار إليه احلافظ خمترصا وذكره
أبو نعيم بتامه  -وكيمها قيل فيه :إنه حرس النب

كا يف فتح الباري

( ) 219/13وأخرج حديث ابن األدرع .واو سلمة بن ذكوان ترمم له أبو نعيم
واحلافظ ابن حجر ،وذكر حدي ه اذا احلافظ يف املطالب العالية .
واحلديث املذكور يف املفاريد عند ابن مامه أحد األاو الستة الت
ترامم رماحلا يف تهذيب الكمال وفروعه ،وابن األدرع إنا له حديث خخر
غري اذا املفرد يف مسن أمح

( )337 / 4رقم ( )18971قا

:

حدثنا وكيع قا  :أخربنا اشاع بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن األدرع
فذكر نحو حديث األدرع السلم .
وقا املحقق :إسناده

عيف تفرد به اشاع بن سعد واو عيف ،وبقية

رماله ثقاا غري احابيه فليس له رواية يف الكتب الستة .وحديث ابن األدرع
ذكره احلي م يف جممع الزوائ على الكتب الستة ( )369/9رقم()15955
واو يف املطالب العالية البن حجر باعتباره زائدا عن الكتب الستة.

+
)56
َف ُع ِل َم بذلك أن احلديث الذي عندنا يف املفاريد حديث األدرع السلم
واو حديث عيف مدا كا او معلوع من سنده فإن فيه:
موسى بن عبيدة الربذي منكر احلديث ليس بيشء ،وشيخه سعد اذا:
جمهو  ،وليس للحديث ما يقويه يف قوله « :ارفقوا به رفق اهلل به» ،وقوله« :إنه
حيب اهلل ورسوله»؛ وحلذا ّعفه األئمة كا رأيت نقل تضعيفهم له؛ كابن حجر
حمهماهللُ وتيام العيمة األلباين
والبويصريي وغريام َر ِ م

فض ّعف احلديث

يف ضعيف ابن ماجه وأعله بالربذي.
أما قو احلافظ ابن حجر

يف اإلصابة " :وقد ُرويت القصة من

طريق زيد بن أسلم عن ابن األدرع ،فاهلل أعلم".
فليس فيه معار ة ألقواله وأقوا غريه السابقة ،فإن احلديث عنده أنه ورد
عن اذا وعن اذا ،ثم قا " :فاهلل أعلم" .و يرمال.
ففيه :أن احلديث قد قيل إنه عن احايب خخر.
ويف قوله "فاهلل أعلم"  :إشاره إىل أنه ال احلديث حديث اذا؛ أع حديث
بعضهم فيه فملاد لفظة ابن؛ فصار :ابن األدرع.
ذا  ،أع أنه رمل واحد َو ِا َم ُ
و يرصح يف إصابته بيشء مما ا ّدعاه املُ ْستَ ْد ِر
ابن األدرع ،وأن موسى بن عبيدة َو ِا َم فيه بقوله ابن األدرع.

أن احلديث حديث

فكيف إذا كان احلافظ نفسه قد مملع يف موا ع أخرى كم :التهذيب أن
األدرع السلم له حديث واحد  ،فقا " :أدرع السلم عداده يف الصحابة ،له
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حديث واحد ،وعنه سعيد بن أيب سعيد موىل ابن حملع من رواية موسى بن
عبيدة الربذي عنه وموسى عيف مدا".اام
وعند املقارنة بني حديث األدرع الذي يف ابن ماجه

وحديث ابن

األدرع يف مسند أمحد؛ ترى بينها فروقا وأن القصة غري متحدة؛ فف حديث
األدرع أنه او القائل " :يا رسو اهلل اذا مرائ " ،ويف حديث ابن األدرع أن
رسو اهلل قا  « :عسى أن يكون اذا مرائيا» ويف حديث األدرع قا " :فاا
باملدينة ففرغوا من مهازه فحملوا نعشه" ،فقا " :ارفقوا به رفقا رفق اهلل به".
وليس يف حديث ابن األدرع اذا اللفظ.
ويف حديث األدرع فقا بعض أاحابه" :حملنت عليه ،قا  :مهيم ،إنه كان
حيب اهلل ورسوله" .وليس اذا اللفظ يف حديث ابن األدرع.
« :إنكم

ويف حديث ابن األدرع قا رسو اهلل

تنالوا اذا األمر

باملتالبة» وليس اذا اللفظ يف حديث األدرع.
ويف حديث ابن األدرع قا َ " :فنَظَ ْر ُا َفإِ َذا ُا َو َعبْ ُد اهلل ُذو ا ْلبِ َجا َد ْي ِن" ،وليس
يف حديث األدرع اذا اللفظ ،وليس يف أحد احلدي ني حديث األدرع وال
حديث ابن األدرع شااد لآلخر للفروق الت ترى بينها .
وحاال القو أن استدرا املُ ْستَ ْد ِر

يف اذا احلديث قاع عىل جمرد

خاأ أشار إليه احلافظ يف اإلصابة بص يتة التمريض و يعتمده بدليل قوله:
"األدرع السلم روى ابن مامه ،"..وذكر حدي ه اذا ونص أنه له اذا احلديث
الواحد ،أما ابن األدرع فلم يرو له ابن مامه.
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والدليل ال اين :أنه قا فيه موسى بن عبيدة  ،وحديث ابن األدرع خرمه
املُ ْستَ ْد ِر من مسن أمح ليس فيه موسى بن عبيدة ،وال سعيد املجهو ،
فهو إسناد خخر واحايب خخر ،ومتن بينه وبني حديث األدرع ما أرشنا إليه من
الفروق ،فبأي مبدأ علم وبأي ورع ينقل املُ ْستَ ْد ِر حديث اذا حلذا ويلملق
ويركب حديث احايب لصحايب خخر عىل جمرد كلمة أشار هبا احلافظ
يف اإلصابة أنه حيتمل أنه ماء احلديث عن اذا واذا وطبق بعمله خيفها
يف ترمجة األدرع من التهذيب  ،فقا " :أدرع السلم عداده يف الصحابة له
حديث واحد وعنه سعيد بن أيب سعيد موىل ابن حملع من رواية موسى بن عبيدة
الربذي عنه وموسى عيف مدا".
فهذا القو من املُ ْستَ ْد ِر

مهه أن احايب
بتري بحث وال حجة تؤيد ما َ
تو ّ َ

اذا احلديث او ابن األدرع أو أن حديث األدرع السلم ليس بمفرد أو أنه
حديث هبذا السياق وعن اذا الصحايب األدرع ثابت ،ك ل اذا ال ي بت منه يشء
أماع التحرير العلم  ،والذي سار عليه علاء احلديث ممن ذكرناام،
واحلمد هلل.
وتصحيال املُ ْستَ ْد ِر
اشاع بن سعد،

حلديث ابن األدرع أيضا غري احيال ،فإن فيه

عيف ،وفيه اختيف ،وساقه البيهق

يف الشعب رقم

( )581من طريق اشاع بن سعد به ،عن زيد ب ن أسلم ،وقا  :قا ابن األدرع،
فذكر احلديث .وقا اذا مرسل.
قلتُ :و َأر لمليد رواية يف تهذيب الكمال عن ابن األدرع فكيف
يصحال مع اذه العلل.

أدرع السلمي ﮔ
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ملخص الفوارق بني الصحابيني وحديثهما:
 -1أن األدرع وابن األدرع احابيان كا ترمم حلا احلافظ يف اإلصابة
وأبو نعيم يف معرفة الصحابة مع التفريق بينها وبني حدي يها.
 -2أن األدرع السلم قد نص عدد من احلفا عىل أنه ليس له إال اذا
احلديث الواحد الذي ذكرناه يف املفاري  ،كذا ذكر ابن عبد الرب وابن
األثري وابن حجر يف التهذيب  ،وكذا يف معجم الصحابة وابن
اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل األثر وابن حملع يف أفراد كتابه أساء
الصحابة الرواة.
 -3أن األدرع أخرج له ابن مامه وعىل اذا فهو م مم يف تهذيب
الكمال وخمترصاته ،أما ابن األدرع في ترمجة له فيها وإنا حدي ه عند
أمحد يف املسن  ،حلذا ذكره احلي م يف جممع الزوائ

وابن حجر

يف املطالب العالية .
 -4أن الراوي عن األدرع سعيد بن أيب سعيد موىل ابن حملع جمهو
وعنه موسى بن عبيدة واحلديث قد أعله سائرام.أما حديث ابن األدرع
فالراوي له عنه زيد بن أسلم و

يسمع منه كا أفاده البيهق

يف الشعب .
 -5أن بني حديث األدرع وحديث ابن األدرع فوارق لفظية ذكرنااا ،مع
شدة

عف حديث األد رع والفوارق املشار إليها ليس فيا ذكر
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املُ ْس َت ْد ِر ما يصلال به للحسن فضي عن الصحة وحلذا عف احلديث
العلاء املذكورون خنفا.
 -6أ ا كليها حرس النب

كا أفاده احلافظ يف الفتح

( )219/13فقا " :وتتبع بعضهم أساء من حرس النب

فجمع

منهم :سعد بن معاذ ،وُممد بن مسلمة ،والملبري ،وأبو أيوب ،وذكوان
ابن عبد القيس ،واألدرع السلم  ،وابن األدرع واسمهُ :مجن ،ويقا :
سلمة...إلخ".
 -7أن احلافظ ابن حجر قد ذكر القو بأن القصة رويت عن ابن األدرع
بصيتة التمريض وخالف ما أشار إليه فجملع أن حديث املفاريد او
حديث األدرع وأنه ليس له إال ذلك احلديث كا يف التهذيب .
فهذه عدد فوارق بني األدرع وابن األدرع ،وبني حدي يها كلها ألتااا
املُ ْستَ ْد ِر بي حجة وإنا عىل مبدأ قوله الظاار والظاار ،ويا عملاء املسلمني
إذا تسلات عىل العلم م ل اذه التخميناا والتلفيقاا املعار ة للحقائق
الوا حة.

)(+++
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أُهْبَان بن أوس األسلمي ﮔ
" - 7أُ ْابَان بن أوس األسلم .
صحابي ،قا ابن األثري يف أس الاابة رقم (" :)280يعرف بمك يلم
الذئب ،يكنى أبا عقبة ،سكن الكوفة ،وقيل :إن مكلم الذئب أُ ْابَان بن عياذ
اخلملاع  .قا

ابن منده" :او عم سلمة بن األكوع"  -وله ترمجة يف

اإلصابة رقم ( ،)307و االستيعاب رقم ( ،)99وقا ابن حجر يف
اإلصابة  :قديمم اهسيع اىل إىل القبلتني .قا البخاري :له احبة وروي له
يف صحيحه حدي ا موقوفا من رواية جمملأة بن زاار عنه ،وفيه :أنه كان له
احبة وكان من أاحاب الشجرة.اام املراد
قلت  :وحديثه أخرمه البخاري يف املاازي رقم ( )4174فقا

 :حدثنا

عبداهلل بن ُممد عن أيب عامر العقدي عن إرسائيل عن جمملأه بن زاار عن
رمل منهم -أي من بن سليم من أاحاب الشجرة  -اسمة أُ ْا َبان بن أوس وكان
قد اشتكى ركبته ،وكان إذا سجد معل حتت ركبته وسادة ،قا احلافظ يف
الفتح " :ماله يف البخاري سوى اذا احلديث" .اام
قلت  :و يذكرله احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )1733غري
اذا فليس له يف الكتب الستة سواه ،واو موقوف كا ترى ،وبذلك قا اململي
.
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
فت أحادي هم؛ فليس له إال أثر من
ال ومه هدخا اذا الصحايب فيمن ع َ
عمله احيال العملو إليه؛ ولصحته أورده البخاري يف صحيحه هثباا
احبته ،وحتى لو كان يف اذا األثر عف ،في حيق لك إدخاله يف كتابك اذا
يف قسم الضعيف .
عملى إىل رسو اهلل
ألن مو وع كتابك األحاديث الت ُت َ

وا

ت بت

عنه ،واذا األثر الصحيال ليس منها.
قال أبو عبد الرمحن:
انتقاد املُ ْستَ ْد ِر انا شتب ال طائل حتته ومعرفة أاحاب رسو اهلل
ومعرفة ترامجهم وما ت بت به احبتهم كل ذلك له أمهية يف اذا الكتاب ،

،

واذا حاال انا.
وقد ذكرا أنه موقوف ،مع أن احلافظ يعتربه حدي ا فقا يف الفتح  :ماله
يف البخاري سوى اذا احلديث.
قلتُ :وو عه انا خاأ عند الرص فسقط من قسم صحيح املفاري

ضعيف املفاري  ،وسيعاد إىل قسم صحيح املفاري
إن شاء اهلل.

)(+++

إىل

يف الابعة ال انية
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أُهْبَان بن صيفي الغفاري ﮔ

" - 8أُ ْا َبان بن ايف التفاري ويقا وابان – يكنى أبا مسلم – صحابي.
وحس ن حدي ه ابن مامه
قا احلافظ يف اإلصابة  :روى له ال مذي حدي ا
ّ
وأمحد.اام
واو يف جتريد أمساء الصحابة ( )33/1و أس الاابة البن األثري
رقم ( ،)281و االستيعاب البن عمبد البمر(.)100
حَدِيْثه قا اهماع ال مذي

رقم (:)2203

حدثنا عيل بن حجر عن إساعيل بن إبراايم عن َعبْد اهلل ْبن ُعبَيْ ٍد َع ْن
ت َم َع أَبِي َها ِيف َمن ِْمللِ ِه َف َم ِر َضَ ،فأَ َف َ
اق ِم ْن
ُع َد ْي َس َة ا ْبن َِة أُ ْا َبا َن ْب ِن َا ْي ِف ٍّ أَ َا كَا َن ْ
َم َر ِ ِه َذلِ َكَ ،ف َقا َع َع ِيل ْب ُن أَ ِيب طَالِ ٍ ِ
رص ِة َفأَ َتا ُه ِيف َمنْ ِمللِ ِه َحتى َقا َع َع َىل َب ِ
اب
ب با ْلبَ ْ َ
ُّ
ِ
ِ
ِِ
ت َيا أَ َبا ُم ْس ِل ٍم؟
يلَ :ك ْي َ
ف أَ ْن َ
ُح ْج َرته َف َسل َم َو َرد َع َل ْيه الش ْي ُخ الس َي َعَ ،ف َقا َ َل ُه َع ي
ِ
َقا َ  :بِ َ ٍ
يل :أَ َال َ
خت ُْر ُج َم ِع إِ َىل َا ُؤ َال ِء ا ْل َق ْو ِع َفتُ ِعينَنِ ؟َ ،قا َ َ :ب َىل إِ ْن
خ ْريَ ،قا َ َع ي
يكَ ،قا َ  :وما او؟َ .ف َقا َ الشي ُخ :يا م ِاري ُة ا ِ
يت بِ َا أُ ْعاِ َ
اا َس ْيف( ،)1
َر ِ َ
ْ َ َ َ َ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َفأَ ْخرم ْ ِ ِ
ِ
يل
َ َ
ت إِ َليْه غ ْمدا َف َو َ َعتْ ُه ِيف ح ْج ِره َف ْ
استَل منْ ُه طَائ َفةُ ،ثم َر َف َع َرأْ َس ُه إ َىل َع ٍّ
( )1كذا ،والصواب(:سيف ).
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َ ،ف َقا َ  :إِن َخ ِل ِ
ني
ت فِتْنَ ٌة َب ْ َ
ييل َ -ع َليْ ِه الس َيع َ -وا ْب َن َع يم َك َع ِه َد إِ َيل إِ َذا كَا َن ْ
ني أَ ِن ِ
اخت ْذ َس ْيفا ِم ْن َخ َش ٍ
ت بِ ِه َم َع َك.
ت َخ َر ْم ُ
بَ ،ف َه َذا َس ْي ِف َفإِ ْن ِشئْ َ
المْ ُم ْس ِل ِم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َة َلنَا فِ َ
يل
َ :ال َح َ
َف َقا َ َع ي
يك َو َال يف َسيْف َكَ ،ف َر َم َع م ْن َباب المْ ُح ْج َرة َو َ ْ
َي ْد ُخ ْل.اام
واذا لفظ أمحد يف مسن ه ( )69 /5وأخرمه الارباين يف الكبري
رقم ( )863،866ومن طريق أبو نعيم يف احللية ( )313- 312/2من
طرق عن عبد اهلل بن عبيد املؤذن به واو ثقة ،وعديسة جمهولة كا
يف التهذيب ".
أقول:
اذا احلديث يرتق إىل درمة الصحيال لتريه با له من متابعة وشوااد
وقا ال مذي عقبه" :ويف الباب عن ُممد بن سلمة.
واذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن عبيد".اام
قا احلجوري" :وعديسة جمهولة كا يف التهذيب ".
أقول:
ليس األمر كا قا احلجوري فقد رمعت إىل تهذيب التهذيب للحافظ
ابن حجر ( )438/12فومدا فيه:

أُ ْه َبان بن صيفي الغفاري ﮔ
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"عديسة بنت أُ ْابَان بن ايف  ،عن أبيها وعيل ،وعنها عبد اهلل بن عبيد
املؤذن وعبد الكريم

( )1

بن احلكم بن عمرو القسميل".

و يقل :جمهولة؛ لعلمه أن اجلهالة ترتفع برواية اثنني.
ورمعت اىل تهذيب الكمال للحافظ اململي ()240/35فومدا فيه يف
ترمجة عديسة قوله:
"روى عنها عبد اهلل بن عبيد (ا ق) مؤذن مسجد مرادار ،وعبد الكبري بن
احلكم بن عمرو والتفاري وأبو عمرو القسميل شيخ حلاد بن سلمة"
واىل تذهيب التهذيب للحافظ الذاب (،)160/11فذكر الرواة ال يثة
الذين ذكرام احلافظان اململي وابن حجر ،و يقل :جمهولة.
فه إذن ليست جمهولة .
ومن انا قا احلافظ يف التقريب ":مقبولة".
واذا يعن أن حدي ها يقوى باملتابعة.
و قد وجدنا هلا متابع ة وشواهد:


أما املتابعة :فروااا الارباين يف الكبري رقم ( ،)868وأبو نعيم يف

املعرفة ( )288- 1رقم (.)156

( )1كذا والصواب( :عبد الكبري) كا يف تهذيب الكمال و تذهيب التهذيب و اجلرح والتع يل .
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حييَى ْب ُن
حييَى ْب ُن ُع ْ َا َن ْب ِن َاال ٍال املرصي  ،ثنا َ ْ
قا الارباين :ثنا َ ْ
احل ِار ِ
ث ا ْل ِت َف ِار ُّيَ ،حد َثنِ أَ ِيبَ ،قا َ َ :قا َ ِيل أُ ْا َبا ُن ْب ُن َا ْي ِف ٍّ َ :قا َ ِيل
َز ْا َد ِع ْب ِن ْ َ
ك إِ ْن ب ِق َ ِ
ح ِ
ايب ْ
اخت ِ َي ف ا،
َر ُسو ُ اهللِ
يت َبعْدي فَ َس َ َى ِيف أَ ْا َ
َ « :ي ا أُ ْابَا ُن ،أَمَا إِن َ َ
ام َع ْل سيْفَ َك ِم ْن َع ر ِ
ىل َذل ِ َ
ت َس ْي ِف ِم ْن
يت إِ َ
ني» َ ،قا َ َ :ف َج َع ْل ُ
ام َ
َف إِ ْن َب ِق َ
ك الْي َ ْو ِع فَ ْ
َ
َ
ِ ِ
َعر ِ
يت ا ْلبَ ِ
َفأَ َخ َذ بِ ِع َضا َد َ ِ
ابُ ،ثم َسل َم َف َقا َ َ :يا أُ ْابَا ُن ،أَ َال
يل
ام َ
َ
نيَ ،فأَ َتاين َع ي
َ
 ،أَ ْو أَ َم َر ِين
ت :بِأَ ِيب َوأُ يم َيا أَ َبا المْ َح َس ِنَ ،قا َ ِيل َر ُسو ُ اهللِ
خت ُْر ُج؟ ُق ْل ُ

رسو ُ اهللِ  ،أَ ْو أَ ْو َا ِ
َشك
 ،أَ ْو َت َقد َع إِ َيل َر ُسو ُ اهللِ
اين َر ُسو ُ اهللِ
َ ُ
يت َف َس َ َ ى ِيف أَ ْا َح ِ
ايب ْ
اختِ َيفاَ ،فإِ ْن
ا ْب ُن َز ْا َد ٍع َ -ف َقا َ َ « :يا أُ ْا َبا ُن أَ َما إِن َك إِ ْن َب ِق َ
ِ
ام َع ْل سيْ َف َك ِم ْن َعر ِ
ت إِ َليْ ِه َسيْ ِف َ ،ف َوىل
ني» َفأَ ْخ َر ْم ُ
ام َ
َب ِق َ
يت إِ َىل َذل َك ا ْليَ ْو ِعَ ،ف ْ
َ
َ
ِ
"
يل
َع ي
ورواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة برقم ( )943هبذا اهسناد ،واو
إسناد حسن با قبله من حديث عديسة عن أبيها.
زادع بن احلارث التفاري ،أورده ابن حبان يف كتاب الثقات ()269- 4
رقم ( ،) 2863وقا  :يروي عن ابن عمر ،عداده يف أال البرصة ،روى عنه ابنه
حييى بن زادع.
وحييى بن زادع ،أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل (،)147- 9
وقا " :سألت أيب عنه ،فقا  :شيخ أرمو أن يكون ادوقا".

( )1عند الارباين(:البرصي) ،والصواب( :املرصي) كا يف اجلرح والتع يل و امليزان .

أُ ْه َبان بن صيفي الغفاري ﮔ
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وشيخ الارباين يف إسناد اذا احلديث حييى بن ع ان بن االال املرصي.
قا فيه الذاب يف الكاشف  :حافظ أخباري ،له ما ينكر".
و قا احلافظ ابن حجر فيه" :ادوق رم بالتشيع ،وليّنه بعضهم لكونه
حدث من غري أاله ،من احلادية عرشة".
أقول:
وكم من حافظ يروي من غري أاله ومن حفظه في يلني.
حل َسن
واحلاصل :أن احلديث هبذا اهسناد ير يق حديث عديسة إىل درمة ا َ
لتريه عىل أقل تقدير.
أما الشواهد هلذا احلديث:
 فمنها :ما رواه ال مذي عقب اذا احلديث مبارشة برقم (:)2204
مح ٍ
مها ٌع
ادَ ،حد َثنَا َ
مح ِنَ ،حد َثنَا َس ْه ُل ْب ُن َ
فقا َ " :حد َثنَا َعبْ ُد اهلل ْب ُن َعبْ ِد الر ْ َ
رش ْحبِ َيل،
ُمَم ُد ْب ُن ُم َحا َد َةَ ،ع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
َحد َثنَا ُ
مح ِن ْب ِن َث ْر َوا َنَ ،ع ْن ُا َمل ْي ِل ْب ِن ُ َ
ِ ِ ِ
ك ْم َ ،و َقاي ُع وا
رس وا فِي َها قَ ِسي ُ
وسىَ ،ع ِن الن ِب ي
َع ْن َأ ِيب ُم َ
َأن ُه َقا َ يف الف ْتنَةَ « :ك ي ُ
ِ
اف ُب يُ وتِ ُك ْم َ ،و ُك و ُن وا َك ا ْب ِن خ َد َع».
المل ُم وا فِ ي َه ا أَ ْم َو َ
ار ُك ْم َ ،و َ
ف ي َه ا أَ ْو َت َ
و رواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)416،408/4
ويف املو ع األخري زيادة « َو ْ ِ
ك ُم ا ِ ْ
جا َر َة َ ،ف إِ ْن ُد ِخ َل َع َىل
اضبُوا بِ ُسيُوف ِ ُ
حل َ
أَ َح ِد ُك ْم َب يْ تُ ُه َف ْل يَ ُك ْن َك َ
خ ْ ِري ا ْب نَ ْ خ َد َع».
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ورواه أبو داود يف املالحم برقم ( ،)4259وفيه المليادة املذكورة عند
أمحد.
ورواه ابن مامه برقم ( )3961ورواه غريه.


وشاه آخر :من حديث ُممد بن سلمة رواه ابن مامه برقم ()3962

يد ْب ُن َا ُارو َنَ ،ع ْن
قا
َ :حد َثنَا َأ ُبو َب ْك ِر ْب ُن َأ ِيب َش ْي َب َة َقا َ َ :حد َثنَا َي ِمل ُ
ِ
ِ ٍ
َ ِ
يل ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َم ْد َعا َن َ -شك أَ ُبو َب ْك ٍر َ -ع ْن أَ ِيب
محاد ْب ِن َس َل َم َةَ ،ع ْن َثابت ،أَ ْو َع ي
ُمَم ِد ْب ِن َم ْس َل َم َةَ ،ف َقا َ  :إِن َر ُسو َ اهلل َ ،قا َ « :إِ َا
ت َع َىل ُ
ُب ْر َد َةَ ،قا َ َ :د َخ ْل ُ
اخت ِ َيفٌ َ ،فإِذَا كَا َن َك َذ لِ َك َف أْ ِا بِ َس ْي ِف َك أُ ُح د اَ ،ف ْ ِ
كو ُن[  ]1فِتْن َ ٌة َوفُ ْرقَ ٌة َو ْ
اض ْب ُه
َس تَ ُ
ح تى ين ْ َقاِعُ ،ثم ِ
س ِيف َبيْت ِ َكَ ،حتى َتأْتِي َ َ
ك َي ٌد َخ اطِ ئَ ٌة  ،أَ ْو َم نِ ي ٌة َق ا ِ يَ ٌة» َ ،ف َق ْد
امل ْ
ْ
َ َ َ
ت َما َقا َ َر ُسو ُ اهلل
ت َو َف َع ْل ُ
َو َق َع ْ

.

ورواه أمحد يف مسن ه (.)406/4
وإذا كان الواقع كا ب ّينا في يصال إدخا حديث اذا الصحايب يف قسم
عيف املفاريد .
قال أبو عبد الرمحن:
أُ ْابَا ُن بن ايف ذكرته يف ضعيف املفاري
أُ ْا َبان الراوية له عن أُ ْا َبان ،وقد ذكرا من شوااد احلديث الت ترقية إىل درمة
جلهالة حا عديسة بنت

االحتجاج به يف الابعة ال انية حيث فاتن يف الابعة األوىل ما قد ذكرته يف
[  ]1يف كتاب املُ ْس َت ْد ِر  :ستكوون ،والصواب امل بت.

أُ ْه َبان بن صيفي الغفاري ﮔ
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مقدمة الابعة ال انية ،ونرشي للابعة ال انية من ضعيف املفاري يف موقع
كان يف  12من ربيع ال اين عاع  1436ام قبل خروج استدرا املُ ْستَ ْد ِر
بشهور وهلل احلمد .لكن أقو انا:
ولي على املُسْتَدْرِك استدراكات مع مزيد حبث هلذا احلديث يظهر منه ما يلي:
االستدراك األول :دفاعه عن مهالة عديسة بقوله" :فه

إذا ليست

جمهولة".
مع علمه با ذكره احلافظ يف تهذيب التهذيب أ ا روى عنها ثيثة و
يذكر عن أحد توثيقها واذه رتبة جمهو احلا عند مجهور املحدثني الت يعرب
عنها احلافظ يف التقريب بقوله :مقبو  ،كا نبه عليه يف مقدمة تقريبه
بقوله":السابعة من روى عنه أك ر من واحد و

ُيوثق ،وإليه اهشارة بلفظ

مستور أو جمهو احلا "[  .]1وأن من أسباب

عف احلديث مهالة راويه؛

سواء مهالة عينه أو مهالة حاله إذ أن اجلهالة قسان :مهالة عني ومهالة حا ،
فيعرض املُ ْس َت ْد ِر عن اذا كله و يقو إ ا غري جمهولة ،وإن احلافظ ابن حجر
يقل عنها جمهولة ،وكأنه

يا ِلع عىل مقدمة تقريبه يوما من الدار ،وال

[  ]1قا العيمة األلباين
يف الصحيحة يف الكيع عن شوااد حديث ُع ْ َا َن َقا َ َ :ب َع َث النبِ ُّ
ِ
ِ
َو ْفدا إِ َىل ا ْل َي َم ِنَ ،ف َأم َر َع َل ْي ِه ْم َأمريا من ُْه ْم ..احلديث  :وله علتان :األوىل :مهالة عااء؛ فإنه يرو عنه غري
عبد احلميد بن معفر ،وقا الذاب  " :ال يعرف" .ونحوه قو احلافظ يف التقريب ":مقبو " فإن من
املعهود عنه أنه ال يقو اذا غالبا إال يف املجهو حاال أو عينا .ونص يف املقدمة أنه يعن  :مقبو عند
فلني احلديث .اذا ااايحه ،وال مشاحة يف االاايح.
املتابعة؛ وإال ي
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عىل ما قاله يف نملاة النظر إن من أسباب عف احلديث مهالة حا بعض
من يف سنده .
واالستدراك الثاني:قوله عن احلافظ :لعلمه أن اجلهالة ترتفع برواية اثنني.اام
قلتُ :الت ترتفع به مهالة العني ال مهالة احلا  .واحلافظ ال خيالف اذا

كا يف كتابه النزهة ونقل ت أنت عنه ،بل أنت ال ختالف قولنا اذا إال عنادا
فإنك قلت كا يف اإلكليل ص( :)196مهالة العني ترتفع برواية اثنني من
العدو عنه ،ومهالة احلا ترتفع بالتملكية إن حصلت من إماع من أئمة اجلرح
والتعديل.
و يف حاشية الكتاب :معنى اذا أ ا ال ترتفع بمجرد رواية عدلني ،وأما
رواية العدلني عنه فإ ا ترتفع من مهالة العني إىل مهالة احلا واذا او
ت َل ُه ُح ْك ُم ا ْل َع َدا َل ِة
الصحيال ،ولذا قا اخلايب يف الكفاية :إِال أَن ُه َال َي ْبُ ُ
ت بِ َذلِ َك َ ،و َن ْح ُن َن ْذ ُك ُر َف َسا َد
بِ ِر َوا َيتِ ِه َا َعنْ ُهَ :ف َق ْد َز َع َم َق ْو ٌع أَن َع َدا َلتَ َه َت ْبُ ُ
َقو ِ
حل ْم..إلخ.
ْ
قلتُ :وقد اعتمد املُ ْستَ ْد ِر اذا القو فقا يف الذريعة ( )299/3يف
حديث أيب الدرداء « :يشفع الشهيد يف أربعني» قا  :إسناد حديث أيب الدرداء
عيف ،فيه نمران بن عتبة ،قا فيه احلافظ يف التقريب  :مقبو ؛ أي إذا
توبع..إلخ.
قلتُ :ونمران روى عنه حريمل بن ع ان وابن أخيه رباح.
وقا يف احللقة ال انية من رده عىل العنايب :يف حتسني األلباين حلذا
احلديث بناء عىل اذا اهسناد نظر ،ملا يف إسناده من اال اراب؛ وألن التاز

أُ ْه َبان بن صيفي الغفاري ﮔ
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يوثقه غري ابن حبان ،و يرو عنه إال ثيثة كا نقل ذلك األلباين

عن ابن عساكر .واذا ال يكف يف معل رواية اذا الصنف من قبيل احلسن،
فقد معل احلافظ اذا النوع يف املرتبة السابعة من مراتب الرواة ،فقا " :من
روى عنه أك ر من واحد و يوثق ،وإليه االشارة بلفظ :مستور ،أو جمهو
احلا  .انظر التقريب (ص. )5
فإن قا قائل :إنه قد وثقه ابن حبان .قيل :إن ابن حبان متساال مدا يف
التوثيق ،ال سيا توثيقه للمجهولني .اام
وحسن له العيمة
قلتُ :فهذ ابن ربيعة روى عنه ثيثة ،ووثقه ابن حبان،
ّ
األلباين ،ومع ذلك رد اذا القو املُ ْستَ ْد ِر واعترب اذا ال يكف يف معل رواية
اذا الصنف من قبيل احلسن ،ورد توثيق ابن حبان بأنه متساال مدا يف التوثيق
ال سيا توثيقه للمجهولني.
االستدراك الثالث :حتسينه حلديث أُ ْابَان بن ايف بعد أن ساق احلديث
من طريق حييى بن زادع عن أبيه زادع بن احلارث التفاري قا  :قا يل
أُ ْابَا ُن بن ايف  :فذكره.
قا املُ ْستَ ْد ِر

يف خخره :واحلاال أن احلديث هبذا اهسناد ُير يق حديث

عديسة إىل درمة احلسن لتريه عىل أقل تقدير.اام
قلتُ :كيف يرقيه إىل احلسن هبذا وقد ترمم احلافظ الذاب ليحيى بن

زادع يف ميزان االعت ال وقا  :قا ابن حبان :روى عن أبيه نسخة
مو وعة ،وساق له عن أبيه عن أنس

« :ال تكراوا أربعة فإ ا ألربعة؛ ال
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تكراوا الرمد فإنه يقاع عرق العمى ،وال تكراوا الملكاع فإنه يقاع عرق
اجلذاع ،وال تكراو السعا فإنه يقاع عرق الفالج ،وال تكراوا الدماميل فإنه
يقاع عرق الربص» .وقا

الذاب  :باطل .وقد ذكر احلديث من تلك

املو وعاا فهو يف تذكرة املوضوعات

للفتن

( )207ويف تنزيه

الشريعة عن األحايث املوضوعة الشنيعة البن عراق ( )356/2ويف
الفوائ اجملموعة للشوكاين ( ،)363ويف الآلىل املصنوعة

للسيوط

( ،)215 /2كا يف موسوعة أطراف احل يث  .وعىل اذا فحديث أابان
عيف لذاته ،ولبعضه شوااد ذكرنااا يف الابعة ال انية.

)(+++

حديث أوس بن الصامت ﮔ
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حديث أوس بن الصامت ﮔ
" - 9أوس بن الصامت بن قيس األنصاري أخو عبادة بن الصامت.
م مم يف اإلصابة

رقم ( )242و االستيعاب رقم ( )105و أس

الاابة ( )805شهد بدرا وأحدا وسائر املشااد واو الذي ظاار من امرأته
خولة ابنة عم له ،وكان أو ظهار يف اهسيع وكان شاعرا ُمسنا.
أخرج أبو داود رقم ( )2218يف الايق باب ( )17حديث ( )6فقا :

قرأت

عىل ُممد بن الوزير املرصي ( يعن أمحد بن حييى بن الوزير)

( )1

حدثكم برش بن احلكم قا  :حدثنا األوزاع عن عااء عن أوس بن الصامت
أن النب
داود" :عااء

أعااه مخسة عرش ااعا من شعري هطعاع ستني مسكينا ،قا أبو
يدر أوسا  .واو من أال بدر قديم املوا  .واحلديث مرسل

وإنا رواه عن األوزاع عن عااء أن أوسا".اام

( )1كذا ،والصواب أنهُ( :ممد بن الوزير) يروي عن برش ،و يرو عنه إال أبو داود كا يف تهذيب
الكمال و امليزان و يرو أبو داود عن أمحد بن الوزير.
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
ومدا ترمجة أوس بن الصامت يف اإلصابة برقم ( ،)342ويف أس
ُ
الاابة برقم (.)308
وأقول:
اذا اهسناد فيه إرسا .
وفيه ُممد بن الوزير ،قا

فيه احلافظ" :مقبو " ،فهو مما يقوي

باملتابعاا و الشوااد.
وهذه الشواهد ،منها:


قا

حديث أنس رواه الدارقان يف السنن (.)316/3
" :نا أبو بكر النيسابوري ،نا أبو بكر ُممد بن األشعث بدمشق ،نا

ُممد بن بكار ،نا سعيد بن بشري :أنه سأ قتادة عن الظهار ،قا  :فحدثن أن
أنس بن مالك قا  :أن أوس بن الصامت ظاار من امرأته خويلة بنت ثعلبة،
فشكت ذلك إىل النب

فقالت :ظاارين حني كربا سن ورق عظم .

فأنمل اهلل خية الظهار ،فقا رسو اهلل

ألوس « :أعتق رقبة» ،قا  :ما يل

بذلك يدان .قا  « :فصم شهرين متتابعني» ،قا  :أما إين إذا أخاأين أن خكل يف
اليوع مرتني يكل برصي .قا  « :فأطعم ستني مسكينا» ،قا  :ال أمد إال أن تعينن
منك بعون والة .قا  :فأعانه رسو اهلل

بخمسة عرش ااعا ،حتى

مجع اهلل له ،واهلل رحيم .قا  :وكانوا ير ون أن عنده م لها ،وذلك لستني
مسكينا".

حديث أوس بن الصامت ﮔ


'75
(

ومنها :حديث سلمة بن اخر البيايض رواه أبو داود يف سننه

( )660/2باب يف الظهار :

ُمَم ُد ْب ُن َعي َِء -املَ ْعنَى َ -ق َاال:
 2213م قا َ " :حد َثنَا ُع ْ َان ْب ُن أَ ِيب َش ْي َب َة َو ُ
ُمَم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َعاَ ٍاء َ -قا َ
ُم َم ِد بِ ِن إِ ْس َح َ
اقَ ،ع ْن ُ
حد َثنَا ا ْب ُن إِ ْد ِر ْي َسَ ،ع ْن ُ
ا ْب ُن ال َعي َِء :ا ْب ِن َع ْل َق َم َة ْب ِن َعي ٍ
خ ٍر َ -قا َ
اش َع ْن ُس َل ْي َا َن ْب ِن َي َس ٍار َع ْن َس َل َم َة ْب ِن َا ْ
ِ
ْت امرأ أُ ِايب ِمن النيس ِاء ما َ ِ
ِ
يب َغ ْ ِريي َف َلا
ال ُيص ُ
ْ ُ َ َ َ
ايض َ -قا َ ُ :كن ُ ْ َ
ا ْب ُن ال َعيَء :ال َب َي ي
ِ
يب ِم َن ا ْم َرأَ ِيت َشيْئا ُيتَا َب ُع ِيب َحتى أُ ْابِ َال
َد َخ َل َش ْه ُر َر َم َضا َن ِخ ْف ُ
ت أَ ْن أُا َ
اا ْر ُا ِمنْ َها َحتى َين َْس ِل َخ َش ْه ُر َر َم َضا َن َف َب ْين ََا ِا َ
ف
اا َل ْي َل ٍة إِ ْذ َت َكش َ
خت ُْد ُمنِ َذ َ
َفظَ َ
ِيل ِمنْ َها َيش ٌء َف َل ْم أَ ْلبَ ْ
ت إِ َىل َق ْو ِم
ت َخ َر ْم ُ
ث أَ ْن َن َمل ْو ُا َع َليْ َها َف َلا أَ ْابَ ْح ُ
ت
ت :ا ْم ُشوا َم ِع إِ َىل َر ُسو ِ اهلل َ .قا ُلوا الَ َو اهللَ .فا ْناَ َل ْق ُ
رب َو ُق ْل ُ
رب ُهتُ ُم ْ َ
اخل َ َ
َفأَ ْخ َ ْ

ت َأ َنا ِب َذا َ َيا َر ُسو َ اهلل
إِ َىل الن ِب
ت ِب َذ ا َ َي ا َس َل َم ُة»ُ .ق ْل ُ
رب ُت ُه َف َقا َ « :أَ ْن َ
َفأَ ْخ َ ْ
مر َت ِ
ت َوال ِذي
يف َما أَ َرا َ اهلل َقا َ َ « :ح ير ْر َر َق َب ة»ُ .ق ْل ُ
ني َوأَ َنا َاابِ ٌر ألَ ْم ِر اهلل َف ْ
اح ُك ْم ِ ي
َ ْ
ِ
ت َا ْف َح َة َر َقبَتِ َقا َ « َف ُص ْم َش ْه َر ْي ِن
ض ْب ُ
َب َع َ َك بِ ْ َ
احل يق َما أَ ْمل ُك َر َقبَة َغ ْ َري َاا َو َ َ
ِ
م تَ تَاب ِ َع ِ
الص َيا ِع َقا َ « َف أَ طْ ِع ْم َو ْس ق ا ِم ْن
ت ال ِذي أُ ِا ْب ُ
ني»َ .قا َ َو َا ْل أُ ِا ْب ُ
ت إِال م َن ي
ْ
ُ
ت َوال ِذي َب َع َ َك بِالمْ َح يق َل َق ْد بِتْنَا َو ْح َش ِ
َ
ني َما َلنَا طَ َعا ٌع.
ني ِم ْس ِك ين ا»ُ .ق ْل ُ
ني ِس تي َ
مت ْ ٍر َب ْ َ
ْ
ىل ا ِ
ِ
اح ِ
ب َا َدقَ ِة َبن ِ ُز َر ْي ٍق فَلْي َ ْدفَ ْع َها إِلَي ْ َ
ني ِم ْس ِك ين ا
ك فَأَطْعِ ْم ِس تي َ
َقا َ َ « :ف ا ْناَل ْق إِ َ َ
َو ْس ق ا ِم ْن َ
ت َو َم ْد ُا
ت إِ َىل َق ْو ِم َف ُق ْل ُ
ت َو ِع يَ ا ُل َك َب ِق ي تَ َه ا»َ .ف َر َم ْع ُ
مت ْ ٍر َو ُك ْل أَ ْن َ
الض َيق َو ُسو َء الرأْي َو َو َم ْد ُا ِعن َْد النبِ
الس َع َة َو ُح ْس َن الرأْي َو َق ْد
ِعن َْد ُك ُم ي
أَ َم َر ِين  -أَ ْو أَ َم َر ِيل – بِ َص َد َقتِ ُك ْم".
ورواه ال مذي يف جامعه برقم (.)3299
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وروى يف جامعه
قا

اذا احلديث بإسناد خخر برقم (.)1200

 " :حدثنا إسحاق بن منصور ،حدثنا اارون بن إساعيل اخلملاز،

قا  :حدثنا عيل بن املبار  ،قا  :حدثنا حييى بن أيب ك ري ،قا  :حدثنا أبو
سلمة و ُممد بن عبد الرمحن بن ثوبان  :أن سلان

( )1

بن اخر األنصاري؛

أحد بن بيا ة ،معل امرأته عليه كظهر أمه حتى يميض رمضان ،فلا مىض
نصف من رمضان وقع عليها ليي ،فأتى رسو اهلل
رسو اهلل

فذكر ذلك له ،فقا له

« :أعتق رقبه» ،قا  :ال أمداا قا  « :فصم شهرين متتابعني»،

قا  :ال أستايع .قا « :أطعم ستني مسكينا» ،قا  :ال أمد .فقا رسو اهلل
لفروة بن عمرو« :أعاه ذلك العرق  -واو مكتل يأخذ مخسة عرش ااعا أو
ستة عرش ااعا  -إطعاع ستني مسكين ا»
قا ال مذي :اذا حديث حسن .يقا  :سلان بن اخر ،ويقا  :سلمة بن
اخر البيايض ،والعمل عىل اذا احلديث عند أال العلم يف كفارة الظهار".
أقول:
رما اذا اهسناد عند ال مذي كلهم ثقاا ،وأبو سلمة وُممد بن
عبد الرمحن كيمها من الابقة ال ال ة ،فالظاار أ ا سمعا اذا احلديث من
سلمة بن اخر

.

( )1كذا ،وسلان قيل :او سلمة نفسه ،انظر التقريب .

حديث أوس بن الصامت ﮔ
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 وم نها :حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة زومة أوس بن الصامت
الت ظاار منها.
رواه أبو داود يف سننه ( )662/2رقم (. )2214
ِ
يس َع ْن
حي َيى ْب ُن خ َد َع َحد َثنَا ا ْب ُن إِ ْد ِر َ
قا َ " :حد َثنَا المْ َح َس ُن ْب ُن َعيل َحد َثنَا َ ْ
ِ
ُمَم ِد ْب ِن إِ ْس َح َ
ف ْب ِن َع ْب ِد اهلل ْب ِن
وس َ
ُ
اق َع ْن َم ْع َم ِر ْب ِن َع ْبد اهلل ْب ِن َحنْظَ َل َةَ ،ع ْن ُي ُ
سيَ ٍعَ ،عن ُخوي َل َة بِن ِ
اا َر ِمني َز ْو ِم أَ ْو ُس ْب ُن
ْت َمالِ ِك ْب ِن َث ْع َل َب َةَ ،قا َل ْ
ت ظَ َ
ْ َْ
َ
ل ِ
الص ِام ِ
اد ُلنِ فِ ِيه َو َي ُقو ُ :
أَ ْش ُكو إِ َليْ ِه َو َر ُسو ُ اهلل
ت َر ُسو َ اهلل
ت َف ِجئْ ُ
َُ
« ات ِق

ت َحتى َن َمل َ ا ْل ُق ْرخ ُن ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
اهلل َف إِن ُه ا ْب ُن َع يمك»َ .ف َا َب ِر ْح ُ

ت :الَ َ ِ
ﭖ ﭗ ﭘ﴾ إِ َىل ا ْل َف ْر ِ
ل ُدَ .قا َ َ « :ف يَ ُصو ُع
ض َف َقا َ ُ « :ي ْع تِ ُق َرقَبَة»َ .قا َل ْ
َش ْه ر ْي ِن م تَ تَ ابِ َع ِ
ني».
ْ
ُ
َ

ني
ت َيا َر ُسو َ اهلل؛ إِن ُه َش ْي ٌخ َكبِ ٌري َما بِ ِه ِم ْن ِا َيا ٍعَ .قا َ َ « :ف ْل يُ ْا ِع ْم ِس تي َ
َقا َل ْ
ٍ
تَ :فأُ ِيت َسا َع َت ِئ ٍذ بِ َع َر ٍق ِم ْن
تَ :ما ِعن َْد ُه ِم ْن َيشء َي َت َصد ُق بِ ِهَ ،قا َل ْ
ِم ْس ِك ين ا»َ .قا َل ْ
خخرَ .قا َ َ « :ق ْد أَحسن ِ
ِ
ٍ
َ
ْت اذْ َاب ِ فَأَطْعِ ِم
مت ْ ٍرُ ،ق ْل ُ
ْ َ
تَ :يا َر ُسو َ اهلل َفإِ يين أُعينُ ُه بِ َع َرق َ َ
ني ِم ْس ِك ين ا َو ْار ِم ِع إِ َىل ا ْب ِن َع يمك»َ .قا َ َ :وا ْل َع َر ُق ِستُّو َن َااعا.
هب ا َع نْ ُه ِس تي َ
َِ

َقا َ أبو َد ُاو َد ِف َا َذا :إِ َا كَف َر ْا َعنْ ُه ِم ْن َغ ْ ِري أَ ْن َت ْستَأْ ِم َر ُهَ .و َا َذا أَ ُخو ُعبَا َد َة
اب ِن الص ِام ِ
ت".
ْ
وروى اذا احلديث أبو نعيم يف معرفة الصحابة برقم ( ،)177ترمجة
أوس بن الصامت.

+
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الرس ِحَ ،حد ّثنَا ا ْب ُن
وقا أبو داود يف سننه برقم (َ " :)2217حد َثنَا ا ْب ُن ْ
حليع َة و َعمرو بن المْح ِار ِ
ِ
ثَ ،ع ْن ُبك ْ ِ
َري ْب ِن ا َ
وا ٍ
أل َش يجَ ،ع ْن
ْ
ُْ ْ ُ َ
رب ِين ا ْب ُن َ َ
ب ،أَ ْخ َ َ
هب َذا اخلَ َ ِرب".
ُس َليْ َا َن ْب ِن َي َس ٍار ِ َ

واهشارة بقوله " :هبذا اخلرب" ،الظاار أنه يريد به خرب سلمة بن اخر.
ومنها :مرسل عروة بن الملبري ،وحديث عائشة اآلتيني.
قا أبو داود يف سننه رقم (:)2219
ت
مجِيْ َل َة كَا َن ْ
محا ٌد َع ْن ِا َشا ِع ْب ِن ُع ْر َو َة أَن َ
وسى ْب ُن إِ ْس َا ِعيْ َل َح َد َثنَا َ
" َحد َثنَا ُم َ
ِ
ِ ِ
ت أَ ْو ِ
اا َر ِم َن
حت َ
َْ
س ْب ِن الصامت َوكَا َن َر ُمي بِه ملَ ٌمَ ،فكَا َن إِ َذا ْاش َتد ملَ ُم ُه ظَ َ
اىل فِيْ ِه َكف َار َة الظي َه ِار".
ا ْم َرأتِ ِه َفأَ ْن َمل َ اهللُ َت َع َ
ُمَم ُد ْب ُن ال َف ْض ِل َحد َثنَا
ثم قا َ - 2220" :حد َثنَا َا ُار ْو ُن ْب ُن َعبْ ِد اهللِ َحد َثنَا ُ
محا ُد ْب ُن َس َل َم َة َع ْن ِا َشا ِع ْب ِن ُع ْر َو َة َع ْن ُع ْر َو َة َع ْن َع ِائ َش َة ِم ْ َل ُه ".
َ
واحلاصل :أن حديث أوس بن الصامت مرسل لكنه يرتق هبذه الشوااد
إىل درمة الصحيال لتريه.

حديث أوس بن الصامت ﮔ
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قال أبو عبد الرمحن:
أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت:
حدي ه من طريق عااء عن أوس بن الصامت« :أن النب

أعاى مخسة

عرش ااعا من شعري هطعاع ستني مسكينا» أخرج احلديث أبو داود رقم
( )2218يف كتاب الايق ،وقا  :وعااء

يدر أوسا ،واو من أال بدر،

قديم املوا ،واحلديث مرسل إنا رواه عن األوزاع عن عااء أن أوسا ،وفيه
ُممد بن وزير ،قا احلافظ يف التقريب  :مقبو  ،لكنه متابع كا عند
البيهق يف الكربى ( )389 /7رقم ( )15368فمدار علة اذا احلديث عىل
اهرسا  ،وأنه من مراسيل عااء بن يسار كا أبانه أبو داود

 ،وكا ساقه

البيهق يف الكربى ( )389/ 7رقم ( )15368بإسناده إىل ُممد بن أيب
حرملة عن عااء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت حتت أوس بن الصامت
فتظاار منها ،قا البيهق  :فذكره مرسي.
وقد استشهد املستدر بحديث أنس :أن أوس بن الصامت ظاار من
امرأته..أخرمه الدارقان ( )316/3وعنه الواحدي يف أسباب النزول (ص
 )232ويف إسناده سعيد بن بشري عيف ،وقد تكلم ابن حبان وغريه يف روايته
عن قتادة .قا احلافظ يف تهذيب التهذيب قا السامى :حدث عن قتادة
بمناكري ،وقا اآلمرى :عن أيب داود:

عيف ،وقا ابن حبان :كان رديء

احلفظ ،فاحش اخلاأ ،يروي عن قتادة ما ال يتابع عليه.اام
وقد خالفه سعيد بن أيب َعروبة فرواه عن قتادة مرسي.

+
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ُمَم ِد بن بشار ثنا عبد األعىل
أخرمه الاربي يف تفسريه ( )28/2عن ُ
ثنا سعيد به.
وأخرمه عن برش بن معاذ ال َع َقدي ثنا يمليد ثنا سعيد عن قتادة قا  :ذكر لنا
أ ّن خويلة ابنة ثعلبة  ...واذا أاال.
قا احلافظ يف اإلصابة يف ترمجة أوس :قا ابن منده :تفرد بواله
سعيد بن بشري ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة مرسي .اام
قلتُ :ومراسيل قتادة؛ قا احلافظ الذاب يف املوقظة  :ومن أواى

املراسيل عندام مراسيل احلسن وأواى من ذلك مراسيل الملاري وقتادة

ومحيد الاويل ،وغالب املحققني يعدون مراسيل اؤالء معضيا
ومنقاعاا ،فإن غالب رواياا اؤالء عن تابع كبري ،عن احايب ،فالظن
بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنني.
واستشهد أيضا بحديث سلمة بن اخر ،واذا احلديث بذاته قد خرمته يف
كتايب صحيح املفاري فاختملله املُ ْستَ ْد ِر انا و يرش أين قد خرمته انا
يف الصحيال .الذي أفاد املُ ْستَ ْد ِر أنه قرأه ،فقا يف مقدمة كتابه اذا املسمى

بم اإلصابة فقد شاء اهلل أن أقرأ قبل أشهر كتاب حييى احلجوري الذي ساه
الرياض املستطابة يف صحيح وضعيف مفاري الصحابة .
وقد سقته يف صحيح املفاري من الاريق الت ساقها املُ ْس َت ْد ِر انا من
وأبنت أن فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
سنن أيب داود،
ُ
وفيه أيضا انقااع قا
سليان بن يسار

البخاري كا يف سنن الرتمذي (:)3299

يسمع عندي من سلمة بن اخر.

حديث أوس بن الصامت ﮔ
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( :)306سألت ُممدا عن اذا احلديث فقا  :اذا

يدر سليان بن يسار سلمة بن اخر"

وقا البخاري يف التاريخ الكبري ( :)72/4سلمة بن اخر ويقا :
سلان بن اخر البيايض األنصاري له احبة و يصال حدي ه.
وقا احلافظ يف التلخيص ( :)221/3أعله عبد احلق باالنقااع وأ ّن
سليان

يدر سلمة".اام
الاريق األخرى الت اختملحلا

وسقت للحديث يف كتايب صحيح املفاري
املُ ْستَ ْد ِر انا أيضا من سنن ال مذي ،وقلت :فيها ُممد بن عبد الرمحن بن
ثوبان ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن
واملُ ْستَ ْد ِر

يدركا القصة.

انا يقو  :وأبو سلمة وُممد بن عبد الرمحن من الابقة

ال ال ة ،فالظاار أ ا سمعا اذا احلديث من سلمة بن اخر.
قلتُ :اذا احلديث رووه بصيتة اهرسا و

يسندوه إىل سلمة بن

اخر.

قا العيمة األلباين

يف اإلرواء ( :)187يشهد له رواية حييى بن

أيب ك ري عن ُممد بن عبد الرمحن بن ثوبان وأيب سلمة " :أن سلمة بن اخر
البيايض معل امرأته عليه كظهر أمه احلديث نحوه وفيه " :وقا  :فأتى النب
بعرق فيه مخسة عرش ااعا أو ستة عرش ااعا  ،فقا  « :تصدق هبذا عىل
ستني مسكينا» أخرمه ال مذى ( 225/1م  )226واحلاكم ( )204/2والبيهق
( )390/7من طريقني عن حييى به ،وقا ال مذي" :حديث حسن".

+
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وقا

ال مذي " :حديث حسن" .وقا احلاكم :احيال عىل رشط

الشيخني ،ووافقه الذاب .
قلتُ :بل او مرسل ظاار اهرسا  ،وقد أشار إىل ذلك البيهق  ..إلخ

كيع العيمة األلباين.

وقد أخرمه الارباين يف الكبري ( )6329من طريق حييى بن أيب ك ري أ ّن
حدثه أ ّن سلمة بن اخر به.
أبا سلمة بن عبد الرمحن ّ
قا احلي م يف اجملمع ( :)6 /5رواه الارباين واو مرسل رماله ثقاا.
وأخرمه البيهق يف الكربى ( )390/7وقا  :وروي عن األوزاع عن
حييى عن أيب سلمة عن أيب اريرة أن سليان بن اخر البيايض معل امرأته
عليه كظهر أمه حتى يميض رمضان ..فذكر احلديث إىل أن قا  :فأتى النب
بمكتل فيه مخسة عرش ااعا من متر فدفعه إليه ،وقا  « :اذاب وأطعم اذا
ستني مسكينا».
واو خاأ ،واملشهور عن حييى مرسل دون ذكر أيب اريرة فيه.اام
فبال استظهار املستدر اذا وقا احلافظ يف التهذيب يف أيب سلمة:
وقا األزدي

يتبني ساعه من سلمة بن اخر البيايض.

ثم ذكرا طريق ابن عباس وأن احلفا رمحوا إرساحلا ،وقلت يف اية
البحث انا  :وهبذه الاريق يصري احلديث ااحلا للحجية.
واستشهد املُ ْس َت ْد ِر بحديث خولة بنت مالك وقد ذكرهتا يف

عيف

املفاريد وسيأيت الكيع عىل حدي ها مستوف يف الرد عىل استدراكه انا .
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ثم إن احلديث قد حكم عليه احلافظ ا لذاب بالنكارة وفيه معمر بن
عبد اهلل ،جمهو كا سيأيت.
وساق املُ ْستَ ْد ِر رواية سليان بن يسار من سنن أيب داود ( :)2217حدثنا
ابن أيب الرسح ،حدثنا ابن واب ،أخربين ابن حليعة ..،إلخ ثم قا  :واهشارة
بقوله :هبذا اخلرب الظاار أنه يريد به خرب سلمة بن اخر.اام
قلتُ :اذه الاريق مرسلة أخرمها
األَ َشج َعن س َليا َن ب ِن يس ٍار أَن رمي ِمن بنِ
ْ َ
َ ُ
ي ْ ُ ْ َ ْ َ َ
احل ِد َ
يث.
َْ

ابن اجلارود ( )745عن ُبك ْ ِ
َري ْب ِن
ُز َر ْي ٍق ُي َقا ُ َل ُه َس َل َم ُة ْب ُن َا ْ
خ ٍر َف َذ َك َر

وأخرمه ابن عبد الرب يف االستذكار ( )53/6من طريق بكري بن
عبد اهلل بن األشج عن سليان بن يسار عن سلمة بن اخر .وقد سبق أن اذه
الاريق منقاعة.
وأخرمه أمحد ( )37/4وابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ()2186
والارباين يف الكبري ( )44/7والدارقان ( )318/من طريق إسحاق بن
أيب فروة عن بكري بن األشج به .وابن أيب فروة م و  ،وقد أرشا إىل اذه
فقلت :الاريق
الاريق يف كتايب اآلخر من الصحيال ،يف مسند سلمة بن اخر،
ُ
ال ال ة فيها إسحاق بن أيب فروة م و ذكرناه ملعرفة حاله.
ثم إن لفظ حديث أوس خمتلف يف متنه ،قا البيهق

يف الكربى

( )390/7فهذه الرواية عن سليان موافقة لرواية أيب سلمة بن عبد الرمحن
وابن ثوبان يف قصة سلمة بن اخر فه أوىل ،وأما حديث أوس بن الصامت
فقد اختلفت الرواية فيه ..إلخ.
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ولعدع حتري املُ ْستَ ْد ِر يف البحث فقد قا  :ومنها –أي من الشوااد -
مرسل عروة بن الملبري ،وحديث عائشة اآلتيني ،ثم ساقها من سنن أيب داود من
طريق محاد بن سلمة ،عن اشاع بن عروة ،أن مجيلة كانت حتت أوس..
وساق بعده من طريق محاد بن سلمة نفسه عن اشاع بن عروة ،عن عروة
عن عائشة ،فأنت ترى أنه مرسل اشاع وليس مرسل أبيه عروة  ،واملُ ْستَ ْد ِر
معله مرسل عروة.
واكذا يصنع ا ملستدر

يف الارق املختلفة لعلها شوااد لبعضها

البعض دون معرفة احيحها من سقيمها ،وقد قا

احلافظ يف الفتح

( :)374/13وأخرج أبو داود من رواية محاد بن سلمة عن اشاع بن عروة عن
أبيه ان مجيلة كانت حتت أوس بن الصامت وواله من ومه خخر عن عائشة
والرواية املرسلة أقوى.اام
ورواه البيهق يف الكربى ( )382/7وقا  :ورواه موسى بن إساعيل
عن محاد فأرسله.
ومن الكتب الت

اعتمداا املستدر

يف مسند أوس اذا

،

كتاب اإلصابة للحافظ ابن حجر فقا  :ومدا ترمجة أوس بن الصامت
يف اإلصابة  ..أقو  :ولِم َم جتد قوله عىل اذه الاريق  :وتابع عارما عىل
واله شاذان ،ورواه موسى بن إساعيل عن محاد مرسي ،واكذا رواه
إساعيل بن عياش ومجاعة عن اشاع عن أبيه مرسي.
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فجعلت الارق املختلفة شاادة لألخرى ،وكيف تقو  :ومنها مرسل
عروة بن الملبري ثم تسوقه من مراسيل ولده اشاع ،ولو أحسنا الظن أ ا سقات
كلم ة اشاع ،فكيف نحسن الظن بسوقها عىل أ ا طريقان خمتلفان.
وبعد اذا يتبني عف حديث أوس اذا لذاته ،وقد وافق املستدر عىل
اذا فقا  :واحلاال أن حديث أوس بن الصامت مرسل..
قلتُ :واملرسل من قسم الضعيف ،لكن تصال أال القصة من طرق
أخرى منها حديث عائشة من طريق األَ ْع َم ِ
شَ ،ع ْن َ
المل َب ْ ِري،
متِي ٍمَ ،ع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن ُّ
ِ
ِ
َقا َ َ :قا َل ْ ِ
يش ٍء ،إِ يين ألَ ْس َم ُع كَي َع َخ ْو َل َة
ت َعائ َش ُة َ :تبَ َار َ الذي َوس َع َس ْم ُع ُه ُكل َ ْ
ِ
بِن ِ
خي َفى َع َيل َب ْع ُض ُهَ ،و ِا َ َت ْشتَ ِك َز ْو َم َها إِ َىل َر ُسو ِ اهلل
ْت َث ْع َل َب َة َو َ ْ
َوا َ
ِ
َت ُقو ُ َ :يا َر ُسو َ اهلل ،أَ َك َل َشبَ ِ
َرب ِسني َ ،وا ْن َقاَ َع
ايبَ ،و َن َ ْر ُا َل ُه َباْن َ ،حتى إِ َذا ك ِ َ
ِ
ت َحتى َن َمل َ ِم ْ ِرب ُيل
تَ :ف َا َب ِر َح ْ
اا َر ِمني  ،الل ُهم إِ يين أَ ْش ُكو إِ َل ْي َكَ ،قا َل ْ
َو َلدي ،ظَ َ
ِهب ِذ ِه اآلي ِ
اا( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ).
َ
َ
أخرمه النسائ ( )3460وابن مامة ( 188و )2063وأمحد ()46/6
وسنده احيال ،وعلقه البخاري يف صحيحه (.)372/13
قا احلافظ يف الفتح ( :)374/13واذا أاال ما ورد يف قصة املجادلة
وتسميتها.
وكوين اححت أال القصة وسقتها بشوااداا يف مسند سلمة بن اخر
من كتايب الصحيال كان يكف املُ ْس َت ْد ِر اهشارة إىل حيث اححت أال
القصة ،واهشارة إىل مسند سلمة بن اخر ،إن
أو يف جلج اخلصاع.

تكن له رغبة يف ب مهدي
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أمين بن خريم األسدي ﮔ

" - 9أيمن بن خريم األسدي .
م مم يف اإلصابة

رقم ( )393و االستيعاب

( )132و أس

الاابة رقم ( ،)352قا املربد يف الكامل " :له احبة" ،قا ابن عبد الرب:
"أسلم يوع الفتال واوغيع" ،وقا ابن السكن" :يقا  :له احبة".
حَدِيثه أخرمه أبو داود رقم ( ،)3599فقا

حدثنا

:

حييى بن موسى البلخ قا  :حدثنا ُممد بن عبيد قا  :حدثن

سفيان  -يعن العصفري  -ع ن أبيه عن حبيب بن النعان األسدي عن خريم بن
فاتك ،قا " :اىل رسو اهلل

اية الصبال فلا انرصف قاع قائا فقا :

«عدلت شهادة الملور باهرشا

باهلل ثيث مرارا ،ثم قرأ﴿ :ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﴾».
وأخرمه أمحد يف

املسن

( )321/ 4وأخرمه ابن أيب شيبة

( )258- 257/8وابن مامه ( )2372والارباين يف الكبري رقم (،)4162
وال مذي رقم ( )2300من طريق ُممد بن عبيد .
وله طريق أخرى عند أمحد ( )322/4فقا  :حدثنا مروان بن معاوية قا :
أخربنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم ،والسند األو فيه
والد سفيان بن زياد العصفري :جمهو  ،وحبيب بن النعان :كذلك جمهو .
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 - 1ترمم احلجوري أليمن بن خريم.
[ ]1

ثم ساق حدي ا ألبيه خريم ،والواقع أن أيمن وأباه خريم

لكل منها

احبة .
 - 2أليمن بن خريم حدي ان ،أوردمها أبو نعيم يف معرفة الصحابة
( )319/1رقم ال مجة (.)198
قا

:

"أيمن بن خر يم بن فاتك بن األخرع بن شداد بن عمرو بن فاتك بن
الفليت بن عمرو بن أسد أمه الظناء ،وقيل :الصاء بنت ثعلبة بن عمرو بن
حصني بن مالك األسدي .له وألبيه ولعمه احبة .روى عنه الشعب وفاتك بن
فضالة وأبو إسحاق السبيع .
حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل حدثن أيب ح وثنا
ُممد بن محيد ثنا عبد اهلل بن ُممد بن نامية ثنا سويد بن سعيد قاال َ :ثنَا
اوي َة َثنَا س ْفيا ُن بن ِزي ٍ
اد أبو الورقاء َع ْن َفاتِ ِك ْب ِن َف َضا َل َة َع ْن أَ ْي َم َن ْب ِن
ُ َ ْ ُ َ
َم ْر َوا ُن ْب ُن ُم َع ِ َ
ِ
المل ِ
ور
ُخ َر ْي ٍم َقا َ َ :قا َع َر ُسو ُ اهلل
ت َش َه ا َد ُة ُّ
اس َع َدلَ ْ
هيا الن ُ
َخايبا َف َقا َ َ « :ي ا أَ ُّ َ
ِ
رش اكا بِاهلل .قاحلا َث َي ث ا ُ ،ث م َق َرأَ ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
إْ َ
ﯮ ﯯ﴾».

[  ]1كذا ،واوابه :وأباه خريا.
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ورواه يعىل وُممد ابنا عبيد فقاال :ع ن سفيان بن زياد عن أبيه عن
حبيب بن النعان عن خريم.
ورواه سلمة بن رماء عن سفيان بن زياد عن أبيه عن ابن خريم بن ثابت عن
أبيه ثنا ُممد بن أمحد بن محدان قا  :ثنا احلسن بن سفيان ثنا ُممد بن يمليد
الرفاع ثنا أبو بكر بن عياش حدثن شيخ من بن أسد حدثن أيمن بن خريم
األسدي قا  :قا يل رسو اهلل

 « :يا أيمن إن قومك أرسع العرب الكا».

وروى احلديث املنتقد اهماع أمحد يف مسن ه (. )322/4
اوي َة ا ْل َف َمل ِاري أَ ْنبأَ َنا س ْفيا ُن بن ِزي ٍ
اد َع ْن َفاتِ ِك ْب ِن
قا
ُّ َ ُ َ ْ ُ َ
َ :حد َثنَا َم ْر َوا ُن ْب ُن ُم َع ِ َ
ِ
اس
َف َضا َل َة َع ْن أَ ْي َم َن ْب ِن ُخ َر ْي ٍم َقا َ َ :قا َع َر ُسو ُ اهلل
هي ا الن ُ
َخايبا َف َقا َ َ « :ي ا أَ ُّ َ

ِ ِ
رش اك ا بِ اهلل َ -ث َي ث ا ُ -ث م َق َرأَ ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ
َع َد َل ْ
ت َش َهادَةُ ال ُّملور إ ْ َ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾».

وأورده ابن األثري يف أس الاابة (.)188/1
وإذن في يصلال إيراد أيمن وحدي ه يف ضعيف املفاري .
وأما أبو أيمن واو خريم بن فاتك األسدي ،فقد روى له اهماع أمحد يف
مسن ه ( )322- 321/4ثيثة أحاديث ،منها احلديث الذي رواه أبو داود
وانتقده احلجوري .
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ُمَم ُد بن ُعبي ٍد حد َثنِ
ْ ْ ِ [ ]1
وسى ال َبلخ
قا
َحد َثنَا ُ ْ ُ َ ْ َ
حي َيى ْب ُن ُم َ
َ " :حد َثنَا َ ْ
ُس ْف َيا ُن ا ْل ُع ْص ُف ِر ُّي َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َحبِ ِ
يب ْب ِن النُّ ْع َا ِن األَ َس ِد يي َع ْن ُخ َر ْي ِم ْب ِن َفاتِ ٍك

ت
رص َ
َقا َ َ :اىل َر ُسو ُ اهلل
ف َقا َع َق ِائا َف َقا َ ُ « :ع ِد َل ْ
َايَ َة ُّ
الص ْب ِالَ ،ف َلا ا ْن َ َ
َش َه ا َد ُة ُّ ِ ِ ِ
رش ا ِ بِ اهلل»َ .ثي َ
َث ِم َر ٍار ُثم تي اذه اآلية ﴿ :ﯩ
المل ور ب اه ْ َ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ » .
َحد َثنَا َع ْب ُد الرز ِاق َحد َثنَا َم ْع َم ٌر َع ْن أَ ِيب إِ ْس َح َ
اق َع ْن ِش ْم ٍر َع ْن ُخ َر ْي ٍم َر ُم ٍل ِم ْن
ت» َقا َ  :إِ ْن و ِ
يك اثْنَت َ ِ
َبنِ أَ َس ٍد َقا َ َقا َ َر ُسو ُ اهلل َ « :ل ْو َال أَ ْن ف ِ َ
اح َد ة
ْت أَنْ َ
ني ُكن َ
َ
ْ
َتك ِْفينِ َقا َ ُ « :ت ْس بِ ُل إِ َز َار َ َو ُت َو يف ُر َش ْع َر َ » َقا َ َ :ال َم َر َعَ ،واهلل َال َأ ْف َع ُل.
رض حد َثنَا المْمسع ِ
ود ُّي َع ِن الرك ِ
َني ْب ِن الربِي ِع َع ْن َأبِ ِيه َع ْن
َ ْ ُ
َحد َثنَا أبو الن ْ ِ َ
ُّ ْ
ومبت َ ِ
ِ
ِ ٍ
ان
اس أ َ ْربَعَ ٌة فَ ُم ِ َ
ُخ َر ْي ِم ْب ِن َفاتك َقا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهلل ْ « :األَ ْع َا ُ ستةٌ َوالن ُ
حلسن َ ُة بِسب ِع ِمائ ٍَة  .فَأَما ال مْم ِ ِ
ِ
حل َ َسن َ ُة بِعَ ْ ِ
َو ِم ْ ٌل بِ ِم ْ ٍل َوا ْ
اا َال
ن َم َ
ومبَتَان مَ ْ
رش أَمْ َاحلَا َوا ْ َ َ َ ْ
ُ
اا يُ ْ ِ
ُي ْ ِ
رش ُ بِاهلل َشيْئا َد َخ َل النا َرَ .وأَما ِم ْ ٌل بِ ِم ْ ٍل
ن َم َ
جن َةَ ،و َم ْ
رش ُ بِاهلل َشيْئا َد َخ َل الم ْ َ
ح َسن ٍَة َحتى يُشْ عِ َر َاا َقلْبَهُ َو َي ْعلَ ُم اهلل َعمل َو َم َل ذَل ِ َ
ن
ك ِمنْهُ ُكتِب َ ْ
ت لَهُ َح َسن َةَ ،و َم ْ
َف َم ْن َام بِ َ
رش أَ م َ ِ
ِ
احل َا َ ،و َم ْن أَ ْن َف َق
ن َع ِم َل َح َسن َة ُكتِب َ ْ
َع ِم َل َسييئَة ُكتِب َ ْ
ت َعلَيْه َسييئَةَ ،و َم ْ
ت لَهُ بِ َع ْ ِ ْ
ِ ٍ
َن َف َقة ِيف َسبِي ِ
ور
اس أ َ ْر َبعَ ٌة :مُ َوس ٌع َعلَي ْ ِه ِيف ُّ
ح َسن َ ٌة بِ َسب ْ ِع مائَةَ .والن ُ
ل اهلل فَ َ
الد ْن يَ ا َم ْق تُ ٌ
َع َل ْي ِه ِيف ْاآل ِخ َرةَِ ،ومُ َوس ٌع َع َلي ْ ِه ِيف ْاآل ِخ َرةِ َم ْقتُو ٌر َع َلي ْ ِه ِيف ال ُّد ْنيَاَ ،ومُ َوس ٌع َع َل ْي ِه ِيف
ِ ِ
الد ْن َي ا َو ْاآل ِخ َر ِة» .
ور َع َل ْي ِه ِيف ُّ
ُّ
الد ْن َي ا َو ْاآل خ َر ة َ ،و َم ْق تُ ٌ

[ ]1سقات من نسخة املُ ْس َت ْد ِر .
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حييَى ْب ُن خ َد َع َحد َثنَا أبو َب ْك ٍر َع ْن أَ ِيب إِ ْس َح َ
اق َع ْن ِش ْم ِر ْب ِن َعاِي َة َع ْن
َحد َثنَا َ ْ
ت يَ ا ُخ َر ْي ُم
ُخ َر ْي ِم ْب ِن َفاتِ ٍك ْاألَ َس ِد يي َقا َ َ :قا َ ِيل َر ُسو ُ اهلل « :نِ ْع َم الر ُم ُل أَنْ َ
َل و َال ُخلت َ ِ
اؤ َ
ان ف ِ َ
مها َيا َر ُسو َ اهللَ ،قا َ « :إِ ْس َب ا ُل َك إِ َز َار َ َوإِ ْر َخ ُ
يك» ُق ْل ُ
ْ
تَ :و َما ُ َ
َش ْع َر َ ».
وحلديث خريم الذي ضعفه احلجوري شواهد يرتقى بها إىل درجة الصحيح لغريه
منها:

 ،واو متفق عليه ،رواه ال بخاري يف الشهاداا

 - 1حديث أيب بكرة

حديث ( ،)2654ومسلم يف اهيان حديث ( ،)87وال مذي حديث
( )2301أورده عقب حديث أيمن بن خريم

.

ونص اذا احلديث :عن أيب بكرة

قا  :كنا عند رسو اهلل

فقا  «:أال أنبئكم بأكرب الكبائر  -ثيثا  -اهرشا باهلل ،وعقوق الوالدين ،وشهادة
الملور- ،أوقا  :قو الملور  ،»-وكان رسو اهلل

متكئا فجلس ،فا زا

يكرراا حتى قلنا :ليته سكت.
 - 2ومنها :حديث أنس
و َن ُّصه :عن أنس

أخرمه مسلم برقم(.)88
يف الكبائر قا  « :الرش باهلل ،وعقوق

عن النب

الوالدين  ،وقتل النفس  ،وقو الملور» .
 - 3ومنها  :قو ابن مسعود
أورده ابن مرير

:

يف تفسريه ( )619/18يف تفسري قو اهلل تعاىل:

﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾.

أيمن بن خريم األسدي ﮔ
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 :حدثنا ُممد بن بشار ،قا  :حدثنا عبد الرمحن ،قا  :حدثنا

سفيان عن عاام ،عن وائل بن ربيعة ،عن عبد اهلل ،قا  :تعد شهادة الملور
بالرش  ،وقرأ  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾.
فيلملع احلجوري بعد اذا البيان إخراج اذا الصحايب من قسم املفاريد.
ومما يستترب من ترصفاا احلجوري أنه لعل بعض من قرر

عف

أحادي هم يف قسم الصحيال وبعضهم تصال أحادي هم بشوااداا ،فيجعلها يف
قسم الضعيف.
فمن أم لة من ّعف حدي هم وأبقاام يف القسم الصحيال حديث ُن ِسب إىل
بشري والد النعان

.

قا فيه بعد دراسته وبيان عفه" :ف ُع لم عف اذه الارق الت فيها إ افة
احلديث لبشري بن سعد".
ثم حكم عليه بالشذوذ.
وفعل م ل ذلك يف حديث للحارث بن اشاع  ،أورده يف قسم الصحيال
برقم (( )29ص ،)62- 61وفيه :أن رسو اهلل

تملوج أع سلمة يف شوا

ومجعها إليه يف شوا .
وقا  ":و ي بت عن أع سلمة أ ا تملومها النب يف شوا  ،واهلل أعلم".
وقا خي بح ه " :واحلديث ثابت يف احيال مسلم رقم (")1423
وعملاه إىل النسائ وال مذي أيضا ،ثم قا ":من حديث عائشة".
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وساق نصه  ،ثم أبقى احلارث وحدي ه يف قسم الصحيال ،مع تضعيفه
حلديث احلارث!.
قال أبو عبد الرمحن:
أيمن بن خريم األسدي

.

م مم يف اإلصابة رقم( ،)393و االستيعاب ( ،)132و أس الاابة
رقم (.)352
قا املربد

يف الكامل  :له احبة .قا ابن عبد الرب

الفتال واو غيع .وقا ابن السكن

 :أسلم يوع

 :يقا  :له احبة .

وقو املُ ْستَ ْد ِر ترمم احلجوري أليمن بن خريم تم ساق حدي ا ألبيه
خريم غري احيال ،وإنا ذكرا الاريقني معا؛ طريق أيمن وطريق أبيه خريم
املختلف فيها وإليك بأو ال اورة:
َ :حد َثنَا أمحد ْب ُن َمنِي ٍع ،
أخرمه ال مذي ( )2299فقا
اوي َة َ ،عن س ْفيا َن ب ِن ِزي ٍ
اد ْاألَ َس ِد يي َ ،ع ْن َفاتِ ِك ْب ِن َف َضا َل َة َ ،ع ْن
ْ ُ َ ْ َ
َحد َثنَا َم ْر َوا ُن ْب ُن ُم َع ِ َ
ِ
ِ
ت َش َها َد ُة
اسَ ،ع ِد َل ْ
هيا الن ُ
أَ ْي َم َن ْب ِن ُخ َر ْي ٍم :أَ ّن النب ﷺ َقا َع َخايباَ ،ف َقا َ َ « :يا أَ ُّ َ
ُّ ِ ِ
رشاكا باهللُ ،ثم َق َرأَ َر ُسو ُ اهلل ﷺ ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
الملور إ ْ َ
ﯭ ﯮ ﯯ﴾».
وأخرمه أمحد ( )178/4والاربي يف التفسري ( )154/17وابن قانع
يف معجم الصحابة ( )53/1وأبو نعيم يف الصحابة ( )319/1وابن
عساكر يف تارخيه ( )38/10من طريق مروان بن معاوية به.

أيمن بن خريم األسدي ﮔ
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 :واذا حديث غريب إنا نعرفه من حديث سفيان بن

زياد .واختلفوا يف رواية اذا احلديث عن سفيان بن زياد  ،وال نعرف أليمن بن
خريم ساعا من النب ﷺ .اام
ويف سنده فاتك بن فضالة قا الذاب

يف امليزان  :تفرد عنه

سفيان بن زياد ففيه نكارة وحدي ه عدلت شهادة الملور اهرشا باهلل.اام
وقا احلافظ ابن حجر يف التقريب  :جمهو حا .
وم روان بن معاوية خالفه ُممد بن عبيد الانافيس عند أيب داود رقم
( ، )3599فقا

:

حدثنا حييى بن موسى البلخ قا  :حدثنا ُممد بن عبيد قا  :حدثن
سفيان يعن العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعان األسدي عن خريم بن
فاتك ،قا فذكره.
وأخرمه ال مذي ( ،)2300وابن مامه ( ،)2372وابن أيب شيبة يف
املسن

( )744و املصنف ( )258- 257/8والارباين يف الكبري

( )209/4والبيهق
والتاريخ (.)205/3

يف الكربى ( )121/10والفسوي يف املعرفة
 :اذا ِعن ِْدي أَ َا ُّال َو ُخ َر ْي ُم بن َفاتِ ٍك له ُا ْحبَ ٌة وقد َر َوى

قا ال مذي
عن النب ﷺ أَح ِ
اد َ
ور.
َ
يث واو َم ْش ُه ٌ

ُمَمدا،
وقا الفسوي يف املعرفة والتاريخ َ :و َق ْد َخا َل َ
ف َم ْر َوا ُن ُ
ِ
ُمَم ٍد .وقا ابن معني يف تارخيه رواية الدوري (:)3049
يال ِر َوا َي ُة ُ
َوالصح ُ
احلديث كا حدث به ُممد بن عبيد ومروان بن معاوية

يقمه.
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وأخرمه أمحد يف املسن

رقم ( ،)18898فقا :

حدثنا ُممد بن عبيد ،قا  :حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن
النعان عن خريم بن فاتك.
ويف سنده زياد العصفري والد سفيان ،قا الذاب

" :ال يدرى من

او" .وذكر حدي ه اذا.
وشيخه حبيب بن النعان ،قا  :عبد التن

بن سعيد" :له مناكري" .كا

يف لسان امليزان .
وأنت ترى أن احلديث مضارب؛ فتارة ُيروى عن أيمن بن خريم ،وتارة
يروي عن أبيه خريم ،وكل طرقه عيفة سواء خريم بن فاتك أو عن ابنه.
ّعفه األلباين

يف الضعيفة رقم ( )1110ساق سنده إىل خريم بن

فاتك ثم قا  :فيه علتان  :اجلهالة ،واال اراب يف سنده.
أما اجلهالة؛ فمن قبل حبيب بن النعان .قا ابن القاان ":ال يعرف"

قلت  :وقا  :عبد التن بن سعيد له مناكري .كا يف لسان امليزان ] وم له
[ ُ
الراوي عنه ابن زياد العصفري .قا ابن القاان  ":جمهو ".وقا الذاب  ":ال
يدرى من او ؟ عن م له ! " يعن حبيبا.
وأما االضطراب يف سنده؛ فإن ُممد بن عبيد رواه كا ذكرنا ،وتابعه أخوه

يعىل وخالفه مروان بن معاوية الفملاري فقا  :عن سفيان بن زياد عن فاتك بن
فضالة عن أيمن بن خريم " أن النب

قاع خايبا " ...احلديث.اام

أ يمن بن خريم األسدي ﮔ
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وقا ال مذي ( :) 2299اذا حديث غريب إنا نعرفه من حديث سفيان بن
زياد ،واختلفوا يف رواية اذا احلديث وال نعرف أليمن بن خريم ساعا من
النب

.اام
وفيه فاتك بن فضالة جمهو وقد عف احلديث احلافظ يف التلخيص

احلبري رقم ( )2591وُمقق مسند أمحد رقم ( 18898و .)17603
واحلاصل :أن املُ ْستَ ْد ِر لعل الارق املختلفة متفقة ،ويؤلف بني

امل تفرقاا واملضارباا ،ثم يستدر هبا وس ى له من اذا ونحوه يف اذا

االستدرا العجب العجاب.
ونحن بحمد اهلل

نذكر حديث أيمن بن خريم كا او يف حتفة

األشراف رقم ( ) 3525ثم نورد ما أورده احلافظ اململي حتته عنها مجيعا إال
ألن احلديث اختلف فيه كا ترى وكا او انع العيمة األلباين وغريه يف
املضارباا الت ال يستبني هبا حديث اذا إال بذكر من ا ارب فيه عليه وإال
فكيف يكون متيمله.
وأما املُ ْستَ ْد ِر فلم يو ِ األحاديث أي حترير علم ومن العجب أنه بعد
نفخ الكتاب بعدد من األحاديث الت أو حنا االختيف فيها ذاب يقمش حلا
شوااد ال شااد فيها.
س مارا م م مرشقة ورسا مترب مما
م ل حديث أيب بكرة

ش م م م متان ب م م م مني م م م م مرشق وم ت م م م مرب

املتفق عليه «أال أ نبئكم بأكرب الكبائر اهرشا

باهلل وعقوق الوالدين وشهادة الملور» احلديث ذكره ابن ك ري عن اآلية ( )30من
سورة احلج يف عموع أدلة التحذير من شهادة الملور وذكر عن ابن مسعود
وقا  « :عدلت شهادة الملور اهرشا باهلل» وسنده ضعيف.

+
)96
فيه وائل بن ربيعة جمهو يف التاريخ (ِ )2609عداده يف الكوفيني.
واذا احلديث فيه اق ان شهادة الملور بالرش ال عىل أ ا تعدله يف اجلرع
واهثم ،ودليل ذلك قو اهلل تعاىل ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﴾  ،فشهادة الملور دون الرش باهلل يف اجلرع واهثم وا داخلة حتت
قو اهلل تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ ،وحلذا
يستشهد هبذه الشوااد احلافظ ابن حجر يف التلخيص وال األلباين للحديث
يف الضعيفة و َأر أحدا من املحققني احال اذا احلديث عن أيمن بن
خريم ،وال عن والده خريم .
وال يرد انا ما كان من تكرع اهلل وفضله عىل عباده يف م ل حديث « :قل او
اهلل أ حد تعد ثلث القرخن» ،وحديث « :من ااع رمضان وأتبعه ست ا من شوا
كان كصياع الدار» ونحواا.
وهبذا تعلم أن أيمن بن خريم حدي ه من ضعيف املفاري

حسب رشطنا

املذكور يف مقدمة الكتاب.
وأيمن

يذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف إال احلديث

املذكور ،وال ذكر له أمحد يف مسن ه غريه ،وقا احلافظ يف التهذيب :
روى عن النب

يف شهادة الملور.

وأما أبوه فلم نذكر حدي ه من املفاري
حرف اخلاء ال يف ضعيف املفاري

و نجعل له بح ا وال ذكرا يف

وال صحيحها وإنا ذكرناه لبيان

االختيف واال اراب بني حدي ه وحديث ولده املفرد وقد فعلت اذا يف عدة

أيمن بن خريم األسدي ﮔ
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أحاديث واذا مهم لتعلق حا احلدي ني ببعضها ويف كتب العلل ما يفوق
احلرص؛ من ذلك ما سيأيت من بيان حا حديث بشري والد النعان.
ونظري التقميش األو أيضا يف األحاديث الت زعم أن أيمن بن خريم له
أك ر من حديث.
وإليك بيان االختالف فيها:
(  ) 1أخرج ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )2761وابن قانع يف
الصحابة ( )53/1وأبو نعيم يف الصحابة ( )319/1وابن عساكر يف
يد الرفاع  ،نا أبو َب ْك ِر ْب ُن َعي ٍ
اش،
ُمَم ُد ْب ُن َي ِمل َ
تارخيه ( )38/10عن ُ
َ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهلل
َحد َثنِ َشيْ ٌخ ِم ْن َبنِ أَ َس ٍدَ ،حد َثنِ أَ ْي َم ُن ْب ُن ُخ َر ْي ٍم
رس ُع ا ْل َع َر ِب َا يك ا».
ﷺَ « :ق ْو ُم َك أَ ْ َ

ِ
احل ِميْدَ ،قا َ َ :حد َثنَا أبو َب ْكر ْب ُن َعياشَ ،ع ْن َشيْ ٍخ ِم ْن
حييَى ْب ُن َعبْد ْ َ
ورواه ْ
ت ُخ َر ْيم بن َفاتِك يقو  :قا يل رسو اهلل ﷺ فذكره.
َبنِ َع ْم ٍرو ،قا َ :س ِم ْع ُ
فجعله من مسند خريم ،أخرمه ابن أيب خ ي مة يف السفر ال اين من تارخيه

( )657وحييى بن عبد احلميد او احلاين ،قا احلافظ

يف التقريب :

حافظ إال أ م اهتموه برسقة احلديث .اام ومدار احلديث عىل الشيخ املبهم.
(  ) 2وقد ماء من حديث عائشة

أخرمه أمحد ( )74/6والبملار

( ،)221والاربي يف تهذيب اآلثار (( )185مسند عيل)  ،والارباين يف
األوسط ( ) 3090من طريق عبد اهلل بن املؤمل ،عن ابن أيب مليكة  ،عن
عائشة قالت  :قا يل النب ﷺ « :يا عائشة  ،إن أرسع الناس ايكا قومك» .
وعبد اهلل بن املؤمل ضعيف.
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(  ) 3وأخرمه ابن رااويه يف مسن ه ( )1806واب ُن أيب عاام يف
السنة ( ، )1537والبملار كا يف كشف األستار ( )2790ونعيم بن
محاد يف الفنت ( )257والارباين يف األوائل ( )58من طريق جمالد،
عن الشعب  ،عن مرسوق  ،عن عائشة

 ،وجمالد بن سعيد

عيف.

(  ) 4وأخرمه الدواليب يف الكين ( )22/2والبخاري يف تارخيه
الكبري ( )318/1من طريق سعد بن زياد أيب عاام ،قا  :حدثنا إبراايم بن
ُممد بن عيل بن عبد اهلل بن معفر ،عن أبيه ُممد بن عيل عن عائشة أع
املؤمنني

به وسعد بن زياد ،قا أبو حاتم :يكتب حدي ه وليس باملتني.

وأخرمه أمحد ( ) 81/6فقا  :حدثنا ااشم بن القاسم ،حدثنا إسحاق بن
سعيد  ،عن أبيه  ،عن عائشة  ،قالت  :دخل عيل رسو اهلل ﷺ ،واو يقو  « :يا
عائشة  ،قومك أرسع أمت يب حلاقا» .ورما إسناده ثقاا.
ف ُع ِلم أن احلديث حديث عائشة
مضاربان وكيمها معل با ترى.

 ،وأما حديث أيمن وأبيه فها

وأُنب يه أنه :وقع من املُ ْستَ ْد ِر يف خخر استدراكه عىل حديث أيمن بن خريم
تدليس أتى به من مسند احلارث بن اشاع يف صحيح املفاري

يوام أن

حديث زواج أع سلمة بعد أن عفته عملوته إىل مسلم وعملوا حديث عائشة
إىل النسائ وال مذي وسياق كيم يف ختريج اذا احلديث من كتايب رقم
( ) 29خيف اذه اههياع فقد نقلت إعي البواريي حلديث أع سلمة بعنعة
ابن إسحاق ،ثم قلت :واحلديث ثابت يف مسلم رقم ( )1423عن عائشة« :أ ا

أيمن بن خريم األسدي ﮔ

تملومها النب
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يف شوا » فميملا بني حكم احلدي ني؛ فعن أع سلمة

أعله البواريي ،واال عن عائشة

وتعمد او خلط الكيع لإلهياع.
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+
)100

} + }+}+}+}+
أمين بن عبيد بن عمرو

" - 11أ يمن بن عبيد بن عمرو .
"م مم يف اإلصابة

رقم ( )394و االستيعاب ( )131و معرفة

الصحابة ( )372/2و جتري أمساء الصحابة ()41/1
حَدِيثهُ قا النسائ

يف الكربى ( /7رقم  )7390و اجملتبى

(: )1 ( )28/8

أخربنا

ُممد بن بشار قا  :حدثنا عبدالرمحن ،قا :حدثنا سفيان ،عن

منصور عن جمااد عن أيمن قا  " :تكن تقاع اليد عىل عهد رسو اهلل
إال يف ثمن املجن ،وقيمته يومئذ دينار".اام
وقد أخرمه رقم ( ،)7389فقا  :حدثنا ُممود بن غيين ،قا  :حدثنا
معاوية عن سفيان عن منصور عن جمااد عن عااء عن أيمن وأخرمه
()7391و( )7392من طريق عيل بن االال عن منصور به ورقم ( )1391من
طريق ُممد بن يوسف قا  :حدثنا سفيان به.

(  )1كذا والصواب.)82/2( :

أيمن بن عبيد بن عمرو
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وقد أخرمه البيهق يف الكربى ( )450- 448/8وأبان أن يف إسناده
اختيفا.
قلتُ :لكن احلديث احيال أخرمه البخاري رقم ( )6795ومسلم رقم

( )1686من حديث ابن عمر« :أن النب

قاع سارقا يف جمن قيمته ثيثة

دراام».
وأخرمه يف باب قو اهلل تعاىل ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾.
وقا اهماع البخاري باب قو اهلل تعاىل ﴿:ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﴾ .ويف كم يقاع وقاع (عىل األكف) ( . )1
وقا قتادة يف امرأة رسقت فقاعت شاحلا" :ليس إال ذلك" ،ثم ذكر
حديث عائشة رقم ( )6789من عدة طرق أن النب

قا  « :تقاع األيدي يف

ربع دينار فصاعد ا» ،ثم ذكر بعده حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبله ،ثم ذكر
بعدمها رقم ( )6799أن النب

قا  « :لعن اهلل السارق يرسق البيض ة فتقاع

يده ويرسق احلبل فتقاع يده» ،وكل اذه ال يثة عند مسلم يف احلدود باب :حد
الرسقه رقم ( )1684فا بعد.
وقا القايض عياض والنووي" :أ مجع العلاء عىل قاع يد السارق
واختلفوا يف اش اط النصاب وقدره".

عيل من الكف).
( )1كذا ،وال صواب(:وقاع ي
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فقا  :أال الظاار ال يش ط نصاب بل يقاع يف القليل والك ري ،وبه قا
ابن ابنة الشافع

وحكاه القايض عن احلسن البرصي واخلوارج واحتجوا

بعموع اآلية ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ و خيصوا اآلية.
وقا مجااري العلاء :ال تقاع إال يف نصاب حلذه األحاديث.
ثم اختلفوا يف قدر النصاب:
 oاألك رون :تقاع يف ربع دينار ذابا أو قيمته ،سواء كانت ثيثة دراام أو
أقل أو أك ر  -وال يقاع يف أقل منه.
 oوقا أمحد وإسحاق ومالك :تقاع يف ربع دينار أو ثيثة دراام أو ما
قيمته أحدمها ،وال قاع فيا دون ذلك".اام
قلتُ :وقو مالك وأ محد وإسحاق اوالذي دلت عليه األدله كا ترى،
مح ُه َا اهللُ أنه قا يف أحاديث
وقد نقل اهماع البيهق عن اهماع الشافع َر ِ َ
الربع الدينار وأحاديث الدينار (  :)1إ ا متفقه وال تعارض بينها؛ ألن ثيثة دراام
يف زمان النب

ا ربع دينار.

قلتُ :ويكون القاع اآلن عىل أدنامها قيمة؛ لداللة األحاديث عىل ذلك،

ولكو ا ال تتناف مع الداللة عىل األعىل؛ فاألدنى يدخل حتت األعىل واألقل
يدخل حتت األك ر ،واذا قو مالك وأمحد ،واو الصحيال؛ وحلذا قا احلافظ
يف الفتح ( ، )104/12قا " :واالعتاد إنا يكون عىل األقل".
( )1كذا ،والصواب(:الدراام).

أيمن بن عبيد بن عمرو
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وأما حديث أيمن يف أن اليد تقاع يف دينار فقد أعله البيهق
الكربى ( )448/8فقا  " :وروايته عن النب

يف

منقاعة".

وقا ص(" : )450وقد أ شار البخاري يف التاريخ إىل أن حدي َه يف
ثمن املجن منقا ٌع" .وقا الدارقان يف السنن ( )135/3رقم (:)3399
" واو من التابعني

يدر زمان النب

 ،وال اخللفاء بعده ".

قا احلافظ يف الفتح (" :)97/12وأمجعوا عىل أن املراد به اليمنى
إن كانت مومودة ،واختلفوا فيا إذا قاعت الشا عمدا أو خاأ ال لملء؟
وقدع السارق عىل السارقة ،و ُق يدمت الملانيه عىل الملاين؛ لومود الرسقة غالبا يف
الذكورية  -وألن داعية الملنا يف اهناث أك ر ،وألن األن ى سبب يف وقوع الملنا
إذ ال يتأتى غالبا إال باواعيتها".
ثم ذكر (ص  )103أحاديث الباب ومنها :حديث أيمن .وقا (ص :)105
"وقو اجلاعة ثيثة دراام او املحفو ".
قلتُ :احلاال أن حدي ه اذا خيالف ما يف الصحيحني كا تقدع،

وتقدع إعي بعضهم له ،وانظر تهذيب التهذيب البن حجر ترمجة :أيمن
موىل الملبري رقم ( )648فقد أبان أن حدي ه اذا مرسل" .
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
يف احبة أيمن اذا اختيف.
فذاب أبو نعيم وابن عبد الرب وابن األثري -كا يظهر من كيمهم  -إىل
احبته.
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وذاب البخاري (  )1والنسائ و أبو زرعة والدارقان والذاب (  )2إىل نف
احبته وأنه تابع .
وانا اختيف يف تعيينه ومن او؟
قا احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب (:)395- 394/1
"(س) أيمن موىل الملبري وقيل ابن الملبري.
روى عن النب

يف الرسقة ،وعن تبيع عن كعب يف فضل الصية.

وعنه عااء ابن أيب رباح وجمااد.
قا النسائ  :ما أحس ب أن له احبة .وقا ابن عساكر يف األطراف :
أيمن بن عبيد عن النب

حديث القاع يف الرسقة او أيمن بن أع أيمن،

وقيل :او أيمن احلبيش والد عبد الواحد  -يعن الذي قبله .-
قلت :قا البخاري يف تارخيه  :ثنا موسى ثنا أبو عوانة وتابعه شيبان عن
منصور عن احلكم عن جمااد وعااء عن أيمن احلبيش قا  :يقاع السارق.
مرسل.
وقا ابن أيب حاتم :أيمن احلبيش موىل ابن أيب عمرو روى عن عائشة
ومابر وتبيع ،وعنه :جمااد وعااء وابنه عبد الواحد.

(  )1كا يفهم من ترمجته أليمن ،وقد حكم عىل حدي ه بأنه مرسل ،انظر التأريخ (.)24/2
(  )2نقل يف التذهيب قو النسائ  " :ما أحسب أن له احبة"  ،وأقره.

أيمن بن عبيد بن عمرو

'105
(

فهذا عند اذين والذي قبله واحد.
ومم ا يقويه :ما رواه الدارقان يف السنن عن البتوي  :حدثنا عباس بن
الوليد ثنا عبد اهلل بن داود سمعت عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قا  :وكان عااء
وجمااد قد رويا عن أبيه.
وقا الدارقان  :أيمن راوي حديث املجن تابع
وال زمن اخللفاء بعده ،وأما ابن أع أيمن فذكر الشافع

يدر زمن النب
يف مناظرة مرا

فيها أن ُممدا احتج عليه بحديث جمااد عن
بينه وبني ُممد بن احلسن
أيمن بن أع أيمن يف القاع يف الرسقة ،قا :فقلت له :ال ِع ْل َم لك بأاحابنا؛
أيمن بن أع أيمن أخو أسامة بن زيد ألمه قتل يوع حنني و يدركه جمااد.
وقا ابن حبان يف الثقات نحوا من قو البخاري وابن أيب حاتم.
ثم خلط يف ال مجة ،ثم قا  :واو الذي يقا له :أيمن بن أع أيمن ُن ِسب
إىل أمه وكان أخا أ سامة بن زيد ،ومن زعم أن له احبة فقد وام.
حدي ه يف القاع مرسل.
قلت :أع أيمن

تتملوج بعد زيد بن حارثة ،وأيمن ابنها كان أكرب من أسامة

وقتل يوع حنني فهو احايب ،والصواب أن الذي روى حديث املجن غريه،
واهلل أعلم ".انتهى من تهذيب التهذيب .
وبناء على هذا البيان أقول:
 - 1إن كان احلجوري يرى أن اذا الرمل تابع  ،فيلملمه أن ال يورده يف
مفاريد الصحابة.
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 - 2من اخلاأ يف تعبريه  -أنه مع اعتقاده

عف حديث أيمن وخمالفته

لألحاديث الصحيحة من اخلاأ  -قوله:
"قلت :لكن احلديث احيال أخرمه البخاري رقم ()6795ومسلم رقم
(.")1686
قاع سارقا يف جمن قيمته ثيثة

ثم ساق حديث ابن عمر" :أن النب
دراام".
وحديث عائشة

أن النب

قا  « :تقاع األيدي يف ربع دينار

فصاعدا».
واملأخذ عليه :أنه قد يفهم بعض القراء اتفاق اذا احلديث الضعيف مع
خرما يف الصحيحني يدالن عىل الضعف الشديد يف
حدي ني احيحني ي
حديث أيمن ،فالتعبري السليم أن يقا  :وحديث أيمن اذا خيالف األحاديث
الصحيحة ،ومنها حديث ابن عمر وحديث عائشة

ومها يف

الصحيحني .
ثم يسوقها لتأكيد

عف حديث أيمن ،ال أن يقو " :لكن احلديث

احيال "...إلخ.
ألن "ا "

[ ]1

يف قوله " :لكن احلديث احيال" عهدية ،تعود يف الظاار

إىل حديث أيمن الضعيف ،ومع عفه او خمالف حلا.

[  ]1كذا ،والصواب (أ ) هبمملة القاع ألن املراد لفظها.

أيمن بن عبيد بن عمرو
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قال أبو عبد الرمحن:
أيمن بن عبيد بن عمرو.
أال ترى أين قد

عفت احلديث وذكرته يف ضعيف املفاري

ألمور

خلصتها يف خخره؛ فقلت:
احلاصل:
 - 1أن حدي ه اذا خيالف ما يف الصحيحني .
وسقت فيا تقدع حديث ابن عمرو وحديث عائشة الت خالفها حديث
أيمن اذا وأبنت ومه املخالفة يف أثناء البحث مع نقل كيع األئمة ،ونقلت أن
بعضهم حاو اجلمع بني حدي ه ،وما عار ها كا ترى.
- 2و عفته بإعي احلفا له ،فقلت :وتقدع إعي بعضهم له.
- 3و عفته باالختيف يف أيمن ،ونقلت عن الدارقان أنه من التابعني
يدر زمان النب

وال اخللفاء ﭗ بعده ،ونقلت ما أشار إليه البخاري أن

حدي ه يف ثمن املجن منقاع واستفدا من تهذيب التهذيب أن حدي ه
مرسل ،وأنه اختلف يف أيمن اذا ،وأحلت إىل اخليف فيه يف قويل انظر
تهذيب التهذيب ترمجة أيمن موىل الملبري.
واعتدى املُ ْستَ ْد ِر

يف ضعيف املفاري

عىل اذا اجلهد كله الذي بذلته يف إيراد احلديث
و يستاع أن يفصال بمخالفة واحدة ملا أبنته من عف

احلديث والبنقد احيال.
ولكنه عمد إىل ما اخترصته من ترمجته يف تهذيب التهذيب مع أخذ
فنملحلا ونفخ هبا الكتاب بدون فائدة تربو عىل ما ذكرته ،ثم قا :
املقصود منه ّ
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"وبناء عىل اذا البيان ،أقو :
- 1إن كان احلجوري يرى أن اذا الرمل تابع فيلملمه أال يورد يف مفاريد
الصحابة".
أقول :عجيب! أ َتر أنه قد أورده مجاعة من العلاء يف كتبهم عىل أنه

حديث وبعضهم احتج به وكيف ال أورده يف ضعيف مفاري الصحابة واو
دافعت أنت عن
حديث قد نقلت أنت القو باخليف يف احبة راويه وقد
َ
وقلت":إن معل م لهم يف مفاريد
وحاولت إثباا أحادي هم،
أم اله ك ريا
َ
َ
الصحابة ،أساءة إليهم".
أوليس يف كتب العلل والضعاف بيان أحاديث اختلف يف احبة أاحاهبا،
فا بالك تنتقد انا تضعيف حلدي ه بإيرادي له يف عيف املفاريد مع ذكر
اخليف يف احبته وانقااع حدي ه.
ثم قال:
"- 2من اخلاأ يف تعبريه  -أنه مع اعتقاده عف حديث أيمن وخمالفته
لألحاديث الصحيحة من اخلاأ  -قوله:
"قلت :لكن احلديث احيال أخرمه البخاري رقم ()6795ومسلم رقم
(.")1686
ثم ساق حديث ابن عمر« :أن النب

قاع سارقا يف جمن قيمته ثيثة

دراام».
وحديث عائشة
فصاعدا».

أن النب

قا  « :تقاع األيدي يف ربع دينار

أيمن بن عبيد بن عمرو
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واملأخذ عليه :أنه قد يفهم بعض القراء اتفاق اذا احلديث الضعيف مع
حدي ني احيحني خرما يف الصحيحني يدالن عىل الضعف الشديد يف
حديث أيمن ،فالتعبري السليم أن يقا  :وحديث أيمن اذا خيالف األحاديث
الصحيحة".اهـ
قلت :هذا التعبري السليم ق ذكرتُه كما أثبته عين أنتَ بقولك:
" مع اعتقاده عف حديث أيمن وخمالفته لألحاديث الصحيحة".
قلت" :احلاال :أن حدي ه اذا
ألنك رأيت قويل يف خخر الكيع ،حيث ُ
خيالف ما يف الصحيحني".
بعد أن سقت تلك األحاديث لبيان عف حديث أيمن وخمالفته إيااا.
قا :
" ألن "أ " يف قوله " :لكن احلديث احيال" عهدية ،تعود يف الظاار إىل
حديث أيمن الضعيف ،ومع عفه او خمالف حلا".
أثبت أنه خمالف حلا كا ترى ،فا الذي أتيت به زائدا عىل ما
قلت :قد ُ

ذكرته؟.

وألست َترى أيضا أن العلاء قبيل عفوه ،فلو كنت أوردته يف صحيح
املفاري

لكان لقولك اذا ومه ،أما وقد أوردته يف ضعيف املفاري

و عفته

في ومه لقولك اذا.
أما قولك " :ألن "أ " يف قوله " :لكن احلديث احيال" عهدية ،تعود يف
الظاار إىل حديث أيمن الضعيف ،ومع عفه او خمالف حلا".
أقول :اذا اهيراد قد حيتمل إذا أنص أنه ع ن ابن عمر وعائشة

.
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وأيضا إذا

أقل فحااله أن حدي ه اذا خيالف ما يف الصحيحني ،أما إذا

ذكرا ذلك فإن استدراكك اذا عىل جمرد سقوط (أ ) من كلمة احيال يف
قويل(:لكن احلديث احيال؛ أخرمه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وإذا
في يليق اعرا ك عن إيضاح حلا بأنه اال عن احابة خخرين وبلفظ يباين
لفظ حديث أيمن ،وعىل اذا أقو إن اذا منك ليس استدراكا بل أاله
متالااا.

)(+++
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بسر بن جحاش ﮔ

" - 12برش

[ ]1

بن محاش القريش .

م مم يف اإلصابة ( )644و االستيعاب ( )167/1و أس الاابة
البن األثري( ،)216/1قا ابن حجر يف التهذيب  :روى عنه مبري بن نفري
حدي ا واحدا ،وحكى مسلم واألزدي وغريمها أن مبريا تفرد بالرواية عنه.اام
حَدِيثهُ أخرمه ابن مامه رقم ( ،)2707فقا :
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،قا  :حدثنا يمليد بن اارون عن حريمل بن ع ان

عن عبد الرمحن بن ميرسة عن مبري بن نفري عن برس بن محاش
بملق النب

 ،قا :

يف كفه ،ثم و ع أابعه السبابة ،وقا  « :يقو اهلل ﭗ أين

ن خدع وقد خلقتك من م ل اذه ،فإذا بلتت نفسك اذه  .وأشار إىل
تعجملين اب َ
قلت  :أتصدق  ،وأ ّن ى أوان الصدقة».اام
حلقه َ
قا يف زوائ ماجه إسناده احيال .

[  ]1قا املُ ْس َت ْد ِر والصواب( :برس) ،بالسني املهملة.
قلت :قا ابن حجر يف ترمجته من التقريب برس بن محاش ،ويقا فيه :برش بكرس أوله واملعجمة.
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قا احلافظ اململي رقم (" :)2018تابعه حييى بن محملة عن ثور بن يمليد
عن عبدالرمحن بن ميرسة عن مبري بن نفري عن برس بن محاش به".
قا احلافظ يف اإلصابة  " :وحدي ه عند أمحد وابن مامه من طريقه
بإسناد احيال" .اام
قلتُ :احلديث عند أمحد ( )211- 210/4من أربع طرق:
قا

( :)17842حدثنا أبو النرض ،قا  :حدثنا حريمل بن ع ان به.

وقا

( :)17843حدثنا حسن بن موسى ،قا  :حدثنا حريمل به.

وقا

( :)17844حدثنا أبو املترية قا  :حدثنا حريمل ،به.

وقا

( :)17845حدثنا أبو اليان قا  :حدثنا حريمل به.

وقد تابع هؤالء:
يمليد بن اارون وحييى بن محملة عند ابن مامه كا تقدع من حتفة
[ ]1

األشراف  ،تابع حريملا ثور بن يمليد الرحبيى

كا تقدع يف الكبري من

حتفة األشراف .
وأخرج اذه املتابعة الارباين يف الكبري رقم ( )1194واار خم ْرج اذا
احلديث عبد الرمحن بن ميرسة احلرضم

[  ]1اكذا ،والصواب :الرحب .

أبو سلمة احلميص روى عن
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مبري بن نفري وغريه ،وعنه حريمل بن ع ان وافوان بن عمرو وثور بن يمليد،
وقا ابن املدين  :جمهو ،

يرو عنه غري حريمل.

وقا  :ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( /5رقم  :)1362روى عنه
حريمل بن ع ان ،سمعت أيب يقو ذلك.اام
قلتُ :وثقه ابن حبان والعجيل ،وقا أبو داود :شيوخ حريمل كلهم

ثقاا.اام

الصنف .وأما قو أيب داود
وابن حبان والعجيل يتسااين يف ثوثيق اذا ّ
يف مشايخ حريمل" :ثقاا" ،فهو عىل العموع ،وقد ومد من اخلصوص غري
ذلك وحلذا قا احلافظ يف التقريب " :مقبو " ،ونقل الذاب قو ابن
املدين والعجيل فيه يف امليزان وسكت.
احال احلديث ابن حجر يف اإلصابة  ،والبواريي يف زوائ ابن
وقد ّ
ماجه كا سبق ،واحلق أنه ليس كذلك ،بل الرامال عندي عفه ملا ترى من
مهالة حا عبد الرمحن بن ميرسة فيه ،واحلمد هلل .
َأر و يذكروا لبرس بن محاش يف الكتب الستة ،ومسند
اذا وإين
أمحد غري[  ]1اذا ،ونظرا يف مشايخ حريمل بن ع ان من تهذيب الكمال
فومدا نحو سبعة ممن قا فيهم احلافظ يف التقريب  :مقبو  ،وبعضهم
عيف".
[ ]1يف كتاب املُ ْس َت ْد ِر  :وغري.

+
)114
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ال يقل عن درمة احل سن،رماله ثقاا،
إن حديث برس بن محاش
وبعضهم ثقاا أثباا ،ما عدا عبد الرمحن بن ميرسة ،وحدي ه ال ينمل عن مرتبة
احلسن .
وذلك أنه قد روى عنه ثيث ٌة ،ووثقه ابن حبان ،والعجيل ،وأبو داود،
والذاب يف الكاشف  ،واحال حدي ه احلافظ ابن حجر والبواريي.
وحسنه األلباين يف الصحيحة رقم ( )1099و(،)1143أما قو ابن
ّ
املدين " :جمهو ؛ يرو عنه غري حريمل" ،فمدفوع بأنه قد روى عنه ثيثة.
وأما قو

احلافظ فيه" :مقبو " ،فمدفوع بتوثيق الذاب

وغريه،

وبتصحيحه حلذا احلديث من طريق عبد الرمحن الذي مدار احلديث عليه.
وقو

احلجوري":ونظرا يف مشايخ حريمل بن ع ان من تهذيب

الكمال فومدا نحو سبعة ممن قا فيهم احلافظ يف التقريب مقبو
وبعضهم عيف".
أقول :اؤالء قد يكون بعضهم مقبوال.
ثم إذا كان احلافظ قد قا يف كل من اؤالء السبعة :إنه مقبو  .فهذا عدد
قليل بالنسبة لشيوخ حريمل الك ريين ،فقد بلغ عددام يف

تهذيب

الكمال مخسة وثيثني رمي ،أحدام احايب ،وبعضهم من رما البخاري.
في يرد توثيق أيب داود لشيوخ حريمل بن ع ان بم ل اذه الشبهة الت أدىل
هبا احلجوري .
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وإذا كان اذا او واقع حديث برس بن محاش

في يصلال إيراده يف

قسم عيف املفاريد.
قال أبو عبدالرمحن:
برس بن محاش.
ح ِيثهُ من طريق عبدالرمحن بن ميرسة احلرضم عن مبري بن نفري عن
َ
برس بن محاش

قا  :بملق النب

يف كفه ثم و ع أابعه السبابة

ن خدع وقد خلقتك من م ل اذه  ،فإذا بلت ت
وقا  « :يقو اهلل ﭗ أين تعجملين اب َ
قلت :أتصدق  ،وأنّى أوان الصدقة» احلديث.
نف سك اذه  -وأشار إىل حلقه َ -
عفته لقو ابن املدين يف عبد الرمحن بن ميرسة" :جمهو " .كا يف
ترمجته من

ميزان االعت ال

للذاب  ،وأما ابن حجر فقا

عنه يف

التقريب " :مقبو ".
وحسب ااايحه يف التقريب معناه :مقبو إذا توبع وإال فلني ،وذكره
ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل و يذكر فيه مرحا وال تعديي ،كعادته يف
ذكر املجاايل والسكوا عنهم ،وو ّثقه العجيل وابن حبان وك ريا ما ترى يف
الكاشف للذاب متابعة توثيق العجيل ،واو قريب من ابن حبان يف التساال
يف توثيق املجاايل.
أما قو املُ ْس َت ْد ِر  :ووثقه ابن حبان والعجيل وأبو داود ،فإطيقه أن أبا
داود وثقه خاأ وإنا قا " :شيوخ حمليمل ثقاا" .فهذا توثيق عاع وقد ُو ِم َد من
شيوخه من او إما جمهو حا أو عيف؛ فإنه قد روى عن أيب بكر بن أيب
مريم واو عيف.
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ومن العجيب!!
أن املُ ْس َت ْد ِر نفسه قد عف حديث نمران بن عتبة واو من مشايخ حريمل،
فقا يف الذريعة ( :)299/3إسناد حديث أيب أمامة عيف؛ فيه نمران بن
عتبة ،قا احلافظ :مقبو  ،أي إذا توبع..إلخ.
ونمران روى عنه اثنان؛ ومها ابن أخيه وحريمل.
املحدث مقبل بن اادي الوادع
وقا شيخنا
ي

 :وأما قو أيب داود

إن مشا يخ حريمل ثقاا ففيه نظر ،فإن من مشايخ حريمل عبد الرمحن بن
ميرسة ،وقد قا ابن املدين  :إنه جمهو  ،ووثقه العجيل كا يف امليزان
والعجيل قريب من ابن حبان يف توثيق املجهولني..إلخ.اام انظر الشفاعة
(ص.)11
وذكر ابن رمب يف شرح العلل الرتمذي ( )879/2أن قو أيب داود:
"مشايخ حريمل كلهم ثقاا" من اهطيقاا الت فيها نظر.
وانظر كيع املعلم يف التنكيل (ص ،)587فقد قا  :ونحو اذا قو
املصنف ( :شيوخ كلهم ثقاا) أو (شيوخ فين كلهم ثقاا) في يلملع من اذا
أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقا له بمفرده عىل اهطيق (او ثقة)
وإنا إذا ذكروا الرمل يف مجلة من أطلقوا عليهم ثقاا فاليزع أنه ثقة يف
اجلملة أي له حظ من ال قة.
وقد تقدع يف القواعد أ م ربا يتجوزون يف كلمة( :ثقة) ،فيالقو ا عىل
من او االال يف دينه وإن كان

عيف احلديث أو نحو ذلك  .واكذا قد

يذكرون الرمل يف اجلملة من أطلقوا أ م عفاء وإنا اليزع أن له حظا ما من
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الضعف ،كا جتدام يذكرون يف كتب الضعفاء ك ريا من ال قاا الذين تكلم
فيهم أيرس كيع .اام
وقا العيمة األلباين

يف الضعيفة ( :)217/3وقو أيب داود :

"شيوخ حريمل كلهم ثقاا " ليس نصا يف توثيقه لشبيب بالذاا ،الحتا أن أبا
داود يعلم ،أو خيار يف باله حني قا ذلك أن شبيبا من شيوخ حريمل ،وقد
أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل (  ) 358/1/2و حيك فيه مرحا
وال توثيقا ،ولعله لذلك قا ابن القاان  ":شبيب ال تعرف له عدالة ".
وقا يف ( )735/12يف الكيع عىل محملة بن ااين :لعل اذا التوثيق ال
يفيد انا ما داع أنه

يرو عنه غري حريمل ،وقد أشار إىل ذلك احلافظ بقوله :شيخ

حلريمل ال يعرف.اام
ومن عجائب املُسْتَ ْرِك أيضًا!!
قوله عقب قويل يف الكيع عىل مشايخ حريمل":ونظرا يف مشايخ حريمل
فومدا نحو سبعة ممن قا فيهم احلافظ يف التقريب  :مقبو وبعضهم
عيف ،فعقب املُ ْستَ ْد ِر بقوله" :اؤالء قد يكون بعضهم مقبوال" .مع أين

قلت ممن قا فيهم احلافظ يف التقريب " :مقبو " ،فصار قوله حتصيل
حاال.
وأما قولك " :ف هذا عدد قليل بالنسبة لشيوخ حريمل الك ريين".
فهذا من التلبيس ،فكيمنا عىل شخص واحد من مشايخ حريمل الذين
حددهتم بالسبعة مما لعل يف إطيق اذه القاعدة نظرا كا سبق إىل ذلك ابن
رمب واملعلم

واأللباين وشيخنا مقبل رمحهم اهلل ،بل حتى أنت يف

كتابك الذريعة كا سبق نقله.
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نقلت تصحيال احلافظ ابن حجر والبواريي للحديث إال أنه
اذا وقد
ُ
رمال عندي عف احلديث جلهالة عبد الرمحن ،لكن قد ذكرا له يف الابعة
ال انية من كتايب املفاري

أاوال يندرج حتتها ؛ منها:

عند البخاري ( )1419ومسلم (َ )1032قا َ َ :ما َء
حديث أيب اريرة
َر ُم ٌل إِ َىل النبِ ي ﷺ َف َقا َ َ :يا َر ُسو َ اهلل أَ ُّي الص َد َق ِة أَ ْعظَ ُم أَ ْمراَ ،قا َ « :أَ ْن َت َص د َق
ِ
ِ
يال َ
خت ْشَ ى ا ْل َف ْق َر َو َت أْ ُم ُل ا ْل ِت نَى َو َال ت مُ ْم ِه ُل َح ت ى إِ َذ ا َب َل َت ت
َوأَ ْن َ
يال َشح ٌ
ت َاح ٌ
ْ
ت لِ ُف َي ٍن َك َذ ا َو لِ ُف َي ٍن َك َذ ا َو َق ْد َك ا َن لِ ُف َي ٍن».
احلُ ْل ُق و َع ُق ْل َ
ال كا انع املُ ْستَ ْد ِر من إثباا احلديث عىل جممل قو أيب داود يف
شيوخ حريمل مع خمالفته لنصوص احلفا عىل مهالة عبد الرمحن بن ميرسة،

اذا وأن القو بضعف رواية جمهو احلا او قو حشد كبري من املحدثني.
قا اخلايب البتدادي

يف الكفاية ص (" :)89- 88أقل ما ترتفع

به اجلهالة أن يروي عن الرمل اثنان فصاعدا من املشهورين بالعلم".
وقا " :إال أنه ال ي بت له حكم العدالة بروايتها عنه".
يعن ؛ أنه ما يملا يف حيمل جمهو احلا وإن ارتفعت عنه بذلك مهالة
العني ،ونقل ابن خلفون اخليف يف ذلك ،ثم قا " :وذاب بعضهم إىل أن
اجلهالة ال ترتفع بروايتها عنه حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته واذا عندنا
أوىل بالصواب" .انظر النكت للملركيش.
وقا ابن القاان يف بيان الوهم وااليهام (" :)13/4فإن روى عنه
راويان فأك ر ،واحلق يف اذا أنه التقبل روايته ولو روى عنه مجاعة ما ت بت
عدالته" .
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وقا ال مذي يف العلل الصاري (" :)77/1قد روى عن أبان بن أيب
عياش غري واحد من األئمة ،وإن كان فيه من الضعف والتفلة ما وافه به أبو
عوانة وغريه في يت برواية ال قاا عن الناس".
وقا ابن ك ري يف باب :معرفة من تقبل روايته من اختصار علوم احل يث
ام (" :)154جمهو العدالة ظاارا وباطنا ال تقبل روايته عند اجلااري -يعن
جمهو العني  ،-ومن مهلت عدالته باطنا ولكنه ُع يد يف الظاار واو:
ورمال ذلك سليم بن أيوب الفقية،
املستور ،فقد قا بقبوله بعض الشافعينيّ ،
ووافقه ابن الصيح ،وقد حررا البحث يف ذلك يف املقدماا ،واهلل
أعلم".
وذكر احلافظ ابن حجر

يف النخبة ورشحها أسباب الاعن يف

الراوي وقا يف خخراا" :أو مهالته".
وذكر العيمة أمحد شاكر

يف شرحه على اختصار علوم احل يث

البن ك ري ص ( )170يف باب :من تقبل روايته قا " :ذكر احلافظ يف خابة
تقريب التهذيب مراتب اجلرح والتعديل فجعلها ثنت عرشة مرتبة ..،ثم قا
يف خخره" :والدرماا من بعد الصحابة :فا كان من ال انية وال ال ة ،فحدي ه
احيال من الدرماا األوىل ،وغالبه يف الصحيحني  ،وما كان من الدرمة
حيسنه ال مذي ويسكت
الرابعة فحدي ه احيال من الدرمة ال انية؛ واو الذي ّ
عنه أبو داود .وأما بعداا فمن املردود إال إذا تعددا طُر ُقه ِمما كان من الدرمة
اخلامسة والسادسة فيتقوى ذلك ويصري حسنا لتريه".
والشااد انا قوله" :وما كان من السابعة"؛ وا من روى عنه أك ر من
واحد و ُيوثق  -أي :من معترب  -ويشار إليه باملستور أو جمهو احلا -
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قا ":وما كان من السابعة إىل خخراا فضعيف عىل اختيف درماا
الضعف من املنكر إىل املو وع".
و ُت ِ
يف ذلك ،لكن اذا قوله
عقب

من أقوا من

يقبل جمهو

احلا إال يف الشوااد ،وال يقبل روايته إذا تفرد ،واذا او األال اجلاري عىل
قو املحدثني يف تعريف احلديث الصحيال :أنه ما اتصل إسناده بنقل العد
الضابط عن العد الضابط اىل منتهاه وال يكون شاذا وال معي.
واو كذلك رشطهم يف احلسن من حيث العدالة ،ال خفة الضبط ،اذا وقد
ذكر بعضهم أن جمهو احلا قد حيتج با تفرد به إذا احتفت بذلك قرائن:
- 1أن يروي عنه مجع من األئمة الذين يروون عن ال قاا.
 - 2وأن ال يكون يف حدي ه نكارة؛ فإن اذا الصنف لو كان فيه ماعن يرض
بنقل روايته؛ ملا سكت عنه من ال قاا الذين رووا عنه.
- 3أن ابن حبان إذا ترمجه يف ثقاته ونص أنه ثقة أو مستقيم احلديث
ُقبِل توثيقه ال جمرد أنه يذكره يف ثقاته  ،فإنه ذكر يف ثقاته جماايل
بي خيف .فعلم أن جمهو احلا حدي ه من من املردود إنا يصلال
يف الشوا اد واملتابعاا إال إذا احتفت به قرائن فقد يقبل وحيتج با
يرويه ،وباهلل التوفيق.
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بشري احلارثي الكعيب
" - 13بشري احلارث الكعب والد عصاع بن بشري.
م مم يف

اإلصابة

رقم ( )712و أس

الاابة

رقم ()454

و االستيعاب ( )211مع ذكر حدي ه انا .

حَدِيْثهُ
أخربنا أمحد بن سليان ،قا

يف الكربى (125/9رقم :)10072

قا اهماع النسائ

حدثنا سعيد بن مروان األزدي من أال الراا قا :

حدثنا عصاع بن بشري قا  :حدثن أيب أن بن احلارث بن كعب وفدوا
رسو اهلل

قا  :فدخلت عىل النب

( )1

إىل

فسلمت عليه فقا  « :م رحبا

وعليك السيع  .من أين أقبلت ؟» فقلت :يا رسو اهلل ،بأيب أنت وأم  ،بنو
احلارث وفدوين إليك باهسيع فقا  « :مرحبا بك  .ما اسمك ؟» قلت :اسم
أكرب قا « :بل أنت بشري» فساه النب

بشريا.اام

وأخرمه ابن السن يف عمل اليوم والليلة ( ،)188وقا احلافظ يف
اإلصابة  " :حدي ه عند سعيد بن مروان الرااوي وتابعه عمرية بن
عبد املؤمن عن عصاع بن بشري احلارث " .فذكره و سنده عيف جلهالة عصاع
وأنت ترى أنه يدور عىل عصاع بن بشري واو م مم يف التهذيب روى عنه
(  )1كذا ،والصواب( :وفدوه) .
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اثنان و يوثقه غري ابن حبان ،وذكره البخاري يف التاريخ الكبري ()321/7
وابن أيب حاتم يف اجلرح و يذكر فيه مرحا وال تعديي.
أقول:
 1م قولك بجهالة عصاع غلط ،فقد قا فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب
"مقبو " ،وقولك عن اذا احلديث  ":وسنده عيف جلهالة عصاع" فيه نظر.
 2م وقولك":وأنت ترى أنه يدور عىل عصاع بن بشري واو م مم
يف التهذيب روى عنه اثنان و يوثقه غري ابن حبان "...إلخ.
أقول:
قولك ":روى عنه اثنان " ،غلط  ،بل روى عنه ثيثة.
قا اململي يف تهذيب الكمال (" :)56/20روى عن أنس بن مالك وأبيه
بشري احلارث (يس).
روى عنه احلسن بن ُممد بن أعني وسعيد بن مروان األزدي الرااوي
(يس)وأبو ساعة عمرية بن عبد املؤمن بن مسلم الرااوي .
قا البخاري" :بلغ ِسنُّه عرشا ومائة".
وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات .
وقا م ل قو اململي الذاب يف التذهيب (.)352/6
فذكر رواية عصاع عن أبيه وأنس

 ،وذكر الرواة ال يثة الذين رووا عن

عصاع ،ونقل قو البخاري أنه بلغ سنه عرشا ومائة .
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وذكر احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب ( )194/7نحوا من
الكيع احلافظ اململي .وكونه روى عنه ثيثة مع توثيق ابن حبان له يعايه منمللة
تبعده عن اجلهالة والتجهيل.
قا الشيخ األلباين

يف متام املنة (:)205/1

" قا الذاب يف ترمجة مالك بن اخلري الملياديُ" :ملة الصدق...روى
عنه حيوة بن رشيال وابن وا ب وزيد بن احلباب ورشدين".
قا ابن القاان" :او ممن

ت بت عدالته" ...يريد أنه ما نص أحد عىل أنه

ثقة  ...واجلمهور عىل أن من كان :من املشايخ ،قد روى عنه مجاعة ،و يأا
با ينكر عليه ،أن حدي ه احيال.
وأقره عىل اذه القاعدة يف اللسان  ،وفاهتا أن يذكرا أنه يف ثقات
ابن حبان ( )460/7ويف أتباع التابعني كاحلي م بن عمران اذا!
وبناء عىل اذه القاعدة -الت منها كان انايقنا يف تصحيال احلديث  -مرى
الذاب

والعسقيين وغريمها من احلفا

يف توثيق بعض الرواة الذين

يسبقوا إىل توثيقهم مالقا ،فانظر م ي ترمجة أمحد بن عبدة اآلميل
يف الكاشف للذاب و التهذيب للعسقيين".اام
 - 3من طريقة أئمة احلديث التشديد يف مسائل العقائد واحلي واحلراع
والتسامال يف قضايا ال غيب وال ايب والفضائل والقصص .
ومن انا نرى املؤلفني يف أساء الصحابة ،واملؤلفني يف الرما عموما ال
يتشددون يف إثباا الصحبة ألي احايب ،وال يتعمقون يف نقد املروياا الت
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يبنون عليها إثباا احبة الصحابة  ،واذا أمر وا ال يف كل املؤلفاا يف
الصحابة خااة  ،ويف كتب الرما العامة .
واذا املنهج خيالفه احلجوري ،ف اه يتشدد يف نقد املروياا اخلااة
بالصحابة ،وما كفاه ذلك ،حتى ذاب خيص أاحاب املروياا الت يرى
عفها بقسم خاص من كتابه الرياض املستطابة اذا مع وقوعه يف أخااء
وقصور شديد ،وتقصري يف استيفاء حقهم ،واذا عمل

ُي ْسبَ ْق إليه يف حدود

علم .
قال أبو عبدالرمحن:
بشري احلارث .
و

حَدِيثهُ هذا؛ فيه عصاع بن بشري م مم يف التهذيب روى عنه اثنان
يوثقه غري ابن حبان وذكره البخاري يف التاريخ وابن أيب حاتم يف

اجلرح والتع يل و يذكرا فيه مرحا وال تعديي.
فقا املُ ْس َت ْد ِر  :قولك بجهالة عصاع غلط؛ قا
التقريب مقبو .اام
قلتُ :كأن املُ ْستَ ْد ِر

فيه ابن حجر يف

لهل ااايح ابن حجر يف تقريبه  ،وقو

يعرفونه بأنه :من روى عنه أك ر من واحد،
أال احلديث يف جمهو احلا الذي ي
و يوثقه معترب.

وقا ااحب التقريب يف مقدمه كتابه السابعة" :من روى عنه أك ر من
واحد و يو ّثق ،وإليه اهشارة بلفظ :مستور أو جمهو احلا " .وكمأن اجلهالة
عنده ا مهالة العني فقط.
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قسم اجلهالة إىل مهالة عني
واو هبذا ير ّد عيل أنا ،بل ير ُّد عىل من ّ
ومهالة حا ؛ وقد تقدع الر ّد عليه ،ونقل كيع األئمة يف رواية جمهو احلا
حتت حديث برس بن محاش فرامعه.
وأنا ذاكر لك انا  -أهيا القارئ  -ممليدا من النقو

يف ذلك إ افة إىل ما

تقدع لتعلم مدى شتب الشيخ ربيع يف تكراره نف اجلهالة مالقا عمن روى
عنه أك ر من واحد وذكره ابن حبان يف الثقات  ،كا رصح به يف استدراكه
عىل اذا احلديث م
وكونه روى عنه ثيثة مع توثيق ابن حبان له يعايه منمللة تبعده عن
اجلهالة والتجهيل ،فأقو :
قال احلافظ العيئ

يف جامع التحصيل ام ( :)96ومعل احلاكم

من املنقاع أيضا؛ قو الراوي( :عن رمل) ،فإن ذلك ال يفيد احتجاما به؛
يعن وال عىل القو بقبو املجهو ؛ ألن م ل ذلك جمهو العني وال حيتج
به اتفاقا ،وإنا اخليف يف املجهو العدالة ،بعد معرفة عينه.
قلت :فجعل املجهو قسمني :جمهو عني ،وجمهو عدالة وإن كان

معروف الذاا واو جمهو احلا أبان أنه يف االحتجاج بروايته خيف.

قلت :وقد ترى يف ترامم بعض املجاايل يقولون :ال يدرى من او ،أو ال

يعرف ،ويقولون يف جمهو احلا  :ال يعرف حاله فهو عندام معروف الذاا
غري معروف احلا .
وما كنت أظن أن أحتاج إىل بيان م ل اذه البدائياا يف علم احلديث!! الت
يعرفها من اطلع عىل بعض خمترصاته ،فيعرفون ما نقله مجهور املحدثني من
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جمهو العني وجمهو احلا كا نقل الملركيش
عن ابن املواق

يف النكت ()375/3

تقسيم املجهو إىل جمهو عني وجمهو حا .

وقا احلافظ ابن رشيد

 :قو من قا ال خيرج عن اجلهالة برواية

عدلني؛ إن أراد اخلروج عن مهالة العني في شك أن رواية الواحد ال قة خيرمه
عن ذلك إذا ساه ونسبه ،وإن أراد مهالة احلا فاحلا كا ال يعلم من رواية
الواحد ال قة عنه ما يرصح به أي( :ما

يقل إنه ثقة) كذلك ال يعلم رواية

االثنني إال أن يرصح أو يكون ممن يعلم أنه ال يروي إال عن ثقة.
ذكره الملركيش يف النكت (.)389/3اام
وإين إن شاء اهلل ذاكر لك أيضا بعض األحاديث الت

ّعف أسانيداا أال

احلديث بجهالة حا بعض رما أسانيداا؛ فمن ذلك:
قا  :ما اليت وراء أحد بعد رسو اهلل أشبه
حَدِيْث أنس بن مالك
اية به من اذا الفتى -يعن  :عمر بن عبدالعمليمل  -قا  :فحملرنا يف ركوعه
عرش تسبيحاا ويف سجوده عرش تسبيحاا.
قال األلباين

يف إرواء الاليل رقم ( :)348ضعيف.

ثم ذكر من أخرمه ،وقا  :هذا سند ضعيف؛ واب اذا (ابن مانوس) قا

ابن القاان :جمهو احلا .

وقا يف رقم ( :)2202وعن عيل أنه قتل ثيثة قتلوا رمي .
وبعد أن خرمه قا  :قلت :ورماله ثقاا رما الشيخني غري سعيد بن
واب واو القوري احلمداين واو جمهو احلا يف التقريب مقبو .
وأم ا ذلك ك ري مدا من انيع املحدثني يف تضعيفهم بمجهو احلا لو
ذاب من حيصيه جل اء ذلك يف مملء مفرد سواء من انيع الشيخ األلباين
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أو غريه ،وقد ذكرنا عن املُ ْس َت ْد ِر نفسه أنه عف بعض األحاديث بمجهو
احلا وإنا انيعة يف االستدرا انا لعله من نوع خاص!! ،كا قيل:
وس َ ِ
لِ م َه وى الن ُف ِ
مار فِ ْي َه م م م ما َع م م م ما ِ ٌ ُم م م م م تَ َف ِه ُم
رس ْي َمر ٌة ال ُت ْع َل م ُم
َك م م م ْم َح م م م َ
ومما يد عىل ما ذكرته أنن نقلت عن احلافظ ابن حجر ترمجة بشري
احلارث أن حديث اذا الصحايب عند سعيد بن مروان الرااوي وتابعه عمرية
ابن عبد املؤمن و يذكر احلافظ يف اإلصابة عنه راويا غري اذين الرملني
نقي عن أيب حاتم ونص عىل ذلك ابن أيب حاتم يف

اجلرح والتع يل

( )25/7فقا " :روى عنه سعيد بن مروان وعمرية بن عبد املؤمن الرااويان
سمعت أيب يقو ذلك".
وكذا نص اهماع البخاري يف ترمجته من التاريخ الكبري ( )70/7قا :
"روى عنه سعيد بن مروان وعمرية بن عبد املؤمن" .و يذكر عنه راويا ثال ا.
واب أنه روى عنه ثيثة فقد سبق النقل أن ذلك وإن انتفت به مهالة عينه ال
تنف به عىل ما ذكرنا مهالة حاله.
وأما قو املُ ْستَ ْد ِر  " :من طريقة أال احلديث التشديد...إلخ".
فإن كيع أال احلديث خيف اذا اهطيق عنهم ،قا شيخ اهسيع
يف كتابه قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة ص (" :)84ال لوز أن يعتمد يف
الرشيعة عىل األحاديث الضعيفة الت ليست احيحة وال حسنة".
وقا أبو شامة يف كتابه الباعث على إنكار الب ع واحلوادث ص(- 63
:)64مجاعة من أال العلم يتساالون يف أحاديث فضائل األعا واذا عند
املحققني من أال احلديث وعند علاء األاو والفقه خاأ بل ينبت أن يبني
 « :من حدث عن بحديث
أمره إن علم وإال دخل حتت الوعيد يف قوله
يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبني».
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يف الفوائ اجملموعة ( )283ردا عىل من
وقا اهماع الشوكاين
قا بالتساال يف الفضائل قا  :إن األحكاع الرشعية متساوية األقداع ال فرق
بينها؛ في حيل إثباا يشء منها إال با تقوع به احلجة وإال كان من التقو عىل
اهلل با يقل ،وفيه من العقوبة ما او معروف.
يف الباعث احلثيث حاشية اختصار علوم احل يث
وقا أمحد شاكر
 :ال فرق بني األحكاع وبني فضائل األعا ونحواا يف عدع
البن ك ري
من
األخذ بالرواية الضعيفة ،بل ال حجة ألحد إال با اال عن رسو اهلل
حديث احيال أو حسن .
يف مقدمة صحيح اجلامع الصاري :والذي
وقا العيمة األلباين
أدين اهلل به وادعوا الناس إليه أن احلديث الضعيف ال يعمل به مالقا ،ال يف
الفضائل واملستحباا وال يف غرياا.
و قا يف الضعيفة ( :) 64/5ال لوز العمل باحلديث إال بعد ثبوته كا
او مذاب املحققني من العلاء كابن حملع وابن العريب املالك وغريام.
وقا يف خخر مقدمة الضعيفة  :ومجلة القو أننا ننصال إخواننا
املسلمني يف مشارق األرض ومتارهبا أن يدعوا العمل باحلديث الضعيف
ففيها ما يتن
مالقا وإن يومهوا مهتهم إىل العلم با ثبت منها عن النب
وقد
عن الضعيفة ،ويف ذلك منجاة من الوقوع يف الكذب عىل رسو اهلل
أشار إىل اذا بقوله « :كفى باملرء كذبا أن حيدث ب كل ما سمع» رواه مسلم يف
مقدمة احيحه.
وعىل اذا القو كفى باملرء يال أن يعمل بكل ما سمع فهذا نموذج
طيب من كيع إئمة احلديث الذين ادعى املُ ْس َت ْد ِر شموحلم ،و يقل بعض
من رأى ذلك وادعى أن طريقتهم التسامال يف ال غيب وال ايب والفضائل
والقصص ،ومع اذه النقو جتد املُ ْستَ ْد ِر نفسه ينقض اذا القو حيث قا
يف اإلكليل ألجوبة أسئلة املصطلح واجلرح والتع يل :
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قال السائل":ال عدع اش اط العدالة والضبط يعم رواة التاريخ ،وماحكم
رواية املسترشقني له ،مملاكم اهلل خريا؟
اجلواب :العدالة والضبط يش طان يف كل نقل ،يف التاريخ ،يف السنة ،يف
أحوا الناس ،يف كل نقل ،وال نقبل أي خرب إال إذا توفرا رشوط العدالة
والضبط يف النقل.
أما التاريخ خااة إذا تناو الصحابة ،أو يتناو علاء اهسيع الذين حرع
اهلل دماءام وأعرا هم وأمواحلم ،في نقبل كل ما اب ودب ،وال نقبل نقو
املسترشقني.
لكن إذا حققوا لنا كتابا ،ندرسه وننظر وندقق يف معرفة أمانتهم ،أل م أال
دس وخبث ،فننظر ال نقلوا من أاو احيحة؟
فإذا عرفنا اذا ،نقبل اذا الكتاب ليس ألنه من مسترشق ،وإنا ألنه كتاب
فين وتوثقنا وتأكدنا أن اذا الكتاب لفين؛ ألن اذه األاو مومودة عند غري
اذا املسترشق ،وهلل احلمد.
وبعض الناس يقو  ":الرواياا التارخيية ال يابق عليها منهج املحدثني"،
اذا ليس بصحيال ،اذا غلط ؛ ألن يف املؤرخني كذابني ،فيهم روافض وحلم
وتابعيهم وخيار
أاداف سيئة ،ويلصقون امل الب بأاحاب رسو اهلل
الناس ،في نقبل منهم أبدا إال باألسانيد الصحيحة.
فقارن أيها القارئ بني قوله هذا وقوله يف االستدراك :

"من طريقة أئمة احلديث التشديد يف مسائل العقائد واحلي واحلراع
والتسامال يف قضايا ال غيب وال ايب والفضائل والقصص مع املقارنة أيضا
بني قوله يف الذريعة إىل بيان مقاص الشريعة ( )288/1قا " :ويف السنن
واملستحباا والوامباا ال يعتمد عىل األحاديث الضعيفة لكن إذا كان يف
الباب حديث أال أو خية أال ليستأنس هبذا احلديث الضعيف.اام
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وأقو أيضا عند التأمل فيا يقا إنه من أحاديث ال غيب وال ايب
والقصص أوالفضائل قد يستنبط منها األحكاع والعقائد ومن ذلك اذا احلديث
عن بشري احلارث اشتمل عىل بعض اآلداب واألحكاع والعقائد فمن ذلك
عىل تقدير ثبوته رد السيع واالقتصار يف رد السيع عىل امل ل بداللة قوله
تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
باألب واألع وما او معلوع من عظمة حق الوالدين
ﰏ ) اآلية والتفدية له
أعظم من حق الوالدين واذا له تعلق بالعقيدة لتعلقه
فاشتمل عىل أن حقه
بتعظيم اجلناب النبوي وحقه ورد عىل من ال يقبل خرب اآلحاد فهذا رسو اهلل
واذا أمر ملل
قبل خرب اذا الواحد العد ينقل إسيع قومه للنب
تنبن عليه ما ينبن من األحكاع والعلل ،ومن اآلداب تتيري االسم إىل غريه
أحسن منه فتري أكرب إىل بشري .
وتكرار ال حيب بالضيف فإنه رحب به قبل السيع وقبل سؤاله عن اسمه
واملبادرة بإنكار اخلاأ ملا أخربه باسمه بادره بتتبريه إىل أحسن منه ،وحسن
إذ كانوا ينادونه يارسو اهلل
أدب الصحابة ر وان اهلل عليهم مع رسو اهلل
و ينادوه باسمه ،قا تعاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ) ،وفيه الوكالة واالستنابه يف األمور املهمة فإن بن احلارث قد معلوا
بذلك عنهم
نائبا عنهم يف نقل إسيمهم وخااب النب
اذا الرمل
واذا يدخل يف األحكاع ،وغري ذلك من العلوع مما يفيد وموب التورع عن
إطيق أن اذا احلديث أو غريه حديث ترغيب أو ترايب وفضائل وقصص
ُمض بحيث ال تدخله العقائد واألحكاع

)(+++
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" - 14بشري بن سعد األنصاري.

حَدِيْث ُه

عيف وثبت بشوااده كا يف صحيح املفاري

.

قال املُسْتَدْرِك :أقول:
عت حديث بشري بن سعد يف صحيح املفاري  ،فا الداع لذكره
لقد و
َ
يف قسم عيف املفاريد؟
قال أبو عبد الرمحن:
بشري بن سعد األنصاري.
انتقد املُ ْس َت ْد ِر ذكر اسمه يف ضعيف املفاري .
أقول :إن احلديث إذا ظهر يل عدع ثبوته عن اذا املفرد وإنا ثبت عن غريه
فلبيان احة متنه أبقيه يف صحيح املفاري  ،ولبيان عدع ثبوته عن اذا
الصحايب املفرد أذكر اسمه يف ضعيف املفاري

مبينا أن احلديث عنه بذاته

ي بت ،إنا ثبت عن غريه وال أكرر ذكر احلديث يف الضعيف لبيان

عف

حديث اذا الصحايب طلبا ليختصار حتى ال ي قل الكتاب بتكرار األحاديث
يف صحيح املفاري

لبيان احة متو ا و ضعيف املفاري

لبيان عدع ثبوا
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احلديث عن اذا الصحايب وإنا احلديث حديث غريه واكذا انعت يف
أم اله.
أما املُ ْستَ ْد ِر

في يبايل بتضخيم الكتاب ونفخه ولو بجهود التري كا انع

ينمل بح
يف مستدركه اذا ،ف اه ّ
منها الشااد ويكتف

كله وينمل أحاديث أخرى ياوحلا وال يأخذ

به وقد تكون شوااد يف غري ُملها أو غري ااحلة

ليستشهاد.
ولو قارنت بني انتقاد ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام ونحوه من كتب
العلل ممن قصد النقد العلم ! لعلمت احة ما ذكرا لك.
وأظن املُ ْستَ ْد ِر لو انع يف النقد م ل ما انع الناقدون حيث:
 يذكر طرف احلديث الذي يريد انتقاده.
 ثم يذكر نقده عليه بتري ذلك التاويل وغري تلك األساليب املتعمد فيها
التاويل للتهويل ملا كان كتابه اذا املسمى زورا اإلصابة يف تصحيح
ما ضعّ فه وإبراز ما جهله احلجوري من مفاري الصحابة عىل ما فيه
من تنمليل ما ساه شوااد أو نقوالا يف غري مو عها كله يكون يف
ململمة خمترصة.

)(+++
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" - 15برصة بن أك م األنصاري.
قا احلافظ يف اإلصابة رقم ( )717له حديث يف النكاح روى عنه
سعيد بن املسيب  -أخرمه أبوداود وغريه ،وقيل :فيه ُبرسة بضم أوله ،وقيل:
نقلة ،وقيل :نرضة والرامال األو واو يف أس الاابة رقم (.)478

حَدِيْث ُه

اذا أخرمه أبوداود يف النكاح رقم ( )2131باب يف الرمل يتملوج

املرأه فيجداا حبىل ،قا

:

ِ
ٍِ
ُمَم ُد ْب ُن أَ ِيب ِ
الرس يي – ا ْلمم َم ْعنَى -
يل َو ُ
حَدَّثَنَا خمَ ْ َل ُد ْب ُن َخالد َو ْ َ
احل َس ُن ْب ُن َع ٍّ
ِ
رب َنا ا ْب ُن ُم َر ْي ٍج َع ْن َا ْف َوا َن ْب ِن ُس َليْ ٍم َع ْن َس ِع ِيد ْب ِن
َقا ُلوا َحد َثنَا َعبْ ُد الرزاق أَ ْخ َ َ
ب َع ْن َر ُم ٍل ِم َن األَ ْن َص ِار َ -قا َ ا ْب ُن أَ ِيب ِ
الرس ييِ :م ْن أَ ْا َح ِ
املُْ َسي ِ
اب النبِ ي
ِ
ِ
ت ا ْم َرأَة بِ ْكرا يف
رص ُة َقا َ َ :ت َملو ْم ُ
َو َ ْ َي ُق ْل م َن األَ ْن َصار ُثم ات َف ُقوا ُ -ي َقا ُ َل ُهَ :ب ْ َ
ِ
َ «:حل َا الص َد ُ
اق بِ َا
ِس ْ ِ َاا َف َد َخ ْل ُ
ت َع َل ْي َها َفإِ َذا ا َ ُح ْب َىلَ ،ف َقا َ النب ُّ
استَحلَلْ َ ِ
ام ِل ْد َا ا».
ن َف ْر ِم َهاَ ،والْ َولَ ُد َعب ْ ٌد لَ َكَ ،ف إِ َذ ا َو َل َد ْا»َ .قا َ المْ َح َس ُنَ « :ف ْ
تم ْ
ْ ْ
َو َقا َ ا ْب ُن أَ ِيب ِ
وا ا».
وا ا» .أَ ْو َقا َ َ « :ف ُح ُّد َ
ام ِل ُد َ
الرس ييَ « :ف ْ
قا أبوداود :روى اذا احلديث قتادة عن سعيد بن يمليد عن ابن املسيب
ورواه حييى بن أيب ك ري ،عن يمليد بن نعيم عن سعيد بن املسيب وعااء
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اخلرساين عن سعيد بن املسيب أرسلوه كلهم ،ويف حديث حييى بن أيب ك ري:
"أن برصة بن أك م نكال امرأة .وكلهم قا يف حدي ه :معل الولد عبدا له".
قلتُ :وأخرمه بن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني رقم ( ،)2212فقا :

حدثنا احلسن بن عيل احللواين عن عبد الرزاق به خمترصا وأخرمه الارباين
يف

الكبري ( )36/2من طريق عبد الرزاق به نحوه واو يف مصنف

عب الرزاق به من طريق ابن مريج قا :
حدثنا (  )1عن افوان به نحوه وأخرمه أيضا ( 250 - 249/6رقم )10704
من طريق إبراايم بن ُممد عن افوان بن سليم به نحوه ،وابن مريج قد عنعن
عند اؤالء ،وقا عند عبد الرزاقُ :حدثت عن افوان ،والبن مريج متابعون؛
فقد ذكر أبو داود أنه تابعه:
سعيد بن يمليد ،ويمليد بن أ يب نعيم عن سعيد بن يمليد ،وعند عبد الرزاق رقم
( ،)10704قا  :أخربنا إبراايم بن ُممد ،عن افوان بن سليم عن سعيد بن
املسيب عن رمل يقا له :برصة.
قلتُ :قد حكم اهماع أبو داود عليه أنه مرسل.

ت :وفيه نكارة حيث قد تعارض مع حديث « :الولد للفراش» واذا فيه أنه
قل ُ

عبد له ،قا اخلاايب يف معامل السنن " :ال أعلم أحدا من العلاء اختلف
يف أن ولد الملنا حر إن كان من حرة ،فكيف يستعبده و ُيشبه أن يكون معناه إن
ثبت اخلرب أنه أوااه به خريا وأمره ب بيته.اام
(  )1كذا ،ويف اآلحاد واملثاني حدثنا ابن مريج عن افوان بن سليم.

برصة بن أكثم األنصاري
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قا ااحب عون املعبود يف رشح اذا احلديث" :ذكر بعضهم أنه
برصة بن أيب برصة التفاري ِ
ووام قائله ،وقيل :برصة اذا جمهو وله علة
عجيبة واو أنه حديث يرويه ابن مريج عن افوان بن سليم عن سعيد بن
املسيب عن رمل من األنصار ،وابن مريج
عن إبراايم بن ُممد أيب

( )1

يسمعه من افوان ،وإنا رواه

حييى األسلم عن افوان.

وإبراايم اذا م و احلديث  -قلت :بل كذاب – قا  :وله علة أخرى
وا أن املعروف أنه إنا يروى مرسي عن سعيد ابن املسيب عن النب
كذا رواه قتادة ويمليد بن نعيم وعااء اخلراساين كلهم عن سعيد عن النب
ذكر عبد احلق اذين التعليلني ثم قا  :واهرسا او الصحيال".اام
ثم ذكر أربعة أحكاع تتعلق باحلديث ،قلت  :األحكاع فرع عن ثبوته ،وأنت
ترى أنه غري ثابت ،واحلمد هلل".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
يب قو احلجوري يف اذا احلديث "وف يه نكارة حيث قد تعارض
 - 1غر ٌ
مع حديث « الولد للفراش» .
ألن قوله

 « :الولد للفراش» ال يتناو اذه الصورة حتى يقا  :إن اذا

احلديث يتعارض معه؛ إذ

يسبق حلذه املرأة أ ا كانت فراشا لملوج معروف.

(  )1كذا والصواب (:إبراايم بن ُممد بن أيب حييى).

+
)136
- 2أورد أبو نعيم يف معرفة الصحابة اذا احلديث من طرق مداراا
عىل إبراايم بن أيب حييى ،واو م و احلديث .
وب ا ْل َوزا ُنَ ،ع ْن َم ْع َم ِر ْب ِن ُس َل ْي َا َنَ ،ع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن بِ ْ ٍ
رش
ثم قا َ ":و َر َوا ُه أَ ُّي ُ
ِ
ُمَم ِد ْب ِن َس ِع ِيد ْب ِن المْمم مُ َسيي ِ
رس َة ا ْل ِت َف ِار يي".
يشَ ،ع ِن ا ْل َف ْر ِو ييَ ،ع ْن ُ
بَ ،ع ْن ُب ْ َ
ا ْل ُق َر ي
واذا اهسناد مع انقااعه يعضد مرسل سعيد بن املسيب.
وعبد اهلل بن برش قا فيه ابن معني :ثقة من خيار املسلمني .
وقا أبو زرعة :ال بأس به  .وقا النسائ  :ليس به بأس.
والفروي الظاار أنه ُممد بن عبد اهلل بن أيب فروة ادوق من ال امنة.
معمر بن سليان و ّثقه ابن معني وغريه ،ومنهم أمحد ،وأبو عبيدة أثنى عليه
وغمملة األزدي.
قا الذاب يف امليزان (":)156/4ما ألتفت إىل غممل األزدي له".
فهذا اهسناد يصلال يف املتابعاا ،ويرتق به اذا احلديث إىل درمة
الصحيال ،ال سيا ومرسل سعيد بن املسيب ُيعد احيحا.
 - 3إذا ُس يلم أن سعيد بن املسيب أرسل اذا احلديث ،وأن اذا اهرسا من
سعيد او علة اذا احلديث ،في مانع من احلكم بصحته.
وذلك أن لسعيد وبعض كبار التابعني ممل ّية عىل غريام من أال اهرسا ،
وتلك اململ ّية ا أ م ال يرسلون إال عن ال قاا.

برصة بن أكثم األنصاري
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يف التمهي
قا ابن عبد الرب
ف باألخذ عن الضعفاء واملساُمة يف ذلك
"وأما اهرسا فكل من ُع ِر َ
حيتج با أرسله تابعيا كان أو من دونه ،وكل من ُعرف أنه ال يأخذ إال عن ثقة
فتدليسه ومرسله مقبو .
فمراسيل سعيد بن املسيب وُممد بن سريين وإبراايم النخع عندام
احاح ،وقالوا :مراسيل العااء واحلسن ال حيتج هبا ؛ أل ا كانا يأخذان عن
كل أحد وكذلك مراسيل أيب قيبة وأيب العالية" .
حيكم بصحة اذا احلديث ،إال كلمة أنه «عبد» ،فيمكن أن
وبناء عىل اذا ُ
نقو  :ا خاأ ،أو يقا كا قا اخلاايب :إن اذا منسوخ ،أو يؤخذ بتأويل
اخلاايب وتأويل فرع الصحة ،واهلل أعلم.
قال أبو عبد الرمحن:
حَدِيْث برصة بن أك م وفيه « :والولد عبد لك».
احلديث أو حنا علته يف كتابنا ضعيف املفاري

نقي عن األئمة فإن

احلديث أعله :أبو داود رقم ( )2131والبيهق يف الكربى ( 157/7رقم
 )14004وأشار إىل خمالفته حلديث « :الولد للفراش» ،وابن أيب حاتم يف
العلل رقم ( ،)1259وقا ابن القيم يف تهذيب السنن رقم ( :)2044هذا

احلديث قد اضطرب يف سنده وحكمه ،واسم الصحابي راويه ثم ساق علله.

وقا اخلاايب :ال أعلم أحدا من الفقهاء قا به ،واو مرسل ،وال أعلم
أحدا من العلاء اختلف يف أن ولد الملنا حر إذا كان من حرة فكيف يستعبده.
واحلديث يف ضعيف سنن أبي داود لأللباين

.
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متصي ومرسي و املُ ْس َت ْد ِر يأخذ ما
فهو حديث واحد روي عن النب
اختلف فيه منه ولعله شاادا لبعضه ،و لعل العلاء الذين أعلوه الاريق
املرسلة عن سعيد عن النب

شاادا بل ا من من بيان علل احلديث

واالختيف يف واله وإرساله حلذا قا ابن القيم

يف تهذيب السنن :

وله علة أخرى وا  :أن املعروف أنه إنا يروى عن سعيد بن املسيب عن
كذا رواه قتادة ويمليد بن أيب نعيم وعااء اخلراساين كلهم عن سعيد

النب
عن النب

 ،ورمحه املرسل عبد احلق ونقله ابن القيم يف تهذيب السنن

( ،)452/1فقا  :واهرسا او الصحيال.اام
وتراجم هؤالء كما يلي:
قتادة :ثقة ثبت ،وعطاء بن أبي مسلم اخلراساني :و ّثقه مجاعة من احلفا
كا يف ترمجته من التهذيب  ،ويزي بن نعيم :روى عنه مجع وو ّثقه العجيل
وابن حبان وأخرج له مسلم.
وذاب املُ ْستَ ْد ِر

ي

اذه احلجج كلها وإعي

احلفا

للحديث.

ويستشهد باريق يقو  :إن أبا نعيم ذكراا يف معرفة الصحابة عقب إخرامه
لاريق إبراايم بن أيب حييى أحد كبار الكذابني.
وفيها أيوب الوزان ،ال ندري من رواه عنه فأبو نعيم

يسنده ،و نجده

مسندا ،والراوي له عن برصة أو برسة التفاري ُممد بن سعيد بن املسيب روى
عنه مجع و يوثقه معترب ،وذكره البخاري يف التاريخ وابن أيب حاتم يف
اجلرح والتع يل و يذكرا فيه مرحا وال تعديي  ،ومع مهالة حا اذا
الرمل أيضا منقاع؛ ألن ُممدا اذا ذكره احلافظ يف التقريب من الابقة
السادسة الذين ام من اتار أتباع التابعني.
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وانضاف إىل ذلك خمالفة اذا املجهو لعدد من األئمة الذين رووه عن
سعيد بن املسيب من تلك الاريق الت رمال احلفا أ ا مرسلة.
قلتُ :فهؤالء واحد منهم أرمال من ُممد بن سعيد بن املسيب.
فاجتمع يف هذه الطريق اليت صححها املُسْتَدْرِك عدة علل:
 1م مهالة ُممد بن سعيد.
 2م االنقااع .كا قاله املُ ْستَ ْد ِر

نفسه وال يدرى ما حا الساقط بني

ُممد بن سعيد وبني برصة التفاري ،وكذلك من الراوي له عن أيوب الوزان.
 3م الشذوذ .بل النكارة كا قا البيقوين
واملنكر الفرد به راو غدا
قا احلافظ ابن ك ري

:
تعديله ال حيمل التفردا

يف خمتصر علوم احل يث  :واو كالشاذ إن

خا لف راويه ال قاا فمنكر مردود.
واحلاصل :أنك تشم من اذا التج ّلد للنقد هبذه األباطيل اململرية بصاحبها
رائحة احلوى ،وما أحسن ما قاله العيمة الصنعاين يف باب الكفاءة من سبل
السالم  :اللهم إنا نربأ إليك من رشط ولد ه احلوى ورباه الكربياء.
املسألة ال انية :كون احلديث يعارض حديث « الولد للفراش» فنعم ألن من
معاين الفراش أع الولد فإذا زنت امرأة ال زوج حلا أحلق الولد بأمه.
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قا اهماع الشوكاين

يف نيل األوطار :اختلف يف معنى الفراش:

 فذاب األك ر إىل أنه اسم للمرأة وقد يعرب به عن حالة االف اش.
 وقيل :إنه اسم للملوج ،ويف القاموس الفراش زومة الرمل.
وقا ابن األثري :الولد للفراش وللعاار احلجر ،أي :ملالك الفراش واو
الملوج واملوىل  ،واملرأة تسمى فراشا ألن الرمل يف شها.اا م
والعاار او  :الملاين كا يف رشوح احلديث ،في يلحق به الولد بل له
احلجر ،و يف رشح احلديث معنى احلجر اخليبة أي ال ولد له.
أما أن يصري الولد عبد ا ملن تملومها فومداا حامي من رمل عاار فهذا
تقدع أنه يقل به أحد من الفقهاء؛ ألنه استعباد حر  ،والعبد يرشع بيعه ،ولو بِيع
م ل اذا لدخل بائعه يف وعيد من باع حرا فأكل ثمنه ،فيا أخرج البخاري رقم
( )2227من كتاب البيوع ،باب :إثم من باع حرا وساق حديث أيب اريرة
أن النب

قا  « :ثيثة أنا خصمهم يوع القيامة :رمل أعاى يب ثم غدر ورمل

باع حرا فأكل ثمنه ورمل استأمر أمري ا فاستوف منه و يعط أمرة».
واب أنه ال تعارض بني احلدي ني ،فضعف احلديث متحقق ونكارة قوله:
« والولد عبد لك » ؛ ُمققة .وتأويل قوله « :والولد عبد لك» أنه وااه به خريا
تأويل بعيد؛ فإن العبودية تقتيض االنتفاع به واستخدامه يف األعا وبيعه وغري
ذلك من أحكامها املنافية حلذا التأويل.
وأبعد من ذلك قو املُ ْستَ ْد ِر أن كلمة( :عبد) يمكن أن تقو ا خاأ
فأي إماع نص عىل أ ا خاأ ،ومن الذي تفرد هبا من الرواة حتى يقا أخاأ فيها
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عفوا احلديث بتامة و يفردواا باحلكم دون

غرياا.
قا املُ ْستَ ْد ِر  :وإذا سلم أن سعيد بن املسيب أرسل اذا احلديث ،وأن
اهرسا او علة اذا احلديث في مانع من احلكم بصحته.
قلتُ :إذا سلمت أنه مرسل ،كا قا بذلك مهابذة أال احلديث ،رمعت

إىل ما قررناه أن اذا احلديث مرسل عن سعيد بن املسيب ،ويبال بناؤ اذا
أنه حيكم بصحة اذا احلديث ،وإنا حيكم بصحة اذا املرسل وال يقا
حديث احيال ،بل يقا  :اذا حديث مرسل ،أو اذا مرسل احيال.
وال بأس بتذكري با قلته يف شرح الباعث يف االحتجاج باملرسل ،يف
رشح قو ابن ك ري :واالحتجاج به [أي املرسل] مذاب مالك وأيب حنيفة
وأاحاهبا يف طائفة .واهلل أعلم.
قلت  :واو ُمك عن اهماع أمحد بن حنبل ،يف رواية.
َ
وأما الشافع فنص عىل أن مرسيا سعيد بن املسيب :حسان ،قالوا :ألنه
تت بعها فومداا مسندة .واهلل أعلم
قلت  :تعريف املرسل ،له تعريفاا ك رية منها أنه ما أ افه التابع الكبري
َ
إىل النب ﷺ  ،ومنها ما أ افه التابع دون رشط كبري أو اتري إىل النب ﷺ
واذا يقوله أال احلديث ،ومنها ما سقط من إسناده راو فيشمل املرسل
واملنقاع واملعضل واذا قو مجهور أال األاو والفقه ،وأال الفن ام
املعتربون فيا يتعلق بفنهم ،النحاة ام املعتربون يف فنهم والفقهاء يف فقههم
واملحدثون فيا يتعلق بمصالحاا احلديث ،ومنهم من يقو  :ما أ افه غري
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الصحايب إىل النب ﷺ  ،واملعترب اآلن عند عموع الناس او ما أ افه التابع
إىل النب ﷺ  ،اذا ما يتعلق بتعريف املرسل يف االاايح عند املحدثني
واألاولني والفقهاء.
يبقى االحتجاج به :وتقدع لنا أن ابن ك ري قا  :اذا يتعلق بعلم األاو ثم
او ساق بنفسه أن اذا يتعلق بعلم احلديث قبل علم األاو  ،باب ما يبني أنه
متعلق فعي بعلم احلديث قبل تعلقه باألاو  ،ولعيل قلت فيا سبق لعل
األاولني أخذوه من املحدثني يعن اذا احلكم ،قا :
وقد ذكر مسلم يف مقدمة كتابه أن املرسل يف أال قولنا وقو أال العلم
باألخبار ليس بحجة.
هذا كالم من؟
كيع أال احلديث ،فجل من ال يسهو ،اذا إماع يف احلديث إماع يف الفقه
إماع يف التفسري ،لكن اذا كيع يعن قوله يتعلق باألاو كيع غري مس ّلم،
بدليل ما نقله عن مسلم ،ونقله عن غريه وحكاه ابن عبد الرب عن مجاعة أال
احلديث أال احلديث مجيعا...
قا ابن الصيح " :وما ذكرناه من سقوط االحتجاج باملرسل واحلكم
بضعفه ،او الذي استقر عليه خراء مجاعة حفا احلديث ونقاد األثر".
يعن ادعى ابن مرير أن الناس كانوا حيتجون باملرسل إىل املائتني ثم ماء
الشافع

وقا ما قا إنه ال حيتج باملرسل ،لكن اذا الكيع أيضا ال يسلّم
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قلت  :وإن كان ومد من حيتج به لكن املنكرون يف
البن مرير ...إىل أن
َ
االحتجاج باملرسل واحلق معهم .ملاذا؟
ألن التابعني الذين يرسلون األحاديث عن رسو اهلل عليه الصية والسيع
يلتملموا الرواية عن الصحابة فقط ،بل يرو ون عن الصحابة وعن التابعني،
والتابعون فيهم ال قة وفيهم غري ال قة ،وانا ملا يقو قا رسو اهلل سقط راو أو
رواه بني اذا التابع وبني الرسو الكر يم عليه الصية والسيع ،ولكن قد
أمجع العلاء عىل أنه ال بد من معرفة عدالة الراوي اذا الساقط ال نعرف ثقته
قد يكون كذابا قد يكون عيفا وجمهوال وإذا كنا ال نقبل رواية الراوي املسمى
فكيف نقبل رواية الساقط .
فإذا رددنا رواية املجهو ألنا ال نعرف حاله ،فالذي ال نعرف عينه وحاله
من باب أوىل ال نقبل روايته اذه حجة قوية يف عدع قبو املرسل ،طبعا قبله
الشافع برشوط ووافقه بعد ذلك أال احلديث واو إذا اعتضدا بمسند خخر،
أو بمرسل خخر يرويه تابع خخر ...إلخ.
ثم ذكر الرشوط الت ليس يف اذا املرسل منها يشء ...إلخ.
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ثعلبة بن أبي مالك

" - 21ثعلبة بن أيب مالك القرظ .
قا ااافظ با اااف ظ ا ا ظ

ا ا ظي اإلص ا ااابة (" :)954خمتلا ااحظيظ ا ا ت ".ظ

قاااف ا ظي اان:ظ"ل ا ظيه ا ".ظوقااافظ ا ظ ا ظ لاايفظيظ االسااتيعاب ظيق ا ظ(:)280ظ
"ول ظ ىلظ ه لن يظ

" .ها

وكذ ظقافظ ا ظ أثا ظي أسا الااباة يقا ظ(،)613ظذكا ظلا ظ بااف ظ زا
ي التحفة يق ظ()2074ظ ب ثظ آليت:
حَدِيْث ُهظظقافظ إليامظ ظياج ظ

ظظيق ظ()2481ظ يظكتابظ ل هون :ظ

حدثنا إبراايم بن املنذر احلملام  ،قا  :حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن

أيب مالك ،قا :حدثن ُممد بن عقبة بن أيب مالك عن عمه ثعلبة بن أيب مالك
قا  :قضمى رسو اهلل

يف سيل مهملور األعىل فوق األسفل ،يسق

األعىل إىل الكعبني ثم يرسل إىل من او أسفل منه.اام
قا البواريي يف مصباح الزجاجة  :انفرد ابن مامه هبذا احلديث عن
ثعلبة ،وليس له يشء يف بقية الستة ،و ّعفه من أمل زكريا بن منظور.
قلت  :وزكريا قا
"م و ".اام

ابن معني فيه ":ليس بشئ" .وقا

الدارقان :

ظ
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الكبري ( ) 80/2وابن أيب عاام يف اآلحاد

وأخرمه الارباين يف

واملثاني رقم ( )2200من طريق يعقوب بن سليم عن ثعلبة بن أيب مالك أن
قا  « :ال ضر وال ضار» ،قا  :وقمىض رسو اهلل

النب

يف مشارب

النخل بالسيل األعىل عىل األسفل حتى يشمرب األعىل ( . )1
وقا ابن عبد الرب " :خيتلف عن مالك يف إرسا اذا احلديث ،وال
يسند من ومه احيال".
قلت ُ :علم أن احلديث
شواادا

( )2

عيف إال قوله « :ال ضر وال ضار» فإن حلا

تصلال هبا ليحتجاج أبان ذلك العيمة األلباين

الصحيحة

يف

رقم ( .)250ظقلت :ظوي ناظس ان ظ قوف :ظ﴿ ظﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾  ،ظشاه ظوكث ظي ظ ز يات ظ لة ظحت مهاظ لضا يظ ازسل  ،ظوهذ ظمماظ
ؤ ظث وت ظ

ث :ظ«الرضر وال رضار» ،ظ ظو ل جح ظأن ظث ل ة ظ ظأيب ظيالك ظالظ

ةظل ،ظكامظس قظوكامظيظ جامع التحصيل ظلل الئي" .ظ
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
صحْ َب ِة َثعْ َل َب ِة  ،وذِكْر من قال بإثباتها من العلماء:
الكالم أوال يف إثْ َباتِ ُ
 - 1قا أبو نعيم

يف معرفة الصحابة ()490/1رقم (:)407

ِ
ِ
ِ
رس ُح الم ْ َاءُ
(  )1ويف اآلحاد واملثاني زيادة يف اذا النص ،وا قوله َ « :و َي ْروي الْم َا ُء إ َىل ال ْ َك ْع َب ْني ،ثُم ي َ ْ َ
ِ
ِ
احل َو ائِ ُط َأ ْو َي ْف نَى ا ْل م َا ُء».
إِ َىل ا ألَ ْس َف ِل َو كَ َذ ل َك َح ت ى َت ن َْق يض ْ َ
(  )2كذا ،والصواب(:له شوااد).
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" ثعلبة بن أيب مالك القرظ إماع بن قريظة يكن أبا حييى أدر النب
كان او وعاية القرظ يف س ٍّن واحد يوع بن قريظة ف كا مجيعا يف الذرية و
يقتي ،قاله مصعب الملبريي ".
لقد نقل أبو نعيم اذا الكيع عن مصعب الملبريي ،وسلم به.
ومصعب قا فيه احلافظ ابن حجر :ادوق ،عا بالنسب ،من العارشة.
" .االستيعاب

- 2ابن عبد الرب قا يف ثعلبة ":ولد يف عهد النب
( )286/1رقم (. )280

- 3قا العيئ يف جامع التحصيل (ص )182رقم ( )79يف ترمجة
ثعلبة

 ":قا ابن أيب حاتم :سألت أيب عن ثعلبة بن أيب مالك؟ فقا  :او

من التابعني واحلديث مرسل .وقا حييى بن معني  :له رؤية من النب
وذكر ابن عبد الرب أنه ولد عىل عهد النب
حرب عن ثعلبة أنه قا  :كنت غيما عىل عهد النب

.

 ،وروى شعبة عن سا بن
".

فنرى أن العيئ قد تعقب قو أيب حاتم بأقوا ثيثة من األئمة يف إثباا
احبة ثعلبة

 ،والظاار أنه يرمال أقوا اؤالء األئمة ،وامل بت يقدع عىل

النايف.
وعمل العيئ اذا يد عىل باين قو احلجوري ":والرامال أن ثعلبة
ابن أيب مالك ال احبة له كا سبق وكا يف جامع التحصيل للعيئ ".

ثعلبة بن أيب مالك
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- 4احلافظ ابن حجر يف اإلصابة رقم ( )952يف ترمجة ثعلبة
قا  :خمتلف يف احبته ،ثم قا ابن معني له رؤية  ...ثم قا  ":وقا مصعب
الملبريي كان ممن

ينبت يوع قريظة ،ف

كا تر عاية" .

أقول:
وأقر احلافظ ما نقله عن ابن معني ومصعب الملبريي.
وأكد ذلك بقوله":ومن يقتل أبو ه بقريظة ويكون او بصدد من يقتل لوال
اهنباا ال يمتنع أن يصال ساعه؛ فلهذا االحتا ذكرته انا".
أي :يف القسم األو من اإلصابة .
- 5البتوي أبو القاسم أورده ال مجة يف كتابه معجم الصحابة رقم
( )269و يرش إىل أي اختيف يف احبة ثعلبة

 ،وأورد له حدي ا خخر

سيأيت ذكره يف مو عه .
- 6وقا ابن األثري يف ترمجة ثعلبة بن أيب مالك
قريظة :ولد عىل عهد رسو اهلل

..." :واو إماع بن

....ثم قا  :قا حييى بن معني :له رؤية،

وقا مصعب الملبريي :ثع لبة بن أيب مالك سنه سن عاية القرظ وقصته كقصته
تركا مجيعا فلم يقتي".
فهؤالء عدد من العلاء ي بتون احبة ثعلبة بن أيب مالك ،وام:
- 1شعبة  - 2وابن معني  - 3وأبو مصعب الملبريي  - 4والبتوي - 5،وأبو
نعيم  - 6وابن عبد الرب  - 7وابن األثري  - 8وابن حجر  - 9والعيئ .
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ي بتون احب ة اذا الصحايب ،وال يلتفتون إىل قو أيب حاتم ؛ ألنه ال دليل
ملن يقو إن ثعلبة ال احبة له ،وامل بت مقدع عىل النايف.
وقا احلجوري بعد اطيعه عىل أقوا عدد من العلاء بصحبة ثعلبة
قا  " :والرامال أن ثعلبة بن أيب مالك ال احبة له كا سبق وكا يف جامع
التحصيل للعيئ ".
و يورد له أدلة عىل اذا ال ميال ،وما يف جامع التحصيل عليه ،ال له،
وقد أوردنا قو العيئ برقم (.)3
- 9وقا اململي يف تهذيب الكمال ()397/4رقم (":)846له رؤية من
 :قا مصعب بن عبد اهلل الملبريي  :سنه سن عاية القرظ  ،وقصته

النب
كقصته".

 - 10وقا احلافظ الذاب
ترمجة ثعلبة

يف التذهيب ( )96/2رقم ( )848يف

 " :له رؤية ،وحدي ه عند ابن مامه".

و يلتفت اذان احلافظان إىل القو بعدع احبته ،و حيكيا اخليف يف
احبته ،ومها متاع عرشة من العلاء القائلني بصحبة ثعلبة بن أيب مالك
ثانيا :إثبات صحة هذا احل يث عن رسول اهلل

.

.

قا البتوي يف معجم الصحابة رقم(:)269
"حدثن مدي ،نا يمليد – يعن ابن اارون  -نا ُممد بن إسحاق ،عن أيب
مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أيب مالك قا « :قىض رسو اهلل

يف مهملور

وادي بن قريظة إذا بلغ املاء إ ىل الكعبني  ،ال حيبس عىل أ س فل ».
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كذا ،والصواب  « :حيبس األعىل» .
وعند أيب نعيم « :حيبس األعىل عىل األسفل»  ،واو الصواب.
قا احلافظ يف اإلصابة يف ترمجة ثعلبة بن أيب مالك رقم (:)948
"وروى البتوي وغريه من طريق ابن إسحاق عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب
مالك عن أبيه أن النب

أتاه أال مهملور فقىض أن املاء إذا بلغ الكعبني

حيبس األعىل.
تابعه الوليد بن ك ريعن أيب مالك ،ورواه ابن أيب عاام من طريق
افوان بن سليم عن ثعلبة نحوه.
ورماله ثقاا ،ورواه ابن مامه من ومه خخر عن ُممد بن عقبة بن أيب
مالك عن عمه ثعلبة بن أيب مالك وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني وقا أبو
حاتم :اوتابع وحدي ه مرسل.
قلت :وحدي ه عن عمر يف صحيح البخاري ومن يقتل أبوه بقريظة
ويكون او بصدد من يقتل لوال اهنباا ال يمتنع أن يصال ساعه؛ فلهذا
االحتا ذكرته انا".
ولقد وقف احلجوري عىل كيع احلافظ اذا يف اإلصابة حيث ذكر
احلافظ حلذا احلديث طريقني غري طريق ابن منظور:
- 1من طريق ابن إسحاق.
- 2وقوله :تابعة الوليد بن ك ري ،وقوله":رواه ابن أيب عاام من طريق
افوان بن سليم عن ثعلبة نحوه ،ورماله ثقاا".
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فلم يمنع احلجوري ذلك من إخرامه من الاريق الضعيفة الت فيها ابن
منظور الذي يرى أنه م و  ،فا اذا العمل؟!
وروى اذا احلديث أبو نعيم يف املعرفة برقم(:)1393
حدثنا حبيب بن احلسن حدثنا احلسن بن عيل بن الوليد حدثنا إبراايم بن
زياد حدثنا عباد بن العواع حدثنا ُممد بن إسحاق ،به.
أقول:
واذا اهسناد إىل ابن إسحاق رماله ثقاا ،إال احلسن بن عيل بن الوليد،
ال بأس به.
ثم قا أبو نعيم" :رواه عبدة بن سليان وأبو معاوية وعبد الرحيم بن
سليان وُممد بن سلمة احلراين يف خخرين عن ابن إسحاق م له ،ورواه
افوان بن سليم عن ثعلبة بن أيب مالك أشبع من اذا".
فصال اهسناد برواية اذه املجموعة إىل ابن إسحاق ،وابن إسحاق وإن
ّ
كان مدلسا فقد تابعه افوان بن سليم ،فصال اهسناد إىل أيب مالك.
ِ
يل الص ِائ ُغ ،ثنا
مح َد ،ثنا ُ
ثم قا أبو نعيم َ ":حد َثنَا ُس َل ْي َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
ُمَم ُد ْب ُن َع ٍّ
ُمَم ٍد ،ثنا أَبو ب ْك ِر بن أَ ِيب َع ِ
يع ُقوب بن ك ِ
َاس ٍ
اا ٍمَ ،ق َاال :ثنا
ب ح َو َثنَا َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُ
ُ َ ْ ُ
َْ ُ ْ ُ
يع ُقوب بن ك ِ
َاس ٍ
ب ،ثنا إِ ْس َح ُ
اق ْب ُن إِ ْب َر ِااي َمَ ،ع ْن َا ْف َوا َن ْب ِن ُس َل ْي ٍمَ ،ع ْن َث ْع َل َب َة ْب ِن
َْ ُ ْ ُ
ِ
أَ ِيب َمالِ ٍك ،أَن النبِ
ىض
ض َار» َ .وأَن َر ُسو َ اهللِ
َق َ
ض َر َو َال َ
َقا َ َ « :ال َ َ
رش َب ْ َ
األ ْع َىل َع َىل ْ َ
خ ِل بِالس ْي ِل ْ َ
ِيف َم َش ِار ِب الن ْ
األ ْع َىلَ ،وي ْر َوي
األ ْس َف ِل َحتى َي ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يض
رس ُح املْم مَا ُء إ َىل ْاألَ ْس َف ِلَ ،وك ََذل َك َحتى َينْ َق َ
املْ مَا ُء إ َىل ا ْل َك ْعبَ ْنيُ ،ثم َي ْ َ
احل َو ِائ ُط ،أَ ْو َي ْفنَى املْم مَا ُء" .
َْ
واذا اهسناد يؤكد احة اذا احلديث.
ول ه شواهد منها:


حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص وحديث عبادة بن الصامت

روامها ابن مامه

يف

حديث ثعلبة بن أيب مالك
قا

سننه برقم ( )2482وبرقم ( )2483عقب
مبارشة.

 " :حدثنا أمحد بن عبدة ،أنبأنا املترية بن عبد الرمحن ،حدثن أيب
قىض يف سيل مهملور

عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع ن مده أن رسو اهلل
أن يمسك حتى يبلغ الكعبني ثم يرسل املاء.

حدثنا أبو املتلس ،ثنا فضيل بن سليان ،ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن
قىض يف رشب النخل

حييى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسو اهلل
من السيل أن األعىل فاألعىل يرشب قبل األسفل و ُي

املاء إىل الكعبني ثم

ُيرسل املاء إىل األسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقيض احلوائط أو يفنى
املاء".
حديث عبد اهلل بن الملبري يف قصة الملبري

مع األنصاري ،واو حديث

متفق عليه.
رواه البخاري يف كتاب الرشب –حديث()2360- 2359ومسلم يف كتاب
الفضائل – باب وموب اتباعه

.
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أنه

ونصه من صحيح البخاري  " :عن عروة عن عبد اهلل بن الملبري
يف ِرشاج احلرة الت
حدثه  :أن رمي من األنصار خاام الملبري عند النب

رسح املاء يمر فأبى عليه؛ فاختصا عند
يسقون هبا النخل فقا األنصاري :ي
فقا رسو اهلل

النب

للملبري « :اسق يا زبري ثم أرسل املاء إىل مار » .

فتضب األنصاري ،فقا  :أن كان ابن عمتك؟ فتلون ومه رسو اهلل

ثم

قا  « :اسق يا زبري ثم احبس املاء حتى يرمع إىل اجلدر» .فقا الملبري :واهلل إين
ألحسب اذه اآلية نمللت يف ذلك﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ﴾ .
ورواه ابن مامه يف سننه برقم( )2480قبل حديث ثعلمبة بن أيب مالك
.


ومنها :حديث عائشة

رواه احلاكم يف املست رك (.)62/2

قا ":حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه و أبو بكر بن عبد اهلل القملاز
الرازي ببتداد قاال  :حدثنا عيل بن احلسني بن اجلنيد ،حدثنا إسحاق بن عيسى
حدثنا مالك بن أنس عن أيب الرما عن عمرة عن عائشة

 :أن رسو اهلل

قىض يف سيل مهملور و مذنب أن األعىل يرسل إىل األسفل و حيبس قدر
كعبني .
قا احلاكم :اذا حديث احيال عىل رشط الشيخني و خيرماه.
ُمَم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن
وروى مالك يف املوطأ َع ْن َعبْ ِد اهلل ْب ِن أَ ِيب َب ْك ِر ْب ِن ُ
َقا َ ِيف َس ْي ِل َم ْه ُمل ٍ
ور َو ُم َذ ْينِ ٍ
بُ « :ي ْم َس ُك َح ت ى
َح ْمل ٍع أَن ُه َب َل َت ُه أَن َر ُسو َ اهلل
ا ْل َك ْع بَ ِ
ني ُث م ُي ْر ِس ُل ْاألَ ْع َىل َع َىل ْاألَ ْس َف ل».
ْ
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أقول:
فصال اذا احلديث بارقه وشوااده.
وإذا كان حديث « :ال ضر وال ضار» حدي ا مستقي ،فهو احيال أيضا.
فيكون حلذا الصحايب حدي ان احي حان ،وعليه في يصال بحا أن
يو ع ال يف صحيح املفاري

وال يف قسم ضعيف املفاري .

ثال ثً ا :مما يؤخذ على احلجوري:
أنه وقف عىل طرق حلذا احلديث يصال به ،فأعرض عنها ،وتع ّلق بالاريق
الضعيفة الت فيها زكريا بن منظور ،ونقل عن حييى بن معني أنه قا فيه ":ليس
بيشء"  ،واذا القو نقل عن ابن معني ،لكن له قو خخر أنه عيف ،وقو خخر
أنه ليس به بأس .فلاذا

يلتفت احلجوري إىل اذين القولني البن معني؟

رابعًا :من مراجع احلجوري يف هذا احل يث:
املعجم الكبري للارباين ،فومد أن الارباين قد أخرج حلذا الصحايب
ثعلبة بن أيب مالك حدي ني[  ]1من طريقني ليس فيها زكريا بن منظور ،فلم يردعه
ذلك عن و ع اذا الصحايب وحدي ه املنتقد يف قسم عيف املفاريد.
قا الارباين يف املعجم الكبري (:)80/2
 - 1386حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي حدثنا سهل بن ع ان ثنا
عبد الرحيم عن ُممد بن إسحاق عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب مالك عن أبيه:
[ ]1او حديث واحد باريقني.
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قا  :اختصم إىل رسو اهلل

يف سيل بن قريظة مهملور فقىض رسو اهلل

بينهم عىل أن املاء إىل الكعبني ال حيبس إال عىل األسفل.
 - 1387حدثنا ُممد بن عيل الصائغ املك ثنا يعقوب بن محيد بن
كاسب ثنا إسحاق بن إبراايم موىل مملينة عن افوان بن سليم عن ثعلبة بن أيب
مالك  :أن النب

قا  « :ال ضر وال ضار» وأن رسو اهلل

قىض يف

مشارب النخل بالسيل األعىل عىل األسفل يرشب األعىل ويدور املاء إىل
الك ري ثم يرسح املاء إىل األسفل وكذلك حتى ينقيض احلوائط ويفنى املاء".
ومن مراجع احلجوري:
اآلحاد املثاني ( )55/4فومد أن ابن أيب عاام قد روى اذا احلديث
املنتقد مع حديث « :ال ضر وال ضار» بإسناد واحد من غري طريق من غري
طريق زكريا بن منظور فتجاال ذلك ،وأرص عىل تضعيف احلديث املنتقد
لملكريا بن منظور مع تصحيحه حلديث «:ال ضر وال ضار» ،مع إرصاره عىل
و ع اذا الصحايب يف ضعيف املفاري .
قا ابن أيب عاام:

محيْ ٍد َ ،حد َثنَا إِ ْس َح ُ
اق ْب ُن إِ ْب َر ِااي َم ( َ ، )1ع ْن
وب ْب ُن ُ َ
َ "- 2200حد َثنَا َي ْع ُق ُ
 ،أَ ّن النبِ
ض َر
َا ْف َوا َن ْب ِن ُس َل ْي ٍم َ ،ع ْن َث ْع َل َب َة ْب ِن أَ ِيب َمالِ ٍك
َقا َ  « :ال َ َ
ِ
ىض ِيف َم َش ِار ِب الن ْ
خ ِل بِالسيْ ِل األَ ْع َىل َع َىل
ض َار» َ ،وأَن َر ُسو َ اهللِ
َق َ
َو ال َ

(  )1اسحاق بن إبراايم بن سعيد املدين ،قا احلافظ فيه" :لني احلديث"  ،وقا الذاب فيه ُ " :يعف".
أقو  :ومع اذا يعتضد بالاريقني األخريني والشوااد الت أسلفنااا.
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ِ
ِ
ِ
رس ُح المْ َا ُء إِ َىل
رش َب األَ ْع َىل َ ،و َي ْروي المْ َا ُء إ َىل ا ْل َك ْعبَ ْني ُ ،ثم َي ْ َ
األَ ْس َف ِل َحتى َي ْ َ
ِ
ِ
احل َو ِائ ُط َأ ْو َي ْفنَى المْ َا ُء.
األَ ْس َف ِل َوك ََذل َك َحتى َتنْ َقيض ْ َ
َقا َ ابن أَ ِيب َع ِ
اا ٍم
ْ ُ

َ :ا َذا بِا ْل م َم ِدين َِة َخااة" [ . ]1

ض َر َو ال
ّ
فصال اذا احلديث الذي انتقده احلجوري كا اال حديث « :ال َ َ

ِ
ض َار».
َ

فكيف يو ع اذا الصحايب يف قسم عيف املفاريد؟!
وكيف يرمال بسهولة عدع احبته؟!
قال أبو عبد الرمحن:
ثعلبة بن أيب مالك القرظ .
يذكر احلافظ اململي يف حتفة األرشاف عنه غري اذا احلديث ،واحلديث
سيأيت يف ترمجة ثعلبة بن مالك عن كربائهم عن النب

.

أوال :الكيع عىل احبته.
ثانيًا :الكيع عىل حا حدي ه يف سيل املهملور.
أما صحبته :فمختلف فيها والرامال أنه تابع ثقة.

[ ]1اذه الاريق قد ذكرهتا يف أو الكتاب غري أنه تصحف يف الابعة األوىل إىل يعقوب بن سليم،
وعقبت عليه بقو ابن عبد الرب :إنه يسند من ومه احيال ،فا إيراد احلديث باوله وتكرار احلديث
سندا ومتنا يف عدة افحاا إال تك ريا للصفحاا.
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قا البخاري

( :)2881حدثنا عبدان أخربنا عبد اهلل أخربنا يونس عن

ابن شهاب قا ثعلبة بن أيب مالك  :إن عمر بن اخلااب

قسم مروطا بني

نساء من نساء املدينة ،فبق مرط ميد ،فقا له بعض من عنده :يا أمري املؤمنني
أعط اذا ابنة رسو اهلل

الت عند يريدون أع كل وع بنت عيل ،فقا عمر:

أع سليط أحق  -وأع سليط من نساء األنصار ممن بايع رسو اهلل

 -قا

عمر :فإ ا كانت تملفر لنا القرب يوع أحد.
وروى له برقم ( )2974من طريق ابن شهاب قا أخربين ثعلبة بن أيب
مالك القرظ أن قيس بن سعد األنصاري وكان ااحب لواء رسو اهلل
فرمل وذكر احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ويف فتح الباري
أراد احلج ّ
رقم( )2881اخليف يف احبته وقا يف التقريب  :خمتلف يف احبته.
وقا احلافظ عيء الدين متلااي يف كتابه األنابة إىل معرفة املختلف
فيهم من الصحابة  :ولد عىل عهد سيدنا رسو اهلل

وذكره أيضا يف

الصحابة ابن منده وأبو نعيم والبارودي وابن السكن وابن زبر والبتوي يف
معجمه وغريام.
وذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان يف مجلة التابعني وتبعهم غري واحد
من املؤرخني وذكره الربق يف كتابه رجال املوطأ يف فص ل من أدر النب
و يره وله رواية  .وملا ذكره ابن خلفون يف ال قاا ،قا كان مليي.اام
قلتُ :أياظهذهظ ل و ةظفل ظتث ت،ظوذك هظ ظخلفونظيظال قاا وذكرهظ ظ

س ظيظ لط قةظ أوىلظي ظ لتا ن.
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ظأيب ظ ات ظ

وقاف ظأ و ظحمم ظ

ظأ ي ظي ظكتاب ظ املراسيل  :ظهو ظي ظ

لتا ن،ظوأدخل ظأمح ظ ظسنانظي مسن ه ظوليستظل ظ

ة .ظ

وذك ه ظ إليام ظيسل ظي الطبقات يف التابعني ظ ،ظوكذ ظذك ه ظ لفسو ظ
ي املعرفة ظ(:)408/1ظيظ لط قةظ أوىلظي ظتا يظأهلظ ز نةظ .ظ
وذك هظ ل يقطنيظيظكتاب ذكر أمساء التابعني ومن بع هم  ..ظ
وقا ابن األثري
ولد عىل عهد النب

يف أس الاابة وابن عبد الرب يف االستيعاب
وأعل حدي ه البواريي وقا  :ليست له احبة.

وقا البيهق يف الكربى ( )495/2يف الكيع عىل حديث ثعلبة اذا:
مرسل حسن ،ثعلبة من الابقة األوىل من تابع أال املدينة ،وقد أخرمه ابن
منده يف الصحابة ،وقيل له رواية[  ، ]1وقيل سنه سن عاية..وليست له احبة.
وقا الملركيش يف النكت  :قا اآلمري :سألت أبا داود يعد من لق
الملاري من أاحاب النب

فذكرام ،قا اآلمري :قلت له ثعلبة بن أيب

مالك ،قا  :سألت أمحد بن االال عن ثعلبة أله احبة ،قا  :ال.اام
وأمحد بن االال شيخ أيب داود اذا او أبو معفر ا ملرصي ،املعروف بابن
الاربي .وقا البواريي يف مصباح الزجاجة ( :)878واذا احلديث مرسل
ألن ثعلبة ليست له احبة.

[  ]1كذا ولعل الصواب :رؤية.
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ف ُع لم هبذا أن روايته الت ربا اعتمد عليها يف إثباا احبته بعض من أثبتها
ال ت بت كا بيناه يف ضعيف املفاري

وإنا احلديث لتريه.

ومن أثبت احبته إنا ملعنى والدته يف زمن النب

وإن

ت بت له

رواية وال رؤية.
ومن نفااا فلمعنى عدع ثبوا روايته وعدع حتقق رؤيته فلهذا ذكره حشد
كبري من األئمة يف ثقاا التابعني وام:
 )1البخاري.

 )2مسلم.

 )3وأبو حاتم.

 )4الدارقان .

 )5أمحد بن االال شيخ أيب داود وارتىض قوله تلميذه أبو داود.
 )6ابن حبان.

 )7العجيل.

 )8ابن خلفون،

 )9ابن سعد.

 )10ابن الربق .

 )11البيهق .

 )12البواريي

 )13يعقوب بن سفيان الفسوي

ومما يتعقب عىل املستدر انا مللمته لرواياا وأقوا يف إثباا احبة
ثعلبة ال يتحرى ثبوهتا ،فمن ذلك على سبيل املثال:
معله لشعبة بن احلجاج من من قا بصحبة ثعلبة بن أيب مالك؛ فنقل
عن العيئ قوله" :قا ابن أيب حاتم سألت أيب عن ثعلبة بن أيب مالك ،فقا :
او من التابعني ،واحلديث مرسل.
وقا حييى بن معني له رؤية من النب ﷺ وذكر ابن عبد الرب أنه ولد عىل
عهد النب ﷺ وروى شعبة عن سا بن حرب عن ثعلبة أنه قا  :كنت غيما
عىل عهد النب ﷺ" .

ثع لبة بن أيب مالك
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قلتُ :ثعلبة كذا ماء مهمي عند ابن أيب حاتم يف املراسيل ،ومنه نقل
العيئ وسقط شعبة من مابوع املراسيل فقا َ :حد َثنَا ُع َم ُر ْب ُن َشبة َنا أَ ُبو
َع ِ
ْت ُغ َيما َع َىل َع ْه ِد النبِ ي ﷺ.
اام َع ْن ِس َا ِ ا ْب ِن َح ْر ٍب َع ْن َث ْع َلبَ َة َقا َ ُكن ُ
وذكر ابن أيب حاتم حلذا األثر وتبعه كذلك العيئ يد أ ا يريان أن ثعلبة
املهمل انا او ابن أيب مالك حيث ذكراه يف ترمجته ،وليس كذلك.
فقد ذكره ابن عبد الرب يف ترمجة ثعلبة بن احلكم اللي -واو الصواب -
ْت ُغيما َع َىل َع ْه ِد
فقا َ :ر َوى ُش ْع َب ُة َع ْن ِس َا ِ ْب ِن َح ْر ٍب َع ْن َث ْع َل َب َة َقا َ ُ :كن ُ
ِ
ور،
رسو اهلل
فأاابوا غنا فانتهبواا ،فبعث َر ُسو اهلل ﷺ أَكْفئُوا ا ْل ُق ُد َ
َفإِن النُّ ْه َب َة ال َت ْص ُل ُال .اام
واذا احلديث أخرمه أبو داود الاياليس يف املسن ( )1291والاحاوي
ب بن َم ِر ٍير عن
يف مشكل اآلثار ( )451/7عن واب ،كيمها أبو داود و َو ْا ُ
اب الناس عىل َع ْه ِد رسو اهللِ
احل َك ِم اللي قا أَ َا َ
ُش ْع َب ُة به وفيه عن َث ْع َل َب َة بن ْ َ
واا فقا النب ﷺ  « :الَ َت ْصلُ ُال الن ُّ ْه بَ ُة َوأَ َم َر بِ ا ْل ُق ُد ِ
ت».
ور َف أُ ْك ِف ئَ ْ
ﷺ َغنَا َفا ْنتَ َهبُ َ
وسا بن حرب ذكر له اململي يف تهذيبه رواية عن ثعلبة بن احلكم
اللي

و يذكر له رواية عن ثعلبة بن أيب مالك.
قا ابن حبان يف ثقاته  :ثعلبة بن احلكم اللي

أرسه أاحاب رسو اهلل

ﷺ واو غيع شاب شهد خيرب وسكن الكوفة يروي عنه سا بن حرب ثم
ساق اذا احلديث.
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فعلم هبذا أن ثعلبة اذا الذي روى شعبة أثره أنه كان غيما او ابن احلكم
اللي

وليس ااحب اذه احلديث.
ومن تلك الالمالمة عن املست رك:
أنه معل العيئ

من من قا بصحبته فقا ":فنرى العيئ قد تعقب

قو أيب حاتم بأقوا ثيثة من األئمة"..
قلتُ :العيئ

نقل قو

ابن أيب حاتم عن أبيه ،وابن أيب حاتم

يف املراسيل قد ذكر قو ابن معني أن له رؤية ،وذكر رواية شعبة اذه،
فالعيئ نقل نص كيع ابن أيب حاتم وزاد فيه ذكر قو ابن عبد الرب ،ومو وع
الكتابني جامع التحصيل و املراسيل البن أيب حاتم ا  :املراسيل ال
املتصيا فلو كان ثعلبة اذا عندمها سمع من النب

ﷺ ملا أدخله يف

املراسيل ولرمال احبته كا فعل يف ال مجة الت قبله ثعلبة بن أيب اعري
فقا  :وأثبت الدارقان وغريه له الصحبة والبنه عبد اهلل أيضا ولعل اذا او
األظهر ،وكذلك فعل يف غريه إن ترمحت عنده الصحبة.
واب أن العيئ تعقب قو أيب حاتم ،كا قا املستدر  :بأقوا ثيثة
من األئمة ،في حيق للمستدر أن يقوله بإثباا احبة ثعلبة ،فإنه إنا ذكر قو
ابن معني له رؤية وقو ابن عبد الرب ولد عىل عهد النب ﷺ وليس يف اذا
إثباا الصحبة ،وقد قا يف منيف الرتبة ص:)48( :
وكذلك من ولد يف حياته ﷺ من أبناء الصحابة ،وماا النب ﷺ واو ابن
سنة ونحو ذلك ،في يالق عىل أحد من اؤالء اسم الصحبة ال باريق احلقيقة
وال باريق املجاز .اام

ثعلبة بن أيب مالك
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ومن مللمة املُ ْس َت ْد ِر تلك قوله :إن ابن معني ي بت احبة ثعلبة اذا فقا :
فهؤالء عدد من العلاء ي بتون احبة ثعلبة بن أيب مالك وام :وذكر منهم ابن
معني.
قلتُ :اب ن معني

ي بت احبته وإنا أثبت أن له رؤية ومذاب ابن معني

أن من له رؤية فقط ليس بصحايب ،قا ابن أيب حاتم يف املراسيل  :قرئ عىل
العباس بن ُممد الدوري قا  :قلت ليحيى ابن معني ُممد بن حاطب قا  :له
رؤية وال يذكر له احبة.
وكذا مذاب أيب حاتم وابنه فقد فقد قا يف ترمجة يوسف بن عبد اهلل بن
سيع املدين من اجلرح والتعديل :رأى النب ﷺ وليست له احبة روى ان
النب ﷺ أخذ مترة وكان البخاري قا يف كتابه :إن له احبة نا عبد الرمحن
قا  :فسمعت أبى يقو ليست له احبة له رؤية.
قال املُسْتَ ْرِك" :وابن عب الرب".
قلتُ :وكذا اب ن عبد ذكر أنه ولد عىل عهد رسو اهلل ﷺ ،و يذكر حتى

أن له رؤية وقد ومد من قيل فيه ولد عىل عهد رسو اهلل ﷺ وليست له رؤية
وال احبة  ،كا قا العيئ يف عتبة بن أيب سفيان من مامع التحصيل ،وقا
أيضا املنذر بن أيب أسيد الساعدي ولد يف عهد النب ﷺ واو ساه املنذر
وليست له رؤية نذكراا بل او تابع .
ومذاب ابن عبد الرب فيمن له رؤية فضي أن يكون ولد عىل عهد النب ﷺ
فقط كمذاب ابن معني وأيب حاتم فقد قا يف ترمجة عبيد اهلل بن معمر أن له
احبة واو غلط بل له رؤية وماا النب ﷺ واو غيع اتري.
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وقا  :معبد بن زاري بن أيب أمية بن أخ أع سلمة

له رؤية وإدرا وال

احبة له.
وقا يف املنكدر بن عبد اهلل :والد ُممد وإخوته عن النب ﷺ حدي ه
مرسل ،وال ت بت له احبة ولكنه ولد عىل عهده ﷺ.
قا العراق يف التقيي واإليضاح ( :)292/1فأما التمييمل فظاار كيمهم
اش اطه كا او مومود يف كيع حييى بن معني ،وأيب زرعة ،وأبى حاتم ،وأيب
داود ،وابن عبد الرب ،وغريام ،وام مجاعة أتى هبم النب ﷺ وام أطفا
فحنكهم ومسال ومواهم أو تفل يف أفوااهم فلم يكتبوا حلم احبة ..إلخ.
فكيف استجاز املُسْتَ ْرِك أن يقول إن هؤالء األئمة أثبتوا صحبة ثعلبة ،خالفا
لقوهلم ومنهجهم.
قال املست رك" :وابن حجر".
قلتُ :احلافظ

لملع بصحبته وإنا نقل قو أيب مصعب الملبريي،

وقا  :ومن يقتل أبوه بقريظة ويكون او بصدد من يقتل لوال اهنباا ال يمتنع أن
يصال ساعه.
وكيع احلافظ احيال؛ أن من كان حاله كحا عايه ال يمتنع احبته ،إال
أن اذا القو حيتاج إىل دليل يستند إليه كا او حا عاية

.

وقد قا يف التقريب  :خمتلف يف احبته .وقا العجيل :تابع ثقة ،فهو
انا اكتفى بقو العجيل مقرا له.
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قال املست رك " :وقا احلافظ الذاب يف التذايب له رؤية وحدي ه عند ابن
مامة ،و يلتفت إىل القو بعدع احبته و حيكيا اخليف يف احبته ومها
متاع عرشة من العلاء القائلني بصحبة ثعلبة".
ويف الكيع تقويل البن معني ،وابن عبد الرب والعيئ ما يقولوه.
والذاب

يرى أن م ل اذه الصحبة مقيدة ،وذكر من اذا حاله يف سري

أعالم النبالء يف الابقة األوىل من كبار التابعني ،فقا  :يف ترمجة عبد الرمحن
ابن احلارث بن اشاع بن املترية بن عبد اهلل كان أبوه من الالقاء ،وممن حسن
إسيمه ،وال احبة لعبد الرمحن ،بل له رؤية ،وتلك احبة مقيدة.اام
بل إنه قا يف ترمجة ثعلبة اذا من التجريد ولد عىل عهد النب ﷺ وله
رؤية ،له حدي ان مرسين.
فعلم هبذا عدع احة دعوى املستدر يف ذكره لعرشة ممن قا بصحبة
ثعلبة ،وأن الصواب أنه تابع  ،ولد يف عهد النب ﷺ ،وقد تكون له رؤية.
قا احلافظ يف الفتح (َ :)3/7ا ْل ُي ْش َ َ ُط ِيف الر ِائ ان يكون بِ َح ْي ُ
ث
ُيميّمل مارخه أَ ْو ُي ْكتَ َفى بِم َجر ِد ُح ُصو ِ
ف ِيف
ُم َ ُّل َنظَ ٍرَ ،و َع َم ُل َم ْن َان َ
الر ْؤ َي ِة َ
ُّ
ُ
َ
اين؛ َفإِ م َذ َكروا ِم ْ َلِ ُ :
الص َحا َب ِة َي ُد ُّ َع َىل ال ِ
الص يد ِيق َوإِن َا
ُمَمد ْب ِن أَ ِيب َب ْك ٍر ي
ُْ ُ
ُولِ َد َقبْ َل َو َف ِاة النبِ ي ﷺ بِ َ َي َث ِة أَ ْش ُه ٍر َوأَيا ٍع.
يث ا َذا الرض ِب مر ِاس ُيل و ِْ
ِ
اجل ِاري َبني ْ
اجلُ ْم ُهور َو َبني أيب
اخل َي ُ
َفأَ َحاد ُ َ
َ
ف َْ
ََ
ْ
يل ُماْ َلقا َحتى َم َر ِاس ِ
إِ ْس َحاق االسفراين َو َم ْن َوا َف َق ُه َع َىل َر يد المْ َم َر ِاس ِ
يل الص َحا َب ِة
اد ِ
ل ِري ِيف أَح ِ
يل َم َر ِاس ِ
يث َا ُؤ َال ِء َألن أحادي هم ال من َقبِ ِ
ني َو َال
يل ِكبَ ِار التابِ ِع َ
َ
َال َ ْ
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يل الصحاب ِة ال ِذين س ِمعوا ِمن النبِ ﷺ وا َذا ِ
يل َم َر ِاس ِ
ِم ْن َقبِ ِ
مما ُي ْل َت ُمل بِ ِهَ ،فيُ َقا ُ
َ َ
َ
َ َ ُ
َ َ
ي
ايب َح ِدي ُ ُه ُم ْر َس ٌل.اام
َا َح ِ ي
وقد سئل املُ ْستَ ْد ِر كا يف اإلكليل ص (:)91ماحكم مراسيل اتار
الصحابة م ل ُممد بن أيب بكر ،وبعض اتار الصحابة الذين كان يؤتى هبم
إىل النب

فيحنكهم ؟

فأماب :اذه م ل مراسيل كبار التابعني ،وحلا حكمها.
ويف احلاشية عىل اذا الكيع من الكتاب أماب :واو الضعيف ،واو قو
مجهور أال احلديث للجهل بحا املحذوف.اام
ثانياً :الكالم على حال ح يثه يف سيل مهزور:
ذكرا احلديث من طريقني ،األوىل طريق زكريا بن منظور ،حدثن
ُممد بن عقبة بن أيب مالك عن عمه ثعلبة ،وأبنت أن اذه الاريق فيها زكريا
ابن منظور قا الدارقان  :م و  ،وقا ابن معني :ليس بيشء.
فتعقب املُ ْستَ ْد ِر قويل اذا بقوله :واذا القو نقل عن ابن معني ،لكن له
قو خخر :أنه عيف ،وقو خخر :أنه ليس به بأس ،فلاذا يلتفت احلجوري
إىل اذين القولني.
قلتُ :وله قو

خخر :ليس ب قة ،واذا القو

الذي نقله الذاب

يف امليزان  ،وقو ابن معني ليس بيشء ،قا الدوري :فرامعته فيه مرارا فملعم
أنه ليس بيشء ،و أنه كان طفيليا.
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أمهلت قو الدارقان  :م و  ،وقو البخاري :منكر احلديث،

وقو ابن حبان :منكر احلديث مدا ،روى عن أبى حازع ما ال أال له من
حدي ه.
سقت احلديث من طريق افوان بن سليم ،وتصحف افوان إىل
ثم
ُ
يعقوب وأعقبته بقو ابن عبد الرب :وال يسند من ومه احيال.
فلم يفهم املُ ْستَ ْد ِر اذا البحث املخترص ا ملفيد وادعى أين أعر ت عن
اذه الاريق وتعلقت بالاريق الضعيفة ،وخبط وخلط يف طريق افوان اذه
خبط عشواء فتارة يقو  :وابن إسحاق وإن كان مدلسا فقد تابعه افوان بن
سليم..
قلتُ :ابن إسحاق مدلس ،لكنه قد رصح بالتحديث عند حييى بن خدع

يف اخلراج وابن قانع وغريه إال أن علة احلديث مع كونه مرسي مهالة أيب
مالك.
ونقل املُ ْستَ ْد ِر قو أيب نعيم ورواه افوان بن سليم عن ثعلبة أشبع من
اذا ثم مع ذلك يقو  :من مرامع احلجوري يف اذا احلديث املعجم الكبري
للارباين فومد أن الارباين قد أخرج حلذا الصحايب حدي ني..
أخرج اذا الواحد من طريق ابن إسحاق ،ثم من طريق
مع أن الارباين
افوان بن سليم الت قا املُ ْستَ ْد ِر إنه تابع ابن إسحاق.
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ثم يقو بعده ومن مرامع احلجوري اآلحاد واملثاني فومد أن ابن أيب
عاام قد روى اذا احلديث املنتقد مع حديث « :ال ضر» بإسناد واحد
فتجاال ذلك..
مع أن ابن أيب عاام أخرج احلديث من طريق شيخ شيخ الارباين
فالارباين يقو  :حدثنا ُممد بن عيل ،قا  :حدثنا يعقوب بن محيد ،وابن أيب
عاام ،يقو  :حدثنا يعقوب بن محيد.
وقد رأيت أين قد ذكرا اذه الاريق و أمهلها ،ثم إن يف إسناد اذه
الاريق إسحاق بن إبراايم قا احلافظ يف التهذيب  :قا أبو زرعة منكر
احلديث ،وقد عف املُ ْستَ ْد ِر يف حاشيته اذه الاريق الت يملعم أ ا حديث
خخر ل علبة عند ابن أيب عاام ،هبذا الرمل فقا  :قا فيه احلافظ :لني احلديث،
وقا الذاب  :فيه عف ،ومع اذا فإسناده يعتضد بالاريقني اآلخرين.
قلتُ:

يبق له إال طريق واحدة وا طريق ُممد بن إسحاق عن أيب

مالك ،أما الاريق األخرى الت سقتها يف أو الكتاب ففيها زكريا بن منظور
وقد سبق أن تركه الدارقان وقا فيه البخاري منكر احلديث وم له ال يصلال
يف الشوااد.
وقد نقل املُ ْستَ ْد ِر قو احلافظ يف اإلصابة  :وروى البتوي وغريه من
طريق بن إس حاق عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب مالك عن أبيه« :أن النب ﷺ
أتاه أال مهملور فقىض أن املاء إذا بلغ الكعبني
الوليد بن ك ري عن أيب مالك.

حيبس األعىل » تابعه
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وأقر املُ ْس َت ْد ِر اذا الوام من احلافظ ابن حجر

 ،والوليد بن ك ري

يتابع ابن إسحاق بل خالفه فرواه عن أيب مالك ،عن أبيه عن كربائهم ،وقد
ذكرا اذه الاريق يف مسند ثعلبة عن كربائهم فانظره انا من اذا الكتاب.
واخلالصة :أين قد ذكرا الارق الت ذكراا املُ ْستَ ْد ِر انا بدون تاويل،
أما طريق أيب مالك بن ثعلبة فقد ذكرته يف مسند ثعلبة بن أيب مالك عن
كربائهم ،وا طريق مع مهالة راوهيا فقد اختلف عنه فيها.
ولنأتِ على الشواهد اليت ذكرها املُسْتَدْرِك هنا:
فق ذكر ح يث عب اهلل بن عمرو بن العاص:
أخرمه ابن مامة ( ،)2482وأبو داود ( ،)3639والبيهق يف الكربى
( ،)154/6وغريام من طريق :املترية بن عبد الرمحن ،ثن أيب عبد الرمحن
ابن احلارث به.
واملترية بن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهلل بن عياش :و ّثقه ابن معني
ويعقوب بن شيبة ،و عفه أبو داود ،وقا أبو زرعة :ال بأس به ،قا احلافظ
يف التقريب  :ادوق فقيه كان هيم.
وقد خالفه عبد الرمحن بن أيب الملناد عن عبد الرمحن بن احلارث أن
رسو اهلل ﷺ مرسي أخرمه البيذري يف فتوح البل ان ص (.)24
وعبد الرمحن بن أيب الملناد قا احلافظ يف التقريب  :ادوق تتري حفظه
ملا قدع بتداد وكان فقيها  ،والاريق األوىل أرمال؛ إال أن فيها أيضا عبد الرمحن
ابن احلارث الرامال

عفه ،قا احلافظ :ادوق له أوااع ،و قا النسائ :
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ليس بالقوي ،وقا أمحد  :م و  ،و ّعفه عىل ابن املدين  ،وقا ابن نمري :ال
أقدع عىل تر حدي ه .ووثقه ابن سعد والعجيل ،وقا ابن معني :ليس به
بأس.اام من التهذيب  ،و ّعفه أبو داود.
قا املنذري يف خمتصر سنن أبي داود ( :)224/5وأخرمه ابن مامه
والراوي عن عمرو ب ن شعيب عبد الرمحن بن احلارث املخملوم املدين
تكلم فيه اهماع أمحد.
وأما الشاه الثاني عن عبادة فمنقطع:
قا البيهق يف الكربى ( :)154/6إسحاق بن حييى عن عبادة مرسل،
وقا احلافظ يف التلخيص  :منقاع.
وأما الشاه عن عائشة:
ِ
ف َعن ُه ؛ .
الرما ِ  ،واختُ ِل َ
فقا الدارقان يف العلل (َ :)3776ير ِويه أَ ُبو ي
سحاق َ ،عن أَ ِيب الرما ِ َ ،عن َعمر َة َ ،عن ِ
ُمَمد ب ُن إِ
َ
عائ َش َة.
َف َروا ُه ُ
َ
ي
ِ
ف َعن مالِ ٍك َ ،فأَسن ََد ُه إِ
يسى ِ ،من ِروا َي ِة أَمحد ِ
ُ
بن االِ ٍال
واختُ ِل َ
سحاق ب ُن ع َ
ِ
ِ ٍ
وا َو املَح ُفو ُ َ ،عن مالِ ٍك.اام
َعن ُه َ ،عن مالك  ،و َغ ُري ُه ال َيذ ُك ُر عائ َش َة ُ ،
ومن انا يظهر قوة قو احلفا أنه ال ي بت يف اذا الباب يشء.
قا ابن عبد الرب يف التمهي

( :)408/17سئل أبو بكر البملار عن

حديث اذا الباب ،فقا  :لست أحفظ فيه هبذا اللفظ عن النب ﷺ حدي ا ي بت،
قا أبو عمر :يف اذا املعنى وإن

يكن هبذا اللفظ حديث ثابت جمتمع عىل

ثعلبة بن أيب مالك
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احته رواه ابن واب عن الليث بن سعد ويونس بن يمليد مجيعا عن ابن شهاب
أن عروة بن الملبري حدثه أن عبداهلل بن الملبري حدثه عن الملبري فذكره.
ثالثا :يتعقب عىل املُ ْستَ ْد ِر

ومن قا بقو مصعب الملبريي أنه لو كان

حاله كحا عاية القرظ إنا ُتر ألنه

ينب ت فصحبته متحققة عند اجلميع ال

ينبت اخليف فيها ،وال القو بأنه تابع

 ،وأنت ترى شدة

يدر النب

اخليف يف ذلك ألن حكم سعد بن معاذ يف بن قريظة الذي وافق فيه
حكم اهلل من فوق سبع سمواا كان عقب غملوة األحملاب مبارشة ،فقد بوب
من

اهماع البخاري يف كتاب املتازي من صحيحه باب مرمع النب
األحملاب وخمرمه إىل بن قريظة وُمارصته إياام وساق عن عائشة
قالت :ملا رمع النب

من اخلندق وو ع السيح واغتسل أتاه مربيل عليه

السيع فقا قد و عت السيح ؟ واهلل ما و عناه فاخرج إليهم  .قا  « :فإىل
أين»  .قا  :اا انا وأشار إىل بن قريظة فخرج النب

إليهم .
ِ
اخلن َْد ِق
م َن ْ َ

وأخرمه مسلم رقم ( )1769وفيهَ :ف َلا َر َم َع َر ُسو ُ اهلل
ت
السي ََح َفا ْغ َت َس َل َفأَ َتا ُه ِم ْ ِرب ُيل َو ُا َو َينْ ُف ُض َرأْ َس ُه ِم َن ا ْل ُت َب ِار َف َقا َ َو َ ْع َ
َو َ َع ي
السي ََح واهلل َما َو َ ْعنَا ُه ْ
« َف أَ ْي َن»َ .فأَ َش َار إِ َىل
اخ ُر ْج إِ َليْ ِه ْمَ .ف َقا َ َر ُسو ُ اهلل
ي
َف َرد َر ُسو ُ
َفن ََمل ُلوا َع َىل ُح ْك ِم َر ُسو ِ اهلل
َبنِ ُق َر ْيظَ َة َف َقا َت َل ُه ْم َر ُسو ُ اهلل
المْ ُح ْك َم فِ ِيه ْم إِ َىل َس ْع ٍد َقا َ َفإِ يين أَ ْح ُك ُم فِ ِيه ْم أَ ْن ُت ْقتَ َل ا ْلم ُم َقاتِ َل ُة َوأَ ْن ُت ْسبَى
اهلل
الذ يري ُة َوالن َيسا ُء َو ُت ْق َس َم َأ ْم َو ُ
ُّ
احل ُ ْم.
و يف كتاب املتازي من صحيح البخاري باب ()28غملوة اخلندق
وا  :األحملاب ،قا موسى بن عقبة :كانت يف شوا سنة أربع.

+
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وذكر احلافظ بن حجر يف رشح اذا احلديث :أن البخاري ما إىل قو ابن
عقبة ،وقواه بحديث بن عمر

أن النب

عر ه يوع أحد واو بن أربع

عرشة سنة فلم لمله ،وعر ه يوع اخلندق واو بن مخس عرشة سنة فأمازه.
وغملوة أحد ال خيف إال من شذ أ ا كانت سنة ثيث.
أما مجهور املؤرخني فقالوا بقو ابن إسحاق أن اخلندق كانت سنة مخس
كا يف فتح الباري وغريه وسواء كانت سنة أربع أو مخس فإن النب
ع ّمر بعداا عىل القو إ ا سنة أربع عاش بعداا ست سنني ،وعىل القو إ ا
سنة مخس عاش مخس سنني فمن كان يوع بن قريظة حاضا فيهم
قتله إال أنه

ينبت يكون عىل اذا احلا

يمت النب

يمنع من

إال وقد احتلم ،

واو عىل اذا يف سن عبد اهلل بن عباس عىل أقل تقدير ألن ابن عباس خيرب عن
نفسه أنه يف حجة الوداع يف السنة العارشة من احلجرة قد ناامل االحتيع كا يف
صحيح البخاري رقم ( ، )76و( )1857باب حج الصبيان ومسلم رقم
( )504ومن كان يف سن عبد اهلل بن عباس ونحوه ،ال ينبت أن خيتلف يف
احبته ،يقا  :إنه تابع مع أنك ترى شدة اخليف يف احبة ثعلبة مما يد
عىل عدع ثبوا قو مصعب الملبريي ،فإن ثبت سنده إليه

ي بت القو به

لبعده عن الصواب.
وقو

املُ ْس َت ْد ِر

بالنسب من العارشة.

ومصعب ،قا فيه احلافظ ابن حجر :ادوق عا
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قلتُ :اذا فيه رد عليه لو فهم؛ فإن مصعبا من تيميذ مالك وحيك قصة

معضلة

يسنداا بخيف عاية القرظ فإن قصته احيحة مواولة أخرمها

أبو داود ( )4404وال مذي( )1584وابن مامه ( )2541وغريام.
رابعا :مما يستدر

عىل املُ ْس َت ْد ِر أن معل احلديث الواحد حدي ني؛ فقد

ذكرنا ونقله عنا؛ أن احلديث واحد ،ثم ساق احلديث او من طريقني إىل ثعلبة
ومعل كل طريق منها حدي ا ،وقا  :إن الارباين أخرج حلذا الصحايب
حدي ني ،ومن له أدنى معرفة بعلم احلديث يرى:
أن معل احلديث الواحد وإن تعددا طرقه أك ر من حديث أن اذا مهل
بعلم احلديث أو جتاال ،حتى وإن ماء ماوال يف طريق وخمترصا يف أخرى
وترى اهماع البخاري قد يسوق احلديث يف بعض املوا ع من صحيحه
باوله وخيترصه يف بعض للتبويب الفقه

الذي يذكر احلديث حتته واو

حديث واحد واذا انيع أئمة الشأن من أاحاب الصحاح والسنن واملسانيد
واملعامم ،وكذا يسوق اهماع مسلم أو غريه احلديث من عدة طرق ويف بعضها
زوائد عىل بعض ،أو اختيف يف بعض الكلاا ،واو حديث واحد عند أال
احلديث واذا أمر وا ال و وح الشمس لذي عينني.

)(+++
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" - 22ثعلبة بن عمرو األنصاري
قا

.

احلافظ يف التقريب " :احايب شهد بدرا" .قلت :وذكره يف

اإلصابة رقم ( )949واو يف أس الاابة رقم ( ،)109وكذا قا
الارباين يف الكبري (" :)88/2احايب شهد بدرا "ذكر له احلافظ اململي
يف حتفة األشراف رقم ( - )2075احلديث اآليت:
ظقافظ إليامظ ظياج ظ

حَدَِّثَنَا

ظظيق ظ()2588ظيظ ب ودظ ابظ لسايقظ رتف :ظ

ُممد بن حييى عن ابن أيب مريم عن ابن حليعة عن يمليد بن أيب

حبيب عن عبد الرمحن بن ثعلبة عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد
شمس ماء إىل رسو اهلل
فاهرين ،فأرسل إليهم النب

فقا  :يا رسو اهلل؛ إين رسقت مجي لبن فين
فقالوا :إنا افتقدنا مجي لنا ،فأمر به النب

فقاعت يده .قا ثعلبة :أنا أنظر إليه حني وقعت يده .واو يقو احلمد هلل الذي
طهرين منك  .أردا أن تدخيل مسدي النار  ،وسنده اذا عيف.

ثعلبة األنصاري ﮔ
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فيه ابن مريم (  )1او وابن حليعة عيف  .ويمليد بن أيب حبيب مدلس وقد
عنعن وعبدالرمحن بن ثعلبة .جمهو كا يف ترمجته من التهذيب ".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1قو احلجوري ":فيه ابن مريم او وابن حليعة عيف" كيع ركيك.
وابن أيب مريم انا او :سعيد بن احلكم بن ُممد بن سا بن أيب مريم
اجلمح بالوالء ،أبو ُممد املرصي ثقة ثبت فقيه ،كا قا احلافظ ابن حجر
يف التقريب  ،ورامع تهذيب الكمال .
 )2إن اسم الصحايب يف املصادر الت ذكراا احلجوري إنا او ثعلبة ابن
عمرو ،ال ابن عمر ،وكذلك او ابن عمرو عند أيب نعيم يف معرفة الصحابة
ويف أس الاابة و االستيعاب .
 )3حلذا الصحايب حدي ان ذكرمها ابن األثري يف أس الاابة برقم
(.)609
قا

 " :ب د ع ثعلبة بن عمرو بن ُمصن األنصاري ،من بن مالك

ابن النجار ثم من بن عمرو بن مبذو  ،شهد بدرا و ُق تل يوع اجلرس مع أيب عبيد
ال قف  ،قاله موسى بن عقبة كذا نسبه اب ُن منده وأبو نعيم.
و قا أبو عمر :ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن ُمصن بن عمرو بن عتيك بن
عمرو ابن مبذو واو عامر الذي يقا له :سدن بن مالك بن النجار.
(  )1كذا ،والصواب(:ابن أيب مريم).

+
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فملاد يف نسبه عبيدا وخالفه اشاع بن ُممد فلم يذكر عبيدا ،قا أبو عمر:
 ،وقتل يوع مرس
شهد بدرا وأُحدا واخلندق واملشااد كلها مع رسو اهلل
أيب عبيد يف خيفة عمر ،وقا الواقدي :تويف يف خيفة ع ان باملدينة.
روى حدي ه يمليد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن ثعلبة بن عمرو عن أبيه
أن رمي رسق مجي لبن فين فقاع رسو اهلل
قا عن النب

يده  .قا  :اذا او الذي

:إنه قاع عمرو بن سمرة يف الرسقة.

ومن حدي ه أيضا « :للفارس ثيثة أسهم وللفرس سها ن» ،قاله أبو عمر.
وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكرا يف اذه ال مجة إال أنه شهد بدرا ،وأما
حديث الرسقة فذكراه يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن املقدع ذكره.
أخرمه ال يثة.
قلت :واذا ثعلبة او ثعلبة أبوعبد الرمحن املقدع ذكره معلها أبو عمر
ترمجة واحدة ،وأما ابن منده وأبو نعيم فلو رفعا نسب ثعلبة أيب عبد الرمحن
لظهر حلا ال او اذا أو غريه ،واهلل أعلم".اام
وذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب ( )284- 283/1اذين احلدي ني يف
ترمجة اذا الصحايب ،وذكر أنه شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشااد كلها مع
رسو اهلل

.

وقد رأى احلجوري اذين احلدي ني يف أس الاابة ولعله رخمها أيضا
يف

االستيعاب ألنه مصادر األساسية ،وعدع ذكره االستيعاب يف اذه

ال مجة ألمر ما.
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يف الرسقة عيف ،لكن حدي ه « :للفارس

وحديث اذا الصحايب

ثيثة أسهم وللفرسان سهان» له شااد من حديث ابن عمر
رسو اهلل

« :أن

معل للفرس سهمني ولصاحبه سها».

متفق عليه ،أخرمه البخاري يف اجلهاد والسري حديث( ،)2863ومسلم
يف اجلهاد والسري حديث( )1762وأمحد يف مسن ه (.)152/2
وامليحظ أن رواية ثعلبة

ختتلف لفظا مع حديث ابن عمر

مع

اتفاقها معنى.
أقول:
وإذن في يصلال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف ضعيف املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
ثعلبة األنصاري

.

 - 1يذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف ( )2075سوى اذا
احلديث الضعيف ،وليس له رواية يف الكتب الستة غريه و أر له رواية يف
مسند أمحد .ورشط يف اذا الكتاب إيراد مفاريد الستة وأمحد كا تقدع،
فذكر يشء يف خارمها ليس من رشطنا.
- 2وأيضا احلديث املعملو إليه « :للفارس ثيثة أسهم وللفرس سهان»
يالع له املُ ْستَ ْد ِر عىل سند وال يدري أاو االال ألن يستشهد له ،ويذاب
يأيت بحديث ابن عمر

املتفق عليه شاادا له.

+
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 - 3وعىل تقدير أنه حديث يصلال يف الشوااد فإن حديث ابن عمر خيالفه
وال يوافقه  ،وذلك أن حديث ثعلبة فيه للفارس ثيثة أسهم وللفرس سهان
فصارا مخسة أسهم للفارس وفرسه ،وحديث ابن عمر

فيه أن رسو اهلل

معل للفرس سهمني ولصاحب الفرس – واو الفارس – سها واحدا؛
فصارا ثيثة أسهم ،فبني حديث ابن عمر وحديث ثعلبة اختيف وا ال
فعجيب مدا! االستشهاد حلديث با خيالفه وال يوافقه لفظ ا وال معنى وال
حكا .
وقد الحظ املُ ْستَ ْد ِر اذا الفرق ،فقا " :وامليحظ أن رواية ثعلبة

ختتلف لفظا مع حديث ابن عمر مع اتفاقها معنى".

فأيضا اختلفت حكا ومعنى كا أو حناه ،وحديث ابن عمر متفق عليه،
وحديث ثعلبة

عيف فينبت أن يقا  :حديث ثعلبة خالف الصحاح ،وال

يتحمل م ل تلك الاريق الضعيفة فيه اذا التفرد هبذا احلكم ،فف متنه نظر كا
أن يف إسناده عفا.
احلد؟ أع أنه يظن أن
فهل بلغ الشيخ ربيع عدع الفهم يف الشوااد إىل اذا ي
كتابه اذا سياّلع عليه من ال يفهم ،و يكفيه جمرد عنوان أنه استدر عىل فين.
زُ ْس َت ْ ِيك عىل اذا احلديث؛ تكلف مملري،

وهبذا ُيعلم أن استدرا
وتناوش من مكان بعيد ،وأن احلديث عيف للعلل الت أو حنااا فيه.

أما سعي بن احلكم؛ فلم أ يعف احلديث به ،وإنا ترمجت بعد شيخ
ابن مامه ُممد بن حييى الذايل املعروف أنه فيه ابن أيب مريم وسقات من
املابوع لفظة( :أبي) فصار ابن مريم ،واو :ثقة ثبت ،وابن حليعة :عيف.
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وقويل  " :عيف" يو ال أن املقصود به ابن حليعة ولو كان املقصود أن
سعيد بن أيب مريم أيضا عيف لكان التعبري بم (:عيفني) بالت نية ،ومضيت يف
ترمجة رما اهسناد أن يمليد بن أيب حبيب مدلس وقد عنعن ،وعبد الرمحن بن
ثعلبة جمهو  ،ولكن املُ ْستَ ْد ِر إذا سقات:
 لفظ ٌة.
حرف.
ٌ
 أو
او به وولو .
 أو ع ر عىل خاأ مابع
ّ
- 4أن ظهذ ظ ب ث ظي ظرسقة ظ جلمل ظهو ظ

ث ظث ل ة ظأيب ظ

ظ ل مح ظ

أنصاي ظ .ظ
اكذا أخرمه ابن مامه برقم ( ،)2588والارباين()88/2رقم ()1385
وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن األنصاري رقم
( )406وعن اؤالء ابن األثري يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن من أس
الاابة وابن حجر يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن األنصاري من اإلصابة .
وابن ك ري يف جامع املساني

( )284يف مسند ثعلبة أيب عبد الرمحن و

يذكر له سواه.
واحلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )2075قا  :ثعلبة والد عبد
الرمحن بن ثعلبة.
كلهم من طريق سعيد بن أيب مريم قا  :حدثنا ابن حليعة قا  :حدثنا يمليد بن
أيب حبيب عن عبد الرمحن بن ثعلبة عن أبيه ...احلديث.
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فتقرير املُ ْس َت ْد ِر أن ااحب حديث رسقة اجلمل او ثعلبة بن عمرو خاأ
ويو ال تقريره لذلك قوله بعد ذكره ثعلبة بن عمرو وقا  :حلذا الصحايب
حدي ان ذكرمها ابن األثري يف أس الاابة .
 - 2اطيع املُ ْستَ ْد ِر عىل ترمجة االثنني يف املصادر الت ترمجت حلا
كا أشار إىل أس الاابة وقد أثبت حلا ترمجتني إحدامها رقم ( )607ذكر
ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن وحديث رسقة اجلمل يف ترمجته.
ثم ذكر رقم ( )609ترمجة ثعلبة بن عمرو بن ُمصن ،ونقل عنده قو ابن
عبدالرب ثم قا  :وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكرا يف اذه ال مجة إال أنه شهد
بدرا.
وأما حديث الرسقة فذكراه يف حد يث ثعلبة أيب عبد الرمحن املتقدع ذكره
ووافق بفعله قو ابن منده وأيب نعيم يف التفريق بينها.
فعقد لكل واحد منها ترمجة.
و يل ِق املُ ْستَ ْد ِر اعتبارا حلذا التفريق الذي اوبه احلافظ يف اإلصابة
يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن قا  :وذكر أبو عمر أنه ثعلبة بن عمرو بن
ُمصن وأما ابن أيب حاتم فتاير بينها وكذا الارباين واو الصواب ،وكذا قا
يف تهذيب التهذيب .
قلتُ :وكذا أبو نعيم يف معرفة الصحابة وابن منده كا سبق فالتفريق

بينها او الصواب ،وكذا احلافظ اململي يف ترمجة ثعلبة بن عمرو من تهذيب
الكمال قا  :شهد بدرا مع رسو

اهلل

 ،ويقا  :إنه أبو عمرة والد

عبد الرمحن بن أيب عمرة وليس بصحيال ،ثم وام فعملى حديث الرسقة إليه
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ورممل له (ق) أي أنه عند ابن مامه فخالف ما قرره يف حتفة األشراف وتبعه
احلافظ يف التقريب ومنه نقلت ل مجة ثعلبة واو َو َام إنا او ثعلبة أبو
عبد الرمحن األنصاري وليس ابن عمرو.
- 6أن املُ ْس َت ْد ِر اطلع ونقل كا ترى قوحلم يف ثعلبة بن عمرو شهد بدرا
وقتل يوع اجلرس مع أ يب عبيد و يذكر له احلافظ يف ترمجته من اإلصابة
رقم ( )972وال أبو نعيم يف معرفة الصحابة رقم ( )416وال الارباين
يف الكبري رقم ( ،)394كل اؤالء ترمجوه و يذكروا له غري أنه شهد بدرا،
وقتل يوع اجلرس ،و يذكروا له حدي ا؛ ال حديث رسقة اجلمل ،وال حديث
سهم الفرس والفارس وال غريمها.
- 7أن احلديث املتعارض مع ما يف الصحيحني وغريمها الذي أورده
املُ ْستَ ْد ِر يف مسند ثعلبة بن عمرو يف :سهم الفرس والفارس أنا او حديث

أيب عمرة وكا عند أيب داود رقم ( )2735خمترصا ومن طريقه البيهق

يف الكربى وقد خرمته يف حتقيق عىل سنن البيهقي الصارى حتت
حديث ( )1538وقد اختلف يف سند احلديث ولفظه ،مع بيان شدة عفه،
وهبذا يعلم أن املُ ْستَ ْد ِر ال هيمه حتري الصواب يف اذا االستدرا إنا يلتقط
له أدنى شبهة ويستدر هبا با فيها من األخااء واملخالفاا ،واهلل املستعان.

)(+++

+
)180

} + }+}+}+}+
ظجعيل بن زياد األشجعيظﮔ ظ

" - 24معيل بن زياد األشجع .
م مم يف
و االستيعاب

اإلصابة

رقم ( )1174و أس

()764

الاابة

( ، )334قا احلافظ ابن حجر :روي حدي ه النسائ بسند

احيال .وقا ابن األثري :كويف له احبة ،وقيل فيه :معا  .حدي ه عملاه احلافظ
اململي يف حتفة األشراف رقم ( )3247إىل النسائ فقط .

حَدِيْثهُ

قا اهماع النسائ

باب :ضب الفرس:
الرقايش قا  :حدثن

أخربنا

السري)
يف الكربى رقم ( )8767يف ( ي
ُممد بن رافع ،قا  :حدثنا ُممد بن عبد اهلل

رافع بن سلمة بن زياد ،قا  :حدثن عبد اهلل بن أيب

اجلعد عن معيل األشجع  ،قا  :غملوا مع رسو اهلل

يف بعض غملواته

عيفة فلحقن رسو اهلل

 ،فقا  « :رس يا

وأنا عىل فرس يل عجفاء

ااحب الف رس»  .قلت :يا رسو اهلل ،عجفاء عيفة .فرفع رسو اهلل
خمفقة كانت معه فرضهبا هبا وقا  « :اللهم بار له فيها» ،قا  :فقلت

(  )1كذا،ويف النسائ  «:قا  :فلقد رأيتن » ،واو الصواب.

( )1

رأيتن
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ما أملك رأسها إن (  )1تقدع الناس ،قا  :ولقد بعت من بانها باثنى عرش ألفا".اام
واو عيف.
وأخرمه الارباين يف الكبري (280/20رقم  ،)2172فقا  :حدثنا عىل
ابن عبدالعمليمل ،قا حدثنا ُممد بن عبد اهلل الرقايش قا حدثنا رافع بن سلمة
به.
وقا احلي م يف جممع الزوائ

( )263/5رماله ثقاا.

وأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )25/3رقم (،)2 ( )310
فقا  :حدثنا احلسني بن عىل احللواين قا  :أخربنا زيد بن احلباب قا أخربنا
رافع بن سلمة بن زياد به.
ومن طريق ابن أيب عاام أخرمه ابن األثري عند ترمجة معيل من أس
الاابة رقم( )764فسنده يدور عىل رافع بن سلمة بن زياد ،روى عنه ُممد
ابن عبد اهلل بن ُممد بن عبد امللك الرقايش واو ثقة ثبت متقن عابد ،وزيد بن
احلباب واو ادوق ،ورافع بن سلمة بن زياد م مم يف التهذيب  .روى
عن أبيه وعم أبيه عبد اهلل بن أيب اجلعد وخخرين ،وعنه زيد بن احلباب وُممد
بن عبد اهلل الرقايش وغريه ،قا  :احلافظ يف التقريب " :ثقة" .وقا يف
التهذيب " :ذكره ابن حبان يف الثقات  .وم ّهله ابن حملع وابن القاان".
( )1كذا ،والصواب(:أن).
( )2الصواب.)1310(:
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قلت  :والصواب ما قاله ابن القاان وابن حملع ،أما توثيق احلافِظَني ابن
ُ
حجر يف التقريب والذاب يف الكاشف له فمحمو عىل أ ا أخذا
بتوثيق ابن حبان ،وذلك ألن البخاري ذكره يف التاريخ الكبري ()1039/3
وابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )2166/3و يذكرا فيه مرحا وال
تعديي .وشيخه عبد اهلل بن أ يب اجلعد األشجع التافاين جمهو حا روى
عنه اثنان ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقا

ابن القاان" :جمهو

احلا ".اام من التهذيب .
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
من منهج السلف التسامال يف غري احلي واحلراع والعقائد.
أما أحاديث الفضائل وال غيب وال ايب وما شاكل ذلك في يتشددون يف
نقد أسانيداا.
قا احلجوري يف أحد رما اذا اهسناد ،واو رافع بن سلمة الذي روى
عن أربعة:
"قا احلافظ يف التقريب " :ثقة" .وقا يف التهذيب  ":ذكره ابن
حبان يف ال قاا ،وم ّهله اب ن حملع وابن القاان".
ثم قا احلجوري ":قلت :والصواب ما قاله ابن القاان وابن حملع ،أما
توثيق احلافِظَني ابن حجر يف التقريب والذاب يف الكاشف له فمحمو
عىل أ ا أخذا بتوثيق ابن حبان ،وذلك ألن البخاري ذكره يف التاريخ
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الكبري ( )1039/3وابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )2166/3و
يذكرا فيه مرحا وال تعديي".
أقول:
ال حجة لك يف موقف اذين اهمامني.
أما البخاري

قد ذكر حتت اذا الرقم ثيثة ممن يسمى رافع:

- 1رافع بن سلمة األشجع .
- 2قا غريه (أي غري زيد بن حباب) رافع بن زياد بن أيب اجلعد البرصي
األشجع  ،وساق عنه رواية .
- 3ثم قا  ":او رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد".
رمال أنه اذا ال الث األخري ،و يذكر له شيوخا ،وال تيميذ
فالظاار أنه ّ
والظاار أنه ال يعرف شيوخه وال الرواة عنه ،فليس يف عمله اذا حجة ،فقد
يذكر العرشاا يف تأرخيه وال يذكر فيهم مرحا وال تعديي ،فإذا ومد مرحا
رصح به يف ااحبه.
وا حا ّ
وأما ابن أيب حاتم فقا يف ( )481/3من اجلرح والتع يل يف ترمجة
رافع بن سلمة بن زياد األشجع .
قا  " :روى عن أبيه ،روى عنه زيد بن حباب ومسلم بن إبراايم وسعيد بن
سليان النشيا واي بن فياض سمعت أيب يقو ذلك.
قا أبو ُممد :وروى عن حرشج األشجع ".
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فلم يعرف من شيوخ سلمة إال أباه وحرشما ،و يعرف من الرواة إال
اؤالء األربعة الذين ذكرام ،فهو يتوقف يف م ل من اذا حاله ،حتى يظهر له
رصح هبذا يف مقدمة كتابه اجلرح والتع يل .
حاله من مرح أو تعديل ،كا ّ
وذكر له اململي سبعة من الرواة وام:
- 1زيد بن احلب ماب د- 2 .وسعيد بن سليان النشيا - 3.وشاذ بن فياض- .
 - 4وعب م مد الصممد ب م من عب مد ال م موارث- 5 .وعميل ب م ممن المحكم الم مممروزي س.
ُ - 6ممد بن عبد اهلل الرقايش س- 7 .ومسلم بن إبراايم.
وقا ذكره ابن حبان يف كتاب الثقات .
ولو و قف ابن أيب حاتم عىل اذه املجموعة من الرواة عن رافع ،في
يستبعد أن يرصح بتعديله ،ال سيا واو

لرحه أحد من األئمة ،وسأضب
ّ

م الني ممن روى عنه رواة أقل ممن روى عن رافع بن سلمة ،ومع ذلك وثقها
بعض األئمة.
ذكر ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل

( )483/3رقم( )2178أن

راشد بن سعد روى عن مخسة ،وأنه روى عنه أربعة.
ثم نقل توثيقه عن حييى بن سعيد القاان حيث فضله عىل مكحو  ،ونقل
بإسناده إىل اهماع أمحد أنه قا  :ال بأس به ،ونقل بإسناده إىل ابن معني أنه قا
فيه ":ثقة" .ثم نقل عن أبيه أنه قا فيه" :ثقة".
فقد و ّث َق اؤالء األئم ُة من روى عنه أربع ٌة.
- 2راشد موىل حبيب بن أوس.

جعيل بن زياد األشجعي ﮔ

'185
(

قا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )487- 486/3بعد ذكر اسمه
السابق:
" وقا بعضهم :ابن أيب أوس .ويقا  :ابن أيب أويس ،مرصي ،روى عن
حبيب بن أوس ،روى عنه يمليد بن أيب حبيب سمعت أيب يقو ذلك".
ثم ساق إسناده إىل حييى بن معني أنه قا

فيه ":ثقة ،يروي عنه

املرصيون".
فقد َوثق ابن معني من روى عنه واحد ،و يذكر املرصيني الذين رووا عنه.
وليحيى بن معني عدد من اذا الرضب يوثقهم ،ذكرام املعلم

يف

التنكيل .
اذا نوع مع شدته املعلومة ،ونحن ال نوافقه عىل كل من يوثقه من اذا
النوع.
وال نرد له كل توثيق؛ ألنه او وغريه قد يوثقون من

يرو عنه إال عدد قليل

لقرائن ،منها اشتهاره بمنصب أو غريه.
ولنرمع إىل توثيق احلافظني الذاب وابن حجر لرافع سلمة ،وذلك أ ا
وثقاه – واهلل أعلم – بناء عىل قرائن تضاف إىل معرفتهم بعدد من رووا عنه ،ال
جمرد اتباع البن حبان.
وقا احلجوري يف تضعيف شيخ رافع بن سلمة":وشيخه عبداهلل بن أيب
اجلعد األشجع التافاين جمهو حا روى عنه اثنان وذكره ابن حبان يف
الثقات وقا ابن القاان جمهو احلا ".اام من التهذيب .
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أقول :إن جمهو احلا واو املستور إذا وثقه أحد العلاء ُتقبل روايته.
وعبد اهلل بن أيب اجلعد مستور ،وقد و ّثقه ابن حبان ،فتقبل روايته ،ال سيا،
وا يف غري احلي واحلراع.
قال احلافظ ابن حجر يف

خنبة الفكر (ص:)50

َان َفص ِ
ني ،أَو اثن ِ
احد َعنْ ُه َفم ْجهو ُ ا ْل َع ِ
اعدا َو َ ْ ُي َوث ْق:
"فإِ ْن ُس يم َ وان َف َر َد َو ٌ
َ
ْ
َ
ور".
فمجهو ُ احلا ُ ،
وا َو المْ َم ْستُ ُ
ثم قال يف نزهة النظر (ص )50معلقا على هذا الكالم:
"(فإن ُس يم ) الراوي (وانفرد) ٍ
راو (واحد) بالرواية(عنه)؛ فهو جمهو
العني)؛ كاملبهم ،في يقبل حدي ه إال أن يوثقه غري من ينفرد عنه عىل األاال،
وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأاي لذلك.
(أو) إن روى عنه (اثنان فصاعدا و يوثق)؛ فم (او جمهو احلا واو
املستور) ،وقد قبل روايته مجاعة بتري قيد ،ورداا اجلمهور.
والتحقيق أن رواية املستور ونحوه مما فيه االحتا ال يالق القو برداا
وال بقبوحلا ،بل ا موقوفة إىل استبانة حاله كا مملع به إماع احلرمني.
ونحوه قو ابن ايح فيمن مرح بجرح غري مفرس".
تأمل قو احلافظ يف جمهو العني ":في يقبل حدي ه إال أن يوثقه غري من
ينفرد عنه عىل األاال ،وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأاي لذلك".
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وتأمل قو  ":والتحقيق أن رواية املستور ونحوه مما فيه االحتا ال يالق
القو برداا وال بقبوحلا  ،بل ا موقوفة إىل استبانة حاله كا مملع به إماع
احلرمني.
ونحوه قو ابن ايح فيمن مرح بجرح غري مفرس".
وعىل اذا في حيق للحجوري تضعيف اذه الرواية ،ال سيا وقد َقبَ َل
رواي َة اذا النوع مجاع ٌة ،وال سيا وا يف غري احلي واحلراع ،وال سيا وقد
احال اذا احلديث احلافظ ابن حجر.
ّ
احة اذا احلديث أن له شاادا من حديث مابر
ومما يؤكد ّ

 ،متفق

عليه.
رواه البخاري يف كتاب الرشوط رقم( ،)2718ومسلم يف كتاب الر اع -
باب استحباب نكاح البكر ( )57تابع بعد رقم (.)1466
ونصه من صحيح مسلم :
ِف َغ َمل ٍاة َفأَ ْباَأَ ِيب

ت َم َع َر ُسو ِ اهلل
عن مابر بن عبد اهلل قا َ :خ َر ْم ُ
تَ :ن َع ْمَ .قا َ « َم ا
مج ِىل َفأَ َتى َع َيل َر ُسو ُ اهلل
َف َقا َ يل « َي ا َم ابِ ُر»ُ .ق ْل ُ
ََ
تَ .فن ََمل َ َف َح َجنَ ُه بِ ِم ْح َجنِ ِه ُثم َقا َ
مج ِيل َوأَ ْعيَا َفتَ َ
خل ْف ُ
ت أَ ْباَأَ ِيب َ َ
َش أْ ُن َك»ُ .ق ْل ُ
تَ ،ف َل َق ْد رأَ ْيتُنِ أَ ُك ُّف ُه َع ْن رسو ِ
ت:
ت»َ .ف ُق ْل ُ
َف َقا َ « :أَ َت َمل و ْم َ
ب»َ .ف َر ِك ْب ُ
« ْار َك ْ
َ ُ
َ
بَ .قا َ « َف َه ي َم ِ
اريَة ُتي َِعب ُ َها َوتُي َِعب ُ َ
ك».
َن َع ْمَ .ف َقا َ « :أَبِ ْك را أَ ْع ثَييبا»َ .ف ُق ْل ُ
تَ :ب ْل َثيي ٌ
ت :إِن ِيل َأ َخو ٍ
جت َم ُع ُهن َو َ
مت ْ ُشاُ ُهن َو َت ُقو ُع َع َل ْي ِهن.
ت َأ ْن َأ َت َملو َج ا ْم َر َأة َ ْ
اا َف َأ ْح َب ْب ُ
ُق ْل ُ
َ
َقا َ « :أَ َم ا إِن َ
ت:
مج َل َك»ُ .ق ْل ُ
س»ُ .ثم َقا َ « :أَتَبِي ُع َ َ
ك َقادِ ٌع فَإ ِ َذا قَ ِد ْم َ
س الْ َكي ْ َ
ت فَالْ َكي ْ َ
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اش َ اه ِمني بِأُ ِ
ت المْ َم ْس ِج َد
وقي ٍة ُثم َق ِد َع َر ُسو ُ اهلل
ت بِا ْل َت َد ِاة َف ِجئْ ُ
َو َق ِد ْم ُ
َن َع ْمَ .ف ْ َ ُ
َف َو َم ْد ُت ُه َع َىل َب ِ
ت َن َع ْمَ .قا َ َ « :ف َد ْع
ت»ُ .ق ْل ُ
ني َق ِد ْم َ
اب المْ َم ْس ِج ِد َف َقا َ  « :اآل َن ِح َ
مج َل َك َوا ْد ُخ ْل َف َص يل ر ْك َع تَ ِ
ت َفأَ َم َر بِيَال أَ ْن
ت ُثم َر َم ْع ُ
ت َف َصليْ ُ
ني»َ .قا َ َ :ف َد َخ ْل ُ
ََ
ْ
َ
وقية َفو َز َن يل بِيَ ٌ َفأَرمال ِف املِْ َيمل ِ
ي ِمل َن يل أُ ِ
ت
ت َف َلا َول ْي ُ
ان َ -قا َ َ -فا ْناَ َل ْق ُ
ْ َ َ
َ
َ
اجل َم َلَ .و َ ْ َي ُك ْن َيش ٌء
يت َف ُق ْل ُ
َقا َ  « :ا ْد ُع ِيل َم ابِ ر ا»َ .ف ُد ِع ُ
ت اآل َن َي ُر ُّد َع َيل ْ َ
مج َل َك َو َل َك َث َم نُ ُه».
أَ ْب َت َض إِ َيل ِمنْ ُه َف َقا َ ُ « :خ ْذ َ َ
والقصتان فيها معجملتان لرسو اهلل
يرامع حلا دالئل النبوة للحافظ البيهق
وعىل كل حا

وكم له

من املعجملاا

.

في يصال إيراد اذا احلديث واحابيه يف ضعيف

املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
معيل بن زياد األشجع حدي ه يف قصة فرسه ضعيف.
لِم َا َذكرناه يف ضعيف املفاري من علله.
وقد ذكر احلديث الذاب يف ترمجة عبد اهلل بن أيب اجلعد الراوي عن
معيل وقا  :تفرد به رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد عنه ،ورافع متوسط
االال األمر ممن إذا انفرد بيشء ُع ّد منكرا.
وعبد اهلل اذا ،وإن كان قد و يثق ففيه مهالة.اام
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ويف أم لة املُ ْستَ ْد ِر -ببعض ال قاا الذين
تدليس .فهؤالء قد وثقهم أئم ٌة؛ فارتفعت عنهم اجلهالة ،حتى ولو
نحوه -
ٌ
يرو عنه سوى واحد ،ما داع و ّثقه إما ٌع معترب.

يرو عنهم سوى أربعة أو

وانظر عىل سبيل امل ا األسقع بن األسلع :و ّثقه ابن معني ،و يرو عنه
سوى سويد بن حجر ،انظر اجلرح والتع يل ( )344/2وأم اله ك ري.
وكذا من روى عنه مجع ومل يُوثق.
 فقد قا الذاب

يف املاين يف الضعفاء ( )137/1ترمجة مناح

الروم  :قا أبو حاتم :جمهو  .قلت :قد روى عنه مجاعة ،وقد يقو أبو حاتم
فين جمهو  ،ويكون قد روى عنه مجاعة .اام
 وأما ما نقله ابن أيب حاتم عن أبيه يف مقدمة اجلرح والتع يل
( :) 36/2يف رواية ال قة عن غري املاعون عليه أ ا تقويه فإنا أراد

تقويه

من مهالة العني إىل مهالة احلا الذي يصلال يف الشوااد واملتابعاا.
ولتعلم أن اعرتاض املُسْتَدْرِك هنا جمرد شغب إليك أمثلة من عدم احتجاجه مبن
روى عنه مجع ومل يوثقه معترب:
فقد قا يف كتابه الذريعة ()587/1يف الكيع عىل أثر األوزاع :
" اهيان :قو وعمل؛ يمليد وينقص" .قا املُ ْستَ ْد ِر  :ضعيف.
يف إسناده فديك ب ن سليان أقف له عىل ترمجة إال يف التقريب  ،قا

فيه احلافظ :مقبو .اام
يشدد يف األثار فضي عن األحاديث املنسوبة للنب
فاملستدر انا ي

.
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ثانيًا :فديك روى عنه البخاري يف رفع اليدين وعدد يمليدون عن مخسة

وعرشين راويا كا يف تهذيب الكمال  ،ومع ذلك يوثقه سوى ابن حبان،
وقا فيه الذايل واو من تيميذه كان من العبّاد ومع ذلك عف املُ ْستَ ْد ِر
األثر املروي من طريقه.

وم ا خخر قريب من حا رافع بن سلمة اذا فقد قا يف عيسى بن اي
يف كتابه الذريعة ( :)45/2يف إسناده عيسى بن اي الصديف ،قا
احلافظ يف التقريب  :ادوق .وقا الذاب  :و يثق ،يشري إىل توثيق ابن حبان.
وقا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( :)290/6روى عنه كعب بن
علقمة ودراج وعياش بن عباس سمعت أيب يقو ذلك ،و يذكر فيه مرحا وال
تعديي والذي يظهر أن الرمل مستور؛ ألنه

يوثقه غري ابن حبان واو معروف

بتسااله.اام

فانظر ما اار إليه املُ ْس َت ْد ِر من ا اراب يف األقوا واألحوا .

وتأايل املُ ْستَ ْد ِر بقوله :منهج السلف التسامال يف غري احلي واحلراع
والعقائد عىل حد قوله تأايل غري احيال.
بل إن منهج أال احلديث قاطبة  :احلكم عىل احلديث با ظهر من حا
إسناده.
يف قواع التح يث ص (" :)81قا أئمة الفن:
قا القاسم
الصحيال :ما اتصل سنده بنقل العد الضابط عن م لهِ ،
وسلم من شذوذ وعلة".
وقا ابن مجاعة يف املنهل الروي  ":اعلم أن احلديث الصحيال او :ما
اتصل سنده ،برواية العد  ،الضابط ،عن م له ،وسلم من شذوذ وعلة.
فكل حديث مجع اذه الرشوط فمتفق عليه -أي :عىل احته ."-
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وقا ابن الصيح يف كتابه علوم احل يث بعد ذكر تعريف احلديث
الصحيال ،قا  " :فهذا او احلديث الذي حيكم له بالصحة بي خيف".
ثانيا :أن اذا القو قد رددنا عليه يف رسالتنا نبذة نبيلة يف الرد على

مق مة الشيخ ربيع اهلزيلة املذكورة يف مقدمة اذا الرد ،ونقلنا عن عدد من
َير العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعا  ،حتى
أال احلديث ممن
ولو يشتد عفه وأن يف كتاب اهلل َعمل َو َم َل وفيا ثبت لذاته أو لتريه حسب
قواعد احلديث املذكورة فيه غنية عن الضعاف ،وهلل احلمد.
والعجيب من املستدر قوله يف أو احلديث":من منهج السلف التسامال

يف غري احلي واحلراع والعقائد ،أما أحاديث الفضائل وال غيب وال ايب
وما شاكل ذلك في يتشددون يف نقد أسانيداا".
ثم ينقض اذا الكيع بقوله يف خخر احلديث" :والقصتان فيها معجملتان
لرسو اهلل ﷺ وكم له من املعجملاا يرامع حلا دالئل النبوة للحافظ البيهق ".
قلت :فاحل يث ليس على قاع تك هذه ،ف الئل النبوة معقودة يف العقائ .
وفيه إثباا بركة اهلل عمل ومل من قوله « :بار فيها» ،واذا من باب العقيدة

ألن الربكة :ثبوا اخلري اهحل

يف اليشء ،وفيه أن اهلل عمل ومل استجاب

الدعوة النبوية ،وتضمن افة استجابة اهلل سبحانه لنبيه ،قا تعاىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ )

وفيه من الفقه حكم الركوب عىل املركوب الضعيف ،وأنه لوز الركوب

عليه إن

يشق عليه أما إن شق عليه فإن رسو اهلل

أوىص بالرفق

باحليوان ،فقا  « :اتقوا اهلل يف اذه البهائم املعجمة كلواا ااحلة واركبواا
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ااحلة» .وفيه أن أمري اجليش يكون يف خخر القوع ،ويتفقد رعيته ،من قوله:
فلحقن  ،واذا من األحكاع.
وربا استنبط من ف ّقهه اهلل يف َفهم األدلة من ذلك ما

يفهمه غريه كا د

عليه احلديث « ،رب حامل فقه إىل من او أفقه منه» .وقو اهلل تعاىل﴿ :ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾.
فقد ذكر غري واحد منهم ابن امللقن

 :أن احلافظ العراق رشح حديث

رش َح ُه يف جملد
الذي وقع عىل امرأته يف ار رمضان واو اائمَ َ ،
واستخرج منه ألف مسألة ومسألة.

خم

وذكر ابن العريب املالك يف كتابه أحكام القرآن يف تفسري خية الو وء
من سورة املائدة قا " :قا بعض العلاء إن فيها ألف مسألة ومسألة وامتمع
أاحابنا بمدينة السيع فتتبعواا فبلتواا ثان مائة مسألة و يقدروا أن يبلتواا
األلف".
ذكرنا اذا لبيان أنه قد يظن أن اذا احلديث يف ال غيب وال ايب
واآلداب وعند التوص يف بديع علومه ومعانيه يتضمن أنواعا من األحكاع
والعقائد فلهذا م رى أال احلديث عىل

بط أاوله

باا واحدا يعرف به

احلديث الصحيال واحلسن لذاته ولتريه والضعيف عىل تفاوا درماته وقد
ذكر الشيخ ربيع اذا التقعيد الباطل فإن املعلوع عن مجاعة من أال العلم
التساال يف العمل األحاديث الضعيفة الت

يشتد عفها ال عىل أن أحاديث

ال غيب واألداب ال يسريون يف أسانيداا عىل مادة ما يسريون فيه يف غرياا
من معرفة أحواحلا واحلكم عليها با تستحق ،ملا تقدع بيانه مما ام خبريون به
أن األحاديث تتداخل فيها علوع شتى من ال غيب وال ايب واألحكاع
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والعقائد وقد انف بعضهم يف ال غيب وال ايب واألداب كم :الرتغيب
والرتهيب للمنذري ،و األدب املفرد للبخاري فكم يف اذه الكتب من عقائد
وأحكاع ما قد يفوق احلرص وربا ذكر البخاري احلديث يف األدب من
صحيحه وكرره يف األحكام ويف التوحي أو االعتصام واهيان با يضيق
اذا املو ع عن حرصه.
أما حديث مابر الذي يف الصحيحني

ففيه غنية عن حديث معيل

لبعض الفوارق يف لفظه؛ م ل :قوله يف حديث معيل « :اللهم بار له فيها»،
عرش ألف ا» ،وليس اذا يف حديث مابر،

وقوله « :قد بعت من بانها باثن
واحلقيقة أن املُ ْستَ ْد ِر يستشهد ببعض األدلة يف غري مو عها.

فف حديث مابر غنية عن حديث معيل أما حديث معيل فم :ضعيف.
من تفرداا رافع بن سلمة الت ا مناكري كا ذكر الذاب

.

قلتُ :وبا أ ا من معجملاا النبوة فدالئل النبوة معقودة يف باب العقائد.

)(+++

+
)194

}+ }+
}+
}+
+
}
جنادة بن أبي أمية
" - 25منادة بن أيب أمية.

حديثه

عيف وثبت بشوااده كا يف صحيح املفاري .

أقول:
وما الداع إذن هيراده انا؟!
قال أبو عبد الرمحن:
ذ كرناه لبيان أن اذا الصحايب املفرد

يصال حدي ه لذاته ،وذكرناه انا

لبيان ثبوا متن احلديث.

)(+++
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احلارث بن عمرو السهمي

" - 30احلارث بن عمرو السهم  ،ويقا  :الباايل ،يكنى أبا سفينة.
م مم يف أس الاابة ( )937و اإلصابة

( )1458و االستيعاب

( ،)429وقا ابن عبد الرب" :له حديث واحد فيه طو  ،سمع النب
خياب بمنى أو عرفاا ذكر املواقيت وذكر الضحية والعترية".
وقا احلافظ يف التهذيب " :روى عن النب

حدي ا واحدا يف

مواقيت احلج والفرع والعترية وغري ذلك وعنه ابن ابنه زرارة بن بن كريم وابنه
عبد اهلل بن احلارث".اام
عملا [  ]1حدي ه يف التحفة ( )3279إىل أيب داود والنسائ .
قا أبو داود يف احلج :حدثنا أبو معمر عبد اهلل بن عمروعن عبد الوارث

عن عتبة بن عبد امللك السهم  ،قا  :حدثن زرارة بن كريم أن احلارث بن
عمرو حدثه قا  :أتيت النب

واو بمنى أو بعرفاا وقد طاف به الناس.

قا  :فتج ء األعراب فإذا رأوا ومهه قالوا اذا ومه مبار  ،قا  :ووقت
ذاا عرق ألال العراق.اام

[  ]1يف نسخة املستدر (عملى).
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وأخرمه أمحد يف املسن

( )485/3والنسائ يف املجتبى()169/7

و الكربى والارباين يف الكبري ( ،)3350/3وابن أيب عاام يف اآلحاد
واملثاني (456/2رقم  )1257من طريق عتبة بن عبد امللك السهم أن
زرارة بن احلارث السهم حدثه عن احلارث بن عمرو فذكر احلديث.
ويف مسن أمح  ،قا  :حدثنا عفان قا  :حدثن حييى بن زرارة قا :
حدثن أيب عن مدي احلارث ابن عمرو ..فذكر احلديث.
فصار خمرج احلديث يف اذه الارق :زرارة بن احلارث بن عمرو ،روى
احلديث عنه عتبة بن عبد امللك وحييى بن زرارة.
وعتبة بن عبد امللك روى عنه مجع و أر من و ّثقه إال بن حبان ،قا
احلافظ يف التقريب  :مقبو .
وحييى بن زرارة روى عن مده ،وقيل :عن أبيه عن مده يف خابة الوداع
والعترية ،وروى عنه مجع منهم :ابن املبار  ،ومعتمر بن سليان ،وزيد بن
احلباب ،وعفان ،والاياليس ،أبو الوليد ،وعاام النبيل وغريام ،قا يف
التقريب  :مقبو .وقا ابن القاان :ال تعرف حاله .وذكره ابن حبان يف
الثقات .
قلت  :او جمهو حا كا قا ابن القاان .
وأبوه زرارة بن احلارث قيل :له احبة وال يصال ذلك كا يف التهذيب ،
وقا عبد احلق :ال حيتج بحدي ه .وقا ابن القاان :ال يعرف.اام
واألمر كا يقو عبد احلق :أن حدي ه اذا ال يصلال ليحتجاج ملا فيه من
املجاايل".
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
حييى بن زرارة قا فيه احلافظ الذاب يف الكاشف ثقة.
وقا احلافظ ابن حجر" :مقبو ".
وأقول:
إن اذا احلديث لصحيال إن شاء اهلل ،رواه زرارة بن كريم ،واو احايب له
رؤية عن احلارث بن عمرو ااحب اذا احلديث.
وأثبت رؤية زرارة للنب

أبو نعيم املعرفة ( )1232/3رقم

( ،)1084واحلافظ يف التقريب .
وقا احلافظ يف التهذيب (":)323/3وذكره ابن منده ،و خيرج له
شيئا".
وخالف يف احبته ابن حبان وعبد احلق.
" وقا عبد احلق :ال حيتج بحدي ه ،قا ابن القاان يعن أنه ال يعرف ".
والرامال إثباا احبته ،وامل بت يقدع عىل النايف  ،السيا وأن امل بتني
أعلم بالصحابة ممن خالفهم .
وروى عن زرارة ثيثة من التابعني.
وام :عتبة بن عبد امللك ،قا فيه احلافظ :مقبو .
وقا فيه الذاب  :ثقة ،وقوله او الصواب؛ ألنه روى عنه مجع من ال قاا
كا ذكرام احلجوري.
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وال اين :حييى بن زرارة ،تقدع.
ال الث :سهل بن حصني الباايل أورده أبو نعيم يف معرفة الصحابة
( ) 782/2يف إحدى طرق اذا احلديث ،وسهل اذا او ابن أخ األمري
املجااد قتيبة بن مسلم

أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل

( ،)196- 195/4ونقل عن حييى بن معني أنه قا فيه :ثقة".
وحسن اذا احلديث األلباين يف صحيح أبي داود من طريق أيب داود
ّ
ومن طرق أخرى مداراا عىل أيب معمرعن عبد الوارث عن عتبة بن عبد امللك
عن زرارة ،ولو رخه من طريق حييى بن زرارة ومن طريق سهل بن حصني عن
زرارة لصححه.
وأورده احلي م يف جممع الزوائ

(.)590/3

وقا " :رماله ثقاا" ،واذا التوثيق لرما الارباين ،ولو رخه من الاريقني
اآلخرين لصححه.
وإذن في يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف ضعيف املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
احلديث فيه :حييى بن زراره روى عنه مجع ،و يوثقه معترب ،إنا ذكره ابن
حبان يف الثقات  ،جمرد ذكر.
وقا ابن القاان" :ال نعرف حاله" .ووافقه عىل ذلك ابن حجر فقا :
"مقبو " ،كا او ااايحه يف جماايل احلا الذي ال خيفى عىل املُ ْستَ ْد ِر
وقد عف او بمن قا فيه احلافظ" :مقبو " كا بيناه يف اذا الرد.
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وذكرنا يف حديث عيل بن طلق من طريق مسلم بن سيع مجلة أم لة عىل
رواة قا عنهم احلافظ يف التقريب ( :مقبو ) ،وحاحلم دائر بني جمهو
العني أو جمهو احلا ونقلنا عن األئمة تضعيف احلديث هبذا الصنف وقد
نقل احلافظ يف النزهة أن جمهو احلا املعرب عنه هبذا الواف أن روايته
رداا اجلمهور واملُ ْستَ ْد ِر ممن نقل ذلك فيا سبق حتت حديث معيل بن
زياد ،ونظري ه عتبة بن عبد امللك كا سبق وقد تتابعا لكن زرارة بن كريم.
قا ابن حبان :من زعم أن له احبة فقد وام.
وقا عبد احلق :ال حيتج بحدي ه ،وقا ابن القاان :ال يعرف.
وقا ابن األثري يف أس الاابة  :ليست له احبة ،إنا الصحبة جلده.
وقا الدارقان  :يروي عن أبيه عن مده عن النب

.

قلتُ :واذه طبقة التابعني.
وقا احلافظ يف اإلصابة  :ورواه أبو نعيم وقا " :ذكره املتأخرون" .و
خيرج له شيئا وقد تقدع يف احلارث بن عمرو ،كذا قا وتعقبه ابن األثري بأن ابن
منده

يفرده وإنا ذكر روايته عن أبيه عن مده.

قلتُ :و يتقدع حلم يف ترمجة احلارث ما يد عىل أن لملرارة احبة وال

ر ؤية .نعم ذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني وقا  :من زعم أن له احبة فقد
َو ِام .انظر اإلصابة .
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ويف اذا نف احلافظ لصحبة زرارة ،تبعا ملن نفااا فلم يعقب عليهم بيشء،
وكذا احلافظ اململي يف تهذيبه

قا  :روى عن مده وأثبت أن الصحبة

جلده.
و يذكر احلافظ يف التقريب ما يعارض ما أثبته يف اإلصابة من عدع
احبته وغاية ما يف التقريب ذكر القو برؤيته ،وذكر القو بعدمها فا
يف اإلصابة أبني يف مقصود احلَافظ.
فاحلاصل:
أن اذا احلديث عن احلارث هبذا اللفظ املتضمن للتوقيت املذكور،
وكون الناس طافوا بالنب

بعرفه مع انشتاله وان شتاحلم بالوقوف والدعاء

ال ي بت؛ وحلذا عفه اهمامان عبد احلق وابن القاان.
ويف احلديث بتامه بعض الملوائد غري اذا اللفظ وثبت عن احابة خخرين
ر وان اهلل عليهم.
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"- 31احلارث بن مسلم ،وقيل :مسلم بن احلارث التميم .
م مم يف اإلصابة رقم ( )1487و( )7982و أس الاابة ()962
و االستيعاب البن عبد الرب رقم (.)420
واحال البخاري
قا البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان :إن له احبة
ّ
وال مذي وغري واحد أن اسم الصحايب مسلم واسم التابع ولده احلارث،
ورمال احلافظ يف اإلصابة
احلارث بن مسلم عن أبيه عن النب

أن الصحايب مسلم بن احلارث وإنا روى
.

اكذا الرواياا الصحيحة كا ذكر ذلك احلافظ اململي يف التحفة عند
رقم ( )3281وعملا حدي ه إىل أيب داود والنسائ يف عمل اليوم والليلة .
حَدِيْثهُ قا اهماع أبو داود

حدثنا

رقم ( )5080يف األدب:

عمرو بن ع ان احلميص ،ومؤمل بن الفضل ،وعيل بن سهل

الرميل ،وُممد بن املصفى قالوا :حدثنا الوليد بن مسلم ،قا
عبد الرمحن بن حسان الكناين قا  :حدثن
التميم عن أبيه أن النب

.

حدثنا

مسلم بن احلارث بن مسلم
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وأخرمه برقم ( ،)5079قا  :حدثنا إسحاق بن إبراايم أبو النرص
الدمشق  ،قا  :حدثنا ُممد بن شعيب ،قا  :أخربين أبو سعيد الفلساين
عبد الرمحن بن حسان به احلديث

( )1

وفيه:أن النب

 .أرس إليه فقا « :إذا

انرصف (  )2من اية املترب فقل :اللهم أمرين من النار سبع مراا؛ فإنك إذا
قلت ذلك ثم مت يف ليلتك كتب موار منها .و إذا اليت الصبال فقل كذلك ؛
فإنك إن مت يف يومك كتب لك موار منها».
احلديث أخرمه ابن حبان يف صحيحه رقم ( )2022من طريق أيب
يعىل واو يف

مسن ه  ،والنسائ

يف

عمل اليوم والليلة

()188

و الكربى ( )33/6رقم ( )9939والبخاري يف التاريخ الكبري ()253/7
وأمحد يف املسن

( )234/4والارباين يف الكبري ( 433/19و )434

من طريق عبد الرمحن بن حسان به  .وسنده ضعيف .

فيه ولد اذا الصحايب جمهو  ،قا الدارقان كا يف تهذيب التهذيب

ترمجة مسلم بن احلارث :وقيل :احلارث بن مسلم التميم .
عن أبيه عن النب

يف الدعاء عند االنرصاف من اية املترب.

قا الدارقان  :جمهو ال يروي عن أبيه غريه .

(  )1وبقية اهسناده عن احلارث بن مسلم أنه أخربه عن أبيه مسلم بن احلارث التميم .
قلتُ  :وق د سقت بقية اهسناد قبله ،وأحلت إليه بقويل" :به" .فا الداع النتقاد عدع ذكر بقية اهسناد
اختصارا.
(  )2كذا ،والصواب« :إذا انرصفت»  ،كا عند أيب داود وغريه.
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قلت :وسواء اسمه احلارث بن مسلم أو مسلم بن احلارث فإن ولد احايب
اذا احلديث جمهو  ،وقد
رقم ( )1624فقا

ّعف احلديث العيمة األلباين يف الضعيفة

 :رحم اهلل احلافظ لقد شتله حتقيق القو يف اسم

الصحايب عن ب يان حا ابنه الرواي عنه الذي او علة اذا احلديث عندي فإنه
غري معروف ،فتحسني حدي ه حينئذ بعيد عن قواعد اذا العلم.
قا  :فلم لعل احلافظ يف التقريب لولده ترمجة ،ولكنه ذكره يف
ترمجة أبيه ونقل عن الدارقان أنه جمهو وذكر أنه

لد فيه توثيقا .

وحلذا قا اهماع الذاب يف امليزان  ،قا الدارقان  :جمهو .اام
وقا أبو حاتم :أما ابنه في يعرف حاله كا يف فيض الق ير للمناوي
(. )393/1اام من الضعيفة مع زيادة بعض التخاريج والتو يحاا".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
إن حلذا الصحايب حلدي ني أوردمها أبو نعيم يف معرفة الصحابة
( )2486/5رقم ال مجة ( ،)2640قا

:

مح ُد بن ا ْل َق ِ
ِ
اس ِم ْب ِن ُم َس ِ
يل ْب ِن ُح َب ْي ٍ
او ٍر
"َ - 6046حد َثنَا ُ
ش ،ثنا أَ ْ َ ْ ُ
ُمَم ُد ْب ُن َع ي
اجل ْو َا ِر ُّي ،ح.
َْ
ِ
رض ِم ُّ َ ،ق َاال :ثنا
ُمَم ٍد ،ثنا ُ
ُمَم ُد ْب ُن ُ
َو َحد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َع ْبد اهللِ ْ َ
احل ْ َ
مح ِن ْب ِن َحسا َن ،ثنا
وسى ،ثنا َا َد َق ُة ْب ُن َخالِ ٍدَ ،ع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
احل َك ُم ْب ُن ُم َ
َْ
ث بن مس ِل ٍم الت ِم ِ
ِيف َ ِ
رسي ٍة َ ،ف َلا
يم ُّ َ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،قا َ َ :ب َع َنَا َر ُسو ُ اهللِ
احل ِار ُ ْ ُ ُ ْ
َْ
ِ
ت أَ ْا َح ِ
الص ْب َيا ُن
َا َج ْمنَا َع َىل ا ْل َق ْو ِع َ ،ت َقد ْم ُ
استَ ْق َب َلنَا الن َيسا ُء َو ي
ايب َع َىل َف َريسَ ،ف ْ
تُ :قو ُلواَ :ن ْش َه ُد
حت ِر ُزوا ِمنْ ُه ْم ؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمُ ،ق ْل ُ
يدو َن أَ ْن ُ ْ
ت َحل ُ ْمُ :ت ِر ُ
َي ِض ُّجو َنَ ،ف ُق ْل ُ
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وااَ ،ف َجا َء ِين أَ ْا َح ِ
ايب ،
أَ ْن َال إِ َل َه إِال اهللَُ ،وأَن ُ
ُمَمدا َعبْ ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ف َقا َل َ
ِ ِ
ِ
،
رص ْفنَا إِ َىل النبِ ي
رش ْفنَا َع َىل ا ْل َتني َمة َف َمنَ ْعتَنَاُ ،ثم ا ْن َ َ
َف َي ُموينَ ،و َقا ُلوا :أَ ْ َ
ب اهللُ َل ُه ِم َن ْاألَ ْم ِر
ربو ُه بِال ِذي َانَ ْع ُ
ت َ ،ف َقا َ َ « :ت ْد ُر و َن َم ا َا نَ َع ؟» َل َق ْد َكتَ َ
َفأَ ْخ َ ُ
ك ََذا وك ََذا ِمن ُك يل إِ ْنس ٍ
ان ُثم أَ ْد َن ِ
ت َا َيةَ الْتَ َد ِاة َ ،ف ُق ْل َق ْب َل أَ ْن
اين َف َقا َ « :إِ َذ ا َالي ْ َ
ْ
َ
َ
ِ
اا -؛ فَإِن َك إِ ْن ِمت ِمن يو ِم َ ِ
ار  -سب ع مر ٍ
ِ
ب
ك َذل َك ُك ت َ
ْ َْ
َت َك ل َم :الل ُهم أَ ِم ْر ِين م َ
ن الن ِ َ ْ َ َ
ِ
ن الن ِ
ت ال مْ َم ْت ِر َب َف ُق ْل َق ْب َل أَ ْن ُت َك يل َم أَ َح د ا  :الل ُه م
ارَ ،وإِذَا َالي ْ َ
هب ا ِم َوا ٌر م َ
َل َك ِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ار  -سبع مر ٍ
ِ
اا ،فَإِن َ
هب ا
ك إِ ْن م ت م ْن َل يْ َل ت َك ت ْل َك َك تَ َ
أَ ِم ْر ِين م َ
ب ا هللُ َل َك ِ َ
ن الن ِ َ ْ َ َ
ِم َو ار ا ِم َن الن ِ
ار»...
ُمَم ٍد الش َا ِو ُّي ،ثنا
احل َس ُن ْب ُن ُ
َ - 6047حد َثنَا َحبِ ُ
احل َس ِن ،ثنا ْ َ
يب ْب ُن ْ َ
ِ ِ
ُمَم ُد ْب ُن ُش َعيْ ٍ
َاينَ ،ع ِن
ب ،ثنا َعبْ ُد الر ْ َ
ِا َشا ُع ْب ُن َعا ٍر ،ثنا ُ
مح ِن ْب ُن َحسا َن ا ْلكن ُّ
ث ب ِن مس ِل ٍم ،أَنه أَ ْخربهَ ،عن أَبِ ِيه :مس ِل ِم ب ِن ْ ِ
ْ ِ
ُ ْ ْ
ْ
ُ ََُ
احل ِارث َقا َ  :أَ َرس إِ َيل النبِ ُّ
َ
احل ِار ْ ُ ْ
َ
َقا َ « :إِ َذ ا ا ْنرصفْ َ ِ
ب فَ ُق ِل :الل ُه م أَ ِم ْر ِين ِم َن الن ِ
ن َا َيةِ الم ْ َمتْ ِر ِ
ار َس بْ َع
تم ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
مر ٍ
ب َل َك ِم َو ٌار ِم َن
اا َ ،وإِذَا َا ل ْي َ
الص ْب َال َف ُق ْل َك َذ ل َك َ ،ف إِن َك إِ ْن م ت ُك ت َ
ت ُّ
َ
الن ارِ ( .»)1
ِ
ني ْب ُن إِ ْس َح َ
مح َد ،ثنا ْ
يل ْب ُن َب ْح ٍر،
احلُ َس ْ ُ
َ - 6048حد َثنَا ُس َليْ َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
اق ،ثنا َع ُّ
ِ ِ
احل ِار ُ
ث ْب ُن ُم ْس ِل ٍم
يد ْب ُن ُم ْس ِل ٍم ،ثنا َع ْب ُد الر ْ َ
ثنا ا ْل َولِ ُ
َاين ،ثنا ْ َ
مح ِن ْب ُن َحسا َن ا ْلكن ُّ

(  )1وأخرمه البخاري يف التاريخ الكبري (.)253/7

احلارث بن مسلم التميمي ﮔ

الت ِم ِ
يم ُّ َ ،ع ْن أَبِ ِيه ،أَن َر ُسو َ اهللِ
َوال ُه اهللُ ْ َ
األ ْم َر َ ،و َختَ َم َع َل ْي ِه ( . )1
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ب َل ُه ِكتَابا بِا ْل َو َا ِاة َل ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه إِ َىل َم ْن
َكتَ َ

و أشار إىل اذا احلديث ابن األثري يف ترمجة أبيه احلارث يف أس
الاابة ( )416/1رقم ال مجة ( ،)962وأورد له البخاري اذين احلدي ني يف
التاريخ الكبري

(.)253/7

وذكر اذين احلدي ني اهماع أمحد يف مسن ه (.)234/4
وأورد احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ( )94 - 93/6اذا احلديث،
وأشار إىل احلديث ال اين.
ذكرنااا كلها من مصادر احلجوري ،فاذا يريد

واذه الكتب الت

احلجوري هبذا الترصف التريب الذي تكرر منه؟!!
وإذا تبني للقارئ أن حلذا الصحايب حدي ني ،فله أن يقو للحجوري :إن
إيراد حلذا الصحايب يف ضعيف املفاري

غلط.

قال أبو عبد الرمحن:
احلارث بن مسلم ،وقيل :مسلم بن احلارث التميم قدمنا ترمجته.
قا البتوي

يف معجم الصحابة رقم ( :)2127مسلم بن احلارث

سكن الشاع ،روى عن النب

حدي ا ثم ساقه من طريق احلكم بن موسى

قا  :أخربنا ادقة بن خالد عن عبد الرمحن بن حسان ،قا  :أخرب احلارث بن
( )1واذا احلديث أيضا أخرمه البخاري يف (.)253/7
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مسلم التميم عن أبيه مسلم بن احلارث قا  :بع نا رسو اهلل يف رسية فذكر
احلديث طويي( ،و يذكر له غريه) واو كا قا  ،روى عن النب

اذا

احلديث فقط حسب ما رأينا.
وقد ساقه أبو داود يف سننه بتامه إليك نصه :قا اهماع أبو داود برقم
(:)5082
حَدَّثَنَا َعمرو بن ُع ْا َن ِ ْ ِ
يص َوم َؤم ُل ْب ُن ا ْل َف ْض ِل ْ ِ
اين َو َع ِيل ْب ُن
ُْ ْ ُ
َ
احل ْم ُّ ُ
َ
احلر ُّ
ُمَم ُد بن المْمصفى ِ ْ ِ
ِ
يد  -واو بن
يص َقا ُلواَ :حد َثنَا ا ْل َولِ ُ
يل َو ُ
ْ ُ ُ َ
احل ْم ُّ
َس ْه ٍل الر ْم ُّ
احل ِار ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ث ْب ِن
مسلم َ -حد َثنَا َعبْ ُد الر ْ َ
مح ِن ْب ُن َحسا َن ا ْلكنَاين َقا َ َحد َثن ُم ْسل ُم ْب ُن ْ َ
مس ِل ٍم الت ِم ِ
يم َع ْن أَبِ ِيه أَن النبِ
َقا َ َن ْح َو ُه إِ َىل َق ْولِ ِهِ « :م َو ٌار ِم نْ َه ا» .إِال أَن ُه
ُ ْ
ِ
ِ ِ
يل ْب ُن َس ْه ٍل فِ ِيه إِن أَ َبا ُه َحد َث ُه َو َقا َ َع ِيل
َقا َ فيه َاَ « :ق بْ َل أَ ْن ُت َك يل َم أَ َح د ا»َ .قا َ َع ُّ
ِيف ِ ٍ
ت َف َر ِيس
َوا ْب ُن المْ ُم َصفى َب َع َنَا َر ُسو ُ اهلل
استَ ْح َ ْ ُ
رسية َف َلا َب َل ْتنَا المْ ُم َت َار ْ
َ
احل بِالرنِ ِ
ِ
ت أَ ْا َح ِ
ت َحل ُ ْمُ :قو ُلوا الَ إِ َل َه إِال اهلل ُتم ْح َر ُزوا
ني َف ُق ْل ُ
َف َسبَ ْق ُ
ايب َو َت َلقاين ْ َ ُّ
وااَ ،فيَ َمنِ أَ ْا َح ِ
ايب َو َقا ُلوا َح َر ْمتَنَا ا ْل َتنِي َم َة َف َلا َق ِد ْمنَا َع َىل َر ُسو ِ اهلل
َف َقا ُل َ
ت َف َد َع ِ
ت َو َقا َ « :أَ َم ا إِ ن اهلل َق ْد َك تَ َب
اين َف َحس َن ِيل َما َانَ ْع ُ
ربو ُه بِال ِذي َانَ ْع ُ
أَ ْخ َ ُ
َل َك ِمن ُك يل إِنْس ٍ
اب ُثم َقا َ
مح ِن َفأَ َنا َن ِس ُ
ان ِمن ْ ُه ْم َك َذ ا َو َك َذ ا»َ .قا َ َعبْ ُد الر ْ َ
يت ال َو َ
ْ
َ
رسو ُ اهلل « :أَ م ا إِ يين س أَ ْك تُ ب َل َك بِ ا ْل و ا ِ
اة َب ْع ِد ي»َ .قا َ َف َف َع َل َو َختَ َم َع َليْ ِه
َ َ
ُ
َ
َ
َ ُ
َف َد َف َع ُه إِ َيل .
واكذا ساقه اهماع ابن حبان يف صحيحه رقم ( )2019من طريق أيب
يعىل قا  :حدثنا داود بن رشيد قا حدثنا الوليد فذكر احلديث بتامه هبذا
السند كا ذكره أبو داود ،وفيه :قا ثم قا يل إين سأكتب لك كتابا وأويص بك
من يكون بعدي من أئمة املسلمني ،فكتب يل كتابا وختم عليه ودفعه إيل
واكذا ساقه أبو نعيم يف ترمجة احلارث بن مسلم رقم( )658من معرفة

احلارث بن مسلم التميمي ﮔ
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الصحابة وابن األثري يف ترمجة احلارث بن مسلم من أس الاابة والبخاري
يف التاريخ الكبري ( )253/ 7وأمحد يف املسن

( )234/4وقا ابن ك ري

يف جامع املساني والسنن رقم( )1988رواه أبو داود والنسائ يف عمل
اليوم والليلة من حديث الوليد بن مسلم وله طرق ك رية ،وذكره احلافظ يف
ترمجة مسلم بن احلارث من اإلصابة كل اؤالء ومن سبق ذكرام ساقوا
احلديث حدي ا واحدا من طريق عبد الرمحن بن حسان به ومنهم من ساقه تاما
ومنهم من ساقه خمترصا و يذكروا له غري اذا احلديث الواحد .
وإذا نظرا إىل ماساقه املُ ْستَ ْد ِر انا عن أيب نعيم و ال لك أنه قصد
التاويل وإال كان يكفيه أن يقو كا يملعم أن حلذا الصحايب حلدي ني أحدمها
اذا الذي ذكرناه واحلديث قد ساقه أبو نعيم وغريه من طريق عبد الرمحن بن
حسان به فهل خف عليه اذا املعلوع البدائ اليسري عند من له أدنى معرفة بعلم
احلديث أن احلديث الواحد ولو تعددا طرقه أنه حديث واحد.
الواقع أن اذا ال خيفى عىل من عرف طرق احلديث وله كتاب بني
اإلمامني مسلم وال ارقطين  ،با يف احيال مسلم من طرق عديدة للحديث
الواحد لكنه ملا قاع رده اذا عىل العناد وأسسه عىل غري تقوى من اهلل ور وان
يوفق فيه.

)(+++
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حازم بن حرملة األسلمي

"- 32حازع بن حرمله األسلم  ،ويقا  :التفاري.

حديثه

عيف وثبت بشوااده كا يف صحيح املفاري .

قال املُسْتَدْرِك:
أقول:
عت اذا الصحايب يف صحيح املفاري  ،في داع لذكره
ما دمت قد و
َ
انا ،وبرقم خي سلسلة أرقاع ضعيف املفاري .
وكذلك انع احلجوري بحابس بن ربيعة التميم  ،واحلارث الذي
يذكر أباه وال نسبه ،ذكرمها برقم ( )29( ،)28من أرقاع قسم ضعيف
املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
تقدع الرد عىل املُ ْستَ ْد ِر يف اذا القو يف انتقاده عىل احلديث املنسوب

إىل بشري بن سعد وحديث مناده بن أيب أمية.

)(+++
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"- 33حبة بن خالد اخلملاع أخو سواء بن خالد .
م مم يف اإلصابة رقم ( )1567و أس الاابة رقم ()1033
و االستيعاب البن عبد الرب رقم ( )484مع ذكر حدي ه عندام.
قا احلافظ" :احايب نمل الكوفه روى حدي ه ابن مامه بإسناد حسن".
فذكره .وقا يف التقريب " :احايب له حديث واحد" .
حَدِيْثهُ قا اهماع ابن مامه

حدثنا

رقم ( )4165يف كتاب الملاد:

أبو بكر بن أيب شيبة ،قا حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن سيع

ابن رشحبيل أيب رشحبيل عن حبة وسواء ابن خالد قاال :دخلنا عىل النب
واو يعالج شيئا فأعناه عليه ،فقا  :ال تيأسا من الرزق ما هتملزا رؤسكا فإن
اهنسان تلده أمه أمحر ليس عليه قرش ثم يرزقه اهلل َعمل َو َم َل .اام
قا يف

زوائ ابن ماجه  :إسناده احيال وسيع ب ن رشحبيل ذكره ابن

حبان يف الثقات  ،و أر من تكلم فيه ،وباق رما اهسناد ثقاا.اام
قلت :أخرمه الارباين يف

الكبري

( )8/4وأمحد يف املسن

( )469/3وابن سعد يف الطبقات ( )33/6فذكر احلديث من طريق
األعمش عن سيع بن رشحبيل عن حبة وسواء ابن خالد ...احلديث .
وسيع اذا قا يف التهذيب  :روى عنه األعمش وروى عن حبة وسواء
 ..ذكره بن حبان يف ال قاا.اام

+
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وقا يف التقريب  :مقبو .
قلت :بل او جمهو ومع اذا تضاف عنعنة األعمش فيه فإن نعل هبا مالقا
لكن با أنه قد ومد اذا املجهو يف السند ذكرنااا مع غرياا .
تنبيه :احلديث حديث اذين األخوين وكيمها قد قيل فيه احايب.
وسواء مذكور يف التهذيب قا احلافظ :له احبة".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
عفت اذا احلديث بسيع بن رشحبيل ،وقد و ّثقه ابن حبان ،و لرحه
َ
غريه.
قا فيه احلافظ" :مقبو " ،وقا فيه الذاب ُ " :وثق".
وم ل اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني

لقرائن ،واهلل أعلم.

وقد بنى ابن أيب حاتم إثباا احبة حبة وأخيه سواء عىل اذا احلديث،
وحسنه احلافظ ابن حجر ،واححه البواريي.
وكذلك كل من ترمم حلا،
ّ
واذه املواقف من اؤالء العلاء بناء منهم عىل أن اذا احلديث ليس من
أحاديث احلي واحلراع والعقائد ،وعىل أنه

لرح سيما أحد من األئمة،

في ينبت أن تدخل حبة وأخاه يف قسم املفاريد الضعيفة.

حبة بن خالد اخلزاعي ﮔ
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قال أبو عبد الرمحن:
حبة بن خالد اخلملاع أخو سواء.
قا احلافظ ابن حجر يف التقريب  :احايب له حديث واحد ،وقا
املناوي يف رشح اذا احلديث عن حبة وسواء :احابيان نملال الكوفة حلا
حديث واحد.اام من فيض الق ير وذكره ابن اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل
األثر من أصحاب احل يث الواح .
وقا اهماع ابن حملع يف كتابه أمساء الصحابة الرواة رقم (:)806- 805
حبة وسواء ابنا خالد حلا حديث واحد.اام
و َح ِد ْي َ ُه يف إسناده سيع بن رشحبيل جمهو .
قا الذاب

يف امليزان  :ما روى عنه سوى األعمش ووثق.

قلت :نعلم أحدا وثقه غري ابن حبان.
و ّعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة رقم ( )4798واعترب حكم
البواريي عليه بالصحة تسااي.
واعترب قو الذاب يف سيع" :و ّثق" غمملا فيه؛ فقا يشري إىل تضعيف
توثيقه " :فإنه ما وثقه غري ابن حبان وحلذا

يوثقه احلافظ بل قا فيه مقبو عند

املتابعة .اام
قا املُ ْستَ ْد ِر  :وقا الذاب  :و يثق.وم ل اذا التوثيق قد حيصل من ابن
لقرائن واهلل أعلم.
معني

+
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قلتُ :املُ ْس َت ْد ِر يعلم يقينا أن قو الذاب " :و يثق" إنا يشري إىل توثيق

ابن حبان ،فقد قا يف كتابه الذريعة ( )370/2يف الكيع عىل حديث أيب
أمامة

عيف؛ فيه عمرو بن عبد اهلل احلرضم  ،و

يوثقه غري ابن حبان

والعجيل ،وقا احلافظ يف التقريب  :مقبو  ،وقا الذاب يف الكاشف:
وثق .إشارة إىل توثيق ابن حبان.اام
و يقل انا وم ل اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني ،فإن اذا الكيع
بعيد عن التحقيق العلم .
وقا العيمة األلباين

يف السلسلة الصحيحة ( :)2180يف ترمجة

وكيع بن عدس :و قا الذاب عنه يف الكاشف  " :وثق " ! قلت  :يشري إىل
أن ابن حبان وثقه  ،وأن توثيقه انا غري معتمد ألنه يوثق من ال يعرف  ،واذا
ااايح منه لايف عرفته منه يف اذا الكتاب  ،في ينبت أن يفهم عىل أنه ثقة،
عنده كا يتوام بعض الناشئني يف اذا العلم.اام
ِ
عيل ملا رمحن من
ولو ظفر املُ ْس َت ْدر بم ل اذه الكلمة من اذا اهماع ّ
أساليب التشنيع املعروفة عنده.
اد ِ
وأيضا اع ض املُست َ ْد ِر عيل تَ ْضعِيفه بِ ناء عىل َت ْق ِع ي ِد ِه ا حل ِ
ث أَ ن َا َذ ا
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل ِد ْي َ
احلر ا ِع َو ال َع َق ائ د .
ث َل َ
حل ي َو َ
يس م ْن أَ َح اد يث ا َ
ا َ
وقوله :إنه ليس من أحاديث العقائد اذا باطل أدى إليه قصور التفهم
للحديث فإن قوله «:ال تيأسا» :فيه

عن اليأس ،وقد قا اهلل تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [ وسح .]87:واذا من العقيدة.

حبة بن خالد اخلزاعي ﮔ
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ومن توحيد الربوبية اعتقاد اهنسان وإيانه أن الرزق من اهلل َعمل َو َم َل لقوله
تعاىل﴿ :ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [ لذ ي ات.]58:
 " :خالق بي حامة ،رازق بي مؤنة" ،فأدخل

وحلذا قا الاحاوي
ذلك الاحاوي يف العقيدة.
وكذا أدخله السفارين
الفرقة املرضية  ،فقا

يف منظومته املساة ال رة الرضية يف عقي ة أهل
:

و م م مده ف ح م م مل ع م م من امل ح م م ما
وا ل م م م مرزق م م م م ما ين ف م م م مع م م م م من ح م م م مي
ألن م م م م م م م م مه رازق ك م م م م م م م م مل اخل ل م م م م م م م م مق و ل م م مي س خم ل م م موق ب ت م م مري رزق
و م م م م من ي م م م م مت بقت ل م م م مه م م م م من ال ب م م م مرش أو غ م مريه فبالق ض م م ماء وال ق م م مدر
و ي ف م م مت م م م من رز ق م م مه وال األ م م م مل يشء فدع أال الضي واخلال
وانظر رشوح اذه األبياا ،وكم ذكر أال العلم من مسائل يف العقيدة تتعلق
بالرزق  ،وفيه التعاون عىل الرب والتقوى ،وفيه توا ع النب

وقيامه بشئونه.

قلتُ :ويضاف إىل ذلك ما يتضمنه احلديث عىل فرض احته من الرد

عىل النظاع اهش اك الذي مضمونه أن الناس سواء يف املعايش سواء من
رزقه اهلل أع من

يرزقه؛ حلذا نجد أال العلم يردون عليهم يف كتب انفت يف

العقيدة بأدلة الرزق كقوله تعاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
وأم احلا ،ولشيخنا العيمة الوادع

رمحة واسعة خابة مجعة مفيدة يف

الرد عىل االش اكية مجع مجلة بحث من اذه األدلة ،لوال إثقا الكتاب
لذكرا مجلة منها ،وُمل الرد عليهم من اذا احلديث ثم يرزقه اهلل ،فمن رزقه
اهلل ال لوز أن يشاركه فيا أعااه اهلل أحد إال بايبة من نفسه كا يف احلديث
الصحيال « :ال حيل ما امرئ مسلم إال بايبة من نفسه» .ويف احلديث إثباا

+
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افة العملة وافة اجلي هلل عمل ومل من قوله يرزقه اهلل عمل ومل ،فاهلل
املستعان يا شيخ واهلل ما كنت أحب أن حتصل منكم اذه العجائب.
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"- 42دغفل بن حنظلة الشيباين نسابة العرب.
م مم يف اإلصابة رقم ( )2404و االستيعاب البن عبد الرب رقم
( )701و أس الاابة رقم (.)1513
قا البخاري" :ال يعرف لدغفل احبة" ،وقا البارودي ":يف احبته
نظر" ،وقا أمحد ":من أين له احبة" .وقا ابن سعد":

يسمع من النب

" .وقا ال مذي" :له[  ]1ساع منه وكان يف زمنه رمي".اام من اإلصابة
".اام

وقا ابن عبد الرب ":ال يصال عندي ساعه من النب

وذكر له احلافظ اململي يف التحفة حدي ا واحدا برقم ( )3539عملاه
لل مذي واو اآليت :
حَدِيْثهُ قا اهماع ال مذي

"حدثنا

رقم ( )366من الشائل:

بندار وُممد بن أبان كيمها عن معاذ بن اشاع عن أبيه عن قتادة

عن احلسن عن دغفل بن حنظلة أن النب

توفمى واو ابن مخس وستني

سنة".

[  ]1اوابه :قا ال مذي :ال يعرف له ساع منه ،وكان يف زمنه رمي.

+
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و أخرمه البخاري يف التاريخ الكبري ( )254/3والارباين()268/4
وابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني

( 3رقم  1672و  1673و ،)1674

وقا البخاري يف التاريخ  ..بعد ذكر احلديث ،قا " :وال يتابع عليه وال
يعرف ساع احلسن من دغفل وال يعرف لدغفل إدرا النب
عباس و عائشة ومعاوية :تويف النب

 ،وقا ابن

واو ابن ثيث وستني سنة ،واذا

أاال.اام
قلت :نعم حديث ابن عباس أخرمه البخاري رقم ( )3903ومسلم رقم
( ،)2351وحديث عائشة أخرمه البخاري رقم ()3536ومسلم رقم ()3349
وحديث معاوية أخرمه مسلم رقم (.)2352
وأخرج مسلم رقم( )2348من حديث أنس بن مالك ،قا
رسو اهلل

ُقبض

واو ابن ثيث وستني و أبو بكر واو ابن ثيث وستني سنة

( )1

وقتل عمر واو ابن ثيث وستني سنة ( . )2
قلتَ :ف ُع ِل َم من اذا أن حديث دغفل بن حنظلة سنده عيف .ومتنه منكر

مدا ،وسبق يف ذلك قو اهماع البخاري

.

وقد ماء يف مسلم رقم ( )122 / 2353من حديث ابن عباس أن رسو
اهلل

تويف واو ابن مخس وستني سنة ( . )3

(  )2،3،1يذكر لفظ« :سنة» يف اذه ال يثة املوا ع ،وذكر لفظ« :سنة» يف حديث عائشة ومعاوية وابن
عباس يف مو ع ثان.

دغفل بن حنظلة الشيباين
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ُ :ذ ِكر يف الباب ثيث رواياا :إحدااا  :أنه

تويف واو

ابن ستني سنة ،وال انية :مخس وستني سنة ،وال ال ة :ثيث وستون سنة  .وا
أاحها و أشهراا  -رواه مسلم من حديث عائشة و أنس وابن عباس .-
واتفق العلاء عىل أن أاحها ثيث وستون وتأولوا الباق عليه  .فرواية:
«ستني» اقترص فيها عىل العقود و ُت ِر الكرس ،ورواية اخلمس متأولة أيضا
وحصل فيها ا شتباه وقد أنكر عروة عىل ابن عباس قوله« :مخس وستون»
ونسبه إىل التلط وأنه

يدر أو النبوة وال ك رة

( )1

احبته بخيف الباقني .

قال املُسْتَدْرِك :أقول:
- 1ترمجة دغفل يف اإلصابة برقم (.)2399
- 2وقو

احلجوري ":وقا

ال مذي :له ساع منه وكان يف زمنه

رمي.اام".
أقول:يف اإلصابة ":وقا ال مذي :ال يعرف له منه ساع منه ،وكان يف
زمنه رمي".
واو يف الشمائل برقم ( )382كا نقله احلافظ.
 - 3لدغفل حدي ان :اذا احلديث الذي أورده احلجوري يف كتابه ،ويف
اذه ال مجة.

(  )1كذا ،والصواب:و(ال ،ك را احبته).

+
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َ «:ك ا َن َع َىل
والثاني :عن احلسن عن دغفل بن حنظلة عن النب
الن َصا َرى َا ْو ُع َش ْه ِر َر َم َضا َنَ ،وكَا َن َعلَي ْ ِه ْم َم ِل ٌك َف َم ِر َض َف تَ أَ ىل َ :ل ِئ ْن َش َف ا ُه ا هللُ
َل يَ ِملي َدن َع ْرشا ،ثُم كَا َن َعلَي ْ ِه ْم َملِ ٌ
ح َم فَ َو َم َع َفاهُ ،فَتَأ َىل َ :ل ِئ ْن َش َف ا ُه
ك َبعْ َدهُ َفأَك ََل الل ْ
يدن َسب ْ َع َة أَيا ٍع ،ثُم كَا َن َب ْع َدهُ َملِ ٌ
ك ،فَ َقا َ َ :ما َن َد ُع ِم ْن َا ِذ ِه ال َي َث ِة أَ ي ا ٍع أَ ْن
ا هللُ َلي َ ِمل َ
ِ
ني َي ْو م ا».
مخ ِس َ
ار ْا َ ْ
ُن ت م َه ا َو َن ْج َع َل َا ْو َم نَا ِيف الربِ ي ِع َ ،ف َف َع َل َف َص َ
وذكر البخاري اذين احلدي ني.
وذكرمها أبو نعيم يف معرفة الصحابة حتت الرقم ( )2584حتت
ال مجة(.)879
وذكرمها ابن األثري يف أس الاابة

.

وذكرمها احلافظ يف اإلصابة .
وقد رمع احلجوري إىل اذه املصادر ،فكيف يتجاال احلجوري اذا
الواقع ويدخل دغفي يف املفاري

سواء أكان يعتقد احبته أوال يعتقداا؟

قال أبو عبد الرمحن:
دغفل بن حنظلة الشيباين  ،ذكره ابن اجلوزي يف كتابه تلقيح فهوم أهل
األثر من أصحاب احل يث الواح

وذكره أبو ُممد بن حملع يف كتابه أمساء

الصحابة الرواة رقم ( )776و يذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف
غري اذا احلديث.
ثانيا :أننا قد رمحنا عدع احبته بنقل أقوا أئمة احلديث الت نقلها
املُ ْس َت ْد ِر عن يف كتابه بكاحلا ،وكاالتفاق كا يف ترمجته يف التهذيب

دغفل بن حنظلة الشيباين
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و امليزان بعدع احبته .والذاب ما يذكر يف ميزان االعت ال من له احبة
كا أبان ذلك يف أوله.
ثالثاَ :ح ِد ْي ُه« :أن النب
فقط.

تويف واو ابن مخس سنني» .وله اذا احلديث

كذا عند الارباين يف الكبري ( )68/4والبتوي يف املعجم رقم
( )645وال مذي يف الشمائل ( )366وخخرين  ،و يذكر له احلافظ ابن
ك ري يف جامع املساني والسنن رقم ( )509إال اذا احلديث من طريق قتادة
عن احلسن عن دغفل فساقه ،وقا « :وكان عىل النصارى اوع رمضان
..إلخ».اام
وال يعرف للحسن ساع منه ،ودغفل الصحيال عدع احبته بل او
جمهو .
قا الذاب يف ميزان االعت ال  :يكف يف مهالته كون أمحد ما عرفه
واو ذايل شيباين .وسئل عنه أمحد مرة فقا  :من أين له احبة .وم له قو
ال مذي بعدع ساعه ،وسقات منه كلمة( :ال يعرف) فجعل املُ ْستَ ْد ِر عليها

نقدا خااا ،مع أن السياق كله يف نقل نف ساعه ونف احبته ،واألال الذي
أخذنا منه فيه النف وليس هثباا احبته وساعه.
ِ
رض ٌعَ ،ويُ َقا ُ  :لَهُ ُا ْح َب ٌة َ ،و َال
وقد َعل َم أن احلافظ قا يف التقريب  " :خمُ َ ْ َ

َي َص ُّال"!!!.

وثالثا :أن ابن اجلوزي قد ذكره يف كتابه التلقيح من أصحاب احل يث

الواح .

+
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ورابعًا :أن حدي ه املذكور ثانيا يف اياع النصارى الرامال وقفه؛ فقد أخرمه

الارباين يف الكبري ( )226/4وابن األعرايب يف املعجم ( )2058وابن
عساكر يف تارخيه ( ) 287/17وغريام من طريق معاذ بن اشاع به موقوفا،
وماء مرفوعا عند البخاري يف تارخيه ( )254/3وكيمها ال يصال ملا
تقدع .واذا يفيد احة ما مملع به األئمة؛ أن دغفل بن حنظلة ليس له إال اذا
احلدي ث الضعيف ،لكنه يصااد يف املاء العكر.

)(+++

رافع بن سنان األنصاري األويس ﮔ
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"- 48رافع بن سنان األنصاري األويس.
م مم يف

اإلصابة

رقم ( )2538و أس

الاابة

()1585

و االستيعاب ( ،)731قالوا :او مد عبد احلميد بن معفر بن عبد اهلل بن
احلكم بن رافع بن سنان .قلت :مد أعىل وذكروا له قصة مع أمرأته حني أسلم
و تسلم.
حَدِيْث ُه قا اهماع أبو داود

حدثنا

رقم (:)2244

إبراايم بن موسى الرازي قا

أخربنا عيسى ،قا

حدثنا

عبد احلميد بن معفر ،قا أخربين أيب عن مدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت
امرأته أن تسلم فأتت النب
ابنت  ،فقا النب

 ،فقالت :ابنت وا فايم أو شبهه ،وقا رافع:

 « :اقعد ناحية» وقا حلا « :اقعدي ناحية» ،قا  :واقعد

الصبية بينها ،ثم قا  « :أدعواا» ،فالت الصبية إىل أمها ،فقا النب

:

« اللهم ااداا » فالت الصبية إىل أبيها فأخذاا .
وأخرمه النسائ يف الكربى رقم( 5659و 6352و 6353و)6354
وأمحد يف املسن

( )446/5وابن مامه رقم ( )2352من طرق عن

عبد احلميد بن معفر به .

+
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وعبد احلميد بن معفر ،:قا يف التهذيب  ،قا أمحد وابن معني وحييى
ابن سعيد وغريام :ثقة وأبو ه ثقة ،قا احلافظ اململي يف ترمجة رافع بن سنان:
"ويف إسناد حدي ه اختيف قد ذكرنا بعضه يف ترمجة عبد احلميد بن سلمة".
وقا المليلع يف نصب الراية ( " :)271- 270/3ورواه يمليد بن زريع
ت امرأ ُته
عن البت فقا فيه :عن عبد احلميد بن يمليد بن سلمة أن مده أسل َم وأ َب ْ
أن تسلم وبينها ولد اتري فذكر احلديث م له ..

واذه الرواياا ال تصال؛ ألن عبد احلميد بن سلمة وأباه ومده ال ُيعرفون،
ولو احت ال ينبت أن نجعله خيفا لرواية أاحاب عبد احلميد بن معفر عن
عبداحلميد بن معفر فإ م ثقاا ،واو وأبوه ثقاا ،ومده رافع بن سنان
معروف ،واهلل أعلم".اام
وقا احلافظ يف التلخيص (4رقم " :)1669يف سنده اختيف ك ري
ورمال ابن القاان رواية عبد احلميد بن معفر.
وألفا خمتلفة ّ
وقا ابن املنذر :ال ي بته أال النقل ويف إسناده مقا ".
قلت :وبا أن احلفا قد قالوا فيه ذلك في نحتج به".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
قا احلجوري":قا احلافظ اململي يف ترمجة رافع بن سنان":ويف إسناد
حدي ه اختيف قد ذكرنا بعضه يف ترمجة عبد احلميد بن سلمة".
لكن احلجوري

يرمع إىل اذا االختيف الذي ذكره اململي

ليدرسه دراسة علم ية ليصل إىل نتيجة احيحة.

رافع بن سنان األنصاري األويس ﮔ
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فا اررا أنا إىل الرموع ملعرفة اذا االختيف ودراسته؛ ألال حسب
طاقت إىل نتيجة سليمة.
قا اململي

يف تهذيب الكمال (:)432/16

" س ق :عبد احلميد بن سلمة األنصاري ،عن أبيه (س ق) عن مده :أن
أبويه اختصا فيه إىل النب

أحدمها مسلم واآلخر كافر.

وعنه :ع ان البت (س ق) ،قاله إساعيل بن علية (س ق) ،عن ع ان البت
وقا سفيان ال وري :عن ع ان البت عن عبد احلميد األنصاري ،عن أبيه،
عن مده ،أنه أسلم وأبت امرأته أن ُتسلم ...احلديث.
وقا محاد بن سلمة (س) وعيسى بن يونس وعيل بن غراب عن ع ان
البت  ،عن عبد احلميد بن سلمة ،عن أبيه :أن رمي أسلم و

ُتسلم

امرأته...احلديث مرسي.
وقا اشيم :عن عبد الرمحن بن سلمة أن رمي أسلم.
وقا عيسى بن يونس (د) يف مو ع خخر واملعاف بن عمران (س) عن
عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده أيب احلكم رافع بن سنان :أنه أسلم
وأبت امرأته أن تسلم ...احلديث".
فأقول:
 ) 1عبد احلميد بن سلمة

يرو عنه إال اثنان :ع ان البت واشيم.

و يوثقه أحد ،أورده الذاب يف

الكاشف و يذكر أن أحدا وثقه.

+
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وأورده احلافظ يف التقريب وقا ":جمهو " ،أي جمهو حا  ،واو
املستور ( .)1
وع ان البت الراوي عن عبد احلميد ليس باحلافظ ،قا فيه احلافظ يف
التقريب " :ادوق عابوا عليه اهفتاء بالرأي".
وحلذا ا ارب يف رواية اذا احلديث عن عبد احلميد بن سلمة ،فروى عنه
سفيان ال ور ي عن عبد احلميد عن أبيه عن مده أنه أسلم ،وذكر أن القصة
جلده.
وروى محاد بن سلمة وعيسى ويونس وعيل بن غراب عن ع ان البت عن
عبد احلميد بن سلمة عن أبيه أن رمي أسلم ،...وذكر القصة.
فقا البت يف اذه الاريق" :عن أبيه أن رمي" ،ويف اذه الاريق مع مهالة
عبد احلميد وأبيه خمالف ٌة لرواية سفيان عن البت .
وقا اشيم عن عبد احلميد بن سلمة أن رمي أسلم.
واذه الاريق فيها إعضا حيث

يذكر عبد احلميد أباه وال مده.

لقد قا احلجوري عن اذا احلديث ":وأخرمه النسائ يف الكربى
رقم ( )6354- 6353- 6352- 5659وأمحد يف املسن

( )446/5وابن

مامه رقم ( )2352من طرق عن عبد احلميد بن معفر به".
(  )1واملستور ممن يعترب ويستشهد بروايته ،لك نه انا خالف إسنادا رماله ثقاا ،فظهر عفه ف د روايته،
ويؤخذ برواية ال قاا عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده ،بخيف حكم احلجوري املخالف ملنهج
ائمة احلديث.
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واذه الارق كلها يف اذه املوا ع من اذه املصادر مداراا عىل ع ان
البت عن عبد احلميد بن سلمة عن أبيه ومده ،إال طريقا واحدة يف النسائ فيها
إرسا .
وقد تبني للقارئ مهالة عبد احلميد بن سلمة وأبيه وعرف حا ع ان
البت .
فامتمعت عدة علل يف رواية عبد احلميد بن سلمة كا يرى القارئ.
وقد يكون البت دخل يف اذا اال اراب واالختيف ،فلعله سافر ذانه من
عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده إىل عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن
مده.
أما رواية عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده ،فالرواياا عنه سليمة
بعيدة عن اذه العلل.
فذكر احلافظ اململي انا رواية عيسى بن يونس واملعاف بن عمران من كبار
ال قاا عن عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده بالقصة ،وعبد احلميد بن
معفر وأبوه ثقتان ،ومده احايب ،وأورد اهماع أمحد رواية عيسى بن يونس
من طريق عيل بن بحر –ثقة فا ل  ،-عن عيسى بن يونس عن عبد احلميد به
متصي مرفوعا.
 ) 2إن الناظر يف الكيع الذي نقله احلجوري عن المليلع يف نصب
الراية أن المليلع قد حكم عىل عبد احلميد بن سلمة وأبيه ومده بأ م ال
عرفون ،أي  :جمهولون ،وأن الرواة عن عبد احلميد بن معفر ثقاا.
ُي َ
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وأن عبد احلميد وأباه من ال قاا ،وأن مده رافع بن سنان معروف ،واذا
من المليلع ترميال وا ال وتصحيال لرواية عبد احلميد بن معفر ،وتضعيف
لرواية عبد احلميد بن سلمة.
واو كيع علم عىل منهج أال احلديث.
ومع ذلك يقو احلجوري ":قلت :وبا أن احلفا قد قالوا فيه ذلك في
نحتج به".
رمال ابن القاان رواية عبد احلميد بن معفر.
وقد ّ
واحال اذا احلديث األلباين من طريق عبد احلميد بن معفر يف صحيح
أبي داود

برقم ( ،) 1941وحكم عىل رواية البت عن عبد احلميد بن سلمة

عن أبيه عن مده باال اراب الشديد ،واذا كيع حق.
ثم قا األلباين ":في جتوز معار ة رواية اجلاعة عن عبد احلميد بن
معفر به".
اح ال اذا احلديث احلاكم ووافقه الذاب .
وذكر أنه ّ
وكذا حكى عن ابن القاان ترميال رواية عبد احلميد بن معفر.
ثم نفى األلباين اال اراب املدعى.
والظاار أن اذا القو إنا يقصد به نف اال اراب عن رواية عبد احلميد
ا بن معفر؛ فإنه

خيتلف عليه الرواة بخيف رواية البت عن عبد احلميد بن

سلمة ،فإن فيها ا ارابا بدليل أنه – أي :األلباين  -قد حكم عىل رواية
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عبد احلميد بن سلمة باال اراب الشديد ،وحكم لرواية عبد احلميد بن معفر
بأ ا احيحة.
اذا وحلديث عبد احلميد بن معفر شااد من حديث أيب اريرة
أخرمه ال مذي يف اجلامع

( ،)1357واهماع أمحد يف

مسن ه

( ،)246/2وابن مامه يف سننه ( )32/4رقم (.)2351
قا ال مذي

 ":حدثنا نرص بن عيل ،قا  :حدثنا سفيان عن زياد بن

سعد عن اي بن أيب ميمونة ال علب عن أيب ميمونة عن أيب اريرة :أن النب
خري غيما بني أبيه وأمه.
ّ
ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو ،ومد عبد احلميد بن معفر.
حديث أيب اريرة حديث حسن احيال.
وأبو ميمونة اسمه :سليم.
والعمل عىل اذا عند بعض أال العلم من أاحاب رسو اهلل
خي ّري التيع بني أبويه إذا وقعت بينهم املنازعة يف الولد .واو
وغريام ،قالواُ :
قو أمحد وإسحاق ،وقاال :ما كان الولد اتريا فاألع أحق به ،فإذا بلغ التيع
سبع سنني ُخ يري بني أبويه".اام
فقو احلجوري يف اية اذا البحث ":قلت :وبا أن احلفا قد قالوا فيه
ذلك في نحتج به" ،غري احيال ،وقد و ّ حنا احته فيا سلف.
وإذن في يص لال أن يورده اذا احلديث يف ضعيف املفاري .

+
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قال أبو عبد الرمحن:
رافع بن سنان األنصاري األويس.
أسلم ،وأب ت امرأته أن تسلم فأتت النب
شبهه ،وقا رافع :ابنت  ،فقا النب

فقالت :ابنت وا فايم أو
 « :اقعد ناحية» وقا حلا « :اقعدي

ناحية» ،قا  :وأقعد الصبية بينها ،ثم قا  « :أدعواا» ،فالت الصبية إىل أمها،
فقا النب

 « :اللهم ااداا » فالت الصبية إىل أبيها فأخذاا .

قا احلافظ يف التلخيص رقم ( :)1857يف سنده اختيف ك ري وألفا
خمتلفة" .وقا ابن املنذر :ال ي بته أال النقل.
قلتُ :وقد قا اهلل تعاىل:

﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾[فاط

 ،]14:فإذا كان ال

ي بته أال النقل من ح ّفا احلديث ،فاألال أن قو حفا احلديث مقدع يف
احلديث عىل قو غريام.
قا احلافظ بن رمب يف شرح علل الرتمذي حتت قاعدة مهمة قا فيها:
" قاعدة  :حذاق النقاد من احلفا لك رة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرما
وأحاديث كل منهم حلم فهم خاص يفهمون به أن اذا احلديث يشبه حديث
فين وال يشبه حديث فين".
أما قو املُ ْستَ ْد ِر لقد قا احلجوري :وأخرمه النسائ يف الكربى...إىل
قوله  :واذه الارق كلها يف اذه املوا ع من اذه املصادر مداراا عىل ع ان
البت عن عبد احلميد بن سلمة ...إلخ.
فاجلواب :أن احلديث قد ا ارب فيه ألوانا؛ فقد ماء يف نسبته بن معفر.
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وماء يف نسبته ابن سلمة كا نبه عليه الاحاوي يف مشكل اآلثار
( )105/8فقا  :وعبد احلميد ااحب اذا احلديث قد بينه لنا عيسى بن يونس
يف روايته عنه أنه عبداحلميد بن معفر فكل من نسبه إىل غري معفر فإنا نسبه
إىل كنية أبيه أو إىل أب من أبائه يسمى بذلك االسم الذي ذكره به وقد حدثن
أمحد بن ُممد البتدادي ،قا  :حدثنا أبو حفص عمرو بن عيل ،قا  :سمعت
أبا عاام يقو  :سمعت عبد احلميد بن معفر يقو  :أنا حدثت البت بحديث
التخيري.اام
وانظر أيضا الكربى للنسائ ( 125/6رقم  )6352باب الصب ُيسلم
أحد والديه ،فقد ساقه من طريق عبد احلميد بن معفر ،قا حدثن أيب عن
مدي ،وساقه بعد عن عبد احلميد األنصاري عن أبيه عن مده ،وساق بعده عن
عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن مده.
بعضهم قا فيه عبد احلميد بن معفر ،وبعضهم قا فيه عبد احلميد بن
سلمة وقوحلم فيه ابن سلمة ،قا الاحاويَ :و َا ٌم.
الو َام ليستدر به ،ومانب الصواب ال ندري ومها
وارتىض املُ ْستَ ْد ِر
َ
منه أع ااايادا يف املاء العكر؟.
واحلاصل:
أن احلديث معل ومتنه منكر ،وأن قوحلم يف عبد احلميد اذا الذي ذكرنا
حدي ه يف ضعيف املفاري

ابن سلمة َو َا ٌم أشار إليه الاحاوي وأسند إىل

عبد احلميد بن معفر أنه او الذي حدث البت هبذا احلديث ،وإليك ترمجته
من التهذيب قا

 :عبداحلميد بن معفر بن عبد اهلل بن احلكم بن

رافع بن سنان..إلخ -وذكر من وثقه .-
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ووال ه جعفر :قا العيئ يف جامع التحصيل :وروى أيضا عن مد أبيه
رافع أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان بينها مارية احلديث قا عبد العمليمل
النخشب اذا مرسل ألنه

يدر مد أبيه.اام

وقا احلافظ اململي يف تهذيبه  :روى عن مده رافع بن سنان عىل
خيف يف ذلك.
وأخرمه الروياين يف مسن ه ( ،)1509فقا  :حدثنا عمرو بن عيل  ،ثنا
أبو عاام  ،ثنا عبد احلميد بن معفر  ،قا  :حدثن أيب  ،أو غريه أن مدي أبا
احلكم واسمه رافع...فذكره مرسي.
فأين اذه الدعوى من امل ُ ْست َ ْد ِر أنه درس احلديث ليصل إىل نتيجة سليمة
مع خمالفة إعي احل ّفا للحديث سواء كانت اذه الدراسه من مهده كا
يملعم أو من مهد غريه.
ورواه عمري بن عبد املجيد احلنف

يف الصحابة  ،فقا  :ثنا

عبد احلميد بن معفر  ،حدثن أيب وغري واحد  ،من قومنا  ،أن أبا احلكم،
فذكره مرسي.
فهذا من االختيف عىل عبد احلميد بن معفر ،فكيف يقو املُ ْستَ ْد ِر أنه
خيتلف عليه ،وقد أبان الاحاوي أن عبد احلميد بن سلمة او عبد احلميد بن
معفر فصار االختيف مجيعا عليه ،وحلذا أعله احلفا .
قا عبد العمليمل النخشب  :اذا مرسل؛ ألنه

يدر مد أبيه.اام

احتج ْ ِ
اه ْااَ ْ
خ ِري من
وقا ابن امللقن يف الب ر املنري (ْ " :)250/20
أَاحابنَا ِهب َذا ا ِ
أماب َغريه من
احل َضا َنة َ ،و َ
ْ َ
حلديث َع َىل أَنه ي بت (للكافرة) حق ْ َ
َ
َ
ِ
ُم ْ ُمو َع َىل أَنه َع َل ْيه السيع عرف أَنه ُي ْستَ َجاب
ْاألَ ْا َحاب َعن ُه بِأَن ُه َمن ُْسوخ أَو َ
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خيتَار ْاألَب المْ ُمسلم (وقصده) بالتخيري استالة قلب ْاألُع  .ك ََذا َنقله
دعاؤه َوأَنه ْ
الصباغ َوالمْ َا َو ْر ِد ّي  ،وتبعها َااحب
الرافِ ِع ّ َعنْ ُهم َ ،و ُا َو َ
أوىل من َقو ا ْبن ّ
المْمالب ( َف َقا َ  :إِنه) َح ِديث َ ِعيف ِعنْد أال احلَ ِديث" .
ونقل الشريازي إمجاع األمة عىل أنه ال يسلم للكافر.
قلتُ :واذا مما يد عىل عدع ثبوته إمجاع األمة عىل عدع العمل به ،أما

د عوى النسخ فمردودة لعدع الدليل عليها ،فقو من رد اذا احلديث لضعفه من
أال العلم او الصواب ،وحلذا قا احلافظ يف التلخيص رقم ( )1857بعد
أن ذكر أسباب رد اذا احلديث ،قا ومنها رد احلديث بالضعف.
أما تأويله  :أن النب

معل دعاءه بد إبراز احلكم الرشع وإحلاق

الو لد بأبيه؛ ليعلم ذلك األمة فاستعاض عن احلكم الرشع بالدعاء أن هيديه
ألبيه فف اذا نظر وا ال؛ ألن املقاع مقاع قضاء يصري رشعا لألمة.
وإنا احلديث عيف السند ومنكر املتن؛ ملا تضمنه من معل احلضانة
للكافر ،واهلل عمل ومل يقو ( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ )

[النساء.]141:
وانظر إىل انيع املُ ْستَ ْد ِر ؛ كيف لعل حديث أيب اريرة الذي أخرمه
خري غيما بني أبيه وأمه» شاادا
ال مذي( )1357وغريه « :أن النب
ّ
حلديث رافع بن سنان ،مع أن حديث رافع فيه:
 إثباا احلضانة المرأة كافرة.
 وأن النب

ساوى بني امرأة كافرة وبني زومها املسلم يف حضانة

ولدمها بالتخيري.
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كافر ،وإنا اذا التخيري عىل
وحديث أيب اريرة ليس فيه أن َ
أحد األبوين ٌ

ماد عليه حديث أيب اريرة يف حق اب مميمل بني أبوين مسلمني [  ،]1واكذا
يصنع املُ ْستَ ْد ِر يف ك ري من استشهاداته يف اذا الكتاب فيستشهد با خيالف

ال با يوافق.

)(+++

[  ]1فقد ماء يف لفظ احلديث عند عبد الرزاق ( :)158/7أن األع قالتَ :يا َر ُسو َ اهلل فِ َدا َ َأ ِيب
حيا ُّقن ِ َع َل ْي ِه َيا َر ُسو َ اهلل.اام
َو ُأ يم َ ...ف َقا َ َز ْو ُم َهاَ :م ْن ُ َ
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" - 53الملبيب بن ثعلبة.
م مم يف

اإلصابة

( ،)2791و أس

الاابة

رقم (،)1729

و االستيعاب ( ،)871قا ابن عبد الرب واحلافظ يف التهذيب روى له

حدي ا واحدا يف سب بن العنرب ( .)1اام
قا أبو داود

رقم ( )3612يف األقضيه باب القضاء باليمني والشااد:

حدثنا أمحد بن عبدة ،قا  :حدثنا عار بن شعيب (  )2بن عبد اهلل بن الملبيب

العنربي قا  :حدثن أيب قا  :سمعت مدي الملبيب يقو  :بعث نب اهلل

ميشا إىل بن العنرب فأخذوام بركبة من ناحية الاائف فاستاقوام إىل نب اهلل
فركبت فسبقتهم إىل نب اهلل

 ،فقلت :السيع عليك يا نب اهلل ورمحة

(  )1كذا وعبارة احلافظ يف التهذيب ( )310/3وقا ابن عبد الرب :يقا بالباء وبالنون ،وروى له حدي ا
واحدا.
(  )2كذا والصواب( :شعيث) خخره امل ل ة ،وأبوه عبيداهلل ،بالتصتري ،ارمع إىل الكاشف  .و التقريب
و معرفة الصحابة أليب النعيم.
قلتُ  :كذا او يف نسخة من مابوعاا سنن أيب داود ،طبع املكتبة العرصية بتحقيق ُممد ُمي الدين،
الملبيب ،ولكن نقل
ومنها نقلنا ،وا الت خرج عليها رشح ابن رسين عار بن شعيب بن عبد اهلل بن ُّ
ااحب عون املعبود قو احلافظ عبد التن بن سعيد يف كتابه مشتبه النسبة أنه عار بن شعيث بال اء
امل ل ة ،وقا  :يف أبيه عبيد اهلل.
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اهلل وبركاته ،أتانا مند فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخرضمنا خذان النعم (  )1فلا
قدع بلعنرب ،قا يل نب اهلل

 « :ال لكم بينة عىل أنكم اسلمتم قبل أن تؤخذوا

يف اذه األياع» ،قلت :نعم ،قا  « :من بينتك» .قلت  :سمرة رمل من بن العنرب
 « :قد

ورمل خخر ساه له ،فشهد الرمل وأبمى سمرة أن يشهد فقا نب اهلل

أ بى أ ن يشهد لك فتحلف مع شااد اآلخر» .قلت :نعم .فاستحلفن  ،فحلفت
باهلل لقد أ سلمنا يوع كذا وكذا وخرضمنا خذان النعم ،فقا نب اهلل

 « :ا ذابوا

فقاسموام أ نصاف األموا وال متسوا ذرارهيم ،لوال أن اهلل ال حيب ظيلة

( )2

العمل ما رزيناكم عقاال».
قا الملبيب :فدعتن أم  ،فقالت :اذا الرمل أخذ زريبت فانرصفت إىل
 .يعن فأخربته ،فقا يل « :احبسه» فأخذ بتسليبه (  ،)3وقمت معه

النب

مكاننا ،ثم نظر إلينا نب اهلل
يدي فقاع نب اهلل

قائمني فقا  « :ما تريد ب أ سري ؟» ،فأرسلته من

 .فقا للرمل « :رد عىل اذا زريبة أمه الت أخذا منها »

فقا  :يانب اهلل؛ إ ا خرمت من يدي .قا فاختلع نب اهلل

سيف الرمل،

فأعاانيه ،وقا للرمل« :إذاب فملده خاع ا من طعاع» قا  :فملادين خاعا من
شعري.اام
وسنده اذا

عيف ،يف سنده جماايل كا يف عون املعبود  :عار بن

شعيث جمهو حا  ،وأبوه شعيث كذلك.
وعبيد اهلل بن الملبيب أ َر من روى عنه غري ابنه و أر معتربا وثقه.
(  )1أي قاعنا أطراف خذان النعم.
( )2كذا ،والصواب ( :يلة العمل).
( )3كذا ،والصواب( :فأخذا بتلبيبه).
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
- 1ترمجة الملبيب بن ثعلبة يف اإلصابة برقم (.)2784
ورصح بساعه منه يف
قا احلافظ :روى عنه ابنه دمني وابن ابنه شعيث،
ّ
سنن أبي داود .
- 2لملبيب ثيثة أحاديث ،ال واحد.
أورداا أبو نعيم يف معرفة الصحابة ()1220- 1218/3رقم (.)1065
األول :اذا احلديث الذي ساقه احلجوري.
والثاني :ساقه أبو نعيم بإسناده إىل شعيث بن عبيد اهلل بن زبيب بن ثعلبة عن
أبيه عن مده قا  :سمعت رسو اهلل

يقو  :من كان عليه رقبة من ولد

إساعيل فليعتق من بلعنرب".
والثالث :أورده بإسناد إىل شعيث عن عبيد اهلل حدثن
رسو اهلل

أيب زبيب أن

دنا من زبيب فمسال بيده ومهه ثم أمرااا عىل ادره ،قا :

زبيب حتى ومدا برد كف النب

عىل رسيت ،ثم قا رسو اهلل

:

« اللهم ارزقه العفو والعافية».
فهذه ثيثة أحاديث رويت لملبيب بن ثعلبة ومداراا عىل شعيث ،قا فيه
احلافظ ابن حجر" :مقبو " ،وقا الذاب يف الكاشف " :و يثق".
في يصال إيراده يف قسم ضعيف املفاري ؛ ألن له ثيثة أحاديث.

+
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قال أبو عبد الرمحن:
الملبيب بن ثعلبة العنربي.
أحلت إىل ترمجته من اإلصابة و أس الاابة  ،فقو املُ ْستَ ْد ِر :
"ترمجته يف اإلصابة " تكرار ليس إال.
وذكر ابن عبد الرب حدي ه اذا يف االستيعاب يف األفراد من حرف الملاي
من طريق عارة بن شعيب به ،وكون ابن عبد الرب ذكره يف األفراد يفيد أنه ليس
له إال اذا احلديث الفرد.
وقا ابن حجر يف اإلصابة :وله حديث ،أخرمه أبو داود وقا يف
التهذيب  :وقا ابن عبد الرب :يقا بالباء وبالنون ،روى له حدي ا واحدا.
قلتُ :وليس له يف حتفة األشراف سوى اذا احلديث ،و أر له رواية

يف مسند أمحد ،فلو ومد له حديث خخر

يكن عىل رشطنا يف اذه املفاريد،

ولتعلم أنه حديث واحد ترمم له البخاري يف التاريخ رقم ( )1494من طريق
شعيث بن عبد اهلل بن زبيب عن أبيه عن مده فذكر قاعة من احلديث وا
قوله « :من كان عليه رقبة فليعتق من بلعنرب» .
وأخرج احلديث الارباين يف املعجم الكبري رقم ( )5299بتامه :من
طريق شعيث بن عبداهلل به ماوال وفيه القاعة الت زعم املُ ْس َت ْد ِر أ ا حديث

ثالث للملبيب

وا قوله

 « :اللهم ا رزقه العفو والعافية» واكذا او

ماو بسند واحد يف معجم الصحابة

للبتوي رقم ( ،)906إال أن البتوي

معله حدي ني فجعل قو الملبيب :ودعتن أم كلدة...حدي ا خخر ،وقا  :ال
أعلم هبذا اهسناد غري اذين احلدي ني.

الزبيب بن ثعلبة ﮔ
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قلتُ :او حديث واحد ،وسياق واحد كا ساقه أبو داود يف حديث الباب

وغريه.

وأخرمه من نفس الاريق إىل شعيث به وفيه « :من كان عليه رقبة من ولد
إساعيل فليعتق من بل عنرب» ،وذكر أبو نعيم فائدة تفيد أن منهم من رواه عن
شعيث باوله ومنهم من اخترصه.
فقا بعد أن ساقه من طرق بعضها خمترصة وبعضها ماولة كلها من طريق
شعيث هبذا السند ،قا  :ورواه العي وعيل بنو شعيث عن أبيهم شعيث ماوال
ياوله ،وقا يف الاريق بعده رواه أمحد بن ُممد بن عمر اليام عن النرض بن
ُممد بن عبد اهلل بن شعيث عن أبيه عن مده نحوه خمترصا.
قلتُ :فهذه ا احلقيقة أنه حديث واحد اختلف فيه بعضهم رواه ماوال

وبعضهم رواه خمترصا.
واملُ ْستَ ْد ِر

يعترب مملع احلفا بأنه له حديث واحد وال ذكرام له يف

األفراد وال ما أفاده أبو نعيم من أن احلديث رواه بعضهم ماوال ورواه بعضهم
خمترصا وال اعترب أنه بسند واحد هبذه األلفا املذكورة فيه كلها وال استفاد من
ابن حجر يف اإلصابة يف قوله له حديث أخرمه أبو داود.
وابن األثري يف أس الاابة وابن عبد الرب يف االستيعاب واحلافظ
اململي يف تهذيب الكمال كلهم يف ترمجة زبيب

يذكروا له إال حدي ا

واحدا ،بل قا احلافظ اململي يف تهذيب الكمال بعد سوق احلديث باوله با
فيه قوله « :اللهم ارزقه العفو والعافية» قا  :رواه عن أمحد بن عبدة عن عار بن
شعيث عن أبيه شعيث قا  :سمعت مدي الملبيب فذكر نحوه و يذكر عبيد اهلل
يف اهسناد ،و يذكر قصة مسال يد النب

عىل رأسه وما بعده.اام
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واذا يفيد تيقن مملع احل ّفا بأن زبيبا اذا ليس له إال حديث واحد اختلف
فيه فمنهم من زاد فيه ألفاظا ،ومنهم من نقصها ،ومنهم من ساقه ماوال ،ومنهم
من ساقه خمترصا واقترص منه عىل بعض اللفظ.
وكذلك اختلف يف لفظه عىل موسى بن إساعيل؛ فتارة يرويه عن
شعيث بن عبد اهلل بن زبيب كا رواه عار بن شعيث انا يف حديث الباب،
وتارة يرويه عن شعيث به مرفوعا « :من كان عليه رقبة من ولد إساعيل فليعتق
من بلعنرب» أخرمه الارباين يف الكبري ( )267/5وغريه.
قا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل  :واذا خيف ما تقدع من ذكره.اام
فف اللفظ األو أن النب
إثباا السب وأن النب

قا  :وال متسوا ذرارهيم ،ويف اذا اللفظ

حث عىل إعتاقهم.اام

وكي اللفظني ال ي بت لضعف اهسناد.
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زياد بن احلارث الصدائي
" - 53زياد بن احلارث الصدائ .
م مم يف اإلصابة رقم ( )2857و أس الاابة رقم ()1793
و االستيعاب (.)830
قا اهماع أبو داود

حدثنا

رقم (:)514

عبد اهلل بن مسلمة القعنب

عن عبد اهلل بن عمر بن غانم عن

عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اه فريق عن زياد بن نعيم عن زياد بن احلارث
 « :أن أخا اداء او أذن ومن
الصدائ أنه أ ّذن فأراد بي أن يقيم فقا النب
أذن فهو يقيم» قا  :فأقمت.
احلديث أخرمه ال مذي رقم ( )199وابن مامه رقم ( )717والارباين
يف الكبري رقم ( )5286وأمحد يف املسن
أيب شيبة ( )216/1والبخاري يف

( )169/4وعبد الرزاق وابن

التاريخ

( )344/3من طريق

عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اهفريق عن زياد بن نعيم به .و اهفريق اذا
عيف .فهو علة احلديث فقد قا

ال مذي" :إنا ُيعرف من حديث

اهفريق " .وقد عفه القاان وغريه.
والعمل عىل اذا عند أك ر أال العلم أن :من أذن فهو يقيم.
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وقد ماء من حديث ابن عمر عند العقييل يف الضعفاء ( 105/2و
 )553من ترمجة سعيد بن راشد السا  .فهذا احلديث عن ابن عمر او علته،
قا  :فيه ابن معني" :ليس بيشء" .وقا النسائ " :م و " .
قال املُسْتَدْرِك:أقول:
- 1حلذا الصحايب حدي ان ،أحدمها :اذا احلديث الذي انتقده احلجوري،
وسيأيت الكيع عىل احلديث ال اين.
- 2أخرج اذا احلديث ال مذي ،وقا عقبه ":ويف الباب عن ابن عمر".
فالظاار أنه يريد أن يبني أن اذا احلديث يعتضد هبذا الشااد عن ابن عمر.
- 3قا ال مذي ":وحديث زياد إنا نعرفه من حديث اهفريق .
و اهفريق او

عيف عند أال احلديث

عفه حييى بن سعيد القاان

وغريه.
قا أمحد :ال أكتب حديث اهفريق ورأيت ُممد بن إساعيل ُيقوي أمره
ويقو او مقارب احلديث".
- 4وقا ال مذي عقب الكيع السابق  ":والعمل عىل اذا عند أك ر أال
العلم :أن من أذن فهو يقيم".
أقول :واذا العمل من أك ر أال العلم مما يقوي اذا احلديث.
ليقو ي به اذا احلديث.
والظاار أن ال مذي ساق اذا القو
ّ
وقد عف األفريق عد ٌد من األئمة ووثقه عدد خخر منهم.
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وممن ّعفه اهماع أمحد ،و ُنقل عنه أنه قا  :ال أكتب عن اهفريق .
لكنن

رأيت أنه روى عنه اذا احلديث ،وكتبه عنه يف املسن
ُ

( )169/4ذكره مرتني يف أوحلا وكيع عن سفيان.
غري
فالظاار أن قو أمحد ":ال أكتب عنه" .ال يصال عنه ،واهلل أعلم ،أو أنه ّ
رأيه يف األفريق .
وأورد ابن شااني اذا احلديث يف كتابه ناسخ احل يث ومنسوخه برقم
( ،) 171 ،170،169من طرق مداراا عىل عبد الرمحن بن زياد بن أنعم.
ثم أورد حديث عبد اهلل بن زيد يف رؤيته يف ا لنوع لألذان من طرق ،من رقم
(.)175- 172
ونصه من إحدى اذه الارق":عن عبد اهلل بن ُممد بن زيد عن عمه
عبد اهلل بن زيد ،قا  :أُري عبد اهلل بن زيد يف املناع األذان ،فأتى النب
فأخربه ،فقا « :أ لقه عىل بي » فألقاه عيل بي  ،فأ ّذن بي  ،فقا عبد اهلل بن
زيد :أنا رأيته ،وأنا كنت أريده .قا  « :فأقم أنت».
ثم ذكر اختيف العلاء يف املؤذن ،يؤذن ويقيم غريه.
قا

 " :واذا باب قد اختلف الفقهاء فيه ،وقد ذكره بعض الصحابة

فروي عن أمري املؤمنني عيل كرع اهلل ومهه أنه قا  :ال بأس بأذان الرمل
والصية بإقامة غريه .وقا عبد العمليمل بن رفيع :رأيت أبا ُمذورة أذن غريه
فجاء او فأقاع .وقا سا سبين :خرمت مع عائشة

يف سفر إىل مكة

فأمرا رمي فأذن وشتل املؤذن ببعض اليشء فأمرا رمي فأقاع.

+
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وقا اجلريري عن عبد اهلل بن شقيق :إنه أذن غريه وأقاع او .وسئل مالك
عن املؤذن بالصية وأقاع غريه الصية بإقامته؟ قا  :نعم .ال بأس بذلك يؤذن
الرمل ويقيم غريه.
واو قو ُممد بن احلسن وقو أيب ثور ،وأما سفيان ال وري فإنه كان
يقو  :إذا أذن الرمل فهو يقيم .وقا الشافع  :لو أ ّذن رمل وأقاع غريه كراته.
وأمازه .والذي يذاب إليه أمحد بن حنبل :الذي أذن فهو يقيم؛ فإن

يفعل

استقبل األذان.
والذي يد عندي عىل اذا أن عمر وحديث زياد بن احلارث الصدائ او
الناسخ حلديث الرخصة يف الذي أذن وأقاع غريه؛ ألن حديث عبد اهلل بن زيد
او األو يف األذان ،وحديث زياد بن احلارث بعد حديث عبد اهلل بن زيد،
فأخذ[  ]1قو ٌع باألو وأخذ[ ]2خخرون ب ال اين ،وقد ذكر اخليف يف األذان فأمجع
أك ر الناس عىل حديث عبد اهلل بن زيد وعمر بن اخلااب (. )3
وقا خخرون :بل علمه مربيل

للنب

يف ليلة املعراج ،فع ّلمه

األذان والصية مجيعا ،وأنا ذاكره يف اجلملء ال الث إن شاء اهلل تعاىل".اام
ويف

خالصة الب ر املنري البن امللقن (- 341" :)106- 105 /1

حديث زياد بن احلارث الصدائ ريض اهلل تعاىل عن ُه ،قا  :أمرين رسو اهلل
[  ]2[ ]1يف األال:وأخد ،بالدا املهملة.
( )3تقدع يف كيع ابن شااني أن حديث عمر وحديث زياد ناسخان حلديث الرخصة يف الذي أ َذن وأقاع
غريه.
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أن أؤذن يف اية الفجر ،فأ ّذنت ،فأراد بي أن يقيم ،فقا رسو اهلل
« :إ ن أخا اداء او أ ّذ ن  ،ومن أ ّذ ن فهو يقيم».
ِِ
امه َقا َ ال ي ْ ِم ِذ ّي :إِن َا نعرفه من َح ِديث
َر َوا ُه أَ ُبو َد ُاود َوال ي ْ مذ ّي َوا ْبن َم َ
احل ِاز ِم وقواه ا ْل ِ
اهفريق واو َ ِعيف ِعنْد أال ا ِ
عقييل َوا ْبن
َ ُ
َ ُ َ
حلديث َوحسنه ْ َ
َ
ّ
ااراا أَن بِ َيال كَا َن َغ ِائبا َوكَا َن
اجل ْو ِز ّي َو ِيف ِر َوا َية للارباين َوا ْبن شااني َما ظَ َ
َْ
الصبْال َك َا روياه أَ ْي َضا".اام
أَ َذان ِز َياد ِيف َا َية ُّ
وحسنه احلازم .
قوى العقييل وابن اجلوزي حديث زياد اذا،
فقد ّ
ّ
حيس نه ،ومن انا معله مع حديث عمر
والظاار أن ابن شااني
ّ
يصححه أو ّ
ناسخني ملا يف حديث عبد اهلل بن زيد.
اذا وحلديث زياد بن احلارث زياد بن احلارث شااد من حديث عبد اهلل
ابن عمر
قا

رواه عبد بن محيد كا يف املنتخب منه رقم (.)811
 " :أنا عبيد اهلل بن موسى أنا سعيد السا عن عااء بن أيب رباح

عن ابن عمر
فقا رسو اهلل

 :أباأ بي يوما باألذان فأ ّذن رمل فجاء بي فأراد أن يقيم
 « :يقيم من أذن».

وأورد العق ييل اذا احلديث يف ترمجة سعيد بن راشد ،ونقل تضعيف ابن
معني لسعيد بن راشد ،ثم قا " :وقد روى اذا املتن بتري اذا اهسناد من ومه
االال".
انظر الضعفاء للعقييل (.)105/2

+
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فهو ثابت عند العقييل من اذا الومه الذي ذكره.
وقد رأى احلجوري اذا الكيع الذي قاله العقييل ،في ندري ملاذا
ينقله.
ورواه البيهق

يف السنن الكربى ( )399/1بإسناده إىل أيب القاسم

البتوي ،به.
ثم قا البيهق  ":أخربنا أبو احلسن بن الفضل القاان ببتداد ،نا عبد اهلل بن
معفر بن درستويه ،ثنا يعقوب بن سفيان ،ثنا احلميدي ،ثنا حفص بن غياث،
حدثن الشيباين عن عبد العمليمل بن رفيع ،قا  :رأيت أبا ُمذورة ماء وقد أ ّذن
إنسان قبله ،فأذن ثم أقاع.
واذا إسناده احيال شااد ملا تقدع".
أما احلديث ال اين لملياد بن احلارث:
فقد أورده أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )1209/3رقم (.)3044
اس ِم ب ِن ا ِ
ُمَم ُد بن ا ْل َق ِ
ِ
اش ٍم،
قا
َ :حد َثنَا ُ
ْ َ
يل ْب ِن َح َس ٍن ،ثنا ُ ْ ُ
ُمَم ُد ْب ُن َع ي
ثنا أَ ِيب ،ثنا قريش ْب ُن َعاَ ٍاء[  ، ]1ثنا ُس ْفيَا ُن ال ْو ِر ُّيَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َم يد ِهَ ،ع ْن
ِ
اد ب ِن ْ ِ
ِ
ب الْعِل ْ َم َتكَف َل ا هللُ
الص َدائ ي َ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهللِ َ « :م ْن طَلَ َ
احل ِارث ُّ
ِز َي ْ
َ
بِ ِر ْز ِق ِه».

[  ]1كذا ،اوابهُ (:يو ُن ُس بن عااء) كا يف مصادر التخريج اآلتية.
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أقول:
رامعت تأريخ با اد و تأريخ أصبهان فلم يتبني يل من او ُممد بن
ٍ
ترمجة لقريش بن عااء.
عيل بن احلسن يف اذا اهسناد ،وكذلك أقف عىل
واذا احلديث أورده اخلايب البتدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب
السامع برقم (.)70
قا

 :أخربنا أبو معفر ُممد بن معفر بن عين الوراق ،أنا عمر بن

أمحد بن يوسف الدال  ،نا ُممد بن قاسم بن ااشم السمسار ،نا أيب ،نا
يونس بن عااء نا سفيان ال وري ،عن أبيه عن مده ،عن زياد بن احلارث
ب الْعِلْ َم تَكَف َل اهلل ُ ب ِ ِر ْزقِ ِه».
الصدائ قا  :سمعت رسو اهلل
يقو َ « :م ْن طَلَ َ
وأورد اخلايب أيضا يف تأريخ با اد برقم (.)1486
قا " :أخربنا أبو بكر الربقاين،قا  :أخربنا أبو بكر ُممد بن عبد اهلل بن
إبراايم الشافع  ،قا  :حدثنا أبو بكر ُممد بن القاسم بن ااشم بن سعيد
البملاز البتدادي إميء ،حدثنا أيب :القاسم بن ااشم ،قا  :حدثنا يونس بن
عااء ،قا  :حدثنا سفيان ال وري عن أبيه عن مده عن زياد بن احلارث
الصدائ  ،به مرفوعا.
ثم قا اخلايب" :غريب من حديث ال وري عن أبيه عن مده ،ال أعلم رواه
إال يونس بن عااء ،غري أن أمحد بن حييى بن ُزكري املرصي قد حدث به عن
إسحاق بن إبراايم بن موسى عن أيب ُزفر سعيد بن يمليد قرابة حجاج األعور،
عن أيب نارشة عن ال وري ،ولعل أبا نارشة او يونس بن عااء ،فاهلل أعلم".
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رما إسناد اخلايب معروفون ،أئمة ،إال يونس بن عااء أورده ابن حبان
يف اجملروحني برقم (.)1243
وقا فيه ":يروي العجائب ،ال لوز االحتجاج به إذا نفرد".
وذكر م الني من غرائبه.
أما قريش بن عااء الوارد يف إسناد أيب نعيم فلم أقف له عىل ترمجة كا
أسلفت ،وال او يونس بن عااء وحترف عند أيب نعيم أو او غريه؟ ،ال
نستايع اجلملع هبذا وال بذا .
وعلى كل حال فلزياد بن احلارث حديثان :
أحدمها :ثابت عنه ،ويعتضد بعمل أك ر الع لاء به وبشااده من حديث ابن
عمر.
وثانيها :عيف.
وحيث ظهر للقارئ أن حلذا الصحايب حدي ني أحدمها احيال ،في يصال
إيراده يف ا ملفاريد الضعيفة وال يف احيال املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
تعسف املُ ْس َت ْد ِر يف استدراكه عىل حديث زياد بن احلارث الصدائ
تعسفا مشينا ،خلص منه بركوب عدد من األخااء:
التعسف األول :يف شأن عبدالرمحن بن زياد بن أنعم اهفريق وقد أمجل

ترمجته ال مذي والنووي وغريمها بقوحلم :عيف عند أال احلديث ،وخلص
احلافظ ابن حجر ذلك يف التقريب  ،فقا  :عيف يف حفظه.
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وقا ابن حبان :يروي املو وعاا عن ال قاا ويدلس عن ُممد بن
سعيد املصلوب .وقا ابن القاان :او من أال العلم والملاد بي خيف وكان
عيف بك رة رواية املنكراا واو أمر

من الناس من يوثقه لكن احلق أنه

يع ي الصاحلني ك ريا لقلة نقدام للرواة ولذلك قيل نر الصاحلني يف يشء
أكذب منهم يف احلديث .اام
وبالغ ابن حملع ،فقا  :االك.
واملستدر نفسه يضعف يف حتقيقاته بعبد الرمحن بن زياد ابن أنعم عند
حديث رقم( )902من الذريعة

( )1059فقا  :حديث عيف يف إسناده

عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اهفريق
عفوه .وقا

عيف .قا الذاب فيه يف الكاشف :

ال مذي :رأيت البخاري يقوي أمره .وقا

احلافظ يف

التقريب  :عيف يف حفظه.
ونقل قو ال مذي ونقل عن اهماع أمحد أنه قا  :ال أكتب حديث
اهفريق  .و يعقب عليه انا كا عقب انا.
وأما قو املُ ْستَ ْد ِر عن قو اهماع أمحد ال أكتب عن اهفريق  ،فقا :

ألين رأيت أنه روى عنه اذا احلديث ،وكتبه عنه يف املسند ،فالظاار :أن قو
اهماع أمحد ال أكتب عنه ال يصال عنه.

قلتُ :ناقل اذا عن اهماع أمحد او ال مذي ،وقد قا يف علله

الصاري " :وما كان فيه من ذكر العلل يف األحاديث والرما والتاريخ فهو ما
استخرمته من كتاب
إساعيل..إلخ".

التاريخ

وأك ر ذلك ما ناظرا به ُممد بن
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وانا ما يعضد قو ال مذي فقد قا املروذي :قيل له[ :يعن  :أليب
عبد اهلل] :يروى عن اهفريق ؟ قا  :ال ،او منكر احلديث( .سؤالته) (.)204
وقا أمحد بن احلسني ال مذي :سمعت أمحد بن حنبل يقو  :ال تكتب
ألربعة :موسى بن عبيدة ،وإسحاق بن أيب فروة ،ومو يرب ،وعبد الرمحن بن
زياد .ضعفاء العقيلي (.)1732
في جما الستظهار املستدر انا؛ بعدع احة اذا القو  ،وال أنه غري رأيه
فيه وقد يقا  :لعل اهماع أمحد أراد ال أكتب عنه احتجاما به فإن اهماع أمحد
قد كتب عن م ل اهفريق وعمن او دونه.
ثانيًا :مجلة قو ال مذي والعمل عىل اذا عند أك ر أال العلم أن اذا

يقوي اذا احلديث مع أنه يرى أ م يضعفونه نقل القو بضعفه عن أال
احلديث فانظر عىل تتافل عن تضعيف ال مذ ي للحديث بقوله ال نعرفه إال من
حديث اهفريق  ،واهفريق

عيف عند أال احلديث عفه حييى بن سعيد

وغريه ،وقا أمحد :ال أكتب حديث اهفريق  ،فال مذي يض ّعف احلديث
تضعيفا وا حا ،واملُ ْستَ ْد ِر يقابل اذا الو وح بقوله الظاار أن ال مذي ساق
اذا القو يقوي به اذا احلديث ،واذا من قلب احلقائق.
وغري خاف عىل األئمة أن احلديث يكون

عيفا ويبنون احلكم عىل

أاو أخرى تتن عنه ال عىل أن احلديث يقوى بذلك.
وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة اهماع ابن باز
إن احلديث

عيف

 :ما معنى قو العلاء:

يصال ولكن مرى العمل عليه ،وعىل العكس يكون

احلديث احيحا ولكن العمل عىل خيفه؟
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فأجابت :معنى أن يكون احلديث عيفا ولكن مرى العمل عليه :أن يكون

احلديث عيفا من مهة متنه أو من مهة سنده؛ لضعف حفظ راويه أو إرساله،
أو تدليسه ،أو مهالته ونحو ذلك ،في يكون حجة بذاته لكن ما د عليه من
احلكم واملعنى يكون معموال به؛ ملج ء احلديث من طرق أخرى تقويه ليس
فيها

عف ،أو لقياع أدلة أخرى احيحة تد عليه من القرخن أو السنة

الصحيحة أو عمل الصحابة أو إمجاع العلاء ،فيعمل به بذلك .وم ا ذلك :ما
رواه ال مذي يف مامعه عن ابن عباس

عن النب

أنه قا  « :من مجع

بني الصيتني من غري عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» .ورفع اذا إىل النب
فيه نظر.
ومع ذلك قا ال مذي عقبة( :العم ل عىل اذا عند أال العلم) .يعن :
اعتبار أن اجلمع بني الصيتني من غري عذر ُمرع ومن الكبائر كعمر

،

ولقو اهلل تعاىل ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ) [مريم ،]59:وقوله سبحانه (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ) [املاعون ]5:وم ا ذلك أيضا :حديث أيب أمامة الباايل
قا  :قا رسو اهلل

 « :إن املاء ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل رحيه

أو طعمه أو لونه» رواه ابن مامه وغريه ،واو حديث عيف عند أئمة احلديث ،
لكن حكمه ومعناه احيال معمو به.
قا النووي

 :اتفق املحدثون عىل تضعيفه ،واملراد تضعيف رواية

االست ناء ال أال احلديث ،فإنه قد ثب ت يف حديث بئر بضاعة ولكن اذه المليادة
قد أمجع العلاء عىل القو بحكمها .قا ابن املنذر" :أمجع العلاء عىل أن
املاء القليل والك ري إذا وقعت فيه نجاسة فتريا له طعا أو لونا أو رحيا فهو
نجس" .فاهمجاع او الدليل عىل نجاسة ما تتري أحد أواافه ال اذه المليادة.
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وأما معنى كون احلديث احيحا ومرى العمل عىل خيفه :فهو أن يكون
احلديث منسوخا بدليل احيال متأخر عنه ،أو يكون احلديث احيحا خالفه
حديث أاال منه ،وال يمكن العمل هبا أو اجلمع بينها بتخصيص أو تقييد
وغري ذلك من وموه اجلمع بينها ،فريمال أئمة احلديث العمل بأحدمها وتر
اآلخر ،عمي باملرمحاا املعتربة رشعا ،م ل عمل الصحابة به أو ك رة رواته
ونحو ذلك ،ويعترب احلديث املرموح شاذا لومود ما او أاال منه.اام
من فتاوى اللجنة ال ائمة ()..192/3
ثالثًا :إننا قد نقلنا عن أال العلم تضعيف حديث ابن عمر الذي أشار إليه

ال مذي بقوله ،ويف الباب عن ابن عمر وأن يف إسناده سعيد بن راشد السا ،
قا النسائ " :م و " .فذاب املُ ْستَ ْد ِر ي نقل احلديث و يعبأ ب اذا

الرمل ابن راشد بل ي نقل حتته أنه روي من ومه خخر االال ،وقد علم
املُ ْستَ ْد ِر أن الومه اآلخر او طريق اهفريق وأنه عيف إنا االال يف
املتابعاا وال متابع له عليه ليوام أن حديث ابن عمر اذا قد روي من غري

طريق سعيد بن راشد.
رابعًا :أن ابن امللقن قا يف الب ر املنري ( )260/6حتت حديث ابن

عمر أن املبهم فيه الذي أذن او الصدائ نفسه فعاد احلديث إىل أنه حديث
الصدائ أما معله عن ابن عمر ففيه سعيد بن راشد م و إال يعترب با تفرد به
وحلذا أنكره العلاء كا يف الب ر املنري (.)461- 460/6
قا أبو حاتم كا يف العلل رقم ( :)336اذا حديث منكر وسعيد
عيف احلديث ،وقا مرة :م و  ،وقا ابن عدي يف ترمجته سعيد بن راشد:
ال يتابعه عىل رواياته أحد .وقا ابن حبان :ينفرد عن ال قاا باملعضيا.
وقا البخاري :منكر احلديث.
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وقا العقييل يف الضعفاء رقم (: )575
ِ
حي َيى ْب َن م ِع ٍ
ني
اس َقا َ َ :س ِم ْع ُ
َحد َثنَا ُ
يسى َقا َ َ :حد َثنَا َعب ٌ
َ
ت َْ
ُمَم ُد ْب ُن ع َ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
يش ٍء.
َقا َ َ :س ِع ُ
يد ْب ُن َراشد السا ُ َي ْرويَ « :م ْن أَ ذ َن َف ُه َو ُي ق ي ُم» َل ْي َس َحدي ُ ُه ب َ ْ

وأمهل املُ ْس َت ْد ِر اذه األقوا يف نكارة احلديث ومن تفرد به ،وملا نقل
عن العقييل يفصال بإنكاره للحديث وأنه ليس بيشء ،بل قا  :نقل تضعيف

ابن معني لسعيد.
قلتُ :بل

عفه ،و عف حدي ه اذا بعينه ،وقا  :ليس حدي ه بيشء.

فأين األمانة العلمية يف النقل.
خامسا :قد اطلع املُ ْستَ ْد ِر عىل ترمجة سعيد بن راشد سواء فيا قاله

النسائ أنه م و أو غريه.

ومع اذا يستشهد بحدي ه مع أنه م و فهل امل وكون يصلحون عنده يف
الشوااد ،ومن من أال احلديث سبقه إىل االستشهاد هبم.
سادسا :أن احلديث قد

عفه أئمة الشأن و يعارض أحد تضعيفهم له

بحجة.
فممن ضعفه:
ال مذي ،وأبو حاتم ،وابن حجر يف التلخيص ( ،)3090وابن امللقن
كا سبق ،والبتوي يف شرح السنة ( ،)302/2والعقييل إذ نقل إعيله ،وابن
السكن كا يف اإلصابة  ،والبيهق وأعداد غريام.
ومن أحسن من ساق علله و ّعفه هبا العيمة األلباين
الضعيفة رقم ()108/1رقم ( )35واذا كيمه بتامه:

يف
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قا

 «:من أذن فليقم» ال أصل له بهذا اللفظ .

وإنا روى بلفظ  « :من أذن فهو يقيم» رواه أبو داود وال مذي وأبو نعيم يف
" أخبار أابهان (  ) 266 - 265 / 1وابن عساكر ( ) 467 - 466 / 9
وغريام من طريق عبد الرمحن بن زياد اهفريقى عن زياد بن نعيم احلرضم
عن زياد بن حارث الصدائ مرفوعا .
واذا سند عيف من أمل اهفريقى اذا  ،قا احلافظ يف التقريب :
عيف يف حفظه  ،و عفه ال مذي فقا عقب احلديث  :إنا نعرفه من
حديث اهفريقى  ،واو عيف عند أال احلديث " .
و عف احلديث أيضا البتوي يف شرح السنة (  ) 302 / 2وارتضاه
اهماع النووي اجملموع (  ) 121 / 3وأشار لتضعيفه البيهق يف سننه
الكربى ( . ) 400 / 1
وأما قو ابن عساكر " :اذا حديث حسن" ،فلعله يعن حسن املعنى .
وقد ذاب إىل توثيق اهفريقى املذكور بعض الفضيء املعارصين وبناء
عليه ذاب إىل أن حدي ه اذا احيال !
وذلك ذاو منه عن قاعدة :اجلرح مقدع عىل التعديل إذا تبني سبب
اجلرح ،واو ّبني انا واو سوء احلفظ  ،وقد أنكر عليه اذا احلديث وغريه
سفيان ال وري .
وروى احلديث عن ابن عمر ولكنه عيف أيضا  ،رواه عبد بن محيد يف
املنتخب من مسن ه (  ) 2 / 88وأبو أمية الارسويس يف مسند ابن عمر،
( ) 1 / 202وابن حبان يف الضعفاء (  ) 324 / 1والبيهق والارباين ( / 3
 ) 2 / 27والعقييل يف " الضعفاء ( ص .) 150

زياد بن احلارث الصدائي

'253
(

و عفه البيهق أيضا فقا  :تفرد به سعيد بن راشد واو عيف وكذا قا
احلافظ ابن حجر يف التلخيص ( )10/ 3قا  :و عف حدي ه اذا
أبو حاتم الرازي وابن حبان يف الضعفاء .
وعنه رواه شيخ اهسيع ابن تيمية يف " أربعون حدي ا " ( ص . ) 24
قلتُ :ونص كيع أيب حاتم كا يف علل احل يث

البنه قا ( رقم

 : )326وقا أيب  :اذا حديث منكر  ،وسعيد عيف احلديث  ،وقا مرة :
"م و

احلديث" .وقد بسات الكيع عىل

عف اذا احلديث يف

كتايب ضعيف سنن أبي داود ( رقم . ) 83
وأما قو العقييل عقب حديث ابن عمر  :وقد روي اذا املتن بتري اذا
اهسناد من ومه االال  ،فإن أراد طريق اهفريقى فهو غري مسلم ملا عرفت من
عفه  ،والعقييل نفسه أورده يف الضعفاء (  ، ) 232وإن أراد طريقا ثال ا
فلم أعرفه .
ورواه ابن عدي ( )1/295من حديث ابن عباس ،وفيه ُممد بن
الفضل بن عاية واو متهم بالكذب كا تقدع وقا ابن عدي  :عامة حدي ه ال
يتابعه ال قاا عليه.
ومن خثار اذا احلديث السيئة أنه سبب هثارة النملاع بني املصلني كا وقع
ذلك غريما مرة  ،وذلك حني يتأخر املؤذن عن دخو املسجد لعذر  ،ويريد
بعض احلاضين أن يقيم الصية  ،فا يكون من أحدام إال أن يع ض عليه
ُمتجا هبذا احلديث  ،و يدر املسكني أنه حديث عيف ال لوز نسبته إليه

+
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فضي عن أن يمنع به الناس من املبادرة إىل طاعة اهلل تعاىل  ،أال وا إقامة
الصية.اام
أما قو املُ ْستَ ْد ِر  :حلذا الصحايب حدي يان ،فهو قو باطل فإن زياد بن
احلارث الصدائ ليس له سوى اذا احلديث الضعيف املذكور فيه« :من أذن
فهو يقيم» .كذا يف أاو السنة

خترج له سوى اذا احلديث ،وكذا يف

ترامجة من االستيعاب البن عبد الرب ( )829و أس الاابة البن األثري
( )1793و معرفة الصحابة
( )5286و مسن أمح

( )169/4و جامع املساني

مجع فيه أام كتب السنة وا
البزار و مسن أبي يعلى

للبتوي( )888و الكبري

للارباين رقم
البن ك ري الذي

الكتب الستة و مسن أمح

و مسن

يذكروا له سواه فمنهم من ساقه ماوال ومنهم من

أخذ منه بعضا كقوله « :من أذن فهو يقيم».
بل نص احلافظ ابن حجر أنه له اذا احلديث فقا يف اإلصابة رقم
قصة إسيمه ،وفيه «:من أ ّذ ن فهو يقيم» أخرمه
( :)2903له حديث طويل يف ّ
السكن:
السنن ،ويف إسناده اهفريق  ،قا ابن ّ
أمحد باوله .وأخرمه أاحاب ّ
يف إسناده نظر.اام

وذكره ابن اجلوزي يف التلقيح  :من رواة احلديث الواحد.
ونقل السيوط يف حسن احملاضرة  :زياد بن احلارث الصدائ  .بضم
املهملة .قا ابن الربيع :شهد فتال مرص ،وألال مرص عنه حديث واحد...وقا
ابن سعد :نمل بمرص ،روى عنه املرصيون .اام
وقا اخلملرم يف اخلالصة  :احايب له حديث.

زياد بن احلارث الصدائي

'255
(

وأما حديث « :من طلب العلم تكفل اهلل برزقه» ،فهو حديث مو وع ،وقد
كفانا اهماع األلباين

مؤنة بح ه ،فقا يف الضعيفة رقم (:)4620

"« من طلب العلم تكفل اهلل برزقه».،موضوع"
أخرمه أبو ُممد األردبييل يف الفوائ

( ، )2 /187وابن محكان

يف فوائ ه ( ، )2 /160 /1واخلايب يف تارخيه ( ، )180 /3والقضاع
( ، )1 /32وابن عساكر ( ، )2 /426 /11والضياء يف املنتقى من مسموعاته
مبرو ( )2 /136عن يونس بن عااء  ،عن سفيان ال وري عن أبيه عن مده عن
زياد بن احلارث الصدائ مرفوعا .
وقا اخلايب " :غريب من حديث ال وري عن أبيه عن مده  ،ال أعلم
رواه إال يونس بن عااء ؛ غري أن أمحد بن حييى بن زكري املرصي قد حدث به
عن إسحاق بن إبراايم بن موسى عن أيب زفر سعيد بن يمليد  -قرابة حجاج
األعور  -عن أيب نارشة  ،عن ال وري  .ولعل أبا نارشة او يونس بن عااء  .فاهلل
أعلم" .
قلتُ :واذا إسناد مو وع ؛ خفته يونس بن عااء  -واو الصدائ  -؛ قا

ابن حبان " :ال لوز االحتجاج بخربه" .

وقا احلاكم  -وكذا أبو نعيم ": -روى عن محيد الاويل املو وعاا" .
وذكر مد ال وري فيه غريب ؛ قا الذاب " :ال أعرف جلد ال وري ذكرا إال
يف اذا اخلرب" .
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وزعم احلافظ يف اللسان " :أن الضمري يف قوله " :عن مده" ليونس ال
ال وري ؛ فإن يونس املذكور  :او ابن عااء بن ع ان بن ربيعة بن زياد بن
احلارث الصدائ " !
قلتُ :واذا خاأ والدليل كا ترى ؛ فإن كون يونس او ابن عااء بن

ع ان  ...ال يد عىل الملعم املذكور بومه من الوموه ؛ فإن الضمري يف
"مده" او بي ريب نفس الضمري يف "أبيه" ،وليس او بدااة إال لسفيان
ال وري .واهلل أعلم .
ثم إن االحتا الذي ذكره اخلايب يف أيب نارشة وأنه او يونس بن عااء
وارد ؛ فإن اهسناد إليه مظلم ؛ رماله

ي مم حلم ؛ سوى ابن زكري ؛ مذكور

يف اللسان ؛ وقا ":قا الدارقان  :ليس بيشء يف احلديث" .
فيحتمل أن يكون او الذي ذكر يونس هبذه الكنية " :أيب نارشة" تدليسا !
ولذلك قاال يف امليزان و اللسان ":أبو نارشة  -كذا بالراء املهملة  -ال
يعرف"".اام
قلتُ :فبان هبذا عدع ثبوا اعتبار اذا احلديث لملياد؛ ألنه مو وع ال
عربة به .ولل ُم ْستَ ْد ِر من املعار ة باملو وعاا واالستشهاد هبا يف أعداد
املوا ع من اذا الكتاب وال أظنه لهل أن املو وعاا ال لوز املعار ة
هبا وال االستشهاد هبا ولكنه بنى استدراكه اذا عىل التلفيق ال عىل حتقيق
العلم والتجرد للحق ،ونسأ اهلل عافيته.
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"- 59سخربة األزدي.
م مم يف

اإلصابة

رقم ( ،)3105و أس

الاابة

(،)1943

و االستيعاب (.)1135
قا اهماع ال مذي

يف العلم ( 5رقم :)2648

حدثنا ُممد بن محيد الرازي ،عن ُممد بن املعىل عن زياد بن خي مة

عن أيب داود عن عبد اهلل بن سخربة عن أبيه

عن النب

 ،قا  « :من

طلب العلم كان كفارة ملا مىض».اام
قا أبو عيسى :اذا حديث عيف اهسناد أبو داود ُيضعف.
قا  :وال تعرف لعبد اهلل بن سخربة كبري يشء وال ألبيه.
واسم أيب دا ود نفيع األعمى تكلم فيه قتادة وغري واحد من أال العلم.
قلت ُ :ممد بن محيد الرازي كذاب كا يف التهذيب وأبو داود
األعمى اسمه نفيع بن احلارث احلمداين الدارم م و قاله الدارقان
والدواليب وقا ابن عبد الرب :أمجعوا عىل عفه ّ
وكذبه بعضهم أمجعوا عىل
تر الروايه عنه.اام
وعبد اهلل بن سخربة جمهو كا يف التقريب .

+
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ُ )1ممد بن محيد الرازي يف التقريب " :حافظ

عيف ،وكان ابن

معني حسن الرأي فيه".
وقا الذاب يف الكاشف " :و ّثقه مجاعة واألوىل تركه".
ُ )2ن ِسب إىل سخربة حدي ان ،ال حديث واحد.
أوردمها أبو نعيم يف املعرفة ( ،)1441- 1440/3رقم (،3653
:)3653، 3655 ،3654
- 3653قا

 " :حدثنا أبو بكر الالح  ،حدثن

أمحد بن عيل

األسفذين ،ثنا ُممد بن عمران ،ثنا ُممد بن املعىل ،عن زياد بن خي مة ،عن
قا  « :م ن أعا

أيب داود ،عن عبد اهلل بن سخربة ،عن سخربة ،أن النب
فشكر ،وابتيل فصرب ،وظ َل م فاستتفر ،و ظُ لم فتفر» ،ثم سكت ،فقيل :ماله يا
رسو اهلل قا  « :أولئك حل م األمن وام مهتدون».
- 3654وحدثناه أمحد بن معفر بن سلم ،حدثنا أمحد بن عيل األبار،
حدثنا ُممد بن محيد ،حدثنا ُممد بن املعىل م له.
رواه بعض املتأخرين من حديث عيل بن بحر ،فقا  :حدثنا ُممد بن
العيء الكويف ،نمل الري ،عن زياد بن ع ان ووام فأسقط امليم من املعىل،
ونسب زيادا إىل ع ان بد خي مة.
ِ
احل َس ُن ْب ُن إِ ْس َح َ
يل ْب ُن
َ - 3656و َحد َثنَا ُه ُس َليْ َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
مح َد ،ثنا ْ َ
اق ،ثنا َع ُّ
ُمَم ُد بن ا ْلممعىل الر ِازيَ ،عن ِزي ِ
اد ْب ِن َخيْ َ َم َةَ ،ع ْن أَ ِيب َد ُاو َد ،بِ ِه َس َواء.
ْ َ
ُّ
َب ْح ٍر ،ثنا ُ ْ ُ ُ َ
ُمَم ِد ْب ِن ا ْلم ُم َعىل،
ُمَم ُد ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ُز َن ْي ٍجَ ،ع ْن ُ
َو َر َوا ُه أَ ُبو َغسا َن الر ِاز ُّي ُ

ِم ْ َل ُه.
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ٍ
ِ
الر يي.
َو ُ
ويف ،ا ْنتَ َق َل إِ َىل ي
ُمَم ُد ْب ُن المْ ُم َعىل ُا َو ا ْب ُن أَخ ُز َبيْدُ ،ك ِ ي
مح ٍ
َ - 3656حد َثنَا إِ ْس َح ُ
اد ،ثنا
ُمَم ِد ْب ِن َ
مح ِن ْب ُن ُ
مح َد ،ثنا َعبْ ُد الر ْ َ
اق ْب ُن أَ ْ َ
ُمَم ُد بن المْمعىلَ ،عن ِزي ِ
ُمَم ُد بن ُ َ ٍ
اد ْب ِن َخيْ َ َم َةَ ،ع ْن أَ ِيب َد ُاو َدَ ،ع ْن
ْ َ
محيْد ،ثنا ُ ْ ُ ُ َ
ُ ْ ُ
ِ
َعبْ ِد اهللِ ْب ِن َس ْ
ار ة ملَِ ا
رب َةَ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهللِ
َ « :م ْن طَلَ َ
ب ا ْل ع ْل َم َك ا َن َك ف َ
خََ
ىض».
َم َ
ِ
يل ْب ُن َب ْح ٍر َف َقا َ َ :ع ْن أَ ِيب َد ُاو َدَ ،ع ْن َس ْ
رب َةَ ،و َ ْ َي ْذ ُك ْر َع ْب َد اهللِ.
خََ
َر َوا ُه َع ُّ
ُمَم ِد ْب ِن
ُمَم ٍد الر ِاز ُيو َنَ ،ع ْن ُ
ُمَم ُد ْب ُن ِم ْه َرا َنَ ،و ُز َن ْي ٌجَ ،و ُم َقاتِ ُل ْب ُن ُ
َو َر َوا ُه ُ
رب َةَ ،ع ْن َس ْ
محيْ ٍدَ ،و َقا ُلواَ :ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن َس ْ
رب َة".
ُمَم ِد ْب ِن ُ َ
المْ ُم َعىل َك ِر َوا َي ِة ُ
خََ
خََ
وذكرمها احلافظ ابن حجر يف اإلصابة برقم (. )3098
وذكرمها ابن األثري يف أس الاابة رقم (.)1043
وبدأ باحلديث الذي

يذكره احلجوري.

أما ابن عبد الرب فأورد ترمجة سخربة
( ،)1135فاقترص عىل إيراد احلديث الذي

يف االستيعاب برقم
يذكره احلجوري و يرش إليه.

ونصه عند ابن عبد الرب:
قا  « :من ابتيل

" عن أيب داود عن عبد اهلل بن سخربة عن أبيه أن النب
فصرب ،وأعاى فشكر ،وظ ُلم فتفر ،وظلَم فاستتفر» .ثم سكت النب

قيل:

فا له يا رسو اهلل؟ قا  « :أولئك حلم األمن وام مهتدون»".
فا أدري ما او قصد احلجوري من جتاال اذا احلديث ال اين.
وعىل كل حا ال يصال إيراد ترمجة سخربة
باملفاريد.

يف كتاب خاص

+
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قال أبو عبد الرمحن:
من سوء تصرف املُسْتَدْرِك يف نقده على حديث سخربة:
أنه نقل كيع احلافظ يف التقريب عىل ُممد بن محيد الرازي وأ عرض
عن تكذيب من كذبه كا يف التهذيب .
وقد كذّبه مجاعةٌ:
 - 1قا االال بن ُممد األسدي :ما رأيت أحدا أحذق بالكذب من
رملني :سليان الشاذكوين ،وُممد بن محيد كان حيفظ حدي ه كله.
 - 2وقا ابن أخ أيب زرعة :سألت أبا زرعة عن ُممد بن محيد فقلت له:
كان يكذب ،فقا  :برأسه نعم كان يتعمد.
 - 3وقا ابن خراش :كان واهلل يكذب.
 - 4وكذبه أبو حاتم.
 - 5وقا النسائ

فيا سأله عنه محملة الكناينُ :ممد بن محيد ليس

بيشء .وقا يف مو ع خخرُ :ممد بن محيد كذاب.
 - 6وكذا قا ابن واره.
 - 7وقا إسحاق الكوسج :أشهد أنه كذاب.
فهؤالء سبعة من أئمة اجلرح والتعديل كذبوه ،وأعرض املُ ْستَ ْد ِر

عن

تكذيبهم واع ض بقو ابن حجر يف التقريب  :حافظ عيف كان ابن معني
حسن الرأي فيه.
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قلتُ :واذا االع اض من املُ ْس َت ْد ِر عبارة عن عناد ومد  ،بدليل أنه

ال خيالف قو األئمة يف ُممد بن محيد يف تعليقه يف كتابه الذريعة إىل بيان
مقاص كتاب الشريعة ( )524/2قا :
"فوائد يف علم اجلرح والتعديل

واذا فيه ُممد بن محيد الرازي ،وفيه كيع عند املحدثني؛ يملكيه اهماع
أمحد ،وينتقده غريه ويض يعفه ويبالغ يف تضعيفه (  ،)1وممن يضعفه
ابن خمليمة

 ،فقيل له :اهماع أمحد يعدله أو يمل يكيه ،فقا " :لو عرفه أمحد

كا عرفناه ملا زكاه" ( .)2
واذا منهج يسري عليه أال السنة واجلاعة وأئمة احلديث؛ واو أن من علم
حجة عىل من

يعل م ،وأن اجلرح مقدع عىل التعديل ،وأنه ال غضا ة يف اذا

وال نقص من أي إماع َيملك رمي ،ثم يأيت من او م له أو دونه في بت باحلجة
والرباان الاعن يف اذا الرمل الذي زكاه ذلكم اهماع ،ال ري يف اذا وال
حرج ،وال يقا أن اذا تنقص ،وال يقا خمالفة ،وال يشء؛ أل م يدورون مع
احلجج والربااني ،ال يريدون إال احلق ،وال يريدون إال ومه اهلل عمل ومل ،في
تأخذام يف اهلل لومة الئم ،ما يقو  :زكاه أمحد ،زكاه الشافع ؛ ملاذا أمرحه؟!
(  )1قا يف حاشية الذريعة  :قا أبو نعيم بن عدي :سمعت أبا حاتم ُممد بن إدريس الرازي يف منملله
وعنده عبد الرمحن بن ي وسف بن خراش ومجاعة من مشايخ أال الري وحفاظهم ،فذكروا ابن محيد،
حيدث با يسمعه ،وأنه يأخذ أحاديث أال البرصة
فأمجعوا عىل أنه عيف يف احلديث مدا ،وأنه ي
والكوفة فيحدث هبا عن الرازيني .تاريخ با اد ( ،)261/2تهذيب التهذيب (.)114- 113/9
(  )2تهذيب التهذيب ( ،)115/9ا برقم [ ،]181و ميزان االعت ال ( )350 /3برقم [.]7453
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ال ،ما يقولون اذا الكيع ،بل يصدعون باحلق ،ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدور
رحبة ،ال يرون يف ذلك حرما أبدا.
لكن اآلن نحن يف عرص الظلاا واجلهل الك يف الذي ابه أال البدع
واألاواء عىل منهج أال السنة واجلاعة ،فاهماع أمحد إماع أال السنة ،وال
أحد :إن خمالفة وارة البخاري وأيب زرعة ،وأيب حاتم ،وابن خمليمة،
قا
ٌ
وغريام ممن مرحوا ُممد بن محيد ،قالوا :إ م ينتقصون أمحد أو خيالفه
كلهم ،فتجد أاحاب أمحد وجتد أاحاب الشافع إذا زكى م ل ُممد بن
إبراايم بن أيب حييى ومرحه غريه ،تلقوا اذا اجلرح بالقبو  ،وما قالوا :واهلل
إمامنا زكاه ،حاشاام أن يقولوا اذا!
واكذا -يا إخوة -تربوا عىل اذا املنهج املبار الايب ،ولب تر
التعصب ألي شخص كائنا من كان ،إال ُممدا اىل اهلل عليه وعىل خله وسلم
يدور مع احلق أينا دار ،وأاحاب ُممد كذلك يدور معهم احلق أينا داورا،
إال إذا اختلفوا فالرامال من أقواحلم ما يدعمه الدليل ،ومن عداام ٌ
فكل يؤخذ
من قوله ويرد -ر وان اهلل عليهم واىل اهلل عىل نبينا ُممد .-
ابن مرير إماع حيدث عن ابن محيد ،نقو  :اذا األثر يرويه ابن مرير من
طريق ُممد بن محيد عيف ،وابن مرير يروي عنه ،فلعله ممن زكاه ،ولكن
ندور مع احلجة ،فمن مرح ّقدع احلجة عىل مرحه ( ." )1
(  )1وقا املُ ْس َت ْد ِر يف احلاشية :قا سعيد بن عمرو الربذع  :قلت أليب حاتم أاال ما اال عند يف
ُممد بن محيد الرازي أي يشء او؟ فقا يل :كان بلتن عن شيخ من اخللقانني أن عنده كتابا عن أيب
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حسن الرأي يف إبراايم بن أيب حييى،

وإبراايم بن أيب حييى :كذاب.
وكان سليان بن داود الشاذكوين حافظا كا يف ميزان االعت ال  ،قا :
سليان بن داود الشاذكوين البرصي احلافظ وكان يكذب يف احلديث ،وقيل:
كان يتعاطى املسكر ويتامن.
 - 1االع اض ال اين ل ل ُم ْس تَ ْد ِر :
قولهُ :ن سب إىل سخربة حدي ان ال حديث واحد.
أقول :إن كنت مقتنعا بأنه له حدي ان فلاذا تشكك يف ال اين بقولك :نسب

و جتملع بأنه له حدي ان ،فهذا يد أنك غري مقتنع بنسبة ال اين الذي تملعمه.

زاري ،ف أتيته فنظرا فيه ،فإذا الكتاب ليس من حديث أيب زاري ،وا من حديث عيل بن جمااد ،فأبى أن
يرمع عنه ،فقمت وقلت لصاحب  :اذا كذاب ال حيسن أن يكذب.
قا  :ثم أتيت ُممد بن محيد بعد ذا  ،فأخرج إيل ذلك اجلملء بعينه ،فقلت ملحمد بن محيد :ممن
سمعت اذا؟ قا  :من عيل بن جمااد ،وقع الكتاب إىل حاذق ال لهل ما بني عيل إىل أيب زاري ،وكتبت
منه أحاديث وقرأاا عيل ُممد بن محيد وقا فيها :حدثنا عيل بن جمااد ،فأسقط يف يدي وحتريا!
فأتيت الشاب الذي كان مع يوع أتيت ذلك الشيخ فأخذا بيده فرسنا مجيعا إىل الشيخ فسألناه عن
الكتاب الذي كان أخرم ه إلينا يومئذ ،فقا  :ليس الكتاب عندي اليوع قد استعاره من ُممد بن محيد منذ
أياع!
قا يل أبو حاتم :فبهذا استدللت عىل أنه كان يومئ إىل أنه أمره مكشوف!
قا الربذع  :وقا يل حجاج بن محملة :ال سمعت من أيب زرعة ومن أيب حاتم يف ُممد بن محيد شيئا
وا حا يعمل عليه ف حدثته هبذه احلكاية فقا يل حجاج ما بلتن عنه يشء أو ال من اذا ،سؤاالت
الربذعي أليب زرعة ( )740- 738/2و تاريخ البا اد ( )264- 263/2و تهذيب التهذيب .اام
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وها أنا أضيف لك مزيد مقنعات أن سخربة له حديث واحد:
قا احلافظ اململي يف تهذيب الكمال :
" - 2185سخربة ،والد عبد اهلل بن سخربة ،يقا  :له احبة.
روى حدي ه أبو داود األعمى (ا) ،عن عبد اهلل بن سخربة ،عن سخربة،
عن النب

وليس باألزدي؛ فإن األزدي خخر ،واو أبو معمر عبد اهلل بن

سخربة ااحب ابن مسعود وليس ألبيه رواية وال أليب داود عنه رواية.
روى له ال مذي حدي ا واحدا ،وقد وقع لنا عاليا عنه :أخربنا به
أبو احلسن بن البخاري وعبد الرحيم بن عبد امللك وإساعيل بن أيب عبد اهلل،
قالوا :أخربنا أبو حفص بن طربزد ،قا  :أخربنا أبو القاسم عيل بن طراد بن
ُممد الملينب .
ح :وأخربنا أبو احلسن بن البخاري قا  :أخربنا أبو اليمن الكندي قا :
أخربنا أبو السعاداا املبار بن احلسني بن نتوبا.
ح :وأخربنا ُممد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد ،وإبراايم بن عيل بن
أمحد بن الواسا بدمشق ،وُممد بن إساعيل بن األناط بمرص ،قالوا:
أخربنا داود بن أمحد بن ُممد بن ميعب قا  :أخربنا أبو القاسم بن
أيب غالب بن البنا قالوا :أخربنا أبو القاسم بن البرسي.
ح :وأخربنا أبو احلسن بن البخاري قا  :أخربنا أبو اليمن الكندي قا :
أخربنا احلسني بن عيل اخلياط قا  :أخربنا أبو احلسني بن النقور قاال :أخربنا
أبو طاار املخلص قا  :حدثنا عبد اهلل بن ُممد البتوي قا  :حدثنا ُممد بن
محيد قا  :حدثنا ُممد بن املعىل قا  :حدثنا زياد بن خي مة عن أيب داود عن
عبد اهلل بن سخربة عن سخربة قا  :قا النب

 « :من ابتيل فصرب وأعا
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فشكر وظلم فاستتفر وظلم فتفر» ثم سكت فقالوا :ما باله .فقا  « :أولئك حلم
األمن وام مهتدون».
قا  :وكنا عند النب

فمر رمين ،فقا النب

 « :املسا فإنكا عىل

خري» قاال :ألنا خااة أع للعامة .فقا  « :ما من مسلم يالب العلم إال كان كفارة».
روى قصة العلم منه عن ُممد بن محيد الرازي فوافقناه فيه بعلو ،ولفظه:
« من طلب العلم كان كفارة ملا مىض» ،وقا  :اذا حديث عيف اهسناد ،وال
نعرف لعبد اهلل بن سخربة كبري يشء وال ألبيه ،تابعه ُممد بن عمرو ُزنيج عن
ُممد بن املعىل ،ورواه عيل بن بحر بن بري عن ُممد بن املعىل فلم يذكر
عبد اهلل".
ففي هذا عديد من املقنعات:
أوال :نص احلافظ اململي أن حدي ه رواه أبو داود األعمى ،واذا يفيد أنه له

اذا احلديث عن األعمى ولو كان له غريه ملا كان حلذا احلرص فائدة.

ثانيًا :أنه نص بعده بقوله :روى له ال مذي حدي ا واحدا ،وكونه قا روى

حدي ه أبو داود األعمى ،ثم قا  :حدي ا واحدا يفيد أنه له اذا احلديث املذكور
فقط.
ثالثًا :أنه

يذكر له يف ترمجته من تهذيب الكمال غريه بل ذكر له اذا

الفرد من طريق األعمى.
رابعًا :أنه ساقه من طريق أيب طاار املخلص ،قا  :حدثنا عبد اهلل بن ُممد

البتوي قا  :حدثنا ُممد بن محيد وساق احلديث كا ترى بلفظ« :من ابتيل
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فصرب وأعاى فشكر» وعاف عليه ....السند وأحلق به لفظ « :ما من مسلم
يالب العلم إال كان كفارة».
خامسًا :أنه قا روى قصة العلم منه ُممد بن محيد ،فذكر حديث « :ما من
مسلم يالب العلم إال كان كفارة» ،وأبان أنه حديث واحد وأن اذه القاعة من
ذلك احلديث بقوله(منه).
سادسًا :أن ابن حجر قد نص أيضا أنه حديث واحد ،فقا يف ترمجة سخربة
من تهذيب التهذيب  :روى حدي ه أبو داود األعمى عن عبد اهلل بن سخربة
عن النب

 « :من ابتيل فصرب وأعاى فشكر» احلديث.

روى ال مذي بعضه واو « :من طلب العلم كان كفارة ملا مىض» ،وقا :
عيف اهسناد ،ال يعرف لعبد اهلل وال ألبيه كبري يشء.اام
فف اذا نص وا ال أنه حديث واحد ،وأن ال مذي روى بعضه ،وأنه من
طريق األعمى ،وأكد ذلك بقو ال مذي:ال يعرف لعبد اهلل وال ألبيه كبري يشء.
سابعًا :قا اخلملرم يف اخلالصة  :سخربة احايب ،له حديث وعنه ابنه
عبد اهلل.
ثامنًا :أن البخاري

ترمم لسخربة يف التاريخ الكبري ()210/4

فقا " :له احبة؛ روى عنه ابنه عبد اهلل ،حدي ه ليس من ومه احيال".
فأفاد بقوله :حدي ه ،أنه حديث واحد و عفه.
تاسعًا :أن احلافظ ابن عبد الرب ترمم لسخربة حتت باب األفراد يف السني
وذكر حدي ه اذا الفرد الذي أوله « :من ابتيل فصرب».
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واذا يفيد أنه عند ابن عبد الرب فرد له حديث واحد.
عاشرًا :أن الارباين

ساق احلديث يف الكبري ( )1705/5من طريق

ُممد بن املعىل عن زياد بن خي مة عن أيب داود األعمى عن عبد اهلل بن
سخربة عن أبيه باللفظني؛ لفظ « :من أعاى فشكر» ولفظ « :ما من عبد يالب
العلم إال كان كفارة» .كي اللفظني بسند واحد.
كل اذا يفيد بحمد اهلل أن سخربة له حديث واحد شديد الضعف ،بل
مو وع؛ فإنه من طريق نفيع بن احلارث أيب داود األعمى :رافيض كذاب
م و .
قا العقييل :كان يتلو يف الرفض ،وكذبه قتاده.

مملأ احلديث ،واحلديث الواحد قد لملأُ إىل أك ر من لفظ.
وأن بعضهم ّ
فإذًا قد عُلم:
 أنه بسند واحد.

 وأن احلفا مملموا أنه حديث واحد.

وحصل اهقناع لل ُم ْستَ ْد ِر إن شاء اهلل.
واذا او قصدنا بيان احلق ال كا يصنع املُ ْستَ ْد ِر من االنتقاد ولو بالباطل
وكأنه ال هيمه يف اذا الكتاب حترير العلم والواو إىل احلق فيه ،واهلل
املستعان.

)(+++
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سعيد بن حريث القرشي
" - 59سعيد بن حريث القريش املخملوم .
م مم يف اإلصابة رقم ( )3262و أس الاابة رقم ()2066
و االستيعاب رقم (.)982
رقم (:)2490
حديثه قا اهماع ابن مامه
 ،قا  :حدثنا وكيع ،قا  :حدثنا
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبه
إساعيل بن إبراايم بن مهامر عن عبد امللك بن عمري ،عن سعيد بن حريث،
يقو  « :من باع دارا أو عقارا فلم لعل ثمنه يف م له
قا  :سمعت رسو اهلل
كان َق ِمنا أن ال يبار فيه» .وساق بعده من طريق إساعيل بن مهامر ،عن عبد
امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث.
و أخرمه أمحد يف املسن ( 467/3و )307/4وغريام (  )1وسنده
عيف ،فيه :إساعيل بن إبراايم بن مهامر عيف .وقد ا ارب فيه؛ فتارة
يرويه عن عبد امللك بن عمري عن سعيد بن حريث عن رسو اهلل .
وتارة يرويه عن عبد امللك بن عمرو (  )2بن حريث عن أخ له يقا له:
سعيد بن حريث عن رسو اهلل ".
(  )1كذا.
(  )2كذا ،والصواب( :عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث).
قلتُ  :تصحف (عن) حريث إىل (بن) في حامة للتعليق انا سوى التنبيه عىل قو (ابن)وأن اواهبا
(عن).
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
إن حلذا احلديث إسنادا خخر أقوى من اهسناد الذي فيه إساعيل بن
إبراايم بن مهامر ،أورده أبو نعيم قبل إسناد إساعيل يف املعرفة
( )1296- 1295/3ورقم ال مجة ( :)1161واا ترمجة سعيد بن حريث
مع احلديث باريقيه من معرفة الصحابة :
خ ُمل ِ
يد بن حري ٍ
ِ
ث ا ْلم َم ْ
وم ُّ َ ،و ُا َو :ا ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن
قا
َ - 1161 :سع ُ ْ ُ ُ َ ْ
ْت ِا َشا ِع ْب ِن ِح ْذ َي ِم ْب ِن َس ْع ِد
ُع ْ َا َن ْب ِن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُع َم َر ْب ِن خمَ ْ ُملو ٍع ،أُ ُّم ُه َعاتِ َك ُة بِن ُ
ا ْب ِن ُذ َب ِ
اب ْب ِن َس ْه ٍمَ ،قتَ َل َع ْب َد اهللِ ْب َن َخ َا ٍل َي ْو َع ا ْل َفتْ ِالَ ،و َش َار َك ُه ِيف َقتْ ِل ِه أَ ُبو َب ْر َز َة
ِ
ْاألَ ْس َل ِم ُّ َ .قا َل ُه ا ْب ُن إِ ْس َح َ
ربَ ،ح ِدي ُ ُه ِعن َْد أَ ِخ ِيه َع ْم ِرو ْب ِن
هبا ُق ِ َ
يف بِا ْل ُكو َفة َو ِ َ
اقُ ،ت ُو ي َ
حر ي ٍ
ث.
ُ َْ

اق ا ْل َق ِ
احل َس ِن ،ثنا إِ ْس َا ِع ُيل ْب ُن إِ ْس َح َ
ايض ،ح
َ - 3254حد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن ْ َ
ُمَم ُد ْب ُن ُع ْ َا َن ْب ِن أَ ِيب َشيْبَ َةَ ،ق َاال :ثنا
احل َس ِن ،ثنا ُ
ُمَم ُد ْب ُن أَ ْ َ
َو َحد َثنَا ُ
مح َد ْب ِن ْ َ
حي َيى ِ ْ ِ
ُمَم ِد ْب ِن َمن ُْص ٍ
ور
مح ُد ْب ُن ُ
ين ،ح َو َحد َثنَا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن َمالِ ٍك ،ثنا أَ ْ َ
َْ
احلا ُّ
ِ
ْ ِ
اجل ْع ِدَ ،ق َاال :ثنا َق ْي ُس ْب ُن الربِي ِعَ ،ع ْن َع ْب ِد المْ َم ِل ِك ْب ِن
احلاس ُ
يل ْب ُن ْ َ
َ
ب ،ثنا َع ُّ
ثَ ،عن أَ ِخ ِيه س ِع ِيد ب ِن حري ٍ
ُعم ٍريَ ،عن َعم ِرو ب ِن حري ٍ
ت النبِ
ث َقا َ َ :س ِم ْع ُ
ْ ُ َْ
ْ
ْ ْ ْ ُ َْ
َ
َْ
ل ع ْل ه ِيف ِم ْ ِل ِه  َ ،ي ب ار ْ َل ه فِ ِ
يه».
ُ
َي ُقو ُ َ « :م ْن َب ا َع َع َق ار ا َ ْ َ ْ َ ُ
ْ َُ َ
سَ .ور َوا ُه إِسا ِع ُيل ْب ُن إِ ْبر ِاايم ْب ِن م َه ِ
احلُ َب ِ
َر َوا ُه َز ْي ُد ْب ُن ْ
ام ٍرَ ،ع ْن
ُ
َ َ
ْ َ
ابَ ،ع ْن َق ْي ٍ َ
َع ْب ِد المْ َم ِل ِك ْب ِن ُع َم ْ ٍري.
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ِ
يل ْب ُن َعبْ ِد ا ْل َع ِمل ِيمل ،ثنا أَ ُبو ُن َعيْ ٍم ،ثنا
َ - 3255حد َثنَا ُه ُس َليْ َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
مح َد ،ثنا َع ُّ
إِسا ِع ُيل ْب ُن إِ ْبر ِاايم ْب ِن المْم َه ِ
ت
ت َع ْب َد المْ َم ِل ِك ْب َن ُع َم ْ ٍريَ ،ي ُقو ُ َ :س ِم ْع ُ
ام ِرَ ،س ِم ْع ُ
ُ
َ َ
ْ َ
ِ
يد بن حري ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
ثَ ،وكَا َن ْ
َع ْم َرو ْب َن ُح َر ْيثَ ،ي ُقو ُ َ :حد َثن أَخ َسع ُ ْ ُ ُ َ ْ
ت َل ُه ُا ْحبَ ٌة للنبِ ي
َي ُقو ُ َ « :م ْن َب ا َع ِمن ْ ُك ْم َدار ا أَ ْو
ت َر ُسو َ اهللِ
َوكَا َن نِ ْع َم ْاألَ ِخَ ،قا َ َ :س ِم ْع ُ
ِ ِ
ل َع ْل ُه ِيف ِم ْ ِل ِه»َ .ر َوا ُه َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُن َم ْ ٍريَ ،ع ْن
ار ُ َل ُه ف يه إِ ال أَ ْن َ ْ
َع َق ار ا َف َا ُي بَ َ
إِ ْس َا ِع َيل ِم ْ َل ُه َو َر َوا ُه َو ِكي ٌعَ ،ع ْن إِ ْس َا ِع َيل ِم ْ َل ُهَ ،و َقا َ َ :ع ْب ُد المْ َم ِل ِك َع ْن َس ِع ِيد ْب ِن
ث أَ ٍخ لِعم ِرو ب ِن حري ٍ
حر ي ٍ
ث َو َ ْ َي ْذ ُك ْر َع ْمرا.
َْ ْ ُ َْ
ُ َْ
أقول:
اهتِم برسقة احلديث.
حييى بن عبد احلميد احلاين ُّ
واهسناد املعاوف عليه فيه عبد امللك بن عمري ،من رما اجلاعة ،ثقة
فقيه ،تتري حفظه وربا دلس كا يف التقريب وقيس من الربيع األسدي قا
فيه احلافظ :ادوق ،تتري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حدي ه ،فحدث
به.
وعيل بن معد ثقة ،وأمحد بن منصور احلاسب نقل اخلايب توثيقه ،وأبو
بكر بن مالك او القايع  ،ثقة ،فهذا إسناد قريب من درمة احلسن ،ويعتضد
باريق إساعيل بن مهامر.
واذا احلديث أورده العيمة األلباين يف الصحيحة
)432حتت رقم ( ،)2327من شوااد حديث معاذ

(- 427/5

ونصه « :من باع دار ا
ُّ ،

و لعل ثمنها يف م لها يبار له فيها» ،وحديث سعيد أقوى اذه الشوااد.
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وقا يف (ص :)430ومجلة القو أن احلديث بمتابعته وشااده األو ال ينمل
عن رتبة احل سن ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.اام
واذا يقا يف حديث سعيد بن حريث.
ومما يؤخذ عىل احلجوري أنه رأى حديث سعيد بن حريث يف أس
الاابة بإسناده من طريق أيب الوليد الاياليس عن قيس بن الربيع عن
عبد امللك بن عمري ،به ،فلم يذكره.
واذا احلديث يف اآلحاد واملثاني ( )590/1من طريق أيب الوليد
الاياليس عن قيس بن الربيع ،به.
كا أورد احلديث من طريق إساعيل بن مهامر ،به.
وبناء عىل اذا ال يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف قسم ضعيف
املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
سعيد بن حريث القريش.
حديثه « :من باع دارا وعقارا فلم لعل ثمنه يف م له كان قمنا أن ال يبار

له فيها».

يف إسناده إساعيل بن إبراايم بن مهامر عيف واحلديث منكر.
قا احلافظ
واحد منكر".

يف ترمجته من التهذيب " :له عند ابن مامه حديث
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قلتُ :و يذكر احلافظ اململي يف حتفة األشراف ( )4453لسعيد بن

حريث غري اذا احلديث املنكر .وليس له يف مسن أمح

( )15842بل

ويف جامع املساني والسنن البن ك ري رقم ( )668غري اذا احلديث ،ولذلك
قا البواريي يف زوائ سنن ابن ماجه  :ليس لسعيد بن حريث عند ابن مامه
سوى اذا احلديث ،وليس له رواية يف يشء من الكتب اخلمسة األاو ،
وإسناد حدي ه

عيف من الاريقني معا لضعف إساعيل بن مهامر لكن

ينفرد به فقد رواه قيس بن الربيع عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث،
وقا احلافظ اململي يف حتفة األشراف ( )4453عقب رواية إساعيل ،قا :
ورواه قيس بن الربيع عن عبد امللك بن عمري عن عمرو عن أخيه سعيد ورواه
عن يوسف عن عمرو بن حريث عن بعض أاحاب النب

ورواه عبد اهلل بن

نمري عن إساعيل م ل رواية عبيد اهلل.
قلتُ :الذي من طريق قيس بن ربيع عند أمحد يف املسن

( 190/1رقم

 )1650قا  :حدثنا أبو سعيد قا  :حدثنا قيس بن الربيع قا  :حدثنا
عبدامللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد فذكر احلديث ،فهذه
ليست متابعة بل ا خمالفة وتفرد بجعل احلدي ني من حديث سعيد بن زيد.
وقيس ،قا الذاب يف امليزان " :قيل ألمحد لِم َم تركوا حدي ه؟ .قا  :كان
يتشيع ،وكان ك ري اخلاأ ،وله أحاديث منكرة".
وقا النسائ " :م و " .وقا ابن حبان" :سربا أخبار قيس من رواياا
القدماء واملتأخرين وتتبعتها فرأيته ادوقا مأمونا حيث كان شابا ،فلا كرب ساء
حفظه ،وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه".
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وقا ابن نمري" :كان له ابن او خفته ،نظر أاحاب احلديث يف كتبه
غرياا".
فأنكروا حدي ه وظنوا أن ابنه ّ

َف ُع ِل َم هبذا؛ أن قيس بن الربيع االال يف الشوااد إال ما أنكر من حدي ه ،ال

سيا بعد كربه وتسلط ولده عىل كتبه.ومن أمل اذه املنكراا تركوا حدي ه.

واملُ ْس َت ْد ِر نفسه يضعف حديث قيس بن الربيع فقد ،قا يف الذريعة
( :)118/4طرق اذا احلديث إىل ابن عباس كلها عيفة:
الاريق األوىل :فيها قيس بن الربيع عيف ،وامتحن بابن سوء كان يدخل
عليه ،وقا ابن عفان" :كان ابنه يلقنه" .والكيع فيه ك ري ،وأحا يف احلاشية
إىل امليملان ،وقا  :قا احلافظ :ادوق تتري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس
من حدي ه.اام
واذا احلديث منكر ماء من حديث سعيد بن زيد كا تقدع واو َو َا ٌم وفيه

ا اراب فقد رواه أيض ا عن عمرو بن حريث عن بعض أاحاب النب

كا يف حتفة األشراف رقم ( ،)4453وقا الدارقان يف العلل (:)662
يرويه عبدامللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن
 .ومن قا عن سعيد بن زيد فقد َو ِا َم.
النب
فعلم أن قيس بن الربيع ا ارب يف اذا احلديثَ ،و َو ِا َم ،فتارة لعله من
حديث عمرو بن حريث ،وأخرى عن سعيد بن زيد واو خاأ وتارة لعله من
حديث رمل مبهم من أاحاب النب

كا يف حتفة األشراف  ،وتارة

يرويه كا رواه إ ساعيل اكذا عند ابن أيب عاام يف اآلحاد و حتفة
األشراف للحافظ اململي(.)3544
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ويف اذا احلا حدي ه يعترب منكرا ،وقد ُت ِر َ ؛ في يصلال أن يكون متابعا
لتريه بم ل اذه املناكري.
قا املُ ْستَ ْد ِر  :إن اذا احلديث ماء من حديث معاذ
به األلباين حتت احلديث برقم (.)2327

مما استشهد

قلتُ :وال ومود حلديث معاذ يف ذلك ،وإنا ذكره حتت الرقم

املذكورعن أيب أمامة واو مو وع.

قا ابن عدي يف ترمجة إبراايم بن حيان من الكامل حتت احلديث
( :) 1565وذكر له حدي ني؛ منها حديث الباب ،ثم قا  :مع أحاديث غرياا
الت ذكراا إبراايم بن حبان عامتها مو وعة مناكري واكذا سائر أحادي ه.
وعىل فرض أن امل ُ ْست َ ْد ِر َو ِا َم؛ أراد أن يقو عن أيب أمامة فقا عن معاذ
فهل لوز له أن يعتمده شاادا  ،واأللباين إنا ذكره لبيان حاله كا ترى ،وال
لهل امل ُ ْست َ ْد ِر أنه ال يُستشهد باملو وعاا واملناكري عند عامة املحدثني؟؟.
واحلقيقة أن احلديث حديث سعيد بن حريث كا سبق ويؤيد اذا ما ذكره
ابن أيب حاتم يف العلل رقم ( ) 2492بعد ذكر احلديث عن عمرو بن حريث
عن النب

فقا  :قا أيب يروونه عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن

حريث.
رمال أبو
وقد ماء احلديث عن حذيفة أخرمه ابن مامه رقم ( )2491و ّ
حاتم وقفه كا يف العلل لولده رقم (.)2373
قا األثرع :سمعت أبا عبداهلل ذكر حديث حذيفة" :من باع دارا
منها دارا".

يش
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قلتُ :اذا يرفعونه؟ قا  :ما أدري ،أما أنا فلم أسمعه من ٍ
أحد مرفوعا.

ثم قا  :من رفعه؟ قلت :واب بن مرير .قا  :قد بلتن .
ٍ
ُممد
يرفعه غري واب في يعبأ به؛ اذا حجاج بن

ثم قا  :إن كان
ٍ
معفر وأرى غريمها".اام من املنتخب من علل اخلي للمقديس.
وُممد بن
واذا املوقوف عىل حذيفة إسناده عيف؛ فيه:
ولده أبو عبيدة روى عنه مجع و
من التهذيب

وقا

يو يثقه معترب كا يف ترمجته

احلافظ يف التقريب  :مقبو

كا او ااايحه

املو ال يف مقدمة تقريبه يف جماايل احلا  ،وفيه :أبو خالد خمتلف فيه:
ال او الداالين أع غريه .فقد قا أبو حاتم لولده كا يف العلل رقم
(":)2373وليس بالداالين".
فإن كان غري الداالين ،فقد قا البواريي يف زوائ ه ":

يعلمه بعدالة

وال مرح" ،وذكره احلافظ اململي يف تهذيبه  :من الرواة عن أيب عبيدة بن
حذيفة ،وأبو خالد الواسا  ،قا " :وليس بالداالين".
وعىل القو بأنه الداالين كا ذكر البخاري يف التاريخ مع أن العيمة
املعلم نبه عىل أن قوله الداالين خاأ فأيضا قا احلافظ يف ترمجة الداالين:
"ادوق خيائ ك ريا ،وكان يدلس".
وذكره ابن حجر يف مراتب املدل سني من ال ال ة وقد عنعن يف اذا.
واحلاصل:
أن احلديث ال ي بت مرفوعا وال موقوفا ويف حتسني العيمة األلباين
حلذا احلديث يف الصحيحة رقم ( )2327نظر.
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ولإلماع ابن عبد احلادي رسالة بعنوان االختيار يف بيع العقار ساق فيها
حديث حذيفة وحديث عمرو بن حريث مع سعيد بن زيد وحديث عمران بن
حصني ومجيعها ال ي بت ،واهلل أعلم.
وأحسن طريق رأيتها ا

ما أخرمها ابن أيب الدنيا يف اصالح املال

( )294فقا  :حدثنا عبد الرمحن بن االال ،حدثنا عبيدة بن محيد ،عن
عبد امللك بن عمري ،عن عمرو بن حريث ،رفعه .واذا إسناد حسن إال أن
احلفا أنكر وا احلديث كا تقدع عن احلافظ الذاب وابن حجر وابن نارص
الدين ،وقا

العيمة الع يمني

 " :شوااد الرشيعة تد عىل أنه ليس

بصحيال؛ ألن اهنسان إذا باع بيته فإنه يترصف يف ثمنه با شاء ألنه ملكه سواء
اش ى به بدله أو حج به أو بذله يف إعانة عىل طلب العلم أو غري ذلك مما أباح
اهلل له".كا يف فتاوى نور عىل الدرب .
قلتُ :فهذا احلديث ليس العمل عليه؛ فا زا املسلمون يبيعون دورام

وأرا يهم ولعلون أثا ا فيا أرادوا ،حتى لو حج منها أو اعتمر في مانع من
ذلك رشعا؛ لألدلة الدالة عىل إباحة ترصف املالك يف ملكه ،والربكة يف كل
بيع حي .
وقد ماء يف حديث رافع بن خديج عند أمحد يف املسن
أن النب

رقم ()17265

 « :سئل :أي الكسب أطيب .فقا  :عمل الرمل بيده  ،وكل بيع

مربور»  ،واحلديث حسن بشااده من حديث عبداهلل بن عمر أخرمه الارباين
يف األوسط كا يف الصحيحة رقم ( )607و « كل» يف احلديث من ألفا
العموع ،أي يف سائر البيوع املباحة.
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والقو بعدع الربكة يف بعض البيوع لعل التحرج يف بيعها مما يتعارض
مع اذا الدليل ال ابت ،ومع عموع أدلة احيحة يف كتاب البيوع من احاح
السنة؛ حلذا بوب البخاري يف صحيحه فقا  :باب ( :)97بيع األرض والدور
والعروض مشاعا وغري مشاع ،وبوب أيضا فقا  :باب :من باع نخي قد أبرث أو
أر ا مملروعة.
وكم من األدلة يف بيع دور مكة وغرياا.
وقد ذكر بعض األئمة توميها للحديث كا يف مشكل اآلثار للاحاوي
( )206/9و فيض الق ير

( )119/6للمناوي ،و مرقاة املفاتيح

( )1983/5لكن احلديث منكر كا قا احلفا الذاب وابن حجر وابن نارص
الدين في مومب حلذا التوميه بعد ما تبني ،واحلمد هلل.

)(+++
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سعيد بن يربوع املخزوميﮔ
"- 63سعيد بن يربوع املخملوم .
م مم يف

اإلصابة

رقم ( ،)3302و أس

الاابة

()2102

و االستيعاب (.)998
حديثه قا أبو داود

حدثنا

رقم (:)2684

ُممد بن العيء عن زيد بن احلباب ،عن عمرو بن ع ان بن

عبد الرمحن املخملوم  ،قا حدثن مدي عن أبيه أن رسو اهلل

 ،قا :

يوع فتال مكة« :أربعه ال أؤمنهم يف حل وال حرع»  .فساام ،قا  :وقينتني كانتا
ملقيس فقتلت إحدامها وأفلتت األخرى فأسلمت .
قا أبو داود:
قلت :سنده

أفهم إسناده من ابن العيء كا أحب.اام
عيف .يكف

فيه قو أيب داود

يفهمه ،وعمرو بن

رمال احلافظ أن اسمه عمر".
ع ان بن عبد الرمحن املخملوم  ،جمهو و ّ
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
لسعيد بن يربوع حدي ان :اذا احلديث الذي

عفه احلجوري ،وال اين

سأورده بعد الفراغ من الكيع عىل اذا احلديث.
فاحلديث الذي ّعفه احلجوري رواه الارباين يف املعجم الكبري برقم
(.)5529
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قا  :حدثنا معاذ بن امل نى ،حدثنا عيل بن املدين  ،ح وحدثنا موسى بن
اارون ،حدثنا عيل بن حرب املوايل ،قاال :حدثنا زيد بن احلباب ،حدثن
عمرو بن ع ان بن عبد الرمحن بن سعيد املخملوم .
وساقه بلفظ أيب داود.
ورواه الدارقان يف سننه (.)168/4
قا  :نا إبراايم بن محاد ،نا زيد بن احلباب ،نا عمرو بن ع ان بن
عبد الرمحن بن سعيد املخملوم  ،حدثن أيب ،عن مدي ،أن رسو اهلل

.

وساقه بقريب من حديث أيب داود ،ثم قا  :وذكر باق احلديث.
ورواه البيهق

يف السنن الكربى

( )212 /9بإسناده إىل زيد بن

احلباب ،به.
ومدار اذا احلديث عىل :زيد بن احلباب ،قا فيه احلافظ":ادوق خيائ
يف حديث ال وري".
وعىل عمرو بن ع ان بن عبد الرمحن بن سعيد املخملوم  ،وثقه ابن
حبان ،وقا فيه احلافظ ابن حجر ":مقبو " .أي :عند املتابعة.
 وحلذا احلديث شاادان عن سعد بن أيب وقاص ،وعن أنس بن مالك
:
 )1أما حديث سعد

فرواه أبو داود يف السنن يف كتاب اجلهاد،

حديث(.)2683
أي :قبل حديث سعيد بن يربوع مبارشة.
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مح ُد ْب ُن المْ ُم َفض ِلَ ،قا َ :
قا
َ :حد َثنَا ُع ْ َا ُن ْب ُن أَ ِيب َشيْبَ َةَ ،قا َ َ :حد َثنَا أَ ْ َ
اط ْب ُن َن ْ ٍ
الس يد ُّي َع ْن ُم ْص َع ِ
َحد َثنَا أَ ْس َب ُ
ب ْب ِن َس ْع ٍد َع ْن َس ْع ٍد َقا َ ملَا
رصَ ،قا َ َ :ز َع َم ُّ
اس إِال أَر َب َع َة َن َف ٍر َوامرأَ َت ِ
ني َو َسا ُا ْم -
كَا َن َي ْو ُع َفتْ ِال َمك َة أَم َن َر ُسو ُ اهلل
الن َ
َْ ْ
ْ
رس ٍح َفإِن ُه ْ
احل ِد َ
اختَ َبأَ ِعن َْد
رس ٍحَ .ف َذ َك َر ْ َ
يث َ -قا َ َ :وأَما ا ْب ُن أَ ِيب َ ْ
َوا ْب ُن أَ ِيب َ ْ
اس إِ َىل ا ْلبَيْ َع ِة َما َء بِ ِه َحتى أَ ْو َق َف ُه
ُع ْ َا َن ْب ِن َعفا َن َف َلا َد َعا َر ُسو ُ اهلل
الن َ
َف َقا َ َيا َنبِ اهلل َب ِاي ْع َع ْب َد اهللَ ،ف َر َف َع َرأْ َس ُه َفنَظَ َر إِ َل ْي ِه َثيَثا ُك ُّل
َع َىل َر ُسو ِ اهلل
َذلِ َك يأْبى َفبايعه بع َد َثي ٍ
َثُ ،ثم أَ ْقبَ َل َع َىل أَ ْا َحابِ ِه َف َقا َ « :أَ َم ا َك ا َن فِ ي ُك ْم َر ُم ٌل
َ َ َ ََُ َْ
خين َكفَفْ ُ ِ
ثر ِ
ن َبي ْ َعت ِ ِه َف َي ْق تُ ُل ُه»َ .ف َقا ُلواَ :ما َن ْد ِري َي ا
َر ِشي ٌد َي ُقو ُع إِ َ
ت َيدي َع ْ
ىل َا َذا َحي ْ ُ َ
َر ُسو َ اهلل َما ِف َن ْف ِس َك ،أَالَ أَ ْو َمأْ َا إِ َليْنَا بِ َعيْنِ َك َقا َ « :إِن ُه الَ يَنْبَتِى لِن َب ِ ٍّ أَ ْن َت ُك َ
ون
ِ
أل ْع ِ
ني».
َل ُه َخ ائ نَ ُة ا َ ُ
يد ْب ُن ُع ْق َب َة أَ َخا
َقا َ أَ ُبو َد ُاو َدَ :كا َن َع ْب ُد اهلل أَ َخا ُع ْ َا َن ِم َن الر َ ا َع ِة َوكَا َن ا ْل َولِ ُ
ِ
احلد إِ ْذ َ ِ
رش َب ْ
اخلَ ْم َر".
ض َب ُه ُع ْ َا ُن ْ َ
ُع ْ َا َن ألُ يمهَ ،و َ َ
وأخرمه النسائ

يف اجملتبى ( )106- 105 /7رقم ( ،)4067ويف

الكربى برقم ( ،)3516والضياء يف املختارة رقم ( ،)1054والدارقان
( ،)167/4واحلاكم يف املست رك ( ،)54/2والبيهق ( ،)40/7وابن أيب
شيبة يف مصنفه برقم ( ،)37910وأبو يعىل يف مسن ه ()100/2رقم
( ،)757والبملار يف مسن ه ( )350/3رقم (.)1151
كلهم بأسانيدام إىل السدي عن مصعب بن سعد ،عن أبيه ،به.
ورم بالتشيع ،من
والسدي قا فيه احلافظ ابن حجر" :ادوق هيم ُ
الرابعة".

سعيد بن يربوع املخزوميﮔ
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فريتق حديث سعيد إىل درمة احلسن أو الصحيال لتريه بناء عىل حتسني
الذاب حلديث السدي.
وأما حديث أنس فرواه ابن أيب شيبة ( ،)37933والارباين يف املعجم
برقم ( ،)6577والدارقان يف السنن (.)167/4
كلهم بأسانيدام إىل احلكم بن عبد امللك ،عن قتادة ،عن أنس ابن مالك
اس َي ْو َع َف ْت ِال َمك َة إال أَ ْر َب َع َة َن َف ٍرَ :ع ْب ُد
 ،قا " :أَم َن َر ُس ْو ُ اهللِ
الن َ

ِ
ِ
ِ ِ
رس ٍح،
َاينَ ،و َع ْب ُد اهللِ ْب ُن َس ْعد ْب ِن أَ ِيب َ ْ
ال ُعملى ْب ُن َخاَ ٍلَ ،و َمق ْي ُس ْب ُن َ َبا َب َة الكن ُّ
وأُع سار َةَ ،فأَما َعب ُد العملى َف ُقتِ َل واو ِ
خخ ٌذ بِأَ ْستَ ِار ال َك ْع َب ِة".
َ ُ َ
ْ ُ
َ ُّ َ َ
احل ِار ُ
ُمَم ِد ْب ِن أَ ِيب أُ َسا َم َة يف مسن ه برقم (: )685
وقا
ث ْب ُن ُ
َْ
س أَن النبِ
المل ْا ِر يي َ ،ع ْن أَ َن ٍ
َد َخ َل
َحد َثنَا أَ ُبو َس َل َم َة  ،أَ ْنبَأَ َنا َمالِ ٌك َ ،ع ِن ُّ
َمك َة َو َع َل ْي ِه املِْ ْت َف ُر َ ،قا َ َ :ف ِق َيل َ :يا َر ُسو َ اهلل  ،ا ْب ُن َخاَ ٍل ُمتَ َع يل ٌق بِأَ ْستَ ِار ا ْل َك ْع َب ِة ،
ت
َف َقا َ  « :ا ْق تُلُوهُ» َ ،قا َ أَ ُبو َس َل َم َة  :ا ْب ُن َخاَ ٍل ُ ،ي َقا ُ َل ُه َ :عبْ ُد اهلل ( ْ )1ب ُن َخاَ ٍل كَا َن ْ
ان ُت َتنيي ِ
َله م ِاريتَ ِ
لِلن ِ
اس ُك يل ِه ُم
َ ،ف َج َع َل َر ُسو ُ اهلل
ان ِهبِ َج ِاء َر ُسو ِ اهلل
َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس ْب َن
رس ٍح َ ،و َمق َ
األَ َما َن  ،إال ا ْب َن َخاَ ٍل َ ،و َقيْنَتَيْه َ ،و َعبْ َد اهلل ْب َن َس ْعد ْب ِن أَ ِيب َ ْ
ِ
ل َع ْل َحلم األَما َن َ ،ف َقتَ ُلوام ُك ُّل ُهم إِال إِ ْح َدى ا ْل َق ْينَتَ ِ
ني َفإِ َا
ْ
ْ
ُُ َ
ُا َبا َب َة الل ْي َ ،فإِن ُه َ ْ َ ْ
ت.
أَ ْس َل َم ْ

(  )1كذا ،وسبق أن اسمه :عبد العملى.
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 ) 2وأما احلديث ال اين لسعيد بن يربوع ،فأورده أبو نعيم يف معرفة
الصحابة ( )1299/3برقم (.)3260
احل َس ِن ،ثنا إِ ْس َا ِع ُيل ْب ُن إِ ْس َح َ
اق
قا
َ " :حد َثنَا أَ ُبو َب ْح ٍر ُ
ُمَم ُد ْب ُن ْ َ
ِ
ِ
احل َس ِن،
ُمَم ُد ْب ُن أَ ْ َ
يل ْب ُن َع ْب ِد اهللِ المْ َم ِدينِ ُّ  ،ح َو َحد َثنَا ُ
مح َد ْب ِن ْ َ
ا ْل َقايض ،ثنا َع ُّ

ُمَم ُد ْب ُن ُع ْ َا َن ْب ِن أَ ِيب َش ْي َب َة ،ثنا َع ْب ُد اهللِ ْب ُن ُع َم َر ْب ِن أَ َبا َنَ ،قا َال :ثنا َز ْي ُد ْب ُن
ثنا ُ
ِ ِ
احلُبَ ِ
ْ
رب ِين
ابَ ،حد َثنِ ُع َم ُر ( ْ )1ب ُن ُع ْ َا َن ْب ِن َعبْ ِد الر ْ َ
الرص ِع ،أَ ْخ َ َ
مح ِن ْب ِن َسعيد ْب ِن ي ْ
خ ُمل ِ
َم يديَ ،ع ْن أَبِ ِيه َس ِع ِيد ْب ِن َي ْر ُبو ٍع املَْ ْ
َقا َ َل ُه« :أَنَ ا أَك َْربُ أ َ ْو
وم ي أَن َر ُسو َ اهللِ
ْرب َو َخ ْ ٌريَ ،وأَ َنا أَ ْق َد ُع ِسناَ .زا َد َع ْب ُد اهللِ ْب ُن ُع َم َر َف َسا ُهَ :س ِعيدا،
ت ؟» َقا َ  :أَ ْن َ
أَ ْن َ
ت أَك َ ُ
ب".
الرص ُع َق ْد َذ َا َ
َو َقا َ  :ي ْ
وذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب برقم ( )998أن لسعيد اذا
حدي ني؛ في يبعد أن يكون احلجوري اطلع عىل اذا القو من ابن عبد الرب.
وإذن ف لسعيد بن يربوع حدي ان ،أحدمها ثابت بشوااده ،واآلخر عيف،
وعىل اذا في يصال إدخا سعيد بن يربوع

يف كتاب املفاري

قسم الصحيال وال يف قسم الضعيف.

(  )1كذا :والصواب(:عمرو بن ع ان) ،قا فيه الذاب ُ :و يثق ،وقا احلافظ ابن حجر :مقبو .

ال يف

سعيد بن يربوع املخزوميﮔ
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قال أبو عبد الرمحن:
سعيد بن يربوع.
يذكر له احلافظ اململي

يف حتفة األشراف ( ،)4474ويف

ترمجته من تهذيب الكمال إال اذا احلديث ،من طريق زيد بن احلباب به،
وليس له حديث يف مسند اهماع أمحد ،حلذا قا احلافظ ابن حجر يف
التقريب  :له يف السنن حديث واحد ،وقا الذاب يف السري ()542/2
عند سعيد حديث أخرمه أبو داود رواه عنه ابنه عبد الرمحن وقد تألفه النب
بخمسني بعريا من غنائم حنني.
وقا يف تاريخ اإلسالم (َ :)501/2روى ابنه عبد الرمحن ،عنه ،عن
حدي ا.
النب
وأما احلديث الذي عده املستدر حدي ا ثانيا لسعيد

فقد معله

احلافظ ابن حجر يف اإلصابة مملءا من احلديث الذي ذكرناه من سنن أيب
داود ،فقا  :روى حدي ه أبو داود ،من رواية ابنه عبد الرمحن عنه .وروى عنه
أيضا ابن له خخر اسمه ع ان.
وروى البتوي وابن منده من طريق عمر بن ع ان بن عبد الرمحن بن سعيد
ابن الرصع :حدثن مدي ،عن أبيه أن رسو اهلل

قا له « :أينا أكرب أنا

وأنت؟» قا  :أنت أ كرب وأخري من  ،وأنا أقدع سنا ،وغري اسمه فساه سعيدا،
وقا  :الرصع قد ذاب.
قا ابن منده :غريب ال نعرفه إال هبذا اهسناد.
قلتُ :بعضه عند أيب داود ،وأخرج البتوي يف ترمجة الرصع من حرف

الصاد حدي ا خخر من اذا الومه.اام
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وكذا قو احلافظ الذاب روى ابنه عبد الرمحن ،عنه ،عن النب

حدي ا

يد عىل أنه يراه حدي ا واحدا ،وساق ابن ك ري يف جامع املساني والسنن
( )680حديث الباب « :أربعة ال أ ؤ منهم يف حل وال حرع» من طريق زيد بن
احلباب عن عمرو بن ع ان قا حدثن مدي عن أبيه ثم قا وروى أبو نعيم
من حديث زيد بن احلباب بإسناده املتقدع أن رسو اهلل

قا له « :أينا أكرب،

أنا أو أنت» احلديث.
وعىل تقدير أن لسعيد بن يربوع

حدي ا خخر فهو خارج عن األاو

الستة ،ومسند أمحد ،الت التملمنا بإخراج مفاريداا ،وما تيرس مما عدااا لتري
تقص.
وأما قول املستدرك :رواه الارباين يف املعجم الكبري ثم ساق إسناده،

وقا  :ورواه الدارقان يف سننه ( ) 168/4ثم ساق إسناده فهذا التاويل
وتك ري الصفحاا بسوق األسانيد الت دون خمرج احلديث ال حامة له حيث
والعلة بمن فوقه.
ثانيًا قول املستدرك " :حلذا احلديث شاادان ،عن سعد بن أيب وقاص ،وعن

أنس ثم ساقها"...

أقول :معل احلدي ني شاادين حلذا احلديث خاأ ،وإنا يشهدان ألال

احلديث ،من تأمني النب

للناس إال أربعة ،وأما تسميتهم فف اذا احلديث

أن القينتني كانتا ملقيس ،وا غلط.
قا الاربي يف تهذيب اآلثار ( :)1037واذه الرواية عند أال العلم
بالسري غلط :يقولون :إنا كانت ا لقينتان اللتان كانتا تتنيان هبجاء رسو اهلل

سعيد بن يربوع املخزوميﮔ
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لعبد اهلل بن خال :تدع إحدامها فرتنى ،فأمر النب بقتله وقتلها ،فقتل او
وإحدى القينتني ،وأسلمت األخرى وسارة ف كتا.
وقد نقل املستدر

ذلك من قو أيب سلمة منصور بن سلمة شيخ

احلارث بن أيب أسامة أن القنيتني كانتا الب ن خال ،ومع ذلك ال زا مرصا أ ا
شاادة حلذه الرواية التلط.
عىل أن حديث سعد

أمود ما يف الباب ،ومع ذلك ففيه أمحد بن

املفضل ،وأسباط بن نرص فيها كيع.
واملُ ْستَ ْد ِر

نفسه قد

عف بعض األحاديث بأسباط بن نرص فقا يف

تذكري الناهبني :ويف اذا اهسناد أسباط بن نرص ،توقف فيه أمحد كا
يف العلل له ،وقا الذاب يف الكاشف  :توقف فيه أمحد ،وقا احلافظ ابن
حجر يف التقريب  ":ادوق ك ري اخلاأ يترب.
وأما أمحد بن املفضل فقد تابعه عمرو بن طلحة القناد واو ادوق،
أخرمه احلاكم إال أنه يرويه عنه أمحد بن ُممد بن نرص

أمد فيه إال قو

الذاب يف تاريخ اإلسالم  :شيخ أال الرأي ببلده ورئيسهم .اام
وأما الشااد اآلخر الذي ذكره امل ستدر

عن أنس ففيه احلكم بن

عبد امللك قا العقييل يف الضعفاء ( :)258/1روى احلكم اذا عن قتادة
غري حديث ،و

يتابع عليها ،و عف احلديث احلي م

يف اجملمع

( )168/6باحلكم اذا.
واحلديث عن أنس يف البخاري ( ،)1846ومسلم( )1357بلفظ :أن
رسو اهلل

 ،دخل علم الفتال ،وعىل رأسه املتفر ،فلا نملعه ماء رمل

فقا  :إن ابن خال متعلق بأستار الكعبة فقا  « :اقتلوه».
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والعجب أن املستدر  :ساق اذا احلديث من مسند احلارث بن أيب أسامة
مقرصا به ،عن الصحيحني؛ لقو أيب أسامة منصور بن سلمة شيخ ابن أيب
احلارث :ابن خال يقا له عبد اهلل بن خال كانت له ماريتان...
واذا ال يفيد احلديث بيشء فهو معضل،

يسنده أبو سلمة ،واذا السياق

الذي تفرد به احلكم بن عبد امللك ،عن قتادة ،عن أنس من تأمني النب
للناس إال أربعة وتسميتهم ،كا قا العقييل :ال يتابع عليه.
ثالثًا قول املستدرك :وإذن فلسعيد بن يربوع حدي ان؛ أحدمها ثابت

بشوااده ،واآلخر عيف.

قلتُ :قد سبق أن احلافظ ابن حجر معله حدي ا واحدا وكذا انيع
احلافظ الذاب يشعر أنه يراه حدي ا واحدا ،فالعجب من املُ ْستَ ْد ِر تصحيحه
حلديث واحد وكذا يف نفس الوقت يضعفه ،وكان األحرى به أن يقو :
واحلديث عن سعيد

عيف ،وألاله األو يف تأمني النب

الناس إال

أربعة شوااد بمجوعها تصلال االحتجاج.
رابعًا :قد ذكر لسعيد غري اذا احلديث الواحد الذي معله املستدر

حدي ني؛ واو ما أخرمه الارباين يف الكبري ( )292/22أن سعدا سأ النب
عن الواية فقا له الربع..

عىل أن بعض أال العلم فرق بني سعيد راوي اذا احلديث وبني سعيد بن
يربوع ،وما احلافظ يف اإلصابة إىل أنه سعيد بن يربوع.

)(+++
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سنان بن سلمة اهلذلي
"- 66سنان بن سلمة احلذيل.
قا اهماع النسائ

أخربنا

يف الكربى (:)6278

ُممد بن عبد األعىل الصنعاين ،قا  :حدثنا يمليد بن زريع ،قا :

حدثنا حجاج األحو  ،قا  :حدثنا سلمة بن منادة عن سنان بن سلمة :أن
رمي من املهامرين تصدق بأرض له عظيمه عىل أمه فاتت وليس حلا وارث
غريه ،فأتى النب

فقا  :إن أم كانت من أحب الناس إيل وأعملام عيل

وإين تصدقت عليها بأرض يل عظيمة فاتت وليس حلا وارث غريي فكيف
تأمرين أن أانع هبا .قا  « :قد أومب اهلل لك أمر ورد عليك أر ك  ،فاانع
هبا كيف شئت».اام"
وأخرمه الارباين يف الكبري ( :)6493 / 7من طريق مسدد عن يمليد
ابن زريع هبذا السند][.

[ ]1

حجاج األحو او ابن حجاج الباايل ثقة .

و سلمة بن منادة روى عن سنان بن سلمة بن املحبق ،وعنه ثيثة ،وذكره
ابن حبان يف «ال قاا» فهو جمهو ".

[  ]1يف األال [واو] وا مقحمة.
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1أتدري ملاذا

يرمع احلجوري يف اذه ال مجة إىل اإلصابة

و أس الاابة و االستيعاب ؟
الظاار ألنه رأى يف اإلصابة برقم ( )380قو احلافظ" :أورده ابن
شااني ،وأورد له حدي ني" .
وألنه رمع إىل أس الاابة البن األثري (رقم  )1332فومده قد أورد اذا
احلديث ،مع حديث خخر يف احلدي إذا عاب ،فا اذا العمل املريب؟
 )2سلمة بن منادة روى عنه ثيثة ،ووثقه ابن حبان ،وقا فيه احلافظ:
"مقبو " .واحلجوري يقو فيه :جمهو .
وشتان ما بني العبارتني.
 )3إن لسنان بن سلمة ل يثة أحاديث ،منها احلديث املنتقد.
وال اين :رواه البتوي يف معجم الصحابة ( )264/3رقم (.)1203
قا

:

 "- 1203حدثن مدي نا عباد بن العواع أخربنا عمر بن عامر قا  :حدثن
احلجاج بن أيب احلجاج عن سلمة بن منادة عن سنان بن سلمة :أن رمي أتى
النب

فقا  :يارسو اهلل! إن يل سليقة تبلغ ثمن مذعة سمينة وثمن مسنة

سنان بن سلمة اهلذيل
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مهملولة أي ذلك ختتار؟! قا  « :خذ السمينة ،اهلل أحق بالوفاء وال نا []. . . . .

( )1

هبا مذعة سمينة  ،وانسك هبا عنك».
وال الث :أخرمه أبو نعيم يف معرفة الصحابة  ،رقم ال مجة (.)1332
ُمَم ُد ْب ُن المْ ُم َنى،
قا
احل َس ُن ْب ُن ُس ْف َيا َن ،ثنا ُ
َ " :حد َثنَا أَ ُبو َع ْم ٍرو ،ثنا ْ َ
حد َثنِ ُعبي ُد اهللِ بن موسى ،ثنا ابن أَ ِيب َلي َىلَ ،عن َعب ِد ا ْل َك ِري ِمَ ،عن مع ِ
اذ ْب ِن
ْ َُ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
َْ
َ
ْ ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِيف ْ
ْح ُر ُث م
ب َقا َ َ « :ي ن َ
احل َ ْد ِي إِ َذا َعا َ
َس ْع َو َةَ ،ع ْن سنَان ْب ِن َس َل َم َةَ ،ع ِن النبِ ي
ِ
س َنعْلَهُ ِيف َد ِم ِه ُ ،ث م َي ْ ِ
رض ُب بِ ِه َا ْف َح تَ ُه َ ،و َال َي أْ ُك ْل ِم نْ ُه َ ،وإِ ْن أَ َك َل َف َع َل يْ ِه
َي ْتم ُ
اجل َمل ا ُء».
َْ
وهلذا احلديث األخري ثالثة شواهد:
 أوهلا :عن ابن عباس
(:)1325

رواه مسلم يف كتاب احلج حديث

وسى ْب ُن َس َل َم َة ْ
ت أَ َنا َو ِسنَا ُن ْب ُن َس َل َم َة
يلَ ،قا َ  :ا ْناَ َل ْق ُ
احل ُ َذ ي
رواه بسنده إىل ُم َ
ِ
ُم ْعتَ ِم َر ْي ِنَ ،قا َ َ :وا ْناَ َل َق ِسنَا ٌن َم َع ُه بِبَ َد َن ٍة َي ُسو ُق َهاَ ،فأَ ْز َح َف ْ
ت َع َليْه بِالا ِر ِيقَ ،ف َع ِي َ
ت َك ْي َ ِ
ت ا ْل َب َل َد ألَ ْستَ ْح ِف َني َع ْن
هباَ ،ف َقا َ َ :ل ِئ ْن َق ِد ْم ُ
بِ َشأْ ِ َا إِ ْن ِا َ أُ ْب ِد َع ْ
ف َيأْيت ِ َ
تَ ،ف َلا َن َمل ْلنَا ا ْلبَاْ َحا َءَ ،قا َ  :ا ْناَ ِل ْق إِ َىل ا ْب ِن َعب ٍ
اس َنتَ َحد ْ
ث
َذلِ َكَ ،قا َ َ :فأَ ْ َحيْ ُ
ِِ
ِ
ت َب َع َ
ث َر ُسو ُ اهلل
اخلبِ ِري َس َقاْ َ
إِ َل ْيهَ ،قا َ َف َذ َك َر َل ُه َشأْ َن َب َد َنتهَ .ف َقا َ َ :ع َىل ْ َ
ِِ
ىض ُثم َر َم َع َف َقا َ َ :يا َر ُسو َ اهلل؛
رش َة َب َد َنة َم َع َر ُم ٍل َوأَم َر ُه فِي َهاَ ،قا َ َ :ف َم َ
بست َع ْ َ
(  )1كذا ،يف املعجم .
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ِ
ِ
ِ
ام َع ْل ُه
َكيْ َ
ااب ُ ْغ َنعْلَي ْ َها ِف دَ م َها ثُم ْ
ف أَ ْانَ ُع بِ َا أُ ْبد َع َع َيل منْ َهاَ ،قا َ  « :ا ْن َح ْر َاا ثُم ْ
ت َو َ
ال َأ َح ٌد ِم ْن َأ ْا ِل ُر ْف َق تِ َك».
َع َىل َا ْف َح تِ َه ا َو الَ َت أْ ُك ْل ِم نْ َه ا أَ ْن َ


وثانيهما :أورده مسلم (:)1326

بإسناده إىل ا ْب ِن َعب ٍ
يص َةَ ،حد َث ُه أَن َر ُسو َ اهلل
اس :أَن ُذ َؤ ْيبا أَ َبا َقبِ َ
ِ
ث معه بِا ْلب ْد ِن ُثم ي ُقو ُ «إِ ْن َعاِ ِ
يش ٌء ،فَ َ
ح ْر َاا ُ ،ث م
خ ِش َ
يت َعلَيْه َم ْوتا َفا ْن َ
َ
َ
َي ْب َع ُ َ َ ُ ُ
ب من ْ َها َ ْ
ِ
ِ
س َن ْعلَ َها ِف َد ِم َها ،ثُم ْ ِ
ت َو الَ أ َ َح ٌد ِم ْن أَ ْا ِل
حت َ َهاَ ،وال َ تَاْ َع ْم َها أَنْ َ
اض ْب بِه َافْ َ
ا ْغ م ْ
ُر ْف َق تِ َك » .
كَا َن

 والثالث :عن نامية اخلملاع  ،رواه اهماع أمحد يف مسن ه
:

( )334/4قا
اخل َمل ِ
َحد َثنَا َو ِكي ٌعَ ،حد َثنَا ِا َشاع ْب ُن ُعر َو َةَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َن ِ
اع ي َ -وكَا َن
ام َي َة ْ ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ب ِم ْن ا ْلبُ ْد ِن؟
تَ :كيْ َ
ب ُب ْد ِن َر ُسو ِ اهلل
َ ،قا َ ُ :ق ْل ُف أَ ْانَ ُع بِ َا َعا َ
َااح َ
ِ
س َن ْعلَهُ ِيف َد ِم ِهَ ،و ْ ِ
ني الن ِ
اس َو َب ْي نَ ُه
ب َا ْف َح تَ ُه َ ،و َخ يل َب ْ َ
اض ْ
َقا َ  « :ا ْن َح ْرهَُ ،وا ْغم ْ
َف ْل يَ أْ ُك ُل و ُه».
اح ت بش وااداا.
وإذن فلهذا الصحايب ثيثة أحاديث
ّ
وعىل اذا في يصال إيراده يف اذا الكتاب اخلاص باملفاريد ال يف قسم
الصحيال ،وال يف قسم الضعيف.
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قال أبو عبد الرمحن:
سنان بن سلمة بن املحبق احلذيل.
م مم يف اإلصابة

رقم ( )3667و أس الاابة

رقم ()2262

و االستيعاب البن عبد الرب ( )1071وسقات ترمجته من الابعة األوىل،
و أتعمد إسقاطها.
وقول املستدرك" :أتدري ملاذا

يرمع احلجوري يف اذه ال مجة

إىل اإلصابة و أس الاابة و االستيعاب ...إلخ".
أقول :با أنك رمعت إىل اذه املصادر فلاذا أمهلت قو احلافظ يف

القسم ال اين من اإلصابة " :ألبيه احبة" .قا ابن حاتم يف املراسيل :سئل
أبو زرعة عن سنان بن سلمة أن له احبة ،فقا  :ال؛ ولكن ولد يف عهد النب
برش به أباه فقا لسنان الاعن به يف
 .وعن ابن األعرايب :أنه ولد يوع حنني ُف ي
سبيل اهلل أحب إيل منه فساه النب
الفتال فساه النب

 :سنانا ،وقا العسكري :ولد سنان بعد

وكان شجاعا باي.

وأمهلت قوله أيضا :قلت :وقد روى سنان عن أبيه وعن عمرو وابن عباس
وأرسل عن النب

 ،وحدي ه عنه عند الارباين ولفظه أن النب

بعث معه

هبدي احلديث أخرمه من طريق الفريايب عن ال وري عن عبد الكريم بن أيب
املخارق عن معاذ بن سعوة عنه ،وقد اختلف فيه عىل ال وري وعىل شيخه،
ورواه ا بن مريج عن عبد الكريم فقا  :عن معاذ عن سنان بن سلمة عن أبيه
أخرمه أمحد عن ُممد بن بكر عنه ،وقا أبو عاام :عن ابن مريج فقا
بسنده عن سنان بن سلمة عن سلمة بن املحبق أخرمه يعقوب بن سفيان عنه
والدارقان  ،من طريق أخرى عن أيب عاام.اام
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وأعاد ترمجته يف القسم الرابع الذي نقل منه املستدر وقا  :أورده بن
شااني وأورد له حدي ني من رواية سلمة بن منادة عنه وافرده عن سنان بن
املحبق ،واو وام سنان له رؤية ال ساع وقد خبط فيه أبو عمر فقا  :سنان بن
سلمى األسلم برصي روى عنه قتادة ومعاذ بن سعد[  ]1يف حدي ه ا اراب.
قلتُ :فوام يف نسبه وإنا او اذيل وقد بني البتوي سبب الوام وأن

بعض الرواة توام احبته من إرسا احلديث فأخرج من طريق ابن أيب ليىل
عن عبد الكريم بن املخارق عن معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة« :أن النب
بعث ببدنتني مع رمل» احلديث ،قا  :ورواه ابن مريج عن عبد الكريم
عن معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة عن أبيه وكانت له احبة فذكره واذا او
الصواب.
فنقل املستدر قو احلافظ (:أورده بن شااني وأورد له حدي ني) وتر
باق الكيع أتدري

فعل ذلك؟

ألنه إن نقله ال يتأتى له أن يقو  :إن لسنان بن سلمة ثيثة أحاديث،
فحديث« :احلدي» يقو ابن حجر عن البتوي :ورواه بن مريج عن عبد الكريم
عن معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة عن أبيه ،وكانت له احبة فذكره واذا او
الصواب .فعاد احلديث ألبيه وليس عن سنان.
وأما ابن األثري فقا يف أس الاابة  :ومن حدي ه أن رمي أتى النب

،

ف قا  :يا رسو اهلل ،إين تصدقت عىل أم بصدقة ،وإ ا الكت ،فكيف
أانع؟ فقا  « :رد اهلل عليك مالك ،وقبل ادقتك».
[  ]1كذا يف املابوع من اهاابة واوابة :سعوة.
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فأين حديث احلدي الذي يقو املستدر إنه رمع إىل أس الاابة
فومده قد أورد اذا احلديث مع حديث خخر يف احلدي إذا عاب ،فا اذا
العمل املريب.اام
أقو العمل املريب او عملك ،أنك تعملو كيما البن األثري

يقله ،وكأن

القارئ لن يعود إىل أس الاابة لريى ال ذكر له ابن األثري حدي ا واحدا أع
حدي ني ،وأنه

يذكر احلديث اآلخر إال يف ترمجة ذؤيب بن حلحلة فأخرج

احلديث عن سنان بن سلمة ،عن ابن عباس ،أن ذؤيبا به.
وأما ابن عبد الرب يف االستيعاب فلم يذكر له شيئا من اذه األحاديث الت
ساقها املستدر  ،وقد ذكر ترمجتني ممن يسمى بسنان بن سلمة:
فقال يف األوىل :سنان بن سلمة األسلم  ،برصي .روى عنه قتادة ومعاذ بن

سربة ،يف حدي ه ا اراب ،ال أعرف له رواية.

وقال يف الثانية :سنان بن سلمة بن املحبق احلذيل روى وكيع عن ابنه عنه

أنه َقا  :ولدا يوع حرب كانت للنب

فساين سنانا .وقد قيل :إنه ملا ولد

قا أبوه سلمة بن املحبق لسنان أقاتل به يف سبيل اهلل أحب إيل منه ،فساه
رسو اهلل

سنانا.

وروى عنه أنه قا  :ولدا يف يوع حرب كانت للنب
إىل رسو اهلل

 ،فذاب يب أيب

فحنكن وتفل يف يف ،ودعا يل.

وهبذا يستبني لك باين دعاوى واستظهار املُ ْس َت ْد ِر  :أين
إىل اإلصابة و أس الاابة و االستيعاب ؛ ألين رأيت قو احلافظ أورده
أرمع

ابن شااني وأورد له حدي ني ،وبان لك ب املستدر لباق كيع احلافظ وأنه
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يرى أن الصواب يف احلديث ال اين أنه عن أبيه سلمة

 ،وأن حديث سنان

مرسل.
وبعد اذا قا املُ ْستَ ْد ِر  :إن لسنان ل يثة أحاديث منها احلديث املنتقد
وال اين رواه البتوي يف معجم الصحابة ثم ساقه من معجم الصحابة .
وبعودتك لم :معجم الصحابة للبتوي ترى البتوي يقو  :سنان بن سلمة
ابن املحبق يقا  :ولد عىل عهد رسو اهلل

 .ثم يسوق احلديث الذي ساقه

املستدر  ،ثم يقو  :سنان بن سلمة يقا  :إنه ليس او ابن املحبق ،ويسوق
حديث( :احلدي) فعمل البتوي التفريق بني الرملني وحدي يها.
واملُ ْستَ ْد ِر

لعلها واحدا ،دون ذكر أو إشارة إىل عمل البتوي الذي

مرى عليه ابن عبد الرب ،وابن قانع ،من التفريق بينها ،وإن كان احلافظ ابن
حجر يرى أ ا واحد لكن إن ساق املُ ْستَ ْد ِر أن اؤالء فرقوا بني ال مجتني

بال ادعاؤ ه أن له أك ر من حديث وإليك بيان األحاديث الت زعم املستدر
أ ا لسنان بن سلمة.

أما احلديث األو فقد سقناه وبينا عفه ،وأن فيه سلمة بن منادة جمهو .
ونضيف انا أنه أيضا مرسل؛ فسنان اختلف يف احبته ،فنقل احلافظ عيء
الدين متلااي يف اإلنابة رقم ( )400قو أيب زرعة :ال له احبة قا  :ال؛
ولكن ولد يف عهد النب

وارتضاه و يملد عليه.

وذكره ابن سعد يف طبقاته وابن خليفة يف طبقاته من األوىل بعد
الصحابة ،وأعادة ابن سعد يف ال انية ،وذكره مسلم يف طبقاته من ال انية.
وقا العجيل :تابع ثقة .وتقدع قو أيب حاتم :إنه ال احبة له وإنه أرسل
عن النب

وكذا قو أيب زرعة.
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ويف جامع التحصيل للعيئ له عن النب
يفيد أن له اذا الفرد ألن النسائ
حياة النب

يف سنن النسائ واذا

خيرج له غري اذا .و يسمع منه بل ولد يف

قاله أبو زرعة وغريه ،وقيل :إن النب

او الذي ساه سنانا

واهلل أعلم.اا م
وقا

ابن حملع يف احمللى (" :)249/6جمهو " .وقا

ابن حجر

يف اإلصابة " :له رؤية ال ساع" .وقا ابن منجويه يف رجال صحيح
مسلم  " :روى عن ابن عباس يف احلج روى عنه قتادة".
قلتُ :حدي ه عن ابن عباس يف مسلم رقم ( )1326متابعة ألخيه موسى

ابن سلمة يف احلديث قبله فقد ساقه قبله ماوال ،باب ما يفعل باحلدي إذا
اعاب يف الاريق قا مسلم

:

حدثنا أبو غسان قا حدثنا عبداألعىل قا حدثنا سعيد عن قتادة عن
كان
يص َة حدثه« :أن رسو اهلل
سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ُذ َؤ ْيبا أَ َبا َقبِ َ
ِ
يبعث معه بالبدن ثم يقو « :إِ ْن َعاِ ِ
يشءٌ ،فَ َ
ح ْر َاا ،ثُم
خ ِش َ
يت َعلَيْه مَ ْوتا فَانْ َ
َ
ب من ْ َها َ ْ
ِ
ِ
س َنعْلَ َها ِف َد ِم َها ،ثُم ْ ِ
ت َو الَ أ َ َح ٌد ِم ْن أَ ْا ِل
حت َ َهاَ ،وال َ تَاْعَ ْم َها أَنْ َ
اض ْب بِه َافْ َ
ا ْغ م ْ
ُر ْف َق تِ َك ».اا م واحلديث قد أُ ِعل كا يف التتبع للدارقان ( )120بتحقيق

شيخنا

وعلته أن قتادة

يدر سنان بن سلمة وكذا يف جامع التحصيل

وغريه.
واحلاصل :أن سنان بن سلمة ال يصال له ساع من النب

.

أما مفرده اذا يف املفاريد فضعيف ألمرين:
األول :أنه مرسل بنصوص احلفا كأيب حاتم وأيب زرعة وغريام.
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الثاني :مهالة حا سلمة بن منادة.
وقو املستدر روى عنه ثيثة وو ثقه ابن حبان وقا فيه احلافظ :مقبو ،
واحلجوري يقو جمهو وشتان بني العبارتني.
قلتُ :قد قا املستدر نفسه يف رسالة براءة الصحابة األخيار يف

معاذ بن ُممد األنصاري ،قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب  :وثق .املراد به
توثيق ابن حبان ،واو يوثق املجهولني .اام

فهو يرى أن معاذا اذا جمهو  ،مع قو احلافظ الذاب وثق ،وقو ابن
حجر مقبو .
ومع أنه روى عنه نحو سبعة ذكرام اململي يف تهذيبه فشتان بني جيه
انا وانا .
أما حديث « :خذ السمينة اهلل أحق بالوفاء».
فعىل عفه جلهالة حا سلمة بن منادة ،وإرساله ،فإنه أيضا قد أخرمه
من اذه الاريق البيهق ( )273/9من طريق عمر بن عامر ،قا بن حجر
يف التقريب " :ادوق له أوااع".
وتركه حفص بن غياث كا يف ترمجته من تهذيب الكمال  ،فبا أن سنان
ابن سلمة ال يصال له الساع من النب

فهذا احلديث عن غريه ،وسلمة بن

م نادة وعمر بن عامر مظنة الوام يف معل احلديث عنه.
وقد رواه قملعة بن سويد عن احلجاج بن احلجاج عن سلمة بن منادة عن
حنش عن أيب اريرة قا  :كنا مع رسو اهلل
بجذع.

ملوسا فجاء رمل فدخل
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أخرمه أبو يعىل( )6223واحلاكم ( ،)227/4وقملعة بن سويد عيف،
وبه عف احلديث الذاب يف تلخيص املُ ْستَ ْد ِر  ،وقا احلافظ يف الفتح

( :)15/10ويف إسناده عف ،وقا احلي م يف اجملمع ( :)219/4رواه
أبو يعىل من رواية حنش العبدي و أمد من ترمجه.
قلتُ :م مم يف اجلرح والتع يل ( )291/3و التاريخ الكبري

( ) 100/3و يذكرا فيه مرحا وال تعديي ،وذكره ابن حبان يف ثقاته فهو
جمهو .
وهبذا يتضال االختيف عىل سلمة بن منادة ،فتارة لعله عن سنان مرسي
وتارة يواله عن أيب اريرة وكي الاريقني ال تصال كا أسلفنا.
وأما حديث « :احلدي إذا عاب» فقا  « :ي نحر ثم يتمس نعله يف دمه».
فقد تقدع أن اهماع مسلم أخرمه يف صحيحه يف كتاب احلج حتت
رقم ( :)1326عن ابن عباس عن ذؤيب ليس او حديث سنان وما يف الصحيال
أاال.
وماء عن سلمة بن املحبق والد سنان وساق بن أيب حاتم يف العلل رقم
( )849اذا احلديث ،فقا  :سألت أيب عن حديث شعيب بن إسحاق عن ابن
مريج عن عبد الكريم عن أيب املخارق عن معاذ بن سعوة عن سنان بن سلمة
عن أبيه سلمة عن النب

 :أنه بعث ببدنتني مع رمل ،قا  « :إن عرض حلا

يشء فانحرمها » ..قا أيب :الناس ال يقولون يف اذا احلديث عن سلمة بن
املحبق إنا يرويه عن سنان مرسي.
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وكذا أخرمه أمحد يف املسن

( 6/5رقم  )20070وقا املحقق:

الصواب يف اذا احلديث أنه من رواية س نان بن سلمة عن ابن عباس عن
ذؤيب بن ق بيصة أي كا أخرمه مسلم.
قلتُ :واذا او الصواب كا قدمنا.
وأما البتوي فإنه أخرمه يف معجم الصحابة رقم ( )1205عن غري
سلمة بن املحبق وقا يقا  :إنه ليس او بن املحبق.
واحلاصل:
أن احلديث ليس حديث سنان بن سلمة إنا او حديث غريه سواء عىل ما
يف مسلم أنه عن ابن عباس  ،أو عن أبيه كا ذكره اهماع أمحد انا ،أو عن سنان
خخر غري بن سلمة كا ذكر البتوي.
واذا بدا أن اذا احلديث أو غريه مما نسب إليه ليس له ؛ إذ او إما تابع
ال احبة له كا تقدع قو األئمة بذلك ،وإما له جمرد رؤية وعىل األمرين
فحدي ه املنسوب إليه مرسل ويؤيد القو بعدع احبته احلديث الذي أورده
املُ ْستَ ْد ِر من صحيح مسلم وفيه أنه ملا أزحف ت بدنته سأ ابن عباس عن

ذلك ،وقد ا ارب يف سنده كا ييحظ من رأى االختيف فيه ،وفيه
عبد الكريم بن أيب املخارق تفرداته شديدة الضعف فقد تركه النسائ
والدارقان  ،وقا أمحد :قد ضبت عىل حدي ه.
وقا أيوب :ليس بيشء ،وقا ابن عبد الرب :برصي ال خيتلفون يف عفه،

قلتُ :روى البخاري له تعليقا ،ومسلم متابعة ،أما ما تفرد به فشديد الضعف
وأحادي ه الت تفرد هبا جتد منها مجلة يف كتب املو وعاا.
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والعجيب مع اذا أنه قد استشهد الشيخ ربيع بحدي ه فساق احلديث من
طريقه عن معاذ بن سعوة عن سنان عن النب

قا  :وحلذا احلديث األخري

ثيثة شوااد ؛ وذكر منها حديث ابن عباس الذي أو حنا ،أنه ماء عن سنان بن
سلمة واو خاأ إنا او عن ابن عباس عن ذؤيب وهبذا يكون املُ ْستَ ْد ِر قد

استشهد بنفس احلديث عن نفس الصحايب غري أن بعضهم وام فجعله عن
سنان وإنا او عن ابن عباس عن ذؤيب فاملُ ْستَ ْد ِر أتى باحلديث الواحد

شاادا لبعضه يف احلقيقة.
وهو بهذا أحد أمرين:

إما إنه يستدر دون بحث وال حتري ،واذا معناه:
 أنه يشتل غريه باألوااع وبالباطل.
 وإما أنه وقف عىل ذلك وتعمد املتالاة.
إذ أنه رأى احلديث نفسه يف مسلم من طريق قتادة عن سلمة عن ابن عباس
وقد وقف عىل اذا الو وح ونقله من مسلم و يردعه ذلك عن معل احلديث
الواحد حدي ني ،واذه حلا نظائر يف اذا البحث ،نبهنا عليها يف موا عها
وبم لها واف العيمة املعلم

وغريه من أال العلم زااد الكوثري

باخليانة العلمية.
وأعجب من ذلك أنه معل احلديث الذي يف مسلم عن ابن عباس أبان أنه
سمعه من ذؤيب أيب قبيصة حدثه فذكر احلديث ،فجعل الشيخ ربيع حديث ابن
عباس شاادا أوال حلديث سنان ومعل حديث ذؤيب شاادا ثانيا عن ذؤيب
واو حديث واحد كا رصح به ابن عباس يف صحيح مسلم رقم ( )1326أن
ذؤيبا حدثه ،فيأيت باحلديث الواحد عن الصحايب الواحد ويكرره شوااد.
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عىل أن احلديث يف احيال مسلم من طريق قتادة عن سنان بن سلمة عن
ابن عباس ،قد انتقد.
فقا الرشيد العاار يف غرر الفوائ اجملموعة ( :)383قلت :واذا
اهسناد غري متصل عند مجاعة من أال النقل ،فإن قتادة

يسمع اذا احلديث

من سنان بن سلمة قاله اهمامان حييى بن سعيد القاان وحييى بن عني وناايك
هبا ميلة ومعرفة هبذا الشأن وذكر احلافظ أبو الفضل املقديس أيضا أن اذا
احلديث معلو من ثيثة أومه عمدهتا ما قاله حييى القاان وابن معني.
قلتُ :ومما يؤي د ذلك أن سنان بن سلمة اذا او سنان بن سلمة بن املحبق
وله أيضا رواية عن النب ﷺ وقد نص اهماع أبو

معدود يف الصحابة

حاتم الرازي عىل أن قتادة

يلق من أاحاب النب ﷺ إال أنس بن مالك

وعبد اهلل بن رسمس وذكر البخاري يف تارخيه أنه سمع أنسا وأبا الافيل و
يذكر له من الصحابة غريمها.
والعذر ملسلم

أنه إنا أخرج اذا احلديث هبذا اهسناد يف الشوااد

ليبني واهلل أعلم أنه قد روي من غري ومه عن ابن عباس وإال فقد أخرمه قبل
ذلك من حديث أيب التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس متصي ف بت
اتصاله يف الكتاب.اام
وقا ابن عار الشهيدَ :ر َوا ُه أَ ْيضا َم ْع َم ُر ْب ُن َر ِاش ٍدَ ،ع ْن َقتَا َد َةَ ،ن ْح َو ُهَ ،و َر َوا ُه
مها ٌعَ ،ع ْن َقتَا َد َةَ ،ع ْن ِسنَا َنَ ،و َ َي ْذ ُكر ا ْب ِن َعب ٍ
اسَ ،وأَ ْر َس َل ُه.
َ
ْ
يث َ يسمعه َقتَاد ُةِ ،من ِسن ِ
ِ
َان ْب ِن َس َل َم َةَ ،و َس ِم َع ُه ِم ْن ِسنَا ٍن :أَ ُبو
َ
ْ
وا َذا َحد ٌ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
ِ
التي ِ
الضبُع ُّ .
اح ُّ
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وا َو ا ْب ُن أَ ِيب األَ ْس َو ِدَ ،قا َ َ :قا َ
َحد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍرَ ،حد َثنَا أَ ُبو َب ْك ٍرُ ،
حييى ا ْل َقاا ُن َ " :يسمع َقتَاد َةِ ،من ِسن ِ
َان ْب ِن َس َل َم َةَ ،ح ِد َ
يث البُ ْد ِن.
ْ
َْ ْ َ ْ َ
ََْ
حي َيى
وسى ْب ِن أَ ِيب ُع ْ َا َن ا ْل َب ْت َد ِادي َي ُقو ُ َ :س ِم ْع ُ
َو َس ِم ْع ُ
ت َْ
ت َع ْب َد اهللِ ْب َن ُم َ
ني ي ُقو ُ  َ " :يسمع َقتَاد َةِ ،من ِسن ِ
ِ
َان ْب ِن َس َل َم َة َح ِد َ
يث البُ ْد ِن ،إِن َا ُا َو
ْ
ْ َ ْ َ ْ َ
ا ْب َن َمع ٍ َ
ُم ْر َس ٌل ".

ِ ِ ِ
ِ
وسى ْب ِن َس َل َم َة .اام
َقا َ أَ ُبو ا ْل َف ْض ِلُ :ق ْل ُ
تَ :و َق ْد َسمع َقتَا َد ُة ،م ْن أَخيه ُم َ
وعليه فاحلديث ثابت عن ابن عباس من غري طريق سنان املنقاعة.

وقا أبو الفضل املقديس يف اجلمع بني الصحيحني ص (:)205
"واذا حديث معلو من وموه :
أحدها :رواية مرير بن حازع عن قتادة عن أنس عن النب
والثاني :رواية مهاع عن قت ادة عن سنان مرسي

.

يذكر ابن عباس.

والثالث :واو املعتمد يف علم احلديث قو حييى بن سعيد القاان وحييى

ابن معني :أن قتادة

يسمع من سنان حديث :البدن.

واذا احلديث أاال من طريق محاد بن سلمة عن أيب التياح عن موسى بن
سلمة أخ سنان بن سلمة عن ابن عباس ،واهلل أعلم".اام
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م مم يف

رقم ( ،)3512و أس

اإلصابة

الاابة

()2263

و االستيعاب (.)1078
قا اهماع ابن مامه

حدثنا

رقم (:)1765

إساعيل بن عبد اهلل الرق عن عبد العمليمل بن ُممد عن ُممد بن

عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سنان بن سنة األسلم
ااحب النب

أن رسو اهلل

قا  « :الااعم الشاكر له م ل أمر الصائم

الصابر».
و أخرمه أمحد يف املسن

( )343/4والارباين رقم ( )6492وفيه

حكيم بن حرة جمهو حا ويف سنده ا اراب".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1حلذا الصحايب حدي ان سيأيت ذكرمها.
 )2لقد عف احلجوري اذا احلديث بِ َم ْن ساه حكيم بن حرة ،وقا فيه:
"جمهو " واذا خاأ؛ فإن حكيا يف إسناد اذا احلديث يف كل املصادر الت
رمع إليها احلجوري إنا او حكيم بن أيب حرة.
قا فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب  :ادوق.
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ور َمملا له بم (خ ق).
وقا احلافظ الذاب يف الكاشف  :ثقةَ .
 )3أعل احلجوري اذا احلديث باال اراب ،و يبني اذا اال اراب.
مع أن ال ميال يف اذا اهختيف ونف اال اراب ممك ٌن.
حد ٍ
قا ابن أيب حاتم يف العلل رقم ( :)1513وس ِئل أبو ُزرعة َعن ِ
يث ؛
ُ
ُ
أيب حرة  ،عن عم ِه ِ
حكي ِم ِ
بن َع ِبد اهللِ ِ
ُم ّم ِد ِ
بن
روا ُه ُسليا ُن ب ُن بِي ٍ  ،عن ُ
ي
بن ِ ُ ّ

أيب ُاريرة  ،ال أعل ُم ُه إِال ِ
األغر  ،عن ِ
ِ
أيب ُح ّرة  ،عن سلان
عن النّبِ ي
ي
ِ
اع م ّ ِ ِ
ِ
الص ابِ ِر».
الص ائ ِم ّ
الش اك ُر م ُل ّ
« الاّ ُ

 ،قا :

أيب حرة  ،عن عم ِه ِ
ِ
حكي ِم ِ
بن َع ِبد اهللِ ِ
ُم ّم ِد ِ
بن
الد
راورد ُّي  ،عن ُ
وروا ُه ّ
ي
بن ِ ُ ّ
ِ
ِ
أيب حرة  ،عن ِس ِ
ااح ِ
نان ِ
رسو ِ اهللِ
رسو ِ اهللِ
 ،عن ُ
ب ُ
بن سنة األسلم ي
ِ ُ ّ
.
أليب ُزرعة  :أهيا أاال ؟ قا ِ :
ِ
فقيل ِ
حد ُ
يث الدراوردي أشب ُه.اام
ُّ
ُّ ُ
فريى القارئ أن أبا زرعة قد رمال طريق الداروردي بإسناده إىل الصحايب
سنان بن سنة.
وقد روى البخاري

اذا احلديث يف صحيحة معلقا ،وتكلم

احلافظ ابن حجر يف الفتال ( )583- 582/9عىل اذا احلديث با يفهم من
بح ه أنه يرى ثبوا اذا احلديث عن سنان بن سنة ،وعن أيب اريرة
قا
عن النب

.

( :قوله باب الااعم ال شاكر م ل الصائم الصابر) فيه عن أيب اريرة
اذا احلديث من األحاديث املعلقة الت

تقع يف اذا الكتاب

مواولة وقد أخرمه املصنف يف التاريخ واحلاكم يف املست رك من رواية
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سليان بن بي عن ُممد بن عبد اهلل بن أيب ُحرة  -بضم املهملة وتشديد
الراء  ،-عن عمه حكيم بن أيب ُحرة عن سليان األغر عن أيب اريرة ،ولفظه:
«أن للااعم الشاكر من األمر م ل ما للصائم الصابر» ،وقد اختلف فيه عىل
ُممد فأخرمه ابن مامه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن
سنة األسلم  ،وقيل :عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن ُممد عن عمه
عن رمل من أسلم ،لكن رصح الدراوردي يف رواية أمحد بأن ُممد بن أيب
حرة أخربه ،فلعله كان محله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه.
وقد رمال أبو زرعة رواية الدراوردي اذه ،وذكر البخاري يف التاريخ
من رواية وايب عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أيب حرة عن بعض الصحابة،
وأخرج ابن خمليمة وابن مامه من رواية ُممد بن معن بن ُممد التفاري عن
أبيه عن حنظلة بن عيل األسلم عن أيب اريرة.
وأخرمه ال مذي وابن مامه واحلاكم من رواية ُممد بن عن عن أبيه عن
سعيد املقربي عن أيب اريرة وأخرمه ابن خمليمة من رواية عمر بن عيل عن
معن بن ُممد عن سعيد املقربي ،قا  :كنت أنا وحنظلة بن عيل األسلم
بالبقيع مع أيب اريرة فحدثنا أبو اريرة به ،واذا ُممو عىل أن معن بن ُممد
محله عن سعيد ثم محله عن حنظلة.
وأخرمه بن حبان يف صحيحه من رواية معتمر بن سليان عن معمر
عن سعيد املقربي به ،لكن يف اذه الرواية انقااع َخ ِف َ عىل ابن حبان؛ فقد
رويناه يف مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رمل من بن غفار عن املقربي.

سنان بن سنة األنصاري األسلميﮔ
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وكذلك أخرمه عبد الرزاق يف جامعه عن معمر ،واذا الرمل او معن
ابن ُممد التفاري فيا أظن؛ الشتهار احلديث من طريقه.اام
أقول:
وإذا ثبت اذا احلديث عن اذين الصحابيني ،فيكون حديث أحدمها شاادا
لآلخر.
أقول:
قد أورد األلباين اذا احلديث يف الصحيحة

برقم ( )655من حديث

أيب اريرة ،ثم من حديث سنان بن سنة ،واححها مجيعا.
 )4احلديث ال اين الذي جتااله احلجوري.
رواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)343/4
مح ِن ْب ُن َح ْر َم َل َة َ ،ع ْن
قا
بَ ،حد َثنَا َع ْب ُد الر ْ َ
َ :حد َثنَا َعفا ُنَ ،حد َثنَا ُو َا ْي ٌ
ت
محَ ِن َقا َ َ :ح َج ْج ُ
حييَى ْب ِن ِان ٍْد أَن ُه َس ِم َع َح ْر َم َل َة ْب َن َع ْم ٍرو َو ُا َو أَ ُبو َعبْ ِد الر ْ
َْ
حج َة ا ْلودا ِع مر ِد ِيف َعم ِسنَا ُن بن سن َةَ ،قا َ َ :ف َلا و َق ْفنَا بِعر َف ٍ
ت
اا َر َأ ْي ُ
َ
َ
ََ
ْ ُ َ
ي
َ َ ُْ
ت لِ َع يم َ :ما َذا َي ُقو ُ
َر ُسو َ اهلل
َوا ِ عا إِ ْح َدى أُ ْابُ َعيْ ِه َع َىل ْاألُ ْخ َرى َف ُق ْل ُ
ِ
اخل ْذ ِف» .
َر ُسو ُ اهلل
ص َْ
اجل ْم َر َة بِ م ْ ِل َح َ
َقا َ َ :ي ُقو ُ ْ « :ار ُم وا ْ َ
وأخرمه الارباين يف الكبري ( ،)2873وابن خمليمة (.)2874
ويف إسناده :حييى بن اند أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل
( ":)195- 194/9روى عن سنان بن سنة ولسنان احبة روى عنه
عبد الرمحن بن حرملة".
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لكن للحديث شواهد:
.

 )1من حديث مابر بن عبد اهلل

رواه مسلم يف احلج برقم ( )1299بإسناده إىل أيب الملبري أنه سمع مابر
ابن ع بد اهلل يقو  :رأيت النب

رمى مجرة العقبة بم ل حص اخلذف.
.

 )2من حديث عبد اهلل بن عباس

رواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)215/1
فَ ،عن ِزي ِ
اد ْب ِن ُح َص ٍ
نيَ ،ع ْن أَ ِيب ا ْل َعالِ َي ِة،
رب َنا َع ْو ٌ
قا
ْ َ
ْ
َ :حد َثنَا ُا َش ْي ٌم ،أَ ْخ َ َ
َع ِن ا ْب ِن َعب ٍ
مج ٍعَ « :ا ُل م الْ ُق ْط ِ
ت
اسَ ،قا َ َ :قا َ ِيل َر ُسو ُ اهلل
يل»َ .ف َل َقا ْ ُ
َغ َدا َة َ ْ
ٍ ِ
اخل ْذ ِف َف َلا َو َ َع ُهن ِيف َي ِد ِهَ ،قا َ َ « :ن َع ْم بِ أَ ْم َ ا ِ َا ُؤ َال ِء
ص َْ
َل ُه َح َص َياا م ْن َح َ
الد ِ
الد ِ
ين».
ين َ ،ف إِن َا َا َل َك َم ْن َك ا َن َق بْ َل ُك ْم بِ ا ْل ُت ُل يو ِيف ي
َوإِ ي ا ُك ْم َو ا ْل ُت ُل و ِيف ي
وأخرمه النسائ

يف اجملتبى ( )268/5رقم ( ،)3057وابن مامه

( )486/4رقم ( )3029وغريام من األئمة .
 )3ومن حديث الفضل بن عباس
رواه اهماع أمحد يف املسن

.
( ،)210/1ومسلم حديث (،)1282

والنسائ ( )267 /5حديث (.)3052
وإذن فلهذا الصحايب حدي ان احيحان بشواادمها.
وبناء عىل اذا البحث يدر القارئ الكريم أنه ال يصال إيراد اذا الصحايب
وحدي ه يف كتاب املفاريد ال يف الصحيال وال يف قسم الضعيف من باب أوىل.

سنان بن سنة األنصاري األسلميﮔ
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قال أبو عبد الرمحن:
سنان بن سنة األنصاري.
حديثه « :الااعم الشاكر له م ل أمر الصائم الصابر» .أخرمه ابن مامه رقم

(.)1765

مع بيان أن حديث حكيم

وخخرون ذكرناام يف الابعة ال انية من املفاري

ابن أيب ُحرة حيسن؛ ألنه يف رتبة( :ادوق)،كا قا احلافظ يف التقريب ،
لومود ممليد تعديل حلكيم بن أيب ُحرة وبق يف احلديث ارتياب اال اراب.
حاصله :رواه عبد العزيز الدراوردي ،واختلف عنه:
 oف و هظ
لطو ل ظو

ظ هلل ظ ظج ف ظ ل قي ،ظوهايونظ ظي وف،ظوأمح ظ ظ ات ظ
ظأيب ظ أسود ،ظو يل ظ ظج ف  ،ظورض ي ظ ظرسد ظوهو ظيرتوك،ظ

وس ي ظ ظسليامن ظمجي ً ا ظ
ظ هللظ ظأيبظ ة،ظ

ظ

ظ

ظ ظحمم ظ ل ي ويد ،ظ

ظل

ظ م ظ كي ظ ظأيبظ ة،ظ

 oوخالفه ظإس اقظ ظأيبظإرس ئيلظف و هظ
ق ة ،ظ

ظحمم ظ ظ

يجل ظي ظأسل ظي ظأ

ظ هلل ظ ظأيب ظ ة ،ظ
اب ظ لن يظ

ظظ

ظحمم ظ

ظسنانظ ظسنة.

ظ ل ي ويد ،ظ

ظيوسىظ ظ

ظ م ظ كي ظ ظأيبظ ة،ظ
ظ لن يظ

ظ

ظفل ظ س ظ لص ايب،ظ

وز دظفي :ظيوسىظ ظ ق ة .ظ
ذكر اذه الاريق اململي يف تهذيبه وابن امللقن يف رشح البخاري.
قا احلافظ يف الفتح  :رصح الدراوردي يف رواية أمحد بأن ُممد بن
أيب حرة أخربه فلعله كان محله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه.
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قلتُ :الدراوردي

يتابعه أحد ممن روى احلديث عن موسى بن عقبة،

وقد رواه عنه وايب وغريه خيف ما رواه الداروردي ،كا سيأيت.
وقيل :عن عبد العمليمل عن بن أيب حرة عن أبيه عن سنان بن سنة عن
النب

ذكره البيهق يف الشعب (.)11/4
ورواه وايب عند البخاري يف تارخيه ( )142/1عن موسى بن عقبة،

عن حكيم بن أيب حرة ،عن بعض أاحاب النب

موقوفا و يرفعه.

ورواه إساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة به مرفوعا .أخرمه ابن أيب
عاام يف اآلحاد واملثاني (.)909
وخالفهم سليان بن بي فرواه عن ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه
حكيم بن أيب حرة عن سليان األغر عن أيب اريرة أخرمه أمحد يف املسن
( ،)289/2واحلاكم يف املست رك

( ،)136/4والبيهق

يف السنن

الكربى ( ،)306/4والبخاري يف التاريخ الكبري (.)132/1
وسليان بن بي أرمال من الدراوردي.
قا العيمة األلباين

يف كيمه عىل حديث سنان بن سنة ،وقا

قلت –أي األلباين  :-واو
البواريي يف زوائ ابن ماجه  ":إسناد احيال"ُ .
كا قا لوال امل خالفة املذكورة ،وسليان أحفظ من عبد العمليمل ،فروايته أاال
إن كان أبو قرة قد حفظها عنه .اام
قلتُ :أبو قرة قد تابعه إساعيل بن أيب أويس عند البخاري

يف التاريخ  ،وعبيد اهلل بن واب عند احلاكم والبيهق .

سنان بن سنة األنصاري األسلميﮔ
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وقا أبو زرعة كا يف العلل البن أيب حاتم( :)1513حديث الدراوردي
أشبه.
يف الصحيحة ( :)655احلديث عىل كل حا

قا العيمة األلباين

احيال؛ ألن االختيف يف اسم الصحايب ال يرض كا او الظاار .اام
قلتُ :االختيف ليس فقط عىل احايب احلديث ،كا او ظاار من ذكر

االختيف السابق.

وقد ذكر احلديث الدارقان

يف العلل ( )19/11و يرمال ،فقا :

يرويه ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة واختلف عنه فرواه سليان بن بي عن
ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سليان األغر عن
أيب اريرة عن النب

.

وخالفه الدراوردي فقا فيه عن حكيم بن أيب حرة عن سنان بن سنة عن
النب

قيل مرسل أو متصل قا الصحايب.اام
والذي ترمال لدي واهلل أعلم ا

طريق سليان بن بي  ،قا حدثن

ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سليان األغر عن
أيب اريرة؛ ألمور:
األول :أنه

خيتلف عىل سليان بن بي فيه.

الثاني :أنه أحفظ من الدراوردي.
الثالث :أن احلديث قد ماء من طرق أخرى عن أيب اريرة منها:
ما أخرمه أمحد يف املسن

( ،)283/2من طريق عبد الرزاق يف

املصنف( )19573والبتوي يف رشح السنة ( )280/11عن معمر عن
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الملاري عن رمل من بن غفار عن أنه سمع سعيدا املقربي حيدث ،عن أيب
اريرة ،به.
وأخرمه ابن حبان يف صحيحه ( )315من طريق نرص بن عيل حدثنا
معتمر بن سليان عن معمر عن سعيد.
ونرص بن عيل تابعه ُممد بن ثور عن معمر عن سعيد املقربي ،عن أيب
اريرة واو الصواب.
قا احلافظ يف الفتح ( :)583/9يف اذه الرواية انقااع خف عىل ابن
حبان ،فقد رويناه يف "مسند مسدد" عن معتمر ،عن معمر عن رمل من بن
غفار عن املقربي وكذلك أخرمه عبد الرزاق يف مامعه عن معمر ،واذا
الرمل او معن بن ُممد التفاري ،فيا أظن الشتهار احلديث من طريقه .اام
قلتُ :أخرمه ال مذي( )2486وأبو يعىل يف مسنده ( )6582وابن

عساكر يف تاريخ دمشق ( ،)288/8من طريق أيب موسى األنصاري قا :
حدثن ُممد بن معن قا  :حدثن أيب عن سعيد.
وقا ال مذي :حديث حسن غريب.
هذا ومن املآخذ على املُسْتَدْرِك:
عملوه حلديث سنان بن سنة إىل البخاري تعليقا؛ فقا  :عقب ذكر حديث
ابن سنة وقد روى البخاري اذا احلديث واححه معلقا وإنا علق اهماع
البخاري حديث أيب اريرة ،ال حديث سنان ،فقا

يف كتاب األطعمة من

صحيحه باب ( :)56الااعم الشاكر م ل الصائم الصابر فيه عن أيب اريرة
 ،مع نقل املُ ْستَ ْد ِر أيضا كيع احلافظ عىل احلديث
عن النب

من فتح الباري  ،وفيه قوله :اذا احلديث من األحاديث املعلقة الت

تقع

سنان بن سنة األنصاري األسلميﮔ

'311
(

يف اذا الكتاب مواولة ،وقد أخرمه املصنف يف التاريخ واحلاكم من
رواية سليان بن بي عن ُممد بن عبد اهلل بن أيب عن عمه حكيم بن أيب ُحرة
عن سلان األغر عن أيب اريرة فذكره ،ثم ذكر اال اراب يف سنده با لعل
يف النفس عدع طمأنينة لتصحيال اذا احلديث عن سنان .
ومما يؤخذ عليه:
معله أحد احلدي ني املختلف فيها م ل حديث سنان وحديث أيب اريرة
مع أحدمها شاادا لآلخر ،مع أنه نقل عن أيب زرعة ترميال حديث سنان ،ونقله
لصنيع البخاري إذ علقه عن أيب اريرة ،وعىل اذا:
 فإما أنه مضارب عيف من طرقه اذه.
 وإما أن أحد احلدي ني ُمفو  ،واآلخر غري ُمفو .
فيكتف باملحفو

مهما ،فكيف يستشهد
ويعترب غري املحفو غلاا َو َو َ

باألغيط واألوااع.
أما املُ ْس َت ْد ِر

فينقل عن احلافظ بيان ا اراب احلديث وال حيرره بل

يقو  :إذا ثبت اذا ،بدون حترير يد عىل نف اال اراب ،وبعداا يقو  :اذا
احلديث عن اذين الصحابني أحدمها يشهد لآلخر.
وأبع من هذا:
أنه احال احلدي ني مجيعا ،فيقو " :قد أورد

َع ْملو ُه للعيمة األلباين
األلباين اذا احلديث يف الصحيحة رقم ( )655من حديث أيب اريرة ،ثم
من حديث سنان بن سنة واححها مجيعا".
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كذا قا ؛ وال حقيقة حلذا القو يف الرقم املذكور من الصحيحة فقد
ساق طرق احلديث وأبان ما فيه من اال اراب ،ثم نقل تصحيال البواريي
حلديث سنان وقا  :واو كا قا لوال املخالفة املذكورة ،وسليان أحفظ من
عبد العمليمل فروايته أاال إن كان أبو قرة قد حفظها.
احال احلديث املختلف فيه ،وأثبت فيه اختيفا وما إىل
فف اذا أنه
ّ
تصحيال رواية سليان بن بي إن كان أبو قرة قد حفظها مع أنه متابع
بإساعيل بن أيب أويس وعبيد اهلل بن واب.
وسواء كان عن أيب اريرة أو سنان فإن اذا املتن عنده احيال عن
أحدمها.
اذا او الوا ال من كيمه ،ال عىل أنه احال حدي ها ،وقد أثبت اخليف
يف أهيا املحفو وأهيا غري ُمفو  ،ولو اقترص املُ ْستَ ْد ِر عىل نقله
تصحيال احلديث ألااب ،ولكن املنكر تقويله لأللباين

بتصحيال

احلدي ني عن الصحابيني املذكورين يف اذا املو ع .ونسبة اذا إىل
خاأ ،عىل أن املُ ْستَ ْد ِر يتعاظم بسقط حرف فيقو :
األلباين
"لقد ّعف اجلحور ي اذا احلديث بمن ساه حكيم بن حرة ،واو خاأ
فإن حكيا يف إ سناد اذا احلديث يف كل املصادر الت رمع إليها اجلحوري
إنا او حكيم بن أيب حرة".
وأقول :اذا تلبيس؛ كيف وقد نقل من كتايب اذا احلديث بسنده وفيه

حكيم بن أيب حرة وسقت احلديث من سنن ابن مامه رقم ( )1765الت

رماحلا يف التقريب البن حجر وأاوله ،وليس يف التقريب حكيم بن أيب
حرة غري اذا ،ثم يوام عىل الناس بقوله :إين سميته ابن حرة ،وقلت :فيه

سنان بن سنة األنصاري األسلميﮔ
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جمهو وأن حكيا الذي ع ر عليه او إنا او ابن أيب حرة ،وغاية ما فيه أ ا
سقات من مو ع واحد لفظة (أيب) بني كلمة( :حكيم) وكلمة (حرة) ،وكم
ترى م ل اذا السقط يف كتب العلم فينبه عليها أال العلم أ ا سقات كلمة كذا
وال يأتون هبذه اههياماا.
وقد سقط عيل احلديث ال اين لسنان بن سنة كا سقط قبيل عىل احلافظ
اململي يف حتفة األشراف و يسق له إال حدي ا واحدا واو الذي ذكرناه.
وابن األثري يف أس الاابة ذكر اذا احلديث ال اين يف مسند حرملة ،ال
يف مسند سنان.
واذا او أو مو ع أااب فيه املُ ْستَ ْد ِر بذكر حديث عىل رشطنا و
نخرمه عىل أين قد ذكرته قبل ادور كتابه اذا يف الابعة ال انية من املفاريد،
فصار لسنان حديث الباب ،والرامال أنه عن أيب اريرة كا سبق وحديث :
« ارموا بم ل حص اخلذف» احيال بشوااده.
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سنني أبو مجيلة ﮔ
"- 68سنني أبو مجيلة.
م مم يف اإلصابة  ،و أس الاابة رقم( ،)2278و االستيعاب
رقم(.)1147
قا اهماع البخاري

رقم ( )4301يف املتازي باب من شهد الفتال

رقم (:)3
حدثنا إبراايم بن موسى ،قا  :حدثنا اشاع عن معمر عن الملاري عن سنني

أيب مجيلة ،قا أخربنا ونحن مع ابن املسيب ،قا  :وزعم أبو مجيلة أنه أدر
النب

وخرج معه عاع الفتال بنظر ( )1حدي ه.اام
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
او يف اإلصابة  ،برقم ( ،)3518ويف االستيعاب برقم (.)1152
وأورد أبو نعيم يف معرفة الصحابة برقم(.)1351
قا حدثنا أبو أمحد ،وسليان بن أمحد ،قاال :حدثنا أبو خليفة ،ثنا

عبد اهلل بن ُممد بن أساء ،حدثنا مويرية بن أساء ،عن مالك ،عن الملاري،

(  )1كذا ،أقو  :وكيف تورد اذا الصحايب يف قسم عيف املفاريد قبل أن تنظر يف حدي ه.

سنني أبو مجيلة ﮔ
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أن أبا مجيلة أخربه ونحن مع سعيد بن املسيب ملوس ،قا  :فملعم أبو مجيلة
أنه أدر النب

 ،وكان معه عاع الفتال.

فهذا اهسناد احيال ،أبو أمحد او احلاكم ،وسليان بن أمحد او
الارباين ،فرما اهسناد ثقاا وأئمة.
قا احلافظ ابن حجر يف مقدمة اإلصابة (ص:)14
" الفصل ال اين يف الاريق إىل معرفة كون الشخص احابيا ،وذلك بأشياء
روى
أوحلا :أن ي بت باريق التواتر أنه احايب ،ثم االستقامة والشهرة ،ثم بأن ُي َ
عن أحد الصحابة أن فينا له احبة م ي ،وكذلك عن خحاد التابعني بناء عىل
قبو التملكية من واحد واو الرامال.
ثم بأن يقو او إذا كان ثابت العدالة واملعارصة :أنا احايب".
وذكر أن املعارصة تعترب بميض مائة سنة وعرش سنني ،فأبو مجيلة ادعى
الصحبة يف زمن تصال فيه دعوى الصحبة ،وادعااا عند إمامني من التابعني ،ولو
كانت دعواه غري احيحة عنها لردا عليه اذه الدعوى.
ثم إن اذا الرمل سواء كان احابيا ،واذا ما نعتقده ،أو كان تابعيا ،ليس
عىل رشط احلجوري؛ ألن رشطه خاص بأاحاب املفاريد ،واذا الرمل ما
نقل عن رسو اهلل

شيئا ،ال من قوله

 ،وال من فعله.

فإن قال قائل :قد ذكره املؤلفون يف الصحابة يف مؤلفاهتم.
فاجلواب :أ م

يش طوا ما اش ط احلجوري ،بل ام ألفوا يف عموع

الصحابة ،سواء كان للصحايب ألوف األحاديث  ،أو عرشاا األحاديث ،أو كان
ممن

يرو شيئا عن رسو اهلل

 ،وثبتت حلم احبته بأي طريق.

+
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قال أبو عبد الرمحن:
سنني أبو مجيلة

.

م مم يف اإلصابة

برقم ( )3692و أس الاابة رقم ()228

و االستيعاب رقم ( ،)1145وله عند البخاري اذا احلديث.
قا احلافظ ابن حجر يف التقريب  :احايب اتري ،له يف البخاري
حديث واحد.
قلتُ :رقمه عند البخاري ( )4301أنه أدر النب

 ،وخرج معه

عاع الفتال وأخرمه البتوي يف معجم الصحابة رقم ( ،)1211وقا  :قا
عباس :وكأن معنى اذا احلديث أن سنينا أدر النب
يف الكبري رقم (« :)6500إذا ز ّكى ٌ
رمل رمي كفاه».

 .وأخرمه الارباين

وعلق البخاري يف كتاب الشهاداا من صحيحه حتت َباب ( :)16إِ َذا
مجِي َل َةَ :و َم ْد ُا منْبُوذا َ ،ف َلا ر ِ
خين ُع َم ُر
َزكى َر ُم ٌل َر ُمي َك َفا ُه .قا َ :و َقا َ أَ ُبو َ
َ
َ
قا َ :ع َسى ال ُت َو ْي ُر  ،أَ ْب ُؤسا َ -كأَن ُه َيت ِه ُمنِ .-

ِ
ِ
ب َ ،و َع َليْنَا َن َف َقتُ ُه ".
قا َع ِريف  :إِن ُه َر ُم ٌل َاال ٌال .قا [عمر] :ك ََذا َ ؟  ،ا ْذ َا ْ
واألثر احيال مواو عند الارباين يف الكبري ( ،)1672/5وذكره ابن

األثري يف أس الاابة وأخرمه عبدالرزاق رقم (13838و ،)13840ومالك
يف املوطأ ( ،)118/2وأخرمه البيهق (.)201/6
وسنني خمتلف يف احبته ،ونحن إذ أخرمنا حدي ه من احيال البخاري
لبيان ثبوا احبته وثبوا حدي ه اذا ،و او احايب عىل الصحيال.

سنني أبو مجيلة ﮔ
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وقا الدارقان  :أدر النب

 ،وحج معه حجة الوداع .انظر املؤتلف

واملختلف  .وأثبت احبته ابن حجر ،فقا " :احايب اتري له يف البخاري
حديث واحد" .وعلق ابن عبد الرب يف االستيعاب قو الملبريي عن الملاري،
قا  :أدركت ثيثة من أاحاب النب

أنس بن مالك ،وسهل بن سعد ،وأبا

مجيلة سنينا السلم  ،وقد أخربين عن نفسه أنه كان مع النب

يف فتال

مكة.اام
ومن باب أوىل أنه حج مع النب

حجة الوداع ،فإن الفتال كان يف العاع

ال امن وحجة الوداع يف العاع العارش من احلجرة .
ونقل النووي

يف تهذيب األمساء االتفاق عىل احبته ،وهبذا نعلم:

احبة سنني ،وال نحتاج إىل انيع املُ ْستَ ْد ِر

بذكر ما نقله عن ابن حجر

فيا تعرف به الصحبة فتنصيصه عىل احبته من التقريب  ،واالتفاق املنقو
عىل احبته فيه غنية ،وخري القو ما قل ود .
وحدي ه اذا يف املفاري

احيال يف صحيح البخاري وغريه ،وقد ساه

ابن حجر والبتوي حدي ا وليس أثرا ،وقا الدارقان يف األلزامات :وانفرد
البخاري بحديث سنني أيب مجيلة و يرو عنه غري الملاري من ومه يصال
م له.اام
فإذا كان حدي ا حيك قصته مع النب
رشطنا دعوى باطلة .

فقو املُ ْستَ ْد ِر أنه ليس عىل

ومن العجيب تر املُ ْستَ ْد ِر لسند البخاري الذي يف صحيحه م ل

الشمس وارع إىل إسناد أنمل منه من معرفة الصحابة أليب نعيم بنفس اللفظ
الذي يف صحيح البخاري  ،وكأن املسألة تك ري تنملييا وتسويد افحاا

+
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فلو وفر عىل نفسه وعىل القارئ اذه الكلفة كلها ،وقا  :حديث سنني أيب
مجيلة ليس مو عه يف ضعيف املفاري

فلو يعاد إىل صحيحه لكان

اوابا ،فتاية ما فيه أن اذا املسند حتو عند الرص من صحيح املفاري
عيفها ،وسيعاد إىل صحيح املفاري
وادق رسو اهلل

إن شاء اهلل ،واحلمد هلل.

 « :من حيرع الرفق حيرع اخلري» أخرمه مسلم رقم

( )2592من حديث مرير البجيل

.

وقو املُ ْس َت ْد ِر " :واذا الرمل ما نقل عن رسو اهلل
قوله  ،وال من فعله".
اذا عجيب أليس غملوة الفتال من فعل النب
خروج النب

وخرومه مع النب

 ،أو شهدا مع النب
لنقل خروج النب
حني خرمها

إىل

شيئا ،ال من

واذا الصحايب ينقل

فهل قو الصحايب خرمت مع النب

ونحو ذلك اذا عند ليس بحديث مع تضمنه
أنه كان معه

حلذه التملوة ،ولتأكيد ذلك أثبت سنني
 ،وأنت نفسك أثبت أن اذا الرمل نقل عن النب

فهذا النقل ال ابت عن النب

شيئا،

ماذا يسمى عند  ،اتق اهلل يا شيخ وتب إليه من

اجلد بالباطل.
وقد بوب اهماع البخاري عىل اذا احلديث باب كذا بدون ترمجة .قا
احلافظ يف الفتح واملناسب ل مجته :من شهد الفتال .ويف تاريخ ابن
معني رواية الدوري ( :)21/3وقد شهد الفتال.
فكأنه يعن هبذا احلديث أن سنينا قد أدر النب
الفتال ،قا حييى :يعن فتال مكة.اام

)(+++
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" - 68سويد بن اخر ويقا سويد اجلهن .
م مم يف أس الاابة رقم (.)2348
قا اهماع أبو داود

يف اللقاة رقم ( )1708بعد حديث عمرو بن

شعيب عن أبيه عن مده قا  :وحديث عقبه بن سويد عن أبيه عن النب
عر فها سن ة» واو عند أيب داود معلقا اكذا كا ترى".
قا يف اللقاة « :ي
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
أوال :لقد التملع احلجوري يف مقدمته أن يبحث للحديث الذي يريد إدخاله
يف كتابه عن شوااد.
وحلديث سويد بن صخر

شواهد:

ساقها أبو داود قبل حديث سويد بن اخر منها حديث أيب بن كعب.
 ومنها  :حديث زيد بن خالد اجلهن

 ،ساقه من طرق ،وفيه يف

اللقاة « :عرفها سن ة».


ومنها :حديث عبد اهلل بن عمرو

م ل حديث زيد بن خالد.

 ،ساقه ،ثم قا " :م له" ،أي:
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ثم قا أبو داود – بعد كيع له َ " : -و َح ِد ُ
يث ُع ْقبَ َة ْب ِن ُس َو ْي ٍد َع ْن أَبِيْ ِه
اخلا ِ
وح ِد ُ
أَيضا
اب
يث ُع َم َر ْب ِن ْ َ
أَ ْيضا َقا َ َ « :ع ير ْف َه ا َس نَة»َ .
َع ِن النبِ ي
َقا َ « َع ير ْف َه ا َس نَة»".
َع ِن النبِ ي
ثم ذكر حدي ا لعياض بن محار يف اللقاة ،لكن ليس فيهَ « :ع ير ْف َه ا َس نَة».
.

ثم ساق بعده حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

فلاذا يورد احلجوري سويد بن اخر وحدي ه يف ضعيف املفاري

بعد

وقوفه عىل اذه األحاديث؟ ال يرى أ ا ال تصلال يف الشوااد ،أو انا مانع
خخر يف نظر احلجوري؟
ثانيًا :إن حلذا الصحايب حلدي ني ثابتني ،اححها ابن عبد الرب.
قا

يف االستيعاب رقم (:)1132

" سويد األنصاري ،ويقا  :اجلهن  .ويقا  :اململين ،حليف األنصاري،
والد عقبة أو عتبة بن سويد مدين.
روى عنه ابن ُه عقبة من حديث شعيب بن أيب محملة عن الملاري ،قا :
 :روى عن
أخربين عقبة بن سويد أنه سمع أباه ،وكان من أاحاب النب
عقبة الملاري وربيعة حدي ه يف (اللقاة) ويف (أحد) « :مبل حيبنا ونحبه».
حدي ان احيحان".
فلاذا حاد احلجوري عن إيراد االستيعاب وعن أس الاابة  ،ومها
من مصادره األساسية ،فعىل ماذا يد اذا الترصف؟
ميحظة :ترمم ابن األثري يف أس الاابة لسويد بن اخر اجلهن رقم
( ،)2348و يذكر له رواية أي حديث عن النب

.

سويد بن صخر ﮔ
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ثم ترمم له باسم سويد أبو عقبة برقم (:)2351
"ب د ع سويد أبو عقبة األنصاري ،وقيل :اجلهن  ،وقيل :اململين .روى
عنه ابنه عقبة .
أخربنا حييى بن ُممود بن سعد إمازة بإسناده إىل ابن أيب عاام ،حدثنا
أبو سعيد دحيم ،أخربنا أبو اليان ،أخربنا شعيب بن أيب محملة ،عن الملاري،
عن عقبة بن سويد عن أبيه من أاحاب النب

قا  :قفلنا مع رسو اهلل من

غملوة خيرب فبدا له أحد فقا  « :اهلل أكرب مبل حيبنا ونحبه » .
وروى عن النب

يف اللقاة .أخرمه ال يثة".اام

واحلديث الذي انتقده احلجوري إنا او باسم عقبة بن سويد عن أبيه عن
 ،فلاذا خثر احلجوري ال مجة املجملة عىل ال مجة الوا حة

النب

املفصلة ،والت نص فيها ابن األثري عىل حدي ني :أحدمها احلديث املنتقد؟!!
إن من وراء األكمة ما ورااا.
ثال ا :اذا احلديث الذي أورده احلجوري او ُمعل ٌق عند أيب داود ،لكنه قد
رواه الارباين بإسناد متصل.
قا

(:)6468( )253/5

"حدثنا موسى بن اارون ،وعبد اهلل بن نامية قاال :ثنا أبو مصعب ،ثنا
ُممد بن معن بن ُممد بن نضلة التفاري ،أنه سمع ربيعة بن أيب عبد الرمحن
حيدث ،عن عقبة بن سويد ،عن أبيه ،قا  :سألت رسو اهلل

عن الشاة ؟

قا  « :لك أو ألخيك أو للذئب» ،قا  :وسألته عن البعري؟ وكان إذا غضب
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عرف ذلك يف محرة ومنتيه ،فقا  « :مالك وله ؟ معه سقاؤه وحذاؤه ،يرد املاء ،
ويصدر الكأل  ،خل سبيله حتى يلقى ربه»".
رُواةُ هذا احلديث:
)1عقبة بن سويد.
الملاري
قا فيه ابن عبد الرب يف االستيعاب (":)240/2روى عن عقب َة
ُّ
وربيعة حدي ه يف اللقاة ويف أحد  « :مبل حي بنا ونحبه» ،حدي ان احيحان".
 )2ربيعة ،او ابن عبد الرمحن ،إماع.
ُ) 3ممد بن معن بن ُممد بن نضلة ،قا احلافظ ابن حجر:ثقة.
 ) 4أبو مصعب ،او أمحد بن أيب بكر الملاري ،قا فيه احلافظ ابن حجر:
ادوق.
 )5موسى بن اارون ،شيخ الارباين ،إماع.
وروى اذا احلديث ابن قانع يف معجم الصحابة بإسنادين إىل ربيعة بن
عبد الرمحن.
ورواه أبو نعيم يف معجم الصحابة ( )1397- 1396/3رقم (،)1296
عر فها
بإسناد عىل أيب مصعب به ،إال أن فيه« :وسألت عن اللقاة» ،فقا  « :ي
سنة».
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واحال اذا احلديث األلباين

يف صحيح أبي داود برقم (،)1501

قا عنه" :قلت :حديث احيال ،واله الارباين يف الكبري كا يف
املجموع ( ،)168/4وقا  :عقبة مستور".
أقول:
وتقدع تصحيال ابن عبد الرب حلذا احلديث.
وله شواهد منها:
)1منها :حديث عبد اهلل بن عمرو

 ،من طريق عمرو بن شعيب.

رواه أبو داود يف كتاب اللقاة برقم (.)1710
قا  :حدثنا قتيبة بن سعيد ،حدثنا الليث ،عن ابن عجين ،عن عمرو بن
بنص أوسع.
شعيب ،عن عبد اهلل ،عن مده عبد اهلل بن عمرو بن العاص مرفوعا ٍّ
رواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)203/2
 :حدثنا إدريس ،سمعت ابن أيب إسحاق ،عن عمرو بن شعيب،
قا
بنص ُماَو ٍ .
عن أبيه ،عن مدهٍّ ،
 )2ومنها :حديث زيد بن خالد اجلهن

.

رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اللقاة حديث (،)2426،2429
ومسلم يف صحيحه
اللقاة حديث(.)1701

كتاب اللقاة حديث ( ،)1722وأبو داود يف كتاب

+
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وأما احلديث ال اين :عن سويد أيب عقبة فقد أورده ابن األثري بإسناده كا
أسلفت.
ورواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)443/3
ِ
رب ِين
قا
ب َع ِن ُّ
رب َنا ُش َع ْي ٌ
المل ْا ِر يي َقا َ  :أَ ْخ َ َ
َ " :حد َثنَا أَ ُبو ا ْل َي َان َقا َ  :أَ ْخ َ َ
ُع ْقبَ ُة ْب ُن ُس َو ْي ٍد ْاألَ ْن َص ِار ُّي أَن ُه َس ِم َع أَ َبا ُه َوكَا َن ِم ْن أَ ْا َح ِ
َقا َ َ :ق َف ْلنَا
اب النبِ ي
ِ
ِ
رب َم َب ٌل
َم َع َنبِ ي اهلل
 « :اهلل أَ ْك َ ُ
رب َف َلا َب َدا َل ُه أُ ُح ٌد َقا َ النبِ ُّ
م ْن َغ ْمل َوة َخ ْي َ َ
ُِ
حي بُّ نَا َو ُن ِح بُّ ُه» .
وأورده أبو نعيم يف معرفة الصحابة برقم (.)6469
قا أبو نعيم

:

ِ
يل ْب ِن خمَ ْ َل ٍد ،ثنا إِ ْب َر ِااي ُم ْب ُن ْ
احلَيْ َ ِم
ُمَم ُد ْب ُن أَ ْ َ
َحد َثنَا أَ ُبو َعبْ ِد اهللِ ُ
مح َد ْب ِن َع ي
ِ
ِ
المل ْا ِر ييَ ،قا َ َ :حد َثنِ ُع ْق َب ُة ْب ُن ُس َو ْي ٍد
بَ ،ع ِن ُّ
ا ْل َب َلد ُّي ،ثنا أَ ُبو ا ْل َي َان ،ثنا ُش َع ْي ٌ
ْاألَ ْن َص ِار ُّي ،أَن ُه َس ِم َع أَ َبا ُهَ ،وكَا َن ِم ْن أَ ْا َح ِ
َقا َ َ :ق َف ْلنَا ِم ْن َغ ْمل َو ِة
اب النبِ ي
حيِبن َا ونُ ِ
ح ُّب ُه» َر َوا ُه ُيو ُن ُس،
 « :ا هللُ َأ ك َْربَُ ،مب َ ٌل ُ ُّ َ
ربَ ،ف َلا َب َدا َلنَا أُ ُح ٌد َقا َ النبِ ُّ
َخ ْي َ َ
ٍ
ِ ٍ
َوإِ ْس َح ُ
المل ْا ِر يي.
اصَ ،ع ِن ُّ
رب َا ُ
اق ْب ُن َراشدَ ،و ُعبَيْ ُد اهللِ ْب ُن أَ ِيب ِز َياد ا ْل َ ْ
ورواه الارباين من طرق منها (.)6469
قا

حدثنا أبو زرعة الدمشق  ،ثنا أبو اليان احلكم بن نافع ،أن

شعيب بن أيب محملة عن الملاري قا  :أخربين عقبة بن سويد ،أنه سمع أباه ،به.
ورواه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )621/3حديث (.)2123
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 :حدثنا أبو سعيد دحيم ،حدثنا أبو اليان ،حدثنا أبو شعيب بن أيب

محملة ،عن الملاري ،أخربين عقبة بن سويد ،أنه سمع أباه وكان من أاحاب
النب

.
و نص احلديث عند اجلميع كا أسلفناه.
مالحظة :عند بعضهم غملوة حنني ،والظاار أن اذا خاأ ،وا

عند

البخاري يف تارخيه الكبري ( ،)2843ويعقوب الفسوي يف املعرفة
والتاريخ (:)384/1غملوة حنني".
وقا البخاري يف تارخيه الكبري (" :)2253قا يونس :غملوة حنني".
وهلذا احلديث شواهد منها:
)1حديث أنس

 ،متفق عليه.

رواه البخاري يف صحيحه يف اجلهاد حديث (.)2889
ومسلم يف صحيحه كتاب احلج حديث ( ،)1393قا

:

حد َثنَا ُعبي ُد اهلل بن مع ٍ
اذَ ،حد َثنَا أَ ِيبَ ،حد َثنَا ُقر ُة ْب ُن َخالِ ٍدَ ،ع ْن َقتَا َد َةَ ،حد َثنَا
ْ ُ َُ
َْ
َ
«:إِ ن أُ ح د ا م ب ٌل ُ ِ
حي ُّب نَا َو ُن ِح ُّب ُه».
أَ َن ُس ْب ُن َمالِ ٍكَ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهلل
َ َ
ُ
 )2وحديث أيب محيد الساعدي

 ،متفق عليه.

رواه البخاري يف كتاب املتازي حديث ( ،)4422ومسلم يف كتاب احلج
حديث(.)1392
 )3وحديث أيب اريرة

.

رواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)337/2
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قا

 :حدثنا حييى بن إسحاق ،أخربنا أبو عوانة ،وحسني بن ُممد،

حدثنا أبو عوانة ،عن عمر بن أيب سلمة ،عن أبيه ،عن أيب اريرة ،قا  :قا
رسو اهلل « :إِ ن أُ ح د ا ا ّذ ا م ب ٌل ُ ِ
حي بُّ نَا َو ُن ِح بُّ ُه».
ُ َ
َ َ
وقا

( :)387/2حدثنا عفان ،حدثنا أبو عوانة ،حدثنا

يف املسن

عمر بن أيب سلمة ،عن أبيه ،عن أيب اريرة ،به.
وحدي ث سويد أيب عقبة الذي سقنا اذه الشوااد يرتق هبا إىل درمة
الصحيال لتريه.
تبني للقارئ أن حلذا الصحايب حدي ان احيحان [ . ]1
ولقد ّ
وعىل اذا في يصال إيراده وحدي ه يف ضعيف املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
سويد بن اخر

 ،ويقا  :سويد اجلهن .

وساه ابن قانع يف معجم الصحابة ( )291/1سويد بن عقبة اجلهن
و يذكر له إال اذا احلديث.
حديثه علقه أبو داود يف سننه حتت رقم ( )1708فقا  :وحديث عقبة

بن سويد عن أبيه عن النب

أيضا قا  « :عرفها سن ة».اام

وقد واله الارباين يف الكبري ( )90/7رقم ( )6468وغريه كا
أو حناه بتامه يف الابعة ال انية.
[  ]1كذا ،والصواب :حدي ني احيحني.
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وقا البتوي يف معجم الصحابة عقب احلديث رقم (" :)1160وال
أعلم لسويد اجلهن غري اذا" .والبتوي إماع حافظ.
وغالب خمالفة األئمة يف مملمهم بعلة حديث أو أنه ال ي بت إال عن فين
غالب خمالفتهم تبوء بالفشل.
ومع ذلك فالصحيال أن اذا إنا او حديث زيد بن خالد اجلهن فقد رواه
ُممد بن معن عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عقبة بن سويد عن أبيه به.
اكذا رواه ُممد بن معن عن ربيعة.
وخالفه سليان بن بي فرواه عن ربيعة عن يمليد موىل املنبعث عن
زيد بن خالد أخرمه البخاري رقم ( 91و  )2428ومسلم رقم (.)1722
وتابع سليان بن بي :
 إ ساعيل بن معفر عند البخاري رقم ( )6112ومسلم بالرقم السابق.
 وتابعها سفيان بن عينيه عند البخاري رقم (.)2427
 ومالك بن أنس عند البخاري رقم( )2429ومسلم رقم (.)1722
 وسفيان ال وري.
 وعمرو بن احلارث عند مسلم (.)1722
 ومحاد بن سلمة عند مسلم رقم (.)1722
 وغريام.
كلهم رووا احلديث عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن يمليد موىل املنبعث
عن زيد بن خالد.

+
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وتابع ربيعة عىل احلديث حيي ى بن سعيد عند البخاري رقم ()2428
ومعه رقم ( )4053فصار حديث سويد بن اخر الذي من طريق ُممد بن
معن بن ُممد بن فضلة التفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد عن أبيه شاذا بمرة
فقد ترمجه ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل عن أبيه أنه قا  :ادوق.
وو ّثقه ابن املدين  .وقا ابن معني :ال بأس به فلو خالف عدد م له سفيان
لرمال عليهم ال وري ،فكيف وقد خالف حشدا كبريا من األئمة مع سفيان منهم
من ذكرنا انا ،وحلذا ساق البخاري حديث زيد بن خالد يف الكبري
( ،)362/8ثم أ تبعه بحديث ُممد بن معن عن ربيعة عن عقبة بن سويد عن
أبيه ،وقا  :واألو أاال.
أما احلديث األخر الذي أخرمه أمحد ()442/3رقم ( )15659فقا :
حدثنا أبو اليان فقالك أخربنا شعيب عن الملاري قا  :أخربين عقبة بن سويد
أنه سمع أباه وكان من أاحاب النب
خيرب فلا بدا له أحد ،قا النب

قا  :قفلنا مع النب

من غملوة

 « :اذا أحد حيبنا ونحبه» وبتض النظر عن

حاله ،فقد معله اهماع أبو القاسم البتوي

رقم ( )1159من مسند سويد

وفرق بينه وبني سويد بن
األنصاري وقا  :ال أعلم روى غري اذا احلديثّ .

اخر اجلهن .

وأنت ترى أن اهماع أمحد

أخرج اذا احلديث يف مسند سويد

األنصاري و يقل يف نسبة اجلهن  ،وكذا انع ابن أيب عاام يف اآلحاد
واملثاني ( ) 2/23فقا  :سويد أبو عقبة األنصاري وذكر حديث مبل أحد.
وذكر احلديث ابن األثري يف ترمجة سويد األنصاري برقم ( ،)2354ثم
ذكر بصيتة التمريض ما قيل يف نسبته غري ذلك ،فقا  :وقيل :اجلهن .
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ومما يد عىل أنه غاير بينها؛ أنه ترمم قبله برقم ( )2350لسويد بن
اخر اجلهن فذكره مازما باسمه بتري أي تشكيك ،ونقل اذا املُ ْستَ ْد ِر

ص( )158أن ابن األثري

يذكر لسويد بن اخر اجلهن أي حديث وترمم

لسويد األنصاري ترمجة أخرى؛ ففرق بينها ابن األثري.
و يستفد املُ ْستَ ْد ِر من ذلك الفرق بينها كا فرق ابن االثري ،وأيضا
يستفد ما ذكره بعضهم أن لسويد حدي ا واحدا كا سبق ،ويا هلل من متالاة عند
يف معرفة الصحابة رقم ( )1296بعد
املُ ْستَ ْد ِر فقد ،قا أبو نعيم
بعض املتأخرين فيه فذكره عقب حديث الملاري؛ يف:
حديث اللقاةَ ،و ِا َم ُ
أحد ،فقا  :ورواه ربيعة عن عقبة وليس اذا احلديث من ذا يف يشء.
وقو املُ ْس َت ْد ِر  :لقد التملع احلجوري يف مقدمته أن يبحث للحديث الذي
يريد إدخاله يف كتابه عن شوااد.
قلتُ :نص الكيع يف املقدمة أين (ملا انتهيت من ذلك بفضل اهلل

معلت ما رأيته من عيف املفاريد -الت

أمد حلا شاادا يصلال .-

فأين التزامي بالبحث عن الشواه لضعاف املفاري ،
تقص ذكرته يف الصحيال ،وما
وإنا ما ومدته من شوااد أثناء البحث دون ٍّ
تقص للشوااد واملتابعاا ،ومع
أمد له شاادا ذكرته يف الضعيف دون أي ٍّ
ذلك يف الابعة ال انية حاولت التوسع شيئا ما ،وما

يدر كله ال ي

مله.

قا املُ ْستَ ْد ِر  :فلاذا حاد احلجوري عن إيراد االستيعاب وعن أس
الاابة ...

+
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قلتُ :أحلت إىل ترمجته من أس الاابة  ،وقد قا اململي يف حتفة

األشراف  :ومن مسند سويد اجلهن [او ابن اخر] -والد عقبة ،ثم ساق له
اذا احلديث املعلق فقط ،وقد اعتمدا عىل كيع اململي أنه بن اخر وأحلت
إىل ترمجته.
واملُ ْستَ ْد ِر يك ر من قوله :حاد عن اإلصابة  ،وماد عن كذا واذا غري
احيال ،فإن قصدي وقصد غريي في ا أحسب ممن يؤلف يف مو وع او أن
يلتمس مظانه ،ال أنه حييد عن بعض ما يتعلق به مما او من شأن البحث،
ورموع إىل اذه املصادر كان لتر ني:
األول :معرفة ترامم اؤالء الصحابة ر وان اهلل عليهم مع ترميال القو

بصحبة من اختلف يف احبته أو عدع ذلك بالرموع إىل ثيثة كتب يف
ذلك )...إلخ ،و أحتر األحاديث الت ذكراا اؤالء األئمة يف ترامم اؤالء
الصحابة ،كا تراه يف مجيع الكتاب ،وذلك ألمور:
األول :أ م رمحهم اهلل يذكرون األحاديث الت قيل أ ا رويت عنهم وإن

كان الصواب فيها أ ا عن احايب خخر ،وأ ا عن اذا الصحايب طريق شاذة.
كا او شأن اذا احلديث ،الذي رمال احلفا أنه عن زيد بن خالد

كا سبق ،واملستدر انا خيلط بني احلديث األو املختلف يف إسناده
فيجعل حديث زيد شاادا حلديث سويد بن اخر.
الثاني :أ م قد خيتلفون يف ترمجة رملني فيذكرونه يف ترمجتني ويفرقون

بينها ،وقد يقو بعضهم بتصويب أ ا احابيان.

كا او شأن اذا الصحايب فقد قا احلافظ يف كتابه اإلصابة الذي حاد
عن ذكره املستدر بقوله  :وقد فرق البتوي بني سويد الذي روى حدي ه
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الملاري ،وبني سويد الذي روى حدي ه ربيعة الف اق النسب ،حيث وقع يف
رواية الملاري اجلهن  ،ويف رواية ربيعة األنصار ي ،وحيتمل أن يكونا واحدا
بأن يكون مهينا حالف األنصار.اام
واحلاصل:
أن اذا احلديث« :أحد م ب ل حيبنا ونحبه» إلخ.
أخرمه بعضهم او وحديث اللقاه سياقا واحدا ،وحدي ا واحدا من طريق
ربيعة عن عقبة ،وال أقل من أن يكون اذا احلديث خمتلفا فيه أاي وفصي:
أما األال  :فقد تقدع أن من األئمة من معله من حديث سويد األنصاري
وليس من مسند سويد بن اخر اجلهن .
وثانيا :أن بعضهم معله وحديث اللقاة واحدا ،وقد قا البتوي :إنه ليس

له إال حديث واحد وذكره فالريبة يف معل حديث « :أحد مبل حيبنا ونحبه» يف

كونه حديث سويد بن اخر أو حديث سويد األنصاري احايب خخر متنع من
اجلملع بأن اذا الصحايب له أك ر من حديث يف اذه املصادر املذكورة ،ومن ثم
ال حيتاج إىل جتميع الشوااد عليه إذ أ ا يف ٍ
واد خخر.
وقد يقول قائل :إذا كان حديث اللقاة الذي علقه أبو داود الصواب أنه ليس

حديث سويد بن اخر بل او حديث زيد بن خالد كا تبني.

وال اين املنسوب إىل سويد بن اخر يف نسبته إليه خيف ،قيل :او عن
احايب غريه ،وقيل :او وحديث اللقاة حديث واحد.
خرمت حدي ه يف ضعيف املفاري
فكيف ّ

عدع ثبوته عنه ،وال اين :مشكو فيه؟

واو عىل اذا احلا ؛ األو :
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اجلواب :أين ذكرا حديث اللقاة عىل ما يف حتفة االشراف للحافظ

اململي

 ،وأبنت أنه معلق ،واملعلق من قسم الضعيف ،وأيضا فيه عقبة بن

سويد فيه مهالة.
فهذا حسب رشط وإيراده مناسب ،أما بعد العلم أنه شاذ فيبقى يف عيف
املفاريد لبيان حاله ،ولكون البحث فيه مع احلديث اآلخر يتعلق بعضه ببعض
مع حديث زيد بن خالد.
واملعيب على املُسْتَ ْرِك؛
أنه يف موطن النقد ،و حيرر شذوذ حديث سويد بن اخر يف اللقاة،
و

ينقل اخليف يف حدي ه عن احلديث الذي يف( :أحد) ،وقد أبان هبذا

وغريه أنه متعصب لرأيه ،وليس متجردا للحق.

)(+++
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صخربن العيلة األمحسي ﮔ
" - 75اخر بن ال َعيْلة األمحيس البجيل.
قا ابن عبد الرب يقا  :إن العيلة أمه ،م مم يف اإلصابة ()4069
و أس الاابة ( )2490و االستيعاب (.)1212
قا احلافظ روى حدي ه أبوداود ،قا ابن السكن والبتوي له غريه.
قا اهماع أبودواد رقم ( )3067يف اخلراج باب يف إقااع األر ني:
حَدْثَنَا عمرعن الفرياين عن أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع عن ع ان بن أيب

حازع عن أبيه عن مده اخر بن العيلة أن رسو اهلل
سمع ذلك اخر ركب يف خيل يمد النب

غملا ثقيفا ،فلا أن

 ،فومد نب اهلل

قد انرصف

و يفتال ،فجعل اخر حينئذ عهد اهلل وذمته أن اليفارق اذا القرص حتى ينمللوا
 ،فلم يفارقهم حتى نمللوا عىل حكم رسو اهلل

عىل حكم رسو اهلل

،

فكتب إليه اخر :أما بعد؛ فإن ثقيفا قد نمللت عىل حكمك يا رسو اهلل ،وأنا
مقبل إليهم وام يف خيل.
فأمر رسو اهلل

بالصية مامعة ،فدعا ألمحس عرش دعواا « :اللهم

بار ألمحس يف خيلها ورماحلا» ،وأ تاه القوع فتكلم املتريه بن شعبة ،فقا  :يا
نب اهلل ،إن اخرا أخذ عمت ودخلت فيا دخل فيه املسلمون .فدعاه ،فقا :
« يااخر؛ إن القوع إذا أسلموا أحرزوا دماءام وأ مواحلم ؛ فادفع اىل املتريه
عمته» ،فدفعها إليه وسأ نب اهلل

ماء لبن سليم قد اربوا عن اهسيع
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وتركوا ذلك املاء ،فقا  :يارسو اهلل أنمللنيه أنا وقوم  .قا « :نعم» ،فأنملله
وأسلم ،يعن املسلمني ،فأتوا اخرا فسألوه أن يدفع إليهم املاء ،فأبى .فأتوا
 ،فقالوا :يا نب اهلل؛ أسلمنا وأتينا اخرا ليدفع إلينا ماءنا ،فأبى علينا.

النب

فأتاه ،فقا  « :يا اخر؛ إن القوع إذا أسلموا أحرزوا أمواحلم ودماءام فادفع إىل
القوع ماءام» ،قا  :نعم؛ يا نب اهلل .فرأيت ومه رسو اهلل

يتتري عند ذلك؛

محرة حياء من أخذه اجلارية وأخذه املاء.
وأخرمه أمحد يف املسن  )310/4 ( :وابن سعد يف الطبقات
( ،)31/6والدارم

(1673و )2480والبخاري يف التاريخ الكبري

( ،)311 - 310/4والارباين يف الكبري رقم (7279و )7280من طرق عن
أبان عن ع ان بن أ يب حازع به عن اخر به ويف سنده جماايل.
عمر بن اخلااب اذا روى عنه مجع ،وقا ابن حبان :مستقيم احلديث.
وأبان بن عبد اهلل بن أيب حازع ،قا احلافظ يف التقريب  :ادوق يف
حفظه لني.اام
وقا الذاب يف الضعفاء واملرتوكني  :كويف ادوق له مناكري ،وشيخه
ع ان بن أيب حازع جمهو حا  .تفرد

( )1

بالرواية عنه ابن أخيه أبان ،و يوثقه

معترب.
ووالد ع ان أيضا جمهو حا  .فقد تفرد بالرواية عنه ابنه ع ان ،وقا
ابن القاان" :اليعرف حاله ،و يؤثر توثيقه عن أحد" .فاحلديث عيف.
(  )1قا الذاب يف الكاشف :ع ان بن أيب حازع عن أبيه وعنه بن أخيه أبان بن عبد اهلل البجيل وثقهم
ابن حبان د .وقا احلافظ يف ع ان :مقبو  ،من السادسة.
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
قا احلجوري بعد إسناد اذا احلديث":وأبان بن عبد اهلل بن أيب حازع،
قا احلافظ يف التقريب  :ادوق يف حفظه لني.اام ".
وقا الذاب يف الضعفاء واملرتوكني ":كويف ادوق له مناكري".
أقول:
قا الذاب يف املاين يف الضعفاء (:)7/1
"أبان بن عبد اهلل اجلبيل – واو أبان بن أيب حازع  ،-كويف له مناكري،
حسن احلديث ،وثقة ابن معني".
وقا اململي يف تهذيب الكمال (:)16- 14/2
" أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع بن اخر بن العيلة ،وقيل :ابن أيب حازع
اخر بن العي لة البجيل األمحيس الكويف ابن عم الصباح بن ُممد بن أيب
حازع.
روى عن أبان بن تتلب وإبراايم بن مرير بن عبد اهلل البجيل س ق وعمه
ع ان بن أيب حازع البجيل د وعدي بن ثابت مد وعااء بن أيب رباح
وعمرو بن شعيب وعمرو بن غملي عس ونعيم بن أيب اند وأيب بكر بن
حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص ا ق وأيب مسلم التتلب وموىل أليب
اريرة.
روى عنه خ الد بن عبد الرمحن اخلرساين وسفيان ال وري وسليان بن
إبراايم ابن مرير بن عبد اهلل البجيل وأبو داود سليان بن داود الاياليس
وشعيب بن حرب س وعبد اهلل بن املبار مد وعبيد اهلل بن موسى وأبو نعيم
الفضل بن دكني ق وُممد بن برش العبدي وُممد بن احلسن بن الملبري
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األسدي عس وُممد بن ربيعة الكييب وأبو أمحد ُممد بن عبد اهلل بن الملبري
الملبريي عس وُممد بن يوسف الفريايب د ق واملسيب بن رشيك ووكيع بن
اجلراح ا والقايض أبو يوسف يعقوب ب ن إبراايم األنصاري الكويف
ويونس بن بكري الشيباين.
قا عمرو بن عيل :كان عبد الرمحن بن مهدي حيدث عن سفيان عنه وما
سمعت حييى بن سعيد حيدث عنه قط.
وقا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيه :ادوق االال احلديث.
وقا إسحاق بن منصور وأمحد بن سعد بن أيب مريم عن حييى بن معني:
ثقة.
وقا أبو أ محد بن عدي :او عمليمل احلديث ،عمليمل الرواياا،

أمد له

منكر املتن فأذكره وأرمو أنه ال بأس به.
حدي ا
َ
روى له األربعة".

فف كيع اململي أن اهماع أمحد قا يف أبان بن عبد اهلل :ادوق االال
احلديث.
وقا ابن معني" :ثقة" .وقا عمرو بن عيل" :كان عبد الرمحن بن مهدي
حيدث عنه قط".
حيدث عن سفيان عنه ،و ما سمعت حييى بن سعيد ي
وأقول:

عدع ساع عمرو بن عيل من حييى ال يد عىل طعن يف أبان ،وربا سمع

غريه من حييى احلديث عن أبان.
وقا

ُمقق تهذيب الكمال

يف احلاشية معلقا عىل ترمجته:

ووثقه العجيل وذكره يف كتابه الثقات  ،أما أبو حفص بن شااني فقا يف
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كتابه الثقات  :االال احلديث ،...وذكره ابن خلفون يف كتاب ال قاا ،أما
النسائ فقا  " :ليس بالقوي ،وذكره العقييل يف الضعفاء .
فرمعت إىل الضعفاء للعقييل فومدا اذا الكيع اآليت:
"أبان بن أيب حازع البجيل كويف.
حدثنا ُممد بن عيسى قا  :حدثنا عمرو بن عيل ،قا  :كان عبد الرمحن
حيدث عن سفيان ،عن أبان بن أيب حازع ،واو أبان بن عبد اهلل البجيل ،وما
سمعت عبد الرمحن حدث عنه بيشء قط".
و يملد العقييل عىل اذا الكيع.
وفيه خاأ لعله من الناسخ ،واو قوله" :وما سمعت عبد الرمحن حدث عنه
بيشء قط".
أب د فيه حييى بن سعيد بعبد الرمحن ،والدليل عىل أن اذا خاأ ما نقله
العقييل نفسه عن عمرو بن عيل أن عبد الرمحن كان حيدث عن سفيان عن
أبان ،وما نقله اململي واو أماع القارئ.
والشاهد :أن العقييل

لرح أبان بن عبد اهلل ،وإنا نقل فيه اذا الكيع

الذي مر بالقارئ.
وأما ابن حبان فقا يف ترمجة أبان يف اجملروحني (:)94/1
" روى عنه ال وري ووكيع والناس .وكان ممن فحش خاؤه وانفرد
باملناكري".
و يذكر شيئا من اذه املناكري ،واو قد يبالغ يف اجلرح غفر اهلل له.
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وقد ترمم له ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ()296/2وقا فيه:
"أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع البجيل كويف روى عن عااء وأيب بكر بن
حفص وإبراايم بن مرير وع ان بن أيب حازع البجيل ،روى عنه ال وري
ووكيع وأبو أمحد الملبريي ،والفريايب وأبو نعيم سمعت أيب يقو ذلك".
ثم قا ابن أيب حاتم ":أنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل فيا كتب إيل قا :
سمعت أيب يقو  :أبان بن أيب حازع او أبان بن عبد اهلل البجيل ادوق االال
احلديث".
ثم قا ابن أيب حاتم" :ذكره أيب عن إسحاق بن منصور عن حييى بن معني
أنه قا  :أبان بن عبد اهلل البجيل ثقة".
فقد حكى ابن أيب حاتم عن أبيه مشائخ

[ ]1

أبان والرواة عنه الفحو  ،و

ينقل عن أبيه فيه مرحا.
ونقل بإسناده عن أمحد أنه قا فيه" :ادوق االال احلديث" ،وعن ابن
معني أنه" :ثقة".
وأما الذاب فقد نقل يف امليزان ( )9/1قو الفيس" :ما سمعت حييى
القاان حيدث عنه قط" .ونقل توثيق ابن معني ألبان ،وقو اهماع أمحد فيه:
"ادوق االال احلديث" ،وقا قبل ذلك" :حسن احلديث".
فحدي ه إما حسن لذاته أو احيال.
[  ]1كذا ،والصواب :مشايخ.
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 ) 2نقل احلافظ عن ابن سعد أن لصخر أحاديث ،ورأى احلجوري اذا
الكيع ،فلم يأبه به.
ورأى قو ابن عبد الرب يف ترمجة اخر" :من حدي ه عن النب
قا  « :إن القوع إذا أحرزوا

( )1

أنه

أمواحلم ودماءام»" .

يعن إذا أسلموا.

فقو ابن عبد الرب" :من حدي ه" يد عىل أن له أك ر من حديث؛ ألن " ِم ْن"
تبعيضة ،فاحلديث الذي ذكره بعض حدي ه ،واذا أيضا

يرصف احلجوري

عن الملج هبذا الصحايب وحدي ه يف ضعيف املفاري .
 )3روى اهماع أمحد يف مسن ه (:)310 /4
ِ
ِ
ِ
يلَ :حد َثنِ ُع ُمو َمتِ َع ْن َم يد ِا ْم َا ْ
خ ِر
عن َوكي ٌعَ ،ثنَا أَ َبا ُن ْب ُن َعبْد اهلل ا ْلبَ َج ُّ
ني َما َء ْ ِ
هتا،
ْب ِن َع ْي َل َة أَن َق ْوما ِم ْن َبنِ ُس َل ْي ٍم َف ُّروا َع ْن أَ ْر ِ ِه ْم ِح َ
اه ْس َي ُعَ ،ف َأ َخ ْذ ُ َ
ِ ِ
َفأَ ْس َل ُمواَ ،ف َ
َ ،ف َرد َاا َع َليْ ِه ْم َو َقا َ « :إِ َذ ا أَ ْسلَ َم الر ُم ُل
خ َ
اا ُموين في َها إِ َىل النبِ ي
َف ُه َو أَ َح ُّق بِ أَ ْر ِ ِه َو َم الِ ِه».
فها قصتان ،فالظاار أن شيخ أيب داود واو عمر بن اخلااب السجستاين
خلط بينها ،قا فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب  :ادوق.

(  )1الظاار أنه سقط منه« :إذا أسلموا».
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وسكت عنه الذاب

يف الكاشف  ،وترمم له احلافظ يف تهذيب

التهذيب وذكر شيوخه والرواة عنه ،وام عدد،

ينقل توثيقه عن غري ابن

حبان.
ومن األدلة عىل خلط عمر اذا بني احلدي ني :أنه خالف وكيعا اهماع
َ
احلافظ ،أو وقع اخللط من غريه.
وحسن األلباين اذا احلديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث
( ،)1230واذا نص كيمه:
" أخرمه أمحد ( )310/4عن أَبان بن َعب ِد اهلل ا ْلبج ِيل :حد َثنِ ُعمومتِ
َ َ ُّ َ
ْ
َ ْ
ُ َ
َع ْن َم يد ِا ْم َا ْ
ني َما َء
خ ِر ْب ِن َع ْي َل َة أَن َق ْوما ِم ْن َبنِ ُس َل ْي ٍم َف ُّروا َع ْن أَ ْر ِ ِه ْم ِح َ
ِ ِ
ِْ
هتاَ ،فأَ ْس َل ُمواَ ،ف َ
َ ،ف َرد َاا َع َليْ ِه ْم
خ َ
اا ُموين في َها إِ َىل النبِ ي
اه ْس َي ُعَ ،فأَ َخ ْذ ُ َ
َو َقا َ  ،...فذكره.
قلت :واذا إسناد حسن إن شاء اهلل تعاىل ،أبان اذا خمتلف فيه واألك ر
عىل توثيقه ،وقا الذاب " :حسن احلديث" .وقا احلافظ" :ادوق يف
حفظه لني".
وعمومته مج ٌع ينجرب مهالتهم بمجموع عددام ،وقد روى عن عمه ع ان
بن أيب حازع البجيل واومن املقبولني عند احلافظ يف التقريب  ،وكأنه
لذلك سكت عليه احلافظ يف الفتح ( )131/6ومعله موافقا لقو البخاري
يف صحيحه " :باب إذا أسلم قوع يف دار احلرب وحلم ما وأر ون فه
حلم".اام

صخربن العيلة األمحيس ﮔ

'341
(

وقا احلافظ ابن حجر يف اذا احلديث يف بلوغ املرام  :أخرمه أبو داود،
رماله موثوقون.
وأقره الصنعاين يف سبل السالم ( )34/4رقم(.)1205
وقا  :ويف معناه احلديث املتفق عليه « أمرا أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال
إله إال اهلل ،فإذا قالوا أحرزوا دماءام وأمواحلم».
وعىل اذا في يصال إيراد اخر يف قسم ضعيف املفاري  ،ال سيا وقد
رأى احلجوري قو احلافظ يف اإلصابة " :ذكره ابن سعد يف مسلمة الفتال
وقا  :روى أحاديث".
قال أبو عبد الرمحن:
صخر بن العيلة األمحيس البجيل.
احايب له حديث طويل وفيه «:يا اخر ؛ إن القوع إذا أسلموا أحرزوا
أمواحلم ودماءام فادفع إىل القوع ماءام» ،قا  :نعم؛ يا نب اهلل .فرأيت ومه
رسو اهلل

يتتري عند ذلك؛ محرة حياء من أخذه اجلارية وأخذه املاء.

قا احلافظ ابن حجر يف التهذيب " :له احبه" .روى حدي ه أبان بن
أيب حازع األمحيس عن عمه ع ان عن أبيه عن مده اخر بن العيلة أن النب
غملا ثقيفا ،قا ابن السكن والبتوي :ل يس له غريه ،وذكره ابن سعد يف
مسلمة الفتال ،وقا  :روى عن النب

أحاديث ،قا ابن عبد الرب :يقا إن

العيلة أمه .انتهت ترمجته من تهذيب التهذيب ورممل له اململي يف تهذيب
الكمال وكذلك ابن حجر يف التهذيب إىل أيب داود(د).
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من حدي ه :قا ابن السكن والبتوي :ليس له غريه ،وذكره ابن اجلوزي من
أاحاب احلديث الواحد يف تلقيح فهوم أهل األثر وكذا ذكره اهماع ابن
حملع يف كتابه أمساء الصحابة الرواة من أصحاب احل يث الواح

رقم

( ،)822وقو احلافظ يف التهذيب روى حدي ه أبو داود إقرار لقو ابن
السكن والبتوي أنه ليس له غريه وغاية م ا فيه أنه ذكر ما قاله ابن سعد لبيان أنه ال
حقيقة لقوله  :إن له أحاديث فهذا او الواقع املجملوع به عند من او أحفظ من
ابن سعد.
وبعد اذا النص من احلفا أنه ليس له غري اذا احلديث الواحد حاو
املُ ْستَ ْد ِر أن ي شكك يف كون اذا الصحايب من املفاريد؛ فقا يف خخر
البحث" :وعىل اذا في يصال إيراد اخر يف قسم ضعيف املفاري

ال سيا

وقد رأى احلجوري قو احلافظ يف اإلصابة .
وأعرض املُ ْس َت ْد ِر عن نقل احلافظ ابن حجر عن إمامني أنه ليس له إال
اذا احلديث ،وتشبث هبذه الكلمة من قو ابن سعد روى أحاديث وبقو ابن
عبد الرب يف ترمجة اخر :من حدي ه عن النب

وقا  :فقو ابن عبد الرب

من حدي ه يد عىل أن له أك ر من حديث ألن من تبعيضية.اام
قلتُ :اخر له حديث طويل كا سقناه من سنن أبي داود وقد رد
املُ ْستَ ْد ِر عىل نفسه بقوله :فاحلديث الذي ذكره  -أي ابن عبد الرب  -بعض
حدي ه واذا او الصواب أن قو ابن عبد الرب":ومن حدي ه" ،أي من حدي ه
املاو اذه القاعة ،منه « :أن القوع إذا أسلموا أحرزوا أمواحلم ودمائهم» .ومما
يؤيد أن اذا او مقصوده قوله بعد اذا من ترمجة اخر يف االستيعاب :حدي ه
عند أال الكوفة.اام
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وأنت ترى أن سند احلديث كويف من أبان بن عبد اهلل إىل احايب
احلديث اخر بن العيلة.
قا

ابن حجر :قا

البتوي" :سكن الكوفة" .وقا

ابن عبد الرب

يف االستيعاب " :عداده يف الكوفيني" .ويؤيد ذلك أيضا قو ابن حجر
يف اإلصابة " :أخرج أبو داود حدي ه من طريق أبان عن عمه عن ع ان عن
أبيه عن مده اخر بن العيلة« :أن النب

غملا ثقيفا» ،فذكر طرفا من

احلديث".
فتأمل كلمة( :فذكر طرفا من احلديث) ،اذه الكلمة تفيد أنه حديث ماو ،
ذكر بعضهم طرفا منه.
وملا لد املُ ْستَ ْد ِر حدي ا خخر لصخر اع ض بجملء من احلديث الذي
سقناه ،وقا :
فها قصتان ،فالظاار أن شيخ أيب داود واو عمر بن اخلااب السجستاين
خلط بينها ،قا فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب " :ادوق" ،وسكت عنه
الذاب ...إلخ كيمه .اذا من املحاولة الفاشلة الت يريد هبا جتملئة احلديث
الواحد الذي ساقه اذا الرمل ال قة الذي قا عنه ابن حجر يف التقريب :
"ادوق" ،وقا عنه ابن حبان يف ثقاته " :مستقيم احلديث".
واذه العبارة من ابن حبان تفيد معرفته حلديث اذا الرمل ،حتى أن
املعلم عد قو ابن حبان عن رمل مستقيم احلديث توثيقا معتربا؛ وحلذا قا
ُمررو التقريب :بل ثقة..إلخ.
واملُ ْس َت ْد ِر نفسه قد دافع بشدة عن ُممد بن داود يف مسند عبد الرمحن
ابن كعب عن رمل بحجة أنه من شيوخ أيب داود وأبو داود ال يروي إال عن ثقة،
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وانا نقض غملله أنكاثا؛ فلم يعترب لرواية أيب داود وال لترياا من احلجج عىل
ادقه وذاب حياو القدح فيه.
واذا من االع اض بالباطل املحض ،فعمر بن اخلااب مع ما ترى من
تعديله وثقته أيضا تابعه عىل سياق احلديث واحدا دون اهسناد الفضل بن دكني
عند الدارم ( )1715وابن أيب خي مة يف السفر ال الث من تارخيه (.)3678
وتابعها مسلم بن إبراايم الفراايدي عند الارباين يف الكبري ()7279
كلهم عن أبان به وتابعها وكيع عند ابن سعد كا يف الطبقات ()303/6
فقا  :أخربنا وكيع والفضل بن دكني قاال :حدثنا أبان بن عبد اهلل البجيل ،قا :
حدثن ع ان بن أيب حازع عن اخر بن العيلة ،قا  :أخذا عمة املترية بن
شعبة فقدمت هبا إىل رسو اهلل

 ،قالوا :وماء املترية فسأ رسو اهلل

عمته وأخربه أ ا عندي ،فدعاين رسو اهلل

فقا  « :يا اخر إن القوع إذا

أسلموا أحرزوا أمواحلم ودماءام فادفعها إليه».
قا  :وقد كان رسو اهلل
فسألوه املاء قا فدعاين نب اهلل

أعااين ماء لبن سليم قا فأتوا نب اهلل
فقا  « :يا اخر إن القوع إذا أسلموا

أحرزوا أمواحلم ودماءام فادفعه إليهم» فدفعته إليهم.
فهؤالء ثيثة ثقاا تابعوا يف سوق حديث عمر بن اخلااب سوقا واحدا
وام الفضل بن دكني ومسلم الفراايدي ووكيع بن اجلراح (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ).
وقد نقل املُ ْستَ ْد ِر قو احلافظ يف
أحاديث ،و ينقل كيع ابن سعد من الطبقات مبارشة ،مع أن ابن سعد ذكر
اإلصابة عن ابن سعد أن لصخر

اخر ابن العيلة يف مو عني وكرر اذا احلديث الفرد بتامه يف كي
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املو عني بسند واحد ،قا  :أخربنا وكيع والفضل بن دكني ،قاال :حدثنا أبان بن
عبد اهلل البجيل به.
ذكره يف املو ع األو من طبقاته  )303/6(:طبعة مكتبة اخلانج ،
وساق اذا احلديث الفرد وترمم له أيضا يف( )153/8و يذكر اذا القو يف
املو ع ال اين.
واملو ع األو سقط من بعض طبعاا الكتاب ،لكن احلديث رواه ابن
سعد يف كي املو عني عن وكيع والفضل ،وأعرض عنه املُ ْستَ ْد ِر نفسه

أتدري انع ذلك؟

ألنه واهلل أعلم إن فعل ذلك في يتأيت له االع اض هبذا اجلملء من
احلديث ،ورم عمر شيخ أيب داود بالتخليط فيه ألن وكيعا الذي اع ض به
املستدر نفسه قد تابعه و خيالفه فيبال طعن املُ ْستَ ْد ِر يف عمر بن

اخلااب اجلنايب بقوله :ومن األدلة عىل خلط عمر بني احلدي ني أنه خالف
وكيعا اهماع احلافظ.
إذ أن وكيعا قد تابعه عىل سياق احلديث عند ابن سعد كا ترى ،وتابعها
الفضل بن دكني ومسلم بن إبراايم ،وغاية ما يف األمر أن اهماع أمحد أخرج
مملءا من القصة عن وكيع و يسق كل لفظ احلديث.
وملا كان األمر كذلك قا املُ ْستَ ْد ِر  :أو وقع اخللط من غريه.
قلتُ :و يقل أو وقع اخللط من شيخه ،أبان بن عبد اهلل؛ ألنه إن قا

ذلك ا ار أن يرمع إىل قو احلافظ :ادوق ،يف حفظه لني ،مع أن عمر بن
اخلااب أحسن حاال من أبان ،و يرع بالتخليط عليه وقد ُتكلم يف حفظه،
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وذكر الذاب أنه له مناكري؛ إال أنه إن رم عليه هبذا سيبال عددا من الصفحاا
الت أطا هبا انا يف ترمجته ،وتصبال :من الشتب واذا او الواقع يف اذا
االستدرا الذي قد يسأ عنه الشيخ ربيع يوع القيامة ملا فيه من إشتا الناس
هبذا اجلد العقيم.
أما أبان بن عبد اهلل قا احلافظ يف التقريب  :ادوق يف حفظه لني.
كيع العلاء فيه تلخيصا مفيدا،

وقد خلص احلافظ ابن حجر
واملُ ْستَ ْد ِر من شتفه بك رة الصفحاا أنمل كيع احلافظ اململي عليه كله

من تهذيب الكمال با ال حامة إىل ذلك انا ،ال سيا ذكر شيوخه وذكر من
روى عنه ثم حاس وداس وخرج بتري

بط رامال يف حا حدي ه  ،فقا يف

خخر ذلك :فحدي ه إما حسن لذاته أو احيال.
في او أخذ بقو

ابن حجر فأراح واس اح كا أخذ به األلباين

يف الصحيحة رقم ( ، )1230وال او استااع أن لملع بخيف قو ابن
حجر فيصحال حدي ه لذاته ؛ ألن اذا الرمل متكلم فيه با ينملله عن رتبة من
يصحال حدي ه.
هذا؛ وحنن ضعّفنا احلديث بعدة علل مع ما نقلناه يف ترمجة أبان:
 منها مهالة ع ان بن أيب حازع؛ فقد تفرد بالرواية عنه ابن أخيه أبان ،قا
الذاب

يف امليزان :

يرو عنه سوى أبان بن عبد اهلل يف حصار ثقيف.

أي اذا احلديث فقط ،و يذكر او وال احلافظ يف التهذيب معتربا وثقه؛
فهو عىل اذا جمهو .
 وأبوه أبو حازع بن اخر بن العيلة كذلك جمهو  .قا احلافظ اململي
يف تهذيب الكمال  :روى عن أبيه روى عنه ابنه ع ان بن أيب حازع.
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فا أن ت قائل عن اذه العلل ،فإين أر وأنت يف مقاع النقد تأيت بجواب
عن اذه العلل سوى ما ذكرته يف حاشيتك من توثيق ابن حبان واو معروف
بتسااله يف توثيق املجهولني والناظر يف استدراكه مل ل اذا احلديث ال يدري
عىل أي مبدأ علم اار حتى جلأ يف موا يع ك رية إىل قوله( :والظاار
والظاار ولعله) بتري بحث وال توثيق ولو ُفتال باب ( :الظاار ولعله) كا يك ر
منها املُ ْستَ ْد ِر انا ،لقا يف د ين اهلل من شاء ما شاء.
والعيمة األلباين

حسن احلديث مست نيا بقوله :إن شاء اهلل ،عىل أن
ّ

اذا التحسني حلذا احلديث من األلباين

ولو هبذا االست ناء فيه بكلمة حسن

إن شاء اهلل ،ليس بصواب؛ ألمور منها:


أن عمومة أبان  -يف السند الذي ساقه  -مبهمون ،ال ُيدري ما حاحلم،

فكيف إذا روى وكيع نفسه اذا احلديث عند ابن سعد ( )31/6وتابعه عىل
ذلك مجاعة كا ذكرنا يف الابعة ال انية ،فقالوا :عن أبان -واو ابن عبد اهلل -
عن ع ان بن أيب حازع فسمى أحد عمومته املبهمني أن منهم ع ان ،وقد تقدع
بيان أنه جمهو  ،ع ان رواه عن أبيه واو أبو حازع بن اخر كا عند الدارم
رقم ( ،)1674وأنت ترى أن اؤالء املبهمني ام أولئك املجاايل السابق بيان
حاحلم ،وأن احلديث جلهالتهم عيف .
ولو وقف عىل ذلك العيمة األلباين

فظنُّنا به أنه ال حي ّسنه.

وازيد بيانا أهيا القارئ يفيد أن الشيخ ربيعا يف اذا االستدرا ُيشم منه
رائحة احلوى ،وعدع التجرد للحق ،واو أين نقلت عن احلافظ ابن حجر
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من التهذيب قا يف ترمجة اخر بن العيلة بعد ذكره لارف من حدي ه اذا
قا " :قا اب ن السكن والبتوي :ليس له غريه" [ .]1

غري أ ا سقات من كتايب كلمة (ليس) ،ونقل احلافظ اذا عن البتوي
وابن السكن يف التهذيب ونقله عن البتوي حتى يف اإلصابة من حيث
تركها املُ ْستَ ْد ِر عمدا ،وأخذ من اذا املو ع نفسه قو ابن سعد روى
أحاديث وتر بعده قو البتوي :ليس له غريه ،عىل أن ابن سعد قائل" :روى
أحاديث"

يذكر يف ترمجة اخر إال اذا احلديث حيث قا  :روى أحاديث

من الطبقات ( 303/6رقم  )1332ثم ذكر اذا احلديث فقط ،وكرر
احلديث يف الطبقات ( 153/8رقم  )2698بتري قوله روى أحاديث و
يذكر له أمحد يف املسن

( )310/4والبخاري يف التاريخ (،)310/4

والارباين رقم ( ،)7279وال غريام فيا نعلم سوى اذا احلديث ،وقا ابن
ك ري يف جامع املساني والسنن بعد ذكر اذا احلديث الفرد لصخر بن العيلة
رقم ( )822قا " :ويف إسناده رمل
فأعرض املُ ْستَ ْد ِر

يسم".

عن النصوص املذكورة ،وعن اذه احلقائق كلها

وذاب يشكك يف فردية اذا الصحايب بكلمة قائلها يف مو ع واحد

يأا

بتري اذا احلديث وتركها بعد اذا املو ع أل ا ال حقيقة حلا ،في إله اال اهلل ما
اذه اخلذيلة عن احلق ياشيخ ربيع.

[  ]1انظر قو البتوي يف معجمه عقب إخرامه للحديث رقم (.)1294
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وكل هذه احملاولة البائسة اليت ارتكب فيها املستدرك هذه األخطاء للوصول إىل
أمرين:
األمر األو تقسيم وجتملأة اذا احلديث الفرد إىل أك ر من حديث ليتسنى
له القو أن اذا الصحايب له أك ر من حديث ،فليس او من املفاريد ،في حيقق
يل ذكره انا ،ومن أمل اذا األمر جتشم التض من حا شيخ أيب داود عمر بن
اخلااب السجستاين؛ ملاذا روى احلديث تاما و لملأه ،وقد تابعه عليه ثيثة
من ال قاا تقدع ذكرام ومن أملها أيضا اعترب وكيعا خمالفا لعمر بن اخلااب
كونه ساق احلديث عند أمحد غري ماو وتر رواية وكيع التامة عند غري
أمحد كا أو حنااا والصواب أنه من املتابعني لسياق شيخ أيب داود.
واملحاولة ال انية لتصحيال احلديث حتى يقو ملاذا ذكرته واشتملت عىل
الدفاع عن حا بعض املجاايل وعىل تاويل ممل يف ترمجة أبان بن عبد اهلل
با ال حامة إليه انا.
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عبد اهلل بن غنام البياضي ﮔ
" - 90عبد اهلل بن غناع البيايض األنصاري.
م مم يف

اإلصابة

رقم ( ،)4900و أس

الاابة

(،)3119

و االستيعاب (.)1648
ِ
حي َيى ْب ُن
حديثه قا اهماع أبوداود
 ،حَدَّثَنَا َأ ْ َ
مح ُد ْب ُن َاال ٍال  ،عن َ ْ
َحسا َن َوإِ ْس َا ِع ُيل ب ُن أَ ِيب أويس  ،قا ( َ :)1حد َثنَا ُس َليْ َا ُن ْب ُن بِيَ ٍ َع ْن َربِي َع َة ْب ِن
[ ]2
ِ
ِ
ِ
ايض أَن َر ُسو َ
أَ ِيب َع ْب ِد الر ْ َ
مح ِن َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن عتبة َ ،ع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َغنا ٍع ا ْل َب َي ي
ِ
ن نِعْ َم ٍة َف ِمن َْك َو ْح َد َ َ
ال
اهلل
قا َ « :م ْن َقا َ ِح َ
ني يُ ْصب ِ ُال :الل ُهم َما أَ ْاب َ َال ِيب م ْ
َ ِ
كا ْ
يك لَ َك ،فَلَ َ
رش َ
حل َ ْم ُد َولَ َك الشُّ ْك ُر .فَ َق ْد أَدى ُش ْك َر َي ْو ِم ِهَ ،و َم ْن َق ا َ ِم ْ َل َذ لِ َك
ني ُي ْم ِيس َف َق ْد أَ د ى ُش ْك َر َل يْ َل تِ ِه».اام وهو ضعيف.
ِح َ

وأخرمه النسائ رقم ( )9750وابن حبان رقم ( )861وأخرمه البتوي
يف شرح السنة رقم ( )1328والارباين يف ال عاء (306و )307من
طريق سليان بن بي به  .ويف سنده :عبد اهلل بن عتبة [  ،]2قا أبوزرعه :ال
أعرفه إال يف اذا احلديث الواحد.
قلت :او جمهو حا روى عنه اثنان وذكره ابن حبان يف الثقات ".
(  )1كذا ،والصواب( :قاال).
[  ]2احف املُ ْس َت ْد ِر يف املو ع ال اين عنبة إىل ع تبة .والصواب عنبسة.
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ّعف احلجوري اذا احلديث بعبد اهلل بن عتبة؛ ألنه جمهو احلا كا
قا  ،واذا خاأ؛ فإنه يف مجيع املصادر الت وقفت عليها با يف ذلك سنن
أبي داود

إنا او عبد اهلل بن َعنْبَ َسة ،واو مقبو

كا قا

احلافظ

يف التقريب .
اذا وقد مود النووي يف األذكار (ص )121اذا احلديث ،وحسنه
احلافظ ابن حجر يف األمالي .
ولعل اذا التسامال منها ألنه ليس يف احلي واحلراع ،وال يف العقائد،
وإنا او يف الفضائل.
قال أبو عبد الرمحن:
عبداهلل بن غناع البيايض

.

قا احلافظ التقريب  :احايب له حديث يرويه عنه عبد اهلل بن عنبسة.اام
واو اذا احلديث.
ويف إسناده عبد اهلل بن عنبسه جمهو .
وقد تعنت املُ ْستَ ْد ِر  :يف قوله إنه ابن عنبسة يف مجيع املصادر الت وقف
عليها.
وأقول :أي ن وقفت عىل اذه املصادر؟
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فإين أرا

خرمتُ ُه ،واملصادر الت ذكرهتا با
تملد عىل احلديث الذي ّ

فيها عنبسة إنا سقط السني منه يف املو ع ال اين الذي ا حفته أنت من عنب ة
إىل عتبة ،وأنت يف مقاع النقد .

وال للحديث راو خخر اسمه عبد اهلل بن عتبة كا يف نسختك ،أو عنبة ولو
نبه عىل سقط السني لكان اوابا ،لكن تشعر أنه يستعمل يف رده شدة التعنت
حتى يف م ل سقوط اذا احلرف مع أنه سقط السني من نسخت فصار عنبة ،زيد
التاء يف نسخته فصار عتبة.
ثانيًا :ال عبد اهلل بن عنبسة اذا الذي أنت تدع أنك ظفرا به يف سند

اذا احلديث دون غري ممن خ ّرج اذا احلديث جمهو أع غري جمهو .
فإن كان غري جمهو  ،ملاذا

ُتومد معتربا و ّثقه مع شدة حراك عىل

استدرا أشياء يتنمله عن التعنت فيها ،كا س بق فكيف إذا ظفرا بتوثيق معترب
له.
قلت إنك وقف ت عىل ترمجته من عدة مصادر ،فهل اطلعت يف
ثالثًا :لقد َ

تلك املصادر عىل أقرب مصدر ل مجته واو:

تهذيب التهذيب البن حجر وفيه؛ قا أبو زرعة" :ال أعرفه إال يف
حديث واحد".
والذاب يف ترمجته من امليزان قا " :وال يكاد يعرف".
وعىل اجلرح والتع يل البن حاتم وفيه برقم ( )1420أن ابن أيب حاتم
قا ألبيه :منهم من يقو  :عبد اهلل بن عنبسة عن ابن عباس ،ومنهم من يقو :
عن ابن متاع .قلت  :أهيا أاال ،قا  :ال اذا ،وال اذا ،اؤالء جمهولون.
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وقو الدوري :سمعت حييى بن معني يقو  :قد روى ربيعة عن عبد اهلل بن
عنبسة ،قلت :من عبداهلل بن عنبسة .قا  :ال أدري.
أ فبعد اذا كله ترد القو بأنه جمهو  ،ثم تقو  :او مقبو كا قا ابن
حجر ،متجااي بكل سهولة ااايح ابن حجر يف تقريبه  ،وأنه يالق اذا
اللفظ عىل جماايل احلا ومن إذا
بعض من

يتابع فهو لني .وربا أطلق ذلك عىل

يرو عنه إال واحد و يوثقه معترب كا ذكرنا حتت حديث عيل بن

طلق من اذا الكتاب.
رابعًا :قد رمعت إىل ما نقله عن النووي من كتاب األذكار فرأيت أنه

أسقط من كيع النووي كلمة مهمة.

فقد قا النووي يف األذكار روينا يف سنن أبي داود بإسناد ميد (
يضعفه ) عن عبد اهلل بن غناع فذكر احلديث.
ٍ
خاف عىل من قرأ كتاب
واكذا قا يف احلديث الذي قبله عن أنس وغري
األذكار للنووي أنه قد ذكر فيه ما

يض يعفه أبو داود  -وإن كان احلديث

عيفا عند غريه  ،-وذكر فيه أحاديث شديدة الضعف واذا احلديث قد عفه
األلباين

يف ضعيف اجلامع  ،ويف ضعيف الرتغيب والرتهيب

للمنذري.
واملُ ْستَ ْد ِر

عف اشاع بن التاز ملّا

يوافق اواه يف أثر عبد اهلل بن عمر

يف األذان األو للجمعة ،وعمل بني الناس جة يف ُماولة تضعيفه –واو :
ثقة ُ -ي ْع َلم أن أحدا من األئمة عفه .
بل قد قا بتوثيقه او!! يف بعض حتقيقه ،ويف اذا االستدرا يدافع عن
املجهولني الذين ينص األئمة أ م

ُي ْع َر فوا.
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خامسًا :أما تعلله لتصحيال بعض األحاديث الضعيفة بأ ا ليست من

أحاديث احلي واحلراع والعقائد فهذا التأايل باطل خيالف أاو مصالال
احلديث كا أو حنا ذلك فيا سبق.
فاملحدثون قديا وحدي ا با فيهم األلباين يض يعفون احلديث عىل حسب
وابط علم احلديث ،سواء كان فيا يظنه الشيخ ربيع أنه من غري أحاديث
األحكاع والعقائد كهذا احلديث عفه األلباين ،و ينظر إىل اذه املصالال
احلادث الذي قد يفتال عىل األمة باب البدع يف دين اهلل.
عىل أن قوله بأن م ل اذا احلديث ليس من أحاديث احلي واحلراع
والعقائد قو غري احيال قد أو حنا فساده فيا سبق من مسند معيل بن زياد
األشجع .
ويف هذا ؛ على فرض ثبوت هذا احل يث فإنه من أحاديث العقي ة.
كيف وقد تضمن ذروهتا واو إثباا وحدانية اهلل عمل ومل ونفى الرش عنه،
وتضمن إ افة النعمة إىل اهلل عمل ومل ،فكيف خف عىل املُ ْستَ ْد ِر يف قوله:

« ما أابحت يب من نعمة فمنك وحد ال رشيك لك» إدخا اذين األمرين
املهمني يف التوحيد ،كا انع املجدد ُممد بن عبد الوااب التميم
كتابه التوحي

يف

فجعل فيه بابا بدأه بقو اهلل تعاىل عن قارون( :ﭑ ﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ) وذكر فيه حديث أيب اريرة

املتفق عليه يف قصة ال يثة من

بن إرسائيل األبرص واألقرع واألعمى أنه ريض اهلل عىل من أ اف النعمة إليه
عملومل وسخط عىل من

يضفها إىل بارهيا.
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عبدالرمحن بن أبي عمرية املزني
" - 97عبدالرمح ن بن أيب عمرية اململين.
خمتلف يف احبته ،م مم يف اإلصابة ( )5193و أس الاابة رقم
( )3362و االستيعاب ( ،)1453قا احلافظ يف التهذيب له عند
ال مذي حديث واحد (  )1يف ذكر معاوية.
قا اهماع ال مذي

حدثنا

رقم ()3931

( )2

يف املناقب.

ُممد بن حييى ،عن أيب مسهر ،عن سعيد بن عبدالعمليمل ،عن

ربيعة بن يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية وكان من أاحاب النب
عن النب

قا ملعاوية

،

 « :اللهم امعله اادي ا مهدي ا وااد به» ،قا أبو

عيسى :اذا حديث حسن غريب.اام
وأخرمه أمحد يف املسن

( )216/4وابن أيب عاام يف اآلحاد

واملثاني ( )358/2رقم ( )1129والبخاري يف التاريخ ( )240/5من

(  )1ما او الداع لنقل اذا الكيع من التهذيب وقد وقفت عىل أربعة أحاديث حلذا الصحايب ،كا
يف اإلصابة للحافظ ابن حجر.
قلتُ  :الداع له أنه عىل رشطنا من الكتب الستة ومسند أمحد ،وأما احلديث اآلخر الذي ساقه املُ ْس َت ْد ِر
من مسند أمحد فالصوا ب أنه عن ُممد بن أيب عمرية كا سيأيت.
(  )2اذا احلديث عند ال مذي برقم (.)3842
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طريق سعيد بن عبد العمليمل ،به ،وسعيد بن عبد العمليمل وربيعة بن يمليد :ثقتان.
فرماله ثقاا وقد حسنه ال مذي ،وقا احلافظ يف اإلصابة  :رواة ثقاا.اام
قلت  :واذا مفرد باعتبار الكتب الستة أما ما عدااا فقد ذكر احلافظ يف
اإلصابة حلذا الصحايب غري اذا احلديث ،وقد أعله ابن عبد الرب ،قا عن
عبدالرمحن بن أيب عمرية :ال تصال احبته وال ت بت أحادي ه ،وقا عن حدي ه
اذا :منهم من يوقفه ،ومنهم من يرفعه ،وال يصال مرفوعا عندام .اام من
االستيعاب عند ترمجة عبد الرمحن ،وتعقبه ابن حجر يف اإلصابة بعد
أن ذكر بعض أحادي ه فقا  :واذه األحاديث وإن كان ال خيلو إسناد منها من
مقا فمجموعها ي بت لعبد الرمحن الصحبة.اام
قلت  :ولو ثبتت احبته ،ما ثبت حدي ه اذا (  )1فإن يف كيع احلافظ ما يؤيد
كيع ابن عبد الرب عىل إعي اذا احلديث".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
من العجائب أن احلجورري يورد اذا الصحايب يف أاحاب املفاريد
الضعيفة ،مع أنه قد وقف عىل أربعة أحاديث أورداا احلافظ ابن حجر يف
اإلصابة .
قا احلافظ ابن حجر يف اإلصابة (:)175/4
(  )1من العجائب أن يوام احلجوري القارئ أنه ليس حلذا الصحايب إال حديث واحد ي بت.
قلتُ  :وأعجب من ذلك فهمك اذا؛ فقويل حدي ه اذا بعد نقيل أن احلافظ ذكر بعض أحادي ه تقيض عىل
اذا ا لفهم اخلاطئ.
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"عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين وقيل :ابن عمرية بالتصتري بتري أداة
كنية .وقيل :ابن عمري م له بي ااء .ويقا فيه :القريش .قا أبو حاتم ،وابن
السكن :له احبة .ذكره البخاري ،وابن سعد وابن الربق  ،وابن حبان ،وعبد
الصمد بن سعيد يف الصحابة ،وذكره أبو احلسن بن سميع يف الابقة األوىل من
الصحابة الذين نمللوا محص وكان اختاراا ،سكن الشاع ،وحدي ه عند أالها،
وأخرج ال مذي ،والارباين وغريمها من طريق سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة
:

بن يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين ،وكان من أاحاب النب
قا ملعاوية « :اللهم علمه الكتاب واحلساب ِ
وقه العذاب» ،لفظ
أن النب
ِ
وااد به».
الارباين ،ولفظ ال مذي « :اللهم امعله ااديا مهديا

وأخرج ابن قانع من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العمليمل أنه
سمعه حيدث عن يونس بن ميرسة عن عبد الرمحن بن أيب عمرية أنه سمع
رسو اهلل

 ،نحو اللفظ ال اين.

وأخرمه البخاري يف التاريخ قا  :قا يل أبو مسهر ،فذكره بالعنعنة
ليس فيه :وكان من أاحاب النب

 ،وذكره من طريق مروان عن سعيد فقا

فيه :سمع عبد الرمحن سمع النب

.

وقا ابن سعد :روى الوليد بن مسلم عن شيخ من أال دمشق عن يونس بن
ميرسة بن حلبس :سمعت رسو اهلل
ادى».

يقو  « :يكون يف بيت املقدس بيع ة
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وله حديث خ خر أخرمه أمحد من طريق مبري بن نفري عن عبد الرمحن بن
أيب عمرية أن رسو اهلل

قا  « :ما يف الناس نفس مسلمة يقبضها رهبا حتب

أن ترمع إليكم وإن حلا الدنيا وما فيها إال الشهيد».
وأخرمه

( )1

ابن أيب عاام ،وابن السكن من طريق :سويد بن عبد العمليمل،

عن أيب عبد اهلل ال بحراين ،عن القاسم بن عبد الرمحن ،عن عبد الرمحن بن أيب
عمرية اململين ،قا  :مخس حفظتهن من رسو اهلل

 « :ال افر وال اامة وال

عدوى ،وال يتم شهران ستني يوما ،ومن أخفر ذمة اهلل ال يرح رائح ة اجلنة».
واذه األحاديث وإن كان ال خيلو إسناد منها من مقا فمجموعها ي بت
ل عبد الرمحن الصحبة ،فعجب من قو ابن عبد الرب حدي ه منقاع اهسناد
مرسل ال ت بت أحادي ه وال تصال احبته.
وتعقبه ابن فتحون ،وقا  :ال أدري ما اذا! فقد رواه مروان بن ُممد
الااطري وأبو مسهر كيمها عن ربيعة بن يمليد أنه سمع عبد الرمحن بن أيب
عمرية أنه سمع رسو اهلل

يقو ....

قلت :قد ذكر من أخرج الروايتني وفاا ابن فتحون أن يقو  :اب أن اذا
احلديث الذي أشار إليه ابن عبد الرب ظهرا له فيه علة االنقااع فا يصنع يف
بقية األحاديث املرصحة بساعه من النب

؟

فا الذي يصحال الصحبة زائدا عىل اذا مع أنه ليست للحديث األو علة
اال اراب؛ فإن رواته ثقاا ،فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد
(  )1كذا ،والصواب( :وأخرج).
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عن سعيد بن عبد العمليمل ،فخالفه أبا مسهر يف شيخه قاال :سعيد عن يونس بن
ميرسة عن عبد الرمحن بن أيب عمرية أخرمه ابن شااني من طريق ُممود بن
خالد عنها.
وكذا أخرمه ابن قانع من طريق زيد بن أيب الملرقاء عن الوليد بن
مسلم".اام
أقول :فهذه أربعة أحاديث لعبد الرمحن بن أيب عمرية.
وقف عليها احلجوري فلم متنعه من إيراد اذا الصحايب يف قسم عيف
املفاريد.
ويرى القارئ أن احلافظ قد ذكر عددا من العلاء الذين أثبتوا احبة اذا
الصحايب ،وام :أبو حاتم ،وابن الس َك ن ،والبخاري ،وابن سعد ،وابن الربق ،
وابن حبان ،وعبد الصمد بن سعيد وغريام.
فكان ينبت أن يذكرام احلجوري لرفع الشك يف احبته ،الذي قد حيصل
لبعض قراء كيمه ،بل ال ينبت له أن يذكر اذا الصحايب يف قسم املفاريد
الضعيفة ،ال سيا وقد روى عددا من األحاديث.
ومن األئ مة الذين أثبتوا صحبة هذا الصحابي:
 - 1اهماع أمحد يف مسن ه ( ،)216/4وأورد له ثيثة أحاديث من
األحاديث الت ذكراا احلافظ ابن حجر يف اإلصابة .
واطلع عليها احلجوري ،ومع ذلك يورد اذا الصحايب يف املفاري
الضعيفة .
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 - 2ومنهم :أبو القاسم البتوي :أورد اذا الصحايب يف معجم الصحابة
( ،) 490 - 489/4وأورد له ثيثة أحاديث من األحاديث الت ذكراا احلافظ
ابن حجر.
- 3ومنهم :ابن قانع يف معجم الصحابة (.)146/2
- 4ومنهم :أبو نعيم ،أورده يف معرفة الصحابة ( ،)1836/4وأورد له
حدي ني من األحاديث الت ذكراا احلافظ يف اإلصابة .
- 5ومنهم :احلافظ ابن حجر كا عرف ذلك القارئ.
- 6ومنهم :احلافظ اململي يف تهذيب الكمال (.)321/17
قا " :روى عن النب

(ا) أحاديث"  ،وذكر مخسة من الرواة عنه.

- 7ومنهم :احلافظ الذاب  ،ذكره يف التذهيب ( ،)33/6وقا عنه:
احايب نمل محص ،وله أحاديث .وقا  :روى عنه مبري بن نفري ،وخالد بن
معدان ،والقاسم أبو عبد الرمحن ،وربيعة بن يمليد القصري ،وغريام.
- 8ومنهم :ابن فتحون.
وهذه دراسة ألحاديث هذا الصحابي:


دراسة احلديث األو :
قال اإلمام أمحد يف مسنده ( :)216/4ثنا عيل بن بحر

( )1

 ،حدثنا

الوليد بم مسلم ،حدثنا سعيد بن عبد الع مليمل ،عن ربيعة بن يمليد ،عن

(  )1عيل بن بحر ،قا فيه احلافظ ابن حجر " :ثقة ،فا ل".
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 :أنه ذكر معاوية وقا  « :اللهم

امعله ااديا مهديا وااد به».
رصح فيه الوليد بن مسلم بالتحديث.
واذا إسناد احيالّ ،
وقال اإلمام البخاري يف التأريخ الكبري (:)240/5
- 791عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين ،يعد يف الشيامني ( .)1
قا أبو مسهر :حدثنا سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة بن يمليد :عن ابن أيب
عمرية قا النب

ملعاوية « :اللهم امعله ااديا مهديا وااده وااد به».

وقا عبد اهلل عن مروان عن سعيد عن ربيعة :سمع عبد الرمحن سمع النب
م له.
أقول:
رصح اذا الصحايب يف ثانيها بالساع ،مع أن عدع
فهذان إسنادان ّ
الترصيال بالساع اليرضه.
و ُي ِرش احلجوري إىل اذا اهسناد ال اين.
وقال ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين (:)326/2
- 1129حدثنا ُممد بن عوف حدثنا مروان بن ُممد وأبو مسهر قاال:
حدثنا سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة بن يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية
(  )1كذا والصواب( :الشاميني).
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قا  :سمعت رسو اهلل

يقو يف معاوية « :اللهم امعله ااديا مهديا وااده

وااد به».
أقول:
رصح فيه اذا الصحايب بالساع.
واذا إسناد احيالّ ،
ُممد بن عوف بن سفيان الاائ ثقة حافظ ،وبقية رماله أئمة حفا .
وقال الترمذي يف سننه :
- 3842حدثنا ُممد بن حييى قا  :حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن
عبد العمليمل عن ربيعة بن يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية وكان من
أاحاب رسو اهلل

عن النب

أنه قا ملعاوية « :اللهم امعله ااديا

مهديا وااد وااد به».
"اذا حديث حسن غريب".
أقول:
واذا إسناد احيال ،وال يرض اذا الصحايب عدع ترصحيه بالساع من اذا
الومه.
وقال الطرباين يف مسند الشاميني (:)181/1
- 311حدثنا عبدان بن أمحد ثنا عيل بن سهل الرميل ثنا الوليد بن مسلم
عن سعيد بن عبد العمليمل عن يونس بن ميرسة بن حلبس عن عبد الرمحن بن
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وذكر معاوية فقا  « :اللهم امعله ااديا مهديا

وااد به».
أقول:
واذا إسناد حسن؛ ألن فيه عيل بن سهل.
قا الذاب فيه" :قا النسائ  :ثقة ".
وقا احلافظ " :ادوق".
لكنه يرتق إىل درمة الصحيال لتريه.
وال يقا  :إن يف اذا اهسناد الوليد بن مسلم واو مدلس ،وقد عنعن .فإنه
رصح بالتحديث كا عند اهماع أمحد.
قد ّ
وقال الطرباين يف مسند الشاميني (:)190/1
- 334حدثنا أبو زرعة ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة ابن
يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين قا  :سمعت رسو اهلل

يقو

ملعاوية « :اللهم امعله ااديا مهديا وااده وااد به».
أقول:
واذا إسناد احيال.
فهذا احلديث هبذه األسانيد يف غاية الصحة ،وكون سعيد بن عبد العمليمل
يرويه عن شيخني ثقتني ال يرضه ،فإن سعيد بن عبد العمليمل إماع.
احال األلباين اذا احلديث يف الصحيحة برقم (.)1969
وقد ّ
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اذا وحلدي ه يف الشهيد واو ال اين شاادان:
أحدمها :عن أنس

.

أخرمه اهماع أمحد ( ،)103 /3والاياليس يف مسن ه (،)1964
والدارم يف مسن ه ( ،)2414ولفظه « :ما من نفس متوا فتدخل اجلنة
فتود أ ا رمعت إليكم وحلا الدنيا وما فيها إال الشهيد؛ فإنه يود أنه قتل كذا مرة؛
ملا رأى من ال واب».
أخرمه اهماع أمحد ( ،)231/2واو

وثانيها :عن أيب اريرة

حديث طويل عظيم ،ومنه « :والذي نفس ُممد بيده ،لوددا أن أغملوا يف
سبيل اهلل فأقتل ،ثم أغملوا فأقتل  ،ثم أغملوا فأقتل ».
وأخرمه أيضا البخاري برقم( ،)7227- 7226ومسلم (.)1876
والثالث :له شواهد:
 )1منها :حديث أيب اريرة

.

أخرمه البخاري يف صحيحه يف كتاب املرىض ،حديث(.)5757
ومسلم يف صحيحه يف كتاب السيع ،حديث(.)2220
ونصه « :ال عدوى ،وال افر ،وال اامة».
ُّ
 )2ومنها :حديث ابن عمر

.

ونصه « :ال عدوى وال طرية والشؤع يف
أخرمه البخاري ،حديث (ُّ ،)5753
ثيث :يف املرأة والدار والدابة».

عبدالرمحن بن أيب عمرية املزين

 )3ومنها :حديث مابر

'
(365
.

ونصه « :ال عدوى ،وال طرية ،وال غو ».
أخرمه مسلم ،حديث (ُّ ،)2222
)4ومنها :حديث أنس

.

ونصه « :ال عدوى ،وال طرية ،ويعجبن
أخرمه مسلم ،حديث (ُّ ،)2224
الفأ » ،قيل :وما الفأ ؟ قا


 « :الكلمة الايبة».

والرابع « :قد يكون يف بيت املقدس بيع ة ادى» أخرمه ابن سعد يف
الطبقات ( ،)417/7ويف إسناد عف.
فصال حلذا الصحايب أربعة أحاديث ،ومنها احلديث املنتقد.
فكيف ال ترمال احبته ،وكيف تتجاال أحادي ه الت

ثبتت احتها

بالشوااد القوية ،بل أحداا احيال لذاته ،ثم تضعه يف قسم عيف املفاريد؟،
إن اذا ملن العجائب!.
قال أبو عبد الرمحن:
عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين.
خمتلف يف احبته ،قا احلافظ يف تهذيب التهذيب  :له عند ال مذي
حديث واحد يف ذكر معاوية.
قا ابن عبد الرب يف التمهي  :حدي ه مضارب ،ال ي بت يف الصحابة ثم
ذكر حدي ه ،وقا  « :اللهم امعله اادي ا مهديا» ومنهم من يوقف حدي ه اذا وال
يرفعه ،وال يصال مرفوعا عندام ،ثم ذكر حدي ا أخر « :ال عدوى وال اام ة وال

+
)366
افر» ،ثم قا وروى عنه عيل بن زيد مرسي عن النب

يف فضل قريش

وحدي ه منقاع ،اهسناد مرسل ال ت بت أحادي ه وال تصال احبته.اام
وتبعه عىل عدع احبته ابن األثري يف أس الاابة .
واحلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب فنقل قو ابن عبد الرب :ال تصال
احبته ،وال ي بت إسناد حدي ه و يتعقبه بيشء.
ونقل عيء الدين متلااي قو ابن عبد الرب يف كتابه اإلنابة إىل معرفة
املختلف فيهم من الصحابة كيع ابن عبد الرب وبعض اخليف يف احبته.
وقا احلافظ العيئ يف جامع التحصيل  :خمتلف يف احبته ،ثم نقل
قو ابن عبد الرب و يتعقبه ،وذكره الصاغاين فيمن يف احبتهم نظر.
وأثبت احبته البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)240/5وأبو حاتم وابن
السكن ،وابن حجر يف اإلصابة خيف التهذيب وابن فتحون كا يف
اإلصابة وابن سعد.
وأخرج حدي ه أمحد يف املسن

( )216/4فيه إشارة إىل إثباته احبته

وال مذي والفسوي وابن أيب عاام وابن حبان وابن الربق وابن قانع وبق بن
خملد وابن أيب خي مة وابن منده وأبو نعيم وابن ك ري كا أفاده ااحب كتاب
الرواة املختلف يف احبتهم.
فاخليف يف احبة عبد الرمحن بن أيب عمرية كا ترى.
وقد أحلت إىل ما نقلوه من اخليف يف احبته بعد ذكر يشء من ذلك،
فقلت :لو ثبتت احبته ما ثبت حدي ه اذا.
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وكون الرمل اختلف يف احبته فمن ترمال له احبته ممن ترمال له غري
ذلك ال يفيد ذلك طعنا فيه وإساءة إليه ،وأن اذا يفرح أعداء الصحابة ر وان
اهلل عليهم فتلك باون الكتب مليئة باخليف يف احبة أعداد منهم ال سيا
اتار الصحابة ،وعىل ذلك قاع كتاب الصحابة املختلف يف صحبتهم لعيء
الدين متلااي ،وغريه من بابه مجلة ،دون أن نرى أحدا طعن فيهم بالتهم
اجلائرة ال من قديم وال من حديث ،حتى ماء ال شيخ ربيع يف مقدمته حلذا
الك تاب هبذا التلو امللهب عىل من خالف قوله يف احبةرمل قد اختلف يف
اثباا احبته أو عدمها ،وتأمل مدى عدع إنصاف املُ ْستَ ْد ِر .
فقد سقت احلديث من مامع ال مذي وخرمته من مصادر غريه.
ثم قلت :واذا مفرد باعتبار الكتب الستة أما عدااا فقد ذكر احلافظ يف
اإلصابة غري اذا احلديث فأو حت رشط وعليه خرمت احلديث مع
اطيع عىل ما ذكره احلافظ ،وعن نقله املُ ْستَ ْد ِر برمته فبأي حق تعرض عن

ذلك كله.

واحلديث املذكور قد أعله غري واحد من أال العلم كأيب حاتم فيا نقله
ولده يف العلل رقم ( )2601فأعله باالنقااع بني ابن أيب عمرية وبني النب
.
وقد رأيت ما نقله احلافظ ابن عبد الرب يف قوله وال يصال مرفوعا عندام أي
عند أئمة احلديث وتناقل اذا عنه أئمة ك ري با فيهم ابن األثري واحلافظ العيئ
ذكر

يف جامع التحصيل قا  :عبد الرمحن بن أيب عمرية خمتلف يف

احبته .ونقل قو ابن عبد الرب :ال ت بت أحادي ه ،وال تصال احبته ،وارتىض
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اذا القو و

يتعقبه ،كا نقله احلافظ متلااي وغريام وأقروه وأعله ابن

اجلوزي يف العلل املتناهية رقم (.)422
وذكر السيوط

يف الآلل

املصنوعة

الت

أورد فيها مجلة من

املو وعاا برقم (.)344

ومع هذا يدعي املستدرك أنه درس أحاديث هذا الصحابي فيقول:
"واذه دراسة ألحاديث اذا الصحايب" ثم ساق حديث الباب من مسند
أمحد من طريق الوليد بن مسلم ،حدثنا سعيد بن عبد العمليمل ،عن ربيعة فذكره
وقا  :واذا إسناد احيال؛ رصح فيه الوليد بن مسلم بالتحديث.
قلتُ :الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية؛ الذي ينبت فيه ترصحيه
عن شيخه وشيخ شيخه؛ وقد ذكر احلافظ يف النكت بتحقيق املُ ْستَ ْد ِر
( )293/1أن الوليد بن مسلم من املدلسني عىل شيوخه وعىل شيخ شيوخه.
وعرف املُ ْستَ ْد ِر
ّ
فقا  :تدليس التسوية او أن يروي املدلس حدي ا عن شيخ ثقة بسند فيه راو
تدليس التسوية يف تعليقه عىل النكت ()458/1

عيف فيحذفه املدلس من بني ال قتني اللذين لق أحدمها اآلخر و يذكر
أوحلا بالتدليس ويأيت بلفظ ُمتمل فيستوي اهسناد كله ثقاا .فتح
املايث (.)182/1
فكيف خف عليه انا أن الوليد بن مسلم
شيخه ،فهذا األول من تلك ال راسة العجيبة.

يرصح بالتحديث عن شيخ
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ثانيًا :قد اختلف يف احلديث عىل الوليد :فرواه عنه عيل بن بحر ،كا

ساقه املستدر من مسن اإلمام أمح  ،وتابعه اشاع بن عار ،وافوان بن
االال.
وخالفهم زيد بن أيب الملرقاء ،عند اخلي يف السنة ( )699وعند ابن
قانع يف الصحابة ( )146/2والارباين يف األوسط ( )660وغريام فرواه
عن الوليد قا  :سمعت سعيد بن عبد ا لعمليمل ،عن يونس بن ميرسة ،عن
عبد الرمحن بن أيب عمرية.
وتابع زيدا عيل بن سهل عند الارباين يف الشاميني (311و )2198وأبو
نعيم يف احللية (.)358/8
وقد اوب ابن عساكر الاريق األوىل ملوافقتها لرواية اجلاعة عن سعيد
بن أيب ربيعة؛ وكذا العيمة األلباين

يف الصحيحة ( ،)616/4واذا او

الصواب كا أبنته يف الابعة ال انية للكتاب.
فكيف يقو املُ ْس َت ْد ِر عقب سوقه حلذه الاريق من مسند الشاميني :واذا
إسناد حسن ،ألن فيه عيل بن سهل ،قا الذاب فيه :قا النسائ  :ثقة ،وقا
احلافظ :ادوق ،لكنه يرتق إىل درمة الصحيال لتريه ،وال يقا  :إن يف اذا
الوليد بن مسلم واو مدلس ،وقد عنعن فإنه قد رصح بالتحديث .اام
أقول :ال خيفى أنه ا ارب يف احلديث عىل الوليد بن مسلم ،فهو بني

أمرين ،إما أن يصحال طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العمليمل ملوافقتها
رواية اجلاعة كا انع ابن عساكر ،والعيمة األلباين رمحها اهلل تعاىل.
وإما أن يصحال اذه الاريقة املخالفة ،ومن ثم يعل هبا طريق أيب مسهر
ومن تابعه يف معل احلديث عن ربيعة بن يمليد.
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وأيضا ال يصال قو املُ ْس َت ْد ِر  :وكون سعيد بن عبد العمليمل يروي عن
شيخني ثقت ني ال يرضه فإن سعيد بن عبد العمليمل إماع .اام
فاحلفا قد أعلو احلديث هبذا ،وأبانوا أنه ا اراب ،ورمحوا الاريق الت
الوليد بن مسلم أبا مسهر ،واجلاعة.
وافق فيها
ُ
وقد ذكر احلديث الذاب

يف السري ( )38/8يف ترمجة سعيد بن

عبد العمليمل :من طريق أيب مسهر ،عن سعيد ،ثم أعقبه باريق عيل بن سهل اذا
عن الوليد بن مسلم الت ساقها املُ ْستَ ْد ِر  ،وقا  :فهذه علة احلديث قبله ،و
يقل إن احلديث احيال من الاريقني.

إ افة إىل ذلك أن الوليد بن مسلم غلط يف اسم احايب احلديث يف
طريق عيل بن سهل عنه قا ابن أيب حاتم يف العلل ( :)2601قلت أليب فهو
ابن أيب عمرية أو ابن عمرية قا ال إنا او ابن أيب عمرية فسمعت أيب يقو :
غلط الوليد ،وإنا او ابن أيب عمرية و يسمع من النب

اذا احلديث .اام

فهذه الاريق غلط فيها الوليد يف مو عني ،يف معل احلديث عن يونس بن
ميرسة ،ويف اسم احايب احلديث واهلل أعلم.
واملُ ْستَ ْد ِر

[إال]

[ ]1

ينقل قو احلافظ يف اإلصابة  :ليست للحديث األو علة

اال اراب فإن [رواته]

[ ]2

ثقاا فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن

عبد الواحد ،عن سعيد بن عبد العمليمل فخالفا أبا مسهر يف شيخه يف شيخه قاال
[  ]1سقات من بعض النسخ ،وكأن املستدر ملا يراا توام أن احلافظ ينف عنه اال اراب ،واذا
ليس بصحيال ،فاحلافظ يف سياق ذكر اال اراب يف احلديث.
[  ]2يف بعض النسخ روايته ،وامل بت او الصواب.
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سعيد عن يونس بن ميرسة ،عن عبد الرمحن بن أيب عمرية أخرمه بن شااني
من طريق ُممود بن خالد عنها ،وكذا أخرمه بن قانع من طريق زيد بن أيب
الملرقاء عن الوليد بن مسلم...إلخ كيمه.
ثم يصححها من كي الاريقني ،وهيمل اذا اال اراب الذي اعتمدا
عليه يف تضعيف احلديث ،وبنقل املُ ْستَ ْد ِر لكيع احلافظ ابن حجر تظهر
حجت يف إيراد احلديث يف الابعة األوىل يف الضعيف ،واحة قويل( :فإن
يف كيع احلافظ ما يؤيد كيع ابن عبد الرب عىل إعي احلديث).
مع أن املُ ْستَ ْد ِر يقو فهذه دراسة ألحاديث اذا الصحايب!! وأي دراسة

اذه مع ما ترى فيها من الركة والترائب ثم يذكر احلديث من طريق الوليد بن
مسلم ،ويصححه من طريقيه املختلفة عنه ،وقد تقدع الكيع عليها ،ومن طريق
أيب مسهر واو الاريق الذي سقته من سنن الرتمذي فكيف ماز للمستدر
أن يقو  :وقا

ال مذي يف سننه ثم يكرره بعد أن سقته أنا من سنن

الرتمذي  ،إن

يكن اذا العمل لتك ري الصفحاا في ومه خخر له.

ف أين دراسة اذا اال اراب ،الذي ذكره احلافظ ،ونقله املستدر  ،إ افة
إىل ذلك أن احلديث قد أعل بسعيد بن عبد العمليمل ،الذي عليه مدار اذا
احلديث :أنه اختلط يف خخر عمره.
واو ما يفيده كيع العيمة األلباين بقوله :الظاار أن اذا احلديث قد تلقاه
عنه أبو مسهر قبل ا ختيطه ،وإال

يروه عنه لو سمعه يف حالة اختيطه؛

السيا وقد قا أبو حاتم ":كان أبو مسهر يقدع سعيد بن عبد العمليمل عىل
األوزاع ".
قلتُ :ف اه يقدمه عىل اهماع األوزاع واو يروي عنه يف اختيطه.اام
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إضافات منها:

وقد أضفت إىل كالم العالمة األلباني

أن ممن رو ى عنه اذا احلديث مروان بن ُممد وروايته عن سعيد أخرمها
مسلم يف صحيحه يف موا ع منه يف الصية والملكاة كا يف رما احيال
مسلم البن منجويه.
وأُ ِع ل بقو أيب حاتم :ابن أيب عمرية

يسمع من النب

اذا احلديث.

وأميب عن ذلك :أن أبا حاتم نفسه قد أثبت احبة عبد الرمحن بن أيب
عمرية كا يف اإلصابة  ،فترصحيه بعدع ساع اذا احلديث من النب
ال يرضه إذ يعد من مراسيل الصحابة ،ومراسيلهم مقبولة.
أردا هبذا بيان دعوى املُ ْس َت ْد ِر أنه درس اذه األحاديث با يصدق عليه
امل ل :أسمع معجعة وال أرى طحنا.
ومجلة ما أعلوا به احلديث أمور:
 - 1الضعف؛ كا يف فتال الباري حتت باب ذكر معاوية

من احيال

البخاري كتاب املناقب باب ( )28خيفا ملا ذكره يف اإلصابة .
 - 2اإلرسال؛ كا يف علل ابن أبي حامت رقم (  )2601أعله أبو حاتم

باهرسا .

- 3الوقف؛ كا قا

احلافظ ابن عبد الرب عقب حدي ه اذا من

االستيعاب  :منهم من وقف حدي ه اذا وال يرفعه وال يصال مرفوعا عندام.
- 4االضطراب؛ قا ابن عبد الرب" :حدي ه مضارب منه".
وملا رأيت احلافظ ابن ك ري
من احلجرة ترمجة معاوية

يف الب اية النهاية حوادث سنة ستني

 ،نقل عن ابن عساكر قو اجلمهور بساع اذا
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 ،وقا ابن ك ري بقوله ،وقد اعتنى ابن عساكر هبذا

احلديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب وأفاد وأماد وأحسن االنتقاد...
ثم خلص ابن ك ري بصحة احلديث فقا  :وأاال ما وروي يف فضل معاوية
أخرمه مسلم يف صحيحه برقم
حديث ابن عباس أنه كان كاتب النب
ِ
( )2604وبعده حديث العرباض « :الل ُهم َعلي ْم مُ َع ِ
اب» ،وبعده حديث
او َي َة الك تَ َ
يف
ام َعلْهُ َاادِيا َم ْه ِد ي ا» واكذا مجع طرقه الذاب
ابن أيب عمرية « :الل ُهم ْ

نفس ال مجة من سري أعالم النبالء .

ومن لـملمته بعد جتاهله لشرطي هو:
ٍ
أن اذا احلديث « :م ا ِيف النا ِ ِ
ن نَفْ ٍ
هبا» أورده احلافظ
سم ْ
س َم ْسلَ َمة يَ ْقب ِ ُض َها َر ُّ َ
َ
يف حتفة األشراف رقم ( )11227من مسند ُممد بن أيب
اململي
عمرية ،بسند النسائ يف الكربى رقم ( )3931و اجملتيب رقم( )3155عن
عمرو بن ع ان عن بقية عن بحري بن سعد عن خالد بن معدان عن مبري بن نفري
عن ابن أيب عمرية به و يسمه ،ومبري بن نفري يروي عن ُممد بن أيب عمرية،
فأما أخوه عبد الرمحن بن أيب عمرية فريوي عنه ربيعة بن يمليد والقاسم أبو عبد
الرمحن ،وذكر اذا احلديث أ يضا يف ترمجة ُممد بن أيب عمرية من تهذيب
روى عنه مبري بن نفري احلرضم روى له
الكمال فقا  :روى عن النب
س م س َل م ٍة ُ ِ
النسائ حديث « :م ا ِيف الن ِ ِ
ب أَ ْن َت ْر ِم َع إِ َل ْي ُك ْم».
حت ُّ
اس م ْن َن ْف ٍ َ ْ َ
َ
ثم قا  :وأما أخوه عبد الرمحن بن أيب عمرية فريوي عنه ربيعة بن يمليد
والقاسم .اام
كا أنه ذكر احلديث يف معاوية

يف حتفة اإلشراف و تهذيب

الكمال يف ترمجة أخيه عبد الرمحن بن أيب عمرية ،فقا  :روى له ال مذي
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حدي ا واحدا وساق احلديث بسنده إيل سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة بن يمليد
عن عبد الرمحن بن أيب عمرية قا  :سمعت رسو اهلل
ِ
ِ
اا ِد بِ ِه» .
ام َع ْل ُه َا اد يا َ ،م ْه د ّي ا َ ،و ْ
« الل ُه م ْ

يقو يف معاوية:

وهبذا قا اهماع البتوي وابن شااني وابن السكن فيا نقله عنهم احلافظ
ابن حجر يف ترمجة ُممد بن أيب عمرية من اإلصابة ووقع يف نسخة
مابوعة من معجم الصحابة للبتوي طمس يف اسم الصحابة فظن املحقق
أنه عبد الرمحن بن أيب عمرية فجعله عنه بني قوسني ونبه عىل الامس فيه.
كا أو ال اذا القو تبع ا ملن قبلهم ابن حجر يف ترمجة ُممد بن أيب
عمرية وذكر حدي ه اذا من النسائ .
ويف ترمجة عبد الرمحن بن أيب عمرية من اإلصابة ذكر حديث « :الل ُه م
ام ع ْل ه ا ِ
اد يا َ ،م ْه ِد ّي ا» .
ْ َ ُ َ
وميض عيل اذا التفريق املهم بني الصحابيني وحدي يها أعداد العلاء،
منهم :اهماع البخاري يف ترمجة ُممد بن أيب عمرية من التاريخ الكبري
رقم ( )5أخرج حديث « :م ا ِيف النا ِ ِ
ن َنفْ ٍ
س مَ ْس َل َم ٍة» يف مسند ُممد بن أيب
سم ْ
َ

عمرية.

وي بت لك أن احلديث املذكور حديث ُممد بن أيب عمرية وأن معله من
حديث أخيه عبد الرمحن بن أيب عمرية عند اؤالء األئمة وأعداد غريام يعترب
مها أنن
َو َ

خرمت اذه احلديث يف مسند ُممد بن أيب عمرية من

كتايب صحيح املفاري رقم ( ،)1682ولوأن الشيخ ربيعا يأيت هبذه األوااع
ويستدر هبا عىل ما فيها من خمالفة الصواب ب توا ع وسكينة شأن من
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استدر عىل خخرين كم :احلاكم والدارقان وابن القاان وغريام سواء أااب
أو أخاأ حلان العتب عليه.
لكنه إن ظفر بم ل اذه األوااع الت ارتكبها ظانا أ ا انتقاداا؛ ز جم ر
عليها ،وأشاد بعمله ،وافتخر بأخاائه اذه ،معتربا أنه قد درس احلديث  ،ودقق
فيه ،وحرر ،مع أنه حش ها يف است راكه هذا باري نظر فيما قيل فيها  ،وسواء
خف عليه أو تعامى عا قا أئمة احلديث يف تلك األحاديث فإن ذلك ال يربر
له إشتا غريه والتترير بمن قد ال يميمل ما يف استدراكاته تلك من األخااء
الفادحة ،ولمع عليها شوااد يف غري مو ع االستشهاد ،واهلل املستعان.
أما احلديث الثالث:
فكا أنه ليس عىل رشطنا ،فقد اختلف فيه عىل القاسم بن عبد الرمحن:
فرواه أبو عبد اهلل النجراين

[ ]1

عن القاسم بن عبد الرمحن ،عن عبد الرمحن بن

أيب عمرية.
أخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )1130وابن أيب عاام يف
السنة( )282وأبو نعيم يف

الصحابة

( )1836/4وابن عساكر

يف تارخيه ( ) 231/35من طريق سويد بن عبد العمليمل ،عن أيب عبد اهلل به.
قا العيمة األلباين

يف حتقيق السنة  :حديث صحيح وإسناده

موثقون غري سويد بن عبد العمليمل فإنه لني احلديث .وأبو عبد اهلل النجراين روى
ابن أيب حاتم عن أبيه أنه قا  :االال احلديث ال بأس به .وابن أيب عمرية

[  ]1وتصحف يف اإلصابة إىل البحراين.
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اململين احايب اسمه عبد الرمحن ،وللحديث طريق خري من اذه ا اآلتية– .
أي طريق حفص بن غيين -اآلتية .اام
وخالفه عبد الرمحن بن يمليد بن مابر فرواه عن القاسم ،عن أيب أمامة
عن النب

.

أخرمه ابن أيب شيبة يف املسن

كا يف املطالب العالية ( ،)2488وابن

مرير يف تهذيب اآلثار مسند عيل( ،)24والاحاوي يف شرح معين اآلثار
( )309/4عن أيب أسامة حدثنا عبد الرمحن به.
قا موسى بن اارون كا يف تهذيب التهذيب ( :)266/6روى أ ُبو
الرمحن بن َيمليد بن َمابر ،وكان ذلك ومها منه ،او يلق ابن
أسام َةَ ،ع ْن عبد ّ
مابر ،وإنا لق ابن متيم فظن أنه ابن مابر ،وابن مابر ثقة ،وابن متيم عيف.
وتابعه :ثابت بن ثوبان عند الارباين يف الشاميني( )214و الكبري

( )195/8فقا  :حدثنا أمحد ب ُن أ َنس بن مالك الدمشق  ،ثنا عمرو بن ُممد
التاز اجلريش ،ثنا أبو خليد ،عن ابن ثوبان ،عن أبيه ،عن القاسم ،عن ايب أمامة

به .وهذا اإلسناد حسن.

أمحد بن أنس شيخ الارباين قا الذاب يف تاريخ اإلسالم (:)40/22

كان من ثقاا الدمشقيني ،وشيخه عمرو بن ُممد وثقه النسائ كا يف تاريخ
اإلسالم

( ،)380/18وأبو خليد او عتبة بن محاد ،قا

احلافظ

يف التقريب  :ادوق ،وابن ثوبان او عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ،قا
خياىء .وأبوه ثقة.
عنه يف التقريب  :ادوق ُ
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وتابعها حفص بن غيين عند الارباين يف الشاميني()1551
و الكبري ( )184/8وابن أيب عاام يف السنة ( )238من طريق أيب
معيدن عن القاسم بن عبد الرمحن به.
قا العيمة األلباين

يف ختريج السنة  :إسناده حسن رماله ثقاا

ويف القاسم أيب عبد الرمحن كيع يسري ال ينمل به حدي ه عن مرتبة احلسن.
واحلديث أورده احلي م يف اجملمع ( )294/6باخلصا اخلمس وقا :
رواه الارباين وفيه ادقة بن عبد اهلل السمني وثقه دحيم وغريه و عفه أمحد
وغريه.
وأورده يف مكان خخر دون اخلصلة اخلامسة وقا ( : )102/5رواه
الارباين وفيه عمرو بن ُممد التاز و أعرفه ،وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان
وثقة ابن حبان وغريه و عفه النسائ وغريه وبقية رماله ثقاا.
قلتُ :ادقة قد تابعه احلي م بن محيد ،كا او عند ابن أيب عاام،

وعمرو بن ُممد قد وثقه النس ائ كا سبق ،وعبد الرمحن بن ثابت قد وثقه
غري ابن حبان؛ كأيب حاتم فقد قا فيه :ثقة يشوبه يشء من القدر وتتري عقله يف
خخر حياته واو مستقيم احلديث ،وفيه كيع خلص حاله احلافظ يف التقريب
خيائ .وقد توبع كا ترى.
بقوله :ادوق ُ
فالذي ترجح ل ي أن احلديث حديث أيب أمامة ،وأنه عن عبد الرمحن بن
أيب عمرية َو َا ٌم خصواا وأن يف إسناده سويد بن عبد العمليمل ،وأبا عبد اهلل
النجراين خالفه ثيثة منهم ابن ثوبان وحفص بن غيين.
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وأما احلديث الرابع املذكور فهو جزء من حديث الباب:
فقد أخرمه متاما ابن عساكر يف تارخيه ( )84/59من طريق أيب نعيم
أنا سليان بن أمحد أنا أمحد بن حييى بن خالد بن حيان ،حدثنا موسى بن
ُممد البلقاوي ،حدثنا خالد بن يمليد بن ابيال عن يونس بن ميرسة قا :
ِ
ِ
اا ِد ِه ،
سمعت رسو اهلل
ام َع ْل ُه َا اد ي ا َم ْه د ي ا َ ،و ْ
ذكر معاوية فقا  « :الل ُهم ْ
اا ِد بِ ِه» .
َو ْ
قا  « :تكون بيعة بيت املقدس بيعة ادى» فكانت بيعة معاوية .اام
وأخرمه خمترصا ابن سعد كا ذكر املُ ْستَ ْد ِر واذه المليادة يف احلديث:
« تكون بيعة بيت املقدس بيعة ادى» ال تصح.

فإ ا عند ابن سعد فيها :مبهم ،وعند ابن عساكر فيها :موسى بن ُممد بن

عااء البلقاوي ،كذبه أبو زرعة وأبو حاتم وقا الدارقان وغريه :م و  .اام
من امليزان
وقا ابن حبان :كان يضع احلديث .اام

)(+++
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عبيد اهلل بن حمصن اخلطمي
" - 99عبيد اهلل بن ُمصن ،ويقا  :عبداهلل اخلام .
م مم يف اإلصابة ( )5330و أس الاابة ( )3471و االستيعاب
( ،)1739قا ابن عبد الرب :أك رام يصحال احبته.
قا اهماع ال مذي

رقم( )2346يف الملاد باب التوكل عىل اهلل:

حدثنا عمرو بن مالك الراسب وُممود بن خداش البتدادي كيمها عن

مروان بن معاوية ،عن عبدالرمحن بن أيب شميلة االنصاري ،عن سلمة بن
عبيد اهلل بن ُمصن عن أبيه وكانت له احبه ،قا  :قا رسو اهلل َ « :م ْن
ِ ِ ِ
ِ
يمل ْا َل ُه
وا َي ْو ِم ِه ،فَ َكأَن َا ِح َ
رسبِ ِهُ ،م َعاف ِيف َم َس ِدهِِ ،عن ْ َدهُ قُ ُ
أَ ْا َب َال من ْ ُك ْم خمنا يف ْ
ح َذاف ِ ِري اا» ،قا أبو عيسى ال مذي اذا حديث حسن غريب ال نعرفه إ ال
ُّ
الدنْيَا بِ َ
من حديث مروان بن معاوية.
ويف الباب عن أيب الدرداء.اام
وأخرمه ابن مامه ()3349واحلميدي ( )439والبخاري يف األدب
املفرد ( )300ويف سنده عبدالرمحن بن أيب شميلة جمهو حا  ،وسلمة بن
عبيد اهلل بن ُمصن ،قا احلافظ اململي واحلافظ ابن حجر يف تهذيبهما  :له
يف السنن حديث واحدَ « :م ْن أَ ْا َب َال ِم نْ ُك ْم ِخم ن ا» ذكره ابن حبان يف الثقات
وقا أمحد :ال أعرفه .وقا العقييل :ال يتابع عىل حدي ه .وقا احلافظ يف
التقريب  :جمهو .
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
حلذا الصحايب حدي ان ذكرمها ابن األثري يف أس الاابة  ،وقد رمع إليه
احلجوري ،فلاذا

يرتدع احلجوري عن إيراد اذا الصحايب يف قسم

الضعيف؟
واذان حدي ان أوردمها أبو نعيم يف معرفة الصحابة (- 1874/4
.)1875
قا

:

ِ
وسى ،ثنا
ُمَم ُد ْب ُن َأ ْ َ
َ "- 4716حد َثنَا ُ
رش ْب ُن ُم َ
مح َد ْب ِن ْ َ
احل َس ِن ،ثنا ب ْ ُ
احلُ َميْ ِد ُّي ،ثنا َم ْر َوا ُن ْب ُن ُم َع ِ
ْ
مح ِن ْب ُن أَ ِيب ُش َميْ َل َة ْاألَ ْن َص ِار ُّيَ ،ع ْن
او َي َة ،ثنا َعبْ ُد الر ْ َ
س َلم َة ب ِن ُعبي ِد اهللِ ب ِن ِ
ُم ْ َص ٍن ْ َ
:
األ ْن َص ِار ييَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهللِ
ْ
َْ
َ َ ْ
« م ن أَ ابال ِمن ْ ُ ِ ِ ِ
رسب ِ ِه  ،مُعَاف ِيف َم َس ِد ِه ِ ،ع ن َْد ُه طَ َع ا ُع َي ْو ِم ِه َ ،ف َك أَن َا
َ ْ ْ ََ
ك ْم خمنا يف ْ
الد ْن َي ا » .
يمل ْا َل ُه ُّ
ِح َ
ُمَم ُد ْب ُن
مح َد ا ْل ِت ْا ِر ِيف ُّ  ،ثنا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َأ ْ َ
مح َدُ ،
َ - 4717حد َثنَا َأ ُبو َأ ْ َ
طَ ِ
المل ْا ِر ُّي ،ثنا َم ْر َوا ُن ْب ُن ُم َع ِ
او َي َةَ ،ع ْن
الد َميْ ِك ،ثنا ُس َليْ َا ُن ْب ُن ا ْل َف ْض ِل ُّ
اا ِر ْب ِن أَ ِيب ُّ
األ ْن َص ِار ييَ ،ع ْن َس َل َم َة ْب ِن ُع َب ْي ِد اهللِ ْ َ
مح ِن ْب ِن َأ ِيب ُش َم ْي َل َة ْ َ
األ ْن َص ِار ييَ ،ع ْن
َع ْب ِد الر ْ َ
أَبِ ِيهَ ،قا َ َ :قا َ رسو ُ اهللِ « :إِ َذ ا كَا َن ي و ع ا ْل ِفاْ ِر و َق َف ِ
ت ال مْ َم َي ِئ َك ُة ِيف أَ ْف َو ِاه
َ
َْ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
يب
ني ،ا ْغ ُدوا إِ َ
رش ال مْ ُم ْسل ِ ِم َ
اخل ْ ِري َو ُي ُ
ب َرحي ٍمَ ،ي ُم ُّن بِ ْ َ
ىل َر ٍّ
الاُّ ُرق ،فَيُن َادُو َنَ :يا َم ْع َ َ
يل ،أَ َم َر ُك ْم ب ِ ِصيَا ِع الن َه ِ
جل َ ِمل َ
َع َل يْ ِه ا ْ
ك ْم ،فَاقْب َ ُضوا َم َوائِ َمل ُك ْم ،فَإِذَا
ار ،فَ ُص ْمت ُ ْم َوأَطَعْت ُ ْم َرب ُ
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ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ك ْم
ن ،فَ َق ْد َغفَ َر اهلل ُ لَ ُ
ىل مَن َِازل ِ ُ
ن الس َا ِء :ا ْر ِمعُوا إِ َ
ك ْم َراشدي َ
َا ل َوا الْعي َد َنادَى ُمن َاد م َ
ِ
اجل ِائ َمل ِة» "
ُذ ُن و َب ُك ْم َ ،و ُي َس م ى َذ ل َك ا ْل َي ْو ُع َي ْو َع ْ َ
وقا اململي يف تهذيب الكمال ( )295/11بعد أن أورد اسم سلمة:
"روى عن أبيه (بخ ا ق) ،ويقا  :له احبة ،روى عنه عبد الرمحن بن أيب
شميلة األنصاري (بخ ا ق) ذكره ابن حبان يف كتاب الثقات  ،روى له
البخاري يف كتاب األدب ،وال مذي ،وابن مامه حدي ا واحدا ،وقد وقع لنا
عاليا عنه".
ثم ساق احلديث املنتقد بإسناده إىل سلمة عن أبيه...
إىل أن قا " :فوقع لنا بدال عاليا .وقا ال مذي :حسن غريب ال نعرفه إال
من حديث مروان" .اام
وترمم له الذاب يف التذهيب ( ،)111- 110/4وقا  :له يف الكتب
ِ
رسبِ ِه » ...احلديث.
حديثَ « :م ْن أَ ْا َب َال ُم َع اف ْ
ثم قا " :حسنه ال مذي ،و يع ض عليه".
وترمم له يف الكاشف  ،ثم قا " :حسن ال مذي له".
وأورده األلباين يف صحيح الرتمذي برقم( ،)2463- 1913ثم قا

عقبة" :حسن ،ابن مامه (.")4141

فالظاار أن اذا من حتسينه؛ فإن
حتسني اذا احلديث.

يكن كذلك فيكون قد أقر ال مذي عىل
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وحسنه األلباين أيضا يف الصحيحة ( )2318با يشهد له من حديث
ابن عمر

.

وحديث ابن عمر

أخرمه الارباين يف املعجم األوسط ()230/2

حديث(.)1828
ِ
ِ
ِ
يل
قا
مح ُد َقا َ  :نا َعبْ ُد الر ْ َ
َ " :حد َثنَا أَ ْ َ
مح ِن ْب ُن َاال ٍال ْاألَ ْزد ُّي َقا َ  :نا َع ُّ
ِ
ٍ
ْب ُن َعابِ ٍ
َقا َ :
سَ ،ع ْن ُف َض ْي ِل ْب ِن َم ْر ُزوقَ ،ع ْن َعاي َةَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،ع ِن النبِ ي
ِ ِِ ِ ِ ِ
يمل ْا َل ُه
وا َي ْو ِم ِه َ ،ف َك أَن َا ِح َ
رسب ِ ِهِ ،ع ن َْد ُه ُق ُ
« َم ْن أَ ْاب َ َال ُمعَاف يف َب َدنه ،خمنا يف ْ
الد ْن َي ا».
ُّ
والظاهر أن التحسني من اجلميع قائم على أمرين:
األول :عىل أن احلديث من أحاديث ال غيب.
وثانيًا :من أمل أنه

ياعن أحد يف سلمة بتهمة ،أو كذب ،أو غريمها.

وأما املتأخ رون فبالنظر إىل اذين األمرين ،وبالنظر إىل توثيق ابن حبان،
واأللباين بالنظر إىل شااده املذكور خنفا.
أما احلديث ال اين فأورده العيمة األلباين يف الضعيفة .
قا األلباين

 «- 5470":إذا كان غداة الفار ،قامت امليئكة عىل أفواه

الارق فنادوا :يا معرش الناس! اغدوا إىل رب رحيم ،يمن باخلري وي يب اجلمليل؛
أمركم بصوع النهار فصمتوه ،فإذا أطعتم ربكم فاقبضوا أموركم ،فإذا الوا نادى
مناد من الساء :ارمعوا إىل منازلكم راشدين؛ فقد غفرا ذنوبكم ،ويسمى ذلك
اليوع يف الساء يوع اجلائملة».ضعيف.
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أخرمه الارباين يف الكبري ( ،)618واملعاف من زكريا يف اجلليس
( ،)83 /4واألابهاين يف الرتغيب ( )188/1من طريقني عن سعيد بن
عبد اجلبار [عن توبة] عن سعيد بن أوس األنصاري عن أبيه مرفوعا به.
والمليادة للارباين.
وكذلك رواه احلسن بن سفيان يف مسن ه ؛ إال أنه قا  :عن توبة أو أيب
توبة.
وكذلك أخرمه املعاف يف اجلليس لكنه قا :
عن أيب توبة ..بتري شك ،وكذا نقله يف اإلصابة ".
ثم قا األلباين ":قلت :وأبو توبة – أو توبة –

أعرفه .ومن املحتمل أن

يكون او الذي يف اجلرح (":)446/1/1توبة بن نمر احلرضم املرصي،
وكان قايض مرص  ،فلا ماا استقيض عبد اهلل بن حليعة ،وابنته حتت ابن
حليعة .روى عن ابن عفري عن ابن عمر .روى عنه الليث بن سعد ،وعمر بن
احلارث ،وابن حليعة".
ولعله مما يرمال االحتا املذكور :أن الراوي عنه  -سعيد بن عبد اجلبار -
او حرضم

أيضا ،واو سعيد بن عبد اجلبار بن وائل احلرضم  ،واو

عيف".اام
ثم ذكر األلباين ا لاريق الت فيها عمر بن شمر عن مابر اجلعف  ،و يقف
العيمة األلباين عىل رواية أيب نعيم حلذا احلديث ،وفيه :سليان بن فضل
الملاري ،والصواب المليدي.

+
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قا فيه ابن عدي يف الكامل " :غري مستقيم احلديث".
وقا أيضا" :رأيت له غري حديث منكر".
فهذا احلديث

عيف ،وعىل كل حا فلهذا الصحايب حدي ان أحدمها:

حسنه من سلف ذكرام من العلاء ،وال اين:

عيف؛ في يصال إيراد اذا

الصحايب وحدي ه يف اذا الكتاب ،ال يف قسم الصحيال وال يف قسم الضعيف.
قال أبو عبد الرمحن:
عبيد اهلل ،ويقا  :عبد هلل اخلام ؛ خمتلف يف صحبته.
يف االستيعاب رقم ( )1721روى عن
قا ابن عبد الرب
 « :م ن أَ ابال ِمن ْ ُ ِ ِ ِ
قوا َي ْو ِم ه ،
النب
رسب ِ ِه ُ ،معَاف ِيف َم َس ِدهِ  ،معهُ ُ
َ ْ ْ ََ
ك ْم خمنا يف ْ
الدنْ يَ ا » ،منهم من معل اذا احلديث مرسي ،وأك رام يصحال
ا لَهُ ُّ
َف َك أَن َا ِحي َمل ْ

احبة عبيد اهلل بن ُمصن فجعله مسندا.اام

وقا احلافظ يف اإلصابة (" :)5811قا ابن حبان :له احبة .وقا ابن
السكن :يقا  :له احبة ،ويف إسناده نظر".
ثم ذكر له اذا احلديث.
وقا يف التقريب " :خمتلف يف احبته؛ له حديث".
قلتُ :قد أثبت احبته مجاعة منهم :البخاري يف التاريخ الكبري

( ،)372/5وابن حبان يف الثقات  ،ثم أعاد ذكره يف التابعني .

عبيد اهلل بن حمصن اخلطمي ﮔ
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وقا متلااي يف اإلنابة  :رأى النب وأدركه ،ثم نقل قو ابن عبد الرب
املذكور انا ،قا  :ويف املراسيل أليب ُممد ،قا أيب :عبيد اهلل بن ُمصن
ُيدخل يف املسند ،وال يدرى له احبة ألنه شيخ جمهو .
وقا أبو نعيم" :رأى النب وأدركه".اام
وعلى هذا يقال :له رؤية ،فمن أثبت احبته فباعتبار رؤيته ،ومن نفااا
فباعتبار نف ساعه ،ولعله من أمل اذا كرره ابن حبان فأثبت احبته يف
مو ع تم أعادة يف التابعني ،ال سيا وحدي ه يف املراسيل البن أيب حاتم،
وقا

العيئ

يف جامع التحصيل  :ثم أبو زرعة العراق

يف حتفة
حديث:

التحصيل  :عبيد اهلل ُمصن خمتلف يف احبته ،له عن النب
ِ ِ ِ
رسبِ ِه» رواه ال مذي وابن مامه مرسي.اام
« َم ْن أَ ْا بَ َال خم ن ا يف ْ
وقو املُ ْستَ ْد ِر حلذا الصحايب حدي ان ذكرمها ابن األثري يف أس
الاابة .

قلتُ :ثم إن املُ ْستَ ْد ِر ينقل يف ثنايا استدراكه من كيع الذاب ما يرد

كيمه اذا و يردعه عن استدراكه حتى ولو بحديث خارج رشطنا.

فقد نقل بعد أسار قو الذاب يف سلمة بن عبيد اهلل ولد احايب احلديث
والراوي عنه :له يف الكتب حديث :من أابال معاف .اام
فف كيع الذاب اذا ما ينقض اع اض املُ ْس َت ْد ِر  ،إ افة إىل قوله أيضا:
من أابال خمنا يف رسبه ،وعنه
يف ترمجة عبيد اهلل بن ُمصن :له عن النب
ابنه سلمة.
وقو ال مذي حسن غريب قد نقلته عقب احلديث واعترب املستدر قو
الذاب حسنه ال مذي أن الذاب يرى أن اذا احلديث حسن ألنه

يتعقبه.
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وأقول :شأن الذاب أنه إن رأى حدي ا احيحا أو حسنا رصح بصحته أو

بحسنه أو با يراه فيه أما جمرد سكوته وعدع تعقبه في يد عىل موافقته السيا
وقد قا  :وعند املحاققة غالب حتسيناا ال مذي عاف.
أما العيمة األلباين

فقد استدر عىل ال مذي حتسينه اذا فقا يف

السلسلة الصحيحة بالرقم الذي أشار إليه املستدر

( :)2318وأما

ال مذي ،فقا " :حديث حسن غريب".
قلتُ :واذا من تسااله الذي عرف به ،ولو قا  :حسن فقط ،لكان مقبوال

ألن املعنى حينئذ أنه حسن لتريه ،واذا ما يشهد له ما يأيت من الارق .اام
واحلاصل:

أن احلديث من طريق مروان بن معاوية ،عن عبد الرمحن بن أيب شميلة،
عن سلمة بن عبيد اهلل بن ُمصن ،عن أبيه.
ورواه رسيج بن يونس ،عن مروان بن معاوية ،عن عبد الرمحن بن أيب
شميلة ،عن أبيه ،عن سلمة بن عبيد اهلل فملاد يف إسناده أبو شميلة والد عبد
الرمحن قا البيهق يف األربعون الصارى  :غري أنه قا " :ع ن عبد الرمحن،
عن أبيه" .و(أبوه) فيه زيادة  -فيا نعلم .-اام
تفرد به عبد الرمحن بن
قا الدارقان كا يف أطراف األفراد (ّ :)3214

أ يب شميلة ،عن سلمة بن عبيد اهلل ،عن أبيه.

واحلديث فيه مروان بن معاوية قا عبد اهلل بن عيل بن املدي ن عن أبيه ثقة
فيا يروي عن املع روفني فصحيال وما حدث عن املجهولني ففيه ما فيه وليس
بيشء.

عبيد اهلل بن حمصن اخلطمي ﮔ
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وشيخه انا عبد الرمحن بن أيب شميلة جمهو  ،ذكره ابن حبان يف
الثقات (.)79/7
قا اململي يف تهذيبه  :روى عنه :محاد بن زيد ،ومروان بن معاوية
الفملاري قا عيل بن املدين  :ال أعلم أحدا روى عنه غريمها .وقا عباس
الدوري عن حييى بن معني :مشهور .وقا أبو حاتم :مشهور برواية محاد بن
زيد عنه .اام
قا ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام ( :)506- 505/3واو أيضا ال
تعرف حاله ،وإن كان قا فيه ابن معني وأبو حاتم" :مشهور"؛ فإنا يعنيان:
برواية محاد بن زيد عنه ،وكم من مشهور ال تقبل روايته.
قا العقييل يف الضعفاء ( )169 /2ترمجة سلمة بن عبيد اهلل( :وال أبعد
أن يكون عبد الرمحن بن أيب شميلة اذا او ُممد بن سعيد املصلوب؛ ألن
مروان بن معاوية يتري اسمه عىل أنواع ك رية ،فلعل سعيدا اذا او أبو شميلة
ومعله أبو عبد الرمحن واو كذلك؛ ألن األلفا

يف اذا احلديث تشبه

ألفاظه.اام
وقد وام العقييل يف معله سعيد املصلوب :قا اململي يف تهذيبه عن
األزدي أنه قا  :وما انع شيئا ،وإنا ذكرا قوله اا انا وحكيته عنه لئي يظن
ظان أين تركت قوال قاله قائل او أال احلديث.
وأنا أقول :إن عبد الرمحن بن أيب شميلة اذا غري ُممد بن سعيد ،وإنه

رمل من األنصار من أال قباء ،حدث عنه مروان بن معاوية ،ومحاد بن يمليد،
وأحد احلجج يف رد قو العقييل – لو

يعرف نسب عبد الرمحن  :-رواية

محاد بن زيد عنه ،ألن محاد بن زيد ال يدلس ،وال ينقل اسم إىل اسم .اام
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وقا

الذاب

يف ترمجة املصلوب من امليزان  :وزعم العقييل أنه

عبد الرمحن بن أيب شميلة فوام.اام
وقا السخاوي يف فتح املايث ( :)211/3ويقا إنه عبد الرمحن بن
أيب شميلة وال ي بت.اام
يكن او املصلوب الكذاب ،فيبقى أنه جمهو حا  ،ورواية مروان

وإذا

بن معاوية عنه ال يشء كا قا العجيل.
ويف إسناده أيضا سلمة بن عبيد اهلل شيخ ابن أيب شميلة ،قا اهماع أمحد:
ال أعرفه ،وقا العقييل يف الضعفاء ( :)168/2جمهو ٌ يف النقل ،وال
يتابع عىل حدي ه من ٍ
مهة ت بت ،وال ُيعرف إال به.
و يذكر له اململي راويا إال عبد الرمحن بن أيب شميلة و يوثقه معترب
وإنا ذكره ابن حبان يف ثقاته فهو جمهو عني ،قا احلافظ يف التقريب :
"جمهو ".
ويف قو العقييل( :األلفا يف اذا احلديث تشبه ألفاظه) .تفيد نكارة
احلديث ،وأ ا تشبه ألفا املصلوب.
فهذه ملخص ما أعل به هذا احلديث:
 - 1مهالة حا عبد الرمحن بن أيب شميلة.
- 2أنه من رواية مرو ان بن معاوية عن أحد املجاايل ،وروايته عن
املجاايل عيفة ليست بيشء.
- 3مهالة حا شيخة سلمة بن عبيد اهلل.
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وأنه يشبه كيع املصلوب كا ذكر

العقييل.
فعلة واحدة من اذه العلل كافية حلدع ما بناه املُ ْستَ ْد ِر

انا من ُماولة

تصحيال اذا احلد يث ،دون بحث منه أو حتر إال ألنه كا يملعم من أحاديث
ال غيب الت يتساال فيها ،وقد أبنا باين اذا اهطيق فيا مىض من املقدمة
فا بعداا.
وأما تكرار املُ ْستَ ْد ِر انتقاده لبيان عف حديث يف ال غيب وال ايب

عىل حد قوله أنه ليس من العقائد واألحكاع في أعلم أحدا من أئمة احلديث
سابقيهم والحقيهم تعنت وانتقد عىل أحد حتري ثبوا أحاديث رسو اهلل
 ،سواء كانت يف احلي واحلراع ،أو يف ال غيب وال ايب ،أو يف فضائل
األعا ،وما كتاب ضعيف الرتغيب والرتهيب للعيمة األلباين

إال من

اذا الباب وكم من األحاديث الت حيكم عليها املنذري قبله بالضعف وا
يف كتابه الرتغيب وينقل أال العلم أحكامه عليها.
وإنا تساال بعضهم يف العمل هبا أو يف روايتها دون بيان حاحلا أل م
يقولون من أسند فقد أحا ومن يسند فينبت أن يروهيا بصيتة التمريض.
وأما العامل هبا فبرشوط ذكراا املُ ْستَ ْد ِر يف رشيط اويت بعنوان مقدمة

مصالال احلديث ،فقا :

فلم حتاو يف استدراكك اذا تصحيال اذه األحاديث الضعاف إىل النب
بملعمك أ ا من أحاديث ال غيب.
وهناك من جييز العمل باحلديث الضعيف بشروط:
الشرط اّألول :أن ال يكون الضعف شديدا.

+
)390
الشرط الثاني :أن ال يعتقد احته.
والشرط الثالث :أن ال يعلنه أماع املأل ،وبق رشط رابع ال أذكر اآلن.اام
وتأمل الرشط األو يف قو من قا بالعمل باحلديث الضعيف الذي
يشتد عفه تعلم أ م علموا حاله أنه عيف وحكموا عليه بالضعف حسب
أاو احلديث وعلله ،ونحن إذ نبني أنه عيف ال تعارض بني بياننا حلاله وبني
قو ومن يقو بالعمل به عىل عف حاله ولو

يشد عفه ،عىل أننا نرى أن

يف العمل بالصحيال واحلسن لذاته ولتريه غنية.
أما حديث عبيد اهلل اذا فقد أخرمه ال مذي رقم ( )2346وابن مامه
( )3349والبخاري يف األدب املفرد ( )300ويف التاريخ (.)1181
واحلديث

ّعفه العيمة األلباين

يف الصحيحة رقم ()2318

بسلمة بن عبيد اهلل ،قا  :جمهو وال يتابع يف حدي ه ،وال يعرف إال به ،وساق
له يف الباب ثيثة شوااد:
األول :من حديث أيب الدرداء

أخرمه ابن حبان ( )671والارباين

يف الشاميني ( )22وأبو نعيم يف احللية ( )249/5والقضاع يف مسن
الشهاب من طريق عبد اهلل بن اانئ بن عبد الرمحن بن أيب عبلة عن أبيه اانئ
بن عبد الرمحن عن إبراايم بن أيب عبلة عن أع الدرداء عن أيب الدرداء به
مرفوعا وفيه زيادة.
قا أبو نعيم :غريب من حديث إبراايم تفرد به ابن أخيه عنه.اام
ويف سنده عبد اهلل بن اانئ ،قا أبو حاتم لولده  -كا يف اجلرح
والتع يل  -رقم ( :)901روى عنه ُممد بن عبد اهلل بن خملد احلروي عن أبيه
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مت الرمل َة ُ
فذ ِكر يل أنه يف بعض
عن إبراايم بن أيب عبلة أحاديث بواطيلَ ،ق ِد ُ
القرى ،وسألت عنه ،فقيل :او شيخ يكذب؛ فلم أخرج إليه .و أسمع منه.
وقا الذاب يف امليزان  :متهم بالكذب .
وأبوه اانئ بن عبد الرمحن ،قا ابن حبان يف الثقات  :روى عنه ابنه
عبد اهلل بن اانئ ربا أغرب .ونقل اذا احلافظ يف لسان امليزن و يملد
عليه.
فهذه الاريق ال تصلال يف الشوااد ،و يستشهد هبا األلباين

.

وقد شبه العقييل لني حديث عبيد اهلل بن ُمصن بلني اذا احلديث فقا :
وقد روى م ل اذا الكيع عن أيب الدرداء عن النب

بإسناد يشبه اذا يف

اللني.اام
وحديث عبيد اهلل بن ُمصن ،قا البيهق عقبه يف الشعب ()294/7
اذا أاال ما روي يف اذا الباب.اام
وال يقتيض منه التصحيال للحديث ،وإنا ما دونه أشد عفا منه.
والشاهد الثاني :عن عيل

؛ وفيه أمحد بن عييس العلوي ،قا

الدارقان " :كذاب".

والشاهد الثالث:حديث ابن عمر :من طريق عيل بن عابس عن فضيل بن

مرزوق عن عاية العويف عن عبد اهلل عمر

 ،وعيل بن عابس عيف ،قا

السام  :عنده مناكري .وقا ابن حبان :كان ممن فحش خاؤه فبال االحتجاج
به .وقا أبو زرعة :منكر احلديث .وقا ابن معني :كأنه عيف .وقا يف رواية
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أخرى :ليس بيشء .وقا ابن عدي :له أحاديث حسان ويروي عن أبان وغريه
أحاديث غرائب .ومع عفه يكتب حدي ه.ا ام من التهذيب.
ابن حبان

وفضيل بن مرزوق ادوق يتهم بالتشيع ،وقا
يف اجملروحني :منكر احل ِديث مدا كَا َن ِ
ممن خيائ عىل ال ي َقاا ويروي َعن
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اشتَ َب َه أمره َوالذي عنْدي أَن
َعاِية املو وعاا َو َعن ال ي َقاا ْاألَ ْش َياء املستقيمة َف ْ
كل ما روى َعن َعاِية من ا ْلممن ِ
َاكري يلملق َذلِك ُكله بعاية َويربأ ُف َض ْيل ِمنْ َها.اام
َ
َ
قا الذاب يف السري (:)432/7وقيل :كان يأيت عن عاية ببييا.اام
وقا األلباين
بمجموع حدي

يف خخره :وباجلملة فاحلديث حسن -إن شاء اهلل -

األنصاري وابن عمر.اام

واألنصاري او عبيد اهلل بن ُمصن األنصاري.
قلتُ :بل احلديث عيف مدا ،فإن حديث عبيد اهلل بن ُمصن فيه عدة

علل منها :أن ول ه سلمة بن عبي اهلل :جمهو عني ،قا العقييل" :ال يتابع عيل
حدي ة" .والعلة ال انية فيه أيضا عب الرمحن بن أبي مشيلة جمهو حا ،
وعىل القو بأن جمهو العني يصلال يف الشوااد[  ]1؛ عىل أن اذا القو
عندنا غري احيال فليس حلديث عبيد اهلل بن ُمصن اخلام األنصاري ما
[ ]1عىل أن املُ ْس َت ْد ِر نفسه ال يقو هبذا القو فقد قا يف كتاب اإلكليل ص( :)81- 80أما جمهو
العدالة باطنا وظاارا فهو أقل درمة منها – أي من املستور واملرسل – إذا ماء جمهو وجمهو م له
في يتقويان ،لكن بعض العلاء وليس كلهم يقوي رواية املجهو ومنهم ابن تيمية وابن حجر.اام
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يشهد حلدي ه هبذه الاريق حتى حيسن هبا ،وأحسن شااد له من الارق
املذكورة حديث ابن عمر وفيه فضيل بن مرزوق واو وإن كان حسن احلديث،
لكن روايته عن عايه منكرة  ،بل روى عنه مو وعاا ،فكيف م لها يصلال مع
جمهو عني .مع أنه امتمع فيه أيضا عف عيل بن عابس ،الذي عنده مناكري
كا سبق و عف عاية العويف.
وعطية بن سع العويف ،قا احلافظ ابن حجر " :يف املرتبة الرابعة من
مراتب املواوفني بالتدليس ،وقد روي اذا احلديث عن ابن عمر بالعنعنة كا
عند الارباين يف األوسط رقم(.")828
وذكروا يف ترمجه عاية أنه كان يأيت ُممد بن السائب الكلب فيأخذ عنه
التفسري فيكنيه بأيب سعيد ويدلسه ،والكلب كذاب ،قا أمحد" :ي ِ
وام أنه أبو
ُ
" ،وقد روي من طريقني أخريني عن خالد بن مهامر عن
سعيد اخلدري
ابن عمر؛ األوىل من طريق أيب بكر الدااري عن ثور بن يمليد عن خالد بن
مهامر به ،وأبو بكر الدااري عبد اهلل بن حكيم ،قا الذاب يف امليزان ":ليس
ب قة وال مأمون".
والطريق األخرى :فيها سا الاويل عن إساعيل بن رافع عن خالد بن

مهامر به ،وسامل الطويل :م و  ،وشيخه إمساعيل :تركه مجاعة و عفه
خخرون .وقا احلافظ يف التقريب :

عيف احلفظ ،فكي الاريقني إىل

خالد بن مهامر ال تصال لشدة الضعف إليه.
أما حديث علي وحديث أبي الدرداء ففيها كذابان كا سلف بيا ا وال

يستشهد برواية الكذاب ال يف ترغيب وال غريه.
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ومع ما تعجب منه فيا سبق ،فأعجب منه ما يليه :واو أن املُ ْس َت ْد ِر أتى
رقم ( «" :)5470إذا كان غداة الفار ،قامت
بحديث من الضعيفة لأللباين
امليئكة عىل أفواه الارق فنادوا :يا معرش الناس! اغدوا إىل رب رحيم ،يمن
باخلري وي يب اجلمليل؛ أمركم بصوع النهار فصمتوه ،فإذا أطعتم ربكم فاقبضوا
أموركم ،فإذا الوا نادى مناد من الساء :ارمعوا إىل منازلكم راشدين؛ فق د
غفرا ذنوبكم ،ويسمى ذلك اليوع يف الساء يوع اجلائملة».ضعيف.

أخرمه الارباين يف الكبري ( ،)618واملعاف من زكريا يف اجلليس

( ،)83 /4واألابهاين يف الرتغيب ( )188/1من طريقني عن سعيد بن
عبد اجلبار [عن توبة] عن سعيد بن أوس األنصاري عن أبيه مرفوعا به.
والمليادة للارباين".
وبميحظة أنه خارج رشط

املعترب يف كتايب الرياض املستطابة

بإخراج مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد ،إال أنه يرص عىل املعار ة هبا أن
اذا الصحايب له من احلديث ما ذكره فين أو فين حتى لو ومده جمرد َو َام،
َو ِام فيه من أ افه إىل ذلك املفرد كا انع انا.
فجعله من مسند عبيد اهلل بن ُمصن األنصاري وإنا او من مسند أوس
األنصاري كا يف الضعيفة لأللباين رقم  )5470(،ومنها أخذ املُ ْستَ ْد ِر ،
وكا يف معرفة الصحابة أليب نعيم رقم( )994يف ترمجة أوس االنصاري،
وكا يف اإلصابة البن حجر ترمجه أوس األنصاري ،وكا يف أس الاابة
البن األثري ترمجه أوس األنصاري ،و الرتغيب والرتهيب ( )31للمنذري
رقم ( )1681كل اؤالءأوردوا احلديث يف مسند سعد بن أوس األنصاري عن
أبيه أوس.
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وذكر ابن األثري يف ترمجة أوس بن سعيد األنصاري مع أن ابن األثري
يذكر قط اذا احلديث يف ترمجة عبيد اهلل بن ُمصن ،بل أخرمه يف ترمجة
أوس بن سعيد األنصاري يف أس الاابة رقم ( )305وأشار يف ترمجة
عبيد اهلل بن ُمصن إشارة ايل تفرد اذا املجهو سلمة بن عبيد اهلل بجعله عن
من مسند أبيه عبيد اهلل ،و يذكر احلديث بنصه ،بل قا " :وروى عنه ابنه
مسلمة أيضا عن النب

يف فضل رمضان".

في يدرى أاو اذا احلديث أع غريه .فإن كان او فإنه خاأ من أخااء اذا
املجهو سلمة ،كا تفيده إشارة ابن األثري ،وأخرج احلديث بنصه يف مسند
أوس ،كا أخرمه سائر من سبق ذكرام عن أوس با فيهم أبو نعيم األابهاين
أخرج احلديث يف مسند أو س األنصاري ثم كرره أيضا او بمفرده يف مسند
عبيد اهلل بن ُمصن واذا مستترب .لكنه ساقه لبيان تفرد اذا املجهو بجعله
عن عبيد اهلل بن ُمصن لدليل أنه أورده يف املو ع اآلخر.
ولو قال قائل :إنه حيتمل أن احلديث ماء عن أوس وعبيد اهلل.
فاجلواب :أنه يقا اذا فيا إذا ثبت سنده عنها ،أما اذا كان احلديث بعض

طرقه عند الارباين وغريه فيها عمرو بن شمر ومابر بن يمليد اجلعف

رافضيان

كذابان.
فهل أحد شم رائحة علم احلديث ،ودان هلل عمل ومل بالتجرد للحق
يستدر هبذه الترائب والعجائب املذالة با فيه من العلل الت ذكرنا واملفيدة
شدة عف اذه الاريق.
واكذا ديدنه حياب يف استدراكه اذا ما اب ودب ،حتى ولو كان من
من املو وعاا.
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عتبة بن الندر ﮔ
" - 103عتبة بن الندر.
م مم يف

اإلصابة

رقم ( )5431و أس

الاابة

()3554

و االستيعاب (.)1787
قا اهماع ابن مامه رقم ( ،]1 [)2444يف األحكاع باب أمر األمراء:

حدثنا

ُممد بن مصفى ،عن بقية عن مسلمة بن عيل ،عن سعيد بن أيب

أيوب ،عن احلارث بن يمليد احلرضم  ،عن عيل بن رباح اللخم قا سمعت
عتبة بن الندر  -يقو كنا عند رسو اهلل
موسى قا « :إن موسى

فقرأ( :ﭑ ) حتى إذا بلغ قصة

أمر نفسه ثاين سنني أو عرش ا عىل عفة فرمه

وطعاع با نه».اام
وسنده اذا عيف مدا.
بقيه بن الوليد مدلس وقد عنعن ،ومسلمة بن عيل بن خلف م و كا يف
ترمجته من التهذيب  .أما سعيد بن أيب أيوب ف قة [  ]2ثبت .واحلارث بن
يمليد احلرضم ثقة.اام"

[  ]1يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر (.)12444
[  ]2يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر  :ثقة.
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
حلذا الصحايب حدي ان ،روامها أبو نعيم يف معرفة الصحابة

رقم

ال مجة (.)2222
احل يث األول :قا
َو َخالِ ِد ْب ِن َم ْع َدا َن.

ِ
ِ
ِ
ِ
يل ْب ِن َر َب ٍ
اح،
ُ " :عتْ َب ُة ْب ُن النُّد ِر ُّ
الس َلم ُّ َحدي ُ ُه عن َْد َع ي

َ - 5356حد َثنَا َعبْ ُد اهللِ ْب ُن َم ْع َف ٍر ،ثنا إِ ْس َا ِع ُيل ْب ُن َعبْ ِد اهللِ ،ثنا ُع ْ َا ُن ْب ُن
ِ
ِ
ِ
يل ْب ِن َر َب ٍ
احل ِار ُ
ت
احَ ،قا َ َ :س ِم ْع ُ
ث ْب ُن َي ِمل َ
َاال ٍال ،ثنا ا ْب ُن َحلي َع َة ،ثنا ْ َ
يدَ ،ع ْن َع ي
ِ
ُعتْبَ َة ْب َن المْ ُمن ِْذ ِر ( َ ،)1وكَا َن ِم ْن أَ ْا َح ِ
 :أَ ُّي
َ ،ي ُقو ُ ُ :سئ َل النبِ ُّ
اب النبِ ي
ِ
ْاألَ َم َل ِ
مه ا».
ني َق َ
امه ا َوأَ َب ُّر ُ َ
وسى َع َل ْيه الس َي ُع ؟ َقا َ  « :أَ ْو َف ُ َ
ىض ُم َ
ْ
حي َيى ْب ُن ُع ْ َا َن ْب ِن َاالِ ٍال ،ثنا أَ ِيب
َ - 5357و َحد َثنَا ُه ُس َل ْي َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
مح َد ،ثنا َ ْ
ِ
ِ
ِ
وسى ُش َعيْبا َع َليْ ِه َا الس َي ُع.
م ْ َل ُهَ ،و َزا َد قص َة ُم َف َار َقة ُم َ
احل ِار ِ
يدَ ،ن ْح َو ُه ( . )2
ث ْب ِن َي ِمل َ
َو َر َوا ُه َس ِع ُ
يد ْب ُن أَ ِيب أَ ُّي َ
وبَ ،ع ِن ْ َ
ب ب ِن َشابورَ ،ع ِن اب ِن َ ِ
حلي َع َةَ ،و َذ َك َر
يد ْب ُن ُم ْس ِل ٍمَ ،و ُ
َو َر َوا ُه ا ْل َولِ ُ
ْ
ُمَم ُد ْب ُن ُش َعيْ ِ ْ
ُ َ
ب َلو ٍن و ِ
ِ
وسى َو ُش َع ْي ٍ
اح ٍد.
بَ ،وأَن ُه أَ ْعاَا ُه َغنَا َع َىل َقا َل ِ ْ َ
قص َة ُم َ

(  )1كذا والصواب( :ابن الندر).
(  )2واذه الاريق فيها متابعة سعيد بن أيب أيوب البن حليعة يف احلارث بن يمليد.كذا قا املُ ْس َت ْد ِر .
قلتُ  :أي متابعة وا من طريق مسلمة بن عيل واو م و  ،وامل و ال يصلال يف الشوااد وال
املتابعاا  ،كا نقله املُ ْس َت ْد ِر من كتابنا الرياض املستطابة .

+
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ِ
ِ
ِ
ِ
مح ُد ْب ُن ُخ َل ْي ٍد
ييص ،ثنا أَ ْ َ
يل ْب ُن أَ ْ َ
يل املْ يص ُّ
مح َد ْب ِن َع ٍّ
َ - 5358حد َثنَا َع ُّ
ِ
ِ ِ
يلَ ،ع ْن َس ِع ِيد ْب ِن
وسى ْب ُن أَ ُّي َ
احل َلبِ ُّ  ،ثنا ُم َ
َْ
وب النصيب ُّ  ،ثنا َبقي ُة ،ثنا َم ْس َل َم ُة ْب ُن ُع َ ٍّ
ِ
احل ْ ِ
احل ِار ِ
يل ْب ِن َر َب ٍ
اح ،أَن ُه َس ِم َع ُعتْبَ َة ْب َن
ث ْب ِن َي ِمل َ
أَ ِيب أَ ُّي َ
وبَ ،ع ِن ْ َ
رضم ي َ ،ع ْن َع ي
يد ْ َ َ
ِ
ِ
ور َة :طسمَ ،حتى إِ َذا َب َل َغ ِقص َة
َي ْوما َف َق َرأَ ُس َ
املُْنْذ ِرَ ،ي ُقو ُ ُ :كنا عن َْد النبِ ي
ِ
رش ة لِ ِع ف ِة َف ْر ِم ِه
ين ِس نِ َ
وسىَ ،قا َ « :إِ ن ُم َ
ُم َ
ني  -أَ ْو َقا َ َ -ع َ َ
وسى أَم َر نَفْ َسهُ َث َا َ
َو طَ َع ا ِع َباْ نِ ِه».
رش ْي ٍالَ ،ع ْن َب ِقي َة ِم ْ َل ُه".
َر َوا ُه ا ْبن ُم َصفىَ ،و َح ْي َو ُة ْب ُن ُ َ
ورواه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني رقم(.)1378،1377
َ :حد َثنَا ا ْب ُن ُم َصفىَ ،حد َثنَا َب ِقي ُة ،عن مسلم َة بن عيل ،به".
قا
يد بن مس ِل ٍم ،حد َثنَا ابن َ ِ
ِ
ِ
حلي َع َةَ ،ع ِن
ْ ُ
َ
َحد َثنَا ا َشا ُع ْب ُن َعا ٍرَ ،حد َثنَا ا ْل َول ُ ْ ُ ُ ْ
ِ
احل ْ ِ
احل ِار ِ
اح الل ْ
يل ْب ِن َر َب ٍ
ت ُعتْبَ َة ْب َن
خ ِم ي َقا َ َ :س ِم ْع ُ
ث ْب ِن َي ِمل َ
َْ
رضم ي َ ،ع ْن َع ي
يد ْ َ َ
عن النبِ
ماوال.
الس َل ِم
النُّد ِر ُّ
فهذا احلديث هبذه الارق ،وال سيا طريق سعيد بن أيب أيوب ومن طريق
حييى بن ع ان بن االال وابن حليعة

[ ]1

يرتقى إىل درمة الصحيال.

يف معرفة الصحابة (:)2135/4
احل يث الثاني :قا أبو نعيم
ِ
اق ْ َ
ُمَم ُد ْب ُن إِ ْس َح َ
ايب ،ثنا
َ " – 5359حد َثنَا ُ
األ ْا َو ِاز ُّي ،ثنا َم ْع َف ٌر ا ْلف ْر َي ِ ُّ
ُد َحيْ ٌم ،ح َو َحد َثنَا أَ ُبو َب ْك ٍر ْاآل ُم ير ُّي ،ثنا َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُس َليْ َا َن ،ثنا َع ْم ُرو ْب ُن ُع ْ َا َن،
[  ]1كذا ،وحييى بن ع ان بن االال يرويه عن أبيه عن ابن حليعة ،و يتابع ابن حليعة ،كا يملعم
املُ ْس َت ْد ِر انا.

عتبة بن الندر ﮔ
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ُمَم ُد ْب ُن ُم َصفىَ ،قا ُلوا :ثنا ُس َو ْي ُد ْب ُن َعبْ ِد ا ْل َع ِمل ِيمل ،ثنا ُعبَيْ ُد اهللِ ْب ُن ُعبَ ْي ٍد
َو ُ
ا ْلك ََي ِع ُّ أَ ُبو َو ْا ٍ
بَ ،ع ْن َم ْك ُحو ٍ َ ،ع ْن َخالِ ِد ْب ِن َم ْع َدا َنَ ،ع ْن ُعتْ َب َة ْب ِن المْ ُمن ِْذ ِر
« :إِ َذ ا ا ْن تَ َ
اط َغ ْمل ُو ُك ْم َ ،و َك ُ َر ِا ا ْل َع َمل ِائ ُم ،
الس َل ِم ي َ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهللِ
ُّ
ت ا ْل َت ن َِائ م َف َ ِ ِ
و اس تُ ِح ل ِ
الر َب ُ
اط» " .
خ ْ ُري م َه اد ُك ُم ي
ُ
َ ْ
ورواه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني برقم( ،)1376والارباين
يف مسن الشاميني برقم()1367وبرقم( ،)3543من طرق مداراا عىل
سويد بن عبد العمليمل ،واو عيف.
وإذن هلذا الصحابي حديثان:
أحدمها :احيال ،واو احلديث الذي ّعفه احلجوري.
وال اين :عيف كا ب ّيناه.
وبن اء عىل اذا البيان ال يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف

عيف

املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
أوال :انتقاد املُ ْستَ ْد ِر او خارج رشطنا ،فليس يف مو عه.
ثانيًا :أن عتبة بن الندر احايب له حديث قا ُ :كنا ِعن َْد النبِ

َي ْوما َف َق َرأَ
ي
ِ
ِ
ني -
ين ِسن ِ َ
وسىَ ،قا َ « :إِ ن ُم َ
ور َة طسمَ ،حتى إِ َذا َب َل َغ قص َة ُم َ
ُس َ
وسى أَم َر نَفْ َسهُ ثَ َا َ
رش ة لِ ِع ف ِة َف ْر ِم ِه َو طَ َع ا ِع َباْ نِ ِه».
أَ ْو َق ا َ َ -ع َ َ
أخرمه ابن مامه رقم( )2444وهو حديث ضعيف.

+
)400
يف إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن ،ومسلمة بن عيل بن خلف
م و .
و عف احلديث هباتني العلتني العيمة األلباين

يف إرواء الاليل

رقم( ،)1488فقا  :عيف مدا ،و عفه البواريي يف زوائ ابن ماجه ،
فقا  :ليس لعتبة بن الند ر اذا عند ابن مامه سوى اذا احلديث ،وليس له يشء
يف يشء من الكتب اخلمسة ،وإسناد احلديث عيف لتدليس بقية.اام
و عفه احلافظ ابن حجر يف الفتح ( ،)445/4و

أر معتربا يف

احلكم عىل احلديث قا إن اذا احلديث احيال.
وقد عمد املُ ْستَ ْد ِر إىل طرق عيفة عند أيب نعيم يف معرفة الصحابة
واحال هبا احلديث بتري نظر يف أحواحلا وال يعترب باختيفها وركتها.
ّ
وهذه طرق احلديث بالتفصيل:
الطريق األوىل :الت

سقنااا من سنن ابن مامه وكرراا املُ ْستَ ْد ِر

من الصحابة أليب نعيم برقم( .)5358بإسناداا ومتنها لقصد التاويل
وتك ري النقد.
و يف إسناداا مسلمة بن عيل بن خلف واو م و  ،وبقية بن الوليد مدلس
وقد عنعن ،فه ال تصلال ليستشهاد مع ومود اذا ا مل و فيها ،فكيف يقو
املُ ْس َت ْد ِر بعد ذلك أن احلديث يرتق لدرمة الصحيال هبذا الارق وال سيا
طريق سعيد بن أيب أيوب ،وطريق سعيد بن أيب أيوب اذه فيها اذا امل و ،
وم لها ال يصلال يف الشوااد واملتابعاا.
الطريق الثانية :طريق ابن حليعة وا طريق أخرمها ابن أيب حاتم
يف التفسري  ،وأبو نعيم يف الصحابة كا ذكر املُ ْستَ ْد ِر انا من طريق

عتبة بن الندر ﮔ
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(

حييى بن ع ان بن االال عن ابن حليعة .وعىل اذه الاريق اعتمد املُ ْستَ ْد ِر

يف ُماولة تصحيال احلديث دون بحث أو حتر فقا  :فاحلديث هبذه الارق،

وال سيا طريق سعيد بن أيب أيوب ومن طريق حييى بن ع ان وابن حليعة ،ولو
قا من طريق ابن حليعة لكان له ومه يف التعبري ،لكنه ماء هبذه الصيتة
ملحاولة تك ري الارق أن حييى تابع ابن حليعة ،وليس ذلك بيشء فيحيى بن
ع ان بن االال يرويه عن أبيه عن ابن حليعة.
وحييى بن االال بن ع ان قا احلافظ يف التقريب  :ادوق رم
ب التشيع ولينه بعضهم لكونه حدث من غري أاله .اام
وابن حليعة

عيف؛ وقد

عف احلديث احلافظ ابن ك ري يف تفسريه

( ) 288/3فقا  :مدار اذا احلديث عىل عبد اهلل بن حليعة املرصي ويف حفظه
سوء وأخشى أن يكون رفعه خاأ ،واهلل أعلم.
وقا يف الب اية والنهاية ( :)245/1ويف احة رفع اذا احلديث نظر
وقد يكون موقوفا.
قلتُ :وابن حليعة قد خالفه عبد اهلل بن املبار اهماع ال بت فرواه :عن

سعيد بن زيد ،عن احلارث بن يمليد احلرضم  ،عن عيينة بن حصن عن
النب

أخرمه أبو نعيم يف الصحابة ( )2247/4واخلاايب يف غريب

احل يث ( )81/1من طريق احلس ن بن عيسى ،ثنا عبد اهلل بن املبار به.
ورماله ثقاا إال أين

أمد للحارث رواية عن عيينة بن حصن ،وقد

اختلف عليه يف اسم الصحايب قا البخاري يف تارخيه (:)522- 521/6
قا ابن املبار عن سعيد بن يمليد عن احلارث بن يمليد ،عن عتبة بن حصن عن
النب

يف قصة موسى.

+
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قا احلافظ يف اإلصابة ( )360/4يف ترمجة عتبة بن حصن :أخرمه
ابن السكن من اذا الومه يف ترمجة عيينة بن حفص الفملاري ،واو تصحيف
وقد روى سلمة بن عيل ،وابن حليعة ،عن احلارث بن يمليد ،عن عتبة بن املنذر
حدي ا نحو اذا .فاهلل أعلم ،فيحتمل أن يكون اختلف يف اسم أبيه ،أو أحد
مده.اام
االسمني ّ
قلتُ :فإن كانا واحدا فاريق ابن ا ملبار

ليست بمتصلة فقد أسقط

عيل بن رباح .واحلديث باللفظ الذي ساقه ابن حليعة له شوااد يصال هبا.
فقد أخرج البخاري يف صحيحه (:)2684
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
احلري ِة أَي ْاألَ َم َل ِ
ٍ
ىض
ني َق َ
ْ
َع ْن َسعيد ْب ِن ُم َب ْري َقا َ َسأَ َلن َهيُود يي م ْن أَ ْا ِل ْ َ
ت ا ْب َن
ت َف َسأَ ْل ُ
تَ :ال أَ ْد ِري َحتى أَ ْق َد َع َع َىل َح ْ ِرب ا ْل َع َر ِب َفأَ ْسأَ َل ُه َف َق ِد ْم ُ
وسى؟ ُق ْل ُ
ُم َ
َعب ٍ
إِ َذا َقا َ َف َع َل.
مها َوأَطْ َي َب ُه َا إِن َر ُسو َ اهلل
اس َف َقا َ َق َ
ىض أَ ْك َ َر ُ َ
وروي حديث ابن عباس مرفوعا وال يصال ،قا احلافظ يف الفتال واو يف
حكم املرفوع ألن ابن عباس ال يعتمد عىل أال الكتاب .اام
وماء من حديث أيب ذر أخرمه ابن أيب حاتم يف تفسريه ،وفيه عويد بن أيب
عمران ،قا البخاري ":منكر احلديث" .وقا النسائ ":م و " .و عفه أبو
زرعة وأبو حاتم وقا ابن معني ":ليس بيشء".
وماء من حديث مابر عند الارباين يف األوسط ( ،)8368وقا
احلي م يف اجملمع ( :) 204/8وفيه شيخه موسى بن سهل

أرفعه وبقية

رماله ثقاا ويف بعضهم عف .اام
وموسى بن سهل م مم يف تاريخ با اد ( )57/13قا الدارقان  :ثقة.

عتبة بن الندر ﮔ
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وماء من حديث أيب سعيد كا يف الدر املن ور ويف إسناده عارة بن
موين العبدي ُكذب.
ويف الباب مراسيل انظراا يف تفسري الاربي وابن أيب حاتم والعمدة يف
ذلك عىل ما يف الصحيال عن ابن عباس وليس فيه أمر نفسه عىل عفة فرمه
واو هبذا السياق

عيف مدا كا قا العيمة األلباين

يف اإلرواء

(.)1488
وعتبة بن الندر

م مم يف اإلصابة رقم ( )5874قا وزعم ابن

عبد الرب أنه عتبة بن عبد ،قا  :وقيل أنه غريه ،وليس بيشء ،كذا قا  ،والصواب
أ ا اثنان؛ وحجة أيب عمر رواية خالد بن معدان عنها ،وقو أيب حاتم يف
اذا أنه شام  ،وا حجة وااية ..إلخ.
روى عنه من أال الشا ع خالد بن معدان وال يلملع من روايته عن عتبة بن عبد
أن يكون او عتبة بن الندر.
روى حدي ه ابن مامه وغريه من طريق عيل بن رباح قا  :سمعت عتبة بن
الندر -وكان من أاحاب النب

 -فذكر حدي ا يف قصة موسى مع شعيب

يف التنم.
اط َغ ْملو ُكم ،و َك ُر ِا ا ْل ع َمل ِائ م  ،و اس تُ ِح ل ِ
ت ا ْل َت ن َِائ ُم
َ ُ َ ْ
و يذكر حدي ه« :إِ َذ ا انْت َ َ ُ ْ َ َ
َف َ ِ ِ
الر َب ُ
اط» ال او وال ابن األثري يف أس الاابة رقم (،)3561
خ ْ ُري م َه اد ُك ُم ي
وقد ترمم البخاري يف الكبري ( ،)3187و يذكر لعتبة بن الندر غري قصة
موسى.
ونص اهماع ابن عبد احلكم يف فتوح مصر ( :)517أن له حدي ا واحدا
يف قصة موسى ،ومملع بذلك البتوي فيا نقله عنه ابن عساكر يف تارخيه
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( )290/38فهذا او الصحيال املجملوع به عند اؤالء احلفا  ،و يذكروا له
خ ري ِم ه ِ
ِ
ا الْع َمل ِائم ،و ِ ِ
اط َغ ْملو ُكم ،و َك ُر ِ
اد ُك ُم
استُحل ت ا ْل َت نَائ ُم َف َ ْ ُ َ
َ ُ َ ْ
حديث« :إِ َذ ا انْت َ َ ُ ْ َ َ
الر َب ُ
اط».
ي
ط َغ ْملو ُكم ،و َك ُر ِا ا ْل ع َمل ِائ م  ،و اس تُ ِح ل ِ
ت ا ْل َت ن َِائ ُم َف َ
خ ْ ُري
َ ُ َ ْ
أما حديث «إِ َذ ا ا ْنتَا َ ُ ْ َ َ
ِ ِ
الر َب ُ
اط» فإن مدار اذا احلديث عيل سويد بن عبد العمليمل ،قا الذاب
م َه اد ُك ُم ي
يف السري ( )417/3يف ترمجة عتبة :ل ء حدي ه إال من طريق سويد.اام
عن عبد اهلل بن عبيد اهلل الكيع عن مكحو عن خالد معدان عن عتبة بن
الندر وسويد بن عبد العمليمل قا فيه ابن معني :كان قا يا بدمشق بني النصاري.
قلتُ :فاملسلمون من يقيض حلم ،قا  :يقيض حلم قاض خخر.

قا ابن اجلنيد" :سأ رمل ابن معني وأنا أسمع عن سويد بن عبد العمليمل
الدمشق  ،قا  :ليس ب قة" .وقا  :ابن ُمرز":سألت حيي بن معني عن
سويد بن عبد العمليمل ،فقا  :ليس ب قة" ،وقا

البخاري يف ترمجته

من التاريخ " :عنده مناكري" ،وقا أمحد بن حنبل" :م و " .وذكر الذاب
بعض مناكريه يف ميزان االعت ال .
فهو شديد الضعف قايض النصارى م و

ال يصلال يف الشوااد

واملتابعاا .بل أحاديث م ل اذا الصنف يدخلها -من انّف يف
املو وعاا  -يف كتب املو وعاا.
قلتُ :والصحيال أنه موقوف عن أيب أمامة ومبري بن نفري ،فقد رواه أبو

أسامة قا  :حدثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن يمليد بن مابر قا نا خالد بن
معدان قا سمعت أبا امامة ومبري بن نفري يقوالن :يأيت عىل الناس زمان أفضل

عتبة بن الندر ﮔ
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اجلهاد الرباط فقلت وما ذلك فقا إذا أطاط التملو وك را الترائم واستحلت
التنائم فأفضل اجلهاد يؤمئذ الرباط .
أخرمه ابن أيب شيبة  ) 219 / 4 ( :وسنده صحيح.

وهبذا يبال ادعاء املُ ْس َت ْد ِر أن حلذ الصحايب حدي ني ،ويظهر حفظ واتقان
األئمة الذين مملموا أن له حدي ا واحدا.
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عثمان بن طلحة القرشي ﮔ
" - 104ع ان بن طلحة القريش العبدري.
م مم يف االستيعاب ( )1790و اإلصابة ( )5456و أس
الاابة (.)3574

حديثه

عند اهماع أيب داود

رقم ( )2030يف املناسك يف دخو

الكعبة:

حدثنا

ابن الرسح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا :حدثنا سفيان ،عن

منصور احلجب  ،قا  :حدثن خايل عن أم افية بنت شيبة ،قالت :سمعت
حني دعا  ،قا « :إين

األسلميه تقو  :قلت لع ان ما قا لك رسو اهلل
خت َمر ا ْل َقرنَ ِ
ني  ،فإنه ليس ين َب ت أن يكون يف البيت يش ٌء
َن ُ
سيت أَ ْن خمُ َر َ  :أ ْن ُ َ ْ
َي ْش َت ُل ال مْ ُم َصيل» ،قا ابن الرسح خايل مسافع بن شيبة.
وسنده اذا عيف ،فيه خا منصور مسافع بن شيبة بن ع ان روى عنه
مجع ،ووثقه العجيل وابن حبان ،وقا ابن سعد :كان قليل احلديث .وذكره
البخاري يف التاريخ الكبري ( 8رقم  ، )2196وابن أيب حاتم يف اجلرح
والتع يل ( 8رقم  )1975و يذكرا فيه مرحا وال تعديي.
وتلك املرأة األسلمية ،قا احلافظ يف التقريب

 :ال تعرف" .

عثامن بن طلحة القريش ﮔ
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 ) 1مسافع بن عبد اهلل بن شيبة بن ع ان القريش وثقه احلافظان الذاب
وابن حجر(ع د ا )ينظر صحيح ابن أبي داود (.)1770
إن حلذا الصحايب ع ان بن طلحة حلدي ني.
أوهلما :اذا احلديث.
وثانيهما :رواه اهماع أمحد

يف املسن

(:)410/3

ِ
وسى َق َاالَ :حد َثنَا
قا
َ :حد َثنَا َعبْ ُد الر ْ َ
مح ِن ْب ُن َم ْهد ٍّي َو َح ْس ُن ْب ُن ُم َ
محا ُد ْب ُن َس َل َم َةَ ،ع ْن ِا َشا ِع ْب ِن ُع ْر َو َةَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن ُع ْ َا َن ْب ِن طَ ْل َح َة ،أَن النبِ
َ
ني الس ِار َيتَ ِ
ت َف َصىل ر ْك َعتَ ِ
ني.
ني َت ْد ُخ ُل َب ْ َ
اا َك ِح َ
َد َخ َل ا ْلبَيْ َ
نيِ ،و َم َ
ْ
َ ْ
وأخرمه الاياليس ( ،)1365وابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني
( ،)612وأبو نعيم يف املعرفة رقم ال مجة (،)2017
والارباين يف املعجم الكبري ( ،)8398ويف رواية محاد بن سلمة عن
غري ثابت ومحيد كيع.
لكن حدي ه اذا احيال لتريه با له من شااد من حديث ابن عمر ،عن
بي  ،أن النب

اىل يف ومه الكعبة ركعتني.

رواه البخاري يف الصية ،حديث ( ،)397ورواه يف موا ع أخر.
وإذن فلهذا الصحابي

حديثان:

أح هما :عيف ،واو احلديث املنتقد.
وثانيهما :احيال وقد وقف عليه احلجوري يف أس الاابة .
وله ح يث ثالث :شار فيه بيال ،أورده احلافظ يف اإلصابة (.)220/4
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قا

يف ترمجة ع ان بن طلحة

:

"ويف الصحيحني من حديث ابن عمر قا  :دخل النب

الكعبة،

ودخل معه بي وع ان بن طلحة وأسامة بن زيد احلديث ،وفيه :فسألت بيال،
وقد رواه يمليد بن زريع عن عبد اهلل بن عون عن نافع عن ابن عمر قا  :فسألتهم،
ورواه يونس عن الملاري عن سا عن أبيه قا  :أخربين بي وع ان بن
طلحة".
وال يبعد أن يكون احلجوري قد وقف عليه.

وح ِد ْي ِ ِه يف قسم املفاريد الضعيفة
وعىل اذا في يصال إيراد اذا الصحايب َ
وال الصحيحة.
قال أبو عبد الرمحن:

حديث ع ان بن طلحة وافق املُ ْس َت ْد ِر عىل تضعيف إياه بقوله :وإذن
فلهذا الصحايب حدي ان :أحدمها عيف ،واو احلديث املنتقد.اام
قلتُ :وللحديث ممليد بيان ذكرناه يف الابعة ال انية .وأبنّا احة احلديث
ولكون املُ ْستَ ْد ِر ال هيمه حتري الصواب بقدر ما هيمه االستدرا ولو
باخلاأ ،ارتىض قولنا بضعفه يف سياق النقد ،و قد ع رنا عىل ممليد له يقويه يف
الابعة ال انية؛ با حااله أن مسافعا من رما مسلم ،واملرأة األسلمية ترمال
عندي احبتها ،وقو احلافظ :ال تعرف ،أي :ال يعرف اسمها ،كا قا
الشوكاين يف النيل  ،وقد ساق اهماع أمحد اذا احلديث يف مسنداا..إلخ.
أما حديث أن النب

 «:دخل البيت فصىل بني الساريتني ،وبني العمودين

اليانيني» فأخرمه مسلم ( )3226من طريق يونس بن يمليد األييل عن ابن

عثامن بن طلحة القريش ﮔ
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شهاب ،قا  :أخربين سا بن عبد اهلل عن أبيه ،قا  :رأيت رسو اهلل

دخل

الكعبة او وأسامه بن يمليد وبي وع ان بن طلحة و يدخلها معهم أحد ،ثم
أغلقت عليهم ،قا عبد اهلل بن عمر :فأخربين بي أو ع ان بن طلحة :أن
رسو اهلل

اىل يف موف الكعبة بني العمودين.

ُ
الليث بن سعد فروى احلديث عن ابن شهاب عن سا
يونس
وقد خالف
َ
عن أبيه عبد اهلل بن عمر أنه قا « :فلقيت بيال فسألته» و يذكر ع ان ،أخرمه
البخاري يف احلج باب إغيق البيت رقم ( ،)1598بل أن يونس بن يمليد الذي
تفرد بذكر ع ان أيضا قد رواه كا روى اجلاعة ،قا اهماع البخاري
رقم (:)2987
حدثنا حييى بن بكري ،قا  :حدثنا الليث ،قا  :حدثنا يونس ،قا  :أخربين
نافع عن عبداهلل بن عمر فذكر احلديث ،وفيه :فسأ بيال أين اىل رسو اهلل،
فأشار له إىل املكان الذي اىل فيه.
فانظر يا رعا اهلل كيف تر املُ ْستَ ْد ِر

يقني يونس الذي

ي دد يف نقله

والذي تابعه عليه عدد كبري من األئمة ،فرووا احلديث عن نافع عن ابن عمر أنه
سأ بيال عن اية رسو اهلل داخل الكعبة ،فأخربه أنه ايل بني العمودين.
ومعلوه من حديث بي  ،ال من حديث ع ان ونذكر منهم ما تيرس لنا أخذه
من الصحيحني أو أحدمها ال عيل سبيل االستقصاء؛ ألن فيمن ُذكر إقناعا بأن
رواية يونس الت تردد فيها َو َا ٌم رمع عنه إيل الصواب املوافق لرواية غريه من

احلفا وام :

- 1مويرية عند البخاري رقم (.)397
- 2مالك عند البخاري رقم ( ،)505ومسلم رقم (.)1329

+
)410
- 3أيوب عند البخاري رقم ( ،)468ومسلم رقم (.)1329
- 4موسى بن عقبة عند البخاري رقم ( )506ومسلم.
- 5فليال بن سليان رقم (.)440
- 6عبيد اهلل عند مسلم رقم (.)1329
وقد توبع عليه نافع وأ يضا ا متابع ة سابعة للمذكورين أعيه .
- 1فأخرمه البخاري رقم ( )397من طريق سيف بن عمر عن جمااد عن ابن
عمر .
- 2وأخرمه البخاري رقم ( )1598من طريق الليث عن ابن شهاب ،ومسلم
رقم ( ،)1329عن سا بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه.
فهؤالء أئمة إليك ترمجتهم من التقريب :
 مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي :أبو عبد اهلل
املدين الفقيه إماع دار احلجرة رأس املتقنني ،وكبري املت بتني ،حتى قا
البخاري :أاال األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر .
 أيوب بن أبي متيمة كيسان السختياني  -بفتال املهملة ،بعداا معجمة
ثم م ناة ،ثم حتتانية ،وبعد األلف نون  :-أبو بكر البرصي ،ثقة ،ثبت ،حجة ،من
كبار الفقهاء العباد.
 موسى بن عقبة بن أبي عياش  -بتحتانية ومعجمة األسدي موىل خ
الملبري  :-ثقة ،فقيه ،إماع يف املتازي.
 عبي اهلل :ثقة ،ثبت.

عثامن بن طلحة القريش ﮔ
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 جويرية  :ادوق.
قلتُ :بل ثقة إىل خخرام ،ومن نذكره غريام ك ري .ال من اهنصاف

أن ُيعرض عن رواية اؤالء األئمة وغريام ،ويؤخذ َبو َا ِم ليونس بن يمليد
مها
األييل ،الذي قا احلافظ يف ترمجته ثقة :إال أن يف روايته عن الملاري َو َ
قليي ،ويف غري الملاري خاأ.اام
مهه يف روايته عن الملاري انا فوا ال ميل ،وقد تر ومهه
قلتُ :أما َو َ

خرمناه خنفا.
اذا بحمد اهلل ،فروى ما يوافق غريه من األئمة كا ّ
وأردف املُ ْستَ ْد ِر

اذا الوام بوام أشد منه ،فقا  :ويف الصحيحني من

حديث ابن عمر قا « :دخل النب

الكعبة ودخل معه بي وع ان بن

طلحه وأسامة بن زيد» ،احلديث وفيه« :فسألت بيال».
وقد رواه يمليد ب ن زريع عن عبد اهلل بن عون عن نافع عن ابن عمر قا :
«فسألتهم».
قلتُ :اذه اللفظة انتقداا الدارقان يف التتبع رقم ( )163فأخرمها

من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أسامة وبي وع ان( :فسألتهم).
قا  :واذا َو ِا َم فيه ابن عون ،خالفه أيوب وعبيداهلل ومالك وغريام
فأسندوه عن بي وحده ،وأقر اذا االنتقاد القايض عياض والنووي يف رشح
احلديث ،قا النووي :اكذا وقعت اذه الرواية انا ،وظااره أن ابن عمر سأ
بيال وأسامة وع ان مجيعهم .قا القايض عياض :لكن أال احلديث َوانوا
اذه الرواية ونقل قو الدارقان  ،وتبعهم عىل تواني اذه الرواية شيخنا
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املحدث مقبل بن اادي الوادع مجعنا اهلل به يف الفردوس األعىل من اجلنة
يف حتقيقه عىل التتبع للدارقان حتت رقم (.)163
وأعجب من هذا:
* أنك أنت يا شيخ ربيع قد قلت بتواني اذه الرواية ورمحان قو األئمة
حلا أسميته بني اإلمامني مسلم
يف كتابك الذي ألفته يف زمن ُح ْس ِن ا َ

فقلت :الصواب ما ذاب إليه الدارقان
وال ارقطين عند احلديث املذكور،
َ
من أن ابن عون قد َو ِا َم يف إسناد اذا احلديث بذكره أسامة وع ان بن طلحة
فيه إ افة إىل بي  ،والدليل عيل و َ ِ
مهه أن ثيثة عرش راويا من ال قاا قد رووا
َ
احلديث عن نافع وسا عن ابن عمر ،و يذكروا أسامة وال ع ان ،ونقلت
موافقه القايض عياض كا يف رشح النووي إىل خخراا.
وقلت يف خخر البحث ص( :)302فإنه ال يبق عند املتأمل أي تردد يف
احلكم عيل رواية ابن عون بالشذوذ .
* وأيض ا يا شيخ؛ ملاذا غريا الصيتة الت يف احيال مسلم يف َو َا ِم
قوله:

يونس؛ فإن فيه حسب النسخ عندنا تشكيكا يف اذه اللفظ ،وا

(فأخربين بي أو ع ان بن طلحة) ،وأنت نقلتها يف استدراكك انا باجلملع،
فقلت :وع ان بن طلحة.وارتضيت اذا اخلاأ.
* وأيضا ملاذا تركب ا لصعب والذلو ملحاوله االستدرا

باألوااع

تعارض هبا احلق والصواب يف حديث ع ان بن طلحة الذي ذكرته من مسن
أمح

( )410/3وخخرين من طريق محاد بن سلمة عن اشاع بن عروة عن

أبيه عن ع ان بن طلحة وتصحيال روايته اذه ،قد قا

البخاري

عثامن بن طلحة القريش ﮔ
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يف التاريخ الكبري ( )211/6ترمجه ع ان بن طلحة بعد ذكر اذه الاريق:
"مرسل؛ ال يتابع عليه".
وأعل احلديث أيضا احلافظ البيهق يف الكربى ( 329/2رقم ،)3847
ادر اذه
فبعد أن ساق من تلك الارق املتكاثرة – أن ابن عمر سأ بيال ّ
الرواية بصيته التمريض ،فقا  :وروي عن ع ان بن طلحة ،فساق احلديث من
طريق أيب داود الاياليس ،قا  :حدثنا محاد بن سلمة عن اشاع بن عروة به.
ثم قا  :تفرد محاد ابن سلمة ،وفيه إرسا بني عروة وع ان .اام
* وأ يضا كيف تنقل ما تعلم وتقرر أنه شاذ وانا تعتربه حدي ا ثال ا؛ فتنقله
من اإلصابة للحافظ وتسكت عليه ،وتستدر به عىل عجره وبجره وال
تتجرد للحق ،فتبني يف استدراكك اذا احلمليل عىل األقل ما قد علمت شذوذه
وبينته يف كتابك بني اإلمامني مسلم وال ارقطين .
* وأيضا ال يليق بك أن تستشهد يف كتابك بني األمامني

بالرواية

ال ابتة عند البخاري رقم ( )397أ ا إنا ذكر فيها أن ابن عمر سأ بيال و
يسأ ع ان بن طلحة ،ثم تنقض التمل أنكا ثا انا وتستشهد بالرواياا الت عند
البخاري فيها أن ابن عمر سأ بيال لرواية محاد بن سلمة الت ال يتابع فيها
لت بت أن احلديث حديث ع ان بن طلحة ،اهلل املستعان يا شيخ ربيع؛ كيف
اذه العجائب والترائب تأيت هبا يف علم احلديث يف استدراكك اذا؟ ما
الداا وما الداع حلذه التناقضاا والتخبااا.
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عدي بن زيد اجلذامي ﮔ
" - 105عدي بن زيد اجلذام .
م مم يف اإلصابة رقم ( )6787و االستيعاب (.)1803
قا اهماع أبو داود

حدثنا

يف احلج رقم ( )2036باب يف حتريم املدينة:

ُممد بن العيء ،عن زيد بن احلباب ،عن سليان بن كنانة موىل

ع ان بن عفان ،عن عبداهلل بن أيب سفيان ،عن عدي بن زيد اجلذام  ،قا :
محى رسو اهلل

كل ناحية من املدينه بريدا ال خيبط شجره ،وال يعضد إال

ما يساق به اجلمل .وسنده عيف.
سليان بن كنانة األموي موىل ع ان ،قا احلافظ :جمهو احلا .
قلت :قا أبو حاتم :ال أعرفه فكيف يكون جمهو حا و يوثقه أحد،
وعبداهلل بن أيب سفيان روى عنه مجاعة ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،قا

احلافظ :روى له أبو داود حدي ا واحدا يف محى املدينة[ . ]1
وقا يف التقريب مقبو  .قلت :جمهو حا " .

[  ]1يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر  :املدينه ،والصواب امل بت.
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
 )1اع ض احلجوري عىل احلافظ ابن حجر يف حكميه عىل سليان بن
كنانة ،وعبد اهلل بن أيب سفيان.
حيث قا احلافظ يف سليان :جمهو حا .
والصواب مع احلافظ؛ إذ قد روى عن سليان بن كنانة ثيثة ومن كان
كذلك ال يقا فيه :جمهو ؛ إذ املجهو يف االاايح او :من ال يروي عنه
إال واحد ،ومن روى عنه اثنان فضي عن ثيثة يقا فيه :جمهو احلا  .أي:
مستور.
وقا احلافظ يف عبد اهلل بن سفيان :مقبو .
فخالفه احلجوري ،فقا " :قلت :جمهو حا ".
والصواب مع احلافظ؛ إذا قد روى عن عبد اهلل بن سفيان ثانية من الرواة
كا يف تهذيب الكمال للحافظ اململي (.)48/15
زد عىل ذلك أنه قد وثقه ابن حبان ،و لرحه أحد؛ فهو يستحق فوق
درمة مقبو  ،وقد قا فيه الذاب ُ :و يثق.
 ) 2إنا أورد أبو داود اذا احلديث يف الشوااد ،واو االال؛ لذلك فهو
يستشهد به ،وله.
فلقد ساق أبو داود قبل اذا احلديث حديث عيل ،واو حديث طويل
برقم(.)2034
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 « :إن املدينة حراع ما بني عائر إىل ثور ،فمن أحدث حدث ا أو

ومنه قوله
خوى ِ
ُمدثا ،فعليه لعنة اهلل وامليئكة ،والناس أمجعني ،ال يقبل منه عد وال
رصف» ...احلديث.
ومن شواهده:

حديث رافع بن خديج ،وحديث مابر بن عبد اهلل ،وحديث سعد بن أيب
وقاص ريض اهلل عنهم مجيعا.
رواا مسلم يف صحيحه كتاب احلج برقم(.)1363،1362،1361
قا اهماع مسلم

:

احل ِ
ِ
ِ ٍ
ادَ ،ع ْن أَ ِيب
َ
رضَ ،ع ِن ا ْب ِن ْ َ
وحد َثنَا ُقتَ ْي َب ُة ْب ُن َسعيدَ ،حد َثنَا َب ْك ٌر َي ْعن ا ْب َن ُم َ َ
يجَ ،قا َ َ :قا َ
ُمَم ٍدَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ُع ْ َا َنَ ،ع ْن َرافِ ِع ْب ِن َخ ِد ٍ
َب ْك ِر ْب ِن ُ
« :إِ ن إِ ب ر ِ
يد ا ْلمم مَ ِدينَ َة.
َر ُسو ُ اهللِ
ني َال َبت َ ْي َه ا» ُي ِر ُ
ااي َم َحر َع َمك َةَ ،وإ ِ يين أُ َح يرعُ َما َب ْ َ
َْ
ِ ِ
مح َدَ ،قا َ أَ ُبو
مها َع ْن أَ ِيب أَ ْ َ
َحد َثنَا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن أَ ِيب َش ْي َب َةَ ،و َع ْم ٌرو الناق ُد ،ك َي ُ َ
المل َب ْ ِريَ ،ع ْن َمابِ ٍر،
ُمَم ُد ْب ُن َعبْ ِد اهللِ ْاألَ ْس ِد ُّيَ ،حد َثنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن أَ ِيب ُّ
َب ْك ٍرَ :حد َثنَا ُ
« :إِ ن إِب ر ِ
ني َال َب َت ْي َه ا،
ت الْممم َ ِدين َ َة َما َب ْ َ
ااي َم َحر َع َمك َةَ ،وإ ِ يين َحر ْم ُ
َْ
َقا َ َ :قا َ النبِ ُّ
ِ
اا َه اَ ،و َال ُي َص ا ُد َا يْ ُد َا ا».
َال ُي ْقاَ ُع ع َض ُ
وحد َثنَا ا ْب ُن ُن َم ْ ٍري،
َحد َثنَا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن أَ ِيب َشيْبَ َةَ ،حد َثنَا َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُن َم ْ ٍري ،ح َ
َحد َثنَا أَ ِيبَ ،حد َثنَا ُع ْ َا ُن ْب ُن َح ِكي ٍمَ ،حد َثنِ َع ِام ُر ْب ُن َس ْع ٍدَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،قا َ َ :قا َ
ِ
ِ ِ
اا َه ا ،أَ ْو ُي ْق تَ َل
َر ُسو ُ اهللِ
« :إِ يين أُ َح ير ُع َما َب ْ َ
ني َالبَت َ ِ ا ْل م َم د ي نَة أَ ْن ُي ْقاَ َع ع َض ُ
ِ
ري َ
حل ُ ْم لَ ْو كَانُوا َي ْعلَ ُمو َنَ ،ال َي َد ُع َها أَ َح ٌد َر ْغبَة َع نْ َه ا إِ ال
َا ْي ُد َاا»َ ،وقَا َ « :الْم َمدين َ ُة َخ ْ ٌ
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ِ
ْت َل ُه
ت أ َ َح ٌد َع َىل َأل ْ َو ِائ َه ا َو َم ْه ِد َا ا إِ ال ُك ن ُ
ن ُا َو َخ ْ ٌري ِمنْهَُ ،و َال يَ ْب ُ ُ
أَ ْب َد َ اهلل ُ في َها َم ْ
َش ِف يع اَ ،أ ْو َش ِه يد ا َي ْو َع ا ْل ِق َي ا َم ِة».
وأخرمه البخاري برقم( ،)2129ومسلم( )1360عن عبد اهلل بن زيد بن
عاام.
وبناء عىل اذه الشوااد يكون حديث عدي بن زيد احيحا لتريه ،إال
قوله (:إال ما يساق به اجلمل).
ولعدي بن زيد حديث خخر ذكره احلافظ ابن حجر ،وابن األثري ،وابن
عبد الرب ،فتعامى عنه احلجوري ال أدري ألي غرض.
واو يف نظري حديث عيف.
أسوقه مع احلديث اآلخر من أس الاابة .
قا ابن األثري يف أس الاابة ( )12- 11/4رقم(:)3608
"عدي بن زيد اجلذام (ب د ع س)
عدي بن زيد اجلذام  .حجازي خمتلف يف حدي ه روى عنه عبد اهلل بن
أيب سفيان أنه قا  :محى رسو اهلل

يف كل ناحية من املدينة بريدا ال

خيبط شجره وال يعضد إال عصا يساق هبا اجلمل.
وروى عنه عبد الرمحن بن حرملة أنه سمع رمي من مذاع حيدث عن
رمل يقا له  :عدي بن زيد أنه رمى امرأته بحجر فاتت فتبع رسو اهلل
فقص عليه أمراا فقا له رسو اهلل
نعيم .

 « :تعقلها وال ترثها»  .قاله ابن منده وأبو

+
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وقا أبو عمر  :عدي اجلذام  ،وروى له حديث قتل امرأته وقا  :اذا
حديث عبد الرمحن بن حرملة سمع رمي من مذاع عن رمل منهم يقا له :
عدي و ينسبه واو او ،وأخرمه أبو موسى فقا  :عدي بن زيد ،وعدي
اجلذام  ،ومعلها الارباين ترمجتني .روى عن عدي بن زيد عبد اهلل بن أيب
سفيان يف محى املدينة  .وروى عن اجلذام عبد الرمحن بن حرملة  :أنه رمى
امرأته فقتلها  .قا أبو موسى  :ومجع بينها احلافظ أبو عبد اهلل بن منده
وكأ ا اثنان  .وقد تقدع ذكر عدي اجلذام  ،واهلل أعلم" .اام
واو يف

اإلصابة

برقم ( ،)5499وأشار إىل االختيف فيه،

و االستيعاب برقم ( ،)1811ورواه عبد الرزاق برقم ( ،)17802ورواه أبو
نعيم يف معرفة الصحابة يف ترمجة عدي بن زيد برقم ( ،)2286ورواه ابن
قانع يف معجم الصحابة ( )294/2رقم ال مجة (.)826
وعىل اذا وذا ال يصال إيراد عدي بن زيد

يف ضعيف املفاري  ،ال

سيا واو له حدي ان :أحدمها عيف ،وثانيها احيال لتريه.
قال أبو عبد الرمحن:
عدي بن زيد اجلذام

.

قا احلافظ اململي يف ترمجته من التهذيب يقا  :له احبة ،عداده يف
أال احلجاز له عن النب

حديث واحد ،واو حديث خمتلف يف إسناده،

وتبعه عىل ذلك ابن حجر التقريب  ،فقا  :روى عن النب حدي ا واحدا يف
محى املدينة ،ويف إسناد حدي ه اختيف ،ثم ذكر اململي حدي ه اذا عند
أيب داود رقم ( )2036من طريق سليان بن كنانة موىل ع ان بن عفان قا :
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حدثن عبد اهلل بن أيب سفيان عن عدي بن زيد قا  :محى رسو اهلل

كل

ناحية من املدينة بريدا أال خيبط شجراا" اكذا عنده ،وذكره ابن اجلوزي
يف التلقيح من أصحاب احل يث الواح  ،وذكره ابن حملع يف كتابه أمساء
الصحابة الرواة من أصحاب احل يث الواح

وليس له يف جامع املساني

والسنن للحافظ ابن ك ري ( )1267إال اذا احلديث ،و يذكر له الارباين
يف الكبري ( )3788/11إال اذا احلديث من اذه الاريق.
واو حديث عيف يف إسناده سليان بن كنانة األموي .قا احلافظ يف
التقريب  :جمهو حا .اام
و يؤثر توثيق معترب له؛ حلذا قا أبو حاتم" :ال أعرفه".
يرويه عن عبد اهلل بن سفيان موىل أيب أمحد واو جمهو  ،ذكر الذاب
احلديث يف ترمجته من ميزان االعت ال قا  :في يعرف عدي إال هبذا
احلديث وال يدرى من او عبد اهلل يف خلق اهلل ،تفرد به عنه سليان بن كنانة وما
او باملشهور.اام
قلتُ :فهذا الصحايب له اذا احلديث الواحد كا ترى نص احلافظ

اململي والذاب وابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع ،واحلديث أعله ابن القاان
يف بيان الوهم واإليهام

رقم ( ،)1897و ّعفه األلباين

فقا

يف الصحيحة رقم ( :)3234واذا إسناد جمهو كا او مبني يف غري اذا
املو ع وإنا أوردته انا أل ثبت احته ببعض الشوااد الت وقفت عليها.
قلتُ :ويف السند جمهو عني ال يدرى من او يف خلق اهلل.

+
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عيف لذاته ال سيا وفيه بعض األلفا ال

وشاادنا أن حديث اجلذام
شااد حلا باع اف املُ ْستَ ْد ِر كقوله :إال ما يساق به اجلمل.
وقو املُ ْستَ ْد ِر

عقب احلديث" :ولعدي بن زيد حديث خخر" غري

احيال  .ألمور منها:
أوال:أنه يتعارض مع مملع األئمة بأن اذا الصحايب ليس له إال اذا احلديث.
ثانيا :أنه قد نقل احلافظ ابن حجر أ ا اثنان وأن حديث :يا رسو اهلل؛
كانت يل امرأتان اقتتلتا فرميت إحدامها فقتلتها ،فقا  « :ا عقلها وال ترثها».
من طريق عبد الرمحن بن حرملة عن رمل مبهم عن عدي مذام

خخر

غري عدي بن زيد اجلذام كذا او عند الارباين يف الكبري (،)271/17
وأيب يعيل يف املسن

( )6859وعبد الرزاق يف املصنف (.)17802

وماء عن عبد الرمحن بن حرملة عن عدي بتري واساه اذا املبهم واو
منقاع كا أبانه البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)44/7قا  :له احبة وحدي ه
مرسل ،وقا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( :)2/7عدى اجلذام له
احبة روى عنه عبد الرمحن بن حرملة ،مرسل

يلقه سمعت أيب يقو

ذلك.اام
وذكر يف التهذيب الكمال  :أنه روى عن عدي بن زيد و يلقه.
قلتُ :وقد ُع لمت الواساة بني عبد الرمحن بن حرملة وبني عدي أنه
عفه نقله

رمل مبهم ،ال يدرى حاله أاو اادق أع كاذب ،فاحلديث مع
املُ ْستَ ْد ِر من اإلصابة  ،وفيه نقل احلافظ أن البتوي وابن السكن والارباين
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فرقوا بينها ،وأفرد ابن حجر يف اإلصابة لكل واحد منها ترمجة ،وقا يف
ترمجه عدي اذا اجلذام  :يقا إنه ابن زيد ،ويقا  :غريه.
فرق بينها ،وأخرج حدي ه اذا فقط يف ترمجته ،كا ذكر يف
وذكر من ّ
ترمجة عدي بن زيد قبله حديث« :محى املدينة» فقط ففرق بينها هباتني
ال مجتني ،وبني حدي يها ،وذكر عند كل واحد منها حدي ه،وقا يف ترمجة
عدي بن زيد اجلذام من التقريب  :احايب له حديث.
كا فرق بينها ابن عبد الرب يف االستيعاب بكل و وح ،وذكر يف
ترمجه عدي بن زيد اجلذام رقم ( )1797حديث« :مح املدينة» فقط،
وذكر قبله عدي ااحب احلديث « :دي ة امل رأة» فقط ،وزاد يف اهيضاح ،فقا :
حدي ه اذا عند عبد الرمحن بن حرملة سمع رمي من مذاع (أي مبهم) عن
رمل منهم ،يقا له :عدي ،ونقل تفريق بعض من سبق ذكرام اب ُن األثري يف
أس الاابة يف ترمجه عدي بن زيد رقم (.)1615
وقا الذاب يف ترمجة عدي بن زيد من الكاشف  :له حرع املدينة.
واؤالء كلهم مع من سبق ممن أخرج حديث كل واحد منها عىل حدة
يتن ذلك املُ ْستَ ْد ِر عن التلبيس شيئا ،فتعامى عن اذا كله ومعل يسري يف

كتابه اذا عىل مبدأ امل ل املعروف( :عنمل ولو طارا) ،ويتعمد ركوب اخلاأ
ليستدر به.
وأرى من اليزع تذكريه بتقوى اهلل عمل ومل ،وبا أخرج مسلم يف
صحيحه رقم ( )101عن أيب اريرة

أن النب

قا  « :ومن غشنا

فليس منا»  ،وأشري انا إىل أخرى من تعنته ؛ حيث نقلت يف ترمجة سليان بن

+
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كنانة ما قاله احلافظ يف التقريب " :جمهو احلا " .وذكرا قو أيب حاتم:
"ال أعرفه".
قلتُ :فكيف يكون جمهو حا و يوثقه أحد.
وأما النقل أنه روى عنه ثيثة ،فهذا غري احيال؛ وذلك أ م ذكروا منهم:
الواقدي واو كذاب؛ فروايته عنه ال تفيده.
وكذا قو من قا  :إنه روى عنه العقدي فتري احيال .
فكيف يكون احيحا وليس له إال اذا احلديث الواحد كا يف التهذيب
قا احل افظ ابن حجر :له عند أيب داود حديث واحد يأيت يف ترمجة عدي.
وذكر يف ترمجة عدي حدي ه يف( :محى املدينة) ،واو عند أيب داود رقم
()2036

يروه عنه إال زيد بن احلباب فقط ،واو من طريقه عند الارباين

( ،)11 /7وأيب نعيم يف معرفة الصحابة ( 1194/4رقم  ،)5500وخرمه
األلباين يف الصحيحة رقم ( ،)3234وقا  :اذا إسناد جمهو .
قلتُ :فهو باعتبار كونه ليس له إال حديث واحد كا نص عىل ذلك اململي
وابن حجر وغريمها ،وحدي ه اذا يف اذه املصادر ُي ْذكر له متابع ،و يذكر
احلافط اململي يف ترمجة عبد امللك بن عمرو العقدي من التهذيب أنه
روى عن سليان بن كنانة ،وكان يلملع املُ ْستَ ْد ِر أن يأيت با ي بت أنه معروف
وغري جمهو حتى خيالف اهماع أبا حاتم الرازي بعد بحث وعلم.

وكذا يلملمه أن ينقل له ما خيرمه من مهالة العني ،ويلملمه بيان أن له رواية
ثابتة غري اذا احلديث ،أو أن اذا احلديث له فيه متابع.
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أما اع ا ه يف اذا احلا بمجرد نقل أنه روى عنه الواقدي واو كذاب،
أو أبو عامر العقدي ،و يذكر له احلافظ اململ ي يف ترمجته أنه روى عن
سليان فهذا يفيد أن املُ ْستَ ْد ِر ال هيمه الصواب والبحث عن احيال القو
من سقيمه ،وإنا هيمه إلاد ما يشتب به ولو كان بباطل.

وانظر إىل قوله إن عبد اهلل بن أيب سفيان مقبو  ،وأن الصواب أنه مقبو
وليس بمجهو حا  ،واو يعرف ااايح ابن حجر انا أنه يريد به إن توبع
وإال فلني كا او ااايحه يف جماايل احلا  ،ولكنه يتعمد التتافل عن ذلك
للشتب ،وقد تقدع قو الذاب فيه :ال يدرى من او عبد اهلل يف خلق اهلل .كا
يف ميزان االعت ال .
فهل توثيق ابن حبان يعارض به اذا اجلملع بأنه ال يدرى من او يف خلق اهلل،
مع ما ُع لم أن ابن حبان يورد يف ثقاته املجاايل ،وربا غممل الذاب من اذا
حاله بقوله :و يثق ،وإال فلو كان عند الذاب ثقة؛ لرصح به بقوله ثقة .وقد قا
العيمة األلباين

يف الضعيفة ( ،)4015فالصواب أنه جمهو احلا ،

وقد قا احلافظ :مقبو ؛ يعن عند املتابعة.اام
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العرس بن عمرية الكندي ﮔ
" - 106العرس بن عمرية الكندي.
م مم يف اإلصابة

رقم ( )5520و أس الاابة

رقم ()3633

و االستيعاب رقم (.)1812
قا اهماع أبو داود

حدثنا

يف امليحم من سننه رقم (:)4323

ُممد بن العيء ،عن أيب بكر بن عياش ،عن مترية بن زياد

املوايل ،عن عدي بن عدي ،عن العرس بن عمرية.
وعن أمحد بن يونس ،عن أ يب شهاب احلناط ،عن املترية بن زياد ،عن
عدي بن عمرية ،عن النب مرسي.
وعن ابن املبار  ،عن سيف بن سليان ،عن عدي بن عدي الكندي ،قا :
حدثن موىل لنا أنه سمع مدي يقو سمعت النب ؛ فذكر احلديث.
وأخرمه الارباين يف الكبري ( )139/17رقم ( )345من طريق أيب
بكر بن عياش ،عن مترية بن زياد به ،أن النب

قا « :إ ذا عملت اخلايئة يف

األ رض فمن شهداا وأ نكراا فهو كمن غاب عنها ،ومن غاب عنها ور يها كمن
شهداا» وسنده اذا

عيف ،مترية بن زياد فيه عف ،كا يف ترمجته من

التهذيب  ،وعدي بن عدي ثقة ،واحلديث قد حسنه العيمة األلباين
يف ختريج املشكاة من اذه الاريق ،وال أراه يصل إىل درمة احلسن ،واهلل
أعلم ،وتلك الاريق مرسلة واألخرى فيها مبهم .
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اذا وقد ثبت للعرس بن عمرية غري اذا احلديث ،وله حديث خخر ذكره
شيخنا يف الصحيح املسن مما ليس يف الصحيحني  ،ان النب

قا « :إن

العبد ليعمل الرباة بعمل أال النار ثم تعرض له اجلادة من مواد اجلنة»..
احلديث إلخ ...فهو ل يس من املفاريد وإنا نبقيه للفائدة"[ . ]1
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
)1حلذا الصحايب أربعة أحاديث ،عرف احلجوري منها حدي ني ،سأوردمها
فيا يأيت إن شاء اهلل.
 )2قا احلجوري يف اهسناد املرسل " :عن عدي بن عمرية".
واذا خاأ ،وإنا او عدي بن عدي ،كا نقل او عن أيب داود برقم
( ،)4323والصواب (.)4346،4345
 )3رأيت يف كيع احلجوري " :عن النب مرسي ،وعن ابن املبار  ،عن
سيف بن سليان ،عن عدي بن عدي الكندي ،قا  :حدثن موىل لنا ،أنه سمع
مدي يقو  :سمعت النب  ،فذكر احلديث".
فف أو مرة ظننت أنه من كيع أيب داود ،ثم خاجلن الشك فيه فرمعت
إىل حتفة األشراف للمملي

( ،)290/7وفيها ترمجة العرس ابن عمرية،

[  ]1ما ا اذه الفائدة أا إدخا اذا الصحايب سجن املفاريد أع ا ملخالفتك لرشطك.اام
قلتُ  :الفائدة ا ختريج احلديث واحلكم عليه وبيان حاله ،وال أعتقد أن أحدا من أال العلم قا  :إن
حتقيق األحاديث وإيراد املسانيد يعترب سجنا للصحابة ،وكوين أبنت أن حلذا الصحايب غري اذا احلديث
وأنه له حديث خخر احيال ذكره شيخنا رمحه اهلل يف الصحيح املسن

فهذه فائدة.
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واذا احلديث من طريقني ،كا ساقها أب و داود ،ثم قا اململي من عنده:
"مرسي".
ثم قا من عنده " :رواه عبد اهلل بن املبار  ،عن سيف بن سليان املك ،
عن عدي بن عدي املك  ،قا  :حدثن موىل ل نا ،أنه سمع مدي يقو  :سمعت
يقو  ."...فذكره.

النب

و ينسب احلجوري اذا الكيع إىل قائله اململي.
 )4عف احلجوري حديث العرس اذا باملترية بن زياد ،وقا ":فيه
عف".
أقول:
قا احلافظ فيه" :ادوق له أوااع" .و يبحث له احلجوري عن متابعة أو
شااد.
وقد وجدت له ما يعضده ،من ذلك:
أ) ما رواه ابن أيب شيبة

مصنفه برقم (.)38577

قا  :حدثنا وكيع ،عن مالك بن متو  ،عن القاسم بن عبد الرمحن ،قا :
قا عبد اهلل :إن الرمل ليشهد املعصية فينكراا ،فيكون كمن غاب عنها،
ويكون يتيب عنها ،فري ااا ،فيكون كمن شهداا.
واذا اهسناد رماله ثقاا مبا  ،والقاسم بن عبد الرمحن او حفيد عبد اهلل
ابن مسعود

 ،والرمل أعرف بحديث أال بيته.
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ب) وانا حديث مرفوع متصل يعضد اذا احلديث عن عرس بن عمرية.
قا البواريي يف إحتاف املهرة [  )136- 135/4( ]1رقم(.)3297
واحلافظ ابن حجر يف املطالب العالية ( )319/8رقم (.)1660
كيمها قا  " :وقا أبو يعىل املوايل :حدثنا أبو مهاع ،أخربنا ابن واب،
أخربين بكر بن مرض ،عن عمرو بن احلارث ،أن رمي دعا عبد اهلل بن مسعود
إىل وليمة ،فلا ماء ليدخل سمع حلوا فلم يدخل ،فقا  :مالك رمعت؟
قا  :إين سمعت رسو اهلل

يقو  « :من ك ر سواد قوع فهو منهم ،وم ن

ريض عمل قوع كان رشيك ا يف عملهم».
واذا إسناد مرفوع متصل احيال ،واذا النص مومود بإسناده ومتنه يف
نصب الراية (.)346/4
مم) وروى البيهق

يف السنن الكربى

( )266/7برقم (،14944

.)14943
بأسانيده إىل عبد امللك بن عمري ،ويمليد بن احلارث ،كل واحد منها عن
ابن مسعود ،ويمليد بن احلارث رصح بساعه من عبد اهلل بن مسعود أنه قا :

[  ]1أنا عىل يقني أن املُ ْس َت ْد ِر يفرق بني احتاف املهرة البن حجر و احتاف اخلرية للبواريي ،ولكنه
إما سبق قلم أو خاأ مابع ولن أكون متعنتا م له ،كا فعل يف مسند فجيع العامري يف الفرح بم ل اذه
األخااء املابعية ونحواا ّ
فقل مصنفا خيلو منها.

+
)428
« إذا عملت يف الناس اخلايئة ،فمن ر يها ممن غاب عنها فهو كمن شهداا،
ومن شهداا فأنكراا فهو كمن غاب عنها».
ثم قا البيهق  :وروي اذا من ومه خخر مرفوعا.
فهذه األقوا من عبد اهلل بن مسعود
او عن النب
وروى البيهق

أالها ذلك احلديث الذي رواه

.
يف السنن برقم( )14945بإسناده إىل حييى بن أيب

سليم ،أو ابن سليان عن ابن املقربي عن أيب اريرة

 :أن رسو اهلل

قا  « :من حرض معصية فكراها فكأنا غاب ع نها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه
حرضاا».
قا ال بيهق  :ويف رواية الدارم  :حييى بن أيب سليان من غري شك (ح).
ثم قا  :تفرد به حييى بن أيب سليان وليس بالقوي.
أقول:
قا احلافظ ابن حجر" :لني احلديث".
فهو ممن يستشهد بحدي ه.
واحلاصل :أن اذه اآلثار مع حديث عبد اهلل بن مسعود املرفوع ،ومع حديث
العرس بن عمرية تص ل إىل أقوى درمة الصحة إن شاء اهلل.
 )5رصح احلجوري بقوله " :اذا وقد ثبت للعرس بن عمرية غري اذا
احلديث وله حديث خخر ذكره شيخنا يف الصحيح املسن مما ليس يف
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قا  « :إن العبد ليعمل الرباة بعمل أال النار ثم

تعرض له اجلا ّد ة من موا ّد اجلنة »..احلديث إلخ ،...فهو ليس من املفاريد
وإنا نبقيه للفائدة".
ومع اذا يرص احلجوري عىل و ع اذا الصحايب يف قسم

عيف

املفاريد ،واو ال يصال إدخاله ال يف قسم الصحيال من املفاريد وال يف قسم
الضعيف من املفاريد ،ثم ما ا

الفائدة الت

حتصل من اذا الترصف

العجيب؟!!
 )6من املصادر األساسية للحجوري يف أس الاابة البن األثري ،وقد
أحا عىل اذه املصادر يف ترمجة العرس بن عمرية.
وقد ذكر ابن األثري يف ترمجة العرس حدي ني غري احلدي ني اللذين اع ف
هبا احلجوري:
أوحلا :قوله

 « :من كذب عيل متعمد ا فليتبوأ مقعده يف النار».

واذا له ش وااد تصل إىل درمة التواتر.
وثانيها « :وخمروا النساء يف أنفسهن؛ فإن ال يب تعرب عن نفسها والبكر
ر ااا امتها».
وأوردمها أبو نعيم يف معرفة الصحابة

( )2240- 2239/4رقم

(.)2348
وله شااد أخرمه البخاري برقم( ،)6971ومسلم( )1420عن عائشة
مرفوعا.

+
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وإذن فلهذا الصحايب

أربعة أحاديث.

فهل حيق للحجوري أن يورده يف

عيف مفاريد الصحابة؟ إن اذا

الترصف وذا مل ن أعجب العجائب!.

قال أبو عبد الرمحن:
العرس بن عمرية.
م مم يف اإلصابة رقم ( ،)5520قا  :أخرج حدي ه أبو داود ،ويف
االستيعاب

رقم ( ،)1805وقا  :روى عنه ابن أخيه عدي بن عدي بن

عمرية الكندي ،قا  :ذكره أبو حاتم يف األفراد ،و يذكر للعرس غريه.
و يذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )9894غري حديث
واحد واو ما أخرمه أبو داود رقم ( )4345والارباين ( )139/17متصي
ومرسي أن النب

قا « :إ ذا ع ملت اخلايئة يف األرض فمن شهداا وأنكراا

فهو كمن غاب عنها  ،ومن غاب عنها ور يها كمن شهداا».
وحدي ه اذا من طريق مترية عن عدي بن عدي عن النب

.

وقا ابن ك ري يف تفسري خية ( )78إيل ( )81من املائدة :تفرد به أبو داود،
ثم ساقه من الاريقني متصي ومرسي ،و يرمال.
و ّعف مترية بن زياد غري واحد كا يف ترمجته من التهذيب  ،و ّعفه
ااحب عون املعبود  ،ونقل عن اهماع أمحد أنه قا :

عيف احلديث كل

حديث رفعه املترية فهو منكر ،واملترية بن زياد مضارب احلديث إىل خخر ما
ذكره.
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وقد رأيت حينها للعرس بن عمرية حدي ا احيحا مذكورا يف مسنده من
الصحيال املسند لشيخنا

خمر َما من كشف األستار بزوائ
رقم (ّ )922

مسن البزار  ،واو أيضا من زوائ مسن أمح
أبقيت حدي ه ليعلم حاله وأنه من

كا سبق نبهت عليه ،وإنا

عيف مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد

حسب رشطنا.
وقد ذكر له املُ ْستَ ْد ِر شاادا موقوفا عىل ابن مسعود أخرمه ابن أيب شيبة
رقم ( )38577من طريق القاسم بن عبد الرمحن ،قا عبد اهلل :إن الرمل
ليشهد املعصية ،فذكره .ثم قا واذا اهسناد رماله ثقاا مبا  ،و ينبه عىل
انقااع سنده مع أنه ميحظ.
من قوله" :قا عبد اهلل" ،ومذكور يف ترمجة القاسم من تهذيب الكمال ،
و تهذيب التهذيب  ،و جامع التحصيل للعيئ أن روايته عن مده مرسلة
يسمع من مده ،بل يف التهذيب قا  :روى عن أبيه وعن مده مرسي
فدلس املُ ْستَ ْد ِر اذا ،وقا  :والرمل أعرف بحديث أال بيته.اام
مع أنه ال يعلم الواساة الساقط بني القاسم ومده عبد اهلل بن مسعود ،فا
اذا االااي ح اجلديد عند يف املنقاعاا ،وملاذا ختف انقااعه الوا ال
يف ترامجه ،وتوام بقولك :رماله ثقاا مبا .
ثم قا املُ ْس َت ْد ِر  :انا حديث مرفوع متصل يعضد حديث العرس بن
أنه قا  :إين سمعت رسو اهلل يقو من ك ر سواد
عمرية عن ابن مسعود
قوع فهو منهم ،ومن ريض عمل قوع كان رشيكا يف عملهم ،وقا  :واذا إسناد
مرفوع متصل احيال ،وعملا إىل املطالب العالية و إحتاف املهرة كذا قا
وسبق التنبيه عليه،كيمها قا  :وقا أبو يعىل املوايل :حدثنا أبو مهاع،
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أخربنا ابن واب ،أخربين بكر بن مرض ،عن عمرو بن احلارث ،أن رمي دعا
عبد اهلل بن مسعود ،فذكر احلديث.
وأنت ترى أنه من طريق بكر عن عمرو بن احلارث ،وبكر بن مرض روى
عن عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري.
واكذا ذكر اململي يف ترمجة عمرو اذا من تهذيب الكمال أن من الرواة
عنه بكر بن مرض ،وعمرو بن احلارث بن يعقوب من ال امنة يروي عن التابعني،
وروايته عن ابن مسعود منقاعة ،فليس له رواية عن عبد اهلل بن مسعود
يف تهذيب الكمال  .ثم إن والدة عمرو بن احلارث كانت بعد التسعني يف
خيفة الوليد كا يف السري ( ) 349/6أي بعد وفاة عبد اهلل بن مسعود بملمن.
التقوالا
فمن أين لل ُم ْستَ ْد ِر أنه متصل احيال ،وماذا نقو عن اذه
ّ
والتتريراا الت يأيت هبا املُ ْستَ ْد ِر عىل اورة حقائق موثقة وال حو وال قوة

إال باهلل.

قا املُ ْس َت ْد ِر  :وروى البيهق
14943و )14944بأسانيده إىل عبد امللك بن عمري ويمليد بن احلارث كل
يف السنن الكربى

( 266/7رقم

واحد منها عن ابن مسعود أنه قا  :إذا عملت يف الناس اخلايئة ،فذكره
موقوفا عليه.
قلتُ :األمر ليس كا يدع املُ ْستَ ْد ِر وإنا رواه البيهق يف الاريق
األوىل عن عبد اهلل بن عمري أخ عبد امللك بن عمري عن عبد اهلل بن مسعود
ويف الاريق ال انية عن عبد اهلل أو عبد الرمحن بن عمري عن يمليد بن احلارث.
وعبد اهلل قا فيه أبو حاتم كا يف اجلرح والتع يل  :جمهو .
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قا الدارقان يف العلل ( :)887ومن قا فيه عن عبد امللك بن عمري
فقد وام إنا او عن أخ عبد امللك بن عمري.اام
وقد ذكر الواساة أنه يمليد بن احلارث ،كا يف رقم ()14666
من الكربى للبيهق بالشك من أحد رواته ،وأنه قا  :عن عبد اهلل أو عبد
الرمحن بن عمري عن يمليد بن احلارث ،قا سمعت ابن مسعود ،فذكره كا عند
ابن أيب شيبة.
وقد ا ارب فيه أشعث بن أيب الشع اء فرواه كا عند البيهق برقم
( ) 14665عن عبد اهلل بن عمري أخ عبد امللك بن عمري عن ابن مسعود،
فذكره موقوفا ،ورواه بعده برقم ( ،)14666قا َ :حد َثنِى ْ
احلَ َس ُن ْب ُن َس ْع ٍد َم ْو َىل
احل ِار ِ
ِ
ت ا ْب َن
ث َقا َ َ :س ِم ْع ُ
مح ِن ْب ِن ُع َم ْ ٍري َع ْن َي ِمل َ
يل َع ْن َعبْ ِد اهلل أَ ْو َعبْ ِد الر ْ َ
يد ْب ِن ْ َ
َع ٍّ
مسع ٍ
َي ُقو ُ  ،فذكره موقوفا.
ود
َ ْ ُ
ويمليد بن احلارث ،قا  :سمعت ابن مسعود يقو  ،فذكره موقوفا ،ويمليد بن
احلارث او التعلب

أو التتلب

ذكره البخاري يف التاريخ الكبري رقم

( ،) 3186وقا  :سمع ابن مسعود ،وروى عنه عبد امللك بن عمري و يذكر فيه
مرحا وال تعديي ،كا يف اجلرح والتع يل رقم (.)1078
فعلم أن الرواية الت عند البيهق رقم ( )14665عن عبد اهلل بن عمري عن
عبد اهلل بن مسعود منقاعة ،وقد ُذكرا الواساة يف الرواية الت بعداا برقم
( ،)14666وأنه يمليد بن احلارث عن عبد اهلل أو عبد الرمحن بن عمري ،و نر
يف الرواة عن عبد اهلل بن مسعود من تهذيب الكمال أحدا منها ال عبد اهلل بن
عمري ،وال عبد الرمحن بن عمري ،وقد رأيت أن البخاري وأبا حاتم

يذكرا
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راويا عن عبد الرمحن بن احلارث التتلب غري عبد امللك بن عمري ،مع ما سبق
من ا اراب فيه ،ومع ما ترى من عدع تبني حا عبد الرمحن.
واملقصود من ذلك بيان خاأ قو املُ ْستَ ْد ِر  :إنه إسناد مرفوع متصل
احيال ،ف ي او متصل وال او احيال ،وال او حتى موقوف عىل ابن مسعود
احيال من اذه الارق ،واو أثر واحد عيف وقد أوام أنه أك ر من أثر بقوله:
فهذه األقوا عن عبد اهلل بن مسعود أالها ذلك احلديث رواه او عن النب
.
أما قوله :مومود بإسناده ومتنه يف نصب الراية  ،وال نصب الراية
ا

صحيح البخاري أو صحيح مسلم حتى ُيعملى إليها بدون نقل ما أبانه

المليلع من حاله؟؟.
ثم ذكر املُ ْستَ ْد ِر شاادا خخر من سنن البيهقي ( ،)266/7من طريق
ِ
ِ
حي َيى ْب ُن أَ ِيب ُس َل ْي ٍم أَ ِو ا ْب ُن
رب َنا َنافِ ُع ْب ُن َي ِمل َ
يد َقا َ َحد َثن َ ْ
َسعيد ْبن أَ ِيب َم ْر َي َم أَ ْخ َ َ
َقا َ َ «:م ْن
أَن َر ُسو َ اهلل
أَ ِيب ُس َل ْي َا َن َع ِن ا ْب ِن ا ْلمممَ ْق ُ ِرب يي َع ْن أَ ِيب ُا َر ْي َر َة
ِ
رض َا ا».
ن َغ َ
اب َعن ْ َها َو َم ْ
رض َم ْعصيَة فَك َِر َا َها فَ َكأَن َا َغ َ
اب َعن ْ َها فَأ َ َحب َها فَ َكأَن ُه َح َ َ
َح َ َ
حييَى ْب ُن أَ ِيب ُس َل ْي ٍم ،قا البخاري :منكر احلديث .وقا ابن
ويف سنده َ ْ
عدي :او ممن تكتب أحادي ه ،وإن كان بعضها غري ُمفوظة .وقا أبو حاتم:
مضارب احلديث ،ليس بالقوي ،يكتب حدي ه.
قلتُ :فليس يف الباب إال حديث العرس بن عمرية ،وفيه ما قد ذكرنا من

عفه ،وحديث أيب اريرة وفيه ما ترى.

أما عن ابن مسعود ،فهو عىل الصواب موقوف وأيضا منقاع واملنقاع
عيف.
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وبذلك مع اندرامه حتت قو اهلل تعاىل :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ  ،فأبان سبحانه أن العاقر حلا واحد ،واو كا ماء يف
الصحيال رمل عارع منيع يف قومه فعقراا ،بر اام عن ذلك ،قا :
ﮋ ؛ وعاقبهم عىل ذلك اهقرار؛

ﮌﮍﮎﮏ

ﮐ .
وقو اهلل تعاىل :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ يندرج حتت
حسنه العيمة األلباين يف ختريج املشكاة .
األاو ؛ ولعله لذلك َ
لذا يعاد إىل صحيح املفاري

إن شاء اهلل.

أما قو املُ ْستَ ْد ِر  :إنه يصل با ذكره او انا -مع ما علمت من أحواحلا -
واو يقو يصل هبا إىل أقوى درماا الصحة فهذه كييا؛ أحكاع مملافية
خاطئة.
فإن أعلى وأقوى درجات الصحة السبعة املذكورة يف كتب املصطلح:
 - 1ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
 - 2ثم يليه ما انفرد به البخاري.
 - 3ثم يليه ما انفرد به مسلم.
 - 4ثم يليه ما كان عىل رشطها.
 - 5ثم يليه ما كان عىل رشط البخاري.
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 - 6ثم يليه ما كان عىل رشط مسلم.
 - 7ما اال عند غريمها.
وحديث الباب

يصل خخر درماا الصحة حسب ما تقدع فضي عن

واوله إىل أعىل درماا الصحة .إنا قلنا ب بوته ا نا ال ندرامه حتت األاو
الت

تذكراا أنت.

وقو املُ ْستَ ْد ِر  " :واو ال يصلال إدخاله ال يف قسم الصحيال وال يف قسم
الضعيف ،ثم ما ا الفائدة الت حتصل من اذا الترصف العجيب".
قلتُ :يستفيد طالب العلم من اذا أن اذا الصحايب ليس له يف الكتب

الستة ومسند أمحد إال احلديث الذي ذكرناه ،ويستفيد أن له حدي ا خخر عند
البملار كا يف الصحيح املسن

لشيخنا

أخراج مفاريد األصول الستة و مسن أمح

واذا خارج رشطنا فإن رشطنا
 ،إال ما اتفق لنا من املفاريد

من سائ ر الكتب خارج ذلك فنذكره ال عىل سبيل التقيص والتحري.
ومما يؤيد ذلك أن حديث العرس بن عمرية الذي يف الصحيح املسن
لشيخنا خمرج يف جممع الزوائ

للهي م رقم( )11967من الملوائد عىل

الكتب الستة وعملاه إىل البملار والارباين فهذا رشطنا املعلوع يف مقدمة كتابنا
وما تورده أنت من خارج اذه األصول السبعة ظنا منك أنه ينقض ما اش طناه
اذا غري احيال فإن املؤمنني عند رشوطهم ،ومع ذلك نحن نبني خاأ دعوا
يف تلك األحاديث الت تملعم أ ا لبعض املفاريد وا ليست حلم حتى ال يت
الناس بتلك األخااء الفادحة.
أما حديث  « :من كذب عيل متعمد ا» .
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فأخرمه الارباين يف الكبري ( )139/17ويف طرق حديث من كذب
عيل ( )156وابن عدي يف الضعفاء (13و )241/7وأبو نعيم يف
الصحابة( ) 5564من طريق أمحد بن عيل األفاال ثنا حييى بن زادع بن
احلارث املرصي ثن أيب عن العرس رفعه « :م ن كذب عيل متعمد ا».
قا ابن عدي :واذا احلديث عن العرس بن عمرية ال ُيروى إال من اذا
الاريق .اام
وأمحد بن عيل األفاال ذكره ابن حبان يف الثقات ( )50/8وقا  :يروي
عن حييى بن زادع عن أبيه عن العرس بن عمرية :بنسخه مق لوبه ،البلية فيها من
حييى بن زادع ،وأما او يف نفسه إذا حدث عن ال قاا فصدوق.
وحييى بن زادع قا فيه يف اجملروحني ( :)114/3روى عنه أمحد بن
عيل األفاال واملرصيون عنه عن أبيه عن العرس بن عمرية نسخة مو وعة ال
حيل كتابتها إال عىل مهة التعجب وال االحتجاج به مما حيل ألال الصناعة
والسري.
وذكره ابن عدي يف الكامل وقا  :أرمو أنه ال بأس به.
وأما احلديث الرابع :فقد أخرمه أبو نعيم يف الصحابة كا ذكر
املُ ْستَ ْد ِر انا وقا عقبة :رواه الليث بن سعد عن ابن أيب حسني عن عدي بن

عمرية و لاوز به.

واحلديث أخرمه أمحد ( )192/4يف مسند عدي بن عمرية.
وقا الارباين يف الكبري ( :)192/4زاد سفيان بن عامر يف اهسناد:
العرس ،ورواه الليث بن سعد عن ابن أيب حسني فلم لاوز عدي ابن عمرية.

+
)438
وسفيان بن عامر -واو ال مذي  -ذكره البخاري وابن أيب حاتم و يذكرا
فيه مرحا وال تعديي.
وقد تابعه حييى بن أيوب التافق  ،واو ثقة ،إال أن حييى بن أيوب اختلف
عليه يف اذا احلديث فرواه تارة عن ابن أيب حسني ،عن عدي بن عمرية ،عن
العرس.
ورواه تارة أخرى عن مالك بن أنس عن عبد اهلل بن الفضل عن نافع بن
مبري بن ماعم عن ابن عباس.
أخرمه الدارقان ( ،)240/2والبيهق ( ،)123/7واخللييل يف
اإلرشاد ( ،) 401من طريق عبد امللك بن شعيب ابن الليث بن سعد حدثن
أيب عن مدي عن حييى بن أيوب .وقا اخللييل:

يروه عن الليث إال شعيب

وأبو االال وحييى بن أيوب ماا قبل الليث بسنتني .اام
واحلديث يف مسلم( )1421عن ابن عباس.
وهبذا يظهر فائدة ذكري حلديث العرس

يف عيف املفاريد وبيان

أنه ليس له غريه يف الكتب الستة ومسند أمحد ،وأن له

حدي ا خخر احيال

لذاته ليس عىل رشطنا.
أما ما لفلفه املُ ْس َت ْد ِر من منكراا وأوااع كعادته ليستدر هبا دون بيان
حلاحلا فه الت ال فائدة من االستدرا هبا ،واهلل املستعان.
ومن أخاائه ما قاله إن له أربعة أحاديث اذا غري اواب فقد رويت من
طريق حييى بن زادع عن أبيه عن العرس بن عمرية نسخة كاملة مو وعة كا
سبق عن ابن حبان.
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عكراش ب ن ذؤيب التميمي
" - 103عكراش بن ذؤيب التميم .
م مم يف

اإلصابة

( ،)5653و أس

الاابة

رقم ()3740

و االستيعاب رقم (. )2062
قا اهماع ال مذي رقم ( )1848يف األطعمة

[ ]1

باب ماماء يف التسمية

يف الاعاع.

ُمَم ُد ْب ُن َبش ٍار َقا َ  :عن أَيب احل ُ َذ ْي ِل ال َع َيء ْبن ال َف ْض ِل ْب ِن َع ْب ِد املَ ِل ِك
حدثنا ُ
اش ْب ِن ُذ َؤ ْي ٍ
اشَ ،ع ْن أَبِ ِيه ِع ْك َر ِ
ا ْب ِن أَ ِيب َس ِوي َة َقا َ َ :ع ْن ُع َب ْيد اهلل ْبن ِع ْك َر ٍ
ب َقا َ :
اا أَمو ِ
بع َنِ بنُو مر َة ب ِن ُعبي ٍد بِص َد َق ِ
ت َع َل ْي ِه
احل ْم إِ َىل َر ُسو ِ اهلل
َ ،ف َق ِد ْم ُ
َْ
َْ َ
َ ُ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ني املُ َه ِ
ام ِري َن َواألَ ْن َص ِارَ ،قا َ ُ :ثم أَ َخ َذ بِ َيدي َفا ْناَ َل َق ِيب
املَدينَ َة َف َو َم ْد ُت ُه َمالسا َب ْ َ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الو ْذ ِر [ ، ]2
إِ َىل َب ْيت أُ يع َس َل َم َة َف َقا َ َ « :ا ْل م ْن طَ َع ا ٍع؟» َفأُتينَا بِ َج ْفنَة َك َرية ال ِريد َو َ
ت بِي ِدي ِمن َنو ِ
ِم ْن َب ِ
َوأَ ْق َب ْلنَا َنأْ ُك ُل ِمنْ َهاَ ،ف َ
ني َي َد ْي ِه،
احي َها َوأَ َك َل َر ُسو ُ اهلل
ْ َ
خ َباْ ُ َ
ْ
اشُ ،ك ْل ِمن مو ِ ٍع و ِ
ِ ِ ِ
رسى َع َىل َي ِدي اليُ ْمنَى ُثم َقا َ َ « :ي ا ِع ْك َر ُ
اح ٍد
َ
ْ َْ
َف َق َب َض ب َيده اليُ ْ َ
ِ
ِ
[ ]3
ِ ِ
ِ
ِ
الرطَ ِ
ب مم
َف إِن ُه طَ َع ا ٌع َو اح ٌد»ُ ،ثم أُتينَا بِاَ َب ٍق فيه أَ ْل َوا ُن الت ْم ِر  ،أَ ْو م ْن أَ ْل َوان ُّ
[  ]1يف نسخة املستدر  :يف األطعمه.
[  ]2تصحف يف األال ،ونقله املستدر كا او ،والصواب الوذر ألن الوذر  -واو قاع اللحم  -يف
اجلفنة مع ال ريد وليس بمستقل.
[  ]3تصحف يف األال ،ونقله املستدر كا او ،والصواب امل بت.
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ت خ ُك ُل ِم ْن َب ِ
ِيف
ت َي ُد َر ُسو ِ اهلل
ني َي َديَ ،و َما َل ْ
ُعبَيْ ُد اهلل َشك م م َقا َ َ :ف َج َع ْل ُ
ْ
ت فَإِنه [ َ ]1غ ري َل و ٍن و ِ
اشُ ،ك ْل ِمن حي ُ ِ
الابَ ِق َو َقا َ َ « :ي ا ِع ْك َر ُ
اح ٍد»ُ ،ثم أُتِينَا
ُْ ْ َ
ث شئ ْ َ ُ
ْ َ ْ
َي َد ْي ِهَ ،و َم َس َال بِبَ َل ِل كَفيْ ِه َو ْم َه ُه َو ِذ َرا َعيْ ِه َو َرأْ َس ُه َو َقا َ :
بِ َا ٍء َف َت َس َل َر ُسو ُ اهلل
ِ
ِ
« َي ا ِع ْك َر ُ
ار».اام
اش َ ،ا َذ ا ُ
الو ُ و ُء مم ا َغ َريا الن ُ
وأخرمه ابن مامه رقم ( )3274يف األطعمة ،فقا  :حدثنا ُممد بن
بشار ،به ،وسنده عيف مدا ،العيء بن الفضل متهم بو ع اذا احلديث.
وعبيد اهلل بن عكراش ،قا السام  :كان يكذب يف روايته .و ّعفه
ال مذي ،فقا  :حديث غريب ال نعرفه إال من حديث العيء ،وقد تفرد العيء
هبذا احلديث ،وال نعرف لعكراش عن النب

إال اذا احلديث".اام

قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
- 1لقد بالغ احلجوري يف تضعيف اذا احلديث بالعيء بن فضلُ ،مت ِها
إياه بو ع اذا احلديث ،والظاار أن اذا االهتاع فيه مبالتة ِمن الذي اهتمه،
ولذا

ُي ِق م له احلافظان الذاب وابن حجر أي وزن.

فقد قا فيه الذاب يف الكاشف " :ادوق إن شاء اهلل".
ثم قا  " :قا ابن حبان :كا ممن ينفرد بأشياء مناكري عن أقواع مشااري ،ال
االحتجاج بأخباره الت انفرد هبا ،فأما ما وافق ال قاا فيها فإن اعترب هبا
يعجبن
ُ
معترب َأ َر بذلك بأسا".

[  ]1سقات من األال.
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وقا ابن حجر يف التقريب  :عيف.
وقد أورد ابن أيب حاتم يف العيء بن الفضل يف اجلرح والتع يل
( ،)359/6و يذكر فيه او وأبوه مرحا وال تعديي.
وترمم له الذاب يف التذهيب  ،و يذكر اذا القو التليظ.
قا احلجوري" :وعبيد اهلل بن عكراش ،قا السام  :كان يكذب يف
روايته و عفه ال مذي ،فقا  :حديث غريب ال نعرفه إال من حديث العيء،
وقد تفرد العيء هبذا احلديث ،وال نعرف لعكراش عن النب

إال اذا

احلديث".اام
فنرى ال مذي ال يستترب اذا احلديث إال من مهة العيء ،و يرش إىل
عف عبيد اهلل.
وأما السام فربأه اهلل مما نسبه إليه احلجوري من تكذيب عبيد اهلل بن
عكراش ،إنا كذب غريه.
قا

احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب (" :)37/7قلت :قا

السام  ،كان انا رمل يقا له :النرض بن طاار حيدث عن عبيد اهلل بن
عكراش ،وكان يكذب يف روايته".
فالسام ما أطلق الكذب إال عىل النرض بن طاار ،كا يفهم ذلك العقيء،
والنرض اذا قا فيه ابن عدي :يرسق احلديث ،وحيدث عمن ال حيتمله سنه.
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وقا ابن أيب عاام :سمعت منه ،ثم وقفت منه عىل كذب ،ثم رأيته بعدما
عم حيدث عن الوليد بن مسلم با ليس من حدي ه ،فتتابع يف الكذب .انظر
ميزان االعت ال للذاب (.)259- 258/4
قا احلافظ ابن حجر يف التقريب يف ترمجة عبيد اهلل بن عكراش":قا
البخاري :ال ي بت حدي ه ".
واذه العبارة رأيتها يف الضعفاء للبخاري ،ونقل الذاب يف الكاشف
قو البخاري" :ال ي بت حدي ه".
نعوذ باهلل من اذا التهور وقلب احلقائق.
- 2إن لعكراش حدي ني:
 اذا احلديث.


وخخر أورده أبو نعيم يف معرفة الصحابة يف ترمجة عكراش بن

ذؤيب ،عقب اذا احلديث برقم(.)5566
فقا  :حدثنا ُممد بن محيد ،حدثنا عبد الوااب بن أيب عصمة ،حدثنا
النرض بن طاار ،حدثنا عبيد اهلل بن عكراش ،حدثن أيب،قا :اليت خلف
رسو اهلل

فسلم عن يمينه وعن يساره.

أقول:
اذا احلديث وإن كان عيفا ،لكن له شوااد.
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قا ال مذي يف اجلامع ( )327- 326/1رقم (:)295
" حدثنا بندار ،قا  :حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ،قا  :حدثنا سفيان ،عن
أيب إسحاق ،عن أيب األحوص ،عن عبد اهلل ،عن النب

أنه كان يسلم عن

يمينه وعن يساره « :السيع عليكم ورمحة اهلل ،السيع عليكم ورمحة اهلل» .
ويف الباب عن سعد بن أيب وقاص ،وابن عمر ،ومابر بن سمرة ،والرباء،
وعار ،ووائل بن حجر ،وعدي بن عمرية ،ومابر بن عبد اهلل.
ّ
حديث ابن مسعود حديث حسن احيال.
والعمل عليه عند أك ر أال العلم من أاحاب النب

ومن بعدام.

واو قو سفيان ال وري وابن املبار وأمحد وإسحاق" .اام
وحديث سعد بن أيب وقاص رواه مسلم يف كتاب املسامد حديث
(.)582
قا

 :وحدثنا إسحاق بن إبراايم أخربنا أبو عامر العقدي حدثنا

عبد اهلل بن معفر عن إساعيل بن ُممد عن عامر بن سعد عن أبيه قا  :كنت
أرى رسو اهلل

يسلم عن يمينه وعن يساره .حتى أرى بياض خده.

وعىل كل حا فلهذا الصحايب حدي ان :أحدمها :ثابت عنه ،ال يقل عن
درمة احلسن .وثانيها:
املفاريد.

عيف ،وعليه في يصال إيراده يف قسم

عيف

+
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قال أبو عبد الرمحن:
عكراش بن ذؤيب.
ذكره ابن اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل األثر من أصحاب احل يث الواح ،
وقا ال مذي :ال يعرف لعكراش عن النب

إال اذا احلديث ،وكذا قا ابن

عبد الرب يف االستيعاب  ،وذكر ابن حملع يف كتابه أمساء الصحابة الرواة يف
أصحاب احل يث الواح .
قا املُ ْستَ ْد ِر  ":لقد بالغ احلجوري يف تضعيف اذا احلديث بالعيء بن
فضلُ ،مت ِها إياه بو ع اذا احلديث ".
قلتُ :كي؛

تكن فيه أي مبالتة واذا قو العباس بن عبد العظيم ،فا

نحن إال ناقلون عنهم ،وام ذوو الشأن ،قا

احلافظ يف التهذيب :

العباس بن عبد العظيم يقو و ع العيء بن الفضل اذا احلديث حديث
ادقاا قومه الذي رواه عن عبيداهلل.اام
فكيف ماز لل ُم ْستَ ْد ِر بعد ذلك أن يقو  :إن اذا االهتاع فيه مبالتة من
الذي اهتمه ولذا يقم له احلافظان الذاب وابن حجر أي وزن فلو يقم له
احلافظ ابن حجر أي وزن ملا نقله يف هتذيبه دون اع اض ،ونقل الذاب أنه
كان يتفرد بمناكري.
وقا " :روى له ال مذي وابن مامه حدي ا واحدا عن عبيد اهلل بن عكراش
عن أبيه.اام
وقا ابن عبد الرب يف حديث عكراش اذا يف التمهي

( :)354/3و

أر لذكره معنى ألن إسناده عيف ال حيتج بم له وأال العلم ينكرونه.اام
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وماء يف سؤاالت الربذعي ألبي زرعة

رقم( :،)748وقرأا عىل

ُممد بن حييى حديث عكراش بن ذؤيب فلا بلغ خخر احلديث قوله اكذا
الو وء مما غريا النار
رسو اهلل

يقرأه عيل وقا  :أستعظم أن أحدث م ل اذا عن

وأاابه.اام

والعباس بن عبد العظيم اهماع ال بت ،قا فيه الذاب

يف تذكرة

احلفاظ  :وقا النسائ  :ثقة مأمون .وقا ُممد بن امل نى السمسار :كان من
ساداا املسلمني قا الذاب  :كان معدودا يف عقيء أال البرصة و ُف َض ِ
يئهم
و ُنب ِ
يئهم.اام
َ

أما عبيد اهلل فهذه ترمجته من تهذيب التهذيب :
عبيداهلل بن عكراش بن ذؤيب بن حرقوص بن معدة بن عمرو ابن
النملا بن مرة بن عبيد التميم  :روى عن أبيه .وعنه العيء بن الفضل بن أيب
سوية املنقري وأبو احلجاج النرضي أحد الضعفاء.
قا البخاري :ال ي بت حدي ه[  .]1وقا أبو حاتم :شيخ جمهو روى له
ال مذي وابن مامه حدي ا واحدا اخترصه ابن مامه .وقا ال مذي :غريب تفرد
به العيء.
قلتُ :قا السام  :كان انا رمل يقا له :النرض بن طاار حيدث عن

عبيداهلل بن عكراش وكان يكذب يف روايته.

[  ]1وقا مرة يف إسناده نظر كا سيأيت بيانه.
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قا السام  :وحدثن أبو زيد سمعت العباس بن عبد العظيم ،يقو  :و ع
العيء بن الفضل اذا احلديث حديث ادقاا قومه الذي رواه عن عبيداهلل.
وقا العقييل :قا البخاري :يف إسناده نظر .وقا ابن حملع :عبيداهلل بن
عكراش عيف مدا .اام
فهذا الكالم فيه عدة أمور:
- 1أنه له اذا احلديث الواحد عند ال مذي وابن مامه.
- 2أن حدي ه ال ي بت.
- 3أنه جمهو .
- 4أنه تفرد عنه العيء.
- 5أن احلافظ نقل يف ترمجته قو السام كان انا رمل يقا له النرض
حيدث عن عبيد اهلل بن عكراش وكان يكذب يف روايته.
 - 6وقا متلااي يف إكمال تهذيب الكمال  :وقا السام  :ال يكتب
حدي ه.
- 7عىل القو بأن تكذيب السام يعود إىل النرض –كا تملعم  -فعبيد اهلل
خيرج عن حيمل الضعيف مدا كا ترى اذا القو عنه و نر تعديي فيه
يعارض اذا القو .
قا الذاب يف ترمجته من امليزان  :فيه مهالة .وقا ابن حبان :منكر
احلديث .وقا ابن حملع كا يف تهذيب التهذيب  :عيف مدا.
قا البخاري :يف إسناده نظر ،وقا  :ال ي بت حدي ه.وقا أبو حاتم:
جمهو .
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وقا العقييل يف الضعفاء يف ترمجة عبيد اهلل بن عكراش(:)1111
حدثن خدع ،قا  :سمعت البخاري قا  :عبيد اهلل بن عكراش بن ذؤيب يف
إسناده نظر .وقد قا الذاب يف امليزان يف ترمجة عبد اهلل بن داود التار:
"وقد قا البخاري فيه نظر ،وال يقو اذا اال فيمن يتهمه غالبا".
قلتُ:
فيه نظر عند البخاري من أسوأ التخريج قا السيوط

يف ألفيته يف

احلديث:
َوأَ ْس م َموأُ الت ْج م ِمر ِ
يال َم مما َق م ْمد ُو ِا م َف ا
اهت ُم م موا) فِ ي م ِمه ( َنظَ م ْمر)
ُث م مم بِ م َمذ ْي ِن ( َ

رص َف ما
(بِ م َك ِذ ٍب) َو( ا ْل َو ْ ِع) َك يْ َ
مف ُ ي
و( س م ِ
ماق ٌط) َو ( َا الِ م ٌ
مرب)
مك) ( ال ُي ْع تَ م َ ْ
َ َ

وقا يف ترمجة ع ان بن فائد" :وقل أن يكون عند البخاري رمل فيه نظر
إال واو متهم" .وقا يف املوقظة  :وكذا عا َد ُته إذا قا  ( :فيه نظر )  ،بمعنى
أس َوأُ حاال من ( الضعيف ) ".
أنه متهم  ،أو ليس ب قة  .فهو عنده ْ
ونقل قو البخاري يف عبيد اهلل بن عكراش فيه نظر اب ُن امللقن يف الب ر
املنري ( )415/2ونقله كذلك احلافظ يف التهذيب عن العقييل.
أما ما نقله املُ ْس َت ْد ِر من قو البخاري :ال ي بت حدي ه ،فقد قا العراق
يف األربعون العشارية " :وأما عبيد اهلل بن عكراش فقا البخاري ال ي بت
حدي ه ،وقا مرة :يف إسناده نظر".
وقا ابن حبان يف اجملروحني " :منكر احلديث مدا ،في أدرى املناكري
يف حدي ه وقع من مهته أو من العيء بن الفضل ومن أهيا كان فهو غري ُمتج
به عىل األحوا ".
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أما قو املُ ْستَ ْد ِر إن لعكراش حدي ني ثم يسوقها من طريق النرض بن

طاار وقد نقل او القو بتكذيب النرضثم يورد له اذا احلديث ،وقد نقل او
عن أال احلديث قالوا عنه :يرسق احلديث ويستشهد به وله واو مو وع فيه
من ترى من الكذابني.
ويعارض به قو احلفا بأن عكراشا له اذا احلديث الواحد ال يعرفون له
إال او كا تقدع عن احلافظ ال مذي واعتمد قوله اذا ابن اجلوزي فذكره
يف التلقيح فيمن ليس له إال ح يث واح .
وابن حملع يف أمساء الصحابة الرواة ذكره يف أاحاب احلديث الواحد
وابن عبد الرب يف االستيعاب ترمم له يف باب األفراد يف العني وقا  :له
حديث واحد.
فهذا ال مذي وابن عبد الرب وابن حملع وابن اجلوزي

يعرفوا له إال اذا

احلديث الواحد وأنت تعارض أقواحلم هبذا املو وع .
فاحلاصل:
أن عكراشا له حديث واحد بنص احلفا

في لوز اعتبار مرسوقاا

النرض الكذاب معار ة لذلك ،قا ابن عدي يف الكامل " :والنرض بن طاار
معروف بأنه ي ب عىل حديث الناس ويرسقه".
قلتُ :في اعتبار با تفرد به إال إذا كان املُ ْس َت ْد ِر يبيال الكذب عىل
ملصلحة الرد عىل كتاب املفاريد وبعد علم املُ ْس َت ْد ِر بأن
رسو اهلل

حديث عكراش الذي يف املفاريد اهتم بو عه العيء بن الفضل.

وأن احلديث الذي زعمه أنه حديث ثان لعكراش فيه النرض بن طاار
كذاب ،يقو " :إن لعكراش حدي ني أحدمها ثابت عنه" .فأين اذا ال ابت عنه.
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اتق اهلل يا شيخ ال ت بت املرسوقاا واملو وعاا فتترر بمن يقرؤاا قا
تعاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ) .
فالنرض بن طاار كذاب ،قد مملع احلفا بخيف ما و عه عىل عكراش
من أنه ليس له إال اذا احلديث.

)(+++

+
)450

}+ }+
}+
}+
+
}
علي بن طلق اليمامي
" - 114عيل بن طلق اليام .
م مم يف

رقم ( )5705و أس

اإلصابة

الاابة

()3790

و االستيعاب ( ،)1876قا ابن عبد الرب :أظنه والد طلق بن عيل ،وبذلك
مملع العسكري من اإلصابة .
قا اهماع أبوداود

حدثنا

رقم (:)1005

ع ان بن أيب شيبة ،قا  :حدثنا مرير بن عبد احلميد ،عن عاام

األحو  ،عن عيسى بن حاان ،عن مسلم بن سيع ،عن عيل بن طلق
قا  :قا رسو اهلل

،

« :إ ذا فسا أحدكم يف الصية فلينرصف فليتو أ و ليعد

ايته».اام
وأخرمه ال مذي (1164و )1166يف كتاب الر اع ،قا  :وسمعت
ُممدا يقو  :ال أعرف لعيل بن طلق ،عن النب

غري اذا احلديث

الواحد.اام املراد
وأخرمه النسائ يف الكربى رقم ( 8975- 8974و 8976و)8977
وابن حبان رقم ( 2237و 4199و )4201من طريق عبد امللك بن مسلم ،عن
أبيه ،عن عيل بن طلق.
وقا يف التهذيب يف ترمجة عبد امللك اذا :روى عن أبيه ،وقيل :عن
عيسى بن حاان واو الصحيال ،ومسلم بن سيع وعيسى بن حاان جمهوال

عيل بن طلق الياممي
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حا ولفظة « :التأتوا النساء يف أدباران» (  )1ثابته بشوااداا عن خمليمة بن ثابت
وأع سلمة ،وابن عباس ،وابن عمرو وخخرين ذكرام العيمة األلباين يف آداب
الزفاف ص(.)101
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 ) 1إن ال مذي حكم حلذا احلديث بأنه حسن ،و ينقل احلجوري اذا
احلكم عن ال مذي.
 )2إن احلجوري انا قد خالف العلاء.
فاململي ،والذاب ينقين توثيق ابن حبان ملسلم بن سيع ،وال يعار انه،
بل يكتفيان هبذا النقل ،ولو كان حلا اع اض ألفصحا به.
وكذلك فعل احلافظ يف تهذيب التهذيب .
ويف التقريب قا فيه :مقبو  .وقا الذاب  :وثق.
و يقل أحد منهم :إنه جمهو حا .
فمجهو احلا واو املستور ال ُترد روايته ،بل يتوقف فيها ،وبعض العلاء
قبلها.

(  )1اذه اجلملة ليست يف حديث أيب داود ،وا يف حديث ال مذي وغريه ،و يورداا احلجوري يف
املتن املنتقد ،ال من ال مذي ،وال من غريه.
قلتُ  :قد است نيتها من احلديث ولو تكن منه ملا است نيتها منه وأرشا إىل شوااداا دون ما قبلها واذا
وا ال.
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قا احلافظ ابن حجر يف خنبة الفكر (ص:)50
ِ
ِ
ِ
واح ٌد َعنْ ُه؛ فم ْجهو ُ ال َع ِ
فصاعدا
اثنان
ني؛ أَ ْو
"فإن ُس يم َ الراوي وا ْن َف َر َد
ْ
َ
تور".
و ُي َوث ْق؛ فم َم ْجهو ُ احلا ِ ُ ،
واو املَ ْس ُ
ثم قا يف نزهة النظر (ص )50معلقا عىل اذا الكيع:
"(فإن سم ) ال راوي( وانفرد) راو (واحد) بالرواية (عنه) ؛ فهو(جمهو
العني)؛ كاملبهم ،في يقبل حدي ه إال أن يوثقه غري من ينفرد عنه عىل األاال،
وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأاي لذلك.
(أو) روى عنه (اثنان فصاعدا و

يوثق)؛ فم(او جمهو احلا  ،واو

املستور) ،وقد قبل روايته مجاعة بتري قيد ،ورداا اجلمهور.
والتحقيق أن رواية املستور ونحوه مما فيه االحتا ال يالق القو برداا
وال بقبوحلا ،بل ا موقوفة إىل استبانة حاله كا مملع به إماع احلرمني.
ونحوه قو ابن ايح فيمن مرح بجرح غري مفرس".
وكذلك حكم احلجوري باجلهالة عىل عيسى بن حاان راوي اذا
احلديث عن مسلم بن سيع ،مع أنه قد وثقه العجيل ،وابن حبان ،وقد روى عن
سبعة من الصحابة والتابعني ،عىل رأسهم عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل ابن
عمرو بن العاص ،وروى عنه ثانية ،وقا احلافظ فيه :مقبو  .وقا الذاب :
وثق.
واذا واهلل أعلم بناء منها عىل أنه
توثيق العجيل.

يوثقه إال ابن حبان ،و يالعا عىل
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ف احلجوري شار اذا احلديث الذي رواه عيل بن طلق.
ّ )3ع َ
وأورده يف عيف املفاريد ،و يكلف نفسه بالبحث عن شوااد تعضده،
وترفعه إىل درمة الصحيال لتريه ،مع أن اذا الشار الذي مملع بضعفه،
له شواهد (  ،)1منها:
 ،متفق عليه.

 األو  :حديث أيب اريرة
رواه البخاري

يف صحيحه يف كتاب الو وء ،حديث(.)135

رواه البخاري

يف صحيحه كتاب الاهارة ،حديث(.)225

وأبو داود

يف السنن يف كتاب الاهارة ،حديث (.)60

وال مذي

يف اجلامع حديث(.)76

وأمحد

يف مسن ه (.)308/2

ونصه« :ال تقبل صالة أح كم إذا أح ث حتى يتوضأ».
ُّ


ال اين :حديث عبد اهلل بن عمر

.

رواه مسلم يف صحيحه  ،حديث(.)224
واهماع أمحد يف مسن ه حديث(.)51/2
وأبو داود الاياليس يف مسن ه حديث (.)1874

(  )1إال مجلة « :وليعد ايته»  ،عىل أ ا

تذكر يف رواية ال مذي.
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وابن مامه يف السنن حديث(.)272
وابن خمليمة يف صحيحه (.)8
ونصه « :ال تقبل اية بتري طهور ،وال ادقة من غلو ».
ُّ


ال الث :حديث أيب املليال.

أخرمه اهماع أمحد يف مسن ه ( ،)74/5وإسناده احيال.
اجَ ،حد َثنِ ُش ْعبَ ُةَ ،ع ْن
قا
َ :حد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍرَ ،حد َثنَا ُش ْعبَ ُةَ ،و َحج ٌ
ِيف بي ٍ
ث َع ْن أَبِ ِيه ،أَن ُه َس ِم َع النبِ
حي يد ُ
ت أَ َبا املَْ ِل ِ
ت
َقتَا َد َةَ ،قا َ َ :س ِم ْع ُ
َْ
يالَ ُ ،
َي ُقو ُ  « :إِ ن ا هللَ َال َي ْق بَ ُل َا َي ة بِ َت ْ ِري طُ ُه ٍ
ور َ ،و َال َا َد َق ة ِم ْن ُغ ُل و ٍ »
والنسائ :

يف اجملتبى (.)139( )87/1

قا  :أخربنا قتيبة ،قا  :حدثنا أبو عوانة ،عن قتادة ،به.
وابن مامه

( ،)271( )248- 247/1بإسناده إىل شعبة بن قتادة ،به.

وأبو داود

يف السنن ،حديث (.)59

قا  :حدثنا مسلم بن إبراايم ،حدثنا شعبة ،به.
وروي يف مصادر أخرى.
وبناء على هذا البيان أقول:
ال يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف عيف مفاريد.
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قال أبو عبد الرمحن:
عيل بن طلق اليام .
حديثه« :إ ذا فسا أحدكم يف الصية فلينرصف فليتو أ وليعد ايته» وفيه

عند ال مذي « :وال تأتوا النساء يف أعجازان  ،فإن اهلل ال يستح من احلق».
واحلديث أخرمه أبو داود رقم ( ،)1005وال مذي رقم ( )1164وخخرون من
طريق عيسى بن حاان عن مسلم بن سيع عن عيل بن طلق.
وقد أو حنا االختيف فيه يف الابعة ال انية للمفاريد ،وعيسى بن حاان
جمهو حا ؛ روى عنه مجع و يوثقه معترب.
ومسلم بن سيع جمهو ؛ روى عنه عيسى بن حاان فقط ،و يوثقه معترب،
قا ابن عبد الرب يف ترمجة عيل بن طلق من االستيعاب ( :)1870وأما
عيل بن طلق فإنا يروي عنه مسلم بن سيع .اام
وقا احلافظ يف التهذيب :روى عن عيل بن طلق وعنه ابنه عبد امللك
وعيسى بن حاان والصحيال أن رواية عبد امللك عن عيسى عن مسلم ،وذكره
ابن حبان يف الثقات و يملد عىل ذلك فأين موافقته عىل توثيق ابن حبان يف
اذا ال سيا وقد قا عنه يف التقريب مقبو حسب ااايحه ،فهو خيالف
ابن حبان بذلك وال يوثقه ،وابن حبان نفسه قا فيه :يف مشااري األمصار قليل
الرواية يترب ،وأما الذاب يف امليزان فنقل جتهيل ابن القاان له ،وقا  :ذكره
ابن حبان يف الثقات .
قلتُ :اكذا او يف الكربى للنسائ

ومصادر أخرى للحديث؛ عن

عبد امللك بن مسلم بن سيع عن عيسى بن حاان عن مسلم بن سيع عن
رمحه احلافظ ابن حجر انا وغريه.
طلق بن عيل .اذا الذي ّ
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فقا اخلايب البتدادي يف تارخيه (:)398/10
"اكذا روى احلديث وكيع بن اجلراح عن عبد امللك بن مسلم عن أبيه
و يسمعه عبد امللك عن أبيه وإنا رواه عن عيسى بن حاان عن أبيه مسلم بن
سيع".
و قد أو حنا ذلك يف خترلنا عىل حديث عيل بن طلق يف الابعة ال انية،
وإنا القصد انا أن مسلم بن سيع اذا او جمهو  ،روى عنه واحد جمهو
واو عيسى بن حاان نقل ال مذي يف العلل الكبري أن البخاري قا :
رب؛ فاحلديث عيف جلهالة مسلم بن سيع
جمهو  ،و يو يثق مسلا معت ٌ
ومهالة حا عيسى بن حاان ،وقد ّعف حديث عيل بن طلق اذا مجاعة من

أال العلم؛ منهم:
ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم ( ،)2412أعله بمسلم بن سيع،
ثم قا  :فاحلديث إذا ال يصال.
وأنا أتعجب من قو املُ ْس َت ْد ِر عن مسلم بن سيع:
جمهو حا  ،واو يعرف قو َ ابن حجر يف مقدمة تقريبه ؛ فيمن قا عنه:
يقل أحد منهم أنه

مقبو  ،أنه عنده إن توبع وإال فلني.
فقوله اذا مكابرة للحقيقة العلمية والواقع ،وخمالفة الاايح احلافظ

وغريه ،فإن احلافظ نفسه قد أقر إعي احلديث بإعي من أعله بجهالة
مسلم بن سيع.
فقا ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم (َ " :)2412و ُمسلم بن
جم ْ ُهو المْ َحا ".
َسيع المْ َحن َِف ّ  ،أَ ُبو عبد املْلك َ
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ثم تبعه احلافظ يف التلخيص احلبري رقم ( )430فقا َ " :وأَ َعل ُه ا ْب ُن
ِ
ِ
ف" .و يتعقبه.
احلن َِف َال ُي ْع َر ُ
ا ْل َقاان بِأَن ُم ْسل َم ْب َن َسي ٍع ْ َ
يف ضعيف اجلامع و ضعيف أبي

و ّعف احلديث العيمة األلباين

داود فقا  :واذا إسناد رماله كلهم ثقاا؛ غري مسلم بن سيع ،قا يف
التهذيب  :روى عن عيل بن طلق .وعنه ابنه عبد امللك وعيسى بن حاان.
والصحيال أن رواية عبد امللك عن عيسى بن مسلم .ذكره ابن حبان يف
الثقات .
وقا  :اذا الرمل ليس باملشهور،

يرو عنه غري عيسى وابنه عبد امللك -

عىل اخليف املذكور؛ مع أن احلافظ احال أن بينها عيسى بن حاان ،-
ونحن وإن كنا ال ندري حجته يف ذلك؛ فالرمل برواية اذين عنه خيرج من
اجلهالة العينية إىل اجلهالة احلالية؛ وقد اشتهر ابن حبان بتسااله يف توثيق من
كان يف منمللة من ااتني املنمللتني ،كا بينا ذلك يف املقدمة؛ في تامئن النفس
ليعتاد عىل توثيقه فقط ،ولذلك

يوثقه احلافظ يف التقريب  ،بل قا فيه:

"مقبو " ؛ أي :يف احلديث  -كا نص يف املقدمة".اام
وقول املُسْتَدْرِك  :أن جمهو احلا ال ترد روايته بل يتوقف فيها ،وبعض

العلاء قبلها.

أقول :اذه كتب احلديث والتخاريج نا حة بضعف أحاديث جماايل
احلا إنا يف الشوااد اذا او األال الذي نقله املُ ْستَ ْد ِر نفسه عن اجلمهور
وخالفهم ،انا مع أنه يضعف بمجهو احلا يف م وا ع ك رية من تعليقه
وحتقيقه عىل كتاب الشريعة الآلمري وغري ذلك ،لكن استدراكه انا انعمل
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فيه عن مجلة من األاو الت يأخذ هبا يف غريه ،فهو استدرا من نوع خاص
مستقى من بعض أمراض الصدر.
وقا ابن ك ري يف تفسريه  :يأمر تعاىل بالت بت يف خرب الفاسق ليحتاط له
لئي حيكم بقوله يف فيكون يف نفس األمر كاذبا أو خمائا بقوله فقد اقتىض
والؤه وقد ى اهلل عن اتباع سبيل املفسدين ومن اا انا امتنع طوائف من
العلاء من قبو رواية جمهو احلا الحتا فسقه يف نفس األمر وقبلها
خخرون.اام
وقا ابن رمب يف شرح العلل وكذلك ظاار كيع اهماع أمحد أن خرب
جمهو احلا ال يصال وال حيتج به.
وأج ني مضطرًا إىل ذكر مناذج مقنعة ملبتاي احلق يف بيان جماهيل
احلال الذين قد يعرب عنهم احلافظ يف التقريب بم( :مقبو ) ام عند أال
العلم من املجاايل؛ يقا عنه( :جمهو حا ) ،أو (مقبو ) واو من

يرو عنه

إال واحد و يو يثقه معترب أو روى عنه أك ر من واحد و يوثقه معترب ،ويعده
أال احلديث من اجملاهيل الذين ترد روايتهم:
 - 1أبان بن طارق:
قا احلافظ يف التقريب " :جمهو حا " .وساق له ابن القاان
يف بيان الوام واههياع حتت رقم ( )956حدي ا واحدا ،وقا " :وأما
أبان بن طارق فمجهو ال يعرف إال بحدي ني أو ثيثة".
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 - 2إبراهيم بن سالم:
قا ابن القاان رقم( )2373حتت بعض طرق « :طلب العلم فريضة
عىل كل مسلم» ،قا  " :واخلرب املذكور عيف للجهل بحا إبراايم
ابن سيع".
 - 3أمحد بن نافع:
قا ابن القاان  :حديث ( )1025وإنا علته أنه من رواية أمحد بن أيب
نافع عن عفيف بن سا  ،و ت بت عدالته.
 - 4إسحاق بن مالك:
أعل ابن القاان حديث ( )1338بإسحاق بن مالك ،وقا " :ال يعرف
حاله".
 - 5إسحاق بن كعب بن عجرة:
قا احلافظ يف التقريب " :جمهو احلا " .وأعل احلديث به ابن
القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم ( ،)1132ونقل أن اهماع
عبد احلق األشبييل أعل احلديث به يف األحكام الكربى

 ،وقا

الذاب يف امليزان  " :تابع مستور ،وعنه ابنه سعد ،تفرد بحديث سنة
املترب " .أخرمه أبو داود ( ،)1300وال مذي (.)604
 - 6خالد بن سعيد بن أبي مريم املدني:
قا احلافظ" :مقبو " .واو مما أعل ابن القاان به حديث « :ال يتم بعد
احتيع» رقم ( ، )1316وقا  " :فخالد بن سعيد بن أيب مريم وابنه
عبداهلل بن خالد جمهوالن".

+
)460
 - 7خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة اجلهين يف حديث الرمي:
قا احلافظ ابن حجر ":مقبو ".
وقا ابن القاان حتت حديث ( " :)23/8عن عقبة أن اهلل يدخل
بالسهم الواحد ثيثة نفر اجلنة معي احلديث وخالد بن زيد اذا الذي
يروي عن عقبة يذكره البخاري وابن أيب حاتم بأك ر من رواية أيب
سيع عنه فهو عندمها جمهو احلا ".
 - 8أمة الواحد بنت يامني:
قا احلافظ

يف التقريب " :مقبولة" .وذكراا الذاب يف فصل

النسوة املجهوالا من ميزان االعت ال .
 - 9حبابه بنت عجالن:
قا احلافظ يف التقريب " :ال يعرف حاحلا" .وذكراا الذاب

يف

املجهوالا من امليزان .
 - 10حبيبه بنت ميسرة الفهرية:
قا احلافظ" :مقبولة" .وذكراا الذاب يف املجهوالا.
 - 11حسناء بنت معاوية:
قا احلافظ" :مقبولة" .وذكراا الذاب يف املجهوالا ،وقا " :تفرد
عنها عوف األعرايب".
 - 12محيدة عن أم سلمة:

قا احلافظ" :مقبولة" .وقا الذاب  " :يف املجهوالا تفرد عنها

ُممد بن إبراايم التيم ".
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 - 13محيضة بنت ياسر:

قا احلافظ" :مقبولة" ،وقا الذاب  " :يف املجهوالا تفرد عنها ابنها

اانئ بن ع ان".
 - 14دحيه العنربية:
قا احلافظ" :مقبولة" ،وقا الذاب  " :يف املجهوالا تفرد عنها
عبداهلل بن حسان العنربي".
- 15الرباب بنت صليع:
قا احلافظ" :مقبولة" .وقا الذاب  " :يف املجهوالا عن عمها
سلان بن عامر ( أي حديث الفار عىل التمراا والرطباا) ال تعرف
إال برواية حفصة بنت سريين عنها".
 - 16الرباب جدة عثمان بن حكيم:
قا احلافظ" "مقبولة" ،وقا الذاب  " :يف املجهوالا وعنها ع ان
بن حكيم".
 - 17رقية بنت عمر:
قا احلافظ" :مقبولة" .وقا الذاب  " :يف املجهوالا تفرد عنها
عبيد اهلل بن عمر".
 - 18رميثة بنت احلارث:
قا احلافظ" :مقبولة" .وقا الذاب " :تفرد عنها أخواا عوف بن
احلارث يف احلدية".
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 - 19زينب بنت كعب بن عجرة:
قا احلافظ" :مقبولة" .وقا الذاب  " :يف املجهوالا قا ابن حملع
جمهولة".
- 20سائبة موالة الفاكهة بن املغرية:
قا احلافظ" :مقبولة" .وذكراا الذاب يف املجهوالا ،وقا " :تفرد
عنها نافع".
 - 21مسية بصرية:
قا احلافظ" :مقبولة" .وقا الذاب  " :يف املجهوالا تفرد عنها ثابت
البناين وحيتمل أ ا الت روى عنها ك ري بن زياد".
 - 22صفية بنت علية:
قا احلافظ :مقبولة وقا الذاب

يف املجهوالا ال تعرف إال من

رواية عبيد اهلل بن حسان عنها.
 - 23قريبة بنت عبد اهلل بن وهب:
قا احلافظ :مقبولة وقا الذاب يف املجهوالا تفرد عنها ابن أخيها
موسى.
 - 24كيّسة بنت أبي بكره الثقفية:
قا احلافظ :ال يعرف حاحلا ،قا الذاب  :تفرد عنها ابن أخيها بكار بن
عبد العمليمل.
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 - 25أمحد بن سعيد املدني:
قا احلافظ :جمهو احلا وقا الذاب  :يف امليملان منكر احلديث
غري معروف .ومج لة من اؤالء يقو فيه الذاب يف الكاشف ُو ّثق.
 - 26أنس القيسي هو ابن جندل:
قا احلافظ :مقبو وقا الذاب يف امليزان  :جمهو  ،قاله أبو حاتم.
 - 27أنس بن حكيم الضيب البصري:
قا احلافظ :مستور ،وقا الذاب يف الكاشف  :مهله بن املدين
وابن القاان و يتعقب عليها وانظر بيان الوهم رقم ( )1576قا
جمهو

و عف به بعض طرق احلديث وقا

التقريب

ااحب حاشية

يوثقه سوى ابن حبان وحكم بجهالته عيل بن املدين

وابن القاان واململي.
 - 28أيوب عن القاسم الشامي:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :وعنه زيد بن أيب أنيسة
يف « املحافظة عىل أربع بعد الظهر» ال يعرف واو يف ثقاا ابن حبان.
 - 29الرباء بن زيد البصري بن بنت أنس:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :ما روى عنه سوى
عبد الكريم اجلملري ،وقا ابن حملع :جمهو وذكره ابن حبان يف
ال قاا.
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- 30الرباء السّليطي:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :تفرد عنه سيار بن
سيمة ،واو يف ثقاا ابن حبان.
 - 31برمه األسدي اسم أبيه ليث:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :تابع ال يعرف.اام
واو يف ثقاا ابن حبان.
 - 32بكر بن سليم الصواف:
قا احلافظ :مقبو .اام
وروى عنه مجع قا ابن عدي عامة ما يرويه غري ُمفو وال يتابع
عليه.
 - 33بكري بن وهب اجلزري:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :عن أنس بن مالك
وعنه عيل أبو األسود فقط ل ّهل ،وقا ابن القاان يف بيان الوهم
رقم ( )1946حتت حديث أنس « :األئمة من قريش أن حلم عليكم حق ا
ولكم عليهم م ل ذلك ما إن اس محوا رمحوا» ،قا ابن القاان :وبكري
اذا او اجلملري غري معروف احلا .
 - 34بالل بن مرداس:
قا احلافظ :مقبو  .وقا بن القاان يف بيان الوام رقم ( )1325يف
علة حديث أنس « :من ابتتى القضاء وسأ فيه شفعاء وكل إىل نفسه ومن
يسد ده» قا  :وبي بن مرداس الفملاري جمهو
أكره عليه أنمل اهلل ملكا ّ

عيل بن طلق الياممي

'
(465

احلا  ،وقا الذاب يف امليزان  :ال يصال حدي ه قاله األزدي له عن
أنس أو عن رمل عنه وعنه السدي وعبد األعىل ال علب .
 - 35متيم أبو سلمة الفهري موىل فاطمة بنت قيس:
قا احلافظ :مقبو  .وذكر الذاب يف الكاشف  :أنه تفرد عنه جمااد.
 - 36ثعلبة بن عباد العبدي البصري:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب

يف امليزان  :سمع سمرة وعنه

األسود بن قيس فقط بحديث الكسوف الاويل قا ابن املدين  :األسود
يروي عن جماايل .وقا ابن حملع :ثعلبة جمهو .
قلتُ :وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وتعقب ابن القاان عىل األشبييل

سكوته عىل حديث « :بينا أنا وغيع من األنصار نرم غر ني لنا  »..احلديث،

فقا  :وسكت عنه وما م له ُا يح َال؛ فإنه حديث يرويه ثعلبة بن عباد عن سمرة
واو رمل من البرصة عبدي النسب ال يعرف بتري اذا روى عنه األسود بن قيس
واو وإن كان ثقة فإنه قد عهد يروي عن جماايل قاله ابن ا ملدين وثعلبة اذا
منهم وملا ذكر أبو ُممد بن حملع اذا احلديث ،قا يف ثعلبة املذكور :إنه
جمهو  .واو كا قا .
 - 37مثامة بن كالب:
قا احلافظ :مقبو وقا الذاب

يف امليزان  :عن أيب سلمة يف

األرشبة وعنه حييى بن أيب ك ري .قا البيهق  :جمهو .
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 - 38ثور بن عفري:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :والد شقيق عن أيب
اريرة ما روى عنه سوى ولده.
 - 39جابان:
قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :ال يدرى من او ،وثقه
ابن حبان ،وله حديث عن عبداهلل بن عمرو  « :ال يدخل اجلنة منان وال
عاق وال مدمن مخر» واو علته فقد أعله به ُمقق مسند أمحد ،وقا
األلباين يف الصحيحة رقم ( :)673وعلة اذا احلديث مابان اذا
فإنه ال يدري من او كا قا الذاب  ،ونقل عن ابن خمليمة قا  :ليس
اذا اخلرب من رشعنا ألن مابان جمهو .
 - 40جرب بن عبيدة:
قا احلافظ :مقبو  ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقا الذاب يف
امليزان " :عن أيب اريرة بخرب منكر ال يعرف من ذا ،وحدي ه « وعدنا

بتملوة احلند»" .قلتُ :أخرمه النسائ يف اجملتبى رقم ()3175

و الكربى رقم ( )4378واو عيف.
 - 41جعفر بن حييى بن ثوبان:

قا احلافظ :مقبو  .وقا الذاب يف امليزان  :عن عمه عارة وعنه
أبو عاام وغريه قا ابن املدين  :جمهو .
قلت :وعمه لني فمن مناكري معفر عن عمه عن موسى بن باذان عن
يعىل بن أمية أن رسو اهلل

قا  « :احتكار الاعاع يف احلرع إ حلاد».
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قا الذاب  :اذا حديث واا اهسناد ،قا ابن املدين :

يرو عن

معفر غري أيب عاام .وذكره يف علة احلديث ابن القاان يف بيان
الوهم واإليهام رقم ( ، )876و ّعفه األلباين يف ضعيف سنن أبي
داود ( )439ونقل املناوي يف فيض الق ير تضعيف ابن القاان
له؟؟؟
فهذا غيض من فيض.
ممن قا فيهم احلافظ ابن حجر مقبو  ،ومنهم من ذكره ابن حبان يف
الثقات وقا عنهم األئمة إ م جماايل.
وحكموا عىل أسانيد أحاديث من طريقهم بالضعف جلهالتهم ،ولقد
مهمت أن أمجع كل من قا فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب مقبو يف
مملء مفرد وأذكر من قا إنه جمهو ومن عف حدي ه الذي من طريقه به سواء
انفرد به أو كان يف الشوااد.
لوال يق الوقت عندي ويف اذا القدر رد كايف بإذنه اهلل تعاىل عىل تلك
الدعاوى العريضة الت يدندن هبا املُ ْستَ ْد ِر ومن ذلك يف اذا املو ع عند
حديث عيل بن طلق فقا إن احلجوري انا خالف العلاء فاململي والذاب

ينقين توثيق ابن حبان ملسلم بن سيع وال يعار انه .
قلتُ :وقد أبرزا أنه جمهو وأن ابن حجر نفسه وقبله ابن القاان أعي

احلديث بمسلم بن سيع ،وأن الذاب قد نقل وحكم و عف او وابن القاان
وغريام هبذا الصنف أحاديث.
وقا املُ ْستَ ْد ِر  ":وكذلك حكم احلجوري باجلهالة عىل عيسى بن حاان
راوي اذا احلديث عن مسلم بن سيع..إلخ
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أقول :اذا حكم البخاري عىل عيسى بن حاان أنه جمهو  ،قا ال مذي

ُممدا عن اذا احلديث فقا عيل بن طلق
يف العلل رقم ( " :)41سألت ُ
اذا أراه غري طلق بن عيل وال أعرف لعيل بن طلق إال اذا احلديث وعيسى بن

حاان الذي روى عنه اذا احلديث رمل جمهو " .في يرفعه عن ذلك توثيق
ابن حبان له يف الثقات بعد اذا النص من البخاري.
ولو نتبع ذلك من مصادره لبلغ سفرا كبريا من أحكاع أئمة احلديث عىل
أحاديث بالضعف جلهالة حا بعض رواهتا ممن قد قا فيه احلافظ مقبو أو
جمهو احلا أو مستور ،وممن او يف ثقاا ابن حبان.
أال فاتق اهلل ياشيخ ودع املاالطة واجل ال بالباطل فأنت نفسك تعل مبن
قال فيه احلافظ مقبول كما ذكرت يف:
حاشيتك الذريعة

رقم ( )1072عفت احلديث وذكرا من علته أن

قلت :قا فيه احلافظ ":مقبو  ،:و عفت حديث عمر بن
فيه عباد بن يوسفَ ،
وقلت" :ذكره ابن حبان يف ال قاا ،وذكره ابن أيب حاتم ،وقا :
سليان الرق ،
َ
كتبت عنه و

يذكر فيه مرحا وال تعديي ،فهو يف حكم املجهو "اام من

الذريعة (.)128/4
وقلت فيه:
عفت يف الذريعة ( )218/4بعبد الرمحن بن أيب رافع،
و
َ
َ
" قا احلافظ فيه :شيخ حلاد بن سلمة مقبو  ،وسلمى عمته ،قا احلافظ فيها:
مقبوله".اام
و عف يف الذريعة ( )295/4حديث رويفع بن ثابت بوفاء بن رشيال
بأن يف إسناده وفاء بن رشيال سكت عنه ،الذاب يف الكاشف و تذهيب
التهذيب  ،وقا احلافظ ابن حجر :مقبو  ،وفيه ابن حليعة ويف خخر ختريج
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احلديث قيل :إال أن احلديث ال يرتفع عن رتبة الضعيف جلهالة وفاء بن
رشيال.اام
وقلت أيضا يف الذريعة ( )336/3يف التعليق عىل حديث أيب اريرة:
َ
يف إ سناده أبو كريمة ال يعرف والصواب أبو كرمة يروي عن زاذان ويروي عنه
انظر تاريخ البخاري و اجلرح

العيء بن عبد الكريم ،واو جمهو
التع يل .اام
مع أ ا

يقوال فيه جمهو وإنا

يذكروا فيه مرحا وتعديي ،وقا ابن

أيب حاتم عن أيب زرعة :ال أعلم أحدا ساه.
و عفت حديث عبد اهلل بن عمرو

يف الذريعة ( )241/2بيحيى

قلت :ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل و يذكر فيه مرحا
بن القاسم َ
وال تعديي وذكر أنه روى عنه عمر بن عبد العمليمل فهو شبه املجهو .
ذكرا اذه العلة إ افة لعمرو ب ن يمليد النرصي.
وقلت يف الذريعة ( )206/2يف التعليق عىل حديث عمران بن حصني
َ
 :يف إسناده أبو مراوان عبد امللك بن حبيب قا احلافظ فيه مقبو  ،لكن
احلديث احيال...
و عفت أثر ُممد بن عبيد يف الذريعة

( )403/2بمحمد بن نافع

وقلت :جمهو .
ال قف ،
َ
وقلت يف حديث أيب رزين يف كتابك الذريعة ( :)10/3وفيه وكيع بن
َ
عدس وثقه ابن حبان ،وقا

احلافظ :مقبو  ،وقا الذاب  :وثق ،وقا

يف امليزان  :ال يعرف ،وقا ابن القاان :جمهو احلا  ،وتابعه األسود بن
عبد اهلل بن حامب ..ذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقا

الذاب ُ :مله
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الصدق ،وقا احلافظ :مقبو ويف الاريق إليه جمهوالن ومها دحلم بن
األسود ،وعبد الرمحن بن عياش السمع  .اام
مع أن عبد الرمحن بن عياش قا فيه احلافظ يف التقريب  :مقبو  ،فلم
تفرق انا بني املقبو واملجهو .
وعند حديث العباس بن عبد املالب يف كتابك الذريعة ( :)47/3قا
فقلت :واو حديث عيف؛ يف إسناده عبد اهلل بن
فيه ال مذي حسن غريب!
َ
عمرية ،قا احلافظ فيه مقبو  ،وقا الذاب فيه مهالة ،وقا البخاري ال يعرف
له ساع من األحنف بن قيس.
ويف الذريعة أيضا ( ) 186/3يف التعليق عىل حديث ابن عباس :إسناده
فيه

عف فيه شيخ املصنف أبو القاسم العايش ،ترمم له اخلايب وذكر

رواية ثيثة من ال قاا عنه و يذكره بجرح وال تعديل ...وفيه قيس بن الربيع
تتري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ماليس من حدي ه فحدث به واو متابع ...الخ.
وقلت يف الذريعة
َ
إسنادا حديث أيب الدرداء

( )299/3يف التعليق عىل حديث أيب الدرداء:
عيفان فيها نمران بن عتبة الذماري قا فيه

احلافظ :مقبو أي إذا توبع ..اام فضعفت إسناده بمن قا فيه احلافظ مقبو ،
وإنا حسنته بشااديه.
وقلت يف الذريعة أيضا ( )345/3يف حديث عبد اهلل بن عمرو :يف
َ
إسناده حي بن عبد اهلل املعافري قا فيه الذاب قا ابن معني ليس به بأس،
وقا البخاري فيه نظر ،وقا احلافظ ادوق هيم ،فاحلديث يف نظري عيف
وأستبعد اذا من عمر.
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وقلت يف الذريعة ( )346/3يف التعليق عىل حديث ابن مسعود :يف
َ
إسناده عاام بن هبدلة ادوق له أوااع ،فف حدي ه عف!! لكن يشهد له
األحاديث الصحيحة يف اذا الباب فريتق إىل درمة احلسن.
ولنا على هذا الكالم وقفات:
األوىل :تضعيف حديث عاام بن هبدلة ،مع قو احلافظ ادوق له أوااع،

وتوثيق اهماع أمحد ،وابن معني ،وأيب زرعة ،ويعقوب بن سفيان الفسوي،
وابن حبان.
الوقفة الثانية :أنك تضعف أحاديث عاام بن أيب النجود ،وتدافع عن

أحاديث جمااي ل احلا يف كتابك اذا ،فأهيا أحق باألمن من اذا التأايل
املضارب عاام بن أيب النجود أع املجاايل الذين

تعرف أحواحلم.

الوقفة الثالثة :قولك :لكن يشهد له األحاديث الصحيحة يف اذا الباب

فريتقى إىل درمة احلسن.

وإذا كانت األحاديث الت

تشهد له احيحة ،فلم ال ترقيه إىل درمة

الصحة.
فلو شهد له حديث واحد احيال الرتقى به إىل رتبة الصحة فضي عن
أحاديث مجلة احيحة ،كا يف قولك تشهد له األحاديث الصحيحة،
واحلقيقة أن رواية عاام حسنة لذاهتا فإذا

تكن مجلة شوااد احيحة ترقيه

إىل الصحة فا استفادا من اذه الشوااد شيئا ،وتصري الشوااد عىل اذا من
مجلة ذلك القو مكانك راوح أو مكانك در.

+
)472
وقلت " :يف احلديث الذي بعده إسناده احلكم بن مسعود مستور ،روى عنه
َ
اثنان فقط ،انظر اجلرح والتع يل  ،لكن لبعض ألفاظه متابعة" .واذا إعي
بمستور احلا  ،وانا تتجلد يف الدفاع عن م له.
وقلت يف الذريعة ( )370/3يف التعليق عىل حديث أيب أمامة:
َ
عيف ،فيه عمرو بن عبد اهلل احلرضم  ،يوثقه غري ابن حبان والعجيل،
وقا احلافظ ابن حجر فيه :مقبو  ،وقا الذاب يف الكاشف وثق ،إشارة
إىل توثيق ابن حبان.
عيف ،ساقه اآلمري من

وقلت يف الذريعة ( :)303/1أثر واب
َ
طريق ني مدارمها عىل موسى بن أيب كردع أو موسى بن أيب درع ذكره البخاري
يف التاريخ الكبري ( ) 142/8وذكر أنه روى عن واب بن منبه ،وروى عنه
مروان أبو احلكم وسفيان ال وري فهو جمهو احلا عىل أحسن األحوا  .اام
ويف استدراكك انا تدع أن من روى عنه اثنان ليس بمجهو .
وقلت أيضا بعده يف الذريعة ( )304/1أثر خخر لواب :أثر عيف؛ ألن
َ
يف إسناده أبا حذيفة الصنعاين ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل
( )160/5وقا  :روى عن إبراايم بن عق يل بن معقل بن منبه روى عنه
حييى بن حاام البخاري وعبيد اهلل بن فضالة النسائ  ،فهو مستور أي جمهو
احلا .
مع أن ابن أيب حاتم

يقل فيه مستور ،وإنا ذكر الرواة عنه فقط و يذكر

فيه مرحا وال تعديي .فمجيئك بكلمة مستور ،ثم تفسرياا بأنه جمهو حا
فيها إهياع أ ا من قو ابن أيب حاتم.
وإذا كان اذا التشدد يف أثر من اآلثار فتضعفها بمجهو احلا .
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ويف املقابل تستدر من يضعف بمن حاله كحا موسى بن أيب درع ،وأيب
حذيفة الصنعاين ونحوام يف أحاديث النب
شديد وعيد قوله

الت خيشى فيها الوقوع حتت

« :إ ن كذب ا عيل ليس ككذب عىل أحد من كذب عىل

متعمد ا فليلج النار» وغري ذلك من م ل اذا احلديث وم ل حديث « :كفى
باملرء كذب ا أن حيدث بكل ما سمع».
مع أن اآلثار أيضا ال تنسب إىل قائليها إال بعد ثبوهتا إليهم وإال كان من
تقويل أال العلم ما
حديث رسو اهلل

يقولوه بناء عىل ما

ي بت إليهم لكن التحري يف ثبوا

أوىل من التحري يف اآلثار حذرا من الوعيد الشديد

املذكور.
و عفت أثر احلسن(:ااحب البدعة ال تقبل له اية وال اياع وال
فقلت :عيف ،يف إسناده إبراايم بن ع ان
حج )..يف الذريعة ()309/1
َ
املصييص

أقف له عىل ترمجة والظاار أنه جمهو  ،فهنا تضعف باملجهو

ختمينا ويف استدراكك ترد عىل من عف باملجهو الذي نص أئمة الشأن
عىل مهالته.
ت يف الذريعة ( )587/1أثر األوزاع  :اهيان قو وعمل،
و عف َ
يمليد وينقص ،فمن زعم أن اهيان يمليد وال ينقص فاحذروه فإنه مبتدع.
فقلت  :عيف يف إسناده فديك بن سليان
َ

أقف له عىل ترمجة إال يف

التقريب قا فيه احلافظ مقبو  ،ورممل له بحرف(ي) أي روى له البخاري يف
رفع اليدين .اام
وفديك قد ذكر اململي يف تهذيبه سبعة وعرشين روايا عنه ،منهم
البخاري ،والذايل وقا

كان من العباد ،وذكر احلافظ ابن حجر
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يف تهذيبه أن ابن حبان ذكره يف ثقاته  ،ومع ذلك

يقبله يف أثر معناه

احيال ،لقو احلافظ فيه مقبو  .وال ينفعك قولك :أقف له عىل ترمجة إال
يف التقريب

لعلمك أن التقريب اختصار لم :تهذيب

ابن حجر،

و تهذيب ابن حجر اختصار لام :تهذيب اململي.
السيا وقد نبه ُمرر التقريب فقا  :بل ادوق ،حسن احلديث فقد
روى عنه مجع غفري من ال قاا ،منهم :البخاري خارج الصحيال ،وذكره ابن
حبان يف ال قاا وال نعلم فيه مرحا.اام
وقا الذاب يف الكاشف  :كان من العباد وذكره .
قلت يف التعليق عىل حديث من كتاب الذريعة ( )45/2يف إسناده
و َ
عيسى بن اي قا احلافظ يف التقريب  :ادوق ،وقا الذاب وثق ،يشري
إىل توثيق ابن حبان ،وقا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل  :روى عنه
كعب ب ن علقمة ودراج وعياش بن عباس سمعت أيب يقو ذلك ،و يذكر فيه
مرحا وال تعديي والذي يظهر أن الرمل مستور؛ ألنه

يوثقه غري ابن حبان

واو معروف بتسااله .اام
ويف هذا الكالم أمران:
األول :أنك

تقبل قو احلافظ الذاب وثق ألن اذا إشارة إىل توي ق ابن

حبان ،ويف االستدرا عىل حديث حبة بن خالد اخلملاع من اذا الكتاب
قلت :إن اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني .وك ريا ما تشتب بمن قا فيه
الذاب  :و يثق ،بمن اذا حاله يف استدراكك عىل كتايب املفاريد.
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الثاني :أنه مع قو احلافظ :ادوق ،وقو الذاب  :و يثق ،وذكر اململي

مخسة من ال رواة عنه ،إال أنه ما زا يف حيمل املستور ،أي :جمهو احلا ؛ لعدع
توثيقه ممن

يعرف بالتساال.

ئلت ال تعتضد رواية املستور
وقلت كا يف اإلكليل ص( )80حني ُس َ
َ

باملستور،وترتق لدرمة احلسن لتريه؟
فأمبت  :نعم؛ ألن اذا
َ

عيف خفيف الضعف ،و اذا

عيف خفيف

الضعف ،كا يقا  :عيفان يتلبان قويا فيحصل تعا د بني اذا الضعيف واذا
الضعيف ،ويرتقيان معا إىل درمة القبو  ،إىل مرتبة احلسن لتريه...إلخ.
فف قولك اذا أن رواية املستور ال ترتق إىل درمة القبو إال إن ُعضدا
بترياا.
وبعد ذكر اذه الناذج املفيدة لقارئها أن املستدر

يقم استداركه انا

عىل األنصاف وحترير العلم وإنا أقامه عىل اجلد بالباطل املتوعد عليه
بسخط اهلل عمل ومل كا اال عند أيب داود رقم( )3597حتت باب يف الرمل
يعني عىل خصومة من غري أن يعلم أمراا من حديث ابن عمر

وفيه:

« ومن خاام يف باطل واو يعلمه يمل يف سخط اهلل حت ى ينملع عنه» وأورده
شيخنا التق الملك العا العامل فيا نحسبه مقبل بن اادي الوادع

يف

كتابه املفيد الصحيح املسن مما ليس يف الصحيحني رقم (.)755
ومن اخلذالن املذكور أن املُ ْستَ ْد ِر عند حديث عيل بن طلق اذا ذاب
يأيت بشوااد يف زعمه تعضد احلديث وجتشم يف ذلك ذكر ما يصلال
شاادا ،و يذكره ال احلافظ يف التلخيص رقم ( )340عند احلديث وال
سائر من عف احلديث.
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ومما يد عىل عف احلديث؛ أن مجاعة من العلاء خالفوا ماد عليه،
وقالوا بأن من أحدث يف الصية فخرج وتو أ أنه يبن عىل ما اىل وال يعيد
ايته من أوحلا ،نق ل ذلك النووي

يف شرح املهذب ( )84/4عن

عمر بن اخلااب وعيل بن أيب طالب وابن عمر وسلان الفاريس وابن عباس
وسعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن.
بل إن املستدر

يعل بعض األحاديث يف مسلم بمن قا فيه ابن حجر:

"مقبو " ،وأعل الدارقان

يف التتبع حديث ( « :)64يا أبا ذر؛ إين

أرا رمي عيفا ،وإين أحب لك ما أحب لنفيس  ،ال تأ ّم رن عىل اثنني  ،وال

تولني ما يتيم» أعله ب سا بن أيب سا اجليشاين ،ودافع النووي عن احلديث

من رشح مسلم ،فقا  :قا الدارقان يف كتابه اختلف يف اذا احلديث عىل
عبيد اهلل بن أيب معفر يف اذا اهسناد فرواه سعيد بن أيب أيوب عنه (كا سبق)
أي :عن سا بن أيب سا اجليشاين عن أيب ذر أن رسو اهلل

قا  « :يا أبا

ذر» احلديث ،ورواه ابن احليعة عن مسلم بن أيب مريم عن أيب سا اجليشاين
عن أيب ذر ،و حيكم الدارقان فيه بشىء فاحلديث احيال إسنادا ومتنا
وسعيد بن أيب أيوب أحفظ من ابن حليعة.
فتعقب املُ ْستَ ْد ِر النووي بقوله" :أما كون سعيد بن أيب أيوب أحفظ من

ابن حليعة فاألمر كا قا النووي ،وأما كون احلديث احيحا سندا ومتنا ،ففيه
نظر فإن سا بن أيب سا اجليشاين ،قا فيه احلافظ ابن حجر :إنه مقبو  ،وقد
ذكر احلافظ يف التقريب  :إنه البد ملن يالق عليه اذا الواف من متابع،
وإال فهو لني ،وقد بح ت ك ريا لعيل أمد له متابعا فلم أمد ،ورامعت اجلرح
والتع يل البن أيب حاتم ،و تاريخ البخاري ترمجة سا  ،فلم يذكرا فيه
مرحا وال تعديي.
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ويقو الشيخ أمحد شاكر يف شأن راشد بن سعد احلميص" :ثقة ترمم له
البخاري يف التاريخ الكبري  ،فلم يذكر فيه مرحا ،واذا إمارة توثيقه عنده"
فإن ثبت اذا عن البخاري ،أي :أن سكوته يعد عيمة توثيق ،فإن تصحيال
ٍ
حينئذ يكون اوابا ،ال سيا وقد وثق ساملا ابن حبان والذاب ورواية
النووي
مسلم عنه لعلها مبنية عىل توثيقه إياه.
و على الشيخ ربيع يف بعض هذا الكالم ع ة مالحظات جنملها يف:
 أن ه أعل احلديث بسا اجليشاين باعتبار أن احلافظ قا فيه :مقبو  ،وأن
من وافه احلافظ هبذا الواف أنه إن

يتابع فهو لني ،يض ّعف حدي ه إنا

يصلال يف املتابعة ،وأنت تراه كرر اذا احلكم عىل من قا فيه احلافظ :مقبو ،
من موا ع مما نقلنا عنه  ،وأنه يض ّعف بمن قا احلافظ فيه :مقبو  ،وأنه ال
يصلال إال يف الشوااد ،وال خيالف يف أن من قا فيه احلافظ :مستور أو
جمهو حا أن حدي ه ال يصلال ليحتجاج إال إذا توبع.
و الحظ أن سا بن أيب سا اجليشاين اعتمده مسلم يف صحيحه يف
اذا احلديث ،وقا الذاب يف الكاشف  :ثقة ،وروى عنه مجع .وذكره ابن
حبان يف الثقات  ،وابن خلفون ،وأخرج له ابن خمليمة يف صحيحه .
و مع ذلك الشيخ ربيع يقو بإعي حدي ه يف الصحيال ،وإنا يشفع
للحديث عنده أنه إن ثب ت ما قاله الشيخ أمحد شاكر

يف مقدمة رسالته

املسال عىل اجلوربني ،أن سكوا اهماع البخاري يف تارخيه عن رمل إمارة
توثيقه له عنده.
وبعد ذلك ينضاف توثيق ابن حبان والذاب واعتاد مسلم له حتى يوافق
النووي يف تصحيال احلديث.
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ألنه قا فيه احلافظ من التقريب مقبو  ،و يعترب جمرد اعتاد مسلم له
يف صحيحه رافعا من شأنه إىل درمة االحتجاج بحدي ه ،واستند يف عدع
ثبوا عدالة اذا الرمل إىل قو احلافظ فيه مقبو  ،وإىل سكوا البخاري
وابن أيب حاتم وعدع ذكر مرح أو تعديل فيه ،وعلق احة احلديث ب بوا قو
الشيخ أمحد شاكر ،مضيفا له أنه إن ثبت أن سكوا البخاري عنه أمارة عىل
توثيقه عنده ،وتوثيق ابن حبان والذاب و أ اف إليه رواية مسلم لعلها مبنية
عىل توثيقه إياه ،مع أنه روى عنه أربعة وام عبيد اهلل بن أيب معفر املرصي ثقة،
ويمليد بن أيب حبيب املرصي ثقة كا من التقريب  ،وولده عبداهلل بن سا
واحلارث بن يعقوب.
وانا يف كتابه اذا يدافع عن من قا فيه احلافظ مقبو  ،ولو

يتابعه أحد،

شوااد ولو من طريق من قيل فيه كذاب ،أو م و أو
ويذاب يتلمس للحديث
َ
شوااد يف غري مو عها  ،ومن أمل اذا قلت :إن انيعه يف اذا االستدرا من
طراز مديد.
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عمار بن سعد املؤذن
" - 115عار بن سعد املؤذن.
واو تابع ،

يدر النب

كذا قا اململي يف التحفة رقم

(. )10345
قا اهماع ابن مامه

رقم ( )1830يف كتاب الملكاة باب ادقة الفار:

حدثنا اشاع بن عار ،قا  :حدثنا عبد الرمحن بن سعد بن عار املؤذن،

قا حدثنا عمر بن حفص ،عن عار بن سعد مؤذن رسو اهلل
«أن رسو اهلل

عن أبيه:

أمر بصدقة الفار ااعا من متر ،أو ااعا من شعري،

أواا َعا من سلت».
قلت :وسنده عيف؛ عبد الرمحن بن سعد بن عار عيف ،وعار بن
سعد اذا سبق أنه ليس بصحايب بل او جمهو ".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
)1إن اذا احلديث إنا او لسعد بن عائذ القر .
واو احايب ال اختيف يف احبته كا يف الكتب اخلااة بالصحابة ويف
رصح عار بن سعد بقوله " :عن أبيه أن رسو اهلل
كتب الرما  ،وقد ّ
بصدقة الفار ...احلديث.
ومع اذا لعل احلجوري ال مجة لعار بن سعد ،ثم ينف احبته.

أمر
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ومؤدى كيمه أن اذا احلد يث مرسل ،وليس األمر كذلك كا يرى القارئ
الفان.
 ) 2لقد مملع احلجوري بأن عار بن سعد جمهو  ،واذه مرأة وترسع يف
التجهيل ،وحلذا التجهيل نظائر يف كتابه اذا.
لقد ترمم اململي لعار اذا يف كتابه التهذيب (،)192- 191/21
وذكر أنه روى عن النب

مرسي (  ، )1لكنه

يقل :جمهو .

وذكر ستة أشخاص قد رووا عنه ،وذكر أن ابن حبان ذكره يف
كتابه الثقات .
وقا الذاب يف الكاشف " :عار بن سعد القر  ،عن أبيه ،وعن أيب
اريرة ،وعنه ابنه ،وابن أخيه عمر بن حفص ،ومجاعة وثق(ق)".
أقول:
زاد اململي يف شيوخه عار بن سعد :ع ان بن األرقم املخملوم .

 ،وحدي ه املرسل ذكره ابن

(  )1وحديث عار انا ليس مرسي ،إنا يرويه عن أبيه عن رسو اهلل
األثري كا يرى القارئ.
ورممل له بم:ق ،مرسي ،وقد اعتمدا عىل
قلتُ  :اذا تدليس منك فإن اململي ،قا  :روى عن النب
خاأ وقع يف الابعة األوىل من كتايب ضعيف املفاري وا زيادة( :عن أبيه) فظننت احلديث مواوال
واذا خاأ فمليادة( :أبيه) يف بعض طبعاا ابن مامه الت نقل منها الكاتب خاأ؛ فه بدون اذه المليادة يف
حتفة األشراف و زوائ البوصريي .
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وقا احلافظ ابن حجر يف التقريب " :مقبو من ال ال ة ،ووام من زعم
أن له احبة".
أقول:
- 1ممن قا برؤيته ابن األثري يف أس الاابة (.)128/4
وذكر له رواية عن النب

.

واو مسبوق إىل اذا القو .
وقا أبو نعيم يف معرفة الصحابة رقم ال مجة (.)2161
ِ
يا َذ َك َر ُه َب ْع ُض املُْ َتأَ يخ ِري َن".
" َل ُه ُر ْؤ َي ٌة ف َ
ثم قا أبو نعيم بعد ذلكَ " :و َل ْي َس لِ َعا ٍر ُا ْح َب ٌة َو َال ِر َوا َي ٌة إِال َع ْن أَبِ ِيه َس ْع ٍد،
جمودا َغري و ِ
ث بِ ِه ابن ك ِ
َاس ٍ
َحد َ
اح ٍد".
ب ُ
ْ َ
ْ ُ
أقول:
فمن ُي ّدعى أن له رؤية ينبت اح امه؛ إذ حيتمل احة اذه الدعوى.
فا با احلجوري حيكم عليه باجلهالة ،وقد روى عنه ستة ،خمالفا يف
ذلك العلاء ومنهجهم ،فيالق عليه اذا احلكم الشديد.
فهل لهل احلجوري أن الواف بلفظ(:جمهو ) ال يالق عند أال
احلديث إال عىل من ال يروي عنه إال ٍ
راو واحد؟!
 )3عف احلجوري اذا احلديث ،و يورد له أي شااد يرفعه إىل درمة
احلسن ،أو الصحة.
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فهل او لهل اذه الشوااد ،أو يعرفها فأعرض عنها؟
ومن شواهده:
 حديث ابن عمر

 ،متفق عليه.

رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب الملكاة حديث()1503،1504
.)1507
ومسلم يف صحيحه يف الملكاة ،حديث( ،)984من طرق عن ابن عمر،
أن رسو اهلل

فرض زكاة الفار من رمضان عىل الناس ااعا من متر ،أو

ااعا من شعري ،عىل كل ُح ٍّر ،أو عبد ،أو ذكر ،أو أن ى من املسلمني.
وأخرمه أبو داود يف السنن حديث(.)1614- 1611
وابن مامه يف السنن (.)1826
ومن حديث أيب سعيد اخلدري

متفق عليه.

رواه البخاري يف صحيحه حديث(.)1506،1505
ومسلم يف صحيحه حديث(.)21،17،18،19،20/985
ونصه عن أيب سعيد اخلدري
ُّ

 :كنا نخرج زكاة الفار ااعا من طعاع،

أو ااعا من شعري ،أو ااعا من متر ،أو ااعا من أقط ،أو ااعا من زبيب.
وأخرمه أبو داود يف الملكاة ،حديث(.)1618،1616
والنسائ يف اجملتبى ( )52- 51/5رقم(.)2514- 2511
وابن مامه يف السنن حديث(.)1829
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وأورد له ابن األثري حدي ني ،أحدمها عنه عن أبيه.
وااكم اذين احلدي ني من أس الاابة ( )128/4مع ترمجة عار بن
سعد:
" عار بن سعد القر املؤذن له رؤية ،روى عنه أبو أمامة بن سهل وُممد
وحفص وسعد بنوه.
روى عبد الرمحن بن سعد عن عمر بن حفص بن عار بن سعد عن أبيه
عن مده عار بن سعد أن النب

كان خيرج من طريق دار اشاع  -يعن إىل

العيدين.
قا ابن منده.
وقا أبو نعيم :ليس لعار احبة وال رواية إال عن أبيه سعد .حدث به غري
واحد عن ابن كاسب جمودا .ورواه عن عبد اهلل بن ُممد بن عار بن سعد
القر " :أن النب

كان لمع بني اييت املترب والعشاء يف املار".اام

احل يث األول :رواه ابن مامه يف السنن برقم( )1298مع يشء من
االختيف.
قا  :حدثنا اشاع بن عار ،حدثنا عبد الرمحن بن سعد بن عاربن سعد،
أخربين أيب عن أبيه ع ن مده :أن النب

كان إذا خرج إىل العيدين سلك

عىل دار سعيد أيب العاص ،ثم عىل أاحاب الفساطيط ،ثم انرصف إىل الاريق
األخرى :طريق بن زريق ،ثم خيرج عىل دار عار بن يارس ،ودار أيب اريرة
إىل البيط.
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واذا اهسناد عيف لضعف عبد الرمحن بن سعد.
والثاني :له شوااد ك رية ترفعه إىل درمة الصحيال لتريه.
 منها :حديث ابن عمر ،متفق عليه.
رواه البخاري يف كتاب األذان ،حديث(.)666
ومسلم يف اية املسافرين حديث()24- 22- /697


ومنها حديث ابن عباس متفق عليه.

رواه البخاري ،حديث(.)901
ومسلم ،حديث(.)28- 26/699
واذان حدي ان يشهدان حلديث عار ،عن أبيه ،يف العذر يف املار يف
اجلملة ،لكن البن عباس حديث خخر يف اجلمع بني الظهر والعرص ،وبني
املترب والعشاء يف احلرض ،واو متفق عليه.
رواه البخاري يف مواقيت الصية ،حديث ( ،)562 ،543ومسلم (.)705
حي َيىَ ،قا َ َ :ق َرأْ ُا َع َىل َمالِ ٍكَ ،ع ْن
قا اهماع مسلم
حي َيى ْب ُن َ ْ
َ :حد َثنَا َ ْ
المل َب ْ ِريَ ،ع ْن َس ِع ِيد ْب ِن ُمبَ ْ ٍريَ ،ع ِن ا ْب ِن َعب ٍ
اسَ ،قا َ َ « :اىل َر ُس و ُ ا هللِ
أَ ِيب ُّ
الظُّهر والْعرص َ ِ
مجِ يع اِ ،يف َغ ْ ِري َخ ْو ٍف َ ،و َال َس َف ٍر».
ب َوالْعِشَ ا َء َ
مجيعاَ ،والْم َمتْ ِر َ
َْ َ َ ْ َ
فظهر أن لسعد ثيثة أحادي ث :اثنان احيحان بشواادمها ،وال الث
عيف.
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ويف املوطأ ( )144/1رواية حييى اللي  ،باب اجلمع بني الصيتني يف
احلرض والسفر :حدثن عن مالك ،عن أيب الملبري املك  ،عن سعيد بن مبري،
عن عبد اهلل بن عباس ،أنه قا  « :اىل رسو اهلل

الظهر والعرص مجعا،

املترب والعشاء مج ي ع ا يف غ ري خوف وال سفر».
قا مالك :أرى ذلك كان يف مار.
ويف املوطأ ( )144/1رواية حييى اللي  ،قا  :وحدثن عن مالك عن
نافع ،أن عبد اهلل بن عمر كان إذا مجع األمراء بني املترب يف املار مجع
معهم.
يف جمموع الفتاوى (/24صَ )76قا َ ِ « :م ْن
وقا شيخ اهسيع
ٍ
اجل ْم ُع ال ِذي َذ َك َر ُه ا ْب ُن َعب ٍ
اس َ ْ َي ُك ْن
َغ ْ ِري َخ ْوف َو َال َماَ ٍر» َو َقا َ َ « :و َال َس َف ٍر» َو ْ َ
ِ
ِهب َذا و َال ِهب َذا  .و ِهب َذا اس َت َد أَ ْ َ ِ
حل ِذ ِه ْاألُ ُم ِ
ور [ َ ]1و َا َذا ِم ْن َب ِ
اب
َ َ
محد بِه َع َىل ْ َ
َ َ ْ
َ
اجل ْم ِع َ
اا َل بِ ُد ِ
احل ِ
ون ْ
مج َع لِ َ ْري َف َع ْ
اخلَ ْو ِف َوالمْ َماَ ِر َوالس َف ِر
التنْبِ ِيه بِا ْل ِف ْع ِل َفإِن ُه إ َذا َ َ
احلَ َر َج ْ َ
ِ
اا ُل ِ ِ ِ
احل ِ
اجل ْم ِع لِ َت ْ ِري َاا.اام
اجل ْم ُع َحلَا أَ ْو َىل م ْن ْ َ
هبذه أَ ْو َىل أَ ْن ُي ْر َف َع َو ْ َ
َ
احل َر ُج ْ َ
َف ْ َ
وقا

األلباين

يف إرواء الاليل ( :)168/3حديث ابن عباس

املتقدع من قبل ،حديث « :من غري خوف وال مار»؛ فإنه ُيشعر أن اجلمع للمار
كان معروفا يف عهده اىل اهلل عليه وخله و سلم ،ولو

يكن كذلك ملا كان ثمة

فائدة من نف املار ،كسبب مربر للجمع ،فتأمل.اام
ِ
ور" :بِ َا ِر ِ
حل ِذهِ ْاألُ ُم ِ
ىل َأن
يق ْاألَ ْو َىلَ ،فإِن َا َذا ا ْلكَ َي َع َي ُد ُّ َع َ
[  ]1سقط من نقل املُ ْس َت ْد ِر بعد قولهَ ":
ِ
حل ِذهِ ْاألُ ُم ِ
ور َأ ْو َىل.
َْ
اجل ْم َع َ
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وعليه في يصال إيراده يف عيف املفاريد؛ وذلك أنه ليس عىل رشط اذا
[ ]1

الك تاب اخلاص باملفاريد ،وألن لعار عن أبيه حدي ان احيحان
بشواادمها.
قال أبو عبد الرمحن:
عار بن سعد.

قا احلافظ يف التقريب  :مقبو  ،من ال ال ة ،ووهم من زعم أنه له
صحبة ،وقا احلافظ اململي :روى عن النب مرسي ،وعن أبيه سعد القر وعنه
ابن أخيه حفص ب ن عمر بن سعد وابن سعد بن عار وابن أخيه عمر بن
حفص بن سعد (ق) عىل خيف فيه.
وكذا قا احلافظ يف تهذيب التهذيب  :ذكره ابن حبان يف الثقات .
وقا ابن حجر يف اإلصابة  :من أوالد الصحابة .قا ابن منده :له رؤية،
ثم أورد له حدي ا مرسي قد أورده غريه من روايته عن أبيه ،قا  :وأنكر أبو نعيم
وخرج احلافظ اململ ي حدي ه اذا فقط يف حتفة األشراف
أن يكون له رؤية
ّ

رقم ( ،)10345خرمه ابن مامه يف كتاب الملكاة رقم ( ،)1830ثم قا  :اكذا
وقع يف روايتنا ويف رواية إبراايم بن دينار :عمر بن سعد بد عار بن سعد
وكيمها تابع .اام
وكذا او يف مصباح الزجاجة للبواريي ،وكذا او يف نسخة دار إحياء
الكتب العربية بتحقيق البايب احللب  ،ومنه نقلنا كا ترى واكذا ا يف نسخة

[  ]1كذا ،واوابه :حدي ني احيحني.
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احلافظ اململي ويف نسخة خماوطة بخط موفق الدين بن قدامة ،ويف حني
الرص كتب الكاتب احلديث من الت يف مهازه الت فيها عار بن سعد عن
أبيه سعد القر  ،فإن احلافظ يقو يف ترمجة عار من اإلصابة له حديث
مرسل .فاحلديث الذي أوردناه يف املفاريد عن عار وليس عن أبيه.
كا علق احلافظ نفسه عىل حدي ه اذا من النكت الظراف فقا اع ف
املؤلف بأنه تابع فكان ينبت أن يؤخر حدي ه إىل املراسيل وينبه عليه انا.اام
وأما قو املُ ْس َت ْد ِر " :اململي

يقل جمهو ".

فتريب؛ ألن احلافظ اململي ي مم للرمل ويذكر روى عم ن ،ومن روى
عنه ،وإن كان فيه مرح أو تعديل يذكر من ذلك و يقل يف اذا وال يف جماايل
العني إنه جمهو إال نادرا ،كا ذكر يف ترمجة احلسن بن سلم العجيل
واحلسن بن قيس ،وحفص بن افوان والقعقاع بن اللجيج ،وحفص بن ااشم
وعيف بن مسلم.
فهؤالء الذين ذكر عنهم اجلهالة يف تهذيبه حسب ما اطلعنا عليه ولعله
ذكر يف غريام عليه ما لو كانوا أ عاف اذا العدد ملا بلتوا عرش معشار ما يف
هتذيبه من جماايل احلا

واملستورين ونحوام ولكن يعرف ذلك من

م ل التقريب البن حجر ،السيا مع ااايحه يف أو الكتاب أنه يقو :
مقبو  ،أي :يف املتابعاا وإال فلني ،وذكر املُ ْستَ ْد ِر أن ابن حجر قا فيه:
وعرف معنى ذلك يف ذكره من موا ع من استدراكاته.
مقبو ّ .

وقا ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام ( )347/3يف كيمه عىل
حديث روي من طريق عبد الرمحن بن سعد بن عار بن سعد عن أبيه عن خبائه،
فقا ابن القاان :عبد الرمحن املذكور وأباه ومده كلهم ال تعرف له حا .
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وقوله :وممن قا بروايته ابن األثري يف أس الاابة فيوام القارىء هبذا
القو أن ابن األثري ذكر اذا احلديث يف ترمجة عار بن سعد ،والواقع أنه
يذكره يف ترمجته رقم ( ،)3800وإنا قا  :له رؤية ،وذكر له حديث اخلروج
إىل العيد وعملاه إىل سنن أيب داود وأمحد ،واآلخر خارج الكتب الستة ومسند
أمحد من طريقه عن أبيه سعد القر وليس عن عار ،فهذا التدليس يك ر منه
املُ ْستَ ْد ِر يف اذا الكتاب.
وقا يف كتابه (ص  )226أقو  ":فمن ُي ّدعى أن له رؤية ينبت اح امه؛ إذ
حيتمل احة اذه الدعوى.
فا با احلجوري حيكم عليه باجلهالة ،وقد روى عنه ستة ،خمالفا يف
ذلك العلاء ومنهجهم ،فيالق عليه اذا احلكم الشديد".
أقول :اذا إلملاع غري احيال؛ بل او غلو ملهب قبيال ،فإن من نقل ما قيل يف
ف يف احبته او احايب أو غري احايب ،ليس فيه أي ماعن يف
رمل اختُ ِل َ
ذلك الرمل ،وإال:
َ لنُ ِسفت مؤلفاا يف الشأن ،وحكم عىل مؤلفيها هبذا احلكم القايس
عياذا باهلل.
 وأدخل يف الصحابة من ليس منهم ،و يستاع أحد أن يدفع ذلك
هتيبا من اذا التلو.
فقد انف احلافظ عيء الدين متلااي كتابا بعنوان اإلنابة إىل معرفة
املختلف فيهم من الصحابة  ،ذكر فيه:
حنو ألف وما ئتني واثنني ممن اختلف يف صحبته،
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وتارة ينقل الوفاق للقو بصحبة رمل ،وتارة ينقل الوفاق للقو بعدع
احبته بتري ترميال.
وألف أبو الفضل الصتاين املتوف سنة ( )650اجريا كتاب نقعة
الص يان فيمن يف صحبتهم نظر من الصحابة وغري ذلك .
ويف كتب ترامم الصحابة؛ كم :االستيعاب البن عبدالرب ،و أس الاابة
البن األثري ،و اإلصابة للحافظ بن حجر ،و جتري أمساء الصحابة
للذاب  ،و معرفة الصحابة أليب نعيم ،وغري ذلك من اذا الفن يذكر
مصنفواا مجلة كبرية ممن اختلف يف احبتهم.
وربا قيل بالصحبة يف رمل ،وخالفه خخر ورمال أنه تابع

وليس

بصحايب.
بعض من الدماملة،
 ولوال اذا الذب عن ادعاء الصحبة الدعااا ٌ
وبعض أال األاواء من اخل وارج والروافض وغريام ممن ظهرا بدعتهم
يف العصور األو  ،وإليك نموذما من ذلك:
ما ذكر احلافظ الذاب

من ترمجة رتن احلندي من ميزان االعت ال

فقا " :رتن احلندي ،وما أدرا ما رتن؛ شيخ دما بي ريب ،ظهر بعد الستائة
فادعى الصحبة ،والصحابة ال يكذبون واذا مريء عىل اهلل ورسوله ،وقد
ألفت يف أمره مملءا".
 ومن مقااد معرفة من اختلف فيهم من الصحابة معرفة اتصا روايته
عن النب وإرساحلا ،وقد انف احلافظ العيئ يف ذلك جامع التحصيل
يف معرفة املراسيل وتيه عىل منواله ولد العراق يف كتاب حتفة التحصيل
يف املراسيل  ،وأ ّلف أبو داود كتاب املراسيل  ،وألف ابن أيب حاتم كتابا يف
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املراسيل ،ويف اذه الكتب ونظائراا من كتب ال امم مجلة كبرية ممن
ف يف احبتهم.
اختُ ِل َ
 ومن مقااد معرفة ذلك أن من ثبتت احبته سواء كان من كبار
الصحابة أو اتارام رماحلم أو نسائهم ،إن سهم أو منهم املحدودين فيهم
وغري املحدودين ،كلهم عدو بتعديل اهلل عمل ومل ورسوله حلم با ال
حيتاج إىل تعديل غريام حلم ،لقو اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)
[التوبة.]100:
وقوله تعاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ) [احلرش.]8:
وغري ذلك من اآلياا واألحاديث يف فضلهم.
أما من

ت بت احبته؛ فإنه حيتاج إىل تعد يل حتى تقبل روايته ،كيف وقد

ظهر يف العرص األو بدع عظاع لو أخذا أقواحلم وقبلت روايتهم بدعوى
ادعاء الصحبة؛ ألفسدوا يف دين اهلل ما اهلل به عليم.
و انظر إىل قو ابن سريين

كا يف مقدمة احيال مسلم" :إن اذا

العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" ،وقا بعده " :يكونوا يسألون عن
اه سناد ،فلا وقعت الفتنة ،قالوا :سموا لنا رمالكم؛ فينظر إىل أال السنة
فيؤخذ حدي هم" .ومن اذا يف مقدمة مسلم وغرياا ك ري.
ورب شخص ُتد َعى له الصحبة ،فيقا عنه :إنه جمهو ال يعرف فم ل اذا
قد يكون عىل حا ين بت فيه اح امه سواء ثبتت فيه احبته وذلك من باب
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ت بت احبته واو من امل سلمني الذين ال حيل خدش أعرا هم إال

برباان ،وقد يكون من تلك الفرق الضالة املشار إليها ،أو كذابا دماال فقد قا
رسو اهلل

 « :سيكون بعدي كذابون دمالون» فكيف حي ع اذا.

وإن من اح امه عند املُ ْستَ ْد ِر

أن ال يقا عنه ما قاله األئمة أنه جمهو ،

وإن من قا عنه جمهو فهذا خيالف األئمة؛ فهذا قو عاطل باطل و يأا
قائله بأدنى براان  ،بل او باحلق واحلقيقة خمالفة لعني ما نقله العلاء يف
املختلف فيهم ودعوى املُ ْستَ ْد ِر تلك من باب تقليب احلقائق.
قلت يف
وتقدع ما نقلناه من مهالة حا عار بن سعد القر  ،وقد َ
رسالتك حكم املظاهرات يف اإلسالم  :إن اذا احلديث مداره عىل رمل اسمه
إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب الدويس ،وقد اختلف يف احبته.
قا ابن أيب حاتم يف كتاب اجلرح والتع يل ( :)280/2إياس بن
عبد اهلل بن أيب ذباب الدويس مدين له احبة ،روى عنه عبد اهلل بن عبد اهلل بن
عمر سمعت أيب وأبا زرعة يقوالن ذلك".
والظاار أن أبا حاتم وأبا زرعة إنا حكا له بالصحبة بناء عىل إسناد اذا
احلديث.
واذا وحده يقنع األئمة أمحد والبخاري وابن حبان ،فنفوا احبته ،واذا
ا لنف حا بني الذاب واحلافظ ابن حجر وبني اجلملع بصحبته.
قا الذاب يف الكاشف  :خمتلف يف احبته وعنه ولد البن عمر د س
ق .و يملد عىل ذلك .وقا يف تهذيب التهذيب  :د س ق إياس بن
 « :ال
عبد اهلل بن أيب ذباب الدويس خمتلف يف احبته له عن النب
ترضبوا إماء اهلل» ،وعنه عبد اهلل ويقا عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر" ،و يملد
عىل ذلك ،و يرمال يف احبته ،وال عدع احبته.
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وترمم احلافظ ابن حجر هياس اذا يف كتابه

تهذيب التهذيب

( ،) 389/1وقا  :خمتلف يف احبته ،...ثم قا  :قلت :مملع أمحد بن حنبل
والبخاري وابن حبان أن ال احبة له ،و خيرج أمحد حدي ه يف مسن ه ،
وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني ،وذكره يف الصحابة ،والرامال احبته".
وقا احلافظ ابن حجر يف التقريب خي ترمجة هياس" :خمتلف يف
احبته ،وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني" ،و يرمال احلافظ انا احبته كا
ترى.
والظاار أنه غري رأيه يف ال ميال ،والدليل عىل ذلك أ ّنه ألف تقريب
التهذيب بعد تأليفه لم :تهذيب التهذيب  ،وقد نص عىل ذلك يف مقدمة
تقريب التهذيب فيكون رأيه األخري او ما قاله يف التقريب  ،واو ادع
اجلملع لصحبته.
وقا احلافظ يف اإلصابة (رقم :)382إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب
الد ويس من أال مكة وقا ابن حبان يقا  :إن له احبة ،ثم أعاده يف التابعني،
وقا  :ال يصال عندي أن له احبة ،روى له أبو داود والنسائ وغريمها حدي ا
بإسناد احيال ،لكن قا ابن السكن:

يذكر ساعا ،وقا البخاري ":ال

نعرف له احبة".
وقو احلافظ ":بإسناد احيال" ،يقصد أن اهسناد احيال إىل إياس ال
إىل رسو اهلل

.

أقول :والذي ي مال يل أن ال ت بت له الصحبة ،وذلك أن العلاء قرروا

األمور الت ت بت هبا احبة الصحايب ،وا  :كا قا احلافظ يف اإلصابة
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( :)14/1الفصل ال اين يف الاريق إىل معرفة كون الشخص احابيا ،وذلك
بأشياء:
أوهلا :أن ي بت باريق التواتر أنه احايب ،ثم باالستفا ة والشهرة.
ثم ؛ بأن يروي عن خحاد من الصحابة أن فينا له احبة م ي ،وكذا عن خحاد
التابعني ،بناء عىل قبو التملكية من واحد؛ واو الرامال؛ ثم بأن يقو او إذا كان
ثابت العدالة واملعارصة :أنا احايب.
أما الرشط األو  -واو العدالة  -فجملع به اآلمدي وغريه؛ ألن قوله قبل أن
ت بت عدالته :أنا احايب أو ما يقوع مقاع ذلك -يلملع من قبو قوله إثباا
عدالته؛ ألن الصحابة كلهم عدو  ،فيصري بمنمللة قو

القائل :وذلك ال

يقبل."...
أقول :إن إياسا

يومد له من األشياء املذكورة أي يشء ،فلم ت بت

اح بته عن طريق التواتر ،وال عن طريق االستفا ة والشهرة ،وال بشهادة أحد
من الصحابة أنه من الصحابة ،و يقل او :إين احايب ،وال قا أحد من ثقاا
التابعني :إنه احايب.
ثم او قد روى اذا احلديث بصيتة ال ي بت هبا ساعه من رسو اهلل
واو ليس له إال حديث واحد فقط،

،

يقل :حدثن أو حدثنا رسو اهلل

سمعت أو سمعنا رسو اهلل يقو كذا ،وإنا قا يف روايته حلذا احلديث قا
رسو اهلل

.

وبمقتىض قواعد أال احلديث يصري إياس تابعيا جمهوال ،فحدي ه اذا
حسب أاو أال العلم عيف؛ ألنه حديث مرسل ،فيه مهالة .اام
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فهذا إياس يقو بصحبته أبو زرعة ،وأبو حاتم ،وقا متلااي يف إكمال
تهذيب الكمال  :قا ابن منده ،وأبو عمر بن عبد الرب :له احبة.
وذكره يف الصحابة من غري تردد –أيضا  -أبو حاتم ،وأبو زرعة ،وعبد الباق
ابن قانع ،وأبو عيسى ال مذي ،والربق يف تارخيه  ،ويعقوب بن سفيان،
وأبو القاسم الب توي ،وأبو القاسم الارباين ،وأبو سليان بن زبر ،وأبو منصور
الباوردي ،وأبو أمحد العسكري ،وخليفة بن خياط يف كتاب الطبقات .اام
والرامال عندي احبته ،كا أبنته يف صحيح املفاري  ،فهل اذا القو
منك مرأة وترسع يف التجهيل ،وأن من يدعى له احبة ينبت اح امه إذ
حيتمل احة اذه الدعوى!!؟؟
فلاذا عىل حد قولك حت ع اذا الصحايب ،بل رميته باجلهالة!
أع أن اذا منابق عىل بقية الناس دونك ،يذكرين اذا بنكتة ذكراا شيخنا
يف كتابه فضائح ونصائح ص( :)153أن شخصا كان خياب خابة
العيد وينصال الناس بأن يتصدقوا من األ حية فجاء ولده ووز ع أ حيتهم فجاء
والده وقا  :أين اللحم؟
قا وزعته ،قا  :كيف توزعه؟ قا  :أ تقل للناس يوزعون .قا  :نحن
نقو  :يا أهيا الناس ،وما نقو  :يا أهيا نحن!
ومما يد عىل أن اذا االستدرا حالفك فيه احلوى ما قلته يف بعض
أموبتك":إذا كان اذا الصحايب غري خمتلف يف احبته في إشكا  ،وإذا كان
خمتلفا يف احبته فينظر يف األدلة ،فإن ترمحت لنا احبته أحلقناه بركب
إخوانه وإذا ترمال لنا العكس وأنه تابع
كتاب اإلكليل ص.)193(:

فله حكم التابعني" انظر
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ال لهل أن اجلهالة ت نقسم إىل مهالة عني ومهالة

حا  ،وأن جمهو احلا ولو ارتفعت عنه مهالة العني برواية أك ر من واحد إال
أ ا تبقى مهالة حاله ،وهبذا فهو يف عداد املجهولني ،ولكنه يف اذا الكتاب
ركب متن العناد ،والتجاال للحقائق ،قلنا ذلك ألنه او قد
األحاديث بمن قا

عف بعض

فيهم احلافظ يف التقريب  :مقبو ،كا سلف أعداد

األم لة يف مسند عيل بن طلق.
ويضاف انا أنه يف حتقيقه عىل رسالة قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة
لشيخ االسيع (ص  )119قا شيخ االسيع

 :وحق ذي الرحم باق بعد

موته كا يف احلديث ،أن رمي قا  :يارسو اهلل؛ ال بق من بر أبوي يشء
أبرمها به بعد موهتا ؟ فقا  « :نعم ! ال دعاء حلا واالستتفار حلا ،وإنفاذ
وعدمها من بعدمها ،والة رمحك الت ال رحم لك إال من قبلها».
فقا الشيخ ربيع معلقا ":إسناد ضعيف ،أخرمه ابن مامه (– )1208/2

كتاب األدب- 2 ،باب ال من كان أبو يصل ،حديث ( )3664وأمحد
( )498- 497/3وأبو داود ( - 35 ،)352/5كتاب األدب  - 129باب يف بر
الوالدين حديث ( ،)5142والبخاري يف األدب املفرد (ص - 19 )27باب بر
الوالدين حديث ( )35واملنذري يف الرتغيب والرتهيب ()12- 11/5
وعملاه أليب داود وابن مامه وابن حبان يف صحيحه  ،كلهم من طريق :أسيد
بن عيل بن عبيد مويل بن ساعدة ،عن أبيه عيل بن عبيد.
وأسيد ادوق.
وأبوه عيل بن عبيد ،قا يف التهذيب ( :)363/7روى عن مواله
حدي ا يف الرب ،وقيل :عن أبيه ،عن مواله.
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روى عنه ابنه أسيد ،ذكره ابن حبان يف الثقات .
وقا يف التقريب " :مقبو " ،ويعن به إذا توبع وإال فلني احلديث كا
يف مقدمة التقريب  .وقد بح ت له عن متابع أو شااد فلم أمده ،فاحلديث
إذا اذا اهسناد عيف ،واهلل أعلم".
وقا يف مقدمة النكت يف تعقباته عىل احلافظ :
ذكر احلافظ م اال للحسن لذاته واو حديث أيب بكرة يف توقيت املسال
عىل اخلفني رواه ابن مامه من طريق املهامر أيب خملد ،وقد قا فيه يف
التقريب  :مقبو  ،وقد قرر يف التقريب أن من يصفه هبذا اللفظ فذلك:
حيث يتابع ،وإال فهو لني ،ومن اذا حاله فباملتابعة يكون حدي ه حسنا لتريه ال
لذاته.
وعلق عىل احلديث يف النكت عىل قو احلافظ فهذا عىل رشط
احلسن لذاته بقوله" :كيف يكون عىل رشط احلسن لذاته ،ويف إسناده املهامر
أبو خملد ،وقد قا احلافظ فيه :إنه مقبو  ،وقد قرر يف مقدمة التقريب أن
من يصفه بلفظ :مقبو  ،فذلك حيث يتابع ،وإال فلني .ومن اذا حاله فباملتابعة
يكون حدي ه حسنا لتريه ،ال لذاته".
وقا يف مو ع خخر يف النكت " :ويعضد ذلك  -أيضا  -ما رواه
اهساع ييل يف مسند زيد بن أيب أنيسة بسنده الصحيال إليه ،عن عمرو بن مرة،
عن نافع بن مبري بن ماعم عن أبيه ،قا  :الينا مع رسو اهلل
فيها بالقراءة ،فلا اف الناس كرب رسو اهلل

اية لهر

 ،ثم قا  « :اللهم إين أعوذ

بك من الشياان الرميم من مهمل ه ونفخ ه ونف ه» ،ثم قرأ بفاحتة الكتاب و
لهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم  .وأال احلديث يف السنن .

عامر بن سعد املؤذن
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وعلق عىل احلديث فقا " :يف د – 2كتاب الصية ( )121باب ما يستفتال
به الصية من الدعاء حديث( ،)765- 764مه ( – )5كتاب اهقامة - 2باب
حني دخل يف

االستعاذة يف الصية حديث( )807بلفظ  :رأيت رسو اهلل

الصية قا  « :اهلل أكرب كبريا اهلل أكرب كبريا ثيثا احلمدهلل ك ريا واحلمدهلل ك ريا »
احلديث ،ويف إسناده عاام العنملي ،قا احلافظ  :إنه مقبو ".
ف ُعلم أن ااايح الشيخ ربيع يف اذا الكتاب ااايح انبعث عن عناد
خيف ما كان يقرره فيمن قا فيه احلافظ :مق بو  ،يف اذه املصادر الت نقلنا
عنه منها وغرياا مما ذكر يف مسند عيل بن طلق وخخرين.
وال كان املُ ْستَ ْد ِر مااي حني واف يف كتابه الذريعة ()303/1

موسى بن أيب درع ،وقد روى عنه اثنان ومع ذلك قا " :فهو جمهو احلا

مهلت حني وافت أيب حذيفة الصتاين بقولك
عىل أحسن األحوا " .وال
َ
مستور أي جمهو احل ا ؟!! وانظر احلديث السابق ففيه أم لة نحو اذا.
وأما الشوااد الت ذكرنااا يف الابعة ال انية وقلنا :واحلديث بدون زيادة:
« ااعا من سلت» ،أخرمه البخاري( )1507ومسلم( )984من حديث
عبد اهلل بن عمر

 ،زاد يف حديث أيب سعيد اخلدري

« :أو َا اع ا من

أقط أو ااعا من زبيب» أخرمه البخاري( )1505ومسلم(.)985
وقوله :أو « ااعا من سلت» ال تنايف قوله « :من شعري»؛ ألن السلت قا ابن
األثري :السل ت ضب من الشعري ،أبيض ال قرشة له ،وقيل :او من احلناة،
واألو أاال.
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وأما ما أورده من أحاديث لسعد القر  ،فسعد ال مسند له عندنا يف املفاريد
فليس او من رشط الكتاب .في حامة حلذا التاويل يف ذكر أحاديث احايب
خخر نذكره.

)(+++
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عياش بن أبي ربيعة
" - 124عياش بن أيب ربيعة من السابقني األولني.
م مم يف

رقم ()6138و أس

اإلصابة

الاابة

رقم()4145

و االستيعاب (.)2032
قا اهماع ابن مامه

حدثنا

رقم ( )3110يف احلج باب فضل مكة:

أبوبكر بن أيب شيبة ،قا حدثنا عيل بن مسهور وابن الفضيل ،عن

يمليد بن أيب زياد ،قا أنبأنا عبد الرمحن بن سابط ،عن عياش بن أيب ربيعة
املخملوم  ،قا قا رسو اهلل
احلرم ة حق تعظيمها ف إ ذا
وسنده اذا

 « :التملا اذه األ مة بخري ما عظموا اذه
يعوا ذلك الكوا».اام

عيف؛ فيه يمليد بن أيب زياد احلاشم

عيف ،وبه عف

احلديث البواريي يف زوائ ابن ماجه وأخرمه امحد يف املسن
 ،)347وابن أيب عاام يف األحاد واملثاني

رقم (689و )690من طريق

يمليد بن أيب زياد به.
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
حلذا الصحايب اجلليل

ثيثة أحاديث:

األول :اذا احلديث الذي انتقده احلجوري.
الثاني :رواه اهماع أمحد

(/4

يف مسن ه (.)420/3
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قا ثنا عبد الرزاق ،أنا معمر ،عن أيوب ،عن نافع ،عن عياش بن أيب ربيعة،
قا  :سمعت رسو اهلل

يقو  « :جت ء ريال بني يدي الساعة تقبض فيها

أرواح كل مؤمن».
رماله كلهم رما الصحيال ،لكن يف إسناده انقااع :نافع
عياش

يسمع من

.

والظاار أن الواساة بينها إما احايب ،أو تابع ثقة ،ومن انا اححه
احلاكم ووافقه الذاب  ،واو عند احلاكم يف (.)489/4
أقول:
وهلذا احلديث شواهد منها:
حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

.

أخرمه مسلم يف صحيحه حديث ( ،)2940من حديث طويل.
ونصُّ الشاه  « :ثم يرسل اهلل رحيا باردة من قبل الشاع ،في يبقى عىل ومه
األرض أحد يف قلبه م قا ذرة من خري أو إيان إال قبضته ،حتى لو أن أحدكم
دخل يف كبد مبل لدخلته عليه حتى تقبضه».


وله شوااد أخرى أورده العيمة األلباين يف الصحيحة حديث

(.)1780
قا

" :أخرمه أمحد( :) 420/3حدثنا عبد الرزاق قا  :أنبأنا معمر عن

أيوب عن نافع ،عن عياش بن أيب ربيعة قا  :سمعت رسو اهلل
فذكره.

يقو ،..
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وأخرمه احلاكم ( )489/4من طريق الدبري :أنبأنا عبد الرزاق ،...و
قا  ":احيال عىل رشط الشيخني" .ووافقه الذاب  ،واو كا قاال.
وله شوااد من حديث النواس بن سمعان يف خخر حدي ه الاويل يف
الدما ونملو عيسى عليه السيع بلفظ « :فبينا ام كذلك إذ بعث اهلل رحيا
طيبة ،فتأخذام حتت خباطهم ،فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم » ...أخرمه
مسلم ( ،)198- 197/ 8وال مذي ( ،)39- 38/ 2واححه ،وابن مامه رقم
( )4075وأمحد ( ،) 182- 181/ 4ومن حديث حذيفة بن أسيد التفاري عند
احلاكم( ،)594/3والارباين يف الكبري ( 3028و.)7037
ومن حديث ابن عمرو مرفوعا بلفظ « :ثم يرسل اهلل رحيا باردة من قبل
الشاع ،في يبقى أحد يف قلبه م قا ذرة من إيان إال قبضته حتى لو أن أحدام
كان يف كبد مبل لدخلت عليه» أخرمه أمحد ( )166/ 2بسند احيال عنه".اام
والنسائ يف الكربى (.)11629
وابن حبان ( )7335كا يف اإلحسان .
واحلاكم يف املست رك (.)550/4
احلديث الثالث:
حديث أورده أبو نعيم يف معرفة الصحابة

يف ترمجة عياش بن أيب

ربيعة برقم (.)5544
قا

 :حدثنا ُممد بن أمحد بن احلسن ،حدثنا ُممد بن ع ان بن أيب

شيبة ،ثنا سعيد بن عمرو األشع  ،ثنا حاتم بن إساعيل عن عبد الرمحن بن
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احلارث بن عياش بن أيب ربيعة املخملوم  ،عن أبيه ،عن مده ،أن النب
ى عن نتف الشيب.
وله شااد من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص
أمحد يف املسن

 ،أخرمه اهماع

( )207،206/2بإسناده إىل ُممد بن إسحاق ،عن عمرو

ابن شعيب ،عن أبيه عن مده ،عن النب

.

ِ
َ :حد َثنَا إِ ْس َح ُ
مح ِن ْب ُن
ويف ( )212/2قا
يسىَ ،حد َثنَا َع ْب ُد الر ْ َ
اق ْب ُن ع َ
احل ِار ِ
المل َن ِ
ثَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َعيْ ٍ
ب ،إِ ْن َشا َء اهللَُ ،ع ْن
ادَ ،ع ْن َعبْ ِد الر ْ َ
أَ ِيب ي
مح ِن ْب ِن ْ َ
ى َعن َن ْت ِ
ف الش ْي ِ
ور
أَبِ ِيهَ ،ع ْن َم يد ِه ،أَن َر ُسو َ اهللِ
ْ
بَ ،و َقا َ « :إِن ُه ُن ُ
ََ
ِْ
اه ْس َي ِع » .
ورواه النسائ يف اجملتبى (:)136/8
قا

 :أخربنا قتيبة ،عن عبد العمليمل ،عن عارة بن غملية ،عن عمرو بن

شعيب ،به.
فحديث عياش بن أيب ربيعة مع شااده من اذه الارق عن عبد اهلل بن
عمرو يرقى إىل درمة الصحة.
واحلاصل :أن حلذا الصحايب عياش بن أيب ربيعة ثيثة أحاديث :أحدمها
ع يف ،واآلخران احيحان بشواادمها.
في يصال أن يورد اذا الصحايب يف املفاريد الضعيفة ،وإن املؤمن التيور
عىل سنة رسو
احلجوري.

اهلل وعىل أاحابه ليشعر باأل

الشديد من ترصفاا

عياش بن أيب ربيعة
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قال أبو عبد الرمحن:
عياش بن أيب ربيعة.
م مم يف
و االستيعاب

اإلصابة

( )696و أس

الاابة

رقم (،)4147

رقم ( ،)1027له عندام اذا احلديث الواحد ،وقا احلافظ

يف اإلصابة " :روى ابنه عبد اهلل عنه عن النب

 « :يف تعظيم مكة» .وكذا

قا يف التهذيب .
 oو يذكر احلافظ اململي يف تهذيب الكمال وال يف حتفة األشراف
لعياش بن أيب ربيعة غري اذا احلديث الواحد:
أن النب

قا  « :ال تملا اذه األمة بخري ما عظموا اذه احلرمه حق

تعظيمها».
أخرمه ابن مامه رقم ( ،)3110ويرويه عبدالرمحن بن سابط عن عياش
و يدركه؛ فروايته عنه منقاعة.
قا احلافظ :الذي قيل

يدركه ،وأكد ذلك احلافظ يف التهذيب ،

فذكره من مجاعة روايته عنهم مرسلة.
و ّعف احلديث البواريي يف زوائ ابن ماجه  ،والشيخ األلباين
يف ضعيف سنن ابن ماجه  ،و ضعيف اجلامع .
 oوماء احلديث موقوفا عىل ابن عباس ليس بمرفوع يف املطالب
العالية رقم ( ،)4204وفيه العلتان املذكورتان.
وقد قا البتوي كا يف تاريخ دمشق البن عساكر (" :)239/47عياش بن
أيب ربيعة املخملوم سكن مكة وروى عن النب

حدي ا".
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 oأما ح يثه الثاني :فالصحيال أنه عن رمل ال يدرى من او.
قا اهماع أمحد رقم (: )420/3
حدثنا عبد الرزاق ،قا أخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن عياش ابن أيب
يقو  « :جت ء ريال بني يدي الساعة تقبض فيها

ربيعة ،قا سمعت النب
أرواح كل مؤمن».

هذا إسناد منقطع ،بني نافع واو موىل ابن عمر وبني عياش ،فلم يذكر له

احلافظ اململي يف تهذيبه

رواية عن عياش ،وقا

أبو زرعة العراق

يف حتفة التحصيل روى عن عياش بن أيب ربيعة مرسي.
وقد قا أبو نعيم يف الصحابة عقب احلديث" :أرسله نافع عن عياش".
وقو املُ ْستَ ْد ِر  " :والظاار أن الواساة بينها إما احايب ،أو تابع ثقة،
ومن انا اححه احلاكم ووافقه الذاب ".
أن اذا الواساة إما احايب أو تابع

ثقة ،ال

فمن أين للمستدر
املُ ْستَ ْد ِر لهل أن احلاكم متساال يف التصحيال يف مست ركه  ،والذاب
قد سكت عن أحاديث يف املستدر و عفها يف غريه واذا احلديث
يسكت عنه فقد ذكره احلاكم يف مو عني:

األول :يف()455/4وقا  :إن كان نافع سمع من عياش فإنه احيال ،وتعقبه

الذاب يف اذا املو ع بقوله :فيه انقااع.

واملوضع الثاني :الذي نقله املُ ْستَ ْد ِر انا؛ فأنت ترى أن احلاكم وكذا
يصححا احلديث كا يملعم املُ ْستَ ْد ِر  ،وإنا علق احلاكم احته
الذاب

عياش بن أيب ربيعة

بساع نافع ،ونافع
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يسمع من عياش كا قا مجاعة من أال العلم ،وحكم

عليه الذاب باالنقااع.
 oواحلديث ليس لعياش  ،فقد ساقه البخاري يف التاريخ الكبري
( )150/5رقم ( ،)457قا عبداهلل بن عياش بن أيب ربيعة أبو احلارث
القريش املخملوم  ،قا سعيد بن أيب داود :حدثنا مالك ،قا نافع :سمعت
عبد اهلل بن عياش بن ربيعة حدي ا ال أدري عمن حدث قا  « :يبعث اهلل رحيا بني
يدي الساعة ال يدع أحد ا يف قلبه من اخلري يشء إال أماته».
قا  :وقا إبراايم بن املنذر عن عيسى بن املترية قا  :ح الضحا عن
نافع عن عبداهلل بن عياش

 ،قا نافع :ال أدري عمن حدث عن النب

نحوه  ،ثم ساق الاريق الت أورداا املستدر  ،ثم قا  :واألو أاال.
وإذا كان األمر كا رمحه البخاري أنه عن رمل مبهم ال يدري نافع من او
وأنه أيضا موقوف ،فاحلديث عن النواس بن سمعان يف مسلم رقم (،)2937
وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص برقم (.)2940
ف ُع ِل َم أن اذا احلديث ليس حديث عياش بن أيب ربيعة؛ لكون نافع ال
رواية له عن عياش ،وقد قا ابن عساكر يف تارخيه ( :)234/47أن روايته عنه
مرسلة ،وكذا قا أبو حاتم ،كا يف اجلرح والتع يل  ،مع قو البخاري أ ا
أاال يرمال أنه عن رمل ال يدرى من او.
 oأما حديث :النه عن نتف الشيب ،فإنا او حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن مده عبداهلل بن عمرو بن العاص
فقد أخرمه أمحد يف املسن

وليس او حديث عياش.

رقم ( )6989فقا  :حدثنا اسحاق بن

عيسى ،قا  :حدثنا عبدالرمحن بن أيب الملناد عن عبد الرمحن بن احلارث عن
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده :أن رسو اهلل
وقا « :إ نه نور اه سيع» ،وهذا إسناد حسن.

ى عن نتف الشيب،

 oو أخرمه برقم ( )6672فقا  :حدثنا إساعيل واو ابن علية ،قا :

حدثنا ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده ،فذكر احلديث.
واذا إسناد فيه ليث بن أيب سليم االال يف الشوااد واملتابعاا ،واو انا
متابع.
 oو أخرمه أمحد من املسن

رقم ( )6937فقا  :حدثنا يمليد ،قا :

أخربنا ُممد بن إ سحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده.
 oوأخرمه ابن مامه رقم ( )3721يف األدب من سننه باب :نتف الشيب،
فقا  :حدثنا أبو بكر بن أيب شبية ،قا  :حدثنا عبده بن سليان عن ُممد بن
إسحاق به.
 oوأخرمه ال مذي رقم ( )2821من طريق عبده بن سليان ،عن ابن
إسحاق عن عمرو بن شعيب.
 oوأخرمه أمحد يف املسن

رقم ( ،)6675فقا  :حدثنا حييى ابن

سعيد عن ابن عجين ،قا  :حدثن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده.
 oوأخرمه أبو داود رقم ( )4202يف باب :يف ن تف الشيب من سننه كتاب
ال مل.
 oوالبيهق يف الكربى ( )311/7من طريق حييى بن سعيد عن ابن
عجين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده به.

عياش بن أيب ربيعة
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 oو أخرمه ابن عدي يف الكامل رقم ( )77255من طريق زيد بن
احلباب عن ابن عجين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده به.
 oوأخرمه النسائ

يف اجملتبى رقم ( )5071يف كتاب الملينة باب

النه عن نتف الشيب ،فقا  :أخربنا قتيبة عن عبدالعمليمل عن عارة بن غملية عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده :أن رسو اهلل

ى عن نتف الشيب.

 oوأخرمه البيهق يف الشعب رقم ( )6386من طريق إساعيل بن
عياش عن عبد الرمحن بن احلارث عن عمرو بن شعيب به ،وأخرمه برقم
( )6387من طريق الوليد بن ك ري عن عبد الرمحن بن احلارث عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن مده به.
 oو أخرمه ال مذي رقم ( )2821من كتاب األدب من جامعة باب ما
ماء هبن نتف الشيب ،وقا  :رواه عبدالرمحن احلارث وغري واحد عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن مده.
قلتُ :فأنت ترى أنه رواه عن عبدالرمحن بن احلارث عن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن مده عدد؛ منهم حسب ما رأينا:
 - 1عبدالرمحن بن أيب الملناد.
 - 2إساعيل بن عياش.
 - 3الوليد بن ك ري.
ورواه مجاعة منهم :
 - 1عبدالرمحن بن احلارث.
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 - 2ليث بن أيب سليم .
ُ - 3ممد بن إسحاق.
 - 4عبد احلميد بن معفر.
ُ - 5ممد بن عجين.
 - 6عاره بن غملية .
 - 7وأسامة بن زيد عند أيب الفضل ،الملاري رقم (.)536
كلهم رووا احلديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده به.
فأعرض املُ ْستَ ْد ِر عن اذه الارق امل بتة للحديث عن عمرو بن شعيب
ى عن نتف الشيب وعمد إىل املعرفة أليب
عن أبيه عن مده ،أن النب
نعيم فأخذ منها طريقا منكرة فيها ُممد بن ع ان وقد كذبوه ،معله هبا عن
عياش بن أيب ربيعة ،و

ينبه عىل حا

ُممد بن ع ان ااحب

كتاب العرش  ،ويذاب يستشهد ألسانيد ال يدرى أاحاهبا يصلحون يف
الشوااد أع ال.
و ينبه أيضا عىل أن الاريق الت عند أيب نعيم يف املعرفة طريق منكرة،
وما الذي معله ي

احلديث من اذه األاو كلها ويفر إىل املعرفة أليب

نعيم مع أن احلديث يف اذه األاو أقرب متناوال وأيرس أسانيد ،لكنه تدليس
متفنن إذ يأيت بالاريق املنكر ولعل الاريق املحفوظة شاادة للمنكرة حتى
يصل إىل املقصود مع أن ابن أيب الملناد خالف ،وك ريا ما يسلك اذا املسلك
اخلاطئ كا نبهنا عليه يف موا عه م ن اذا االستدرا في إله إال اهلل.
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واحلاصل:
أنه أ اف إىل عياش بن أيب ربيعة حدي ني ليست له ،خمالفا قو البتوي :
"روى عن النب

حدي ا"  :واحلديثان اللذان أضافهما:

أحدهما :حديث الريال الصحيال عن عبد اهلل بن عمرو والنواس بن سمعان،
معله املُ ْس َت ْد ِر عن عياش بن أ يب ربيعة بمجرد طريق منقاعة نص البخاري

عىل خيفها.

واحلديث الثاني :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف النه عن نتف الشيب
أ افه املُ ْستَ ْد ِر إىل عياش بن أيب رب يعة باريق منكرة فيها من ُكذب ،وتر
مجيع طرقه ال ابته إىل عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده.

وبعد اذه املذايا الت يتكرر نظائراا ،يقو الشيخ ربيع :إن املؤمن
التيور عىل سنة رسو اهلل وعىل أاحابه يشعر باأل الشديد من ترصفاا
احلجوري!!!
ل :واهلل حقا أن املؤمن التيور ي شعر باأل الشديد من اذا العبث بعلم
وأقو ُ

احلديث يف اذا االستدرا والتترير بمن ال خربة له هبذا العلم ،وإشتا غري
با تسميه استدراكا عىل احلياع.
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عياض بن عمرو األشعري ﮔ
" - 125عياض بن عمرو األشعري.
م مم يف اإلصابة ( )6153و أس الاابة ( )4158و االستيعاب
(.)2036
قا اهماع ابن مامه

رقم ( )1302باب ماماء يف التقليس يوع العيد:

حدثنا سويد بن سعيد ،عن رشيك ،عن مترية عن عامر الشعب  ،قا  :شهد

عياض األشعري عيدا باألنبار ،فقا  :مايل ال أ راكم تقلسون كا كان يقلس عند
رسو اهلل

؟.

قا البواريي يف الزوائ

اذا إ سناد رماله ثقاا وعياض األشعري

ليس له عند ابن مامه سوى اذا احلديث ،بل

خيرج له أحد من أاحاب

الكتب اخلمسة األاو .اام
قلت :سنده عيف.
فقو البواريي" :رماله ثقاا" غري احيال ،سويد (  )1بن سعيد احلروي
فيه عف.
(  )1سويد بن سعيد ،قا فيه احلافظ " :ادوق يف نفسه ،إال أنه َع ِم ِ فصار يتلقن".
كنت أتي ت هبذا ل فعه من
قلتُ  :تعقبك بقو احلافظ أنه اار يتلقن ال ترفعه عن قويل :فيه عف ،إن َ
قلت
منمللة :فيه عف ،فقد عفت أنت أحاديث وخثار به يف كتابك الذريعة  :م نها حديث رقم(َ )308

عياض بن عمرو األشعري ﮔ
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عيف (  ، )1ومترية او ابن مقسم ثقة".

ورشيك او النخع
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:

- 1أخرج ابن مامه شاادا حلذا احلديث برقم (.)1303
ِ
رس ِائ َيلَ ،ع ْن
قا
َ " :حد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َ ْ
حي َيى َقا َ َ :حد َثنَا أَ ُبو ُن َع ْي ٍمَ ،ع ْن إ ْ َ
س ْب ِن س ْع ٍدَ ،قا َ  :ما كَا َن َيشء َع َىل َع ْه ِد رسو ِ
اقَ ،ع ْن َع ِام ٍرَ ،ع ْن َقيْ ِ
أَ ِيب إِ ْس َح َ
َ ُ
ْ ٌ
َ
َ
إِال و َق ْد رأَيتُه ،إِال َيشء و ِ
اح ٌدَ ،فإِن َر ُسو َ اهلل َ « :ك ا َن ُي َق ل ُس َل ُه َي ْو َع
اهلل
ْ ٌ َ
َ َ ْ ُ
ا ْل ِفاْ ِر » ".
فلاذا تعامى احلجوري عن اذا الشااد الصحيال الذي يرقى بحديث
عياض إىل درمة القبو .
- 2لعياض

حديث خخر ،وأورده أبو نعيم يف ترمجته يف معرفة

الصحابة برقم (.)5437
نقلت قو احلافظ
فيه :إسناده ضعيف  ،فيه شهاب بن فراش ادوق خيائ ،وفيه سويد بن سعيد ،ثم َ
اذا .وكذا حديث رقم(.)393
(  )1مترية بن مقسم كويف ،ورشيك كويف أعلم بحديث الكوفيني من سفيان كا قا ابن املبار
رمحه اهلل .انظر تهذيب الكمال (.)471/12
قال أبو عبدالرمحن  :ليس يف كيع ابن املبار تعديل لرواية رشيك عن الكوفيني ،فمعناه :أروى من
سفيان ،وقد ماء يف السري ( )202/8أنه قا  :فذكر اذا البن معني ،فقا  :ليس يقاس بسفيان أحد،
لكن رشيك أروى منه يف بعض املشايخ ،واذا او الوا ال ،في يقاس بسفيان اهماع ال بت احلافظ سواء
عن الكوفيني أو غريام ،قا أيوب بن أيب متيمة :ما رأيت كوفيا أفضله عىل سفيان ،وقا النسائ  :أمل
من أن يقا فيه ثقة او أحد األئمة.اام
قلتُ  :ويو ال كيع اب ن املبار قو وكيع :يكن أحد أروى عن الكوفيني من رشيك.اام
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محَ ُد
قا
مح َد ،ثنا أَ ْ
عقب اذا احلديث املنتقدَ " :حد َثنَا ُس َليْ َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
ِ
ٍ
مح َد ا ْل ِتاْ ِر ِيف ُّ  ،ثنا
اين ،ثنا ُس َل ْي َا ُن ْب ُن َح ْر ٍب ،حَ ،و َحد َثنَا َأ ُبو َأ ْ َ
ْب ُن َع ْمرو ا ْل َقاْ َر ُّ
أَبو َخ ِلي َف َة ،ثنا ْ ِ
يضَ ،ق َاال :ثنا ُش ْعبَ ُةَ ،ع ْن ِس َا ِ ْب ِن َح ْر ٍبَ ،ع ْن ِعيَا ٍ
ض
ُ
احلَ ْو ُّ
ْاألَ ْشع ِريَ ،قا َ  :ملَا َن َمل َل ْ ِ ِ
ت َاذه ْاآل َي ُة ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) [املائدة:
َ ي
ِ
وسى ْاألَ ْش َع ِري َر َوا ُه َعبْ ُد
َ ،]54قا َ َر ُسو ُ اهللِ ُ " :ا ْم َق ْو ُع َا َذا "َ ،ي ْعن  :أَ َبا ُم َ
يس ْاألَ ْو ِد ُّيَ ،ع ْن ُش ْع َب َة ِم ْ َل ُه.
اهللِ ْب ُن إِ ْد ِر َ
وأخرمه ابن أيب شيبة يف مسن ه عن سا  ،عن عياض األشعري ،قا
رسو اهلل

به.

وأخرمه ابن أيب عاام مع احلديث املنتقد يف اآلحاد واملثاني
( :)2515ثنا عبد اهلل بن إدريس ،عن شعبة ،به.
وقا ابن مرير يف تفسريه ( :)284/6حدثنا ُممد بن امل نى ،قا :
حدثنا ُممد بن معفر ،قا  :ثنا شعبة ،به.
وأخرمه احلاكم يف املست رك ( ،)313/2بإسناده عىل شعبة ،عن
سا  ،به ،وقا اذا حديث احيال عىل رشط مسلم ،و خيرماه.
وأورد له ابن ك ري يف تفسريه عند تفسري اذه اآلية شاادين ،عن ابن
عباس ،ومابر بن عبد اهلل

 ،نحوه.

ف بت اذا احلديث.
وإذن فلهذا الصحايب حدي ان احيحان ،فلاذا يو ع يف قسم عيف
املفاريد؟

عياض بن عمرو األشعري ﮔ
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قال أبو عبد الرمحن:
عياض بن عمرو

.

قا احلافظ يف التقريب احايب ،له حديث ومملع أبو حاتم بأن حدي ه
مرسل.
حدي ه عند ابن مامه رقم ( )1302و عفه املحقق ،قا عياضَ « :ما ِيل َال
أَ َرا ُك ْم ُت َق يل ُسو َن َك َا كَا َن ُي َقل ُس ِعن َْد َر ُسو ِ اهلل ».
وليس له يف الكتب الستة حسب ما يف حتفه األشراف سوى اذا
احلديث وليس له سواه يف التاريخ الكبري للبخاري ( ،)19/7و يذكر له
ابن ك ري يف جامع املساني

غريه.

واحلديث ضعيف ملا ذكرنا ؛ من عف سويد بن سعيد ،ال سيا بعد ما

عم  ،ف صار يتلقن ما ليس من حدي ه حتى قا البخاري" :منكر احلديث".
و َعفه مدا ،و عفه النسائ وقا " :ليس ب قة وال مأمون".

وأما ابن معني فكذبه وسبه ،وقا أمحد":م و احلديث" ،وقا ابن
املدين " :ليس بيشء".
فاحلديث أعل بعدة علل :
 - 1سويد عيف.
 - 2رشيك

عيف.

 - 3اهرسا عند احلفا الذين

ي بتوا احبة عياض.

 - 4اال اراب يف سنده كا ت راه يف خترلنا عىل الابعة ال انية ،ويف
ختريج مسند أمحد (. )4223
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و ملا

لد املُ ْستَ ْد ِر

استدراكا بحجة ،معل احلديث الواحد حدي ني،

وإنا احلديث الذي زعم أنه عن قيس بن سعيد َو َا ٌم ،ولو أعاى الشيخ البحث

واالنتقاد بعض حقه لعرف أن اهماع أبا حاتم قا فيه كا يف العلل لولده رقم
( : )604واختلفت الرواية عن الشعب عن قيس بن سعد عن النب
رواه مابر اجلعف عن الشعب عن قيس بن سعد عن النب
خخر ثقة نسيت اسمه عن الشعب عن عياض عن النب

:
 ،و رواه

 ،وعياض األشعري

عن النب مرسل ليست له احبة .اام
ومن العجيب أن املُ ْستَ ْد ِر اختمل احلديث من سنن ابن ماجه رقم

( )1303و ينقل إسناده ال اين.

فقد أخرمه ابن مامه ( )1303من طريق شيبان وإرسائيل عن مابر
اجلعف عن عامر الشعب عن قيس ،كا ساقها الاحاوي يف شرح مشكل
اآلثار رقم ( )1485من طريق خدع بن أيب إياس قا  :حدثنا شيبان وإرسائيل
عن مابر (اجلعف ) عن عامر الشعب عن قيس وأخرمه أمحد يف املسن
رقم ( ،)422/3فقا حدثنا أبو النرض ،قا  :حدثنا إرسائيل عن مابر عن عامر
عن قيس.
ومابر بن يمليد اجلعف يف سند اذا احلديث ،كان يقو بعقيده الرمع ة
رافيض خبيث كذاب يف احلديث م مم يف امليزان وغريهّ ،
كذبه غري واحد.
حتى قا أبو حنيفة :ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عااء ،وال أكذب من
مابر اجلعف .
فلاذا الشيخ ربيع أخفى اذه الاريق الت فيها اذا الرافيض الكذاب مع أ ا
يف سياق واحد وبرق م واحد ؟؟

عياض بن عمرو األشعري ﮔ
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اذا من أقبال التدليس والتش للناس.
فجابر اجلعف الكذاب معل احلديث عن عامر الشعب عن قيس بن سعد،
وغريه يروون احلديث عن عامر الشعب عن عياض األشعري.
واذا وا ال لكل من قرأ احلديث بالرقم الذي نقل منه املُ ْستَ ْد ِر

من سنن ابن ماجه ذاهتا ،و مسن أمح رقم ( )15479ومع بيان عفه
ويف السلسلة الضعيفة لأللباين

رقم ( )4285مع بيان عفه ،يف شرح

مشكل اآلثار للاحاوي ،وحلذا الاحاوي عقب احلديث من طريق مابر
اجلعف  ،قا  :فكان ماروينا من اذا احلديث إنا يرمع إىل مابر اجلعف
مالقا.
وقا بعد أن ساقه من طريق مترية عن عامر الشعب عن عياض األشعري،
قا  :فف اذا احلديث رد الشعب إياه إىل عياض األشعري.
ومع ذلك يقو املُ ْستَ ْد ِر

حتت حديث قيس :فلاذا تعامى احلجوري

عن اذا الشااد.
أقول:

 أي شااد يا دكتور ،مابر اجلعف يصلال عند يف الشوااد.
 أي شااد يا شيخ تب من احلديث سنده ال اين الذي فيه مابر اجلعف
الرافيض الت رمحها احلفا .
 أي شااد يا شيخ ملاذا ما استشهد هبذا العيمة األلباين يف الضعيفة .
وخخرون ممن حققوا احلديث.
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 أي استدرا اذا يا شيخ ،إن

جتد لك ما تملعم أنه استدرا تذاب

تأخذ حدي ا عىل أي حا كان من خارج رشطنا ،إخراج املفاريد من الكتب
الستة ومسند أمحد الذي اش طنا إخراج احلديث منها.
 أي شااد وقد نص العلاء أنه ليس حلذا الصحايب إال اذا احلديث.
و قا املُ ْس َت ْد ِر  :إنه ومد حدي ا خخر لعياض األشعري من املعرفة أليب
نعيم رقم (:)5437
ملا نمل قو اهلل تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) قا رسو اهلل
 « :ام قوع اذا» ،يعن  :أبا موسى األشعري.
وال إله إال اهلل ما أمرأ امل ُ ْست َ ْد ِر عىل إخفاء احلق الذي ال يو ا فق رأيه .
فإن من مصادر خترله للحديث تفسري ابن مرير وتفسري ابن ك ري عند
اآلية املذكورة ( 54من املائدة) وتاهلل أن احلديث يف اذين املصدرين الذين
نقل منها املُ ْستَ ْد ِر فضي عن مصادر غرياا ،مذكور من رواية عياض
األشعري عن أيب موسى األشعري

.

و بعد اذا سواء قيل بصحبة عياض كا قا بعضهم واو األرمال كا أبنته
يف الابعة ال انية من عيف املفاريد ،أع بعدع احبته كا قا اآلخرون ،فإن
احلديث ليس حدي ه وإنا او حديث أيب موسى؛ فتارة عياض يرسله ،وتارة
يذكر احابيه واو أبو موسى ..واكذا أخرمه البيهق يف دالئل النبوة رقم
(.)2084
من حديث عياض األشعري عن أيب موسى األشعري ،قا  :تلوا عند
النب

 ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) فقا يل رسو اهلل

قومك يا أبا موسى أ ال اليمن».

 « :ام

عياض بن عمرو األشعري ﮔ
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واكذا أخرمه ابن أيب حاتم من العلل رقم ( )1658عن عياض عن
أيب موسى األشعري ،وأبان املحدث املؤمتن العيمة األلباين

يف

الصحيحة رقم ( )3368طريق احلديث املرسلة عن عياض األشعري
واملتصلة عن أيب موسى األشعري ،واحال احلديث املتصل.
ثم ذكر بعض ما يف بابه من األحاديث ،ونعم الصنيع ونعمت األمانة
العلمية عىل خيف ذلك متاما انيع املُ ْستَ ْد ِر  ،وقد قا اهلل تعاىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ).
واحلاصل:
أن اذا احلديث حديث أيب موسى وأن عيا ا األشعري ،إنا أخذه عن
أيب موسى ،وقد رصح او بصاحب احلديث ،وأما عياض األ شعري فله فرد
حديث ذكرناه من املفاريد كا سبق ،حلذا قا
يف التقريب  :،احايب له حديث.
ومملع أبو حاتم أن حدي ه مرسل.

)(+++

احلافظ ابن حجر

+
)518

}
}+ }+
}+
}+
+
غالب بن أ جبر املزني ﮔ
" - 126غالب بن أ بجر اململين.
م مم يف اإلصابة ( )6918و أس الاابة ( )4169و االستيعاب
( ،)2079قا اهماع ابن حجر يف التقريب احايب له حديث.
قا اهماع أبوداود

األالية :حدثنا

رقم ( )3809يف األطعمة باب أكل حلوع احلمر

عبد اهلل بن أيب زياد ،قا حدثنا عبيد اهلل ،عن إرسائيل ،عن

منصور ،عن عبيد أيب احلسن ،عن عبد الرمحن ،عن غالب بن بجري

( )1

،

قا (  : )2أاابتنا سنة فلم يكن يف مايل يشء أطعم أايل إال شئ من محر وقد
كان رسو اهلل

حرع حلوع احلمر األالية ،فأتيت النب

 ،فقلت:

يارسو اهلل ،أاابتنا سنة و يكن يف مايل ما أطعم أايل إالسان محر ،وإنك
حرمت حلوع احلمر األالية ،فقا « :أ طعم أ الك من سمني محر ( ف إ نا
حرمتها من أمل موا ي القري ة ) (  ،» )3يعن اجليلة ،وأعله أبوداود ونقل إعيله
أيضا احلافظ البيهق يف الكربى ( )332 /9بأنه حديث خمتلف يف إسناده.

(  )1كذا والصواب( :أبجر).
(  )2يف األال :قالك.
(  )3اذا فيه خمالفة للتحريم املالق.

غالب بن أ بجر املزين ﮔ
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عبد الرمحن اذا او ابن معقل .قا أبوداود :روى شعبة

اذا احلديث ،عن عبيد أيب احلسن عن عبد الرمحن بن معقل ،عن عبد الرمحن
ابن برش ،عن ناس من مملينة ،أن سيد مملينة أبجر أو ابن ابجر سأ النب

،...

احلديث.
قلت  :واذه الاريق فيها اؤالءاملبهمون ،وشعبة أرمال من منصور فعلم
أن الاريق املعلولة باملبهمني أرمال".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
إن حلذا الصحايب حلدي ني.
ومن أام مصادر احلجوري :اإلصابة و أس الاابة .
أما اإلصابة فقد ذكر احلافظ فيها حلذا الصحايب اذين احلدي ني وذكر
مصادراا ،وأما أس الاابة

فقد ذكر ابن األثري فيه اذا احلديث املنتقد.

ثم قا  " :وروى عنه عبد الرمحن يف فضل قيس".
ويعن بقيس :القبيلة ،واذه إشارة إىل احلديث ال اين.
واا ما رصح به احلافظ ابن حجر يف اإلصابة :
 :غالب بن أبجر اململين ،قا أبو حاتم الرازي :له احبة ،واو
قا
كويف ،ويقا فيه :ابن ِديخ بكرس أوله وم ناة حتتانيه بعداا معجمة ،له حديث
يف سنن أيب داود

يف احلمر األالية ،اختلف يف إسناده اختيفا ك ريا ،قا

ابن السكن :خمرج حدي ه عن شيخ من أال الكوفة.
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قلت :مداره عىل عبيد أيب احلسن عن عبد الرمحن بن معقل عن ناس من
مملينة عنه ،وفيه شعر ،ورفعه غريه وشك شعبة فيه ،قا  :عن أبجر أو ابن أبجر.
وقا رشيك بن عبد اهلل القايض :غالب بن ديخ .حكاه البتوي ،ثم أفرد غالب
بن ديخ وأورد حدي ه من طريق رشيك بن عبد اهلل ،وكذا أفرده البخاري ،لكن
يسق احلديث يف ترمجة غالب بن ديخ ،وقا أبو عمر :ديخ كأنه مده.
وله حديث خخر يف تاريخ البخاري وقا قتيبة :حدثنا عبد املؤمن أبو
احلسن حدثنا عبد اهلل بن خالد العبيس عن عبد الرمحن بن مقرن عن غالب بن
أبجر قا  :ذكرا قيس عند النب

فقا « :إن قيسا ألسد اهلل» ،ورواه احلسن

بن سفيان يف مسنده عن قتيبة ،ومن طريقه أبو نعيم ،رواه ابن قانع عن موسى بن
اارون عن قتيبة ،وابن منده من طر يق موسى ،وفرق ابن قانع بينها".اام
وترمم املِ يملي يف تهذيب الكمال لتالب بن أبجر

(،)83- 82/23

وذكر له اذين احلدي ني.
وقا " :له ذكر يف كتاب الاب من صحيح البخاري يف حديث ابن أيب
عتيق ،عن عائشة يف احلبة السوداء".
وترمم لتالب

أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( ،)2264/4وذكر له

اذين احلدي ني.
فا با احلجوري يترصف اذه الترصفاا التريبة؟!!
وعىل ٍّ
كل ال يصال إيراد اذا الصحايب يف كتاب املفاريد.
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قال أبو عبد الرمحن:

غالب بن أبجر

.

قا احلافظ يف التقريب " :احايب له حديث نمل الكوفة" .ورممل له إىل
أيب داود  ،وذكر ابن اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل األثر يف أصحاب احل يث
الواح

وذكره ابن حملع يف أمساء الصحابة الرواة يف أصحاب احل يث

الواح  .وكذا ابن سمعون والرباز كا سيأيت نقل كيمهم ،وقا ابن عبد الرب
عن غالب بن أبجر واحلديث واحد.
وقا احلافظ يف اإلصابة  " :له حديث يف سنن أيب داود يف احلمر
األاليه ،اختلف يف إسناده اختيفا ك ريا".
قلتُ :حدي ه« :أطعم أالك من سمني محر  ،فإنا حرمت من أم ل

موا القرية» يعن  :اجليلة .أخرمه أبو داود رقم ( )3809مع بيان علته
وتضعيف املحقق للحديث ،و ّعف اذا احلديث اخلاايب ،فقا " :اذا
احلديث ال ي بت".
والنووي واملنذري وابن حجر والبيهق وغريام ،حتى قا ابن سمعون:
"و يرو عن غالب بن أبحر سوى اذا احلديث ،رواه أبو داود واتفق احلفا
عىل تضعيفه".
ونقل المليلع يف نصب الراية  " :وقا البملار ال يعلم لتالب بن أبحر غري
اذا احلديث" .فهذه نصوص األئمة أن غالب بن أبجر له حديث واحد.
وحدي ه اذا املفرد متفق عىل عفه وخمالفته لألحاديث الصحاح ،فقد
قا البيهق يف الكربى ( 332/9رقم " :)19496فهذا حديث خمتلف يف
إسناده" .فذكر االختيف.
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ثم قا " :وم ل اذا ال ُيعارض به األحاديث الصحيحة الت قد مضت
مرصحة بتحريم حلوع احلمر األاليه" ،وذكر احلديث.
وقا احلافظ ابن حجر يف فتال الب اري ( )656/9حتت أحاديث باب
( )28حلوع احلمر اهنسية من كتاب الذبائال والصيد ،ثم قا " :وإسناده
عيف ،واملتن شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة فاالعتاد عليها".
و قد ذكر املُ ْستَ ْد ِر

حدي ا خخر مع أنه خارج رشطنا من الكتب الستة

ومسند أمحد.

ومع ذلك فاحلديث املعارض به من طريق عبد املؤمن بن عبد اهلل أيب
مقرن اململين
احلسن ،قا  :حدثنا عبداهلل بن خالد العبيس عن عبدالرمحن بن ّ

عن غالب بن أبحر قا  :ذكرا قيس عند رسو اهلل

فقا  « :رحم اهلل قيسا»،

قيل :يا رسو اهلل ترحم عىل قيس قا  « :نعم» ،إنه كان عىل دين إساعيل ويف
خخره« :أن قيس ا ضاء اهلل يف األرض يعن  :أسد اهلل» ..ويف احلديث عبد
املؤمن قا أبو حاتم يف اجلرح والتع يل رقم (" :)345جمهو " ،وقا
العقيىل":حدي ه غري ُمفو ".
و به ّعف احلديث العيمة األلباين يف الضعيفة رقم ( ،)2497وقا :
وأما ابن حبان فذكره يف الثقات ( )417/8عىل قاعدته يف توثيق املجهولني
واللذان فوقه يف ثقاا ابن حبان ،ويف قو العقييل" :حدي ه غري ُمفو " تأييد
لقو من سبق ذكرام من األئمة أنه ليس لتالب بن أبجر سوى احلديث األو
فرق البتوي والبخاري وابن قانع
يف احلمر األالية .كا مملع به احلفا  ،وقد ّ

بني غالب بن أبجر وغالب بن ديخ ،كا ذكر احلافظ يف اإلصابة .

غالب بن أ بجر املزين ﮔ
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يترصف اذه الترصفاا العجيبة؛ فيعارض باملنكر وما

ليس عىل رشطنا وك ري من استدراكاته انا من اذا الرضب الذي او من
معار ة احلق بالباطل ،وتعمد ذلك خدش يف األمانة العلمية ونقله من غري
بح ه وتقديمه للناس عىل أنه نقد واستدرا اعتادا لألحاديث املنكرة تترير
بالناس.
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الفاكه بن سعد ﮔ
" - 128الفاكه بن سعد.
م مم يف اإلصابة رقم ( ،)6967و أس الاابة رقم ()4198
و االستيعاب ( ،)2092وقا احلافظ يف التقريب  :احايب له حديث يف
التسل يف عيد الفار واهسناد إليه واه

حديثه

قا اهماع ابن مامه

[ ]1

.

رقم ( )1316يف كتاب الصية باب ما

ماء يف االغتسا يف العيدين:
حدثنا نرص بن عيل اجلهضم  ،قا  :حدثنا يوسف بن خالد ،قا  :حدثنا
أبو معفر اخلام  ،عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه بن سعد ،عن مده
كان يتتسل يوع الفار
الفاكه بن سعد ،وكانت له احبة« :أ ّن رسو اهلل
ويوع النحر ويوع عرفة ،وكان الفاكه يأمر أاله بالتسل يف اذه األياع».
وسنده مو وع؛ يوسف بن خالد ،او السمت كذاب ،وعبد الرمحن بن عقبة
جمهو ".

[  ]1سقات كلمة( :واا ) من األال.

الفاكه بن سعد ﮔ
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
حلذا الصحايب حديث خخر ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة مع اذا
احلديث املنتقد.
وااكم ما قاله احلافظ يف اإلصابة  ،وذ ْكره للحدي ني:
قا

 :الفاكه بن سعد بن حب بن عنان بن عامر بن خامة األنصاري

األويس اخلام  ،قا ابن منده :يكنى أبا عقبة ،له احبة ،روى عنه ابنه عقبة،
ذكره ابن الكلب فيمن شهد افني مع عيل من الصحابة ،وقتل هبا ،وله حديث
يف سنن ابن ماجه بسند عيف يف التسل يوع الفار.
روى عنه ابن ابنه عبد الرمحن ب ن عقبة بن الفاكه ،والفاكه بكرس الكاف
بعداا ااء أالية ،قا ابن سعد :أنصاري احب النب

وأخرج البتوي

والباوردي من طريق أيب معفر اخلام عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه
األنصاري عن مده الفاكه بن سعد ،وله احبة كان النب

يتتسل يوع

اجلمعة.
ووقع يف االستيعاب  :روى أبو معفر اخلام عن عبد الرمحن بن
سعد بن الفاكه بن سعد عن أبيه عن مده ،فذكر احلديث ،وتبع يف ذلك ابن أيب
حاتم ،واو وام يف مو عني:
يف تسمية والد عبد الرمحن(سعدا) وإنا او(عقبة).
وزيادة قوله( :عن أبيه) يف السند.
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وكذلك أخرمه الباوردي من ومه خخر عن أيب معفر ،لكن قا  :عن
عبد اهلل بن عقبة عن مده بد (:عبد الرمحن) فقا  :عبد اهلل.
وحب

بفتال املهملة وسكون املوحدة بعداا م ناه ثم راء ،ووقع

يف االستيعاب  :مرب ،بفتال اجليم وموحدة ساكنة ثم راء ،واو تصحيف".اام
أقول:
وذكر اذين احلدي ني عن الفاكه أبو نعيم يف معرفة الصحابة
(.)2286/4
قا  ":فاكه بن سعد أبو عقبة األنصاري له احبة َح ِدي ُ ُه ِعن َْد أَ ِيب َم ْع َف ٍر
ْ
اخلَاْ ِم ي .
ِ
احل ْ ِ
ِ
يل،
ُمَم ٍد ،ثنا ُ
ُمَم ُد ْب ُن ُ
َحد َثنَا ُ
رص ْب ُن َع ٍّ
رضم ُّ  ،ثنا َن ْ ُ
ُمَم ُد ْب ُن َعبْد اهللِ ْ َ َ
ٍِ
مح ِن ْب ِن ُع ْق َب َةَ ،ع ْن َم يد ِه
وس ُ
اخلاْ ِم ُّ َ ،ع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
ف ْب ُن َخالد ،ثنا أَ ُبو َم ْع َف ٍر ْ َ
ثنا ُي ُ
ا ْل َف ِ
تَ ،ل ُه ُا ْحبَ ٌة  :-أَن النبِ
كَا َن َي ْتتَ ِس ُل َي ْو َع ا ْل ِفاْ ِرَ ،و َي ْو َع
اك ِه َ -وكَا َن ْ
اجلمع ِة ،وكَا َن ا ْل َف ِ
َْ
اك ُه َيأْ ُم ُر أَ ْا َل ُه بِا ْل ُت ْس ِل ِيف َا ِذ ِه
األ ْ َحىَ ،و َي ْو َع َع َر َف َةَ ،و َي ْو َع ْ ُ ُ َ َ
ِ
فِ ،م ْ َل ُه.
وس َ
ْاألَيا ِع َ .ر َوا ُه ُ
ُمَم ُد ْب ُن ا َشا ِع ْب ِن أَ ِيب َخ ْ َري َةَ ،ع ْن ُي ُ
حييى ب ِن َفر َق ٍد ا ِ
ِ ٍ
اح ِ
ب
َو َر َوى أَ ُبو َب ْك ٍر ْاألَ ْع َ ُ
َ
حييَى ْب ِن َراشدَ ،ع ْن َ ْ َ ْ ْ
نيَ ،ع ْن َ ْ
ث َع ِن ا ْل َف ِ
ِ
احلر ِويَ ،عن أَ ِيب مع َف ٍر ْ ِ
حي يد ُ
اك ِه ْب ِن
َ
َ ْ
ْ
ََْ ي
اخلاْم ي َ ،سم َع َع ْب َد اهللِ ْب َن َعنَ َم َة ُ َ
ٍ
أَن ُه أَ َم َر ُه بِا ْل ُت ْس ِل َي ْو َع ْ
اجلُ ُم َع ِة َحد َثنَا ُه أَ ُبو َع ْم ِرو ْب ُن َحم ْم َدا َن،
َس ْعدَ ،ع ِن النبِ ي
احل َس ُن ْب ُن ُس ْف َيا َن ،ثنا أَ ُبو َب ْك ٍر ْ َ
ني بِ ِه".
األ ْع َ ُ
ثنا ْ َ

الفاكه بن سعد ﮔ
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فهذا حديث ثان بإسناد خخر ،لكنه عيف؛ ألن حييى بن فرقد أورده ابن
أيب حاتم يف اجلرح والتع يل  ،و يذكر فيه مرحا وال تعديي ،و يذكر له
إال راويا واحدا فهو جمهو .
اذا وإذا كان حديث الفاكه يف غسل العيدين ال ي بت؛ ألن يف إسناده:
يوسف بن خالد ،يكذب؛ فإن يف الباب حديث ابن عباس

 ،رواه ابن مامه

يف سننه برقم (.)1315
َ :حد َثنَا ُمبَ َار ُة ْب ُن المْ ُم َت يل ِ
اج ْب ُن َ
متِي ٍمَ ،ع ْن
قا
س َقا َ َ :حد َثنَا َحج ُ
ميم ِ
ون ْب ِن ِم ْه َرا َنَ ،ع ِن ا ْب ِن َعب ٍ
َي ْت َت ِس ُل َي ْو َع ا ْل ِفاْ ِر
اسَ ،قا َ « :كَا َن َر ُسو ُ اهلل
َُْ
َو َي ْو َع ْاألَ ْ َحى».

فهذا احلديث

عيف؛ ألن يف إسناده راويني

عيفني ،ومها حجاج بن

متيم ،ومبارة بن املتلس ،و عفها ينجرب بعمل بعض الصحابة

 ،فمن

بعدام.
ومن ذلك ما ثبت عن ابن عمر

 ،من طرق أنه كان يتتسل للعيدين.

انظر اذه الارق يف أحكام العي ين

للفرياين(،)84- 78/1و مصنف ابن

أبي شيبة ( ،)5823،5835و موطأ مالك رواية ُممد بن احلسن
(.)130/1
وعن ال سائب بن يمليد أحكام العي ين (.)80/1
وسعيد بن احلسن أحكام العي ين (.)84/1
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وتكلم ابن رمب يف فتح الباري عن التجمل يف العيدين ،وذكر عمل
النب

ذلك،وذكر مذاب الشافع  ،ومالك ونقل عن مالك أن أال العلم

يستحبون ذلك.
ثم قا يف( :)415/8ومما يتصل بذلك :التسل للعيدين ،وقد نص أمحد
عىل استحبابه  .وحكى ابن عبد الرب اهمجاع ِ
عليه .وكان ابن عمر يفعله  ،كذا
رواه نافع  ،عنه  ،ورواه عن نافع  :مالك ،وعبيداهلل بن عمر ،وموسى بن عقبة،
وابن عجين ،وابن إسحاق وغريام .
وروى أيوب ،عن نافع ،قا َ  :ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد  ،كان يبيت يف
املسجد ليلة الفار  ،ثم يتدو منه إذا اىل الصبال إىل املصىل.ذكره
عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عنه .وعجب ابن عبد الرب من رواية أيوب  ،ملخالفتها
رواية مالك وغريه  ،عن نافع .
وال عجب من ذلك  ،فقد لمع بينها  :بأن ابن عمر كان إذا اعتكف باا
ليلة الفار يف املسجد  ،ثم خيرج إىل العيد عىل ايئة اعتكافه  ،كا قاله أمحد
ومن قبله من السلف ،واو قو مالك أيضا ،وإن

يكن معتكفا  ،اغتسل

وخرج إىل املصىل:
وممن روي عنه التسل للعيد  -أيضا  -من الصحابة  :عيل بن أيب طالب ،
وابن عباس  ،وسلمة بن األكوع  ،والسائب بن يمليد .وقا ابن املسيب  :او سنة
الفار  .ورواية مالك أاال.اام

الفاكه بن سعد ﮔ
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وأحسن ما يستد به عىل استحباب االغتسا للعيدين ما روى البيهق من
طريق الشافع عن زاذان قا  :سأ رمل عليا

عن التسل؟ قا  :يوع

اجلمعة ويوع العرفة ويوع الفار .وسنده احيال .اإلرواء (.)146
واذا العمل واهمجاع يدعم حديث ابن عباس السالف.
وأما حديث الفاك ه يف غسل اجلمعة فله شوااد؛ ألن م له يعتضد ويقوى
باملتابعاا والشوااد.
فمن الشواهد:
 )1حديث ابن عمر ،واو حديث متفق عليه.
رواه البخاري يف كتاب اجلمعة حديث ( ،)919،894،877ومسلم يف
كتاب اجلمعة حديث(.)844
ونصه من البخاري عن عبد اهلل بن عمر

 ،أن رسو اهلل

قا « :إذا

ماء أحدكم اجلمعة فليتتسل» .
)2حديث عمر بن اخلااب

.

من طريق :عبد اهلل بن عمر ،عن أبيه ،ومن طريق :أيب اريرة

.

من صحيح مسلم (َ ،)845قا َ َ :ب ْين ََا
ونصه من طريق أيب اريرة
اخلا ِ
اس َي ْو َع ْ
اجلُ ُم َع ِة ،إِ ْذ َد َخ َل ُع ْ َا ُن ْب ُن َعفا َنَ ،ف َعر َض
اب َ ْ
ب الن َ
خياُ ُ
ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
ِ
ني
بِ ِه ُع َم ُرَ ،ف َقا َ َ :ما َبا ُ ِر َما ٍ َي َت َأخ ُرو َن َب ْع َد الن َيداء؟ َف َقا َ ُع ْ َا ُنَ :يا َأ ِم َري المْ ُم ْؤ ِمنِ َ
تَ ،ف َقا َ ُع َم ُرَ :وا ْل ُو ُ و َء أَ ْيضا،
ت الن َيدا َء أَ ْن َت َو أْ ُاُ ،ثم أَ ْقبَ ْل ُ
ني َس ِم ْع ُ
َما ِز ْد ُا ِح َ
َي ُقو ُ « :إِ َذ ا َم ا َء أَ َح ُد ُك ْم إِ َىل ْ
اجلُ ُم َع ِة َف ْل َي ْت َت ِس ْل».
أَ َ ْ َت ْس َم ُعوا َر ُسو َ اهللِ
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 )3ومن حديث أيب سعيد اخلدري
أن رسو اهلل

.

قا  « :التسل يوع اجلمعة وامب عىل كل ُمتلم» رواه

البخاري حديث ( ،)880ومسلم (.)846
وعند البخاري زيادة « :وأن يستن وأن يمس طيب ا» ،وا عند مسلم أيضا يف
مو ع خخر.
فقد اال اذا احلديث هبذه الشوااد الصحيحة.
واحلاصل :أن حلذا الصحايب حدي ني :أحدمها

عيف ،واآلخر احيال

بشوااده ،وإن كان الواقع كذلك فنقو  :ال يصال إيراد اذا الصحايب يف قسم
عيف املفاريد ،وال يف صحيحه .
قال أبو عبد الرمحن:
الفاكه بن سعد

.

قا احلافظ يف التقريب  :احايب له حديث يف التسل يوع عيد الفار
واهسناد إليه واه« :أن النب

كان يتتسل يوع الفار ويوع النحر» ،وقا

البملار كا نقل المليعيل يف نصب الراية ( " :)85/1ال يعرف للفاكه بن سعد
غري اذا احلديث".
وذكره ابن اجلوزي يف أاحاب احلديث الواحد من كتابه تلقيح فهموم
أهل األثر  ،وذكره ابن حملع يف األفراد من كتابه أمساء الصحابة الرواة وما
لكل واح منهم من الع د .
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حدي ه أخرمه ابن مامه رقم ( )1316باب ما ماء من االغتسا يف

العيدين ،وهو حديث موضوع؛ فيه يوسف بن خال السميت :كذاب ،كا او يف
ترمجته من تهذيب التهذيب  ،حتى قا ابن معني" :كذاب خبيث عدو اهلل
رمل سوء رأيته بالبرصة ال حيدث عنه أحد فيه خري".
وقا أبو حاتم الرازي" :ذااب احلديث ،أنكرا قو ابن معني فيه :زنديق
محِ َل إيل كتاب قد و عه يف التجهم ي نكر امليملان يوع القيامة ،فعلمت أن
حتى ُ
اب ن معني

يتكلم إال عن بصرية وفهم" ،وقا أبو زرعة " :ذااب احلديث".

وأقر قو ابن معني فيه كذاب اهماع البخاري ،فقا  :قا ابن معني :يكذب،
ّ
وكذبه أبو داود وعمرو بن عيل ،وقا ابن حبان :يضع األحاديث عىل الشيوخ،
وقا السام  :كان ااحب رأي ومد يف الدين ،واو أو من و ع كتاب
الرشوط وأ و من ملب رأي أيب حنيفة إىل البرصة.
ويف السن عب الرمحن بن عقبة بن الفاكه ،قا احلافظ يف التقريب :

"جمهو " .وممن حكم عىل احلديث بأنه موضوع العيمة األلباين
إرواء الاليل ( ،)176/1وحلذا قا

يف

احلافظ يف التلخيص احلبري

( :)81/2قا البملار :ال أحفظ يف االغتسا للعيدين حدي ا احيحا.
ام ْه َع ْن ا ْب ِن َعب ٍ
اس
وقا النووي يف شرح املهذب (َ :)9/5و َر َوى ا ْب ُن َم َ
ي ْتتَ ِس ُل يوع ا ْل ِفاْ ِر ويوع ْاألَ ْ حى " ،و ِم ْ ُله َعن ا ْل َف ِ
اك ِه
َقا َ " كَا َن َر ُسو ُ اهلل
َ ُ ْ
َ
َ
ََْ َ
َْ َ
ٍ
اجل ِمي ِع َ ِعي َف ٌة َباطِ َل ٌة .
ايب
َوأَ َسانِ ُ
ْب ِن َس ْعد الص َح ِ ي
يد ْ َ
ِ
ِ ِ
اس َع َىل ْ
اجلُ ُم َع ِة.اام
وقا بعدهَ :وا ْلم ُم ْعتَ َم ُد فيه أَ َث ُر ا ْب ِن ُع َم َر َوا ْلق َي ُ
وخرج األلباين
ّ

حديث ابن عباس يف اإلرواء رقم ( ،)146وقا :

ضعيف وال يثبت من وجه.
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وساق بعده حديث الفاكه وقا  :وهذا إسناد موضوع خفته السمت اذا ،فإنه

كذاب خبيث.

وقا  :واحلدي ان أوردمها احلافظ يف التلخيص (ص  )143ويف
ال راية ( ص  ) 23وقا  " :وإسنادمها عيفان "  .قلت  :واذا اهطيق قد
يوام من ال علم عنده أنه يمكن أن يقوي أحدمها اآلخر وليس كذلك لشدة
عفها كا بينا .اام
واستشهد املُ ْستَ ْد ِر حلديث الفاكه بن سعد بحديث ابن عباس« ،كان

رسو اهلل يتتسل يوع الفار ويوع األ حى» ،عند ابن مامه رقم ( )1315وهو

شديد الضعف ،شيخ ابن مامه فيه مباره بن املتلس؛ تركه وكذبه ابن معني.

يف إرواء الاليل رقم (: )146ضعيف

و حلذا قا الشيخ األلباين

وال ي بت من ومه ونقل قو من أعله ،وذكر يف االغتسا للفار واأل حى
ويوع عرفة أثرا عن عيل

موقوفا عليه ،وقا عنه :أحسن ما يستد به عىل

استح باب االغتسا للعيدين.
وقد نقل اهمجاع عىل عدع االستشهاد برواياا الكذابني و امل وكني؛ في
تصلال يف الشوااد واملتابعاا.
لكن الشيخ ربيعًا يستشه بها وهلا يف هذا املوضع وغريه من كتابه هذا.
فقا  :وأما حديث الفاكه يف غسل اجلمعة فله شوااد؛ ألن م له يعتضد
ويقوي باملتابعاا والشوااد.
قلنا :األحاديث املو وعة ال لوز االحتجاج وال االستشهاد هبا ،وال حلا

عند أال احلديث.

الفاكه بن سعد ﮔ
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احلافظ ابن ك ري يف اختصار علوم احل يث يف النوع احلادي

والعرشين املو وع ،قا  :في جتوز روايته ألحد من الناس إال عىل سبيل
القدح فيه ليحذره الناس ،من يت به من اجلهلة والعواع والرعاع .
وقا النووي يف التقريب والتيسري  :وحيرع روايته مع العلم به يف أي
معنى كان إال مبين ا .
قا

السيوط

يف الت ريب ( :إال مبينا) ،أي :مقرونا ببيان و عه؛

حلديث « :من حدث عن بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني»
و قا القاسم يف قواع التح يث ص ( :)155اتفقوا عىل أنه حترع
روايته مع العلم بو عه ،سواء كان يف األحكاع أو القصص وال غيب ونحواا،
إال مبينا و عه؛ للحديث عند مسلم عن سمرة بن مندب .
و قا ا ملُ ْس تَ ْد ِر  :حتت استشهاده بحديث ابن عباس من طريق مبارة بن
متلس عن حجاج بن متيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به ،قا اذا
احلديث عيف ألن يف إسناده راويني عيفني ،و عفها ينجرب بعمل بعض
الصحابة؛ وساق أثرا موقوفا عىل ابن عمر

عىل أنه قد ماء عنه عند عبد

الرزاق يف املصنف ( ،)5754وابن املنذر يف األوسط ( ،)294/4وساقه
ابن رمب حتت أو باب العيدين بسند رماله ثقاا كا سبق عن نافع قا  :ما
رأيت ابن عمر اغتسل للعيد.
قلنا :احلديث املو وع ال ينجرب بيشء؛ وحديث ابن عباس الذي فيه

مبارة امل و  ،وأثر ابن عمر موقوف عليه ،وقد نص العلاء عىل أنه ال يصال
يف الباب عن النب يف ذلك يشء كا سبق.
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وقو مجهور العلاء باستحباب التسل للعيدين عىل ما ماء يف أثر عيل
وابن عمر

ال يفيد احلديث ثبوتا و نر من أثبت حديث الفاكه بن سعد

هبذه احلجة الوااية وأحاديث التسل يوع اجلمعة اتفق عليها الشيخان با ال
حيتاج إىل عضداا هبذا املو وع عن الفاكه بن سعد وال تقوية اذا املو وع
هبا و نر للمستدر سلفا يف تصحيال حديث الفاكه بن سعد بل إنه مذكور
بلفظ غسل العيدين واجلمعة فهو حديث موضوع.
و أيضا فإن رواية « :أن النب

أمر الفاكه بن سعد بالتسل يوع اجلمعة» او

قاعة من حدي ه يف التسل يوع الفار واأل حى.
وإليك كيع ابن عبد الرب يف االستيعاب رقم ( ،)1085قا  :روى أبو
معفر اخلام عن عبد الرمحن بن سعد بن الفاكه بن سعد عن أبيه عن مده
عن أبيه عن مده« :أن رسو اهلل

كان يتتسل يوع اجلمعة ويوع عرف ة ويو ع

الفار واأل حى» وكان الفاكه يأمر أاله بالتسل يف اذه األياع.
وتبعه عىل ذلك ابن األثري يف أس الاابة فساقه حدي ا واحدا ،بل إن
احلافظ أبا نعيم الذي زعم املُ ْستَ ْد ِر أنه ساق له حدي ا خخر ،قا  :حدي ه عند

أيب معفر اخلام  - ،ثم ساقه وساق االختيف فيه ،وأن يوسف بن خالد رواه
عن أيب معفر عن عبد الرمحن بن عقبة عن مده الفاكه . -
ثم قا  :وروى أبو بكر األعني  ،عن حييى بن راشد  ،عن حييى بن فرقد
ااحب احلروي  ،عن أيب معفر اخلام  ،سمع عبد اهلل بن عنمة حيدث عن
الفاكه بن سعد  ،عن النب

فذكره .فهذه إشارة إىل خمالفة حييى بن فرقد

ليوسف بن خالد يف احلديث بقوله وروى بعد قوله :حدي ه عند أيب معفر
اخلام  ،أي أن اذا احلديث عن أيب معفر واختلف عليه وليس يف كيع

الفاكه بن سعد ﮔ
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احلافظ ابن حجر ما يد عىل أ ا حدي ان ،بل قا وله حديث يف سنن ابن
مامه ،ثم ذكر االختيف فيه ويد عىل ذلك قوله :وتبع يف ذلك ابن أيب حاتم
واو وام..اام ،وقد ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )92/7من
طريق حييى بن فرقد اذا فقا  :الفاكه بن سعد مد عبد الرمحن بن سعد روى
عن النب

أنه أمر باالغتسا للجمعة والعيدين ،روى عنه ابن ابنه عبد

الرمحن بن سعد فيا روى حييى بن راشد مستميل أيب عاام عن حييى بن
فرقد ااحب احلروي عن أيب معفر اخلام عنه.اام
ويف اذا تصويب للتصحيف الواقع يف املابوع من معرفة الصحابة
أليب نعيم يف اسم عبد اهلل بن عنمة وأن اوابه :عبد الرمحن بن عقبة ،وقد قا
مها يف مو عني يف تسمية والد
ابن حجر يف اإلصابة  :أن يف اذه الرواية َو َ
عبد الرمحن سعدا ،وإنا او عقبة.اام
واو كذلك الشك أنه حديث واحد كا يف زوائ عب اهلل بن أمح على
املسن ( 78/4رقم  )16720قا :
ِ
ِ
ف ْب ُن َخالِ ٍد َقا َ
وس ُ
يل َقا َ َحد َثنَا ُي ُ
رص ْب ُن َع ٍّ
َحد َثنَا َع ْبد اهلل َقا َ َحد َثن َن ْ ُ
اك ِه َعن م يد ِه ا ْل َف ِ
محَ ِن ب ِن ُع ْقب َة ب ِن ا ْل َف ِ
ِ
حد َثنَا أَبو مع َف ٍر ْ ِ
اك ِه ْب ِن
ْ َ
َ ْ
اخلاْم ُّ َع ْن َع ْبد الر ْ ْ
َ
ُ َ ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
كَا َن َيتْتَس ُل َي ْو َع ْ
اجلُ ُم َع ة َو َي ْو َع َع َر َف َة
ت َل ُه ُا ْح َب ٌة« :أَ ن َر ُسو َ اهلل
َس ْعد َوكَا َن ْ
ِ
ِ
ن َس ْع ٍد َيأْمُ ُر أَ ْالَهُ بِالْتُ ْس ِل ِيف َا ِذهِ ْاألَيا ِع»
ح ِر َقا َ َوكَا َن الْفَاكهُ ْب ُ
َو َي ْو َع الْفا ْ ِر َو َي ْو َع الن ْ
وهبذا السياق من طريق يوسف بن خالد السمت أخرمه الارباين يف
الكبري ( « :)828/18أن رسو اهلل كان يتتسل يوع اجلمعة ويوع عرفة ويوع
النحر».
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وقا ابن امللقن يف الب ر املنري ( :)105/12ورواه البتوي وابن قانع
يف معجم الصحابة وزاد« :ويوع اجلمعة».
و اكذا او يف إرواء الاليل ( )176/1بذكر « :يتتسل يوع اجلمعة» ،من
سائر املصادر الت خرمه منها من طريق يوسف بن خالد السمت واو كذاب.
بل إن ابن رمب يف فتح الباري من املو ع الذي اقتاف منه املُ ْستَ ْد ِر

مراده ،قا  :وخرج ابن مامه من رواية الفاكه بن سعد وله احبة أن النب كان
يتتسل يوع اجلمعة ويوع عرفة..إلخ
ويف إسناده يوسف بن خالد السمت .
قلتُ :فلعل ابن رمب وقف عىل اذا اللفظ حتى عند ابن مامه يف بعض

النسخ ،كا خرمه كذلك.

و الاريق الت عند أيب نعيم غاية مافيها أن حييى بن فرقد املجهو خالف
يوسف بن خالد السمت الكذاب واو جمهو ال ُيدري ما حاله ،وقد حصل يف
طريقه قصور يف متن احلديث؛ فرواه السمت تاما ،ورواه ابن فرقد خمترصا،
وأيضا حصل يف طريقه تصحيف يف السند فتصحف فيه عبد الرمحن بن عقبة
إىل عبداهلل بن عنمة.
و يذكر احلافظان اململي وابن حجر وال غريمها يف ترمجة الفاكه بن
سعد أن أحدا روى عنه اسمه عبد اهلل بن عنمة ،وال ذكروا يف ترمجة عمري بن
يمليد أيب معفر اخلامى أنه روى عن عبد اهلل بن عنمة ،وإنا قا اململي يف
ترمجة الفاكه :له احبة روى عنه ابنه عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه روى له
ابن مامه ،ثم ساق احلديث من طريق عبد اهلل بن أمحد بن حنبل كا أسلفنا.

الفاكه بن سعد ﮔ
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و ذكروا يف ترمجة ابن يمليد أيب معفر اخلام

أنه روى عن خاله

عبدالرمحن بن عقبه بن الفاكه ،وخخرين ليس فيهم ابن عنمة.
وقا احلافظ يف التقريب  :الفاكه بن سعد األنصاري احايب ،له
حديث يف التسل يف عيد الفار واهسناد إليه واا .
و العجيب من جتارس املُ ْستَ ْد ِر

عىل األحكاع ،عىل األسانيد واملتون

بتري أن يبح ها ،فقد قا يف أثر ذكره حلذه الاريق" :فهذا حديث ثاين بإسناد
خخر" ،قلت :بأي ومه اار اذا حدي ا ثانيا.
فتحصل من ذلك أن الفاكه بن سعد ليس له إال اذا احلديث الواحد
-1
ّ
كا مملع بذلك احلفا الذين ذكرنا ،و يلق املُ ْستَ ْد ِر باال جلملمهم،

كاحلافظ البملار وتبعه المليلع يف نصب الراية ( )85/1وابن حجر يف
التقريب  ،وابن اجلوزي وابن حملع ،و نر أحدا ممن ترمم للفاكه بن سعد
ذكر له غري احلديث الواحد با فيه ذكر غسل اجلمعة والعيدين.
 - 2أن رواية حييى بن فرقد ا خمالفة لرواية السمت فه ال تمليد
احلديث إال وانا ،إذ أ ا خمالفة جمهو ال ُيدرى ما حاله للسمت واو
كذاب.
 - 3أن من سوء ترصفاا املُ ْستَ ْد ِر فعله املتكرر سواء يف اذا احلديث
أو غريه كا قدمنا يف معل احلديث الواحد حدي ني ليتسنى له القو إن اذا
الصحايب ليس حدي ه بمفرد حتى لو كان ما استدر به خارج رشطنا.
 - 4إن املُ ْس َت ْد ِر يستشهد باملو وعاا ويستشهد حلا كا انع يف اذا
احلديث وغريه واذا ال لوز عند عامة املحدثني.

+
)538
 - 5إن املستدر يأيت بأحاديث من الصحيحني ذروة يف الصحة لذاهتا
ولعلها شوااد ألحاديث الكذابني وامل وكني وكان يكفيه أن يقو اذا
احلديث مو وع ويتن عنه حديث كذا وكذا مما يف الصحيحني أو غرياا
وال لعلها شوااد لألحاديث الشديدة الضعف.
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" - 129فجيع العامري.
م مم يف

اإلصابة

رقم ( ،)6974و أس

الاابة

(،)4202

و االستيعاب  ،وقا احلافظ يف التقريب  :احايب له حديث واحد [ . ]1
قا اهماع أبوداود

رقم ( )3817يف األطعمة باب فيمن ا ار اىل

امليتة:

حدثنا

اارون بن عبد اهلل احلا  ،عن أيب نعيم الفضل بن دكني ،عن

عقبة بن واب بن عقبة العامري ،قا سمعت أيب حيدث ،عن الفجيع ،أنه أتى
رسو اهلل

فقا  :ماحيل لنا من امليتة  .قا  « :ما طعامكم» ،قلنا :نتتبق

فرس يل عقبة – قدح غدوة ،وقدح عشية  ،-قا ذلك
ونصابال - ،قا أبو نعيمّ :

وأيب اجلو ُع  .فأحل حلم امليتة عىل اذا احلا  .قا أبوداود :التبوق من خخر
النهار ،والصبوح من أو النهار.اام
وأخرمه الارباين يف الكبري ( )321 /18والبيهق ()357 /9
يف رشح السن ة (  )345 /11( )2من طريق عقبة بن واب ابن عقبة ،عن أبيه
[  ]1سقات كلمة( :واحد) من نسخة املُ ْس َت ْد ِر  ،و ينبه عليها املُ ْس َت ْد ِر ؛ ملخالف تها الستدراكه أن له
حدي ني!!
(  )2إنا او للبتوي.
قلتُ  :سقات كلمة  :والبتوي مابعيا ،أما رقم البيهق فقد و ع قبل كلمة يف رشح السنة فإن ماء
سياق الكيع ويف رشح السنة بمليادة (واو) العاف استقاع انتقاد املُ ْس َت ْد ِر أما والسياق فيه سقط مابع
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به ،واذا سند عيف؛ عقبة وأبوه جمهوالن؛ وحلذا قا احلافظ بعد ذكر اذا
احلديث ونحوه ،قا  :ويف ثبوا اذه األحاديث نظر.
وقوله" :وأيب اجلوع" ،قا ااحب عون املعبود ( :)211/10الواو
للقسم ،واجلوع بالرفع يعن اذا القدر ال يكف من اجلوع بل يبقى اجلوع عىل
حاله.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
أوال :إن حلذا الصحايب حدي ني أوردمها احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ،
وابن األثري يف أس الاابة .
ثانيا :إن احلافظني الذاب  ،وابن حجر

يشتدا عىل عقبة وأبيه.

فقا الذاب يف كل واحد منها" :و يثق".
إشارة إىل توثيق ابن حبان.
وقا ابن حجر يف كل واحد منها" :مقبو ".
وقا أمحد يف واب بن عقبة :كويف االال احلديث .العلل (.)3411

كا او وا ال فمن األ مانة العلمية أن يبني أن اذا سقط مابع  ،سقات كلمة(:والبتوي) واذا معلوع
بدهية أن رشح السنة للبتوي .والسقط انا وا ال ،وقد نقل املُ ْس َت ْد ِر نفسه إحالت رشح السنة للبتوي
يف مسند عبد اهلل بن غناع وغريه ،فالسقط انا وا ال ،فكيف بعملو احتاف املهرة للبواريي يف مسند
العرس بن عمرية.

فجيع العامري ﮔ

'541
(

وقا العظيم خبادي يف عون املعبود ( :)297/10قا املنذري :يف
إسناده عقبة بن واب .وقا ابن معني :االال .وقا ابن املدين  :قلت لسفيان
ابن عيينة :عقبة بن واب؟ فقا  :ما كان ذا يدري يف اذا األمر ،وال كان من
شأنه".
ومع اذا يقو احلجوري يف عقبة :إنه جمهو .
واملجهو من

يرو عنه إال ٍ
راو واحد.

واذا قد روى عنه ثيثة كا يف تهذيب الكمال ( ،)230/20روى عنه
سفيان بن عيينة ،وأبو نعيم الفضل بن دكني ،وابنه واب بن عقبة بن واب بن
عقبة.
قا ابن املدين  :قلت لسفيان بن عيينة :عقبة بن واب؟
فقا  :ما كان ذا يدري ما اذا األمر ،وال كان شأنه .يعن احلديث.
وقا إسحاق بن منصور عن حييى بن معني :االال.
وذكره ابن حبان يف الثقات .
وروى أبو داود

حدي ا عن مابر بن سمرة

قبل حديث فجيع

يف املضار إىل أكل امليتة ،وعاف عليه بحديث فجيع.
فالظاار أنه يرى أن اذين احلدي ني يتعا دان ،ويرتقيان إىل درمة
االحتجاج هبا.
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وروى احلافظ البيهق

السنن الكربى ( )357- 356/9حديث الفجيع

اذا وساق يف بابه حدي ني :أح هما :حديث مابر بن سمرة ساقه من طرق،
وثانيهما :حديث أيب واقد اللي  ،وهبا ينتهض حديث الفجيع إىل درمة
احلسن.
وقد وقف احلجوري عىل اذه األحاديث عند البيهق  ،فلم يمنعه ذلك عن
احلكم عىل اذا احلديث بالضعف ،وال من إيراده يف قسم عيف املفاريد.
وحديث مابر بن سمرة رواه اهماع أمحد يف مسن ه (.)88/5
 :حد َثنَا أَبو ك ِ
َام ٍل َحد َثنَا َ ِ
رش ٌ
يك َع ْن ِس َا ٍ َع ْن َمابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة أَن
قا
ُ
َ
أَا َل بي ٍ
ُمْتَ ِ
ت ِعن َْد ُا ْم َنا َق ٌة َحل ُ ْم أَ ْو َب ِع ٌري َحل ُ ْم
ني َقا َ َ :ف َا َت ْ
ام َ
ت كَا ُنوا بِا ْلم َحر ِة ُ
ْ َْ
ِيف أَ ْك ِل َها َقا َ َ :ف َع َص َمتْ ُه ْم َب ِقي َة ِشتَ ِائ ِه ْم أَ ْو َسنَتِ ِه ْم .
َف َرخ َ
ص َحل ُ ْم النبِ ُّ
وذلك مما يقوي حديث فجيع.
ثالثًا :حلذا الصحايب حديث خخر ،وقد ذكره احلافظ ابن حجر
يف اإلصابة مع احلديث الذي انتقده احلجوري وذكره ابن األثري يف أس
الاابة .
واعتقد أن احلجوري رأى اذين احلدي ني يف الكتابني املذكورين ،أو عىل
األقل يف أحدمها ،فأخذ أحدمها كعادته اخلارية ،وتعامى عن اآلخر.
واا اذين احلدي ني من اإلصابة رقم( ،)6960ورامع أس الاابة .
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 :الفجيع  -بجيم مصترا  -بن عبد اهلل بن مندع -

بضم اجليم والدا وسكون النون بينها وخخره مهملة  -ب ن البكاء ،واسمه:
ربيعة بن عمرو بن ربيعة بن عامر بن اعصعة البكائ .
قا البخاري ،وابن السكن ،وابن حبان :له احبة.
وقا ابن أيب حاتم :أتى النب

 ،كويف .وذكره ابن سعد يف طبقة

الفتحيني.
وقا البتوي :سكن الكوفة .وله حديث يف سنن أبي داود بإسناد ال بأس
به ،يف سؤاله ما حيل من امليتة ،وأخرمه البخاري يف التاريخ

عنه،

والبتوي من طريقه.
وله حديث خخر رواه ابن أيب عاام يف الوح ان من طريق أيب نعيم،
قا  :أخرج إلينا عبد امللك بن عااء البكائ كتابا فقا  :اكتبوه .و ُي ْم ِله علينا،
وزعم أن بنت الفجيع حدثته به ،فإذا فيه « :اذا كتاب من ُممد النب للفجيع
ومن تبعه ومن أسلم وأقاع الصية وختى الملكاة وأطاع اهلل ورسوله ،وأعاى من
املتنم مخس اهلل ،ونرص نب اهلل ،وفارق املرشكني؛ فهو خمن بآمان اهلل عملومل،
وأمان ُممد».
ورواه ابن شااني من طريق :عبد الرحيم بن زيد البارق عن عقبة بن واب
البكائ عن الفجيع نحوه ،وأشار ابن الكلب إىل اذا احلديث فقا  :وفد النب
عىل

وكتب له كتابا فهو عندام ،وقد تقدع ذكره يف ترمجة برش ابن معاوية

البكائ يف القسم األو أيضا".اام
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وقد روى اذين احلدي ني للفجيع

الارباين يف الكبري ()321/18

برقم( ،)830،829وابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني برقم ( ،1503و
 ،) 1504وأبو نعيم يف معرفة الصحابة حتت رقم ال مجة ( ،)2410وابن
سعد يف الطبقات رقم (304و.)305
فظهر أن حلذا الصحايب حدي ني ،أحدمها احيال بشوااده ،واآلخر
عيف.
وعىل اذا في يصال إيراد الفجيع يف قسم عيف املفاريد ،وال يف احيال
املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
فجيع العامري

.

قا احلافظ يف التقريب احايب ،له حديث واحد أن النب

قا :

« ماطعامكم» ،قلنا :نتتبق ونصابال ،قا ذلك وأيب اجلوع – فأحل حلم امليتة
عىل اذا احلا – أخرمه أبو داود رقم ( ،)3817وقا  :التبوق :من خخر
النهار ،والصبوح :من أو النهار ،واحلديث عيف يرويه عقبة بن واب بن
عقبة العامري عن أبيه عن الفجيع العامري.
وذكره ابن اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل األثر يف أصحاب احل يث
الواح  ،وذكره ابن حملع يف كتابه أمساء الصحابة الرواة من أصحاب احل يث
الواح  ،وقا احلافظ اململي يف تهذيب الكمال روى عن النب

(د):

« ماحيل لنا من امليتة» وترمم له ابن عبد الرب يف باب األفراد يف حرف الفاء و
يملد ابن ك ري يف جامع املساني والسنن ( )1490لفجيع عىل اذا احلديث.
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وفيه عقبة بن واب قا الذاب يف ترمجته من امليزان " :ال يعرف،
وخربه ال يصال" .ورممل له إىل أيب داود.
وقا ابن حجر يف التهذيب " :روى له أبو داود حدي ا واحدا :فيمن
تباح له امليتة ،وقا  :مهنا عن أمحد ال أعرفه.
وقا ابن عدي" :ليس او باملعروف".
قا عيل واو ابن املدين عن سفيان :ما كان يدري ما اذا األمر .يعن :
احلديث وال كان شأنه .وقا الذاب يف املاين عقبة بن واب ليس بيشء،
وال يكاد يعرف.
وأبوه واب بن عقبة العامري عن فجيع بن عبد اهلل العامري

يذكر ابن

حجر يف التهذيب عنه راويا غري ابنه عقبة بن واب وذكره ابن حبان يف
الثقات  .وقا احلافظ يف التقريب  :مستور.
و احلديث عفه الذاب كا سلف قوله يف ترمجة عقبة :ال يعرف وخربه
ال يصال .والبيهق يف الكربى ( 356/9رقم  ،)19672فقا  :ومن اذا أنه:
أباح حلم تناو امليتة ،مع تناو ما يمسك الرمق ،ويقيم النفس ابوحا وغبوقا
...إىل قوله :ويف ثبوا اذه األحاديث نظر.
واو مضعف يف حتقيق سنن أيب داود و عفه األلباين

يف ضعيف

أبي داود .
وأما ما أخرمه أبو داود برقم ( )38/6من طريق سا من حرب عن
مابر بن سمرة
ناقت

 :أن رمي نمل احلرة ومعه أاله وولده ،فقا له رمل :إن

لت فإن ومدهتا فأمسكها ،فومداا فلم لد ااحبها فمر ت ،فقالت
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امرأته :انحراا ،فأبى فنفقت ،أي :ماتت ،فسأ النب

عن أكلها فقا  « :ال

عند غ ن ي ت ينك» قا  :ال .قا  « :فكلواا».
وعند البملار كا يف كشف األستار ( :)328/3أن قوما ماا حلم بتل
و يكن حلم يشء يأكلونه فجاؤوا إىل النب

فرخص حلم فيه ،فهو حديث

ظاار سنده احلسن وقد حسنه األلباين يف تعليقه عىل سنن أيب داود ،وشيخنا
يف كتاب األطعمة من اجلامع الصحيح  ،باب أكل امليتة للمضار رقم
( 2679و ،)2680وذكر ابن ك ري بعض ذلك يف تفسريه خية ( )3من سورة
املائدة ،فهذا ُممو عىل من ا ار و لد بدا من أكل امليتة.
قا ابن مرير :حدثن يعقوب بن إبراايم قا  :حدثنا ابن علية عن ابن عون
قا  :ومدا عند احلسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ولملى من
اال ارار غبوق أو ابوح.
قلتُ :أما احلديث املذكور ففيه ُّ
حل امليتة مع ومود غبوق وابوح.
و اذا يشبه حا الصائم فكيف يكون اال ارار يف اذا احلا .
ِِ
وقا الشوكاين
كا يف عون املعبود  :والقو الرامال عند الشافع ي
ِ ِ
ِ
ِ
ين َو َاح َح ُه الرافِ ِع ُّ َوالن َو ِو ُّيَ ،و ُا َو
ُا َو اال ْقت َص ُار َع َىل َس يد الر َمقَ .ك َا َن َق َل ُه المْ ُم َمل ُّ
َق ْو ُ أَ ِيب َحنِي َف َةَ ،وإِ ْح َدى الر َوا َيتَ ِ
ني َع ْن َمالِ ٍك.
ي ْ

َو َي ُد ُّ َع َليْ ِه َق ْو ُل ُهَ « :ا ْل ِع نْ َد َ ِغن ى ُي ْت نِ َ
يك» إِ َذا كَا َن ُي َقا ُ ملَِ ْن َو َم َد َسد َر َم ِق ِه
ِ
استَ َد بِ ِه َب ْع ُض ُه ْم َع َىل ا ْل َق ْو ِ ْاألَو ِ َ ،قا َ ِ :ألَن ُه َسأَ َل ُه َع ِن
رشعا َو ْ
ُم ْستَ ْتنيا ُل َتة أَ ْو َ ْ
ا ْل ِتنَى َو َ ْ َي ْسأَ ْل ُه َع ْن َخ ْوفِ ِه َع َىل َن ْف ِس ِه.
حت ِري ِم ا ْلمميتَ ِة واستَ ْنَى ما و َقع ِ
اال ْ اِ َر ُار إِ َل ْي ِه
ت َع َىل َ ْ
َو ْاآل َي ُة ا ْل َك ِري َم ُة َق ْد َدل ْ
َ َ َ
َْ َ ْ
حيل ْاألَ ْك ُل َكحا َل ِة ِ
ت الرضور ُة َ َ ِ
َفإِ َذا ا ْن َد َفع ِ
اال ْبتِ َد ِاءَ ،و َال َشك أَن َسد الر َم ِق
َ
َ
ُ َ ْ
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اد لِ ْلم ْضاَر ِيف أَيا ِع َع َد ِع ِ
وز أَ ْك ُل ا ْلممعتَ ِ
ِ
اال ْ اِ َر ِار،
َي ْد َف ُع
ل ُ
ُ ْ
ي
ُ
ور َةَ .وق َيل :إِن ُه َ ُ
الرض َ
ُ
احلافِ ُظَ :و ُا َو الر ِ
ام ُال ِ ِهطْ َي ِق ْاآل َي ِة.
َقا َ ْ َ
احلا َل ِة التِ ي ِصال فِيها ا ْلوا ُ ِ ِ
َو ْ
اح ِعن َْد َاا ْاألَ ْك ُل
ف بِاال ْ ا َر ِار َو ُي َب ُ
َ ُّ َ َ ْ
اختَ َل ُفوا ِيف ْ َ
اجلُو ُع فِي َها إِ َىل َح يد ْ
احلا َل ُة التِ َي ِص ُل بِ ِه ْ
ب ْ
احل َ َي ِ أَ ْو إِ َىل
َف َذ َا َ
ور إِ َىل أَ َا ْ َ
اجلُ ْم ُه ُ
ض ي ْف ِ
يض إِ َل ْي ِه .اام
َم َر ٍ ُ

وأقو  :إن حديث الفجيع مع علة إسناده اشتمل متنه عىل بعض األلفا
تؤيد القو بضعفه ،منها:
 - 1قوله فيه ( َذا َ َوأَ ِيب ْ
اجلُو ُع) ،قا الشارح :الواو للقسم .قلت :وقد قا
رسو اهلل

 « :إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ،فمن كان حالفا فليحلف

باهلل أو ليصمت» أخرمه البخاري ( ،)6646ومسلم( )1646من حديث
عمر بن اخلااب

 ،ويف احيال مسلم رقم ( )1648عن عبد الرمحن

بن سمرة قا  :قا رسو اهلل

 « :ال حتلفوا بالاواغيت وال بآبائكم».

وإن كان قد ال يراد هبا ظااراا إال أ ا انا ال حتتمل التأويل فتضاف مع
عف السند ومع خمالفة لفظه أللفا

األحاديث األخرى يف اال ارار

وملدلو اآلية فإن املصابال واملتتبق شأنه نحو شأن الصائم.
بل إن اهماع أمحد أباح الواا إىل السحر واذا ليس فيه إال أكلة واحدة
يف اليوع و يعد ذلك من اال ارار ،ودليل أمحد

ما يف الصحيال أن النب

قا  « :من كان موااي فليواال إىل السحر» ،فإدخا املصابال
واملتعيش خخر الليل يف املضار ال يستقيم سندا وال متنا وال معنى؛ ألنه

يفته

إال التداء فيصري به يف اذه غري مضار وبدون التداء او مضار ولو سد رمقه
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يف أو النهار ويف الليل فتأمل ولقد كان الصحابة متر هبم حاالا من اذه و
يعتربوا أنفسهم مضارين.
فالضعف عليه بني ،قا ابن ك ري :وليس من رشط مواز تناو امليتة أن
يميض عليه ثيثة أ ياع ال لد طعاما كا او قد يتومهه ك ري من العواع وغريام
بل متى ا ار لذلك ماز له.
و أما احلديث اآلخر املنسوب إىل الفجيع وفيه :اذا الكتاب من ُممد
النب رسو اهلل إىل الفجيع ومن تبعه ومن أسلم أخرمه أبو نعيم يف معرفة
الصحابة

رقم ( )5664يف ترمجة الفجيع ،والارباين يف

الكبري

( ،)4203/12ويف ترمجة الفجيع من اإلصابة البن حجر و أس الاابة
البن األثري.
كلهم من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني قا  :أخرج إلينا عبدامللك بن
عااء العامري البكائ كتابا من النب

 ،فقا لنا :اكتبوه و يمله علينا زعم

أن ابن بنت الفجيع حدثه به اكذا يف املعرفة أليب نعيم.
ويف أس الاابة قا  :إن أيمن بنت الفجيع حدثته ،ويف اإلصابة
قا  :وزعم أن بنت الفجيع حدثته.
فأن ت ترى اذا االختيف يف اذا الذي حدث عبد امللك بن عااء هبذا
الكتاب؛ أا بنت الفجيع ،وال ا الت اسمها أيمن أو او ولداا الذي حدث
عبد امللك.
فعلم أن احلديث منقاع كا قا احلي م يف جممع الزوائ
رقم ( ،)72قا  :وإسناده منقاع.

()30/1
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قلتُ :ناقل اذا الكتاب او بنت فجيع أو ابنها ،وال يدري حاحلا ،ويف

قو أيب نعيم وزعم أن ابن بنت الفجيع حدثه عنها يف رواية عبدامللك اذه،
وإذا كان كذلك فليس احلديث بحديث الفجيع إنا او إما معضل أو مرسل ال
يدرى من احابيه أاو الفجيع أو غريه ،خصواا وأن اذا الكتاب ذكره ابن
األثري يف أس الاابة يف ترمجة معاوية بن ثور بن عبادة وأيضا ذكراا احلافظ
ابن حجر يف ترمجة األام العامري البكائ من اإلصابة .

)(+++
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فضالة الزهراني ﮔ
" - 131فضالة الملاراين ،ويقا  :اللي .
قا احلافظ يف التهذيب  :له احبة ،وله حديث واحد يف إسناد حدي ه
اختيف ،م مم يف اإلصابة رقم ( )7015و أس الاابة ()4233
و االستيعاب (. )2107
قا اهماع أبوداود

رقم (:)428

حدثنا عمرو بن عون ،عن خالد بن عبد اهلل ،عن داود بن أيب اند ،عن أيب

حرب بن أيب األسود ،عن عبد اهلل بن فضالة ،عن أبيه ،قا علمن رسو اهلل
فكان فيا علمن أحافظ عىل الصية اخلمس ،قا  :قلت :إن اذه
ساعاا يل فيها أشتا  ،فأمرين بأمر مامع إذا أنا فعلته أمملأ عن  ،فقا  « :حافظ
عىل العرص ين» وماكانت من لتتنا ،فقلت :وما العرصان .فقا  « :اي ة قبل
طلوع الشمس واية قبل غروهبا».
وأخرمه الارباين ( )319 /18رقم ( )826واحلاكم يف املست رك (/1
 )199وأمحد ( )344 /4والبيهق يف الكربى ( ،)466 /1كلهم من طريق
ابن أيب اند به.
وسنده عيف؛ عبداهلل بن فضالة ذكره ابن حبان يف الثقات  ،و نجد من
وثقه غريه ،وقا ابن عبد الرب :إسناده ليس بالقائم .
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
) 1إن الصواب أن يقا يف اذا الصحايب :اللي  .ال :الملاراين؛ وذلك ألن
اهماع أمحد

قا يف ترمجته" :فضالة اللي " ،وخاأ ابن عبد الرب من قا

فيه :الملاراين.
ويف معرفة الصحابة ( )2284 /4قا فيه" :اللي ".
 )2اذا احلديث احيال من ومه خخر.
روى اهماع أمحد يف مسن ه ( )344/4حتت ترمجة فضالة اذا ،فقا :
حد َثنَا رسيج بن النُّعا ِن حد َثنَا ا َشيم َقا َ أَ ْخرب َنا داود بن أَ ِيب ِان ٍْد َقا َ حد َثنِ
َ
ََ َ ُ ُ ْ ُ
ُ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ
َ
ُ ٌْ
ت النبِ
ت
َفأَ ْس َل ْم ُ
أَ ُبو َح ْر ِب ْب ُن أَ ِيب ْاألَ ْس َو ِد َع ْن َف َضا َل َة الليْ ِ ي َقا َ أَ َتيْ ُ
ِ
ِ
ِ
اخل ْم َس َ
ت َل ُه :إِن َا ِذ ِه
ملِ َو ِاقيتِ ِهن َقا َ َ :ف ُق ْل ُ
َو َعل َمن َحتى َعل َمن الص َل َواا ْ َ
ت َف َي ُت ْش َت ْل َع ْن
اا أُ ْش َت ُل فِي َها َف ُم ْر ِين بِ َج َو ِام َع َف َقا َ ِيل« :إِ ْن ُش ِت ْل َ
َل َسا َع ٌ
ت :وما ا ْلعرص ِ
انَ .قا َ َ « :ا َي ُة ا ْل َت َد ِاة َو َا َي ُة ا ْل َع ْ ِ
رص».
رص ْي ِن » ُق ْل ُ َ َ َ ْ َ
ا ْل َع ْ َ
فهذا إسناد احيال من اذا الومه.
وإذا اع ض أحد برواية أيب حرب بن أيب األسود ،عن عبد اهلل بن فضالة،
عن أبيه ،فنقو  :ال يبعد أن يكون أبو ح رب روى اذا احلديث بواساة عن
عبد اهلل عن أبيه ،ثم سمع اذا احلديث من أبيه.
 )3وأما قو احلجوري يف اذا احلديث" :وسنده
فضالة ذكره ابن حبان يف الثقات  ،و نجد من وثقه غريه".

عيف؛ عبد اهلل بن

+
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فنقول:
"م ل عبد اهلل بن فضالة ال يضعف يف روايته عن أبيه؛ قا فيه البخاري
يف التاريخ الكبري ( )170/5رقم(:)539
" عبد اهلل بن فضالة واو :اللي  ،قاله ُممد بن أيب بكر ،حدثنا زاري بن
إسحاق عن داود عن أيب حرب عن عبد اهلل بن فضالة :عن أبيه ،وقا قيس بن
 :إنه أتى

حفص عن مسلمة بن علقمة عن داود عن أيب حرب عن عبد اهلل
النب

 ،قا أبو عاام الرضير البرصي حدثنا أبو عاام ُممد بن عمران

اللي

عن عاام ابن احلدثان عن عبد اهلل بن فضالة قا  :ولدا يف اجلاالية

فعق أيب عن بفرس.
روى عنه عوف ،مرسل عن النب

 ،قا عبد الرمحن بن واقد حدثنا

اشيم حدثنا داود عن أيب حرب عن فضالة اللي  :أتيت النب

".

وقو البخاري" :وقا قيس بن حفص عن مسلمة بن علقمة عن داود عن
أيب حرب عن عبد اهلل

 :إنه أتى النب

".

يفيد أن عبد اهلل بن فضالة له احبة ،ولكن أن يكون أرسل عن النب
فهذا اهرسا ال ينف احبته ،فم له ال يضعف به.
ومما يمليد روايته احة وقوة روايته عند اهماع أمحد الت سلفت.
وله شواهد:
 منها :حديث طلحة بن عبيد اهلل

متفق عليه.
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رواه البخاري يف اهيان حديث( ،)46ومسلم يف كتاب اهيان
حديث(.)11
يل ب ِن طَ ِر ِ
قا اهماع مسلم  :حد َثنَا ُقتَيب ُة بن س ِع ِيد ب ِن َ ِ
يف ْب ِن َع ْب ِد اهللِ
مج ِ ْ
ْ
َ
َْ ْ ُ َ
ال َق ِف َ ،عن مالِ ِك ب ِن أَ َن ٍ ِ
يا ُق ِر َئ َع َليْ ِه َع ْن أَ ِيب ُس َهيْ ٍلَ ،ع ْن أَبِ ِيه ،أَن ُه َس ِم َع
ْ
سف َ
ْ َ
ُّ
ِم ْن أَ ْا ِل َن ْج ٍد َث ِائ ُر
طَ ْل َح َة ْب َن ُع َب ْي ِد اهللَِ ،ي ُقو ُ َ :ما َء َر ُم ٌل إِ َىل َر ُسو ِ اهللِ
الرأْ ِ
َ ،فإِ َذا
سَ ،ن ْس َم ُع َد ِوي َا ْوتِ ِهَ ،و َال َن ْف َق ُه َما َي ُقو ُ َحتى َد َنا ِم ْن َر ُسو ِ اهللِ
مخ س الَو ٍ
ُا َو َي ْس َأ ُ َع ِن ْ ِ
اا ِيف الْي َ ْو ِعَ ،واللي ْ َل ِة»
اه ْس َي ِعَ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ َ َ ُ ْ َ « :
َف َقا َ َ :ا ْل َع َيل َغ ْ ُري ُان؟ َقا َ َ « :ال  ،إِ ال أَ ْن َتاوعََ ،و ِايَا ُع َش ْه ِر َر َم َضا َن»َ ،ف َقا َ َ :ا ْل
الملكَا َةَ ،ف َقا َ َ :ا ْل
َع َيل َغ ْ ُري ُه؟ َف َقا َ َ « :ال  ،إِ ال أَ ْن َتا و َع»َ ،و َذ َك َر َل ُه َر ُسو ُ اهللِ
َع َيل َغ ْ ُري َاا؟ َقا َ َ « :ال  ،إِ ال أَ ْن َتا و َع»َ ،قا َ َ :فأَ ْد َب َر الر ُم ُلَ ،و ُا َو َي ُقو ُ َ :واهللَِ ،ال
ص ِمنْ ُهَ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ « :أَ ْف َل َال إِ ْن َا َد َق».
أَ ِز ُ
يد َع َىل َا َذاَ ،و َال أَ ْن ُق ُ
 ومنها حديث أنس بن مالك
رواه مسلم يف اهيان حديث( ،)12قا

.
:

اشم بن ا ْل َق ِ
ِ
ِ
ُمَم ِد ْب ِن ُبك ْ ٍ
اس ِم أَ ُبو الن ْ ِ
رض،
َحد َثنِ َع ْم ُرو ْب ُن ُ
َري الناق ُدَ ،حد َثنَا َا ُ ْ ُ
حد َثنَا س َليا ُن بن المْم ِتري ِةَ ،عن َثابِ ٍ
تَ ،ع ْن أَ َن ِ
س ْب ِن َمالِ ٍكَ ،قا َ  ِ ُ :ينَا أَ ْن َن ْسأَ َ
ْ
َ
ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
عن َ ٍ
ل ء الرم ُل ِمن أَا ِل ا ْلب ِ
اد َي ِة ا ْل َع ِاق ُل،
َر ُسو َ اهللِ
ْ ْ
َ
يشءَ ،فكَا َن ُي ْع ِجبُنَا أَ ْن َ ِ َ ُ
َ ْ ْ
َفيسأَ َله ،و َنحن َنسمعَ ،فجاء رم ٌل ِمن أَا ِل ا ْلب ِ
ُمَم ُد ،أَ َتا َنا َر ُسو ُل َك
اد َي ِةَ ،ف َقا َ َ :يا ُ
ْ ْ
َ
َْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ
َف َمل َع َم َلنَا أَن َك َت ْمل ُع ُم أَن اهللَ أَ ْر َس َل َكَ ،قا َ َ « :ا َد َق»َ ،قا َ َ :ف َم ْن َخ َل َق الس َا َء؟ َقا َ :
ب َا ِذ ِه ِ ْ
اجلبَا َ ،
« ا هللُ»َ ،قا َ َ :ف َم ْن َخ َل َق ْاألَ ْر َض؟ َقا َ  « :ا هللُ»َ ،قا َ َ :ف َم ْن َن َص َ
َو َم َع َل فِي َها َما َم َع َل؟ َقا َ  « :ا هللُ»َ ،قا َ َ :فبِال ِذي َخ َل َق الس َا َءَ ،و َخ َل َق ْاألَ ْر َض،

+
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ب َا ِذ ِه ِ ْ
اجلبَا َ  ،خهللُ أَ ْر َس َل َك؟ َقا َ َ « :ن َع ْم»َ ،قا َ َ :و َز َع َم َر ُسو ُل َك أَن َع َليْنَا
َو َن َص َ
مخس ا َلو ٍ
اا ِيف َي ْو ِمنَاَ ،و َل ْي َلتِنَاَ ،قا َ َ « :ا َد َق»َ ،قا َ َ :فبِال ِذي أَ ْر َس َل َك ،خهللُ أَ َم َر َ
َْ َ َ َ
هب َذا؟ َقا َ َ « :ن َع ْم»َ ،قا َ َ :و َز َع َم َر ُسو ُل َك أَن َع َليْنَا َزكَاة ِيف أَ ْم َوالِنَاَ ،قا َ َ « :ا َد َق»،
َِ
ِ
هب َذا؟ َقا َ َ « :ن َع ْم»َ ،قا َ َ :و َز َع َم َر ُسو ُل َك أَن َع َل ْينَا
َقا َ َ :فبِالذي أَ ْر َس َل َك ،خهللُ أَ َم َر َ ِ َ
َا ْو َع َش ْه ِر َر َم َضا َن ِيف َسنَتِنَاَ ،قا َ َ « :ا َد َق»َ ،قا َ َ :فبِال ِذي أَ ْر َس َل َك ،خهللُ أَ َم َر َ
ِ
استَاَا َع إِ َل ْي ِه
هب َذا؟ َقا َ َ « :ن َع ْم»َ ،قا َ َ :و َز َع َم َر ُسو ُل َك أَن َع َل ْينَا َحج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
َِ
ِ
يد َع َليْ ِهن،
احل يقَ ،ال أَ ِز ُ
َسبِييَ ،قا َ َ « :ا َد َق»َ ،قا َ ُ :ثم َوىلَ ،قا َ َ :والذي َب َع َ َك بِ ْ َ
ِ
ِ
اجل ن َة» .
َو َال أَ ْن ُق ُ
َ « :ل ئ ْن َا َد َق َل َي ْد ُخ َل ن ْ َ
ص منْ ُهنَ ،ف َقا َ النبِ ُّ
وبالنسبة لصالتي العصر والفجر فإنه يشهد هلما:
 حديث مرير بن عبد اهلل البجيل

.

رواه البخاري يف كتاب مواقيت الصية حديث( ،)573()554ومسلم يف
كتاب املسامد حديث(.)632
ِ
ِ
َ ،فنَظَ َر
ونصه عند البخاريَ :ع ْن َم ِر ِير ْب ِن َع ْبد اهللَ ،قا َ ُ :كنا عن َْد الن ِب ي
ك ْمَ ،ك َا تَ َر ْو َن َا َذا ال َق َم َر ،
إِ َىل ال َق َم ِر َل ْي َلة َ -ي ْعنِ ال َب ْد َر َ -ف َقا َ « :إِن ُك ْم َس َ َ ْو َن َرب ُ
ِِ ِ
ىل َاي َةٍ َق بْ َل طُ ُل و ِع الش ْم ِ
س
استَاَعْت ُ ْم أَ ْن الَ تُتْلَبُوا َع َ
الَ ُت َضامُّو َن ِيف ُر ْؤيَته ،فَ إِن ْ
وهب ا َف ا ْف َع ُل وا» ُثم َق َرأَ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ).
َو َقب ْ َل ُغ ُر ِ َ
 ومنها :حديث عارة بن رؤيبة.
َ :و َحد َثنَا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن أَ ِيب َشيْبَ َةَ ،وأَ ُبو
رواه مسلم حديث( ،)634قا
مجِيعا َع ْن َو ِكي ٍعَ ،قا َ أَ ُبو ُك َر ْي ٍ
ُك َر ْي ٍ
بَ ،وإِ ْس َح ُ
بَ :حد َثنَا َو ِكي ٌعَ ،ع ِن
اق ْب ُن إِ ْب َر ِااي َمَ ،
خ َ ِ يي ْب ِن ا ْلم ُم ْ
ا ْب ِن أَ ِيب َخالِ ٍدَ ،و ِم ْس َع ٍرَ ،وا ْلبَ ْ
ختَ ِارَ ،س ِم ُعو ُه ِم ْن أَ ِيب َب ْك ِر ْب ِن ُع َا َر َة ْب ِن

فضالة الزهراين ﮔ

'555
(

َي ُقو ُ َ « :ل ْن َيلِ َج النا َر أَ َح ٌد َاىل قَب ْ َل
ت َر ُسو َ اهللِ
ُر َؤ ْيبَ َةَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،قا َ َ :س ِم ْع ُ
ِ
طُ ُلو ِع الش ْم ِ
رص َ " ،-ف َقا َ َل ُه َر ُم ٌل ِم ْن َأ ْا ِل
سَ ،وقَب ْ َل ُغ ُر ِ َ
وهبا» َ -ي ْعن ا ْل َف ْج َر َوا ْل َع ْ َ
؟ َقا َ َ :ن َع ْمَ ،قا َ الر ُم ُلَ :وأَ َنا أَ ْش َه ُد
ت َا َذا ِم ْن َر ُسو ِ اهللِ
ت َس ِم ْع َ
رص ِة :خ ْن َ
ا ْلبَ ْ َ
ِ
ايَ ،و َو َعا ُه َق ْلبِ .
أَ يين َس ِم ْعتُ ُه ِم ْن َر ُسو ِ اهللِ
َ ،سم َعتْ ُه أُ ُذ َن َ
 ومنها حديث أيب موسى األشعري

.

رواه البخاري يف مواقيت الصية ( ،)574ومسلم يف كتاب املسامد
جل ن َة » .
حديث( ،)635أَن َر ُسو َ اهلل
الرب َد ْي ِن َد َخ َل ا َ
َقا َ َ « :م ْن َاىل َ ْ
ف بت اذا احلديث ،واحلمد هلل؛ فهو احيال لذاته ،وزادته اذه الشوااد
قوة ،في يصال إدخاله يف قسم املفاريد الضعيفة.
قال أبو عبد الرمحن:
قا احلافظ اململي يف تهذيب الكمال فضالة اللي

الملاراين والد

عبد اهلل بن فضالة له احبة واختلف يف اسم أبيه ،فقيل :فضالة بن عبد اهلل،
وقيل :فضالة بن واب ،يعد يف أال املدينة ،له عن النب

حديث واحد يف

املحافظة عىل العرصين ،روى عنه ابنه عبد اهلل بن فضالة ويف إسناده اختيف.
وقا

ابن عبد الرب يف االستيعاب  :قا بعضهم الملاراين فأخاأ،

والملاراين غري اللي  ،الملاراين تابع  ،قا  :يعد فضالة اللي
حدي ه عن النب

من أال البرصة،

أنه قا  « :حافظ عىل العرصين» يعنى :الصبال والعرص،

روى عن ابنه عبد اهلل ،وساق له ابن األثري يف أس الاابة حدي ه اذا الفرد من
طريق عبد اهلل بن فضالة عن أبيه قا رسو اهلل

وكان فيا علمن  « :حافظ
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عىل الصلواا اخلمس» قلت :يارسو اهلل إن اذه ساعاا يل فيها أشتا
فمرين بأمر مامع إذا فعلته أمملأ عن  .فقا  « :حافظ عىل العرصين» احلديث.
قا احلافظ يف اإلصابة  :قا ابن السكن :فضالة بن عبد اهلل اللي
ويقا الملاراين ،وقا البتوي :وحدي ه يف العرصين

يروه غري داود بن أيب

اند.اام
و يذكر احلافظ اململي لفضالة اللي
يف املسن

يف حتفة األشراف وال أمحد

رقم ( ،)19024بل وال ابن ك ري يف جامع املساني

رقم

( )8698غري اذا احلديث ،وقد مملع احلافظ اململي وتبعه ابن حجر أنه له عن
اذا احلديث الواحد.

النب

وحدي ه عيف فيه عبد اهلل بن فضالةّ ،عفه الذاب يف املاين  ،فقا :
عبد اهلل بن فضالة عن أبيه ولفضالة احبة ،ال يعرفان  ،واخلرب منكر ،يف وقت
الصية.اام
يعن اذا اخلرب عند أيب داود .ودعوى لعبد اهلل بن فضالة احبة دعوى
غري احيحة.
فإن قوله( :ولدا يف اجلاالية فعق أيب عن بفرس) ،وقا ابن عبد الرب يف
ترمجة عبد اهلل من االستيعاب  :إسناده ليس بالقائم ،واختلف يف إتيانه النب
فروى مسلمة عن علقمة عن داود ب ن أيب اند عن أيب حرب بن أيب األسود
عن عبداهلل بن فضاله أنه أتى النب  ،وقا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل
( :)135/5عبد اهلل بن فضالة اللي
عن بفرس.

روي عنه أنه قا  :ولدا يف اجلاالية فعق
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واو إسناد مضارب مشايخ جماايل ،واختلف عنه يف إتيانه النب

،

فروى مسلمة بن علقمة عن داود بن أيب اند عن أيب حرب عن عبد اهلل بن
فضالة أنه أتى النب

 ،ورواه خالد الواسا [وزاري] بن إسحاق عن داود

عن أيب حرب عن عبد اهلل بن فضالة عن أبيه أنه أتى النب

واو أاال،

سمعت أيب يقو ذلك .أي أنه روى احلديث املذكور يف احلفا

عىل

العرصين عن أبيه واذا أاال.
ومن عجيب أمر املُ ْستَ ْد ِر أنه نقل من تاريخ البخاري نحو اذا النص أن
احلديث عن عبد اهلل بن فضالة مرسل إنا او حديث أبيه وأرص عىل التلط أن
عبد اهلل بن فضالة له احبة .وذاب يؤ أقوا األئمة بتري براان.
واحلاصل :أن اذا احلديث عيف.
رقم ( )19024فقا :

و ّعف حديث فضالة ُمقق مسن أمح
حديث عيف ،واذا إسناد اختلف فيه عىل داود بن أيب اند.

و ّعفه من طريق ابن حبان احلافظ يف احتاف املهرة (،)667/12
واحلافظ العيئ يف مقدمة جامع التحصيل ص ( )133فقا  :ومن أعجب
ما وقع يف ذلك حديث فضالة اللي

 « :حافظوا عىل الصلواا وحافظوا

عىل العرصين» ،فإن أبا حاتم ابن حبان أخرمه يف كتابه الصحيال من طريق:
اشيم عن داود بن أيب اند عن أيب حرب بن أيب األسود عن فضالة به.
ثم من حديث إسحاق بن شااني عن خالد بن عبد اهلل الواسا عن
داود بن أيب اند عن عبد اهلل بن فضالة اللي

عن أبيه به.

ثم معل احلديث عند داود بن أيب اند عن الشيخني أيب حرب بن أيب
األسود وعبد اهلل بن فضالة كيمها عن أبيه.
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وليس األمر كا زعم بل كل طريق منها منقاعة ..إلخ.اام
وفيا نقله العيئ بتامه يف جامع التحصيل وما قاله غريه يف رواية
أيب حرب رد عىل دعوى املُ ْستَ ْد ِر أنه ال يبعد أن يكون راوى اذا احلديث
بواساة عبد اهلل عن أبيه ثم سمع اذا احلديث من أبيه.

وأعل احلديث أبو حاتم كا يف العلل لولده رقم ( )296بنظري ما أعله
به يف اجلرح والتع يل (.)135/5
و احلاصل أن احلديث معل بعدة علل:
 - 1النكارة؛ كا قا الذاب  :واخلرب منكر.
 - 2اال اراب يف سنده .
 - 3مهالة بعض من يف سنده؛ كا سبق.
 - 4االنقااع من الاريق الت بدون اذا املجهو ؛ كا نص عىل ذلك
احلافظ العيئ  ،ومن الاريق الت بدون ذكر أيب حرب يف إسناده كا نص
عىل ذلك العيئ وابن حجر يف اإلمتاع ص.48
وملا

ياّلع العيمة األلباين

عىل ما قاله العيئ  ،و ينقل ما قاله

الذاب حكم بصحة إسناد احلديث يف الصحيحة رقم ( ،)1813ومن
عجيب انيع املُ ْس َت ْد ِر أنه عمد إىل أحاديث ظاار اذا احلديث خيالفها
ويستشهد هبا له:

منها حديث طلحة بن عبد اهلل يف الصلواا اخلمس وفيه :ال عيل غرياا،
قا  « :ال  ،أ ال أ ن تاوع » متفق عليه.
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وحديث طلحة بن عبيد اهلل فيه « :مخس الواا يف اليوع والليل ة» ،وليس
فيه ال خيص ألحد يف تر يشء منها ،وأدلة ذلك ك رية يف الباب ،بل أن من
تر اية واحدة منها عمدا خيشى عليه المليغ عن دين اهلل؛ كا يف حديث
بريدة عند البخاري رقم ( « :)553من تر ايه العرص فقد ح ب ط ع م له» ،ويف
البخاري رقم ( )8ومسلم ( )16عن ابن عمر مرفوعا « :بن

اه سيع عىل

مخس  :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن ُممدا رسو اهلل ،وإ قاع الصية» احلديث.
ويف الصحيحني يف رقم ( ،)25ومسلم ( )22عن ابن عمر مرفوعا« :أ مرا
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن ُممد ا رسو اهلل ويقيموا
الصية» احلديث ،ويف البخاري رقم ( )1496ومسلم ( )19حديث معاذ
أن النب

قا له حني بع ه إىل اليمن « :فإن ام طاعو لذلك فأ علمهم أن اهلل

اف ض عليهم مخس الواا يف كل يوع وليلة».
وقد أورد احلافظ اإلمتاع إشكاال عىل حديث فضالة اللي

ونقله

األلباين يف الصحيحة رقم ( ،)1813فقا  :وقا احلافظ اذا احلديث
احيال ،ويف املتن إ شكا ألنه يوام مواز االقتصار عىل العرصين ،ويمكن
أن حيمل يف اجلاعة ال عىل تركها أاي .اام
قا األلباين :وال خيص إنا كان من أمل شتل له.
قلتُ :لفظ احلديث يباين تأويل احلافظ واأللباين رمحها اهلل فإن يف

سياقه أن النب

أمره باحلفا عىل الصلواا اخلمس فاعتذر له بأنه يف تلك

الساعاا مشتو وطلب منه أن يأمره با لملىء عنه من أداء ذلك.
واذه املحاولة للخروج عن أداء الصية يف وقتها الصحابة ر وان اهلل
عليهم أبعد عنها كل البعد ،وأحرص عىل أداء الصية يف وقتها ،ملا تعل ُموه من

+
)560
رسو اهلل

أن الصية راحة ،وأنه ال يشتلهم عنها يشء كحديث « :أرحنا هبا

يا بي » وحديث « :ومعلت قرة عين يف الصية» وغرياا من األدلة.
و عىل تقدير احة تأويل اهمامني ابن حجر واأللباين يف أنه ّ
رخص له.
فهذا القو غري احيال ملخالفته لسياق احلديث وألفاظه.
حيرق
قا  « :من س مع النداء فليجب إال من عذر» وام أن ي

ثانيًا :النب

عىل ناس ال يشهدون الصية يف مجاعة بيوهتم بالنار « والذي نفيس بيده لقد
مهمت أن خمر بحاب فيحاب ثم خمر بالصية فيؤذن حلا ثم خمر رمي فيؤع الناس
ثم أخالف إىل رما فأحرق عليهم بيوهتم والذي نفيس بيده لو يعلم أحدام أنه

لد عرقا سمينا أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء»  ،احلديث يف احيال
البخاري ( )644ومسلم رقم ( )651و( )652و يرخص حتى البن أع مكتوع
األعمى

عن إتيان اجلاعة مع القدرة.

قا  :يا رسو اهلل؛ ليس يل قائد يقودين إىل املسجد ،فسأ رسو اهلل أن
يرخص له فيصيل يف بيته ،فرخص له ،وملا وىل دعاه ،فقا  « :ال تسمع النداء
بالصي ة» ،فقا  :نعم ،قا  « :فأمب».
و ي

النب

اجلاعة او وأاحابه يف أشد اخلوف من العدو

وأبان اهلل عمل ومل ذلك يف كتابه يف قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [النساء.]102:
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ويف باب اية اخلوف بأنواعها أحاديث احيحة ك رية وانظر أنواعها
يف الروضة الن ية لصديق حسن خان وإنا رخص لعتبان بن مالك يف تر
اجلاعة؛ ململيد عذر عنده عىل حا ابن أع مكتوع بق يد عدع القدرة عىل
احلضور ،أو زيادة مشقة يف ذلك كا يفيده مضمون مجع النووي بني احلدي ني
يف شرح صحيح مسلم .
و مجاع ذلك قو

اهلل تعاىل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

[املنافقون.]9:
وقد كان النب

يكون يف بيته يف حامته وحامة أاله فإذا نودي للصية

خرج ،بل ملا كسف ت الشمس خرج لر رداءه واية اجلاعة الفريضة
املكتوبة خكد ،ومن أعظم ذكر اهلل الذي حذرنا اهلل عن اللهو عنه الصية
وأداؤاا يف مجاعة.
َ :م ْن َرس ُه أَ ْن َي ْل َقى اهلل َغدا ُم ْس ِلا َف ْليُ َحافِ ْظ
و تأمل قو ابن مسعود
َع َىل ا ُؤالَ ِء الص َلو ِ
ِ
ِِ
ُسنَ َن ْ
اا َحيْ ُ
احل ُ َدى
رش َع لِنَبِيي ُك ْم
َ
َ
ث ُينَا َدى هبنَ ،فإن اهلل َ َ
احل ُ َدىَ ،و َل ْو أَن ُك ْم َاليْتُ ْم ِف ُبيُوتِ ُك ْم َك َا ُي َص ييل َا َذا المْ ُمتَ َ
َوإِ ُن ِم ْن ُسن َِن ْ
ف
خ يل ُ
ِف َبيْتِ ِه؛ َل َ َ ْكتُ ْم ُسن َة َنبِيي ُك ْم؛ َو َل ْو َت َر ْكتُ ْم ُسن َة َنبِيي ُك ْم َل َض َل ْلتُ ْمَ ،و َما ِم ْن َر ُم ٍل َيتَاَه ُر
َفيح ِسن الاُّهور ُثم يع ِم ُد إِ َىل مس ِج ٍد ِمن ا ِذ ِه المْمس ِ ِ
ب اهلل َل ُه بِ ُك يل
ْ َ
امد إِال َكتَ َ
َْ
ُ ْ ُ
َ َ
َ ْ
ُ َ
هبا َسييئَةَ ،و َل َق ْد َرأَ ْيتُنَا َو َما
َخاْ َو ٍة َ ْ
خياُ َ
حي ُّط َعنْ ُه ِ َ
هبا َد َر َمة َو َ ُ
واا َح َسنَة َو َي ْر َف ُع ُه ِ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َيتَ َ
ني
خل ُ
هيا َدى َب ْ َ
ف َعنْ َها إال ُمنَاف ٌق َم ْع ُلو ُع الني َفاقَ ،و َل َق ْد كَا َن الر ُم ُل ُي ْؤ َتى به ُ َ
الر ُم َل ِ
ف  .أخرمه مسلم رقم (.)162
ني َحتى ُي َقا َع ِف الص ي
ْ
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ويف رواية له ،قا  :إِن َر ُسو َ اهلل
ْ
احل ُ َدى الصيَ َة ِف المْ َم ْس ِج ِد ال ِذى ُي َؤذ ُن فِ ِيه.اام

َعل َمنَا ُسنَ َن ْ
احل ُ َدى َوإِن ِم ْن ُسن َِن

َي ُقو ُ :
ت َر ُسو َ اهلل
ويف الباب حديث أيب الدرداء
قا َ :س ِم ْع ُ
« َم ا ِم ْن ثَ َيثَ ٍة ِيف قَ ْر َي ٍة َال يُ َؤذ ُن َو َال تُ َقا ُع ف ِ ِ
ح َوذَ َع َل ْي ِه ْم الش ْياَ ُ
ان
است َ ْ
يه ْم الص َيةُ إِ ال ْ
الذ ْئ ب ي أْ ُك ُل ا ْل َق ِ
ِ
اا َي ة».
اجل َا َع ة َف إِ ن ي َ َ
َف َع َل ْي َك بِ ْ َ
واحلديث يف سنن أيب داود رقم ( )547ومسند أمحد ()196/5رقم
( )211/10وغرياا ،واو حديث ُح يس َن.
إذا تأملت خمالفة حديث فضالة اللي

إذن النب

حلذه األدلة املتكاثرة مما يظهر منه

يف تر الصية ،ملا عنده من الشتل إال اية العرصين ومها

العرص والصبال ،أو عىل األقل يف تر الصية يف مجاعة علمت احة القو
يف املاين  :واخلرب منكر،

بضعف احلديث ،وقوة قو احلافظ الذاب
وعلمت أيضا أن املُ ْستَ ْد ِر أخاأ خاأ ب يينا يف معل األحاديث املخالفة
للحديث موافقة وشاادة له ،واذا من ديدنه يف اذا االستدرا حتميل األدلة
املخالفة ما ال تتحمله وبا

يسبقه إىل ذلك ال ابن حجر يف احتاف

املهرة رقم ( )16277وال األلباين يف االستشهاد هبذه األدلة حلذا احلديث.
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قيس بن عمرو بن سهل األنصاري
" - 136قيس بن عمرو بن سهل األنصاري ،ويقا  :بن قهد.
م مم يف أس الاابة

رقم ( ،)4376و االستيعاب

(،)2171

و اإلصابة رقم (. )7238
قا اهماع أبوداود

رقم (:)1267

حدثنا ع ان بن أيب شيبة ،قا حدثنا عبد اهلل بن نمري ،عن سعد بن سعيد،
رمي
عن ُممد بن إبراايم ،عن قيس بن عمرو ،قا رأى رسو اهلل
يصيل بعد اية الصبال ركعتني ،فقا رسو اهلل  « :اية الصبال ركعتان»،
فقا الرمل إين أكن اليت الركعتني اللتني قبلها ،فصليتها اآلن .فسكت
.
رسو اهلل
وأخرمه ابن أيب شيبة ،يف املصنف ( ،)254 /2وال مذي (،)422
وأمحد يف املسن

( )447 /5وابن مامه رقم ( )1154والارباين (/18

 )367رقم ( ،)937والدارقان ( ،)384/1واحلاكم ( )275/1والبيهق

( )483/2وسنده منقطع.

يسمع من قيس بن عمرو ،قا ال مذيَ :وإِن َا
ُممد بن إبراايم التيم
يث مرسي ]1 []....[ ،وإِسنَاد ا َذا احل ِد ِ
يروى ا َذا ا ِ
ُمَم ُد
يث َل ْي َس بِ ُمت ِص ٍل ُ
َ ْ ُ َ
ُْ َ َ
َ
حلد ُ ُ ْ َ
َ

[  ]1ما بني معكوفني سقط من األال.
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ا ْب ُن إِ ْب َر ِااي َم الت ْي ِم ُّ َ َي ْس َم ْع ِم ْن َق ْي ٍ
حل ِد َ
يث َع ْن َس ْع ِد ْب ِن
سَ ،و َر َوى َب ْع ُض ُه ْم َا َذا ا َ
ْ
ِ
ِ
ُمَم ِد ْب ِن إِ ْب َرااي َم« ،أَن النبِ
[ َخ َر َج َف َرأَى َق ْيسا» َو َا َذا أَ َا ُّال م ْن
َس ِع ٍيدَ ،ع ْن ُ
ح ِد ِ
يث َعبْ ِد ال َع ِمل ِيملَ ،ع ْن َس ْع ِد ْب ِن َس ِع ٍيد] [ .]1اام"
َ
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
نعم ،اذا احلديث مرسل من اذا الومه ،لكن له متابعة كا يف سنن
ال ارقطين .
قا احلافظ الدارقان يف سننه (َ :)384- 383 /1حد َثنَا أَ ُبو َب ْك ٍر
ٍ
ِ
ِ
وسى ،
رص ْب ُن َم ْر ُزوق َ ،ق َاال :نا أَ َس ُد ْب ُن ُم َ
الن ْي َسا ُبور ُّي  ،ثنا الربي ُع ْب ُن ُس َل ْي َا َن َ ،و َن َ ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ثنا الل ْي ُ
حي َيى ْب ِن َسعيد َ ،ع ْن أَبِيه َ ،ع ْن َم يده  ،أَن ُه َما َء َوالنبِ ُّ
ث ْب ُن َس ْعد َ ،ع ْن َ ْ
ُي َص ييل َا َي َة ا ْل َف ْج ِر َف َصىل َم َع ُه َ ،ف َلا َسل َم َقا َع َف َصىل َر ْك َعتَ ِ ا ْل َف ْج ِر َ ،ف َقا َ
ان الر ْكعت َ ِ
 « :ما ااتَ ِ
ت
ان؟ » َ ،قا َ  ْ َ :أَ ُك ْن َاليْتُ ُه َا َقبْ َل ا ْل َف ْج ِرَ .ف َس َك َ
َ َ
َ
َل ُه النبِ ُّ
َو َ ْ َي ُق ْل َش ْيئا.
أقول:
َو َم ُّد حييى بن سعيد او قيس بن عمرو ااحب ال مجة ،رامع تهذيب
الكمال ( .)346/31فالظاار ثبوا اذا احلديث من اذا الومه.
وأخرمه احلاكم يف املست رك ( ،)275- 274/1قا  :ثنا أبو العباس
ُممد بن يعقوب ،ثنا الربيع بن سليان ،ثنا أسد بن موسى ،به.

[  ]1ما بني معكوفني سقط من األال.
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واذا إسناد احيال ،لكنه قا  :عن ق يس بن قهد ،واو احايب.
روى اهماع أمحد يف مسن ه ( )447/5عن َعبْ ُد الرز ِاق أَ ْنبَأَ َنا ا ْب ُن ُم َر ْي ٍج
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
حي يد ُ
ث َع ْن َم يد ِه َقا َ َخ َر َج
َقا َ َو َس ِم ْع ُ
حي َيى ْب ِن َسعيد ُ َ
ت َع ْب َد َر يبه ْب َن َسعيد أَ َخا َ ْ
الصبْ ِال َف َو َم َد النبِ
الصبْ ِال َو َ ْ َي ُك ْن َر َك َع َر ْك َعتَ ْ ا ْل َف ْج ِر َف َصىل َم َع
ِيف ُّ
إِ َىل ُّ
ِ
ِ
ُثم َقا َع ِح َ
ني َف َر َغ م ْن ُّ
الص ْب ِال َف َر َك َع َر ْك َعتَ ْ ا ْل َف ْج ِر َف َمر بِه النبِ ُّ
النبِ ي
ِ ِ
ىض َو َ ْ َي ُق ْل َشيْئا.
َو َم َ
رب ُهَ .ف َس َك َ
ت النبِ ُّ
َف َقا َ َ « :م ا َا ذ ه الص َي ُة» َفأَ ْخ َ َ
وقا أبو داود يف ااتني الر وايتني إ ا مرسلتان ،ويف ذلك نظر.
رصح بأن عبد ربه روى عن مده ( .)1
فإن اململي قد ّ
أقول:
وأما حييى بن سعيد ،فقد رواه عن أبيه عن مده ،فكيف يقا  :إن روايته
اذه مرسلة ،ال سيا وحييى بن سعيد قد أدر بعض الصحابة ،وروى عن
سعيد بن املسيب وأم اله من كبار التابعني.
والظاار أن اذا ا هسناد متصل؛ عبد ربه روى له اجلاعة ،وذكر اململي يف
ترمجته أنه روى عن مده قيس بن عمرو.
اذا وقد أشار أبو نعيم يف معرفة الصحابة حتت رقم( )2427إىل عدة
طرق حلذا احلديث.

(  )1انظر تهذيب الكمال (.)477/16
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وأخرج اذا احلديث عبد الرزاق يف املصنف (.)4016( )442/2
ِ ٍ
ِ
حييَى ْب ِن
قا
َ :ع ِن ا ْب ِن ُم َر ْي ٍج َقا َ َ :س ِم ْع ُ
ت َعبْ َد َر يبه ْب َن َسعيد ،أَ ُخو َ ْ
ِ
ِ ٍ
حي يد ُ
ِيف ُّ
ث َع ْن َم يده َقا َ َ :خ َر َج إِ َىل ُّ
الص ْب ِالَ ،ف َد َخ َل النبِ ُّ
َسعيد ُ َ
الص ْب ِالَ ،و َ ْ
ِ
الصبْ ِال،
ُ ،ثم َقا َع ِح َ
ني َف َر َغ م َن ُّ
َي ُك ْن َر َك َع َر ْك َعتَ ِ ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َصىل َم َع النبِ ي
ِ ِ
ِ
رب ُه،
َ ،ف َقا َ َ « :م ا َا ذ ه الص َي ُة ؟» َف َأ ْخ َ َ
َف َر َك َع َر ْك َعتَ ِ ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َمر بِه النبِ ُّ
ىض َو َ ْ َي ُق ْل َشيْئا.
َو َم َ
َف َس َك َ
ت النبِ ُّ
عبد ر يبه بن سعيد ثقة ،وابن مريج رصح بساعه من عبد ر يبه.
واحال اذا احلديث عن قيس بن عمرو العيمة األلباين يف صحيح أبي
داود ( )9- 5/5رقم( ،)1151وخرمه من عدة مصادر ،وقا " :واححه ابن
حبان ،واحلاكم ،ووافقه الذاب ".
وقا يف اية بح ه " :وله شااد من حديث ثابت بن قيس بن شاس".
وقا احلافظ ابن حجر يف التلخيص ( )272بعد الكيع عىل اذا
احلديث:
ِ
ب َع ْم ٍرو َوالِ ِد َقيْ ٍ
ل َم ُع
" َفائ َد ٌةَ :ذ َك َر ا ْل َع ْس َك ِر ُّي أَن َق ْهدا َل َق ُ
هب َذا ُ ْ
سَ ،و ِ َ
ِْ
اس ِم أَبِ ِيهَ ،ف َق ْد َبينا أَن َب ْع َض ُه ْم َقا َ َ :ق ْي ُس ْب ُن َق ْه ٍدَ .و َب ْع ُض ُه ْم َق ْي ُس ْب ُن
اخل َي ُ
ف ِيف ْ
َعم ٍروَ .وأَما ا ْب ُن الس َك ِن َف َج َع َل ُه ِيف الص َحا َب ِة ا ْثن ِ
َني".
ْ
ْ
واحلاصل :أن اذا احلديث احيال ،في يصال و عه يف قسم
املفاريد.

عيف
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قال أبو عبد الرمحن:
قيس بن عمرو.
َ :رأَى َر ُسو ُ اهلل
حديثه أخرمه أبو داود رقم ( )1267أن النب
ِ
الص ْب ِال ر ْك َعتَ ِ
الص ْب ِال
ني َف َقا َ َر ُسو ُ اهلل
َ «:ا يَ ُة ُّ
َر ُمي ُي َص يىل َب ْع َد َايَة ُّ
َ ْ
ر ْك ع تَ ِ
ني اللتَ ِ
ت الر ْك َعتَ ِ
ني َق ْب َل ُه َا َف َصل ْيتُ ُه َا
ان»َ .ف َقا َ الر ُم ُل :إِ ينى َ ْ أَ ُك ْن َال ْي ُ
َ َ
ْ
ْ
ت َر ُسو ُ اهلل .
اآل َنَ .ف َس َك َ
ولفظ ال مذي يف جامعه رقم ( )422بيان أن ااحب القصة قيس
الصبْ َالُ ،ثم
نفسه ،قا َ :خ َر َج َر ُسو ُ اهلل
ت الص َي ُة َف َصليْ ُ
َفأُ ِقي َم ْ
ت َم َع ُه ُّ
َفوم َد ِين أُا ييلَ ،ف َقا َ  « :م ه ي يا قَيس أَ ا َي َت ِ
ت:
رص َ
ان َم ع ا»ُ ،ق ْل ُ
َْ َ ْ ُ َ
َ
َ َ
ف النبِ ُّ
ا ْن َ َ
ت َر ْك َعتَ ْ ا ْل َف ْج ِر َ ،قا َ َ « :ف َي إِ َذ ْن».
َيا َر ُسو َ اهلل إِ يين َ ْ أَ ُك ْن َر َك ْع ُ
« َف َي إِ َذ ْن» َم ْعنَا ُه َف َي َب ْأ َس
قا يف حتفة األحوذي  :ا ْع َل ْم َأن َق ْو َل ُه
َع َل ْي َك َأ ْن ُت َص يل َي ُه َا ِحين َِئ ٍذ.اام
واذا املعنى او امل ادف مع قوله عند أيب داود :فسكت ،أي :أنه أقره
عىل ايهتا بعد اية الفجر وقبل طلو ع الشمس ،ويف لفظ ابن خمليمة
يف صحيحه رقم ( :)1116فركع ركعت الفجر ورسو اهلل ينظر إليه ،فلم
ينكر ذلك عليه .ولفظ أمحد يف املسن

رقم ( : )23760فقا رسو اهلل:

« اية الصبال مرتني».
و قد أبان أئمة احلديث وعلله كأيب داود وال مذي وغريمها أن اذا
احلديث إسناده منقاع غري متصل ،وأذعن املُ ْس َت ْد ِر انا للقو بعدع اتصاله،
فقا " :نعم اذا احلديث مرسل من اذا الومه ،لكن له متابعة يف سنن

ال ارقطين ( ،")384- 383/1ثم بعد ذلك بأسار تناقض فحاو معار ة
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قو احلفا بعدع إرساله بكيع ال يستند إىل حجة وا حة ،فقا " :قا أبو
داود يف ااتني الروايتني إ ا مرسلتان ويف ذلك نظر فإن اململي قد رصح بأن
عبد ربه روى عن مده".
قلتُ :سبحان اهلل! ال يعارض قو احلفا بمجرد نقل اململي يف
تهذيبه روى فين عن فين ،و ُي ْبِت ساعه منه.
فكم من ترامم الرما يف تهذيب الكمال وغريه يقولون :روى فين عن
فين و يسمع منه أو و يدركه ،وعىل ذلك قامت كتب املراسيل كم :جامع
التحصيل للعيئ  ،و مراسيل أيب داود و مراسيل ابن أيب حاتم وغرياا،
وكيف يعارض نص األئمة أن فينا
قد عارص من نص احلفا أنه

يسمع من فين ،بمجرد كون اذا الرمل

يسمع منه.

وممن نقل عدع ساع سعيد والد حييى بن سعيد عن أبيه ابن عبد الرب يف
فقا  :يقولون إن سعيدا والد حييى بن سعيد

يسمع من أبيه

االستيعاب
ٍ
قيس شيئا ،وقا اململي يف التهذيب عند ترمجة قيس بن عمرو :روى عنه ابنه
سعيد بن عمرو ،وقيل :يسمع منه .فاع اض املُ ْستَ ْد ِر انا بقوله" :فكيف
يقا إن روايته اذه مرسلة"من معار ة الوا ال.

أس

ولو اكتفى املُ ْستَ ْد ِر

له من مناطحة ح ّفا

بقوله ":مرسل من اذا الومه" و يتناقض لكان
احلديث بمجرد الرأي ،وقد كان يف حتقيقه

لكتاب التتبع لل ارقطين يذعن ألقوا احلفا م ل اؤالء واذا او الصواب
الذي نقض غملله فيه أنكاثا يف موا ع من اذا االستدرا  ،ويف اذا عربة
للناظرين؛ كيف يكون الفرق يف الشخص الواحد يف حالة جترده للحق وحالة
انتصاره للهوى.
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أما الاريق املذكورة الت أخرمها الدارقان ( )383/1واحلاكم
( )274/1والبيهق ( ،)483/2وخخرون ونقلها املُ ْستَ ْد ِر من طريق :أسد بن
موسى عن الليث بن سعد عن حييى بن سعيد بن قيس األنصاري عن أبيه عن

مده قيس ،فهذه الاريق فيها أسد بن موسى .قلت :او أسد السنة لكنه متكلم
يف روايته كا يف ترمجته من التهذيب البن حجر ،وحلذا قا احلافظ
يف التقريب  :ادوق يترب ،أي :يأيت بالترائب .وقا النسائ  :ثقة ،لو
يصنف كان خريا له وقا أبو سعيد بن يونس :حدث بأحاديث منكرة ،واوثقة،
وأحسب اآلفة من غريه .وقا ابن حملع :منكر احلديث.
وقا عبد احلق :ال حيتج به عندام .وطريقه اذه قد أنكراا األئمة:
فقا الاحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( :)4137اذا احلديث مما ينكره
أال العلم باحلديث عىل أسد بن موسى منهم إبراايم بن أيب داود؛ سمعته
يقو  :رأيت اذا احلديث يف أال الكتب موقوفا عىل حييى بن سعيد.
و قا أبو بكر ُممد بن اسحاق بن خمليمة

يف صحيحه رقم

( :)1116حدثنا الربيع بن سليان املردي ونرص بن مرزوق بخرب غريب؛ قاال:
حدثنا أسد بن موسى ..فذكر احلديث.
و قا احلافظ يف ترمجة قيس بن عمرو من اإلصابة وأخرمه ابن منده
من طريق أسد بن موسى عن الليث عن حييى عن أبيه عن مده وقا  :غريب
تفرد به أسد مواوال .وقا غريه عن الليث عن حييى إن حدي ه مرسل.
وأعل احلديث عبداحلق يف كتابه األحكام الوسطى وكذلك ابن القاان
كا يف بيان الوهم واإليهام رقم ( 686و )1129من الاريق األوىل
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باالنقااع ،وأعل طريق أسد بن موسى األلباين يف ختريج سنن أبي داود
( ،)1151فهذا إعالل األئمة للحديث:
من الطريق األوىل :باالنقااع.
ومن الطريق الثانية :بمخالفة أسد بن موسى لل قاا ،وأن تفرده هبذه
الاريق منكر.
وقو املُ ْستَ ْد ِر  :بأن أسد بن موسى تابعهم اذا خاأ ،بل إنه خالفهم؛
فساق احلديث من طريق ظااراا االتصا  ،وال قاا يروو ا منقاعة ،وحلذا
يف صحيح أبي داود  -من حيث نقل املُ ْستَ ْد ِر  ،-قا :
قا األلباين
فمخالفة أس بن موسى مع مافيه من الكالم ملثل عب ربه بن سعي مما ال
يامئن القلب له.
ال سيا وقد تابعه أخوه حييى بن سعيد كا ذكر املصنف عىل إرساله فهو
األرمال ،وقا  :نعم يتقوى احلديث بمرسل عااء عند ابن أيب شيبة.
قلتُ :عااء نفسه قد روى احلديث بالاريق املنقاعة ،قا ال مذي

حتت رقم ( :)422وقا سفيان بن عيينة سمع عااء بن أيب رباح من سعد بن
سعيد ،اذا احلديث وإنا يروى اذا احلديث مرسي.اام
فإرساله للحديث يف مصنف ابن أبي شيبة إيضاحه فيا ذكره عنه
سفيان بن عينية.
أما الشااد املذكور عن ثابت بن قيس الت أشار إليها الشيخ األلباين
يف ختريج سنن أيب داود.
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فقد أخرمه الارباين يف الكبري ( 69/2رقم  ،)1319فقا َ " :حد َثنَا
ِ ِ
ِ
مح ُد ْب ُن الن ْ ِ
اجلر ِ
اح
رض ا ْل َع ْس َك ِر ُّيَ ،ثنَا ُ
أَ ْ َ
ُمَم ُد ْب ُن ُم َصفىَ ،ثنَا َبقي ُة ْب ُن ا ْل َوليدَ ،ع ِن ْ َ
اينَ ،عن أَبِ ِيهَ ،عن َثابِ ِ
ت ْب ِن َقيْ ِ
ْب ِن املِْنْ َها ِ َ ،ع ِن ا ْب ِن َعاَ ِاء ْب ِن أَ ِيب ُم ْس ِل ٍم ْ
س
ْ
اس ِ ي ْ
اخلُ َر َ
ِ
ْب ِن َشا ٍ
ِيف الص َي ِةَ ،ف َلا َسل َم
سَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،قا َ  :أَ َتيْ ُ
ت املَْ ْسج َد َوالنبِ ُّ
ت
َينْظُ ُر إِ َيل َوأَ َنا أُ َا ييلَ ،ف َلا َف َر ْغ ُ
ا ْلتَ َف َ
ت َوأَ َنا أُ َا ييلَ ،ف َج َع َل النبِ ُّ
النبِ ُّ
تَ :يا َر ُسو َ
تَ :ن َع ْمَ ،قا َ َ « :و َم ا َا ِذ ِه الص َي ُة ؟ » ُق ْل ُ
َقا َ ِيل« :أَ َ ْ ُت َص يل َمعَن َا؟» ُق ْل ُ
ِ
اهلل ر ْكعتَ ِ ا ْل َفج ِر َخرم ُ ِ
ب َذلِ َك َر ُسو ُ
ت م ْن َمن ِْمل ِيل َو َ ْ أَ ُك ْن َاليْتُ ُه َاَ ،ف َل ْم َيع ْ
َ ْ
ْ
َ َ
اهلل

َع َيل ".اام فاحلديث عيف مدا ال يصلال يف الشوااد.

قا احلي م يف جممع الزوائ

( 227/2رقم  :)3408فيه راويان

ُي سميا وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن ،واجلراح بن منها  :منكر احلديث،
قاله البخاري ومسلم.
قلت فيه عدة علل:
األوىل :بق ية بن الوليد مدلس وقد عنعن .
الثانية :اجلراح بن منها م مم يف امليزان للذاب  :قا أمحد :ااحب
غفلة ،وقا

ابن املدين :ال يكتب حدي ه ،وقا البخاري ومسلم :منكر

احلديث ،وقا النسائ

والدارقان  :م و  ،وقا ابن حبان :يكذب يف

احلديث ويرشب اخلمر.
ّعفه مسلم وابن معني
الثالثة :ابن عااء بن أيب مسلم اخلراساين
والدارقان وغريام ،وقا احلافظ يف التقريب  :عيف.
الرابعة :عااء بن أيب مسلم اخلراساين ،قا
ادوق هيم ك ريا ،ويرسل ويدلس وقد عنعن يف اذا.

احلافظ يف التقريب :
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و عىل اذا فإن من فاتته ركعتا الصبال يصليها بعد طلوع الشمس اذا او
الصواب وعليه األدلة الصحيحة ،منها:
ما أخرمه ابن مامه رقم ( )1155باب ما ماء فيمن فاتته الركعتان قبل
اية الفجر متى يقضيها.
محي ِد ب ِن ك ِ
ِ
َاس ٍ
بَ ،ق َاالَ :حد َثنَا
َحد َثنَا َعبْ ُد الر ْ َ
وب ْب ُن ُ َ ْ ْ
مح ِن ْب ُن إِ ْب َرااي َمَ ،و َي ْع ُق ُ
َم ْر َوا ُن ْب ُن ُم َع ِ
يد ْب ِن َكيْ َسا َنَ ،ع ْن أَ ِيب َح ِاز ٍعَ ،ع ْن أَ ِيب ُا َر ْي َر َة ،أَن النبِ
او َي َةَ ،ع ْن َي ِمل َ
امه ا ب ع َد م ا طَ َل ع ِ
ت الش ْم ُس»
َ
« َن ا َع َع ْن َر ْك َع تَ ِ ا ْل َف ْج ِر َ ،ف َق َض ُ َ َ ْ َ
وحسنه شيخنا
واذا إسناد حسن،
ّ

يف جامعه الصحيح مما ليس يف

الصحيحني رقم ( )1155حتت باب متى ُتقيض ركعتا الفجر.
أن النب
و أخرمه مسلم يف صحيحه رقم ( )681عن أيب قتادة
َع ِن الا ِر ِيق َف َو َ َع
وأاحابه كانوا يف سفر ،وفيهَ :ف َا َ َر ُسو ُ اهلل
استَيْ َق َظ َر ُسو ُ اهلل
َرأْ َس ُه ُثم َقا َ ْ « :
اح َفظُوا َعلَيْن َا َاي َ َت نَا »َ .فكَا َن أَو َ َم ِن ْ
ِ
ِ
رس َنا َحتى
َوالش ْم ُس ِف ظَ ْه ِر ِه َ -قا َ َ -ف ُق ْمنَا َف ِمل ِع َ
ني ُثم َقا َ ْ « :ار َك بُ وا »َ .ف َركبْنَا َف ْ
إِ َذا ار َت َفع ِ
ت َم ِعى فِي َها َش ْى ٌء ِم ْن َم ٍاء َ ،قا َ :
يضأَ ٍة كَا َن ْ
ت الش ْم ُس َن َمل َ ُثم َد َعا بِ ِم َ
ْ َ
َفتو أَ ِمنْها و وءا دو َن و ٍ
وء َ ،قا َ َ :و َب ِق َى فِي َها َش ْى ٌء ِم ْن َم ٍاء ُثم َقا َ ألَ ِيب
ُ ُ
َ ُ ُ
ُ
ََ
اح َف ْ
يض أَ َت َك َف َس يَ ُك و ُن َحل َا َن بَ أٌ »ُ .ثم أَذ َن بِيَ ٌ بِالصي َِة َف َصىل
ظ َع َل يْ نَا ِم َ
َقتَا َد َةْ « :
ر ْك َعتَ ِ
نيُ ،ثم َاىل ا ْل َت َدا َةَ ،ف َصنَ َع َك َا كَا َن َي ْصنَ ُع ُكل َي ْو ٍع.
َر ُسو ُ اهلل
َ ْ
والداللة يف اذا مع غريه وإال فإن من ناع عن ايته أو سها عنها فوقتها
حني يذكراا ألدلة احيحة يف ذلك.
ويف حديث عمرو بن عبسة يف احيال مسلم رقم ( )832باوله وفيه أنه
ِ
ِ
رص َع ِن الص ي َِة َح ت ى
رب ِين َع ِن الصيَة َقا َ َ «:ا يل َا يَةَ ُّ
قا  :أَ ْخ ِ ْ
الص بْ ِال ُث م أَ ْق ْ
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ني قَر َين َشيا َ ٍ
ان َو ِح ي ن َِئ ٍذ َي ْس ُج ُد
س َحتى تَ ْرتَ ِف َع فَإ ِ َا تَاْلُ ُع ِح َ
ني تَاْلُ ُع َب ْ َ ْ ْ ْ
َتاْ ُل َع الش ْم ُ
ِ
الر ْم ِال ُ ،ث م
َحل َا الْ ُ
كفا ُر ،ثُم َا يل فَإِن الصيَةَ مَشْ ُهودَةٌ َ
ُم ْ ُضو َرةٌ َحتى يَ ْستَقل الظ ي ُّل بِ ُّ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ج ُر َم َهن ُم َ ،ف إِ َذ ا أَ ْق بَ َل ا ْل َف ْ ُء َف َص يل َف إِ ن الص يَ َة
رص َع ِن الص يَة فَإِن حين َئذ تُ ْس َ
أَ ْق ْ
ِ
رص َع ِن الص يَةِ َحتى تَتْ ُر َب الش ْم ُس
َم ْش ُهودَةٌ َ
رص ،ثُم أَقْ ْ
يل الْعَ ْ َ
ُم ْ ُضو َرةٌ َحتى تُ َص ي َ
ٍ ِ ٍِ
ار ».
َف إِ َا َت ْت ُر ُب َب ْ َ
ين َش يْاَ ان َو ح ي نَئ ذ َي ْس ُج ُد َحل َا ا ْل ُك ف ُ
ني َق ْر َ ْ

وأخرج البخاري يف صحيحه رقم ( )586باب ( )31من مواقيت
الصية ومسلم رقم ( )827حتت باب األوقاا الت ى عن الصية فيها ،من
َي ُقو ُ َ « :ال َا ي َة َب ْع َد
ت َر ُسو َ اهلل
حديث أيب سعيد اخلدري
َس ِم ْع ُ
ِ
الصب ْ ِال َحت ى َت ْر َت ِف َع الش ْم ُس َ ،و ال َا ي َة َب ْع َد ا ْل َع ْ ِ
يب الش ْم ُس».
رص َح ت ى َت ت َ
ُّ
و أخرج البخاري رقم ( )588واللفظ له ومسلم رقم (َ )827ع ْن أَ ِيب
َع ْن َايَ َت ِ
نيَ :ب ْع َد ال َف ْج ِر َحتى َتاْ ُل َع
َقا َ َ َ :ى َر ُسو ُ ا ُ
هلل
ُا َر ْي َر َة
ْ
الش ْم ُسَ ،و َب ْع َد ال َع ْ ِ
رص َحتى َت ْت ُر َب الش ْم ُس .
بل إ ن اذا النه قد ماء عن مجع من الصحابة أشار إليه ابن عباس فيها
وأخرج مسلم رقم ()826عن ابن عباس
أاحاب رسو اهلل
اهلل

قا  :سمعت غري واحد من

منهم :عمر بن اخلااب -وكان أحبهم إيل  -أن رسو

ى عن الصية بعد الفجر حتى تالع الشمس وبعد العرص حتى تترب

الشمس.
ف ُع ِلم إعي حديث اية ركعت الصبال بعد اية الصبال قبل اهرشاق من
مجيع طرقه تلك.
وثبوا حديث أيب اريرة يف اية ركعت الفجر النافلة ملن فاتته بعد
طلوع الشمس ،وأنه حديث موافق لذلك احلشد الكبري من األحاديث يف النه
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عن الصية بعد اية الصبال حتى تالع الشمس فهذا او الصحيال ،وحلذا قا
اهماع ال مذي

( :)423والعمل عىل اذا عند بعض أال العلم .وبه يقو :

سفيان ال وري وابن املبار والشافع وأمحد وإسحاق .اام  ،وباهلل التوفيق.

)(+++
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جممع بن
" - 143جممع بن يمليد.
م مم يف اإلصابة

رقم ( )7750و أس الاابة

رقم()4680

و االستيعاب (.)2334
قا اهماع ابن مامه

رقم(:)2336

حدثنا بكر بن خلف ،عن أيب عاام ،عن ابن مريج ،عن عمرو بن دينار،

عن اشاع بن حييى ،عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة ،أن أخوين من املترية

( )1

أعتق (  )2أحدمها أن اليترز خشبا يف مداره ،فأقبل جممع بن يمليد ورما ك ري
قا َ « :ال َي ْمن َ ْع أَ َح ُد ُك ْم َما َرهُ أ َ ْن َيتْ ِر َز
من األنصار ،فقالوا نشهد أن رسو اهلل
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ام َع ْل
يض َل َك َع َيلَ ،و َق ْد َح َل ْف ُ
تَ ،ف ْ
َخ َش َب ة يف م َد ار ه» ،فقا َ :يا أَخ إن َك َم ْق ي
ِ ِ
ام َع ْل َع َل ْي ِه َخ َش َب َك.اام وسنده ضعيف.
أُ ْساُ َوانا ُدو َن َحائا أَ ْو ِم َد ِاريَ ،ف ْ
قا يف زوائ ابن ماجه ليس ملجمع اذا عند املصنف وال بقية الكتب

سوى اذا احلديث ،ويف إسناده اشاع بن حييى بن العاص املخملوم  ،ذكره
ابن حبان يف الثقات .
( )1كذا ،وإنا او(:من بن املترية) كا يف مسن أمح (.)479/3
قلت :يف األالَ ( :أ ن أَ َخ َوي ْ ِن م ِ ْن َب ْل ُم ِت َري ةِ) واو اختصار لقوحل م( :من بن املترية) .وتصحف يف كتابنا
إىل :املترية.
( )2أي حلف بأن عليه عتق رقبة.
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قلت :او جمهو  .وعكرمة بن سلمة ليس له إال اذا احلديث رواه عن
جممع ،وعنه اشاع بن حييى ،و أر من وثقه ،وقا احلافظ يف التقريب :
جمهو .
وثبت يف البخاري ( )79 /5ومسلم ( )1609من حديث أيب اريرة
قا  « :اليمنع مار ماره أ ن يتر ز خشبه يف مداره» .

أن النب

قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 ) 1قا احلجوري عن اشاع بن حييى :او جمهو .
وقا

احلافظ" :مستور" .وقا

ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل

(" :)70/9روى عنه عمرو بن دينار وُممد بن راشد سمعت أيب يقو ذلك".
وقد و ّثقه ابن حبان.
 )2إن ملجمع

ألربعة أحاديث ،هذا أح ها ،والبقية ستأيت إن شاء اهلل.

ّ )3عف احلجوري اذا احلديث ،واو كذلك.
 )4لكن حلذا احلديث شوااد تقويه ،مع أن احلجوري يعلم أن له شوااد
ذكر بعضها بقوله" :وثبت يف البخاري ( ،)79/5ومسلم ( )1609من حديث
أيب اريرة".
ومع ذلك يدخله يف عيف املفاريد!!
 )5أورد ابن مامه ثيثة أحاديث يف النه أن يمنع مار ماره أن يترز خشبة
يف مداره.

جممع بن يزيد

'
(577

منها :حديث أيب اريرة برقم ( ،)2335ثم أتبعه بحديث جممع بن يمليد
برقم ( ،)2336ثم عقبها بحديث ابن عباس
ويف إسناد حديث ابن عباس

(.)2337

 :ابن حليعة ،وفيه عف ،لكن حدي ه

اذا رواه عنه عبد اهلل بن واب ،وعبد اهلل بن واب ممن روى عن ابن حليعة قبل
اختيطه ،فروايته عنه ميدة.
فلاذا

يقو احلجوري اذا احلديث هبذين الشاادين ،السيا واو قد
ي

التملع بإيراد الشوااد.
يف مسن ه (:)480/3

 )6احل يث الثاني :قا اهماع أمحد

يد ْب ُن ِعيَ ٍ
" َحد َثنَا َا ُارو ُن َقا َ َحد َثنَا ا ْب ُن َو ْا ٍ
يد
اض َع ْن َي ِمل َ
رب ِين َي ِمل ُ
ب َقا َ أَ ْخ َ َ
مح ِن ْب ِن ُر َق ْي ٍ
جم َ يم ِع ْب ِن
يد ْب ِن َم ِار َي َةَ ،ع ْن ُ
مح ِن ْب ِن َي ِمل َ
ش َع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
ْب ِن َع ْب ِد الر ْ َ
يد ْب ِن َم ِار َي َة أَن ُه َرأَى النبِ
َي ِمل َ

ُي َص ييل ِيف َن ْع َل ِ
ني َ".
ْ

أقول:
اذا اهسناد وإن كان فيه يمليد بن عياض فإن اية النب
ثبتت عن عدد من الصحابة عن النب
 )7احل يث الثالث :قا

يف النعلني

.
ابن قانع

يف معجم الصحابة

(/3ص )112- 111ترمجة رقم (:)1078
" حدثنا برش بن موسى  ،نا سعيد بن منصور  ،نا أبو معاوية  ،نا حييى بن
سعيد  ،عن القاسم بن ُممد  ،عن جممع بن يمليد قا  " :زوج رمل ابنته وا
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كاراة فأتت النب
رسو اهلل

فقالت  :إن أيب زومن

يف ُغ ْر َب ٍة وأنا كاراة فرد

نكاحها ".

 )8احل يث الرابع :قا ابن قانع

:

" حدثنا ُممد بن حييى بن سليان  ،نا عاام بن عيل  ،نا الليث بن سعد،
حيدث عن عبد الرمحن
عن ابن شهاب  ،أنه سمع عبد اهلل بن ثعلبة األنصاري  ،ي
جم َ يمع بن مارية يقو  :سمعت رسو اهلل
بن يمليد األنصاري  ،أنه سمع ُ
يقو  « :يقتل الدما بباب لد » حدثنا برش بن موسى  ،نا احلميدي  ،نا سفيان ،
نا الملاري  ،نا عبيد اهلل بن عبد اهلل  ،عن عبد الرمحن بن زيد بن مارية  ،عن
جممع بن مارية عن النب

بنحوه.

حدثنا موسى بن محدون العكربي  ،نا عمرو بن اشاع احلراين  ،نا سلمة ،
عن ابن إسحاق  ،عن الملاري  ،عن عبد الرمحن بن يمليد  ،عن جممع بن مارية
عن النب

بنحوه.

حدثنا يعقوب بن إبراايم  ،نا أمحد بن ُممد بن حييى بن سعيد  ،نا
عباد بن مويرية  ،عن األوزاع  ،عن الملاري  ،عن عبد اهلل بن ثعلبة  ،عن
عبد الرمحن بن يمليد  ،عن جممع عن النب

بنحوه .

قا ابن قانع  :ويمليد او الصحيال وزيد خاأ".
وإذن فلهذا جممع بن يمليد بن مارية أربعة أحاديث ،في يصال إيراده يف
قسم عيف ،مفاريد الصحابة ،وال يف احيال املفاريد.

جممع بن يزيد
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قال أبو عبد الرمحن:
قا َ « :ال َي ْمن َ ْع أَ َح ُد ُك ْم َما َرهُ أَ ْن َي ْت ِر َز َخ َش بَ ة

حديثه مع خخرين أن النب
ِيف ِم َد ِار ِه »» ،احلديث أخرمه ابن مامه رقم ( )2336وأمحد يف املسن

( )479/3وخ خرون ،من طريق ابن مريال عن عمرو بن دينار عن اشاع بن
حييى عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة عن جممع بن يمليد ،احلديث.
ويف إسناده هشام بن حييى بن العاص قا يف التهذيب " :روى عنه
عمرو بن دينار وُممد بن راشد وفيه نظر"  .وذكره ابن حبان يف الثقات ،
وقا احلافظ يف التقريب ":مستور".
وذكره البخاري يف

التاريخ الكبري

( ،)192/8وابن أيب حاتم

يف اجلرح والتع يل ( ،)70/9و يذكرا فيه مرحا وال تعديي واذا رتبه
جمهو احلا  ،وتقدع أن املُ ْستَ ْد ِر ال يفرق بني املستور وجمهو احلا ،
فقا يف مسند معيل من اذا الكتاب":أن جمهو احلا واو املستور."..

وقد ّعف بعض األحاديث بم ل من اذا حاله ،حيث أنه ال يعرف حاله،
وانا يعارض ذلك بقوله وثقه ابن حبان واو يعرف أن ابن حبان يذكر
يف ثقاته املجاايل كا قد نقل اذا املُ ْس َت ْد ِر نفسه ،فا باله انا لاد

بالباطل.

وأيضًا يف احل يث عكرمة بن سلمة؛ قا احلافظ يف التقريب  :جمهو
وقا يف التهذيب روى عنه اشاع بن حييى ،روى له ابن مامه اذا احلديث
الواحد.
و جممع بن يزي

يذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف

( )11217غري اذا احلديث ،ورأيت له يف مسن أمح

( )479/3اذا
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احلديث مع حديث الصية يف النعلني وفيه كذاب ،و يذكر له احلافظ ابن ك ري
يف جامع املساني والسنن رقم ( )1649إال اذا احلديث وساق حديث
الصية يف النعلني يف مسند جممع بن مارية ،وكذا قا احلي م يف جممع
الزوائ

( )53/2إنه عن جممع بن مارية أخرمه أمحد ،وذكره ابن اجلوزي

يف أاحاب احلديث الواحد من كتابه تلقيح فهوم أهل األثر  ،وذكره ابن
حملع يف أاحاب األفراد من كتابه أمساءالصحابة الرواة وما لكل واح منهم
من الع د
وأخرمه يف التاريخ ( ،)408/7كلهم من طريق ابن مريال هبذا السند.
قا ااحب زوائ ابن ماجه  :ليس ملجمع اذا عند ابن مامه سوى اذا
احلديث ،وليس له يشء يف اخلمسة األاو  ،وإسناد حدي ه فيه مقا  ،و
يذكر له ابن عبد الرب يف االستيعاب  ،وابن األثري يف أس الاابة  .وابن
حجر يف اإلصابة سوى اذا احلديث.
قا ابن عبد الرب حدي ه عند ابن مريال قيل :إن حدي ه مرسل وإنا يروى
عن عمر عن النب

وربا رواه ع ن أيب اريرة

.اام

ونقل ذلك عنه ابن األثري يف أس الاابة ..
ف ُعلم بذلك أن اذا الصحايب

جممع بن يمليد له اذا احلديث الواحد

الضعيف ب يث علل:
األوىل :مهالة حا اشاع بن حييى .الثانية :مهالة عكرمة بن سلمة.
الثالثة :نقل ابن عبد الرب القو بإرساله.

جممع بن يزيد
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و احلد يث عن أيب اريرة يف احيال البخاري رقم ( )2463ومسلم رقم
أثبت احة متن احلديث بإيراد حديث أيب اريرة املتفق عليه
( ،)1609وقد ُّ
وأو حت بحمد اهلل عف حديث جممع وأقر بضعفه املُ ْستَ ْد ِر .
فكيف يوافقن عىل عف حديث جممع ويتفل  ،أنن أثبت احة املتن
عن أيب اريرة املتفق عليه ،ثم ينتقد انا با او حتصيل حاال قد أو حناه
ونقله عنا و يملد او عىل مضمون ما ذكرته من أن حديث جممع عيف وأن
متن احلديث متفق عليه ،واملتفق عليه ذروة من الصحة ،ويارب نعوذ بك من
اجلدا بالباطل.
فقد تقدع قو البواريي أن جممع بن يمليد األنصاري أنه ليس له يف
األاو اخلمسة يشء ،وله اذا احلديث عند ابن مامه ،ورأيت أن احلافظ ابن
يذكروا يف ترمجته
ك ري يف جامع املساني واململي يف حتفة األشراف
سوى اذا احلديث ثم يأيت املُ ْس َت ْد ِر بأحاديث عن احايب خخر واو جممع
بن مارية ذكرا ترمجته عند اذا .ويضيفها ملجمع بن يمليد ااحب اذا
املفرد.
فقد ذكر ابن عبد الرب وابن األثري وابن حجر يف اإلصابة حديث « :يقتل
الدما بباب لد» يف ترمجة جممع بن مارية.
ونقله املُ ْستَ ْد ِر اكذا جممع بن مارية و يملعه ذلك عن اهرصار عىل
فرق بينها مجع من أال العلم فقا ابن عبد الرب
الباطل واالستدرا به ،وقد ّ
وابن األثري وابن حجر يف ترمجة جممع بن يمليد بن أخ الذي قبله ،وذكروا له
حديث « :ال يمنع أحد ماره أن ي تر ز خش ب ة يف مداره» .
فرق بينها ابن السكن وغريه ،وترمم احلافظ اململي
ونقل احلافظ أنه ّ
يف تهذيب الكمال  " :ملجمع بن يمليد األنصاري ااحب حديث « :ال يمنع
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أحدكم أخاه» ،وقا  :وذكر أنه روى عنه عكرمة بن سلمة ...واو ابن أخ
جممع بن ماريه املتقدع وقيل :مها واحد".
اكذا ذكر ذكره ب صيت ة الت م ريض لبيان

عف اذا القيل .

وترمم قبله ملجمع بن مارية وذكر من الرواة عنه ابن أخيه عبد الرمحن
بن يمليد ،و يذكر من الرواة عنه عكرمة بن سلمة الذي روى عن ابن يمليد
األنصاري ،واذه الفوارق كلها بني جممع بن يمليد وجممع بن مارية ألتااا
املُ ْستَ ْد ِر وأدمج الرملني يف رمل واحد ،واو جممع بن يمليد.
ونقل األحاديث الت ذكرواا يف ترمجة الصحايب اآلخر واو جممع بن
مارية وأعاى اذا ملجرد شبهة وااية ،م ل قو اململي قيل :إنه األو  ،مع أنه
او وغريه فرقوا بني أحاديث الرملني ،وذكروا أن عكرمة بن سلمة روى عن
جممع بن يمليد األنصاري ،و يذكر له احلافظ اململي وال احلافظ ابن حجر
يف تهذيبيهما رواية عن غري ابن يمليد.
فقا  :عكرمة بن سلمة بن ربيعة روى عن جممع بن يمليد ورما من
األنصار حديث « :ال يمنع مار ماره أن يترز خش ب ة يف مداره» احلديث .روى
عنه اشاع بن حييى روى له ابن مامه اذا احلديث الواحد .اام
وكذا قا اململي وساق حدي ه اذا فقط واملُ ْستَ ْد ِر يقلد انا من يصب
يف عدع التفريق بني الرملني وقد رأيت أن الصواب او التفريق بينها ،وللشيخ
ربيع من اذا الدمج بني األحاديث وأاحاهبا ألدنى شبهة ولو كانت وا حة
الباين مما قد سبق بيانه ما يندى له اجلبني.
وانا أمر خخر أنه كا أسلفنا يستشهد بأحاديث الكذابني وامل وكني
ويسكت عن ذكر ما قالوا فيها ل وج عىل القراء و من تعقبه عىل حديث
جممع بن يمليد ،قا  :احلديث ال اين قا اهماع أمحد يف مسن ه

جممع بن يزيد
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يد ْب ُن ِع َي ٍ
(َ ،)480/3حد َثنَا َا ُارو ُن َقا َ َحد َثنَا ا ْب ُن َو ْا ٍ
اض َع ْن
رب ِين َي ِمل ُ
ب َقا َ أَ ْخ َ َ
مح ِن ْب ِن ُر َق ْي ٍ
جم َ يم ِع
يد ْب ِن َم ِار َي َة َع ْن ُ
مح ِن ْب ِن َي ِمل َ
ش َع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
يد ْب ِن َع ْب ِد الر ْ َ
َي ِمل َ
يد ْب ِن َم ِار َي َة :أَن ُه َرأَى النبِ
ني .
ُي َص ييل ِيف َن ْع َل ْ ِ َ
ْب ِن َي ِمل َ

ثم قا ":أقو اذا اهسناد وإن كان فيه يمليد بن عياض فإن اية النب يف
".
النعلني ث بت عن عدد من الصحابة عن النب
قلنا:
أوال :تقدع بو وح أن اذا احلديث ساقه ابن ك ري عن احايب خخر وليس
عن ااحب حديث « :ال يمنع أحد ماره أن يترز خ شبة يف م دا ره».
وثانيًا :كيف يعتمد عىل رواية يمليد بن عياض ،وقد نقل احلافظ يف
التقريب تكذيبه ،فقا  ":كذبه مالك وغريه" .وقا يف التهذيب  ":قا
عبداحلميد بن الوليد عن بن القاسم سألت مالكا عن ابن سمعان فقا  :كذاب،
قلت :فيمليد بن عياض ،قا  :أكذب وأكذب".
وممن قال عنه كذاب أو منكر احلديث أو مرتوك:
ابن معني والنسائ  ،وقا البخاري ومسلم وأبو حاتم والسام  :منكر
احلديث .وقا أبو داوود واألزدي والسام  :م و  .ثم إنه قد خيشى أنه
تصحف عليه اسم شيخه فساه يمليد بن عبد الرمحن بن رقيش واذا االسم
أمده يف كتب ال امم فيخشى أن يكون او سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش
و أر له رواية عن عبد الرمحن بن يمليد يف هتذيب اململي.
فباهلل عليك يا شيخ ؛ كيف تستجيمل إخفاء ما قيل يف اذا الرمل وأم اله
ليستدرا بمروياهتم املكذوبة ،وتورد أحاديث احاح من الصحيحني أو
غرياا ملعا دهتا مع علمك با قيل فيها!!.
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وتقو " :واذا اه سناد فيه يمليد بن عياض" .وحتى يظن من يايلع عىل
تكذيبه أنه رمل االال يف الشوااد ،وتركب أحاديث لصحايب خخر مومها ملن
أوردهتا حلم بأدنى شبهة وااية ،اذا النوع من التدليس يضاف إىل الابقة
.
اخلامسة من طبقاا املدلسني للحافظ بن حجر

)(+++
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"ُ - 144ممجا َع ُة بن مرارة.
م مم يف اإلصابة رقم ( ،)7738و أس الاابة رقم ()4671
و االستيعاب (. )2545
قا اهماع أبو داود

رقم ( )2990يف اخلراج باب يف بيان مو ع

قسم اخلمس:
حدثنا ُممد بن عيسى ،عن عتبة بن عبد الواحد القريش ،عن الدخيل بن

إياس بن نوح ،عن ُممجاعة ،عن اي بن رساج بن ُممجماعة ،عن أبيه ،عن مده
يالب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بن ذال ،فقا
ُممجا َعة ،أنه أتى النب
ْت م ِ
اع ي لمِ ُم ْ ِ
ت َِ
يك َو َل ِك ْن َس أُ ْعاِ َ
أل ِخ َ
يك ِم نْ ُه
النب
رش ٍ ِد َي ة َم َع ْل ُ
َ « :ل ْو ُكن ُ َ
بائة من اهبل من أو مخس خيرج من مرشك
ُع ْق َب ى» ،فكتب له النب

بن ذال ،فأخذ طائفة منها وأ سلمت بنو ذال فالبها بعد جماعة إىل أيب بكر،
وأتاه بكتاب النب

.

فكتب له أبوبكر باثن عرش ألف ااع من ادقة اليامة ،أربعة خالف ُبرا،
ملمُجاع َة:
وأربعة خالف شعريا ،وأربعة خالف مترا ،وكان يف كتاب النب
«بِ س ِم اهلل الرحمم ِن الر ِحي ِم ا َذا كِتَاب ِمن ممحم ٍد النب ِ ملُِجا َع َة ب ِن م ر ار َة ِم ن ب نِ
َ
ْ َ
ٌ ْ ُ َ
ْ ََ َ
ي
ْ َ
ْ
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س َْ ِ
س ْلمى[  ]1إِ يين أَ ْعاَيتُه ِمائَة ِمن ْ ِ ِ
ن ُم ْ ِ
مخ ُ ٍ
رشكِ بَن ِ [  ]2ذُ ْا ٍل
ن أَو ِ ُ
خي ُر ُج م ْ
اهب ِ ِل م ْ
ْ
ْ ُ
ُ َ
ُع ْق ب ة ِم ن أَ ِخ ِ
يه ».اام وسنده ضعيف.
ْ
َ

فيه جماايل .منهم الدخيل بن إياس ،واي بن رساج ،وأبوه .
قال املُسْتَدْرِك :أقول:

 )1قا احلجوري عن إسناد اذا احلديث" :وسنده عيف؛ فيه جماايل،
منهم :الدخيل بن إياس ،واي بن رساج وأبوه.
ويف جتهيله اذا خاأ.
قا احلافظ ابن حجر يف رساج والد اي :
"ألبيه احبة ،ويقا  :له أيضا ،وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني".
وقا يف الدخيل ":مستور".
وقا يف اي بن رساج ":مقبو ".
وفرق بني أحكاع احلافظ وأحكاع احلجوري.
 )2أورد احلجوري حلذا الصحايب حدي ا واحدا يف كتابه.

[  ]1يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر
[  ]2يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر

(:من بنى سلمى).
(:من مرشكى بنى).

اع ُة بن مرارة ﮔ
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والواقع أن له حدي ني ،أوردمها احلافظ يف اإلصابة  ،وذكره ابن عبد الرب
مملءا من احلديث ال اين ،فقا  ":وكان رسو اهلل

قد أقاع جماعة أر ا

باليامة ،وكتب له كتابا".
وقد رمع احلجوري إىل اإلصابة وأحا عليهاَ ،فلاذا يذكر حدي ا
واحدا ويتفل ال اين؟!!
 )3أورد احلديث ال اين باه افة إىل احلافظ ابن حجر وابن عبد الرب:
البخاري يف التاريخ األوسط وابن قانع ،وأبو نعيم ،والارباين يف األوسط
وابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني .
قا أبو احلسني بن قانع يف معجم الصحابة ( )113/3حتت رقم
(:)1079
حدثنا عبد اهلل بن العباس الاياليس  ،نا ُممد بن إساعيل البخاري ،نا
قيس بن حفص  ،نا احلارث بن مرة  ،نا اشاع بن إساعيل احلنف  ،عن جماعة
بن مرارة بن سلمى احلنف قا  :أتيت النب

فأقاعن عوانة واجلبل وقا :

« من حامك فيه فإيل» وأتيت أبا بكر فأقاعن ثم أتيت عمر فأقاعن  ،ثم أتيت
ع ان فأقاعن .
ورواه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني برقم ( )1686بإسناده إىل
احلارث ابن مرة.
وكذا عند البخاري يف التاريخ األوسط ( ،)119/1ساقه بإسناده إىل
إساعيل بن اشاع احلنف عن جماعة ،نحوه.
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ورواه الارباين يف األوسط برقم ( ،)7100قا :
" َحد َثنَا ُمم َحم ُد ْب ُن َعبْ ِد اهلل ْب ِن َب ْك ٍرَ ،ثنَا ُمم َحم ُد ْب ُن َبك ٍارَ ،ثنَا َعنْبَ َس ُة ْب ُن
ِ
َعب ِد ا ْلو ِ
ِ ِ ِ
يل ْب ِن إِ َي ٍ
اح ِدَ ،ع ِن الد ِخ ِ
رس ٍ
اجَ ،ع ْن ُممجا َع َة"..
ْ َ
اسَ ،ع ْن َع يمه ا َي ْب ِن َ
اهسن ِ
احل ِد ُ
َادَ ،ت َفر َد بِ ِهَ :عنْ َب َس ُة".
هب َذا ْ ِ ْ
يث َع ْن ُممجا َع َة إِال ِ َ
وقا َ ":ال ُي ْر َوى َا َذا ْ َ
ويف اذا الكيع نظر ،يرده رواية البخاري وغريه.
وروى أبو نعيم احلدي ني يف معرفة الصحابة ( )2622 /5رقم ال مجة
( )2802بإسنادين إىل عنسبة بن عبد الواحد ،به.
وأورده احلي م

احلديث ال اين يف

جممع الزوائ

()630/5

رقم( ،)9795وقا  :رواه الارباين يف األوسط ورماله ثقاا .
فهذا احلديث ال اين ال يقل عن درمة احلسن؛ ألن مداره عىل راويني:
عىل رساج بن جماعة .قا يف ترمجته :ألبيه احبة ،ويقا له أيضا.
وعىل اشاع بن إساعيل ،أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل و
يذكر له مرحا وال تعديي.
واحلاصل :أن حلذا الصحايب حدي ني رويا يف عدد من املصادر ،وعليه في
يصال إيراده يف كتاب املفاريد ال يف قسم الصحيال ،وال يف قسم الضعيف.

اع ُة بن مرارة ﮔ
ُجم َّ َ
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قال أبو عبد الرمحن:
ُممجا َع ُة بن مرارة.
حديثه أخرمه أبو داود رقم ( ،)2990حدثنا ُممد بن عيسى قا  :حدثنا

عنبسة بن عبدالواحد القريش ،قا  :حدثن الدخيل بن إ ياس بن نوح بن جماعة

بالب
عن اي بن رساج بن جماعة عن أبيه عن مده جماعة أنه أتى النب
ْت م ِ
اع ي
دية أخيه ،ق تلته بنو سدوس من بن ذال فقا النب
َ « :ل ْو ُك ن ُ َ
ِ
لِ م ُم ْ ِ
ت َِ
ن َسأ ُ ْعا ِ َ
أل ِخ َ
يك ِمنْهُ ُع ْق َب ى» فكتب له رسو اهلل
رش ٍ دِ َية َم َعلْ ُ
يك َولَك ْ
بائة من اهبل يف أو مخس خيرج من مرشك بن ذال ..احلديث.

يذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف ويف تهذيب الكمال وابن
حجر يف اإلصابة وابن األثري يف أس الاابة  ،وأبو نعيم يف معرفة
الصحابة رقم ( )6310سوى اذا احلديث الواحد .وذكره ابن عبد الرب يف
باب امليم من كتابه االستيعاب .
ونص احلافظ اململي يف تهذيبه روى له أبو داود حدي ا واحدا ،وقا أبو
حاتم كا يف اجلرح والتع يل ( 419/8رقم ":)1911روى حدي ا واحدا
روى عنه ابنه رساج" .وقا احلافظ يف التقريب ":له حديث" ،وقا يف
التهذيب  " :وفد عىل النب يالب دية أخيه ،روى عنه ابنه رساج فقط".
وقا ابن عبدالرب وابن األثري :روى عنه ابنه رساج و يرو عنه غريه.
قلتُ :وحدي ه اذا الفرد عيف جلهالة بعض رما سنده.
 - 1ال خيل بن إياس جمهو حا  ،قا احلافظ يف التهذيب  :روى عنه
عنبسة بن عبد الواحد وعبد الرمح ن بن مرب شيخ للواقدي وذكر
ابن حبان يف الثقات  ،وقا

البخاري يف

التاريخ الكبري
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( ":)254/3سمع منه عنبسة بن عبدالواحد" .وقا أبو حاتم كا
يف اجلرح والتع يل (":)440/3روى عنه عنبسة بن عبد الواحد فلم
يذكر عنه إال راويا واحدا واو عنبسة ،و يذكر فيه مرحا وال تعديي".
وقا احلافظ يف التقريب " :مستور".
فهل يقو منصف اطلع عىل اذه األقوا فيه أنه ليس بمجهو حا  ،وال
املُ ْستَ ْد ِر لهل اذا واو قد ّعف بعض األحاديث كا أسلفنا بمن ال ُيعرف
حاله ،وال لهل أن ابن حبان يذكر يف ثقاته املجاايل.

كل اذا ال لهله ،لكنه ركب ماية العناد واجلد بالباطل ،فاع ض
بقوله" :ويف جتهيله خاأ".
و يأا بمفيد سوى االع اض بذكر ابن حبان له يف الثقات  ،وقو
احلافظ فيه" :مستور" ،واذه حجة عليه وليست له ملا ُعلم من ذكر ابن حبان
للمجاايل يف ثقاته  ،ومن ااايح احلافظ فيمن قا فيه مستور.
 - 2هالل بن سراج قا

عنه احلافظ يف التقريب " :مقبو " حسب

ااايحه املعروف يف اطيق اذا اللفظ يف التقريب .
 - 3سراج بن جماعة ال قو بأن له احبة غري احيال ،وتفرد بالرواية عنه ابنه
اي بن رساج وذكره ابن حبان يف ثقاته من التابعني ،وقا احلافظ
يف التهذيب عنه :ابنه اي ذكره ابن حبان يف الثقات روى له أبو
داود حدي ا واحدا ونفى القو بصحبته ،وترمم له الذاب يف ميزان
االعت ال وقا ذكره ابن حبان يف الثقات وقد قا يف مق مة
ميزانه  :إال ما كان يف كتايب البخاري وابن عدي وغريمها من الصحابة

اع ُة بن مرارة ﮔ
ُجم َّ َ

فإنن
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أُ ْس ِقاُهم جليلة الصحابة وال أذكرام يف اذا املصنف فإن

الضعف إنا ماء من مهة الرواة إليهم .اام

وذكره يف التابعني البخاري وابن أيب حاتم ،و عف اذا احلديث العيمة
األلباين

يف حتقيقه عىل سنن أبي داود ( ،)523وقا الشيخ العباد

يف شرح سنن أبي داود " :واحلديث غري ثابت عن النب

ألن فيه من ام

مقبولون ،يعن  :ال تصال روايتهم إال عند املتابعة ،و يرو حلم إال أبو داود ،وال
تومد متابعة حلم ،فاحلديث غري ثابت عن النب

وترمم للدخيل ،فقا  :او

مستور بمعنى جمهو احلا ...إلخ.
و ملا لد املُ ْس َت ْد ِر جماال للقو بصحة حديث ُممجاعة ادعى أن له
حدي ني ،وأحا إىل ابن حجر وابن عبد الرب ذلك.
وهذا االدعاء غري صحيح.
فلم يذكر له احلافظ ابن حجر وابن عبد الرب حدي ني ،وإنا ذكرا له اذا
احلديث الواحد « :لو كنت ماعي ملرش دية..إلخ» فقط ،أما احلديث الذي
عملاه إليهم املُ ْستَ ْد ِر أنه حديث ُممجا َعة ،فهو نفسه قد اطلع عليه يف
اإلصابة  ،ساقه ابن حجر من حديث رساج ولد ُممجا َعة ال من حديث أبيه.

وليس يف االستيعاب أنه أثبت ملُمجا َع َة حدي ا غري ما يف سنن أبي
داود  ،بل سياق قوله الذي نقله منه املُ ْستَ ْد ِر ينف ذلك ،قا  :واو الذي
االال خالد بن الوليد يوع اليامة يف قصة ياو ذكراا ...إىل قوله :وكان

رسو اهلل أقاع ُممجا َعة أر ا وكتب له كتابا.
قلتُ :تقدع أن راوية اذا اهقااع او رساج ب ن جماعة عن النب
وليس جماعة ،خرمه احلافظ من املو ع الذي أخذ منه املُ ْستَ ْد ِر وكذا او
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يف معرفة الصحابة أليب نعيم رقم ( )6309من طريق اي بن رساج عن
أبيه رساج بن ُممجا َعة بن مرارة أن رسو اهلل
يقا حلا :الفورة ،وكتب له بذلك كتابا.

أعاى ُممجا َعة أر ا باليامة

وليس فيه عن أبيه ُممجا َعة وقا  :عنه وحدثناه ،أي :اذا احلديث الواحد،
الذي سقناه يف حديث الباب ،وكل اذا أخفاه املُ ْستَ ْد ِر ليصل إىل مقصوده

اخلاطئ أن ملُمجا َع َة حدي ني.

فعُ ِلم أن هلذا الصحابي مُاجَّاعَة بن مرارة ح يثًا واح ًا ،كا نص عىل ذلك
احل ّفا الذين سبق ذكرام.
وأما املُسْتَ ْرِك فسلك جادته يف تلمس أدنى شبهة ليجعل:
 احلديث حدي ني ،واالستدرا عىل احلديث ببعضه.
 أو بحديث احايب خخر مومها أن حلذا الصحايب املفرد أك ر من حديث.
 و له نوع خخر من الترصف يف اذا الكتاب واو تركيب أحاديث احابة
آلخرين؛ حتى يتسنى له القو بأن اذا املفرد له أك ر من حديث.
 وله أنواع أخرى من العجائب تقدمت وسيأيت أم احلا ،ومنها:
هذا احل يث فهو فيه بني إح ى احلالتني املذكورتني:
 oإما أنه يقو بصحبة رساج بن جماعة ،ويكون بقوله إن ألبيه جماعة حدي ني
قد ركب حديث رساج ألبيه.
 oوإما أنه يقو إن رساما تابع عىل القو الصحيال وأن احلديث إنا او
حديث أبيه جماعة ورساج روى عن أبيه وليس ألبيه راو عنه غريه كا
نص احلفا عىل ذلك.

اع ُة بن مرارة ﮔ
ُجم َّ َ

'593
(

وقد أورد احلافظ ابن ك ري احلديث يف جامع املساني والسنن رقم
( )1644من طريق أيب داود كا سلف ،ثم أتبعه بقوله :وقد رواه [أي :احلديث
ذاته] أبو نعيم ،عن أيب بكر بن خيد ،عن احلارث بن أيب أسامة ،عن
عبد العمليمل بن أبان ،ومن حديث ُممد بن بكار ،كيمها :عن عنبسة عن
عبد الواحد به م له ،إىل خخره.
وذكر البخاري

يف التاريخ الكبري رقم ( )2090جماعة بن مرارة

وساق له اذا احلديث الفرد من طريق عنبسة بن عبد الواحد به و يذكر له
غريه.
وأورد أبو نعيم اذا احلديث يف ترمجة جماعة ثم ذكر بعده ترمجة مرارة بن
سلمى وذكر له احلديث اآلخر الذي فيه « أقاعتك التورة واخليل فمن حامك
فإيل »..إلخ من حديث مرارة بن سلمى وليس من حديث جماعة بن مرارة.
كذا أخرمه أبو نعيم يف ترمجة مرارة بن سلمى يف معرفة الصحابة رقم
( ،)6311وخرمه احلافظ يف اإلصابة

يف ترمجة مرارة بن سلمى رقم

(،)8060واكذا أس الاابة يف البن األثري يف ترمجة مرارة بن سلمى رقم
( )4834كلهم أخرموا احلديث من طريق احلارث بن مرة احلنف عن رساج
بن جماعة بن مرة عن أبيه عن مده واو مرة بن سلمى ،قا  :أتيت رسو اهلل
فأقاعن التورة وعرابة واجلبل ،ويف نسخة واحلُبل ،وكتب يل كتابا.
و يذكر أحد منهم اذا احلديث من مسند جماعة بن مرارة.
فكيف استجاز املُ ْستَ ْد ِر إ افة اذا احلديث إىل جماعة واو حديث
غريه كا ترى؟
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واحلاصل :
أن املستدر قد ركب عدة أخاأ يف ُماولته اذه من نسبة اذا احلديث
إىل جماعة تتلخص يف اآليت:
اخلطأ األول :قوله  :والواقع أن له حدي ني أوردمها احلافظ يف اهاابة..
قلتُ :كي فلم يورد احلافظ يف اهاابة احلديث اململعوع ثانيا من مسند

البتوي ،عن زياد بن
جماعة بل أورده عن ابنه رساج مرسي فقا  :وأخرج
ّ
الدخيل بن إياس ،عن عمه اي بن
أيوب ،عن عنبسة بن عبد الواحد ،عن ّ

رساج ،عن أبيه رساج بن جمّاعة ،قا  :أعاى النب ّ اىل اهلل عليه وخله وسلم
جمّاعة بن مرارة أر ا باليامة يقا حلا الفورة..
ومع اذا يقو املستدر وقد رمع احلجوري إىل اهاابة وأحا عليها
فلاذا يذكر حدي ا واحدا ويتفل ال اين؟!.واذه من العجائب
اخلطأ الثاني :قوله :وذكره ابن عبد الرب مملءا من احلديث ال اين.
قلتُ :ابن عبد الرب يذكر له أي حديث وإنا قا َ :وكَا َن َر ُسو اهلل
قد أقاع جماعة ..بل إنه قا  :روى عنه ابنه رساج ْبن جماعة ،و يرو عنه
غريه.اام
واذا احلديث اململعوع ثانيا رواه رساج عن أبيه عن مده مرارة.
اخلطأ الثالث :قوله بعد أن ساق طريق الارباين يف األوسط ( )7100قا

املستدر  :وروى أبو نعيم احلدي ني يف معرفة الصحابة بإسنادين إىل
عنبسة بن عبد الواحد به.

اع ُة بن مرارة ﮔ
ُجم َّ َ
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قلتُ :كي فلم خيرمه أبو نعيم من الاريق الت أخرمها الارباين فالارباين
أخرمه من طريق َعنْبسة بن َعب ِد ا ْلو ِ
اسَ ،ع ْن َعم ِه ِا َي ِ
يل ْب ِن إِ َي ٍ
اح ِدَ ،ع ِن الد ِخ ِ
ْ َ
ََ ْ
ي
ِ
رس ٍ
جما َع َة ْب َن ُم َر َار َة.
جما َع َة َقا َ  :أَ ْعاَى َر ُسو ُ اهلل
ُ
اجَ ،ع ْن ُ
ْب ِن َ
أما أبو نعيم فأخرمه عن َعنْبس ُة بن َعب ِد ا ْلو ِ
اح ِد ،ثنا الد ِخ ُيل ْب ُن إِ َي ِ
اس ْب ِن ُن ِ
وح
ََ ْ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ِ
رس ٍ
اج ْب ِن
ْب ِن ُ
اجَ ،ع ْن أَبيه َ
جما َع َة ْب ِن ُم َر َار َة أَ َح ُد َبن ُس َل ْي ٍمَ ،ع ْن َع يمه ا َي ْب ِن َ
جما َع َة ْب ِن ُم َر َار َة " :أَن َر ُسو َ اهللِ
ُ

جما َع َة
أَ ْعاَى ُ

فساقه من مراسيل رساج ال من مسند أبيه.
ثم ساق بعده حديث الباب الذي سقناه يف عيف املفاريد يف دية املرش
ِ
يسى ْب ِن الابا ِعَ ،وإِ ْب َر ِااي ُم ْب ُن
من مراسيل اي بن رساج وقا َ :ر َوا ُه ُ
ُمَم ُد ْب ُن ع َ
ِ
ِ
ِ ِ
اج ْب ِن ُن ِ
رس ِ
جما َع َةَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن
وح ْب ِن ُ
َم ْهد ّيَ ،ع ْن َعنْ َب َس َةَ ،ف َق َاالَ :ع ْن ا َي ْب ِن َ
جما َع َة.
َم يد ِه ُ
اخلطأ الرابع :قوله فهذا احلديث ال اين ال يقل عن درمة احلسن ،ألن

مداره عىل راويني ،عىل رساج بن جماعة ،وعىل اشاع بن إساعيل..
قلتُ :يف اذه الفقرة خائان:

األول :قوله يف اشاع  :أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل و يذكر له

مرحا وال تعديي .وأمهل قو أيب حاتم :روى عن بعض ولد جماعة احلنف

روى عنه احلارث بن مرة احلنف  ،ألنه إن ذكر ذلك اتضال أن اهسناد منقاع
فهشاع إنا يروي عن بعض ولد جماعة ال عن جماعة كا يقو أبو حاتم ،وقد
رصح بالساع من جماعة عند ابن ايب عاام إال أنه جمهو عني ،وقد اختلف
عنه كا سيأيت.
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يتابعا بعضها البعض بل اختلفا

وا اربا يف احلديث ،وإليك تفصيل ذلك.
فاحلديث أخرمه البخاري يف تارخيه األوسط

( )375والكبري

( )376/1وعنه ابن قانع يف الصحابة ( )113/3عن قيس بن حفص.
وأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )1686عن حييى بن راشد
ااحب السابري كيمها عن احلارث بن مرة احلنف ثنا إساعيل بن اشاع
احلنف عن جماعة بن مرارة بن سلمى قا أتيت النب ﷺ.
وقد انقلب اسم إساعيل بن اشاع عند ابن قانع إىل اشاع بن إساعيل
احلنف  ،فقو املستدر عقب سوق احلديث من معجم الصحابة البن قانع:
ورواه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني بإسناده إىل احلارث بن مرة ،وكذا
عند البخاري يف التاريخ األوسط خاأ خخر فهو كا سلف ماء مقلوبا ،وقد
قا البخاري يف تارخيه الكبري  :اذا خيالفون فيه يف اسم إساعيل.
وقد اختلف فيه عىل حييى بن راشد فأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد
واملثاني ( )1687وعنه أبو نعيم يف الصحابة ( )2623/5من طريق اجلراح
بن خملد ثنا حييى بن راشد ااحب السابري ثنا احلارث بن مرة احلنف عن
رساج بن جماعة بن مرارة عن أبيه عن مده فجعله عن مده مرارة .وحييى بن
راشد تصحف يف املابوع من اآلحاد واملثاني إىل بحر بن راشد.
قا احلافظ يف اإلصابة  :وأخرمه أبو نعيم من طريق بن أيب عاام
وأشار إىل أنه خاأ و

يبني ومه الوام فيه وبيانه أنه سقط اسم شيخ

احلارث بن مرة واو اي بن رساج بن جماعة بن مرارة ومدار احلديث عىل
رساج بن جماعة ومده مرارة فخرج منه أن القصة ملرارة وليس كذلك وقد

اع ُة بن مرارة ﮔ
ُجم َّ َ

'
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أخرج البتوي عن زياد بن أيوب عن عنبسة بن عبد الواحد عن الدخيل بن إياس
عن عمه اي بن رساج بن جماعة عن أبيه رساج قا أعاى رسو اهلل ﷺ
جماعة بن مرارة أر ا احلديث.اام
واختلف فيه كذلك عىل احلارث بن مرة فتارة يرويه كا سلف ،وتارة
يقو  :عن اشاع بن اساعيل أن جماعة اليام أتى رسو اهلل ﷺ فأقاعه،
فذكره معضي .أخرمه البيذري يف الفتوح (.)102
وأخرمه أبو عبيد يف األموال ( )706وقرن اشاع بن إساعيل باملأثور
ِ
ِ
ِ
رس ٍ
اج ،أن جماعة ..فذكره.
بن رساج فقا َ :ااش ُم ْب ُن إِ ْس َاع َيل َواملَْأْ ُث ُ
ور ب ُن َ
وأخرمه ابن زنجويه يف األموال

( )1020وقرن اشاع واملأثور

ب األفواف بنت األغر ،وأع عبد اهلل بنت األغر ،قالوا :أتى جماعة اليامة.
وخرمه أبو نعيم يف الصحابة ( )2623/5فقا احلارثَ :حد َثنِ َغ ْ ُري
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
رس ٍ
اجَ ،وأَ ُبو
َواحد م ْن أَ ْا ِل َبيْت َقا َ َ :حد َثن َااش ُم ْب ُن إِ ْس َاع َيل َواملَْأْ ُث ُ
ور ع ُن َ
َسي ِع ْب ُن ُن ٍ
جما َع ُة
وحَ ،واألَ ْف َو ُ
ْت األَ َغ يرَ ،قا ُلوا :أَ َتى ُ
ْت األَ َغ يرَ ،وأُ ُّع َعبْ ِد اهللِ بِن ُ
اف بِن ُ
ا ْليَ َا َم َة.
وكذا أخرمه الدواليب يف الكنى (.)1760
واحلاصل :أن احلديث مضارب مدا ،واشاع بن إساعيل الذي رواه عن

جماعة جمهو وقد رواه معضي دون ذكر جماعة فيه ،فبم له ال يعارض مملع
احلفا بأن ملجاعة حدي ا واحدا.

)(+++
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نصر بن دهر األسلمي
" - 163نرص بن دار األسلم .
م مم يف اإلصابة رقم ( )7825و أس الاابة رقم ()5213
و االستيعاب (.)2642
قا اهماع النسائ

يف الكربى رقم (:)7169 – 7168

أخربنا أمحد بن شعيب (  )1عن يعقوب بن إبراايم بن سعد ،عن أبيه ،عن

ابن إسحاق ،عن ُممد بن إبراايم ،عن أيب احلي م بن نرص بن دار ،عن أبيه،
قا  :كنت فيمن رمم ماعمل بن مالك فلا ومد من
رسو اهلل

( )2

احلجارة ،قا ردوين إىل

فان قوم غروين ،فا أقلعنا عنه حتى قتلناه ،فلا ذكرنا ذلك

لرسو اهلل ،قا أال تركتموه حتى أنظر يف شأنه.

(  )1خاأ فأمحد بن شعيب او النسائ نفسه ،والصواب أنه :أمحد بن سعيد املروزي كا يف السنن
الكربى ( ،)7170وكا يف جامع املساني والسنن (.)10361
قلتُ  :تصحف اكذا يف حتفة األشراف للمملي إىل أمحد بن شعيب واو خاأ وليس للنسائ رواية عن
يعقوب بن إبراايم بن سعد حتى يقا إن أمحد بن شعيب اذا او النسائ نفسه وإنا يقا تصحف
شعيب ،واوابه :سعيد.
(  )2كذا ،والصواب(:مس).

نرص بن دهر األسلمي
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وأخرمه أمحد يف املسن

( )431/ 3وابن أيب عاام يف اآلحاد

واملثاني ( )347 /4 / 80 /3من طريق أيب احلي م بن نرص ،عن أبيه به .وأبو
احلي م بن نرص جمهو ".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1حلذا الصحايب حدي ان روامها اهماع أمحد يف مسن ه (،)431/3
وأبو نعيم يف معرفة الصحابة (.)2694،2693 /5
وب َحد َثنَا أَ ِيب َع ِن ا ْب ِن
قا اهماع أمحد يف مسن ه (َ :)431/3حد َثنَا َي ْع ُق ُ
احل ِار ِ
ِ
اق َقا َ حد َثنِ
احل َ ْي َ ِم ْب ِن َن ْ ِ
ث الت ْي ِم ي َع ْن أَ ِيب ْ
إِ ْس َح َ
رص
ُ
َ
ُمَم ُد ْب ُن إِ ْب َرااي َم ْب ِن ْ َ
ب ِن دا ٍر ْاألَس َل ِم َعن أَبِ ِيه َقا َ أَ َتى م ِ
اع ُمل ْب ُن َخالِ ِد ْب ِن َمالِ ٍك َر ُم ٌل ِمنا َر ُسو َ اهلل
ْ َْ
ْ ي ْ
َ
مجِ ِه َف َ
خ َر ْمنَا إِ َىل َحر ِة
المل َنا َف َأ َم َر َنا َر ُسو ُ اهلل
بِ َر ْ
استَ ْو َدى َع َىل َن ْف ِس ِه بِ ي
َف ْ
مجنَا ُه َف َلا َو َم َد َمس ِ ْ
احل َج َار ِة َم ِمل َع َم َملعا َش ِديداَ ،ف َلا َف َر ْغنَا ِمنْ ُه
َبنِ نِيَ ٍار َف َر َ ْ
َو َر َم ْعنَا إِ َىل َر ُسو ِ اهلل

َذ َك ْر َنا َل ُه َم َمل َع ُه َف َقا َ َ « :ا ي َت َر ْك تُ ُم و ُه».

وب َحد َثنَا أَ ِيب َع ِن ا ْب ِن إِ ْس َح َ
ُمَم ُد ْب ُن
وقا
اق َقا َ َحد َثنَا ُ
َ :حد َثنَا َي ْع ُق ُ
احل ِار ِ
ِ
احل َ ْي َ ِم ْب ِن َن ْ ِ
ث الت ْي ِم ي َع ْن أَ ِيب ْ
رص ْب ِن َد ْا ٍر ْاألَ ْس َل ِم ي أَن أَ َبا ُه
إِ ْب َرااي َم ْب ِن ْ َ
ِ ِ
رب لِ َع ِام ِر ْب ِن ْاألَ ْك َو ِع َو ُا َو
َحد َث ُه أَن ُه َس ِم َع َر ُسو َ اهلل
َي ُقو ُ ِيف َمس ِريه إِ َىل َخ ْي َ َ
ِ
اح ُد
اس ُم ْاألَ ْك َو ِع سنَانا ا ْن ِمل ْ َيا ا ْب َن ْاألَ ْك َو ِع َف ْ
َع ُّم َس َل َم َة ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ْاألَ ْك َو ِع َوكَا َن ْ
َلنَا ِم ْن ُانَياتِ َك َقا َ َفن ََمل َ َير َ ِ
َف َقا َ :
جت ُمل لِ َر ُسو ِ اهلل
ْ
اا تَ م م َمد ْي نَا
َو اهلل َل م م ْمو َال ا هللُ َم م م ما ْ
إِن م م م ما إِ َذ ا َق م م م ْمو ٌع َب َت م م م ْمو ا َع َل ْي نَ م م م ما
َف م م م م م أَ ْن ِمل َل ن س م م م م م ِ
مك ي نَة َع َل ْي نَ م م م م م ما
ْ َ

َو َال َت َص م م م م م مد ْق نَا َو َال َا م م م م م مل يْ نَا
َوإِ ْن أَ َر ا ُد وا فِ تْ نَ م م م م م م م مة أَ َب ْي نَ م م م م م م م ما
مت ْاألَ ْق م م م َمد ا َع إِ ْن َال َق ْي نَ م م م ما
َو َث يب م م م ْ
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 )2إن من مصادر احلجوري األساسية :اإلصابة ،و أس الاابة ،
و االستيعاب .
أما اإلصابة فقا فيها احلافظ حتت رقم(:)8698
"وله حدي ان ،وأخرج له النسائ من رواية ابنه أيب احلي م عنه يف قصة ماعمل
حدي ا بسند ميد ،وله حديث يف قصة عامر بن األكوع يوع خيرب أخرمه ابن أيب
عاام وقا ابن عبد الرب :يروي عبد اهلل بن احلي م بن نرص أحاديث انفرد هبا
عنه".اام
وأما أس الاابة فقد أورد فيها ابن األثري برقم()5206حديث قصة عامر
بن األكوع مع األبياا الشعرية الت قاحلا.
ثم قا  ":روى عن نرص أنه كان فيمن رمم ماعملا".
وأما االستيعاب فقد ترمم فيه ابن عبد الرب لنرص بن دار ترمجة مومملة،
قا فيها" :روى حدي ه ُممد بن إسحاق يف قصة رمم ماعمل ،وله أحاديث
انفرد هبا عنه ابنه احلي م".
اكذا قا  ":أحاديث" بصيتة اجلمع.
مسند اهماع أمحد
ومن مصادر احلجوري يف اذا احلديث الذي انتقده
ُ
كا يرى القارئ ،فهل للحجوري بعد اذا البيان من اؤالء األئمة عذر يف
جتاال بيا م ،ويف أن يضع اذا احلديث واحابيه يف قسم

عيف

املفاريد؟!
 )4قا احلجوري يف أيب احلي م" :إنه جمهو " .و ّعف به اذا احلديث.

نرص بن دهر األسلمي
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قا احلافظ ابن حجر يف التقريب  :مقبو .
وقا يف اإلصابة رقم( )8698يف حدي ه املنتقد" :وأخرج له النسائ
من رواية ابنه أيب احلي م عنه يف قصة ماعمل حدي ا بسند ميد".
وذلك واهلل أعلم رامع عىل أن أبا احلي م من أبناء الصحابة ،وألبناء
الصحابة مملية خااة املستورين منهم ،الذين

يظهر منهم ما يقدح يف دينهم

وعدالتهم ،حلذا الصنف وز ُ م.
 )5للحديث يف قصة ماعمل

بشوااد:

 منها :حديث أيب اريرة

.

أخرمه البخاري يف احلدود حديث( ،)6815ومسلم بعد حديث عمر
برقم(.)1613
 وحديث مابر بن عبد اهلل

.

أخرمه البخاري( ،)6813ومسلم حديث(.)1692
 وحديث أيب سعيد اخلدري

.

أخرمه مسلم ،حديث(.)1694


وحديث بريدة

.

أخرمه مسلم ،حديث( ،)1695قا

:

احل ِار ِ
ِ
ُمَم ُد ْب ُن ا ْل َع َي ِء ْ
ث
وحد َثنَا ُ
َ
حييَى ْب ُن َي ْع َىل َو ُا َو ا ْب ُن ْ َ
اينَ ،حد َثنَا َ ْ
احل َ ْم َد ُّ
ِ
يبَ ،ع ْن َع ْل َق َم َة ْب ِن َم ْر َث ٍدَ ،ع ْن
يبَ ،ع ْن َغ ْي َي َن َو ُا َو ا ْب ُن َمام ٍع المْ ُم َح ِار ِ ُّ
ا ْلم ُم َح ِار ِ ُّ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ ،ف َقا َ َ :يا
ُس َليْ َا َن ْب ِن ُب َر ْي َد َةَ ،ع ْن أَبِيهَ ،قا َ َ :ما َء َماع ُمل ْب ُن َمالك إِ َىل النبِ ي

+
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ِ
ِ
رسو َ اهللِِ َ ،
ب إِ َل يْ ِه»َ ،قا َ َ :ف َر َم َع
استَتْف ِر ا هللَ َو ُت ْ
حي َك ،ا ْرم ْع فَ ْ
ط يه ْرينَ ،ف َقا َ َ « :و ْ َ
َ ُ
ِ ٍ
ِ
حي َك ،
َغ ْ َري َبعيدُ ،ثم َما َءَ ،ف َقا َ َ :يا َر ُسو َ اهللِ ،طَ يه ْرينَ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ َ « :و ْ َ
ِ
ِ
ب إِلَي ْ ِه»َ ،قا َ َ :ف َر َم َع َغ ْ َري َب ِع ٍيدُ ،ثم َما َءَ ،ف َقا َ َ :يا َر ُسو َ اهللِ،
است َ ْتف ِر اهلل َ َوتُ ْ
ْار م ْع فَ ْ
ِ :م ْ َل َذلِ َك حتى إِ َذا كَا َن ِ
ِ
ت الرابِ َع ُةَ ،قا َ َل ُه َر ُسو ُ اهللِ:
َ
طَ يه ْرينَ ،ف َقا َ النبِ ُّ
« فِ ي َم أُ َ
المل َنى.
ط يه ُر َ ؟» َف َقا َ ِ :م َن ي
َفسأَ َ رسو ُ اهللِ « :أَبِ ِه منُو ٌن؟» َفأُ ْخ ِرب أَنه َليس بِمجنُ ٍ
ونَ ،ف َقا َ « :أَ َ ِ
رش َب
َ ُ ْ َ َ ْ
ُ
َ َ ُ
مخ ر ا؟ » َف َقاع رم ٌل َفاستَنْ َكههَ ،ف َلم َ ِ ِ
مخ ٍرَ ،قا َ َ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ
يال َ ْ
َْ
ل ْد منْ ُه ِر َ
َُ
َ َ ُ
ْ
ْ
ِ
اس فِ ِيه فِر َقتَ ِ
نيَ ،ق ِائ ٌل َي ُقو ُ :
« :أَ َز َن يْ َ
ت ؟ » َف َقا َ َ :ن َع ْمَ ،فأَ َم َر بِه َف ُر ِم َمَ ،فكَا َن الن ُ
ْ ْ
ت بِ ِه َخاِيئَتُه ،و َق ِائ ٌل ي ُقو ُ  :ما َتوب ٌة أَ ْف َض َل ِمن َتوب ِة م ِ
اع ٍمل ،أَن ُه
َل َق ْد َا َل َكَ ،ل َق ْد أَ َحاطَ ْ
َ َْ
َ
ُ َ
ْ َْ َ
َف َو َ َع َي َد ُه ِيف َي ِد ِهُ ،ثم َقا َ  :ا ْقتُ ْلنِ بِ ِ ْ
احل َج َار ِةَ ،قا َ َ :ف َلبِ ُوا
َما َء إِ َىل النبِ ي

بِ َذلِ َك َي ْوم ِ
وسَ ،ف َسل َم ُثم َم َل َس،
ني أَ ْو َث َي َثةُ ،ثم َما َء َر ُسو ُ اهللِ
َو ُا ْم ُم ُل ٌ
َْ
ملِ ِ
ملِ ِ
اع ِمل ْب ِن َم الِ ٍك»َ ،قا َ َ :ف َقا ُلواَ :غ َف َر اهللُ َ
اس تَ ْت ِف ُر وا َ
اع ِمل ْب ِن َمالِ ٍك.
َف َقا َ ْ « :

ني أُ م ٍة َل َو ِس َع تْ ُه ْم» ،
ت َب ْ َ
اب تَ ْوبَة َل ْو ُق ِس َم ْ
َقا َ َ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ َ « :ل َق ْد تَ َ
َقا َ ُ :ثم َما َء ْت ُه ا ْم َرأَ ٌة ِم ْن َغ ِام ٍد ِم َن ْ َ
تَ :يا َر ُسو َ اهللِ ،طَ يه ْر ِينَ ،ف َقا َ :
األ ْز ِدَ ،ف َقا َل ْ
«و ْ ِ ِ ِ
اس تَ ْت ِف ِر ي ا هللَ َو ُت ِ
يد أَ ْن ُت َر يد َد ِين َك َا
ت :أَ َرا َ ُت ِر ُ
ويب إِ َل يْ ِه» َف َقا َل ْ
حيك ا ْرمع فَ ْ
َ َ
ردد َا م ِ
المل َنىَ ،ف َقا َ :
ت :إِ َا ُح ْب َىل ِم َن ي
اع َمل ْب َن َمالِ ٍكَ ،قا َ َ « :و َم ا َذ ا ِ ؟» َقا َل ْ
َ ْ َ
«خ ْن ِ
تَ :ن َع ْمَ ،ف َقا َ َحلَاَ « :ح تى َت َض ِع َم ا ِيف َباْ نِ ِك»َ ،قا َ َ :ف َك َف َل َها َر ُم ٌل
ت؟» َقا َل ْ
ت الْتَ ِ
َ ،ف َقا َ َ « :ق ْد و َ ع ِ
تَ ،قا َ َ :فأَ َتى النبِ
ِم َن ْ َ
ام ِد ي ُة»،
األ ْن َص ِار َحتى َو َ َع ْ
َ َ
مج ُ َها َونَ َد ُع َولَ َد َا ا َا ِت ري ا َل يْ َس َل ُه َم ْن ُي ْر ِ ُع ُه»َ ،ف َقا َع َر ُم ٌل ِم َن
َف َقا َ « :إِ ذ ا َال َن ْر ُ
َْ
مج َها.
األ ْن َص ِارَ ،ف َقا َ  :إِ َيل َر َ ا ُع ُه َيا َنبِ اهللَِ ،قا َ َ :ف َر َ َ
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وانا أحاديث أُخر.
وأما قصة عامر بن األكوع يف غملوة خيرب ِ
وش ِ
عره ،فلها متابعة من حديث
سلمة بن األكوع مع يشء من االختيف.
روااا مسلم يف صحيحه حديث( ،)1802قا

:

اد ،والل ْف ُظ ِالب ِن َعب ٍ
ٍ
ادَ ،ق َاالَ :حد َثنَا
" َحد َثنَا ُقتَ ْي َب ُة ْب ُن َس ِع ٍيدَ ،و ُ
ْ
ُمَم ُد ْب ُن َعب َ
يد ْب ِن أَ ِيب ُعبَيْ ٍدَ ،م ْو َىل َس َل َم َة ْب ِن ْاألَ ْك َو ِعَ ،ع ْن
َحاتِ ٌم َو ُا َو ا ْب ُن إِ ْس َا ِع َيلَ ،ع ْن َي ِمل َ
َس َل َم َة ْب ِن ْ َ
ربَ ،فتَ َس ْري َنا َل ْييَ ،ف َقا َ
األ ْك َو ِعَ ،قا َ َ :خ َر ْمنَا َم َع َر ُسو ِ اهللِ
إِ َىل َخ ْي َ َ
َر ُم ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِع لِ َع ِام ِر ْب ِن ْاألَ ْك َو ِع :أَ َال ُت ْس ِم ُعنَا ِم ْن ُانَيْ َهاتِ َكَ ،وكَا َن َع ِام ٌر َر ُمي
ِ
حي ُدو بِا ْل َق ْو ِعَ ،ي ُقو ُ :
َشاعراَ ،فن ََمل َ َ ْ
اا تَ َمد ْي نَا
ال ل ُه م َل ْو َال أ ْن َ
ت َم ا ْ
َف م ما ْغ ِف ْر فِ م َمد اء َل م َ
مك َم م ما ا ْق َت َف ْي نَ م ما
مني س م م م م م ِ
ِ
مك ي نَة َع َل يْ نَ م م م م م ما
َوأَ ْل ق م م م م َ ْ َ

َو َال َت َص م م م مد ْق نَا َو َال َا م م م م مل ْي نَا
و َث ب م م ِ
مت ْ َ
األ ْق م م َمد ا َع إِ ْن َال َق ْي نَ م م ما
َ ي
ِ
ميال بِ نَ م م م ما أَ َت يْ نَ م م م ما
إِن م م م ما إِ َذ ا ا م م م َ

الص َي م ِ
اح َع و ُل م م وا َع َل ْي نَ م م م ا
َوبِ ي
محُ ُه ا هللُ»،
َف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ َ « :م ْن َا َذ ا الس ِائ ُق ؟ » َقا ُلواَ :ع ِام ٌرَ ،قا َ َ « :ي ْر َ
ِ
رب،
َف َقا َ َر ُم ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِعَ :و َم َب ْ
ت َيا َر ُسو َ اهللَِ ،ل ْو َال أَ ْمتَ ْعتَنَا بِهَ ،قا َ َ :فأَ َت ْينَا َخ ْي َ َ
يد ٌة.
اا ْم َحتى أَ َاا َبتْنَا خمَ ْ َم َص ٌة َش ِد َ
ارص َن ُ
َف َح َ ْ

اس َم َسا َء ا ْليَ ْو ِع ال ِذي
ُثم َقا َ « :إِ ن ا هللَ َف تَ َح َه ا َع َل يْ ُك ْم»َ ،قا َ َ :ف َلا أَ ْم َسى الن ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يري ا ُن ؟ َع َىل
ُفتِ َح ْ
ت َع َل ْيه ْم ،أَ ْو َق ُدوا ن َريانا َك َريةَ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ َ « :م ا َا ذ ه ال ن َ
أَ ي َيش ٍء ُت ِ
حلْ ٍم؟» َقا ُلواَ :
حلْ ٍمَ ،قا َ « :أَ ُّي َ
وق ُد و َن ؟ » َف َقا ُلواَ :ع َىل َ
محُ ِر
حلْ ُم ُ
ي
ْ
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
واا
هي ِري ُق َ
ْرس َ
وا ا»َ ،ف َقا َ َر ُم ٌل :أَ ْو ُ ْ
ْاه ْنسيةَ ،ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ « :أَ ْا ري ُقو َااَ ،واك ُ
ِ
واا؟ َف َقا َ « :أَ ْو َذ ا َ ».
َو َي ْتس ُل َ
اق هي ِ
ِِ
َقا َ َ :ف َلا َتصاف ا ْل َقوع كَا َن سي ُ ِ ٍ ِ ِ ِ
ود ٍّي
رصَ ،فتَن َ
َ ْ
َ
ْ ُ
َاو َ به َس َ َ ُ
ف َعامر فيه ق َ ٌ
ِِ
لِيَ ْ ِ
اب ُر ْكبَ َة َع ِام ٍر َف َا َا ِمنْ ُهَ ،قا َ َ :ف َلا َق َف ُلواَ ،قا َ
اب َسيْفهَ ،فأَ َا َ
رض َب ُهَ ،و َي ْر ِم ُع ُذ َب ُ
س ِ
س َلم ُة واو ِ
خخ ٌذ بِ َي ِديَ :قا َ َ :ف َلا ر ِ
اكتاَ ،قا َ َ « :م ا َل َك ؟»
خين َر ُسو ُ اهللِ
َ َ َ ُ َ
َ
َ
ت:
ت َل ُهَ :ف َدا َ أَ ِيب َوأُ يم َز َع ُموا أَن َع ِامرا َحبِ َط َع َم ُل ُهَ ،قا َ َ « :م ْن َق ا َل ُه ؟ » ُق ْل ُ
ُق ْل ُ
ن َقالَهُ ،إِن لَهُ َ َ
ُف َي ٌن َو ُف َي ٌن َوأُ َس ْي ُد ْب ُن ُح َض ْ ٍري ْ َ
أل ْم َر ْي ِن»
األ ْن َص ِار ُّيَ ،ف َقا َ َ « :ك َذ َب َم ْ
اا ٌد ُ ِ
جل ِ
ِ
هب ا ِم ْ َل ُه».
مج َع َب ْ َ
َو َ َ
جم َاا ٌد َق ل َع َر ِ ي
يب َم َش ى ِ َ
ني إِ ْابَ َعيْه« ،إِن ُه َ َ

ني ،و ِيف ِرواي ِة اب ِن َعب ٍ
ُمَمدا ِيف ْ ِ ِ
ادَ :وأَ ْل ِق
َو َخا َل َ
ف ُقتَيْبَ ُة ُ
َ َ ْ
احلديث ِيف َح ْر َف ْ ِ َ
َ
َس ِكينَة َع َل ْينَا".
أقول:
احا بشواادمها ،في
وإذا كان اذا او واقع اذا الصحايب ،له حدي ان
ّ
يصال إيراده يف قسم عيف املفاريد وال يف احيال ا ملفاريد ،ال سيا وقد
ذكر اذان احلدي ان يف مصادر احلجوري األساسية.
قال أبو عبد الرمحن:
نرص بن دار األسلم .
ْ
له يف حتفة األشراف حديث واحد رقم ( )11592يف إقرار ماعمل
عىل نفسه وأمر رسو اهلل

برمجه ،وقد ذكره ابن حملع من كتابه أمساء
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الصحابة الرواة وما لكل منهم من الع د من أصحاب احل يث الواح وكذا ابن
اجلوزي ذكره يف تلقيح فهوم أهل األثر يف أصحاب احل يث الواح .
حدي ه عند النسائ يف الكربى ( )439- 437/6وأمحد يف املسن
( )431/3وخخرين.
و يف إسناده أبو احلي م بن نرص بن دار جمهو  ،قا الذاب يف امليزان
أبو احلي م عن أبيه نرص وعنه ُممد بن إبراايم لعله الذي قبله ،وقا يف الذي
قبله أبو احلي م عن أبيه ،وألبيه احبة ال يعرفان .وذكره يف املاين يف
الضعفاء .
وقا احلافظ يف التهذيب  :روى عن أبيه قصة ماعمل ب ن مالك وعنه
ُممد بن إبراايم التيم  ،و يذكر فيه توثيق أحد ،وقا اململي يف تهذيب
الكمال  :روى عن أبيه قصة ماعمل و يذكر له عن أبيه غري اذا ،وقا الذاب
يف الكين  :أبو احلي م ب ن نرص بن دار عن أبيه يف :قصة ماعمل و يذكر له
غريه.
ويف باب رمم ماعمل أ حاديث احيحة منها حديث أيب اريرة يف احيال
البخاري رقم ( )5271ومسلم ( ،)1691وحديث مابر يف البخاري ()5270
ومسلم رقم (.)1691
و أمد لقوله

 « :فهي تركتموه» شاادا احيحا ،كا أبنته يف الابعة

ال انية من ضعيف املفاري  ،فأال القصة احيال ،واذه اللفظة

تصال ،واهلل

أعلم.
وأما ما ذكره املُ ْستَ ْد ِر

أن اذا الصحايب له حدي ان وساق من مسند أمحد

( )431/3عنه أنه سمع رسو اهلل

يقو يف مسريه إىل خيرب لعامر بن

+
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ِ
ن ُان َيات ِ َك» قَا َ  :فَن َ َمل َ َي ر َ ِ
جت ُمل لِ َر ُس و ِ اهلل
اح ُد لَن َا م ْ
ن ْاأل َ ْك َوعِ فَ ْ
األكوع « :ا ْن ِمل ْ يَا ابْ َ
ْ
َف َق ا َ :
َواهلل لَ ْو َال اهلل َما ا ْات َ َد ْين َا

َو َال تَ َصدقْن َا َو َال َاليْن َا

إِن ا إِ َذا َق ْو ٌع َب َت ْو ا َع َل ْي نَا

َوإِ ْن أَ َرادُوا فِ ْت نَة أَ َب ْي نَا

َف أَ ْن ِمل َل ْن َس ِك ي نَة َع َل يْ نَ ما

ت ْاألَقْ َداعَ إ ِ ْن َالقَيْن َا
َوثَب ي ْ

فهو من طريق ابن إسحاق وقد اختلف يف اسم أيب احلي م ،فأخرمه أمحد
وغريه من ط ريق إبراايم بن سعد عن ابن إسحاق ،فقا فيه :عن أيب احلي م بن
نرص بن دار عن أبيه.
وأخرمه الارباين يف الكبري ( )64/2وأبو نعيم يف الصحابة
( :)462/1عن ُيو ُنس ْبن ُبك ْ ٍ
َريَ ،قا َ َ :قا َ ا ْب ُن إِ ْس َح َ
ُمَم ُد ْب ُن إِ ْب َر ِااي َم ْب ِن
اق :ثنا ُ
احلي َ ِم ب ِن التيه ِ
ِ
ْ ِ
انَ ،ع ْن أَبِ ِيه.
يَ
احل ِارث الت ْيم ُّ َ ،ع ْن أَ ِيب ْ َ ْ ْ
َ
وقا احلي م

يف جممع الزوائ

( :)127/8رواه الارباين عن ابن

احلي م بن التيهان عن أبيه  ،و أعرف أبا احلي م ،وبقية رماله ثقاا.
وقا أبو نعيم عقب احلديث":اذا احلديث فيه مقا َ ،و َا َوا ُب ُه :إبراايم ا ْب ُن
احلي َ ِم ب ِن التيه ِ
انَ ،ع ْن أَبِ ِيه" .وكذا قا ابن األثري يف أس الاابة
يَ
أَ ِيب ْ َ ْ ْ
(.)326/1

وقا احلافظ يف اإلصابة ( )382/1يف ترمجة التيهان" :قا ابن منده:
والصواب عن ابن أيب احلي م عن أبيه ،أخاأ فيه م ّا ّني".
واو خاأّ ،
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قلتُ :بل الواام فيه يونس بن بكري ،واكذا او يف املتازي له ،واحلق أن

التيّهان

يدر اهسيع" [ .]1اا م

واحلاصل :أن االختيف يف أيب احلي م؛ ال او ابن التيهان ،واحلديث

حدي ه أوحديث أبيه التيهان ،وقد اوب أبو نعيم األو  ،أو ال أبو احلي م اذا

او ابن نرص بن دار يرويه عن أبيه وأبو احلي م اذا جمهو  ،واملجاايل الذين
ال يعرف حاحلم قد تأيت عنهم غرائب ومنكراا وسياق حديث نرص فيه
اختيف عىل سياق حديث سلمة بن األكوع.
فف حديث سلمةَ ( :ف َقا َ َر ُم ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِع لِ َع ِام ِر ْب ِن ْاألَ ْك َو ِع :أَ َال ُت ْس ِم ُعنَا ِم ْن
ُانَيْ َهاتِ َك).
ِ ِ
رب لِ َع ِام ِر ْب ِن
ويف حديث نرصَ :س ِم َع َر ُسو َ اهلل
َي ُقو ُ ِيف َمس ِريه إِ َىل َخ ْي َ َ
ِ
ن
اس ُم ْاألَ ْك َو ِع سنَانا « :ا ْن ِمل ْ َيا ا ْب َ
ْاألَ ْك َو ِع َو ُا َو َع ُّم َس َل َم َة ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ْاألَ ْك َو ِع َوكَا َن ْ
اح ُد َل نَا ِم ْن ُا نَي اتِ َك».
ْاألَ ْك َو ِع َف ْ
وقد أحسن ُمقق مسن أمح

يف ختريج حديث نرص بعد احلكم عليه

بالضعف جلهالة حا ابن احلي م بن نرص ،وقد أخرمه الشيخان بتري اذا السياق
يف صحيحيهما من حديث سلمة بن األكوع فهو عند البخاري (،)4196
ومسلم( ) 1802وساق لفظه عند البخاري با فيه من اخليف الذي ذكرناه،
واخليف احلاال يف احايب اذا احلديث مع مملع بعض العلاء بأن نرص بن
دار له حديث فرد يفيد أن تفرد اذا املجهو بجعل اذا احلديث اآلخر عن
[ ]1اذا او املو ع ال اين مما ماء به املُ ْس َت ْد ِر مما او عىل رشطنا من الكتب الستة ومسند أمحد ،ومع
ذلك فقد أختلف عىل راوية أيب احلي م يف احابيه وأبو احلي م جمهو كا ترى مم يمنع املعار ة به.
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نرص بن دار فيه نظر إما أنه عن أيب احلي م بن التيهان كا اوبه أبو نعيم
واحلافظ عىل ما سبق نقله ،وإما أنه عن سلمة بن األكوع عىل
مايف الصحيحني كا سبق  ،واذا يمنع املعار ة به ملفرد نرص بن دار الذي
أوردناه يف املفاريد.

)(+++
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هند بن أبي هالة
" - 171اند بن أيب االة.
م مم يف االستيعاب البن عبد الرب رقم ( )2728و اإلصابة رقم
( )9027و أس الاابة (.)5411
قا ال مذي  ،يف الشمائل :
مح ِن
مجيْ ُع ْب ُن ُع َم َر ْب ِن َعبْ ِد الر ْ َ
" حَدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن ْب ُن َو ِكي ٍع  ،قا َحد َثنَا ُ َ
ِ ِ
يل إميء علينا من كتابه َ ،قا َ َ :حد َثنِ َر ُم ٌل ِم ْن َبنِ َ
متِي ٍم ِم ْن َو َل ِد أَ ِيب َاا َل َة
ا ْلع ْج ُّ
ِ
ِ
احل َس ِن ْب ِن
ل َة ُي َكنى أَ َبا َعبْد اهللَ ،ع ِن ا ْب ٍن ألَ ِيب َاا َل َة التميم َ ،ع ِن ْ َ
َز ْو ِج َخد َ
ِ ِ
ت َخ ِ ِ
ِ
يلَ ،قا َ َ َ :سأَ ْل ُ
ايل ان َْد ْب َن أَ ِيب َاا َل َة التميم َ ،وكَا َن َواافا َع ْن ح ْليَة النبِ ي
َع ٍّ
َف ْ
خا
ف ِيل ِمنْ َها َشيْئا َ ،ف َقا َ  :ثم كَا َن َر ُسو ُ اهلل
َ ،وأَ َنا أَ ْشتَ ِه أَ ْن َي ِص َ
ِ
ِ
ِ
رص ِم َن
ُم َفخاَ ،يتَألْألُ ومهه َتألْ ُل َؤ ا ْل َق َمر َليْ َل َة ا ْلبَ ْدر  ،أَطْ َو َ م َن املَْ ْر ُبو ِع َ ،وأَ ْق َ َ
ل ِ
او ُز
املُْ َشذ ِبَ ،عظِي َم ا ْلم َها َم ِةَ ،ر ِم َل الش ْع ِر ،إِ ِن ا ْن َف َر َق ْ
ت عقيصته َف َر َقَ ،وإِال َفي ُ َ
احل َو ِ
َش َعر ُه َش ْحم َة أُ ُذ َنيْ ِه إِ َذا ُا َو َوفر ُه ،أَ ْز َار الل ْو ِنَ ،و ِاس ُع ْ ِ
ام ِ
ب،
اجلَبِني ،أَ َز ُّج ْ َ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ور َي ْع ُلو ُه
َس َوابِ ُغ م ْن َغ ْ ِري َق َرنَ ،بيْنَ ُه َا ع ْر ٌق ُيد ُّر ُه ا ْل َت َض ُ
ب ،أَ ْقنَى ا ْلع ْرننيَ ،ل ُه ُن ٌ
ِ
حي ِسبُ ُه َم ْن َ ْ َيتَأَم ْل ُه أَ َشمَ ،ك ُّ
اخلد ْي ِنِ َ ،لي ُع ا ْل َف ِمُ ،م َفل ُج
ث ال يل ْحيَةَ ،س ْه ُل ْ َ
َْ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
اخل ْل ِق،
رس َب ِةَ ،كأَن ُعنُ َق ُه ِم ُ
يد ُد ْميَة ِيف َا َفاء ا ْلفضةُ ،م ْعتَد ُ ْ َ
األَ ْسنَانَ ،دق ُيق المْ َم ْ ُ
ب ِ
ني المْمن ِْكبَ ِ
ني،
يض الص ْد ِرَ ،ب ِع ُ
اد ٌن ُمتَ َا ِس ٌكَ ،س َوا ٌء ا ْلبَاْ ُن َوالص ْد ُرَ ،ع ِر ُ
َ
يد َما َب ْ َ َ ْ
ِ
ِ
خ ُم ا ْل َك َر ِاد ِ
َ ْ
ل ِري
يس ،أَ ْن َو ُر املُتَ َجر ِدُ ،م َوا ُل َما َب ْ َ
الرسة بِ َش َع ٍر َ ْ
ني اللبة َو ُّ
ِ
ِ ِ
ني َواملَن ِْكبَ ِ
الذَرا َع ِ
ِ
ني
َْ
ْ
كاخل يطَ ،ع ِاري ال ْد َي ْني َوا ْلبَاْ ِن مما س َوى َذل َك ،أَ ْش َع ُر ي َ ْ
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ني َوا ْل َق َدم ِ
اح ِة َ ،ش ْ ُن ا ْلكَف ِ
َوأَ َع ِ
نيَ ،س ِائ ُل
ب الر َ
ايل الص ْد ِر  ،طَ ِو ُيل المل ْن َد ْي ِنَ ،ر ْح ُ
َْ
ْ
مخص ِ ِ
اف ،أَو َقا َ َ :ش ِائ ُل األَطْر ِ
األَطْر ِ
يال ا ْل َق َدم ِ
نيَ ،ينْبُو
افْ ُ ،
نيَ ،مس ُ
ْ
َْ
مخ َصا ُن األَ ْ َ َ ْ
َ
َ
خياُو َت َك يفياَ ،و َي ْم ِيش َا ْوناَ ،ذ ِري ُع املِْ ْشيَ ِة إِ َذا
َعنْ ُه َا المْ َا ُء ،إِ َذا َزا َ َزا َ َق ِلعاْ َ ،
َم َشى َكأَن َا َين َْح ُّط ِم ْن َابَ ٍ
مجيعاَ ،خافِ ُض الا ْر ِفَ ،نظَ ُر ُه
ت َ
ت ا ْلتَ َف َ
ب ،وإِ َذا ا ْلتَ َف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َىل األَ ْر ِ
يحظَ ُةَ ،ي ُس ُ
وق أَ ْا َحا َب ُه،
ض أَطْ َو ُ م ْن َنظَ ِره إِ َىل الس َاءُ ،م ُّل َنظَ ِره المْ ُم َ
يبدأ َم ْن َل ِق َ بِالسي ِع ".
احلديث أخرمه الارباين ( )155/22أطو مما او انا .وسنده ضعيف.
فيه مجيع بن عمر قا يف التقريب

عيف رافيض ،وفيه أيضا بعض

املجاايل.
واحلديث أشار إليه اململي يف تهذيب الكمال بصيتة التمريض ،عند
ترمجة مجيع اذا".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1إن حلند بن أيب االة

حدي ني خخرين سيأيت ذكرمها.

 )2اذا احلديث احتفى به العلاء.
قا ابن عبد الرب يف االستيعاب ( )106/4يف اند ووافه لرسو اهلل
" :وكان اند بن أيب االة فصيحا بليتا واافا ،واف رسو اهلل
فأحسن وأتقن ،وقد رشح أبو عبيدة ،وابن قتيبة وافه ذلك ملا فيه من الفصاحة
وفوائد اللتة ،روى عنه أال البرصة حدي ا واحدا".
ثم ذكر حلند حدي ا خخر سيأيت.

هند بن أيب هالة
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ورواه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني من رواية ابن عباس عن اند بن
أيب االة برقم(:)1230
يس َ ،حد َثنَا إِ ْس َا ِع ُيل ْب ُن َم ْس َل َم َة ا ْل َق ْعنَبِ ُّ ،
قا
َ :حد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن إِ ْد ِر َ
بِ َمك َة َ ،حد َثنَا إِ ْس َح ُ
اق ْب ُن طَ ْل َح َة.
ِ
رش ْب ُن المْ ُم َفض ِل ،نا إِ ْس َا ِع ُيل ْب ُن َم ْس َل َم َة
َحد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن ُا ْد َرا َن ،نا ب ْ ُ
وم َ ،عن يع ُقوب الت ِم ِ
اق بن طَ ْلح َة المْم ْ ِ
يم ي َ ،ع ْن
ْ َْ َ
َ
ا ْل َق ْعنَبِ ُّ بِ َمك َة ،ثنا إِ ْس َح ُ ْ ُ
خ ُمل ُّ
َ
حلن ِْد ب ِن أَ ِيب اا َل َة الت ِم ِ
أَنه َقا َ ِ
َعبْ ِد اهلل ْب ِن َعب ٍ
يم ي َوكَا َن َربِيبا لِ َر ُسو ِ اهلل
اس
َ
ْ
ُ
ت ِمنا َل ُه َم ْع ِر َفةَ ،قا َ « :كَا َن
ف َلنَا َر ُسو َ اهلل
ِ :ا ْ
َف َل َعل َك َأ ْن َت ُكو َن َأ ْث َب َ
ت ،د ِائم الت ْف ِك ِري ،متَواتِر ْاألَح َمل ِ
بِأَ ِيب او وأُم  ،طَ ِو َيل الصم ِ
ان ،إِ َذا َت َكل َم َت َكل َم
ْ
ُ َ َ
َ َ
ْ
ُ َ َ ي
بِ َج َو ِام ِع ا ْل َك ِل ِمَ ،ال َف ْض َل َو َال َت ْق ِص َريَ ،وإِ َذا َحد َ
ث َأ َعا َدَ ،وإِ َذا َو َع َظ َمد َو َما َدَ ،وإِ َذا
ف أَ ْعر َض و َشاح ،ي َ وح إِ َىل ح ِد ِ
ِ
تَ ،و َال
يث أَ ْا َحابِ ِهُ ،ي َعظي ُم الني ْع َم َة َوإِ ْن َدق ْ
َ
َ َ َ َ ُ
ُخول َ َ
ِ
ِ
ب ا ْل َت َا ِع».
َي ُذ ُّع َذ َواقاَ ،و َي ْبتَس ُم َع ْن م ْ ِل َح ي
وأورد يعقوب بن سفيان الفسوي واف النب

يف كتابه املعرفة

والتاريخ ( ،)287- 284 /3واف اند بن أيب االة ،من طريق مجيع ،ومن
حديث ابن عباس ،ومابر بن سمرة ،ومن حديث أيب اريرة

 ،بأسانيداا.

قا يعقوب الفسوي:
" حدثنا سعيد بن محاد األنصاري املرصي وأبو غسان مالك بن إساعيل
النهدي قاال :ثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجيل ،قا  :حدثن رمل
بمكة عن ابن أليب االة التميم  ،عن احلسن بن عيل ،قا  :سألت خايل عند

+
)612
واافا عن حلية رسو اهلل
ابن أيب االة وكان ّ
منها شيئا أتعلق به ،فقا  :كان رسو اهلل

 ،وأنا أشته أن يصف يل

...

وساق احلديث باوله.
وانظر بقية األحاديث يف واف النب

يف اذا الكتاب.

وقد ساق الفسوي واف عيل

لرسو اهلل

والتاريخ

يف املعرفة

( )283/3شاادا ملا يوافقه من حديث اند يف واف رسو اهلل

.
قا

 " :حدثنا عبد اهلل بن مسلمة القعنب وسعيد بن منصور ،ثنا عمر بن

يونس ،ثنا عمر بن عبد اهلل موىل غفرة ،حدثن إبراايم بن ُممد من ولد عيل
قا  :كان عيل إذا نعت رسو اهلل

قا :

يكن بالاويل املمتط ،وال

القصري امل دد ،وكان ربعة من القوع ،و يكن باجلعد القاط ،وال بالسبط،
كان معدا رمي ،و

يكن باملاهم ،وال املكل م ،وكان يف الومه تدوير

أبيض ،مرشبا أدعج العينني ،أادب األشفار ،مليل املشاش والكتد ،أمود ،ذو
مرسبة ،ش ن الكفني والقدمني ،إذا مشى تقلع كأنا يميش يف ابب ،إذا التفت
التفت معا ،بني كتفيه خاتم النبوة ،أمود الناس كفا ،وأرحب الناس ادرا،
وأادق الناس حلجة ،وأوف الناس ذمة ،وألينهم عريكة ،وألملمهم عرشة ،ومن

هند بن أيب هالة
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رخه بدهية اابة ،ومن خالاه لعرفة

( )1

أحبه ،يقو ناعته:

أر قبله وال بعده

م له".
وحا رما إسناده ثقاا إال عمر بن عبد اهلل موىل غفرة ،قا احلافظ:
" عيف ،وكان ك ري اهرسا  ،من اخلامسة".
وإبراايم بن ُممد قا احلافظ فيه" :إبراايم بن ُممد بن عيل بن أيب
طالب احلاشم  ،أبوه ابن احلنفية ،ادوق ،من اخلامسة".
وأورد البيهق يف دالئل النبوة ( )285 /1حديث اند بن أيب االة،
وأتبعه بحديث عيل

 ،ثم رشح املفرداا يف احلديث إىل(ص ،)307ثم

قا يف (ص:)308
" ذكر أخبار رويت يف شائله وأخيقه عىل طريق االختصار ،تشهد ملا
روينا يف حديث اند بن أيب االة بالصحة".
ثم ساق حديث عائشة وأ ا سئلت عن خلق رسو اهلل

 ،فقالت

للسائل :ألست تقرأ القرخن؟ قا  :بىل .قالت :كان خلق رسو اهلل القرخن.
ثم قا " :رواه مسلم يف الصحيال".
أقول:
واألمر كذلك.

(  )1كذا.
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وأورد قو عائشة
فقالت له

يف إمابة سائل سأحلا عن ُخلق رسو اهلل

 :كان عن ُخلق رسو اهلل

،

القرخن ،ثم قالت :تقرأ سورة

املؤمنون ،اقرأ( :قَدَ َأَفَلَحَ َالَمَؤَمَنَونَ ) إىل العرش ،حتى بلغ العرش ،فقالت:
اكذا كان خلق رسو اهلل

.

ثم نقل أحاديث أخرى عن عائشة

 ،خترب فيها عن أخيق رسو اهلل

 ،غري ما سبق ذكره إىل(ص ،)312أك راا من صحيح مسلم .
ثم نقل عن أنس بن مالك أخبارا عن افاا رسو اهلل

 ،وعن عبد اهلل

ا بن عمرو ،وعن عائشة مرة أخرى ،ثم عن أيب اريرة ،ثم عن أنس مرة أخرى،
ثم عن زيد بن أرقم  ،ثم عن أنس مرة أخرى أيضا ،ثم عن أيب اريرة مرة أخرى
ثم عن عبد اهلل بن سيع ،ثم مابر بن سمرة ،وعن زيد بن ثابت ،وعن مابر بن
عبد اهلل ثم عن أنس مرة أخرى أيضا ،حتى وال إىل(ص )332من اذا
املجلد.
واذه األحاديث يف أخيق رسو اهلل

مومود ك ري منها يف كتاب

الشمائل للحافظ ال مذي ،فمن شاء التوثق فلريمع إليه.
وا تشهد وتؤكد احة واف اند بن أيب االة لشائل رسو اهلل

.

نعود لذكر احلدي ني من أحادي ث اند بن أيب االة ،والت أملحنا إليها يف
طليعة اذا البحث.
قا

أبو احلسني عبد الباق

(:)196- 195/3

بن قانع يف كتابه

معجم الصحابة
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حدثنا ُممد بن ع ان  ،نا املسيب بن عبد امللك اجلشاش  ،نا سيف بن
عمر  ،عن ُممد بن عبد اهلل بن نويرة  ،عن اند بن اند بن أيب االة  ،عن أبيه
قا  :قا رسو اهلل

-يعن ملا نملع ابنته من عتبة بن أيب حلب  -قا « :إن اهلل

عمل ومل يعن كره يل أن أتملوج أو أزوج إال أال اجلنة».
وأورد احلافظ ابن حجر اذا احلديث يف اإلصابة يف ترمجة اند برقم
(.)9008
وقا ابن عبد الرب يف االستيعاب (:)107- 106/4
" حدثنا خلف بن قاسم ،قا  :حدثنا ابن السكن ،قا  :حدثن مبري بن
ُممد بن عيسى الواسا بمرص ،قا  :حدثنا حسان بن عبد اهلل الواسا ،
حدثنا الرسي بن حييى عن مالك ابن دينار ،قا  :حدثن اند بن خدلة زوج
قا مر النب

النب
إليه النب

باحلكم أيب مروان بن احلكم فجعل يتممله فالتفت

فقا  « :اللهم امعل به وزغ ا» ،فرمف مكانه ،والوزغ:

االرتعاش".
فهل رأى احلجوري اذا احلديث يف االستيعاب و اإلصابة إىل
مانب احلديث الذي انتقده ،فتجااله ،أو يره؟!!
وعىل كل حا  ،ال يصال تسجيل اند بن أيب االة وحدي ه يف قسم عيف
املفاريد ،وقد ع لم القارئ أن له ثيثة أحاديث.
مالحظة:
مالك بن دينار

يرو عن اند بن خدلة وإنا روى عن ابنه اند بن اند

ابن أيب االة؛ فالظاار أن اذا احلديث من حديث اند بن اند ،وحيتمل أنه حلند
ابن خدلة فيكون يف إسناده انقااع.
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قال أبو عبد الرمحن:
اند بن أيب االة.
قا احلافظ يف ترمجته من التهذيب روى عن النب

افته وحليته

ويف حدي ه من ال يعرف.
وقا احلافظ اململي يف ترمجته من تهذيب الكمال ويف إسناد حدي ه
بعض من ال يعرف ،وقا اخلملرم يف اخلالصة روى عنه ابنا أخته احلسن
واحلسني حديث الصفة ،فكل اؤالء وغريام
وحلذا

يذكر احلافظ ابن ك ري

يذكروا له إال اذا احلديث

يف جامع املساني والسنن رقم()1884

وابن سعد يف الطبقات ( )68/6غري اذا احلديث.
وحلذا ذكره ابن اجلوزي كتابه تلقيح فهوم أهل األثر يف أصحاب احل يث
الواح  ،وذكره أبو ُممد بن حملع يف أاحاب األفراد من كتابه أمساء
الصحابة الرواه وما لكل واح منهم من الع د فف اذا إثباا أن ليس حلند بن
أيب االة إال اذا احلديث يعرف به.
كا قا ابن عدي من الكامل رقم ( :)2056واند بن أيب االة يعرف
هبذا احلديث يف واف النب

 ،يرويه عنه معفر بن ُممد عن أبيه عن

احلسن بن عيل عنه ،وُممد بن عيل عن احلسن بن عيل مرسل وال يكون
متصي.اام
وسنده

عيف كا أبناه يف كتابنا اذا املفاريد فيه مجيع بن معفر بن

عمر بن عبد الرمحن العجيل قا احلافظ ابن حجر يف التقريب :
رافيض.

عيف

هند بن أيب هالة
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وقا يف التهذيب  :قا أبو نعيم الفضل بن دكني كان فاسقا ،وقا
اآلمري :عن أيب دا ود مجيع بن عمر روى عن اند بن أيب االة أخشى أن يكون
كذابا.
وشيخه يف اذا السند رمل من بن متيم يكنى أبا عبد اهلل مبهم ،قا
احلافظ يف التهذيب  :روى عن ابن أليب االة عن احلسن بن عيل ،قا :
سألت خايل اند عن افة رسو اهلل وعنه مجيع بن عمر ذكره ابن حبان يف
الثقات  ،وقا عنه يف التقريب  :جمهو .
واذا املبهم يرويه عن ابن أليب االة عن احلسن بن عيل قا  :سألت خايل
اند بن أيب االة التميم فذكر احلديث.
وابن أيب االة الراوي له عن احلسن بن عيل قا الذاب يف ترمجته من
ميزان االعت ال رقم ( :)10041ابن أليب االة عن احلسن بن عيل يف حلية
النب

ال يعرف وعنه رمل من خله.
قلتُ :فاجتمع يف هذا السند عدة علل:
العلة األوىل :مجيع بن عمر رافيض فاسق عيف ،بل متهم بالكذب.
العلة الثانية :أبو عبد اهلل التميم جمهو .
العلة الثالثة :ابن أيب االة الراوي له عن احلسن جمهو ال يعرف.
العلة الرابعة :االختيف يف سنده.
ً ً
هبذه العلل يكون احلديث ضعيفا جدا.
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بل نقل احلافظ اململي وابن حجر وغريمها يف ترمجة اند بن أيب االة وابن
ك ري عند احلديث من جامع املساني رقم ( )1884عن أيب داود أنه قا :
أخشى أن يكون مو وعا.
وقا اهماع البخاري يف ترمجة اند بن أيب االة من التاريخ الكبري
يتكلم يف حدي ه ،وقا ( :)207/6ال أراه يصال.
وأنكر احلديث ابن حبان يف ثقاته ( )145/2فقا  :ذكر واف
رسو اهلل

أخربنا عمر بن سعيد بن سنان الاائ بخرب بإسناد ليس له يف

القلب وقع ،ثم ساق اذا احلديث من طريق مجيع بن عمر به.
وساقه ابن عدي يف ترمجة اند بن أيب االة من الكامل ( )2056من
طريق :معفر بن ُممد عن أبيه عن احلسني بن عيل عن اند بن أيب االة قا :
وُممد بن عيل عن احلسني مرسل وال يكون متصي.
و عفه العقييل يف الضعفاء ( )221/4يف ترمجة يمليد بن عمرو
التميم .
و عف احلديث العيمة األلباين

يف عدة موا ع منها يف ضعيف

اجلامع ( )4470و الضعيفة ( )183/9ويف
ً
للرتمذي رقم ( )6قا  :ضعيف جدا.

خمتصر الشمائل

وأعجب من هذا؛
أن املُ ْس َت ْد ِر الشيخ ربيعا املدخيل نفسه قد
وحتقيقه عىل الشريعة لألمري املسمى :الذريعة إىل بيان مقاص

عف احلديث يف تعليقه

الشريعة املابوع عاع 1434ام حتت احلديث برقم ( )1022فقا يف
التعليق" :وحديث ولد أيب االة عيف مدا ،يف إسناده مجيع بن عمرُ ،رم

هند بن أيب هالة
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بالرفض ،وقا  :أبو داود يف حدي ه اذا :أخشى أن يكون كذبا ،كذا قا في
نتكلف رشح اذه األحاديث وقد أغنانا اهلل عنها باألحاديث الصحيحة الت
سلفت".
فأبان أن:
 احلديث عيف مدا.
 ونقل عن عدد من األئمة تضعيفه.
 وأبان أن اهلل أغنانا عنه باألحاديث الصحيحة.
واذا كيع حق فإن يف األحاديث الصحيحة يف شائل رسو اهلل
وأواافه غنية وكفاية عن اذا احلديث الضعيف مدا ،سواء مما ذكر ال مذي
يف كتابه الشمائل  ،أو مما ذكر اآلمري يف الشريعة وذكره البيهق
يف دالئل النبوة وغريام.
وقارن -يرمحك اهلل :-
بني كيمه اذا ،وبني قوله يف االستدرا

عىل كتايب املفاري

اذا

احلديث" :احتفى به العلاء ،وقا ابن عبد الرب وكان اند بن أيب االة فصيحا
بليتا واف واف النب

فأحسن وأتقن".

ثم عمد إىل بعض الارق املختلفة املضاربة للحديث  -مما سنذكره
عقب اذا  -فجعلها شوااد ،عىل شدة اختيفها و عفها ،وقا يف خخر كيمه
عىل احلديث " :وا تشهد وتؤكد احة واف اند بن أيب االة لشائل
واذا يفيد أن املُ ْستَ ْد ِر يف استدراكه اذا الصادر عاع 1436ام
رسو اهلل
خياام ولاد فيه بالباطل ،واو يعلمه.
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وقد اال عند أيب داود(:)3597
من حديث عبد اهلل بن عمر

قا سمعت رسو اهلل

يقو  « :من

حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد اد اهلل ،ومن خاام يف باطل وا و
يعلمه يمل يف سخط اهلل حتى ينملع عنه ،ومن قا يف مؤمن ما ليس فيه
أسكنه اهلل ردغة اخلبا حتى خيرج مما قا ».
يتورع

واا أنا أذكر لك بيان ا اراب و عف تلك الارق الت
املُ ْستَ ْد ِر أن لعلها عا دة حلذه الاريق عن اند بن أيب االة يف استدراكه
اذا دون أي التفاا إليها يف تعليقه عىل الشريعة ل آلمري بل اعترب حديث

اند

عيفا مدا ،و يذكر منها شيئا شاادا له يف زعمه ،وأن يف األحاديث

الصحيحة غريه غنية عنه ،فمن ذلك:
ما أخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( 1230و )1231والفسوي
يف املعرفة والتاريخ ( )288/3وابن برشان يف أماليه ( )45وأبو نعيم
يف الصحابة ( )2755/5وابن عساكر يف تارخيه ( )337/2من طريق
إسحاق بن االال املخملوم عن يعقوب التيم عن عبداهلل بن عباس أنه قا
حلند بن أيب االة التيم  ،ووقع عند ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني إسحاق
بن طلحة بدال عن إسحاق بن االال ،واو حديث منكر وفيه جماايل.
إسحاق بن االال م مم يف اجلرح والتع يل و يذكر فيه مرحا وال
تعديي ،ويعقوب التيم

أمد له ترمجة.

و قا ابن عساكر  :اذا حديث غريب من حديث ابن عباس عن اند واو
خمترص ليس فيه ما يف حديث اند السابق.

هند بن أيب هالة
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وله طريق أخرى أخرمها ابن عدي يف الكامل ( )134/7من طريق
عىل بن معف ر بن ُممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب حدثن
معتب موىل معفر بن ُممد عن معفر بن ُممد عن أبيه ،أنه قا  :قا
احلسني بن عيل :سألت خايل اند ،فذكر احلديث.
قا ابن عدي  :واند بن أيب االة يعرف هبذا احلديث يف واف النب
ويرويه عنه معفر بن ُممد عن أبيه عن احلسني بن عيل وُممد بن عيل عن
احلسني بن عيل مرسل وال يكون متصي.
قا البخاري  :اند بن أيب االة وكان واافا للنب

روى عنه احلسن بن

عيل ،يتكلم يف حدي ه.
وقد اختلف فيه عىل عيل بن معفر بن ُممد بن عيل بن احلسني ،فتارة
يرويه كا سبق ،وتارة يرويه عن أخيه موسى بن معفر عن معفر بن ُممد عن
أبيه ُممد بن عيل عن عيل ابن احلسني قا قا احلسن بن عيل عليه السيع
سألت خايل اند بن أيب االة أخرمه البيهق يف ال الئل ( )286/1وابن
شاذان يف مشيخته ( )61وابن عساكر يف تارخيه ( )337/3واململي يف
مقدمة تهذيبه ( )218/1وقا ابن عساكر :غريب ..أيضا.
ثم قا  :واذا احلديث إنا حيفظ بإسناد غري اذين ،ثم ساقه من طريق
مجيع.
ًّ
جدا.

قلتُ :تقدع من طريق مجيع بن عمر وبيان حاله قبل اذه أنه ضعيف

أما ما ذكر املُ ْس َت ْد ِر أن حلند بن أيب االة أن النب
عتبة بن أيب حلب قا  :إن اهلل عمل ومل كره يل أن أتملوج أو أزوج إال أال اجلنة

ملا نملع ابنته من
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فهو وإن كان خارج رشطنا لكن ال بد من بيان سوء انيع املُ ْستَ ْد ِر يف

االستدرا به فإنه أ ورده من طريق سيف بن عمر عن ُممد بن عبد اهلل بن
نويرة ،وسيف او ابن عمر الضب كذاب.
قا ابن عدي :عامة حدي ه منكر ،وقد رم بالو ع والملندقة .وقا الذاب
يف امليزان  :او كالواقدي.
قلتُ :والواقدي من كبار الكذابني ،قا ابن حبان" :اهتم بالملندقة".
وقا ابن نمري :سيف الضب متيم  ،كان مجيع يقو  :حدثن رمل من
بن متيم ،وكان سيف يضع احلديث ،وقد اهتم بالملندقة.
وقا ابن حبان :من املجروحني ،يروي املو وعاا عن األثباا وشيخه
ُممد مذكور يف اجلرح والتع يل  ،و يذكر فيه مرحا وال تعديي ،ومع اذا
فقد اختلف فيه ،فتارة لعل احلديث عن اند بن أيب االة عن أبيه كا تقدع،
وتارة يرويه سيف عن عبد اهلل بن ُمرز عن اند.
وتارة يرويه عن اند ولد اند بن أيب االة كا يف الشريعة لألمري
رقم( ،)1932ف ُع ِلم أن اذا احلديث ال يصلال املعار ة به يف يشء :ألمور:
 أحدااا :تقدع أنه ماء من حديث اند بن اند ،وليس حديث أبيه اند
ابن أيب االة ااحب واف رسو اهلل

.

 ثاني ا  :أنه عىل الومهني ،سواء قيل :عن اند الولد أو عن اند عن أبيه
كيمها فيه سيف بن عمر الو اع.
و قد رواه عىل الومهني وا ارب فيه ،وم له ال يعو عليه ،ال سيا وقد
رواه عن اند وعن أبيه فبأي روايتيه أخذا فهو خاأ؛ فإنه و اع .وال أظن
املُ ْستَ ْد ِر لهل حاله ،ال سيا واو ااحب كتاب الفتوح ،ولكن اذه عادة له

هند بن أيب هالة
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مرى عليها يف اذا االستدرا كا أو حنا ذلك يف أك ر من حديث ،فيسكت
عن الو اعني وامل وكني ويستدر

ويستشهد بمروياهتم الت ا ال يشء،

وال يملداد باستدراكه واستشهاده بمروياهتم إال وانا.
و أما احلديث ال اين ،بلفظ « :اللهم ا معل به وزغا» الذي نسبه إليه ،فقد
من حيث أحا

تعجبت من انيعه فيه و إنا احلديث يف اإلصابة
املُ ْستَ ْد ِر يف ترمجة اند بن اند بن أيب االة ،وترمم احلافظ ألبيه اند بن أيب

االة قبله و يذكر احلديث يف ترمجته ،بل ذكره يف ترمجة ولده ،وقا  :ولد
الذي قبله ،وعىل قو قتادة ومن تبعه يكون اند ب ن أيب اند ثيثة يف نسق
وساق احلديث بالسند الذي أورده له املُ ْستَ ْد ِر انا.
وقا  :اكذا أخرمه ابن أيب حاتم وعبد اهلل بن أمحد يف زياداا الملاد من
اذا الومه ،ومالك بن دينار

يدر اند بن أيب اند إنا أدر ابنه فكأنه نسبه

جلده وذكر اب ن أيب حاتم عن أبيه أن رواية اند ب ن اند عن النب

مرسلة.

ونبه عىل ذكر ابن عبد الرب له يف ترمجة أبيه اند بن أيب اند من طريق
مالك بن دينار قا  :حدثن اند ب ن خدلة فيستفاد من ذلك أن مالك بن دينار
يدر اند بن أيب االة ااحب واف رسو اهلل

 ،ولكنه رصح بأن اندا

الولد حدثه ،واذا أو ال أن احلديث حديث ولده وليس حدي ه.
فنلخص صنيع املُسْتَدْرِك هنا يف أمور:
أوال :أنه يايت بحديث اند الولد ولعله يف حديث أبيه اند بن أيب اند،
مع أن ابن دينار رصح عن الولد و يدر األب ويفعل اذه ال كيباا تكرارا،
كا نبهنا عىل ذلك يف موا عه.
ثانيًا :كيف ينقل انا عن احلافظ خيف ما قرره من كتابه اإلصابة .
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فاحلافظ معل احلديث حديث الولد وأبان أن ابن عبد الرب مرى عىل ظاار
قوله ابن خدلة ،فجعله عن اند بن أيب االه الذي او ربيب النب

وأمه

خدلة وإنا احلديث حديث ولده وخدلة مدته.
قلتُ :واجلد أب كا يف احلديث« :أن ا ابن عبد املالب» فقيل :ابن

خدلة.

يذكر منه

واذا البيان كله يف حديث اند بن اند الولد من اإلصابة
املُ ْستَ ْد ِر شيئا ،بل أوام القراء أن احلديث يف اإلصابة حديث اند بن أيب
االة ،واهتمن بتجاال ما ذكره احلافظ ،وأحسن الظن به أن نظره سبق إىل اند

ابن اند الولد مع ذكر احلديث يف ت رمجته ،فركبه عىل حديث أبيه ألن ترمجة
اند الولد يف اإلصابة

عقب ترمجة أبيه ،فاألب ترمجته برقم ()9106

واالبن ( ، )9107ولكن الذي يمنع ذلك أنه شحن اذا االستدرا بم ل اذه
ال كيباا ،مما يفيد أن ذلك ال عن سبق نظر وال غفلة.
خصواا مع قوله يف ميحظته مالك بن دينار

يرو عن اند بن خدلة

وإنا روى عن ابنه اند بن اند ،فالظاار أن اذا احلديث من حديث اند بن اند
وحيتمل أنه حلند بن خدلة فيكون يف سنده انقااع.اام
مع أنه مملع قبل اذا مبارشة بقوله :ال يصال تسجيل اند بن أيب االة وحدي ه
يف قسم عيف املفاريد ،وقد علم القارئ أن له ثيثة أحاديث فحصل يف اذه
ال يثة األسار ا اراب وخبط عجيب فإن كنت جتملع أن له ثيثة أحاديث
فكيف تستظهر أن احلديث ال الث حلند بن اند فبهذا االستظهار اار له حدي ان
فقط وإن كنت بنيت عىل االحتا فكيف جتملع قبل ذلك أن له ثيثة أحاديث.

هند بن أيب هالة
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و هبذا تعلم أن استدرا املُ ْستَ ْد ِر

عىل حديث اند ااحب احلديث

-سواء استدراكه يتصحيحه أو بقوله" :إنه له حدي ان

الفرد يف واف النب
خخران"  -استدرا ٌ بباطل وفتنة وإشتا لتريه ،واهلل بكل يشء ُميط.

)(+++

+
)626

}+ }+
}+
}
}+
+
الوليد بن عقبة بن أبي معيط
" - 172الوليد بن عقبة بن معيط
م مم يف

اإلصابة

( )1

القريش.

رقم ( ،)9167و أس

الاابة

()5475

و االستيعاب (.)2750

حديثه

قا اهماع أبوداود رقم ( )4181يف كتاب ال مل ،باب اخللوق

للرما :

حدثنا أيوب بن ُممد الوزان ،عن عمر بن أ يوب ،عن معفر بن برقان عن

ثابت بن احلجاج ،عن عبداهلل احلمداين ،عن الوليد بن عقبة ،قا  :ملا فتال
نب اهلل

مكة معل أال مكة يأتون بصبيا م فيدعو حلم بالربكة ،ويمسال

رؤسهم ،قا فج ء يب إليه وأنا خملق فلم يمسن من أمل اخللوق.اام
وأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( 405/1رقم )564
والارباين يف الكبري (/ 151/22رقم  )407وأمحد يف املسن

()32/4

والبخاري يف التاريخ الكبري ( )224/5والبيهق يف الكربى ()55/9
من طريق معفر بن برقان ،به.

(  )1كذا ،والصواب (:ابن أيب معيط).

الوليد بن عقبة بن أيب معيط

وسنده

'
(627

عيف؛ ثابت بن احلجاج ثقة ،وعبداهلل أبو موسى احلمداين

جمهو كايف امليزان للذاب  ،قا الذاب  :وقا البخاري يف التاريخ :
اليصال حدي ه ،وقا ابن عبد الرب يف االستيعاب بالرقم الذي يف األعىل
أبوموسى اذا جمهو  ،واخلرب منكر مضارب اليصال.اام "
أقول:
ُنسب إىل الوليد حدي ان ،اذا احلديث املنتقد ،وخخر رواه الارباين يف
الكبري ( /150/22رقم ،)405و األوسط ( )37/1برقم(.)99
قا

 :حدثنا أمحد بن حييى بن خالد بن حيان الرق  ،ثنا زاري بن عباد

الرؤايس ،ثنا أبو بكر الدااري عبد اهلل بن حكيم ،عن إساعيل بن أيب خالد،
عن الشعب  ،عن الوليد بن عقبة ،قا  :قا رسو اهلل

« :إن أناس ا من أال

اجلنة ينالقون إىل أناس من أال النار ،فيقولون :بم دخلتم النار؟ فواهلل ما دخلنا
اجل نة إال با تعلمنا منكم  .فيقولون  :إن ا كنا نقو وال نفعل».
ورواه أبو نعيم يف

معرفة الصحابة

يف ترمجة الوليد بن عقبة

برقم(.)6510
واذا احلديث عيف ،شديد الضعف؛ من أمل أيب بكر الدااري عبد اهلل
ابن حكيم.
قا الذاب

يف امليزان ( )411/2رقم(" :)4276قا أمحد :ليس

بيشء .وكذا قا ابن املدين وغريه ،وقا ابن معني مرة :ليس ب قة .وكذا قا
النسائ  ،وقا اجلوزماين :كذاب .وبعض الناس قد مشاه ،وقواه فلم ُيلتفت
إليه".

+
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وعىل كل حا فقد ُن سب إىل الوليد حدي ان عيفان ،في يصال إدخاله يف
عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
الوليد بن عقبة بن أيب معيط.
يوع فتال مكة مع الصبيان يدعو حلم بالربكة
حديثه أنه أُيت به إىل النب
قا  :فج ء يب إليه وأنا خملق فلم يمسن من أمل اخللوق ،يع ض
املُ ْس َت ْد ِر عىل القو بضعفه ،وإنا قا ُ :ن سب إىل الوليد حدي ان اذا
احلديث املنتقد.
قلتُ :تعبريه باملنتقد  -وقد قا أال احلديث فيه :إنه منكر وال يصال
ومضارب إلخ تعبري  -قارص؛ ألن كلمة( :منتقد) فيها عدع ترصيال بضعفه؛ كون
االنتقاد قد يتم وقد ال يتم.
يوع فتال
واحلديث املذكور انا عيف السند منكر املتن؛ ألن النب
مكة يكن ُمرما حتى لتنب مس اخللوق ،بل دخل مكة فاحتا ولبس ألمة
احلرب ورتب أاحابه ترتيب احلرب ،كا دلت عىل ذلك األدلة ،وذكر ابن
القيم يف ذلك ما يقنع من أراد احلق يف اذه املسألة.
وقد ورد عن اهماع أمحد أنه قا " :وقد روي أنه أسلم يومئذ فتقذره
" ذكر اذا احلاكم يف املُ ْستَ ْد ِر والبيهق يف ال الئل
رسو اهلل
( )391/6دون إسناد ،قا  :واخللوق ال يمنع من الدعاء لافل يف فعل غريه
لسابق علم اهلل فيه.اام
لكنه ُمنع بركة رسو اهلل
وقد أنكر حدي ه اذا احلافظ اململي يف ترمجته من تهذيب الكمال فقا :
"واحلديث منكر مضارب ،وال يصال وال يمكن أن يكون من بعث مصدقا يف
ابيا يوع الفتال...إلخ
زمن النب

الوليد بن عقبة بن أيب معيط

'
(629

أما قو املُ ْستَ ْد ِر " :نسب إىل الوليد حدي ان" .مع بيانه يف خخره أنه
حديث شديد الضعف؛ ألن فيه عبداحلكيم الدااري نقل ترمجته من ميزان
االعت ال .
قا أمحد" :ليس بيشء" .وكذا قا ابن املدين وغريه ،وقا ابن معني
والنسائ " :ليس ب قة" ،وقا اجلوزماين" :كذاب وأن بعض من مشاه ال
يلتفت إليه" ،قا تعاىل( :ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ).
كيف تنقل أن الضعف فيه ش ي وأنه ليس بثقة ،وأنه كذاب وأنه ال يلتفت
إىل من مشّاه ،ثم أنت متشيه؟
مع اطيعك أن اذه النسبة ال قيمة حلا ال استدالال وال اعتبارا  ،فعىل أي
مبدأ بعد اذا تستدر به عيل أنه حديث ثاين للوليد بن عقبة ،فإذا كا نقلت أنه
ال يلتفت إىل متشية من مشاه قبلك ،كذلك ال يلتفت إىل متشيتك له من باب
أوىل وال اعتباره حدي ا ثانيا.
كيف إذا كان ورود اذا احلديث يف زوائ الزه

لعبد اهلل بن اهماع أمحد

وعنه ابن اجلوزي يف القصاص واملذكرين باسناد أحسن من طريق حكيم
موقوفا من قو الوليد بن عقبة وليس مرفوعا؛ من طريق أيب معمر قا  :حدثنا
اي م ،قا  :حدثنا جمالد عن الشعب عن الوليد بن عقبة خاب فقا يف خابته:
إن ناسا من أال اجلنة ...فذكره إىل خخره موقوفا من قوله.
واي م بن بشري ثقة ث بت وقد رصح بالتحديث انا عن جمالد.
وجمالد ،قا احلافظ " :ليس بالقوي وقد تتري يف خخر عمره".
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أبو رافع

" - 180أبو رافع.
م مم يف اإلصابة ( )9888و أس الاابة ()5874و االستيعاب
( .)2978
حديثه قا اهماع أبوداود

رقم ( )3397يف البيوع باب التشديد يف

ذلك:

حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة ،قا حدثنا وكيع ،قا  :حدثنا عمر بن ذر ،عن
[ ]1

جمااد ،عن ابن رافع
اهلل

بن خديج ،عن أبيه ،قا ماءنا أبورافع من عند رسو

فقا  :انا رسو اهلل

عن أمر كان يرفق بنا  -وطاعة اهلل وطاعة

رسوله أرفق بنا  -انا أن يملرع أحدنا إال أر ا يملك رقبتها ،أو منيحة يمنحها
رمل.اام
عمر بن ذر او عبد اهلل املراب ثقة  ،روى عن جمااد وغريه ،وجمااد بن
مرب إماع لكن روايته عن أبن رافع[  ]1فيها ا اراب كا يف حتفة التحصيل
و حتفة األشراف رقم(. )12033

[ ]1يف األا ل :أيب رافع ،والصواب امل بت.

أبو رافع

'
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
[ ]1

حكم احلجوري عىل رواية جمااد عن أيب رافع
اذا احلكم إىل حتفة التحصيل البن العراق

باال اراب ،ونسب

وإىل حتفة األشراف

للحافظ اململي.
أقول:
نعم ،الرواية عن جمااد فيها اختيف.
لكن احلجوري نقل عن حتفة التحصيل ما

يقله ابن العراق  ،واذا

نص كيع ابن العراق بعد كيع له عن جمااد:
قا  " :و يسمع من رافع بن خديج ،وقد روى منصور عن جمااد عن
أسيد بن ظهري وقا أبو حصني :عن جمااد عن ابن رافع ،وفيه ا اراب".
فلم يذكر ابن العراق أبا رافع ،وإنا ذكر رافع بن خديج وأسيد بن ظهري.
وقا اململي يف حتفة األشراف رقم(:)12033
" ومن م سند أيب رافع عن النب
رسو اهلل

فقا  :انا رسو اهلل

حديث :ماءنا أبو رافع من عند
عن أمر كان يرفق بنا...احلديث.

د يف البيوع( ) 4:32عن أيب بكر ،عن وكيع ،عن عمر بن ذر ،عن جمااد،
عن ابن رافع بن خديج ،عن رافع بن خديج (ح )3591عن النب
[  ]1كذا والصواب :ابن رافع.

.

+
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وروي عن رافع بن خديج ،عن ع يمه ظهري بن رافع (ح  )5029عن النب
.
وروي عن رافع بن خديج ،عن عميه (ح  )15517عن النب

.

وروي عن رافع بن خديج ،عن بعض عمومته (ح  )15570عن النب

.

فإن كان ظهري يكنى أبا رافع فيحتمل أن يكون اذا ،وإال فيحتمل أن يكون أحد
عمومة رافع بن خديج –واهلل أعلم .ذكره أبو القاسم يف مسند رافع بن خديج
عن النب

 ،واذا املو ع أوىل به".

فلم لعل االختيف كله عن جمااد ،وإنا ذكر روايته عن ابن رافع بن
خديج ،ومعل ُم ّل االختيف عىل رافع.
ثم أراد أن ينف اال اراب ،فقا :
" فإن كان ظهري يكنى أبا رافع فيحتمل أن يكون اذا ،وإال فيحتمل أن
يكون أحدعمومة رافع بن خديج  -واهلل أعلم".
فكيع اململي يف واد ،وكيع احلجوري يف واد خخر.
 ،واو عم رافع بن خديج

واسم أيب رافع ظهري بن رافع

،

وحدي ه يف اململارعة احيال ،متفق عليه.
رواه البخاري يف كتاب احلرث واململارعة حديث( )2339بإسناده إىل
األوزاع  ،عن أيب النجايش موىل رافع بن خديج ،سمعت رافع بن خديج بن
رافع ،عن عمه ظهري بن رافع ،قا ظُهري :لقد انا رسو اهلل
بنا رافقا ،قلت :ما قا رسو اهلل

عن أمر كان

فهو حق .قا  :دعاين رسو اهلل

،

أبو رافع

'
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قا  « :ما تصنعون بمحاقلكم»  .قلت نؤامراا عىل الربع ،وعىل األوسق من
وا ا»  .قا رافع:
التمر والشعري ،قا  « :ال تفعلوا؛ ا ْز َر ُعو َااَ ،أ ْو أ َ ْز ِر ُعو َاا أ ْو َأ ْم ِس ُ
ك َ
قلت :سمعا وطاعة .
ورواه مسلم

يف البيوع -باب كراء األرض بالاعاع ،حديث()1548

من طرق.
ِ
ِ
ِ
وب ْب ُن إِ ْب َر ِااي َمَ ،قاالََ :حد َثنَا
قا
يل ْب ُن ُح ْج ٍر الس ْعد ُّي َو َي ْع ُق ُ
َ :و َحد َثن َع ُّ
ِ
وبَ ،ع ْن َي ْع َىل ْب ِن َح ِكي ٍمَ ،ع ْن ُس َليْ َا َن ْب ِن َي َس ٍار،
إِ ْس َاع ُيل َو ُا َو ا ْب ُن ُع َلي َةَ ،ع ْن أَ ُّي َ
ِ
َع ْن َرافِ ِع ْب ِن َخ ِد ٍ
هيا
يجَ ،قا َ ُ :كنا ُن َح ِاق ُل األَ ْر َض َع َىل َع ْه ِد َر ُسو ِ اهلل
َفنُ ْكر َ
ِ
اا َي ْو ٍع َر ُم ٌل ِم ْن ُع ُمو َمتِ َف َقا َ :
الر ُب ِعَ ،والا َعا ِع المْ ُم َسمىَ ،ف َجا َء َنا َذ َ
بِال ُّ ُلثَ ،و ُّ
َعن َأم ٍر كَا َن َلنَا َنافِعا ،وطَو ِ
اع َي ُة اهلل َو َر ُسولِ ِه َأ ْن َف ُع َلنَاَ َ « ،ا َن ا
َ َا َنا َر ُسو ُ اهلل
َ َ
ْ ْ
ىل ال ُّلُ ِ
أَ ْن ُن َحاقِ َل بِاأل َ ْر ِ
ث َوال ُّر ُب ِع َ ،و الا َع ا ِع ال مْ ُم َس م ى َ ،وأَ َم َر َر ب
ض فَنُك ِْر َهيَا َع َ
ا ألَ ْر ِ
ض أَ ْن َي ْمل َر َع َه ا أَ ْو ُي ْمل ِر َع َه ا َو َك ِر َه ِك َر ا َء َا ا َو َم ا ِس َو ى َذ لِ َك».
فهاتان متابعتان ملجااد عن ابن رافع.
وأورد احلافظ اململي اذا احلديث يف تهذيب الكمال (- 469/13
 )470يف ترمجة ظهري بن رافع ،ساق إسناده إىل رافع عن عمه ظهري ،وعملاه
إىل البخاري ومسلم ،والنسائ  ،وابن مامه.
ف بت اذا احلديث عن أيب رافع

ثبوتا ال شك فيه.
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وعىل اذا في يصال إيراد أيب رافع وحدي ه يف عيف املفاريد ،ال سيا
بط روايته اذه ابن رافع عن أبيه عن أيب رافع ،وال سيا وحديث أيب

وقد

رافع يف الصحيحني وغريمها.
قال أبو عبد الرمحن:
أبو رافع.
حديثه قا اهماع أبو داود

رقم ( )3397يف البيوع باب التشديد يف

ذلك:

حدثنا

أبو بكر بن أيب شيبة قا حدثنا وكيع قا حدثنا عمر بن ذر عن

جمااد عن ابن رافع ب ن خديج عن أبيه قا ماءنا أبو رافع من عند رسو اهلل
فقا

انا رسو اهلل

عن أمر كان يرفق بنا وطاعة اهلل وطاعة رسوله

أرفق بنا انا أن يملرع أحدنا إال أر ا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رمل.
احلديث يف حتفة األشراف ( )12033للحافظ اململي
حديث :ماءنا أبو رافع من عند رسو اهلل

.

فقا  :انا رسو اهلل

عن أمر كان يرفق بنا  ...احلديث.
د يف البيوع ( )4 :32عن أيب بكر ،عن وكيع ،عن عمر بن ذر ،عن جمااد،
عن ابن رافع بن خديج ،عن أبيه قا  :ماءنا أبو رافع  ...فذكره (ز).
روي عن جمااد ،عن ابن رافع بن خديج ،عن رافع بن خديج (ح )3591
عن النب ّ

.

وروي عن رافع بن خديج ،عن ع يمه ظهري بن رافع (ح  )5029عن النب ّ
.

أبو رافع

'
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وروي عن رافع بن خديج ،عن عميه (ح  )15571عن النب

.
.

وروي عن رافع بن خديج ،عن بعض عمومته (ح  )15570عن النب ّ
فإن كان ظهري يكنى أبا رافع فيحتمل أن يكون اذا ،وإال فيحتمل أن يكون أحد
عمومة رافع بن خديج  -واهلل أعلم.
نقلت اذا الكيع عن احلافظ اململي

بنصه لبيان االختيف كا ترى.

وقو املُ ْس َت ْد ِر " :لكن احلجوري نقل عن حتفة التحصيل ما
ابن العراق ".

يقله

قلتُ :احلديث الذي نحن بصدده من طريق ابن رافع عن أبيه .واذا النص
من أيب حصني ،وا ال أن اذا احلديث من اذه الاريق فيه ا اراب ،بل
يف جامع التحصيل أو ال قا  :وقا أبو احلصني :عن جمااد عن ابن رافع
عن رافع وفيه ا اراب .وكذا او يف جامع التحصيل .
فأي حديث غري اذا يعنيه أبو حصني ومن تبعه ،غري اذا احلديث الذي كا
ترى أنه م ن طريق جمااد عن ابن رافع عن رافع بن خديج عن رمل ال يعرف
كا سبق ،قا ماءنا أبو رافع فذكره.
وقا الارباين يف الكبري (/4رقم  :)4353ابن رافع بن خديج عن أبيه
واالختيف عىل جمااد يف روايته.
وقا ابن ماكوال يف تهذيب مستمر األوهام ص (" :)73واختلف على
[ ]1

جماه بن جرب يف روايته عنه :فرواه عنه خصيف

وعبد الكريم اجلملري

[  ]1يف األال :حصيف باحلاء املهملة ،واوابه خصيف واو :خصيف بن عبد الرمحن اجلملري.
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[ ]1

وسلمة

بن كهيل وعمر بن ذر فقالوا عن جمااد عن ابن رافع بن خديج و

يذكروا اسمه.
وخالفهم سعيد بن عبد الرمحن الملبيدي فرواه عن جمااد عن أسيد بن
رافع.
وخالفهم منصور بن املعتمر فرواه عن جمااد عنه وساه أسيدا ولكن
قا  :او ابن ظهري ابن أخ رافع عنه.
وخالفهم عبد امللك بن ميرسة وأبو حصني من رواية رشيك بن عبد اهلل عنه
واحلكم بن عيينة ومابر اجلعف فرووه عن جمااد عن رافع بن خديج.
ورواه شعبة فاختلف عليه فيه:
فرواه عنه خدع بن أيب إياس وعمرو بن مملوق وعيل بن اجلعد عن
عبد امللك بن ميرسة.
ورواه ُممد معفر

[ ]2

بن غ ندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن عبد امللك بن

عااء وطاوس وجمااد عن رافع.
ورواه األعمش وقيس بن سعد بن عبد العمليمل بن أيب داود عن جمااد عن
رافع بن خديج ،واهلل أعلم بالصواب".اام
وأشار إىل االختيف يف بعض طرق احلديث ال مذي يف جامعه يف
كتاب األحكاع يف باب من اململارعة فقا  :وحديث رافع فيه ا اراب ،وذكر
[ ]1يف األال :وسلم  ،والصواب امل بت.
[  ]2يف األال( :معفر بن ُممد) ،والصواب امل بت.
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بعض ذلك فقا  :ويروى اذا احلديث عن رافع بن خديج عن عمومته ،ويروى
عنه عن ظهري بن رافع واو أحد عمومته.
قلتُ :تلك الرواياا تقدع أ ا يف الصحيحني وبعضها يف أحدمها لكن

شاادنا قوله وقد روي اذا احلديث عنه عىل رواياا خمتلفة .اام

ومن تلك الرواياا املختلفة املضاربة احلديث الذي نحن بصدده من
طريق جمااد عن ابن رافع عن أبيه رافع عن أيب رافع.
وقا اهماع البيهق يف الكربى ( :)176/12و عف أمحد بن حنبل
حديث رافع بن خديج وقا  :او ك ري األ لوان  ،يريد ما أرشنا إليه من االختيف
عليه يف سنده ومتنه.
ونقل نحو ذلك اخلاايب يف معامل السنن (.)406/2
وقا اهماع ابن القيم يف تهذيب السنن وأما حديث رافع بن خديج
فجوابه من وجوه:
أحدها :أنه يف غاية اال اراب ،وساق قو اهماع أمحد ثم أبان ج

( )1607/3وموه اال اراب فيه.

وقا احلافظ اخلايب البتدادي يف موضح اجلمع والتفريق (:)64/1
واخليف يف حدي ه ك ري مدا نذكر منه ما تيرس إن شاء اهلل تعاىل ،ثم ذكر
اخليف فيه من ص ( 64م  )74وساق منها ص ( )69حدي نا اذا بسنده ومتنه
وقا  :و يذكر أحد ممن قدمنا روايته عن جمااد اسم ابن رافع.
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وأقول :إن يف اذا عضد لقو الذاب

يف ترمجة ابن رافع من

امليزان " :ال يعرف" .وأن تلك الارق األخرى ا من االختيف يف طرقه ال
من باب املتابعاا ،واملُ ْستَ ْد ِر معل االختيف متابعاا!
وقد أعل اهماع أمحد وابن القيم وخخرون حديث النه عن كراء األرض
كا سبق والوا ال ثبوا ما اختاره الشيخان من الارق وإعي اذه الاريق
الت فيها اذا الذي ال يعرف مع ما فيها من اال اراب ،وأن تصحيال املُ ْستَ ْد ِر
حلديث أيب رافع عىل ما فيه :غلط أو متالاة.
كيف وقا

احلافظ ابن حجر يف ترمجة أسيد بن رافع بن خديج

من تهذيبه  :إن أخا رافع قا لقومه فذكر احلديث.
ونقل املعلق يف احلاشية قا قا ابن ماكوال يف اإلكمال ( 68/1م
 )69قو البخاري يف التاريخ إن أخا رافع خاأ وإنا او :أن أبا رافع
وانظر موضح أوهام اجلمع والتفريق (.)65/1
قلتُ :واحلديث ذكر يف املفاريد من أمل أيب رافع كونه

يذكر له اململي

إال اذا املختلف فيه.

قا احلافظ :إنه قا لقومه لقد

ى النب

القوع كان حلم رافقا

..احلديث قا وقد ذكر فيه البخاري يف التاريخ اختيفا ك ريا يف حدي ه.
وقو املُ ْستَ ْد ِر عن اململي أراد أن ينف اال اراب .قلنا او قد أثبت

االختيف فيه من عدة وموه كا ترى وأثبته غريه من األئمة.

وقا اململي يف ترمجة أيب رافع من تهذيب الكمال  :أبو رافع غري
منسوب يف حديث جمااد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قا ماءنا أبو رافع

أبو رافع
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من عند النب

انا رسو اهلل

فقا

عن أمر كان يرفق بنا احلديث،

قا  :حيتمل أن يكون أحد عميه اللذين أحدمها ظهري بن رافع ،واهلل أعلم .اا م
والعجب من املُ ْستَ ْد ِر نقله كيع اململي :فإن كان ظهري يكنى أبا رافع
فيحتمل أن يكون اذا ،وإال فيحتمل أن يكون أحد عمومة رافع بن خديج واهلل
أعلم.
ثم بعد اذا الكيع بسار لملع املُ ْستَ ْد ِر أن اسم أيب رافع ظهري ،وأن

حدي ه متفق عليه.

فحقا أن كالم احلافظ املزي ،يف واد وكالم املُسْتَ ْرِك يف واد آخر.
وكذا احلافظ ابن حجر

لملموا أن اسم أيب رافع ظهري ،بل إن احلافظ

روى عن :النب
اململي ذكر يف ترمجة رافع بن خديج أنه َ
ظهري ،وخخر

(ع) ،وعن عميه:

يسم ،وعن أيب رافع ولعله عمه اآلخر .كذا قا ففرق بني ظهري،

وبني أيب رافع.
وقا يف ترمجة أيب رافع :حيتمل أن يكون أحد عميه الذين أحدمها
ظهري بن رافع ،واهلل أعلم.
وقا احلافظ يف التقريب  :روى عنه رافع بن خديج يف اململارعة حيتمل
أن يكون أحد عميه اللذين روى عنها يف الصحيال واسمها ظهري ومهري.
قلتُ :ويف اذا االحتا نظر  ،وذلك أن حديث ظهري من طرق أخرى

وليس من طريق ابن رافع عن أبيه عن أيب رافع ،أخرمه البخاري رقم ()2339

ومسلم رقم ( ) 3949من طريق أيب النجايش موىل رافع بن خديج بن رافع عن
عمه ظهري بن رافع قا

انا رسو اهلل

عن أمر كان بنا رافقا.
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وأخرج احلديث البخاري رقم ( )2346وبنحوه عند مسلم من طريق
حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قا حدثن عاي أ م كانوا يكرون األرض
عىل عهد رسو اهلل

فذكر احلديث.

قا احلافظ يف رشح احلديث :قوله عاي :مها ظهري بن رافع واآلخر قا
الكيباذي

أقف عىل اسمه ثم ذكر خيفا يف اذا اآلخر.

وهبذا يعلم أن حديث أيب رافع الذي يف ضعيف املفاري

فيه اختيف

وابن رافع يف السند قا الذاب يف ترمجته من امليزان رقم ( :)10004ابن
رافع بن خديج عن أبيه يف اململارعة ال يعرف روى عنه جمااد ،وقا اململي
يف تهذيب الكمال  :ابن رافع ب ن خديج عن أبيه عن أيب رافع يف النه عن
كراء اململارع روى عنه جمااد روى له أبو داود و يذكر فيه مرحا وال تعديي.
فعلم أن احلديث عند أيب داود فيه ابن رافع بن خديج رواه عن رافع بن
خديج عن أيب رافع (واذا الذي ال يعرف)او علته.
وأما الذي يف الصحيحني فإنه من طريق أيب النجايش موىل رافع بن
خديج عن رافع بن خديج بن رافع راوي احلديث عن عمه ظهري فقد ذكر
احلافظ يف التقريب أنه شهد أحدا ثم اخلندق.
واحلاصل:

أن احلديث عن أيب رافع فيه :من ال يعرف ،إ افة إىل اال اراب فيه

الذي نقله غري واحد.
واال احلديث يف الصحيحني عن ظهري بن رافع عم رافع بن خديج،
وظهري بن رافع عم رافع بن خديج
وال

تهذيب التهذيب

و تقريبه

يذكر يف ترمجته من :تهذيب الكمال
وال اإلصابة

و أس الاابة

أبو رافع

و االستيعاب
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(
أن كنيته أبو رافع ،حتى يقا إن أبا رافع الذي حدي ه عند أيب

داود رقم ( )3397ونقلناه يف املفاري

او ظهري بن رافع الذي حدي ه

يف الصحيحني  ،وسواء قيل إن ظهري بن رافع او أبو رافع الذي حدي ه يف
سنن أيب داود عىل االحتا الذي ذكره اململي أو أن ظهري بن رافع ليس او أبا
رافع فإن احلديث بالسند الذي عند أيب داود رقم ( )3397واو يف املفاري
ولو فرض أنه سلم من اال اراب ما سلم من مهالة ابن رافع الذي او شيخ
جمااد يف سند احلد يث ،إنا يكون احيحا لتريه.
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أبو رهم السمعي
" - 181أبو رام السمع .
م مم يف اإلصابة رقم ( )99111و االستيعاب رقم ()29891
و أس الاابة (.)5897
حديثه قا اهماع ابن مامه

حدثنا

رقم (:)1975

اشاع بن عار ،عن معاوية بن حييى ،عن معاوية بن يمليد ،عن

يمليد بن أيب حبيب ،عن أيب اخلري ،عن أيب رام ،قا قا رسو اهلل

 « :من

أفضل الشفاع ة أ ن يشفع بني اثنني يف النكاح».
وأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )95/51رقم ()26381
واحلديث ،قا البواريي يف زوائ سنن ابن ماجه إسناده مرسل ،وأبورام
اذا اسمه أحملاب بن أسيد ،قا البخاري :او تابع  ،وقا أبوحاتم :ليست له
احبة ،وذكره ابن حبان يف الثقات .
أقول:
أوال :يبدو أن احلجوري مقتنع بأن أبا رام ليس احابيا ،فلاذا يورده يف
كتابه اخلاص بالصحابة؟
ثانيًا :أكد احلافظ ابن حجر احبة اذا الصحايب املكنى بأيب رام وأنه
غري أحملاب املختلف يف احبته.

أبو رهم السمعي

قا
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 :يف اإلصابة ( )69/71رقم (:)4181

" أبو رام يقا  :او السمع وعندي أنه غري أحملاب ،قا ابن سعد :كويف
نمل الشاع ،واو من الصحابة ،و ينسبه ،و يسمه ،وأخرج ابن أيب خي مة من
طريق بقية عن خالد بن محيد :حدثن عمر بن سعيد اللخم عن يمليد بن أيب
حبيب عن أيب رام ااحب رسو اهلل

أن رسو اهلل

قا  « :من عص

إمامه ذاب أمره» (  )1أخرمه إسحاق بن رااويه يف مسنده عن بقية واحلسن بن
[ ]2

سفيان عن إسحاق .وأخرج الدواليب من طريق ثور بن يمليد عن يمليد بن مرثد
عن أيب رام سمعت رسو اهلل

يقو « :إذا رمع أحدكم من سفره فلريمع

هبدية إىل أاله وإن لد إال أن يكون يف خميته حجر أو حملمة حاب ؛ فإن
ذلك يعجبهم»؛ فهذه األحاديث ال يثة ترصح بصحبة أيب رام.
وقد أخرج ابن مامه األو من ومه خخر عن يمليد بن أيب حبيب فقا  :عن
أيب اخلري عن أيب رام السمع قا  :قا رسو اهلل

« :إن أفضل الشفاعاا

أن تشفع بني اثنني يف نكاح حتى جتمع بينها» وأخرمه الارباين كذلك وزاد
يف املتن « :وإن أعظم اخلاايا من اقتاع ما امرئ مسلم بتري حق» احلديث؛
فإن

يكن بعض الرواة أخاأ يف قوله :السمع  .وإال فهذا احايب يقا له:

(  )1أورده أبو نعيم يف معرفة الصحابة عقب اذا احلديث املنتقد رقم ( )6786ال مجة (.)3204
قلتُ  :أورده أبو نعيم موقوفا عىل أيب رام والرامال وقفه كا سيأيت.

[  ]2كذا ،والصواب :عن يمليد عن مرثد  ،ويمليد او ابن أيب حبيب ،ومرثد او ابن عبد اهلل اليملين.
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السمع وليس او أحملاب بن أسيد ألن أحملابا ال احبة له ،في يمنع أن يتفق
اثنان يف الكنية والنسبة".
ثالثا :أليب رام اذا أربعة أحاديث :ثيثة منها ذكراا احلافظ ابن حجر كا
يرى القارئ ،والرابع :احلديث املنتقد.
ومن العجب أن من مرامع احلجوري اإلصابة وفيها ثيثة أحاديث حلذا
ا لصحايب ،فيتعامى عنها ،ثم يورد احابيها يف عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
أبو رام.
قا احلافظ اململي يف حتفة األشراف واسمه أحملاب بن أسد ،وقيل :ابن
أسيد ثم ذكر اذا احلديث عند ابن مامه يف النكاح رقم ( )1975وقا :
حدثنا اشاع بن عار عن معاوية بن حييى عن معاوية بن يمليد عن يمليد بن
أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب رام قا  :قا رسو اهلل

 « :من أفضل

الشفاعة أن يشفع بني اثنني من النكاح».
قا البواريي يف زوائ ابن ماجه  :إسناده مرسل ،وأبو رام اذا اسمه
أحملاب ،ق ا البخاري :او تابع  ،وقا أبو حاتم :ليست له احبة وذكره ابن
حبان يف الثقات  ،وقا اململي يف تهذيب الكمال  :أحملاب بن أسيد بفتال
األلف .وقا البخاري :بالضم ،ويقا  :بن أسد أبو رام الساع  ،ويقا :
السمع الظهري  .وذكر من الرواة عنه أبا اخلري مرثد بن عبد اهلل اليملين ،وكذا
قا احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب  .وقا يف التقريب  :أحملاب بن
أسيد أبو رام السمع  ،خمتلف يف احبته ،والصحيال أنه خمرضع ثقة.

أبو رهم السمعي
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قا ابن عبد الرب يف االستيعاب " :أبو رام السمع  ،ويقا الساع ،
فال يصح ذكره يف الصحابة؛ ألنه

يدر النب

ولكنه من كبار التابعني.

روى عنه خالد بن معدان واسمه أحملاب بن أسيد الظهري".
وقا أبو زرعة يف تارخيه (" :)42أبو رام السمع أحملاب بن أسيد".
وقا الذاب

يف تاريخ اإلسالم (" :)286/5روى عن النب

حدي ا

خرمه ابن مامه ،فمن قا  :ال احبة له معل احلديث مرسي".
وقا العيئ

يف جامع التحصيل ص (" :)142أحملاب بن أسيد بفتال

احلمملة وقيل بضمها أبو رام السمع وقيل الساع واو بكنيته أشهر روى له
ابن مامه عن النب

حديث « :من أفضل الشفاعة أن يشفع بني اال ثنني يف

النكاح».
وقا احلافظ ابن حجر رقم اإلصابة  :أحملاب بن أسيد أبو رام الس َمع

بفتحتني ثم قا  :قا  :ابن يونس أدر اجلاالية وعداده يف التابعني  ،وكذا ذكره
يف التابعني البخاري وابن حبان وقا أبو حاتم ليست له احبة وساق له من
طريق يمليد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبداهلل اليملين عن أيب رام السمع قا :
قا رسو اهلل

 « :إن من أعظم اخلاايا من اقتاع ما امرئ بتري حق»

احلديث خمترصا ثم قا  :فإن كان أبو رام اذا او أحملاب في دليل عىل
احبته هبذا اخلرب الحتا أن يكون أرسله وإن كان غريه فيحتمل.اام
وكونه ساق اذا احلديث يف اسم أحملاب واو أبو رام وذكر عنه ما أخرمه
الارباين وابن مامه يفيد موافقته ملن قا  :إنه أحملاب.
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وقا ابن األثري يف أس الاابة أحملاب بن أسيد أبو رام السمع وساق
من حدي ه الذي أخرج ابن مامه بعضه فساقه ابن األثري كامي واذا نصه:
قا

 :وروى عيل بن عياش واشاع بن عار عن معاوية بن حييى

األطرابليس ومعاوية بن سعيد التجيب عن يمليد بن أ يب حبيب عن مرثد بن
عبداهلل اليملين عن أيب رام قا قا رسو اهلل

 « :من أرسق الرسق من يرسق

لسان األمري ،و أن أعظم اخلاايا من اقتاع ما امرئ مسلم بتري حق ،وإن من
احلسناا عيادة املريض ،و إن من متاع عيادته أن تضع يد عليه وتسأله كيف
او ،و إن من أفضل الشفاعة أن تشفع بني اثنني يف نكاح حتى لمع بينها ،وأن
من لبسة األنبياء القميص قبل الرساويل ،و أن مما يستجاب به عند الدعاء
العااس».
وهبذا النص ساقه الارباين يف املعجم الكبري ( )5220/15فقا  :حدثنا
أمحد بن عبدالوااب بن نجدة وأبو زيد احلوطيان قا  :حدثنا عيل بن عياش
احلميص (ح) وحدثنا أمحد بن املعىل الدمشق قا  :حدثنا اشاع بن عار
قاال :حدثنا معاوية بن حييى األطرابليس به بسنده ولفظه.
قا احلي م يف جممع الزوائ

( 180/4رقم  :)6984روى ابن مامه

بعضه ورواه الارباين يف الكبري ورماله ثقاا ويف بعضهم كيع ال يرض.اام
وساقه بلفظه كامي العيمة األلباين

يف الضعيفة رقم ()3203

وقا  :ضعيف ،رواه الارباين يف املعجم الكبري (.)843/22

والضياء يف موافقاا اشاع بن عار والسياق له عن معاوية بن حييى

األطرابليس.
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قا حدثنا معاوية بن يمليد عن يمليد بن أيب حبيب عن أيب رام السمع
مرفوعا ،قلت :سقط منه أبو اخلري مرثد اليملين واو يف معجم الطرباني
و سنن ابن ماجه  ،وقا روى منه ابن مامه ذكر النكاح عن اشاع .اام
قا األلباين :قلت  :أخرمه ابن مامه رقم ( )1975ونقل كيع البواريي

كا قدمنا ،ثم قا  :وسائر رماله موثقون ويف بعضهم كيع ،واحلديث

ضعيف إلرساله وفيه معاوية بن حييى األطرابليس عيف قا يف التقريب :

ادوق له أوااع.

ومما يؤكد أن ابن حجر يرى أن أبا رام ااحب اذا احلديث اسمه أحملاب
ترصحيه باسمه يف الكنى من اإلصابة

قا  :أبو رام السمع ويقا له:

الظهري اسمه أحملاب تقدع يف األساء فأنت ترى أنه رصح باسمه أحملاب
وذكر يف ترمجة أحملاب حدي ه الذي أخرج ابن مامه بعضه.
وأمهل املُ ْستَ ْد ِر اذا التحرير كله البن حجر يف كتابه اإلصابة وحتى
يف التهذيب و التقريب ينص أن أبا رام اسمه أحملاب.
وابن األثري والارباين واملقديس واأللباين والبواريي وغريام ،وقفمل
عىل ترمجة واحد من الصحابة يف اإلصابة يكنى بأيب رام رصح احلافظ
فيه أنه غري أحملاب وحدي ه الذي ساقه يف ترمجته غري احلديث الذي ساقه يف
أحملاب اذا.
وقا احلافظ :أبو رام يقا او السمع  ،وعندي أنه غري أحملاب وذكر
حديث الشفاعة يف النكاح ثم نبه يف خخره بقوله :فإن

يكن بعض الرواة أخاأ

يف قوله السمع وإال فهذا احايب يقا له :السمع  ،وليس او أحملاب ألن
أحملاب بن أسيد ال احبة له ،وأكد أن أبا رام اذا الذي أثبت احبته عنده له
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أحادي ه خيف الذي حدي ه عند ابن مامه يف الشفاعة يف النكاح إنا أتى
بذكره ليبني أنه من املتفق واملف ق.
فقا  :في يمنع أن يتفق اثنان يف الكنية والنسبة.اام
واخلالصة:
فرق بني أيب رام السمع املسمى أحملابا ،وبني أيب
أن احلافظ ابن حجر ّ

رام غري املسمى.

وحصل للحافظ وهمني يف هذا املوضع:
وهو :أنه ذكر حديث « :من عص إمامه» ،وحديث « :إذا رمع أحدكم من
سفره» ،ثم قا  :فهذه األحاديث ال يثة ..مع أ ا حدي ان فقط كا يرى
القارئ.
وتابعه عىل اذا الوام املُ ْستَ ْد ِر

ليخلص يف اية االستدرا أ ا أربعة

أحاديث ذكرا يف ترمجة أيب رام ،وليس كذلك.
الوهم الثاني :معل حديث « :من عص إمامه» شارا من احلديث الذي
سقناه من سنن ابن مامه يف الشفاعة فقا  :وقد أخرج ابن مامه األو من ومه
خخر عن يمليد بن أيب حبيب .اام
ثم قا :إن

يكن بعض الرواة أخاأ يف قوله السمع ..إلخ.

والذي يظهر أنهما حديثان:
أح هما :مرفوع واو حديث الباب يف الشفاعة ،نسب احابيه بالسمع .
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واآلخر :موقوف ينسب احابيه ،إال ما كان عند البيهق وا
طري ق ال يعتمد عليها كا سيأيت ،وقد ساقه متلااي يف اإلبانة
( )50/1من تاريخ ابن أبي خيثمة موقوفا عىل أيب رام فقا  :الذي
رأيت يف تاريخ ابن أبي خيثمة الكبري أبو رام (من غري نسبة):

محيْ ٍد املهري ،حدثنا
حدثنا احلوط  ،حدثنا َب ِقي ُة بن الوليد ،حدثنا َخالِ ُد ْب ُن ُ َ
يب َ ،ع ْن أَ ِيب ُر ْا ٍم الصح ِ
يد ْب ِن أَ ِيب َحبِ ٍ
ُع َم ُر ْب ُن َس ِع ٍيد الل ْ
ايب َقا َ :
خ ِم ُّ َ ،ع ْن َي ِمل َ
ب ُر ْب ُع أَ ْم ِرهِ َ ،و َم ْن َح ر َق
« َم ْن َع َق َر» ثم حصل سقط ،ومتامهَ « :م ْن َع َق َر َهبِي َمة َذ َا َ
ِ
ِ
ن َغاش َ ِ
َن ْ
ص إِ َم ا َم ُه
رشي َكهُ َذ َا َ
ب ُر ْب ُع أَ ْم ِره َ ،و َم ْ
خ ي َذ َا َ
ب ُر ْب ُع أَ ْم ِر ه َ ،و َم ْن َع َ
ب أَ ْم ُر ُه ُك ُّل ُه».
َذ َا َ
وقد قا احلافظ عقبه :أخرمه إسحاق بن رااويه يف مسنده واحلسن بن
سفيان عن إسحاق.
واذه الاريق أخرمها أبو نعيم يف الصحابة يف ترمجة أحملاب بن أسيد
احل َس ِن ْب ِن ُس ْفيَا َن ،ثنا إِ ْس َح ُ
اق ْب ُن
أيب رام ثم أعاداا يف الكنى :من طريق ْ َ
يد ْب ِن أَ ِيب َحبِ ٍ
يبَ ،ع ْن
مح ْي ٍدَ ،ع ْن َي ِمل َ
إِ ْب َر ِااي َم ،ثنا َب ِقي ُة ْب ُن ا ْل َولِ ِيدَ ،حد َثنِ َخالِ ُد ْب ُن ُ َ
أَ ِيب را ٍم ،ا ِ
اح ِ
ب ُر ْب ُع أَ ْم ِر ِه» .فسقط
ُ ْ
ص إِ َم ا َم ُه َذ َا َ
َ
َقا َ َ « :م ْن َع َ
ب النبِ ي
من إسناده عنده عمر بن سعيد اللخم  ،ووقفه عىل أيب رام.
واملُ ْس َت ْد ِر وقف عليه من معرفة الصحابة أليب نعيم كا يف احلاشية،
واو ال هيمل غالبا سوق أسانيد األحاديث الت يستدر هبا منه إال إذا ومد فيها
ما خيالف استدراكه ويرد قوله م ل اذا املو ع ،فاكتفى باهحالة عليه ليوام
القارئ الذي ال يرمع إىل األاو أن احلديث عند أيب نعيم مرفوعا.
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وهذا احل يث مع ضعفه ق اختلف يف رفعه ووقفه على بقية:
فرواه ابن رااويه موقوفا كا تقدع ،وتابعه سلم بن قادع أخرمه احلريب
يف غريب احل يث ( ،)992/3وتابعها عبد الوااب احلوط عند ابن أيب
خي مة يف تارخيه كا نقله متلااي فيا سبق واختلف عىل عبد الوااب،
فرواه ابن منده يف معرفة الصحابة ( :)860عن احلي م بن كليب ،أخربنا ابن
أيب خي مة ،حدثنا عبد الوااب احلوط  ،ثم ساق احلديث مرفوعا.
وكذا أخرمه مرفوعا الارباين يف الشاميني ( )1321من طريق أمحد بن
ع بد الوااب بن نجدة ثنا أيب ثنا بقية.
وتابعه عىل رفعه أمحد بن الفرج بن سليان أبو عتبة عند البيهق ()87/9
ورواية أمحد بن الفرج عن بقية عيفة مدا.
قا احلافظ يف التهذيب يف ترمجة أمحد بن الفرج ،قا  :قا ابن أيب
حاتم :كتبنا عنه وُمله الصدق .وقا ابن عدي :عن عبدامللك بن ُممد كان
ُممد بن عوف يضعفه ،ومع عفه يكتب حدي ه.
وقا أبو أمحد احلاكم :قدع العراق فكتبوا عنه وأالها حسنوا الرأي فيه
لكن ُممد بن عوف كان يتكلم فيه ورأيت ابن مواا يضعف أمره ،ورماه
ُممد بن عوف بالكذب وسوء احلا  .وقا اخلايب :بلتن أنه ماا بحمص
سنة (.)271
قلتُ :وبقية كيع ابن عوف كان يتفتا- ،أي :يتمليا بملي الشاار  -وليس له

يف حديث بقية أال او فيها أكذب اخللق ،وإنا ا أحاديث وقعت له يف
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ظهر قرطاس يف أوحلا يمليد بن عبد ربه ثنا بقية ،قا  :وكتبه الت عنده عن مرة
وابن أيب فديك من كتب أمحد بن النرص وقعت إليه.
قا  :وبلتن أن فتى من أاحاب احلديث وقف عنده عىل كتاب مسائل
لعقبة بن علقمة ليست من حدي ه ،فقا له :اتق اهلل يا شيخ ،وقا أبو ااشم:
عبد التفار بن سيمة سمعت من يرميه بالكذب من أاحابنا.اام
وألمل اذا قا احلافظ البيهق عقب احلديث :يف اذا اهسناد عف.اام
ف احلديث الصواب أنه موقوف بسند عيف ،وقفه ابن رااويه ،وسلم بن
قادع ،وتابعها عبد الوااب احلوط ،واختلف عنه ،والصواب املوقوف الذي
وافقه ال قاا عليه.
وسند اذا املوقوف منقاع عن أيب رام ،فأنت ترى يف حديث الباب أن
بني يمليد بن أيب حبيب وبني أيب رام مرثدا اليملين ،واذا املوقوف قد رواه
يمليد ،عن أيب رام بدون واساة ،وفيه عمر بن سعيد اللخم

أمد له ترمجة.

وكذا احلديث ال الث الذي زعمه املُ ْس َت ْد ِر ثال ا بلفظ « :إذا رمع أحدكم
من سفر » فهو عن أيب رام غري مسمى ،وال منسوب أيضا وساقه احلافظ من
الكنى للدواليب وقد أخرمه الدواليب يف ترمجة أيب رام التفاري ،واسمه
كل وع بن احلصني ،وكأن احلافظ ابن حجر اعتمد يف التفريق بني الرملني عىل
قوله يف اذا احلديث سمعت رسو اهلل

إذ أن أحملابا

وقوله يف احلديث املوقوف :ااحب النب
إثباا احبة رام لضعف إسنادهيا.

يسمع النب

.

وكي اذين ال تفيد يف
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واحلديث أخرمه ابن حبان يف

اجملروحني ( )259/1والدواليب

يف الكنى ( )83/1وابن النجار يف ذيل با اد ( )150/16من طريق
حفص بن عمر األييل ثنا ثور بن يمليد ثنا يمليد ع ن مرثد به .ويف سنده حفص بن
عمر األييل قا العيمة األلباين

يف الضعيفة ( :)2613واذا إسناد

عيف مدا ؛ خفته حفص اذا  ،قا الذاب يف الضعفاء  ":تركوه  ،واو
العدين  ،يعرف بم (الفرخ)  ،قا النسائ  :ليس ب قة ".اام
وحفص اذا قد سقط من مابوع ذيل بتداد فظن العيمة األلباين أ ا طريق
أخرى للحديث ،فقا  :ثم رأيت احلديث عند ابن النجار ..إلخ
واحلديث عند ابن النجار من طريق إبراايم بن مرزوق ،عن يمليد عن مرثد،
وإبراايم إنا رواه عن حفص األييل ال عن مرثد كا عند ابن حبان
يف اجملروحني .
فسواء أكان أبو رام غري املنسوب ااحب اذا احلديث او أحملاب أع غريه
فاحلديث باطل كا قا عبد اهلل بن ُممد األزدي يف تاريخ العلماء
باألن لس (.)44/2
وبعد اذا يتضال لك أن أبا رام له حديث واحد مرسل ،وأن قو
املُ ْس َت ْد ِر  " :أليب رام اذا أربعة أحاديث :ثيثة منها ذكراا احلافظ ابن حجر
كا يرى القارئ ،والرابع :احلديث املنتقد".
قول باري بينة وال برهان ،بل أضاف ح يثا رابعا من كيسه.
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فاحلافظ إنا ذكر ثيثة أحاديث باحلديث الذي ساه املُ ْس َت ْد ِر باملنتقد
ومعله رابعا ،مع أن احلافظ معله حدي ا واحدا مع حديث من عص إمامه ،فإذا
كان كذلك فإنا ذكر حدي ا واحدا فيه م و  ،إ افة حلديث الباب ،فمن أين
ماء املُ ْستَ ْد ِر هبذه األربعة األحاديث.
وقو املستدر  " :يبدو أن احلجوري مقتنع بأن أبا رام ليس احابيا،
فلاذا يورده يف كتابه اخلاص بالصحابة؟!" .
قلتُ :أوردته يف قسم الضعيف يف من
واملُ ْستَ ْد ِر ال لهل أن املرسل من قسم الضعيف ،وإنا يستدر بالباطل.

ت بت احبته فحدي ه مرسل،

)(+++
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أبو رمية
" - 182أبو ريمة.

حديثه

قا اهماع أبو داود

رقم ( )1007يف الصية باب الرمل

يتاوع يف مكانه:

حدثنا

عبد الوااب بن نجدة ،عن أشعث بن شعبة ،عن املنها بن خليفة

عن األزرق بن قيس ،قا  :اىل بنا إماع لنا يكنى أبا رم ة ،فقا  :اليت اذه
الصية أوم ل اذه الصية مع النب

قا  :وكان أبوبكر وعمر يقومان يف

الصف املقدع عن يمنيه ،وكان رمل قد شهد التكبرية األوىل من الصية فصىل
نب اهلل

 ،ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ،ثم انفتل

كانفتا أيب رم ة -يعن نفسه  -فقاع الرمل الذي أدر معه التكبرية األوىل من
الصية يشفع ،فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهمله ،ثم قا  :املس فإنه هيلك
أال الكتاب إال أ م

يكن بني الواهتم فصل – فرفع النب

برصه،

فقا « :أ ااب اهلل بك يا ا بن اخلااب» ،قا أبوداود :وقيل :أبوأمية مكان أيب
رم ة.اام
قلت  :يف حتفة األشراف رقم ( )12041هبذا السند ،وقا أبوريمة
وانا ،قا أبو رم ة ،فلعله اختيف يف النسخ.
وعند ترمجة أيب ريمة من اإلصابة رقم ( )9922قا احلافظ:

أقف

عىل اذا يف شئ من نسخ السنن منها نسخة بخط أيب الفضل بن طاار والنسخة
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املنقوله من خط اخلايب وقد قابلها عليها مجاعة من احلفا وا يف غاية
اهتقان واتفقت عىل أن الصحايب أبو رم ة بتقديم امليم وسكو ا عىل امل ل ة،
وكذا أ ورد الارباين اذا احلديث يف مسند أيب رم ة من معجمه وكذا
يف مست رك احلاكم ( )270/1وقا الذاب يف التلخيص على املست رك
قلت :املنها

عفه ابن معني ،وأشعث فيه لني واحلديث منكر .اام

فاحلديث عيف السند ،منكر املتن ،وأبو رم ه اذا غري الذي تقدع".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
أليب رم ة عدد من األحاديث ،سيأيت ذكراا إن شاء اهلل.
وعلى احلجوري يف هذه الترمجة وهذا احلديث مالحظات:
األوىل :أن عنوان ال مجة :أبو ريمة ،واحلديث الذي رواه أبو داود
احابيه :أبو رم ة.
ونقل احلجوري عن احلافظ ما يؤكد أن اذا الصحايب إنا او أبو رم ة،
ومع ذلك يبقى العنوان باسم أيب ريمة.
الثانية :أنه رمع إىل حتفة األشراف للمملي ،فومد اذا احلديث منسوبا
أليب ريمة ،وومد قو اململي ":تابعه ع ان بن عمرو ،عن املنها .
ورواه شعبة عن األزرق بن قيس قا  :سمعت عبد اهلل بن رباح األنصاري
حيدث عن رمل من أاحاب النب

".اام

واذا الترصف من اململي يد عىل أنه يرى احة اذا احلديث ،ولكن ذلك
يردع احلجوري عن إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف عيف املفاريد.
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وإسناد شعبة احيال ،كا سيأيت؛ فاحلديث إذن احيال ،وال يرضه عدع
تسمية الصحايب.
الثالثة :أن احلافظ ابن حجر قا يف النكت الظراف منكتا عىل اململي
يف نسبته اذا احلديث إىل أيب ريمة.
قا  ":من مسند أيب ريمة حديث :اىل بنا إماع لنا يكنى أبا ريمة .كذا وقع
بخط اململي ،واو تابع يف ذلك ابن منده يف املعرفة  ،واو تصحيف
وحتريف؛ إنا او يف مجيع األاو من سنن د بخط اخلايب ،وابن طاار
وغريمها :إماع يكنى أبا رثمة".
الرابعة :الكيع الذي نقله احلجوري من اإلصابة خيتلف نوعا ما عن
الكيع الذي علق به احلافظ ابن حجر عىل اململي يف حتفة األشراف  ،ويف
اذا التعليق الترصيال بقوله" :واو تصحيف وحتريف".
فلاذا

ينقله احلجوري ،واو قد رخه ،ويذاب لينقل عن احلافظ كيما من

اإلصابة ليس فيه اذا الترصيال؟!
اخلامسة :أن اذا احلديث ورد من طريق شعبة الت نبه عليها احلافظ اململي
 ،و يعبأ هبا احلجوري ،و يكلف نفسه البحث عنها ،أخرمها اهماع
أمحد يف مسن ه (:)368/5
ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍر َحد َثنَا
َحد َثنَا ُ
اح َع ْن َر ُم ٍل ِم ْن أَ ْا َح ِ
َر َب ٍ
اب النبِ ي

ُش ْعبَ ُة َع ِن ْاألَ ْز َر ِق ْب ِن َقيْ ٍ
س َع ْن َعبْ ِد اهلل ْب ِن
رص َف َقا َع
َأن َر ُسو َ اهلل
َاىل ا ْل َع ْ َ
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ام ِل ْس َفإِن َا َا َل َك أَ ْا ُل ا ْل ِك َت ِ
اب أَن ُه َ ْ َي ُك ْن
َر ُم ٌل ُي َص ييل َف َرخ ُه ُع َم ُر َف َقا َ َل ُه ْ
ِ
ِ
اخلا ِ
اب » .
ل َص َيهتِ ْم َف ْص ٌل َف َقا َ َر ُسو ُ اهلل « :أَ ْح َس َن ا ْب ُن ْ َ
وأخرمه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،)432/2قا  :حدثنا عبد اهلل بن
سعيد ،قا  :حدثن األزرق بن قيس ،به.
وأخرمه أبو يعىل يف مسن ه ( )107/13رقم(:)7166
قا

 :حدثنا ُممد بن بشار ،حدثنا ُممد ،حدثنا شعبة ،به.

فهذا حديث يف غاية الصحة؛ فيجب إبعاده عن قسم
ويشهد له حديث معاوية

عيف املفاريد،

.

رواه مسلم يف صحيحه كتاب اجلمعة ،حديث(.)883
َ :حد َثنَا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن أَ ِيب َش ْي َب َةَ ،حد َثنَا ُغن َْد ٌرَ ،ع ِن ا ْب ِن ُم َر ْي ٍجَ ،قا َ :
قا
اخلُ َو ِار ،أَن َنافِ َع ْب َن ُمبَ ْ ٍري ،أَ ْر َس َل ُه إِ َىل الس ِائ ِ
رب ِين ُع َم ُر ْب ُن َعاَ ِاء ْب ِن أَ ِيب ْ
ب  -ا ْب ِن
أَ ْخ َ َ
أُ ْخ ِ
ت َن ِم ٍر َ -ي ْسأَ ُل ُه َع ْن َيش ٍء َرخ ُه ِمنْ ُه ُم َع ِ
ت َم َع ُه
او َي ُة ِيف الص َي ِةَ ،ف َقا َ َ :ن َع ْمَ ،ال ْي ُ
ْ
اجلُ ُم َع َة ِيف ا َْ
ْ
تَ ،ف َلا َد َخ َل
ت ِيف َم َق ِام َ ،ف َصليْ ُ
ور ِةَ ،ف َلا َسل َم اهماع ُق ْم ُ
مل ْق ُص َ
ت ْ
أَ ْر َس َل إِ َيلَ ،ف َقا َ َ :ال َت ُع ْد َ
اجلُ ُم َع َةَ ،ف َي َت ِص ْل َها بِ َص َي ٍة َحتى
ت ،إِ َذا َال ْي َ
ملِا َف َع ْل َ
ِ
َت َكل َم أَ ْو َ
وا َل َا َيةٌ ب ِ َص َيةٍ َحتى
خت ُْر َجَ ،فإِن َر ُسو َ اهللِ
أَ َم َر َنا بِ َذل َك « ،أَ ْن َال تُ َ
َن َت َك ل َم أَ ْو َن ْ
خ ُر َج».
و أخرمها اهماع أمحد يف مسن ه (.)95/4
قا

 :حدثنا عبد الرزاق ،وابن بكر ،قاال :أخربنا ابن مريج ،قا :

أخربين عمر بن عااء بن أيب اخلوار ،...به.
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السادسة :ترصف احلجوري قد يلقى شبهة عىل أيب رم ة
إال حديث واحد ،وقد

بأنه ما عنده

عفه احلجوري ،مع أن أبا رم ة له عدد من أحاديث

روااا اهماع أمحد يف مسن ه (.)228- 226/2
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ويس َع ْن أَ ِيب
قا
َ " :حد َثنَا َوكي ٌع َحد َثنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن إ َياد ْب ِن َلقيط الس ُد ي
ت َم َع َأ ِيب َحتى َأ َت ْينَا النبِ
ت بِ َر ْأ ِس ِه َر ْد َع ِحن ٍاء.
َف َر َأ ْي ُ
ِر ْم َ َة َقا َ َ :خ َر ْم ُ
ودي َعن إِي ِ
ِ
احل َ ْي َ ِم أَ ُبو َقاَ ٍن َوأَ ُبو الن ْ ِ
َحد َثنَا َع ْم ُرو ْب ُن ْ
اد
رضَ ،ق َاالَ :حد َثنَا المْ َم ْس ُع ُّ ْ َ
ِ ٍ
َقا َ َ « :ي ُد الْم ُمعْا ِ الْعُلْيَا أُ م َ
ك َوأَبَا َ َوأُ ْخ تَ َك
ْب ِن َلقيط َع ْن أَ ِيب ِر ْم َ َة َع ْن النبِ ي
َوأَ َخ ا َ ُث م أَ ْد َن ا َ أَ ْد َن ا َ » َو َقا َ َر ُم ٌلَ :يا َر ُسو َ اهلل َا ُؤ َال ِء َبنُو َي ْر ُبو ٍع َق َت َل ُة ُف َي ٍن.
َقا َ « :أَ َال َال َ ْ ِ
ىل أُ ْخ َرى» و َقا َ أَيبَ :قا َ أَ ُبو الن ْ ِ
ت
س َع َ
رض ِيف َح ِدي ِ ِهَ :د َخ ْل ُ
جتن َنفْ ٌ
ب َو َي ُقو ُ َ « :ي ُد ال مْ ُم ْعاِ ا ْل ُع ْل َي ا».
َْ
المْ َم ْس ِج َد َفإِ َذا َر ُسو ُ اهلل
خياُ ُ
محا ٌد َي ْعنِ ا ْب َن َس َل َم َة َع ْن َع ْب ِد املَْ ِل ِك ْب ِن ُع َم ْ ٍري َحد َثنَا
َحد َثنَا ُيو ُن ُس َحد َثنَا َ
ِ
إِياد بن َل ِق ٍ
ت النبِ
خيتَ ِص ُمو َن
اس ِم ْن َربِي َع َة َ ْ
يط َع ْن أَ ِيب ِر ْم َ َة َقا َ أَ َتيْ ُ
َوعن َْد ُه َن ٌ
َ ُ ْ ُ
ك َو َأبُو َ َوأ ُ ْخت ُ َ
ِيف َد ٍع َف َقا َ  « :ا ْلي َ ُد الْعُلْيَا أُ ُّم َ
ك َوأ َ ُخو َ َو َأ ْد َن ا َ َأ ْد َن ا َ » َقا َ َ :فنَظَ َر،
َف َقا َ  « :م ن ا َذا مع َك أَبا ِرم َ َة»َ ،قا َ ُ :ق ْل ُ ِ
لن ِ َعلَي ْ َ
ك َو َال
ت :ا ْبن َ .قا َ « :أَ َم ا إِنهُ َال َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
َْ ِ
اخلا َت ِم .
جت ن َع َل ْي ه» َو َذ َك َر قص َة ْ َ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ت أَ َبا
ويس َقا َ َس ِم ْع ُ
َحد َثنَا أَ ُبو ُن َع ْي ٍم َحد َثنَا ُس ْف َيا ُن َع ْن إ َياد ْب ِن َلقيط الس ُد ي
تَ :ن َع ْمَ .قا َ :
َف َقا َ  « :ا ْب نُ َك َا َذ ا» ُق ْل ُ
ِر ْم َ َة التيْ ِم َقا َ ِمئْ ُ
ت َم َع أَ ِيب إِ َىل النبِ ي
«أ ُ ِ
جت نِ َع َل ْي ِه».
ل نِ َع َل ْي َك َو َال َ ْ
حت ُّب ُه» ُق ْل ُ
تَ :ن َع ْم َقا َ « :أَ َم ا إِن ُه َال َ ْ
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محاد يعنِ ابن س َلم َة َعن َع ِ
ت
اا ٍم َع ْن أَ ِيب ِر ْم َ َة َقا َ أَ َتيْ ُ
ْ
َحد َثنَا ُيو ُن ُس َحد َثنَا َ ٌ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
خيتَ ِص ُمو َن ِيف َد ِع ا ْل َع ْم ِد َف َس ِم ْعتُ ُه َي ُقو ُ :
اس ِم ْن َربِي َع َة َ ْ
َر ُسو َ اهلل
َوعن َْد ُه َن ٌ
«أُ م َك َوأَبَا َ َوأُ ْخت َ َك َوأ َ َخ ا َ ُث م أَ ْد َن ا َ َف أَ ْد َن ا َ » ُثم َقا َ َ :فنَظَ َر ُثم َقا َ « :م ْن َا َذ ا
م ع َك يا أَبا ِرم َ َة» َف ُق ْل ُ ِ
جتن ِ َعلَي ْ ِه»َ ،قا َ :
لن ِ َعلَي ْ َك َو َال َ ْ
ت :ا ْبن َ .قا َ « :أَ َم ا إِنهُ َال َ ْ
َ َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
َفنَظَر ُا َفإِ َذا ِيف ُن ْت ِ ِ ِ ِ ِ
ت :أَ َال أُ َد ِاو َ
يك
حل َا َم ِة َف ُق ْل ُ
ض َكتفه م ْ ُل َب ْع َرة ا ْلبَع ِري أَ ْو َبيْ َضة ا ْ َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
هي ا ال ذ ي َو َ َع َه ا».
منْ َها َيا َر ُسو َ اهللَ ،فإِنا أَ ْا ُل َب ْيت ُناَ يب ُ
بَ .ف َقا َ ُ « :ي َد او َ

حد َثنَا ِا َشاع بن َعب ِد المْم ِل ِك و َعفا ُن َق َاال :حد َثنَا ُعبي ُد اهلل بن إِي ٍ
اد َحد َثنَا إِ َيا ٌد
ْ ُ َ
َْ
َ
َ
ُ ْ ُ ْ
َ
َ
َف َلا َرأَ ْيتُ ُه َقا َ ِيل أَ ِيب:
ت َم َع أَ ِيب َن ْح َو َر ُسو ِ اهلل
َع ْن أَ ِيب ِر ْم َ َة َقا َ  :ا ْن َا َل ْق ُ
َ .فا ْق َش ْع َر ْر ُا
تَ :الَ .ف َقا َ ِيل أَ ِيبَ :ا َذا َر ُسو ُ اهلل
َا ْل َت ْد ِري َم ْن َا َذا؟ ُق ْل ُ

َشيْئا َال ُي ْشبِ ُه الن َ ِ
رش َل ُه َو ْف َر ٌة.
ْت أَظُ ُّن َر ُسو َ اهلل
ني َقا َ َذا َ َ .و ُكن ُ
ِح َ
اسَ .فإ َذا َب َ ٌ
ان َأ ْخ َرض ِ
َقا َ َعفا ُن ِيف ح ِدي ِ ِهُ :ذو و ْفر ٍة ،و ِهبا ردع ِمن ِحن ٍاءَ ،ع َلي ِه َثوب ِ
انَ ،ف َسل َم
ْ َْ
َ َ َ َ َ ْ ٌ ْ
َ
َ
َقا َ ِألَ ِيب « :ا ْب نُ َك َا َذ ا»
َع َليْ ِه أَ ِيبُ ،ثم َم َل ْسنَا َفتَ َحد ْثنَا َسا َعةُ ،ثم إِن َر ُسو َ اهلل
َقا َ  :إِي َو َر يب ا ْل َك ْع َبةَ ِ.قا َ َ « :ح ق ا»َ .قا َ َ :أ ْش َه ُد بِ ِهَ .فتَ َبس َم َر ُسو ُ اهلل
ل نِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ احكا م ْن َثبْت َشبَ ِه بِأَ ِيب َوم ْن َحلف أَ ِيب َع َيلُ ،ثم َقا َ « :أَ َم ا إِن ُه َال َ ْ
َع َل ْي َ
جتن ِ َعلَي ْ ِه» َقا َ َ :و َق َرأَ َر ُسو ُ اهلل ( :ﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ) َقا َ :
ك َو َال َ ْ
ِ
ني َكتِ َفيْ ِهَ ،ف َقا َ َيا َر ُسو َ اهلل :إِ يين َألَ َ
الر َما ِ أَ َال
الس ْل َع ِة َب ْ َ
ط ُّ
ب ي
ُثم َن َظ َر إِ َىل م ْ ِل ي
أُ َع ِ
اجلُ َها َل َكَ .قا َ َ « :ال ؛ طَ بِ ي بُ َه ا ال ِذ ي َخ َل َق َه ا»".
وأعاد اهماع أمحد بعض اذه األحاديث يف( ،)163/4ويف بعض
األحاديث يف املو عني" :كنت مع أيب" ،ويف بعضها" :ومع
فيجوز أن اذا االختيف من بعض الرواة.

ابن يل"،
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واحلاصل :أن حديث أيب رم ة املنتقد الصحيال ،وله أحاديث أخر أخرمها
اهماع أمحد يف مسن ه كا أسلفت.
فكيف مع كل اذا يورد يف قسم عيف املفاريد؟ّ!
قال أبو عبد الرمحن:
أبو ريمة

.

ذكر له احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )12041حدي ا واحدا
فقا ومن مسند أيب ريمة عن النب
ريمة ،فقا  :اليت اذا الصية مع النب

د /حديث اىل بنا إماع لنا يكنى أبا
 ،وكان أبو بكر وعمر يقومان يف

الصف املقدع احلديث.
د /يف الصية ( ) 1007عن عبدالوااب بن نجدة عن أشعث بن شعبة عن
املنها بن خليفة عن األزرق بن قيس قا اىل بنا إماع لنا فذكره.
وترمم احلافظ بن حجر يف اإلصابة رقم ( )9976وذكر حدي ه اذا.
وقا يف التقريب  :احايب ،له حديث.
وترمم له ابن األثري يف أس الاابة رقم ( )5910وذكر حدي ه اذا،
وترمم له أبو نعيم يف معرفة الصحابة رقم ( )3210وذكر حدي ه اذا،
وترمم له احلافظ اململي يف تهذيب الكمال وذكر حدي ه اذا وكلهم ال
يذكرون له غري اذا احلديث.
وقا اخلملرم يف خالصة تذهيب تهذيب الكمال أبو ر يمة بتحتانية بعد
الراء املكسورة احايب له حديث وعنه األزرق بن قيس.
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وقا ابن منده يف الكنى رقم ( :)2878ويف الصحابة أبو ريمة إماع
مسجد احلارثيني اىل مع النب

وذكر حدي ه من طريق املنها بن خليفة

عن األزرق عن أيب ريمة وكذا ترمم له يف الصحابة .وقا الذاب  :أبو ريمة له
احبة عنه األزرق بن قيس يف تاريخ اإلسالم حوادث سنة ( )120وذكره ابن
حبان يف الثقات ( )454/3وقا  :أبو ريمة ثقة كويف عن األزرق بن قيس،
روى عن األنصاري .
واحلافظ ابن ك ري ذكر حدي ه يف جامع املساني والسنن وقا  :روى
حدي ه املنها عن األزرق بن قيس ق ا اىل بنا فذكره ،كل اؤالء يذكرون أن
اذا احلديث حديث أيب ريمة.
وذكره العين يف خنب األفكار ( )508/4فقا  :واحلديث أخرمه أمحد
بن اارون املصييص عن أشعث بن شعبة عن املنها بن خليفة عن األزرق بن
قيس قا  :اىل بنا أبو ريمة فذكره.
ومن األسس املهمة الت يعرف هبا الرواة و ُي َم يملون هبا النظر يف الرواة

عنهم ويف اذا املو ع أزرق بن قيس روى عن أيب ريمة و نر من ذكر يف
ترمجته يف تهذيب الكمال وغريه مما ا طلعنا عليه من كتب ال امم من أثبت
روايته عن أيب رم ه.
وإليك بيان ذلك:
احلافظ اململي ،وتبعه احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب ذكر يف
ترمجة أيب ريمة أنه روى عنه األزرق بن قيس و يذكره من الرواة عن أيب
رم ه.
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وقا احلافظ الذاب يف تاريخ اإلسالم حوادث سنة ( :)120األزرق بن
قيس كويف ثقة روى عن أيب ريمة ،واو حديث عيف فيه منها بن خليفة
عيف ،عفه ابن معني وغريه ،وقا البخاري :حدي ه منكر .وقا ابن حبان:
يتفرد باملناكري عن املشااري ،ال لوز االحتجاج به.
وقا الذاب

يف تعليقه عىل مست رك احلاكم حتت حديث رقم

( :)1009املنها

عفه بن معني وأشعث فيه لني واحلديث منكر ،وكان اذا

القدر من إثباا األئمة أن اذا احلديث حديث أيب ريمة ،وإثباا أن األزرق بن
قيس راوي احلديث عن أيب ريمة روايته عنه مذكورة مشهورة ،و نر يف كتب
ال امم من نقل روايته عن أيب رم ة ،ويبعد أن اؤالء األئمة كلهم با فيهم
احلافظ اململي أخذوا من نسخة مصحفة وما عرفوا ذلك التصحيف.
كان اذا القدر كافيا هقناع املُ ْس َت ْد ِر عن ركوب الصعب والذلو من أمل
إلاد استدرا ولو بالباطل!
حتى محله تكلف ذلك على:
 اهتيان بأحاديث ليست أليب رم ه الذي اختار او القو أن احلديث
حدي ه!.
 ومعلها من حدي ه عىل عادته يف م ل اذه ال كيباا.
وقد ذكر أبو داود عقب اذا احلديث رقم ( )1007قا  :وقد قيل أبو أمية،
مكان أيب رم ة ،فعلق الشيخ العباد يف رشحه املنشور بصوته عىل سنن أيب
داود قا  :يعن أنه ماء بد أيب رم ه أبو أمية ،وأبو أمية قريب من أيب رم ة من
ناحية التصحيف ...إلخ.
قلتُ :وأقرب من ذلك تصحيف أيب ريمة إىل أيب رم ه أو العكس.
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وملا كان األمر كذلك ذكرا مسند أيب ريمة كا ذكره احلافظ اململي
وغريه ،وسقت احلديث من املصدر الذي أخذ منه احلافظ اململي وغريه من
سنن أيب داود فسقت احلديث بتامه بلفظ أيب داود ُمافظة عىل ما يف النسخة
املومودة لدينا الت أ ّيداا ابن حجر وأن ما فيها او الصواب ،و
احلافظ

ياعن

فيا نقله أولئك ا ل قاا أن ااحب احلديث أبو ريمة ،بل رصح

يف النكت الظراف عىل حتفة األشراف حتت حديث أيب ريمة رقم
( ) 12041أنه تصحيف وحتريف أي تصحف أبو رم ه إىل أيب ريمة.
والقو بأنه ُمتمل التصحيف من أيب ريمة إىل أيب رم ة ،عكس قو ابن
حجر ،وموافقة لقو من ع ر عليه قبل ابن حجر وارد ،ويقوي با أو حناه أن
أزرق بن قيس روى عن أيب ريمة ،و نر له رواية عن أيب رم ة.
وملا كان كذلك فقد أوردا يف كتايب املفاري

مسند أيب ريمة كا او

قو أولئك األئمة وأبقيت احلديث من سنن أيب داود وتلك املصادر املذكورة
كا ا أبو رم ة.
وأوردا حديث من يكنى بأيب رم ة خيف اذا احلديث سندا ومتنا
يف صحيح املفاري

وليس الراوي عنه فيه األزرق بن قيس الذي روى عن أيب

ريمة اذا احلديث الضعيف  .وقيل فيه إنه أبو رم ة ،ال سيا وممن يكنى بأيب
رم ة يف كتب ترامم الصحابة أك ر من واحد.
وبعد هذا البيان فإن لي على املستدرك مالحظات مهمة وهي:
أوال :أنه نقل عن احلافظ اململي من حتفة األشراف مسند أيب ريمة أنه بعد
أن ذكر حديث أيب ريمة من طريق أشعث بن شعبة عن املنها بن خليفة عن
األزرق بن قيس عن أيب ريمة قا اململي تابعه ع ان بن عمر عن املنها .
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قلتُ :ورواية ع ان بن عمر عن املنها بن خليفة مذكورة يف ترمجته

من تهذيب الكمال ويف ترمجة أشعث من تهذيب الكمال أيضا.

وقا احلافظ ابن حجر إنا تابعه ع ان عن أشعث عن املنها فالضمري
لعبدالوااب (أي) تابع عبدالوااب قلت :و نجد يف ترمجة ع ان بن عمر بن
فارس اذا أنه روى عن أشعث بن شعبة  ،وال ذكر يف ترمجة أشعث أن ع ان
اذا من الرواة عنه.
وإنا ذكر من الرواة عن أشعث عبدال وااب بن نجدة واذا يفيد أن
ع ان بن عمر وأشعث بن شعبة تتابعا عىل رواية احلديث عن املنها عن
األزرق.
وملا ذكر اململي اذه املتابعة ذكر ما خيالفها وا رواية أمري املؤمنني يف
احلديث شع بة بن احلجاج فقا  :ورواه شعبة عن األزرق بن قيس قا سمعت
عبداهلل بن رباح األنصاري حيدث عن رمل من أاحاب النب

أي ببعض

اللفظ املذكور عند أيب داود من تلك املتابعة عن املنها واو قو اذا
الصحايب املبهم أن رسو اهلل

اىل العرص فقاع رمل يصيل فرخه عمر

فقا له :املس فإنا أالك أال الكتاب أنه
رسو اهلل

يكن لصيهتم فصل فقا

 « :أحسن ابن اخلااب».

واحلديث ساقه املُ ْستَ ْد ِر

نفسه من مسن أمح

( )568/5بسند

احيال عن احايب مبهم ،فا مربر االستدرا به عىل احلديث الذي خرمته
يف ضعيف املفاري

عن أيب ريمة ال سيا وقد أبان احلافظ اململي اختيفا بني

السند الذي ساقه شعبة عن األزرق عن عبداهلل بن رباح عن الصحايب املبهم
واذا اآلخر واذا سند احيال ولفظه عند أمحد خمترص.

أبو ريمة ﮔ

'
(665

وبني رواية املنها عن األزرق عن أيب ريمة أو أيب رم ة وحدي ه قا
البخاري والذاب  :منكر ،وفيه املنها بن خليفة عيف ،ولفظه ماو عن
اللفظ الذي ساقه شعبة.
وانظر كيف يتجاال املُ ْستَ ْد ِر اذه الفوارق كلها ويضيف حديث اذا
الصحايب املبهم إىل مسند أيب رم ه أو أيب ريمة ويستدر به عىل أن أبا ريمة
ليس حدي ه مفردا.
َ
مسالك
اذا واهلل عجيب مدا! واو ديدن الشيخ ربيع انا فقد سلك
مستنك رة منها ما ترى انا ويف موا ع من اذه التلفيقاا.
وكذا ساق عددا من األحاديث حتت مفرد أيب ريمة اذا ،واستدر هبا و
يذكر من َترمم أليب ريمة يف كتب الصحابة أ ا من أحادي ه غري ما أرشنا إليه أنه
عن احايب مبهم.
والظاار من انيع اململي أنه ذكره لبيان اختيف سنده ومتنه واحابيه،
وأنه أثبت من مسند أيب رم ة أو أيب ريمة وانيع أئمة العلل نظري ذلك ك ري.
وحديث أيب ريمة اذا

عيف السند ،منكر املتن ،وفيه زياداا خمتلفة

عىل ما يف صحيح مسلم ( )883عن معاوية
فاالستشهاد بحديث معاوية

كا ييحظ ذلك،

حلديث أيب ريمة حتميل له يف غري مو عه،

وإذا اتفق يف بعض األلفا فقد اختلفا يف بعضها ،وعليه فا اتفقا فيه يتن فيه
ُ
حديث معاوية ملا سبق بيانه ،أما سوقه لبعض الشوااد حلديث أيب رم ة ،فنقو
له:
ثبت عرشك ثم انقش ،فكيف تسوق شوااد حلديث احايب تأيت به أنت
غري الذي نحن أوردناه ،ثم جتمع شوااد حلدي ه فيصري غلاا منك مركبا.
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أبو زهري النمري
" - 183أبو زاري النمري.
م مم يف

اإلصابة

( ،)9947و االستيعاب

( ،)3000و أس

الاابة (. )5919
قا اهماع أبوداود

حدثنا

رقم (:)938

الوليد بن عقبة الدمشق

وُممود بن أيب خالد قاال :حدثنا

الفريايب ،عن ابيال بن ُمرز احلميص ،حدثن أبو مصبال املقرائ  ،قا  :كنا
نجلس إىل أ يب زاري النمري وكان من الصحابة يف حتديث أحسن احلديث،
فإذا دعا الرمل منا بدعاء ،قا  :اختمه بآمني ،فأن خمني م ل الاابع عىل
الصحيفة.
قا أبوزاري :أخربكم عن ذلك ،خرمنا مع رسو اهلل
عىل رمل قد ألال يف املسألة ،فوقف النب

 .ذاا ليله فأتينا

 .يستمع منه فقا النب

.

«أ ومب إ ن ختم» ،فقا رمل من القوع :بأي يشء خيتم ،قا  :بآمني؛ فإنه إن
ختم بآمني فقد أومب ،فانرصف الرمل الذي سأ النب

 ،فأتى الرمل

فقا  :اختم يافين بآمني وأبرش.اام
وأخرمه الارباين ( )296/22والبخاري يف التاريخ الكبري يف الكن
منه ( )32/8وابن ايب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )119/3كلهم من طريق
ُممد بن يوسف الفريايب عن ابيال بن ُمرز.

أبو زهري النمري
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قا الذاب  :تفرد عنه ُممد بن يوسف الفريايب.
قلت  :او جمهو عني ،ذكره ابن حبان يف الثقات وتفرد عنه الفريايب
فاحلديث عيف.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 - 1قا الذاب " :ابيال بن ُمرز ،عن أيب مصبال وغريه ،وعنه الفريايب،
وثق" .
وقا احلافظ فيه :مقبو .
واذه طريقة اذين احلافظني يف التالب فيمن يوثقه ابن حبان من اذا
النوع ،ال يالقان عليه لفظ اجلهالة كا يفعل احلجوري.
 - 2حلذ ا الصحايب ثيثة أحاديث ،منها حدي ان ذكرمها ابن األثري واحلافظ
ابن حجر.
قا ابن األثري يف أس الاابة

يف ترمجة زاري رقم (" :)5915وأما ابن

منده ،وأبو نعيم فجعيمها واحدا".
وذكر حديث اجلراد ،وخمني.
وأما احلافظ ابن حجر فإنه أورد يف اإلصابة يف الكنى  -ترمجة أيب
زاري( )75/7رقم( ،) 454فذكر اذا احلديث حديث التأمني بكامله ،وأورد
عقبه حديث اجلراد بنصه.
وكذلك انع أبو نعيم يف معرفة الصحابة
(.)3219

( )2898/5ال مجة

+
)668
وأما ابن عبد الرب فإنه أورد ترمجة أيب زاري يف

االستيعاب

برقم( ،)3003واقترص عىل ذكر حديث « :ال تقتلو ا اجلراد» احلديث.
لكن ذكر قبله ب مجتني :أبوزاري األناري .وقيل :النمريي ،وقيل:
التميم  .حدي ه عن النب

يف الدعاء ،وفيه « :إذا دعا أحدكم فليخ ت م

ب آمني».
فللعاقل املنصف أن يتساء  :ملاذا يترصف احلجوري اذا الترصف
التريب ،يرى يف مصادره األساسية أن حلذا الصحايب حدي ني فيتجاال ذلك،
فيأخذ حدي ا واحدا؛ ليدخل اذا الصحايب وحدي ه يف قسم عيف املفاريد.
بل من مصادره يف اذا احلديث املنتقد الارباين يف الكبري  ،و اآلحاد
واملثاني البن أيب عاام ،وفيها احلدي ان السابق ذكرمها.
بل إن ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )374/9ينقل عن أيب
زرعة

أن حلذا الصحايب ثيثة أحاديث ،وإذا كان احلديث املنتقد عيفا؛

فإن احلدي ني اآلخرين اححها األلباين.
حديث اجلراد يف الصحيحة برقم( ،)2428ورد عىل احلي م تضعيفه
بمحمد بن إساعيل بن عباس ،بأن له متابعا ،واو :سعيد بن عمرو احلرضم ،
واو احل صم  ،واو شيخ ،كا قا أبو حاتم .وقا احلافظ ابن حجر :سعيد
اذا مقبو  .وقا الذاب يف الكاشف  :ادوق.
فاحلديث حسن عىل أقل األحوا .
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- 3وأما احلديث ال الث واو يف الدعاء عند أخذ املسلم مضجعه تأسيا
 ،رواه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب رقم(.)5054

بالنب

ِ
ٍِ
حي َيى ْب ُن َحسا َن َحد َثنَا
قا
يييس َحد َثنَا َ ْ
َ :حد َثنَا َم ْع َف ُر ْب ُن ُم َسافر التين ُّ
مح َمل َة َع ْن َث ْو ٍر َع ْن َخالِ ِد ْب ِن َم ْع َدا َن َع ْن أَ ِيب األَ ْز َا ِر األَ ْن َا ِر يي أَن
حييَى ْب ُن َ ْ
َْ
ت َم نْبِ ،
َر ُسو َ اهلل
كَا َن إِ َذا أَ َخ َذ َم ْض َج َع ُه ِم َن الل ْي ِل َقا َ « :بِ ْس ِم اهلل َو َ ْع ُ
ِ
ِ
اينَ ،وفُك ِر َا ِ
الل ُهم ا ْغ ِفر ِىل ذَنْب ِ َ ،وأَ ْخ ِسئ َشيْا َ ِ
ىل».
ي األ َ ْع َ
امعَلْن ِف الند ي
اين َو ْ
ْ
ْ
أل ْا َو ِاز ُّى َع ْن َث ْو ٍر َقا َ َأ ُبو ُز َا ْ ٍري ا َ
مها ٍع ا َ
أل ْن َا ِر ُّي.
َقا َ َأ ُبو َد ُاو َدَ :ر َوا ُه َأ ُبو َ
ورواه الارباين يف املعجم الكبري ( )298/22حتت ترمجة" :أيب زاري
األناري وأبو األزار".
قا

 :حدثنا أمحد بن املعىل الدمشق  ،ثنا عبد اهلل بن يمليد بن راشد

املقري ،ثنا ادقة بن عبد اهلل ،عن ثور بن يمليد ،ح وحدثنا ُممد بن عبد اهلل
احلرضم  ،ثنا ُممد بن أبان الواسا  ،ثنا ُممد بن الملبرقان ،عن ثور بن
إذا أخذ
يمليد ،عن خالد بن معدان ،عن أيب زاري األناري قا  :كان النب
مضجعه قا  « :اللهم اغفر يل َذنْب ِ ْ ،
واخ ِمل الشياان ،وفُك ِرااين ،وث يقل ِميملاين ،
وامعلن يف الند يي األعىل».
فهذا احلديث احيال ،رما أيب داود ثقاا إال معفر بن مسافر قا فيه
احلافظ ابن حجر " :ادوق وربا أخاأ" .وقا الذاب  :فيه" :ادوق".
فيجرب اذا بإسنادي الارباين.
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واححه األلباين يف صحيح أبي داود املخترص برقم(،)5054- 4226
وعىل اذا في يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه املنتقد يف قسم

عيف

املفاريد وال احيال املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
أبو زاري النمري.
اململي يف حتفة األشراف حدي ا واحدا وأخرج له أبو داود
ذكر له احلافظ ّ
يف سننه اذا احلديث الواحد رقم ( )938أن النب

سمع رمي يدعو قد

ألال يف املسألة فقا « :أومب إن ختم» فقا رمل من القوع بأي يشء خيتم؟
ّ
قا  « :بآمني فإنه إن ختم بآمني فقد أومب».
وذكره احلافظ بن حجر يف ترمجة أيب زاري من اإلصابة وابن عبدالرب
يف االستيعاب رقم ( )140من الكنى عىل اختيف يف نسبه.
وسند احلديث ضعيف فيه ابيال بن ُمرز املقرائ جمهو .

قا احلافظ يف ترمجته من تهذيب التهذيب " :روى عن عمرو بن قيس
السكوين وأيب مصبال املقرائ وعنه ُممد بن يوسف الفريايب .ذكره ابن حبان
يف الثقات ".اام
وقا الذاب يف امليزان " :تفرد عنه ُممد بن يوسف".اام
وبه عف احلديث األلباين يف ضعيف أبي داود واو أيضا يف ضعيف
اجلامع .

أبو زهري النمري

'
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ومىض املُ ْستَ ْد ِر يدافع عن مهالة ابيال با ال طائل حتته واو نفسه قد

ّعف ببعض جماايل احلا كا تقدع النقل عنه يف ذلك ،أما ابيال فوا ال
من ترمجته أنه جمهو كا ترى.
ومن املناسب انا نقل كيع العيمة األلباين

عىل اب يال بن ُمرز انا

فقد قا عىل احلديث :اذا إسناده عيف ابيال اذا جمهو  ...إىل أن قا :
قا الذاب  " :تفرد عنه ُممد بن يوسف الفريايب" ،واذا معناه عنده أنه
جمهو  ،واو كذلك فإنه

يوثقه غري ابن حبان وقا

احلافظ يف

التقريب ":مقبو ".اام
وهذا هو الصواب ال كما يقول املُسْتَ ْرِك.
والقصد انا قبل الرد أن أثبت أن حديث أيب زاري اذا الذي أوردته يف
 ،و عفه أيضا املُ ْستَ ْد ِر بقوله:
عيف املفاريد عفه األلباين

ا م313م":إن حلذا الصحايب ثيثة أحاديث وإذا كان احلديث املنتقد عيفا فإن
احلدي ني اآلخرين اححها األلباين".اام
قد بدا يل بعد ذلك اندرامه حتت أاو ت بت متنه ،ما عدا قوله « :فإن خمني
م ل الاابع عىل الصحيفة» ،فليس حلا يف تلك األاو شااد  ،ويبقى ذكر اذا
الصحايب انا بتري ذكر حدي ه ،أما حدي ه فيُعاد إن شاء اهلل تعاىل باسمه
وشوااده يف صحيح املفاري واذه األاو كنت ع ّلقتها قديا عىل الابعة
األوىل من ضعيف املفاري

إعدادا حلا إىل اذه ال انية.

وا حديث أيب موسى األشعري

أن النب

قا « :إذا اليتم

فأقيموا افوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربوا وإذا قا غري املتضوب
عليهم وال الضالني فقولوا خمني لبكم اهلل» .أخرمه مسلم رقم (.)404
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والفاحتة :محد وثناء ومتجيد وسؤا بدليل حديث أيب اريرة
النب

أن

قا  « :قا اهلل تعاىل :قسمت الصية بين وبني عبدي نصفني ولعبدي

ما سأ فإذا قا العبد :احلمد هلل رب العاملني  ،قا اهلل تعاىل  :محدين عبدي .
فإذا قا  :الرمحن الرحيم ،قا اهلل :أثنى عيل عبدي .فإذا قا  :مالك يوع الدين ،
قا اهلل :جمدين عبدي .وإذا قا  :إيا نعبد وإيا نستعني  .قا اهلل  :اذا بين
وبني عبدي ولعبدي ما سأ  .فإذا قا  :اادنا الرصاط املستقيم رصاط الذين
أنعمت عليهم غري املتضوب عليهم وال الضالني ،قا اهلل :اذا لعبدي ولعبدي
ما سأ » ،والشااد من احلديث أن الفاحتة تشمل عىل دعاء اهلل تعاىل فأمر
بالتأمني عىل ذلك ووعد باهمابة.
وأخرج البخاري رقم ( )780ومسلم رقم ( )410عن أيب اريرة
النب

أن

قا « :إذا قا اهماع وال الضالني فقولوا خمني فمن وافق تأمينه تأمني

امليئكة غفر له ما تقدع من ذنبه».
واذا يراد يف قوله :أومب أي :ومبت له اجلنة ومن غفر اهلل له ذنبه أدخله
اجلنة بدليل قوله تعاىل :و (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ )ظظظ[ ل ق

ة]284:ظ ،فمن غفر اهلل له ال يعذبه.

ومن ذلك ما أخرمه البخاري رقم ( ،)2467 ، 173عن أيب اريرة أن النب
قا « :إ ن رمي رأى كلبا يأكل ال رى من العاش فأخذ الرمل خفه فجعل
يترف له به حتى أرواه فشكر اهلل له فتفر اهلل له فأدخله اجلنة» .وحلذا حسد اليهود
املسلمني ملا اختص اهلل به املسلمني من الرمحة واجلنة ،فقد اال عند ابن
مامه رقم ( )856والبخاري يف األدب املفرد رقم ( )988عن عائشة
النب

أن

قا  « :ما حسدتكم اليهود عىل يشء ما حسدتكم عىل السيع

و التأمني».

أبو زهري النمري

ونعود لبيان انيع املُ ْستَ ْد ِر

أيب األزار األناري أن النب

'
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فإنه او نفسه أورده مستدركا به من حديث
كان إذا أخذ مضجعه من الليل قا « :بسم اهلل

و عت منب  » .....احلديث.
فأنت ترى أنه أورده من حديث أيب األزار أو أيب زاري األناري وحدي نا
املفرد عن أيب زاري النمريي من طريق ابيال عن أيب مصبال والذي أ افه إليه
املستدر من طريق ثوير بن يمليد عن خالد بن معدان عن أيب األزار أو أيب
زاري األناري.
وأ اف إىل مسند أيب زاري النمريي حديث أومب إن ادق ،وحديث:
« ال تقتلوا اجلراد فإنه مند اهلل» .الذي من مسند األناري كا يف األوسط
للارباين رقم ( )9277مع أنه نقل اخليف فيه من اإلصابة البن حجر فقا
احلافظ عقب حديث اجلراد  :وتقدع يف حديث حييى بن نفري يشء من اذا
وحيتمل أن يكون او أبا زاري بن معونة املتقدع ذكره فإنه نمريي.
ونقل من أس الاابة البن األثري قوله :وأما ابن منده وأبو نعيم
فجعيمها واحدا و ينقل ما قبل اذا القو وما بعده وقد قا ابن األثري عقب
حديث ال تقتلوا اجلراد أخرمه أبو عمر ومعله غري أيب زاري األناري الذي
قبل اذا بأربع ترامم وأما ابن منده وأبو نعيم فجعيمها واحدا .
فاملستدر نقل ما يوافق رأيه فجعلها واحدا وتر ما خيالفه من التفريق
بينها! وقو ابن ابن األثري :أخرمه أبو عمر ومعله غري أيب زاري األناري؛
وا ال لكل من قرأ االستيعاب
يكنون بأيب زاري .

البن عبدالرب فإنه فرق بني مخسة ممن
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فقا رقم ( )140يف الكنى  :أبو زاري األناري ،وقيل :النمريي ،وقيل:
التميم  ،حدي ه يف الدعاء وفيه« :إ ذا دعا أحدكم فليختم بآمني» قا  :وليس
إسناد حدي ه بالقائم .فف قوله :حدي ه ،ترصيال أن له حدي ا واحدا يف الدعاء.
وقا بعده برقم ( )141أبو زاري بن أسيد بن معونة وقا بعده برقم
( )143ال قف  ،وقا بعده برقم ( )144أبو زاري النمريي قيل اسمه حييى بن
نفري روى عن النب

 « :ال تقتلوا اجلراد».

وتقدع أن ابن حجر يف اإلصابة

معل حديث « ال تقتلوا اجلراد» من

حديث أيب زاري النمريي وقا قيل او األناري وزاد احتاال خخر أنه حيتمل
أنه من حديث أيب زاري بن معونة وملا رأى املستدر اذا اخليف يف اؤالء
املكنني بأيب زاري وأحادي هم ب من أس الاابة قو ابن منده وأيب نعيم
وقا  :وذكر حديث اجلراد وخمني مومها أن ابن األثري ذكرمها يف مسند واحد.
وقد فرق ابن األثري بني احلدي ني فذكر حديث اجلراد يف ترمجة أيب زاري
النمريي وذكر حديث اخلتم بآمني يف ترمجة األناري! واملستدر لو ذكر ما
لتبني للقارئ.
ذكره ابن األثري كامي ّ
لكن دلس عن ابن األثري ذلك بقوله :وذكر حديث اجلراد وخمني فالقارئ
يظن أ ا من حديث احايب واحد واألمر عىل خيف ذلك ومع من ترى من
األئمة فقد فرقوا بني اذه األحاديث وأاحاهبا واختلفوا فيهم اختيفا شديدا إال
أن الشيخ ربيعا ذ ّللها كلها لربنامج الدمج بدون أن يكلف نفسه أي مهد يف
حترير الصواب ،ومعل ال يثة كلها يف مسند واحد واو ااحب احلديث
املفرد الذي أوردناه يف عيف املفاريد.

أبو زهري النمري

'
(675

وأحكاع املحدثني عىل من يركب أحاديث احابة آلخرين ويلملق املتون
ويلفق بني املتفرقاا شديدة يك ر من التجريال الشديد هبا ابن حبان يف كتاب
املجروحني فمن يضع اذه ال كيباا قد حيكمون عليه أنه متهم أوم و أو
عىل األقل عيف إن كان ادر منه ذلك غفلة أو وراق سوء يدس عليه.
تنبيه:
حديث « :ال تقتلوا اجلراد فإنه مند اهلل» أخرمه الارباين يف األوسط رقم
( )9277من حديث أيب زاري األناري اكذا او يف األوسط وقا  :تفرد به
إساعيل بن عياش .
اكتفى املُ ْستَ ْد ِر بقوله حديث اجلراد يف الصحيحة رقم ( )2428ورد
الشيخ األلباين عىل احلي م تضعيفه بمحمد بن عباس بأن له متابعا واو
سعيد بن عمر احلرضم واو احلميص واو شيخ كا قا أبو حاتم ،وقا
احلافظ ابن حجر :سعيد اذا مقبو  .وقا الذاب يف الكاشف  :ادوق ،
فاحلديث حسن عىل أقل أحواله.اام
قلتُ:

ينفرد احلي م بتضعيفه  ،فقد قا احلافظ ابن ك ري يف تفسري خية

( 133األعراف) :غريب مدا.
ونقل املناوي يف فيض الق ير إعي احلي م وأق ّره ،ورممل له السيوط

يف اجلامع الصاري بم( :ض) لضعفه.

ونقل الشيخ األلباين تضعيف املناوي للحديث تبعا للهي م  ،و ينقله
املُ ْس َت ْد ِر .
وبوب اهماع البخاري يف كتاب الذبائال والصيد من صحيحه باب أكل
ّ
اجلراد رقم ( :)5495حدثنا أبو الوليد قا  :حدثنا شعبة عن أيب يعفور قا :
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سمعت ابن أيب أوف

قا  :غملونا مع رسو اهلل

سبع غملواا أو ستا،

كنا معه نأكل اجلراد .وأخرمه مسلم رقم ( )195ويف الباب حديث ابن عمر
أن النب

قا « :أحلت لنا ميتتان ودمان ،فامليتتان احلوا واجلراد ،

والدمان الكبد والاحا » أخرمه يف أمحد يف املسن

( )97/2واو

يف الصحيحة لأللباين رقم ( ،)1118واال عن عمر عند عبدالرزاق
( )8750والبيهق ( )258/9أنه قا  :وددا أن عندنا منه قفعة.
وقا احلافظ يف فتح الباري رشح حديث ابن أوف :أمجع العلاء عىل
مواز أكله بتري تذكية.
وقا الدمريي يف حياة احليوان عقب حديث ال تقتلوا اجلراد :إن اال
أراد به ما يتعرض هفساد الملرع وغريه ،فإن تعرض لذلك ماز دفعه بالقتل
وغريه.
قلتُ :من الزع مواز أكله بتري تذكية بالسنة ،واهمجاع أنه يقتل فيؤكل

كا يف حديث ابن عمر« :أحلت لنا ميتتان» فتأمل.

اذا كله ،وقارنه بقو اهماع ابن ك ري يف احلكم عىل حديث « ال تقتلوا
اجلراد» قا  :غريب مدا ،وحلذا قا

النووي

يف رشح احلديث

من صحيح مسلم  :وأمجع املسلمون عىل إباحته ،ثم قا  :الشافع وأبو
حنيفة وأمحد واجلااري :حيل؛ سواء ماا بذكاة ،أو باااياد مسلم ،أو
جمويس .أو ماا حتف أنفه؛ سواء قاع بعضه ،أو أحدث فيه سبب.
وقا مالك يف املشهور عنه ،وأمحد يف رواية :ال حيل إذا ماا بسبب بأن
يقاع بعضه أو يسلق أو يلقى يف النار حيا أو يشوى ،فإن ماا حتف أنفه أو يف
وعاء

حيل واهلل أعلم .انتهى

أبو زهري النمري

'
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 « :كان إذا أخذ مضجعه من الليل قا  :بسم اهلل و ع ت
وأما حديث أنه
منب » احلديث .فإن احابيه عند أيب داود بالرقم الذي نقل منه املُ ْستَ ْد ِر

( )5054عن أيب األزار ،ونقل أبو داود االختيف فيه ،فقا  :رواه أبو مهاع
األاوازي عن ثور قا  :أبو زاري األناري .قا ااحب عون املعبود :قا
املنذري  :وقا أبو القاسم البتوي يف معجم الصحابة  :أبو األزار و
ينسب روى عن النب

حدي ا وال أدري له احبة أع ال ،وذكر له اذا

احلديث .انتهى
ففي هذا وغريه مما سبق عدة فروق بني األحاديث وأصحابها:
أن احايب اذا احلديث يف دعاء النوع او أبو األزار كذا او يف سنن أيب
داود بالرقم الذي نقله منه املُ ْس َت ْد ِر ( ،)5054وكذا قا البتوي كا يف رشح
احلديث من عون املعبود

قا  :قا

املنذري وقا أبو القاسم البتوي

يف معجم الصحابة أبو األزار و ينسب روى عن النب

حدي ا ،وال

أدري له احبة أع ال ،وذكر له اذا احلديث.
وكذا أخرج اذا احلديث احلافظ اململي رقم ( )11859من حتفة
األشراف يف مسند أيب األزار وعنه أوردناه يف صحيح املفاري

رقم (.)257

وليس له يف سنن أيب داود سواه كا يف حتفة األشراف وذكره يف مسنده
ابن األثري يف أس الاابة رقم ( )680وابن حجر يف اإلصابة رقم
( )9550وابن عبدالرب يف االستيعاب

رقم ( )10من الكنى واململي أيضا

يف تهذيب الكمال وابن حجر يف تهذيب التهذيب .
وأن حديث « :ال تقتلوا اجلراد» أخرمه الارباين يف األوسط رقم
( )9277من حديث األناري.
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وأن ااحب حديث« :أومب إن ختم بآمني» ،او أبو زاري كذا او يف سنن
أبي داود رقم (.)938
وكذا أخرج احلديث احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ()12042
يف مسند أيب زاري و تهذيب الكمال للمملي و اإلصابة البن حجر وذكرناه
يف ضعيف املفاري .
فرق بني اؤالء املكنني بأيب زاري ،وأن حديث ال تقتلوا
وأن ابن عبد الرب ّ

اجلراد أخرمه الارباين يف األوسط عن أيب زاري األناري وليس عنده عن
النمريي.
وأنه قد اختلف يف نسب بعضهم  .وبعضهم غري منسوب.
وأن ِذ ْكر الشيخ ربيع حلم يف مسند واحد خيالف ما أخرمه او يف نفس
اذه املسانيد ف اه يف حديث اخلتم بآمني أورده عن أيب زاري النمريي كا عند
أيب داود وليس له يف سنن أبي داود سواه كا يف حتفة األشراف  ،وحديث
دعاء النوع أورده من حديث أيب األزار وليس له يف سنن أيب داود سواه كا
يف حتفة األشراف  ،وأن حديث « :ال تقتلوا اجلراد» أخرمه الارباين
يف األوسط عن أيب زاري األناري وأن املُ ْستَ ْد ِر ركبها كلها لواحد بتري

بحث وال ت بت وإنا أتى بشبهة يعترباا استدراكا.

فعلم أن الرمل ال هيمه انا أن يستدر خلدمة العلم وإنا يستدر حل امة
ييسء إىل ما

يف نفسه  ،فحمله ذلك عىل اخللط واملتالاة با أرى أنه لو
تضمنه كتايب من األحاديث َللملع الرد عليه ايانة ل اث املسلمني وسنة سيد
املرسلني ونصحا حلذا الدين.
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أبو عبد الرمحن الفهري
" - 189أبو عبد الرمحن الفهري.
قا اهماع أبوداود

رقم(:)5233

محاد بن سلمةَ ،ع ْن َي ْع َىل ْب ُن َعاَ ٍاء َع ْن أَ ِيب
وسى ْب ُن إِ ْس َا ِع َيلَ ،ع ْن َ
حَدَّثَنَا ُم َ
مح ِن ا ْل ِف ْه ِري َقا َ َ :ش ِه ْد ُا َم َع َر ُسو ِ اهلل
َ
مها ٍع َعبْ ِد اهلل ْب ِن َي َس ٍار أَن أَ َبا َعبْ ِد الر ْ َ
ت ظِ يل الشجر ِة َف َلا َزا َل ِ
ِ
رس َنا ِف َي ْو ٍع َق ِائ ٍظ َش ِد ِيد ْ
ت
حت َ
احلَ ير َفن ََمل ْلنَا َ ْ
ََ
ُحنَيْنا َف ْ
َو ُا َو ِف ُف ْساَاطِ ِه
ت َر ُسو َ اهلل
ت َف َر ِيس َفأَ َتيْ ُ
ت ألْ َمتِ َو َر ِكبْ ُ
الش ْم ُس َلبِ ْس ُ
احَ ،ف َقا َ :
ت السيَ ُع َع َليْ َك َيا َر ُسو َ اهلل َو َر ْ َ
َف ُق ْل ُ
مح ُة اهلل َو َب َركَا ُت ُه َق ْد َحا َن الر َو ُ
حت ِ
ت َس ُم َر ٍة َكأَن ظِل ُه ظِ ُّل طَ ِائ ٍر َف َقا َ َلبيْ َك
«أَ َم ْل»ُ .ثم َقا َ َ « :ي ا بِي َ ُ ُق ْم»َ .ف َ َار ِم ْن َ ْ
رس ج ِيل ا ْل َف ر س»َ .فأَ ْخرج رسما دفتَاه ِمن لِ ٍ
ِ
يف
َ ُ ْ
َ َ
َو َس ْع َد ْي َك َوأَ َنا ف َد ُاؤ َ َ .ف َقا َ «أَ ْ ِ ْ
َ َ َ ْ
َليس فِ ِيه أَ َرش والَ باَر َفر ِكب َفرسهُ ،ثم ِرس َنا يومنَا و َلي َلتَنَاَ ،ف َل ِقينَا ا ْلع ُدو و َت َشام ِ
ت
َ َ
ْ َْ َ َ ْ
ٌ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ
ْ َ
ِْ ِ
َاا ْم َو َوىل المْ ُم ْس ِل ُمو َن َي ْو َم ِئ ٍذ َك َا َقا َ اهلل َعمل َو َمل ،وساق احلديث.
اخل َيينَ ،ف َقا َت ْلن ُ
وأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( ،)143– 142/2وأخرمه
الاياليس ( ،)1371والارباين يف الكبري (.)741/22
قا أبوداود أبو عبد الرمحن الفهري ليس له إال اذا احلديث واو حديث
نبيل ماء به محاد بن سلمة.اام
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وسنده عيف؛ فيه أبو مهاع عبد اهلل بن يسار ،قا احلافظ يف التقريب :
جمهو  ،وقا عنه الذاب يف امليزان  :روى عنه يعيل بن عااء ،قا ابن
املدين  :شيخ جمهو .اام
وأال القصة أخرمها مسلم رقم ( )1777من حديث سلمة بن األكوع
ورقم ( )1775من حديث العباس بن عبد املالب فيا يتعلق بقتا أال حنني
وفرار الصحابة من حوله ورموعهم إليه بعد ذلك وثباا رسو اهلل

 ،أماع

املرشكني.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
- 1لو أحلت عىل حديث الرباء

 ،الذي رواه البخاري حديث(،)2930

ومسلم حديث (.)1776
رب َنا أَ ُبو َخيْ َ َم َةَ ،ع ْن أَ ِيب إِ ْس َح َ
اق
قا مسلم
حييَى ،أَ ْخ َ َ
حييَى ْب ُن َ ْ
َ ":حد َثنَا َ ْ
َقا َ َ :قا َ ر ُم ٌل لِ ْلرب ِاء َيا أَ َبا ُعار َة أَ َفرر ُتم َي ْوع ُحن ٍ
َني؟ َقا َ  :الَ َواهلل َما َوىل َر ُسو ُ
َ َ َْ ْ َ ْ
ََ
َ
اؤ ُا ْم ُحرسا َل ْي َس َع َل ْي ِه ْم ِسي ٌَح أَ ْو َك ِ ُري
اهلل َ ،و َل ِكن ُه َخ َر َج ُشبا ُن أَ ْا َحابِ ِه َوأَ ِخف ُ
مج َع َا َو ِاز َن َو َبنِ َن ْ ٍ
رص
ِسي ٍَحَ ،ف َل ُقوا َق ْوما ُر َماة الَ َيكَا ُد َي ْس ُق ُط َحل ُ ْم َس ْه ٌمْ َ .
خيْاِئُو َنَ ،فأَ ْقبَ ُلوا ُانَا َ إِ َىل َر ُسو ِ اهلل
وا ْم َر ْشقا َما َيكَا ُدو َن ُ
َف َر َش ُق ُ
ِ
احل ِار ِ
ِِ
ث ْب ِن َع ْب ِد المْ ُما ِل ِ
ب
َو َر ُسو ُ اهلل
َع َىل َب ْت َلته ا ْل َب ْي َضاءَ ،وأَ ُبو ُس ْف َيا َن ْب ُن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب»ُ .ثم
ْرص َو َقا َ  « :أَ َن ا الن بِ ُّ الَ َك ذ ْب أَ َن ا ا ْب ُن َع بْ د ال مْ ُما ل ْ
َي ُقو ُد بِه َفن ََمل َ َف ْ
استَن َ َ
َاف ُه ْم.
فهذا احلديث ليس فيه ذكر لعموع الصحابة ،وإنا او خاص بالشباب
واألخفاء ،وليس فيه (فروا) ،وإنا فيه« :فأقبلوا انا إىل رسو اهلل

».
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فكان ينبت –إن كان وال بد  -أن نختار عباراا الرباء
والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر

.

يفروا ،بل ثبتوا أماع املرشكني.

- 2إن حلذا الصحايب حدي ا خخر ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب
رقم( ،)3103وابن األثري يف أس الاابة برقم(.)6064
وذكره ابن األثري يف ترمجة أيب عبد الرمحن القريش ،وقا عنه :ذكر يف
الصحابة وال ي بت.
وقا " :معل ابن منده وأَبو نعيم اذا ال ُقريش ِ
والفهري ترمجتني ،ومعلها
َ
أَبو عمر واحدا؛ ألَن أَبا عمر روى يف ِ
الفهري أَن ابن عباس سأله؛ فلهذا قا فيه:
القريش الفهري".
ثم رمال رأي ابن عبد الرب.
قا  ":وما أقرب أَن يكون الصواب قو ُ أَيب عمر ،واهلل أَعلم".
وفرق احلافظ ابن حجر بني الفهري والقريش ،وذكرمها يف اإلصابة
( ،)128/4وقا يف ترمجة الفهري" :وقا أبو عمر :او الذي سأ (  )1ابن
عباس عن مقاع رسو اهلل

عند الكعبة".

(  )1عند ابن الرب وابن األثري":سأله ابن عباس" ،واو الصواب ،فالظاار أنه سقط من اإلصابة احلاء من:
"سأله".

+
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ثم قا " :قلت :وقد فرق بينها ابن منده  ،واو الذي يظهر رمحانه؛ فقد
رصح غري واحد بأن عبد اهلل بن يسار تفرد بالرواية عن أيب عبد الرمحن الفهري،
وكأن أبا عمر ملا رأى أن الفهري والقريش نسبَة واحدة ظنها واحدا.
ثم قا احلافظ يف ترمجة القريش" :قا ابن منده :ذكر يف الصحابة وال
ي بت ،روى ُممد بن عبد الرمحن بن السائب عن أيب عبد الرمحن القريش أن
ابن عباس سأله عن املو ع الذي كان النب

نمل فيه للصية ،يعن عند

الكعبة ،قا  :نعم ،عند الشقة ال ال ة جتاه الكعبة مما ييل باب بن شيبة" ...
احلديث.
والظاار أن الرامال ما ذاب إ ليه ابن عبد الرب ،وابن األثري ،وأن الفهري
والقريش شخص واحد.
يؤكد اذا أن ابن منده قا عن القريش" :ذكر يف الصحابة وال ي بت".
وأقر احلافظ ابن حجر ابن منده عىل نف احبة القريش.
وإذا كان القريش ال ي بت احبته ،فكيف يسأله ابن عباس عن املو ع
الذي اىل فيه رسو اهلل

عند الكعبة؟!

فالظاار أ ا شخص واحد وأن سؤا ابن عباس ملن ثبتت احبته عند
اجلميع.
أما احلديث الذي انتقده احلجوري و عفه فالظاار ثبوته؛ وذلك ملا له من
الشوااد الت ذكراا احلجوري بقوله:

أبو عبد الرمحن الفهري
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"وأال القصة أخرمها مسلم رقم( )1777من حديث سلمة بن األكوع،
ورقم( )1775من حديث العباس بن عبد املالب فيا يتعلق بقتا أال
حنني "...إلخ.
أقول :والذي يرمع إىل رواياا الصحابة عن غملوة حنني وقتاحلم الكفار

وما مرى فيها لد بينها تفاوتا يف العباراا ويف الاو والقرص ،فإذا نجعل
بعضها يؤكد البعض ويشهد له ،وقعنا يف ي وبيء ،نعوذ باهلل من ذلك.
وأنا أذكر واحدا من اذه الشوااد أال واو حديث سلمة بن األكوع
رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد حديث( ،)1777قا

،

:

احلن َِف ُّ َ ،حد َثنَا ِع ْك ِر َم ُة ْب ُن
َ
وحد َثنَا ُز َا ْ ُري ْب ُن َح ْر ٍبَ ،حد َثنَا ُع َم ُر ْب ُن ُيو ُن َس ْ َ
ِ
اس ْب ُن َس َل َم َةَ ،حد َثنِ أَ ِيبَ ،قا َ َ :غ َمل ْو َنا َم َع َر ُسو ِ اهللِ
َعا ٍرَ ،حد َثن إِ َي ُ
ِ
اس َت ْق َب َلنِ َر ُم ٌل ِم َن ا ْل َع ُد يوَ ،فأَ ْر ِم ِيه
ام ْهنَا ا ْل َع ُدو َت َقد ْم ُ
ُحنَ ْيناَ ،ف َلا َو َ
ت َفأَ ْع ُلو َثنيةَ ،ف ْ
ت َما َانَ َعَ ،و َنظَ ْر ُا إِ َىل ا ْل َق ْو ِع َفإِ َذا ُا ْم َق ْد طَ َل ُعوا ِم ْن
بِ َس ْه ٍم َفتَ َو َارى َعني َ ،ف َا َد َر ْي ُ
ِ ٍ
َوأَ ْر ِم ُع
َ ،ف َوىل َا َحا َب ُة النبِ ي
َثنية أُ ْخ َرىَ ،فا ْلتَ َق ْوا ُا ْم َو َا َحا َب ُة النبِ ي
ِ
ِ
استَاْ َل َق إِ َز ِاري
امها ُم ْر َتديا بِ ْاألُ ْخ َرىَ ،ف ْ
ُمنْ َه ِملماَ ،و َع َيل ُب ْر َد َتان ُمت ِملرا بِإِ ْح َد ُ َ
ُمنْ َه ِملما َو ُا َو َع َىل َب ْت َلتِ ِه الش ْه َب ِاء،
مجِيعاَ ،و َم َر ْر ُا َع َىل َر ُسو ِ اهللِ
َف َج َم ْعتُ ُه َا َ
َ « :ل َق ْد َرأَى ا ْب ُن ْاألَ ْك َو ِع َف َمل ع ا»َ ،ف َلا َغ ُشوا َر ُسو َ اهللِ
َف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ
ِ
األ ْر ِ
اب ِم َن ْ َ
َن َمل َ َع ِن ا ْل َب ْت َل ِةُ ،ثم َق َب َض َق ْب َضة ِم ْن ُت َر ٍ
وا ُه ْم،
اس َت ْق َب َل بِه ُو ُم َ
ضُ ،ثم ْ
َف َقا َ َ « :ش اا ِ
ت ا ْل ُو ُم و ُه»َ ،ف َا َخ َل َق اهللُ ِمنْ ُه ْم إِ ْن َسانا إِال َم َألَ َعيْنَيْ ِه ُت َرابا بِتِ ْل َك
َ
َغن َِائ َم ُه ْم
ا ْل َق ْب َض ِةَ ،ف َول ْوا ُم ْدبِ ِري َنَ ،ف َه َمل َم ُه ُم اهللُ َعمل َو َملَ ،و َق َس َم َر ُسو ُ اهللِ
ني.
ني المْ ُم ْس ِل ِم َ
َب ْ َ

+
)684
اذا يشء واليشء اآلخر بالنسبة لعبد اهلل بن يسار أيب مهاع راوي قصة
حنني قا فيه احلافظ الذاب يف الكاشف " :وثق" .يشري إىل توثيق ابن حبان
له.
وقا احلافظ ابن حجر يف التقريب " :جمهو " واذا عىل خيف
عادته فيمن يوثقه ابن حبان؛ فإنه يقو فيه :مقبو .
ولقد ترمم له اململي يف تهذيب الكمال ( ،)329- 327/16وقا :
"ذكره ابن حبان يف الثقات  ،وروى له أبو داود حدي ا والنسائ يف مسند
عيل حدي ا وقع لنا حديث أيب داود بعلو".
ثم ساق إسناده عن شيوخه إىل يعىل بن عااء ،عن أيب مهاع عبد اهلل بن
يسار ،عن أيب عبد الرمحن الفهري.
وساق احلديث باوله إىل قوله :فأخربين الذي كان أقرب إليه من أنه
ضب به ومواهم وقا  « :شاات الوموه».
ثم قا بعده :قا يعىل بن عااء :فحدثن أبناؤام عن خبائهم أ م قالوا:
"

يبق أحد منا إال امتألا عيناه وفمه ترابا ،وسمعنا الصلة بني الساء

واألرض".
فإخبار أبناء اوزان عن خبائهم با ناحلم من رمية النب

بكف من تراب

يؤكد ويقوي رواية أيب مهاع إ افة إىل تقوية الشوااد له.
وذكر اذه التكملة عن يعىل بن عااء أبو نعيم يف معرفة الصحابة يف
ترمجة أيب عبد الرمحن الفهري برقم(.)6893

أبو عبد الرمحن الفهري

'
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وبناء عىل اذه الدراسة ،في يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف قسم
عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
أبو عبد الرمحن الفهري.

حديثه

يف غملوة حنني أخرمه أبو داود رقم ( )5233وعقب خترل

للحديث يف ضعيف املفاري

قلت" :وأال القصة أخرمها مسلم رقم

( )1777من حديث سلمة بن األكوع ورقم ( )1775من حديث العباس بن
عبداملالب فيا يتعلق بقتا أال حنني وفرار الصحابة من حوله ورموعهم
إليه بعد ذلك وثباا رسو اهلل

أماع املرشكني".

فقا املُ ْستَ ْد ِر  :لو أحلت عىل حديث الرباء الذي رواه البخاري رقم
( )2930ومسلم ( ،)1776قا  :فهذا احلديث ليس فيه ذكر لعموع الصحابة
وإنا خص بالشباب واألخفاء ،وليس فيه( :فروا) ،وإنا فيه( :فأقبلوا انا إىل
رسو اهلل

) فكان ينبت إن كان وال بد أن ختتار عباراا الرباء

والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر

يفروا بل ثبتوا أماع املرشكني.اام

قلتُ :انتقد املُ ْستَ ْد ِر إيرادي حلدي
لبيان أنه قد ثبت هبا بعض اللفظ الذي تضمنه حديث أيب عبدالرمحن الفهري
سلمة بن األكوع والعباس

واو قوله فقاتلناام ووىل املسلمون يومئذ كا قا اهلل عمل ومل.
قلتُ :اآلية الت أشار إليها الفهري ا ما امتن اهلل به عليهم بقوله﴿ :ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗ
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ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ﴾ [التوبة.]26- 25:
ني َف ْض َل ُه َع َل ْي ِه ْم َوإِ ْح َسا َن ُه
قا ابن ك ري يف تفسري اآليةَ " :ي ْذ ُك ُر َت َع َ
اىل لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َل َدهيِم ِيف َن ِ ِ
اام ِيف مواطِن َك ِري ٍة ِمن َغ َملو ِ
اهتِ ْم َم َع َر ُسولِ ِه َوأَن َذلِ َك ِم ْن
ََ َ َ ْ َ
رصه إِي ُ ْ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رص
ِعن ِْد ِه َت َع َ
اىلَ ،وبتَأْييده َو َت ْقديرهَ ،ال ب َعددام َو َال ب ُعددام َو َنب َه ُه ْم َع َىل أَن الن ْ َ
ِ ِ ِ ِ
اجل ْم ُع أَ ْو َك ُ َرَ ،فإِن َي ْو َع ُحنني أَ ْع َج َبتْ ُه ْم َك ْ َر ُهتُ ْمَ ،و َم َع َا َذا َما
م ْن عنْدهَ ،س َوا ٌء َقل ْ َ
ُثم أَ ْن َمل َ
أَ ْم َدى َذلِ َك َعنْ ُه ْم َش ْيئا َف َول ْوا ُم ْدبِ ِري َن إِال ا ْل َق ِل َيل ِمنْ ُه ْم َم َع َر ُسو ِ اهلل
ني ال ِذي َن َم َع ُهَ ،ك َا َسنُ َب يينُ ُه إِ ْن َشا َء اهلل
يد ُه َع َىل َر ُسولِ ِه َو َع َىل المْ ُم ْؤ ِمنِ َ
رص ُه َو َتأْ ِي َ
اهلل َن ْ َ
ِ ِ
اىل َو ْح َد ُه َوبِإِ ْم َد ِاد ِه َوإِن َقل
رص ِم ْن ِعن ِْد ِه َت َع َ
َت َع َ
اىل ُم َفصي ليُ ْعل َم ُه ْم أَن الن ْ َ
اجل ْم ُع".
َْ
ثم ساق قصة وقعت حنني إىل قولهَ :ف َ
ِيف َميْ ِش ِه
خ َر َج إِ َليْ ِه ْم َر ُسو ُ اهلل
ال ِذي َماء م َع ُه لِ ْل َفتْ ِالَ ،و ُا َو َع َرش ُة َخال ٍف ِم َن المْم َه ِ
ام ِري َن َو ْاألَ ْن َص ِار َو َقبَ ِائ ِل ا ْل َع َر ِب،
ُ
َ َ
َ
َوم َع ُه ال ِذي َن أَس َلموا ِم ْن أَ ْا ِل مك َةَ ،و ُام الاُّ َل َقاء ِيف أَ ْل َف ِ
ني أَ ْيضاَ ،ف َس َار ِهبِ ْم إِ َىل
ْ
ُ
ُ
َ
ْ ُ
َ
ني مك َة والا ِائ ِ
ٍ
ت فِ ِيه ا ْل َو ْق َع ُة ِيف
َني"َ ،فكَا َن ْ
ف ُي َقا ُ َل ُه " ُحن ْ ٌ
ا ْل َع ُد يوَ ،فا ْلتَ َق ْوا بِ َواد َب ْ َ َ َ
أَو ِ الن َه ِار ِيف َغ َل ِ
َت فِ ِيه َا َو ِاز ُنَ ،ف َلا
الصبْ ِال ،ا ْن َح َد ُروا ِيف ا ْل َو ِادي َو َق ْد َك َمن ْ
س ُّ
ِ
وا ْم َو َر َش ُقوا بِالنيبَا ِ َ ،وأَ ْا َلتُوا
او ُر ُ
ام ُهوا َ ْ َي ْش ُع ِر المْ ُم ْسل ُمو َن إِال ِهبِ ْم َق ْد َث َ
َت َو َ
مح َل َة رم ٍل و ِ
اح ٍدَ ،ك َا أَ َم َر ُا ْم َم ِل ُك ُه ْم.
السيُ َ
وفَ ،و َ َ
مح ُلوا َ ْ َ ُ َ
ُّ
ت َر ُسو ُ اهلل
َف ِعن َْد َذلِ َك َوىل المْ ُم ْس ِل ُمو َن ُم ْدبِ ِري َنَ ،ك َا َقا َ اهللَ ،عمل َو َمل َو َث َب َ
اكب يوم ِئ ٍذ ب ْت َلتَه الشهباء يسو ُقها إِ َىل َنح ِر ا ْلع ُدو ،وا ْلعباس َعمه ِ
ِ
خخ ٌذ
ْ َ ي َ َ ُ ُّ ُ
َْ َ َ ُ َ
َ ،و ُا َو َر ٌ َ ْ َ َ ُ
ث ب ِن َعب ِد املُْا ِل ِ ِ
َاهبا ْاألَيم ِن ،وأَبو س ْفيا َن بن ْ ِ
َاهبا ْاألَ ْي َ ِ
رس،
ْ
احل ِار ْ
ب خخ ٌذ بِ ِرك ِ َ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ
َْ
بِ ِرك ِ َ
ُي ْ ِق َي ِ ا لِئَي ُت ْ ِ
اس ِم ِهَ ،ع َل ْي ِه الص َي ُة َوالس َي ُعَ ،و َي ْد ُعو
رس َع الس ْ َريَ ،و ُا َو ُين يَو ُه بِ ْ
َ
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ني إِ َىل الر ْم َع ِة َو َي ُقو ُ « :أَ ْي َن يَا ِعبَا َد اهلل؟ إيل أَ َن ا َر ُس و ُ اهلل»َ ،و َي ُقو ُ ِيف
املُْ ْس ِل ِم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب»
احلا ِ « :أَ َن ا الن بِ ُّ َال َك ذب  ْ،أَ َن ا ا ْب ُن َع بد ال مْ ُما ل ْ
ت ْل َك ْ َ

ِ
ِ
يب ِم ْن ِمائ ٍَةَ ،و ِمنْ ُه ْم َم ْن َقا َ َ :ث َا ُنو َنَ ،ف ِمنْ ُه ْم:
َو َث َب َ
ت َم َع ُه م ْن أَ ْا َحابِه َق ِر ٌ
ِ
يلَ ،وا ْل َف ْض ُل ْب ُن َعب ٍ
اسَ ،وأَ ُبو ُس ْف َيا َن ْب ُن
أَ ُبو َب ْك ٍرَ ،و ُع َم ُر
َ ،وا ْل َعب ُ
اس َو َع ي
احل ِار ِ
".
ثَ ،وأَ ْي َم ُن ا ْب ُن أُ يع أَ ْي َم َنَ ،وأُ َسا َم ُة ْب ُن َز ْي ٍدَ ،و َغ ْ ُري ُا ْم
َْ
ثم ذكر قاعة من حديث العباس يف مسلم ( )1775فقا « :أَ ى َع ب اس َن ِ
اد
ُ
ْ
اب الس ُم َر ِة»  ،يعن  :بيعة الر وان الت بايعه املسلمون من املهامرين
أَ ْا َح َ
اب الس ُم َر ِة  ،ويقو تارة:
واألنصار حتتها أال يفروا ،فجعل ينادي هبم َيا أَ ْا َح ُ
َيا أَ ْا َح ِ
ور ِة ا ْلبَ َق َر ِة ،فجعلوا يقولونَ :يا َلبيْ َك َيا َلبيْ َك ،وانعاف الناس،
اب ُس َ
ف امعوا إىل رسو اهلل ".
واكذا ساق ابن مرير وغريه ك ري من املفرسين اذه األحاديث كلها عند
اذه اآلية كا ذكر اهلل تعاىل بدون أن يقو أحد لو ذكر فين حديث كذا وتر
حديث كذا من تلك األدلة الصحيحة!!.
قلتُ :ذكر احلافظ ابن ك ري أثناء تفسريه اذا ما تضمنه حديث أنس بن

مالك الذي أخرمه البخاري رقم ( ) 4337قا  :ملا كان يوع حنني أقبلت اوازن
وغافان وغريام بنعمهم وذرارهيم ومع النب

عرشة اآلف ...احلديث.

قا احلافظ :وروى احلافظ ال مذي ( )1689من حديث ابن عمر بإسناد
حسن قا  :لقد رأيتنا يوع حنني وإن الناس ملولني ومع رسو اهلل

مائة

رمل.
واذا أك ر ما وقف ت عليه من عدد من ثبت يوع حنني  ،احلديث حسنه
ال مذي وابن حجر واححه األلباين

.
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فقارن بني ما تقدع يف الصحيال وأشار إليه ابن ك ري بقوله :النب

ومن

معه من اجليش عرشة اآلف ،وبني حديث عبداهلل بن عمر أنه بق معه مائة رمل
فهذا أك ر ما وقف عليه احلافظ من عدد من ثبت يوع حنني واو أقل من العرش
والشيخ ربيع كا ترى يقو  :والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر
يفروا!!.
وانظر إىل أقوا أئمة العلم يف ذكرام الفوائد واحلكم يف اذه التملوة.
كا سبق قو ابن ك ري من املفرسين وملا ساق اهماع ابن القيم يف زاد
املعاد أدلة غملوة حنني أتبعها ،بقوله :اهشارة إىل بعض ما تضمنته اذه التملوة
من املسائل الفقهية والنكت احلكمية ،وذكر منها:
ما أظهره اهلل يف اذه التملوة من معجملاا النبوة وخياا الرسالة من إخباره
لنبيه با أ مر يف نفسه ،ومن ثباته وقد توىل عنه الناس ،واو يقو  « :أنا النب
ال كذب أنا ابن عبداملالب» وقد استقبلته كتائب املرشكني  ،ومنها إيصا اهلل
قبضته الت رمى هبا إىل عيون أعد ائه عىل البعد منه وبركته يف تلك القبضة
حتى مألا أعني القوع ،إىل غري ذلك من معجملاته فيها؛ كنملو امليئكة للقتا
معه حتى رخام العدو مهرة ،ورخام بعض املسلمني.
قلتُ :اكذا فهم السلف ر وان اهلل عليهم يف اذه املسألة أن ذلك

التويل كان حلكم عظيمة عاد نفعها عىل املسلمني ال سيا ومعه من مسلمة
الفتال عدد كبري فأيد اهلل نبيه بعديد من الدالئل النبوية ململيد من تقوية اهيان،
وألن النرص من عنده وحده ال بقلة وال بك رة لذاته  ،قا تعاىل( :ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ).
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وفيها هتذيب رب العاملني لنفوس عباده املؤمنني بال قة به ،واالعتاد
عليه ،وشكر النعمة.
ونظري ذلك حديث اهيب بن سنان

أخرمه أمحد يف املسن

حير شفتيه أياع
( )332/4واو حديث احيال ،قا  :كان رسو اهلل
ِ
ن كَا َن
حنني بيشء يكن يفعله قبل ذلك قا  :فقا النب
« :إِ ن َن بِيا كَا َن في َم ْ
ِ
يش ٌء  ،ويف لفظ :له قا من يكايفء
جبَتْهُ أُمتُهُ فَ َقا َ لَ ْ
َق ْبلَ ُك ْم أَ ْع َ
ن َي ُرو َع َا ُؤ َال ء َ ْ
اؤالء أو من يقوع حلؤالء .
ني إِح َدى ثَ َي ٍ
ِ ِ
ث إِ م ا أَ ْن أُ َس يل َط َع َل يْ ِه ْم َع ُد و ا ِم ْن
ري ُا ْم َب ْ َ ْ
َف أَ ْو َحى اهلل إلَيْه أَ ْن َخ ي ْ
ِ
ح ُه ْم أَ ْو ا ْ
جو ُع فَ َي طَاقَ َة لَن َا
جلُوعَ أَ ْو الْ م َم ْو َ
ا َقا َ َف َقالُوا أَما الْ َقت ْ ُل أ َ ْو الم ْ ُ
َغ ْ ِري ا ْم فَي َ ْستَبِي َ
فَا َا ِيف ثَ َي ٍ
ِ ِ
ث َسب ْ ُع و َن أَ ْل ف ا َق ا َ َف َق ا َ
ا َقا َ َقا َ َر ُسو ُ اهلل
ن الم ْ َم ْو ُ
بِ ه َولَك ْ
َ
َف أَ َن ا أَ ُق و ُ ْاآل َن  :الل ُه م بِ َك أُ َح ِ
او ُ َوبِ َك أَ ُا و ُ َوبِ َك أُ َق اتِ ُل  » ...احلديث .

واو عظيم مدا وال رأيت أحدا من األئمة الذين أخرموا اذا األحاديث
الصحاح من حترج من ذكراا عىل قو املستدر فكان ينبت إن كان وال بد
أن خيتار منها عباراا حديث الرباء ،أو أن اذه األدلة با فيها ظاار داللة اآلية
وحديث سلمة وحديث الفضل وأم احلا ال تذكر إال يف حالة إن كان وال بد ،أع
أ م ي بتون ثوابت األدلة من القرخن والسنة كا دلت عليه وال يعالو ا لتوام
اهساءة إىل أاحاب رسو اهلل

عىل تلك املفاايم الصحيحة واحلكم

العظيمة ور وان اهلل عليهم ،كا تومهت املعالة التشبيه يف أدلة الصفاا
فجرا م ذلك إىل تعايل األدلة.

+
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ثم ملاذا أنت تنتقد عباراا اؤالء الصحابة الذين ا خ نا عباراهتم هبذا
أوىل من عباراهتم ر وان اهلل عليهم مجيعا.

األسلوب ،وأن عبارة الرباء
وكلهم أاحاب رسو اهلل
أما حديث الرباء

 ،وكلهم أخذوا عنه.
فقد قا احلافظ يف الفتح ( :)28/8تضمن

مواب الرباء إثباا الفرار حلم لكن ال عىل طريق التعميم وأراد أن اطيق
السائل يشمل اجلميع حتى النب

لظاار الرواية ال انية ،ويمكن اجلمع بني

ال انية وال ال ة بحمل املعية عىل ما قبل احلمليمة فبادر إىل است نائه ثم أو ال
ذلك وختم حدي ه بأنه

يكن أحد يومئذ أشد منه

....إلخ.

وإذا نظرا إىل احلديث الضعيف عن أيب عبد الرمحن الفهري ترى أن
حديث سلمة فيه أال القصة كا أرشنا خنفا أما االستشهاد بحديث سلمة عىل
قصة الفهري عنه وعن بي

فليس فيه شااد له.

واملُ ْستَ ْد ِر نفسه يقو  :والذي يرمع إىل رواياا الصحابة عن غملوة حنني
وقتاحلم الكفار وما مرى فيها لد بينها تفاوتا يف العباراا ويف الاو
والقرص.
ويقو  :فإذا

نجعل بعضها يؤكد بعضا ويشهد له وقعنا يف ي وبيء

نعوذ باهلل من ذلك.
أقول :سبحان اهلل ال املُ ْستَ ْد ِر يدر ما يقو ؛ قبل افحة ينتقد قويل يف
ويقو عن حديث
أن أال القصة يف احيال مسلم عن سلمة والعباس
الرباء أنه ليس فيه (فروا) ،وليس فيه ذكر لعموع الصحابة ،قا " :فكان ينبت
(إن كان وال بد) أن نختار عباراا الرباء".
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فتلخ ص من ذلك إنكاره عيل استشهادي بحديث ألال حديث الفهري
واو قد استشهد به انا كله لقصة الفهري وبي وليس فيه شااد لذلك ،ومعل
أوال إيراد حديث سلمة والفضل مع حالة ما ال بد منه.
وأورد احلديث يف خخر بح ه و

يورد أي حترج من إيراده وال من

استشهاده به يف غري مو ع الشااد إال ما أرشنا إليه واعترب من

يرمع إىل

رواياا الصحابة يف غملوة حنني وقتاحلم الكفار وما مرى فيها مع تفاوهتا
وطوحلا وقرصاا إن

لعل بعضها مؤكدا لبعض يقع يف الضي والبيء،

وياسبحان اهلل أحكاع مذالة ورتب عىل ذلك اذه األحكاع اجلائرة مع أن بعض
الرواياا ذكرا يف غملوة حنني عيفة يذكراا أاحاب السري وكلها لعلها
الشيخ ربيع يؤكد بعضها البعض ويشهد بعضها لبعض ،وأن من

يفعل ذلك

يقع يف الضي والبيء.
واذه األحكاع اجلائرة يدخل نفسه فيها او أوليا ألنه كا تقدع يف أو
كيمه أنه

يعترب رواياا حديث الرباء وحديث العباس وسلمة بن األكوع

يرمع بعضها إىل بعض بل أخذ رواياا حديث الرباء وانتقد إيراد حديث سلمة
والعباس ومها يف احيال مسلم.
وقو املُ ْس َت ْد ِر  :ثم قا بعده -أي اململي  :-قا يعىل بن عااء :فحدثن
أبناؤام عن خبائهم أ م قالوا :يبق أحد منا إال امتألا عيناه ...
ثم قا املُ ْستَ ْد ِر  :فإخبار أبناء اوزان عن خبائهم با ناحلم من رمية النب
بكف من تراب يؤكد ويقوي رواية أيب مهاع ،إ افة إىل تقوية الشوااد له.
وذكر اذه التكملة أبو نعيم..
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قلتُ :اذه التكملة عند أيب داود الاياليس ،وابن أيب عاام يف اآلحاد

وقد ذكرنامها وذكرنا أرقامها ،وكذلك عند أمحد ( )286/5وفيها مبهمون.

وبعد بيان تلك االنتقاداا العاطلة ،نعود إىل بيان خاأ انتقاد إيرادنا حلديث
أيب عبدالرمحن الفهري يف ضعيف املفاري

حسب رشطنا من وموه:

أوهلا :دعواه أن حلذا الصحايب حدي ا خخر ،معار ا نصوص األئمة بأن أبا

عبد الرمحن الفهري ليس له إال حديث واحد  ،منها:

النص األول :ما قاله أبو داود يف خخر احلديث قا  :أبو عبدالرمحن الفهري
ليس له إال اذا احلديث واو حديث نبيل ماء به محاد بن سلمة.اام
نقل املستدر حديث الفهري وخترل عليه بتامه با فيه :اذا النص
الذي قا فيه إبراايم احلريب :أُلني أليب داود
عن اهماع احلافظ أيب داود
احلديث كا أُلني لداود احلديد.

النص الثاني :أخرج اهماع البملار احلديث يف مسن ه كا يف كشف
األستار رقم ( ) 1833وقا البملار :ما روى الفهري إال اذا.
النص الثالث :ونقل السيوط يف حسن املحاضة أنه شهد فتال مرص و
يرو إال حدي ا واحدا يف غملوة حنني.
النص الرابع :للحافظ الذاب .
اخلامس :البن اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل األثر ذكر أبا عبدالرمحن
الفهري يف أاحاب احلديث الواحد .
السادس :البن حملع فقد ذكره يف كتابه أمساء الصحابة الرواة ومالكل واح
منهم من الع د يف األفراد ،وييل اذا النصوص نحواا.

أبو عبد الرمحن الفهري
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 1م م أن احلافظ اململي

يذكر أل يب عبدالرمحن الفهري يف حتفة

األشراف ( )12067وال يف تهذيب الكمال إال اذا احلديث ،فقا  :روى له
أبو داود وقد كتبنا حدي ه يف ترمجة عبد اهلل بن يسار.
 2م م قا احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب روى عن النب

روى

عنه أبو مهاع عبداهلل بن يسار ثم رد عىل ابن عبد الرب فقا  :قا ابن عبد الرب او
الذي قا له ابن عباس يا أبا عبدالرمحن ال تعرف املوا ع الذي كان النب
يقوع فيه للصية ،قا  :نعم؛ عند الشقة ال ال ة ،جتاه الكعبة ،مما ييل بن
شيبة.
فرق ابن منده بينها واو الصواب ،قا  :الفهري ليس له راو غري
قلتُّ :

أيب مهاع نص عليه غري واحد.

قلتُ :و يرد عنه غري اذا احلديث وقد تقدمت نصوص األئمة.
و يذكر اهماع أمحد يف مسن ه

( )286/5وابن ك ري يف جامع

املساني والسنن ( )2134والارباين يف معجمه الكبري ()741/22
للفهري غري اذا احلديث .
وأخرج احلافظ أبو نعيم األابهاين يف ترمجة أيب عبدالرمحن الفهري من
كتابه معرفة الصحابة رقم ( )3308اذا احلديث فقط وأخرج له ابن عبد
الرب يف ترمجته من االستيعاب رقم ( )239من

الكنى اذا احلديث لكنه

قا بعده:
واو الذي قا له ابن عباس يا أبا عبد الرمحن ال حتفظ املو ع الذي
كان يقوع فيه النب

للصية ،قا  :نعم؛ عند الشقة ال ال ة ،جتاه الكعبة مما

ييل باب بن شيبة .فقا  :له أثبته .قا  :نعم قد أثبته.
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ورد عليه احلافظ ابن حجر ومهه ،اذا فقا يف ترمجة الفهري من
اإلصابة ( :) 10255أخرج حدي ه أبو داود والبتوي وقع لنا بعلو يف
مسن ال ارمي من طريق يعىل بن عااء عن أيب مهاع عبداهلل بن يسار عنه أنه
شهد حنينا ...وقا أبو عمر او الذي سأ ابن عباس عن مقاع رسو اهلل
عند الكعبة.
فرق بينها ابن منده واو الذي يظهر رمحانه فقد رصح غري
قلتُ :وقد ّ

واحد بأن عبداهلل بن يسار تفرد بالرواية عن أيب عبدالرمحن الفهري وكأن أبا
عمر رأى أن الفهري والقريش نسبة واحدة ظنها واحدا.اام
الوجه الثاني :او ما ذكره احلافظ وغريه أنه

يرو عن أيب عبد الرمحن

الفهري غري أيب مهاع عبداهلل بن يسار واذا أال مهم يف معرفة الرواة هيمله
الشيخ ربيع عمدا.
كا أمهل نصوص اؤالء احلفا أن الفهري ليس له إال اذا احلديث
ويعمد إىل أي خاأ يناسب رأيه فيستدر به مع

ا بقوله وإذا كان القريش ال

ي بت احبته فكيف يسأله ابن عباس عن املو ع الذي اىل فيه رسو اهلل
 ...فالظاار أ ا شخص واحد ،وأن سؤا ابن عباس ملن ت بت احبته
عند اجلميع.
قلتُ :ثبت عرشك ثم انقش ،فالقصة ال ت بت سواء كان الفهري والقريش

واحدا أع اثنني ،وسواء كان او السائل أو املسئو وبناء األحكاع وال ميحاا
يكون بعدثبوا ما يبنى عليه ذلك ،وإليك بيان ا اراهبا:
قا احلافظ يف اإلصابة  :قا ابن مندهُ :ذكر يف الصحابة وال ي بت،
روى ُممد بن عبد الرمحن بن السائب عن أيب عبد الرمحن القريش أن ابن

أبو عبد الرمحن الفهري
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نمل فيه للصية -يعن عند

عباس سأله عن املو ع الذي كان النب

الكعبة  ،-فقا  :نعم؛ عند الشقة ال ال ة ،جتاه الكعبة ،مما ييل باب بن شيبة
يقوع فيه للصية .فقا  :له أثبته .قا  :نعم؛ قد أثبته.اام
قلتُ :أخرمه أبو داود ( )1900والنسائ

وأمحد( )410/3وابن أيب شيبة يف املسن

يف اجملتبى ()2918

( )876من طريق السائب بن

عمر قا  :حدثن ُممد بن عبد اهلل بن السائب ،أن عبد اهلل بن السائب كان يعود
عبد اهلل بن عباس ويقيمه عند الشقة ال ال ة مما ييل الباب مما ييل احلجر،
فقلت- :يعن القائل ابن عباس  -لعبد اهلل بن السائب أن رسو اهلل

كان

يقوع اهنا أو يصيل اهنا ،فيقوع ابن عباس فيصيل.
وقا أبو حاتم كا يف اجلرح والتع يل (ُ :)299/7ممد بن عبد اهلل
ابن عبد الرمحن ويقا ُ :ممد بن عبد الرمحن ،ويقا ُممد بن عبد اهلل بن
السائب ،روى عن :عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن السائب ،روى عنه:
السائب بن عمر ،واختلفت الرواية عن السائب بن عمر؛ فروى أبو عاام عن
السائب بن عمر عن ُممد بن عبد الرمحن قا  :كنت عند عبد اهلل بن السائب
فأرسل إليه ابن عباس أين اىل النب

يف ومه الكعبة ؟

وروى حييى بن سعيد القاان عن السائب بن عمر عن ُممد بن عبد اهلل
ابن السائب عن أبيه وابن عباس ،وروى زيد بن احلباب عن السائب بن عمر عن
ُممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن السائب،
سمعت أبى يقو ذلك [ ،وُممد اذا ،قا ابن أيب حاتم ]:سئل أيب عنه ،فقا :
جمهو  .اام
وذكر اذا اهختيف فيه البخاري يف تارخيه (.)125/1
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قا اململي يف تهذيبه  :ومن األوااعَ :و ْام :عبد اهلل بن السائب .قائد ابن
عباس.
روى عن :ابن عباس ،روى عنه :ابنه ُممد بن عبد اهلل ،روى له أبو داود،
والنسائ .
اكذا ذكر اذا االسم يف ترمجة مفردا عن الذي قلبه ،وذلك وام ال شك
فيه إنا او عبد اهلل بن السائب املخملوم املقدع ذكره.
روى له أبو داود ،والنسائ يف" احلج" حدي ا من رواية السائب بن عمر
املخملوم  ،عن ُممد بن عبد اهلل بن السائبَ ،ع ْن أَبِ ِيه أَن ُه كَا َن َي ُقو ُد ا ْب َن َعب ٍ
اس
ِ ِ ِ ِ
َفي ِقيمه ِعن َْد ُّ ِ
الر ْك َن ال ِذى َي ِىل ا ْلم ِح ْجر  ،او حديث قد
ُ ُُ
الشقة ال ال َة مما َيىل ُّ
اختلف يف إسناده عىل السائب بن عمر:
رواه عنه حييى بن سعيد القاان اكذا ،وليس له فيه رواية عن ابن عباس،
إنا البن عباس فيه قصة.
ورواه زيد بن احل باب عن السائب بن عمر ،عن ُممد بن عبد الرمحن ،عن
عبد اهلل بن السائب وابن عباس.
ورواه أبو عاام النبيل ،عن السائب بن عمر ،عن ُممد بن عبد الرمحن
املخملوم  ،قا  :كنت عند عبد اهلل بن السائب ،فأرسل إليه ابن عباس يسأله:
أين اىل النب

؟ فذكره...إلخ.

فهذه الارق مجيعا ليس فيها ذكر أيب عبد الرمحن القريش ،و أره ذكر إال
عن طريق ذلك املجهو الذي ساق إليه ابن منده القصة بدون إسناد.

أبو عبد الرمحن الفهري

'
(697

وقد حاو املُ ْس َت ْد ِر دفع القو بأن أبا مهاع عبداهلل بن يسار جمهو بذكر
ابن حبان له يف ال قاا ونقل الذاب لذلك بقوله :وثق  .وعارض بتوثيق ابن
حبان قو ابن حجر يف التقريب جمهو .
وإذا نظرا إىل جتلده يف ُماولة دفع حكم احلافظ ابن حجر بجهالة أيب
مهاع عبداهلل بن يسار ترى أنه بذ مهدا يف احلصو عىل ما يعار ه به
باالطيع عىل ترامم عبداهلل بن يسار من الثقات و الكاشف وإثباا مهالته
يف تهذيب التهذيب وغريه.
فأمهل نقل ذلك وأخفاه عمدا ليتسنى له الرد عىل ابن حجر.
قا احلافظ يف ترمجته من التهذيب  :قا ابن املدين شيخ جمهو
وكذا قا أبو معفر الاربي.
قلتُ :وقد اعتمد اذا القو الذاب يف امليزان فقا يف ترمجته :قا

ابن املدين شيخ جمهو مما يد عىل أن قوله الذي نقله عنه الشيخ ربيع :
و يثق ،عبارة عن نق ل توثيق ابن حبان وليس توثيقا من الذاب له .والذاب يصنع
اذا يف الكاشف ك ريا يقو فيمن وثقه ابن حبان :و يثق.
فهذا :ابن املدين والاربي وابن حجر كل اؤالء يقولون يف أيب مهاع

عبداهلل بن يسار جمهو  .والذاب ينقل قو ابن املدين مقرا له وقد روى عنه
واحد واو يعىل بن عااء وذكره ابن حبان يف ال قاا.
فيعارض املُ ْس َت ْد ِر اؤالء كلهم بذكر ابن حبان له يف الثقات  ،واو يعلم
تساال ابن حبان بذكره للمجاايل يف ثقاته ،وأن الذاب يف م ل اذا يقو :
و يثق ،عن توثيق ابن حبان ،املعروف بتسااله يف ذلك.

)(+++
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أبو عمرو بن حفص املخزومي ﮔ
" - 190أبو عمرو بن حفص بن املترية املخملوم .
م مم يف االستيعاب ( )3135و اإلصابة ( )10291و أس الاابة
(.)6122
قا اهماع النسائ

أخربنا

رقم ( )8225من الكربى :

إبراايم بن يعقوب ،عن واب بن زمعة ،قا  :حدثنا عبد اهلل ،عن

سعيد بن يمليد ،قا  :سمعت احلارث بن يمليد احلرضم حيدث ،عن عيل بن
رباح عن نارشة بن سم اليملين ،قا  :سمعت عمر بن اخلااب واو خياب
الناس ،فقا  :إين أعتذر إليكم من خالد بن الوليد؛ فإين أمرته أن حيبس اذا
املا عىل عفة املهامرين فأعااه ذا الباس وذا الرشف وذا اللسان ،فنملعته
وأمرا أبا عبيده بن اجلراح ،فقا  :أبوعمرو بن حفص بن املترية لقد نملعت
عامي استعمله رسو اهلل
لواء نصبه رسو اهلل

 .وأغمدا سيفا سله رسو اهلل

 .وو عت

 .ولقد قاعت الرحم وحسدا ابن العم ،فقا عمر:

إنك قريب القرابة حديث السن متضب يف ابن عمك.
خيرمه من أاحاب الكتب الستة إال النسائ واو يف مسن أمح

(/3

 )476- 475والارباين يف الكبري ( )761 /22من طريق عبد اهلل واو بن
املبار  ،عن سعيد بن يمليد ،به.

أبو عمرو بن حفص املخزومي ﮔ
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وتابع سعيد بن يمليد ابن حليعة عند الارباين( /22رقم  )760وسعيد بن
يمليد ثقة كايف ترمجته من التهذيب  .واحلارث بن يمليد احلرضم ثقة ثبت
عابد ،وعيل بن رباح ثقة ،ونارشة بن سم روى عن عمر وشهد معه اجلابية
وعنه عيل بن رباح وغريه ،ووثقه العجيل وابن حبان ،وذكر ابن عساكر أنه أدر
 .كذا قا احلافظ يف التقريب  :ثقة مع أن البخاري يف

زمن النب

التاريخ الكبري (/8رقم  )2429وابن أيب حاتم (/8رقم )2287

يذكرا

فيه مرحا وال تعديي ،وقا الذاب يف الكاشف  :ثقة.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ماذا يريد احلجوري بعد اذا التوثيق من عدد من العلاء بالرما  ،وال
يش ط اهمجاع عىل توثيق الرما ؟! وال سيا قو ابن عساكر يف نارشة:
أدر زمن النب

.

وإيراد احلافظ له يف اإلصابة برقم( )8847يف القسم ال الث من
الصحابة ،ونقل قو ابن عساكر يف أن نارشة أدر زمن النب

 ،و يع ض

عليه.
قا

" :نارشة بن سم اليملين ،قا ابن عساكر أدر زمن النب

واىل خلف معاذ باليمن وشهد خابة عمر باجلابية وحكى ابن يونس عنه قا :
كنت أتبع معاذ بن مبل أتعلم منه القرخن حني بع ه النب

إىل اليمن .انتهى

وروى أيضا عن أُيب بن كعب وأيب ثعلبة اخلشن وحدي ه عنه وعن عمر
يف سنن النسائي بسند قوي ،روى عنه عيل بن رباح وعبد الرمحن بن وذكره
ابن حبان يف ثقاا التابعني وقا عداده يف أال الشاع".
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أما البخاري فلم يلتملع ذكر التوثيق لكل ثقة ،أو التجريال لكل جمروح ،فقد
يذكر ال قة وال يذكر درمته ،ولو كان يف مستوى ابن معني.
وأما ابن أيب حاتم فك ريا ما يسكت عن أناس

يعرفهم حق املعرفة ،فهو

يسجل أساء اذا النوع رماء أن يعرفهم فيا بعد ،فيحكم حينذا با يظهر له.
ومن اؤالء الذين

يعرفهم حق املعرفة نارشة ،واذا نص كيمه فيه:

قا يف اجلرح والتع يل (" :)499/8نارشة بن سم اليملين ،مرصي،
روى عن عمر بن اخلااب

 ،روى عنه عيل بن رباح املرصي ،سمعت أيب

يقو ذلك".
فهو

يعرفه حق املعرفة ،وقد عرفه اململي وغريه أك ر من معرفة ابن أيب

حاتم.
قا احلافظ اململي يف تهذيب الكمال (:)260/29
" س نارشة بن سم اليملين املرصي ،أدر زمان النب

 ،وروى عن

أيب بن كعب وعمر بن اخلااب ،س وشهد خابته باجلابية ،ومعاذ بن مبل ،
وأيب ثعلبة اخلشن  ،وأيب عبيدة بن اجلراح  ،وأيب عمرو بن حفص بن
املترية ،س روى عنه عبد الرمحن بن عائذ األزدي الشام  ،وعيل بن رباح
اللخم املرصي ،س قا العجيل :مرصي تابع ثقة .وذكره ابن حبان يف
كتاب ال قاا ،وروى له النسائ

حدي ا واحدا يأيت ذكره يف ترمجة أيب

عمرو بن حفص بن املترية إن شاء اهلل تعاىل".اام

أبو عمرو بن حفص املخزومي ﮔ
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وقا احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب ( " :)401/10نارشة بن
سم ا ليملين املرصي ،روى عن عمر وشهد معه اجلابية ،ومعاذ وأيب عبيدة ،
وأيب عمرو بن حفص بن املترية ،وأيب بن كعب ،وأيب ثعلبة اخلشن  ،روى
عنه عيل بن رباح ،وعبد الرمحن بن عابد األزدي ،وقا العجيل :مرصي تابع
ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات  ،قلت :ذكر ابن عساكر أنه أدر زمن النب
".اام
واذه املرة ال انية ينقل احلافظ قو ابن عساكر بأن نارشة أدر زمن النب
.
أقول:
إنه إىل مانب توثيق اؤالء العلاء ،له ميملة عظيمة ذكراا ثيثة من العلاء
؛ ألن اذا اهدرا قد ُتنا به درمة الصحبة؛

بالرما  ،وا  :إدراكه للنب

حلذا وثقه اؤالء العلاء ،و لرحه أحد ،وإذا كان األمر كذلك في ي دد
املصنف يف اعتقاد احة اذا احلديث ،وأنه ال يصال أن يو ع او والصحايب
الذي رواه يف قسم عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
أبو عمرو بن حفص
أرسله النب

.

مع عيل

حني بعث عليا إىل اليمن وطلق زومته

فاطمة ب نت قيس الفهرية واو غائب ،وقصة طيقه حلا يف احيال مسلم()480
حتت باب املالقة ثيثا ،ال نفقة حلا ،ويف احلديث أن النب
لك علي ه نفق ة» ،ثم أمراا فلا انتهت عدهتا تملومها أسامة بن زيد.

قا  « :ليس
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ذكر له احلافظ اململي يف حتفة االشراف ويف تهذيب الكمال  ،وكذا
احلافظ بن حجر يف اإلصابة وابن عبد الرب يف االستيعاب وابن األثري يف
أس الاابة  ،واحلافظ ابن ك ري يف جامع املساني والسنن رقم ()2161
كلهم ذكروا له اذا احلديث الواحد وذكره ابن اجلوزي يف تلقيح فهوم أهل
األثر من أصحاب احل يث الواح  ،وذكر ابن حملع يف كتابه أمساء الصحابة
الرواه من أصحاب احل يث الواح

رقم(.)885

ويف إسناد حدي ه نارشة بن سم

وثقه العجيل وذكره ابن حبان

يف الثقات وتبعه عىل اذا التوثيق الذاب يف الكاشف وابن حجر يف
التقريب وذكر يف التهذيب أنه روي عنه عيل بن رباح وعبد الرمحن بن
عائذ األزدي وذكره البخاري التاريخ الكبري (/8رقم .)2287
و يذكر البخاري وأبو حاتم راويا عنه غري عيل بن رباح و يذكر فيه
مرحا وال تعديي وقد رأينا املُ ْستَ ْد ِر نفسه يستد بكون الرمل يف تاريخ

البخاري و اجلرح و التع يل البن أيب حاتم و يذكر فيه البخاري وال أبو
حاتم مر حا وال تعديي أنه يف عداد من

ت بت عدالته.

وقا احلافظ ابن ك ري يف تفسريه ( )203/1عند خية ( :ﭑﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ) ( )102من سورة البقرة :مبري ثم ذكر أنه روى عن
مجع ،وروى عنه مجع وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل و حيك
فيه شيئا من اذا ،قا  :فهو مستور احلا  ،وقا ابن القاان يف بيان الوهم
( )150/5حتت رقم( :)2389وقد بينا قب ل ونبني اآلن أن أبا ُممد بن أيب
حاتم إنا أمهل اؤالء من اجلرح والتعديل ألنه
جمهولو األحوا بني ذلك عن نفسه يف أو كتابه.

يعرفه فيهم ،فهم عنده

أ بو عمرو بن حفص املخزومي ﮔ
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يف املقرتح (:)52

ال بد أن ينظر ماذا قا العلاء املتقدمون وترمع إىل تهذيب التهذيب
فإذا قا حافظ من احلفا املتقدمني الذين ام من معارصي حييى بن معني :إنه
ادوق فيكون ادوقا ،وأما إذا يو ّثق ،ثم يأيت احلافظ الذاب ويقو  :إنه
ثقة ،أو ادوق فنحن نتوقف يف كيع احلافظ الذاب  ،وك ريا ما يذكر يف كتابه
الكاشف ويقو  :فين و ّثق ،فنرمع فإذا او قد اعتمد عىل توثيق ابن حبان،
أو توثيق العجيل ،أو توثيقها ،فاملعترب يف اذا او الرموع إىل كيع املتقدمني
رمحهم اهلل ،أما اهماع الذاب فف قوله( :ادوق) أو كذا ،فبينه وبني ذلك
الرمل مراحل.اام
وقا احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان يف ترمجة خالد بن أنس :وقد
كرر الذاب يف اذا الكتاب إيراد ترمجة الرمل من كيع بعض من تقدع؛ فتارة
يورده كا او وتارة يترصف فيه ويف احلالني ال ينسبه لقائله فيوام أنه من
ترصفه ،وليس ذلك بجيد منه فإن النفس منه إىل كيع املتقدمني أميل وأشد
ركونا ،واهلل املوفق.اام
وانظر قو املُ ْستَ ْد ِر يف سا بن أيب سا اجليشاين كا تقدع يف مسند
عيل بن طلق نقي من حتقيقه عيل التتبع احلديث الرابع والستني .وقد اعتمد
ساملا مسلم يف صحيحه .
وقا يف كتابه الذريعة إىل بيان مقاص كتاب الشريعة ( )45/2يف
عيسى بن اي قا " :قا احلافظ ":ادوق" وقا الذاب " :و يثق" .يشري إىل
توثيق ابن حبان .وقا ابن أيب حاتم :روى عنه كعب ودراج وعياش و يذكر
فيه مرحا وال تعديي.
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والذي يظهر أن الرمل مستور؛ ألنه

يوثقه غري ابن حبان واو معروف

بتسااله".اام
قلتُ :ويف القصة :أن أبا عمر قا لعمر" :أغمدا سيفا سله رسو اهلل".
واذا خيالف مانقله احلافظ يف ترمجته :وكان إسيمه بني احلديبية
والفتال ،وكان أمريا عىل قتا أال الردة وغرياا من الفتوح إىل أن ماا سنة
إحدى أو اثنتني وعرشين .اام
فإنه يفيد أن خالدا ال يملا سيفا مسلوال حتى ماا سنة  22- 21كا يف
ترمجته من التقريب ومصادر أخرى.
وثبت يف ترمجة خالد بن الوليد

من طبقات ابن سعد ()397/7

من طريق احلميدي ،قا :
حدثنا سفيان بن عيينة ،قا  :حدثنا إساعيل بن أيب خالد ،قا  :سمعت
قيس بن أيب حازع يقو  :ملا ماا خالد بن الوليد قا عمر :رحم اهلل أبا سليان
لقد كنا نظن به أمورا ما كانت.وهذا إسناد صحيح.

وساق بعده من طريق مسلم بن إبراايم قا :

حدثنا مويرية بن أساء عن نافع قا  :ملا ماا خالد

يدع إال فرسه

وسيحه وغيمه ،فقا عمر :رحم اهلل أبا سليان كان عىل غري ما ظننا به.
فاملوقوف فيا حصل بني خالد وعمر

ثابت هبذه الارق بتري ذكر

املرفوع فيها عن أيب عمرو بن حفص كا سبق بيا ا وال غرابة فيها.
أما قو أيب عمرو بن حفص :لقد نملعت عامي استعمله رسو اهلل
وأغمدا سيفا سله رسو اهلل

 ،وو عت لواء نصبه رسو اهلل

،

 ،فهذا

أبو عمرو بن حفص املخزومي ﮔ
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القو فيه ألفا مستتربة قد تكون شبهة ألاحاب ال وراا عىل احلكاع
املسلمني قد تكون شبهة ألاحاب ال وراا عىل احلكاع املسلمني ،ال حيتمل
نارشة التفرد هبا.
وكم من اجملاهيل ق قيل فيه أدرك زمن النبوة ومل تثبت صحبته ،بل يقول
االئمة فيه :جمهول.
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أبو الورد املازني قيل امسه حرب
" - 197أبو الورد املازين ،قيل :اسمه حرب.
م مم يف اإلصابة رقم( )10708و االستيعاب رقم ( )3250و أس
الاابة (.)6341
قا اهماع ابن مامه

حدثنا

رقم ( )2829يف اجلهاد باب الرسايا:

أبوبكر ابن أيب شيبة ،عن زيد بن احلباب ،عن عبد اهلل بن حليعة ،عن

يمليد بن أيب حبيب ،عن حليعة بن عقبة ،قا  :سمعت أبا الورد يقو  :إياكم
فرا وإن غنمت غ ّلت.اام
والرسية الت إن لقيت ّ
وسنده عيف.
فيه عبد اهلل بن حليعة عيف وحليعة بن عقبة والد عبد اهلل روى عنه مجع
وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقا احلافظ يف التقريب  :مستور.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
الظاار أن أليب الورد اذا حدي ني ،قا ابن األثري يف أس الاابة
( )328/6رقم (:)6334
"(ب د ع) أبو الورد املازين مازن األنصار ،وكناه النب
واسمه حرب .سكن مرص .حدي ه عند ابنه.

 :أبا الورد،

أبو الورد املازين قيل اسمه حرب
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يد ْب ِن أَ ِيب حبيب ،عن حليعة بن عقبة ،عن أيب الورد.
روى ابن حليعةَ ،ع ْن َي ِمل َ
قا  :قا رسو اهلل  « :إياكم واخليل امل قلة ،فإ ّ ا إن تلق تتدر ،وإن تتنم
ُمَم ِد ب ِن طَرب ُزد و َغريه َقا ُلوا :أَ ْخرب َنا أَبو ا ْل َق ِ
اسم
رب َنا ُع َم ُر ْب ُن ُ
ََ ُ
ُُْ
َْ َ
ْ
تتلل»  .أَ ْخ َ َ
ُمَمد بن ُ ِ
ِاب ُة اهلل بن ُ ٍ
رب َنا أَ ُبو بكر الشافع ،
ُمَمد ،أخربنا ُ ْ
ْ ُ
َ
ُمَمد ْب ِن غيين ،أَ ْخ َ َ
حدثنا ُممد بن الليث اجلواري ،وأمحد بن يعقوب املقرئ [  ،]1وأمحد بن
ُممد السعدي قالوا :حدثنا مبارة ،أخربنا ابن املبار  ،أخربنا محيد الاويل،
عن ابن أيب الورد ،عن أبيه أن النب

رخه فرأى رمي أمحر ،فقا « :أنت أبو

الورد».
وقا ابن الكلب  :أبو الورد بن قيس بن فهر األنصاري ،شهد مع عيل
« :إياكم
افني.وقد ذكر أبو أمحد العسكري أبا الورد فقا  :روى َع ِن النبِ ّ
والرسية الت إذا القت فرا ،وإذا غنمت غلت» وقا  :اذا غري أيب الورد بن
ثامة بن حملن القشريي .ذكره عبدان ،عن مبارة ،عن ابن املبار  ،عن محيد،
فرأى رمي أمحر ،فقا « :أنت
عن ابن أيب الورد ،عن أبيه قا  :رخين النبِ ّ
أبو الورد» .فقد معلها اثنني ،وغريه معلها واحدا.
أخرمه ال يثة".اام

[  ]1يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر :املقرىء.
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وكذلك أورد أبو نعيم اذين احلدي ني يف معرفة الصحابة حتت ترمجة
(.)3488

[ ]1

أقول:
فظهر من عرض ابن األثري وأيب نعيم أن أليب الورد املازين حدي ني
مرفوعني.
وعلى احلجوري مأخذان:
املأخذ األول :أنه أورد له حدي ا موقوفا عليه ،ثم أدخله بناء عىل اذا احلديث
الذي روي عن اذا الصحابة موقوفا عليه يف عيف املفاريد،
والواقع أنه مرفو ع ،كا يف عرض ابن األثري وأيب نعيم.
فإن قا احلجوري :إن اذا احلديث قد أورده ابن مامه موقوفا.
قلنا :وإذا كان ابن مامه رواه موقوفا فلاذا تورده يف كتابك؟!
املأخذ الثاني :أن احلجوري رمع إىل أس الاابة ألبن األثري ،فومد يف
كيمه حدي ني مرفوعني ،فلم يصده ذلك عن إيراد الصحايب وحدي ه يف
املفاريد الضعيفة.
وأخريا أؤكد أنه ال يصال إيراد اذا الصحايب يف قسم عيف املفاريد.
[  ]1رمعنا إىل معرفة الصحابة أليب نعيم فومدناه هبذا الرقم يذكر أليب الورد من طريق حليعة بن عقبة
رأى أباه فرأى
إال اذا احلديث وساق من طريق محيد الاويل عن ابن أيب الورد عن أبيه أن النب
رمي أمحر واذا غري حرب اذا الذي أ وردنا مفرده انا بدليل أن الراوي عنه او ولده أما أبو الورد الذي
يقا حرب فروى عنه حليعة بن عقبة واذا أال مهم يف متييمل الرواة ال ندري ملاذا املستدر هيمله.

أبو الورد املازين قيل اسمه حرب
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قال أبو عبد الرمحن:
أبو الورد املازين.
الكالم على أخطاء املُسْتَدْرِك هنا من وجهني:
األول :قوله إين أوردا له حدي ا موقوفا عليه  ..إىل قوله :والواقع أنه

مرفوع  ،وجتاال أنه ماء مرفوعا وموقوفا ،وقد قا احلافظ يف اإلصابة :ذكره
أبو عمر ،فقا  :قيل اسمه حرب ،له احبة .سكن مرص ،وله عندام حديث
فرا وإن غنمت غ ّل ت» .ويروى عنه
واحد« :إياكم والرس ّي ة الت إن لقيت ّ
مرفوعا.اام

وكذا قا ابن عبد الرب يف االستيعاب :وله عندام حديث واحد ،قوله:
«إياكم والرس ّية الت إن لقيت ف ّرا وإن غنمت غ ّل ت» ..ويروى َا َذا القو أَ ْيضا
.اام
عنه مرفوعا إِ َىل النبِ ّ
وكا أنه اختلف يف رفعه ووقفه ،اختلف يف إسناده كا سيأيت.
والثاني :خاؤه يف إ افة حديث خخر أليب الورد اذا الذي قيل اسمه حرب

خمالفا للحفا

الذين

يذكروا إال اذا احلديث الواحد الذي أوردته من ابن

مامه رقم ( )2829باب الرسايا :إياكم والرسية الت إن لقيت فرا وإن غنمت
غلت ،واو عيف.
قا احلافظ ابن حجر يف التقريب  :أبو الورد املازين احايب اسمه
حرب ،له حديث واحد ،ورممل له إىل ابن مامه.
وساقه يف التهذيب من طريق ابن حليعة به ،وقا  :وروي هبذا اهسناد
مرفوعا ،ذكره أبو القاسم البتوي وأبو حاتم الرازي.
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وقا اخلملرم يف اخلالصة  :احايب له حديث.
وقا احلافظ اململي يف ترمجته من تهذيب الكمال  :سكن مرص وله
عندام حديث واحد.
و

يذكر له احلافظ يف اإلصابة  ،وابن عبد الرب يف االستيعاب ،

واحلافظ اململي يف حتفة األشراف و تهذيب الكمال ؛ غري اذا احلديث،
فخرمنا حدي ه يف املفاريد عىل اذا الصواب .وانا أبو الورد خخر.
يرو عنه إال

ومع اذه النصوص ،أنه ليس له إال حديث واحد ،وأنه
حليعة بن عقبة؛ اع ض املُ ْستَ ْد ِر بأن أبا الورد اذا له حدي ان! وأدخل عىل

أيب الورد اذا حدي ا ليس له ومعله حلذا الصحايب الذي اسمه حرب.

بتري أن ي بت حجة ،خت الف قو من مملع من العلاء أن اذا الصحايب
ليس له إال اذا احلديث الواحد.
مع اطيعه عىل مملمهم اذا وسوقه او حلدي ه الواحد بخيف ما قاله و
يملعه ذلك عن تعمد خمالفة الصواب! .الذي رخه وشهده ومع نقله عن ابن األثري
أن عبدان فرق بينها.
وكذا فرق بينها األزدي فيمن يعرف بكنيته ،وساه عبيد بن قيس وذكره
يف كتابه املخزون يف علم احل يث فقا  :عبيد بن قيس أبو الورد تفرد عنه
بالرواية حليعة بن عقبة ثم ساق احلديث اذا إياكم والرسية.
أما قو املستدر  :إذا كان ابن مامه رواه موقوفا فلاذا تورده يف كتابك.
فقد أثبته اململي وغريه حدي ا ،قا

احلافظ اململي يف حتفة األشراف

( ) 15518ومن مسند أيب الورد املازين عن النب
انا ،فإما أنه ومده مرفوعا يف نسخة

فذكره كا سقناه عنه

نالع عليها نحن وإما أنه ساقه موقوفا

أبو الورد املازين قيل اسمه حرب

واستند يف قوله عن النب
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أنه مرفوع يف خارج ابن مامه؛ فاحلديث ُروي

موقوفا ومرفوعا وكيمها عيف.

اذا ومنهم َمن معله من حديث أيب اريرة ورمال ذلك أبو حاتم كا
يف العلل لولده رقم (.)937
واكذا يف كتب العلل ،كا يف علل ال ارقطين  ،يذكر املعل وما خالفه،
ليستبني للقارئ اذا وذا .
وملا لد املُ ْستَ ْد ِر حجة عىل معل حديث خخر حلذا الصحايب خيرمه
به عن كونه من املفاريد حسب رشطنا ،قا  :وأخريا أؤكد أنه ال يصال إيراد اذا
الصحايب يف قسم عيف املفاريد.
وأقول :وال تعن أنه يصال إيراده يف صحيح املفاري

مع علله املذكوره

كلها ،ومع تضعيف عبد احلق اهشبييل.

قا عبد احلق :إسناده عيف مدا ،فيه ابن حليعة ،وغريه.
وقا ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم ( :)1251اذا ما ذكر ،واو
كا قا  ،إال أنا نبني ما أمجله يف قوله :وغريه .فذكر أيضا أن حليعة بن عقبة ال
يعرف.
و عف احلديث البواريي يف زوائ ابن ماجه فقا  :عيف موقوف،

واأللباين يف الضعيفة رقم ( ،)5015فقا  :وهذا إسناد ضعيف.

لسوء حفظ ابن حليعة وأبوه حليعة بن عقبة ،روى عنه مجع غري يمليد بن أيب

حبيب ،وذكره ابن حبان يف الثقات  .وقا األزدي :حدي ه ليس بالقائم .وقا
ابن القاان :جمهو احلا  ،وخلص ذلك احلافظ فقا  :مستور.

+
)712
وممن يضعف بذلك املُ ْس َت ْد ِر كا أسلفنا ،في مومب لبيان أك ر من ذلك.
قلتُ :أنت ترى أال احلديث يضعفون بمن قا فيه احلافظ مستور.
فإما أن ت بت بحجة ّنرية أن اذا الصحايب الذي يف املفاريد له حدي ان من

رشطنا ،وإما أن ت بت أن حدي ه ال يصال إيراده يف عيف املفاريد ،ألنه ليس
بضعيف ،وإما أن تذعن للقو احلق بأنك تتكلف استدراكاا ملجرد الشتب
ولو كانت مبنية عىل باطل.
دون مباالة بعواقب إشتا املسلمني بتري حق ،ودون مباالة بمن قد يت
هبذه األقوا الوااية.
وعلى املستدرك مآخذ:
األول :أن احلديث اختلف يف وقفه ورفعه ،فقا املستدر  :والواقع أنه

مرفوع و يقل :والواقع أنه اختلف يف رفعه ووقفه.

الثاني :انتقاده عىل فرض إمابت أن ابن مامه أورده موقوفا قا  :فلاذا

تورده يف كتابك .وأ مهل أن الوقف علة يعل هبا احلديث إ افة إىل عدع ثبوا
سنده سواء أكان الرفع أرمال أع الرفع.
الثالث :تركه ملصدرين أساسيني من مصادر انتقاده ومها اإلصابة

واالستيعاب وما ذا إال أ م خالفوه يف قوله إن حلذا الصحايب أك ر من
حديث.
الرابع :إمها تيميذ الصحايب واو أمر مهم يف التفريق بني الرواة.

)(+++
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بشري بن يسار عن رجال من أصحاب النيب ﷺ
" - 200بشري بن يسار عن رما من أاحاب النب ﷺ.
قا اهماع أبوداود

رقم (:)3011

ِ
حي َيى ْب ِن َس ِع ٍيد َع ْن
يل َحد َثنَا ُ
حَدَّثَنَا ُح َس ْ ُ
ُمَم ُد ْب ُن ُف َض ْي ٍل َع ْن َ ْ
ني ْب ُن َع ٍّ
ُب َش ْ ِري ْب ِن َي َس ٍار َم ْو َىل األَ ْن َص ِار َع ْن ِر َما ٍ ِم ْن أَ ْا َح ِ
أَن َر ُسو َ اهلل
اب النبِ ي
مج َع ُك ُّل َس ْه ٍم ِما َئ َة
ني َس ْها َ َ
رب َق َس َم َها َع َىل ِست ٍة َو َثيثِ َ
ملَا ظَ َه َر َع َىل َخ ْي َ َ
ِ
ف ِم ْن َذلِ َك َو َع َمل َ الن ْيص َ
ني الن ْيص ُ
َس ْه ٍم َفكَا َن لِ َر ُسو ِ اهلل
 .لِ ْل ُم ْس ِل ِم َ
ف ا ْل َباق َ
ملِن َن َمل َ بِ ِه ِمن ا ْلو ُف ِ
ود َو ْاألُ ُم ِ
ب الن ِ
ور َو َن َو ِائ ِ
اس.اام
ْ ُ
َ ْ
وسنده عيف ،لضعف حسني بن عيل بن األسود".

أقول:
 )1قا احلافظ الذاب يف حسني اذا" :قا أبو حاتم ادوق ،و ّعفه ابن
عدي وغريه" .وقا فيه احلافظ ابن حجر" :ادوق ،خيائ ك ريا".
ومع ذلك أنكر أن يكون أبو داود روى عنه ،ورممل له بم(ا) رممل ال مذي،
وماء بعده باحلسني بن عيل ،ورممل له(د س) ،وقا فيه :مقبو .
فاحلديث اذا بسبب احلسني اذا فيه

عف ،لكنه يقوى بمتابعة اهماع

أمحد الصحيحة.
َ :حد َثنَا
فقد رواه اهماع أمحد يف مسن ه ( :)37- 36/4قا
حي َيى ْب ُن َس ِع ْي ٍد َع ْن ُب َش ْ ِري ْب ِن َي َس ٍار َع ْن ِر َما ٍ ِم ْن
ُ
ُمَم ُد ْب ُن ُف َض ْي ٍل َقا َ َحد َثنَا َ ْ
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أَ ْا َح ِ
رب
أَ ْد َر َك ُه ْم َي ْذ ُك ُرو َن :أَن َر ُسو َ اهلل
ِح َ
ني ظَ َه َر َع َىل َخيْ َ َ
اب النبِ ي
واا إِ َىل
ني ُ ِع َ
رب لِ َر ُسو ِ اهلل
َوالمْ ُم ْس ِل ِم َ
ف ( َ )1ع ْن َع َم ِل َها َف َد َف ُع َ
َو َا َار ْا َخ ْي َ ُ
ا ْليه ِ
ف َما َخ َر َج ِمنْ َهاَ ،ف َق َس َم َها
ود َي ُقو ُمو َن َع َليْ َها َو ُين ِْف ُقو َن َع َليْ َهاَ ،ع َىل أَن َحل ُ ْم نِ ْص َ
َُ
مج َع ُك ُّل َس ْه ٍم ِما َئ َة َس ْه ٍمَ ،ف َج َع َل
َر ُسو ُ اهلل
ني َس ْهاَ َ ،
َع َىل ِست ٍة َو َث َيثِ َ
ني ،وكَا َن ِيف َذلِ َك النيص ِ
ِِ
ِ ِ
نِص َ ِ
نيَ ،و َس ْه ُم
ف ِس َها ُع ا ْلم ُم ْس ِل ِم َ
ْ
ف َذل َك ُك يله ل ْل ُم ْسلم َ َ
ْ
ملِن ين ِْمل ُ بِ ِه ِمن ا ْلو ُف ِ
ود َو ْاألُ ُم ِ
ور
َم َع َهاَ ،و َم َع َل الن ْيص َ
َر ُسو ِ اهلل
ْ ُ
ف ْاآل َخ َر َ ْ َ
ب الن ِ
َو َن َو ِائ ِ
اس.
فريتق اذا احلديث بمتابعة اهماع أمحد إىل درمة الصحيال لتريه.
اذا واجلدير بالذكر أن أبا داود روى اذا احلديث يف سننه برقم
حييَى
وسى َحد َثنَا َ ْ
( )3010من طريق الربِيع ْبن ُس َليْ َا َن ا ْلم ُم َؤ يذ ُن َحد َثنَا أَ َس ُد ْب ُن ُم َ
ِ
حي َيى ْب ِن َس ِع ٍيد َع ْن ُب َش ْ ِري ْب ِن َي َس ٍار َع ْن َس ْه ِل ْب ِن أَ ِيب
ْب ُن َز َك ِريا َحد َثن ُس ْف َيا ُن َع ْن َ ْ
ِ ِ ِ
َخيرب نِص َف ِ ِ
ني
َح ْ َم َة َقا َ َ :ق َس َم َر ُسو ُ اهلل
امتِ ِه َونِ ْصفا َب ْ َ
ني ن ْصفا لن ََوائبِه َو َح َ
ََْ ْ ْ
ِ
رش َس ْها".
المْ ُم ْس ِل ِم َ
ني َق َس َم َها َب ْينَ ُه ْم َع َىل َث َان َي َة َع َ َ
ثم ساق حديث بشري بن يسار عن رما من أاحاب النب
برقم()3012،3011شاادا حلديث سهل بن أيب ح مة
فلم ينتبه احلجوري لعمل أيب داود اذا ،أو يلتفت إليه.

( )1كذا ،ولعلها (:عفوا).

من طريقني
.
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قال أبو عبد الرمحن:
بشري بن يسار املدين عن رما من أاحاب النب

.

خرمت احلديث من سنن أبي داود رقم ( )3011كا يف حتفة
األشراف  ،وحكمت عىل سند أيب داود بالضعف لضعف حسني بن عيل بن
األسود العجيل ،قا الذاب يف امليزان  :عن ابن فضل وعنه ووكيع وعنه أبو
داوود وال مذي وأبو يعيل واملحاميل .قا أبو حاتم :ادوق ،وذكره ابن
حبان يف الثقات  ،وقا ابن عدي :كان يرسق احلديث ،وأحادي ه ال ُيتابع
عليها .وقا األزدي :عيف مدا.
وزاد احلافظ يف ذكر عدد ال رواة عنه ،ونقل عن أيب داود قا  :ال ألتفت إىل
حكاياته أرااا أوااما.
واستد هبذا ابن حجر عىل أن أبا داود

يرو عنه ،وإنا عن حسني بن

عيل بن معفر امل مم بعده.
واا أنت ترى أنه قد روى عنه ،ونقل احلافظ ابن حجر أن اهماع أبا عيل
اجلياين

يذكر من شيوخ أيب داود إال العجيل ،أي اذا ،فهذا او الصواب أنه

العجيل الذي قيل عنه :يرسق احلديث ،وقا أمحد :ال أعرفه ،ورأيت
ُمرر التقريب نقل عن أيب املواق أنه قا  :اهتم بالكذب.
وأما ما ذكره املُ ْس َت ْد ِر من االستشهاد بحديث سهل بن أيب ح مة  ،وليس
عن أولئك املبهمني من الصحابة ر وان اهلل عليهم ،قا اهماع أمحد يف
مسن ه

( )36/4رقم ( :)16417حدثنا ُممد بن فضيل قا حدثن

حييى بن سعيد عن بشري بن يسار عن رما من أاحاب النب

 ،فذكره.
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فاحلديث ظاهره الصحة ،إال أنه قد اختلف فيه:
فقا المليلع يف نصب الراية ( :)397/3وبشري بن يسار تابع ثقة،
يروي عن أنس وغريه ،يروي اذا اخلرب عنه حييى بن سعيد وقد اختلف عليه
فيه:
 oفبعض أاحاب حييى يقو فيه :عن بشري عن سهل بن أيب ح مة.
 oوبعضهم يقو  :عن رما من أاحاب رسو اهلل

.

 oومنهم من يرسله ،واهلل أعلم.
وقا احلافظ يف الفتح ( :)478/7واو حديث اختلف يف واله
وإرساله  ،وقا ابن عبد الرب يف اختصار املاازي والسري  :وربا شبه عىل من
قا إن نصف خيرب الال ونصفها عنوة بحديث حييى بن سعيد عن بشري بن
يسار أن رسو اهلل

قسم خيرب نصفني نصفا له ونصفا للمسلمني .قا  :واذا

لو اال لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع ذلك النصف معه ...إلخ.
ونقل عنه ذلك ابن القيم يف زاد املعاد ( )313/3فيا يف غملوة خيرب من
األحكاع.
قلتُ :وبيان ما أشاروا إليه من االختيف عىل النحو اآليت:
أن احلديث قد روي متصي ومرسي ،ورواة املرسل أك ر وام .
 - 1محاد بن زيد ،عند ابن سعد يف الطبقات ( )108/2وابن عبد الرب يف
التمهي

( )36/11من طريق سليان بن حرب ،قا  :قا حدثنا محاد

بن زيد قا حدثنا حييى بن سعيد عن بشري عن النب
 - 2محاد بن سلمة ،عند حييى بن خدع يف اخلراج (.)90

به.
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 - 3يمليد بن اارون  ،أخرمه أبو عبيد يف األموال ( )142وابن سعد
يف الطبقات ( ،)107/2وابن أيب شبة يف أخبار امل ينة ( )540فقا :
حدثنا يمليد بن اارون قا حدثنا حييى بن سعيد عن بشري بن يسار قا  :ملا
أفاء الرسو

فذكر احلديث مرسي.

 - 4عبد السيع بن حرب  ،أخرمه حييى بن خدع يف اخلراج (.)91
 - 5سليان بن بي  ،أخرمه أبو داود ( )3014فقا حدثنا ُممد بن مسكني
قا حدثنا حييى بن حسان قا حدثنا سليان بن بي عن حييى بن سعيد
عن بشري بن يسار عن النب

.

 - 6أبو خالد سليان بن حيان األمحر  ،أخرمه أبو داود ( ،)3031والبيهق يف
الكربى (.)317/6
 - 7سفيان بن عيينة أيضا عند ابن شبة رقم( )526فقا  :حدثنا أمحد بن معاوية
قا حدثنا سفيان بن عيينة عن حييى بن سعيد عن بشري بن يسار أن النب
قسم خبري عىل ستة وثيثني سها .
وكلهم ثقاا أئمة فالذي يظهر من ذلك أن املرسل أرمال .
وأيضا ُممد بن الفضي ل الذي روى احلديث تارة عن حييى بن سعيد عن
بشري عن رما من أاحاب النب

أن رسو اهلل

( :كا يف أو

البحث).
وتارة رواه عن رمل من أاحاب النب

كا عند ابن أيب شيبة يف

املصنف ( ،)466/6و املسن رقم ( ،)591وقد رواه ابن عبد الرب يف
التمهي ( )38/11من طريق ابن شيبة بلفظ( :رما ) فإن

يكن تصحف
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عند ابن أيب شيبة يف مصنفه و مسن ه فهو يد عىل عدع بط ابن فضيل
لبعض اللفظ فف ترمجته من التقريب  :ادوق عارف شيع .
وهبذا يعلم أن املُ ْستَ ْد ِر

يتنبه أو

يلتفت لب حث احلديث؛ ليعلم أن اذا

من باب العلل للخيف عىل حييى بن سعيد األنصاري عن بشري بن يسار فيه
وليس اذا من باب املتابعاا بني الوال واالرسا .
اذا مع قو ابن عبد الرب يف التمهي

( )39/11بعد أن ذكر طريق

سليان بن بي املرسلة واذا احلديث أاذب ماروي يف اذا الباب معنى
وأحسنه إسنادا.اام
ولعله قا ذلك ملا قيل إن سليان بن بي أروى الناس عن حييى بن سعيد
قاله ابن معني كا يف التهذيب سيا وقد تابعه مجع كا ترى.
وسئل الدار قان كا يف سؤاالت ابن بكري ام ( )84عن أثبت أاحاب
حييى بن سعيد األنصاري فقا  :ال وري ومالك وسل يان بن بي وحييى بن
سعيد القاان وعبد الوااب ال قف .اام
أشار إىل االختيف يف احلديث  .وليس اذا من باب
وأبو داود
املتابعاا فلم يتنبه املُ ْستَ ْد ِر لعمل أيب داود اذا أو يلتفت إليه.
وليس اذا من باب املتابعاا فلم ينتبه ،وقد رأينا له موا ع عديدة يف اذا
البحث يأيت فيها بالارق املختلفة ولعل بعضها يتابع بعضا خيفا لألئمة
امل بتني هعيحلا.

)(+++
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ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن كربائهم

" - 201ثعلبة بن أيب مالك القرظ عن كربائهم.
قا اهماع أبوداود

حدثنا

رقم (:)3638

ُممد بن العيء ،قا حدثنا أبو أسامة ،عن الوليد -يعن ابن ك ري،

عن أيب مالك بن ثعلبة ،عن أبيه ثعلبة بن أيب مالك أنه سمع كرباءام يذكرون:
أن رمي من قريش كان له سهم يف بن قريظة فخاام إىل رسو اهلل
مهملور -يعن السيل الذي يقتسمون ماءه  -فقىض بينهم رسو اهلل

يف
أن املاء

إىل الكعبني الحيبس األعىل عىل األسفل.اام وسنده عيف.
الوليد بن ك ري او املخملوم  ،أبو ُممد املدين ادوق ،وأبو مالك او
مالك بن ثعلبة جمهو وثعلبة خمتلف يف احبته ،وذكره ابن حبان والعجيل
يف الثقات فالظاار أنه تابع ".
أقول:
 ) 1قا الذاب يف أيب مالك بن ثعلبة :مستور .قا احلافظ :مقبو ؛ وذلك
أنه روى عنه اثنان ،ومن كان كذلك ال يقا فيه :جمهو .
ومع ذلك يقو احلجوري فيه :جمهو  .وتكرر منه واف أناس باجلهالة،
وام ليسوا كذلك.

+
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) 2أليب مالك متابعة ،روااا أبو نعيم يف معرفة الصحابة  ،حتت رقم
ال مجة (.)407
قا

بعد أن ساق اذا احلديث باهسناد األو :

" ورواه افوان بن سليم عن ثعلبة بن أيب مالك أشبع من اذا.
ُمَم ُد بن َع ِيل الص ِائ ُغ ،ثنا يع ُقوب بن ك ِ
َاس ٍ
ب
َحد َثنَا ُس َل ْي َا ُن ْب ُن أَ ْ َ
َْ ُ ْ ُ
مح َد ،ثنا ُ ْ ُ
ٍّ
اا ٍمَ ،ق َاال :ثنا يع ُقوب بن ك ِ
ُمَم ٍد ،ثنا أَبو ب ْك ِر بن أَ ِيب َع ِ
َاس ٍ
ب،
ح َو َثنَا َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُ
َْ ُ ْ ُ
ُ َ ْ ُ
اق ْب ُن إِ ْب َر ِااي َمَ ،ع ْن َا ْف َوا َن ْب ِن ُس َل ْي ٍمَ ،ع ْن َث ْع َل َب َة ْب ِن أَ ِيب َمالِ ٍك ،أَن النبِ
ثنا إِ ْس َح ُ
ِ
ىض ِيف َم َش ِار ِب الن ْ
خ ِل
ض َار» َ .وأَن َر ُسو َ اهللِ
َق َ
ض َر َو َال َ
َقا َ َ « :ال َ َ
ل َحتى َي ْرش َب ْاأل َ ْع َىلَ ،ويُر َوى الم ْاء إِ َىل ا ْل َك ْع َب ِ
بِالس ْي ِلْ « :األَ ْع َىل َع َىل ْاأل َ ْسفَ ِ
ني ،
ْ
َ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
احل َو ِائ ُط  ،أَ ْو َي ْف نَى ال مْ َا ُء».
رس ُح الْم َاءُ إِ َ
يض ْ َ
ىل ْاأل َ ْسفَ ِلَ ،و َك َذل َك َحتى َي نْ َق َ
ُث م َي ْ َ
وأخرمه ابن أيب عاام يف اآلحاد واملثاني ( )55/4برقم(.)2200
وحلذا احلديث شااد من قصة الملبري
أخرمه البخاري

 ،ومن خاامه يف السق .

يف كتاب املساقاة  -باب رشب األعىل إىل الكعبني

حديث(،2362و( )4585من ومه خخر ،وأخرمه أيضا برقم( ،)2708ومسلم
برقم( ،)2357وأمحد ( ،)166- 165/1والبتوي يف

شرح السنة

( )284- 283/8رقم(.)2194
ِ
اينَ ،قا َ :
قا البخاري
رب َنا خمَ ْ َل ُد ْب ُن َي ِمل َ
َ :حد َثنَا ُ
يد ا َ
ُمَم ٌدَ ،أ ْخ َ َ
حلر ُّ
رب ِين ا ْب ُن ُم َر ْي ٍجَ ،قا َ َ :حد َثنِ ا ْب ُن ِش َه ٍ
المل َب ْ ِري ،أَن ُه َحد َث ُه أَن
ابَ ،ع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن ُّ
أَ ْخ َ َ
اج ِمن ا ِ ِ
ِ ِ
ِ
خ َلَ ،ف َقا َ
هبا الن ْ
اا َم ُّ
َر ُمي م َن األَ ْن َص ِار َخ َ
حلرة َي ْسق ِ َ
رش ٍ َ َ
المل َب ْ َري يف َ

ثعلبة بن أيب مالك القرظي عن كربائهم
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رسو ُ اهللِ  « :اس ِق يا ُزبري ،فَأ َمره بِ ا ْل م م ع ر ِ
وف ُ ،ث م أَ ْر ِس ْل إِ َىل َم ِ
ار َ »َ ،ف َقا َ
ْ َ َُْ ََ ُ َ ُْ
َ ُ
ِ
ِ
اس ِق ُ ،ث م
األَ ْن َص ِار ُّي :أَ ْن كَا َن ا ْب َن َعمت َكَ ،فتَ َلو َن َو ْم ُه َر ُسو اهللِ ُ ،ثم َقا َ ْ « :

ِ
المل َب ْ ُريَ :واهلل إِن
استَ ْو َعى َل ُه َحق ُهَ ،ف َقا َ ُّ
احب ِ ْ
ْ
س،حتى َي ْرم َع ا ملَ ا ُء إِ َىل ا جلَ ْد ِر َ » ،و ْ
ت ِيف َذلِ َك﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
َا ِذ ِه اآل َي َة أُ ْن ِمل َل ْ
ﯤ ﴾ [النساء" ]65 :
ِ
َقا َ ِيل ا ْب ُن ِش َه ٍ
ابَ :ف َقد َرا األَ ْن َص ُار َوالن ُ
اس َق ْو َ النبِ ي
اح بِ ْس َح ت ى َي ر ِم َع إِ َىل ا جل ْد ِر» َوكَا َن َذلِ َك إِ َىل ال َك ْع َب ِ
ني .
ْ
ْ
َ
ْ

اس ِق ُ ،ث م
ْ «:

واجلدير بالذكر أن اذا احلديث مروي من عدد من أاحاب الملاري عنه،
به ،عند البخاري وأمحد.
 )3قا احلجوري عن ثعلبة بن أيب مالك:
" وثعلبة خمتلف يف احبته ،وذكره ابن حبان والعجيل يف الثقات ؛
فالظاار أنه تابع ".
رمال احلجوري عدع احبة اذا الصحايب ،وقد أورده عدد ممن
اكذا ّ
كتب يف الصحابة يف مؤلفاهتم ،و يرش أحد منهم إىل عدع احبته ،وعىل
رأسهم البتوي يف معجم الصحابة  ،وابن قانع يف معجم الصحابة وابن
عبد الرب يف االستيعاب وابن األثري يف أس الاابة  ،ونقل عن ابن معني أن
ل علبة رؤية.
وأورد احلافظ يف اإلصابة ( ،)209/1وذكر أنه خمتلف يف احبته.
ثم قا " :وقا ابن معني له رؤية".
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وقا " :مصعب الملبريي كان ممن

ينبت يوع قريظة ف

".

ثم قا " :وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني ،وقا أبو حاتم او تابع
وحدي ه مرسل".
رمال احلافظ احبة ثعلبة ،فقا  ":ومن يقتل أبوه بقريظة ويكون او
ثم ّ
بصدد من يقتل لوال اهنباا ال يمتنع أن يصال ساعه فلهذا االحتا ذكرته
انا".
أي :يف القسم األو من اإلصابة  ،وام ممن لملع احلافظ بصحبتهم.
وقا ابن منده يف معرفة الصحابة ( :)367/1يكنى أبا حييى ،إماع بن
قريظة ،وكان كبريا ،أدر النب

.

ثم ال أدري ملاذا حاد احلجوري عن مصادره األساسية ،فلم يذكراا يف
ترمجة ثعلبة ،وا

اإلصابة و أس الاابة ‘ و االستيعاب ؟!!

وأثبت احبته الذاب يف التجري

و الكاشف .

ومما يؤكد ثبوا رؤية ثعلبة للنب
وكانت وفماة النب

أن قصة قريظة كانت سنة أربع،

يف شهر ربيمع األو سنة إحدى عرشة من احلجرة للنب

.
فهذه سبع سنني عاشها يف عهد رسو اهلل

بعد قصة قريظة ،تضاف اذه

السبع السنني عىل ما سبقها من السنني الت قارب فيها اهنباا والت تقدر عىل
األقل بعرش سنني.

ثعلبة بن أيب مالك القرظي عن كربائهم
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فصال اذا احلديث ،وتبني رمحان ثبوا احبته ،في يصال إيراده وحدي ه
يف عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
ثعلبة بن أيب مالك القرظ عن كربائهم.
يذكر احلافظ اململي يف حتفة األشراف عنه عن كربائهم غري اذا
احلديث ،واحلديث تقدع يف ثعلبة بن مالك عن النب

رقم(.)12

وقد اع ض املُ ْستَ ْد ِر كعادته عىل قويل :وأبو مالك او مالك بن ثعلبة
جمهو .
فقا  :قا الذاب يف أيب مالك بن ثعلبة مستور ،قا احلافظ :مقبو  ،ومع
ذلك يقو فيه احلجوري جمهو وتكرر منه واف أناس باجلهالة وام ليسوا
كذلك.
قلتُ :قو الذاب يف أيب مالك بن ثعلبة :مستور ،أي :جمهو احلا ،

كا فرسته أنت بقولك :يف مسند معيل من اذا الكتاب( :إن جمهو احلا
تفرق بني املستور و جمهو احلا !
واو املستور) فا بالك انا ي
قا العيمة األلباين

يف الضعيفة ( :)1009/13ورماله ثقاا،

غري أيب مالك اذا أيب مالك اذا:

يوثقه أحد حتى وال ابن حبان ،وذكره

البخاري يف الكنى وكذا ابن أيب حاتم ،من رواية ابن إسحاق فقط ،و يذكرا
فيه مرحا وال تعديي .اام
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واملستدر ينف عنه اجلهالة وتكرر منه نف مهالة أناس ممن حاله اكذا
بالباطل وام جمهولون.
قا

املستدر

أليب مالك متابعة روااا أبو نعيم ثم ساقه من طريق

افوان بن سليم عن ثعلبة بن أيب مالك أن النب

فذكره.

قلتُ :اذه خمالفة ملالك وليست متابعة له!
فالك بن ثعلبة انا يرويه عن أبيه ثعلبة عن كربائهم ،وافوان يرويه عن
ثعلبة دون ذكر كربائهم فيه.
وللمستدر نظائر يف اذا الكتاب من َم ْع ِل املخالفاا متابعاا.
و أمد متابعا ملالك يف قوله يف اذا املسند عن كربائهم.
وقد اختلف عىل مالك بن ثعلبة؛ فرواه تارة عن أبيه ثعلبة أنه سمع كربائهم
كا او انا ،ورواه تارة كا رواه افوان دون ذكر كربائهم فيه.
وطريق افوان اذه قد

عفتها أنت يف مسند ثعلبة السابق بإبراايم بن

فقلت يف احلاشية :قا فيه احلافظ :لني احلديث ،وقا الذاب  :فيه
إسحاق
َ
عف ،ومع اذا فإسناده يعتضد بالاريقني اآلخرين .اام
قلت وقد سبق بيان أنه
قلتُ :كذا َ

يبق إال طريق أيب مالك بن ثعلبة ،أما

الاريق األخرى ففيها زكريا ،قا ابن معني :فيه ليس بيشء ،وقا الدارقان :
م و .
قلتُ :وإسحاق بن إبراايم اذا قا فيه أبو زرعة :منكر احلديث ليس

بالقوي  ،وقا أبو حاتم :لني احلديث ،وقا الباغندي :عنده مناكري.

ثعلبة بن أيب مالك القرظي عن كربائهم

'
(725

فاحلديث ال يصال كا سبق بيانه يف مسند ثعلبة وسبق نقل قو احلفا
عليه .ويف معناه كا قا ابن عبد الرب حديث الملبري

.

وأما الكيع عىل احبة ثعلبة فقد تقدع مستويف يف مسند ثعلبة با ال
حيتاج إىل إعادة انا وأبنّ ا انا أن احلافظ ابن حجر إنا اعتمد عىل قو
مصعب الملبريي واو من تيميذ مالك فقوله اذا معضل ،بخيف عاية القرظ
فحدي ه احيال.
وقول املستدرك" :وأثبت احبته الذاب "..
قلتُ :تقدع بيان أن الذاب

ي بت احبته وإنا أثبت له الرؤية ،وقد ذكر

اؤالء الذين حلم رؤية يف الابقة األوىل من كبار التابعني ،كيف وقد حكم عىل
حديث ثعلبة اذا نفسه يف التجريد باهرسا .
وقول املستدرك" :مما يؤكد ثبوا رؤية ثعلبة للنب

أن قصة قريظة كانت

سنة أربع "...إىل أن قا  " :فهذه سبع سنني تضاف عىل ما سبقها من الت قارب
فيه اهنباا والت تقدر عىل األقل بعرش سنني".
قلتُ :يف اذا رد عليك أف اام خيتلفون يف احبة من بلغ سبع عرش سنة

اذا االختيف الشديد ،عىل ما سبق يف مسند ثعلبة ،وإنا اذا القو يفتقر إىل
دليل ،ومن بلغ م ل اذا السن ال يقا له رؤية بل له احبة ،كحا عاية

.

وإليك ما قلتَ ُه عن ثعلبة اذا يف كتابك الذريعة إىل بيان مقاص الشريعة
( )234/4رقم ( )1074ختريج حديثَ « :ك ي َل ِو ا ْن ب َت ى لِ َ ٍ ِ
اخل ْل ِق َأ ْن
يش ء م َن ْ َ
َ
ْ
ي سج َد ل ِ َيش ٍء ِمن د ِ
ون اهلل َعمل َو َمل َالنْبَتَى لِلْ َم ْرأَ ِة أَ ْن َت ْس ُج َد لِ َمل ْو ِم َه ا» واو عن
ْ ُ
َ ْ ُ
ْ
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ثعلبة بن مالك ،قا املُ ْس َت ْد ِر  :عيف ومنكر ،وثعلبة خمتلف يف احبته.اام
وأخاأ فقا  :فالبخاري يرى له احبة.
قلتُ  :ذكره البخاري يف التاريخ الكبري ( )174/2فقا َ " :س ِم َع ُع َمر،
والمل ِ
ار ّي ،وابنه مالك".
وحارثة ْبن النعان ،و َع ِن ا ْبن ُع َمرَ ،س ِم َع منه ابن احلادُّ ،
فأين إ ثباا البخاري لصحبته ،وقد قا احلافظ متلااي يف اإلنابة :
وذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان يف مجلة التابعني وتبعهم غري واحد من
املؤرخني ،ومع اذا التلط يف العملو إىل البخاري بالقو بصحبته فاملُ ْستَ ْد ِر

لنال إىل أنه تابع  ،فيقو  :خمتلف يف احبته.

قا  :وقا أبو حاتم يف املراسيل او من التابعني ،وقا العجيل :تابع
ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات  ،أي

يذكره يف الصحابة ،وانظر املراسيل

البن أيب حاتم رقم ( ،)31و عف احلد يث بالنكارة ،وألن ثعلبة بن أيب مالك
تابع ال احبة له،واحلديث املذكور عن ثعلبة بن أيب مالك مرسي اليصال
لكن متنه احيال.
قا العيمة األلباين يف إرواء الاليل  :صحيح؛ ورد من حديث مجاعة من

أاحاب النب

منهم :أبو اريرة ،وأنس ،وعبد اهلل بن أيب أوف ،ومعاذ بن

مبل ،وقيس بن سعد ،وعائشة بنت أيب بكر الصديق ،ويف الباب عن ابن عباس
وفيه قصة اجلمل ،وعن زيد بن أرقم.
وقا اهماع ال مذي يف كتاب الر اع من جامعه رقم ( )1159عقب
احلديث عن أيب اريرة

عن النب

قا  « :لو كنت خمرا أحد ا أن يسجد

ألحد ألمرا املرأة أن تسجد لملوم ها».

ثعلبة بن أيب مالك القرظي عن كربائهم
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قا  :ويف الباب عن :معاذ ،ورساقة بن مالك بن معشم ،وعائشة ،وابن
عباس ،وعبد اهلل بن أيب أوف ،وطلق بن عيل ،وأع سلمة ،وأنس ،وابن عمر،
وذكر ملها احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب  ،باب ترغيب الملوج يف
الوفاء بحق زومته وحسن عرشهتا واملرأة بحق زومها وطاعته وترايبها من
إسقاطه وخمالفته.
وحديث أيب اريرة املذكور يف الباب خرمه شيخنا

يف اجلامع

الصحيح مما ليس يف الصحيحني رقم ( )1816وموا ع أخرى بسند حسن
وهو صحيح لغريه.

وحديث أنس بن مالك أخرمه أمحد ( )158/3رقم ( ،)12614وقا

املحقق :صحيح لغريه.
وخرمه شيخنا

يف الصحيح املسن من دالئل النبوة ونقل عليه قو

ابن ك ري يف الب اية والنهاية " :واذا إسناد ميد".
وحديث أنس يشهد حلديث ثعلبة متاما وبنحوه حديث عبد اهلل بن معفر
يف مامع شيخنا

( )2264بسند صحيح.

فهذه عدة أمور يف خترجيه على هذا احلديث اتفق لي االطالع عليها:
أوهلا :أنه لنال إىل عدع احبة ثعلبة بن أيب مالك كا او وا ال من
تضعيفه احلديث بالنكارة زعم ،وبأنه خمتلف يف احبته وما إىل القو بعدع
احبته خيف عناده يف استدراكه اذا عىل كتايب املفاري .
ثانيًا :أنه نسب إىل البخاري القو بصحبته ،فقا  :فالبخاري يرى احبته
واذا خيف ما رخه البخاري يف تارخيه ،وخيف ما نقله عنه احلافظ متلااي
وغريه.
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ثالثها :أنه حكم عىل احلديث بأنه عيف منكر واو حديث احيال لتريه
وليس يف متنه نكارة بل إنه من دالئل النبوة ،وأبلغ منه حنني اجلذع وتسليم
احلجر عىل رسو اهلل

وانقياد الشجرة وكيع الذئب والبقرة وسكون أحد

ملا رمف حني اعد عليه النب

وبعض أاحابه فقا  :اثبت أحد ما عليك

واديق وشهيدان ،وغري ذلك من بابه ك ري.
إال نب
ي
ِ
ِ
َوا ْل َب َه ِائ ُم َال
وقا شيخ اهسيع
َ :و َق ْد كَا َن ْ
ت ا ْل َب َهائ ُم َت ْس ُج ُد للنبِ ي
ود لِ َ ِ ِ
ف ي َقا ُ ي ْل َملع ِمن السج ِ
:
َ ُ ْ ُّ ُ
َت ْعبُ ُد اهللَ .ف َك ْي َ ُ
يشء ع َبا َد ُت ُه ؟ َو َق ْد َقا َ النبِ ُّ
ْ
« و َلو ُكن ْت ِخمرا أَحدا أَ ْن يس ِ ِ
ج َد ل ِ َمل ْو ِم َها» لِ ِعظَ ِم َح يق ِه
ج َد ألَ َحد َألَ َم ْرا ال مْ َم ْرأَةَ أَ ْن تَ ْس ُ
َ ْ ُ
َ
َ ْ
ِ
َع َل ْي َها َو َم ْع ُلو ٌع أَن ُه َ ْ َي ُق ْل َ :ل ْو ُكنْت خمرا أَ َحدا أَ ْن َي ْعبُ َد .اام

وقد عف املُ ْس َت ْد ِر حديث أنس بن مالك بالسند الذي ساقه اآلمري يف
تعظيا له ،و يذكر طريقه األخرى الت
باب سجود البهائم لرسو اهلل
يف مسن أمح

رقم( )12614واو يف صحيح الرتغيب والرتهيب

( )414/2وقا املنذري :رواه أمحد بإسناد احيال ،وقا األلباين :احيال
لتريه ،و يعترب املُ ْستَ ْد ِر بشوااد حديث أنس الت عند اآلمري يف نفس
الباب عن عائشة وفيه عيل بن زيد بن مدعان واو يصلال يف الشوااد

واملتابعاا.
وقول املُسْتَدْرِك :ثم ال أدري ملاذا حاد احلجوري عن مصادره األساسية،
فلم يذكراا يف ترمجة ثعلبة..إلخ
قلتُ :اذه متالاة وا حة فاحلديث انا عن مبهمني وسبق يف مسند

ثعلبة وذكرا ترمجته من اذه املصادر ال يثة كلها وخلائك اذا يف احايب
احلديث معلت الرواياا املختلفة متابعاا.
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سامل بن أبي اجلعد عن رجل من خزاعة

" - 206سا بن أيب اجلعد عن رمل من خملاعة.
قا اهماع أبوداود

رقم ( )4985يف األدب ،اية العتمة:

حدثنا مسدد ،عن عيسى ،عن مسعر ،عن عمرو بن مرة ،عن سا بن أيب
اجلعد قا  :قا رمل -قا مسعر :أراه من خملاعة  -ليتن ا ّليت فاس حت.
فكأ م عابوا عليه ذلك ،فقا سمعت النب

 ،يقو  « :يابي  ،أقم الصية ،

أ رحنا هبا».
وأخرمه أمحد يف املسن

()364/5والارباين (.)6214

واذا أاال طريق للحديث فيا سيأيت ذكره ورواه برقم ( ،)4986من
طريق ع ان بن املترية ،عن سا بن أ يب اجلعد ،عن عبد اهلل بن ُممد بن
احلنفية ،عن اهر حلم من األنصار ،فذكر احلديث وفيه :قا سمعت رسو اهلل
 .قا  « :قم يابي فأرحنا بالصية».
وقد ا ارب فيه سا بن أ يب اجلعد ،فتارة يرويه عن رمل من أسلم كا
عند أمحد ،وتاره يرويه عن عبداهلل بن ُممد بن احلنفية ،عن اهر حلم ،وعن
رمل من خملاعة ،وتاره يرويه عن اهر حلم ،وقد أعله الدارقان يف العلل
( )123 - 120/4يف ص ( )120فقا  :ورواه عمرو بن مرة وأبو محملة ال ايل
ثابت بن أيب افية عن سا بن أيب اجلعد عن رمل من خملاعة عن النب
و يذكر عليا وال ابن احلنفية ،قا  :وقو عمرو بن مرة أاال .اام

+
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قلت  :وال ايل اذا رافيض

عيف؛ فالظاار أن الاريق املرسلة أرمال

واحلاال :أن احلديث معلو من اذه الاريق في ندري سا بن أيب اجلعد
سمع من اذا اخلملاع أع ال مع أنه ك ري اهرسا .
أقول:
ت با له من شااد سيأيت ،ورم احلجوري لسا
 )1إن اذا احلديث َل َابِ ٌ
بن أيب اجلعد باال اراب يف إسناده اذا احلديث غلط.
)2إن إسناد أيب داود اذا إسناد احيال.
:

وروى رواه اهماع أمحد يف مسن ه ( )364/5اذا احلديث ،قا

ِ
ِ
ِ
اجل ْع ِدَ ،ع ْن
َحد َثنَا َوكي ٌعَ ،حد َثنَا م ْس َع ٌرَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُمر َةَ ،ع ْن َسا ِ ْب ِن أَ ِيب ْ َ
َر ُم ٍل ِم ْن أَ ْس َل َم ،أَن النبِ
َقا َ َ « :ي ا بِ َي ُ أَ ِر ْح نَا بِ الص َي ِة ».
وقو مسعر :أراه من خملاعة .فإنه ظن ال يرض؛ فإنه ظن يف وقت ما اذا
الظن ،ومملع بأنه من أسلم يف رواية وكيع عنه.
 )3نقل احلجوري بعض كيع الدارقان  ،ومع ذلك
فالدارقان

ذكر االختيف عىل سا

يفهمه حق الفهم.

بن أيب اجلعد ،و

يرمه

باال اراب؛ لقد بني اذا االختيف ثم رصح أن قو عمرو بن مرة أاال ،فهذا
ترميال لاريق عمرو بن مرة ،ونف لي اراب.
وأورد الارق املختلفة وا أربع:
طريقان :مدارمها عىل أيب محملة ال ايل ،واو ثابت بن أيب افية ،عيف
رافيض.
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وطريقان :مدارمها عىل ابن برش.
وحلذين رشيك ثالث ذكره الدارقان  ،روى اذا احلديث عن ال وري ،أال
واو :عبد العمليمل بن أبان األموي ،م و  ،وكذبه ابن معني.
وإذا كان اذا او حا اؤالء املخالفني لرواية عمرو بن مرة السالف
ذكرا ا ،في لوز احلكم عىل اذا احلديث باال اراب؛ ألنه ال حيكم
باال اراب إال عند عدع إمكان ال ميال ،وال ميال انا يف غاية اهمكان.
احال األلباين اذا احلديث يف صحيح أبي داود  ،ويف
وقد
ّ
حتقيقه للمشكاة  ،ورصح الدارقان بأن قو عمرو بن مرة أاال ،واذا نص
كيع الدارقان  ،وقد قدمنا خياته.
ت ْب ُن أَ ِيب
يل َثابِ ُ
قا الدارقان َ ،... :و َر َوا ُه َع ْم ُرو ْب ُن ُمر َةَ ،وأَ ُبو َ ْ
مح َمل َة ال ُّ َا ِ ُّ
ِ
ا ِفي َةَ ،عن سا ِ ِ ب ِن َأ ِيب ْ ِ
َ ْ َي ْذ ُك ْر
ْ
َ
اجل ْعدَ ،ع ْن َر ُم ٍل م ْن ُخ َملا َع َةَ ،ع ِن النبِ ي
َ
ْ َ
مح َمل َةَ ،ع ْن َسا ِ ٍَ ،ع ِن ا ْب ِن ْ
َع ِلياَ ،و َال ا ْب َن ْ
احلَن َِفي ِةَ ،ع ْن
احلَن َِفي ِةَ .و ِق َيلَ :ع ْن أَ ِيب َ ْ
بِ َي ٍ .
ُمَم ٍد
مح َمل َةَ ،ع ْن َسا ِ ٍَ ،ع ْن َعبْ ِد اهلل ْب ِن ُ
ُمَم ُد ْب ُن َربِي َع َةَ :ع ْن أَ ِيب َ ْ
َو َقا َ ُ
َْ ِ
.
األ ْس َلم ي َ ،ع ِن النبِ ي
َو َق ْو ُ َع ْم ِرو ْب ِن ُمر َة أَ َا ُّال".اام
وحلذا احلديث شااد من حديث أنس

.

:
يف مسن ه ( ،)128/3قا
رواه اهماع أمحد
حد َثنَا أَبو ُعبي َد َةَ ،عن سي ٍع أَ ِيب المْمن ِْذ ِرَ ،عن َثابِ ٍ
س ،أَن النبِ
تَ ،ع ْن أَ َن ٍ
ْ
ُ َْ
َ
ُ
ْ َ
يب َ ،و ُم ِع َل ُق ر ُة َع يْ نِ ِيف الص َي ِة» .
ب إِ َيل ال ن َيس ا ُء َو الاي ُ
َقا َ ُ « :ح بي َ
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:

وأخرمه النسائ يف اجملتبى ( )62- 61/7من طريقني ،قا
ِ
ِ
يسَ ،قا َ َحد َثنَا َعفا ُن ْب ُن ُم ْس ِل ٍمَ ،قا َ َ :حد َثنَا
رب َنا المْ ُح َس ْ ُ
ني ْب ُن ع َ
أَ ْخ َ َ
يسى ا ْل ُق ْو َم ُّ
سيع أَبو المْمن ِْذ ِرَ ،عن َثابِ ٍ
ت َع ْن أَ َن ٍ
ب إِ َيل ِم ْن
س َقا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهلل ُ « :ح بي َ
ْ
َ ٌ ُ
ُ
يب َو ُم ِع َل ُق ر ُة َع ْي نِ ِيف الص َي ِة» .
ُّ
الد ْن َي ا ال ن َيس ا ُء َو الاي ُ
ِ
ِ
ِ
ويس ،قا َ :حد َثنَا م ْع َف ٌر ،قا َ :حد َثنَا َسي ٌار ،قا :
عيل ب ُن ُم ْسل ٍم الاُّ ُّ
أخربنا ُّ
ت َع ْن أَ َن ٍ
يب
س َقا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهلل
َحد َثنَا َثابِ ٌ
ب إِ َيل ال ن َيس ا ُء َو الاي ُ
ُ « :ح بي َ
ت ُق ر ُة َع ْي نِ ِيف الص َي ِة» .
َو ُم ِع َل ْ
وروى اذا احلديث عنه خخرون ،فهذا احلديث احيال لتريه.
مالحظة :قا األلباين يف ابن مبرش :أمد له ترمجة.
وومدا له ترمجة يف سري أعالم النبالء ( ،)25/15قا الذاب فيه:
املحدث".
"اهماع ال قة
ي
لكن الذاب

ينقل توثيقه عن أحد من األئمة قبله ،ال الدارقان وال

اخلايب ،وال غريمها.
وبناء عىل اذا البيان في يصال إيراد حديث سا بن أيب اجلعد عن اذا
الصحايب املبهم يف قسم عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:

ِ
هب ا »:
حديثَ « :ي ا بِ يَ ُ أَ ق ِم الص يَ َة أَ ِر ْح نَا ِ َ

ِ
يسى ْب ُن ُيو ُنس َحد َثنَا
أخرمه أبو داود ( )4985فقا َ :حد َثنَا ُم َسد ٌد َحد َثنَا ع َ
ِ
ِ
ِ
اجل ْع ِد َقا َ َقا َ َر ُم ٌل َ -قا َ
م ْس َع ُر ْب ُن ك َدا ٍع َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُمر َة َع ْن َسا ِ ْب ِن أَ ِيب ْ َ
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ت َف َكأَ ُ ْم َعا ُبوا َع َليْ ِه َذلِ َك َف َقا َ
اس َ َ ْح ُ
ِم ْس َع ٌر أُ َرا ُه ِم ْن ُخ َملا َع َة َ :-ليْتَنِ َاليْ ُ
ت َف ْ
ِ
هب ا».
ت َر ُسو َ اهلل
َس ِم ْع ُ
َي ُقو ُ « َي ا بِ يَ ُ أَ ق ِم الص يَ َة أَ ِر ْح نَا ِ َ

أوال :قد ذكرا أن اذه أاال طريق للحديث؛ ثم أبنت االختيف فيه عىل

سا بن أيب اجلعد ،ثم قلت :فالظاار أن الاريق املرسلة أرمال؛ واحلاال أن
احلديث معلو من اذه الاريق في ندري سا بن أيب اجلعد سمع من اذا
اخلملاع أع ال .اام
وقو الدارقان يف طريق عمرو بن مرة أاال ال يستلملع احة احلديث،
يذكر ساعا من اخلملاع

فسا

واو مدلس ،وقد أخرج اخلايب

يف تارخيه ( )442/10ما يد عىل عدع ساع سا حلذا احلديث من اذا
الصحايب املبهم ،فقا :
أخربنا ع ان بن ُممد بن يوسف العيف ،أخربنا أبو بكر ُممد بن
عبد اهلل بن إبراايم الشافع  ،وأخربنا أمحد بن ُممد بن عبد اهلل الكاتب،
أخربنا ُممد بن أمحد بن احلسن الصواف ،قاال :حدثنا برش بن موسى ،حدثنا
خيد بن حييى ،حدثنا مسعر ،عن عمرو بن مرة ،عن سا بن أيب اجلعد ،قا :
عادوا رمي من خملاعة ،قا  :فقا اخلملاع  ..ثم ذكر احلديث.
فف

اذه الاريق بيان أن ساملا

حيرض اذه العيادة حلذا اخلملاع ،

وإسناداا حسن.
عثمان بن حمم العالف ،قا اخلايب :كتبت عنه وكان ادوقا.
وأبو بكر حمم بن عب اهلل بن إبراهيم بن عب ويه قا اخلايب :ثقة ثبت،
ك ري احلديث ،حسن التصنيف ،وقا الدارقان يف سؤاالت السلمي  :ثقة
مأمون ،الذي

يتتري بحا ..
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وبشر بن موسى ،قا اخلايب يف تارخيه  :كان ثقة أمينا عاقي ركينا .وقا
الدارقان يف سؤاالت أبي عب الرمحن السلمي  :ثقة نبيل ،وقا اخلي :
محد ْبن حنبل -
شيخ مليل مشهور قديم الساع ،كان أَ ُبو عبد اهلل  -يعن أَ ْ َ
يكرمه ،وكتب له إىل احلميدي إىل مكة.
وقا الذاب  :املحدث اهماع ال بت .وقا ابن العاد :ثقة.
وخالد بن حييى ،قا احلافظ يف التقريب  :ادوق رم باهرماء ،واو
من كبار شيوخ البخاري ،وقا يف ه ي الساري  :م ن قدماء شيوخ البخاري
أخرج له البخاري أحاديث يسرية.
وقد ذكر أبو نعيم يف معرفة الصحابة

( )1334/3واحلافظ

يف اإلصابة ( :)138/3أن ابن عيينة رواه عن مسعر عن عمرو عن رمل عن
عبد اهلل بن ُممد بن احلنفية عن أبيه عن رمل من الصحابة غري مسمى.
ثانيًا :ذكر املستدر طريق اهماع أمحد ،قا  :حدثنا وكيع ،حدثنا مسعر

وفيه عن رمل من أسلم ،فقا املستدر  :وقو مسعر أراه من خملاعة فإنه ظن
ال يرض ،فإنه ظن يف وقت ما اذا الظن ،ومملع بأنه من أسلم يف رواية وكيع.
قلتُ :قد تقدع يف طريق اخلايب اجلملع أيضا أنه خملاع وليس أسلم
وكذا أخرج احلديث اهساعييل يف معجم شيوخه ( )211من طريق َس َل َم ُة
ٍ
ِ
ِ
اجل ْع ِدَ ،ع ْن َر ُم ٍل ِم ْن
ْب ُن َر َماءَ ،ع ْن م ْس َع ٍرَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُمر َةَ ،ع ْن َسا ِ ْب ِن أَ ِيب ْ َ
ُخ َملا َع َة.

وإن كان شيخ اهساعييل

أعرفه ،إال ما ذكر عنه احلروي يف مشتبه

النسبة فقا  :خدع ابن عيل اخلواري من خوار الري ،متأخر ،يروي عنه أبو بكر
اهساعييل؛ إال أنه باريق اخلايب يتقوى اذا اجلملع أنه خملاع .

سامل بن أيب اجلعد عن رجل من خزاعة

وقد سم

اذا اخلملاع
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بسلان بن خالد عند الارباين يف الكبري

( )276/6رقم )6214( :وعنه أبو نعيم يف الصحابة ( )1334/3من طريق
ِ
يسى بن ُيو ُنس عن ِم ْس َع ِر بن ِك َدا ٍع عن َع ْم ِرو بن ُمر َة عن سلان بن
ُم َسدد ثنا ع َ
يذكر سا بن أيب اجلعد،

خالد  -أراه من خملاعة ورما إسناده ثقاا؛ إال أنه
وسمى الصحايب سلان بن خالد.

قا أبو نعيم يف الصحابة  :رواه عيل بن مسهر وغريه عن مسعر عن
عمرو عن سا بن أيب اجلعد عن رمل من خملاعة .اام
وتارة يقو مسعر عن عمرو بن مرة قا  :دخلت عىل عمرو بن خملاعة
أعوده فقا  :ليتنا الينا فاس حنا ،ثم قا  :قا يل بي قا رسو اهلل ،أخرمه
أبو نعيم يف تاريخ أصبهان ( )219/2من طريق سلمة بن الفضل ،ثنا مسعر
به.
فسمى الصحايب انا عمرو بن خملاعة ،وسلمة بن الفضل عيف ،وسقط
من اهسناد سا بن أيب اجلعد ،وعمرو بن مرة

يسمع من أحد من الصحابة

إال من ابن أيب أوف كا يف جامع التحصيل .
وأيا كان خملاع أع أسلم فهو مرسل ،كا سبق وسيأيت.
ثالثًا :بنى املستدر

تصحيحه لاريق عمرو بن مرة املرسلة عىل أن

الدارقان أورد الارق املختلفة ،وا أربع:
طريقان :مدارمها عىل أيب محملة ال ايل واو عيف رافيض.

وطريقان:

مدارمها عىل ابن برش ،ثم قا  :حلذين رشيك ثالث واو

عبد العمليمل بن أبان ،م و  ،وإذا كان اذا او حا املخالفني لرواية عمرو في
لوز احلكم عىل احلديث باال اراب ...إلخ.
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قلتُ :وليس األمر كا زعم املستدر  ،فالدارقان ذكر طريق ع ان بن

عمر وأشار إىل االختيف فيها؛ فذكر طريق عبد العمليمل بن أبان عن ال وري عن
ع ان بن املترية عن سا بن أيب اجلعد عن ابن احلنفية عن عيل ثم قا :
وقا إرسائيل :عن ع ان بن املترية عن سا بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن
ُممد بن احلنفية عن اهر حلم عن النب ﷺ

يذكر عليا.

فأمهل املستدر طريق إرسائيل اذه ،وال ندري ما عذره يف ذلك.
وقد اختلف عىل ع ان بن عمر فيه ،فرواه مرسي كا ذكر الدارقان  ،من
طريق إرسائيل عنه.
وكذا أخرمه الدارقان يف العلل ( )121/4من طريق :عبد الرمحن بن
مهدي واحلريب يف غريب احلديث كا يف ختريج الكشاف للمليلع
( ) 63/1عن ابن عمري كيمها عن سفيان عن ع ان بن املترية عن سا بن
أيب اجلعد عن ُممد بن احلنفية أن النب ﷺ فذكره مرسي.
قا اخلايب يف اذه الاريق :إ ا املحفوظة عن سفيان .اام
وأخرمه أمحد ( )371/5والدراقان

يف العلل ( )461وأبو نعيم

يف الصحابة ( )3097/6من طريق :عبد الرمحن بن مهدي عن إرسائيل عن
ع ان بن املترية عن سا بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن ُممد بن احلنفية قا :
دخلت مع أيب عىل اهر لنا من األنصار فحرضا الصية ،فقا  :يا مارية
ائتن بو وء لعيل أايل فأس يال فذكره به.
وقد تابع ابن مهدي عىل اذه الاريق ُممد بن ك ري عند أيب داود ()4986
وعبد اهلل بن رماء عند اخلايب يف تارخيه (.)443/10

سامل بن أيب اجلعد عن رجل من خزاعة
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وتابع إرسائيل فيه سفيان ال وري عند الاحاوي يف مشكل اآلثار
( )167/14رقم.)5549( :
واذه الاريق ا الصحيحة وقد ساقها شيخنا العيمة الوادع

يف

كتابه املاتع اجلامع الصحيح ( )907من طريق :إرسائيل ،وقا  :اذا حديث
احيال عىل رشط البخاري.
وهبذه الاريق يتضال االنقااع يف طريق سا بن أيب اجلعد األوىل الت
أرشا إليها بقويل " :فالظاار أن الاريق املرسلة أرمال".
واحلاصل :أن احلديث معلو من اذه الاريق ،في ندري سا بن أيب

اجلعد سمع من اذا اخلملاع أع ال.اام

وقد بان لنا بعد اذا البحث أنه

يسمع م نه ،وأن بينها عبد اهلل بن

ُممد بن احلنفية ،وأن احايب احلديث أنصاري.
و يفهم املستدر اذه العلل يف احلديث من كيع الدارقان وغريه،
وليته سكت بل أبرز تبجحا عىل احلا الذي ترى عفه ،فقا  :نقل احلجوري
بعض كيع الدارقان

ومع ذلك

يفهمه حق الفهم ،وذاب يصحال اذه

الاريق املرسلة بقوله  :إن إسناد أيب داود اذا إسناد احيال ،بتري حجة ،وال
براان.
وقد ذكر احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )15616اذه الاريق
الصحيحة وفاتن ذكراا يف صحيح املفاري
املبهاا من صحيح املفاري

الابعة األوىل واا أنا أذكراا يف

يف الابعة ال انية إن شاء اهلل.

وأعضده :بحديث أنس بن مالك

أن النب

النساء والايب ومعلت قرة عين يف الصية».

قا ُ « :ح بب من الدنيا
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أخرمه النسائ رقم ( )3391وأمحد يف املسن

( ،)285/3وأبو يعىل

( ) 199/6من طريق سيع أيب املنذر قا حدثنا ثابت عن أنس بن مالك به.
وسيع حسن احلديث.
وتابعه سيع بن أيب الصهباء عند ابن عدي يف الكامل .
وسيع بن أيب الصهباء عفه حييى  ،وقا البخاري :منكر احلديث .كا
يف ميزان االعت ال .
وأخرمه النسائ

برقم ( )3392من طريق سيار واو ابن حاتم عن

معفر بن سليان .وسيار ومعفر بن سليان الضبع فيها كيع ،ومها ممن
حيسن حلا.
إال أن احلديث سئل عنه الدارقان كا يف علله رقم ( )2385فقا :
حدث به سيع بن سليان أبو املنذر ،وسيع بن أيب الصهباء ومعفر بن
سليان الضبع عن ثابت عن أنس.
وخالفهم محاد بن زيد فرواه عن ثابت مرسي .وكذلك رواه محاد البرصي
مرسي .واملرسل أشبه بالصواب .انتهى
وقوله :معلت قرة عين يف الصية ،أخرمها الارباين يف األوسط رقم

( )5768وعنه اخلايب يف تاريخ با اد ( )343/14حتت رقم ()6767

خمترصا من طريق اقل بن زياد كاتب األوزاع عن األوزاع عن إسحاق بن
عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس به.
ورما إسناده ثقاا إال أن الراوي له عن اقل :حييى بن ع ان احلريب،
وروايته عن اقل قا العقييل :ال يتابع عىل حدي ه عن اقل.

سامل بن أيب اجلعد عن رجل من خزاعة

وقا الارباين:
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يروه عن األوزاع إال اقل تفرد به حييى.

واو مع مرسل ثابت املذكور قبله ،ومرسل سليان بن طرخان ،وليث ابن

أيب سليم عند عبدالرزاق يف املصنف رقم ( : )7939حسن.
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سلمة والد عبد احلميدعن أبيه

" - 209سلمة والد عبد احلميد عن أبيه.
قا اهماع ابن مامه

رقم ( )2352يف كتاب األحكاع باب ختيري

الصب بني أبويه:

حدثنا

أبوبكر بن أيب شيبة ،قا حدثنا إ ساعيل بن عليه ،عن ع ان

البيت ،عن عبد احلميد بن سلمة ،عن أبيه ،عن مده أن أبو يه اختصا إىل النب
فخريه ،فتومه إىل الكافر فقا  « :اللهم ااده
أحدمها كافر واآلخر مسلم ّ

فتومه إىل املسلم» .اام وسنده عيف.

وتقدع بيان عفه ،واالختيف فيه يف مسند رافع بن سنان فانظره إن شئت.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
وأيضا َتقدع َر ُّد اذا التضعيف الذي يدعيه احلجوري يف ترمجة رافع بن
سنان ،فارمع إليه إ ْن شئت.
قال أبو عبد الرمحن:
قلتُ :قو املُ ْستَ ْد ِر " :تقدع رد اذا التضعيف الذي يدعيه احلجوري اذا
ير ّد التضعيف" ،بل قا  " :وقد تبني للقارئ مهالة
ا اراب منه؛ فهو انا
عبد احلميد بن سلمة وأبيه ،وعرف حا ع ان البت  ،فامتمعت عدة علل يف
رواية عبد احلميد بن سلمة كا يرى القارئ ،وقد يكون البت دخل يف اذا

سلمة والد عبد احلميدعن أبيه
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اال اراب واالختيف ،فلعله سافر ذانه من عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن
مده إىل عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن مده".
وقا  ":إن الناظر يف الكيع الذي نقله احلجوري عن المليلع يف نصب
الراية أن المليلع قد حكم عىل عبد احلميد بن سلمة وأبيه ومده بأ م ال
عر فون ،أي  :جمهولون ،وأن الرواة عن عبد احلميد بن معفر ثقاا.
ُي َ
وأن عبد احلميد وأباه من ال قاا ،وأن مده رافع بن سنان معروف ،واذا
من المليلع ترميال وا ال ،وتصحيال لرواية عبد احلميد بن معفر ،وتضعيف
لرواية عبد احلميد بن سلمة ،واو كيع علم عىل منهج أال احلديث".
فهو انا

عف اذه الاريق و

يصححها ،وإنا زعم أن طريق

عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده أ ا سليمة بعيدة عن اذه العلل.
وليس كا يملعم فقد سبق قو العيئ

يف جامع التحصيل ترمجة

معفر بن عبد اهلل بن احلكم ،وروى أيضا عن مد أبيه رافع احلديث :أنه أسلم
وأبت امرأته أن ت سلم وكان بينها مارية ،قا عبد العمليمل النخشب  :اذا مرسل؛
ألنه

يدر مد أبيه.اام

)(+++
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شبيب أبو روح عن رجل صحب النيب ﷺ

" - 210شبيب أبو روح عن رمل احب النب ﷺ.
قا اهماع النسائ

أخربنا

يف الكربى رقم (:)1021

ُممد بن بشار ،قا حدثنا عبد الرمحن بن مهد ي ،عن سفيان ،عن

عبد امللك عن شبيب أ يب روح ،عن رمل من أاحاب النب

عن النب

أنه اىل اية الصبال فقرأ الروع والتبس عليه فلا اىل ،قا  « :ما با
أ قواع يصلون معنا ال حيسنون الاهور  ،ف إ نا يلبس علينا القرخ ن أولئك».
وأخرمه أمحد يف املسن

()471/3والبملار كا يف كشف االستار

رقم ( )477والارباين يف الكبري رقم()881من طريق شعبة ،عن عبد امللك
بن عمري به وسنده عيف .
شبيب بن نعيم أبو روح من شيوخ حريمل بن ع ان وسبق القو يف مشايخ
حريمل وقا احلافظ يف التقريب :ثقة.
قلت :

نر من وثقه غري ابن حبان ،وروى عنه مجع فهو جمهو حا .

وقد قا  :ابن القاان ال نعرف له عدالة .اام من التهذيب .
وقد ماء من حدي ه عن النب

عند أمحد بالرقم السابق.

وعبد امللك بن عمري ثقة  ،لكنه تتري بأخره .

شبيب أبو روح عن رجل صحب النبي ﷺ
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
إن اذا احلديث حلسن عىل أقل أحواله ،وقو احلجوري يف شبيب:
"إنه جمهو حا " .غلط.
واحتج بقو ابن قاان ":ال نعرف له عدالة".
واذا القو ليس بحجة ،فقد عرف عدالته غري ابن القاان ،ويكف شبيبا أ ْن
عده ابن قانع من الصحابة  ،كا يف كتابه معجم الصحابة ( )346/1بناء
عىل رواية اذا احلديث.
رض ْاألَ ْز ِد ُّي ،نا ُم َع ِ
مح َد ْب ِن الن ْ ِ
او َي ُة ْب ُن َع ْم ٍرو ،نا
قا
ُمَم ُد ْب ُن أَ ْ َ
َ :حد َثنَا ُ
َز ِائ َد ُةَ ،ع ْن َع ْب ِد المْ َم ِل ِك ْب ِن ُع َم ْ ٍريَ ،ع ْن َشبِ ٍ
يب ُي ْكنَى أَ َبا َر ْو ٍح َقا َ َ :اىل َر ُسو ُ اهلل
ِ ٍ
ِ
ف َقا َ « :إِن ُه ُي َل ب ُس
رص َ
ُّ
ور َة ُّ
الصبْ َال َف َق َرأَ في َها ُس َ
الرو ِع َف َ َ د َد يف خ َيةَ ،ف َلا ا ْن َ َ
َع َيل ا ْل ُقرخ ُن بِأَقْوا ٍع يصلُّو َن معن َا َال ُ ِ
ك ْم َا ِذهِ الص َي َة
ن َش ِه َد ِمن ْ ُ
حيسنُو َن الْ ُو ُ و َء فَ َم ْ
َ َ
َ ُ َ
ْ
ْ
َف ْل يُ ْح ِس ِن ا ْل ُو ُ و َء».
بل الظاار أن اهماع أمحد يعده من الصحابة.
قا

يف مسن ه ( ":)471/3حديث أيب روح الكيع

.

رش ٍ
فَ ،ع ْن َ ِ
َحد َثنَا إِ ْس َح ُ
يكَ ،ع ْن َعبْ ِد املَْ ِل ِك ْب ِن ُع َم ْ ٍريَ ،ع ْن أَ ِيب
وس َ
اق ْب ُن ُي ُ
ِ
الرو ِع،
َر ْو ٍح ا ْلك ََي ِع ي َ ،قا َ َ :اىل بِنَا َر ُسو ُ اهللِ
ور َة ُّ
َا َيةَ ،ف َق َر َأ في َها ُس َ
ِ
ِ
ن أ َ ْم ِ
ل أَقْ َوا ٍع يَأْتُو َن الص َيةَ
س َعلَيْن َا الشيْاَا ُن ،الْق َرا َءةَ م ْ
َف َلبَ َس َب ْع ُض َهاَ ،قا َ « :إِن َا لَب َ َ
ٍ
وء َ ،ف إِ َذ ا أَ َت ْي تُ ُم الص َي َة َف أَ ْح ِس نُ وا ا ْل ُو ُ و َء » .
بِ َت ْ ِري ُو ُ
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ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍرَ ،حد َثنَا ُش ْعبَ ُةَ ،ع ْن َعبْ ِد املَْ ِل ِك ْب ِن ُع َم ْ ٍريَ ،قا َ َ :س ِم ْع ُ
َحد َثنَا ُ
ثَ ،ع ْن َر ُم ٍل ِم ْن أَ ْا َح ِ
حي يد ُ
َأن ُه:
َ ،ع ِن النبِ ي
اب النبِ ي
َشبِيبا أَ َبا َر ْو ٍح ُ َ
ِ
الرو َع َفأَ ْو َا َمَ ،ف َذ َك َر ُه.
َاىل ُّ
الصبْ َال َف َق َرأَ في َها ُّ
ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍر[ َ ]1حد َثنَا أَ ُبو َس ِع ٍيد َم ْو َىل َبنِ َاا ِش ٍمَ ،حد َثنَا َز ِائ َد ُة،
َحد َثنَا ُ
ت َشبِيبا َأ َبا َر ْو ٍحِ ،م ْن ِذي ا ْلك ََي ِعَ ،أن ُه
َحد َثنَا َع ْب ُد المْ َم ِل ِك ْب ُن ُع َم ْ ٍريَ ،قا َ َ :س ِم ْع ُ
ِ ٍ
ف َقا َ « :إِن ُه
رص َ
ُّ
الصبْ َال َف َق َرأَ بِ ُّ
َاىل َم َع النبِ ي
الرو ِعَ ،ف َ َ د َد يف خ َية َف َلا ا ْن َ َ
حي ِسنُو َن الْ ُو ُ وء ََ ،ف َم ْن َش ِه َد
س َعلَيْن َا الْقُ ْرخ َن  ،أ َن أَقْ َواما ِمن ْ ُ
َي ْلب ِ ُ
ك ْم ُي َصلُّو َن َم َعن َا َال ُ ْ
الص َي َة َم َع نَا َف ْل يُ ْح ِس ِن ا ْل ُو ُ و َء » .
وقو احلجوري " :نر من وثقه غري ابن حبان" كيع ال يعبأ به.
فهذا اهماع ابن قانع يعده من الصحابة.
والظاار من ترصف اهماع أمحد أنه يعده من الصحابة ،واذا فوق التوثيق.
وقد و ّثقه ابن حبان واحلافظ ابن حجر ،والذاب حيك عن بعضهم أنه
و ّثقه ،و يع ض عليه.
وعنه روى عنه مج ٌع ،واذا اجلمع ذكرمها احلافظان اململي ،وابن حجر.
وقا احلافظ ابن حجر فيه يف التقريب " :ثقة ،أخاأ من عده يف
الصحابة"  .و يلتفت إىل قو ابن القاان.
[ ]1اكذا قا املُ ْس َت ْد ِر  ،وقا ُمقق مسند أمحد :وقع يف النسخ :حدثنا ُممد بن معفر قبل :حدثنا
أبو سعيد ،شيخ أمحد يف اذه الرواية ،واو خاأ ،اححناه من أطراف املسن ( .)342- 341/8
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فهل بعد اذا كله ُيلتفت إىل كيع وعمل احلجوري ،أال يدر احلجوري
ٍ
توثيق البن حبان ،والسيا يف ثوثيق أم ا شبيب اذا الذي روى
أنه ال ُي َر ُّد كل
عنه مجاعة ،وا ُّد ِعيت له الصحبة.
اذا وقد حسن اذا احلد يث احلافظ ابن ك ري يف تفسري سورة الروع ،قا يف
خخر تفسري اذه السورة الكريمة(:)42/11
" ما روى يف فضل اذه السورة الرشيفة ،واستحباب قراءهتا يف الفجر.
ُمَم ُد ْب ُن َم ْع َف ٍرَ ،ع ْن ُش ْع َب َةَ ،ع ْن َع ْب ِد المْ َم ِل ِك ْب ِن
مح ُدَ :حد َثنَا ُ
َقا َ اهماع أَ ْ َ
ث َع ْن َر ُم ٍل ِم ْن أَ ْا َح ِ
حي يد ُ
؛ أَن
ُع َم ْ ٍريَ ،س ِم ْع ُ
اب النبِ ي
ت َشبِيبا أَ َبا َر ْو ٍح ُ َ
ف َقا َ « :إِن ُه
رص َ
َر ُسو َ اهلل
َاىل ِهبِ ُم ُّ
الص ْب َال َف َق َرأَ ِهبِ ُم ُّ
الرو َع َفأَ ْو َا َمَ ،ف َلا ا ْن َ َ
حي ِسنُو َن الْ ُو ُ و َء َ ،ف َم ْن َش ِه َد
س َعلَيْن َا الْقُ ْرخ ُن ،إِ ْن أَقْ َواما ِمن ْ ُ
َي ْلب َ ُ
ك ْم يُ َصلُّو َن َمعَن َا َال ُ ْ
الص َي َة َم َع نَا َف ْل يُ ْح ِس ِن ا ْل ُو ُ و َء».

واذا إسناد حسن ومتن حسن ،وفيه رس عجيب ،ونبأ غريب ،واو أنه عليه
السيع تأثر بنقصان و وء من ائتم به؛ فد ذلك أن اية املأموع متعلقة بصية
اهماع".اام
فقد حسن احلافظ ابن ك ري اذا احلديث ،وأخذ منه اذا احلكم.
وأورد احلي م اذا احلديث الرشيف يف جممع الزوائ

(،)241/1

وقا :
" رواه أمحد عن أيب روح نفسه ،ورواه النسائ عن أيب روح عن رمل،
ورما أمحد رما الصحيال".
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وأورد يف

اجملمع ( )114/2من طريق الارباين ،وقا  " :رماله

ثقاا".
وعىل اذا في يصال إيراد اذا احلديث يف قسم عيف املفاريد.
وبعد اذا فإين مقتنع ب قة شبيب واحة حدي ه واحتا احبته.
قال أبو عبد الرمحن:
قا احلافظ اململي

وخرج له
 :ويقا إن اسم اذا الرمل :األغر.
ّ

يف حتفة األشراف رقم ( )15594حديث أن النب اىل الصبال فقرأ الروع
فالتبس عليه فلا اىل قا  « :ما با أقواع يصلون معنا ال حيسنون الاهور فإنا
يل بّ س علينا القرخن أولئك» .
أخرمه النسائ يف اجملتبى رقم ( )948ويف الكربى رقم ()1021
فقا  :حدثنا ُممد بن بشار قا حدثنا عبدالرمحن بن مهدي قا حدثنا سفيان
ال ور ي عن عبدامللك عن شبيب عن رمل ...به.
وأخرمه أمحد يف املسن
أاحاب النب

( )363/5حتت باب أحاديث رما من

فقا حدثنا وكيع عن سفيان ال وري عن عبد امللك بن

عمري به.
وأخرمه الارباين يف الكبري رقم ( )881حتت مسند األغر اململين ،من
طريق مؤمل بن إساعيل قا حدثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن شبيب
عن األغر به خمترصا إىل قوله فقرأ سورة الروع.
وأخرمه البملار كا يف كشف األستار ( )477من طريق مؤمل هبذا
اللفظ املخترص.
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( )471/3رقم ( )15873فقا  :حدثنا

ُممد بن معفر قا حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري قا سمعت شبيبا أبا
روح حيدث عن رمل من أاحاب النب  ،فذكر احلديث .وكرره برقم
( )23125وذكر احلديث بتامه.
وأخرمه أمحد رقم ( )15872قا  :حدثنا إسحاق بن يوسف عن رشيك
عن عبدامللك بن عمري عن أيب روح الكيع قا

 :اىل بنا رسو اهلل

اية فقرأ فيها سورة الروع فل ّبس بعضها فقا  « :إنا لبس علينا الشياان
القراءة من أمل أقواع يأتون الصية بتري و وء فإذا أتيتم الصية فأحسنوا
الو وء».
وأخرمه أمحد يف املسن

( )15874فقا  :حدثنا أبو سعيد موىل بن

ااشم قا حدثنا زائدة قا حدثنا عبدامللك بن عمري قا سمعت شبيبا أبا روح
م ن ذي الكيع أنه اىل مع النب فذكر احلديث إىل قوله « :فمن شهد الصية
معنا فليحسن الو وء».
واحلديث ضعيف لعلل فيه:
العلة األوىل :أنه قد ماء عن شبيب الراوي عن الرمل املبهم كا سبق
وشبيب ال ت بت له احبه  ،وذكره يف مجله التابعني :البخاري ،والدواليب،
وأبو حاتم ،وابن حبان ،وقا ابن مندهُ :ذكر يف الصحابة وال يصال واو تابع .
وقا ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم ( )206ورقم( :)2274ال
تعرف له حا  ،و عف حدي ه.
وقا ابن حجر يف التقريب :ثقة من ال ال ة ،أخاأ من عده يف الصحابة،
وقا يف اإلصابة  :وأما احلديث فأخرمه ابن قانع اكذا وسقط من إسناده
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رمل ،وقد رواه احلفا من طريق عبدامللك بن عمري عن شبيب أيب روح عن
رمل له احبة ومنهم من ساه األغر.
قلتُ :تقدع أن شعبة وال وري روياه عن عبدامللك بن عمري عن شبيب

عن رمل من الصحابة ،أما رواية وطريق الارباين والبملار من طريق مؤمل بن
إس اعيل عن شعبة عن شبيب عن األغر فتقدع قو احلافظ إ ا وام.
ومؤمل فيه عف .قا البخاري :منكر احلديث ،وقا أبو زرعة :يف حدي ه
خاأ ك ري ،فهو خيائ ك ريا كا او قو عامة املتكلمني فيه.
وتفرد أبو األشهب بإسقاط الصحايب ،فصارا روايته معتمد من ذكر شبيبا
يف الصحابة واو وام.
فإذا علم أن تسمية الصحايب األغر اململين :وام ،ثبت أنه رمل مبهم ،وإذا
علم أن احلفا شعبة وال وري رووه عن شبيب عن رمل من الصحابة كا
تقدع؛ ثبت أن شبيبا

يدر النب

كا مملع به احلفا وأن رواية رشيك

عند أمحد ( )15872ورواية زائدة عنده أيضا رقم( - )15874الت فيها أنه
اىل مع النب

 ،فذكر احلديث غري ُمفوظة.

العلة الثانية :اال اراب يف سنده ،ويف اسم الصحايب ،فقيل ابن نعيم،
وقيل ابن أيب رواح الوحاظ  ،وقيل أبو روح ،قا احلافظ يف ترمجة شبيب من
اإلصابة  :قا أبو عمر حدي ه مضارب اهسناد.
قلتُ :نعم فقد اختل ف إسناده عىل عبدامللك بن عمري فرواه عنه مؤمل بن

إساعيل عن سعيد عن عبدامللك بن عمري عن األغر واذا وام كا سبق.
ورواه رشيك وزائدة عن شبيب أيب روح الكيع أنه اىل مع النب
ومعي احلديث له.
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ورواه ال وري وشعبة عن عبدامللك بن عمري عن شبيب عن رمل من
الصحابة مبهم.
واذا ا اراب ،وأيضا اختلف يف بعض ألفا احلديث كا ييحظ من
نظر نصواها من مصادر احلديث.
العلة الثالثة :مهالة حا شبيب أيب روح ،فإنه تابع روى عنه مجع و
يوثقه معترب ،وأما رواية مرير عنه فقد قا ابن القاان حتت احلديث:
برقم  - 2274قا ابن اجلارود عن ُممد الذايل اذا شعبة وعبد امللك
يف ميلتها يرويان عن شبيب أيب روح وروى عنه حريمل بن ع ان قا اذا
كله غري كاف يف املبتت من عدالته فاعلمه.
قا ابن القاان :قلت:

يرو عنه شعبة مبارشة وإنا رواه شعبة عن

عبدامللك كا تقدع وقا احلافظ يف ترمجة شبيب من التهذيب وإنا أراد
الذايل برواية شعبة عنه أنه روى حدي ه ال أنه روى عنه مشافهة إذ رواية شعبة
إنا ا عن عبدامللك عنه.
قا البملار يف مسنده عند حديث ( :)4131وعارة بن أيب الشع اء
وشيبان بن قيس وشبيب بن نعيم الكيع ويمليد بن نمران ليسوا بمعروفني
بالنقل وإنا كتبنا اذا احلديث عىل ما فيه من العلة ألنا نحفظه عن رسو اهلل
إال من اذا الومه فكتبناه وبينا ما فيه من علة .اام
وقا الذاب يف امليزان يف ترمجة عارة بن ع ان عن شبيب بن نعيم
قا أبو أمحد :احلاكم جمهو كشيخه ،و يتعقب الذاب جتهيل احلاكم
لشيخه شبيب ،وكذا نقل اذا التجهيل يف املتن يف الضعفاء .
ونقله احلافظ يف لسان امليزان و يتعقبه أيضا.
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وقا يف التقريب  :ثقة أخاأ من عده يف الصحابة ،وكأنه اعتمد يف اذا
التوثيق عىل قو أيب داود :شيوخ حريمل كلهم ثقاا ،وشبيب اذا من
شيوخه،وقد سبق يف ترمجة برش بن حجاش أن اذه القاعدة ليست عىل
إطيقها.
وقد قا العيمة األلباين يف الضعيفة ( )217/7عند حديث« :إين
ألمد نفس الرمحن من قبل اليمن» ،قا

" :وقو أيب داود  " :شيوخ حريمل

كلهم ثقاا " ليس نصا يف توثيقه لشبيب بالذاا ،الحتا أن أبا داود
أو

يعلم

خيار يف باله حني قا ذلك أن شبيبا من شيوخ حريمل ،وقد أورده ابن أيب

حاتم يف اجلرح والتع يل (  ) 358/1/2و حيك فيه مرحا وال توثيقا،
ولعله لذلك قا ابن القاان  ":شبيب ال تعرف له عدالة ".اام
فقو املُ ْستَ ْد ِر " :وقو احلجوري
يعبأ به ،فهذا اهماع ابن قانع يعده يف الصحابة".اام

نر من وثقه غري ابن حبان ،كيع ال

فقوله هذا؛
 ،وعده من

ور عليه ألن كيم اذا او نفس كيع العيمة األلباين
َيم ُح ُ
الصحابة خاأ كا قا احلافظ ،وارتضاه املُ ْستَ ْد ِر فإذا كان كذلك عاد أنه
تابع وحكم له بحكمهم من التعديل والتجريال.

فهذا البملار ،وأبو أمحد احلاكم ،وابن القاان ،والعيمة األلباين ل يهلون

حا شبيب ،ونقله عن احلاكم الذاب وابن حجر و يع

ا.
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أفهؤالء كلهم ال يلتفت إىل كيمهم وعملهم ،ويلتفت إىل كيع وعمل
املُ ْستَ ْد ِر وكأنه يفهم مراتب توثيق ابن حبان الت ذكراا العيمة املعلم
فقا يف كتابه التنكيل (:)669/2

والتحقيق أن توثيقه على درجات:
األوىل :أن يرصح به ،كأن يقو ( :كان متقنا) أو ( مستقيم احلديث) ،أو نحو
ذلك .
الثانية  :أن يكون الرمل من شيوخه الذين مالسهم وخربام .
الثالثة  :أن يكون من املعروفني بك رة احلديث بحيث يعلم أن ابن حبان
وقف له عىل أحاديث ك رية .
الرابعة  :أن يظهر من سياق كيمه أنه قد عرف ذا الرمل معرفة ميدة .
اخلامسة  :ما دون ذلك .
فاألوىل ال تقل عن توثيق غريه من األئمة ،بل لعلها أثبت من توثيق ك ري
منهم ،وال انية قريب منها  ،وال ال ة مقبولة  ،والرابعة ااحلة  ،واخلامسة ال
يؤمن فيها اخللل .واهلل أعلم .اام
وقا العيمة األلباين يف تعليقه عىل اذا الكيع :قد ثبت لدي باملارسة
أ ّن من كان من الدرمة اخلامسة فهو عىل التالب جمهو ال يعرف.
قلتُ :فمن أي درمة عند شبيب اذا؟ فليس او من املك رين ،وال من
شيوخ ابن حبان ،وال نص عىل تعديله ،وإنا ُذ ِكر يف ال قاا.
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العلة الرابعة :عدع تبني ساع شبيب أيب روح من اذا الصحايب املبهم،
فقد ذكر احلافظان اململي وابن حجر يف ترمجة شبيب أنه روى عن أيب اريرة
واألغر رمل له احبة ،ويمليد بن محري.
قلتُ :ما تقدع أنه األغر ال ي بت وإنا او رمل مبهم

ُيسم ،وأبو اريرة

اذا احلدي ث ليس له ،ولو كان او لساه شبيب ،أما يمليد بن محري فهو اليملين
م مم يف التقريب البن حجر قا  :ثقة من ال ال ة ووام من ذكره يف
الصحابة ماا يف خيفة معاوية.
واذا اليملين م مم يف التهذيب البن حجر قا  :روى عن أيب الدرداء
وعوف بن مالك وعبد الرمحن بن شبيل وعمران بن نمران ،وذكر أنه روى عنه
مجع منهم شبيب بن نعيم اذا ،وذكره ابن حبان يف ال قاا وقا  :قلت ذكره ابن
شااني يف الصحابة ماا زمن معاوية.
ورواية شبيب عنه يف سنن أبي داود يف حديث عيف يف كتاب اخلراج
باب إحياء املواا رقم احلديث ( ،)3082وقا أبو داود :ويمليد بن محري اذا
ليس او ااحب شعبة ،فعلم أن شبيبا روى عن يمليد بن محري اليملين واو
جمهو حا  ،روى عنه مجع و يوثقه معترب ،وقد قيل إنه احايب فذكره ابن
شااني يف الصحابة ،وقا احلافظ يف ترمجة من اإلصابة  :نمل محص يف
إمارة معاوية كذا ذكره ابن شااني ،فوام  ،فإنه تابع معروف أكرب شيخ له أبو
الدرداء ،وقد ذكره البخاري وابن أيب حاتم وابن حبان وغريام يف التابعني .اام
من اإلصابة .
في يبعد أن شبيبا روى احلديث عن محري اليملين اذا و يسمه ،إال أنن
َأر من ذكر حديث ما با أقواع يأتون الصية بتري و وء يف ترمجته.

شبيب أبو روح عن رجل صحب النبي ﷺ
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عيف اجلامع  ،ثم

اختلف حكمه عليه يف كتاب صفة الصالة األال فأثبته.
وبعد اذا البحث الذي يتأيد به عف احلديث كا ذكرناه يتبني باين فعل
الشيخ ربيع يف ُماولة إثباا احبة شبيب وتتا يه عن العلل املذكورة يف
احلديث أو عدع اطيعه عليها.
وقوله " :وبعد اذا فإين مقتنع ب قة شبيب ،واحة حدي ه واحتا احبته.:
قلتُ :اقتنع با شئت؛ فليس اقتناعك بخائك اذا مقنعا ملن حترى

الصواب.
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قا اهماع أبو داود

رقم (:)3044

ِ ِ ٍ
حي َيى[ ْ ]1ب ُن َحسا َنَ ،حد َثنَا ُا َش ْي ٌم ،قا :
حَدَّثَنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن م ْسكنيَ ،حد َثنَا َ ْ
رب َنا َد ُاو ُد ْب ُن أَ ِيب ِان ٍْدَ ،ع ْن ُق َش ْ ِري ْب ِن َع ْم ٍروَ ،ع ْن َب َجا َل َة ْب ِن َع ْب َد َةَ ،ع ِن َع ْب ِد اهلل ْب ِن
أَ ْخ َ َ
َعب ٍ
وس أَ ْا ِل
اس َقا َ َما َء َر ُم ٌل ِم َن األ َسد ّيني( ِ )2م ْن أَ ْا ِل ا ْل َب ْح َر ْي ِن َ -و ُا ْم َ
جم ُ ُ
َ ،ف َم َك َ
ىض اهلل
َا َج َر  -إِ َىل َر ُسو ِ اهلل
ث ِعن َْد ُه ُثم َخ َر َجَ ،ف َسأَ ْلتُ ُهَ :ما َق َ
تَ :م ْه؟ َقا َ ِ :
اه ْسيَ ُع أَ ِو ا ْل َقتْ ُلَ ،قا َ َ :و َقا َ
َو َر ُسو ُل ُه فِي ُك ْم؟ َقا َ َ :رشاُ .ق ْل ُ
اس بِ َق ْو ِ
اجل ْمل َي َةَ .قا َ ا ْب ُن َعب ٍ
مح ِن ْب ُن َع ْو ٍف َقبِ َل ِمنْ ُه ُم ِ ْ
َع ْب ُد الر ْ َ
اسَ :فأَ َخ َذ الن ُ
ت أَ َنا ِم َن األ َسدي(  .)3وسنده عيف .
مح ِن ْب ِن َع ْو ٍف َو َت َر ُكوا َما َس ِم ْع ُ
َع ْب ِد الر ْ َ
فيه قشري بن عمرو جمهو حا وبقية رماله ثقاا.
ُممد بن مسكني او بن نميلة ،وحييى بن حسان او بن ح يان البكري ،وبجالة
بن عبده او التميم كاتب مملء بن معاوية.
[ ]1يف كتاب املُ ْس َت ْد ِر (:حي ) ،واو خاأ.
( )2قوله" :ماء رمل من األسديني" غلط ،واوابه" :األسبذ يني"  ،واو كذلك يف احلاشية ،وقا  :نسبة
إىل (أسبذ) وا بلدة هبجر بالبحرين أو قرية ،وقيل :الكلمة فارسية ومعنااا :عبدة َ
الف َرس ،وكانوا يعبدون
فرسا ،والفرس يف لتة ُ
الفرس :أسبذ.
( )3كذا ،والصواب( :األسبذي).
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
إن مو وع كتابك مفاري الصحابة  ،وإسناد اذا احلديث
وناقلة عن رسو اهلل

عيف،

جمويس ،فأنت إن كنت أدخلت اذا احلديث يف

عيف مفاريد الصحابة من أمل اذا املجويس فهذا خاأ كبري كا او ظاار،
وإن كنت أدخلته يف مفاريد الصحابة من أمل ابن عباس

 ،فابن عباس

ليس من أاحاب املفاريد ،بل له أحاديث ك رية يف الصحيحني وغريمها
من مصادر السنة ،واو حرب األمة.
وعىل كل حا ال يصال إيراد حديث اذا املجويس يف مفاريد الصحابة.

قال أبو عبد الرمحن:
خرج احلافظ اململي

اذا عن ابن عباس عن اذا الرمل من حتفة

األشراف رقم ( ،)15613وساق سنده من سنن أبي داود رقم (.)3044
وقو املُ ْس َت ْد ِر " :أقو إن مو وع كتابك مفاريد الصحابة ،وإسناد اذا
جمويس ،فأنت إن كنت أدخلت
احلديث عيف ،وناقله عن رسو اهلل
اذا احلديث يف

عيف مفاريد الصحابة من أمل اذا املجويس فهذا خاأ

كبري كا او ظاار ،وإن كنت أدخلته يف مفاريد الصحابة من أمل ابن عباس
فإن ابن عباس ليس من أاحاب املفاريد ،بل له أحاديث ك رية يف الصحيحني
وغريمها من مصادر السنة واو حرب األمة".
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فقلت" :وإسناد اذا احلديث
قلتُ :أنت نقلت تضعيفه انا من كتايب
َ

عيف" .وخرمت يف اذا املو ع عىل طريقتك يف الدفاع عن رواياا من
قا فيهم ابن حجر :مستور أو مقبو  ،واو :قشري بن عمرو قا فيه احلافظ:
مستور.
أما قولك وناقله عن النب
أوهلا :أين

جمويس ،فيأيت خاؤ فيه من وموه:

أذكره يف صحيح املفاري

كا تراه وإنا يف الضعيف ،

وقد ُع يرف احلديث كا او معلوع يف كتب املصالال أن احلديث ما أ يف
للنب

من قو أو فعل ...إلخ.

ومن هنا فتجد من انّف يف بيان :الضعاف ،واملو وعاا ،وما ال أال

له؛ يذكر ما أ يف للنب

من ذلك النوع  ،سواء أ افه إليه:

 زنديق؛ كا او شأن الملنادقة الو اعني أو غري ذلك.
 وبعضها يقولون عن راويه :ال ُيدرى من او.
يف اذا املو ع حسب ما ذكر

فلهذا بينّا نحن ما أ يف إىل النب

احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم( )15613فقا  :حديث ماء رمل من
األسبذيني فذكره حتت مسمى أنه حديث واو يف سنن أيب داود كا ترى وقد
حكم و عفه قبيل العيمة األلباين

يف ضعيف أبي داود رقم))537

ومما قا فيه :احلديث أخرمه البيهق  ...إلخ.
فا أنت قائل فيه؟

ابن عباس عن رجل

ثم إين
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أعترب بخرب املجويس حتى تورد اذا النقد ،بل ّعفته لضعف

ذكرا أنت ذلك يف خخر كيمك عىل أابان بن أوس األسلم ،
سنده ،وقد
َ
عملى إىل رسو اهلل .
فقلت مع ا :ألن مو وع كتابك األحاديث الت ُت َ
َ
واذا قد عملا إليه كا ترى مما منسه من املفاريد ألن احلافظ اململي ذكر
حلذا الرمل يف حتفة األشراف اذا فقط.
ولو ثبت السند إىل ابن عباس به فإنه ينبت إثباا السند ال ابت ،وعدع قبو
خرب ال كافر كا او جممع عىل رد رواية الكافر حا كفره وأدلة ذلك ال ختفى.
ثانيًا :قولك فهذا خاأ كبري ،فهذا القو منك خاأ كبري أو سوء فهم ،ألين
أثبت احبة ناقل اذا اخلرب حتى يكون خاأ.

)(+++
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قا اهماع أبوداود

رقم ( )3004يف كتاب اخلراج باب يف خرب

النضري:

" حدثنا

ُممد بن داود بن سفيان ،حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن

:
الملاري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رمل من أاحاب النب
يب َو َم ْن كَا َن َي ْعبُ ُد معه ْاألَ ْو َثا َن ِم َن ْاألَ ْو ِ
أَن ُكف َار ُق َر ْي ٍ
س
ش َكتَبُوا إِ َىل ا ْب ِن أُ َ ٍّ
يوم ِئ ٍذ بِالمْم ِدين َِةَ ،قب َل و ْقع ِة ب ْد ٍر :إِن ُكم خويتُم ا ِ
َو ْ
احبَنَا،
اخلَ ْمل َر ِجَ ،و َر ُسو ُ اهلل
ْ َْ ْ َ
ْ َ َ َ
َ
َْ َ
َوإِنا ُن ْق ِس ُم بِاهلل َلتَ ْقا ُت ُلن ُه ،أَ ْو َلتُ ْ
مج ِعنَا َحتى َن ْقتُ َل
خ ِر ُمن ُه ،أَ ْو َلن َِس َرين إِ َليْ ُك ْم بِأَ ْ َ
ِ
م َقاتِ َلتَ ُكم ،و َنستَبِ ِ
يب َو َم ْن كان َم َع ُه ِم ْن
يال ن َسا َء ُك ْمَ ،ف َلا َب َل َغ َذل َك َعبْ َد اهلل ْب َن أُ َ ٍّ
ْ َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ ،ف َلا َب َل َغ َذلِ َك النبِ
َ ،ل ِقيَ ُه ْم َف َقا َ :
َعبْ َدة ْاألَ ْو َثان ْ
امتَ َم ُعوا لقتَا النبِ ي
يد ُك م بِ أَ ْك َ ر ِ
ش ِمن ْ ُكم الم ْمبال ِ َغ ،م ا َك ا َن ْ ِ
« َل َق ْد َبلَ َغ َو ِعي ُد قُ َريْ ٍ
يد و َن أَ ْن
مم ا ُت ِر ُ
ُ ََ
َ
ت َتك َ ْ
َ
َت ِك ي ُدوا بِ ِه أَنْفُ َس ُك ْم ،تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْقاتلُوا أَبْن َاءَ ُك ْم َوإِ ْخ َو ا َن ُك ْم» َف َلا َس ِم ُعوا َذلِ َك ِم َن
ت ُكف ُار ُق َر ْي ٍ
َت َفر ُقواَ ،فبَ َل َغ َذلِ َك ُكف َار ُق َر ْي ٍ
ش َب ْع َد َو ْق َع ِة َب ْد ٍر إِ َىل
شَ ،ف َكتَبَ ْ
النبِ ي
ون ،وإِن ُكم َلتُ َقاتِ ُلن ا ِ
احلص ِ
ود :إِن ُكم أَا ُل ْ ِ
ا ْليه ِ
احبَنَا ،أَ ْو َلنَ ْف َع َلن ك ََذا
ْ ْ
َ
احلَ ْل َقة َو ْ ُ ُ
َُ
َ ْ
ِ ِ
يش ٌءَ - ،و ُا َو ْ
اخلَ َي ِخي ُل َ -ف َلا َب َل َغ
حيو ُ َبيْنَنَا َو َب ْ َ
َوك ََذاَ ،و َال َ ُ
ني َخ َد ِع ن َسائ ُك ْم َ ْ
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ِ
ْ
اخ ُر ْج
ت َبنُو الن ِض ِري با ْل َت ْد ِرَ ،فأَ ْر َس َلوا إِ َىل رسو اهلل
مج َع ْ
اهبُ ُم ا ْليَ ُهو َد [  ]1أَ ْ َ
كتَ ُ
ني َر ُمي ِم ْن أَ ْا َحابِ َكَ ،و ْلي ْ
خ ُر ْج منا َث َي ُثو َن َح ْربا َحتى َن ْلتَ ِق ِيف
إِ َليْنَا ِيف َث َيثِ َ
مك ِ
ف َفيَ ْس َم ُعوا ِمن َْكَ ،فإِ ْن َاد ُقو َ َوخ َمنُو بِ َك ،خ َمنا بك،
َان ك ََذا املن َْص ُ
َ
بِا ْل َكتَ ِائ ِ
رص ُا ْم،
َفقص ِ َخ َربا ْمَ ،ف َلا كَا َن ا ْل َت ِدَ ،غ َدا َع َليْ ِه ْم َر ُسو ُ اهلل
ب َف َح َ َ
ف َقا َ َحلم« :إِن ُك م واهلل َال تَأْمنُو َن ِعن ِْدي إِال بِعه ٍد ُتع ِ
اا ُد ِ
وين َعلَ يْ ِه»َ ،فأَ َب ْوا أَ ْن ُي ْعاُو ُه
َْ َ
َ
ْ
ُْ
ب ،و َتر َ بنِ
ِ
ِ
ِ
َع ْهداَ ،ف َقا َت َل ُه ْم َي ْو َم ُه ْم َذل َك ُ ،ثم َغ َدا ا ْل َت ُد َع َىل َبن ُق َر ْيظَ َة بِال َكتَائ ِ َ َ َ
ِ
ِ
ف َعنْ ُه ْم َو َغ َدا إِ َىل َبنِ الن ِض ِري
رص َ
اا ْم إِ َىل أَ ْن ُي َعاا ُدو ُهَ ،ف َع َ
النض ِري َو َد َع ُ
اا ُدو ُهَ ،فا ْن َ َ
بِا ْل َكتَ ِائ ِ
ب،
َف َقات َلهم حتى نمل ُلوا ع َىل ْ ِ
ِ
ت ِ
اهبِ ُل
احتَ َم ُلوا َما أَ َقل ْ
َ
َ ُ ْ َ ََ
اجل َيء  ،فجلت َبنُو النض ِري َو ْ
َ
ِ ِ
ِ
اب بي ِ
وهتِ ْمَ ،و َخ َشبِ َها ، ،فكان ُ
نخل بن النضري لرسو اهلل
م ْن أَ ْمت َعت ِه ْمَ ،وأَ ْب َو ِ ُ ُ

خااة ،أعااه اهلل إيااا وخصه هبا ،فقا ( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ) [ برش ]6:يقو  :بتري قتا  ،فأعاى النب

أك راا

للمهامرين ،وقسمها بينهم وقسم منها لرملني من األنصار ،وكانا ذوي حامة
يقسم ألحد من األنصار غريمها ،وبق منها ادقة رسو اهلل
أيدي بن فاطمة

.

وسنده ضعيف.
ُممد بن داود روى عنه أبوداود و أ َر من وثقه؛ فهو جمهو .

[  ]1يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر النب

بد  :اليهود.

الت يف

+
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1قا احلافظ يف تهذيب التهذيب
األسود.." :فإنه

يف ترمجة احلسني بن عيل بن

يرو عنه أبو داود؛ ألنه ال يروي إال عن ثقة عنده".

 )2إن اذا احلديث لصحيال من ومه خخر.
ورواه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،)361- 358/5قا

:

مح ِن ْب ِن َك ْع ِ
ب ْب ِن
رب ِين َع ْب ُد اهلل ْب ُن َع ْب ِد الر ْ َ
َع ْن َم ْع َم ٍرَ ،ع ِن ُّ
المل ْا ِر ييَ ،قا َ َ :وأَ ْخ َ َ
 " :أَن ُكف َار ُق َر ْي ٍ
َمالِ ٍكَ ،ع ْن َر ُم ٍل ِم ْن أَ ْا َح ِ
ش َكتَبُوا إِ َىل َعبْ ِد اهلل ْب ِن
اب النبِ ي
األ ْو ِ
األ ْو َثا َن ِم َن ْ َ
يب ا ْب ِن الس ُلو ِ َ ،و َم ْن كَا َن َي ْعبُ ُد ْ َ
اخل ْمل َر ِجَ ،و َر ُسو ُ اهلل
س َو ْ َ
أُ َ ٍّ
يوم ِئ ٍذ بِالمْم ِدين َِةَ ،قب َل و ْقع ِة ب ْد ٍر ي ُقو ُلو َن :إِن ُكم خويتُم ا ِ
احبَنَاَ ،وإِن ُك ْم أَ ْك َ ُر أَ ْا ِل
ْ َْ ْ َ
ْ َ َ َ َ
َ
َْ َ
المْ َم ِدين َِة َع َدداَ ،وإِنا ُن ْق ِس ُم بِاهلل َلتَ ْقتُ ُلن ُهَ ،أ ْو َلتُ ْ
خ ِر ُمن ُهَ ،أ ْو لِن َْستَ ِع ْن َع َل ْي ُك ُم ا ْل َع َر َبُ ،ثم
ِ
َلن َِسرين إِ َلي ُكم بِأَ ْ َ ِ
يال نِ َسا َء ُك ْم.
مجعنَا َحتى َن ْقتُ َل ُم َقات َلتَ ُك ْمَ ،و َن ْستَبِ َ
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
امتَ َم ُعوا،
اس ُلوا َف ْ
َف َلا َب َل َغ َذل َك ا ْب َن أُ َ ٍّ
يب َو َم ْن َم َع ُه م ْن َعبْ َدة ْاألَ ْو َثان َت َر َ
َو َأرس ُلواَ ،و َأ ْ َ ِ ِ ِ
َو َأ ْا َحابِ ِهَ ،ف َلا َب َل َغ َذلِ َك النبِ
َ ،ف َل ِق َي ُه ْم
مج ُعوا لقتَا النبِ ي
ْ َ
مجا َع ٍةَ ،ف َقا َ َ « :ل َق ْد بَلَ َغ َو ِعي ُد قُ َريْ ٍ
يد ُك ْم بِ أَ ْك َ َر
ت لِت َ ِك َ
ش ِمن ْ ُك ُم الم ْ َمبَال ِ َغَ ،ما كَانَ ْ
ِيف َ َ
ِ
ِ
يد و َن أَ ْن َت ْق تُ ُل وا أَ ْب نَا َء ُك ْم
يد وا بِ ِه أَ ْن ُف َس ُك ْم َ ،ف أَ ْن تُ ْم َا ُؤ َال ء ُت ِر ُ
مم ا ُت ِري ُدو َن أَ ْن تَ ِك ُ
ِ ِ
ِ
َت َفر ُقواَ ،فبَ َل َغ َذلِ َك ُكف َار ُق َر ْي ٍ
ش،
َوإِ ْخ َو ا َن ُك ْم» َف َلا َسم ُعوا َذل َك م َن النبِ ي
ِ
ِ
ت ُكف ُار ُق َر ْي ٍ
احل ْل َق ِة
ت َو ْق َع ُة َب ْد ٍر َف َك َت َب ْ
َوكَا َن ْ
ش َب ْع َد َو ْق َعة َب ْد ٍر إِ َىل ا ْل َي ُهود :إِن ُك ْم أَ ْا ُل ْ َ
ِ
ِ
ِ
َو ْ
ني
حيو ُ َبيْنَنَا َو َب ْ َ
احلُ ُصونَ ،وإِن ُك ْم َلتُ َقات ُلن َااحبَنَا ،أَ ْو َلنَ ْف َع َلن ك ََذا َوك ََذاَ ،و َال َ ُ

ِ ِ
اخل َي ِخ ُل -
يش ٌءَ - ،و ُا َو ْ َ
َخ َد ِع ن َسائ ُك ْم َ ْ
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ِ
ت َبنُو الن ِض ِري َع َىل ا ْل َت ْد ِرَ ،فأَ ْر َس َل ْ
مج َع ْ
اهبُ ُم ا ْليَ ُهو َد أَ ْ َ
ت إِ َىل النبِ ي
َف َلا َب َل َغ كتَ ُ
ني َر ُمي ِم ْن أَ ْا َحابِ َكَ ،و ْلنَ ْ
ْ
ني َح ْربا َحتى
خ ُر ْج ِيف َث َيثِ َ
اخ ُر ْج إِ َل ْينَا ِيف َث َيثِ َ
َن ْل َت ِق ِيف مك ِ
ف َبيْنَنَا َو َبيْنَ ُك ْمَ ،فيَ ْس َم ُعوا ِمن َْكَ ،فإِ ْن َاد ُقو َ َوخ َمنُو بِ َك،
َان ك ََذا َن ْص ٌ
َ
خ َمنا ُك ُّلنَاَ ،ف َ
ني ِم ْن أَ ْا َحابِ ِهَ ،و َخ َر َج إِ َل ْي ِه َث َي ُثو َن َح ْربا ِم َن
ِيف َث َيثِ َ
خ َر َج النبِ ُّ
ضَ ،قا َ بع ُض ا ْليه ِ
ا ْليه ِ
ود لِبَ ْع ٍ
ود َحتى إِ َذا َب َر ُزوا ِيف بِ َر ٍاز ِم َن ْاألَ ْر ِ
ف
ضَ :كيْ َ
َُ
َْ
َُ
خت ُلصو َن إِ َلي ِه ،ومعه َث َي ُثو َن رمي ِمن أَاحابِه ُك ُّلهم ُ ِ
وا َق ْب َل ُه،
ب أَ ْن َي ُم َ
حي ُّ
َ ُ
ْ َ ََُ
َْ ُ
ْ ْ َ ْ ُ ْ
ف َت ْف َه ُم َو َن ْف َه ُم َو َن ْح ُن ِستُّو َن َر ُمي؟
َفأَ ْر َس ُلوا إِ َليْ ِهَ :كيْ َ
ْ
خي ُْر ُج إِ َليْ َك َث َي َث ٌة ِم ْن ُع َل َا ِئنَاَ ،ف ْليَ ْس َم ُعوا
اخ ُر ْج ِيف َث َي َث ٍة ِم ْن أَ ْا َحابِ َكَ ،و َ
ِمن َْكَ ،فإِ ْن خ َمنُوا بِ َك خ َمنا ُك ُّلنَاَ ،و َاد ْقنَا َ َف َ
ِيف َث َي َث ِة َن َف ٍر ِم ْن
خ َر َج النبِ ُّ
َ ،فأَرس َل ِ
اخلَن ِ
أَ ْا َحابِ ِهَ ،و ْاشتَ َم ُلوا َع َىل ْ
ت
َام ِرَ ،وأَ َرا ُدوا ا ْل َفتْ َك بِ َر ُسو ِ اهلل
ْ َ
امرأَ ٌة َن ِ
اا َح ٌة ِم ْن َبنِ الن ِض ِري إِ َىل َبنِ أَ ِخي َهاَ ،و ُا َو َر ُم ٌل ُم ْس ِل ٌم ِم َن ْ َ
األ ْن َص ِار
َْ
واا
رب َما أَ َرا َد ْا َبنُو الن ِض ِري ِم َن ا ْل َت ْد ِر بِ َر ُسو ِ اهلل
َ ،فأَ ْقبَ َل أَ ُخ َ
رب ْت ُه َخ َ َ
َفأَ ْخ َ َ
ِ
َفساره بِ َ ِ
رسيعاَ ،حتى أَ ْد َر َ النبِ
َ ِ
إِ َل ْي ِه ْم،
َ ُ
خ َ ِربا ْمَ ،ق ْب َل أَ ْن َيص َل النبِ ُّ
بِا ْل َكتَ ِائ ِ
ب
َ ،ف َلا كَا َن ِم َن ا ْل َت ِدَ ،غ َدا َع َليْ ِه ْم َر ُسو ُ اهلل
َف َر َم َع النبِ ُّ
َفحارصام ،و َقا َ َحلم« :إِن ُك م َال تَأْمنُو َن ِعن ِْدي إِال بِعه ٍد ُت ع ِ
اا ُد ِ
وين َع َل ْي ِه»َ ،ف َأ َب ْو ا
َْ َ
َ َ َ ُ ْ َ
َ
ْ
ُْ
أَ ْن يعاُوه َعهداَ ،ف َقا َت َلهم يومهم َذلِ َك او وا ْلممس ِلمو َنُ ،ثم َغ َدا ا ْل َت ُد َع َىل بنِ
َ
ُْ ُ ْ
ُ َ َ ُ ْ ُ
ُ ْ َْ َُ ْ
ِ
ِ
ِ
اخل ْي ِل َوا ْل َك َت ِائ ِ
اا ُدو ُه،
اا ْم إِ َىل أَ ْن ُي َعاا ُدو ُهَ ،ف َع َ
بَ ،و َت َر َ َبن النض ِري َو َد َع ُ
ُق َر ْيظَ َة بِ ْ َ
ف َعنْ ُه ْم َو َغ َدا إِ َىل َبنِ الن ِض ِري بِا ْل َكتَ ِائ ِ
اجل َي ِء،
رص َ
بَ ،ف َقا َت َل ُه ْم َحتى َن َمل ُلوا َع َىل ْ َ
َفا ْن َ َ
و َع َىل أَن َحلم ما أَ َقل ِ
ت ِْ
الس َي ُح َ ،-ف َجا َء ْا َبنُو
َ
احل ْل َق ُة :ي
احل ْل َق َة َ -و ْ َ
اهبِ ُل إِال ْ َ
ُْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اب بي ِ
وهتِ ْم َو َخ َشبِ َهاَ ،فكَا ُنوا
احتَ َم ُلوا َما أَ َقل ْ
ت إِبِ ٌل م ْن أَ ْمت َعت ِه ْم َوأَ ْب َو ِ ُ ُ
النض ِري َو ْ
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وهتُ ْمَ ،فيَ ْه ِد ُمو َ َا َفيَ ْح ِم ُلو َن َما َوا َف َق ُه ْم ِم ْن َخ َشبِ َهاَ ،وكَا َن َم َي ُؤ ُا ْم
خي ِْر ُبو َن ُبيُ َ
ُ
اط بنِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
َذلِ َك أَو َ َح ْ ِ
رش الن ِ
اس إِ َىل الشا ِع َوكَا َن َبنُو النض ِري م ْن س ْبط م ْن أَ ْس َب َ
ِ
إِ ِ
ِ ِ
رس ِائ َيل ْ
اجلَ َي َءَ ،ف ِل َذلِ َك
رسائ َيلُ ْ َ ،يصبْ ُه ْم َم َي ٌء ُمن ُْذ َكتَ َ
ب اهلل َع َىل َبن إ ْ َ
ْ َ
َف َلو َال ما َكتب اهلل ع َلي ِهم ِمن ْ ِ
الد ْن َيا
أَ ْم َي ُا ْم َر ُسو ُ اهلل
اجل َيء َل َعذ َهبُ ْم ِيف ُّ
ْ َ َ َ
َ ْ ْ َ َ
ت َبنُو ُق َر ْيظَ َةَ ،فأَ ْن َمل َ اهلل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
َك َا ُع يذ َب ْ
خ ُل بنِ
ﮕ ﴾ َحتى َب َل َغ ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [البقرةَ ]284 :وكَا َن ْ
ت َن ْ َ
هباَ ،ف َقا َ  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
الن ِض ِري لِ َر ُسو ِ اهلل
ااا اهلل إِي َ
َخااة َفأَ ْع َا َ
ااا َو َخص ُه ِ َ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [احلرشَ ]6 :ي ُقو ُ  :بِ َت ْ ِري ِق َتا ٍ ،
ام ِري َن َو َقسم َها َبيْنَ ُهمَ ،ولِر ُم َل ِ
أَ ْك َر َاا لِ ْلم َه ِ
ني ِم َن ْاألَ ْن َص ِار
ْ َ ْ
َ َ
ُ
َ
َقا َ َ :فأَ ْعاَى النبِ ُّ
ِ
ام ٍةَ َ ،ي ْق ِس ْم لِ َر ُم ٍل ِم َن ْ َ
مهاَ ،و َب ِق َ ِمنْ َها َا َد َق ُة
كَا َنا َذ ِوي َح َ
األ ْن َص ِار َغ ْ ِري َ
ْ
ِيف َي ِد َبنِ َفاطِ َم َة.
َر ُسو ِ اهلل
أقول:
وعبد اهلل ُم ْد َر ٌج يف اذا اهسناد ،لعلمه من بعض النساخ لم :مصنف عب
الرزاق  ،أو من الاابعني ،والدليل عىل إدرامه أن احلافظ اململي
يف تهذيب الكمال ( )442- 419/26وبرقم( )5606ترمجة للملاري و
يذكر يف شيوخه عبد اهلل بن عبد الرمحن وإنا ذكر :عبد اهلل بن كعب بن
مالك(خ ع د س ق).
ومما يؤك إدراج عب اهلل يف إسناد عب الرزاق ما يأتي:
)1أنه

يذكر يف إسناد أيب داود.
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روى اذا احلديث هبذا اهسناد يف

السنن

الكربى ( )232/9من طريق أيب داود و يذكر عبد اهلل يف إسناده اذا.
وذكر اململي عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك (خ ع د س ).
وعبد الرمحن بن كعب بن مالك(خ ع) ،و يذكر عبد اهلل بن عبد الرمحن
ابن كعب بن مالك يف شيوخه.
وال يومد يف كتب رما الستة من يسمى بعبد اهلل بن عبد الرمحن بن
كعب بن مالك.
وقد ترمم لعبد اهلل اذا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل (،)95/5
فقا  " :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك ،روى عن أبيه ،روى عنه
عبد اهلل بن ُممد بن عقيل ،سمعت أيب يقو ذلك".
و يملد شيئا عىل اذا .و يذكر الملاري يف الرواة عنه.
وعبد الرمحن بن كعب بن مالك راوي اذا احلديث مو وع اذا البحث
ترمم له احلافظ يف التقريب فقا  ":عبد الرمحن بن كعب بن مالك
األنصاري أبو اخلااب املد ين ،ثقة ،من كبار التابعني ،ويقا  :ولد يف عهد
النب

".
وقا الذاب يف الكاشف  " :ثقة مك ر".
وهبذا يظهر بجيء احة اذا احلديث ،واحلمد هلل.
وبناء عىل اذا البيان ال يصال إيراد اذا احلديث يف قسم عيف املفاريد.
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قال أبو عبد الرمحن:
عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن رمل من أاحاب النب

حديثه

اذا أخرمه اهماع أبو داود

.

رقم ( )3004يف كتاب اخلراج

باب يف خرب النضري كا سبق نصه:
وأخرمه البيهق يف الكربى ( ،)232/9و ال الئل ( ،)179/2من
طريق أيب داود به.
قا ابن رمب يف االستخراج ألحكام اخلراج ( :)28واذا الكيع أك ره
مدر ج من قو الملاري ،واهلل أعلم .وخرج أبو داود من قوله :كانت بنو النضري
إلخ من قو الملاري .اام

للنب

قلتُ :أخرمه أبو داود ( )2971مرسي.
واو يف مصنف عب الرزاق
احل يث

( )358/5وعنه اخلاايب يف غريب

( )563/1وابن مردويه كا يف الفتح

للحافظ ابن حجر

( )321/7من طريق معمر به إال أنه قا  :عن عبداهلل بن عبد الرمحن بن كعب
بن مالك ،بدال عن عبدالرمحن بن كعب ،وقا احلافظ :وكذا أخرمه عبد بن
محيد يف تفسريه عن عبدالرزاق.
فقو

املُ ْستَ ْد ِر

بعد اذا يف طريق عبد الرزاق أن (عبد اهلل) بن

عبدالرمحن بن كعب بن مالك ُم ْد َر ٌج  ،ثم ذاب يستد باريق أيب داود وكذا
أخرمها عنه البيهق وأ ا ليس فيها (عبد اهلل) ..إلخ.

وتعلل أ ا أدرمت من بعض النساخ أو الاابعني ،قو بتري بينة وال براان
يظهر باينه بتتابع اؤالء الذين رووه عن عبد الرزاق بتسمية عبد اهلل إذ ال يمكن
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أن يتفقوا مجيعا عىل اخلاأ و يظهر أن شيخ أيب داود أخاأ يف تسمية شيخ
الملاري عبد الرمحن بن كعب .
ويف تعجيل املنفعة للحافظ ":عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك
األنصاري عن أبيه ومابر ،وعنه ك ري بن زيد وعبد اهلل بن ُممد بن عقيل فيه
قلت :أما الذي روى عن مابر وروى عنه ك ري بن زيد فهو كا ذكر وحدي ه
نظرُ .
عن مابر يف الدعاء يف مسجد الفتال ،وأما الذي روى عن أبيه وروى عنه بن
عقيل فالذي أظنه أنه انقلب وأنه عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك
شيخ الملاري واو م مم يف التهذيب ولكن ذكره ابن حبان يف الابقة ال ال ة
من ال قاا كالذي وقع انا فلعله ابن عمه ،واهلل أعلم".اام
قلتُ :قا ابن معني يف تارخيه ( )636رواية الدوري :سمع الملارى

من عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب وسمع الملارى أيضا من أبيه عبد الرمحن
من األب واالبن .اام
قلتُ :وهبذا يبال قو املُ ْستَ ْد ِر  :أن اململي
عبد الرمحن بن كعب بن مالك يف شيوخه ،وأنه إن يذكره اململي ،فقد ذكره
يذكر عبد اهلل بن

ابن معني.
وتتضال علة احلديث اذا أنه عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب ،جمهو
حا ؛ إ افة إىل أن أغلبه من قو الملاري كا قا احلافظ ابن رمب.
وقد أخرمه البخاري يف التاريخ الكبري ( )313/5عن املسندي عن
عبدالرزاق أخربنا معمر ،قا الملاري :أخربين عبد الرمحن بن كعب بن مالك
عن رمل من أاحاب النب

يف النضري.
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واختلف فيه عىل معمر فرواه عبدالرزاق كا سبق ،ورواه ُممد بن ك ري
عن معمر عن الملاري قا  :حارص رسو اهلل

بن النضري وام سبط من

اليهود بناحية املدينة حتى نمللوا عىل اجليء ،وعىل أن حلم ما أقلت اهبل من
األمتعة اال احللقة ،واذا مرسل .
أخرمه أبو عبيد يف األموال ( )18وابن زنجويه يف األموال (،)57
وعبدالرزاق يف تفسريه ( )282/3عن معمر عن الملاري يف قوله تعاىل:
(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) قا  :ام بنو النضري قاتلهم النب

رسو اهلل

حتى ااحلهم

عىل اجليء ،فأميام إىل الشاع ،وعىل أن حلم ما أقلت االبل

من يشء إال احللقة –واحللقة :السيح  -وكانوا من سبط

يصبهم ميء فيا

خي ،وكان اهلل قد كتب عليهم اجليء ،ولوال ذلك لعذهبم يف الدنيا بالقتل
والسبا ،وأما قوله (ﮡ ﮢ ) وكان ميؤام ذلك أو احلرش يف الدنيا إىل
الشاع.
وأخرمه البخاري يف تارخيه الكبري ( )313/5من طريق نعيم بن محاد
عن ابن املبار عن معمر عن الملاري أخربين عبدالرمحن بن كعب بن مالك
أنه أخربه رمل من علائهم كتب كفار قريش بعد بدر  ...فذكر خمترصا.
وأخرمه البيهق يف ال الئل ( )176/3وابن أيب حاتم يف تفسريه
كا يف تفسري ابن كثري ( )333/4من طريق أيب االال قا حدثن الليث
قا حدثن عقيل عن ابن شهاب قا  :ثم كانت وقعة بن النضري
ورواه معمر عن الملاري عن عروة علقه البخاري يف احيحه قبل حديث
( )4028وأخرمه عبدالرزاق ( )357/5وعنه اهماع أمحد يف العلل ومعرفة
الرجال ( )3802والبيهق يف ال الئل (.)177/3

عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ

قا الذاب

'
(767

يف تاريخ اإلسالم ( :)149/2ويرويه عقيل عن الملاري

قوله .وأسنده زيد بن املبار الصنعاين ثنا ُممد بن ثور عن معمر عن الملاري
عن عروة عن عائشة وذكر عائشة غري ُمفو .
قلتُ :املسند أخرمه احلاكم يف املست رك

( )484/2والبيهق

يف ال الئل ( )178/3وقا كذا قا عن الملاري عن عروة عن عائشة وذكر
عائشة فيه غري ُمفو واهلل أعلم .ا ام
وأخرمه النسائ

يف الكربى

( )483/6رقم ( )11575والاربي

يف تارخيه ( )85/2حدثنا ابن عبد األعىل قا حدثنا ُممد بن ثور عن
معمر عن الملاري قا قاتلهم النب حتى ااحلهم عىل اجليء فذكره.
فاحلديث الرامال أنه من قو الملاري ،ويتضال اهدراج يف حديث الباب
كا قا ابن رمب واهلل اعلم.
واحلاصل أن هذا احلديث:
 - 1قد رواه معمر عن الملاري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك كا ترى
وعبدالرمحن بن كعب م مم يف تهذيب الكمال للحافظ اململي قا :
روى عن مابر بن عبداهلل وسلمة بن األكوع عىل خيف فيه وأخيه عبداهلل بن
كعب بن مالك وأبيه كعب بن مالك وأيب قتادة وعائشة زوج النب

و يقل

وعن رمل من الصحابة مع أنه خرج احلديث يف حتفة األشراف رقم
()15622

من سنن أبي داود رقم ( )3004من طريق الملاري عن

عبدالرمحن عن رمل من أاحاب النب

.

وأخرج احلديث البخاري يف التاريخ أنه أخربه رمل من علائهم و
يقل من الصحابة ،واذا املوطن يفيد أن اذا الرمل ناقل اذه القصة ليس
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احابيا ،إ افة إىل عدع ذكر اململي أنه روى عن رمل من الصحابة غري
مس ّمى ،وكم من شخص يقا إنه من الصحابة فإذا عرف اسمه عرف أن القو

بصحبته غري احيال.

 - 2وماء احلديث من طريق معمر عن الملاري قا وأخربين عبداهلل بن
واذا م بت يف

عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن رمل من أاحاب النب

عدة مصادر موثوقة منها مصنف عب الرزاق ( )358/5وأخذ عنه اخلاايب يف
غريب احل يث ( ، )563/1وقا احلافظ يف فتح الباري ( )331/7يف
املتازي حتت باب حديث بن النضري وخمرج رسو اهلل
وما أرادوا من التدر بالنب

يف دية الرملني

 ،قا احلافظ يف اذا املو ع:

وروى ابن مردويه قصة بن النضري بإسناد احيال إىل معمر (هبذا القيد إىل
معمر) عن الملاري أخربين عبداهلل بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رمل
من أاحاب النب

فذكر احلديث ،ثم قا عقبه :وكذا أخرمه عبد بن محيد

يف تفسريه عن عبدالرزاق قا  :ويف ذلك رد عىل ابن التني يف زعمه ليس يف
اذه القصة حديث بإسناد .اام
قلتُ :قو ابن التني ُممو عىل أنه ليس فيها حديث بإسناد ثابت ،واو

كذلك ليس فيها حديث بإسناد ثابت إىل النب

.

فإن عبداهلل بن عبدالرمحن بن كعب مذكور يف تاريخ البخاري و اجلرح
والتع يل و يذكرا فيه مرحا وال تعديي وقد ذكر ابن معني أن الملاري روى
عنه.
وماء عن معمر عن الملاري قا  :حارص رسو اهلل

بن النضري الخ كا

قدمناه واذا مرسل واكذا ماء موقوفا عليه عند عبدالرزاق يف تفسريه .

عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ
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وماء عن معمر عن الملاري عن عروة عن عائشة ،أخرمه احلاكم يف كتاب
التفسري من املست رك حتت قوله :ومن سورة احلرش ( )483/2رقم
( )3839وفيه سبب نملو  ،ذكره شيخنا

لذلك يف كتابه الصحيح ملسن

من أسباب النزول  ،لكن البيهق أخرمه يف دالئل النبوة ( )141/3رقم
( )1077وقا  :أما قوله :ألو احلرش فكان ميؤام ذلك أو احلرش يف الدنيا
إىل الشاع .كذا قا الملاري عن عروة عن عائشة ،وذكر عائشة فيه غري ُمفو
واهلل أعلم.
وقا الذاب  :يرويه عقيل عن الملاري قوله ،وأبان أن املسند الذي فيه ذكر
عائشة غري ُمفو .
فعلم أن احلديث املرفوع معل با سبق ،وأنه من طريق الملاري يدور بني
الوقف واهرسا  ،وأيضا املرفوع م مع ما سبق يف سنده م فف بعض ألفاظه
نكارة.
وبيان نكارته خمالفة بعض ألفاظه للقرآن وصحاح األحاديث وهي:
أوال :قوله" :إنكم واهلل ال تأمنون عندي إال بعهد تعاادوين عليه ،فأبوا أن
يعاوه عهدا ،فقاتلهم يومهم ذلك ،قا ثم غدا التد عىل بن قريظة بالكتائب
وتر بن النضري".
واذا اللفظ خمالف للقرخن ،فإن سورة احلرش نمللت يف بن النضري ،كا
أخرج البخاري رقم ( )4882ومسلم رقم ( )3031عن سعيد بن مبري ،قا :
قلت :البن عباس :سورة التوبة ،قا  :التوبة ا الفا حة؛ مازالت تنمل ومنهم،
ومنهم ،ومنهم ،حتى ظنوا أ ا

تبق أحدا منهم إال ذكر فيها ،قلت :سورة
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األنفا قا نمللت يف بدر ،قلت سورة احلرش؟ قا  :يف بن النضري ،بل سااا
ابن عباس سورة بن النضري.
أخرج البخاري رقم ( )4883ومسلم ( – )3031عن سعيد بن مبري قا :
قلت :البن عباس

سورة احلرش ،قا سورة بن النضري واذا القو جممع

عليه.
قا يف تتمة أضواء البيان  :أمجع املفرسون أ ا يف بن النضري إال قوال
للحسن أ ا يف بن قريظة ،ورد اذا القو بأن بن قريظة

خيرموا و ُيمجلوا
ُ

ولكن قتلوا..
قلتُ :بعد ثبوا أ ا نمللت من بن النضري بإمجاع املفرسين عىل ما اال

عن ترمجان القرخن عبد اهلل بن عباس

 ،فإن يف اذه السورة قو اهلل تعاىل:

(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ).
ومعنى (ﭳ ﭴ )  :قا ابن مرير :ما أو عتم فيه من خيل وال إبل –
وا  :الركاب  -وإنا واف مل ثناؤه الذي أفاءه عىل رسوله منهم بأنه
يومف عليه بخيل وال ركاب؛ من أمل أن املسلمني
ك ّلفوا فيه مؤنه.

يلقوا يف ذلك حربا وال

قلتُ :وعامة املفرسين فيا رأيت يفرسون (ﭳ ﭴ ) هبذا ونحوه،

أي :أ م

يتعبوا خيلهم وال إبلهم فيها بقتا  ،وإنا قذف اهلل يف قلوب بن

النضري الرعب ،ف كوا أمواحلم واارا فيئا لرسو اهلل

.

قلتُ :واذا ثابت بالنص واهمجاع ،فقد أخرج البخاري رقم ()2904

ومسلم رقم ( )1757ماوال من طريق الملاري عن مالك بن أوس بن احلدثان

عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ

عن عمر بن اخلااب
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كانت أموا بن النضري مما أفاء اهلل عىل رسوله مما

يومف عليه املسلمون بخيل وال ركاب ،فكانت للنب خااة فكان ينفق
عىل أاله نفقة سنة وما بق لعله يف الكراع والسيح عدة يف سبيل اهلل.
وأخرمه البخاري رقم ( )4033يف املتازي باب حديث بن النضري وفيه
أن عمر مجع عددا من أكابر الصحابة وقا « :إن اهلل سبحانه خص رسوله يف
اذا الف ء بيشء

يعاه أحدا غريه .فقا مل ذكره( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ).فكانت اذه خالصة لرسو اهلل ،ثم واهلل ما احتازاا
دونكم ،وال استأثراا عليكم» ..احلديث.
ونقل اهمجاع عىل اذا التفسري كا يف أحكام القرآن البن العريب
املالك  ،و التحرير والتنوير  ،وأنه مناوق اآلية الكريمة ،وأن عمر قا ذلك
بحرضة ع ان وابن عوف والملبري وسعد وغريام ،فكان خياطبهم يف اذا
الشأن وام يقرون أن ما بن النضري

يكن بقتا وإنا او يفء أعااه اهلل

رسوله  ،فجعله الرسو فيا ذكر يف احلديث.
قا احلافظ يف الفتح ( )330/7واتفق أال العلم عىل ذلك.
قا احلافظ يف الفتح ( )330/7حتت باب ( )13من املتازي :واتفق
أال العلم عىل أ ا نمللت يف اذه القصة ،قاله السهييل ،قا  :و خيتلفوا يف
أن أموا بن النضري كانت خااة برسو اهلل
بخيل وال ركاب ،وأنه

يقع بينهم قتا أاي.

وأن املسلمني

يومفوا
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وزعم ُممد بن شهاب الملاري أن غملوة بن النضري كانت بعد بدر بستة
أشهر واذا وام منه ،أو غلط عليه ،بل الذي ال شك فيه أ ا كانت بعد أحد،
وا لت كانت بعد بدر بستة أشهر ا غملوة بن قينقاع.
وكان له مع اليهود أربع غزوات:
أوهلا :غملوة بن قينقاع بعد بدر ،والثانية :بن النضري بعد أحد .والثالثة:
قريظة بعد اخلندق .والرابعة :خيرب بعد احلديبية.
والنكارة األخرى يف احل يث:
قوله فيه( :ثم غدا التد عىل بن قريظة وتر بن النضري) واذا خمالف

حلديث عائشة

قالت« :ملا رمع النب

من اخلندق وو ع السيح

واغتسل أتاه مربيل عليه السيع فقا  :قد و عت السيح واهلل ما و عناه،
فاخرج إليهم ،قا  « :فإىل أين» ،قا  :انا انا وأشار إىل بن قريظة ،فخرج النب
إليهم» ،أخرمه البخاري ( )463ومسلم رقم()1769ماوال .
و عن أنس

قا « :كأين أنظر إىل التبار ساطعا يف زقاق بن غنم

موكب مربيل حني سار رسو اهلل

» .أخرمه البخاري رقم (.)4118

وأخرج البخاري رقم ( )4119ومسلم ( )1770عن ابن عمر
قا النب

قا :

يوع األحملاب « :ال يصلني أحد العرص إال يف بن قريظة» فأدر

بعضهم العرص يف الاريق.
فهذه األدلة تفيد أن النب

يكن خرج لقتاحلم قبل ما دلت عليه اذه

األحاديث ،وأنه قاتلهم بعد غملوة اخلندق مبارشة.

عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ
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ومما أنكر أيضا ما يف اذا احلديث :أن قصة بن النضري كانت بعد بدر،
وأنكر اذا ابن القيم مدا يف زاد املعاد ص ( ، )413كا أنكر معل غملوة بن
قريظة بعد النضري فقا  :وزعم ُممد بن شهاب الملاري أن غملوة بن النضري
كانت بعد بدر بستة أشهر واذا وام منه أو غلط عليه ،بل الذي ال شك فيه أ ا
كانت بعد أحد ،والت كانت بعد بدر بستة أشهر ا غملوة بن قينقاع ،وقريظة
بعد اخلندق إلخ...
وبعد هذا نعود إىل بيان خطأ املستدرك يف قوله" :أقو قا احلافظ يف تهذيب

التهذيب يف ترمجة احلسني بن عيل بن األسود.." :فإنه

يرو عنه أبو داود

ألنه ال يروي إال عن ثقة عنده"".
قلتُ :القو يف اذه القاعدة كالقو يف قاعدة مشايخ حريمل وأ ا ليست

عىل إطيقها.

ثانيًا :أن قو احلافظ فيه :ال يروي إال عن ثقة عنده وسواء كان ثقة يف
حقيقة األمر أو غري ثقة ،فإن أبا داود قد روى عن ثقاا و عاف وجماايل
وانظر ترمجته من تهذيب الكمال .
و أيضا :لو اع ض املُ ْستَ ْد ِر هبذا االع اض يف حق من

تتبني مهالته،

لكان ُمتمي أما مع تبني مهالة ُممد بن داود بن سفيان اذا ،وأنه

يذكر من

روى عنه غري أيب داود و يذكر فيه أي توثيق؛ فإن االع اض هبذا عىل اذا
احلا ُمض مد بالباطل.
واحلافظ نفسه

يرس عىل اذه القاعدة يف ُممد بن داود ،فقا يف

التقريب :مقبو  ،ويف اجلد بالباطل ألاله وعيد شديد يف كتاب اهلل

+
)774
واحيال سنة رسوله

لب عىل من خياف اهلل عمل ومل امتناب اجلد

بالباطل حتى ال يعرض نفسه ملا دلت عليه تلك األدلة.
وأخطأ املستدرك أيضا هنا يف أمور:
أوال  :أنه حكم بالتلط عىل سند عبد الرزاق يف النسخة املابوعة وأن لفظة
عبد اهلل يف قوله :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب مدرمة.
واعتمد عىل سند أيب داود الذي فيه شيخه ُممد بن داود جمهو  ،فاعتمد
عىل رواية اذا املجهو وأنه

يملد عبد اهلل ،وليس ذلك بصواب كا سبق فقد

رواه عن عبد الرزاق عدد وكلهم يذكر (عبد اهلل) فيه منهم اخلاايب يف غريب
احل يث وابن مردويه كا يف الفتح للحافظ وغريام.
اخلاأ ال اين :أنه بنى عىل خائه اذا احة احلديث حيث إن عبد الرمحن
ثقة ،وليس ذلك بصواب ألمرين :األمر األو أن ما استصوبه املستدر من أن
عبد اهلل مدرج غري احيال ،وأنه ااحب احلديث واو جمهو .
اخلاأ ال الث :قوله" :وال يومد يف كتب رما الستة من يسمى بعبد اهلل بن
عبد الرمحن".
فعبد اهلل اذا من رما عبد الرزاق يف مصنفه وأمحد وليس من رما
الكتب الستة ورواية أيب داود بتسمية عبد الرمحن بن كعب وفيها جمهو
وتسميته بعبد اهلل او الصواب ،واو وإن

يومد فيها كا تقو  ،فقد ومد يف

أاو معتربة كا مصنف عب الرزاق وغريه ،واو من شيوخ الملاري كا قا
ابن معني.
اخلاأ الرابع :تصحيحه حلذا احلديث مع ما فيه من النكارة ،وأن الصواب
فيه اهرسا واهدراج من قو الملاري كا قا احلافظ ابن رمب.

املطلب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة
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املطلب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة
" - 231املالب بن عبد اهلل عمن أخربه من الصحابة .
قا اهماع أبوداود

رقم ( )3206يف اجلنائمل باب يف مجع املوتى يف

قرب والقرب يعلم :
ِ
حَدَّثَنَا َع ْب ُد ا ْل َوا ِ
حي َيى ْب ُن
اب ْب ُن َن ْج َد َةَ ،حد َثنَا َس ِع ُ
يد ْب ُن َسا ٍ ،ح َو َحد َثنَا َ ْ
ِ
ِ
اينَ ،حد َثنَا َحاتِ ٌم َ -ي ْعنِ ا ْب َن إِ ْس َا ِع َيل  -بِ َم ْعنَا ُه َع ْن َك ِ ِري ْب ِن َز ْي ٍد
ا ْل َف ْض ِل ي
السج ْستَ ُّ
اا ُع ْا ُن بن مظْع ٍ
ِ
ينَ ،ع ِن المْ ُما ِل ِ
ون أُ ْخ ِر َج بِ َجن ََازتِ ِه َف ُدفِ َن أَ َم َر
بَ ،قا َ َ :لما َم َ
َ ْ ُ َ ُ
المْ َم َد ي
مح َل ُهَ ،ف َقا َع إِ َل ْي َها َر ُسو ُ اهلل
َر ُمي أَ ْن َيأْتِ َي ُه بِ َح َج ٍرَ ،ف َل ْم َي ْستَاِ ْع َ ْ
النب ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب ِين ذلك عن
بَ :قا َ ال ِذي ُ
رس َع ْن ذ َرا َع ْيه َ -قا َ َك ٌريَ :قا َ المْ ُمال ُ
خي ِ ُ
َو َح َ َ
إىل َب َي ِ
رس َعنْ ُه َا،
اض ِذ َرا َع ْ َر ُسو ِ اهلل
رسو اهلل َ :كأَ يين أَ ْنظُ ُر َ
ِح َ
ني َح َ َ
ِ ِ
ِ
اا
رب أَ ِخ َ ،وأَ ْد فِ ُن إِ َل ْي ِه َم ْن َم َ
ُثم َ َ
مح َل َها َف َو َ َع َها عن َْد َرأْسهَ ،و َقا َ  « :أَ َت َعل ُم ِهبَا َق ْ َ
ِم ْن أَ ْا ِيل ».اام
وأخرمه البيهق يف الكربى ( )412/3رقم ( )6744وسنده مرسل .
حاتم بن إ ساعيل حسن احلديث ،وك ري بن زيد ،قا احلافظ ادوق
خيا  .واملالب او ابن عبد اهلل بن حناب ادوق ك ري التدليس واهرسا ،
واذا من مراسيله تلك ،وقد قا البخاري

 :الأعرف للمالب بن عبداهلل بن

حناب عن أحد من الصحابة ساعا إال قوله :حدثن من شهد خابة النب
 .وكذا قا الدارم  ،وقا أبوحاتم املالب عامة أحادي ه مراسيل".
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
 )1ال أدري ما الذ ي حا بني احلجوري وبني قو املالب" :قا الذي
خيربين ذلك :عن رسو
رسو اهلل

اهلل

 ،قا  :كأين أنظر إىل بياض ذراع

 ،حني حرس عنها ثم محلها فو عها عند رأسه ...إلخ".

فقد رصح املالب بأن اذا الصحايب قد أخربه با شااد من رسو اهلل
وكيف حرس عن ذراعيه ومحل الصخرة فو عها عند رأس امليت ع ان ابن
مظعون

.

فأين اهرسا اململعوع؟!
 )2أورد احلافظ ابن حجر اذا احلديث يف كتابه التليخص احلبري
( )133/2رقم( ،)794وقا خي كيمه:
ِ
إىل َبيَ ِ
اض ِذ َرا َع ْ َر ُسو ِ اهلل
ْرب ِينَ :كأَ يين أَ ْنظُ ُر َ
بَ :قا َ ال ِذي ُ
" َقا َ المْ ُمال ُ
خي ِ ُ
مح َل َها َف َو َ َع َها ِعن َْد َرأْ ِس ِهَ ،ف َذ َك َر ُهَ .وإِ ْس نَا ُد ُه َح َس ٌن،
رس َعنْ ُه َاُ ،ثم َ َ
ِح َ
ني َح َ َ
ِ
َليْ َس فِ ِيه إال َك ِ ُري ْب ُن َز ْي ٍد َر ِاو ِيه َع ْن ا ْلم ُما ِل ِ
ب َو ُا َو َا ُد ٌ
ب أَن
وقَ ،و َق ْد َب َ
ني المْ ُمال ُ
ِ
خمُ ْ ِربا أَ ْخ ِ ِ
ايب".
إهبا ُع الص َح ِ ي
رض ْ َ
ََ
رب ُه به َو َ ْ ُي َس يمهَ ،و َال َي ُ ُّ
وحسنه األلباين يف الصحيحة برقم( ،)3060ويف أحكام اجلنائز
ص( ،)197وأطا النَ َفس يف اذا احلديث وما يتعلق به ،وذكر أن ابن عبد الرب
أشار إىل ثوبه.
 )3يف نقل احلجوري عن أيب حاتم قص ور ،فتاع كيع أيب حاتم:
املالب بن عبد اهلل بن حناب عامة حدي ه مراسيل،

يدر أحدا من أاحاب

املطلب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة

النب

'
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إال سهل بن سعد ،وأنسا ،وسلمة بن األكوع ومن كان قريبا منهم ،و

يسمع من مابر وال من زيد وال من عمران بن حصني) .املراسيل ( )785البن
أيب حاتم.
وعىل اذا في يصال إيراد اذا احلديث واحابيه يف قسم عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:

املالب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة.

حديثه املفرد يف حتفة األشراف للحافظ اململي

رقم ()15672

أخرمه من سنن أبي داود كتاب اجلنائمل رقم( ،)3206تعا النب

قرب

ع ان بن مظعون بحجر .
وقو املُ ْس َت ْد ِر " :ال أدري ما الذي حا بني احلجوري وبني قو املالب
قا الذي خيربين...
فقد رصح املالب بأن اذا الصحايب قد أخربه ،فأ ين اهرسا اململعوع".
قلتُ :اذا الترصيال تفرد به سعيد بن سا  ،قا فيه ابن حبان :وكان هيم
يف األخبار حتى ليئ هبا مقلوبة؛ حتى خرج هبا عن حد االحتجاج به.
وقا العقييل :ويف حدي ه وام .وقا العجيل :ليس بحجة ،وقا
النسائ  :ليس به بأس ،وقا أبو داود :ادوق .وقا أبو زرعة :إىل الصدق ما
او .وقا ابن املدين  :كان ثقة ،و يكن بالقوي .وقا أبو أمحد بن عدي:
حسن احلديث ،وأحاديث مستقيمة ،ورأيت الشافع ك ري الرواية عنه ،كتب عنه
بمكة ،عن ابن مريج ،والقاسم بن معن ،وغريمها ،واو عندي ادوق ،ال بأس
به ،مقبو احلديث.
وخلص احلافظ يف التقريب القو فيه ،فقا  :ادوق هيم.

+
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وتابعه حاتم بن إساعيل ،إال أن يف الاريق إليه حييى بن الفضل
السجستاين ،قا فيه احلافظ يف التقريب  :مقبو  ،أي :إن توبع وإال فلني،
وقد تابعه فليال بن ُممد الياين عند ابن شبة ،و أمد له ترمجة ولعله فليال
بن ُممد األسدي شيخ ابن املبار  ،قا احلسين  :ال يكاد يعرف.
ورواه أبو بكر عبد الكبري بن عبد املجيد احلنف عن ك ري بن زيد ،عن
املالب قا  :ملا ماا ع ان بن معظون دفنه رسو اهلل

بالبقيع وقا

لرمل « :اذاب إىل تلك الصخرة فأتن هبا حتى أ عها عند قربه حتى أ عرفه
هبا»  .دون ذكر الترصيال فيه .أخرمه ابن أيب شيبة يف املصنف (23/3
و.)264/7
يف السِّري  :اذا مرسل ،وقد وام
وانا يظهر قوة قو الذاب
فقا  :وسبب ومهه -أي وام الذاب بقوله :مرسل  -أنه
العيمة األلباين
ذكر احلديث خمترصا دون قو ك ري بن زيد" :قا املالب :قا الذي خيربين
ذلك .اام
قلتُ :بل لفظ احلديث عند الذاب تاما وليس خمترصا ،قا يف السري :

روى ك ري بن زيد املدين عن املالب بن عبد اهلل ،قا ملا دفن النب

ع ان

بن معظون قا لرمل « :الم تلك الصخرة فامعلها عند قرب أخ أعرفه هبا ،أدفن
إليه من دفنت من أايل» فقاع الرمل فلم ياقها ،فقا يعن الذي حدثه :فلكأين
أنظر إىل بياض ساعدي رسو اهلل

حني احتملها حتى و عها عند قربه.

فيقال :لعل الذاب رمال إرسا احلديث ،عىل واله كا رواه أبو بكر

احلنف  ،واو أوثق من سعيد بن سا  ،وأما طريق حاتم بن إساعيل فف السند
إليه جماايل.

املطلب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة
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وقد رأى املُ ْستَ ْد ِر أن الذاب سبقن بالقو بإرسا احلديث ،كا نقله

العيمة األلباين ،فكان ينبت أال يقو فيه اململعوع ،ولو متعنت كيع أيب زرعة
يف العلل البن أيب حاتم ( )1028لومدا أنه يشري إىل إرسا احلديث ،فقد
قا  :يرويه حاتم وغريه عن ك ري بن زيد عن املالب بن عبد اهلل بن حناب واو
الصحيال.اام
وقا القاري يف مرقاة املفاتيح  :قا مري  :اعلم أن اذا احلديث رواه أبو
داود و ين سب املالب رواية وكذا يف املصابيال وقع غري منسوب ،واملصنف
معله منسوبا إىل أيب داود من عند نفسه وأخاأ يف ذلك.
قا الشيخ اجلملري يف تصحيح املصابيح والسلم يف خترله :رواه
أبو داود من حديث املالب بن عبد اهلل املدين واو املالب بن عبد اهلل املدين
واو املالب بن عبد اهلل بن حناب املخملوم واو تابع يروى عن أيب اريرة
وعائشة وابن عمر وابن عباس فف احلديث إرسا  ،واو الظاار من السياق
حيث قا املالب :قا الذي خيربين عن رسو اهلل ..إىل خخره.
فهؤالء من قا بإرسا احلديث ،الذاب واجلملري فيا نقله عنه نسيم
الدين ُممد مري شاه احلنف  ،وعن مري نقله القاري.
وقد كنت اححت احلديث يف حتقيق لم :سنن البيهقي الصارى  ،بناء
عىل اذا الترصيال ،إال أين انا أرى ما قلته يف اذا املو وع من إرساله ملا
تقدع بيانه يف اذا املو ع من إر ساله ملا تقدع بيانه واذا او قو شيخنا
العيمة الوادع

يف اذا احلديث.
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+
)780

}+ }+
}+
}+
+
}
يعقوب بن أوس عن رجل
" - 233يعقوب بن أوس عن رمل.
قا اهماع النسائ

أخربنا

يف الكربى رقم (:)6973

ُممد بن عبداهلل بن بمليع ،قا حدثنا يمليد ،قا حدثنا خالد ،عن

القاسم بن ربيعة ،عن يعقوب بن أوس أن رمي من أاحاب النب
النب

حدثه أن

ملا قدع مكة عاع الفتال ،قا  « :أال وإن قتيل اخلاأ شبه العمد وقتيل

ال سوط والعصا فيه مائ ة من اه بل أربعون يف باو ا أ والداا».اام
وقد تقدع أنه عيف مضارب".
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
 - 1نعم ،فيه اختيف بني الوال واهرسا .
لكن الوال أك ر ،فيقدع الوال عىل اهرسا ؛ ألن الواالني أك ر ،اذا
من مهة ،ومن مهة ،أخرى أن عندام زيادة ثقة.
قا احلافظ يف التلخيص (" :)1681قا ابن القاان :او احيال
اليرضه االختيف".
 - 2نص الرسو
أربعون يف باو ا أوالداا.

يف اذا احلديث أن دية قتيل اخلاأ مائة من اهبل،

يعقوب بن أوس عن رجل
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وهلذا احلديث شاهدان:
 أح هما :عن عبد اهلل بن عمر

.

رواه أبو داود يف الدياا -حديث (.)4541


وثانيهما :من حديث عبد اهلل بن مسعود

.

رواه أبو داود يف الدياا حديث ( ،)4545وال مذي يف الدياا
حديث(.)1386
حديث (:)4545
قا أبو داود
ِ ِ
اجَ ،ع ْن َز ْي ِد ْب ِن ُم َب ْ ٍريَ ،ع ْن
احلج ُ
َحد َثنَا ُم َسد ٌدَ ،حد َثنَا َع ْب ُد ا ْل َواحدَ ،حد َثنَا ْ َ
ف ب ِن مالِ ٍك الا ِائ َ ،عن َعب ِد اهلل ب ِن مسع ٍ
ِ ِ
ودَ ،قا َ َ :قا َ َر ُسو ُ اهللِ ِ « :يف
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
ي
خ ْش ْ َ
ْت خمَ َا ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِد ي ِة ْ ِ ِ
ْت
رشو َن بِن َ
رشو َن بِن َ
َ
َ
ضَ ،وع ْ ُ
رشو َن َم َذ َعةَ ،و ع ْ ُ
رشو َن حقةَ ،وع ْ ُ
اخلاَإ ع ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
رش و َن َب ن خمَ َ ٍ
اض ُذ ُك ٍر».
َل بُ ون َ ،و ع ْ ُ
واحال اذا احلديث العيمة األلباين يف إرواء الاليل ()258- 255/7
رقم()2197ن ويف صحيح أبي داود املخترص برقم( )4547- 3807من
حديث عبد اهلل بن عمرو

.

وإذن في يصال إدخا اذا الصحايب يف ضعيف املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
يعقوب بن أوس عن رمل.
ذكرناه انا ملا يف ذكره عن يعقوب من ا اراب ،ومتن احلديث احيال
عندنا قدمنا خترله يف مسند عقبة بن أوس عن رمل من أاحاب النب

+
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رقم ()273من صحيح املفاري  ،في مكلف مع ذلك الستدرا املُ ْستَ ْد ِر
انا إال جمرد تسويد افحاا.

وما ذكر املستدر انا أن االختيف يف الوال واهرسا ليس بصواب
فإنه أيضا فيه اختيف ال يرض يف إسناده ال او عن ابن عمر أو ابن عمرو أو
رمل مبهم من الصحابة ،والذي رمال أنه عن عبد اهلل بن عمرو
واو ليس من املفاريد ونبقيه يف الصحيال ملعرفة اذا الصحايب.

)(+++

عندي

ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم
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ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم

" - 238ابن سندر عن رمل مبهم من أسلم.
قا اهماع النسائ

رقم (:)2871

أخربنا أمحد بن إبراايم بن ُممد قا حدثنا يمليد بن مواب ،قا حدثنا

الليث ،عن عقيل ،عن ابن شهاب ،عن ابن سندر ،عن رما منهم ،أن رسو اهلل
قا لرمل من أسلم من بعد ما أابال من يوع عاشوراء « :اذاب إىل قومك
ومدا أحدا
فمرام فليصومواذا اليوع» قا األسلم  :يارسو اهلل أرأيت إن
ُ
منهم تتدى ،قا رسو اهلل

 « :فليتم اومه».اام

انفرد به النسائ  .واو عيف هبذا السند؛ فيه مبهمون وابن سندر اذا ،قا
الذاب  :اليعرف إال من رواية الملاري عنه".
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
أوال :قا احلجوري يف العنوان" :ابن سندر عن رمل مبهم".
ويف املتن الذي أورده " :عن ابن سندر عن رما منهم".
ّعف احلجوري اذا احلديث بأمرين:
األول :أن ابن سندر راوي اذا احلديث ال يعرف إال من رواية الملاري عنه،
نقل ذلك عن الذاب  ،واحلق أنه ليس بمجهو  ،بل او احايب معروف ،وإن
قا الذاب يف امليزان  " :ال يعرف إال من رواية الملاري".
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واذه عبارة الذاب  ،قا يف الكاشف (:)479/2
" ابن سندر شيخ للملاري اسمه عبد اهلل س".
قا ابن أيب حاتم

يف اجلرح والتع يل ( )64/5رقم(:)300

"عبد اهلل بن سندر أبوه األسود وروى عن النب

حدي ني أنه قا  « :غفار

غفر اهلل حلا ،وأسلم ساملها اهلل».
فهذا ابن أيب حاتم يفيدنا أن البن سندر احبة ،وأنه روى عنه اثنان:
ربيعة بن لقيط ،وأبو اخلري اليملين.
أقول:
ويضاف إليها الملاري ،راوي اذ احلديث عنه.
ومرثد بن عبد اهلل أبو اخلري اليملين ثقة فقيه ،من ال ال ة ،روى له اجلاعة.
وربيعة بن لقيط ترمم له ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ()475/3
رقم(.)2134
وقا  " :روى عنه ابنه إسحاق بن ربيعة ويمليد ابن أيب حبيب".
فهذا ربيعة بن لقيط الراوي عن ابن سندر يروي عن أربعة من الصحابة،
واخلامس من الص حابة ابن سندر ،وربيعة بن لقيط يروي عنه اثنان ،فهو مستور،
وحدي ه يقوي بالشوااد ،فريتقى إىل درمة احلسن ،وسيأيت ذكر شوااده.
ثانيًا :من املستترب أن يقو احلجوري طاعنا يف إسناد اذا احلديث:
"فيه مبهمون"  ،والظاار أ م من الصحابة ال ترض؛ ألن الصحابة كلهم
عدو .

ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم
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البن عبد الرب،

و أس الاابة البن األثري ،و اإلصابة للحافظ ابن حجر.
ويف اذه املصادر ال يثة إثباا احبة عبد اهلل بن سندر.
فلاذا حاد عنها احلجوري فلم يورداا يف ترمجة اذا الصحايب هثباا
احبته؟ إن اذا ألمر عجيب.
وباه افة إىل اذه ال امم:
 )1معجم الصحابة للبتوي ( )214/4رقم( ،)1717وأورد له حديث:
« أسلم ساملها اهلل» ...إلخ.
 )2معجم الصحابة أليب احلسني بن قانع ( )141/2رقم(،)611
وأورد له حديث«أسلم» ...إلخ".
 )3معرفة الصحابة أليب نعيم( )1683- 1682/3رقم ()1672
وأورد له احلديث السالف الذكر.
ثالثًا :روى عبد اهلل بن سندر ثيثة أحاديث:
أحدمها :اذا احلديث الذي انتقده احلجوري.
ثانيهما :حديث« أسلم ساملها اهلل» ...إلخ".
وثالثها :أن أباه كان عبدا ل ملنباع اجلذام فخصاه ومدعه فأتى النب
فأخربه ،فأغلط النب

له القو .

انظر االستيعاب ( )56/3رقم( ،)1583و أس الاابة (- 267/3
 ،)268و اإلصابة ( )82/4رقم(.)4722
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كيف يقا عن ابن سندر إنه جمهو  ،واذا حاله؟
واألمر الثاين مما ضعَّف به احلجوري هذا احلديث :أن يف اذا اهسناد
رماال مبهمني.
أال يدري احلجوري أن إهباع الصحايب ال يرض ،وال يقدح يف احة ما
روى عنه؛ ألن الصحابة كلهم عدو  ،فكيف إذا كان يف اهسناد عدد من
ُي َ
الصحابة ،واذا ابن سندر يروي عن أبيه وغريه من الصحابة ،وأبوه احايب،
واحبة ابن سندر ثابتة كا مر بك من إثباا عدد من األئمة لصحبة اذا
الصحايب.
رابعًا :للحديث املنتقد شواهد:
 منه ا :حديث سلمة بن األكوع ،رواه البخاري يف كتاب الصوع
حديث(:)1924

 :حد َثنَا أَبو َع ِ
يد ْب ِن أَ ِيب ُع َب ْي ٍدَ ،ع ْن َس َل َم َة ْب ِن األَ ْك َو ِع
قا
اا ٍمَ ،ع ْن َي ِمل َ
ُ
َ
ث رمي ين ِ
 :أَن النبِ
َادي ِيف الن ِ
ن أَك ََل َفلْي ُتِ م
اس َي ْو َع َع ُ
ورا َء «إِ ن َم ْ
َب َع َ َ ُ ُ
اش َ
أَ ْو َف ْل َي ُص ْم َ ،و َم ْن َ ْ َي أْ ُك ْل َف يَ َي أْ ُك ْل » .ورواه مسلم يف كتاب الصياع -
حديث(.)1135


ومنها :حديث الربيع بنت معوذ ،رواه البخاري يف كتاب الصوع -

حديث(:)1960

ِ
رش ْب ُن املُ َفض ِلَ ،حد َثنَا َخالِ ُد ْب ُن َذ ْك َوا َنَ ،ع ِن
قا
َ :حد َثنَا ُم َسد ٌدَ ،حد َثنَا ب ْ ُ
الربي ِع بِن ِ
ورا َء إِ َىل ُق َرى األَ ْن َص ِارَ « :م ْن
َغ َدا َة َع ُ
ْت ُم َع يو ٍذَ ،قا َل ْ
ُّ َ ي
اش َ
ت :أَ ْر َس َل النبِ ُّ
ِِ
ِ ِ
ِ
تَ :ف ُكنا َن ُصو ُم ُه
ن أَ ْاب َ َال َا ِائ ا َ ،ف ل َي ُص ْم » َ ،قا َل ْ
أَ ْا َب َال ُمفْارا ،فَلْيُتم َبقي َة َي ْو مه َو َم ْ

ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم
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بع ُد ،و ُنصوع ِابيا َننَا ،و َنجع ُل َحلم ال ُّلعب َة ِمن ِ
الع ْه ِنَ ،فإِ َذا َب َكى أَ َح ُد ُا ْم َع َىل
َْ َ
َ ْ َ
َ ْ َ َ ي ُ َْ
ُُ
الا َعا ِع أَ ْعاَ ْينَا ُه َذا َ َحتى َي ُكو َن ِعن َْد ِ
اه ْفاَ ِار .ورواه مسلم حديث(.)1136


ومنها حديث عبد الرمحن اخلملاع

عن عمه رواه النسائ

يف

الكربى برقم (.)2852،2851،2850
قا

:

"أنبأ ُممد بن امل نى قا  :حدثنا ُممد بن معفر قا  :حدثنا شعبة عن
قتادة عن عبد الرمحن بن املنها اخلملاع عن عمه أن النب

قا ألسلم:

« اوموا اليوع» ،قالوا :إنا كنا قد أكلنا .قا  « :اوموا بقية يومكم» يعن يوع
عاشوراء.
خالفه سعيد.
أنبأ إساعيل بن مسعود قا  :حدثنا برش قا  :حدثنا سعيد عن قتادة عن
عبد الرمحن اخلملاع عن عمه أ م :غدوا عىل رسو اهلل

يوع عاشوراء

وقد أاابوا من التداء فقا حلم« :أامتم اليوع؟» قا قلنا :قد أابنا من التداء.
فأمرنا أن نتم بقية يومنا أو قا حلم« :أمت وا بقية يومكم».
أنبأ إسحاق بن إبراايم قا  :أنبأ ُممد بن بكر قا  :حدثنا ابن أيب عروبة
عن قتادة عن عبد الرمحن بن سلمة اخلملاع
رسو اهلل

عن عمه قا  :غدونا عىل

ابيحة عاشوراء فقا لنا « :أابحتم ايام ا» قلنا :قد تتدينا يا

رسو اهلل .قا  « :فصوموا بقية يومكم».
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ف بت هبذا البحث املشتمل عىل األدلة احبة اذا الصحايب واحة حدي ه
املنتقد ،وأنه روى ثيثة أحاديث عن النب

 ،في يصال إيراده وحدي ه يف

قسم عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
ابن سندر عن رمل مبهم .

حديثه

يف حتفة األشراف للحافظ اململي رقم ( )15695أخرمه

النسائ يف الكربى رقم ( ،)2871فقا أخربنا أمحد بن إبراايم بن ُممد،
قا حدثنا يمليد بن مواب قا حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن بن سندر
عن رما منهم أن رسو اهلل

 ،قا لرمل من أسلم بعدما أابال من يوع

عاشوراء « :اذاب إىل قومك فمرام فليصوموا اذا اليوع» ،قا األسلم  :يا
رسو اهلل أرأيت إن ومدا أحدا منهم تتدى؟ قا رسو اهلل

 « :فليتم

ايامه».
وقو املستدر " :أوال :قا احلجوري يف العنوان :ابن سندر عن رمل،
ويف املتن الذي أورده عن ابن سندر عن رما ".
قلتُ :يف العنوان اختصار بدال عن قويل ابن سندر ،عن رما  ،عن رمل

من أسلم ،فصحايب احلديث او اذا الرمل األسلم  ،واؤالء الرما

مبهمون ،وكان يف العنوان إيضاح لك أن ال تقل " :واألمر ال اين مما عف به
احلجوري اذا احلديث أن يف اذا اهسناد رماال مبهمني أال يدري احلجوري
أن إهباع الصحايب ال يرض".

ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم
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فأنت ترى أين معلت احايب احلديث الرمل األسلم  ،وكذا انع
كالذاب

احلفا

يف امليزان  ،فقد قا  :ابن سندر عن رمل من أسلم يف

عاشوراء .واحلافظ ابن ك ري يف التكميل يف اجلرح والتع يل  ،واململي
يف تهذيبه  ،فعلم أن احايب احلديث رمل من أسلم ،وابن سندر يرويه عن
اؤالء املبهمني في مانع أن يكون مرسي خصواا مع قو ابن حبان يف ابن
سندر يروي املراسيل وال لملع بصحبتهم إال بدليل وا ال ،و يذكروا ايتة
تفيد احبتهم ،أو حضورام القصة ،و

تأا أنت با ي بت احبة اؤالء

املبهمني سوى قولك والظاار أ م من الصحابة ،ثم بعداا بأسار جتملع
بصحبتهم بدون أي حجة ،فتقو " :أال يدري احلجوري أن إهياع الصحايب ال
يرض".
قال املستدرك :ضعّف احلجوري هذا احلديث بأمرين:
األول :أن ابن سندر راوي اذا احلديث ال يعرف إال من رواية الملاري عنه
نقل ذلك عن الذاب  ،واحلق أنه ليس بمجهو بل او احايب ،وإن قا
الذاب يف امليزان ال يعرف إال من رواية الملاري.
ثم بنى املستدر

عىل قو الذاب

يف الكاشف  :ابن سندر شيخ

للملاري اسمه عبد اهلل.
قلتُ :إن ابن سندر شيخ الملاري اذا اختلف أقوا أال العلم فيه:
فقا البخاري يف تارخيه الكبري ( :)210/4سندر أبو األسود له احبة
كناه ع ان بن االال وروى الملاري عن سندر بن أيب سندر عن أبيه ،وكذا قا
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ابن حبان يف ثقاته ( )350/4وزاد :يروي املراسيل .فسمياه سندر بن أيب
سندر ،وفرقا بينه وبني ابن أيب األسود.
وقا أبو نعيم يف احللية  :أدر أبو بكر ُممد بن مسلم بن شهاب
الملاري مجاعة من الصحابة  ..وابن أيب سندر.
قا

العيمة األلباين

( )249/6حديث

يف الصحيحة

رقم ( :)2624واذا إسناد رماله ثقاا غري ابن سندر ،وقد مملع احلافظ يف
ي مم له يف األساء،

باب من نسب إىل أبيه  ...من التقريب أنه عبد اهلل .ثم

واو تابع يف ذلك البن أيب حاتم ،فقد قا يف اجلرح والتع يل (: )320/
سندر أبو األسود ،له احبة ،روى عنه عبد اهلل بن سندر ،والشار األو منه
يف التاريخ للبخاري ( ... )210/2ونقله اكذا يف اإلصابة  ،وذكر فيه أن
له ابنا خخر يدعى مرسوحا ...إلخ.اام
وذكر الذاب له يف ميزان االعت ال بيان أنه ال يرى احبته ،فإنه
ي مم يف ميزانه للصحابة كا يف مقدمته للميزان

وزاد ذلك إيضاحا

بترصحيه :أنه ال يعرف إال من رواية الملاري عنه ،واكذا قا احلي م
يف جممع الزوائ

( )238/4قا  :فيه عبداهلل بن سندر و أعرفه َ .فعلم هبذا

أن ابن سندر اذا خمتلف فيه وسواء أكان عبد اهلل أع غريه وسواء أثبتت احبته
أع
مفرد،

ت بت ،وأن الصحايب أبوه فحدي ه اذا عن اؤالء الرما عن اذا األسلم
عيف و عفه املحدث املوفق األلباين

يف الصحيحة حتت

حديث ( )6/249وأعله بابن سندر اذا ،مع أنه

ينقل ما قاله الذاب أنه ال

يعرف...إلخ  ،ومع ذلك

عفه با ذكر من حاله يف التقريب و اجلرح

والتع يل  ،وزاد يف إعي احلديث :إنه من مراسيل الملاري ،فقا  :وقد خالف

ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم
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معمر عقيي فأرسله ،أخرمه عبد الرزاق ( )7834فقا أخربنا معمر عن
الملاري عن النب

ملا قدع املدينة قا لرمل من أسلم فذكره مرسي.

قلتُ :واملرسل أرمال فإن معمرا ذكروه من أثبت الناس يف الملاري وقد

تابع معمرا عىل إرساله أيوب بن أيب َ
متيمة عند ابن أيب شيبة يف املصنف
(.)312/3
وال يعن

تضعيف العيمة األلباين وتضعيفنا حلديث الملاري عن ابن

سندر عن رما من أسلم أن احلديث

ي بت عن غري اؤالء الرما املبهمني

عن األسلم  ،بل قد أخرج البخاري رقم ( )1924يف كتاب الصوع من
احيحه باب إذا نوى بالنهار اوما ومسلم رقم ( )1135حتت باب من أكل
من عاشوراء فليكف بقية يومه عن سلمة بن األكوع  ،واللفظ له ،أنه قا  :بعث
النب

ﷺ رمي من أسلم يوع عاشوراء فأمره أن يؤذن يف الناس من كان ال

يصم فليصم ومن كان أكل فليتم ايامه إىل الليل.
وأخرج مسلم بعده ( )1136حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت:
أرسل رسو اهلل غداة عاشوراء إىل قرى األنصار الت حو املدينة من كان
أابال اائا فليتم اومه ،ومن كان أابال مفارا فليتم بقيه اومه.
وبعد اذا اهيضاح لضعف الرواية الت أوردنااا يف املفرد الذي رواه
الملاري عن ابن سندر عن رما مبهمني عن رمل من أسلم وخاأ تصحيال
املستدر حلذه الرواية نرى من املفيد بيان خائه أيضا يف تركيباا أحاديث
أناس آلخرين وذلك فيا يأيت بعون اهلل تعاىل:
فقا املستدر " :ثال ا :إن من مصادر احلجوري االستيعاب و أس
الاابة و اإلصابة ويف اذه املصادر إثباا احبة عبد اهلل بن سندر..
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قلتُ :اذا إذا ثبت أن شيخ الملاري او عبد اهلل بن سندر ،وليس لديك

دليل تعتمد عليه سوى قو الذاب يف الكاشف  ،اسمه عبد اهلل ،وقد سبق ذكر
خيف البخاري وابن حبان للذاب يف تسميته.
ثانيًا :قا احلافظ يف اإلصابة  :قلت :املعروف أن الصحبة لسندر،
وكذلك احلديث املذكور كا تقدع يف السني ،لكن إذا خيص سندر يف زمن
النب ّ

اقتىض أن يكون البنه عبد اهلل احبة أو رؤية.
قلتُ :ليس ذا بيزع؛ فقد يكون حني خيص أبوه محي يف بان أمه وولد

بعد وفاة النب ﷺ.

قا احلافظ :وومدا له يف كتاب مرص ما يد عىل أنه كان يف عهد النب
ﷺ كبريا ،فذكر الليث بن سعد قا

يبلتنا أن عمر أقاع أحدا من الناس شيئا

إال ابن سندر.
قلتُ :اذه القصة حتتاج إىل إسناد ،وقد علمت أن املوىص به او سندر

كا يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

وسيأيت.

ثالثًا :من قا بصحبة عبد اهلل اعتمد عىل حديث« :أن أباه كان عبدا لملنباع
فأخربه ،فأغلظ لملنباع القو ».
اجلذام  ،فخصاه ومدعه ،فأتى النبِ ّ
واذا احلديث الصواب أنه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ال عن
عبد اهلل بن سندر.
فاحلديث أخرمه بن سعد يف الطبقات ( )506/7والاحاوي يف شرح
مشكل اآلثار ( )262/13وابن قانع يف الصحابة ( ،)322/1والارباين
يف مسند سندر من املعجم الكبري رقم ( )6726وأبو نعيم يف املعرفة
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ترمجة سندر رقم ( )1384وابن سعد يف ترمجة سندر من الطبقات  ،كلهم
من طريق بن حليعة عن يمليد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيب عن
عبداهلل بن سندر عن أبيه أنه كان عند الملنباع بن سيمة اجلذام فتضب عليه
فأخربه ،فأغلظ للملنباع القو  ،وأعتقه

فأخصاه ،ومدعه ،وأتى رسو اهلل
ِ
أوص يب يا رسو اهلل قا  « :أويص بك كل مسلم».
منه ،فقا :
قا

احلي م

من جممع الزوائ

( ،)239/4عقب احلديث :فيه

عبد اهلل بن سندر و أعرفه .فأعل احلديث به.
قلتُ  :ويعل ثانيا بابن حليعة فإنه

عيف ومدلس من الابقة اخلامسة

يف مراتب امل لسني البن حجر.

وقا  :اختلط يف خخر عمره وك ر عنه املناكري يف روايته .وقا ابن حبان:
كان ااحلا ولكنه يدلس عن الضعفاء  .وقد عنعن يف اذا السند وربيعة بن
لقيط مذكور يف التاريخ الكبري للبخاري رقم ( )971و اجلرح والتع يل
البن أيب حاتم ( ،)475/3وليس فيه عندمها مرح وال تعديل.
وقد رواه ابن حليعة نفسه بخيف اذه الاريق ،فرواه ابن سعد
يف الطبقات

( )511/9ترمجة سندر واخلايب من األمساء املبهمة

( )118/2وابن عبد احلكم يف فتوح مرص ،كلهم أخرموه من طريق ابن حليعة
قا أخربنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده قا  :كان لملنباع اجلذام غيع
يقا له سندر فومده يقبل مارية له ،فجبه ومدع أنفه فأتى سندر النب
فأرسل النب
فقا النب

إىل زنباع ،فسأله عا محله عىل ذلك فقا  :فعل كذا وكذا،
للعبد « :اذاب فأنت  » ...احلديث ماوال .
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واذه الرواية عن ابن حليعة إىل عمرو بن شعيب عيفة إال أ ا قد توبع فيها
ابن حليعة.
قا

اهماع أمحد

يف املسن

( )182/2رقم ( :)6710حدثنا

عبد الرزاق قا أخربين معمر أن ابن مريال أخربه عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن مده عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن زنباعا أبا روح ومد غيما له مع مارية
له فجدع أنفه ومبه فأيت النب
النب

فقا  « :من فعل اذا بك» ،فقا زنباع فدعاه

فقا  « :ما محلك عىل اذا» فقا  :كان من أمره كذا وكذا  ،فقا النب

للعبد « :اذاب فأنت حر» فقا  :يارسو اهلل فموىل من أنا ،قا  :موىل اهلل
ورسوله ،فأوىص به رسو اهلل املسلمني .
قا فلا قبض رسو اهلل

ماء إىل أيب بكر فقا واية رسو اهلل ،قا :

نعم جتري عليك النفقة وعىل عيالك فأمرااا عليه حتى قبض أبو بكر ،فلا
استخلف عمر ماءه فقا واية رسو اهلل

قا  :نعم أين تريد قا مرص

فكتب عمر إىل ااحب مرص أن يعايه أر ا يأكلها.
وساق احلديث ابن سعد ماوال وفيه :فلا قدع عىل عمرو بن العاص قاع
له أر ا واسعة ودارا ومعل يعيش فيها سندر من ما اهلل فلا ماا قا
عمرو بن شعيب :ثم قاع هبا وابغ فيها من أقفل ما حلم اليوع.
ومتابعة أخرى عىل اذه القصة أخرمها أمحد يف املسن

( )225/2رقم

( ، )96فقا حدثنا معمر بن سليان الرق قا حدثنا احلجاج واو ابن أرطأة
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده وفيه قا رسو اهلل

 « :من م ل به أ و

حرق بالنار فهو حر ،واو موىل اهلل ورسوله» قا  :فأتى برمل قد خص يقا له
سندر فأعتقه .
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ومتابعة أخرى عند أيب داود رقم( )4519وابن مامه ( )2680من طريق
سوار أيب محملة الصرييف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده  ..به  ،وسوار

ضعيف.

ومتابعة أخرى عند البيهق يف الكربى ( )36/8من طريق امل نى بن

الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده قا كان لملنباع  ..فذكره ،قا

البيهق  :وامل ن ضعيف.

وأخرمه ابن سعد يف الطبقات ( )510/9ترمجة سندر موىل رسو اهلل

وساق من طريق الواقدي قا حدثنا أسامة بن زيد اللي

عن عمرو بن شعيب

عن أبيه عن مده قا  :كان لملنباع عبد يدعى سندر ،فرخه يقبل مارية له ..فذكر
احلديث .وفيه متابعة عىل أال القصة إال أن الواقدي كذاب ال يصلال يف
املتابعاا.
َف ُع ِل َم أن احلديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده عبداهلل بن عمرو

بن العاص ،والسند إىل عمرو بن شعيب احيال بارقه املذكورة ،بل إن الاريق
الذي عند أمحد يف املسن

رقم ( )6710كل رماحلا ثقاا إىل عمرو بن

شعيب عن أبيه عن مده  ،واذه سلسلة حسنة؛ فاحلديث حسن من اذه

الاريق ،وضعيف من طريق عبداهلل بن سندر عن أبيه ال ي بت إليه.

وبهذا يتبني أن الصحبة لسندر  ،واملخيص واملجبوب او سندر ،والرواية

إليه بذلك ثابتة من غري طريق ولده عبداهلل ،إنا ا من حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن مده و ت بت من طريق ولده عنه.
ومما سبق يعلم خاأ الشيخ ربيع.
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واا أنا أذكر لك النقل الوا ال يف حديث غفار ،ليس او حديث عبداهلل بن
سندر ،وإنا الصواب أنه من حديث غريه وأن من معله من حديث عبداهلل بن
سندر اعتمد عىل ما أخرمه أبو نعيم من معرفة الصحابة ترمجة عبداهلل رقم
( )1672من طريق الارباين ،قا حدثنا ُممد بن عمرو بن خالد قا حدثن
أيب قا حدثنا ابن حليعة عن يمليد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن ابن سندر،
واكذا أخرمه البتوي يف معجم الصحابة رقم ( )1717من طريق بن حليعة
به .
و قد سبق يف ختريج اذه الاريق أن ابن حليعة مع

عفه قد اختلفت

رواياته املتعلقة بسندر وأوالده وغرياا ،ونقل احلافظ بن حجر يف اإلصابة
مضمون اذا فقا  :قا اخلايب يف املؤتلف  :اختلف يف الذي خصاه زنباع
فقيل او سندر نفسه  ،وقيل ابن سندر ،أي مرسوح بن سندر فإنه ترمم ملرسوح
بن سندر يف اإلصابة

وقا  :وأما القصة مع زنباع يف كونه خصاه فإنا وقع

ذلك لسندر نفسه كا تقدع يف ترمجته.
قا  :وقيل أبو سندر قا احلافظ :وقيل أبو األسود ،والرامال أن الذي
خيص او سندر  ،وأنه يكنى أبو األسود وأن عبد اهلل ومرسوحا ولده ونقل قو
البخاري يف تارخيه قا  :سندر أبو األسود وله احبه ،روى الملاري عن
سندر عن أبيه  .قا وروى أبو موسى يف الذيل من طريق أيب اخلري عن سندر
قا  :قا رسو اهلل

أسلم ساملها اهلل وغفار غفر اهلل حلا وجتيب أمابوا اهلل .

اكذا رواه أبو موسى من مسند سندر ال من مسند ولده وأيضا ،سبق أن
الاريق إىل أيب اخلري فيها ابن حليعة ،لذلك قا احلافظ يف ترمجة عبد اهلل من
اإلصابة

 :املعروف أن الصحبة لسندر وكذلك احلديث املذكور غفار غفر

اهلل حلا ،.وقا ابن أيب حاتم :كا يف ترمجة سندر من اجلرح والتع يل
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( : )320/4سندر أبو األسود له احبة روى عنه ابنه عبداهلل بن سندر  ،سمعت
أيب يقو ذلك  .وذك ر عقبه بني قوسني ال أعلم روى عنه.
فكأن ابن أيب حاتم يتعقب أباه يف قوله  :روى عنه ابنه عبداهلل بن سندر ،
وقا ال أعلم روى عنه ،أو أن أبا حاتم بعد ذلك قا  :ال أعلم روى عنه.
قلتُ  :وذكر ابن األثري يف ترمجة سندر من أس الاابة الفرق بني

السندرين  ،وأن منهم م ن فرق بني سندر أيب األسود ،الذي ماء اذا احلديث
عنه  ،من طريق ابن حليعة عن يمليد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن سندر ،وبني
سندر أيب عبداهلل موىل زنباع الذي ُمب ومدعه زنباع .
فذكر حديث غفار غفر اهلل حلا يف ترمجته سندر أيب األسود كا انع ابن
األثري ،وذكر بعده ترمج ة سندر أيب عبداهلل موىل زنباع ،وحدي ه يف قصة مب
ومدع زنباع له ،قا  :وقد ذكر أبو موسى أن أبا األسود قيل اذا ،قا  :وقد رأى
ابن منده أخرج اذه ال مجة فظنها ،اثنني  ،ويتلب عىل ظن أ ا واحدة  ،قا :
وقد رأيت بعض العلاء قد ذكر حديث أسلم ،وحديث سندر  ،يف اذه
ال مجة ،أي ترمجة سندر أيب عبداهلل.
قلتُ  :وسواء مها سندران اثنان أع واحد فاملقصود أن احلديث ليس

لعبداهلل بن سندر .إنا او حديث سندر ،إما والد عبداهلل ،وإما او سندر غريه،
واو سندر أبو األسود .
ومع هذا اخلالف ومع ما سبق أن عب اهلل بن سن ر ال تثبت له صحبة إال أن
الشيخ ربيعا ملا ومد اخليف أخذ القو اخلاطئ يف إثباا احبة ابن سندر،
وبنى عىل اذا اخلاأ أنه احايب احلدي ني ،وأمهل وتتافل وأخفى مجيع اذه
األقوا واهيضاحاا املبينة أن الصحبة واحلدي ني املذكورين لتريه.
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مع أنه اطلع عىل تلك املصادر أو بعضها  ،و تسمال نفسه أن ينقل ما
خيالف رأيه.
واذا واهلل ليس شأن النااحني من علاء السلف الذين ينقلون ما حلم وما
عليهم ويتجردون لتحرير العلم بتري اوى وال تعصب ملا يراه ولو كان عىل
خاأ وا ال.

أما

حديث « :غفار غفر اهلل حلا» :فليس الشأن انا إثباا احته من عفه،

وإنا الشأن بيان خاأ االستدرا به يف اذا املو ع واو حديث يبلغ حد
التواتر ،فقد أخرمه البخاري يف كتاب املناقب باب رقم ()6حديث رقم
( )3512وبعداا  ،ومسلم رقم ( )2519وبعداا من الباب عن عدد من
الصحابة ر وان اهلل عليهم.
ويف مسن اإلمام أمح

منهم مجلة زائدة عىل ما يف الصحيحني ،أشار

املحقق عند حديث رقم ( )4702إىل بعض أرقامها وباهلل التوفيق.

)(+++
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احلريري عن السعدي عن أبيه
" - 243احلريري

( )1

قا اهماع أبوداود

حدثنا

مسدد ،قا

عن السعدي عن أبيه أو عمه.
رقم ( )885يف الصية:
حدثنا خالد بن عبداهلل ،عن سعيد اجلريري ،عن

السعدي ،عن أبيه أوعن عمه ،قا رمقت النب

يف ايته فكان يتمكن من

ركوعه وسجوده قدر مايقو سبحان اهلل وبحمده ثيثا .اام
ويف سنده اذا السعدي ،قا احلافظ يف التقريب  :اليعرف و يسم.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
حسنه احلافظ يف التلخيص احلبري (.)243/1
اذا احلديث ّ
ولعل ذلك من أمل ثناء اجلريري عىل السعدي كا يف سنن البيهقي
(.)111/2

اجلُ َر ْي ِر ّيَ ،ع ْن َر ُم ٍل ِم ْن َبنِ َ
بإسناد إىل َس ِع ِيد ْ
متِي ٍم -أَ ْح َس َن ال نَا َء َع َل ْي ِه ( ، )2
َقا َ َ :فسأَ ْلتُه َعن َق ْد ِر ر ُك ِ
وع ِه
ف َر ُسو ِ اهللِ
ت َخ ْل َ
َع ْن أَبِ ِيهَ ،قا َ َ :ال ْي ُ
َ ُ ْ
ُ
ث مر ٍ
ِ ِ
ِِ
اا .
َو ُس ُجوده َف َقا َ َ :ق ْد ُر َما َي ُقو ُ الر ُم ُلُ :سبْ َحا َن اهللِ َوبِ َح ْمده َث َي َ َ
(  )1كذا ،والصواب(اجلريري).
(  )2والتملكية من الواحد ال قة مقبولة.

+
)800
وهلذا احلديث شواهد:
 منها :حديث عبد اهلل بن مسعود

أخرمه أبو داود عقب اذا

احلديث مبارشة برقم(.)886
قا أبو داود

:

" َحد َثنَا َع ْب ُد ا ْلم َم ِل ِك ْب ُن َم ْر َوا َن األَ ْا َو ِاز ُّي َحد َثنَا أَ ُبو َع ِام ٍر َوأَ ُبو َد ُاو َد َع ِن ا ْب ِن
أَ ِيب ِذئ ٍ
يد ْ
ْب َع ْن إِ ْس َح َ
يل َع ْن َع ْو ِن ْب ِن َع ْب ِد اهلل َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن
اق ْب ِن َي ِمل َ
احل ُ َذ ِ ي
ٍ
مسع ٍ
ود َقا َ َقا َ َر ُسو ُ اهلل « :إِ َذ ا َر َك َع أ َ َح ُد ُك ْم فَلْي َ ُق ْل ثَي َ
يب
حا َن َر ي َ
َث مَراا ُسب ْ َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
يب ا ألَ ْع َىل َث يَث ا َو َذ لِ َك أَ ْد َن ا ُه »
ج َد فَلْي َ ُق ْل ُس ْب َح ا َن َر ي َ
ا ْل َعظي ِم َوذَل َك أَ ْدنَاهُ َوإِذَا َس َ
ورواه الدارقان ( ،)343/1والبيهق يف السنن (.)110/2
قا أبو داود عقبهَ " :ا َذا ُم ْر َس ٌل؛ َع ْو ٌن َ ْ ُي ْد ِر ْ َع ْب َد اهلل".
أقول:
لكنه يصلال شاادا حلديث السعدي.
رواه الدارقان يف سننه (.)341/1
 ومنها :حديث حذيفة
ُمَم ِد ْب ِن َعبْ ِد ا ْل َع ِمل ِيمل إِ ْم َيء  ،ثنا َعبْ ُد اهلل ْب ُن
قا
َ :حد َثنَا َعبْ ُد اهلل ْب ُن ُ
ُعمر ب ِن أَبا َن  ،ثنا ح ْفص بن ِغي ٍ
ُمَم ِد ْب ِن أَ ِيب َل ْي َىل َ ،ع ِن الش ْعبِ ي َ ،ع ْن
اث َ ،ع ْن ُ
َ ُ ْ ُ َ
ََ ْ َ

قلتُ  :تقبل إذا علم عني الشخص وعرف ،أما تملكية املبهم فلم تقبل ممن او أمل من اجلريري كالشافع
وغريه.
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ِِ
ِا َل َة َ ،ع ْن ُح َذ ْي َف َة  ،أَن النبِ
يب ا ْل َعظِ ي ِم
كَا َن َي ُقو ُ ِيف ُر ُكوعهُ « :س بْ َح ا َن َر ي َ
وبِ ح م ِد ِه»َ ،ث َيثا و ِيف سج ِ
ود ِهُ « :س ْب َح ا َن َر ييب ْ َ
األ ْع َىل َوبِ َح ْم ِد ِه» َث َيثا
ُ ُ
َ
َ َ ْ
ويف إسناد ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل عيف ،لكنه يصلال يف
الشوااد.


ومنها :حديث عبد الرمحن بن نافع بن مبري بن ماعم عن أبيه عن

مده مبري بن ماعم.
رواه الدارقان يف السنن (.)342/1
ني ْب ُن إِ ْس َا ِع َيل  ،ثنا َأ ُبو َب ْك ِر ْب ُن َز ْن ُج َو ْي ِه  ،نا أَ ُبو
قا
َ :حد َثنَا المْ ُح َس ْ ُ
ا ْل َي َا ِن ،ثنا إِ ْس َا ِع ُيل ْب ُن َعي ٍ
مح ِن
اش َ ،ع ْن َع ْب ِد ا ْل َع ِمل ِيمل ْب ِن ُع َب ْي ِد اهلل َ ،ع ْن َع ْب ِد الر ْ َ
َي ُقو ُ
ْب ِن َنافِ ِع ْب ِن ُمبَ ْ ِري ْب ِن ُماْ ِع ٍم َ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َم يد ِه َ ،قا َ  :كَا َن َر ُسو ُ اهلل
ث مر ٍ
ِ
اا.
إِ َذا َر َك َعُ « :س ْب َح ا َن َر ي َ
يب ا ْل َعظ ي ِم» َث َي َ َ


ومنها :حديث أيب مالك األشعري

.

رواه الارباين يف املعجم الكبري برقم(.)3422
ِ
ِ ِ
ِ
ُمَم ُد ْب ُن ِمس ِك ٍ
ني
قا
يس ،ثنا ُ
َ :حد َثنَا ُ
ْ
ُمَم ُد ْب ُن َاال ِال ْب ِن ا ْل َوليد الن ْر ُّ
حييى بن حسا َن ،ثنا َعب ُد ْ ِ ِ
ِ
هب َرا َعَ ،ع ْن َش ْه ِر ْب ِن َح ْو َش ٍ
ب،
ْ
ا ْل َي َام ُّ  ،ثنا َ ْ َ ْ ُ َ
احلميد ْب ُن َ ْ
َ
َاىلَ ،ف َلا
مح ِن ْب ِن َغنْ ٍمَ ،ع ْن أَ ِيب َمالِ ٍك ْاألَ ْش َع ِر يي أَن َر ُسو َ اهلل
َع ْن َعبْ ِد الر ْ َ
ث مر ٍ
ِ ِ
ااُ ،ثم َر َف َع َرأْ َس ُه.
َر َك َع َقا َ ُ « :س ْب َح ا َن ا هللِ َوبِ َح ْم د ه» َث َي َ َ
ورواه اهماع أمحد

يف مسن ه ( )343/5ماوال.

+
)802
ويف إسناده شهر بن حوشب ادوق ك ري اهرسا واألوااع ،ومع اذا فهو
يصلال يف الشوااد.
وحديث السعدي عن أبيه أو عمه اححه العيمة األلباين يف صحيح أبي
املوسع ( ،)42- 41/4ويف صفة الصالة

داود

(ص )99حتت

عنوان[:أذكار الركوع].
وقا

يف احلاشية- 4" :أمحد وأبو داود ،وابن مامه والدارقان

والاحاوي والرباز والارباين يف الكبري عن سبعة من الصحابة."...
وروى ال مذي يف جامعه ( )300/1رقم( )261حديث ابن مسعود
.
وقا عقبة " :ويف الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر".
ثم قا " :حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ،عون بن عبد اهلل بن عتبة
يلق ابن مسعود.
َ
والعمل عىل اذا عند أال العلم :يستحبون أن ال ينقص الرمل يف الركوع
والسجود من ثيث تسبيحاا.
ِ
ب لإلماع أن ُيس يبال مخس تسبيحاا،
أستَح ُّ
وروي عن ابن مبار أنه قا ْ :
ُ
لك يدر من خلفه ثيث تسبيحاا".
أقول:
وعمل أال العلمم هبذه األحاديث؛ مما يؤكد احة جمموعها ،ويمليداا
قوة .وعىل اذا في يصال إيراد اذا احلديث يف قسم عيف املفاريد.

احلريري عن السعدي عن أبيه أوعمه
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قال أبو عبد الرمحن:
اجلريري عن السعدي عن أبيه أو عمه.
خرج اذا اململي يف حتفة األشراف رقم ( ،)15702أخرمه أبو داود يف
ّ

الصية رقم ( ،)885فقا حدثنا مسدد قا حدثنا خالد بن عبد اهلل قا  :حدثنا
سعيد اجلريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قا رمقت النب

يف ايته

فكان يتمكن يف ركوعه وسجوده قدر ما يقو سبحان اهلل وبحمده ثيثا .
واذا اللفظ « :سبحان اهلل وبحمده» ليس من أذكار الركوع وال السجود،
وإنا الذي منه أذكار الركوع « :سبحان ريب العظيم» وأيضا بتري زيادة وبحمده
حلديث« :أما الركوع فعظموا فيه الرب» ،وكذا ذكر السجود  « :سبحان ريب
األعىل» وأما بلفظ « :سبحان اهلل» وبمليادة « :وبحمده» فضعيف ،وكان ينبت
للمستدر أن يتنبه لل تتاير بني لفظ حديث الباب وبني ما زعمه شوااد له عن
ابن مسعود ومبري وحذيفة فإن حديث الباب خيالفهم وال يرادفهم حتى يشهدوا
له ،اذا أوال ،وثانيا سيأيت نقاشه يف أسانيداا ،مع بيان عدع ايحيتها لذلك.
ويف سنده اذا السعدي  ،قا احلافظ يف التقريب  :ال يعرف و يسم ،
و عف احلديث ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم ( )1119وقا :
واذا السعدي وأبوه وعمه ما منهم من يعرف ،وال من ذكر بتري اذا ،وقد ذكره
ابن السكن يف كتاب الصحابة يف الباب الذي ذكر فيه رماال ال يعرفون .
وأخرمه البيهق
يف املسن

( )86/2من طريق أيب داود به ،وأخرمه أمحد

( )17/37رقم ( )22329فقا  :حدثنا خلف بن الوليد قا حدثنا

خالد عن سعيد اجلريري عن السعدي عن أبيه عن عمه ،وقا احلافظ

+
)804
يف التلخيص احلبري حتت رقم ( )366وأمحد يف حديث ابن السعدي
وليس فيه « :وبحمده» وإسناده حسن.
وعىل اذا فنقل املستدر حتسني احلافظ له خاأ ،فلم حيسنه احلافظ هبذا
اللفظ كا ترى إنا حسن حدي ا بتري زيادة « :وبحمده» ،كيف وقد نقل عن أيب
داود قوله حتتها برقم ( :)870اذه المليادة أخاف أن ال تكون ُمفوظة.
و عف احلديث اهماع بن القيم من كتاب الصالة ص(،)382
بالسعدي اذا ،فقا  :وأما حديث « :تسبيحه يف الركوع والسجود ثيث ا» في
ي بت ،واألحاديث الصحيحة بخيفه ،واذا السعدي جمهو ال يعرف عينه وال
حاله ،وقد قا أنس :إن عمر بن عبدالعمليمل كان أشبه الناس اية برسو اهلل
وكان مقدار ركوعه وسجوده عرش تسبيحاا ،وأنس أعلم بذلك من
السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت.
و عف احلديث به املنذري كا نقله يف عون املعبود  ،فقا  :السعدي
جمهو  ،و عفه الذاب فقا  :السعدي وشيخه جمهوالن  .اكذا يف مهذب
سنن البيهقي رقم (. )2592اام
ويف إسناده أيضا سعيد بن إياس اجلريري خمتلط ،ورواية خالد الاحان
عنه بعد االختيط قا احلافظ يف الفتال ( :)107/2واتفقوا عىل أن ساع
املتأخرين منه كان بعد اختيطه ،وخالد منهم .اام
وأسوأ من ذلك نقل املُ ْستَ ْد ِر

عن اجلريري أنه أثنى عىل السعدي،

واحلديث يف سنن البيهقي ()86/2حيث عملا إليه املستدر رقم ()2592
من طريق أيب داود وليس فيه أي ثناء من اجلريري عىل السعدي  ،وإنا أخرمه
البيهق رقم ( )111/2رقم ( )20059من غري طريق أيب داود بسنده إىل

احلريري عن السعدي عن أبيه أوعمه
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اجلريري عن رمل من بن متيم أحسن ال ناء عليه عن أبيه ،وفيه ُممد بن عبد
الرمحن الافاوي ،قا  :فيه أبو زرعة وأبو حاتم منكر احلديث ،وقا احلافظ:
ادوق هيم وال ندري ال روى عن اجلريري قبل االختيط أع بعد االختيط.
متيم وليس عن السعدي ،وعىل تقدير أن

واو انا عن رمل من بن

اجلريري أحسن ال ناء عىل السعدي واال اذا ال ناء  ،فهل اذا ال ناء املجمل
خيرمه إىل حيمل من يعرف حاله؟!
وال اذا ال ناء ُيعارض به قو األئمة بجهالة اذا السعدي ،فانظر إىل
معار ة األئمة بالتلفيقاا .
- 1ابن حجر - 2الذاب

- 3ابن القيم - 4ابن القاان - 5و املنذري،

كل اؤالء يضعفون احلديث بجهالة اذا السعدي الذي

يذكر احلافظ يف

التهذيب راويا عنه غري اجلريري ،بل وبعضهم زاد مهالة شيخه كا تقدع،
فهل تعارض اذه األقوا ب ناء جممل عىل تقدير أنه أثنى عليه بذلك عىل أنك
رأيت أنه أثنى عىل رمل من بن متيم وليس عىل السعدي! ف يا سبحان اهلل!!.
ثم إن أال العلم قد ردوا قو الشافع  :حدثن ال قة ،مع اذا الترصيال أنه
ثقة و يسمه فضي عن ثناء جممل ال يدري عىل حدي ه أع عىل أي يشء فيه.
قا العيمة األلباين

يف الضعيفة ( :)37/1فإن اذا التوثيق غري

مقبو عند علاء احلديث حتى ولو كان املوثق إماما مليي كالشافع
وأمحد..إلخ
وحديث السعدي فيه زيادة « :وبحمده» ،واذه المليادة لعدد من أال العلم
فيها كيع.
 - 1قا أبو داود :أخاف أن ال تكون ُمفوظة .
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 - 2وقا اهماع أمحد فيا نقله احلافظ يف التلخيص ( :)366أما أنا في
أقو  :وبحمده.
 - 3وقا الشوكاين يف نيل األوطار حتت حديث ( )733باب الذكر يف
السجود والركوع قا  :وقد أنكر اذه المليادة ابن الصيح وغريه.
ولنناقش اآلن ما استشهد به املستدرك:
أما حديث ابن مسعود فهو منقاع؛ وليس فيه لفظة(وبحمده) إال ما سيأيت،
قا ال مذي :اذا حديث ليس إسناده بمتصل عون
قا البيهق

يلق عبد اهلل ،وكذلك

يف الكربى ،ويف حتفة التحصيل البن العراق  :عون بن

عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اهلل بن مسعود واو مرسل قاله
ال مذي والدارقان وذلك وا ال.اام
وعند الدارقان ( )341/1قا ابن مسعود :من السنة أن يقو الرمل يف
ركوعه :سبحان ريب العظيم وبحمده ،ويف سجوده :سبحان ريب األعىل
وبحمده ،وفيه الرسي بن إساعيل م و .
قا حييى القاان" :استبان يل كذبه" ،وقا النسائ " :م و " .وقا
أمحد" :تر الناس حدي ه".اام
ت :فهذه الاريق ال تصلال يف الشوااد ،واللفظ خمتلف.
قل ُ
وأما حديث حذيفة :أخرمه مسلم( )772وفيه :أن النب

كان يقو يف

ركوعه « :سبحان ريب العظيم ،ويف سجوده :سبحان ريب األعىل» فلفظه

احلريري عن السعدي عن أبيه أوعمه
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خمتلف عا أوردناه فذا  « :سبحان اهلل» واذا او الصحيال « سبحان ريب
العظيم ،سبحان ريب األعىل».
وعند الدارقان  « :زاد ثيثا» وفيها ُممد بن أيب ليىل عيف ،وعند مسلم
خيفها :قا  :فكان سجوده قريبا من قيامه.
وقد أعله البملار يف مسنده ( )2921فقا  :واذا احلديث رواه حفص فقا
فيه يف وقت « :وبحمده ثيث ا» وتر يف وقت « و بحمده» وأحسبه أُيت من سوء
حفظ ابن أيب ليىل.اام
وقد رواه املُ ْستَ ْد ِر عن الة عن حذيفة و يقل « :و بحمده».
وقد رواه النسائ من طريق املستورد بن األحنف عن الة عن حذيفة
وليس فيه « :وبحمده».
رواه عن املستورد سعد بن عبيدة وعنه األعمش ورواه عن األعمش
مجاعة منهم شعبة بن احلجاج وابن منري وُممد بن خازع ومرير بن
عبد احلميد بن قرط ؛ و يذكروا المليادة فيه ،فه زيادة منكرة ال تصلال يف
الشوااد.
وأما حديث مبري بن ماعم
( )1282والارباين يف

فأخرمه الدارقان ( )342/1رقم:

الكبري ( )135/5رقم )1572(:والرباز كا

يف كشف األستار ( )537من طريق إساعيل بن عياش ،عن عبد العمليمل بن
عبيد اهلل ،عن عبد الرمحن بن نافع بن مبري ،عن أبيه ،عن مده كان النب
كان يقو يف ركوعه « :سبحان ريب العظيم ،ويف سجوده :سبحان ريب األعىل
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ثيثا» وسنده عيف؛ عبد العمليمل بن عبيد اهلل بن محملة يف ترمجته من التهذيب
ِذ ْك ُر َ ْع ِف ِه ،وقا النسائ  :ل يس ب قة .وقا أبو داود :ليس بيشء .وقا أبو
زرعة :مضارب احلديث ،واا احلديث ،.بل قا الدارقان  :م و .
ولفظه متاير للفظ حديث الباب فف حديث الباب « :سبحان اهلل وبحمده»
يف الركوع والسجود وانا « :سبحان ريب العظيم» يف الركوع و « سبحان ريب
األعىل» يف السجود ،واذا اللفظ له شوااد يصال هبا دون قوله« :ثيثا» فهو ال
شااد فيه للذي عندنا ،وأيضا عبد العمليمل اذا شديد الضعف.
وأما حديث أيب مالك األشعري فإنه قد اختلف فيه ،فتارة ُيروى عن
شهر بن حوشب ،عن عبد الرمحن بن غنم ،عن أيب مالك أخرمه
أمحد( )343/5رقم( )22906وفيه « :ثم كرب فركع فقا سبحان اهلل وبحمده».
والارباين( )281/3والبيهق ( )97/3وغريام.
وتارة يروى عن أيب مالك بإسقاط عبد الرمحن بن غنم بينها.
أخرمه أمحد ( )344/5والارباين يف الكبري ( )281/3والبيهق يف
الكربى ( )97/3وقا  :اذا إسناد عيف واألو أقوى ،واهلل أعلم.
قا الدارقان يف العلل ( :)1182يرويه شهر بن حوشب عنه حدث
به عن قتادة وبديل بن ميرسة وعبد احلميد بن هبراع عن شهر وكذلك رواه داود
بن أيب اند واختلف عنه فرواه ابن فضيل وخالد وحفص بن غياث عن داود عن
شهر عن أيب مالك و يذكر عبد الرمحن بن غنم والقو األو او األاال .اام

احلريري عن السعدي عن أبيه أوعمه
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ويف لفظه أيضا اختيف قا العيمة األلباين

يف ضعيف أبي داود

( )105واحلديث أخرمه البيهق ( )97/3من طريق أمحد بن يوسف السلم :
ثنا عياش بن الوليد ...به ،إال أنه قا  :ال أحسبه إال قا  :اية النب

.

واذا -كا ترى  -خمالف لرواية الكتاب؛ فإن فيها « :اية أمت » وعليه
فإنه من قو النب

 ،وعىل رواية البيهق او من قو أيب مالك األشعري،

واو األقرب إىل الصواب.
فقد أخرج احلديث أمحد ( : )343/5من طريق عبد احلميد بن هبراع عن
شهر ...به ماوال؛ وفيه :فلا قىض ايته؛ أقبل إىل قومه بومهه فقا :
«احفظوا تكبريي ،وتعلموا ركوع وسجودي فإ ا اية رسو اهلل

».

وقد فتشت كتب السنة ك ريا؛ لعيل أمد حلذا احلديث متابعا أو شاادا أنقله
به من انا إىل الكتاب األخر؛ فلم ّأوفق!
بل يف الصحيحني «:أن أنسا وغيما يتيا وقفا افا واحدا وراء النب
...إلخ».اام
ومن االختيف يف لفظه ،قوله يف اية الظهر« :وقرأ يف الركعتني األولني
بفاحتة الكتاب ،ويسمع من يليه» ،قا

احلافظ ابن رمب يف الفتح

( :)480/4وشهر بن حوشب ،خمتلف فيه.
وقد رواه عبد احلميد بن هبراع ،عن شهر بن حوشب ،وذكر يف حدي ه :أنه
أرس القراءة ،خرمه اهماع أمحد من طريقه ،واو أاال ،وعبد احلميد أحفظ
حلديث شهر بن حوشب بخصواه من غريه ،ولو اال يشء من ذلك حلمل

+
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عىل أنه مهر هرادة تعليم القراءة وقدراا وروي اذا املعنى عن أنس
وخباب بن األرا .اام
وقد ذكر حديث أيب مالك األشعري اذا ابن اجلوزي يف التحقيق
( )372/1وقا  :إن األشعريني قالوا أليب مالك األشعري :ال بنا اية
رسو اهلل

فقرأ يف األوليني و يقرأ يف األخريني .واذه األحاديث ال

تعرف.

)(+++
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قا اهماع النسائ

أخربنا

سنتني

( )1

.

رقم ( )4998من الكربى :

عمرو بن عيل ،قا  :حدثنا ال قف  ،قا  :حدثنا عبيد اهلل بن عمر منذ

سنة  ،عن يمليد رومان ،عن عروة ،عن بريرة أ ا ،قالت :كان يف ثيث

من السنة :تصدق عيل بلحم ،فأاديته لعائشة  ،فدخل عليها رسو اهلل
تصدق به عىل بريرة ،فأادته لنا ،فقا  « :او
فقا  « :مااذا اللحم» ،فقالت :حلم ي
عىل بريرة ادق ة ،ولنا ادي ة» ،وكاتبت عىل تسع أواق ،فقالت عائشة :إن شاء
عددا حلم ثمنك عدة واحدة ،فقالت :إ م يقولون :إال أن تش ط
مواليك
ُ
فقا  « :اش هيا واش ط حلم ،فإنا الوال ء
حلم الوالء ،فذكرا ذلك للنب
ملن اعتق» قالت :واعتقن

( )2

فكان يل اخليار.اام

وسنده عيف.
وأخرمه الارباين يف

الكبري

( )24رقم ( ،)525وابن أيب عاام

يف اآلحاد ( )205/6من طريق عبد املجيد بن عبد الوااب ال قف به.

(  )1كذا ،والصواب(:ستني سنة).
( )2كذا ،والصواب(:وأعتقتن ).

+
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وأخرمه البخاري رقم ( )2155ومسلم رقم ()1075

( )1

من طريق

الملاري ،عن عروة عن عائشة  ،أ ا ذكرا احلديث وأخرمه أيضا برقم
( )1493من طريق األسودعن عائشة به ،و( )2618من طريق مالك عن اشاع
عن أبيه عن عائشة ،ورقم ( )2564من طريق عمرة عن عائشة ،ورقم ()2578
ومن طريق شعبة ،عن عبد الرمحن بن القاسم ،عن أبيه ،عن عائشة .
قا احلافظ اململي يف حتفة األشراف ( )11رقم ( :)15784حديث
يمليد بن رومان خااء ،يعن أن الصواب حديث الملاري وغريه ،عن عروة ،عن
عائشة.اام
قلت  :ويمليد بن رومان الذي خالف اؤالء األئمة فجعل احلديث حديث
ُ
بريرة ثقة إال أن الذين خالفوه انا أرمال منه فحدي ه شاذ.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
حلذه الصحابية بريرة

حدي ان غري اذا احلديث املنتقد.

روامها أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( )3276/6رقم (،)7538
(.)7539
قا

 :بريرة موالة عائشة روا عنها عائشة وابن عباس وعروة

وعبد امللك بن مروان وعبد اهلل بن ُمرييمل.

( )1اهحالة عىل اذا املو ع من صحيح مسلم خاأ ،والصواب رقم(.)6/1504
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ِ
يل المْ َ
خمل ُاز  ،ثنا ممُ َحم ُد ْب ُن
َ )1حد َثنَا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن َخي ٍد  ،ثنا أَ ْ َ
مح ُد ْب ُن َع ٍّ
َعب ِد المْم ِج ِيد الت ِم ِ
يد ْب ُن ُم ْس ِل ٍم َ ،ع ْن َع ْب ِد المْ َ
خالِ ِق ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َو ِاق ٍد ،
يم ُّ  ،ثنا ا ْل َولِ ُ
ْ َ
ْت أُ َمالِ ُس َب ِر َير َة
َقا َ َ :حد َثنِ أَ ِيب أَن َعبْ َد ا ْلم َم ِل ِك ْب َن َم ْر َوا َن َحد َث ُه ْم َ ،قا َ ُ :كن ُ
ِ
ت  :يا َعب َد المْم ِل ِك  ،إِ يين أَرى فِ َ ِ
ِ
يل
َ
يل ْاألُم َة َ ،ف َقا َل ْ َ ْ َ
َق ْب َل أَ ْن أَ ِ َ
يك خ َصاال َخل ٌيق أَ ْن َت َ
َي ُقو ُ « :إِ ن
ت َر ُسو َ اهللِ
الد َما َء َ ،فإِ يين َس ِم ْع ُ
اح َذ ِر ي
َا َذا ْاألَ ْم َر َ ،فإِ ْن ُو يليتَ ُه َف ْ
جلن ِة  ،بع َد أَ ْن ينْظُر إِلَيها بِمح ٍ ِ
ن َب ِ
ن َد ٍع مُ ْسلِ ٍم ُهي ْ ِري ُقهُ بِتَ ْ ِري
ج َمة م ْ
َ َ َْ َ ْ َ
اب ا ْ َ َ ْ
الر ُم َل لَي ُ ْدفَ ُع َع ْ
َح ٍّق».

ِ
يل ْب ِن َحبِ ٍ
يب الر يق
َ )2حد َثنَا أَ ُبو َب ْك ٍر الا ْل ِح ُّ  ،ثنا ُ
ُمَم ُد ْب ُن َع ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ييصَ ،ع ْن ُم ِت َري َة
وس َ
ُي ُ
ين ،ثنا ممُ َحم ُد ْب ُن م ْه َرا َن ا ْلمم يص ُّ
ف الص ْي َد َال ُّ
ِ
ت:
يلَ ،ع ِن ا ْب ِن أَ ِيب َع ْب َل َةَ ،ع ِن ا ْب ِن ممُ َح ْ ِري ٍيملَ ،ع ْن َب ِر َير َةَ ،م ْو َال َة َع ِائ َش َةَ ،قا َل ْ
الر ْم ي
َي ْكتَ ِح ُل بِ ْ ِ
اه ْث ِم ِد ِيف َش ْه ِر َر َم َضا َن.
ت َر ُسو َ اهللِ
َرأَ ْي ُ
ُّ  ،ثنا أَ ُبو
ْب ِن ُم ِت َري َة

واحلديث ال اين أخرمه الارباين يف األوسط برقم(:)6911
ِ
ِ
يل ْب ِن َحبِ ٍ
ينَ ،ثنَا
وس َ
قا
يبَ ،ثنَا أَ ُبو ُي ُ
ف الصيْ َد َال ُّ
َ :حد َثنَا ممُ َحم ُد ْب ُن َع ي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ ،ع ْن إِ ْب َر ِااي َم ْب ِن
ييصَ ،ع ْن ُمت َري َة ْب ِن أَ ِيب ُمت َرية الر ْم ي
ممُ َحم ُد ْب ُن م ْه َرا َن املْ يص ُّ
أَ ِيب َعبْ َل َةَ ،ع ِن ا ْب ِن ممُ َح ْ ِري ٍيملَ ،ع ْن َب ِر َير َةَ ،م ْو َال ِة َع ِائ َش َة ،وأورد اذا احلديث.
وأورد ابن عبد الرب حديث عبد امللك عن بريرة يف االستيعاب

يف

ترمجتها برقم(.)3290
وكذلك أورده ابن األثري يف أس الاابة برقم( ،)6770واحلافظ ابن
حجر يف اإلصابة ( )245/4رقم(.)177

+
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واذه ال يثة الكتب ا املرامع األساسية للحجوري ،في أدري ملاذا
عد عنها؟
وإذن فقد ذكرا املصادر أن لربيرة ثيثة أحاديث.
وبناء عىل ما ب ّيناه ،في يصال إ يراد بريرة يف قسم عيف املفاريد.
قال أبو عبد الرمحن:
بريرة موالة عائشة

.

خرج حلا احلافظ اململي

يف حتفة األشراف رقم ( ،)15784اذا

احلديث من السنن الكربى للنسائ ( ،)4998أن النب

قا  « :او حلا

ادقة ولنا ادية »..احلديث.
واوب احلافظ اململي أن احلديث حديث عائشة وأن يمليد بن رومان الذي
تفرد بجعله عن بريرة أخاأ يف ذلك ،وكذا قا النسائ كا يف اإلصابة
البن حجر ،وا الت رممل حلا احلافظ ابن حجر يف ترمجتها من التقريب ،
فقا  :بري رة موالة عائشة احابية مشهورة ،عاشت إىل خيفة معاوية ،ورممل
حلدي ها اذا يف النسائ بم (س) ،و أر حلا رواية عن النب

يف مسن

أمح .
وبريرة ذكراا ابن اجلوزي يف كتابة تلقيح فهوم أهل األثر يف أصحاب
احل يث الواح  .وابن حملع يف كتابه أمساء الصحابة الر واة وما لكل واح
منهم من الع د من أصحاب األفراد .
واستدرك املستدرك هنا حبديثني نسبا إليها ،خارج شرطنا ألنهما:
أوال :ليسا يف أحد الكتب الستة وال يف مسند أمحد.

بريرة موالة عائشة ﮕ
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وثانيًا :أن أحدمها واو حديث « :أن الرمل ليدفع عن باب اجلنة بعد أن
ينظر إليها ب محجمة من دع مسلم ي ريقه بتري حق».
فيه عبد اخلالق بن زيد بن واقد ،قا أبو حاتم والبخاري فيه :منكر
احلديث ،وقا النسائ  :ليس ب قة ،وقا ابن حبان يف اجملروحني  :يروي
املناكري عن املشااري الت إذا سمعها املستمع شهد أ ا مقلوبة أو معمولة.
قلتُ  :ال لوز االحتجاج به ،ومجيع املصادر الت أحا احلديث إليها

من طريق عبداخلالق بن زيد ،اذا املنكر احلديث الذي يأيت باملناكري ،وانظر
إىل ابن حبان يقو يف أحادي ه :إذا سمعها املستمع شهد أ ا مقلوبه أو
معمولة.
قلتُ  :فم ل اذا أحادي ه تنكر وال تذكر إال لب يان حاحلا ،وحتذير الناس

منها ،أما املستدر فيذكر مستدركا هبا! وغري ملتفت إىل أحواحلا.

ويقدمها للناس عىل ذلك احلا بتري بيان حاحلا! وتقدع النقل أن ذلك ال
لوز .وقد اختلف يف بط احايب احلديث فقيل :بريرة ،وقيل :بريدة كا يف
بعض طبعاا

تاريخ با اد و ضعفاء العقييل ،و الب اية والنهاية

( )62/9وزاد :كنت أمالس بريدة بن احلصيب فقا يل يوما ..فذكره.اام فاهلل
أعلم.
قا

الذاب

يف جتري أمساء الصحابة الرواة يف بريرة :يقا أن

عبد امللك بن مروان سمع منها ،اكذا بصيتة التمريض ذلك ألنه
عىل اذا احلديث.

يعتمد

+
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وقا العراق يف طرح التثريب  :روي حلا عن النب

حدي ان وليسا

بمحفوظني روى عنها عبد امللك بن مروان وعروة بن الملبري إن ثبت ذلك
عنها.اام
وأين كان فاحلديث عيف مدا واحلديث يف البخاري ( )7152من
جل ن ِة
حديث مندب بن عبد اهلل
حا َ َبيْنَهُ َو َب ْ َ
استَاَا َع أَ ْن الَ يم ُ َ
ني ا َ
وفيهَ « :و َم ِن ْ
بِ ِم ْل ِء َك يف ِه ِم ْن َد ٍع أَ ْا َر ا َق ُه َف ْل َي ْف َع ْل» يتن عن اذا.
و احلديث اآلخر :رأيت رسو اهلل
يف جممع الزوائ

يكتحل واو اائم ،قا احلي م

( )166/3رقم ( :)5033رواه الارباين وفيه مجاعة

أعرفهم.
قا النووي يف تهذيب األمساء يف بريرة بنت افوان :ذكراا بق بن
خملد فيمن روى حدي ا واحد عن رسو اهلل

)(+++
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قا اهماع أبوداود

رقم (:)2214

[ ]1
ِ
يس َع ْن
حييَى ْب ُن خ َد َع قا َ :حد َثنَا ا ْب ُن إِ ْد ِر َ
يل َحد َثنَا َ ْ
حَدَّثَنَا المْ َح َس ُن ْب ُن َع ٍّ
ِ
ُمَم ِد ْب ِن إِ ْس َح َ
ف ْب ِن َعبْ ِد اهلل ْب ِن
وس َ
ُ
اق َع ْن َم ْع َم ِر ْب ِن َعبْد اهلل ْب ِن َحنْظَ َل َة َع ْن ُي ُ
ت ظَاار ِمني َزو ِم أَوس بن الص ِام ِ
سيَ ٍع َعن خولة بِن ِ
ت
ْت َمالِ ِك ْب ِن َث ْع َلبَ َة َقا َل ْ
ْ ُ ْ ُ
ْ
ْ
ََ
َ
ل ِ
اد ُلنِ فِ ِيه َو َي ُقو ُ « :ات ِق اهلل
أَ ْش ُكو إِ َليْ ِه َو َر ُسو ُ اهلل
ت َر ُسو َ اهلل
َف ِجئْ ُ
َُ
ت َحتى َن َمل َ ا ْل ُق ْرخ ُن (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
َف إِن ُه ا ْب ُن َع يم ِك»َ .ف َا َب ِر ْح ُ
ﭘ ) إِ َىل ا ْل َف ْر ِ
ت :الَ يمَ ِج ُد.
ض َف َقا َ ُ « :ي ْع تِ ُق َر َق بَ ة»َ .قا َل ْ
َقا َ َ « :ف َي ُصوع َش ْهري ْ ِن م تَ تَ ابِ َع ِ
تَ :يا َر ُسو َ اهلل إِن ُه َش ْي ٌخ َكبِ ٌري َما بِ ِه ِم ْن
ني»َ .قا َل ْ
ْ
ُ َ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت:
يشء َيتَ َصد ُق بِهَ ،قا َل ْ
ني م ْسكين ا»َ .قا َل ْ
ِا َيا ٍعَ .قا َ َ « :ف ْليُاْعِ ْم ِست ي َ
تَ :ما عن َْد ُه م ْن َ ْ
تَ :يا َر ُسو َ اهلل َفإِ يين أُ ِعينُ ُه بِف َر ٍق ( َ )2
خخ َرَ .قا َ :
يت َسا َعتَ ِئ ٍذ بِ َع َر ٍق ِم ْن تمَ ْم ٍرُ ،ق ْل ُ
َفأُ ِ َ
ِِ
ِ
ىل ا ْب ِن َع يم ِك»َ .قا َ :
ني ِم ْس ِكينا َوا ْر ِمعِ إِ َ
هبا َعنْهُ ِست ي َ
« َق ْد أَ ْح َسن ْت ا ْذ َاب ِ فَأَطْعم ِ َ
َوا ْلف َر ُق ِستُّو َن َااعا .

[  ]1يف نسخة املُ ْس َت ْد ِر  (:حي )  ،والصواب امل بت.
(  )2كذا ،والصواب(:بعرق خخر).

+
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َقا َ أَ ُبو َد ُاو َد ِف َا َذا :إِ َا كَف َر ْا َعنْ ُه ِم ْن َغ ْ ِري أَ ْن َت ْستَأْ ِم َر ُهَ .و َقا َ أَ ُبو َد ُاو َد:
وا َذا أَ ُخو ُعباد َة ب ِن الص ِام ِ
ت.اام
َ َ
َ َ ْ
وفيه عنعنة ُممد بن إ سحاق واو مدلس .ومعمر بن عبداهلل بن حنظلة
جمهو  .ويوسف بن عبد اهلل بن سيع ،ذكروه يف الصحابة ،وذكره العجيل
يف ثقاته .
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
 - 1ملاذا حاد احلجوري عن مصادره األساسية :اإلصابة و أس
الاابة و االستيعاب ؟
واجلواب :ألن ابن األثري وابن حجر ذكرا طُرقا حلذا احلديث يف أس
الاابة و اإلصابة  ،منها شااد عن ابن عباس

.

حل َس ٌن من طريق ابن إسحاق ،احيال لتريه با يشهد
 - 2إ ّن اذا احلديث َ َ
له.
وقد أع ّله احلجوري بأمرين:
أح هما :بتدليس ابن إسحاق؛ ألنه عنعن يف إسناد اذا احلديث ،واذا
رصح بالتحديث عند اهماع أمحد (.)411- 410/6
مردود؛ فإنه قد ّ

ِ
وبَ ،ق َاالَ :حد َثنَا أَ ِيبَ ،قا َ َ :حد َثنَا
قا
َ :حد َثنَا َس ْع ُد ْب ُن إِ ْب َرااي َمَ ،و َي ْع ُق ُ
ِ
ِ
ممُ َحم ُد ْب ُن إِ ْس َح َ
ف ْب ِن َعبْ ِد
وس َ
اقَ ،قا َ َ :حد َثن َم ْع َم ُر ْب ُن َعبْد اهللِ ْب ِن َحنْظَ َل َةَ ،ع ْن ُي ُ
س ب ِن ا ِام ٍ
اهللِ ب ِن س َي ٍعَ ،عن َخو َل َة بِن ِ
ت
ْت َث ْع َلبَ َة َقا َل ْ
تِ :يف َ -واهللِ َ -و ِيف أَ ْو ِ ْ َ
ْ ْ
ْ َ
ْت ِعن َْد ُه َوكَا َن َشيْخا َكبِريا َق ْد
تُ :كن ُ
ور ِة ا ْلم ُم َجا َد َل ِة َقا َل ْ
أَ ْن َمل َ اهللُ َعمل َو َمل َا ْد َر ُس َ
تَ :ف َد َخ َل َع َيل يوما َفرامعتُه بِ َيش ٍء َف َت ِضبَ ،ف َقا َ  :أَ ْن ِ
ت
َسا َء ُخ ُل ُق ُه َو َ ِج َرَ ،قا َل ْ
َ
َْ َ َ ْ ُ ْ
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تُ :ثم َخ َر َج َف َج َل َس ِيف َنا ِدي َق ْو ِم ِه َسا َعةُ ،ثم َد َخ َل َع َيل،
َع َيل َكظَ ْه ِر أُ يم َ ،قا َل ْ
ت :كَي َوال ِذي َن ْف ُس ُخ َو ْي َل َة بِيَ ِد ِهَ ،ال
تَ :ف ُق ْل ُ
يد ِين َع َىل َن ْف ِيسَ ،قا َل ْ
َفإِ َذا ُا َو ُي ِر ُ
َتم ْ
ت َحتى يمَ ْح ُك َم اهللُ َو َر ُسو ُل ُه فِينَا بِ ُحك ِْم ِه .
ت َما ُق ْل َ
ص إِ َيل َو َق ْد ُق ْل َ
خ ُل ُ

تَ :فوا َثبنِ وامتَنَع ُ ِ
ِ
يف،
ب بِ ِه المْ َم ْرأَ ُة الش ْي َخ الض ِع َ
ت منْ ُهَ ،ف َت َل ْبتُ ُه بِ َا َت ْتل ُ
َقا َل ْ َ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ت إِ َىل َب ْع ِ
اهباُ ،ثم
تُ :ثم َخ َر ْم ُ
َفأَ ْل َق ْيتُ ُه َعني َ ،قا َل ْ
استَ َع ْر ُا منْ َها ث َي َ َ
ض َم َارايت َف ْ
يت ِمنْ ُه،
ت َر ُسو َ اهللِ
ني َي َد ْي ِهَ ،ف َذ َك ْر ُا َل ُه َما َل ِق ُ
ت َب ْ َ
َف َج َل ْس ُ
ت َحتى ِمئْ ُ
َخ َر ْم ُ
ِ
تَ :ف َج َع َل َر ُسو ُ اهللِ
ت أَ ْش ُكو إِ َل ْي ِه
َما أَ ْل َقى ِم ْن ُسوء ُخ ُل ِق ِهَ ،قا َل ْ
َف َج َع ْل ُ
ي ُقو ُ  « :ي ا ُخويل َ ُة ،ابن َعم ِك َش ي ٌخ َك بِ ري َف ات ِق ا هللَ فِ ِ
ت
تَ :ف َواهللِ َما َب ِر ْح ُ
يه»َ ،قا َل ْ
ْ
َ
َ َْ ْ ُ ي
ٌ
رس َي َعنْ ُه َف َقا َ
َحتى َن َمل َ ِيف ا ْل ُق ْرخ ُنَ ،فتَ َتشى َر ُسو ُ اهللِ
َما كَا َن َيتَ َتشا ُهُ ،ثم ُ ي
يك و ِيف ا ِ
ِيل « :ي ا ُخويل َ ُةَ ،ق ْد أَنْ َمل َ اهلل ُ ف ِ ِ
اح بِ ِك» ُ ،ثم َق َرأَ َع َيل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
َ
َ
َ َْ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [املجادلة:
:
 ]1إِ َىل َق ْولِ ِه ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [البقرةَ ، ]104 :ف َقا َ ِيل َر ُسو ُ اهللِ
« م ِر ِ
تَ :واهللِ َيا َر ُسو َ اهللِ َما ِعن َْد ُه َما ُي ْعتِ ُقَ ،قا َ :
تَ :ف ُق ْل ُ
يه َف ْل يُ ْع تِ ْق َر َق َب ة» َ ،قا َل ْ
ُ
ت :واهللِ يا رسو َ اهللِ إِنه َشي ٌخ َكبِري ما بِهِ
« َف ْلي َ ُصم َش ْه ر ْي ِن م تَ تَ ابِ َع ِ
ني»َ ،قا َل ْ
ُ ْ
ٌ َ
تَ :ف ُق ْل ُ َ َ َ ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني م ْسكيناَ ،و ْسق ا م ْن َ
ت َ :واهللِ َيا
تَ :ف ُق ْل ُ
مت ْ ٍر» َ ،قا َل ْ
ِم ْن ِا َيا ٍعَ ،قا َ َ « :ف ْل يُاْع ْم ست ي َ
تَ :ف َقا َ َر ُسو ُ اهللِ َ « :ف إِن ا َس نُ ِع ي نُ ُه بِ َع َر ٍق ِم ْن
َر ُسو َ اهللِ َما َذا َ ِعن َْد ُهَ ،قا َل ْ
خخرَ ،قا َ َ « :ق ْد أَ ا ب ِ
ِ
ٍ
َ
ت
تَ :ف ُق ْل ُ
مت ْ ٍر»َ ،قا َل ْ
َ ْ
تَ :وأَ َنا َيا َر ُسو َ اهللِ َسأُعينُ ُه بِ َع َرق َ َ
يص بِاب ِن َعم ِ
وأَ حسن ِْت ،فَا ْذاب ِ فَتَصدقِ َعنْه ،ثُم استَو ِ
ت.
تَ :ف َف َع ْل ُ
ك َخ ْري ا»َ ،قا َل ْ
َ
ْ
ْ ْ
ُ
َ
ي
َ ْ َ
واألمر الثاني  :أعله احلجوري بجهالة معمر بن عبد اهلل بن حنظلة.
فيقا  :إن احلافظ ابن حجر قا فيه" :مقبو " ،أي :عند املتابعة.
وقا الذاب " :وثق" ،إشارة إىل توثيق ابن حبان ملعمر بن عبد اهلل.

+
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- 3روى اذا احلديث أبو نعيم يف معرفة الصحابة (- 3310/6
 )3312رقم ال مجة ( )3849من طرق مداراا عىل ابن إسحاق وعااء بن
يسار مرسل ،وأيب إسحاق ،ويف إسناده حييى بن عبد احلميد احلاين قا فيه
احلافظ" :حافظ ،إال أ م اهتموه برسقة احلديث".
أقول:
لكن و ّثقه ابن معني مراا.
ثم رواه بإسناده إىل عااء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت حتت أوس بن
الصامت ،خمترصا.
ثم رواه بإسناده إىل أيب إسحاق عن زيد بن يمليد عن خولة بنت الصامت،
وكان زومها مريضا ،وساق احلديث.
ويف اذا اهسناد :حييى بن عبد احلميد احلاين ،قا فيه احلافظ" :حافظ،
إال أ م اهتموه برسقة احلديث".
ووثقه ابن معني ،واختلف فيه قو أمحد ،وقا ابن عدي :له مسند
االال...وأرمو أنه ال بأس به ،وقا الرمادي :او أوثق عندي من أيب بكر ابن
أيب شيبة.
انظر التذهيب

للذاب ( )10- 7/10رقم (.)7637

فهو إذن االال يف الشوااد.
فرواية عااء بن يسار املرسلة يعتضد هبا .ورواية زيد بن يمليد متصلة
ُيعتضد هبا.
وكذا رواية احلاين يعتضد هبا.
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 - 4ثم ساق أبو نعيم شاادا حلذا احلديث من حديث ابن عباس

.

ساق بإسناده إىل عااء عن ابن عباس.
ثم ساقه مرة أخرى بإسناده إىل أيب االال عن ابن عباس.
و بإسناده إىل عكرمة عن ابن عباس

.

حسن احلافظ ابن حجر اذا احلديث كا يف الفتح ()433/9
ّ -5
والظاار أن اذا التحسني بالنظر لبعض شوااد اذا احلديث.
- 6احال األلباين
قا

( )1

اذا احلديث يف إرواء الاليل (.)2078

( - 2087" :حديث :نمللت اآلياا  ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ﴾ يف خويلة بنت مالك بن ثعلبة ،حني ظاار منها ابن عمها أوس بن
الصامت فجاءا تشكوه إىل رسو اهلل

وجتادله فيه ويقو  « :اتق اهلل فإنه

ابن عمك» فا برحت حتى نمل القرخن) .رواه أبو داود واححه (.)262 / 2
صحيح .أخرمه أبو داود (  ) 4 1 22وابن اجلارود (  ) 746وابن حبان ( 33 1
 ) 4والبيهق (  ) 389 / 7وأمحد (  ) 410 / 6من طريق ُممد بن إسحاق

وقا أمحد  :حدثنى معمر بن عبداهلل بن حنظلة عن يوسف بن عبد اهلل بن سيع
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ( :ظاار من زوم أوس بن الصامت
فجئت رسو اهلل

أشكو إليه ورسو اهلل

لادلن

فيه ويقو :

( )1ساق احلافظ عددا من األحاديث الت تتعلق بقصة خولة ،وعىل رأسها حديث خولة ،ثم قا :
" وأسانيد اذه األحاديث حسان".

+
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« اتق اهلل فإنه ابن عمك» فا برحت حتى نمل القرخن  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ إىل الفرض فقا  « :يعتق رقبة» ،قالت  :ال لد قا :
« فيصوع شهرين متتابعني» ،قالت  :يا رسو اهلل إنه شيخ كبري ما به من اياع قا
 « :فلياعم ستني مسكينا» ،قالت  :ما عنده من يشء يتصدق به ،قالت  :فأيت
ساعتئذ بعرق من متر قلت  :يا رسو اهلل فإين أعينه بعرق خخر قا  « :قد
أحسنت اذاب فأطعم هبا عنه ستني مسكينا وارمع إىل ابن عمك» قا :
والعرق ستون ااعا)  .اذا لفظ أيب داود ثم ساقه من طريق أخرى عن ابن
إسحاق هبذا اهسناد نحوه إال أنه قا  :والعرق مكتل يسع ثيثني ااعا )  .وقا
أبو داود ":واذا أاال من حديث حييى بن خدع "  .يعنى املتقدع بلفظ :
(والعرق ستون ااعا ) .
قلت :وما رمحه أبو داود من العددين أقرب إىل الصواب ولكن ذلك ليس
معناه أن إسناد احلديث احيال كا او معلوع عند العارفني هبذا العلم
الرشيف .فقو املصنف

(رواه أبو داود واححه) ليس كا ينبت  ،وكيف

يصححه وفيه معمر بن عبد اهلل بن حنظلة واو جمهو قا يف امليزان ( :يف
زمن التابعني) يعرف وذكره ابن حبان يف (ثقاته). .قلت :ما حدث عنه سوى ابن
إسحاق بخرب مظاارة أوس بن الصامت).
وقا احلافظ يف التقريب ( :مقبو ) ،يعن  :عند املتابعة وإال فلني
احلديث كا نص عليه يف املقدمة ،ومع ذلك فقد حسن إسناد حدي ه اذا يف
الفتح ( .)382/9قلت :وقد ذكر البيهق له شاادا من طريق ُممد بن أيب
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حرملة عن عااء بن يسار(:أن خويلة بنت ثعلبة كانت حتت أوس بن الصامت
فتظاار منها وكان به ملم فجاءا رسو اهلل

. . .احلديث).

وليس فيه ذكر العرق .وقا البيهق ( :اذا مرسل واو شااد للمواو
قبله ،واهلل أعلم).
قلت :وله شااد خخر مرسل أيضا عن االال بن كيسان  .أخرمه ابن سعد
يف الطبقات (  ) 276 - 275 / 8وإسناده احيال.
وشااد ثالث :مواو خمترص من طريق متيم بن سلمة السلم عن عروة
قا  .قالت عائشة

( :تبار الذي وسع سمعه كل شئ إين ألسمع كيع

خولة بنت ثعلبة وخيفى عيل بعضه وا تشتكى زومها إىل رسو اهلل
وا تقو  :يا رسو اهلل أكل شبايب ون را له بان حتى إذا كربا سن
وانقاع له ولدي ظاار من  ،اللهم إين أشكو إليك قالت عائشة  :فا برحت
حتى نمل مربيل عليه السيع هبؤالء اآلياا ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ﴾ قا  :وزومها أوس بن الصامت)  .أخرمه ابن مامه ( ) 2063
واحلاكم ( )1 8 4 / 2وقا  ( :احيال اهسناد )  .ووافقه الذاب واو كا قاال
وأاله يف ( البخاري ) والنسائ (  . ) 104 - 103 / 2ومجلة القو أن
احلديث هبذه الشوااد احيال  .واهلل أعلم .
وبناء عىل اذا كله ال يصال إيراد اذا احلديث يف عيف املفاريد.

+
)824
قال أبو عبد الرمحن:
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 .حديث مظاارة زومها أوس بن الصامت حلا.

أخرج احلديث أبو داود رقم ( )2214وأمحد يف املسن

رقم ()27319

وابن اجلارود ( )746ويف إسناد احلديث  :معمر بن عبد اهلل م مم يف
التهذيب البن حجر

يذكر روى عنه غري ابن إسحاق.

وقا ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام ( :)464/4جمهو احلا ،
وقا الذاب يف امليزان  :ال يعرف وقا يف حاشيته عىل سنن البيهقي
حتت رقم ( :)15366احلديث منكر ومعمر ال يدرى من او.
فقو املستدر بعد اذا إن اذا احلديث حلسن من طريق ابن إسحاق
احيال لتريه قو بتري بينة وقا بعد اذا الكيع يف الفقرة اخلامسة :حسن
احلافظ ابن حجر اذا احلديث كا يف الفتال ،والظاار أن اذا التحسني بالنظر
لبعض شوااد احلديث .اام فلم يرتض اذا التحسني من احلافظ وإنا استظهر
أن اذا التحسني بشوااده .ويف الفقرة السابقة حيسنه لذاته ويصححه لتريه.
ومن تناقضاا املستدر قوله واألمر ال اين أعله احلجوري بجهالة معمر
فيقا إن احلافظ ابن حجر قا فيه مقبو وقا الذاب  :وثق إشارة إىل توثيق
ابن حبان السابقة ثم ينقل من كيع العيمة األلباين
قا األلباين

ما يرد اذا الكيع فقد

يف املصدر الذي نقل منه املستدر  :فقو املصنف

رواه أبو داود واححه؛ ليس كا ينبت  ،وكيف يصححه وفيه معمر بن
عبد اهلل بن حنظلة جمهو  ،ثم نقل قو ابن حجر :مقبو  ،أنه عند املتابعة وإال
فلني ،كا نص عليه يف املقدمة ،وقا  :ومع ذلك حسن إسناد حدي ه اذا
ّ
احلافظ يف الفتح (!)382/9
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بعد أن أبان علة احلديث وا مهالة معمر الذي

يقر املستدر حكم

عليه باجلهالة ،ونقل كيع األلباين مقرا له ،بعد ذلك ساق العيمة األلباين
ما يف بابه ،وا

مرسل عااء بن يسار ،وحديث عائشة عند ابن مامه رقم

( )188وأمحد رقم ( ،)24165ومرسل االال بن كيسان ،وحديث عائشة
علقه البخاري واو عند اؤالء  ،وساقه ابن ك ري عند أو سورة املجادلة واو
احيال إال أنه خمترص ،واححه بذلك.
قا املُ ْستَ ْد ِر روى اذا احلديث أبو نعيم يف معرفة الصحابة  ،من
طرق مداراا عىل ابن إسحاق ،وعااء بن يسار مرسل ،وأيب إسحاق يف إسناده
حييى بن عبد احلميد احلاين قا فيه احلافظ حافظ إال أ م اهتموه برسقة
احلديث ،أقو لكن وثقه ابن معني مراا.
ثم ذكر طريق احلاين اذه وقا ويف اذا اهسناد حييى بن عبد احلميد
احلاين ،وأعاد قو احلافظ مرة أخرى وتوثيق ابن معني ،ثم قا  :واختلف فيه
قو أمحد .وقا ابن عدي :له مسند االال ،وأرمو أنه ال بأس به .وقا
الرمادي :او أوثق عندي من أيب بكر ابن أيب شيبة.
ثم خلص املستدر

بقوله يف احلاين :فهو إذن -اكذا -االال يف

الشوااد.
أقول :احلاين؛ قا فيه اهماع أمحدَ :ماء ابن احلاين إىل اا انا ،فامتمع

عليه الناس ،وكان يكذب مهارا ،وقد نقل الذاب يف السري توثيق ابن معني اذا
وقا  :قلت :اجلرح مقدع ،وأمحد والدارم بريئان من احلسد ...وقا أمحد
ابن زاري ،عن ابن معني :ما كان بالكوفة يف أيامه رمل حيفظ معه ،واؤالء
حيسدونه.
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قلتُ :بل ينصفونه ،وأنت فا أنصفت ..إىل أن قا  :قلت :ال ريب أنه

ربزا يف احلفظ ،كا كان سليان الشاذكوين ،ولكنه أاون من
كان م ي
أحد قط :إنه و ع حدي ا ،بل ربا كان يتلقط أحاديث،
الشاذكوين ،و يقل ٌ
ويدع روايتها ،فريوهيا عىل ومه التدليس ،ويوام أنه سمعها ،واذا َق ْد دخل

فيه طائف ٌة ،واو أخف من اف اء املتون.
قلتُ  :واو يف اذا احلديث قد توبع ،أخرمه البيهق

يف الكربى

( ،)392/7عن سعيد بن سليان ،وُممد بن بكار بن الريان ،وابن شبة
يف أخبار امل ينة ( )762عن ابن بكار وحده ،والاويس يف خمتصر
األحكام ( )1107عن خالد بن أيب يمليد مجيعا عن حديج بن معاوية ،عن أيب
إِسحاق عن يمليد بن يمليد عن خولة بنت الصامت .قا الارباين يف الكبري

بنت الصامت وا خولة بنت ثعلبة امرأة
(َ :)247/24اك ََذا قالت خولة ُ
أوس بن الصامت .اام
وماء عند ابن شبة والبيهق  :خولة .و ينسبها.
وح ديج فيه كيع ،قا البيهق  :ورواه إرسائيل عن أيب إسحاق و يقل عن
خولة و يذكر يف احلديث ثيثني ااعا وقا  :فأعانه النب
ااعا

بخمسة عرش

يملد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله.

قلتُ  :طريق إرسائيل أخرمها الاحاوي يف أحكام القرآن ()358/2

وابن شبة يف أخبار امل ينة ( )761من طريق إرسائيل ،عن أيب إسحاق ،عن
يمليد بن زيد ،يف قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ) ،قا  :ا خولة ..

وا أاال من طريق حديج ،ومدار اذا الاريق طريق احلاين ومن تابعه
عن حديج بن معاوية وطريق مرسل إرسائيل عن أيب إسحاق عن يمليد بن زيد
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عىل يمليد بن زيد ويقا  :بن يمليد قا عيل بن املدين يف العلل :يمليد بن يمليد
 ..جمهو

يرو عنه غري أيب إسحاق .اام

من لسان امليزان  ،وقا الذاب

يف امليزان  :يمليد بن زيد عن خولة

بحديث الظهار قا البخاري :يف احته نظر ،ونقل قو البخاري ابن عدي يف
الكامل ،والعقييل يف الضعفاء..
واملستدر تكلم عىل احلاين ودافع عنه ،وجتاال يمليد بن زيد مع قو
البخاري عن حدي ه اذا يف احته نظر ،وقا ابن حبان يف اجملروحني :
يمليد بن زيد شيخ يروي عن خولة بنت الصامت روى عنه أبو إسحاق السبيع
لست أعرفه بعدالة وال مرح إال أنه روى أشياء مناكري

يتابع عليها عىل قلة

روايته فهو عندي يتنكب عن االحتجاج با انفرد من الرواياا ألن اهلل مل
وعي

يكلف عباده أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة .اام

فعلم أن الرامال يف اذه الاريق اهرسا  ،فقد روااا حديج بن معاوية قا
فيه اهماع أمحد :ال أعلم إال خريا ،وقا ابن معني :ليس بيشء ،وقا أبو حاتم:
ُمله الصدق وليس م ل أخيه يف بعض حدي ه

عف يكتب حدي ه ،وقا

البخاري :يتكلمون يف بعض حدي ه .وقا النسائ  :عيف.
قلتُ  :وقا النسائ  :ليس بالقوي .وقا ابن سعد :كان

عيف يف

احلديث .وقا اآلمري عن أيب داود :كان زاري ال يرىض حدلا .وقا
الدارقان  :غلب عليه الوام .وقا ابن حبان :منكر احلديث ك ري الوام عىل
قلة روايته .وقا البملار :يسء احلفظ .اام من تهذيب التهذيب .
وخالفه إرسائيل بن يونس فرواه عن أيب إسحاق عن يمليد بن زيد مرسي،
قا

ابن رمب يف شرح علل الرتمذي ( :)712/2وقد رمحت طائفة
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إرسائيل يف أيب إسحاق خااة عىل ال وري وشعبة ،منهم :ابن مهدي ،وروي
عن شعبة أنه كان يقو يف أحاديث أيب إسحاق :سلوا عنها إرسائيل ،فإنه أثبت
فيها من .
فإذا كان اؤالء الاائفة قدموا إرسائيل عىل اؤالء يف أيب إسحاق ،فكيف
ال يقدع عىل حديج بن معاوية مع ما قيل فيه من سوء حفظه.
وهبذا يبال قو املُ ْس َت ْد ِر  :ورواية زيد بن يمليد متصلة يعتضد هبا ،وأن
الصواب فيها اهرسا  ،ومع ذلك فمرسلها جمهو .
وا طريق واحدة يروهيا احلاين ،عن حديج بن معاوية ،عن أيب إسحاق
عن يمليد بن َيمليد فكيف ماز للمستدر أن لعلها طريقني ،فقا " :ورواية
زيد بن يمليد متصلة يعتضد هبا ،وكذا رواية احلاين يعتضد هبا".
وأما مرسل عااء فقد ذكرته يف أو الكتاب يف مسند أوس بن الصامت.
وألال القصة شااد من طريق األعمشَ ،ع ْن َ
متِي ِم ْب ِن َس َل َم َة َع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن
ِ
ِ
الملب ِري َقا َ َقا َل ْ ِ
يش ٍء إِ يين َألَ ْس َم ُع ك ََي َع َخ ْو َل َة
ُّ َ ْ
ت َعائ َش ُة َت َب َار َ الذي َوس َع َس ْم ُع ُه ُكل َ ْ
ِ
بِن ِ
خي َفى َع َيل َب ْع ُض ُه َو ِا َ َت ْشتَ ِك َز ْو َم َها إِ َىل َر ُسو اهلل
ْت َث ْع َل َب َة َو َ ْ
َوا َ
ِ
أَ َك َل َش َب ِ
َرب ْا ِسني َوا ْن َق َا َع
َت ُقو ُ َيا َر ُسو اهلل
ايب َو َن َ ْر ُا َل ُه َب ْان َحتى إِ َذا ك ِ َ
ت حتى َن َمل َ ِم ِ
ِ
ِ
هب ُؤ َال ِء
َو َلدي ظَ َ
اا َر مني الل ُهم إِ يين أَ ْش ُكو إِ َل ْي َك َف َا َب ِر َح ْ َ
ربائ ُيل ِ َ
َْ
ْاآلي ِ
اا( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ).
َ
وقد تقدع يف مسند أوس.
وخالصة اضطراب وأخطاء املستدرك هنا كاآلتي:

األول :أنه قا يف الفقرة ال انية (إن اذا احلديث حلسن من طريق ابن
إسحاق احيال لتريه با يشهد له،ثم نقض اذا الكيع يف الفقرة اخلامسة مع
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حاشيتها فقا ( :حسن احلافظ ابن حجر اذا احلديث كا يف الفتال) و يرتض
املستدر اذا التحسني للحديث بذاته من احلافظ فقا  :والظاار أن اذا
التحسني بالنظر لبعض شوااد احلديث.
الثاني :أنه اع ض بقوله :واألمر ال اين أعله احلجوري بجهالة معمر ،فيقا
إن احلافظ ابن حجر قا فيه :مقبو  ،وقا الذاب  :وثق .إشارة لتوثيق ابن
حبان...
ثم نقض اذا االع اض بنقلة لكيع العيمة األلباين مقرا له با فيه جتهيل
معمر اذا ،با ينقض به كل اع ا اته الت من اذا القبيل يف اذا الكتاب.
ثالثا :دافع انا عن حييى بن عبد احلميد احلاين با حاالة أنه االال يف
الشوااد ،مع أنه نفسه قا يف كتابه الذريعة ( )269/1قا فيه الذاب :
حافظ ُمنكر احلديث ،وقد وثقه ابن معني وغريه .وقا أمحد بن حنبل :كان
يكذب مهارا .وقا احلافظ :حافظ إال أ م اهتموه برسقة احلديث.اام
ومع ذلك فإن احلاين رواه عن حديج بن معاوية ،عن أيب إسحاق عن زيد
بن يمليد ،وقد قا البخاري يف حدي ه اذا ال يصال فهذه الاريق ال تصلال يف
الشوااد ،ال كا يملعم املستدر .
رابعا :معل رواية احلاين خيف رواية زيد بن يمليد،فقا  :رواية زيد بن
يمليد متصلة ُيعتضد هبا وكذلك رواية احلاين يعتضد هبا وليس كذلك فه
طريق واحدة ،و احلاين فيها تلميذ تلميذ زيد بن يمليد.
خامسا :قا املستدر  :ورواية زيد بن يمليد متصلة ،وليس كذلك فالرامال
فيها االرسا كا سلف.
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+
)830

} + }+}+}+}+
خرية األنصارية امرأة كعب بن مالك

" - 254خرية األنصارية امرأة كعب بن مالك.
قا اهماع ابن مامه

رقم (:)2389

حييَى َقا َ َ :حد َثنَا َعبْ ُد اهلل ْب ُن َو ْا ٍ
رب ِين الليْ ُ
ث ْب ُن
ب َقا َ  :أَ ْخ َ َ
حَدَّثَنَا َح ْر َم َل ُة ْب ُن َ ْ
ِ
ٍ
حييَىَ ،ر ُم ٌل ِم ْن َو َل ِد َك ْع ِ
ب ْب ِن َمالِ ٍكَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َم يد ِه،
َس ْعدَ ،ع ْن َعبْد اهلل ْب ِن َ ْ
ِ ِ
أَن َمد َت ُه َخ ْ َري َة ،ا ْم َرأَ َة َك ْع ِ
ت:
ت َر ُسو َ اهلل
يل َحلَاَ ،ف َقا َل ْ
ب ْب ِن َمالِ ٍك ،أَ َت ْ
ب ُح ٍّ
ل و ُز لِلْمرأَةِ ِيف م ِ
احل َا إِ ال بِ إِ ْذ ِن
هب َذاَ ،ف َقا َ َحلَا َر ُسو ُ اهلل
إِ يين َت َصد ْق ُ
َ
َْ
َ « :ال َ ُ
ت َِ
َز و ِمها ،فَه ِل اس تَ أْ َذ ْن ِ
إِ َىل َك ْع ِ
تَ :ن َع ْمَ ،فبَ َع َ
ب ْب ِن
ث َر ُسو ُ اهلل
ت َك ْع ب ا؟» َقا َل ْ
ْ َ َ
ْ
مالِ ٍكَ ،ف َقا َ  « :ا ْل أَ ِذ ْن َ ِ
خل ْ َري َة أَ ْن َت تَ َص د َق بِ ُح ِل يي َه ا؟ » َف َقا َ َ :ن َع ْمَ ،ف َقبِ َل ُه َر ُسو ُ
َ
ت َ
َ
ِمنْ َها .اام
اهلل
وسنده اذا فيه عبد اهلل بن حيي ى اذا جمهو .
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ّ - 1عف احلجوري اذا احلديث بجهالة عبد اهلل ب ن حييى ،وقد قا فيه
احلافظ ابن حجر " :جمهو ".
لكن احلافظ الذاب قا فيه" :وثق" يشري إىل توثيق ابن حبان.

خرية األنصارية امرأة كعب بن مالك
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(
- 2حلذا احلديث شااد من حديث َع ْم ِرو ْب ِن ُش َعيْ ٍ
بَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َم يد ِه ،أَن
وز ِال م رأَ ٍة ِيف م ِ
ٍ
احل َا ،إِ ال بِ إِ ْذ ِن
َر ُسو َ اهلل
َ
ل ُ َْ
َ ،قا َ ِيف ُخاْ َبة َخاَ َب َهاَ « :ال َ ُ
َز ْو ِم َه ا ،إِ َذ ا ُا َو َم َل َك ِع ْص َم تَ َه ا».

أخرمه ابن مامه رقم()2388من حديث عبد اهلل بن عمرو ،أي قبل
احلديث الذي انتقده احلجوري مبارشة.
وأخرمه اهماع أمحد يف مسن ه (،)221/2وأبو داود(.)3546
واححه األلباين يف الصحيحة

()825رقم ( ،)2571ذكر فيه طريقا

خخر وتكلم عىل معنى احلديث ،وكذلك رقم(.)775
وأقول:
انا أحاديث تد عىل مواز أن تترصف املرأة يف ماحلا ،فيجمع بينها
بأن الت

متنع من الترصف يف ماحلا إنا ا السفيهة ،أما العاقلة فلها أن

تترصف يف ماحلا ،وقد يكون أحاديث النه منسوخة.
قال أبو عبد الرمحن:
خرية امرأة كعب بن مالك .

حديثها

يف حتفة األشراف رقم ( ،)15831أخرمه ابن مامه رقم

( )2389ويف إسناده :عبداهلل بن حييى رمل من ولد كعب بن مالك عن أبيه
عن مده ،أن مدته خرية.
وعب اهلل وأبوه ،قا احلافظ يف ترمجة كل منها :جمهو  .ورممل حلا إىل
اذا احلديث بم :ق

+
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وذكر احلديث ابن عبدالرب يف ترمجة خرية من االستيعاب  ،وقا :
إسناده ع يف ال تقوع به احلجة.
وتبعه عىل اذا القو احلافظ ابن حجر يف ترمجتها من اإلصابة .
و عفه البواريي يف مصباح الزجاجة .
وقا الاحاوي يف شرح املعاني  :حديث شاذ ال ي بت.
وقد ارتكب املستدرك يف هذا املوضع أخطاء:
أح ها :دفعه جلهالة عبداهلل بن حييى ،ويضاف إىل ذلك مهالة أبيه.
ثانيها :أن األئمة مع احلديث يف واد واو يف خخر ،فسائر من ذكرنا وغريام
يضعفونه بجهالة عبداهلل وأبيه ،وزاد الاحاوي تضعيفه بالشذوذ ،أيضا مع ما
تقدع.
ثالثا :إغفاله لنقل يشء من تضعيف األئمة مع اطيعه عىل ترامم خرية.
وذكر حدي ها من تلك املصادر الت هيرع إليها يف ترمجة كل واحد ليجد أي
شبهة امليلة يع ض هبا.
رابعا :تر احلديث الذي عفه األلباين وغريه من حديث خرية األنصارية،
وانتقل إىل حديث عبد اهلل بن عمرو فذكره ،ثم قا  :واححه األلباين
يف الصحيحة ( ،)825و( ،)2571فربا ظن أحد أن يف املو عني أو
أحدمها أنه احال حديث خرية ،وليس كذلك ،بل إنه ذكره برقم ( )825يف
الباب و عفه.
وقا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده :واذا سند حسن.
ونقل قو احلاكم :احيال اهسناد ،وتعقبه بقو  :إنا او حسن.

خرية األنصارية امرأة كعب بن مالك
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واكذا يف رقم ( :)2571خرمه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
مده .وقا  :اذا سند حسن.
فأين اححه األلباين يف اذين الرقمني اللذين أحا إليها من الصحيحة!،
بل عف حديث خرية األنصارية ،وحسن حديث عبداهلل بن عمرو.
في أااب املُ ْستَ ْد ِر

عن األلباين

عىل احلكم عىل حديث خرية ،وال حترى دقة النقل

يف حديث عبد اهلل بن عمرو.

أما حديث عبد اهلل بن عمرو

:

فأخرمه أبو داود( ،)3547والنسائ (2540و ،)3757وأمحد(،)197/2
ني بن ذكوانَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن
وابن املبار يف املسن ( )210من طريق ُح َس ْ ُ
ُش َعيْ ٍ
وز
رب ُهَ ،ع ْن َعبْ ِد اهلل ْب ِن َع ْم ٍرو أَن َر ُسو َ اهلل
ل ُ
َقا َ  « :الَ َ ُ
ب ،أَن أَ َبا ُه أَ ْخ َ َ
ِال ْم َرأَ ٍة َعاِ ي ٌة إِ ال بِ إِ ْذ ِن َز ْو ِم َه ا».
وتابع حسينا عىل اذا اللفظ داود بن أيب اند ،عند أمحد ( )184/2من
طريق و اح بن عبد اهلل اليشكري ،وعبد الوارث بن سعيد كيمها عن داود به.
وخالفهم محاد بن سلمة ،فرواه عن داود بن أيب اند به بلفظ « :ال لوز
للمرأة عاية يف ماحلا إذا ملك زومها عصمتها» فملاد لفظة « :يف ماحلا».
أخرمه أبو داود ( ،)3546والنسائ

( ،)3756وأمحد (،)221/2

واحلاكم ( )47/2مقرونا بحبيب املعلم ،والارباين يف األوسط (،)4254
والبيهق يف الكربى ( ،)60/6عن داود بن أيب اند وحده.
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وأخرمه أبو داود الاياليس( ،)2381وعنه البيهق يف الكربى ()60/6
جت ْمل َعاِ ي تُ َه ا إِ ال
من طريق حبيب املعلم به بلفظ « :إِ َذ ا َم َل َك الر ُم ُل ا ملَْ ْرأَ َة َ ْ َ ُ
بِ إِ ْذنِ ِه».
وتابع داود وحبيبا عىل لفظة « :من ماحلا» امل نى بن الصباح عن عمرو بن
شعيب به أخرمه ابن مامه ( )2388وامل نى عيف.
واخلالصة:
أن حسينا املعلم

يملد اذه اللفظة ،وتابعه داود بن أيب اند يف رواية

عبد الوارث،وأبو عوانة عنه ،وروااا عنه محاد بن سلمة فملاداا وقرنه بحبيب
والرامال يف طريق داود بن أيب اند بدو ا؛ إذ أن ثبتني رويااا عنه بدو ا وام
أحفظ من محاد.
قا البتوي يف شرح السنة ( :)317/4وقد روي عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه ،عن عبد اهلل بن عمرو ،أن رسو اهلل

قا  « :ال لوز المرأة عاية

إال بإذن زومها» وذلك عند أك ر أال العلم عىل معنى حسن العرشة ،واستاابة
نفس الملوج ،وحيتمل أن يكون يف غري الرشيدة.
قلتُ  :اذا عىل ثبوا لفظة « :يف ماحلا» أما هبذا اللفظ الذي ساقه البتوي

فيكون « :ال عاية من ما زومها» كا ماء عند أيب داود ( ،)3565وال مذي
( ،)670وابن مامه ( )2295وغريام من حديث أيب أمامة« :أَالَ الَ َ ِ
حي ُّل ِال ْم َرأَ ٍة
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ن َب ْي ِت
أَ ْن ُت ْعا َ م ْن َما ِ َز ْو ِم َها َش ْيئا إِال بِإِ ْذنه» .ولفظ ال مذيَ « :ال ُت نْف ُق ا ْم َرأَةٌ م ْ
َز ْو ِم َها إِال بِإِذْ ِن َز ْو ِم َه ا» .واذا ما تامئن إليه النفس ،واهلل أعلم.

وإذا كان كذلك في شااد فيه حلديث خرية ،ثم إن يف خخر حديث خرية اذا
من قوله :فبعث رسو اهلل

إىل كعب بن مالك زومها...إلخ

خرية األنصارية امرأة كعب بن مالك

أنه

يقبل النب

'
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خرب اذه الصحابية ،يف إذن زومها.

واذا خيف األدلة الصحيحة يف قبو خرب اآلحاد العدو وعليه فلو ثبتت
زيادة يف ماحلا يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص يصال حديث خرية اذا
منعها ليشء إال
احابية في يقا أن النب
لضعف إسناده وأل ا
بدليل احيال.
وعىل قوله بصحة احلديث عن خرية؛ ثم توميهه أن الت ُ
متنع من الترصف
سفيهة.
يف ماحلا أ ا ا السفيهة ،فهل ي بت املستدر أن اذه الصحابية
وأما دعواه أن أحاديث النه عن ترصف املرأة الرشيدة يف ماحلا منسوخة
يف صحيحه " :باب ابة
اذا غري احيال بل او عيف ،قا البخاري
املرأة لتري زومها وعتقها إذا كان حلا زوج ،فهو مائمل إذا تكن سفيهة ،فإذا
كانت سفيهة لمل ،قا اهلل تعاىل( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ) قا ابن حجر:
وهبذا احلكم قا اجلمهور ...وأدلة اجلمهور من الكتاب والسنة ك رية".
وقد استد البخاري لذلك با أخرمه يف صحيحه عن أساء
قالت :قلت :يا رسو اهلل ما يل ما إال ما أدخل عيل الملبري فأتصدق؟ قا :
« تصدق  ،وال توع فيوعى عليك»".
أ ا أعتقت وليدة و تستأذن
وبا رواه" :أن ميمونة بنت احلارث
 ،فلا كان يومها الذي يدور عليها فيه ،قالت :أشعرا يا رسو اهلل
النب
أين أعتقت وليديت؟ قا « :أو فعلت؟» قالت :نعم ،قا  « :أما إنك لو أعايتها
أخوالك كان أعظم ألمر ».

+
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قا ابن حجر "إ ا كانت رشيدة (  ،)1وإ ا أعتقت قبل أن تستأمر النب
فلم يستدر ذلك عليها ب ل أرشداا إىل ما او األوىل ،فلو كان ال ينفذ حلا
ترصف يف ماحلا ألباله ،واهلل أعلم".
وقا النووي

 ":وفيه مواز تربع املرأة باحلا بتري إذن زومها".

)(+++

( )1اكذا التعبري الصحيال رشيدة ،أما قو املستدر املرأة عاقلة فتعبري ركيك ألن املرأة ولو كانت غري
مسلوبة العقل إال أ ا قد تترصف يف املا ترصفا خيالف الرشد وال يقا عنها غري عاقلة بل يقا عاقلة
وغري رشيدة.

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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الشفاء بنت عبداهلل أم سليمان

" - 258ال شفاء بنت عبداهلل أع سليان.
م مم يف اإلصابة رقم ( )11379و أس الاابة رقم ()7045
و االستيعاب (.)3432
رقم(:)3887
قا اهماع أبوداود
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ْب ُن ُم ْس ِه ٍر َع ْن َعبْ ِد ا ْل َع ِمل ِيمل ْب ِن
ييص َحد َثنَا َع ُّ
حَدَّثَنَا إ ْب َرااي ُم ْب ُن َم ْهد ٍّي املْ يص ُ
ُع َم َر ْب ِن َعبْ ِد ا ْل َع ِمل ِيمل َع ْن َاالِ ِال ْب ِن َكيْ َسا َن َع ْن أَ ِيب َب ْك ِر ْب ِن ُس َليْ َا َن ْب ِن أَ ِيب َح ْ َم َة
الش َف ِاء بِن ِ
تَ :د َخ َل َع َيل َر ُسو ُ اهلل َ - -وأَ َنا ِعن َْد َح ْف َص َة
َع ِن ي
ْت َعبْ ِد اهلل َقا َل ْ
ني َا ِذ ِه ُر ْق يَ َة الن ْم َل ِة َك َا َع ل ْم تِ ي َه ا ا ْل ِك تَ ا َب َة ».اام
َف َقا َ يل « :أَ الَ ُت َع يل ِم َ
وأخرمه النسائ
يف املسن

يف الكربى رقم ( )7501وابن أيب عاام وأمحد

( )286/6والارباين يف

الكبري

( )797/24واحلاكم

( )414/4من طريق ،أيب بكر بن سليان بن أيب َح ْ َم َة  ،عن حفصة به  .وسنده

مضارب ،فالنسائ

وأمحد وأبوداود قد رووا احلديث من طريق ُممد بن

املنكدر واالال بن ك يسان ،ورواه سفيان ال وري عند أمحد والنسائ  ،عن
ُممد بن املنكدر ،عن أيب بكر بن سليان ابن أيب َح ْ َم َة  ،عن حفصة و أر

من أثبت ساعه من حفصة  ،ورواه ،عن ال وري هبذا السند وكيع عند أمحد
وأبوعامر العقدي عند أمحد وحييى بن سعيد وأبو حذيفة النهدي وُممد بن

+
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ك ري عند احلاكم فهؤالء مخسة رووه عن ا ل وري عن بن املنكدر ،عن أيب
بكر بن سليان ،عن حفصة به.
 .رواه عنه بن املنكدر كا عند

وأبوبكر قد أرسله فرواه عن النب

الارباين يف الكبري ( ،)798 /24وإساعيل بن علية كا عند ابن أيب شيبة
( )37/8ورمال البيهق يف الكربى ( )587 /9طريق االال بن كيسان الت
عند أ يب داود ،فقا عن تلك الاريق :إ ا أاال الارق واحلاال أن سنده
مضارب.
[ ]1

وقد ذكره

العيمة األلباين يف الصحيحة رقم ( )178م بتا له واذا

يف ظاار السند لكنه مضارب كا ُيعلم ذلك من النظر يف طرقه ومنها ما ذكراا
او رمحة اهلل عليه يف الصحيحة واهلل أعلم.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 - 1إن حلذه الصحابية الشفاء

ألربعة أحاديث ،ذكر احلافظ ابن حجر

يف اإلصابة منها ثيثة ،وابن األثري يف أس الاابة كذلك.
وأعتقد أن احلجوري رخاا ،فمن العجائب بعد اذا أن يورد اذه الصحابية
يف عيف املفاريد.
 - 2لقد أعل احلجوري اذا احلديث باال اراب ،واذا خاأ؛ في يعل أي
حديث باال اراب إال إذا تساوا الوموه.

[  ]1يف األال( :ذكر) ،والصواب امل بت.

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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أما عند عدع التساوي وإمكان ترميال بعض الارق عىل غرياا ،في حيكم
عىل اذا احلديث باال اراب.
وقد نفى العيمة األلباين يف الصحيحة اذا اال اراب ،ورمال بعض
األسانيد ،ويف وء ذلك حكم حلذا احلديث بالصحة ،فمن اخلاأ احلكم عىل
اذا احلديث بالضعف وإيراده مع الصحابية يف قسم عيف املفاريد.
وأورده ابن تيمية يف املنتقى .
وقا عقبه ":وفيه دليل عىل مواز تعليم النساء الكتابة".
فهذا يد عىل أنه يرى ثبوته.
وقا الشوكاين يف نيل األوطار (:)220/8
" وحديث الشفاء سكت عنه أبو داود واملنذري ،ورما إسناد رما
الصحيال إال إبراايم بن مهدي البتدادي املصييص واو ثقة".
ثم ذكر أن النسائ أخرمه بإسناد خخر.
 - 3حلذا احلديث شوااد يف صحيح مسلم وغريه.
أورداا احلافظ عبد السيع ابن تيمية يف كتابه املنتقى ()908- 907/2
برقم( ،)4825،4824،4822وا :
ِف الر ْق َي ِة ِم َن ا ْل َع ِ
" َ - 4822ع ْن أَ َن ٍ
ني
ص َر ُسو ُ اهلل
س َقا َ َ « :رخ َ
ْ
ُّ
َو ْ
احلُ َم ِة َوالن ْم َل ِة» .رواه أمحد ومسلم وال مذي وابن مامه .والنملة :قروح
خترج يف اجلنب.

+
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اجل ِ
ِ
اا ِلي ِة َف ُق ْلنَا
ي َ ،قا َ ُ :كنا َن ْرق ِيف ْ َ
الر َق ى َم ا
ُ وا َع َ
يل ُرقَا ُك ْمَ ،ال َبأ ْ َس بِ ُّ

 - 4824و َع ْن َع ْو ِف ْب ِن َمالِ ٍك ْاألَ ْش َج ِع
ف َت َرى ِيف َذلِ َك َف َقا َ  « :ا ْع ِر
َيا َر ُسو َ اهللِ َك ْي َ
ِ ِ ِ
رش ٌ »  ،رواه مسلم وأبو داود.
َ ْ َي ُك ْن ف يه ْ
الر َقىَ ،ف َجا َء خ ُ َع ْم ِرو ْب ِن
َ - 4825ع ْن َمابِ ٍرَ ،قا َ َ َ :ى َر ُسو ُ اهللِ
َع ِن ُّ
ِ
َف َقا ُلوا :يا رسو َ اهللِ إِنه كَا َن ْ ِ
هبا ِم َن
َح ْمل ٍع إِ َىل َر ُسو ِ اهللِ
ُ
ت عن َْد َنا ُر ْق َي ٌة َن ْرق ِ َ
َ َ ُ
واا َع َليْ ِهَ ،ف َقا َ َ « :م ا أَ َر ى َب أْ س ا َم ِن
ا ْل َع ْق َر ِبَ ،وإِن َك َ َيْ َ
الر َقىَ ،قا َ َ :ف َع َر ُ َ
ت َع ِن ُّ
اس تَاَ ا َع ِم نْ ُك ْم أَ ْن َي نْ َف َع أَ َخ ا ُه َف ْل َي نْ َف ْع ُه»  ،رواه مسلم" .
ْ
وانار نيل األوطار (.)219/8
اذا وقد ساق أبو داود عددا من أحاديث الرقية يف [باب ما ماء يف الرقى]،
ويف [باب كيف الرقية] من حديث( ،)3897- 3885فانتملع احلجوري حديث
الشفاء ،وذاب يضعفه ،ويضع ها وإياه يف قسم عيف املفاريد ،و يلتفت إىل
اذه الشوااد وال ليشء منها.
- 4حلذه الصحابية :الشفاء بنت عبد اهلل ثيثة أحاديث أورداا أبو نعيم يف
معرفة الصحابة برقم( ،)7708،7711،7712ورابع أورده ابن األثري يف
أس الاابة .
قا أبو نعيم

:

احل َس ُن ْب ُن ُس ْفيَا َن ،ثنا إِ ْب َر ِااي ُم ْب ُن
"َ - 7708حد َثنَا أَ ُبو َع ْم ِرو ْب ُن َ ْ
مح َدا َن ،ثنا ْ َ
َع ْب ِد اهللِ ْ
احل َ َر ِو ُّي ،ثنا ُع ْ َا ُن ْب ُن ُع َم َر ْب ِن ُع ْ َا َن ْب ِن ُس َل ْي َا َن ْب ِن أَ ِيب َح ْ َم َة ا ْل َع َد ِو ُّي،
حد َثنِ أَ ِيب عمر بن ع ْا َن ،عن أَبِ ِيه ،ع ِن ي ِ
ت َتر ِق ِيف المْج ِ
اا ِلي ِة،
َ
َ
َ ْ
َ
الش َفاء ،أَ َا كَا َن ْ ْ
ُ َُ ْ ُ ُ َ

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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ت
خي ُْر َجَ ،ف َق ِد َم ْ
ت َق ْد َبا َي َعتْ ُه بِ َمك َة َقبْ َل أَ ْن َ
َوكَا َن ْ
َوأَ َا َلما َا َ
ام َر ْا إِ َىل النبِ ي
اجل ِ
ت :يا رسو َ اهللِ ،إِ يين ُكن ُ ِ
ِ
اا ِلي ِةَ ،و َق ْد أَ َر ْد ُا َأ ْن
ْت أَ ْرق بِ ُرقى ِيف ْ َ
َع َل ْيهَ ،ف َقا َل ْ َ َ ُ
ت ِمنْ َها ُر ْقيَ ُة الن ْم َل ِة،
أَ ْع ِر َ َها َع َليْ َكَ ،ف َقا َ  « :ا ْع ِر ِ ي َه ا» َف َع َر ْ تُ َها َع َليْ ِهَ ،وكَا َن ْ
َف َقا َ  « :ارقِ ِهبا و َع يل ِميها ح ْفص َة بِس ِم اهلل ِ ا ْل ٌق ا ْلب م رب ،تَعو ذ ا ِم ن أَ ْف و ِ
اا َه ا،
ْ َ
ُ ٌ َ ْ ٌ َ ُّ
َ
َ َ
َ َ َ ْ
ْ
س»َ ،قا َ  :و َتر ِق ِهبا َع َىل ُع ِ
ِ ِ
اس َرب النا ِ
ود ُك ْر ُك ٍم
رض أ َ َح دا ،الل ُهم اكْشف الْب َ َ
َ
َ ْ
َو َال َت ُ ُّ
مخ ِر َث ِق ٍ
َس ْب َع ِم َر ٍارَ ،و َت َض ُع ُه َمكَانا َنظِيفاُ ،ثم َت ْد ُل ُك ُه َع َىل َح َج ٍر بِ َ
يف َو َتاْ ِل ِيه
خ يل َ ْ
َع َىل الن ْم َل ِة.
ِ
رش ْي ُال ْب ُن
َ - 77011حد َثنَا أَ ُبو َب ْك ٍر الا ْلح ُّ  ،ثنا ُم َ
وسى ْب ُن َا ُارو َن ،ثنا ُ َ
مح ْي ٍد ،ثنا َع ْب ُد المْ َم ِل ِك ْب ُن ُع َم ْ ٍريَ ،ع ْن
يد ُة ْب ُن ُ َ
وبَ ،ق َاال :ثنا َعبِ َ
حي َيى ْب ُن أَ ُّي َ
ُيو ُن َسَ ،و َ ْ
ع ْا َن ب ِن أَ ِيب ح ْم َة ،عن مدتِ ِه ي ِ
َو َسأَ َل ُه
ت َر ُسو َ اهللِ
تَ :س ِم ْع ُ
الش َفاءَ ،قا َل ْ
َ َ َ ْ َ
ُ َ ْ
ِِ
ِ
ر ُم ٌل :أَ ُّي ْ َ ِ
ور».
رب ٌ
يا ٌن بِاهلل َِ ،وم َها ٌد ِيف َسبِيلهَ ،و َح يج َم ْ ُ
األ ْع َا أَ ْف َض ُل ؟ َقا َ « :إِ َ
َ
يد ْب ُن أَ ِيب َث ْو ٍرَ ،ع ْن َع ْب ِد ا ْلم َم ِل ِكَ ،ف َقا َ َ :ع ْن ُع ْ َا َن ْب ِن أَ ِيب ُس َل ْي َا َن،
َر َوا ُه ا ْل َولِ ُ
َعن مدتِ ِه أُع أَبِ ِيه .ورواه َز َك ِريا بن أَ ِيب َز ِائ َد َةَ ،عن َعب ِد المْم ِل ِكَ ،ف َقا َ  :حد َثنِ
َ
ْ ْ
ْ ُ
ََ َ ُ
ْ َ
َ
ي
ِ
يشَ ،ع ْن َمدتِ ِه.
ُف َي ٌن ا ْل ُق َر ُّ
ورواه ا ْلممسع ِ
ود ُّيَ ،ع ْن َع ْب ِد المْ َم ِل ِكَ ،ع ْن َر ُم ٍل ِم ْن خ ِ أَ ِيب َح ْ َم َةَ ،ع ِن
ََ َ ُ َ ْ ُ
الش َف ِاء.
ي
احل َس ُن ْب ُن ُس ْف َيا َن ،ثنا
َ - 7712حد َثنَا َأ ُبو َع ْم ِرو ْب ُن َ ْ
مح َدا َن ،ثنا ْ َ
ِِ
ِ
ِ
اسَ ،ع ْن
َع ْب ُد الر ْ َ
مح ِن ْب ُن إِ ْب َرااي َم ُد َح ْي ٌم ،ثنا َع ْب ُد اهللِ ْب ُن َناف ٍعَ ،ع ْن َخالد ْب ِن إِ ْل َي َ
الش َف ِاء :،أَن النبِ
أَ ِيب َب ْك ِر ْب ِن ُس َليْ َا َن ْب ِن أَ ِيب َح ْ َم َةَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن أُ يم ِه ي
ِ
ِ
اب َر ُمي
ربَ ،فأَ َا َ
استَ ْع َم َل أَ َبا َم ْه ِم ْب َن ُح َذ ْي َف َة ْب ِن َغان ٍم َع َىل ا ْلم َم َقاس ِم َي ْو َع َخيْ َ َ
ْ
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ىض فِي َها َر ُسو ُ اهللِ
بِ َق ْو ِس ِه َف َشج ُه ُم َق َلةَ ،ف َق َ
رمي مو ِ حة َ ،ف َق َ ِ
س َف َر ِائ ٍ
خ ْم ِ
بِ َ
ض.
َ
ىض في َها النبِ ُّ
َ ُ ُ

بِ َ
يضةَ ،و َشج
رش َف ِر َ
خ ْم َس َة َع َ َ

وروي اهماع أمحد يف مسن ه ( )372/6للشفاء

حدي ني:

منها :احلديث الذي انتقده احلجوري.
وال اين عنها

أن النب

سئل :أي األعا أفضل؟ قا  « :اهيان

باهلل واجله اد يف سبيل اهلل وحج مربور».
وأورد حلا ابن األثري ثيثة أحاديث منها احلديث املنتقد ،انظر أس
الاابة ( ،)163- 162/7رقم(.)7037
ٌ
وحديث يعترب رابعا يف أحادي ها،

يورداا أبو نعيم.

وذكر فضائلها ومكانتها عند رسو اهلل

وعند عمر بن اخلااب

وأ ا من عقيء النساء.
وأورد ابن أيب عاام للشفاء حدي ني ،أحدمها احلديث املنتقد ،انظر
اآلحاد واملثاني  ،رقم(.)3177،3178
وبناء عىل اذا ،في يصال إيراد اذه الصحابية وحدي ها يف قسم عيف
املفاريد.
وعىل احلجوري مأخذ شديد يف إيراد الشفاء

واذا احلديث املنتقد

من أحادي ها يف ضعيف املفاري  ،ال سيا واو قد وقف عىل ثيثة أحاديث
حلا يف أام مصادر اإلصابة و أس الاابة .

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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قال أبو عبد الرمحن:
الشفاء بنت عبد اهلل  ،أع سليان.
ذكر حلا احلافظ اململي يف حتفة األشراف ( )15900حدي ا واحدا من
طريق أيب بكر بن سليان بن أيب ح مة عن الشفاء

 ،قالت دخل عيل النب

 ،وأنا عند حفصة فقا يل :أال تعلمني اذه رقية النملة كا علمتيها الكتابة.
احلديث يف سنده اختيف عىل أيب بكر بن سليان.
أبانه احلافظ الدارقان يف العلل رقم ( ،)4059فقا  :يرويه الملاري
واالال بن كيسان وُممد بن املنكدر.
قلتُ :اؤالء ثيثة أئمة  ،ذكر أ م رووا احلديث عن أيب بكر بن سليان،

ثم فصلهم قا :

فأما الملاري فإن معمرا رواه عنه عن أيب بكر بن سليان قا حدثتن
الشفاء ،قا ذلك الواقدي عنه .وقو معمر أشبه بالصواب.اام
وقد أخرمه عبدالرزاق يف

املصنف رقم ( )19767عن معمر عن

الملاري قا  :بل تن أن النب قا المرأة :أال تعلمني اذه رقية النملة ،كا
علمتيها الكتابة.
فصار احلديث هبذه الاريق من مراسيل الملاري.
قا  :وأما االال بن كيسان فرواه عبدالعمليمل بن عمر بن عبدالعمليمل عنه عن
أيب بكر بن سليان عن الشفاء.
قلتُ :اذه الاريق عن عبدالعمليمل عن االال أخرمها أبو داود رقم ()3887

فقا  :حدثنا إبراايم بن مهدي ،ثنا عيل بن مسهر عن عبدالعمليمل بن عمر ،عن
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االال بن كيسان عن أيب بكر عن الشفاء .وهبذا السند أخرمه اهماع أمحد يف
املسن

( )372/6رقم ( ،)27095فقا  :ثنا إبراايم بن مهدي به.

وأخرمه النسائ يف

الكربى رقم ( ،)7543والارباين يف الكبري

( /24رقم )790من طريق ُممد بن برش العبدي عن عبدالعمليمل به.
وأخرمه البيهق يف الكربى ( )348/9رقم ( )19626من طريق أيب
معاوية عن عبد العمليمل به.
قا الدارقان  :وخالفه إبراايم بن سعد فرواه عن االال بن كيسان عن
إساعيل بن ُممد بن سعد عن أيب بكر بن سليان مرسي.
قلتُ  :وعبدالعمليمل بن عمر بن عبدالعمليمل الذي رواه متصي ،قا احلافظ

يف التقريب  :ادوق خيائ ،وإبراايم بن سعد الملاري ،قا عنه :ثقة حجة
تكلم فيه بي قادح.
وهبذا يظهر رمحان املر سل عىل املتصل يف اذه الارق عن االال بن
كيسان.
قا  :وأما ُممد بن املنكدر ،فرواه احلسن بن االال وابن علية عن ُممد
بن املنكدر عن أيب بكر بن سليان بن أيب ح مة مرسي.
قلتُ  :أخرمه الارباين يف الكبري ( )798/24فقا  :حدثنا معاذ بن

امل نى حدثنا مسدد حدثنا إساعيل بن إبراايم عن ُممد بن املنكدر عن أيب
بكر بن سليان بن أيب ح مة أن النب قا  ،فذكره.
وخالفه ال وري رواه عن ُممد بن املنكدر ،عن أيب بكر بن سليان عن
حفصة عن النب

.

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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(

كذلك قا وكيع والعبدي.
وقا أبو نعيم والفريايب :عن ال وري عن ابن املنكدر عن أيب بكر بن
سليان أن النب دخل عىل حفصة .
فيكون مرسي ،واملرسل أاال.
وأنت ترى أن احلافظ الدارقان أعل حديث الشفاء باهرسا  .وذكر
أاو االختيف يف سنده.
وكذا العيمة األلباين رمال طريق إبراايم بن سعد عن االال بن كيسان عن
إساعيل بن ُممد عن أيب بكر بن سليان أن رمي من األنصار خرمت به
نملة..احلديث واذه الاريق مرسلة كا قا احلافظ الدارقان .
وقو املُ ْستَ ْد ِر " :وقد نفى العيمة األلباين يف الصحيحة اذا
اال اراب ،ورمال بعض األسانيد ،ويف وء ذلك حكم حلذا احلديث
بالصحة."..
قلتُ  :و يذكر املُ ْس َت ْد ِر الاريق الت رمحها العيمة األلباين
يعرف أن الاريق الت رمحها مرسلة.
واخلياة :أن احلديث اذا عن الشفاء

لئي

مرسل.

وكون احلديث أعل عن احايب ال يعن أنه

ي بت عن احايب غريه.

واذه طريقة لعلل احلديث  ،فإن أئمة الشأن قد يعلون احلديث عن احايب
بعلته ،ولو كان احيحا عن غريه ،اذا سبيل من سبل إعيحلم للحديث ،يف
كونه يدور بني الوال واهرسا  ،واهرسا أاال.
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أو الرفع والوقف ،والوقف أاال ،أو بالشذوذ والنكارة ،أو باالختيف
الشديد فيه ،أو بالترابة أ واالنقيب ،أو غري ذلك مما او مب وث يف باون كتب
احلديث وعلله.
وعىل سبيل امل ا  ،اذا احلديث معل ،عن الشفاء بنت عبد اهلل ،واو يف
صحيح مسلم رقم ( )2196عن أنس بن مالك
رسو اهلل

قا « :رخص

يف الرقية من العني واحلمة ،والنملة».

و ينتقد الدارقان اذا احلديث يف تتبعه عىل احيال مسلم.
فهذا يعن أنه يعل حديث الشفاء كا سبق ،ويصحال حديث أنس.
أما احلديث ال اين الذي أ يف إليها يف مسن أمح
قا

رقم (،)27094

 :حدثنا ااشم بن القاسم ،قا  :حدثنا املسعودي ،عن عبد امللك بن

عمري ،عن رمل من خ أيب ح مة ،عن الشفاء بنت عبد اهلل ،وكانت امرأة من
املهامراا  ،قالت :إن رسو اهلل

سئل عن أفضل األعا فقا « :إيان

باهلل ،ومهاد يف سبيل اهلل عمل ومل ،وحج مربور».
الصحيال أنه من حديث عائشة أع املؤمنني ،وابن مسعود

 ،كا يأيت

بيانه يف خخر اذا التخريج.
وهذا اإلسناد املسوق من مسند أمحد فيه عدة علل.
إح اها :فيه رمل مبهم من خ أيب ح مة ،ال يدرى من او .
الثانية :أن إسناده مضارب كا نص عليه الدارقان فيا يأيت نقله.
الثالثة :أنه من طريق عبدالرمح ن بن عبداهلل املسعودي واو خمتلط.
ورواية ااشم عنه بعد االختيط ،كا يف الكواكب النريات .

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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الدارقان
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يف العلل ( :)4060يف اذا احلد يث :يرويه

عبدامللك بن عمري واختلف عنه:
فرواه املسعودي عن عبدامللك عن رمل عن الشفاء.
قلتُ  :اذه الاريق عند أمحد كا تقدع ،والارباين يف الكبري

( ،797/24وابن األثري يف ترمجة الشفاء من أس الاابة  ،ويف إحتاف
اخلرية ،ذكر أن ااشم بن القاسم روى عنه بعد االختيط ،وقا  :وع ان بن أيب
ح مة جمهو .
ومن االختيف الذي ذكره الدارقان

قوله :وقا عبيدة بن محيد عن

عبدامللك عن ع ان بن أيب ح مة عن مدته الشفاء.
قلتُ  :اذه الاريق يف الكبري للارباين  791/24و معرفة الصحابة

أليب نعيم رقم احلديث ( ،)7711وقا أبو شيبة عن عبد امللك عن ابن أيب
ح مة عن أمه عن مدته.
قا الدارقان  :ويشبه أن يكون اال اراب من عبدامللك.
قلتُ :وزاد أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( :)7711ورواه الوليد بن أيب

ثور عن عبدامللك عن ع ان بن أيب سليان عن مدته أع أبيه،

وأخرمه الارباين يف الكبري ( ،)792/27ورواه زكريا بن أيب زائدة عن
عبدامللك فقا  :حدثن

فين القريش عن مدته ،وأخرمه الارباين يف

الكبري ( ،)793/24وتقدع النقل من إحتاف اخلرية أن ع ان بن أيب
ح مة جمهو .
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واذه العلل كلها واالختيف فيه ينبه املُ ْس َت ْد ِر عليها ،مع أ ا تومب
شدة عف احلديث حتى ال يصلال ليستشهاد به ،وال له.
واكذا يتع ّمد عدع نقل علل أحاديث شديدة الضعف ،لريوج له االستدرا

الذي يقصده ،وم ل اذا ال يعد استدراكا بل يعد تتريرا ،ال سيا واحلديث قد
ا ارب وخ ّلط فيه عبدامللك بن عمري كا ترى .وحكم عليه الدارقان
باال اراب ،فقا  :ويشبه أن يكون اال اراب من عبدامللك.
ومن ذلك اال اراب أنه قدر رواه عبدامللك بن عمري عن زر بن حبيش
عن ابن مسعود ،أخرمه سعيد بن منصور رقم ( ،)2302والارباين يف
الكبري ()24/10رقم ( ،)9820وُممد بن نرص يف تعظيم ق ر الصالة
صحيح البخاري يف موا ع منها

رقم ( ،)166وحديث ابن مسعود يف
( )27ومسلم يف كتاب اهيان رقم (.)85

ويف سنن سعي بن منصور رقم ( ،)2340والبخاري يف خلق أفعال
العباد ( ، )158من طريق عبدامللك بن عمري ،عن موسى بن طلحة عن عائشة
بنت طلحة عن عائشة أع املؤمنني

 ،قالت ماء رمل إىل النب

فقا :

أي االعا أفضل؟ قا  « :إيان باهلل ومهاد يف سبيل اهلل وحج مربور».
واو يف

صحيح البخاري يف احلج باب احلج املربور رقم ()1520

من طريق حبي ب بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أع املؤمنني
 ،فذكر احلديث نحوه ،فعاد احلديث إىل عائشة أع املؤمنني

 ،هبذه

الاريق الصحيحة  ،وتقدع أنه عن ابن مسعود.
ومعله من حديث الشفاء من أغيط عبد امللك بن عمري الت
عليها.

يتابع
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فإن عبدامللك بن عمري م مم يف التهذيب و ميزان االعت ال  ،قا
فيه أمحد :مضارب احلديث مدا مع قلة روايته.
وقا إسحاق بن منصور  :عفه أمحد مدا ،وقا االال بن أمحد عن
أبيه :سا أالال حدي ا منه وذلك أن عبدامللك خيتلف عليه احلفا .اام
قلتُ :بسبب ختلياه ،فقد قا ابن معني :خم ّلط .إال أنه كا قا أبو حاتم:

ليس باحلافظ ،واو االال احلديث تتري حفظه قبل موته وكان شعبة ال
ير اه.اام

لكنه يف حديث عائشة اذا تابعه حبيب بن أيب عمرة ،عن موسى بن طلحة
به ،وحبيب ثقة ،روايته يف البخاري ومسلم.
وذ َكر املستدر حدي ا ثال ا خارج رشطنا واو حديث القضاء يف الشجة
بخمس فرائض ،من معرفة الصحابة أليب نعيم ،ل ّفه كا او! ال يدري أاو
االال ليعتاد عليه يف االستدرا به أع ال؟ ،وفيه خالد بن إلياس املدين ،قا
البخاري :ليس بيشء ،وقا النسائ  :م و  ،وقا ابن معني :ليس بيشء ال
يكتب حدي ه.
قلتُ :اذا النصال من إماع اجلرح والتعديل مقبو عند من يتحرى يف نقل

العلم والسنن.

أما املُ ْستَ ْد ِر فيكتب حدي ه وحديث أسوأ حاال منه ،حتى ّم بني دفت

كتابه اذا أحاديث ك رية استدر هبا ،تصلال أن تكون ذيي عىل الفوائ
اجملموعة من األحاديث املوضوعة للشوكاين

وذكرنا بيا ا يف مو عها.
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ومن تلك املنكرات املوضوعات:
احلديث الرابع الذي قا املستدر  :إن حلذه الصحابية ثيثة أحاديث
ورابع أورده ابن األثري يف أس الاابة ثم ساق ثيثة كا أو حنا و يسق
سند وال متن اذا واا أنا أذكره من أس الاابة ومن اإلصابة ومن معرفة
الصحابة وغرياا ليعلم القارئ سبب إخف اء املستدر للحديث وعلته فهذا
لفظه عند ابن األثري يف أس الاابة وابن حجر يف اإلصابة و معرفة
الصحابة أليب نعيم الذي زعم املستدر أنه يورده ،وأخرمه ابن أيب
َي ْوما
ت َر ُسو َ اهللِ
عاام رقم( )3176أن ي
ت :أَ َتيْ ُ
الش َفاء بِنْت َعبْ ِد اهللَِ ،قا َل ْ
رض ِا الص َي ُةَ ،ف َ
ت
خ َر ْم ُ
أَ ْسأَ ُل ُه َف َج َع َل َي ْعتَ ِذ ُر إِ َيلَ ،وأَ َنا أَ ُلو ُم ُه[ َ ،]1قا َل ْ
تَ :ف َح َ َ
ت ُ ِ
رش ْحبِ َيل ِيف
ت َع َىل ا ْبنَتِ َو ِا َ َ ْ
َف َد َخ ْل ُ
رش ْحب َيل ا ْب ِن َح َسنَ َةَ ،ف َو َم ْد ُا ُ َ
حت َ َ
ت ِيف ا ْلبي ِ
ِ
ت أَ ُلو ُم ُهَ ،ف َقا َ َ :يا
ت؟ َو َم َع ْل ُ
رض ِا الص َي ُة َوأَ ْن َ
َْ
ا ْلبَيْتَ ،وأَ ُقو ُ َ :ق ْد َح َ َ
ِ ِ
ت :بِأَ ِيب
استَ َع َار ُه َر ُسو ُ اهللِ
َ ،ف ُق ْل ُ
َخا َل ُة َال َت ُلومين َ ،فإِن ُه كَا َن َلنَا َث ْو ٌب َف ْ
ِ ِ
رش ْحبِ ُيلَ :ما كَا َن إِال
َوأُ يم َ ،وإِ يين ُكن ُ
ْت أَ ُلو ُم ُه ُمن ُْذ ا ْليَ ْو ِع َو َاذه َحا ُل ُه َف َي أَ ْش ُع ُرَ ،قا َ ُ َ
ِد ْر ٌع َر َق ْعنَا ُه .
قا احلافظ :ويف سنده عبد الوااب بن الضحا  ،واو واه.
قلتُ :عبد الوااب بن الضحا ال ُع ْريض م مم يف التهذيب و ميزان

االعت ال  ،قا البخاري :عنده عجائب .اام

وساق الذاب يف امليزان من عجائبه مجلة.
ف َم ْو ِ َع ْ ِ
احل ِد َ
يب،
نيَ :اح َ
يث َو َو ِا َم املُْ َت َأ يخ ُر فِ ِيهَ ،و َاح َ
ف َح َسن ََةَ ،و َقا َ َ :حبِ ٌ
[  ]1قا ُمقق الكتابَ ْ :
ِ
ِ
ني َظ ِ
َ ،وك َي الت ْصح َيف ْ ِ
اا ٌر.
ىل ا ْبنَتِ َ ،ف َقا َ َ :ع َ
فَ :د َخ ْل ُت َع َ
َو َاح َ
ىل النبِ ي

الشفاء بنت عبداهلل أم سليامن
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وقا أبو داود :كان يضع احلديث قد رأيته ،وقا النسائ  :ليس ب قة
م و  .وقا العقييل والدارقان والبيهق  :م و  .وقا االال بن ُممد
احلافظ :منكر احلديث عامة حدي ه كذب.
وقا ابن أيب حاتم :سمع منه أيب بالسلمية وتر حدي ه والرواية عنه وقا
كان يكذب ... ،قا سمعت أيب يقو  :سألت أبا اليان عنه فقا  :ال يكتب عنه
اذا قاص .وقا ُممد بن عوف :قيل له :إنه كان يأخذ فوائد أيب اليان
فيحدث هبا عن إساعيل بن عياش وحدث بأحاديث ك رية مو وعة ،قا :
فخرمت إليه ،فقلت :أال ختاف اهلل .فضمن يل أن ال حيدث هبا فحدث هبا بعد
ذلك ،وقا ابن عدي :وأظن قا عبدان :كان البتداديون يلقنونه فمنعتهم .وقا
اجلوزماين :أقدع ومرس فأراح الناس.
وقا ابن عدي :وبعض حدي ه ال يتابع عليه.
قا ابن أيب عاام ماا سنة مخس وأربعني ومائتني.
قلتُ :وقا الدارقان يف مو ع خخر له عن إساعيل بن عياش وغريه

مقلوباا وبواطيل .وقا اآلمري عن أيب داود :غري ثقة وال مأمون .وقا ابن
حبان :كان يرسق احلديث ،ال حيل االحتجاج به .وقا احلاكم وأبو نعيم :روى
أحاديث مو وعة.اام
وعلم أن الشفاء حلا ذلك احلديث الضعيف الذي أوردناه يف املفاريد وأما
ما ذكره املستدر في يشء يصلال منه ليستدرا به.
وقو املستدر أورد ابن أيب عاام للشفاء حدي ني(3177و.)3178
قلتُ :اذان الرقان فيها حديث واحد يف رقية النملة من طريقني
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و يذكر حلا ابن أيب عاام إال حديث النملة واذا احلديث املو وع من
طريق عبد الوااب ابن الضحا وأثرا موقوفا أن عمر استعمل الشفاء عىل
السوق ،وفيه ثيث علل:
فيه رمل مبهم ،وابن حليعة ،ويمليد بن أيب حبيب يرويه عن عمر مرسي.
فعلم أن املستدر وقف عىل سند اذا احلديث املو وع ومتنه وأخفاه
ملا علم من حاله أنه مو وع؛ سنده فيه كذاب ومتنه منكر.
وقا رسو اهلل

 « :أفي معلته فوق الاعاع حتى يراه الناس من غش

فليس من » أخرمه مسلم(.)102
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الصماء بنت بسر ﮓ
" - 259الصاء بنت برس أخت عبد اهلل بن برس.
قا اهماع النسائ

يف الكربى رقم (.)2773

أخربنا قتيبة بن سعيد ،قا حدثنا الليث ،عن معاوية بن االال ،عن بن
عبداهلل بن برس ،عن أبيه ،عن عمته الصاء [بنت برس] [  ]1أخت برس ،قالت:
عن اياع يوع السبت ويقو « :إن لد أحدكم إ ال عودا
ى رسو اهلل
أ خرض فليفار عليه».اام
وقد أعله اهماع أمحد ،فقا  :كان حييى بن سعيد يتقيه ،قا ابن مفلال:
واختار شيخ االسيع -يعن بن تيمية  -أنه اليكره اوع يوع السبت ،وأنه قو
أك ر العلاء ،وأنه الذي فهمه األثرع من روايتهم ،وأنه أراد إفراده ملا دخل
الصوع املفروض ليست ن فاحلديث شاذأومنسوخ.اام املراد من الفروع
(.)124- 123/3
ونقله ُمقق مسن أمح حتت حديث رقم ( )189/4/ 17686وذكر
مجلة من األ حاديث الت عار ها حديث الصاء عىل مافيه من اال اراب،
وقا أبو داود عقب احلديث برقم )2424 (:قا مالك اذا كذاب .اام
يعل اذا احلديث ويرى مواز افراد اياع يوع
وكان شيخنا الوادع
السبت .
[  ]1غري مومود يف األال.
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قال املُسْتَدْرِك :أقول:
 )1إن حلذه الصحابية حلدي ا خخر ،رواه اهماع أمحد يف مسن ه
(.)368/6
:

قا

ِ
حييَى ْب ُن إِ ْس َح َ
وسى ْب ُن َو ْر َدا َن
رب َنا ُم َ
رب َنا ا ْب ُن َحلي َع َة َقا َ أَ ْخ َ َ
اق َقا َ أَ ْخ َ َ
" َحد َثنَا َ ْ
َو ُا َو
ت َع َىل َر ُسو ِ اهلل
َع ْن ُع َب ْي ٍد ْاألَ ْع َر ِج َقا َ َحد َثتْنِ َمد ِيت أَ َا َد َخ َل ْ
ِ
ِ
ت :إِ يين َا ِائ َم ٌةَ .ف َقا َ َحلَا:
ايل َف ُك ِيل» َف َقا َل ْ
َيتَ َتدى َو َذل َك َي ْو َع السبْت َف َقا َ َ « :ت َع َ ْ
تَ :الَ .قا َ َ « :ف ُك ِيل َف إِ ن ِا ي ا ع ي و ِع الس ب ِ
«ام ِ
ت أَ ْم ِ
ت َال َل ِك َو َال
س»َ .ف َقا َل ْ
ْ
َ َ َْ
ُ ْ
َع َل ْي ِك».
واذا احلديث يتفق مع األحاديث الصحيحة الت تفيد مواز اوع يوع
السبت مع يوع خخر ،قبله أو بعده.
وأقول:
اذا إسناد عيف من أمل ابن حليعة.
لكن كونه حدي ا ثانيا يمنع من إدخا احلديث املنتقد يف قسم ضعيف
املفاري

ولو كان عيفا ،وقد لرب عفه موافقته لألحاديث الصحيحة.

وقد ذكر شيخ اهسيع اذا اهسناد بعينه يف اقتضاء الصراط
املستقيم ( )71/2وقا " :واذا وإن كان إسناده عيفا لكن تد عليه سائر
األحاديث".

الصامء بنت برس ﮓ

)2

'855
(

ف احلجوري احلديث املنتقد بقوله" :وقد أعله اهماع أمحد،
ّع َ

فقا  :كان حييى بن سعيد يتقيه ".
واذا الكيع ليس بشاف ،وليس فيه بيان للعلة الت لب رد اذا احلديث
من أملها.
وادعى أن فيه ا ارابا ،و يبني اذا اال اراب.
ونقل عن ااحب الفروع أن اذا احلديث منسوخ.
واذا من أخف ما رم به احلديث ،ولكن ال بد من بيان الناسخ.
وقا احلجوري" :وقا أبو داود عقب احلديث برقم ( )2424قا مالك:
اذا كذاب ( ." )1اام
واذا ال يسلم به؛ ألن أبا داود

يدر مالكا ،فبينها مفاوز ،ولعل الذي

نقل اذا الكيع أليب داود غري ثقة.
اذا ،وقد قا أبو داود قبل اذا الكيع املنسوب إىل مالك.
قا عن اذا احلديث" :واذا احلديث منسوخ".
واذا أاون من الكيع املنسوب إىل مالك ،لكن ال بد لدعوة النسخ من
دليل.

( )1يف سنن أبي داود  " :قا  :أبو داود :قا مالك :اذا كذب".
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وقا

احلجوري" :ونقله ُمقق مسن

أمح

حتت حديث رقم

( )189/4/17686وذكر مجلة من األحاديث الت عار ها حديث الصاء
عىل مافيه من اال اراب".
أقول:
قا ُمقق مسن أمح

يف املو وع الذي أشار إليه احلجوري:

"وخالف مج ٌع عيسى ب َن يونس وعتب َة بن السكن فرووه عن ثور بن يمليد،
عن خالد بن معدان ،عن عبد اهلل بن برس ،عن أخته الصاء ،فأخرمه أمحد
( ،)368/6والدارم ( ، )1749وأبو داود ( ، )2421وابن مامه (، )1726
وال مذي ( ، )744والنسائ يف الكربى ( )2762و ( )2763و (، )2764
وابن خمليمة ( ، )2163والاحاوي (.)80/2
وذكر أن الارباين رواه يف الكبري

يف موا ع ،واحلاكم(،)435/1

ومتاع والبيهق والبتوي من ط رق ثانية عن ثور بن يمليد ،به.
ثم قا " :وتابع ثورا لقان بن عامر ،فأخرمه أمحد ( ،)368/6والارباين
يف الشامني ( )1591من طريق إساعيل بن عياش ،عن ُممد بن الوليد
الملبيدي ،عن لقان ،عن خالد ،عن عبد اهلل بن برس ،عن أخته الصاء".
ثم ذكر عن بقية أنه روى بإسناد إىل عبد اهلل بن برس ،عن عمته الصاء.
أقول:
وبقية ادوق ،ك ري التدليس عن الضعفاء ،و ّعف روايته املحقق.

الصامء بنت برس ﮓ
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أن ممن خالف مجهور الرواة عن ثور بن يمليد:

عبد اهلل بن يمليد املقرئ.
وساق إسناده إىل عبد اهلل بن برس عن أمه.
ثم قا يف عبد اهلل بن يمليد املقر ئ الذي خالف مجهور الرواة عن ثور بن
يمليد ،قا فيه " :وقا عنه أبو حاتم شيخ ،ونقل عن دحيم أنه وافه بالصدق
والس  .فم له ال حتتمل روايته عند املخالفة".
وذكر املحقق من املخالفني داود بن عبيد اهلل عن خالد بن معدان عن
عبد اهلل بن برس عن أخته الصاء عن عائشة ،ثم قا " قلنا :داود جمهو ".
وذكر املحقق من املخالفني داود بن عبيد اهلل بن برس عن خالته الصاء.
أقول:
قا احلافظ يف فضل بن فضالة" :مقبو  ،أرسل شيئا".
ثم قا

املحقق للمسن " :وأخرمه النسائ ( )2760وابن خمليمة

( )2164والارباين يف الكبري ( )816(/24و( )817والبيهق ()302/4
من طريق معاوية بن االال عن ابن عبد اهلل بن برس ،عن أبيه ،عن عمته
الصاء".
أقول:
ابن عبد اهلل بن برس اذا جمهو .
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قا احلافظ ابن حجر يف التقريب  " :ابن عبد اهلل بن برس عن أبيه ال
يعرف ،وال يسمى ،من اخلامسة".
وترمم ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( ،)324/9فقا " :ابن
عبد اهلل بن برس املازين السلم روى عن أبيه ،روى عنه معاوية عن االال
سمعت أيب يقو ذلك".
فظهر من اذا البحث أن املخالفني ل ور بن يمليد ال قة ال بت ما بني عيف
وجمهو  ،وثور قدري ،فالعربة يف الرواية بالصدق واحلفظ واهتقان ،واذه
متوفرة يف ثور بن يمليد.
فالتعارض والتضارب إنا او بني رواياا اؤالء الضعفاء واملجاايل.
أ ف إىل ذلك أنه قد تابعه لقان بن عامر الصدوق ،وأنه قد رواه عن ثور
مجاعة

خيتلفوا عليه.

ثم قا املحقق املسن
باريقة

بعد اذا البحث الرائع ومجع أسانيد اذا احلديث

يسبق إليها ،قا بعد اذا..." :

أقول:
إن ُمقق املسن

َب ْع َد اذا البحث واجلمع الرائعني كبا به مواده ،ولو

عمل بمقتىض بح ه الدقيق لوال إىل النتيجة الصحيحة أال وا

احلكم

بصحة احلديث ،لكنه مع األسف ذاب إىل نقل اذا الكيع عن احلافظ ابن
حجر املؤدي إىل

عف اذا احلديث ،فلي س األمر كا قا احلافظ؛ فإن

ثور بن يمليد ثقة ابط ،و حيصل عليه اختيف.
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وال عىل شيخه خالد بن معدان الراوي عن عبد اهلل بن برس ال قة العابد أو
الفقيه ا ل بت الكبري املهيب كا يقو الذاب .
وباه افة إىل اذا فإن ل ور متابعا ،أال واو لقان بن عامر الصدوق،
فازدادا روايته قوة إىل قوة.
 ) 3أما دعوى معار ته لألحاديث الصحيحة كا ذاب إليه املحقق وغريه؛
فإن املعار ة ال حيكم هبا إال عند تعذر اجلمع بني احلديث وما يظهر لبعض
الناس من التعارض بينه وبني غريه من األحاديث.
والصواب :أنه ال معار ة حقيقة بني اذا احلديث وبني األحاديث الت
يظن أنه يعار ها.
فيُحمل اذا احلديث عىل أن النه فيه ملن يقصد ختصيص يوع السبت
بصيامه ،أما من
قا ال مذي

خيصصه في يتناوله اذا النه .
بعد رواية اذا احلديث:

" اذا حديث حسن ،ومعنى كرااته يف اذا أن خيص الرمل يوع السبت
بصياع؛ ألن اليهود تعظم يوع السبت".
اذا وقد احال األلباين حديث الصاء يف إرواء الاليل ( ،)121/4ويف
الصحيحة ( ،)3101/7ويف صحيح أبي داود املوسع (- 183/7
.)184
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ويظهر من كيع احلافظ ابن حجر يف التلخيص أنه يرمال عف اذا
احلديث ،ومع اذا حكى أن ابن السكن احال اذا احلديث ،وعن عبد احلق
والدارقان رمحا الرواية األوىل.
انظر حديث رقم( )938من التلخيص .
وبناء عىل اذا البيان في يصال إيراد اذه الصحابية يف ضعيف املفاري ؛
ألن حلا حدي ني ،أحدمها عيف ،وعند التأمل ينجرب اذا الضعف با يشهد له،
ال اين واو املنتقد الصواب فيه أنه احيال.
قال أبو عبد الرمحن:
الصاء

.

هل ا وألبيها وأخيها عب اهلل بن بسر صُحبة.
م مجة يف اإلصابة  ،و أس الاابة  ،و االستيعاب  ،وحلا اذا
احلديث الواحد املضارب الذي أعله احلفا يف النه عن الصياع يوع السبت
بالسياق الذي ساقه منه املستدر من مسند أمحد ومعله.ح يثني! ،واستدر
ببعضه عىل بعض!
وليس له أي حجة يق يمها عىل اذا التقسيم ،واا كيع األئمة أن الصاء
ليس حلا إال اذا احلديث.
قا احلافظ يف التقريب  :حلا احبه وحديث.
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يف اوع يوع السبت ،ثم قا :

وأخرج حدي ها أاحاب السنن ،وأك ر النسائ من ختريج طرقه وبيان اختيف
رواته.
قلتُ  :وكذلك أبو نعيم يف معرفة الصحابة  ،ساق اذا احلديث الواحد

يف ترمجة الصاء من عدة طرق.

وقا ابن عبد الرب :روا عن النب

يف النه عن اياع يوع السبت

حدي ها شام .
ب من شدة مة الشيخ ربيع انا يف حتصيل أي استدرا حتى ولو
و َت ْع َج ُ
بخاأ وا ال ،وقد مره ذلك إىل أنه إن

لد ما يستدر به:

 ل مع ما تفرق من األحاديث فيجعلها لواحد  ،كا أسلفنا يف موا ع.
 أو يفرق ما امتمع فيجعل احلديث الواحد لصحايب واحد حدي ني كا
او انا ،ومىض نظائره.
وقو املستدر انا :إين ا ّدعيت اال اراب يف احلديث و أبني اذا
اال اراب.
أقول :قد كفانا بيان ذلك أئمة احلديث وعلله يف بيان ا اراب احلديث،

وقد ذكر الدارقان يف علل احلديث ،رقم ( )4061وأومه االختيف فيه،
وأبان اال اراب فيه اهماع النسائ يف الكربى حتت رقم ( )2772وما بعده
إىل ( ،)2785وقا ااحب عون املعبود حتت احلديث برقم( :)2421وقا
النسائ  :اذه أحاديث مضاربة.

+
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ونقل اذا القو املنذري مؤيدا له ،ونقله اب ُن القيم يف زاد املعاد ص
(.)200
وقا احلافظ يف التلخيص احلبري ( :)939قد أعل حديث الصاء
باملعار ة املذكورة ،أي لألحاديث الصحيحة ،وأعل أيضا باال اراب ،ونقل
قو النسائ  :اذا احلديث مضارب.
وأعله الملاري كا يف سنن أبي داود رقم ( ،)2423فقا  :اذا حديث
محيص ،وقا الاحاوي عقب احلديث  ،من معاين اآلثار :فلم يعده الملاري
حدي ا يقا به ،و عفه.
وأخرج أبو داود يف سننه ( )2424عن األوزاع قا عن اذا احلديث:
ما زلت له كامتا حتى رأيته انترش.
وقا أمحد :كان حييى بن سعيد يتق يه .وقا األثرع :وحجة أيب عبداهلل يف
الرخصة يف يوع السبت أن األحاديث كلها خمالفة حلديث عبداهلل بن برس ،أي
عن أخته الصاء  ،وذكر األحاديث الت خالفها كا يف تهذيب السنن البن
القيم (.)1185/3
وقد اع ض املُ ْستَ ْد ِر عىل ما نقله أبو داود عن مالك قوله :اذا كذب.
قا  :ألن أبا داود

يدر مالكا فبينها مفاوز ،ولعل الذي نقل اذا الكيع

أليب داود غري ثقة.
قلتُ  :قوله" :بينها مفاوز" ،غري احيال فقد روى عنه بواساة القعنب
فا بينها إال راو واحد ،واملُ ْستَ ْد ِر يملعم أن مشايخ أيب داود ثقاا كا نقل

مقرا لكيع احلافظ يف مسند عبد الرمحن بن كعب عن رمل فلاذا يقو انا
لعل الذي نقل اذا الكيع أليب داود غري ثقة خيف ما تقدع دفاعه عن شيوخ

الصامء بنت برس ﮓ

'
(863

أيب داود،ثم أنه قد تناقل اذا اهعي للحديث عن مالك بعد أيب داود أئمة
ك ري ،فنقله احلافظ يف التلخيص احلبري عند حديث الصاء رقم( )939و
يتعقبه ،ونقله اهماع ابن القيم يف زاد املعاد عند احلديث و يتعقبه.
وك ريا ما ترى املستدر ينتقد بتخميناا بعيدة ويبنيها عىل قوله :لعل ،
والظاار  ،وأظن ،وربنا سبحانه يقو ( :ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ).
وتر الدليل
وعارض املستدر النقل أنه منسوخ؛ بأنه البد له من دليلَ ،
الذي أبرزه أبو داود حتت حديث الصاء رقم ( )2421بقوله :اذا احلديث
منسوخ نسخة حديث مويرية ،وساق حديث مويرية بعده.
وأبان احلافظ ومه نسخه يف التلخيص  ،فنقل قو من قا  :يتبني ومه
النسخ فيه ،قا  :قلت :يمكن أن يكون أخذه من كونه
أال الكتاب يف أو األمر ثم يف خخر أمره

كان حيب موافقة

قا  :خالفوام فالنه عن اوع

يوع السبت يوافق احلالة األوىل ،وايامه إياه يوافق احلالة ال انية ،واذه اورة
النسخ واهلل أعلم.اام
وقا الاحاوي :إن اآلثار املروية الت فيها إباحة اوع يوع السبت تاوعا؛
ا أشهر وأظهر يف أيدي العلاء من اذا احلديث الشاذ الذي قد خالفها .وقد
أذن رسو اهلل

يف اوع يوع عاشوراء وحض عليه و يقل إن كان يوع

السبت في تصوموه فف ذلك دليل عىل دخو كل األياع فيه.اام
وقا البيهق يف فضائل االوقات ( :)307إن اال اذا اخلرب.
وقا أبو بكر ابن العريب :وأما يوع السبت فلم يصال فيه احلديث ،ولو اال
لكان معناه خمالفة أال الكتاب .القبس شرح املوطأ ( .)514/2
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وقا ابن حجر يف بلوغ املرام  :رماله ثقاا إال أنه مضارب ،وقد أنكره
مالك ،وقا أبو داود :منسوخ.
وقا يف مو ع خخر :احلديث فيه ا اراب شديد.
ور ّد ابن حجر يف التلخيص احلبري ( )216/2عىل من رمال بعض
األومه يف رواية احلديث قائي :لكن اذا التلون يف احلديث الواحد باهسناد
يوا ن راويه وينبئ بقلة
الواحد مع احتاد املخرج ي

باه ،إال أن يكون من

احلفا املك رين املعروفني بجمع طرق احلديث ،في يكون ذلك داال عىل قلة
باه ،وليس األمر انا كذا بل اختلف فيه أيضا عىل الراوي عن عبداهلل بن برس
أيضا.
وقو املُ ْستَ ْد ِر ":فليس األمر كا قا احلافظ" فإن ثور بن يمليد ثقة
ابط و حيصل عليه االختيف.
قلتُ  :بىل او كا قا احلافظ ،وثور قد حصل عليه االختيف وإليك

بيانه :فرواه عنه :أب و عاام الضحا بن خملد الشيباين عند أمحد ()368/6
والدارم ( )1756وابن خمليمة ( )2163والاحاوي يف شرح معاني األثار
( )80/2والارباين ( )326- 325/24وأبو نعيم يف الصحابة ()3380/6
والبيهق (.)302/4
وسفيان بن حبيب البرصي عند أيب داود( )2421وابن مامه ()550/1
وال مذي( )744والنسائ

( )2763والارباين ( )330/24والبتوي يف

شرح السنة (.)1806
وأابغ بن زيد الوراق الواسا

عند النسائ

( )2762والارباين

( ) 330/24والوليد بن مسلم؛ عند أيب داود ( )2421وابن أيب عاام يف

الصامء بنت برس ﮓ

'
(865

اآلحاد واملثاني ( )3411والارباين ( )329- 325 /24ويف الشاميني
( )434واحلاكم ( )435/1وأبو نعيم يف الصحابة ( ،)3380/6وقد
اختلف فيه عىل الوليد كا سيأيت.
وعبد امللك بن الصباح املسمع البرصي؛ عند النسائ (.)2764
السيناين املروزي؛ عند الارباين(.)330/24
والفضل بن موسى ي
وقرة بن عبد الرمحن بن حيويل املعافري املرصي عند
الارباين(.)330/24
ويف الاريق إليه أمحد بن رشدين شيخ الارباين قا ابن عدي كذبوه.
وعبد الرمحن بن عمرو األوزاع عند متاع ( )653فهذه بدون طريق قرة
سبع طرق إىل ثور ،حدثن خالد بن معدان عن عبد اهلل بن برس عن أخته به.
وخالفهم عبد اهلل بن يمليد املقرئ عند متاع يف الفوائ
ثور به إال أنه قا  :عن أمه ،قالت :سمعت رسو اهلل

( )654فرواه عن

.

وكذا رواه لقان بن عامر متابعا فيه ل ور بن يمليد عىل اذه الاريق وقد
اختلف عنه كا سيأيت.
وخالفهم :عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيع ؛ فرواه عن :ثور عن
خالد عن عبد اهلل بن برس عن النب

.

أخرمه النسائ ( )2761وابن مامه( )1726وعبد بن محيد ( )508وابن
شااني يف الناسخ ( )398وأبو نعيم يف احللية (.)218/5
وتابع عيسى بن يونس عتبة بن السكن الشام قا ثنا ثور به أخرمه متاع
يف الفوائ

(.)655

+
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وقد نقل بعض اذا االختيف ُمقق مسند أمحد من حيث نقل املُ ْستَ ْد ِر

انا ،ومع ذلك يقو املستدر  ":رواه عن ثور مجاعة و خيتلفوا عليه"،
ويقو بعده":و حيصل عليه اختيف"  .فيا سبحان اهلل ما اذا العناد.
 :حديث منسوخ أو شاذ ،ألن األحاديث

وقا العيمة ابن باز
الصحيحة املحكمة قد د ّلت عىل رشعية ايامه مع اجلمعة أو مع األحد يف
غري الفرض ،وا

أحاديث احيحة وك رية ،وفيه علة أخرى أيضا :وا

اال اراب التحفة الكرمية (.)61
قلتُ  :احلديث قد أثبته مجاعة ،وأخذوا به ،لكن اذا الذي قاله اؤالء

احلفا بإعيله وعدع العمل به او الصواب ،وباهلل التوفيق.

)(+++
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" - 274أع فروة األنصارية.
قا اهماع ال مذي

رقم ( )170يف الصية باب ماماء يف الوقت

األو :

حدثنا

أبو عار احلسن بن حريث ،قا حدثنا الفضل بن موسى ،عن

عبد اهلل بن عمر العمري ،عن القاسم بن غناع ،عن عمته أع فروة وكانت ممن
بايع النب

قالت :سئل النب

أي األعا أفضل ،قا  « :الصية أل و

وقتها».اام
وأخرمه أمحد يف املسن

( )374/6وابن أيب عاام يف اآلحاد

واملثاني ( )145/6والارباين يف الكبري (/25رقم  )210والدارقان يف
السنن (/1رقم  )12وأبو داود ( )426باب املحافظة عىل الصية وفيه
عندام مجيعا ،عبداهلل العمر ي؛ واو عيف.
واحلديث قد ا ارب ،فيه القاسم بن غناع ،قا احلافظ اململي

يف

حتفة األشراف رقم ( )18341بعد أن نقل اال اراب يف احلديث ،قا
وا اربوا يف اذا احلديث ،وكذا قا يف ترمجة ،القاسم بن غناع من تهذيب
الكمال نقي ،عن ال مذي ،وقا ابن عبد الرب يف االستيعاب رقم (،)3628
وقد قا بعضهم يف أع فروة اذه األنصارية واو وام وإنا ماء ذلك،
واهلل أعلم ،ألن القاسم بن غناع األنصاري ،يقو يف حدي ها مره ،عن مدته

+
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الدنيا وعن مدته القصوى ،ومره عن بعض أمهاته ،عن عمة له والصواب
ماذكرنا.اام
وتعقبه احلافظ يف اإلصابة  ،فق ا يف ترمجة أع فروة بنت أيب قحافة،
وقيل :ا

الت

روا احلديث يف فضل الصية أو الوقت ،واو ظاار

انيع بن السكن ورمال ابن عبد الرب وفيه نظر ،والرامال أ ا غرياا فقد مملع
[ ]1

ابن منده بأن ابنت أيب قحافة حلا ذكر وليس حلا حديث وراوية حديث الصية

أنصارية ،فأن مدار حدي ها عىل القاسم بن غناع وا مدته أو عمته عىل
اختيف الرواة عنه يف ذلك فه عىل كل حا ليست أخت أيب بكر الصديق،
قاله ابن االثري.اام املراد
وللحديث شواهد بهذا اللفظ؛ ال يثبت منها شيء وكلها كسراب بقيعة.
منها :حديث ابن مسعود وزيادة أو غري ُمفوظه ،كا يف الفتح  ،عند
حديث رقم ( 257ج  )9/2قا  :اتفق أاحاب شعبة عىل اللفظ املذكور يف
الباب « :عىل وقتها» ،وخالفهم عيل بن حفص ،واو ادوق ،فقا  « :الصية
أ و وقتها» ،وقا الدارقان  :ما أحسبه حفظه ،وقا النووي يف شرح املهذب :
إن لفظة« :أو »

عيفة ،وقا احلافظ :يف الباب ،عن مرير ،وابن عباس،

وعيل وأنس ،وأيب ُمذورة ،وأيب اريرة .اام املراد
فحديث مرير رواه ،الدارقان ( ،)249/1وابن اجلوزي يف التحقيق
( )286/1بلفظ « :أو الوقت ر وان اهلل  ،ووسط الوقت رمح ة اهلل  ،وخ خر
[  ]1علق املُ ْس َت ْد ِر بقوله  :كذا ،والصواب :وراوية اذا احلديث.
قلتُ  :كذا اوب املُ ْس َت ْد ِر وتصويبه خاأ ،والصواب :وراوية حديث الصية  ،كا ذكرنا.
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الوقت عفو اهلل» وفيه :عبيد بن القاسم كذاب .وفيه :من اليعرف ،وبنحوه من
حديث أيب ُمذورة وفيه :إبراايم بن زكريا العجيل متهم.
وحديث ابن عباس أخرمه البيهق يف اخلالفيات  ،كا يف التلخيص ،
وفيه :نافع أبوارممل ،م و .
وحديث أيب اريرة معلو  ،كا يف التلخيص ،

وانظر

سنن

ال ارقطين ( ، )259- 245 /1فقد ذكر عددا من األحاديث كلها عيفة كا
تقدع .
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
 - 1حديث أع فروة إسناده عيف ،ال شك يف عفه ،ومتنه يصال بشوااده
الصحيحة الت تعضده.
وليس من رشط الشوااد أن تاابق ما تشهد له لفظا ،فيكف املاابقة يف
املعنى.
وقولك " :وللحديث شوااد هبذا اللفظ الي بت منها يشء وكلها كرساب
بقيعة " كيع رديء ال يليق.
 - 2احال اذا احلديث بشوااده عدد من العلاء.
واححه ابن امللقن يف الب ر املنري ( )610- 605/2من حديث
عبد اهلل بن مسعود

 ،وساق له شوااد ،وذكر أن ابن خمليمة وابن حبان يف

صحيحيهما واحلاكم يف مست ركه

ويف علوم احل يث  ،والبيهق

+
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يف

سننه و خالفياته

وغريام رووه باألسانيد الصحيحة الت ال ماعن

ألحد فيها.
وساق حديث أع فروة وغريه يف الشوااد حلديث ابن مسعود

.

واذا كيع ابن امللقن باوله:
قا يف الب ر املنري (:)610- 605/2
حل ِديث األو  :أَنه
"ا َ

ِ
ألو
ُسئ َل :أَي ْاألَ ْع َا أفضل؟ َف َقا َ  « :الص َي ة ّ

َو قت َه ا» .
حل ِديث أَاله ِيف الصَّحِيحَيْنِ من َح ِديث ُش ْعبَة َعن ا ْل َولِيد بن
َا َذا ا َ
ِ
َقا َ « :قلت:
اينَ ،عن عبد اهلل بن َم ْس ُعود
ا ْل َ
عيملارَ ،عن (أيب) َع ْمرو الش ْي َب ّ
ىل ( َوقت َها) » .
اىل؟ ( َقا َ )  « :الص َية َع َ
َيا َنبِ اهلل ،أَي ْاألَ ْع َا أحب إِ َىل اهلل َ -ت َع َ
قلت :ثم أَي؟ َقا َ « :بر الْ َوالِدين» .قلت :ثم أَي؟ َقا َ ْ ِ « :
اجل َه اد ِيف َس بِ يل اهلل».
َقا َ َ :حد َثن ِهبن َو َلو استملدته لملادين» .
لو ْق ت َه ا ) » َو ِيف لفظ:
َو ِيف لفظ :أَي ْاألَ ْع َا أفضل؟ َقا َ  « :الص َي ة ( َ
َيا َنبِ اهلل ،أَي ْ َ
األ ْع َا أقرب إِ َىل ْ
اجلنة؟ َقا َ  « :الص َي ة َع َىل مواقيتها » ...
حل ِديث.
ا َ
َو َر َوا ُه بِ َل ْفظ املُ َصنّف (من َا َذا ا ْل َو ْمه) الد َار ُقاْنِ ّ ِيف سنَنه َوا ْبن ُخ َمل ْي َمة
احل ِ
اكم ِيف مُسْتَ ْركه و عُلُوم احلَ ِيث ،
َوا ْبن ح َبان ِيف صَحِيحَيْهِمَا َو ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
يحة التِ َال
مها) بِ ْاألَ َسانيد الصح َ
َوا ْلبَيْ َهق ّ ِيف سنَنه و خالفياته ( َو َغري َ
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ِ
ِ
هب ِذ ِه الل ْفظَة ُع ْ َان بن (عمر)
ماْعن ألحد في َهاَ ،قا َ أَ ُبو َحاتم بن حبَان :تفرد ِ َ
َي ْعنِ ( َر ِاويه) َعن َمالك (بن متو َ ،عن ا ْل َولِيد) .
احل ِ
اكم من طَ ِريق َع ّيل بن َح ْفص املَْ َد ِائنِ َ ،عن ُش ْع َبة،
قلت :قد أخرم َها ْ َ
ِ
اينَ ،عن أيب َم ْس ُعود ( َ )1ك َا َسيَأْ ِيت.
َعن أيب ا ْل َ
عيملارَ ،عن أيب َع ْمرو الشيْبَ ّ
َقا َ ا ْلبَيْ َه ِق ّ ِيف خالفياته َ :و ِر َوا َية ُع ْ َان بن عمرَ ،عن َمالك بن متو ،
خ ِاري ومسلم َع َىل ِ
اال ْحتِ َجاج بِ ِهَ ،و ُا َو
َعن ا ْل َولِيد بن ا ْل َ
عيملار َم ْقبُو َلة ،فقد ا ّتفق البُ َ ّ َ ُ
ِ
ممن َال يشك َحد َثن ( ِ )2يف ثقتهَ .قا َ َ :وقد َتابعه َع ّيل بن َح ْفصَ ،عن ُش ْعبَة
( َفذكره) َو َلفظه « :الص َية ِيف أو َوقت َها» َو ِيف خخر « :الص َية أو َوقت َه ا» ثم َقا َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
احتج ُمسلم
ُر َواة َا َذا احلَديث كلهم ث َقاا؛ َفإِن حجاج بن الشاعر َحافظ ث َقةَ .و ْ
بعيل بن َح ْفصَ ،وا ْل َبا ُقو َن ُمتفق ( َع َىل) ثقتهمَ ،قا َ َ :و َر َوا ُه غنْدرَ ،عن ُش ْع َبةَ ،عن
ِ
اين حيدث َعن رمل من أَ ْا َحاب النبِ
عبيد املْكتبَ ،عن أيب َع ْمرو الشيْبَ ّ
م لهَ ،و ُا َو عبد اهلل بن َم ْس ُعود بِ َي ّ
شك فِ ِيه ،ثم َساقه بِ َل ْفظ « :الص َي ة ِيف أو
َو قت َها» َو ِيف لفظ« :أَي ا ْل َع َمل أفضل؟» َقا َ ُش ْعبَة :أَو َقا َ « :أفضل الْعَ َمل الص َي ة
َع َىل َو قت َه ا» .
َقا َ َ :و َر َوا ُه َعن ُع ْ َان بن عمر ْ
ُمَمد بن
احلسن بن مكرع ا ْل َبملارَ ،و َتابعه ُ
بشار ِيف َا ِذه الل ْفظَةَ ،و ُا َو َا ِحيال َع َىل َرشط البُ َ
خ ِار ّي َو ُمسلم؛ ِألَن ُر َواته ُمتفق

( )1كذا ،والصواب( :ابن مسعود).
( )2كذا ،والصواب(:حدي ).
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مها َوعند ا ْل ُف َق َهاء إِذا ا ْن َضم إِ َىل
َع َىل عدالتهمَ ،و ي
المل َيا َدة من ال ي َقة َم ْقبُو َلة عنْد َ
ِر َوا َيته َما (يؤكداا) َوإِن كَا َن ال ِذي َيأْ ِا بِ ِه َأك ر عددا.
احل ِ
َو َقا َ
ُم ْ ُفو َ ،ر َوا ُه
اكم ِيف عُلُوم احلَ ِيث َ :اذ َح ِديث َا ِحيال َ
َْ
مجَا َعة من أَ ِئمة املُْسلمني َعن َمالك بن متو َ ،وك ََذلِ َك َعن ُع ْ َان (بن عمر)
ُمَمد بن بشار َو ْ
احلسن بن مكرع ،ومها
َو يذكر أو ا ْل َو ْقت فِ ِيه غري بن َْدار ُ
ثقتان ( . )1
ىض و ( َك َا) ستعلمه من ك ََيمهَ ،و َقا َ ِيف
مها َك َا َم َ
قلت :قد ذكره َغري َ
ذكراا ُع ْ َان بن
المل َيا َدة
األَرْبَعني الَّتِي خرجها فِي شعار أهل احلَ ِيث َ :ا ِذه ي
َ
خيرما ُه) َ -ي ْعنِ  :البُ َ
خ ِار ّي
عمرَ ،عن َمالك بن متو َ ،و ِا َم ْقبُو َلة ِمنْ ُهَ ،وإِن (
َ

المل َيا َدة من ال ي َقة َم ْقبُو َلةَ ،و َقا َ ِيف مُسْتَ ْركه :
بها أَن ي
( َو ُمسلا) َ -فإِن َم ْذ َا َ
ِ
هب َذا الل ْفظ) بِ ُم َحمد بن بشار بن َْدار َعن ُع ْ َان بن عمر،
َا َذا َحديث يعرف ( ِ َ
احلفا املتقنني ْاألَ ْثباا .ثم ساقه بِإِسن ِ
َو ُبن َْدار من ْ
َاد ِه ( َعنْ ُه َا) ثم َقا َ  :فقد
َ
ْ
َ
احت َا ِذه الل ْفظَة بِا يت َفاق (ال قتني) بن َْدار َو ْ
احلسن بن مكرع َع َىل روايتها َعن
ِ
خ ِ
خيرما ُه.
ني َو
َ
ُع ْ َان بن عمرَ ،و ُا َو َاحيال َع َىل َرشط الش ْي َ ْ
احلجاج بن الش ِ
ِ
حل ِديث َش َو ِااد ِمنْ َها َما َر َوا ُه ( ْ
اعر .ثم َساقه َعن ُه
َقا َ َ :وحل َ َذا ا َ
حل ِديث مجَا َعة َعن ُش ْعبَة [ َو يذكر َا ِذه الل ْف َظة] غري
ثم َقا َ َ :ر َوى َا َذا ا َ
ِ
احتج ُمسلم بعيل بن َح ْفص املَْ َد ِائنِ َ .و ِمنْ َها
حجاج .و) حجاج َحافظ ث َقةَ ،وقد ْ
( )1معرفة علوم احل يث (ص  )131يف النوع احلا دي وال يثني ،وانظر تصحيحه حلذا احلديث يف
املُ ْس َت ْد ِر (.)189- 188/1
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اين َعن رمل من أَ ْا َحاب النبِ
 ...احلَ ِديثَ ،و َا َذا
َما َر َوا ُه أَ ُبو َع ْمرو الشيْبَ ّ
ِ ِ
ِ
اينَ ،و ِمنْ َها
الرمل ُا َو عبد اهلل بن َم ْس ُعود ِه ْ َ
مجاع َ
الرواة فيه َع َىل أيب َع ْمرو الش ْي َب ّ
َما َر َوا ُه َي ْع ُقوب بن ا ْل َولِيدَ ،عن عبيد اهلل (  )1بن عمرَ ،عن َنافِعَ ،عن ا ْبن عمر
َم ْر ُفوعا « :خري ْاألَ ْع َا الص َية ِيف أو َو قت َه ا» (ثم) َقا َ َ :ي ْع ُقوب َا َذا شيخ من
أال المْ َم ِدينَة ،سكن َب ْت َدادَ ،و َليْ َس من َرشط َا َذا ا ْلكتاب ،إِال أَن َل ُه َشاادا َعن
ُس ِئ َل :أَي
عمري) َعن َنافِعَ ،عن ا ْبن عمر «أَن َر ُسو اهلل
(عبيد اهلل بن عمر ا ْل
ّ
ا ْل َع َمل أفضل؟ َقا َ  « :الص َي ة ِيف أو َو قت َه ا» َو ِمنْ َها َما َر َوا ُه (عبد اهلل) بن عمر
ا ْلعمريَ ،عن ا ْل َق ِ
الد ْن َياَ ،عن مدته أع َف ْر َوة -
اسم بن َغناعَ ،عن مدته أع أَبِيه ُّ
ّ
وكَا َنت ِ
َومن المْم َه ِ
ام َراا األو « -أَ ا َس ِمعت النبِ
ممن َبا َيعت النبِ
َ
ُ
َ
َو ُس ِئ َل َعن أفضل ( ْ َ
لو ْق ت َه ا» .
األ ْع َا ) َف َقا َ  « :الص َي ة َ

ثم َقا َ َ ( :ا َذا) َح ِديث َر َوا ُه الل ْيث بن سعد ومعتمر بن ُس َل ْي َان وقملعة بن
ُمَمد بن برش ا ْلعبديَ ،عن (عبيد اهلل) بن عمرَ ،عن ا ْل َق ِ
اسم بن َغناع .ثم
َْ
ُس َو ْيد َو ُ ّ
حييى بن ِ
ِِ
معني أَنه َقا َ  :قد َر َوى عبد اهلل بن عمر َعن
َر َوى بِإِ ْسنَاده َعن َ ْ َ
ا ْل َق ِ
اسم بن َغناع َو يرو َعن ُه أَ ُخو ُه عبيد اهلل بن عمر.
َقا َ ا ْلبَيْ َه ِق ّ ِيف خالفياته َ :و ُر ِو َي َعن أيب ُا َر ْي َرة َم ْر ُفوعا َم ْعنَى َما ُر ِو َي
َعن ا ْبن عمرَ .قا َ ا ْبن َمن َْده ِيف مستخرجه َ :و َر َوا ُه ا ْبن َعباس َو َمابِر َأ ْيضا.

( )1كذا ،والظاار أنه :عبد اهلل بن عمر.
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احلمدَ ،وسمعت ك ريا من ُف َق َهاء
قلت :فقد َاال احلَديث بشوااده َوهلل ْ َ
َزماننَا يالق الضعف َع َىل ا َذا ا ِ
هب َذا الل ْفظَ ،و ُا َو َع ِجيب ِمنْ ُهمَ ،و َك َأن ُه
َ
ْ
َ ُ
حلديث ِ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
تشهد بِ ِه
اس ْ
ا ْستَقر ِيف ذانهم َت ْضعيف ال ي ْ مذ ّي َل ُه من َحديث أع َف ْر َوة الذي ْ
احل ِ
اكمَ ،و ُا َو َع ِجيب؛ َفإِن الض ِعيف َال ي ْق َدح ِيف الص ِحيالَ ،فإِن ُه ملا َر َوا ُه َقا َ  :إِنه
َْ
عمري َو َليْ َس بِا ْل َق ِو ّي ( ِعنْد)
َح ِديث َال ْير َوى إِال من َح ِديث عبد اهلل بن عمر ا ْل
ّ
ِ ِ
أال احل ِديث ،وا اربوا ِيف ا َذا ا ِ
حي َيى بن سعيد من
َ
حلديثَ ،وقد تكلم فيه َ ْ
َ
َ
قبل حفظه.
عمريَ ،ليْ َس
قلتَ :و َقوله (إِنه) َال ْير َوى إِال من َح ِديث عبد اهلل بن عمر ا ْل
ّ
بجيد ِمنْ ُه؛ فقد ُر ِو َي من َح ِديث أَ ِخيه عبيد اهلل أَ ْيضا َك َا أسلفناه من ِر َوا َية
ِ
ِ
ْ ِ ِ
احل ِ
اكمَ .و َقا َ
احلافظ يَاء الدين ِيف « ْاألَ َحاديث املختارة» إِن الد َار ُقاْن ّ
َ
َْ

ُم ْ ُفو َعنْ ُه َا.
أخرمه من َا َذا ا ْل َو ْمه أَ ْيضاَ ،و ُس ِئ َل َعن ُه الد َار ُقاْنِ ّ َف َقا َ  :إِنه َ
َوأخرج الشافِ ِع ِيف ا ْل َق ِديم َح ِديث أع َف ْر َوة أَ ْيضاَ ،وك ََذا أَ ُبو َد ُاودَ ،وأ ْغرب ا ْبن
أخرمه ِيف سنَنه الصِّحَاح املأثورة ووقع أليب ا ْل َق ِ
اسم الا ِ
اين ِيف
َ َ
السكن َف ْ ُ
ََ
رب ّ
حل ِديث يروه َعن عبد اهلل إِال قملعة بن ُس َو ْيدَ ،وقد
أَوسط معامجه أَن َا َذا ا َ
تقدع من ِر َوا َية َغريه؛ َعن ُه فاستفده".
أقول:
وأورد احلافظ ابن حجر حديث ابن مسعود

 « :أفضل األعا الصية

يف أو وقتها» ،يف بلوغ املرام حديث (.)159
واححاه ،وأاله يف الصحيحني .
وقا " :رواه ال مذي واحلاكم
ّ
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واذا منه اع اف بصحة اذا احلديث.
وأورده األلباين حديث أع فروة يف صحيح أبي داود

املوسع

برقم( ،)453واححه بشوااده ،مع اع افه بضعف إسناده ،وأورد حديث ابن
 « :أفضل األعا الصية يف أو وقتها» ،واححه ،وذكر أن

مسعود

احلاكم احال اذا احلديث ووافقه الذاب  ،ثم قا " :وأخرمه ابن حبان وابن
خمليمة أيضا يف صحيحه كا يف الفتح (.)8/2
واو يف الصحيحني وغريمها بلفظ« :عىل وقتها» واملعنى واحد عندنا
واهلل أعلم".
قال أبو عبد الرمحن:
أع فروة

.

حديثها ،قا اهماع ال مذي

يف كتاب الصية من جامعه :

باب ما ماء يف الوقت األو رقم ( :)170حدثنا أبو عاره احلسن بن
حريث قا

حدثنا الفضل بن موسى ،عن عبداهلل بن عمر العمري ،عن

القاسم بن غناع ،عن عمته أع فروة -وكانت ممن بايع النب
النب

أي األعا أفضل؟ قا  « :الصية ألو وقتها».

 -قالتُ :سئل

يذكر حلا احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )18341غري اذا
احلديث ،وذكراا ابن اجلوزي يف كتابه تلقيح فهوم أهل األثر من أصحاب
احل يث الواح .
وذكراا ابن حملع يف أفراد كتاب أمساء الصحابة الرواة  ،وقا احلافظ
ابن حجر يف التقريب  :احابية حلا حديث يف فضل الصية أو الوقت.
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وحديثها هذا بلفظ « :الصالة يف أول وقتها» ضعيف فيه علل:
األوىل :عب اهلل بن عمر العمري ،قا احلافظ يف التقريب  :عيف.
الثانية :اال اراب ،فالقاسم بن غناع ،قا احلافظ يف ترمجته :روى عن
عمته أع فروة ،وقيل :عن بعض أمهاته عن أع فروة ،وقيل :عن مدة له عن مدته
أع فروة يف فضل أو الوقت.
روى عنه الضحا بن ع ان وعبيد اهلل وأخوه عبداهلل ،روى له أبو داود
وال مذي ،وقا  :ا اربوا يف اذا احلديث.
قلتُ  :نص كيع ال مذي؛ قا  :حديث أع فروة ال يروى إال من حديث

عبداهلل العمري ،وليس او بالقوي عند أال احلديث وا اربوا عنه يف اذا
احلديث.
وقا

العقييل يف ترمجته من الضعفاء رقم ( : )1536يف حدي ه

ا اراب وذكر حدي ه اذا.
ونقل اذا القو عنه احلافظ الذاب يف ترمجته من امليزان  ،وذكر حدي ه،
اذا وذكر البخاري يف التاريخ الكبري ( )171/7حدي ه اذا و يذكر فيه
مرحا وال تعديي ،وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )116/7و
يذكر فيه مرحا وال تعديي.
وقا احلافظ يف التقريب  :ادوق مضارب احلديث.
ونقل احلافظ اململي يف ترمجته من تهذيب الكمال قو ال مذي:
وا اربوا يف اذا احلديث و يتعقبه.
و نر أحدا وثق القاسم بن غناع ،غري أنه نقل ذكر ابن حبان له يف ال قاا.
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وقا ابن رمب يف فتح الباري ( )32/3حتت احلديث رقم (:)527
ذكر حديث أع فروة وقا  :وإسناده مضارب ،وذكر قو ال مذي والعقييل فيه.
وحديث ابن مسعود أخرمه البخاري يف صحيحه باب فضل الصية
لوقتها رقم ( )527فقا  :حدثنا أبو الوليد اشاع بن عبدامللك ،يف التوحيد باب
وسمى النب

الصية عمي برقم ( ،)1534فقا  :حدثنا سليان واو ابن

حرب ،وأخرمه مسلم يف صحيحه كتاب اهيان حتت رقم ( ،)85فقا :
حدثنا ُممد بن بشار قا

حدثنا ُممد بن معفر  ،وأخرمه أمحد

يف املسن ( )5/7رقم ( )3890فقا  :حدثنا عفان بن مسلم  ،والبتوي
يف شرح السنة ( )4176/2من طريق عيل بن اجلعد.
وابن حبان يف صحيحه رقم ( )1475فقا  :حدثنا الفضل بن احلباب
اجلمح قا حدثنا أبو الوليد الاياليس وُممد بن ك ري العبدي وحفص بن
عمر احلويض  ،وأبو يعىل رقم ( )5283فقا  :حدثنا أبو خي مة قا حدثنا
عبدالرمحن واو ابن مهدي ،وأخرمه الدارقان ( )247- 246/1واحلاكم
( ، )189/1من طريق ُممد بن امل نى عن ُممد بن معفر ،والنسائ يف
اجملتبى رقم ( )611قا  :حدثنا عمرو بن عيل قا حدثنا حييى ،والاحاوي
يف شرح شكل اآلثار رقم ( )2125من طريق خدع بن أيب إياس ،وأبو داود
الاياليس رقم ( ، )370فهؤالء اثنا عرش إماما ،ال عىل سبيل احلرص وام:
*اشاع بن عبد امللك الاياليس.

*سليان بن حرب.

*ُممد بن معفر والراوي عنه بندار.

*عفان بن مسلم.

*-
1
عيل بن اجلعد.

*-
2
ُممد بن ك ري العبدي.

-3

-4

+
)878
*حفص بن عمر احلويض.

*عبدالرمحن بن مهدي.

5
*-حييى بن سعيد القاان.

*-
6
خدع بن أيب إياس.

*-
7
أبو داود الاياليس.

8
*و -حجاج املصييص عند أمحد

.)4186
 - 9كلهم رووا احلدي ث عن شعبة عن (
العيملار عن أيب عمرو الشيباين
الوليد بن
؛ أي العمل
واو سعيد بن إياس عن ابن مسعود 10قا : -سألت النب
أفضل؟ ،ويف لفظ :أحب إىل اهلل؟ قا  « :الصية عىل وقتها»  ،ويف لفظ:
« لوقتها»  .وتابع شعبة عىل اذه الرواية عدد من األئمة.
وحلذا قا احلافظ بن حجر يف فتح الباري ( )9/2حتت احلديث رقم
(.)527
تنبيه:
اتفق أاحاب شعبه عىل اللفظ املذكور واو قوله « :عىل وقتها»،
وخالفهم  :عيل بن حفص واو شيخ ادوق من رما مسلم فقا « :الصية يف
أو وقتها».
أخرمه احلاكم والدارقان والبيهق من طريقه ،قا الدارقان  :ما أحسبه
وتتري حفظه.
حفظه ،ألنه كرب ّ
ورواه احلسن بن عيل املعمري يف اليوم والليلة عن ُممد بن امل نى
عن غندر عن شعبه كذلك.
قلتُ  :وكذلك رواه ُممد بن بشار عن غندر عن شعبه كا تقدع

يف صحيح مسلم .
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قا الدارقان  :تفرد به املعمري؛ فقد رواه أاحاب أيب موسى أي:
العنملي ،عنه بلفظ :عىل وقتها.
ثم أخرمه املحاميل عن أيب موسى كرواية اجلاعة  ،واكذا رواه
أاحاب غندر عنه ،والظاار أن املعمري وام فيه ،ألنه كان حيدث من حفظه ،
وقد أطلق النووي يف رشح املهذب أن رواية « :يف أو وقتها» عيفة.
لكن حلا طريق أخرى أخرمها ابن خمليمة يف صحيحه (،)327
واحلاكم ( )686وغريمها من طريق ع ان بن عمر عن مالك بن متو عن
الوليد ،واو ابن العيملار عن الشيباين عن عبداهلل بن مسعود بلفظ  « :يف أو
وقتها».
وتفرد ع ان بذلك  ،واملعروف عن مالك بن متو كرواية اجلاعة  ،كذا
أخرمه املصنف ،أي البخاري رقم ( )2782من صحيحه  ،قا  :وكأن َمن
روااا كذلك ظ ّن أن املعنى واحد.اام كيع احلافظ.

فكيف يقال  :إن احلافظ اع ف بصحة اذا احلديث بمجرد الظن مع اذا
البيان الوا ال.
قلتُ  :قا ابن حبان عقب احلديث رقم ( )1477من صحيحه  :تفرد

به ع ان بن عمر .وقا اخلايب يف الكفاية قوله يف أو وقتها زيادة ال نعلم
روااا يف حديث ابن مسعود إال ع ان بن عمر عن مالك بن متو وكل الرواة
قالوا عن مالك « :الصية لوقتها».
قلتُ  :ع ان بن عمر او ابن فارس العبدي ،قا احلافظ يف التقريب :

ثقة كان حييى بن سعيد ال ير اه.
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ف ُعلم بذلك شذوذ لفظة « :أو وقتها» يف حديث ابن مسعود.
رقم (3890

وانظر بعض طرقه بلفظ « :عىل وقتها» يف مسن أمح
و 3973و 3998و 4186و 4223و 4243و 4285و.)4313

ونقل البيهق أن ك ريا من فقهاء زما م يالق الضعف عىل احلديث الذي
بلفظ«:أول وقتها»  ،وتقدع نقل كيع احلافظ يف إعي احلديث يف فتال
البخاري.
ويم ل به يف كت ب املصالال لم :زيادة ال قة الشاذة كا يف ت ريب الراوي
يف النوع السادس عرش :معرفة زيادة ال قة وحكمها.
والنووي مع قبوله لمليادة ال قة الذي يكرره يف شرح صحيح مسلم ك ريا،
لكن اذه المليادة او ممن عفها كا سبق.
واحلاصل:
أ ا إن كانت ترادف لفظ « :الصية عىل وقته ا» املتفق عليه ،فهذا اللفظ
الصحيال « :عىل وقتها» يتن عنها با ال حيتاج إىل اللفظ املعل ،وإن كانت
ختالفه كا او الواقع؛ فه شاذة  ،ورواية  « :الصية لوقتها» مقدمة عليها.
وحلذا اختاراا البخاري ومسلم يف صحيحيهما  ،وأعر ا عن رواية :
وبوب البخاري باب فضل الصية لوقتها.
« ألو وقتها»ّ .
وقد ماء احلديث هبذا اللفظ عن خخرين لكنه عيف مدا ال يرتق إىل
االحتجاج كا ذكرنا يف ضعيف املفاري  ،ومن ذلك حديث ابن عمر عفه
احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام  ،وأبان علته الدارقان

يف العلل رقم

( ،)2748كا أبان علة حديث أع فروة يف العلل رقم (.)4125
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" - 276أع املنذر بنت قيس.
رقم ( )3856يف كتاب الاب باب احلمية:
قا اهماع أبوداود
حَدَّثَنَا َا ُارو ُن ْب ُن َع ْب ِد اهلل َ ،حد َثنَا أَ ُبو َد ُاو َدَ ،وأَ ُبو َع ِام ٍر َو َا َذا َل ْف ُظ أَ ِيب َع ِام ٍر،
مح ِن ْب ِن َا ْع َص َع َة األَ ْن َص ِار ييَ ،ع ْن
وب ْب ِن َع ْب ِد الر ْ َ
َع ْن ُف َل ْي ِال ْب ِن ُس َل ْي َا َنَ ،ع ْن أَ ُّي َ
يع ُقوب ب ِن أَ ِيب يع ُقوبَ ،عن أُع المْمن ِْذ ِر بِن ِ
ْت َق ْي ٍ
ت َد َخ َل َع َيل
س األَ ْن َص ِاري ِةَ ،قا َل ْ
َْ َ
َْ َ ْ
ْ ي ُ
ِ
ِ
ِ
يل َناق ٌهَ ،و َلنَا َد َوايل ُم َعل َق ٌة َف َقا َع َر ُسو ُ اهلل
َر ُسو ُ اهلل
يلَ ،و َع ي
َو َم َع ُه َع ي
ي ُقو ُ لِع ِيل « م ه إِن َك َن ِ
ِ
اق ٌه».
يل لِ َيأْ ُك َلَ ،فاَ ِف َق َر ُسو ُ اهلل
َ ٍّ َ ْ
َ
َيأْ ُك ُل منْ َها َو َقا َع َع ي
ِ
َ « :ي ا
ت بِ ِه َف َقا َ َر ُسو ُ اهلل
ت َش ِعريا َو ِس ْلقا َف ِجئْ ُ
ت َو َانَ ْع ُ
يلَ .قا َل ْ
َحتى كَف َع ي
َع ِ ِ
ب ِم ْن َا َذ ا َف ُه َو أَ ْن َف ُع َل َك».
يل أَ ا ْ
ُّ
وسنده

عيف؛ فيه فليال بن سليان عيف ،وباق رماله ُمتج هبم .

وأيوب بن عبد الرمحن ادوق .ويعقوب بن أيب يعقوب ادوق لكن روى
عن أع املنذر وال ندري سمع منها أع ال.
وأخرمه أمحد يف املسن ( )364/6والارباين يف الكبري ()258 /25
واحلاكم ( )204 /4من طريق فليال به .

+
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وقد اختلف عىل فليال يف احلديث أ يضا ،فرواه احلاكم عن زيد بن احلباب،
عن فليال ،عن أيوب ،عن يعقوب ،عن أع مبرش ورواه أبو داود وأبو عامر ،عن
فليال به ،عن أع املنذر.
قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
 - 1لقد ّعف احلجوري اذا احلديث عن أع املنذر

بفليال ،واو

كا قا احلافظ :ادوق ك ري اخلاأ.
- 2شكك يف ساع يعقوب بن أيب يعقوب من أع املنذر
عجيب ،فهذه كتب املراسيل
الرما

تهذيب الكمال

 ،واذا يشء

يذكر فيها يعقوب بن أيب يعقوب ،واذه كتب

و تذهيب التهذيب

و تهذيب التهذيب كلها

فيها أن يعقوب بن أيب يعقوب روى عن أيب اريرة وعن أع املنذر.
- 3لفليال متابع أقوى منه كا يف معرفة الصحابة أليب نعيم.
إذ أورد أبو نعيم اذا احلديث يف معرفة الصحابة ( )3566/6يف
ترمجة أع املنذر برقم( )4185بإسناده إىل فليال بن سليان ،به.
ثم عقبة بقوله " :ورواه ابن أيب فديك ،عن ُممد بن حييى األسلم  ،عن
أب يه ،عن يعقوب بن أيب يعقوب نحوه".
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وابن أيب فديك او ُممد بن إساعيل املدين ادوق ،وُممد بن
حييى

( )1

األسلم ادوق ،قا فيه احلافظ" :ادوق" ،وقا الذاب " :ثقة".

وأبوه سمعان أبو حييى ،قا فيه احلافظ" :ال بأس".
ووثقه ابن حبان كا يف تهذيب الكمال  ،واحال له ال مذي حدي ا يف
املسجد الذي أسس عىل التقوى حديث(.)323
فاحلديث حسن ،بل او فوق احلسن ،وقد حسنه األلباين يف الصحيحة
( )59من طريق :فليال بن سليان ،وإذا انضم إليه اذا يتقوى.
وإذن في يصال إيراده يف ضعيف املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
أع املنذر.
يذكر حلا احلافظ اململي

يف حتفة األشراف رقم ( )18362غري

اذا احلديث الذي أوردناه يف ضعيف املفاري .
وقد أخرمه أبو داود رقم ( )3856وابن مامه ( ،)3442وأمحد
يف املسن

( )364/6وغريام من طريق فليال بن سليان ،وقا ال مذي :ال

نعرفه إال من حديث فليال بن سليان.

( )1كذا يف املعرفة  ،والصوابُ(:ممد بن أيب حييى) ،كا يف التهذيبني و التقريب  ،والظاار أن
السقط من النساخ أو الاابع.

+
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قلتُ :يرويه فليال عن أيوب بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن أي اعصعة،

عن يعقوب بن أيب يعقوب عن أع املنذر ...احلديث.
وهو حديث ضعيف فيه علل:
األوىل :فيه فليح واو عيف.

قا احلافظ يف التقريب  :ادوق ك ري اخلاأ ،ونقل الكيع فيه يف
مقدمة الفتح ثم قا  :روى له مسلم حدي ا واحدا واو حديث اهفك ،قا :
و

يعتمد عليه البخاري اعتاده عىل مالك وابن عيينة ،وأضاهبا ،وإنا

أخرج له أحاديث أك راا يف املتابعاا وبعضها يف الرقائق.اام
ومعلوع أن البخاري ينتق من أحاديث من أخرج له ممن عف ،كا او
حا ف ليال وإساعيل بن أيب أويس ونحومها.
وأيوب بن عب الرمحن :روى عنه مجع و يوثقه معترب .فلم يذكر احلافظ
يف التهذيب معتربا وثقه ،وإنا قا  :ذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقا  :له
عندام حديث واحد.
ويعقوب بن أبي يعقوب :او املدين قا احلافظ يف التقريب  :ادوق
ونقل احلافظ القو بأنه ادوق عن أيب حاتم تبعا للحافظ اململي يف تهذيب
الكمال  ،وقد ترمم له ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل ( )217/9رقم
( ، )905فقا  :يعقوب بن أيب يعقوب املدين روى عن أيب اريرة روى عنه
أيوب بن عبدالرمحن بن أيب اعصعة ،سمعت أيب يقو ذلك .
وقا البخاري يف التاريخ الكبري ( )391/8رقم ( :)3445يعقوب بن
أيب يعقوب األنصاري عن أيب اريرة روى عنه أيوب بن عبد الرمحن ،يعد يف
أال املدينة ،و يذكرا فيه مرحا وال تعديي.
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وال ذكرا له ساعاعن أع املنذر ،حلذا قلت :ال أدري أسمع منها أع ال.
فتعقب املستدر بقوله :فهذا تهذيب التهذيب و تهذيب الكمال فيها
أن يعقوب بن أيب يعقوب روى عن أيب اريرة وأع املنذر.
قلتُ :جمرد اذا يف اذا احلديث هبذا السند ال يكف يف ساعه ال سيا

والبخاري وابن أيب حاتم

يذكرا له حتى الرواية عنها بله الساع ،مع اعتناء

البخاري يف تارخيه بذكر الساع ملن له ساع من الرواة؛ فهذا مربر قويل ال
ندري سمع منها أع ال .
واع اض املستدر غري سديد ،فليست اذه الرواية املذكورة ليعقوب عن
أع املنذر يف صحيح البخاري  ،وال مسلم  ،بل ا يف إسناد عيف  ،و
يرصح بساع منها  ،وال حتديث  ،و ي بت ساعه منها أحد فيا أعلم ،بل إن
يسمع

البخاري وابن أيب حاتم وأباه يذكروا له رواية عنها  ،فالقو بأنه
منها يف اذا احلا أوىل ،ولو أن كل من ُذكر أنه روى عن خخر يف

غري الصحيحني أثبت ساعه ملجرد تلك الرواية بتري ترصيال حتديث وال
نص إماع ملا أعل حديث باالنقااع.
ومن أخطاء املست رك أيضًا قوله:
لفليال متابع أقوى منه ،كا يف معرفة الصحابة أليب نعيم ،إذ أورد أبو
نعيم اذا احلديث يف معرفة الصحابة يف ترمجة أع املنذر بإسناده إىل فليال
بن سليان به ،ثم عقبه بقوله :ورواه ابن أيب فديك ،عن ُممد بن حييى
األسلم  ،عن أبيه ،عن يعقوب نحوه ،ثم ذاب املُ ْستَ ْد ِر ي مم البن أيب
فديك ،وُممد بن حييى األسلم  ،بعد أن قا يف حاشيته كذا يف املعرفة

+
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والصوابُ :ممد بن أيب حييى كا يف التهذيبني و التقريب  ..وأبوه
سمعان أبو حييى قا فيه احلافظ ال بأس به.
قلتُ :كي؛ فليست اذه الاريق بمتابعة لفليال فمحمد بن أيب حييى.
هذا هو حمم بن فليح ،قا ابن أيب حاتم يف العلل ( :)2311قا أيب:
ُممد بن أيب حييى اوُ :ممد بن فليال ،واذا احلديث معروف من رواية
فليال ،وكنت أظن أنه ُممد بن أيب حييى األسلم أبو إبراايم بن أيب حييى،
فألقيت عىل أيب زرعة فلم يعرفه من حديث ُممد بن أيب حييى ،ومعل
يعجب ،ويضارب عليه األمر ،وكذلك كان يضارب عيل ،حتى اآلن وقفت
عليه ،او :فليال ،ويكنى أبا حييى.
وقا احلافظ يف اإلصابة ( :)12944وفليال بن سليان األسلم ،
وكنيته أبو حييى ،وابنه ُممد من رما البخاري ،وابن أيب فديك من أقرانه،
فلعله محله ع نه ،و يفصال باسم ابنه لصتره ،قا ُممد بن إسحاق :فالتبس
بمحمد بن أيب حييى والد إبراايم شيخ الشافع  ،وليس او به ،بل رمع اخلرب
إىل فليال ،كا قا ال مذي.اام
واملُ ْستَ ْد ِر من مصادر تعقباته اإلصابة

فأمهلها انا ليوام أن لفليال

متابعا وليس كذلك كا يف اإلصابة .

أما حتسني فضيلة العيمة األلباين
للمستدر بذلك  ،ألنه
فيه وقد

له يف الصحيحة في حجة

بنى حتسينه اذا عىل قوله عن فليال :واو خمتلف

عفه مجاعة ومشاه بعضهم واحتج به الشيخان يف صحيحهما

والرامال عندنا أنه ادوق يف نفسه وأنه خيائ أحيانا ،فم له حسن احلديث -
إن شاء اهلل تعاىل  -إذا

يتبني خاؤه.

أم املنذر بنت قيس
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قلتُ :تقدع أن الشيخني ينتقيان من حديث من اذا حاله ،مع نقل كيع

احلافظ.

و يتارق العيمة األلباين

 ،إىل العلل األخرى يف احلديث الت

ذكرنااا انا الت الواقف عليها لملع بضعف احلديث  ،ومنها :االختيف فيه
الدا عىل عد ع بط من وقع منه ذلك ،كا ذكرنا يف ضعيف املفاري .
وقوله :الدوايل ا  :أقناء من الرطب تعلق يف البيت لألكل بمنمللة عناقيد

العنب ،كا نقله األلباين يف الصحيحة عن ابن القيم

.

ومن املعلوع أن الصحابة ر وان اهلل عليهم يف املدينة كان التمر والرطب
عمدة مأكوحلم ،فف القو بحمية املريض أو ذو النقااة من الرطب ألنه ثقيل
عىل معدته نظر لعدع ثبوا اذا احلد يث ،ولقو اهلل تعاىل عن مريم( :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﭑﭒﭓ
ﭔ )اآلية  .إال إذا محل ذلك عىل بعض األمراض دون بعض ،واهلل أعلم.
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رقم ( )591باب إمامة النساء:
قا اهماع أبوداود
ِ
اجلر ِ
يد ْب ُن
اح َحد َثنَا ا ْل َولِ ُ
حَدَّثَنَا ُع ْ َا ُن ْب ُن أَ ِيب َش ْي َب َة َحد َثنَا َوكي ُع ْب ُن ْ َ
مح ِن ْب ُن َخي ٍد األَ ْن َص ِار ُّي َع ْن أُ يع
مج ْي ٍع َقا َ َحد َثتْنِ َمد ِيت َو َع ْب ُد الر ْ َ
َع ْب ِد اهلل ْب ِن ُ َ
ور َق َة بِن ِ
ْت َن ْو َف ٍل أَن النبِ
َ
ت َل ُه َيا َر ُسو َ اهلل ائ َْذ ْن يل
تُ :ق ْل ُ
ملا َغ َملا َب ْدراَ ،قا َل ْ
ََ
ِ
ِف ا ْل َت ْمل ِو َم َع َك أُ َم ير ُض َم ْر َ ا ُك ْم َل َعل اهلل أَ ْن َي ْر ُز َقن َش َها َدة.

ت ُت َسمى
َقا َ ِ «:ق ير ي ِف َب يْ تِ ِك َف إِ ن اهلل َت َع َ
اىل َي ْر ُز ُق ِك الش َه ا َد َة»َ .قا َ َفكَا َن ْ
أَ ْن َتت ِ
ت َق ْد َقرأَ ِا ا ْل ُقرخ َن َفاستَأْ َذ َن ِ
ت النبِ
خ َذ ِف َد ِار َاا
يد َةَ .قا َ َ :وكَا َن ْ
الش ِه َ
ْ
ْ
َ
ت َدب َر ْا ُغيَما َحلَا َو َم ِار َية َف َقا َما إِ َليْ َها بِالليْ ِل َف َتا َاا
ُم َؤ يذنا َفأَ ِذ َن َحل َاَ ،قا َ َ :وكَا َن ْ
ت َو َذ َابَاَ ،فأَ ْابَ َال ُع َم ُر َف َقا َع ِف الن ِ
اس َف َقا َ َ :م ْن كَا َن ِعن َْد ُه
بِ َقاِي َف ٍة َحلَا َحتى َما َت ْ
ِ
ِ
خمها َف ْليَ ِج ْئ ِهبِ َاَ ،فأَ َم َر ِهبِ َا َف ُص ِلبَا َفكَا َنا أَو َ َم ْص ُل ٍ
وب
م ْن َا َذ ْي ِن ع ْل ٌم أَ ْو َم ْن َر ُ َ
بِالمْ َم ِدين َِة.اام
قلت  :احلديث فيه عبد الرمحن ومدة الوليد كيمها جمهو .
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
- 1حلذا احلديث شااد يعضده ،فريتقى به إىل درمة احلسن.
حسن العيمة األلباين اذا احلديث ،واححه قبله ابن خمليمة.
- 2ولقد ّ
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وقا احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام حديث (:)393
 - ،أَن اَلنبِ

" َو َع ْن أُ يع َو َر َق َة
َد ُاو َدَ ،و َاح َح ُه اِ ْب ُن ُخ َمل ْي َم َة .

أَ َم َر َاا أَ ْن َت ُؤع أَ ْا َل َد ِار َاا َ -ر َوا ُه أَ ُبو

واا كيع األلباين يف حتسني اذا احلديث.
قا

يف صحيح أبي داود

( )144- 141/3رقم(:)605

" عن أع ورقة بنت نوفل:
أن النب

ملا غملا بدرا؛ قالت :قلت له :يا رسو اهلل! ائذن يل

يف التملو معك ،أُ َم ير ْض مر اكم؛ لعل اهلل أن يرزقن الشهادة! قا :
" ِق يري يف بيتك؛ فإن اهلل عمل ومل يرزقك الشهادة ".
قا  :فكانت تسمى (الشهيدة) .
أن تتخذ يف داراا

قا  :وكانت قد قرأا القرخن؛ فاستأذنت النب
مؤذنا ،فأ ِذ َن حلا ،قا  :وكانت َدبرا غيما وماربة ،فقاما إليها

فتااا بقايفة حلا ،حتى ماتت وذابا ،فأابال عمر ،فقاع يف الناس
بالليل ّ
فقا  :من عنده من اذين علم ،أو من رخمها؛ فليجئ هبا! فأمر هبا
فصلبا ،فكانا أو مصلوب باملدينة.
ُ
(قلت :إسناده حسن ،واححه ابن خمليمة ،وأقره احلافظ ،ووافقه العين ) .
إسناده :حدثنا ع ان بن أيب شيبة :ثنا وكيع بن اجلراح :ثنا الوليد بن

+
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عبد اهلل بن مجَيع :حدثتت مدين وعبد الرمحن بن َخيّد األنصاري عن أع
ورقة بنت نوفل.
قلت :واذا إسناد حسن ،رماله موثقون من رما مسلم؛ غري مدة الوليد -
واسمها ليىل بنت مالك؛ كا يف بعض الرواياا  ،-وعبد الرمحن بن خيد
األنصاري ،ومها جمهوالن؛ قا احلافظ عن األو " :ال تعرف" .وعن اآلخر:
"جمهو احلا ".
واذا قد ذكره ابن حبان يف الثقات ؛ عىل قاعدته!
ولكن أحدمها يقوي رواية اآلخر؛ ال سيا وأن الذاب قا يف فصل النسوة
املجهوالا" :وما علمت يف النساء من اهتمت وال من تركواا".
ولعله لذلك فا

احلافظ يف بلوغ املرام ( - )48/2بعد أن عملاه

للمصنف ":-واححه ابن خمليمة"؛ وأقره.
وأما املنذري؛ فأعله يف خمتصره بقوله:
مجيع الملاري الكويف؛ وفيه مقا  ،وقد أخرج له
" فيه الوليد بن عبد اهلل بن ُ
مسلم".
قلت :لكن اذا املقا ال يسقط حدي ه عن درمة احلسن؛ فإنه باه افة إىل
ختريج مسلم له فقد قا ابن معني فيه" :ثقة" .وكفى به توثيقا.
وكذا قا العجيل .وقا أمحد واملصنف" :ليس به بأس".
وتناقض فيه ابن حبان .وقا ابن سعد" :كان ثقة له أحاديث" .وقا
احلافظ" :ادوق هيم".
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وقا العين يف شرح اهل اية  -كا يف التعليق املاين " :-فاحلديث
إذا احيال ،أما الوليد ،فإن مسلا أخرج له ،وكفى اذا يف عدالته وثقته".
واحلديث أخرمه أمحد( :)405/6حدثنا أبو نعيم قا  :ثنا الوليد بن
عبد اهلل بن مجيع...به ،أتم منه.
ومن اذا الومه :أخرمه البيهق (.)130/3
(- 606ويف رواية عنها ...هبذا احلديث -واألو
رسو اهلل

أتم -؛ قا  :وكان

يملوراا يف بيتها ،ومعل حلا مؤذنا يؤذن حلا ،وأمراا أن َت ُؤع أال

داراا.
قا عبد الرمحن( :فأنا رأيت مؤذ ا شيخا كبريا).
(قلت :حديث حسن ،واححه من سبق ذكره).
إسناده حدثنا احلسن بن محاد احلرضم  :ثنا ُممد بن الفضيل عن
الوليد بن مجيع عن عبد الرمحن بن خيد عن أع ورقة بنت عبد اهلل بن
احلارث ...هبذا احلديث.
قلت :واذا إسناد رماله موثوقون؛ وقد سبق الكيع عليه يف الذي قبله.
واحلديث أخرمه الدارقان ( ،)155- 154واحلاكم( ،)203/1وعند
البيهق من طرق أخرى عن الوليد ...به؛ إال أنه قرن مع عبد الرمحن بن خيد:
ليىل بنت مالك -وا مدة الوليد بن مجيع  -كا سبق يف اهسناد قبله.
ورواه ابن نرص يف قيام الليل (ص )94عن اجلدة وحداا.

+
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وكذلك رواه ابن خمليمة يف صحيحه (. ")1676اام
أقول:
و يشهد له حديث أع كبشة

:

أورده العيمة األلباين يف الصحيحة
بحديث أع ورقة
قا

رقم( ،)2740واستشهد له

 ،فهذان احلدي ان كل واحد منها يشهد لآلخر ويعضده.

واو يسوق حديث أع كبشة

:

"« لوال أن تكون سنة ،يقا  :خرمت فينة! ألذنت لك ولكن امليس يف
بيتك»".
قا  ":أخرمه الارباين يف املعجم األوسط ( )4604/270/1وابن منده
يف املعرفة

( )2/362/2عنه ،وابن حجر يف التخريج املختصر

( )1

(ق.)1/137
من طريق :حدثنا عبد اهلل بن زيدان البجيل قا  :أخربنا ُممد بن طريف
البجيل قا  :أخربنا محيد بن عبد الرمحن الروايس عن احلسن بن االال عن
األسود بن قيس قا  :حدثن سعيد بن عمرو القريش عن أع كبشة -امرأة من
بن عذرة  -أ ا قالت :يا رسو اهلل ائذن يل أن أخرج مع ميش كذا وكذا .قا :
« ال»  .قالت :يا نب اهلل إين ال أريد القتا إنا أريد أن أداوي اجلرحى وأقوع

( )1يعن أنه أورده ابن حجر يف ختريج املختصر .
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عىل املرىض .قا  :فذكره ،وليس عند الارباين  « :يف بيتك» ،وقا ":ال يروى
عن أع كبشة إال هبذا اهسناد ،وتفرد به احلسن بن االال".
قلت :واو ثقة من رما مسلم ،وم له من طريق طريف البجيل ،و يتفرد
به كا أشار إليه الارباين ،فقد تابعه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف
( :)15500/526/12حدثنا محيد بن عبد الرمحن الروايس ،به.
وأخرمه عنه ابن سعد يف الطبقات ( ،)308/8وابن أيب عاام يف
اآلحاد واملثاني

( )3473والارباين يف الكبري

()431/176/25

وغريام.
قلت :واذا إسناد احيال ،وقا احلافظ عقبه:
" اذا حديث حسن غريب ،أخرمه احلسن بن سفيان بن أيب بكر بن أيب
شيبة بن عبد الرمحن ،لكن اورة سياقه مرسل ،وله شااد من حديث أع روقة
أ ا قا  :ملا خرج رسو اهلل

إىل بدر ،قلت :يا رسو اهلل ،ائذن يل اغملو

معك .قا  « :قري يف بيتك» ...احلديث .أخرمه أبو داود".
قلت :واذا إسناد حسن كا حققته يف صحيح أبي داود ( ،)605لكن
قوله" :لكن اورة سياقه مرسل "غري ظاار عندي ألن قو القريش " :عن أع
كبشة" يف حكم قوله لو قا " :حدثتن أع كبشة" ما داع أنه غري معروف
بالتدليس أو اهرسا  ،فلعله يعن بذلك خصوص رواية احلسن بن سفيان بن
أيب شيبة ،و لكنه

يسق لفظها لننظر فيها ،واهلل أعلم.
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اذا ولفظ احلديث عن ابن سعد « :امليس ال يتحدث الناس أن ُممد ا
يتملو بامرأة» .وقا احلي م يف جممع الزوائ

(" :)324- 323 /5رواه

الارباين يف الكبري و األوسط  ،ورماحلا رما ( الصحيال)"".
وإذن في يصال إيراد اذا احلديث يف قسم ضعيف املفاري .
قال أبو عبد الرمحن:
حديثها أن النب

قا حلا « :قري يف بيتك» .وفيه :أ ا :كانت تؤع أال

داراا.

أخرمه أبو داود رقم ( )591وأمحد يف املسن

( ،)405/6من طريق

الوليد بن عبداهلل بن مجيع واو ادوق هيم كا يف التقريب  ،وقد ا ارب
فيه الولي  ،وفيه عب الرمحن بن خالد األنصاري  ،قا احلافظ :جمهو احلا ،
وج ة الولي  :جمهولة  ،قا احلافظ يف التقريب  :ال تعرف.
و ّعف احلديث ابن القاان يف بيان الوهم واإليهام رقم ( ،)2258فنقل
عن ااحب األحكام الوسطى أنه قا  :رواه الوليد بن مجيال عن مدته عن أع
ورقة وقا :

يملد عىل اذا  ،في أدري اعتقد احته ،أع تربأ من عهدته  ،فذكر

ما ذكر من إسناده ،وإن كان

يتقدع له فيه قو  ،وأستبعد عليه تصحيحه ،فإن

حا عبدالرمحن بن خيد جمهولة ،ومدة الوليد كذلك ال ُتعرف أاي.اام
ثم إن يف احلديث اختيف ذكره الدارقان يف العلل ( ،)4108وقا
اململي يف التهذيب  :روى حدي ها الوليد بن عبد اهلل بن مجيع ،عن مدته ،عن
أمها أع ورقة وقيل :عن الوليد ،عن مدته ليىل بنت مالك ،عن أبيها ،عن أمها أع
ورقة وقيل :عن الوليد ،عن مده ،عن أع ورقة وعبد الرمحن بن خيد ،عن أع
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ورقة ،وقيل :عن عبد الرمحن بن خيد ،عن أبيه ،عن أع ورقة ،أن النب

ملا

غملا بدرا ،قالت له :يا رسو اهلل ائذن يل يف التملو معك.
وقا ُممد بن يعىل السلم  ،عن الوليد بن مجيع ،عن عبد الرمحن بن
خيد :قا الوليد :وسمعت مديت ليىل ب نت مالك تذكر عن أع ورقة بنت
عبد اهلل بن احلارث ب ن مر خة وكانت امرأة من األنصار.اام
ورواه عبد العمليمل بن أبان ،حدثنا الوليد بن عبد اهلل بن مجيع ،عن
عبد الرمحن بن خيد ،عن أبيه ،أن رسو اهلل

أذن ألع ورقة أن تؤع أال

داراا.
أخرمه احلارث بن أيب أسامة يف مسن ه كا يف اإلصابة ()341/2
وقا احلافظ :كذا قا عبد العمليمل واو عيف ،واحلديث موقوف من رواية
عبد الرمحن بن خيد عن أع ورقة كذلك أخرمه أبو داود وغريه فإن كان
ُمفوظا حيتمل أن يكون بالومهني .اام
قلتُ :احلاال أن احلديث :مضارب ،وفيه انقااع ،ومهالة.
فاالضطراب ساقه الدارقان يف العلل  ،واململي يف التهذيب .
واجلهالة :عبد الرمحن ومدة الوليد كيمها جمهو .
واالنقطاع ،قا  :احلافظ يف اإلصابة ( :)321/8ومدة الوليد يقا  :إن
اسمها ليىل ،وإن بينها وبني أع ورقة واساة؛ أخرمه ابن السكن من طريق
عبد اهلل بن داود ،عن الوليد ،عن ليىل بنت مالك ،عن أمها ،عن أع ورقة ،واو
عند ابن منده بعلو عن عبد اهلل بن داود ،وكذا قيل بني عبد الرمحن بن خيد وأع
ورقة واساة.

+
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وقو املستدر  :إنه يشهد له حديث أع كبشة ؛ اذا غري احيال في شااد
له فيه إال لكلمة واحدة يف حديث مرسل ،وليست اذه الكلمة يف حديث أع
كبشة ب ابتة أاي ،وإذا نظرا الصحيحة رقم ( )2740الت
املُ ْستَ ْد ِر تبني لك خيف دعواه .

)(+++

نقل منها
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أسيد بن أبي أسيد الرباد عن امرأة من املبايعات
" - 278أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعاا.
رقم ( )3131يف كتاب اجلنائمل باب النوح:
قا اهماع أبوداود
ِ
اج َ -ع ِام ٌل لِ ُع َم َر ا ْب ِن
حَدَّثَنَا ُم َسد ٌد  ،قا َ :حد َثنَا ُ َ
احلج ُ
محيْ ُد ْب ُن األَ ْس َود ،عن ْ َ
يد ْب ُن أَ ِيب أَ ِس ٍيد َع ِن ا ْم َرأَ ٍة ِم َن
َعبْ ِد ا ْل َع ِمل ِيمل َع َىل الر َب َذ ِة  ،قا َ :حد َثنِ أَ ِس ُ
ِف ا ْلممعر ِ
ِ
ا ْلممب ِايع ِ
وف ال ِذي أَ َخ َذ
يا أَ َخ َذ َع َليْنَا َر ُسو ُ اهلل
ااَ ،قا َل ْ
َُ َ
َ ُْ
ت :كَا َن ف َ
خ ِم َش َو ْمهاَ ،والَ َن ْد ُع َو َو ْييَ ،والَ َن ُشق َميْباَ ،وأَ ْن الَ
َع َليْنَا أَ ْن الَ َن ْع ِصيَ ُه فِ ِيه أَ ْن الَ َن ْ
ْرش َش ْعرا.اام
َنن ُ َ
وسنده منقاع؛ محيد بن األسود :حسن احلديث ،واحلجاج عامل عمر
او ابن افوان :ادوق .قاله احلافظ يف التقريب .
وأسيد بن أيب أسيد الرباد ،قا اململي :ليس له يشء عن الصحابة ،ورمال
احلافظ يف التهذيب أنه الرباد؛ وعىل اذا فروايته ،عن اذه املرأة منقاعة
وانظر ترمجة أسيد اذا.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
-1
احلافظ :قا

يرمال احلافظ ابن حجر أن أسيدا اذا او الرباد ،واذا نص كيع
يف تهذيب التهذيب (:)344/1

"(د) أسيد بن أيب أسيد عن امرأة من املبايعاا.
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وعنه حجاج عامل عمر بن عبد العمليمل عىل الربذة.
قا اململي :أظنه غري الرباد؛ فإن الرباد ليس له يشء عن الصحابة وإن يكنه
فإن روايته عن املرأة منقاعة ويشبه حينئذ أن يكون احلجاج الذي روى عنه
حجاج بن افوان.
قلت :و ي مم حلجاج بن افوان شيئا وقد استدركته عليه".
وأما اململي فلم يرمال أنه الرباد ،فقد عقد ترمجة خااة ألسيد بن أيب أسيد
الرباد يف التهذيب (.)236/3
ثم عقد ترمجة أخرى يف التهذيب ( )237/3ألسيد بن أيب أسيد.
ثم قا " :عن امرأة من املبايعاا(د) :كان فيا أخذ علينا يف املعروف
الذي أخذ علينا أن ال نعصيه ...احلديث".
روى عنه :حجاج(د) عامل عمر بن عبد العمليمل عىل الربذة ،أظنه غري الرباد،
فإن ليس له يشء عن الصحابة ،وإن يكنه فإن روايته عن املرأة منقاعة ،ويشبه
حينئذ أن يكون احلجاج الذي روى عنه حجاج بن افوان واهلل أعلم ،روى له
أبو داود".
فقد غا ير اململي بني اذين الرملني ،حيث معل لكل واحد منها ترمجة.
وذكر للرباد شيوخا من غري الصحابة ،و يذكر يف ترمجته اذه الصحابية.
ويف ترمجة ال اين ذكر اذه الصحابية الت روى عنها ،وأن الراوي عنه
حجاج عامل عمر بن عبد العمليمل ،ك ا يف إسناد ايب داود وذكر يف ترمجة الرباد

أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعات
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حجاج بن افوان وغريه ،وقا يف ترمجة أسيد بن أيب أسيد ال اين بعد ما
سلف ذكره:
" أظنه غري الرباد ،فإن ليس له يشء عن الصحابة ،وإن يكنه (أي :الرباد)
فإن روايته عن املرأة منقاعة ،ويشبه حينئذ أن يكون احلجاج الذي روى عنه
حجاج بن افوان واهلل أعلم".
فقد غاير اململي بني الرملني من وموه؛ حجاج بن افوان الراوي عن أسيد
الرباد ،وأسيد الراوي عن اذه الصحابية.
حيث اعترب الراوي عنه حجاج عامل عمر بن عبد العمليمل.
فكيع اململي يف واد ،والكيع الذي نسبه إليه احلجوري يف واد خخر.
وأيضا يرى الق ارئ أن كيع احلافظ ابن حجر خيتلف عن كيع احلجوري.
- 2إذا س ّلمنا أن رواية أسيد عن اذه الصحابية منقاعة؛ فإ ا ترتق إىل
درمة القبو با حلا من شوااد.
فمن هذه الشواهد:
- 1حديث ابن مسعود

اتفق عىل إخرامه الشيخان.

رواه البخاري يف كتاب اجلنائمل -حديث ( ،)1927 ،1298ومسلم يف
كتاب اهيان  -حديث(.)166،165
ونصه :قا رسو اهلل
ُّ
و د َع ا بِ َد ْع و ى ال مْ ج ِ
اا ِل ي ِة ».
َ
َ
َ َ

َ «:لي ِ
ب الم ْ ُ
وب ،
خ ُدو َد َ ،و َش ق ال مْ ُج يُ َ
ض َ
س منا َم ْ
ْ َ
ن َ َ

+
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- 2وحديث أيب موسى األشعري
ونصه« :إِ ن َر ُس و َ اهلل

متفق عليه.

َب ِر َئ ِم َن الص الِ َق ِة َو ا ل مْ َح الِ َق ِة َو الش اق ِة».

رواه البخاري يف كتاب اجلنائمل -حديث ( ،)1296ومسلم يف كتاب
اهيان -حديث(.)167
- 3حديث أع عاية

متفق عليه.

َف َق َرأَ َع َل ْينَا﴿ :أَ ْن الَ
تَ :با َي ْعنَا َر ُسو َ اهلل
ونصهَ :ع ْن أُ يع َعاِي َة
َ ،قا َل ْ
رش ْكن بِاهلل َشيئا﴾ [املمتحنة « ،]12 :و ا َن ا َع ِن ال ني ي اح ِة»َ ،ف َقب َض ِ
ت ا ْم َرأَ ٌة َي َد َاا،
َ
َ َ
ْ
ُي ْ ِ َ
َ ََ
ِ
ت
َش ْيئاَ ،فا ْناَ َل َق ْ
ت :أَ ْس َع َد ْتنِ ُفيَ َن ُة ،أُ ِر ُ
َف َقا َل ْ
هياَ ،ف َا َقا َ َحلَا النبِ ُّ
يد أَ ْن أَ ْممل َ َ
تَ ،فبَا َي َع َها.
َو َر َم َع ْ
رواه البخاري يف التفسري -حديث ( ،)4892ومسلم يف اجلنائملم باب
التشديد يف النياحة -حديث(.)936
- 4وحديث أيب مالك األشعري

رواه مسلم يف كتاب اجلنائمل -حديث

(.)934
قا « :أَ ْر َب ٌع ِف أُ م تِ ى ِم ْن
 :أن النب
ونصه عن أيب مالك األشعري
اب و ِ
أَ م ِر ا ْ ِ ِ ِ
اال ْس تِ ْس َق ا ُء
ن ِف األَنْ َس ِ َ
جلَاالية ال َ َي ْ ُ ُكو َ ُن الْفَخْ ُر ِف األ َ ْح َسا ِب َوالا ْع ُ
ْ
ِ
ب قَب ْ َل َم ْو ِهتَا ُت َقاعُ يَ ْو َع الْ ِق يَ ا َم ِة َو َع َل يْ َه ا
ح ُة إِذَا َ ْ تَت ُ ْ
اح ُة » َ .وقَا َ «النائ َ
جو ِع َوالنيي َ َ
بِ الن ُّ ُ
ِرسب ا ٌ ِم ن َقاِ ر ٍ
ان َو ِد ْر ٌع ِم ْن َم َر ٍب» .
َْ
ْ َ

أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعات
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قال أبو عبد الرمحن:
أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعاا.
حدي ه اذا سنده منقطع .

محي بن األسود :حسن احلديث  ،واحلجاج عامل عمر هو :ابن افوان

رصح به اململي يف حتفة األشراف  ،قا احلافظ يف التقريب  :ادوق.
كا ّ
وأسي بن أبي أسي  :ترمم له احلافظ يف التقريب  :أسي بن أبي أسي الرباد

أبو سعي امل يين :ادوق من اخلامسة .ثم ترمم بعده ألسيد بن أيب أسيد شيخ
احلجاج عامل عمر بن عبد العمليمل ،وقا  :قا اململي كأنه غري األو  ،قا

احلافظ :قلت :بل او او ورممل له د .
فهذا ترميال احلافظ ابن حجر ونقلت اذا ال ميال يف املفاريد فقلت:
رمال احلافظ يف تقريب التهذيب أنه الرباد  ،فسقات كلمه تقريب وبقيت
كلمه التهذيب  .فاحلافظ رمال اذا أنه الرباد كا ترى.
ورصح احلافظ اململي يف حتفة األشراف رقم ( )18366به ،فقا :
أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعاا عن النب

 ،وكرر ذلك يف

سند احلديث ،فقا  :رواه القعنب عن احلجاج بن افوان عن أسيد بن أيب
أسيد الرباد .فجملع به انا.
وتشكك يف ترمجة أسيد من تهذيب الكمال فقا  :أسيد بن أيب أسيد عن
امرأة من املبايعاا ،فذكر احلديث ،وقا  :روى عن حجاج عامل عمر بن
عبد العمليمل عىل الربذة ،أظنه غري الرباد ،فإن الرباد ليس له يشء عن الصحابة،
فرد عليه احلافظ يف التقريب فقا  :بل او او .

+
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قا احلافظ اململي يف تهذيب الكمال  :وإن يكنه فإن روايته عن املرأة
ٍ
حينئذ أن يكون حجاج الذي روى عنه حجاج بن افوان.
منقاعة ويشبه
قلتُ :احلاال أن اململي تشكك فيه يف تهذيب الكمال ومملع به،

وبحجاج بن افوان يف حتفة األشراف ووافق عىل مملمه يف التحفة ابن
حجر ،وبناء عىل قو اذين احلافظني إنه الرباد ،فقد رصح اململي بقوله :فإن
الرباد ليس له يشء عن الصحابة وإن يكنه فإن روايته عن املرأة منقاعة.
قلتُ :وقد رصح بأنه الرباد ابن أيب حاتم كا نقله ابن ك ري عند خية

()12من املمتحنة  ،من طريق احلجاج بن افوان عن أسيد بن أيب أسيد الرباد
عن امرأة من املبايعاا به  ،وكذلك او يف الكبري للارباين (.)451/25
وبعد اذا الترصيال والو وح تعجب من تعقب املُ ْستَ ْد ِر بأن احلافظني
اململي وابن حجر ،يرمحا أنه الرباد.
وقوله :إن كيع ا ململي يف واد والكيع الذي نقلته عنه يف واد.
قلتُ :انظر حتفة األشراف للحافظ اململي و تقريب التهذيب البن
نقلت منها انا  ،ونقلت كيمها انا أيضا ،وامل ّالع البصري يعلم
حجر  ،فقد
ُ
من ذلك أن ما قاله املُ ْستَ ْد ِر ينابق عليه أن كيع احلافظني يف واد ونقله من
تلك املصادر يف واد خخر؛ وعىل اذا فإن حديث اذه املرأة منقاع ،والساقط
يف االنقااع غري معلوع احلا  ،في ندري أاو االال يف الشوااد أع غري االال
حتى يستشهد له بتلك األدلة األخرى الت يف الصحيحني وغريمها ،عن ابن
مسعود ،وأيب موسى ،وأع عاية ،وأيب مالك ونحواا ،فتلك األدلة بذاهتا كافية
واذا املنقاع عيف.

)(+++
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حريث بن األبح السليحي عن امرأة
" - 279حريث بن األبال السليح عن امرأة.
رقم (:)4071
قا اهماع أبوداود
[ ]1
ُمَم ُد بن إِسا ِع َيل،قا  :حد َثنِ
ِ
ٍ
حَدَّثَنَا ا ْب ُن
َ
َع ْوف الاائ ُّ  ،قا َ :حد َثنَا ُ ْ ُ ْ َ
أَ ِيبَ ،قا َ ا ْب ُن َع ْو ٍف الا ِائ ُّ َ :و َق َرأْ ُا ِف أَ ْا ِل إِ ْس َا ِع َيلَ ،قا َ َ :حد َثنِ َ ْم َض ٌم
يب ب ِن ُعبي ٍدَ ،عن حري ِ
ٍ
ِ
ث ْب ِن األَ َب يال
ْ ُ َْ
َْ
رش ْي ِال ْب ِن ُع َب ْيدَ ،ع ْن َحبِ ِ ْ
َي ْعن ا ْب َن ُز ْر َع َةَ ،ع ْن ُ َ
ِ
الس ِل ِ
َب ا ْم َرأَ ِة َر ُسو ِ اهلل
تُ :كن ُ
يح ي أَن ا ْم َرأَة ِم ْن َبنِ أَ َس ٍدَ ،قا َل ْ
ْت َي ْوما عن َْد َز ْين َ
َف َلا
َو َن ْح ُن َن ْصبُ ُغ ثِ َيابا َحلَا بِ َم ْت َر ٍةَ ،ف َب ْينَا َن ْح ُن ك ََذلِ َك إِ ْذ طَ َل َع َع َل ْينَا َر ُسو ُ اهلل
ِ
َق ْد َك ِر َه َما
ت أَن َر ُسو َ اهلل
َب َع ِل َم ْ
َرأَى المْ َم ْت َر َة َر َم َعَ ،ف َلا َرأَ ْا َذل َك َز ْين ُ
ت َفأَ َخ َذ ْا َف َتس َل ْ ِ
َر َم َع
مح َر ٍةُ ،ثم إِن َر ُسو َ اهلل
اهبا َو َو َار ْا ُكل ُ ْ
َف َع َل ْ
ت ث َي َ َ
َ
َفاط َل َع َف َلا َ ْ َي َر َش ْيئا َد َخ َل .اام
وسنده

عيف؛ ُممد بن إساعيل او :ابن غياث حدث عن أبيه بتري

الساع ،و مضم بن زرعه ثقة ،ورشيال بن عبيد ثقة ،وحبيب بن عبيد او
الرحب ثقة ،كا قا النسائ وحريث األبال جمهو ".

[  ]1يف األال( :عوف الاائ ).

+
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
لقد ّعف احلجوري اذا احلديث مع أن له شاادين يعضدانه ،ساقها أبو
داود قبل اذا احلديث مبارشة.
أح هما :حديث عبد اهلل بن عمرو

.

قا أبو داود يف سننه حديث(:)4069
ِ
ِ
ٍ
ُمَم ُد ْب ُن ُح َملا َب َة َحد َثنَا إِ ْس َح ُ
رس ِائ ُيل
" َحد َثنَا ُ
اق َ -ي ْعن ا ْب َن َمن ُْصور َ -حد َثنَا إ ْ َ
ِ
حييى َعن ُ ِ ٍ
َر ُم ٌل
ْ
َع ْن أَ ِيب َ ْ َ
جمَااد َع ْن َعبْد اهلل ْب ِن َع ْم ٍرو َقا َ َمر َع َىل النبِ ي
ِ
ان أَ ْ َ ِ
َع َلي ِه َثوب ِ
َع َل ْي ِه".
ْ َْ
مح َران َف َسل َم َع َل ْيه َف َل ْم َي ُرد النبِ ُّ
ورواه ال مذي حديث (.)2807
وقا  :حديث حسن غريب من اذا الومه.
وقا أبو داود

حديث(:)4070

ِ
رب َنا أَ ُبو أُ َسا َم َة َع ِن ا ْل َولِ ِيد َ -ي ْعنِ ا ْب َن َك ِ ٍري َ -ع ْن
" َحد َثنَا ُ
ُمَم ُد ْب ُن ا ْل َعيَء أَ ْخ َ َ
يج َقا َ
ُمَم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َعاَ ٍاء َع ْن َر ُم ٍل ِم ْن َبنِ َح ِار َث َة َع ْن َرافِ ِع ْب ِن َخ ِد ٍ
ُ
َع َىل رو ِ
اح ِلنَا َو َع َىل
ِف َس َف ٍر َف َرأَى َر ُسو ُ اهلل
َخ َر ْمنَا َم َع َر ُسو ِ اهلل
َ َ
ِ ِ
إِبِ ِلنَا أَ ْك ِسيَة فِي َها ُخيُ ُ
ح ْم َرة َ قَ ْد
وط ِع ْه ٍن ُ ْ
مح ٌر َف َقا َ َر ُسو ُ اهلل  « :أَ الَ أَ َرى َاذه الم ْ ُ
ِ
َحتى َن َف َر َب ْع ُض إِبِ ِلنَا َف َأ َخ ْذ َنا ا َ
أل ْك ِس َي َة
رساعا لِ َق ْو ِ َر ُسو ِ اهلل
َع َل ْت ُك ْم»َ .ف ُق ْمنَا َ
َااا َعنْ َها".
َفن ََمل ْعن َ

حريث بن األبح السليحي عن امرأة

'905
(

وقا اهماع أمحد يف مسن ه (:)141/4
"حد َثنَا أَبو س ِع ٍيد مو َىل بنِ ا ِ
اش ٍم َقا َ َ :حد َثنَا َعبْ ُد اهلل ْب ُن َم ْع َف ٍر َقا َ َ :حد َثنَا
َْ َ َ
َ
ُ َ
َرأَى ْ
ُمَم ٍد َع ْن َرافِ ِع ْب ِن َخ ِد ٍ
احلُ ْم َر َة َق ْد ظَ َه َر ْا
يج أَن َر ُسو َ اهلل
ُع ْ َا ُن ْب ُن ُ
يج َم َع ُلوا َع َىل َ ِ
اا َرافِ ُع ْب ُن َخ ِد ٍ
ب
رس ِير ِه َقاِي َفة َ ْ
َف َك ِر َا َهاَ ،ف َلا َم َ
مح َرا َء َف َع ِج َ
اس ِم ْن َذلِ َك".
الن ُ
حديث( )5838عن الرباء

وروى البخاري
ِ
ِِ
يس ».
َع ِن ا ملَ يَ اث ر ا حلُ ْم ر َو ال َق ي ي
ومن حديث عيل

قا َ َ « :انَا النب ِ ُّ

عند أيب داود( ،)4015وال مذي()2808

والنسائ ( )165/8رقم( )5165وابن مامه (:)3654
« ِ
اين َر ُس و ُ اهلل
ََ
ال مْ َح ْم َر ِاء» .

ب َو َع ْن ُل ْب ِ
َع ْن َخ ا َت ِم الذ َا ِ
يس َو ا ملِْ ي َ َر ِة
س ا ْل َق ي ي

برقم(َ َ « :)5166ى َر ُس و ُ اهلل
وعند النسائ من حديث عيل
َع ْن َخ ا َت ِم الذ َا ِ
يس َو َع ْن ال مْ َم َي اثِ ِر ال مْ ُح ْم ِر» .
ب َو َع ْن ا ْل َق ي ي
وكرر النسائ اذا احلديث عن عيل

.

وإذن اذا احلديث يرتق هبذه الشوااد إىل درمة الصحيال لتريه ،وعليه
في يصال إيراد اذه الصحابية وحدي ها يف قسم ضعيف املفاري .

+
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قال أبو عبد الرمحن:

حديث حريث عن امرأة.
قا احلافظ اململي عقب احلديث رقم ( :)18369اكذا او يف األاو

القديمة الصحيحة من سنن أبي داود  ،حر يث ابن األبال ويف كتاب أيب القاسم
عبيد ابن األبال واو وام ،ورما إسناده:
 - 1حمم بن عوف الطائي أبو جعفر ثقة حافظ.
-2

حمم بن إمساعيل بن عياش.

قا احلافظ يف ترمجته من تهذيب التهذيب  :روى عن أبيه  ،وعنه أبو
زرعه الراز ي وُممد بن عوف الاائ  ،وذكر عددا من الرواة عنه ..،ثم قا :
قا أبو حاتم:

يسمع من أبيه شيئا محلوه عىل أن حيدث فحدث.

وقا اآلمري :سئل أبو داود عنه ،فقا :

يكن بذا .

وسألت عمرو بن ع ان عنه؛ فذ ّمه.
قا احلافظ :وقد أخرج أبو داود عن ُممد بن عوف عنه عن أبيه عدة
أحاديث  ،لكن يروو ا بأن ُممد بن عوف رخاا يف أال إساعيل.
قلتُ :وما ذكر يف ترمجته انا يفيد أنه عيف ،وأبوه إساعيل بن عياش
احلميص  ،قا احلافظ :ادوق يف روايته عن أال بلده خم ّلط يف غريام .
وشيخه هنا ضمضم من أال ب لده محص ،فروايته عنه ااحلة ،ويف سند
احلديث حريث بن األبال ،قا احلافظ :جمهو .

حريث بن األبح السليحي عن امرأة
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و عف احلديث احلافظ يف فتح الباري حتت باب ال وب األمحر،
من صحيح البخاري كتاب اللباس رقم ( ،)5848فذكر احلديث ،وقا أبو
داود :وسنده عيف.
ونقل ااحب عون املعبود عن املنذري قا  :فيه إساعيل بن عياش
وابنه؛ وفيها مقا .
و ّعفه األلباين

يف ضعيف أبي داود  ،وقا الشوكاين

يف نيل

األوطار حتت رقم ( )563عقب اذا احلديث  :ويف إسناده إساعيل بن
عياش وابنه وفيها مقا مشهور  ،واذه األدلة غاية ما فيها لو سلمت احتها
وعدع ومدان معارض حلا :الكرااة ال التحريم.
فكيف وا غري ااحلة ليحتجاج هبا ملا يف أسانيداا من املقا الذي
ذكرنا  ،ومعار ة بتلك األحاديث الصحيحة .نعم؛ من أقوى حججهم ما
يف صحيح البخاري من النه عن املياثر احلمر ،وكذلك ما يف سنن أبي
داود والنسائ

وابن مامه وال مذي من حديث عيل قا  « :اين رسو اهلل

عن لبس القيس واملي رة احلمراء» ،ولكنه ال خيفى عليك أن اذا الدليل
أخص من الدعوى ،وغاية ما يف ذلك حتريم املي رة احلمراء ،فا الدليل عىل
حتريم ما عدااا؟ مع ثبوا لبس النب

له مراا.اام

قلتُ :بوب اهماع البخاري يف كتاب اللباس من صحيحه رقم

 ،5848باب ال وب األمحر  ،وساق حديث الرباء بن عازب
النب

مربوعا وقد رأيته يف حلة محراء.
وأخرمه مسلم رقم (.)6064

 ،قا  :كان

+
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وأخرج البخاري رقم ( )5786ومسلم يف كتاب الصية باب س ة
املصيل رقم ( )1120واللفظ له من حديث أيب محيفة :أنه رأى رسو اهلل
يف قبة محراء من أدع ،قا وخرج رسو اهلل

يف حلة محراء مشمرا

فصىل إىل عنملة بالناس ركعتني.
وأخرج أبو داود رقم ( )4073عن عامر اململين قا رأيت رسو اهلل
بمنى خياب عىل بتلة وعليه برد أمحر وعيل أمامه يعرب عنه.
وأخرمه أمحد( )477/3من طريقني رما إحدامها ثقاا.
قا الشوكاين :واحلديث احتج به من قا بج واز لبس األمحر وام
الشافعية واملالكية وغريام.
قلتُ :اذه األدلة واألقوا يف مواز لبس الرما لألمحر ،وموازه للنساء

بالسنة الصحيحة واهمجاع.

فقد خرج أبو داود ( )4066وأمحد يف املسن

( )196/2وابن مامه رقم

( )3603من طريق اشاع بن التاز ،قا حدثن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
مده قا  :ابانا مع رسو اهلل

من ثنية اذا خر ،قا فنظر إيل رسو اهلل
قد

عيل رياة مرضمة بعصفر ،فقا ما اذه؟ فعرفت أن رسو اهلل
فإذا
ّ
كراها ،فأتيت أايل وام لرون تنورام فلففتها ثم ألقيتها فيه ،فقا رسو اهلل
 « :فهي كسوهتا بعض أالك» .وإسناده حسن.
وأخرج أبو داود رقم ()1827عن ابن عمر

«

أنه سمع رسو اهلل

:

النساء يف إحرامهن عن القفازين ،والنقاب ،وما مس الورس ،والملعفران

من ال ياب ،ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان ال ياب».احلديث .حسنه
األلباين

.

حريث بن األبح السليحي عن امرأة
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حلذا قا النووي يف اجملموع ( :)390/4لوز لبس ال وب األبيض
واألمحر واألافر واملخاط وغرياا من ألوان ال ياب ،وال خيف يف اذا ،وال
كرااة يف يشء منه ،وقا بعده :ودليل مواز األمحر وغريه مع اهمجاع حديث
يف حلة محراء»  ،رواه البخاري ومسلم ،وروى

الرباء« :رأيت رسو اهلل
م له من رواية أيب محيفة.

قلتُ  :ومن عجيب انيع املُ ْستَ ْد ِر أنه استشهد بأحاديث عيفة ليقوي
هبا حديث املرأة مع معار ة تلك الضعاف ألحاديث يف أعىل مراتب الصحة.
ومع

أن

تلك

األحاديث

املعار ة

قد

عفها

احلافظ

يف الفتح ( ،)305/10والشوكاين يف نيل األوطار ثم قا  :وا غري
ااحلة ليحتجاج ملا يف أسانيداا من املقا الذي ذكرنا ،ومعار ة تلك
األحاديث الصحيحة.
وأبعد من ذلك استشهاده حلديث املرأة الذي فيه أن النب
الصبغ باألمحر يتضمن

كره لملينب

النساء عن لبس األمحر ،كا يستفاد من ُكره النب

و يدخل البيت ،حتى بادرا زينت

بتسله ودخل.

فاستشهد املستدر حلذا بحديث الرباء عند البخاري يف :النه عن املياثر
احلمر ،وسبق قو الشوكاين

 :ال خيفى عليك أن اذا الدليل أخص من

الدعوى وغاية ما يف ذلك حتريم املي رة احلمراء ،فا الدليل عىل حتريم ما
عدااا مع ثبوا لبس النب

له مراا.

قلتُ :وامليثرة ،قا ابن األثري :وثري :أي وطئ ،وا من مراكب العجم،

تعمل من حرير أو ديباج واألرموان :ابغ أمحر ،ويتخذ كالفراش الصتري
وحيشى بقان أو اوف ،لعلها الراكب حتته عىل الرحا فوق اجلا ،

+
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ويدخل فيه مياثر الرسوج ،ألن النه يشمل كل مي رة محراء سواء كانت عىل
رمل أو رسج.
وقا النووي يف رياض الصاحلني حتت حديث الرباء رقم (:)244
واملياثر :مجع مي رة وا يشء يتخذ من حرير وحيشى قانا أو غريه ،ولعل
فوق الرسج وكور البعري للس عليه الراكب.اام
فمن اخلاأ الوا ال االستشهاد بحديث الرباء وغريه يف النه عن لبس
احلرير حلديث املرأة يف النه عن لبس األمحر ،وأيضا من اخلاأ الوا ال
االستشهاد بحديث النه عن املي رة الت تكون عىل البعري والفرس الذي
يركبه الرمل حلديث فيه النه عن لبس املرأة لألمحر ،فمن أي ومه يشهد له،
مع أنه حي للمرأة لبس األمحر ولبس احلرير بتلك األدلة املتكاثرة الت
ينتبه حلا املُ ْستَ ْد ِر .
وقا النووي

يف شرح مسلم حديث ( :)2066وأما لبس احلرير

واهستربق والديباج والقيس واو نوع من احلرير فكله حراع عىل الرما سواء
لبسه للخييء أو غرياا ،إال أن يلبسه حلكه فيجوز يف السفر واحلرض ،وأما
النساء فيباح حلن لبس احلرير ومجيع أنواعه.
وقا بعده :ثم انعقد اه مجاع عىل إباحته للنساء ،وحتريمه عىل الرما ،
واستد بأمر النب

لعيل

أن يشقق ذلك احلرير بني نسائه وبني

الفواطم مخرا حلن ،وغريه من األدلة يف الباب.
وقا ابن عبد الرب يف التمهي ( )309/19بتحقيق قلعج َ :وأَما الن َيسا ُء
خيتَ ِل ُفو َن ِيف مو ِاز لِب ِ
اس ِهن المْ ُم َع ْص َف َر المْ ُم َفد َع َواملُْ َور َد َوالمْ ُم َمش َق.
َفإِن ا ْل ُع َل َا َء َال َ ْ
َ َ َ

حريث بن األبح السليحي عن امرأة
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مح َرةَ ،والمْ ُم َور ُد ُدو َن ُه ِيف ْ
احلُ ْم َر ِة َكأَن ُه
وقا  :المْ ُم َفد ُع ِعن َْد أَ ْا ِل ال ُّل َت ِة املُْ َشب ُع ُ ْ
مح ُر ُي ْصبَ ُغ بِ ِه ُا َو املَْ ْت َر ُة أَ ْو
ني أَ ْ َ
َواهللُ أَ ْع َل ُم َمأْ ُخو ٌذ ِم ْن َل ْو ِن ا ْل َو ْر ِد َوأَما المْ ُم َمش ُق َفاِ ٌ
ممَش ٌق.
َشبَ ُه َها ُي َقا ُ لِل ْو ِب املَْ ْصبُو ِغ بِ ِه ُ
وبوب البخاري( )376الصية يف ال وب األمحر ،وساق حديث أيب
محيفة ،وفيه « :و خرج رسو اهلل

يف حلة محراء مشمرا اىل إىل التنملة

بالناس ركعتني» .وحتته نقل اذا اهمجاع ابن رمب يف فتال الباري (،)173/2
فقا  :ورخصوا فيه للنساء ،وحكى ابن عبد الرب اهمجاع عىل موازه حلن.

)(+++
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حصني بن حمصن عن عمة له عن النيب ^
"  - 280حصني بن ُمصن عن عمة له عن النب
قا اهماع النسائ

.

رقم (:)8913

أخربنا شعيب بن شعيب ،قا أخربنا عبد الوااب ،قا حدثنا شعيب ،قا :

حدثن األوزاع  ،قا  :أخربين حيي  ،أن بشري بن يسار ،أخربه أن عبد اهلل بن
ُمصن أخربه ،عن عمة له ،أ ا دخلت عىل رسو اهلل
لبعض حامته ،فقىض حامته ،فقا حلا رسو اهلل

 ،فقاع رسو اهلل
 « :أذاا زوج أنت»

قالت :نعم ،قا  « :كيف أنت له» ،قالت :ما خلوه إال ماعجملا عنه ،فقا
رسو اهلل

 « :انظ ري أين أنت منه ،ف إ نه منتك ونار ».اام

وأخرمه أ يضا بعد اذا من سبع طرق ،عن حييى بن سعيد به.
وأخرمه أمحد يف املسن

( )341/4رقم ( ،)19003وابن أيب شيبة

( ،)304/4واحلاكم ( ،)189 /2والبيهق ( )291 /7من طريق حييى بن
سعيد األنصاري ،والارباين يف الكبري ( ،)448 /25عن بشري بن يسار به.
وسنده فيه عف؛ حييى بن سعيد ثقة  ،وبشري بن يسار ثقة  ،وعبد اهلل بن
ُمصن اوابه ،حصني بن ُمصن ،كايف ترمجته من التهذيب  ،ذكره
ابن حبان يف الثقات  ،وروى عنه مجع منهم بشري بن يسار ،وقد قيل :إنه له
احبه واليصال ذلك فهو جمهو حا  ،وحلذا قا الذاب  :يف امليزان :
تابع  ،و ّثقه ابن حبان".

حصني بن حمصن عن عمة له عن النبي^
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قال املُسْتَدْرِك  :أقول:
- 1ترمم احلجوري حلذا احلديث بحصني بن حفص.
ثم ساق احلديث من سنن النسائي باسم عبد اهلل بن ُمصن.
ثم قا -بعد أن ساق احلديث من سنن النسائي باهسناد الذي فيه
عبد اهلل بن ُمصن  -قا  " :وأخرمه أيضا بعد اذا من سبع طرق عن حييى بن
سعيد ،به".
أي :عن حييى بن سعيد بن بشري بن يسار عن عبد اهلل بن ُمصن عن عمة
له.اذا ما يفيد كيع احلجوري ،وليس األمر كذلك.
واحلق أن النسائ

يرو اذا احلديث من اذه السبع الارق إال عن

حصني بن ُمصن ،واذا كله

يدركه احلجوري.

ثم قا  ":وأخرمه أمحد يف املسن

( )341/4رقم( ،)19003وابن أيب

شيبة( )304/4واحلاكم( )189/2والبيهق ( )291/7من طريق حييى بن
سعيد األنصاري ،والارباين يف الكبري ( )448/25عن بشري بن يسار ،به".
واذه اهحاالا كلها عىل اذه املصادر.
ثم قوله " :من طريق حييى بن سعيد عن بشري بن يسار ،به".
يفيد اذا كله أن اؤالء األئمة أخرموا اذا احلديث من طريق حييى بن
سعيد ع ن بشري بن يسار عن عبد اهلل بن ُمصن عن عمته ،به.

+
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والواقع خيف ذلك ،فقد رمعت إىل اذه املصادر كلها ،فلم أمد فيها أي
ُمصن.وومدا طرق اذه املصادر كلها إنا تدور عىل
ذكر لعبد اهلل بن
ُ
حصني بن ُمصن فقط ،واذا كله

يدركه احلجوري.

ث م بعد اذا الضياع الاويل يقو احلجوري:
"وعبد اهلل بن ُمصن اوابه ،حصني بن ُمصن ،كا يف ترمجته من
التهذيب ".
ونسأله :ملاذا تبق ال مجة حلذا احلديث باسم حصني بن حفص؟
وملاذا حتيل اذه املصادر عىل عبد اهلل بن ُمصن؟!!
- 2حكم احلجوري عىل حصني بن ُمصن بأنه جمهو حا  ،و ّعف
إسناد اذا احلديث به ،وأورد حدي ه يف ضعيف املفاري

من أمله ،وقد قا

عنه" :وقد قيل :إن له احبة".
ثم قا  " :وال يصال ذلك فهو جمهو حا وحلذا قا الذاب يف امليزان :
تابع  ،وثقة ابن حبان".
اكذا يفعل اذا الرمل؛ فلم حيسب أي حساب لقو عدد من العلاء أن
حصني بن ُمصن من الصحابة ،وتر الكتب الذي ذكرا احبته ،وتر
أقوا حكم بصحبته ،ومنهم:
 )1اهماع أمحد

يف ترمجة حلذا احلديث يف مسن ه بقوله:

" حديث حصني بن ُمصن

".

حصني بن حمصن عن عمة له عن النبي^
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فهذا يد عىل أن اهماع أمحد يرى أن اذا الرمل احايب ابن احايب.
انظر املسن

( ،)341/4وقد رأى احلجوري اذا.

 )2ومنهم :أبو القاسم البتوي ،أورده يف كتابه معجم الصحابة
( ،)159/2بعنوان" حصني بن ُمصن األنصاري".
ثم أورد اذا احلديث.
ومنهم )3 :عبدان )4.وابن شااني )5 .والعسكري )6 .والارباين )7 .وابن
السكن.
ذكر ابن حجر اؤالء األئمة يف اإلصابة يف القسم األو برقم ()1736
بعد حكايته االختيف يف احبته ،ثم قا :
" وذكره يف التابعني البخاري وابن أيب حاتم وابن حبان ،فاهلل أعلم".
فرمعت إىل التأريخ للبخاري(،)5/3فومدا فيه قوله:
"حصني بن ُمصن اخلام األنصاري املدين ،سمع عميه (  ، )1سمع منه
بشري بن يسار" .و يملد عىل اذا.
رمعت إىل كتاب اجلرح والتع يل البن أيب حاتم (،)196/3
ثم
ُ
فومدا له:
ُ

(  )1كذا ،والصواب(:عن عمته) ،ولعل اذا التصحيف من عمل بعض الناسخني ،أو من الاابع.

+
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"حصني ب ن ُمصن اخلام مدين روى عن عمته ،روى عنه بشري بن
يسار ،سمعت أيب يقو ذلك".
وظاار من كيع اذين اهمامني أ ا

يرصحا
ينفيا اذا الصحايب ،و
ي

بأنه تابع  ،فلعلها كانا متوقفني يف أمره.
في يصال أن يعدا من املخالفني يف احبته حصني بن ُمصن ،والصواب
أنه احايب

.

ومن انا قا احلافظ ابن حجر يف التقريب عن حصني بن ُمصن:
"معدود يف الصحابة ،وروايته عن عمته/ .س".
فيكون احلافظ او ال امن لألئمة املذكورين خنفا ،الذين يعدونه من
الصحابة.
ومما يقوي القو بصحبته

أن شيوخ الراوي عنه بشري بن يسار كلهم

من الصحابة الكراع ،ومنهم حصني بن ُمصن .انظر تهذيب الكمال
(.)188- 187/4
وعىل اذا فحصني بن ُمصن احايب روايته احيحة ،والقو
بأنه"جمهو حا " خاأ كبري ،ينبت ال امع عنه ،مع االع اف بصحة حدي ه.

حصني بن حمصن عن عمة له عن النبي^
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قال أبو عبد الرمحن:
يف كتابه حتفة األشراف
ذكر حلا احلافظ اململي
اذه املرأة
اذا احلديث عنده رقم ( ،)18370ثم خرمه بعد من عشرة النساء للنسائ
من مثان طرق وهي:
* ()8963عن قتيبة ،عن ليث.
* ( )8964عن ُممد بن منصور ،عن سفيان (واو :ابن عيينة ).
* ( )8966عن ُممد بن امل نى وابن بشار كيمها ،عن حييى بن سعيد
القاان.
* ( )8967عن أمحد بن سليان ،عن يعىل بن عبيد .
* ( )8968عن يمليد بن اارون .
* ( )8969وعن يونس ،عن ابن واب ،عن مالك ،عن حييى بن سعيد،
عن بشري بن يسار ،عن حصني بن ُمصن به.
* ( )8970عن ُممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم ،عن شعيب بن الليث،
عن الليث ،عن خالد بن يمليد ،عن سعيد بن أيب اي  ،عن حييى بن سعيد
نحوه.
* ( )8971عن شعيب بن شعيب بن إسحاق ،عن عبدالوااب بن سعيد،
عن شعيب بن إسحاق ،عن األوزاع  ،عن حييى بن سعيد ،عن بشري بن يسار،
عن عبداهلل بن ُمصن ،عن عمة له نحوه ،كذا قا  :عبداهلل بن ُمصن ،وإنا
او :حصني بن ُمصن.
وقد رواه احلادان ،وسليان بن بي  ،وإبراايم بن طهان ،وأبو خالد
األمحر ،وعيل بن مسهر ،وحييى بن سعيد كذلك.

+
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نقلت ما ذكره احلافظ اململي
ُ

عند احلديث من الارق إىل حييى بن

سعيد ،وما أبانه أنه قد ماء عن :عبد اهلل بن ُمصن  ،اوابه :حصني بن
ُمصن ،كا ذكرا يف ضعيف املفاري .
وأن انتقاد املُ ْستَ ْد ِر

انا ؛ عبارة عن متالاة ،فهو قد نقل احلديث

بتخرل وفيه قلت :وعبد اهلل بن ُمصن ،اوابه :حصني بن ُمصن ،وبعد
ذلك الكيع املتكلف الذي ال طائل حتته يقو  :وكل اذا

يدركه احلجوري.

أقول :وأنت ماذا أدركت غري ما ذكرته أن عبداهلل اوابه حصني كا رمحه

اململي وابن حجر ،وخية ذلك أين ذكرا ترمجة حلصني وليس لعبد اهلل.

و نقل قويل :وقد قيل :إن له احبة ،وال يصال ذلك؛ فهو جمهو حا .
وأرمف بقوله  :اكذا يفعل اذا الرمل ،فلم حيسب أي حساب لقو عدد
من العلاء ،إن حصني بن ُمصن من الصحابة .
ثم قا بعده :والصواب أنه احايب
أقول :الذاب

.

يعتربه احابيا بل ذكره من ميزان االعت ال الذي

يذكر فيه من يراه احابيا  ،كا يف مقدمته ،ونص عىل أنه غري احايب فقا :
تابع .
وقا يف املاين  :تابع جمهو ؛ روى عنه بشري بن يسار ،وعبد اهلل بن
عيل بن السائب ،وثقة ابن حبان .وذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجته من
التهذيب أن ابن حبان ذكره يف التابعني ،ومجاعة ذكروه يف الصحابة ،ثم
قا  :فاهلل أعلم.

حصني بن حمصن عن عمة له عن النبي^
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وذكره عيء الدين متلااي يف اإلنابة وذكر مجلة ممن ذكره يف
الصحابة ،وقا  :وذكره أبو حاتم بن حبان يف ثقاا التابعني ،وكذلك البخاري
وأبو حاتم الرازي وغريام.اام
ت  :منهم؛ مسلم بن احلجاج ذكره يف ثال ة تابع
قل ُ

كتابه الطبقات

ص( )246رقم( ،)837والذاب

املدنيني يف

وقا  :عنه جمهو ،

واحلافظ اململي ،فلم يذكر فيه إال أن ابن حبان ذكره يف الثقات .وكذا انع
السيوط يف إسعاف املبطأ .
وتوقف فيه ابن حجر يف التهذيب  ،فذكر القولني.
وذكره البتوي يف معجم الصحابة ( )159/2وساق حدي ه اذا من
طريق يمليد بن اارون عن حييى عن بشري عن حصني أن عمته أتت النب

،

رمال بعده أن احلديث حديث عمته ،فقا  :وقد روى اذا احلديث غري يمليد
ثم ّ
عن حييى بن سعيد عن بشري عن حصني عن عمته عن النب

 ،وال أعلم هبذا

اهسناد غري اذا.
ونقل احلافظ يف التهذيب عن ابن السكن أنه قا  :يقا إن له احبه غري
.

أن روايته عن عمته ،وليست له رواية عن النب

وقو املُ ْستَ ْد ِر  :إن البتوي وابن السكن ممن قا بصحبته غري احيال.
واكذا قوله :إن اهماع أمحد يرى إنه احايب؛ وأنه م مم حلذا احلديث
يف مسنده بقوله حديث حصني بن ُمصن

.

قلتُ :يف طبعة الرسالة بتحقيق شعيب حديث حصني بن ُمصن عن عم ٍة

له وكذا او يف طبعة املكنمل وكذا حتفة األرشاف وكذا او يف أطراف املسند
املعتيل ب تيب املسند احلنبيل للحافظ ابن حجر ،فقو املستدر اذا غري
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احيال بناه عىل خاأ يف نسخة غري مضبوطة كعادته يف تتبع الشواذ ليستدرا
هبا واذا خيف انيع اهماع أمحد ،وتقويل له ما

يقل.

وأما كون البخاري وابن أيب حاتم ذكراه و يذكرا فيه مرحا وال تعديي،
فهذا انيعها غالبا يف جماايل احلا  ،ولو كان عندمها احابيا لذكرا ذلك،
و يسكتا عليه.
وحلذا فإن متلااي يف اإلنابة عزا القول بع م صحبته إىل البخاري وأبي
حامت ،واذا او النقل الصواب ،فلهذا قلت :إنه غري احايب ،وإنه كا قا
الذاب  :جمهو  ،ولو ثبتت احبته أو حتى عدالته ،فأنا قائل بصحة اذا
احلديث كا ذكره األلباين

يف صحيح الرتغيب والرتهيب  ،لكن يظهر

يل عدع احبته ملا تقدع فيه وأنه جمهو  ،واهلل املوفق.
قا املُ ْستَ ْد ِر  :ومما يقوي القو بصحبته
كلهم من الصحابة الكراع ،ومنهم حصني انظر تهذيب الكمال .

أن شيوخ الراوي عنه

قلت :واذه جمازفة فلو حرص الكلية يف تهذيب الكمال  ،وقا  :إن كل
شيوخ الراوي عنه الذين ذكرام احلافظ اململي يف تهذيب الكمال لكان له
ومه ،واحلافظ اململي

حيرص مجيع شيوخ الراواة وقد يذكر يف ترامم

ت يميذام أنه روى عنه فين ،ومن شيوخ بشري بن يسار ،ساعدة بن حراع بن
ُم ُّيصة ،ذكره ابن حبان يف الثقات وقا  :يروي املراسيل.
وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتع يل وقا  :قا أيب :روى عنه بشري
بن يسار روى يعقوب بن إبراايم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن بشري بن
يسار عن ساعدة بن حراع.

حصني بن حمصن عن عمة له عن النبي^
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َ :روى عنه بشري بن يسار ،وال تصال له

احبة .وقا  :احلافظ يف اإلصابة ُ :م ُّيصة احايب بي ريب ،وابنه حراع بن
ُم ُّيصة تقدع ذكره .وأما ساعدة فيحتمل أن يكون له رؤية.
ومن غلو املُ ْستَ ْد ِر

قوله" :وعىل اذا فحصني بن ُمصن احايب،

وروايته احيحة  ،والقو بأنه جمهو خاأ كبري ينبت

ال امع عنه ،مع

االع اف بصحة حدي ه".
قلتُ  :اكذا يصنع املُ ْستَ ْد ِر بكيع السلف فحصني عده من التابعني

مسلم بن احلجاج ،وابن حبان ،والبخاري وابن أيب حاتم  ،وارتىض اململي
يف تهذيب الكمال ذكر ابن حبان له يف التابعني من ال قاا و يتعقبه  ،وذكر
الدارقان

يف العلل

( )4111أن روايته اذه مرسلة ،وقا

احلي م

يف اجملمع (" :)306/4إنه ثقة" .فلعله بنى اذا التوثيق عىل توثيق ابن
حبان ،والسيوط

يف إسعاف املبطأ  ،والذاب وقا ":جمهو " .وقا ابن

حملع يف احمللى ( )333/10عقب احلديث":فهذا كله ال يصال؛ ألن عبد اهلل
بن ُمصن وحصني ابن ُمصن جمهوالن ال يدري أحد من مها".
فيملعم املُ ْستَ ْد ِر أن اذا خاأ كبري ،ويلملع متحر الصواب بقوله ورأيه،
واذا اوى.

)(+++
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عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة
" - 281عبد اهلل بن شداد عن ابنة محملة.
رقم (:)6365
قا اهماع النسائ
أخربنا القاسم بن زكريا بن دينار الكويف ،قا  :حدثنا حسني بن عيل
اجلعف  ،عن زائدة ،عن ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،عن احلكم ،عن
عبد اهلل بن شداد ،عن ابنة محملة ،قالت :ماا موىل يل وتر ابنته ،فقسم
ماله بين وبني ابنته ،فجعل يل النصف ،وحلا النصف ،قا
رسو اهلل
ُممد –يعن  :ابن عبد الرمحن  ،-وا أخت ابن شداد ألمه.اام
وأخرمه ابن مامه رقم ( )2734واذا الس ند عيف؛ ُممد بن عبد الرمحن
ابن أ يب ليىل عيف ،وعبد اهلل بن شداد ثقة.
قال املُسْتَدْرِك :أقول:
ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل عيف ،لكن له متابعاا عديدة ،كا
يف معجم الطرباني الكبري (.)357- 353/24
فمن املتابعني له - 1 :جابر

( )1

عن احلكم عن عب اهلل بن ش اد بن اهلاد

عن أم الفضل(  )2بنت محزة.
( )1او اجلعف كا يف املعرفة أليب نعيم واو كذاب ال يصلال يف املتابعاا.
( )2أع الفضل بنت محملة ا  :فاطمة بنت محملة.

عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة
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- 2ومنهم :عبد اهلل بن عون عن احلكم ،به.
- 3وشعبة عن احلكم ،به.
- 4وأبو إسحاق الشيباين عن عبد اهلل بن

[ ]1

اجلعد عن عبد اهلل بن شداد،

به.
- 5ورشيك بن عبد اهلل بن عياش العامري عن عبد اهلل بن شداد ،به.
- 6ومنصور بن حيان عن عبد اهلل بن شداد ،به.
- 7وسفيان ال وري عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن شداد ،به.
وكا يف معرفة الصحابة أليب نعيم(.)3410- 3409/6
قا أبو نعيم

:

احل َس ُن ْب ُن ُس ْف َيا َن ،ثنا أَ ُبو َب ْك ِر ْب ُن أَ ِيب
" َحد َثنَا أَ ُبو َع ْم ِرو ْب ُن َ ْ
مح َدا َن ،ثنا ْ َ
نيَ ،عن َز ِائ َد َةَ ،عن ُ ِ
احل َك ِمَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن
َشيْبَ َة ،ثنا ُح َس ْ ٌ
ْ
ْ
ُمَمد ْب ِن أَ ِيب َليْ َىلَ ،ع ِن ْ َ
اا
تَ " :م َ
ت ا ْب ِن َشد ٍاد ِألُ يم ِهَ ،قا َل ْ
ُمَم ٌدَ :و ِا َ أُ ْخ ُ
مح َمل َةَ ،قا َ ُ
َشد ٍادَ ،ع ِن ا ْبن َِة َ ْ
ِ
ف،
يل الن ْيص ُ
َم ْوىل ِيل َو َت َر َ ا ْبنَتَ ُهَ ،ف َق َس َم َر ُسو ُ اهللِ
َما َل ُه َبيْنِ َو َب ْ َ
ني ا ْبنَتَهَ ِ ،
ف ".
َو َحلَا الن ْيص ُ

[  ]1كذا واوابه ع بيد بن أيب اجلعد وماء يف مابوع الارباين الكبري تسميته بعبد اهلل بن أيب اجلعد واو
خاأ فهو عبيد بن رافع.
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رواه مابر اجلعف  ،وشعبة وابن عون ،عن احلكم نحوه .ورواه عياش
العامري ،عن عبد اهلل بن شداد نحوه.
ِ
احل ْ ِ
ِ
يل ْب ُن
َحد َثنَا أَ ُبو َب ْك ٍر الا ْل ِح ُّ  ،ثنا ُ
رضم ُّ  ،ثنا َع ُّ
ُمَم ُد ْب ُن َع ْبد اهللِ ْ َ َ
اش ا ْلع ِام ِريَ ،عن َعب ِد اهللِ ب ِن َشد ٍادَ ،قا َ  " :أَ ْعتَ َق ِ
َح ِكي ٍم ،ثنا َ ِ
رش ٌ
ت ا ْبنَ ُة
ْ
ْ ْ
يكَ ،ع ْن َعي ٍ َ ي
فَ ،وا ْبنَتَ ُه
مح َمل َة الن ْيص َ
ْت َ ْ
بِن َ
َْ
مح َمل َة ُغ َيما َحلَا َف َا َا َو َت َر َ ا ْبنَةَ ،فأَ ْعاَى النبِ ُّ
ف"
الن ْيص َ
رواه سلمة بن كهيل ،وعبيد بن أيب اجلعد ،عن عبد اهلل بن شداد نحوه".
فصال حديث اذه الصحابية ،وعليه في يصال إيراداا وحدي ها يف قسم
ّ
عيف املفاريد.
اذا ما تيرس يل من خدمة رسو اهلل

ومن خدمة الصحابة الذين

أوردام احلجوري وأحادي هم يف عيف املفاريد.
واىل اهلل عىل نبينا ُممد وعىل خله واحبه وسلم
فرغ من كتابته ومرامعته
ربيع بن اادي عمري
يف السابع عرش من شوا عاع(1436ام)

قال أبو عبد الرمحن:
ابن شداد عن ابنة محملة بن عبداملالب عن النب

.

عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة

قا اهماع النسائ
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(
يف الكربى رقم ( ،)6365أخربنا القاسم بن

زكريا بن دينار الكويف قا حدثنا حسني بن عيل اجلعف عن زائدة عن
ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن احلكم عن عبداهلل بن شداد عن ابنة
محملة قالت« :ماا موىل يل وتر ابنته فقسم رسو اهلل

ماله بين وبني

ابنته ،فجعل يل النصف وحلا النصف».
قا ُممد يعن بن عبد الرمحن :وا أخت ابن شداد ألمه.
وخالف ابن أيب ليىل  :عبداهلل بن عون فأوقفه.
وقا النسائ

بعده رقم (:)6366

أخربنا أبو بكر بن عيل قا حدثنا عبد األعىل قا حدثنا محاد بن سلمة
عن عبداهلل بن عون عن احلكم بن عتيبة عن عبداهلل بن شداد بن احلاد« :أن ابنة
محملة بن عبد املالب أعتقت مملوكا حلا فاا ،وتر ابنته وموالته فورثته ابنته
النصف وورثته ابنة محملة النصف».
قا أبو عبد الرمحن -أي :النسائ  :-واذا أوىل بالصواب من الذي قبله.
ونقله احلافظ اململي يف حتفة األشراف عن النسائ بلفظ :واذا أوىل
بالصواب من حديث ابن أيب ليىل وابن أيب ليىل ك ري اخلاأ.
فرواه عبداهلل بن عون عن احلكم عن عبداهلل بن شداد أن ابنة محملة أعتقت
مملوكا حلا فاا فورثته ابنته النصف وابنة محملة النصف.
اكذا موقوفا عىل عبداهلل بن شداد من قوله ،واذا أاال  ،ألن ابن عون
الذي أوقفه ثقة ثبت فا ل ،وُممد بن أيب ليىل الذي رفعه عيف ،فرفعه من
اذه الاريق منكر ،وحلذا اوب النسائ واململي املوقوف.
وأخرمه الارباين يف الكبري (867/24و )878اكذا موقوفا.
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وخالف ابن أيب ليىل :شعبة بن احلجاج فأرسله ،أخرمه أبو داود يف
املراسيل رقم ( )364فقا حدثنا ُممد بن امل نى ،قا حدثنا ُممد بن معفر
قا حدثنا شعبة عن احلكم عن عبداهلل بن شداد أنه قا  :ال تدرون ما ابنة
محملة من ؟ قا  :كانت أخت ألم وإ ا أعتقت مملوكا حلا فتويف وتر ابنته
وموالته فجعل رسو اهلل

مرياثه بينها نصفني.

وأخرمه الارباين( )880/4والبيهق

يف الكربى ( ،)441/6وتابع

شعبة عىل اذه الاريق املرسلة ُ :ممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل نفسه عند
الارباين( ، )879/24قا  :حدثنا إسحاق بن إبراايم الديري عن عبد الرزاق
عن ال وري عن ابن أيب ليىل عن احلكم عن عبداهلل بن شداد به.
ورواه سلمة بن كهيل عند عبد الرزاق يف املصنف رقم ( ،)16210وعنه
الارباين يف الكبري (.)886/24
ومنصور بن حيان عند الارباين ( )885/24والبيهق

يف الكربى

( ،)441/6وقا البيهق  :وكذلك روي عن سلمة والشعب عن عبداهلل بن
شداد  ،وابن شداد أخو بنت محملة من الر اعة واحلديث منقاع.
وقا أبو داود يف املراسيل ( : )364رواه عدة عن عبداهلل بن شداد أن ابنة
محملة ا املعتقة.
ونقله عنه احلافظ اململي وأقره .فاحلديث رواه شعبة عن احلكم عن
عبد اهلل بن شداد مرسي ،وتتابع على إرساله ع ة منهم:
 - 1سلمة بن كهيل.

 - 2الشعب .

- 3منصور بن حيان.

 - 4ابن أيب اجلعد عند الارباين يف الكبري ( 882/24و.)883

عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة
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 - 5عياش العامري عند الارباين(. )884/24
كل اؤالء رووا احلديث مرسي .
وا ارب فيه ُممد بن أيب ليىل فتارة رواه متصي كا عند النسائ وابن
مامه وخرمناه يف ضعيف املفاري  ،وتارة وافق احلفا فرواه مرسي كا
أسلفنا ،واذا مذكور يف ترمجته من تهذيب التهذيب أنه مضارب احلديث.
قا عبداهلل بن أمحد عن أب يه :كان يسء احلفظ مضارب احلديث ،كان فقه
ابن أيب ليىل أحب إلينا من حدي ه.
وقا شعبة :ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أيب ليىل ،وقا ابن حبان
كان فاحش اخلاأ رديء احلفظ ،فك را املناكري يف روايته  ،تركه أمحد
وحييى.
وقا الدارقان  :رديء احلفظ ك ري الوام ،وقا أبو أمحد احلاكم :عامة
أحادي ه مقلوبة ،وقا السام  :يسء احلفظ ال يتعمد الكذب.اام
فتفرده هبذه الاريق املتصلة عن احلكم منكر.
واملرسل أخرمه أبو داود يف املراسيل واوب املرسل او بإخرامه له،
واململي يف حتفة األشراف كذلك والبيهق .
وقد قلب املستدر خمالفة اؤالء األئمة كلهم البن أيب ليىل موافقاا
ومتابعة له؟!  ،ومعرفة خمالفتهم له وا حة ملية ،في أدري أدس اذا التقليب
عليه أع أنه استعمل املتالاة كعادته يف اذا الكتاب.
فقال :مابر ،ثم قا يف احلاشية :واو اجلعف واو كذاب ،ال يصلال يف

املتابعاا.
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قلتُ :نعم؛ او املتابع له عىل اذه الاريق املواولة ،بل قد رواه ال وري

عن ابن أيب ليىل كا سبق.

وعىل اذه الاريق املرسلة تابعه ابن عون عند النسائ كا سبق.
فقو املستدر  :ومنهم عبد اهلل بن عون عن احلكم به خاأ وإنا رواه
مرسي ،وعىل اهرسا تابعهم شعبة عند أيب داود يف املراسيل ()364
وغريه.
قال املستدرك :وأبو إسحاق الشيباين عن عبد اهلل بن اجلعد –كذا قا ،

واوابه عبيد اهلل بن أيب اجلعد  -عن عبد اهلل بن شداد به.

قلتُ :ليس به بل مرسي فقد أخرمه بن منصور يف السنن ()173

وغريه مرسي.

قال املستدرك :ورشيك بن عبد اهلل بن عياش عن عبد اهلل بن شداد به.
قلتُ :وليس كذلك فرشيك أيضا رواه مرسي أخرمه الارباين الكبري

(.)356/24

قال املستدرك :ومنصور بن حيان عن عبد اهلل بن شداد به.
قلتُ :وليس كذلك فمنصور أيضا رواه مرسي أخرمه ابن أيب شيبة

يف املصنف ( ،)251/6والاحاوي يف معاني اآلثار ( )401/1وغريام.
قال املستدرك :وسفيان ال وري عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن شداد به.

قلتُ :وليس كذلك فسلمة أيضا رواه مرسي أخرمه عبد الرزاق يف

املصنف ( )21/9وغريه.

عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة
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من معرفة الصحابة

أليب نعيم طريق رشيك

املرسلة ،ونقل كذلك عقبه قو أيب نعيم :ورواه سلمة بن كه يل وعبيد بن أيب
اجلعد عن عبد اهلل بن شداد نحوه ،و يلتفت إىل اذا بل معل اذه متابعاا،
وقا  :فصال حديث اذه الصحابية.
قلتُ :يصدق عىل اذا الصنيع أنه متالااا وليس متابعاا فإن اؤالء

املذكورين خالفوا ابن أيب ليىل واجلعف واؤالء كلهم أرسلوه ،وأنت معلت
اذه املختلفاا كلها متفقاا يف املتابعة واذا ترصف تكرر منك واو ترصف
مريب مدا .
و قد اختلف يف اسم ابنة محملة اذه ،فقيل :فاطمة ،وقيل :أمامه ،وقيل:
عارة ،وقيل :سلمى ،كا يف معجم الطرباني الكبري ( ،)5854/17ومسند
أمحد( ،)257/45طبعة الرسالة ،و عف ُمققه احلديث ،وأيضا
ُمقق سنن ابن مامه رقم ()2734كا عفه العيمة األلباين

عفه

.

اذا ما يرسه اهلل تعاىل يل وله احلمد واملنة من الرد عىل أوااع ومتالااا
الشيخ ربيع بن اادي املدخيل
يف كتابه الذي أساه فيا يملعم اإلصابة يف تصحيح ما ضعفه وإبراز ما
جهله احلجوري من مفاري الصحابة ،وأسميته اإلجابة عن أوهام وأغاليط
الشيخ ربيع امل خلي يف كتابه اإلصابة  ،تم ذلك يف حى يوع اجلمعة ال امن
عرش من شهر ذي احلجة عاع ست وثيثني وأربعائة وألف للهجرة النبوية
عىل ااحبها الصية والسيع ،وباهلل التوفيق.
كتبه َ َ َ َأَبَوَعَبَدَالرَحَنَيَحَيَىَبَنَعَلَالحَجَوَرَيَ َ
ي
َ
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أُبي بن عمارة األنصاري ﮔ 40 ........................... ................................
وفيه :بيان خلط املستدر بني مسند احابيني.
أدرع السلمي ﮔ 50 ..................................... ................................
وفيه بيان خلط املستدر بينه وبني ابن األدرع وحدي يها.
وفيه :بيان خاأ تصحيال حديث ابن األدرع واو مرسل.
أُهْبَان بن أوس األسلمي ﮔ 61 ........................... ................................
حدي ه احيال يف البخاري وو عه انا خاأ من حني اف الكتاب
أُهْبَان بن صيفي الغفاري ﮔ 63 .......................... ................................
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وبيان خاأ االستشهاد بحديث عائشة وخلط املستدر بني الارق املختلفة عن
عائشة ومرسل عروة بجعلها شوااد لبعضها البعض.
أمين بن خريم األسدي ﮔ 86 ........................... ................................
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وفيها بيان احلديث ال اين فكا أنه ليس عىل رشطنا كذلك اختلف فيه ال او عن
أيمن أع عن أبيه.
وبيان أنه ال ي بت عن اذا وال اذا وأنه قد ماء عن عائشة ريض اهلل عنها.
أمين بن عبيد بن عمرو 100 ............................... ................................
وفيه بيان قويل يف خخر البحث "لكن احلديث احيال "..وخاأ هتويل املستدر
ملجرد سقوط حرف (أ ) من كلمة احيال ،وبيان أين قد أبنت أنه خمالف
لألحاديث الصحيحة.
بسر بن جحاش ﮔ 111 ................................ ................................

وفيه :بيان مهالة عبد الرمحن بن ميرسة ،من قو ابن املدين  ،وخاأ إطيق
املستدر توثيق أيب داود له وتوثيقه عاع ملشايخ حريمل ،وفيه بيان أن القو
بضعف رواية جمهو احلا او قو اجلمهور.

املحتويات والفوائد

'
(933

وفيه م ا ألحد مشايخ حريمل ّعف به املستدر يف بعض حتقيقاته لقو احلافظ
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يستنبط منه أحكاما وعقائد كحديث بشري اذا مع ذكر بعض األحكاع
املستنباة منه.
بشري بن سعد ﮔ 131 ................................... ................................

حدي ه عيف لذاته فذكرا ترمجة احايب احلديث لبيان عدع ثبوا حديث عنه
يف الكتب الستة ومسند أمحد ،وسقت احلديث يف احيال املفاريد لبيان
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بصرة بن أكثم األنصاري 133 .............................. ................................
وفيه :بيان خمالفته حلديث الولد للفراش ،وموافقة البيهق يف اهشارة لذلك،
وخاأ املستدر يف خمالفته وبيان معنى الفراش ،وأن من معانيها أع الولد.
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وفيه :نقل تضعيف بعض أئمة احلديث حلديث برصة كأيب داود ،وابن القيم ،وابن
أيب حاتم والبيهق  ،واخلاايب ،واأللباين وخمالفة املستدر حلؤالء مجيعا
يف تصحيحه.
وفيه :بيان خاأ املستدر أنه إذا سلم أن احلديث أرسله سعيد بن املسيب أنه ال
مانع من احلكم بصحة احلديث ،وبيان أنه ال حيكم بصحة احلديث ،وإنا
حيكم بصحة املرسل وال يقا  :حديث احيال ،وإنا يقا اذا حديث
مرسل أو مرسل احيال.
مع تذكري املستدر بحكم االحتجاج باملرسل من رشحه عىل الباعث.
وفيه خاأ املستدر بقوله يف احلديث والولد عبد لك أن كلمة (عبد)يمكن أن
نقو ا وحداا خاأ.
ثعلبة بن أبي مالك 144 ................................... ................................

وفيه بيان عدع احة احبة ثعلبة وذكر عدد من احلفا ممن ذكره يف التابعني ،وأنه
ال يقاس بعاية القرظ فعاية قصته احيحة متصلة ،وثعلبة إنا قا فيه ذلك
مصعب الملبريي.
وفيه خاأ املستدر عملوه القو بصحبة ثعلبة بن أيب مالك إىل شعبة ،والصواب
أن شعبة يقل ذلك وإنا رواه من قو ثعلبة وليس او ابن أيب مالك ،وإنا
ابن احلكم.
وفيه خاأ املستدر عملوه القو بصحبة ثعلبة بن أيب مالك إىل ابن معني والعيئ
وابن عبد الرب والذاب وأن الصواب أن بعضهم قا برؤيته وبعضهم قا
بوالدته يف عهد النب ﷺ ونقل رشطهم يف إثباا الصحبة التمييمل.

وفيه بيان عف حديث ثعلبة مع نص احلفا أنه ال ي بت هبذا اللفظ حديث ،وإنا
يف معناه حديث الملبري ،وبيان خاأ املستدر يف تقسيمه إىل حدي ني.
ثعلبة األنصاري ﮔ 172 ................................ ................................

املحتويات والفوائد
وفيه خاأ املستدر
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يف تقريره أنه ثعلبة بن عمرو والصواب أنه ثعلبة أبو

عبد الرمحن ،وا ختيار ابن أيب حاتم والارباين وأبو نعيم وابن مندة التفريق
بينها وتصويب ابن حجر لذلك.
وفيه أن احلديث ال اين املذكور ل علبة يذكر له إسناد وليس عىل رشطنا وخمالفة
الشوااد الت ماء هبا املستدر حلديث ثعلبة.
جعيل بن زياد األشجعيظﮔ 180 ......................... ................................
وفيه خاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة رافع بن سلمة ملجرد أنه روى عنه عدد،
مع بيان خاأه يف قوله :إن ابن أيب حاتم لو وقف عىل اذه املجموعة من
الرواة أنه ال يستبعد أن يرصح بتعديله ونقل قو الذاب  :وقد يقو أبو حاتم
فين جمهو  ،ويكون قد روى عنه مجاعة .اام
وفيه ذكر أم لة من عدع احتجاج املستدر بمن م ل اذا حاله ،يف حتقيقاته
كفديك بن سليان مع أنه روى عنه مخسة وعرشون راويا ،وأم لة أخرى.
وفيه :رد عىل تأايله أن منهج السلف التسامال يف غري احلي واحلراع والعقائد..
مع ذكر أن حديث معيل اذا اشتمل عىل بعض األحكاع والعقائد وتناقض
املستدر يف ذلك.
وفيه :أن ليس يف حديث مابر شوااد لبعض ألفا حديث معيل فحديث مابر
يتن عنه.
جنادة بن أبي أمية 194 .................................... ................................
ذكرناه لبيان أن اذا الصحايب املفرد

يصال حدي ه لذاته ،وذكرناه يف الصحيال

لبيان ثبوا متن احلديث.
احلارث بن عمرو السهمي 195 ............................. ................................
حدي ه فيه جماايل ،وتصحيال املستدر له خاأ.
احلارث بن مسلم التميمي ﮔ 201 ...................... ................................
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له حديث واحد بنص البتوي وقسمه املستدر إىل حدي ني فأخاأ.
حازم بن حرملة األسلمي 208 ............................. ................................
ذكرناه لبيان أن اذا الصحايب املفرد

يصال حدي ه لذاته ،وذكرناه يف الصحيال

لبيان ثبوا متن احلديث.
حبة بن خالد اخلزاعي ﮔ 209 ......................... ................................

حدي ه فيه سيع بن رشحبيل جمهو ودافع املستدر عن مهالته بتوثيق ابن حبان
وقد عف احلديث األلباين ورد عىل البواريي حتسينه.

وفيه معنى قو الذاب وثق أنه يشري إىل توثيق ابن حبان وخاأ املستدر يف قوله:
إ ن اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني ،مع ذكر م ا من كيع املستدر
نفسه بقصد الذاب بقوله وثق.
وفيه رد عىل قوله إن اذا احلديث ليس من أحاديث احلي واحلراع والعقائد وذكر
بعض ما تضمنه احلديث من العقيدة.
دغفل بن حنظلة الشيباني 215 ............................ ................................
فيه بيان عدع احبة دغفل.
وفيه بيان خاأ ذكر املستدر أن له حدي ا خخر وأن الصواب فيه أنه موقوف بسند
منقاع.
رافع بن سنان األنصاري األوسي ﮔ 221 .................................................
فيه أن حدي ه قا ابن املنذر ال ي بته أال النقل ،وخالفهم املستدر فصححه.

وفيه :بيان أن عبد احلميد بن سلمة وام والصواب أنه بن معفر ،فعاد اال اراب
إىل طريق عبد احلميد بن معفر الت حاو املستدر نف اال اراب فيها،
مع ذكر بعض االختيف أيضا فيه عىل عبد احلميد بن معفر.
وفيه :قو عبد العمليمل النخشب  :يف طريق معفر بن عبد اهلل بن احلكم ..اذا
مرسل؛ ألنه يدر مد أبيه .اام
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باستشهاده بحديث أيب اريرة يف ختيري ولد األبوين

املسلمني ،عىل اذا احلديث يف ختيريه ﷺ الولد بني أبوين أحدمها مسلم
واآلخر كافر.
الزبيب بن ثعلبة ﮔ 233 ................................ ................................
وفيه أنه له حديث واحد بجملع احلفا  ،وبيان خاأ املستدر يف تقسيمه إىل ثيثة
أحاديث.
زياد بن احلارث الصدائي 239 .............................. ................................
وفيه :خاأ املستدر بدفاعه عن

عف عبد الرمحن بن زياد اهفريق  ،وخاأ

قوله :بضعف قو اهماع أمحد ال أكتب عنه ،مع ذكر م ا من تضعيف
املستدر نفسه بعبد الرمحن بن زياد يف بعض كتبه.
وفيه :بيان خاأ املستدر تقوية احلديث بعمل أال العلم وبيان معنى ذلك من
كيع اللجنة الدائمة.
وفيه بيان خاأ استظهار املستدر أن سوق ال مذي حلديث ابن عمر لبيان أنه
يعتضد به ،وأن حديث ابن عمر فيه م و وأنه حديث منكر.
وفيه :نقل من عف حديث احلارث من أئمة الشأن وخالفهم املستدر فصححه.
وفيه بيان خاأ املستدر يف نسبته حدي ني للحارث خمالفا لذلك احلفا الذين
نصوا أنه ليس له إال حدي ا واحدا ،وأن احلديث اآلخر اململعوع مو وع.
سخربة األزدي ﮔ 257 .................................. ................................
وفيه :خاأ املستدر بدفاعه عن ُممد بن محيد وقد ّ
كذبه عدد من األئمة.

وفيه :أن دفاعه اذا عبارة عن عناد ومد  ،بدليل أنه يف بعض كتبه نقل وأقر
بتكذيب ابن محيد ،مستدال بأن :من علم حجة عىل من يعلم.
وفيه :بيان أن لسخربة حدي ا واحد ا بنصوص احلفا  ،وخاأ املستدر يف
خمالفتهم بتجملئته إىل حدي ني.
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سعيد بن حريث القرشي 268 .............................. ................................
له حديث واحد عيف ،وبيان خاأ املستدر يف تصحيحه.
وبيان أنه قد ماء بإسناد ظااره احلسن عن عمرو بن حريث وليس عن أخيه سعيد،
لكن احلديث أنكره احلافظ الذاب  ،وابن حجر ،وابن نارص الدين ،وتيام
العيمة الع يمني رمحهم اهلل.
سعيد بن يربوع املخزوميﮔ 278 ........................ ................................
فيه بيان عف حدي ه ،وخاأ جتملئة املستدر له إىل حدي ني ،ثم تصحيال األو
وتضعيف اآلخر ،وأن الصواب أن يقا  :واحلديث عن سعيد

عيف،

تأمني النب ﷺ الناس إال أربعة شوااد.
وألاله األو يف ي
وفيه بيان خاأ استشهاد املستدر بحديث سعد بن أيب وقاص وأنس وإ ا إنا
تأمني النب ﷺ للناس إال أربعة ،وأما تسميتهم
يشهدان ألال احلديث ،من ي
القينتني كانتا ملقيس ،غلط.
فف اذا احلديث أن
ي
سنان بن سلمة اهلذلي 287 ................................ ................................
وفيه :بيان أنه ال يصال لسنان ساع من النب ﷺ،
وفيه بيان خاأ املستدر يف نسبة احلديث ال اين إىل سنان وإمها كيع احلافظ
الذي نقل عنه املستدر .
وفيه بيان خاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة سلمة بن منادة ،لقو احلافظ
مقبو  ،مع ذكر نموذج من كيع املستدر نفسه بجهالة رمل قا فيه:
احلافظ مقبو  ،وقا الذاب  :وثق.
وفيه بيان خاأ املستدر يف نسبته لسنان ثيثة أحاديث ،وبيان أن احلديث ال اين
رواه سنان مرسي ومتصي عن أيب اريرة ،وال الث :الصواب أنه عن من
حديث ابن عباس كا أخرمه مسلم.
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وخاأ املستدر يف استشهاده بحديث ابن عباس حلديث سنان ،ثم بحديث قبيصة
أيب ذؤيب والصواب أنه حديث واحد رواه سنان عن ابن عباس ،ورواه ابن
عباس من قبيصة ،كا يف مسلم ،مع أنه يف مسلم معل باالنقااع.
سنان بن سنة األنصاري األسلميﮔ 302 .................................................
فيه بيان اال اراب يف احلديث وترميال أنه من حديث أيب اريرة ال من حديث
سنان.
وفيه بيان خاأ املستدر يف نسبته حديث سنان إىل البخاري معلقا ،وإنا البخاري
علق حديث أيب اريرة.
وخاأ املستدر أيضا يف عملوه لأللباين تصحيال حديث سنان ،وبيان أنه ما إىل
تصحيال حديث أيب اريرة ،وأن املتن عنده احيال ،سواء عن اذا الصحايب
أو اذا.
وفيه :خاؤ ه كذلك يف معله أحد احلدي ني املختلف فيها حديث سنان وحديث
أيب اريرة شاادا لألخر.
وفيه بيان أن خذا أو مو ع له أااب يف استدراكه من سقوط احلديث ال اين
لسنان ،مع أين قد استدركته يف الابعة ال انية ،وبيان أنه اار هبذا لسنان
حديث واحد واو احلديث املستدر  ،أما احلديث األو فهو عن أيب اريرة
ال عن سنان.
سنني أبو مجيلة ﮔ 314 ................................ ................................
حدي ه احيال يف البخاري وو عه انا خاأ من حني اف الكتاب
وفيه خاأ املستدر بقوله :إن اذا الصحايب ينقل عن النب ﷺ شيئا ال من قوله
وال من فعله ،مع أنه نقل خرومه مع النب ﷺ لتملوة الفتال وا من فعله
ﷺ.
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وفيه :أن احلديث نقلته من البخاري وخاأ املستدر بنملوله إىل معرفة الصحابة
تك ريا للصفحاا.
سويد بن صخر ﮔ 319 ................................. ................................
فيه أن له حديث واحد بنص احلافظ البتوي حيث قا  :وال أعلم لسويد اجلهن
غري اذا ،وخالف املستدر فخلط بني احابيني.
وفيه :أن الرامال يف احلديث أنه عن زيد بن خالد ال عن سويد ،وبيان رشطنا يف
املفاريد.
صخربن العيلة األمحسي ﮔ 333 ....................... ................................

فيه أين نقلت كيع احلافظ يف التقريب يف حا أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع أنه
ادوق يف حفظه لني ،فتعقب املستدر بسوق ترمجته من هتذيب اململي
بذكر من ر وى عنه وعمن روى ثم

خيرج فيها بنتيجة بل قا يف النهاية:

فحدي ه إما حسن لذاته أو احيال.
وفيه :نص احلفا أن لصخر حديث واحد ،وخالفهم املستدر فجملأ حدي ه
الواحد إىل حدي ني ،راميا باخللط بينها إىل شيخ أيب داود متناسيا أنه قد
نسب إىل احلافظ ابن حجر توثيق شيوخ أيب داود.
وفيه :أن شيخ أيب داود ينفرد بسوق احلديث الذي مملأه املستدر سياقا واحد
بل تابعه وكيع وغريه.
وفيه :خاأ املستدر يف قوله إن وكيعا خالف عمر بن اخلااب شيخ أيب داود.
وفيه بيان عف إسناد احلديث ،وخاأ املستدر يف تصحيحه.
عبد اهلل بن غنام البياضي ﮔ 350 ..................... ................................
فيه بيان أن له حدي ا واحدا يف إسناده عبد اهلل بن عنبسة جمهو  ،وخاأ املستدر
يف دفاعه عنه لقو احلافظ مقبو  ،وبيان من قا بجهالته من احلفا .
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وفيه :بيان أن عنبسة سقات منه السني يف الابعة األوىل فصار عنبة ،وهتويل
املستدر يف ذلك ،فعوقب أن احفه إىل عتبة.
وفيه :بيان خاأ املستدر يف قوله إن اذا احلديث من الفضائل وقوله :بالتسامال
يف تصحيال أحاديث الفضائل ،وبيان أن اذا احلديث قد اشتمل عىل ذرو ة
العقيدة واو توحيد اهلل ونف الرش عنه ،وتضمن إ افة النعم هلل عملومل.
عبدالرمحن بن أبي عمرية املزني 355 ..................... ................................
فيه :أن احلديث الذي سقناه قد أعل بعدة علل منها اال اراب ،وفيه اهمابة عن
اذه العلل ،و عف املستدر يف حتقيقها.
وفيه :أن له حدي ا واحدا حسب رشطنا من الكتب الستة.
وفيه أن الصواب يف احايب احلديث ال اين :أنه ُممد بن أيب عمرية كذا ماء
مرصحا باسمه يف عدد من املصادر ،كا خرمته يف مسنده من كتايب احيال
املفاريد.
وفيه :أن احلديث املذكور ثال ا أن الصواب فيه أنه عن أيب أمامة ،وأما عن
عبد الرمحن بن عمرية فوام.
وفيه :أن احلديث املذكور رابعا إنا ا زيادة يف احلديث األو ال تصال.
عبيد اهلل بن حمصن اخلطمي ﮔ 379 ................... ................................
وفيه :خاأ املستدر يف حتسينه حلديث سلمة بن عبيد هلل ملجرد :أن حدي ه من
أحاديث ال غيب ،وألنه ياعن أحد يف سلمة بتهمة أو كذب..
وفيه تناقض املستدر بقوله إن له حدي ني ثم بنقله كيع الذاب يف عبيد اهلل بن
ُمصن له عن النب ﷺ من أابال خمنا يف رسبه ،وعنه ابنه سلمة واو هبذا
ُ
هيدع أن له حدي ني ،مع قوله يف ابنه سلمة نحو اذا.
وفيه :خاأ املستدر بقوله :إن الذاب يرى أن اذا احلديث حسن ألنه يتعقب
ال مذي.
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وفيه :تعقب العيمة األلباين لل مذي يف حتسينه ،وفيه ذكر عدد من العلل الت
هتدع تصحيال املستدر حلذا احلديث؛ ألنه من أحاديث ال غيب.
وفيه :خاأ املستدر يف تعنته عىل حتري ثبوا أحاديث رسو اهلل ،سواء كانت
يف احلي واحلراع ،أو يف ال غيب وال ايب ،مع ذكر م ا من كيع
املستدر نفسه يف رشوط من ليمل العمل باحلديث الضعيف.
وفيه الكيع عىل عف احلديث و عف شوااده.
وفيه خاأ املستدر يف نسبته للحديث ال اين إىل عبيد اهلل بن ُمصن ،وبيان أنه
إنا او عن أوس األنصاري ،وبيان عفه سواء عن اذا أو اذا.
عتبة بن الندر ﮔ 396 ................................. ................................
فيه أن له حديث واحد بنص اهماع البتوي ،وابن عبد احلكم وخاأ خمالفة
املستدر حلم بحديث الرامال فيه أنه موقوف عىل أيب أمامة ومبري بن نفري.
وفيه :عف مجيع طرق وشوااد احلديث ،وأنه ثبت بتري اذا اللفظ عن ابن عباس
موقوفا.
عثمان بن طلحة القرشي ﮔ 406 ....................... ................................

وفيه خاأ املستدر يف موافقته لتضعيف حلدي ه يف الابعة األوىل؛ مما يد عىل
عدع ااتاع املستدر بتحري الصواب؛ بقدر ما هيتم باالستدرا .

وفيه :خاأ املستدر يف نسبته احلديث اآلخر إىل ع ان بن طلحة لوام يونس بن
يمليد.
وفيه :خاأ املستدر يف ذكره وام البن عون أنه حديث ثالث لع ان مع أنه رمال
او يف كتابه بني اهمامني أن الصواب ما ذاب اليه الدارقان من أن ابن عون
قد وام يف إسناد اذا احلديث بذكره أسامة وع ان بن طلحة ،فيه إ افة إيل
بي ..
عدي بن زيد اجلذامي ﮔ 414 .......................... ................................
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نص احلافظ اململي ،وابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع أن له حدي ا واحدا
وخالفهم املستدر فذكر له حدي ني ،وخلط بني احابيني.
وفيه :بيان عف احلديث ،لذاته ال سيا وفيه بعض األلفا ال شااد حلا باع اف
املستدر كقوله :إال ما يساق به اجلمل.
وخاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة حا عبد اهلل بن سفيان لقو احلافظ فيه
مقبو .
العرس بن عمرية الكندي ﮔ 424 ........................ ................................
له حديث واحد يف الكتب الستة ومسند أمحد حسب رشطنا ،وأبنت أن له خارمها
حديث يف الصحيال املسند للفائدة.
وفيه :بيان خاأ املستدر يف تصحيال احلديث بشااده عن ابن مسعود وبيان
انقااعه ،وخاأ املستدر يف القو باتصاله.
وفيه بيان عف الشااد اآلخر وبيان خاأ املستدر بقوله :إنه يصل با ذكره او
إىل أقوى درماا الصحة ،وبيان أن أقوى درماا الصحة املتفق عليه..
الخ.
وفيه تصحيال احلديث ال ندرامه حتت أاو ذكرنااا خيفا للمستدر .
وفيه :بيان األحاديث األخرى الت ذكراا املستدر ثم قا  :إن له أي العرس أربعة
أحاديث ،مع ذكر قو ابن حبان أن حييى بن زادع قد روى عن أبيه عن
العرس نسخة مو وعة.
عكراش بن ذؤيب التميمي 439 ............................ ................................
فيه :خاأ املستدر يف رمي باملبالتة بنقيل لقو إماع بو ع العيء بن الفضل
اذا احلديث ،ثم خاأ رميه العباس بن عبد العظيم هبذا االهتاع املبالغ فيه،
وأنه

يقم له احلافظ أي وزن ،مع أنه نقله يف هتذيبه و يع ض عليه ،وفيه

استعظاع الذايل بالتحديث هبذا احلديث عن رسو اهلل ﷺ.
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وفيه :بيان حا عبيد اهلل بن عكراش وأنه إن عاد اهتاع السام بالكذب إىل تلميذه
النظر فإن عبيد اهلل كذلك ال خيرج حدي ه عن حيمل الضعيف مدا وقد قا
السام نفسه ال يكتب حدي ه.
وفيه :نص ال مذي وابن اجلوزي وابن حملع وغريام أن لعكراش حديث واحد
وبيان خاأ املستدر يف خمالفتهم بذكره أن له حدي ني.
علي بن طلق اليمامي 450 ................................. ................................
فيه :خاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة حا مسلم بن سيع ملجرد توثيق ابن
حبان له ،وبيان خائه يف قوله إن اململي وابن حجر يوافقانه ،ورد العيمة
األلباين رمحه اهلل عىل اذا.
وفيه :خاأه كذلك بدفاعه عن مهالة عيسى بن حاان لروايته عن سبعة ،وراية
ثانية عنه ،وتوثيق العجيل وابن حبان وقو احلافظ مقبو  ،وبيان خاأه يف
اذا وأنه قد سبقن إىل القو بجهالته إماع الصنعة البخاري ،وهبذا ينتقض
مجيع اع ا اته الت من اذا القبيل.
وفيه :خاأ املستدر بقوله :إن جمهو احلا ال ترد روايته بل يتوقف فيها ،وبعض
العلاء قبلها ،وذكرنا ناذج عدة من األحاديث الت

عفها املستدر نفسه

بمجهو احلا  ،وبمن قا فيهم احلافظ مقبو .
وفيه :ذكر مواب عىل سؤا ورد إىل املستدر فيه ال تعتضد رواية املستور
باملستور وترتق لدرمة احلسن لتريه؟ فأماب :بم( :نعم؛ ألن اذا عيف
خفيف الضعف ..الخ.
وفيه :خاأ املستدر بذكره شوااد للحديث يف غري ُملها.
عمار بن سعد املؤذن 479 ................................... ................................
فيه :أن له حديث واحد مرسل ،وقد حصل خاأ يف بعض طبعاا سنن ابن مامة
فملاد فيه عن أبيه فبنى املستدر عىل اذا اخلاأ استدراكه اخلاطئ.
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وفيه :رد عىل غلو املستدر يف قوله :فمن يدعى أن له رؤية ينبت اح امه؛ إذ
حيتمل احة اذه الدعوى ،وبيان أن نقل كيع األئمة ثم القو با رمال عند
الباحث من احة الصحبة أو عدمها ليس فيه عدع اح اع حلذا امل مم له،
وبيان أن اذا ادع لعدد من الكتب الت فيها املختلف يف احبتهم.
وفيه :م ا من كيع املستدر يف بعض رسائله يف إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب:
أنه جمهو  ،وقد قا بصحبته أبو زرعة وأبو حاتم ،وابن عبد الرب وابن مندة،
وذكره عدد من أال العلم يف الصحابة ،فرمال املستدر مهالته و يقل با
قاله انا من التلو ،مع م ا خخر من بعض أموبته حو اذا.
وفيه :خاأ املستدر يف قوله :إن الواف بلفظ (:جمهو ) ال يالق عند أال
احلديث إال عىل من ال يروي عنه إال راو واحد؟ وبيان أن اجلهالة مهالة
عني ومهالة حا  ،مع ذكر أم لة ممن وافهم املستدر باجلهالة وقد روى
عنهم أك ر من راو.
وفيه :بيان أن مرسل عار اذا له شوااد يصال هبا ،وخاأ املستدر يف إيراد
أحاديث سعد القر وال مسند القرض عندنا.
عياش بن أبي ربيعة 499 .................................. ................................
له حديث واحد بنص اهماع البتوي وغريه وخالف املستدر فذكر له ثيثة
أحاديث وليس كذلك.
وفيه بيان أن احلديث املذكور ثانيا الصواب أنه عن رمل ال يدرى من او وبيان
انقااعه ،وخاأ املستدر يف قوله :إن احلاكم اححه ووافقه الذاب .
وفيه :بيان احلديث ال اين وأن الصواب فيه أنه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
عياض بن عمرو األشعري ﮔ 510 ....................... ................................
فيه بيان خاأ دفاع املستدر عن رواية رشيك عن الكوفيني ،وبيان قو ابن املبار
رشيك أعلم بحديث الكوفيني من سفيان ،وأنه بمعنى أروى.
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وفيه :بيان

عف حديث عياض ،وخاأ املستدر باستشهاده بحديث قيس بن

سعد وأنه حديث واحد مضارب روي تارة عن عياض ،وأخرى عن قيس بن
سعد.
وفيه :خاأ املستدر يف نسبته لعياض حدي ا خخر ،وبيان أن الصواب يف احلديث
اآلخر أنه من رواية عياض عن أيب موسى ريض اهلل عنه.
غالب بن أ جبر املزني ﮔ 518 ........................... ................................
نص البملار وابن سمعون واحلافظ ابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع وغريام من
احلفا أن له حدي ا واحدا وخالفهم املستدر فنسب إليه حدي ني معتمدا
عىل كيع احلافظ يف اهاابة الذي قد أملال فيه أن انا من فرق بني غالب
بن أبجر وغالب بن ديخ ،وتاركا كيمه يف التقريب :فأخاأ.
وفيه بيان اتفاق احلفا عىل عف حدي ه.
الفاكه بن سعد ﮔ 524 ................................. ................................
فيه نص احلفا كالبملار واحلافظ ابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع أن له حدي ا
واحدا ،وخاأ املستدر يف خمالفتهم وجتملئة حدي ه إىل حدي ني.
وفيه بيان عف حدي ه وخاأ املستدر يف االستشهاد له وبه.
فجيع العامري ﮔ 539 .................................. ................................
فيه نص احلافظ ابن حجر وابن حملع وابن اجلوزي ،وغريام أن له حدي ا واحدا
واع ض املستدر بحديث كتاب النب ﷺ للفجيع ،وبيان خاأه يف ذلك.
وفيه بيان حا عقبة بن واب وأنه جمهو وخاأ املستدر كعادته يف دفاعه عنه
وعن أم اله لقو احلافظ مقبو  ،والنقل عن اهماع أمحد أنه قا ال أعرفه،
وكذلك ابن عدي والذاب وغريام.
وفيه كذلك خاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة واب بن عقبة.
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وفيه بيان تضعيف أال املحدثني للحديث كالذاب والبيهق واأللباين ،وخاأ
املستدر يف خمالفتهم وخاأه يف استشهاده بأحاديث اال ارار حلذا
احلديث فيمن لد غبوقا وابوحا.
فضالة الزهرانيﮔ 550 ................................ ................................
وفيه :بيان مهالة عبد اهلل بن فضالة ،وخاأ املستدر يف دفاعه عنه وقوله بصحبته.
وفيه :بيان تضعف األئمة حلديث فضالة ،كالذاب  ،والعيئ

وغريه ،وخاأ

املستدر يف خمالفتهم بمجرد عدع استبعاده أن يكون أبو حرب روى اذا
احلديث بواساة عبد اهلل عن أبيه ،ثم سمع اذا احلديث من أبيه ،وبيان
انقااعه من قو احلفا .
وفيه :خاأ املستدر يف استشهاده بأحاديث ختالف حديث فضالة.
قيس بن عمرو بن سهل األنصاري 563 ...................... ................................

فيه بيان أن احلديث منقاع ،وخاأ املستدر يف خمالفته لنصوص األئمة ملجرد
أن اململي ذكر أن عبد ربه روى عن مده.
وبيان خاأه كذلك يف ذكره لاريق أسد بن موسى ،وبيان أنه خالف و يتابع عبد
ربه وأخاه وأ ا طريق منكرة ،ومنقاعة ،وخاأ املستدر يف قوله باتصاحلا
ملجرد الرأي بدون حجة ،وبيان أن سعيد والد حييى يسمع من أبيه.
وبيان عف احلديث و عف شااده عن ثابت بن قيس.

جممع بن يزيد 575 ....................................... ................................
فيه بيان خاأ املستدر يف اع ا ه عىل حكم بجهالة اشاع بن حييى لقو
احلافظ مستور ،وبيان أن املستدر نفسه ال يفرق بني املستور وجمهو
احلا خيفا حلذا املو ع.
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وفيه :أنن

عفت احلديث لذاته وأثبت احة املتن من حديث أيب اريرة املتفق

عليه ،فذاب املستدر يأيت بشوااد ألثباا احة املتن حتصيي ملا او
حاال.
وفيه :بيان أن جممع بن يمليد ذكره ابن اجلوزي وابن حملع يف أاحاب احلديث
الواحد ،وعارض املستدر بحديث يف إسناده من قد ُكذب ،خيشى من
ومهه يف اسم شيخه فضي عن الصحايب.
وفيه :خاأ املستدر يف تقليده من

يصب يف عدع التفريق بني جممع بن يمليد

وجممع بن مارية ،وأحادي هم.
مُجَّاعَةُ بن مرارة ﮔ 585 ................................ ................................
فيه خاأ املستدر كعادته يف دفاعه عن مهالة الدخيل بن إياس لقو احلافظ فيه
مستور ،وكذلك يف دفاعه اي بن رساج لقو احلافظ فيه مقبو حسب
ااايحه.
وفيه :بيان تضعيف العيمة األلباين والعباد للحديث وحكمه بجهالة الدخيل خيفا
للمستدر .
وفيه خاأ امل ستدر يف خمالفته لألئمة الذين نصوا أن ملجاعة حدي ا واحدا كأيب
حاتم واحلافظ ابن حجر وغريام ،وبيان أن احلديث املعارض به ليس
ملجاعة.
نصر بن دهر األسلمي 598 ................................. ................................
فيه خاأ املستدر يف دفاعه كعادته عن مهالة أيب نرص بن دار لقو احلافظ فيه
مقبو  ،وبيان أن الذاب قد حكم عليه باجلهالة.
وفيه بيان أن حلدي ه يف قصة رمم ماعمل أحاديث احيحة ،وقوله( :فهي تركتموه)
ال تصال ،خيفا للمستدر الذي احال احلديث هبذه المليادة.

املحتويات والفوائد

'949
(

وفيه :نص احلفا أن لنرص بن دار حديث واحد ،وبيان احلديث الذي اع ض به
املستدر أنه قد ماء عن أيب احلي م بن أيب التيهان ،وليس عن أيب احلي م بن
نرص.
هند بن أبي هالة 609 ..................................... ................................
فيه :خاأ املستدر يف اع ا ه عىل عف حدي ه بقوله :اذا احلديث احتفى به
العلاء ..وبيان عدد من األئمة الذين عفوا اذا احلديث ،وأن املستدر
نفسه قد حكم عىل اذا احلديث بشدة الضعف يف بعض كتبه ،مناقضا
الستدراكه انا.
وفيه :بيان خاأ املستدر

يف عمد ه إىل بعض طرق اذا احلديث املختلفة

املضاربه فجعلها شوااد عىل شدة اختيفها و عفها.
وفيه بيان خا أ املستدر يف خمالفته لألئمة الذي ذكروا اند بن أيب االة يف
أاحاب احلديث الواحد ،وبيان احلدي ني الذيني اع ض هبا ،وان احلديث
املذكور ثانيا فيه كذاب وقد اختلف عليه فتارة لعله عن اند بن أيب االة،
وتارة عن اند بن اند ،وكذلك احلديث املذكور ثال ا ،أنه عن اند بن اند.
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 626 ......................... ................................
له حديث واحد عيف السند منكر املتن ،وخاأ املستدر بتعبريه عىل احلديث
باملنتقد فإن االنتقاد قد يتم وقد ال يتم.
وفيه أخاأ املستدر يف نسبته للوليد حدي ا خخر ،وأن اذا احلديث فيه كذاب ،وقد
روي بإسناد أحسن منه موقوفا من قو الوليد نفسه.
أبو رافع 630 .............................................. ................................

فيه بيان خاأ املستدر يف قوله :فلم لعل االختيف كله عن جمااد ..الخ ،وذكر
ما يرد اذا الكيع من قو الارباين ... :واالختيف عىل جمااد يف روايته.
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وفيه :خاأ املستدر يف مملمه أن أبا رافع اسمه ظهري ،وبيان أن حديث أيب رافع
فيه اختيف ،وابن رافع الذي يف السند قا الذاب يف ترمجته من امليملان ال
يعرف روى عنه جمااد.
وبيان أن احلديث يف الصحيحني عن ظهري بن رافع.
أبو رهم السمعي 642 ...................................... ................................

فيه بيان أنه أحملاب بن أسيد ،وبيان خاأ املستدر بنسبته أربعة أحاديث إليه ،وبيان
وام للحافظ تبعه عىل ذلك املستدر .
وفيه :بيان أنه ليس بصحايب وأن حدي ه مرسل ،وخاأ املستدر يف قوله إن كنت
أعتقد عدع احبته فينبت عدع ذكره يف مفاريد الصحابة ،أذ أين ذكرته يف
قسم الضعيف هرساله واملرسل من قسم الضعيف.

أبو رمية ﮔ 654 ....................................... ................................
فيه خلط املستدر بني أيب ريمة ااحب اذا احلديث الواحد ،وبني أيب رم ة.
وفيه بيان أين قد أفردا ترمجة أيب رم ة التميم ب مجة يف احيال املفاريد.
وفيه بيان أن حديث أيب ريمة اذا عيف السند ،منكر املتن ،وفيه زياداا خمتلفة
عىل ما يف الصحيال.
أبو زهري النمري 666 ...................................... ................................
فيه بيان خاأ اع اض املستدر كعادته يف احلكم بجهالة ابيال بن ُمرز ،لقو
احلافظ يف تقريب مقبو  ،ونقلنا موافقة العيمة األلباين رمحه اهلل عىل
مهالته.
وبيان أين كنت قد عفت احلديث ،فوافق املستدر عىل تضعيفه ،وليس كذلك
فقد بدا يل يف الاعة ال انية اندرامه حتت أاو إال قوله فإن خمني م ل
الاابع عىل الصحيفة.
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وفيه بيان خاأ املستدر يف دجمه بني أيب زاري النمري ااحب اذا احلديث الفرد
وبني غريه من الصحابة ليخلص أن له أك ر من حديث.
أبو عبد الرمحن الفهري 679 .............................. ................................
فيه خاأ املستدر يف انتقاده لعباراا لفظ حديث سلمة بن األكوع والعباس بن
عبد املالب الذي أورته لبيان أنه قد ثبت هبا بعض اللفظ الذي تضمنه
حديث أيب عبدالرمحن الفهري فقا  :فكان ينبت إن كان وال بد أن ختتار
عباراا الرباء.!..
وفيه :قو احلافظ :تضمن مواب الرباء إثباا الفرار حلم لكن ال عىل طريق
التعميم..
وفيه خاأ املستدر بقوله :والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر

يفروا بل

املرشكني وبيان قو احلافظ عقب حديث ابن عمر لقد رأيتنا يوع
ثبتوا أماع
ي
ملولني ومع رسو اهلل مائة رمل .قا احلافظ :واذا أك ر
حنني وإن الناس
ي
ي
حنني .مع بيان أنه قد ورد يف الصحيال أنه
ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوع ي
كان معه ﷺ من اجليش عرشة خالف.
وفيه االشارة إىل بعض ما تضمنته اذه التملوة من الفوائد.
وفيه بيان باين دعواه أن حلذا الصحايب حدي ا خخر :خمالفا لنصوص األئمة أن له
حدي ا واحدا كأيب دا ود والبملار ،والسيوط  ،والذاب وابن اجلوزي وابن
حملع ،وبيان خائه يف ذلك.
أبو عمرو بن حفص املخزومي ﮔ 698 .................... ................................
فيه الكيع عىل نارشة بن سم  ،وثقه العجيل وذكره ابن حبان يف ثقاته وبيان أ ا
متسااين ،وتبعها احلافظ ابن حجر والذاب  ،وبيان كيع شيخنا مقبل
رمحه اهلل يف توثيق الذاب وأنه ال بد أن ينظر ما يقو املتقدمون ،مع ذكر
م ا من كيع املستدر يف حا عيسى بن اي وقد قا احلافظ فيه
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ادوق وقا الذاب وثق يشري إىل توثيق ابن حبان ،واختار املستدر أنه
مستور.
وفيه :بيان عف احلديث.
أبو الورد املازني قيل امسه حرب 706 ....................... ................................
فيه بيان خاأ املستدر يف قوله والواقع أنه مرفوع ،وأنه اختلف يف وقفه ورفعه.
وفيه :خمالفة املستدر للحفا الذين نصوا أن أليب الورد اذا حدي ا واحدا،
وخاأ املستدر يف دجمه بني احابيني.
بشري بن يسار عن رجال من أصحاب النيب ﷺ 713 .........................................

فيه بيان خاأ املستدر باستشهاده بحديث سهل بن أيب ح مة حلديث بشري عن
رما ألن ذلك من االختيف يف احلديث وليس من الشوااد واملتابعاا.
وفيه بيان أن الرامال يف احلديث اهرسا وخاأ املستدر يف تصحيحه.

ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن كربائهم 719 ...............................................
فيه :خلط املستدر بني الاريقني املختلفة عن ثعلبة عن كرباءام ،أو عن ثعلبة عن
النب ﷺ ،وأ ا اذه متابعة لتلك ،وبيان أ ا من االختيف ال املتابعاا.
وفيه :بيان عدع احبة ثعلبة وأنه تابع  ،كا تقدع يف مسند ثعلبة نفسه ،وخاأه يف
نسبته لبعض األئمة أ م قالوا بصحبته ،ويف اذا املو ع ذكرنا ما لنال إليه
املستدر نفسه يف بعض كتبه من عدع احبة ثعلبة.
وفيه بيان خاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة أيب مالك بن ثعلبة كعادته يف دفاعه
عن املجهولني ،ونقل كيع العيمة األلباين رمحه فيه.
سامل بن أبي اجلعد عن رجل من خزاعة 729 ...............................................

ذكرن أن فيه ا ارابا ثم رمحنا الاريق املرسلة ،فذاب املستدر يصحال اذه
الاريق املرسلة بناء عىل قو الدارقان يف طريق عمرو بن مرة أاال ،و
يعلم أنه ال يستلملع احة احلديث.
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وفيه :بيان خاأ املستدر يف قوله :إن مسعر مملع أن الرمل من أسلم ،وأن ظنه
ذا ال يرض ،وبيان أنه أيضا قد مملع أنه خملاع  ،وقد ساه سليان بن خالد.
وفيه خاأ املستدر يف قوله :إن الدارقان أورد الارق املختلفة وا أربع..
وإمهاله لاريق ع ان بن عمر ،الت ذكراا الدارقان واشار إىل االختيف
فيها من غري طريق عبد العمليمل بن أبان ،وا طريق :إرسائيل عن ع ان بن
املترية عن سا بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن ُممد بن احلنفية عن اهر
حلم عن النب ﷺ و يذكر عليا.
وفيه بيان أن الاريق الصحيحة حلذا احلديث ا طريق إرسائيل عن ع ان بن
املترية عن سا بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن ُممد بن احلنفية قا دخلت
مع أيب عىل اهر لنا من األنصار ،وهبا تبني االنقااع يف الاريق األوىل الت
اححها املستدر .
سلمة والد عبد احلميدعن أبيه 740 ....................... ................................
فيه تناقض املستدر يف قوله إ نه تقدع رد اذا التضعيف ،وأنه سبق أن قا يف اذه
الاريق امتمعت عدة علل..
وف يه بيان أن املستدر انا احال طريق عبد احلميد بن معفر ،عن أبيه وبيان
عدع احة اذا التصحيال.
شبيب أبو روح عن رجل صحب النيب ﷺ 742 ...............................................
فيه بيان مهالة حا شبيب أيب روح.

وخاأ املستدر يف اقتناعه بتوثيقه ،وأن البملار ،وأبا أمحد احلاكم ،وابن القاان
وغريام قالوا :بجهالته ،ونقل جتهيله عن احلاكم الذاب وابن حجر و
يع

ا ،وبيان أن احلافظ اعتمد يف توثيقه عىل قو شيوخ حريمل ثقاا ونقل

كيع العيمة األلباين رمحه اهلل يف رده حلذا.
وفيه بيان بقية العلل األخرى للحديث وأنه عيف.
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ابن عباس عن رجل 754 ................................... ................................
انتقد املستدر إيرادي حلديث من قيل فيه جمويس ألن مو وع الكتاب
الصحابة ،متناسيا أنه يف عيف أحاديث املفاريد ،وليس يف الصحيال ،وأن
احلديث او ما أ يف إىل النب ﷺ.
عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النيب ﷺ 758 ..........................

له حديث واحد عيف؛ جلهالة شيخ أيب داود فاع ض املستدر أن ابن حجر
قا  :إن أبو داود ال يروي إال عن ثقة ،وقد سبق بيان اذا االطيق.
واع ض املستدر أن احلديث له طريق أخرى احيحة عند عبد الرزاق وأن قوله
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب ،أن (عبد اهلل) مدرج من بعض النساخ،
وليس كذلك ،بل إنه م بت يف عدة مصادر أخرى واو جمهو .
وفيه بيان قو ابن رمب :أن أغلب اذا الكيع مدرج من قو الملاري ،وبيان أنه
مرسل.
وفيه :بيان بعض األلفا املنكرة يف اذا احلديث املرسل ،منها ذكره لقتا النب
ﷺ لبن النظري وأن ذلك خمالف لقوله تعاىل﴿ :فا أومفتم عليه من خيل
وال ركاب﴾.
ومنها ومهه يف قوله إن غملوة بن النظري كانت بعد بدر وانكار ذلك من كيع ابن
القيم.
ومن تلك األلفا املنكرة قوله( :ثم غدا التد عىل بن قريظة وتر بن النضري)
واذا خمالف حلديث عائشة أن بن قريظة كانت بعد اخلندق.

املطلب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة 775 ............................................

حكمنا عىل احلديث باهرسا كا حكم عليه قبيل الذاب وغريه ،فاع ض
املستدر بقو املالب :قا الذي خيربين ذلك عن النب ﷺ وقا فأين
اهرسا اململعوع ،وبيان ذلك أن اذا الترصيال تفرد به سعيد بن سا  ،وقد
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قالوا يف حدي ه وام ،وتابعه حاتم بن إساعيل ويف الاريق إليه جمهو ،
وخالف أبو بكر عبد الكبري بن عبد املجيد احلنف فرواه بدون اذا الترصيال،
واو أرمال ممن رواه بالترصيال.
وفيه أين قد كنت اححت احلديث يف حتقيق الصترى للبيهق  ،إال أنه بعد ما
و ال يل اذا فا حرر انا او املعتمد.
يعقوب بن أوس عن رجل 780 ............................... ................................
ذكرناه يف الضعيف ملا قيل فيه عن يعقوب به من ا اراب ،ومتن احلديث احيال
عندنا قدمنا خترله يف مسند عقبة بن أوس عن رمل من أاحاب النب يف
احيال املفاريد ،في مكلف ليستدرا انا.
ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم 783 ..................... ................................
انتقد املستدر ترمجة الباب بقويل ابن سندر عن رمل مع أن احلديث عن رما ،
ورد حائه يف اذا.
وفيه أنه كان يف العنوان كفاية له أن يقو إن اؤالء الرما احابة فابن سندر يرويه
عنهم عن رمل من أسلم وليس فيه ما يد عىل احبتهم.
وفيه :الكيع عىل ابن سندر واختيف أال العلم فيه ،وأنه سواء قيل بصحبته أع ال
فاحلديث مرسل.
وفيه أن احلديث قد ثبت عن غريه كا يف حديث سلمة بن األكوع.
وفيه بيان أن من اعتمد عىل احبة ابن سندر ألن أباه كان عبدا لملنباع فخصاه،
وبيان أن اذا احلديث إنا او حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
وفيه بيان حديث غفار غفر اهلل حلا ،وأنه عن غري عبد اهلل بن سندر اذا.
احلريري عن السعدي عن أبيه أوعمه 799 .................................................
فيه :تضعيف ابن القيم وابن القاان واملنذري والذاب وغريام حلديث السعدي
اذا وخاأ املستدر يف خمالفتهم.
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وفيه :خاأ املستدر يف نقله عن اجلريري أنه أثنى عىل السعدي اذا ،وبيان أن
اذا ال ناء يف اسناده الافاي ادوق هيم ،وال يدرى سمع من اجلريري قبل
أع بعد اختيطه ،وال يعارض بم ل اذا ال ناء جتهيل األئمة للسعدي ،وأنه
يقبل م ل اذا ال ناء من م ل الشافع .
وفيه :مناقشة لأل حاديث الت استشهد هبا املستدر وبيان خائه يف ذلك وأن لفظ
احلديث (سبحان اهلل وبحمده) وأ ا من أذكار الركوع والسجود وبيان أنه
إنا من أذكار الركوع (سبحان ريب العظيم) والسجود (سبحان ريب األعىل)
وبتري زيادة وبحمده وأما بلفظ( :سبحان اهلل) وبمليادة (وبحمده) فضعيف،
وبني ما زعمه
وكان ينبت للمستدر أن يتنبه للتتاير يبني لفظ حديث الباب ي
شوااد له عن ابن مسعود ومبري وحذيفة فإن حديث الباب خيالفهم وال
يرادفهم.
بريرة موالة عائشة ﮕ 811 ............................. ................................
ذكراا بق بن خملد فيمن روى حدي ا واحدا عن رسو اهلل ،ونقله النووي مقرا له،
وابن حملع وابن اجلوزي ،وخالف املستدر فذكر حدي ني خارج رشطنا قد
قيل يف أحدام أن احابيه بريدة وليس بريرة ،وال اين فيه من ال يعرف.
خولة بنت ثعلبة ﮓ 817 ............................... ................................
تناقض فيه املستدر عدة تناقضاا األو حسن احلديث لذاته واححه لتريه ،ثم
بعداا نقل حتسني احلافظ للحديث و يرتضه وإنا قا والظاار أن اذا
التحسني بالنظر لبعض شوااد احلديث.
ي
ال اين :أعللت احلديث بجهالة معمر فلم يرتض املستدر اذا وذاب يدافع عنه
كعا دته يف دفاعه عن املجهولني لقو احلافظ فيه مقبو  ،ثم ينقل من كيع
العيمة األلباين ما ينقض اذا الدفاع بالباطل فقا رمحه اهلل :وكيف يصححه
وفيه معمر بن عبد اهلل بن حنظلة جمهو !.
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وفيه :خاأ املستدر يف دفاعه عن حييى احلاين ،وأنه يصلال يف الشوااد.
وفيه :خاأ املستدر بتجااله ليمليد بن زيد يف إسناد احلديث مع قو البخاري عن
حدي ه اذا يف احته نظر ..وقو ابن حبان فيه.
وفيه :باين قوله :ورواية زيد بن يمليد متصلة يعتضد هبا ،وأن الصواب فيها
اهرسا  ،ومع ذلك فمرسلها جمهو .
وفيه بيان

عف حديث خولة ،وتصحيال أال القصة من حديث عائشة ،وقد

اححت أال القصة يف مسند اخر بن العيلة من الصحيال.
خرية األنصارية امرأة كعب بن مالك 830 ................... ................................

فيه خاأ املستدر يف دفاعه عن مهالة عبد اهلل بن حييى كعادته يف الدفاع عن
املجهولني لقو الذاب فيه وثق.

وفيه :خاأ املستدر يف تصحيحه حلديث خرية خمالفا بذلك أال احلديث ممن
عفه كالاحاوي ،وابن عبد الرب والبواريي وغريام.
وفيه :أن زيادة يف ماحلا ال تصال يف قوله :ال لوز للمرأة عاية يف ماحلا إذا ملك
زومها عصمتها ،وبا أ ا ال تصال ،فيكون املعنى حينئذ( :ال عاية من ما
زومها) ،كا ماء عند أيب داود وغريه.
وفيه :أنه لو ثبتت زيادة يف ماحلا يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

يصال

حديث خرية اذا لضعف إسناده وأل ا ريض اهلل عنها احابيه في يقا أن
النب ﷺ منعها ليشء إال بدليل احيال.
وخاأ املستدر يف تصحيحه حلديث خرية ريض اهلل عنها ثم توميهه أن الت
متنع من الترصف يف ماحلا إنا ا السفيهة فهل ي بت أن اذه الصحابية
ريض اهلل عنها سفيهة.
الشفاء بنت عبداهلل أم سليمان 837 ....................... ................................
فيه بيان أن الرامال يف حدي ها أنه مرسل ،وأنه قد ثبت عن غرياا يف احيال مسلم.
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وفيه خاأ املستدر يف عدع ذكره للاريق الت رمحها العيمة األلباين رمحه اهلل
ليستبني أنه رمال الاريق املرسلة.
وفيه أن األحاديث الت استدر هبا ليست عىل رشطنا ،وبيان خاأه فيها ،وأن
املؤمنني ،وابن
احلديث الذي ذكره ثانيا الصحيال أنه من حديث عائشة أع
ي
مسعود ريض اهلل عنها.
واحلدي ني اآلخران واايان.
الصماء بنت بسر ﮓ 853 ............................... ................................
حلا حديث واحد يف النه عن اوع يوع السبت ،ومعله املستدر حدي ني فأخاأ.
وفيه :أن حدي ها اذا أعله حشد من أال احلديث ،كالنسائ والدارقان وغريام
وخالفهم املستدر فصححه.
وفيه أين نقلت قو اهماع مالك يف اذا احلديث أنه كذب فاع ض املستدر أن
بني أيب داود واهماع مالك مفاوز وليس كذلك فقد روى عنه بواساة القعنب
واملستدر يدع أن مشايخ أيب داود ثقاا فا باله انا.
وفيه قو احلافظ ابن حجر ..اختلف فيه أيضا عىل الراوي عن عبداهلل بن برس،
وتعقب املستدر بقوله :فليس األمر كا قا احلافظ ،وبيان خاأه يف قوله:
فإن ثور بن يمليد ثقة ابط و حيصل عليه االختيف ،وذكر االختيفعىل
ثور فيه.
أم فروة األنصارية ﮓ 867 ............................. ................................
أقر املستدر تضعيفه لكنه أخاأ فصححه با زعمها شوااد وليس كذلك ففيها
اختيف يف اللفظ ،فهذا احلديث بلفظ الصية يف أو وقتها ،وتلك بلفظ
عىل وقتها ،وبان من عف لفظ (أو ) وقتها.
أم املنذر بنت قيس 881 ................................... ................................
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عفت احلديث بفليال بن سليان فاع ض املستدر أن له متابعا واو ُممد بن
أيب حييى األسلم عن أبيه ،واو خاأ فمحمد اذا او ابن فليال وأبوه او
فليال نفسه.
وفيه أيضا :أيوب بن عبد الرمحن يوثقه معترب ،وفيه اختيف يف إسناده ذكرناه يف
الابعة ال انية من عيف املفاريد.
أم ورقة األنصارية 888 ................................... ................................
حدي ها يف اسناده انقااع ،ومهالة ،وتصحيال املستدر له خاأ ،واالستشهاد
بحديث أع كبشة خاأ في شااد فيه.
أسيد بن أبي أسيد الرباد عن امرأة من املبايعات 897 ........................................
فيه بيان أنه او الرباد كا رصح باسمه ،وذكر اململي واحلافظ ابن حجر أن أسيد بن
أيب أسيد او الرباد فأنكر املستدر أن يكون اململي أو احلافظ ابن حجر ذكر
أنه الرباد وبيان ذلك ،من حتفة األرشاف ،والتقريب.
وفيه :أن احلديث منقاع ،ويتن عنه األحاديث الت يف الصحيحني.
حريث بن األبح السليحي عن امرأة 903 .................... ................................

عف احلافظ ابن حجر ،واملنذري والشوكاين واأللباين ،حدي ه وخالفهم
املستدر فصححه ،وخلط بني اذا احلديث الناا عن لبس النساء
لألمحر ،وأحاديث لبس الرما فجعل بعضها يشهد لبعض ،خمالفا همجاع
أال العلم يف مواز لبس النساء لألمحر.

حصني بن حمصن عن عمة له عن النيب

912 ...........................................

ُمصن يف الصحابة ،وخاأه كذلك يف
صني بن ُ
فيه :خاأ املستدر يف عده حل ي
قوله إن اهماع أمحد قا بصحبته بناء عىل خاأ مابع من بعض نسخ
املسند ،وأن الصواب فيه أنه جمهو .

+
)960
ُمصن احايب ،وروايته احيحة،
وفيه بيان غلو املستدر بقوله" :
فحصني بن ُ
ي
والقو بأنه جمهو خاأ كبري ينبت ال امع عنه .وذكر أنه قد عده يف
التابعني اهماع مسلم ،وابن حبان ،والبخاري وابن أيب حاتم ،واململي،
والسيوط  ،واحلي م  ،والذاب وابن حملع وقا الدارقان أن روايته مرسلة،
وماتوا رمحهم اهلل و ي امعوا عن اذا اخلاأ عىل زعمه.
عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة 922 ...................... ................................
فيه خاأ املستدر بجعله للمخالفني البن أيب لييل متابعني له ،وأن الصواب يف
احلديث أنه مرسل.
احملتويات 931 ............................................ ................................

