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ABSTRACT
This research was in “Al-Aqili’s saying is more like in his
book Al-Du’afa”, I made a brief definition of Imam Al-Aqili, and
his book Al-Da’afa, then I collected hadiths in which Al-Aqili
explained the difference between its narrators, and favored one of
its aspects by saying “more like it.” Then a study of the one on
whom the dispute revolved, and then I compared Al-Aqili’s saying
with the critics who spoke with him in the hadith to reach the most
correct opinion, extracting the clues that he relied on in his
recommendations, and I concluded it with the most important
results that I reached through this research.
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قول العقيمي "أشبو" في كتابو الضعفاء  -تخريج ودراسة-
أ.م.د .حسام مشكور عواد

قسم أصول الدين  ,كمية اإلمام األعظم الجامعة ,بغداد ,العراق.

الخالصة:
كان ىذا البحث في " قول العقيمي أشبو في كتابو الضعفاء" ،قمت بتعريف مختصر باإلمام العقيمي،
وبكتابو الضعفاء ،ثم جمعت األحاديث التي بين فيو العقيمي االختالف الحاصل بين رواتيا ،ورجح وجياً من

وجوىيا بقولو "أشبو" ،خرجت طرق األحاديث التي أشار إلييا ،ثم دراسة من دار عميو الخالف ،ثم قارنت بين
قول العقيمي والنقاد الذين تكمموا معو في الحديث لموصول إلى القول الراجح ،مستخرجاً القرائن التي اعتمدىا في

ترجيحاتو  ،وختمتو بأىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل بحثي ىذا.

الكممات الدالة :الحافظ العقيمي ،أشبو  ،ترجمة سميمان بن داود ،ترجمة عبد اهلل بن السري ،ترجمة عمر بن

يزيد  ،ترجمة منصور بن سقير.
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المقدمة
بعد:

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى محمد وآلو وصحبو أجمعين .أما

ال يخفى عمى أ حد ما لمعقيمي من مكانة بين عمماء األمة ،ومن العموم التي برع فيو وذاع صيتو
عمم الحديث ،فقد برع في أدق فنونو ؛ كعمم الرجال ،وعمم العمل وىو ذروة سنام عموم الحديث،

فكان حبي ليذا الجيبذ الكبير ،ولعمم عمل الحديث ،ىو السبب في اختياري ليذا البحث ،وأن

أ تناول في دراستي ىذه مجموعة من األحاديث التي بين العقيمي االختالف الذي حصل في
أسانيدىا ،ثم رجح بعضيا بقولو "أشبو".

فكان ىذا البحث الذي أسميتو "قول العقيمي اشبو في كتابو الضعفاء" جمعت فيو األحاديث التي

بين االختالف الحاصل بييا ثم رجح وجياً من وجوىيا بقولو "أشبو" ،وقمت بتخريج طرق

األحاديث التي أشار إلييا ،ودراسة من دار عميو الخالف ،والرواة الذين رووا عنو إذا تطمب
البحث ،ثم قارنت بين قول العقيمي ،والنقاد تكمموا معو في الحديث لموصول إلى القول الراجح،

مستخرجاً القرائن التي اعتمدىا في ترجيحاتو .

وكانت خطتي في بحثي ىذا مشتممة عمى مقدمة ،ومبحثين:

المبحث األول :جعمتو في التعريف باإلمام العقيمي وبكتابو العمل.
والمبحث الثاني :جعمتو في تطبيقات قول العقيمي أشبو.

ثم ختمت البحث بأىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل بحثي ،ثم ذكرت قائمة بالمصادر

التي اعتمدىا في البحث.

وأسال اهلل تعالى أن ينفع بيذا البحث القارئ والسامع وأن يجعمو خالصا لوجيو الكريم وأنو ولي
ذلك والقادر عميو وصمى اهلل تعالى وسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.

المبحث األول :التعريف بالحافظ العقيمي ,وبكتابو الضعفاء.
المطمب األول :التعريف بالحافظ العقيمي:

أوال :اسمو ,وكنيتو ,ولقبو ,ونسبو :ىو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ،اإلمام ،الحافظ،
(ٔ)
العقَْيمِي :بضم العين الميممة ،وفتح القاف ،وسكون الياء المنقوطة
الناقد ،أبو جعفر العقيمي  ،و ُ
العقيمي ،فاألول :منسوب إلى َعقيل بن كعب بن ربيعة ،والثاني:
العقيمي ،و ُ
باثنتين من تحتيا ،و َ

منسوب إلى ُعقيل ،منيم أبو جعفر العقيمي،

(ٔ) ينظر ر ر ررر :تر ر ر رراري اإلسر ر ر ررالم لمر ر ر ررذىبي ،)ٗٙٚ/ٚ( :وسر ر ر ررير أعر ر ر ررالم النر ر ر رربالء لمر ر ر ررذىبي ،)ٕٖٙ/ٔ٘( :والعق ر ر ر ررد
الثمين في تاري البمد األمين لمفاسي.)ٖٕٜ/ٕ( :
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ثانياً :والدتو ونشأتو ووفاتو :ذكر ابن العماد الحنبمي أنو صحب الجنيد ،والخراز ،و ُّ
النوري ،وأقام

بمكة مجاو اًر إلى أن مات بيا(ٔ) ،وذكر الذىبي :إنو كان مقيماً بالحرمين(ٕ).

ثالثاً :منزلتو العممية وثناء العمماء عميو :كان اإلمام أبو جعفر العقيمي -رحمو اهلل تعالى-

حافظاً محدثاً ناقداً عالماً ،أحد أئمة التصنيف والتأليف .وقد أثنى عميو العمماء ،قال مسممة بن

القاسم -أحد تالميذه" :-كان العقيمي جميل القدر ،عظيم الخطر ،ما رأيت مثمو ،وكان كثير
التصانيف ،فكان من أتاه من المحدثين ،قال :اق أر من كتابك ،وال يخرج أصمو ،قال :فتكممنا في

ذلك ،وقمنا :إما أن يكون من أحفظ الناس ،واما أن يكون من أكذب الناس؛ فاجتمعنا فاتفقنا عمى

أ ن نكتب لو أحاديث من روايتو ،ونزيد فييا وننقص ،فأتيناه لنمتحنو ،فقال لي :اقرأ ،فقرأتيا عميو،
فمما أتيت بالزيادة والنقص ،فطن لذلك ،فأخذ مني الكتاب ،وأخذ القمم ،فأصمحيا من حفظو،

فانصرفنا من عنده ،وقد طابت أنفسنا ،وعممنا أنو من أحفظ الناس"(ٖ) .وقال السيوطي" :صاحب

كتاب الضعفاء جميل القدر عظيم الخطر كثير التصانيف مقدم في الحفظ عالم بالحديث"(ٗ).

رابعاً :شيوخو وتالميذه :درس العقيمي عمى كثير من حممة العمم من عمماء عصره وروى عنيم،

فقد روى عن جده ألمو يزيد بن محمد العقيمي ،ومحمد بن إسماعيل الصائغ ،واسحاق بن إبراىيم

الدبري ،ومحمد بن إسماعيل الترمذي ،وعمي بن عبد العزيز ،ومحمد بن موسى البمخي؛ صاحب
عبيد اهلل بن موسى ،وأبي يحيى عبد اهلل بن أحمد بن أبي مسرة ،وبشر بن موسى األسدي،

ومحمد بن الفضل القسطاني لقيو بالري ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،ويحيى بن عثمان بن

صالح ،وأحمد بن عمي اآل بار ،وأبي جعفر مطين ،وعبيد بن غنام ،وآدم بن موسى صاحب
البخاري ،وحاتم بن منصور الشاشي ،وأحمد بن داود المكي ،حدثو بمصر ،ومحمد بن أيوب ابن

(٘)
ممن أراد أن يبرع في ىذا الفن
الضريس ،وخمق كثير  .وتتممذ عمى يديو ونيل من عممو كثير ّ
ورووا عنو ،فقد روى عنو :أبو الحسن بن نافع الخزاعي ،وأبو بكر محمد بن إبراىيم بن المقرئ،

ويوسف بن أحمد بن الدخيل(.)ٙ

(ٔ) ينظر :شذرات الذىب البن العماد الحنبمي.)ٔٔٚ/ٗ( :
(ٕ) ينظر :تذكرة الحفاظ لمذىبي.)ٖٙ/ٖ( :
(ٖ) سير أعالم النبالء لمذىبي ،)ٗٙٛ/ٔٔ( :وتذكرة الحفاظ لمذىبي.)ٖٚ/ٖ( :
(ٗ) طبقات الحفاظ لمسيوطي.)ٖٗٛ( :

(٘) سير أعالم النبالء لمذىبي.)ٗٙٛ/ٔٔ( :
( )ٙسير أعالم النبالء لمذىبي)ٗٙٛ/ٔٔ( :
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خامساً :وفاتو :توفي اإلمام أبي جعفر العقيمي -رحمو اهلل -بنص أقوال أىل العمم ،بمكة في
شير ربيع األول في سنة (ٕٕٖىر)(ٔ).

المطمب الثاني :التعريف بكتاب الضعفاء لمعقيمي:
إن الترتيب العام لمكتاب كان عمى حروف المعجم ،مراعياً الحرف األول فقط في كل اسم ،فنجده

مثالً ترجم ألنس ،ثم ألسد ،ثم ألشعث ،ثم باب من اسمو إبراىيم ،وباب من اسمو إسماعيل(ٕ)،
قدم ممن اسمو (محمد) تشريفاً السم النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم(ٖ).
وفي حرف الميم نجده ّ

ابتدأ العقيمي كتابو بمقدمة نفيسة ،تحدث فييا عن أحوال من نقل عنو الحديث ممن لم ينقل عمى

صحبو ،وبين فييا أىمية االسناد ،وبيان من يؤخذ عنو الحديث ممن يرد(ٗ) .ت

األحاديث التي يستشيد بيا أثناء كالمو عن صاحب الترجمة يذكرىا بإسناه ،وقد يستخدم طريقة

االسناد الجمعي(٘).

يذكر حكمو عمى الراوي بعد ذكره السم الراوي ونسبو ،وقد ُيرجئ ذلك بعد ذكر األحاديث التي
يوردىا في الترجمة ،وقد يكتفي بذكر اقوال النقاد الذين سبقوه.
يذكر أحيانا شيوخ وتالميذ الراوي الذي ضعفو ،ليبين أن الضعف بسبب شي أو تمميذ أو يكون

بعدم سماع الراوي من شيخو ،كما في ترجمة (زميل بن عباس)(.)ٙ

ال يكتفي بنقد السند في تعميقو عمى األحاديث؛ بل يتعدى نقده لممتن إذا كان يحتوي عمى نكارة

أو اختالف في ألفاظو.

المبحث الثاني :تطبيقات قول العقيمي أشبو

تمييد:

أفصح عن ىذا النوع من التعميل الحافظ ابن رجب الحنبمي في شرحو لعمل الترمذي إذ قال:
"حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستيم لمحديث ،ومعرفتيم بالرجال وأحاديث كل واحد منيم ،ليم
فيم خاص يفيمون بو أن ىذا الحديث يشبو حديث فالن وال يشبو حديث فالن فيعممون األحاديث

مما ال ُيعبر عنو بعبارة تحصره  ،بل يرجع فيو أىمو إلى مجرد الفيم والمعرفة التي
بذلك  ،وىذا ّ
(ٔ) ينظ ر ر ررر :ت ر ر رراري مول ر ر ررد العمم ر ر رراء ووفير ر ر رراتيم الب ر ر ررن زب ر ر ررر ،)ٙ٘ٔ/ٕ( :وت ر ر ررذكرة الحف ر ر رراظ لمر ر ر ررذىبي،)ٖٙ/ٖ( :

وال ر ر ر روافي بالوفير ر ر ررات لمصر ر ر ررفدي ،)ٕٓٗ/ٗ( :وشر ر ر ررذرات الر ر ر ررذىب البر ر ر ررن العمر ر ر رراد ،)ٔٔٚ/ٗ( :ومعجر ر ر ررم المر ر ر ررؤلفين
لعمر رضا كحالة.)ٜٛ/ٔٔ( :

(ٕ) ينظر :المصدر نفسو.)ٖٚ – ٖٗ ،ٖٖ -ٕٕ/ٔ( :
(ٖ) ينظر :المصدر نفسو.)ٜٔ/ٗ( :
(ٗ) ينظر :الضعفاء الكبير لمعقيمي.)ٔ٘-ٕ/ٔ( :
(٘) ينظر :المصدر نفسو.ٜٔ/ٕ :
( )ٙينظر المصدر نفسو.ٖٛ/ٕ :
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ُخصوا بيا عن سائر أىل العمم"(ٔ) .ثم أخذ بذكر األمثمة التي توضح ىذه القاعدة وتبين مكامنيا،
ويعد الحافظ ابن رجب أول من تكمم عن ىذا النوع من التعميل من المتأخرين واهلل أعمم.

ثم خصص الدكتور ىمام سعيد مبحثا كامال لمحديث عن ىذا النوع من العمل في مقدمتو

المشيورة لكتاب شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي ،أسماه "األشباه بالعمل" ،ذكر فيو األمثمة
التي ساقيا ابن رجب وزانيا بالشرح والتوضيح واستخراج الفوائد منيا(ٕ) ،وبين أن ىذا النوع من

التعميل ىو الكشف الظني لمعمة الذي يحتمل أُمو اًر كثيرةً(ٖ).

والذي نريد الوصول إليو من دراستنا لألحاديث التي أطمق عمييا العقيمي لفظة "أشبو" ،ىل أن
العقيمي قد قصرت عبارتو عن كشف العمة وبيانيا باأللفاظ الصريحة التي يستخدميا النقاد في

الترجيح كقوليم وىو الصواب أو وىو الراجح ،أم انيا تعادل األلفاظ التي يذكرونيا في الترجيح.

حمودَ ،حدثنا ُعثمان بن َسعيد،
القول االول :قال في ترجمة سميمان بن داودَ :
"حدثني أَحمد بن َم ُ
الزىري في الص َد ِ
حيى بن َم ِعينُ :سمَيمان بن داود ،الذي َيروي َحديث ُّ
قات؟ قال :لَيس
قالُ :قمت َلي َ
ُ
بِ َشيء.

مزة ،عن
حيى بن َح َ
َ
وسىَ ،حدثنا َي َ
الحديثَ :حدثناه ُمحمد بن إِسماعيلَ ،حدثنا َ
وىذا َ
الحكم بن ُم َ
ُسميمان بن داود ،قالَ :حدثني ُّ
الزىري ،عن أَبي َبكر بن ُم َحمد بن َعمرو بن َحزم ،عن أَبيو ،عن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َعث بو مع
ض ،والس َُّن ُن ،و ّ
الد ُ
ياتَ ،
الي َمن بكتاب فيو الفَرائ ُ
َج ٍّده ،أَن النبي ﷺ َكتَب إلى أَىل َ
عمرو بن حزم ،وَذ َكر الحديث بِطُ ِ
ولو.
َ
َ
َ

العزيز،
َحدثني َعبد اهلل بن َعميَ ،حدثنا ُمحمد بن َي َ
حيىَ ،حدثنا أَبو ُمس ِيرَ ،حدثنا َسعيد بن َعبد َ
عن ُّ
وبَ :ىذا
قعة ِمن أ ََدم فييا َمكتُ ٌ
جاءني أَبو َبكر بن ُم َحمد بن َعمرو بن َحزم ،بُِر َ
الزىري ،قالَ :
ِ
ِ
اليمان ،أخبرنا ُش َعيب ،عن ُّ
صحيفَةً ِعند أَبي
وحدثنا أَبو َ
ور ُسولوَ .
الزىري ،قال :قَ َرأت َ
َبيان من اهلل َ
لعمرو بن َحزم ،حين أَم َره
َبكر بن ُم َحمد بن َعمرو بن َحزمَ ،ذ َكر أَن َرسول اهلل ﷺ َكتََبيا َ
ان.
عمى َنجر َ
ونس ،عن ابن ِشياب ،قال :قَ َرأت في
وحدثنا أَبو صالح ،عن الميث ،عن ُي ُ
حيىَ :
قال ُمحمد بن َي َ
ِ
حيى :لَم ُيسنِد
لعمرو بن َحزم ،قال ُمحمد بن َي َ
كتاب َر ُسول اهلل صلى هللا عليه وسلم الذي َكتََبو َ
ِ
صوا ِمن
الحديثُ ،ي ُ
َ
العزيز ،وَذ َك ُروا أَنو كتابَ ،غير أَنيم َنقَ ُ
ون ُس ،وال ُش َعيب ،وال َسعيد بن َعبد َ
حيى بن َحمزة أَشياء ،عن
داود بِطُولو ،وىو َمجيول ،وقَد َروى عنو َي َ
َ
الحديثَ .
ورواه ُسميمان بن ُ
ِ
َشبو أَن َي ُكون ِكتَ ًابا.
الحديث بِ ِرو َاية ُي ُ
وسعيد أ َ
العزيز ،من الرأي ،و َ
ونس و ُش َعيب َ
ُعمر بن َعبد َ

(ٔ) شرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي(ٕ.)ٛٙٔ/

(ٕ) ينظر مقدمة الدكتور ىمام سعيد لشرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي(ٔ.)ٔٚٚ-ٔٙ٘/
(ٖ) ينظر مقدمة الدكتور ىمام سعيد لشرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي(ٔ.)ٔٙ٘/
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ندنا ثابِت َمحفُوظ إِن شاء اهلل
داود ال أَرفَ ُعوُ ،وىو ِع َ
وال َكالم الذي في َحديث ُسميمان بن ُ
ِ
سموع َعمن فَوق ُّ
الزىري ،واهلل َأبعمَ ُم"(ٔ).
تَعالَىَ ،غير أَنا َن َرى أَنو كتاب َغير َم ُ

أوجو الحديث :يروى ىذا الزىري واختمف فيو عمى وجيين:

الوجو األول  :يرويو سميمان بن داود ،عن الزىري ،عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ،عن أبيو،
عن جده مرفوعاً.

الوجو الثاني :يرويو سعيد بن عبد العزيز ،ويونس ،وشعيب ،عن الزىري ،مرسالً.
تخريج أوجو الحديث:

تخريج الوجو األول :يرويو سميمان بن داود ،عن الزىري ،عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ،عن

أبيو ،عن جده مرفوعاً.

أخرجو بطولو ابن حبان في صحيحو ،باب ذكر كتب النبي صمى اهلل عميو وسمم كتابو الى أىل

اليمن(ٗٔ ٘ٓٔ/رقم( ،)ٜٙ٘٘والحاكم في مستدركو ،كتاب الزكاة(ٔ ٕ٘٘/رقم(،)ٔٗٗٚ
والبييقي في سننو الكبرى ،باب كيف فرض الصدقة(ٗ ٜٛ/رقم( )ٚ٘ٓٚجميعيم من طريق
الحكم بن موسى ،عن يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن داود بو .ومن أخرج جزء من الحديث

فيطول ذكرىم؛ منيم من ذكره مجزءاً عمى األبواب في كتابو كالدارمي في مسنده ،باب في زكاة

الغنم(ٕٔ ،)ٔٙوباب في زكاة الورق( ،)ٕٔٙٛوباب ما ال يجب فيو الصدقة من
الحبوب(ٖ٘ ،)ٔٙوباب ال طالق قبل النكاح( ،)ٕٕٙٙوباب الدية في قتل العمد(ٕٖٕ٘) ،وباب
القود بين الرجال والنساء(ٖٕٗ٘) ،وباب كم الدية من الورق والذىب(ٗ ،)ٕٖٙوباب كم الدية

من األبل(٘ ،)ٕٖٙو( ،)ٕٖٙٙوباب في دية األصابع(ٔ ،)ٕٖٚوباب في الموضحة(ٖ،)ٕٖٚ
وباب في دية االسنان(٘ ،)ٕٖٚلكن جميعيم من طريق الحكم بن موسى.

تخريج الوجو الثاني :يرويو سعيد بن عبد العزيز ،ويونس ،وشعيب ،عن الزىري ،مرسالً.

ٔ-طريق سعيد بن عبد العزيز ،أخرجو النسائي في سننو الكبرى ،باب ذكر حديث عمرو بن
حزم في العقول واختالف الناقمين لو( ٖٚ٘/ٙرقم(ٖٔٓ ،)ٚوفي سننو ،باب ذكر حديث عمرو
بن حزم في العقول واختالف الناقمين لو( ٜ٘/ٛرقم(،)ٗٛ٘ٙمن طريق مروان بن محمد ،عن

سعيد ،عن الزىري ،قال :جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب.

ٕ-طريق يونس بن يزيد ،أخرجو أبو داود في المراسيل ،باب كم الدية( ،)ٕ٘ٚوالنسائي في

سننو الكبرى ،باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختالف الناقمين لو(ٖٚ٘/ٙ
رقم(ٖٔٓ ،)ٚوفي سننو ،باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختالف الناقمين لو(ٜ٘/ٛ
رقم(٘٘ ،)ٗٛوالبييقي في سننو الصغرى ،باب جماع الديات فيما دون النفس(ٜٕ/ٚ
(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي(ٕ.)ٕٙٔ(٘ٓٗ/
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رقم( ،)ٖٜٓٛجميعيم من طريق عبد اهلل بن وىب ،عن الزىري قال :قرأت كتاب رسول اهلل صمى

اهلل عميو وسمم الذي كتبو لعمرو بن حزم.

ٖ-طريق شعيب بن أبي حمزة ،أخرجو أبو داود في المراسيل ،باب جامع الصالة(ٗ،)ٜ

والمروزي في السنة(ٖٕ٘) ،كالىما من طريق أبي اليمان ،عن شعيب ،عن الزىري ،قال :قرأت
صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

ترجمة سميمان بن داود :قبل أن نترجم لسميمان الذي روى الحديث عن الزىري متصالً ،البد أن
نعرف من ىو ،فمن النقاد َمن نفى أن يكون اسمو سميمان بن داود الذي روى الحديث ،إنما ىو
سميمان بن أرقم ،قال أبو داود في المراسيل" :حدثنا أبو ىبيرة قال :قرأتو في أصل يحيى بن
حمزة ،حدثني سميمان بن أرقم ،وحدثنا ىارون بن محمد بن بكار ،حدثني أبي ،وعمي ،قاال:
يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن أرقم ،مثمو قال أبو داود :والذي قال :سميمان بن داود وىم فيو،

وحدثنا الحكم بن موسى ،حدثنا يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن داود الخوالني - ،ثقة  -عن
الزىري ،عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،عن أبيو ،عن جده ،وىم فيو الحكم"(ٔ) ،وقال

النسائي بعد أن ذكر الحديث من طريق يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن أرقم" :وىذا أشبو
بالصواب واهلل أعمم ،وسميمان بن أرقم متروك الحديث ،وقد روى ىذا الحديث يونس ،عن الزىري

مرسال"(ٕ)  ،وقال أبو الحسن اليروي" :الحديث في أصل يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن أرقم،
غمط عميو الحكم" ،وقال أبو زرعة الدمشقي" :الصواب سميمان بن أرقم" ،وقال الحافظ بن مندة:

" أريت في كتاب يحيى بن حمزة بخطو ،عن سميمان بن أرقم ،عن الزىري :وىو الصواب" ،وقال
صالح جزرة" :حدثنا دحيم ،قال :نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في

الصدقات فإذا ىو عن سميمان بن أرقم" ،قال الذىبي بيد ذكره ليذه االقوال" :ترجح أن الحكم بن

موسى وىم والبد"(ٖ).

ومن النقاد َمن لم يقطع في المسألة ىل ىو سميمان بن داود ،أم سميمان بن أرقم ،قال ابن أبي
حاتم بعد أن ذكر لو حديث يحيى بن حمزة ،عن سميمان" :من سميمان ىذا؟ قال أبي :من الناس

َم ن يقول :سميمان بن أرقم .قال أبي :وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق ،فيرون أن األرقم:
لقب ،وأن االسم :داود .ومنيم َمن يقول :سميمان بن داود الدمشقي ،شي ليحيى بن حمزة ،ال

بأس بو؛ فال أدري أييما ىو؟ وما أظن أنو ىذا الدمشقي ،ويقال :إنيم أصابوا ىذا الحديث

بالعراق من حديث سميمان بن أرقم"(ٗ).
(ٔ) المراسيل ألبي داود( ،)ٕ٘ٛو(.)ٕٜ٘
(ٕ) سنن النسائي( ٘ٛ/ٛرقم(ٗ٘.)ٗٛ

(ٖ) ينظر ميزان االعتدال لمذىبي(ٕ ٕٕٓ-ٕٓٔ/رقم(.)ٖٗٗٛ
(ٗ) عمل الحديث البن أبي حاتم(ٕ ٜٙٔ-ٙٔٛ/رقم(ٗٗ.)ٙ
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تكاد تجمع كممة النقاد عمى أن سميمان الذي روى حديث الصدقات ىو سميمان بن أرقم

المتروك(ٔ).

وسميمان بن داود الخوالني ،أبو داود الدمشقي الداراني ،أخو عثمان بن داود ،روى عن :أيوب

بن نافع بن كيسان ،وأبي قالبة عبد اهلل بن زيد الجرمي ،والزىري ،وروى عنو :ىشام بن الغاز،
والوضين بن عطاء ،ويحيى بن حمزة ،قال أبو حاتم :ال بأس بو ،يقال :إنو سميمان بن أرقم ،فاهلل
أعمم ،وقال ابن حبان :سميمان بن داود الخوالني من أىل دمشق ،ثقة مأمون ،وسميمان بن داود

اليمامي ال شيء ،وجميعا يرويان عن الزىري ،وقال عمي بن المديني :منكر الحديث ،وضعفو،
وقال يحيى بن معين :ليس بمعروف ،وليس يصح ىذا الحديث ،وقال أيضاً :ليس بشيء ،وقال

عثمان :روى يحيى بن حمزة عنو أحاديث حسانا كأنيا مستقيمة(ٕ).

أقوال النقاد في الحديث :قال أبو القاسم البغوي" :سمعت أحمد بن حنبل ،وسئل عن حديث:
الصدقات الذي يرويو يحيى بن حمزة اصحيح ىو؟ فقال :أرجو إن يكون صحيحا .يعني :حديث

الحك م بن موسى ،عن يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن داود ،عن الزىري"(ٖ) .وقال أبو داود بعد

ُّ
يصح  ،رواه يحيى بن حمزة ،عن سميمان بن أرقم ،عن
ذكره لمروايو المرسمة" :أسند ىذا وال
الزىري ،عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،عن أبيو ،عن جده"(ٗ) .وقال ابن عدي" :وأما

حديث :الصدقات فمو أصل في بعض ما رواه معمر ،عن الزىري ،عن أبي بكر بن حزم ،وافسد
إسناده ،وحديث سميمان بن داود مجود اإلسناد"(٘) ،وقال البييقي" :وقد أثنى عمى سميمان بن داود

الخوالنى ىذا أبو زرعة الرازى وأبو حاتم الرازى وعثمان بن سعيد الدارمى وجماعة من الحفاظ

و أروا ىذا الحديث الذى رواه فى الصدقات موصول اإلسناد حسنا واهلل أعمم"(.)ٙ

الخالصة :وان كان أكثر النقاد عمى تصحيح الرواية المرسمة ،وأن الرواية الموصمة خطأ في
الوصل وفي تسمية راوييا عن اإلمام الزىري ،إال أنيا لم تأت بشيء منكر لذا صححيا اإلمام

أحمد ونقل البييقي استحسان األيمة لمسن المتصل ،وىو ما أكده العقيمي في آخر كالمو عن
ندنا ثابِت َمحفُوظ إِن شاء اهلل
داود ال أَرفَ ُعوُ ،وىو ِع َ
الحديث" :وال َكالم الذي في َحديث ُسميمان بن ُ
ِ
سموع َعمن فَوق ُّ
الزىري ،واهلل أَعمَ ُم"(.)ٚ
تَعالَىَ ،غير أَنا َن َرى أَنو كتاب َغير َم ُ
(ٔ) ينظر تيذيب الكمال لممزي(ٔٔ ٖ٘ٔ/رقم(ٔ ،)ٕٜٗوتقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر(ٕٖٕ٘).
(ٕ) ينظر تيذيب الكمال لممزي(ٔٔ ٜٗٔ-ٗٔٙ/رقم(ٕٕٔ٘).
(ٖ) ينظر تيذيب الكمال لممزي(ٔٔ ٗٔٛ/رقم(ٕٕٔ٘).
(ٗ) المراسيل ألبي داود(.)ٕ٘ٚ
(٘) الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي(ٗ ٕٚٓ/رقم(.)ٚٗٚ
( )ٙالسنن الكبرى لمبييقي(ٗ ٜٓ/رقم(.)ٚ٘ٓٛ
( )ٚالضعفاء الكبير لمعقيمي(ٕ.)ٕٙٔ(٘ٓٗ/
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والقرينة التي اعتمدىا العقيمي في ترجيح رواية ،سعيد ،ويونس ،وشعيب ،عمى رواية سميمان ،ىي
قرينة األكثر ،واألحفظ ،وكذلك طول الصحبة والمالزمة واهلل أعمم .والعقيمي لم ِ
يأت بدليل قطعي
عمى أن رواية سعيد ومن معو ىي كتاب لذلك  ،لكن حس الناقد ىو الذي جعمو يستخدم

مصطمح "أشبو" واهلل أعمم.

ِ
تابع َعميو ،وال
المن َكدر ،ال ُي َ
القول الثاني :قال في ترجمة َعبد اهلل بن السريٍّ" :عن ُم َحمد بن ُ
المن َكِدر َرُجمَين
عرف إِال بو ،وقَد َرواه َغير َخمَف ،فَأ َ
ُي َ
وم َحمد بن ُ
َدخل َبين َعبد اهلل بن السري ُ
مشيورين بِالض ِ
عف.
َ َ
َحدثنا ُمحمد بن إِسماعيل ،قالَ :حدثنا َخمف بن تَميم ،قالَ :حدثنا َعبد اهلل بن السري ،عن ُم َحمد
عنت ِ
آخر
المن َكِدر ،عن جابر بن َعبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم{ :إِذا لَ َ
بن ُ
نده ِعمم َفميظ ِيره ،فَِإن كاتِم ِ
وجل
العمم َيومئِذ َككاتِم ما أ َ
َىذه األُمة أَولَيا فَ َمن كان ِع َ
َنزل اهلل َعز َ
ُ َُ
الم}.
عمى ُمحمد َعميو الس ُ
ِ
ٍّمعة،
َحدثناه أَحمد بن ُم َحمد بن َبكر النسائي ،قالَ :حدثنا أَحمد بن إِسحاق َ
البزُاز ،صاحب الس َ
حمن ،عن ُم َحمد بن زاذان ،عن ُم َحمد بن
قالَ :حدثنا َعبد اهلل بن السري ،عن َ
عنب َسة بن َعبد الر َ
عنت ِ
آخر َىذه
المن َكِدر ،عن جابر بن َعبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم{ :إِذا لَ َ
ُ
نده ِعمم َفميظ ِيره ،فَِإن كاتِم ِ
َنزل اهلل عمى ُمحمد
العمم َيومئِذ َككاتِم ما أ َ
األُمة أَولَيا ،فَ َمن كان ِع َ
ُ َُ
صلى هللا عليه وسلم }.
الحديث بِيذا ِ
َشبو وأَولَى"(ٔ).
َ
اإلسناد أ َ
وىذا َ
أوجو الحديث :يروى ىذا الحديث عبد اهلل بن السري واختمف فيو عمى وجيين:

الوجو األول :يرويو خمف بن تميم ،عنو ،عن محمد بن المنكدر ،عن جابر رضي اهلل عنو
مرفوعاً.

حمن ،عن ُم َحمد بن
الوجو الثاني :يرويو أحمد بن اسحاق البزاز ،عنو ،عن َ
عنب َسة بن َعبد الر َ
زاذان ،عن محمد بن المنكدر ،عن جابر رضي اهلل عنو مرفوعاً.
تخريج الوجو األول :الذي يرويو خمف بن تميم ،عنو ،عن محمد بن المنكدر ،عن جابر رضي

اهلل عنو مرفوعاً.

أخرجو البخاري في التاري الكبير ،ترجمة خمف بن تميم(ٖ ٜٔٚ/رقم( ،)ٙٙٛعن الحسن بن
صباح ،وابن ماجو في سننو ،باب من ُسئِل عن عمم فكتمو(ٔ ٔٚٙ/رقم(ٖ ،)ٕٙعن الحسين بن
أبي السري ،وابن أبي عاصم في السنة(ٕ ٗٛٔ/رقم(ٗ ،)ٜٜعن أبي يحيى محمد بن عبد
الرحيم ،وابن عدي في الكامل ،في ترجمة عبد اهلل بن السري(٘ ٖ٘ٗ/رقم( ،)ٜٔٓٔمن طريق

(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي(ٖ ٕٗٚ/رقم(ٕٗ.)ٛ
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الحسن بن البزار ،ومحمد بن عبد الرحيم ،ومحمد بن عبد الممك ،ومحمد بن أشكاب ،ومحمد بن

اسحاق ،وعباس بن محمد وآخرون ،وابن بطة في اإلبانة الكبرى(ٔ ٕٓٙ/رقم( ،)ٗٙمن طريق
العباس بن محمد الدوري ،والخطيب البغدادي في تاري

بغداد ،في ترجمة عبد اهلل بن

السري(ٔٔ ٔٗٗ/رقم(ٗ٘ٓ٘) ،من طريق محمد بن الفرج ،جميعيم(الحسن بن صباح ،والحسين
بن أبي السري ،ومحمد بن عبد الرحيم ،والحسن بن البزار ،ومحمد بن عبد الممك ،ومحمد بن
أشكاب ،ومحمد بن اسحاق ،وعباس الدوري ،ومحمد بن الفرج) رووه عن خمف بن تميم بو.

حمن ،عن
تخريج الوجو الثاني :يرويو أحمد بن إسحاق البزاز ،عنو ،عن َ
عنب َسة بن َعبد الر َ
ُم َحمد بن زاذان ،عن محمد بن المنكدر ،عن جابر رضي اهلل عنو مرفوعاً .لم أجد من رواه
بزيادة راويين غير العقيمي ،لكن أخرجو الطبراني في معجمو االوسط(ٔ ٖٔٙ/رقم(ٖٓٗ) ،عن
أحمد بن خميد ،وابن عدي في الكامل ،في ترجمة عبد اهلل بن السري(٘ ٖ٘ٗ/رقم( ،)ٜٔٓٔعن

موسى بن النعمان ،والحسين بن الحسن ،عن أحمد بن نصر ،والدارقطني في العمل(ٖٖٖٔٗ/

رقم(ٕٕٖٔ) ،من طريق محمد بن يحي بن رزين ،ويوسف بن بحر ،والخطيب البغدادي في
تاري

بغداد ،في ترجمة عبد اهلل بن السري(ٔٔ ٔٗٗ/رقم(ٗ٘ٓ٘) ،من طريق موسى بن

النعمان ،ومن طريق الطبراني الذي ذكرناه اوالً ،جميعيم(أحمد بن خميد ،وموسى بن النعمان،

وأحمد بن نصر ،ومحمد بن يحيى ،ويوسف بن بحر) رووه عن عبد اهلل بن السري ،عن سعيد

حمن ،عن ُم َحمد بن زاذان ،عن محمد بن المنكدر،
بن زكريا المدائني ،عن َ
عنب َسة بن َعبد الر َ
عن جابر رضي اهلل عنو مرفوعاً ،أي بزيادة ثالثة رواة بين عبد اهلل بن السري ،ومحمد بن

المنكدر ،وليس بزيادة راويين كما قال العقيمي.

السري :ىو عبد اهلل بن السري المدائني األنطاكي ،روى عن شعيب بن
ترجمة عبد اهلل بن َّ
حرب ،وجعفر بن سميمان الضبعي ،وعبد الرحمن بن أبي الزناد ،وروى عنو أحمد بن أبي

الحواري ،وخمف بن تميم ،ومحمد بن عامر األنطاكي ،سئل عنو ابن معين فقال :ىو رجل،
وأجاب ابن أبي حاتم عن قول ابن معين فيو " :كان عبد اهلل بن السري رجالً صالحاً فأحسب

سماعا
يحيى حاد عن ذكره من أجل ذلك"(ٔ) ،وقال البخاري" :ال أعرف عبد اهلل بن السري ،وال لو
ً
من ابن المنكدر"(ٕ) ،وقال ابن حبان" :شي يروي عن أبي عمران الجوني العجائب التي ال يشك

من ىذا الشأن صناعتو أنيا موضوعة ال يحل ذكره في الكتب إال عمى سبيل اإلنباه عن أمره"(ٖ)،

وقال ابن عدي"َ :و َعبد اهلل بن السري ال بأس بو ،ومتن ىذا الحديث وانكار متنو ليس ىو من
(ٔ) الجرح والتعديل البن أبي حاتم(٘ ٚٛ/رقم(.)ٖٙٚ
(ٕ) التاري الكبير لمبخاري(ٕ ٔ/رقم(.)ٜٔٚ

(ٖ) المجروحين البن حبان(ٕ ٖٖ/رقم(٘.)٘ٙ
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جيتو؛ إنما ىو من جية عنبسة بن َعبد الرحمن فإنو منكر الحديث ،والَ أعرف لو من الحديث
غير ما ذكرت"(ٔ) ،وقال أبو نعيم" :يروي عن محمد بن المنكدر وأبي عمران الجوني وغيره
بالمناكير ال شيء"(ٕ) ،وذكره الذىبي في المغني في الضعفاء وقال :ضعفوه(ٖ) ،وقال في ديوان
الضعفاء" :و ٍاه(ٗ) ،وقال عنو في الكاشف :صدوق(٘) ،وقال الحافظ ابن حجر عنو في التقريب:
"زاىد صدوق ،روى مناكير كثيرة يتفرد بيا(.)ٙ

ترجمة خمف بن تميم :ىو خمف بن تميم بن أبى عتاب ،واسمو مالك ،التميمى الدارمى ،أبو
عبد الرحمن الكوفى ،نزل المصيصة ،روى عن :سفيان الثورى ،وأبي األحوص سالم بن سميم،

وعبد اهلل بن السرى األنطاكي ،وروى عنو :إسماعيل بن أبى الحارث البغدادي ،والحسن بن
الصباح البزار ،والحسين بن أبي السري العسقالني ،قال عثمان بن سعيد الدارمي :سألت يحيى
بن معين عن خمف بن تميم  :أيش حالو؟ فقال :ىو المسكين صدوق ،وقال يعقوب بن شيبة:

ثقة صدوق ،أحد النساك والمجاىدين ،صحب إبراىيم بن أدىم ،وقال أبو حاتم :ثقة صالح

الحديث(،)ٚوقال الحافظ ابن حجر عنو في التقريب" :صدوق عابد"(.)ٛ

أقوال النقاد في الحديث :قال البخاري في التاري عقب إخراجو لرواية عبد اهلل بن السري ،عن
ابن المنكدر" :ال أعرف عبد اهلل  ،وال لو سماعاً من ابن المنكدر"( ،)ٜوقال ابن عدي في الكامل:

ونس وقدماء شيوخنا عن خمف بن تميم ىكذا –
الكامل" :قَ َ
ال لنا ْابن صاعد وقد رواه سريج بن ُي ُ
أي عن عبد اهلل بن السري ،عن ابن المنكدر -وكانوا يرون أن َعبد اهلل بن السري ىذا شي قديم

وممن صنف المسند فقد رسمو باسمو في الشيوخ الذين رووا
ممن لقي ابن المنكدر وسمع منو ّ
ّ
ِ
عن ابن المنكدر فحدثنا بو عن شي خمف بن تميم فإذا ىو أصغر منوَ ،واذا خمف قد أسقط من

اإلسناد ثالثة نفر" ،وقال في آخر الترجمة"َ :و َعبد اهلل بن السري ال بأس بو ،ومتن ىذا الحديث
وانكار متنو ليس ىو من جيتو؛ إنما ىو من جية عنبسة بن َعبد الرحمن فإنو منكر الحديث ،والَ

(ٔ) الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي(٘ ٖ٘ٙ/رقم(.)ٜٔٓٔ
(ٕ) الضعفاء ألبي نعيم( ٜٛرقم(ٓٔٔ).

(ٖ) المغني في الضعفاء لمذىبي ،رقم(.)ٖٔٛٚ
(ٗ) ديوان الضعفاء والمتروكين لمذىبي ،رقم(ٓ.)ٕٔٛ
(٘) الكاشف لمذىبي ،رقم(٘ٗ.)ٕٚ
( )ٙتقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر ،رقم(.)ٖٖٗٙ
( )ٚتيذيب الكمال لممزي( ٕٚٙ/ٛرقم(ٕٓ.)ٔٚ

( )ٛتقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر ،رقم(.)ٕٔٚٚ
( )ٜالتاري الكبير لمبخاري(ٖ ٜٔٚ/رقم(.)ٙٙٛ
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أعرف لو من الحديث غير ما ذكرت"(ٔ) ،وقال الدارقطني في عممو ذكر رواية خمف بن تميم،

عن عبد اهلل بن السري ،عن ابن المنكدر ،ثم ذكر الرواية التي بينو وبين ابن المنكدر ثالثة انفس
وقال عنيا " :وىو الصواب ،وعبد اهلل بن السري ىو أنطاكي ،وىو أصغر سناً من خمف بن
تميم ،وبينو وبين محمد بن المنكدر ثالثة أنفس"(ٕ) ،وقال الخطيب البغدادي في تاريخو عقب
رواية خمف بن تميم" :ىكذا رواه خمف ،عن عبد اهلل بن السري ،عن محمد بن المنكدر ،وعبد اهلل

أصغر سنا من خمف بن تميم ،وبينو وبين ابن المنكدر في ىذا الحديث ثالثة أنفس"(ٖ).

الخالصة :من خالل استعراض كالم النقاد في ىذا الحديث نجدىم مجمعين عمى أن رواية خمف
بن تميم ،عن عبد اهلل السري ،عن ابن المنكدر ىي خطأ ،وأن عبد اهلل لم يدرك زمان ابن
المنكدر ،وأن المالم في اسقاط ثالث من الرواة في ىذا االسناد ىو خمف بن تميم كما صرح
بذلك ابن عدي ،فمن خالل ما تقدم يكون قول العقيمي" :أشبو" ،أي ىو األصوب واهلل أعمم،

وقرينتو عمى ذلك رواية األكثر واألحفظ واهلل أعمم.

وذىب ابن عدي أيضاً الى أن النكارة في متن ىذا الحديث إنما ىي من الرواة الذين روى

عنيم عبد اهلل بن السري ،وأنو ال بأس بو في الرواية ،لكنني ومن خالل ترجمة عبد اهلل بن
السري ،ال استبعد أن تكون النكارة في االسناد والمتن ىي منو خصوصاً وأنو ليس ىذا ىو
الحديث الوحيد الذي تكمم فيو النقاد لو ،فقد أدخل ابنو الجوزي في كتابو الموضوعات بسبب
حديثو الذي يرويو عن أبي عمران الجوني ،عن مجالد ،عن الشعبي ،عن تميم الداري قال قمت:

{يا رسول اهلل ما رأيت لمروم مدينة مثل مدينة يقال ليا أنطاكية ،وما رأيت أكثر مط ار
منيا...الحديث} ،ثم قال " :ىذا حديث ال يصح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم" ،ثم ذكر

قول ابن حبان فيو في المجروحين" :قال ابن حبان :عبد اهلل بن السري يروي عن أبي عمران

الجوني العجائب التي ال ُيشك أنيا موضوعة ،ال يحل ذكره إال عمى سبيل األخبار عن أمره"(ٗ).
القول الثالث :قال في ترجمة ُعمر بن َيزيد الشيباني الرفاءَ " ،شي َبصريٌَّ :مجيول بِالنقل ،جاء
عضل.
عن ُشعبة بِ َحديث ُم َ
العزيز ،قاالَ :حدثنا
َحدثنا إِبراىيم بن ُمحمدَ ،
وعمي بن َعبد َ
فاء ،قالَ :حدثنا ُشعبة ،عن َع ْمرو بن ُمرة ،عن َشقيق بن
الر ُ

ُعمر بن َيزيد الشيباني ،قال َعمي:
َسمَمة ،وقال َعمي :سمعت أَبا وائِل،
سعود ،قال :قال رسول اهلل
َشقيق بن َسمَمة ،قال:
ُ
سمعت َعبد اهلل ،وقال َعمي :عن َعبد اهلل بن َم ُ
عممُون بِالقُرآن ما
ويستَخفُون بِالعابِدينَ ،
الم َترفينَ ،
وي َ
صمى اهلل عميو وسمم { :ما بال قَوم ُي َشٍّرفُون ُ

(ٔ) الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي(٘ ٖ٘ٙ/رقم(.)ٜٔٓٔ
(ٕ) عمل الدارقطني(ٖٔ ٖٖٗ/رقم(ٕٕٖٔ).

(ٖ) تاري بغداد لمخطيب البغدادي(ٔٔ ٔٗٗ/رقم(ٗ٘ٓ٘).
(ٗ) الموضوعات البن الجوزي(ٕ.)٘ٚ/
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ِ
ِ
سعون
اىم ،وما خالَف َىو ُ
وافَق َىو ُ
اىم تََرُكوهُ ،فَعند َذلك ُيؤ ِمُنون بَِبعض الكتاب َ
ويكفُُرون بَِبعضَ ،ي َ
ِ
ِ
سعون فيما ال
المكتُوب ،و ٍّ
الم ُ
قدور ،واأل َ
قسوم ،أَال َي َ
الم ُ
فيما ُي َ
الرزق َ
َجل َ
درك ب َغير َسعي من القَ َدر َ
ِ
ور}.
درك إِال بِالسعي من َ
جارة التي ال تَُب ُ
المش ُكور ،والتٍّ َ
ُي َ
الموفُور ،والسعي َ
الجزاء َ
ِ
وىذا ال َكالم عندي واهلل َيعمَمُ ،يشبِو َكالم
الحديث من َحديث ُشعبة أَصلَ ،
قال العقيمي" :لَيس ليَذا َ
ِ
ِ
الحديث ،وقَد َروى َعمرو بن ُمرة عنوَ ،فمَ َعل
ضع َ
المدائني ،وكان َي َ
َعبد اهلل بن المسور الياشمي َ
ىذا الشي حممَو عمى رجل ،عن عمرو بن مرة ،عن عبد اهلل بن ِ
المسور ،فَأَحالَو عمى ُشعبة"(ٔ).
َ
َ
َ
َُ
ُ
ََ
تخريج الحديث :أخرجو الشاشي في مسنده(ٕ ٛ٘/رقم( ،)ٙٓٙوالطبراني في معجمو
الكبير(ٓٔ ٜٖٔ/رقم(ٕٖٗٓٔ) ،وعنو أبو نعيم في حمية األولياء(ٗ ،)ٜٔٓ/و( ،)ٕٓ٘/ٚوابن
عدي في كاممو( ٕٔٔ/ٙرقم( ،)ٕٕٔٛوالبييقي في شعب اإليمان(ٕ ٕٚ/رقم(٘ ،)ٜٔٔجميعيم
من طريق عمي بن عبد العزيز ،وابن األعرابي في معجمو(ٕ ٘ٙٓ/رقم( ،)ٜٔٓٙعن ابراىيم بن

الوليد ،والخطيب البغدادي في تاريخو في ترجمة شيخو ابن عروة( ٖٔٚ/ٚرقم(ٕٖٖٔ) ،من

طريق محمد بن غالب ،جميعيم(عمي بن عبد العزيز ،وابراىيم بن الوليد ،ومحمد بن غالب) رووه

عن عمر بن يزيد بو.

ترجمة عمر بن يزيد :ىو عمر بن يزيد الشيباني الرفاء البصري أبو حفص ،روى عن شعبة بن

الحجاج ،وروى عنو عمي بن عبد العزيز ،وابراىيم بن الوليد ،ومحمد بن غالب ،قال ابو حاتم:
كان يكذب(ٕ) ،وقال ابن عدي :أحاديثو تشبو الموضوعة(ٖ).

أقوال النقاد في الحديث :سئل ابو حاتم عن حديث عمر بن يزيد فقال " :ىذا حديث كذب
موضوع ،وعمر بن يزيد كان يكذب ،ضرب عمرو بن عمي عميو في كتابي"(ٗ) ،وقال عنو ابن
عدي" :وىذا ال يعرف إال بعمر بن يزيد ىذا عن شعبة ،وىو بيذا اإلسناد باطل وعمر بن يزيد

يعرف بيذا الحديث"(٘) ،وقال أبو نعيم" :غريب من حديث عمرو وشعبة ،تفرد بو عنو عمر بن
يزيد الرفا"( ،)ٙوقال البييقي" :ىذا حديث يعرف بعمرو بن يزيد الرفاء ىذا وىو بيذا اإلسناد

(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي(ٗ ٕٓٓ/رقم(.)ٜٔٔٛ
(ٕ) عمل الحديث البن ابي حاتم(٘ ٕٔٗ/رقم(.)ٔٛ٘ٙ
(ٖ) الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي( ٕٔٔ/ٙرقم(.)ٕٕٔٛ
(ٗ) عمل الحديث البن ابي حاتم(٘ ٕٔٗ/رقم(.)ٔٛ٘ٙ

(٘) الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي( ٕٔٔ/ٙرقم(.)ٕٕٔٛ
( )ٙحمية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم(ٗ ،)ٜٔٓ/و(.)ٕٓ٘/ٚ
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باطل"(ٔ) ،وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال عنو" :ىذا حديث ليس بصحيح ،انفرد بو
عمر بن يزيد"(ٕ) ،ثم ذكر كالم أبي حاتم ،والعقيمي فيو .

الخالصة :أن الحديث بيذا المفظ ال يشبو كالم النبوة والسجع والتكمف واضح فيو ،وىذا ما جعل
كممة النقاد متفقة عمى بطالنو من خالل النظر في متنو وألفاظو ،حتى أن العقيمي لم يعرف حال

صاحب الحديث الذي رواه عن شعبة ،وىو عمر بن يزيد وحكم بجيالتو فقال :مجيول بالنقل،

لكنو استخدم معرفتو الواسعة باألحاديث وبناقمييا ووجو نقده بأن من المحتمل أن يكون ىذا

الحديث لرجل لم يذكر في ىذا اإلسناد وذلك :لغرابتو عن شعبة ،ولشبيو بأحاديث القصاص،

وألن أحد رواتو وىو عمرو بن مرة معروفاً بالرواية عن احد الكذابين وىو عبد اهلل بن المسور،

لذا يرى العقيمي بأن ىذا الحديث يشبو حديث عبد اهلل بن المسور وال يشبو حديث شعبة(ٖ).
واستخدم العقيمي مصطمح "يشبو" ألنو لم يأت بدليل قطعي أن ىذا الحديث ىو من عند ابن

المسور واهلل أعمم.

َعين ،في
الحر ُّ
وسى بن أ َ
الج َزري َ
نصور بن ُسقَير َ
اني" :عن ُم َ
القول الرابع :قال في ترجمة َم ُ
حديثو بعض ِ
الوىم.
َ
َ
وسى بن
نصور بن ُسقَير َ
الج َزري ،قالَ :حدثنا ُم َ
َسدي ،قالَ :حدثنا َم ُ
وسى األ َ
َحدثنا بِشر بن ُم َ
أَعين ،عن عبيد اهلل بن عمر ،عن ِ
نافع ،عن ابن ُعمر ،قال :قال رسول اهلل صلى هللا عليه
ُ
َُ
َ
ِ
الصيام و ِ
الجيادَ ،حتى َذ َكر ِسيام
وسلم{ :إِن الرُجل َلي ُكون من أَىل الصالة والزكاة و َ
مرة و ّ
الحج و ُ
الع َ
ِ
تابع َعميو.
الخير ،وما ُيجزى َيوم
َ
نصور بن ُسقَير ،وال ُي َ
القيامة إِال بِقَدر َعقمو}َ .ىذا َرواه َم ُ
َ
وعمرو بن خالد،
عبد بن َشدادَ ،
الحسن بن َعمي بن خالد الميثي ،قالَ :حدثنا َعمي بن َم َ
وحدثنا َ
َ
وسف بن َعدي ،قالُواَ :حدثنا ُعبيد اهلل بن َعمرو ،عن إِسحاق بن َعبد اهلل بن أَبي فَروة ،عن
ُ
وي ُ
ِ
نافع ،عن َعبد اهلل بن ُعمر ،قال :قال رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم{ :ال ُي ِ
عج َبن ُكم إِسالم ِ
امرئ،
قدة ع ِ
َحم ُل"(ٗ).
قمو}َ .ىذه ٍّ
الحديث أ َ
الرو َاية بِيذا َ
ماع َ َ
َحتى تَعمَ ُموا ُ
َشبوُ ،وابن أَبي فَروة أ َ
أوجو الحديث :اختمف فيو الرواة عمى وجيين:

َعين ،عن ُع َبيد اهلل بن ُعمر،
وسى بن أ َ
نصور بن ُسقَير َ
الج َزري ،عن ُم َ
الوجو األول :يرويو َم ُ
عن ِ
نافع ،عن ابن ُعمر مرفوعاً.
الوجو الثانيٌ :يروى من طرق  ،عن عبيد اهلل بن عمرو ،عن ِإسحاق بن َعبد اهلل بن أَبي فَروة،
عن ِ
نافع ،عن ابن ُعمر مرفوعاً.

(ٔ) شعب اإليمان لمبييقي(ٕ ٕٚ/رقم(٘.)ٜٔٔ
(ٕ) الموضوعات البن الجوزي(ٖ.)ٔٗٓ/

(ٖ) ينظر مقدمة ىمام سعيد لشرح عمل الترمذي البن رجب الحنبمي(ٔ.)ٔٚٔ/
(ٗ) الضعفاء الكبير لمعقيمي( ٜٔ-ٔٛ/ٙرقم(.)ٔٚٚٚ
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َعين ،عن ُع َبيد اهلل
وسى بن أ َ
نصور بن ُسقَير َ
الج َزري ،عن ُم َ
تخريج الوجو االول :الذي يرويو َم ُ
بن عمر ،عن ِ
نافع ،عن ابن ُعمر مرفوعاً.
ُ
أخرجو الطحاوي في مشكل اآلثار(ٖ ٖٗٓ/رقم(ٖٔٓٔ) ،عن أبي أمية محمد بن إبراىيم ،وابن

األعرابي في معجمو(ٕ ٛ٘ٚ/رقم( )ٔٚٚٚعن عباس بن محمد ،وابن حبان في
المجروحين(ٖ ٗٓ/رقم(ٔ )ٜٔٓمن طريق جابر بن كردي ،والطبراني في المعجم

االوسط(ٖ ٕ٘ٔ/رقم( ،)ٖٓ٘ٚوفي معجمو الصغير( ،)ٕٜٜعن بشر بن موسى ،وابن شاىين
في الترغيب(ٕٕ٘) من طريق عمي بن شعيب ،والدارقطني في المؤتمف والمختمف(ٖ،)ٖٔٔٚ/

من طريق محمد بن اشكاب ،والبييقي في شعب اإليمان( ٖ٘ٓ/ٙرقم(ٖ٘ٔٗ) من طريق العباس

بن محمد ،وفي( ٖ٘ٔ/ٙرقم( )ٖٗٔٙمن طريق بشر بن موسى ،جميعيم(محمد بن ابراىيم،

وجابر بن كردي ،وبشر بن موسى ،وعمي بن شعيب ،ومحمد بن أشكاب ،والعباس بن محمد)

رووه ،عن منصور بن سقير بو.

تخريج الوجو الثاني :الذي يروى من طرق ،عن عبيد اهلل بن عمرو ،عن إِسحاق بن َعبد اهلل بن
أَبي فَروة ،عن ِ
نافع ،عن ابن ُعمر مرفوعاً.
أخرجو ابن عدي في الكامل ،في ترجمة إسحاق بن أبي فروة(ٔ ٖ٘ٗ/رقم(ٗ٘ٔ) ،من طريق

حكيم بن سيف ،عبيد اهلل بن عمرو ،وعنو البييقي في شعب اإليمان( ٖ٘ٗ/ٙرقم(ٕٖٓٗ)،

والقضاعي في مسند الشياب(ٕ ٛٛ/رقم(ٖٗ ،)ٜمن طريق جندل بن والق ،عن عبيد اهلل بن

عمرو ،عن إسحاق بن أبي فروة بو.

صقير ،أو ابن ُسقير ،أبو النضر ،البغدادي ،روى
ترجمة منصور بن سقير :ىو منصور بن ُ
عن :إسماعيل بن إبراىيم بن عقبة ،وعبد اهلل بن المؤمل المخزومي ،وعبد الرحمن بن زيد بن
أسمم ،وغيرىم ،وروى عنو :بشر بن موسى األسدي ،وجابر بن كردي الواسطي ،وجعفر بن محمد
بن شاكر الصائغ ،وغيرىم ،قال عنو قال عمي بن معبد" :رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنو

الحديث"(ٔ) ،وقال أبو حاتم" :ليس بقوي؛ كان جندي ،وفي حديثو اضطراب"(ٕ) ،وقال عنو ابن
حبان في المجروحين" :يروي عن موسى بن أعين ،وعبيد اهلل بن عمر المقموبات ،ال يجوز

االحتجاج بو إذا انفرد"(ٖ) ،وذكره ابن الجوزي(ٗ)،

(ٔ) تاري بغداد لمخطيب البغدادي(٘ٔ ٜٛ/رقم(٘ٓٓ.)ٚ
(ٕ) عمل الحديث البن أبي حاتم(٘ ٔ٘ٙ-ٔ٘ٗ/رقم( ،)ٜٔٛٚوالجرح والتعديل( ٕٔٚ/ٛرقم(ٔ.)ٚٙ
(ٖ) المجروحين البن حبان(ٖ ٗٔ-ٗٓ/رقم(ٔ.)ٜٔٓ
(ٗ) ينظر الضعفاء والمتروكون(ٖٖٜٔ/رقم(.)ٖٗٔٙ
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والذىبي(ٔ) في الضعفاء ،وقال عنو الحافظ ابن حجر في التقريب" :ضعيف"(ٕ).

أقوال النقاد في الحديث :قال ابن أبي حاتم ،بعد ذكره لطريق منصور بن سقير ،قال أبي" :
سمعت ابن أبي الثمج يقول :ذكرت ىذا الحديث ليحيى بن معين ،فقال :ىذا حديث باطل؛ إنما
رواه موسى بن أعين ،عن صاحبو عبيد اهلل بن عمرو ،عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة،
عن نافع ،عن ابن عمر ،عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ،فرفع إسحاق من الوسط؛ فقيل:

موسى ،عن عبيد اهلل ،عن نافع ،عن ابن عمر ،وكان موسى وعبيد اهلل بن عمرو صاحبين،

يكتب بعضيما عن بعض ،وىو حديث باطل في األصل" .ثم قال" :قيل ألبي :ما كان منصور
ىذا؟ قال :ليس بقوي؛ كان جندي ،وفي حديثو اضطراب" .ثم قال أبو محمد ابن أبي حاتم:

"حدثنا عبدالرحيم بن شعيب؛ قال :حدثنا ابن أبي الثمج؛ قال :كنا نذكر ىذا الحديث ليحيى بن

معين سنتين أو ثالثة ،فيقول :ىو باطل .وال يدفعو بشيء ،حتى قدم عمينا زكريا بن عدي،
فحدثنا بيذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمرو ،عن إسحاق بن أبي فروة ،فأتيناه فأخبرناه ،فقال:

ىذا ابن أبي فروة أشبو منو بعبيد اهلل بن عمرو"(ٖ).

وقال ابن حبان ، :وقال الطبراني في المعجم األوسط بعد رواية منصور " :لم يرو ىذا الحديث

عن عبيد اهلل بن عمر إال موسى بن أعين ،تفرد بو منصور بن صقير"(ٗ).

الخالصة  :كالم النقاد متفق عمى خطأ رواية عبيد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر ،وأن
الخطأ جاء من قبل منصور بن ُسقير ،فقد أسقط من اإلسناد إسحاق بن أبي فروة المتروك(٘)،
وكذلك حرف اسم شي شيخو عبيد اهلل بن عمرو وىو أبو الوليد الرقي( ،)ٙإلى عبيد اهلل بن عمر

فظنوه العمري(.)ٚ

وىذا ما رجحو العقيمي وقرينتو في ذلك ىي رواية األكثر واألحفظ واهلل أعمم.

ونس بن ُع َبيد ،في َحديثو َنظر،
القول الخامس  :قال في ترجمة ُمعاذ بن ُمحمد اليُ َذ ٍّ
لي" :عن ُي ُ
وال يتابع عمى ر ِ
فع ِو.
ُ َ
َ

(ٔ) ينظر ر ررر مي ر ر رزان االعتر ر رردال(ٗ ٔٛ٘/رقر ر ررم(ٓ ،)ٛٚٛوالمغنر ر رري فر ر رري الضر ر ررعفاء(ٕ ٙٚٛ/رقر ر ررم(ٕٖٗ ،)ٙودي ر ر روان
الضعفاء(ٕٓٗٗ).

(ٕ) تقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر(ٖٓ.)ٜٙ
(ٖ) عمل الحديث البن أبي حاتم(٘ ٔ٘ٙ-ٔ٘ٗ/رقم(.)ٜٔٛٚ
(ٗ) المعجم األوسط لمطبراني(ٖ ٕ٘ٔ/رقم(.)ٖٓ٘ٚ
(٘) ينظر تقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر(.)ٖٙٛ

( )ٙينظر تقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر(.)ٖٕٗٚ
( )ٚينظر تقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر(ٕٖٗٗ).
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الج ّدي ،قالَ :حدثنا ُمعاذ
َحدثنا ُمحمد بن َعمي ،وصالح بن ُش َعيب ،قاالَ :حدثنا َحفص بن ُعمر ُ
ندب ،قال :قال رسول اهلل
الحسن ،عن َس ُم َرة بن ُج ُ
بن ُمحمد اليُ َذلي ،عن ُي ُ
ونس بن ُع َبيد ،عن َ
ِ ِ
سعى
الموت َمثَل الثعمَب تُطمُُبو األَرض بِ َدين ،فَجعل َي َ
{مثَل الذي َيفر من َ
صلى هللا عليه وسلمَ :
ِ
ِ
ِ
بَ ،ديني َديني ،فَ َخ َرج ولَو
حرهُ ،فقالَت لَو األَرض عند َسَبمتيا :ثَعمَ ُ
َحتى إذا أَعيا ،وابتَيَر َد َخل ُج َ
مات}.
ُحصاصَ ،فمَم َي َزل َك َذلك َحتى انقَطَ َعت ُعُنقُو فَ َ

وسىَ ،حدثنا ُعمر بن َسيل ِ
الحسن،
المازني ،قالَ :حدثنا إِسحاق بن الربيع ،عن َ
َحدثنا بِشر بن ُم َ
ِ
ندب ،رضي اهلل عنو ،قال :مثَل ابن َ ِ
الموت َك َمثَل الثعمَب في
عن َس ُم َرة بن ُج ُ
َ
آدم وفرِاره من َ
َ
أسوُ ،قالَت لَو األَرض
وعميو َدين ،فان َ
انح َجر في ُج ْح ٍرَ ،فمَما َ
طمَق ولَو ُحصاص َ
األَرض َ
وضع َر َ
ِِ
ِ
صاصَ ،فمَما
انح َجر في ُج ْح ٍر ِمثل َذلك ،فَ َخ َرج ولَو ُح
ب ،اقض َديني ،فَ َخ َرج ،و َ
عند َسَبمَتو :يا ثَعمَ ُ
ٌ
ِِ
ِ
فانح َجر في ُج ْح ٍر
ب ،اقض َديني ،قال :فَ َخ َرجَ ،
أسوُ ،قالَت لَو األَرض عند َسَبمَتو :يا ثَعمَ ُ
َ
وضع َر َ
ِ ِ
الموت َمفًَّرا،
ِمثل َذلك ،فَ َخ َرج ولَو ُح
صاص ،ال َي ِجد ِمن األَرض َمفًَّرا ،فَ َكذاك ابن َ
ٌ
آدم ،ال َيجد من َ

ِ
لمموت َمفًَّرا.
أَ
َينما تَوجو لَم َيجد َ
ِ
َيضا"(ٔ).
َشبو من َحديث ُمعاذ وأَولَى ،وِاسحاق فيو لين أ ً
َىذا أ َ
أوجو الحديث :يرويو يونس بن عبيد واختُمف عميو عمى وجيين:

الوجو األول :يرويو معاذ بن محمد ،عن يونس بن عبيد ،عن الحسن ،عن سمرة بن جندب
رضي اهلل عنو مرفوعاً.

الوجو الثاني :يرويو إسحاق بن الربيع ،عن يونس بن عبيد ،عن الحسن ،عن سمرة بن جندب

رضي اهلل عنو موقوفاً.

تخريج أوجو الحديث :

تخريج الوجو األول  :يرويو معاذ بن محمد ،عن يونس بن عبيد ،عن الحسن ،عن سمرة بن
جندب رضي اهلل عنو مرفوعاً.

أخرجو الطبراني في معجمو الكبير( ٕٕٕ/ٚرقم(ٕٕ ،)ٜٙوفي األوسط( ٕٕ٘/ٙرقم(،)ٖٕٙٛ
وفي مكارم األخالق(ٖ٘ٔ) ،عن محمد بن عمي الصائغ ،والبييقي في شعب اإليمان(ٖٕٖٔٔ/

رقم(ٖٕٔٓٔ) ،من طريق محمد بن أيوب الرازي ،كالىما رووه عن حفص بن عمر عن معاذ
بو.

وأخرجو أبو محمد الراميرمزي في األمثال ص( ،)ٔٓٚعن موسى بن زكريا ،عن الصمت بن

مسعود الجحدري ،عن سيل بن أسمم العدوي ،عن يونس بن عبيد بو .لكن أخرجو الدارقطني في

(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي(.)ٔٚٛٛ(ٖ٘-ٖٗ/ٙ
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جزء أبي طاىر محمد بن أحمد الذىمي(٘٘) ،عن موسى بن زكريا ،عن الصمت بن مسعود

الجحدري ،عن معاذ بن محمد ،عمى الصواب.

تخريج الوجو الثاني  :يرويو إسحاق بن الربيع ،عن يونس بن عبيد ،عن الحسن ،عن سمرة بن

جندب رضي اهلل عنو موقوفاً.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان(ٖٔ ٕٖٔ/رقم(ٕٕٔٓٔ) ،من طريق عمر بن سيل،

ترجمة معاذ بن محمد  :ىو معاذ بن محمد اليذلي ،روى عن يونس بن عبيد ،وروى عنو:

حفص بن عمر الجدي  ،والصمت بن مسعود ،قال فيو العقيمي" :في َحديثو َنظر" ،وذكره
الذىبي(ٔ) ،وابن حجر(ٕ) في الضعفاء.
الج ٍّديُّ ،روى عن :معاذ بن محمد ،وعبد الوارث بن
ترجمة حفص بن عمر :ىو حفص بن عمر ُ
سعيد ،وزياد بن الربيع ،وروى عنو :محمد بن عمي الصائغ ،ومحمد بن أيوب الرازي ،وصالح
بن شعيب ،قال األزدي :منكر الحديث ،وذكر الذىبي ،وابن حجر ىذا الحديث في ترجمتو(ٖ).

ترجمة إسحاق بن الربيع  :ىو إسحاق بن الربيع البصرى األبمي ،أبو حمزة العطار ،جد بكر بن
بكار ،روى عن :الحسن البصري ،وحماد بن أبي سميمان ،ومحمد بن سيرين ،وروى عنو :شيبان
بن فروخ ،وعمر بن سيل ،وعبد الممك بن قريب األصمعي ،قال عمرو بن عمي " :ضعيف

الحديث ،حدث بحديث منكر" ،وقال أبو حاتم" :يكتب حديثو ،وكان حسن الحديث"(ٗ) ،وقال

أحمد" :ال أدرى كيف ىو" ،وقال أبو داود :قدري(٘) ،وقال ابن عدي :ضعيف( ،)ٙوقال ابن حجر:

"صدوق تُ ٍّكم في لمقدر"(. )ٚ
أقوال النقاد في الحديث :قال الطبراني في معجمو األوسط بعد حديث معاذ بن محمد" :لم ِ
يرو
ىذا الحديث عن يونس إال معاذ بن محمد اليذلي ابن أخي أبي بكر اليذلي ،وال ُيروى عن رسول
اهلل صلى هللا عليه وسلم إال بيذا اإلسناد "( ،)ٛوقال البييقي في الشعب بعد حديث إسحاق بن
(ٔ) ينظر ر ررر مي ر ر رزان االعتر ر رردال(ٗ ٖٕٔ/رقر ر ررم(ٕٔ ،)ٛٙوالمغن ر ر ري فر ر رري الضر ر ررعفاء(ٕ ٙٙٗ/رقر ر ررم(ٖٗٓ ،)ٙودي ر ر روان
الضعفاء(ٓ.)ٗٔٙ
(ٕ) لسان الميزان لمحافظ ابن حجر( ٜ٘/ٛرقم(ٓٓ.)ٚٛ

(ٖ) ينظر ر ررر مي ر ر رزان االعتر ر رردال لمر ر ررذىبي(ٔ ٘ٙٚ/رقر ر ررم( ،)ٕٔ٘ٚولسر ر رران المي ر ر رزان لمحر ر ررافظ ابر ر ررن حجر ر ررر(ٖٕٖٚ/
رقم(.)ٕٜٙٙ
(ٗ) ينظر تيذيب الكمال لممزي(ٕ ٕٖٗ/رقم(ٖٔ٘).
(٘) ينظر تيذيب التيذيب لمحافظ ابن حجر(ٔ.)ٕٖٕ/
( )ٙينظر الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي(ٔ ٘ٗٚ/رقم(ٖ.)ٔٙ
( )ٚينظر تقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر(ٕٖ٘).

( )ٛالمعجم األوسط لمطبراني( ٕٕ٘/ٙرقم(.)ٖٕٙٛ
311

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 122-151

الربيع" :وىذا موقوف ،وروي مرفوعا وليس بمحفوظ"(ٔ) ،وقال ابن الجوزي في العمل المتناىية بعد

ُّ
يصح عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،ومعاذ في
حديث معاذ بن محمد " :ىذا حديث ال
حديثو وىم وال يتابع عمى رفعو ،وانما ىو موقوف عمى سمرة"(ٕ) ،وقال الذىبي في المغني في
الضعفاء" :معاذ بن محمد اليذلي ،عن يونس بن عبيد ،ال يتابع عمى رفع حديثو"(ٖ) ،وقال في

ديوان الضعفاء" :معاذ بن محمد اليذلي ،عن يونس بن عبيد ،رفع حديثاً موقوفاً"(ٗ).

الخالصة  :النقاد الذين تكمموا في ىذا الحديث قد اتفقت كممتيم عمى خطأ رواية الرفع ،منيم من
عين الراوي الذي أخطأ في رفعو وىو معاذ بن محمد  ،كالعقيمي ،وابن الجوزي ،والذىبي ،وقالوا

ال يتابع عميو ،وىذا ما يؤكد خطأ الرواية التي ذكرىا أبو محمد الراميرمزي في األمثال(٘) ،من أن

أن سيل بن أسمم العدوي قد تابع معاذ في رواية ىذا الحديث عن يونس بن عبيد؛ لكن معاذ بن

محمد ليس المتفرد الوحيد في رواية ىذا الحديث  ،فيناك حفص بن عمر قد تفرد برواية الرفع
عنو ،إال إذا جعمنا الصمت بن مسعود متابعاً لحفص ؛ لكن كما ذكرنا في التخريج كيف أن شي

الدارقطني ،والراميرمزي ،موسى بن زكريا قد اضطرب في اسناده ،مع أنو متروك الحديث(.)ٙ
ومع ذلك فال توجد قرائن تجعل من العقيمي أن يقطع بترجيح رواية إسحاق عمى رواية معاذ

فاستخدم مصطمح "أشبو" واهلل أعمم.

البخاري
آد ُم ،قال:
القول السادس :قال في ترجمة ىارون بن ىارون األَزديَُّ :حدثني َ
ُ
سمعت ُ
ذاك.
قال :ىارون بن ىارون لَيس بِ َ
حمن ،قال:
و ِمن َحديثو ما َحدثناه َجعفَر بن ُم َحمد بن َ
الحسن ،قالَ :حدثنا ُسميمان بن َعبد الر َ
شابور قالَ :حدثني ىارون بن ىارون ،عن ُمجاىد ،عن ابن َعباس،
َحدثنا ُمحمد بن ُش َعيب بن ُ

الرو َاية
صبية ،والقَ َدرية ،و ٍّ
قال :قال رسول اهلل صلى هللا عليه وسلمَ :
الع َ
{ىالك أُمتي في ثَالث ،في َ
ِمن َغير ثَبت}.

(ٔ) شعب اإليمان لمبييقي(ٖٔ ٕٖٔ/رقم(ٕٕٔٓٔ).

(ٕ) العمل المتناىية البن الجوزي(ٕ ٛٛٛ/رقم(ٖ.)ٔٗٛ
(ٖ) المغني في الضعفاء(ٕ ٙٙٗ/رقم(ٖٗٓ.)ٙ
(ٗ) ديوان الضعفاء(ٓ.)ٗٔٙ
(٘) وق ر ررد ذك ر ررر الش ر رري أب ر ررو إس ر ررحاق الح ر ررويني ف ر رري كتاب ر ررو ،تنبي ر ررو الياج ر ررد(ٔ ٕٔٙ/رق ر ررم( )ٔٔٛى ر ررذه المتابعرر ررة
واعت ررد بي ررا فقر ررال" :فمرررم يتفر رررد برررو مع رراذ بر ررن محم ررد ،بر ررل تابع ررو سر رريل ب ررن أسر ررمم العر رردوى ،فررررواه عر ررن يرررونس بر ررن
عبيد بسنده سواء".

( )ٙينظر ميزان االعتدال لمذىبي(ٗ ٕٓ٘/رقم(ٗ.)ٛٛٙ
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وسى ،قالَ :حدثنا َعمي بن ُحجر ،قالَ :حدثنا َبقية بن الوليد ،قالَ :حدثنا
وسف بن ُم َ
َحدثنا ُي ُ
ىارون بن ىارون أَبو العالء األَزدي ،عن َعبد اهلل بن زياد ،عن ُمجاىد ،عن ابن َعباس ،عن
ِ ِ
َشبو ألَن َعبد اهلل بن زياد بن َسمعان َيحتَ ِم ُل(ٔ).
النبي صلى هللا عليه وسلم  ،بِمثموَ .
وىذا أ َ
أوجو الحديث :

الوجو األ ول  :يرويو محمد بن شعيب ،عن ىارون بن ىارون ،عن مجاىد ،عن ابن عباس
رضي اهلل عنو مرفوعاً.

الوجو الثاني  :يرويو بقية بن الوليد ،عن ىارون بن ىارون ،عن عبد اهلل بن زياد ،عن مجاىد،
عن ابن عباس رضي اهلل عنو مرفوعاً.
تخريج أوجو الحديث :

تخريج الوجو األول  :يرويو محمد بن شعيب ،عن ىارون بن ىارون ،عن مجاىد ،عن ابن
عباس رضي اهلل عنو مرفوعاً.

أخرجو الفريابي في كتاب القدر( ،)ٖٛٛوعنو الطبراني في معجمو الكبير(ٜٔٔٛ/

رقم(ٕٗٔٔٔ) ،وابن عدي في الكامل(ٔ )ٕٖٗ/جميعيم من طريق محمد بن شعيب.

وأخرجو ابن أبي عاصم في السنة(ٖٗٔ ٔ،رقم( ،)ٕٖٙوعنو أبو نعيم في مقدمة كتابو المسند

المستخرج(ٔ ٘ٓ/رقم( ،)ٖٜوالبزار في مسنده ،عن كشف األستار(ٔ ٔٓٚ/رقم(ٓ ،)ٜٔوابن
عدي في الكامل(ٔ )ٕٗٗ/جميعيم من طريق سعيد بن عبد الجبار الحمصي ،كالىما(محمد بن

شعيب ،وسعيد الحمصي) رووه عن ىارون بن ىارون بو.

تخريج الوجو الثاني :يرويو بقية بن الوليد ،عن ىارون بن ىارون ،عن عبد اهلل بن زياد ،عن

مجاىد ،عن ابن عباس رضي اهلل عنو مرفوعاً.

أخرجو ابن أبي خيثمة في تاريخو(ٖ ٕٙٛ/رقم(ٕ ،)ٜٗٚوالدوالبي في الكنى واألسماء(ٕٜٜٚ/

رقم( ،)ٖٔٛٛوابن عدي في الكامل(ٔ )ٕٖٗ/جميعيم من طريق بقية بن الوليد ،عن ىارون بن
ىارون بو .

ترجمة ىارون بن ىارون :ىو ىارون بن ىارون أبو العالء األزدي ،روى عن مجاىد بن جبير،
وروى عنو محمد بن شعيب  ،وسعيد الحمصي ،قال البخاري :ليس بذاك(ٕ) ،وقال أبو حاتم :ال

أعرفو(ٖ) ،وقال البزار :وىارون ليس بالمعروف بالنقل(ٗ) ،وىو ليس ىارون بن ىارون بن عبد اهلل
اهلل بن محرر بن اليدير التيمي ،أبو محرر الذي أخرج لو ابن ماجو في سننو حديثاً عن األعرج،

(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي(.)ٜٔٚٙ(ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٙ
(ٕ) الضعفاء الصغير لمبخاري(ٔ.)ٖٜ

(ٖ) الجرح والتعديل البن أبي حاتم( ٜٛ/ٜرقم(٘ٓٗ).
(ٗ) ينظر كشف األستار عن زائد البزار لمييثمي(ٔ ٔٓٚ/رقم(ٓ.)ٜٔ
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وممن فرق بينيما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(ٔ) ،والخطيب البغدادي في غنية الممتمس(ٕ)،

والحافظ ابن حجر في المسان وقال" :وكالم العقيمي ،والمزي(ٖ) ،يوىم أنيما واحد وتبعيما المؤلف
في الميزان(ٗ) ،وليس كذلك الختالف نسبيما وطبقتيما وقد أشرت إلى ذلك في مختصر التيذيب
واهلل أعمم"(٘).

أقوال النقاد في الحديث  :قال البزار في مسنده بعد إخراجو لرواية ىارون ،عن مجاىد" :ال نعممو
يروى بيذا المفظ من وجو صحيح ،وانما ذكرناه إذ ال يحفظ من وجو أحسن من ىذا ،وىارون

ليس بالمعروف بالنقل"( ،)ٙوقال ابن عدي في الكامل بعد ذكره لطرق الحديث" :رواة ىذا الحديث
الحديث شوشوا اإلسناد ،وبالء ىذه األحاديث من ىارون بن ىارون ،وىو منكر الحديث واليديري

مديني ،ىو أخو محرز بن ىارون  ،وعبد اهلل بن زياد بن سمعان ضعيف جدا ،وىؤالء كميم

اضطربوا في إسناده لونا لونا"(.)ٚ

الخالصة :الحديث مداره عمى ىارون بن ىارون ،وىو الذي وقع منو االضطراب في السند ،لكن
ما يبحث عنو العقيمي واهلل أعمم من أين جاءت ىذه النكارة في المتن  ،ففي الطريق الثاني يبين

فيو ىارون بانو رواه عن عبد اهلل بن زياد بن سمعان( ،)ٛوىو المتيم بوضعو ،لذلك قال العقيمي:
َشبو ألَن َعبد اهلل بن زياد بن َسمعان َيحتَ ِم ُل"( ،)ٜأي يحتمل أن تكون ىذه النكارة من قبمو
" َ
وىذا أ َ
ولم يقطع بيا العقيمي واهلل أعمم.

ِ
ُمية ،عن َعطاء،
حيى بن صالح األ ُّ
القول السابع  :قال في ترجمة َي َ
َيمي :عن إسماعيل بن أ َ
َشبوُ.
أَحاديثُو َمناكير ،أَخ َشى أَن تَ ُكونُ ،م َنق َمبةً ،ىو بِ ُعمر بن قَيس أ َ
(ٔ) ينظر الجرح والتعديل البن أبي حاتم( ٜٛ/ٜرقم(ٗٓٗ) ،و(٘ٓٗ).
(ٕ) ينظر غنية الممتمس وايضاح الممتبس ،باب الياء(ٗٓ ،)ٙو(٘ٓ.)ٙ
(ٖ) ينظر تيذيب الكمال لممزي(ٖٓ ٜٔٔ/رقم(ٖٔ٘.)ٙ

(ٗ) ينظر ميزان االعتدال لمذىبي(ٗ ٕٛٚ/رقم(.)ٜٔٚٙ
(٘) لسان الميزان لمحافظ ابن حجر( ٖٖٔ/ٛرقم(ٖٕٔ.)ٛ
( )ٙينظر كشف األستار عن زائد البزار لمييثمي(ٔ ٔٓٚ/رقم(ٓ.)ٜٔ
( )ٚالكامل في ضعفاء الرجال البن عدي(ٔ.)ٕٗٗ/

( )ٛوىر ررو :عبر ررد اهلل بر ررن زير رراد بر ررن سر ررمعان ،أبر ررو عبر ررد الر رررحمن ،القرشر رري المر ررديني ،مر ررولى أم سر ررممة ،روى عر ررن
نر ررافع ،والزىر ررري  ،قر ررال اإلمر ررام مالر ررك وابر ررن إسر ررحاق  :ك ر رران كر ررذاباً ،وقر ررال أحم ر ررد ب ر ررن حنب ر ررل :متر ررروك الح ر ررديث،
وقر ررال :وسر ررمعت إب ر رراىيم بر ررن سر ررعد يحمر ررف بر رراهلل أن ابر ررن سر ررمعان يكر ررذب  ،وقر ررال يحير ررى بر ررن معر ررين :لر رريس بثقر ررة:
وق ر ررال مر ر ررة :ل ر رريس حديث ر ررو بش ر رريء ،وق ر ررال مر ر ررة :ك ر ررذاب  ،وق ر ررال الس ر ررعدي :ذاى ر ررب ،وق ر ررال النس ر ررائي ،وعم ر رري ب ر ررن
عم ر رن لر ررم ي ر رره ويحر رردث بمر ررا لر ررم يسر ررمع.
الجنير ررد ،والر رردارقطني :متر ررروك الحر ررديث ،وقر ررال ابر ررن حبر رران  :كر رران ير ررروي ّ
ينظر الضعفاء والمتروكون البن الجوزي(ٕ ٕٖٔ/رقم(.)ٕٕٓٚ
( )ٜالضعفاء الكبير لمعقيمي( ٕٜٛ-ٕٛٛ/ٙرقم(.)ٜٔٚٙ
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حيى بن َعبد اهلل بن ُب َكير
حيى بن ُب َكيرَ ،حدثنا َي َ
الممك بن َي َ
منيا ما َحدثناه َروح بن الفَ َرجَ ،
وعبد َ
ِ
ُمية ،عن َعطاء ،عن ابن َعباس ،قال:
قالَ :حدثني َي َ
حيى بن صالح األَيمي ،عن إسماعيل بن أ َ
مرة ،فَِإنيما ينفيان الفقر والخطايا َكما
قال رسول اهلل صلى هللا عليه وسلم{ :تابِ ُعوا َبين َ
الحج و ُ
الع َ
ينفي الكير َخبث الح ِ
ديد}(ٔ).
َ
َ
َ
تخريج الحديث :أخرجو ابن األعرابي في معجمو(ٖ ٜٖٚ/رقم(ٔ ،)ٕٓٚوالطبراني في معجمو

الكبير(ٔٔ ٔٛٔ/رقم( ،)ٕٔٔٗٛكالىما من طريق يحيى بن بكير ،عن يحيى بن صالح ،عن
ابن جريج ،عن عطاء ،عن ابن عباس رضي اهلل عنو مرفوعا.

ترجمة يحيى بن صالح األيمي :روى عن إسماعيل بن أمية ،وابن جريج ،وروى عنو يحيى بن
بكير ،قال العقيمي" :أحاديثو مناكير"(ٕ) ،وقال ابن عدي في الكامل" :وقد روى عن يحيى بن
بكير عن يحيى بن صالح األيمي غير ما ذكرت وكميا غير محفوظة"(ٖ) ،وقال البييقي في سننو

الكبرى" :يحيى بن صالح األيمي أحاديثو غير محفوظة"(ٗ) ،وذكره الذىبي(٘) ،وابن حجر

()ٙ

في

الضعفاء.

ترجمة عمر بن قيس :ىو عمر بن قيس المكي ،أبو حفص المعروف بسندل ،أخو حميد بن
قيس األعرج المقرئ مولى آل بني أسد ابن عبد العزى ،روى عن :طمحة بن يحيى بن طمحة بن

عبيد اهلل ،وعطاء بن أبي رباح ،وعمرو بن دينار ،روى عنو :أحمد بن عبد اهلل بن يونس،
والحسن بن يحيى الخشني ،وعبد اهلل بن وىب ،قال أحمد بن حنبل  :متروك الحديث ،ليس

يسوى حديثو شيئا ،لم يكن حديثو بصحيح ،أحاديثو بواطيل ،وقال يحيى بن معين :ضعيف

الحديث ،وقال عمرو بن عمي ،والنسائي :متروك الحديث ،قال البخاري :منكر الحديث ،وقال أبو
عبيد األجري :سألت أبا داود عن سندل فوىاه ،وقال :متروك ،وقال إبراىيم بن يعقوب
الجوزجاني :ساقط ،وقال أبو زرعة :لين الحديث ،وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث ،متروك

الحديث ،منكر الحديث ،وقال ابن حبان  :كان فيو دعابة يروي عن الثقات ماال يشبو حديث

األثبات(،)ٚ

(ٔ) الضعفاء الكبير لمعقيمي( ٖٚٔ/ٙرقم(ٕٕٗٓ).
(ٕ) الضعفاء الكبير لمعقيمي(.)ٕٕٓٗ(ٖٚٔ/ٙ

(ٖ) الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي( ٕٗ٘/ٚرقم(ٕٗٗٔ).
(ٗ) السنن الكبرى لمبييقي( ٕٙ٘/ٚرقم(ٖٗٓ٘ٔ).
(٘) ينظر ر ررر مي ر ر رزان االعتر ر رردال(ٗ ٖٛٙ/رقر ر ررم(ٗٗ٘ ،)ٜوالمغنر ر رري فر ر رري الضر ر ررعفاء(ٕ ٖٚٚ/رقر ر ررم(ٓ ،)ٜٜٙودي ر ر روان
وديوان الضعفاء(٘ٗ.)ٗٙ

( )ٙينظر لسان الميزان لمحافظ ابن حجر( ٗ٘ٔ/ٛرقم(ٗ.)ٛٗٚ
( )ٚينظر تيذيب الكمال لممزي(ٕٔ ٜٗٓ-ٗٛٚ/رقم(.)ٕٜٗٚ
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وقال ابن حجر :متروك(ٔ).

الخالصة  :العقيمي نظر إلى النكارة التي في أحاديث يحيى بن صالح األيمي وشبييا بأحاديث
عمر بن قيس ،أو أنو من خالل النكارة التي في حديث يحيى ،يريد أن يقول لنا أن حالو من
حيث القبول والرد كحال عمر بن قيس أي أنو متروك واهلل أعمم.

الخاتمة  :وتضمنت أبرز النتائج :

ٔ-دقة اإلمام العقيمي في احكامو الحديثية ،وأن ىذه األحكام مبنية عمى ضوابط وقرائن يستند
عميو في أحكامو-ٕ .قد تكون القرائن ظاىرة في كالمو أثناء الترجيح ،وقد تكون خفية ال يصرح
عنيا لكنيا تظير من خالل الدراسة والبحث-ٖ .قد يكون ترجيحو مستند إلى أكثر من قرينة في

مما يجعل ترجيحو أقوى وأمتن-ٗ .من القرائن التي استخدميا العقيمي في
الحديث الواحد ّ
ترجيحاتو ،قرينة الحفظ والضبط واالتقان ،وقرينة العدد(األكثر) أو المتابعة ،وىما األكثر،

والزيادة ،وسموك الجادة-٘ .في جميع األمثمة التي أطمق فييا العقيمي لفظة "أشبو" لم يستعمل

العقيمي قرينة واضحة في ترجيحو لتمك الجزئية  ،بل كان ترجيحو كما قال الدكتور ىمام سعيد:

"تعبير عن الكشف الظني لمعمة".

وفي الختام أسال اهلل تعالى أن ينفع بيذا البحث القارئ وأن يجعمو خالصا لوجيو الكريم وأنو ولي

ذلك والقادر عميو وصمى اهلل تعالى وسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم .

(ٔ) تقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر (.)ٜٜٗ٘
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

ٔ .تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاىير َواألعالم .لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز
عواد معروف ،طٕٖٔٓٓ ،م ،دار الغرب اإلسالمي.
الذىبي ،تٚٗٛىر ،تحقيق :الدكتور بشار ّ
المعمٍّمي اليماني،
ٕ .التاريخ الكبير .ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،تٕ٘ٙىر ،تحقيق :عبد الرحمن ُ
طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت.
تاريخ مدينة السالم المعروف بتاريخ بغداد .ألبي بكر أحمد بن عمي الخطيب البغدادي ،تٖٗٙىر ،تحقيق:

ٖ.

بشار عواد معروف ،طٕٔٓٓٔ ،م ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.

ٗ .تذكرة الحفاظ .لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي ,تٚٗٛىر ،تحقيق:
زكريا عميرات ،طٜٜٔٔٛ ،م ،دار الكتب العممية ،بيروت.
٘.

تقريب التيذيب ,ألبي الفضل احمد بن عمي بن حجر العسقالني ،تٕ٘ٛىر ،مع التحرير .لمشي شعيب

.ٙ

تيذيب الكمال في أسماء الرجال .ألبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي ،تٕٗٚىر ،تحقيق بشار

.ٚ

الجامع الصحيح .ألبي عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخاري ،تٕ٘ٙىر ،طٜٔٔٛٚ ،م ،دار الشعب ،القاىرة.

.ٛ

الجرح والتعديل .ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادرسي الرازي ،تٖٕٚىر ،طٜٕٔٔ٘ ،م،

.ٜ

ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين وثقات فييم لين .لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد

األرنؤوط ،واألستاذ بشار عواد معروف ،طٜٜٔٔٚ ،م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
عواد معروف ،طٜٔٔٛٓ ،م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،عن مجمس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن  -اليند سنة.

بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي ،تٚٗٛىر ،تحقيق :حماد بن محمد األنصاري ،طٕٜٔٙٚ ،م ،مكتبة النيضة
الحديثة ،مكة.

الم ْرَوِزي ،تٕٜٗىر ،تحقيق :سالم أحمد السمفي ،طٔ،
ٓٔ .السنة .ألبي عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج َ
ٔٗٓٛىر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.
ٔٔ.

سنن ابن ماجو .البن ماجو ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،تٖٕٚىر ،تحقيق بشار عواد معروف،

ٕٔ.

سنن أبي داود .لسميمان بن االشعث السجستاني ،تٕٜٚىر ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار

ٖٔ.

السنن الكبرى .ألبي عبد الرحمان احمد بن شعيب النسائي ،تٖٖٓىر ،تحقيق :عبد الغفار سميمان البغدادي

ٗٔ.

سنن النسائي .ألبي عبد الرحمان احمد بن شعيب النسائي ،تٖٖٓىر ،طٕ،ٜٔٛٙم ،مكتب المطبوعات

.51

سير أعالم النبالء .لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي ,تٚٗٛىر،

.ٔٙ

شرح عمل الترمذي .لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابن

طٜٜٔٔٛ ،م ،دار الجيل ودار الغرب اإلسالمي ،بيروت.
الفكر.

وسيد كسروي حسن ،الطبعة األولى ،دار الكتب العمميةٔٗٔٔ ،ىر ٜٜٔٔ -م ،بيروت – لبنان.
االسالمية ،حمب.

تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

رجب الحنبمي ،تٜ٘ٚىر ،تحقيق :الدكتور ىمام عبد الرحيم سعيد ،طٕٓٔ٘ ،ٚم ،مكتبة الرشد ،الرياض.
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.ٔٚ

شرح مشكل اآلثار .ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الممك بن سممة األزدي الحجري المصري،

.ٔٛ

صحيح ابن خزيمة .ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السممي النيسابوري،

.ٜٔ

صحيح مسمم .ألبي الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري ،تٕٕٙىر ،دار الجيل  ،بيروت.

المعروف بالطحاوي ،تٕٖٔىر ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،طٜٔٔٗٗ ،ىر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

تٖٔٔىر ،تحقيق :د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
ٕٓ.

الضعفاء والمتروكون .ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي ،تٜ٘ٚىر ،تحقيق:

ٕٔ.

طبقات الحفاظ .لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،تٜٔٔىر ،طٖٔٔٗٓ ،ىر ،دار الكتب

ٕٕ.

عمل الحديث .ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادرسي الرازي ،تٖٕٚىر ،تحقيق :فريق من

ٖٕ.

عمل الدارقطني .ألبي الحسن عمي بن عمر ،تٖ٘ٛىر ،تحقيق :محفوظ الرحمن زين اهلل ،طٜٔٔٛ٘ ،م ،دار

ٕٗ.

الكامل في ضعفاء الرجال .ألبي احمد عبد اهلل بن عدي الجرجاني ،تٖ٘ٙىر ،تحقيق :سييل زكار ،طٖ،

ٕ٘.

الكنى واألسماء .ألبي بِ ْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسمم األنصاري الدوالبي ،الرازي،

.ٕٙ

لسان الميزان  .ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،تٕ٘ٛىر ،تحقيق :عبد

.ٕٚ

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن

عبد اهلل القاضي ،طٔٔٗٓٙ ،ىر ،دار الكتب العممية ،بيروت.
العممية ،بيروت.

الباحثين ،طٕٔٓٓٙ ،م ،مؤسسة الجريسي ،الرياض.
طيبة ،الرياض.

ٜٔٛٛم ،دار الفكر ،بيروت.

تٖٓٔىر ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،طٕٔٓٓٓ ،م ،دار ابن حزم ،بيروت.
الفتاح أبو غدة ،طٕٕٔٓٓ ،م ،دار البشائر اإلسالمية ،سوريا.

البستي ،تٖٗ٘ىر ،تحقيق :محمود إبراىيم زايد ،طٖٜٔٔٙ ،ىر ،نشر دار الوعي ،حمب.
َم ْع َ
بد ،التميمي ،الدارميُ ،
 .ٕٛالمستدرك عمى الصحيحين .البي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل النيسابوري ،ت ٘ٓٗ ىر ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،الطبعة األولى ،دار الكتب العمميةٔٗٔٔ ،ىر  ،ٜٜٔٓ -بيروت – لبنان.

.ٕٜ

مسند اإلمام أحمد بن حنبل .ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،ت ٕٔٗىر ،تحقيق :شعيب

ٖٓ.

مسند البزار المعروف بالبحر الزخار .البي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي

االرنؤوط وآخرون ،الطبعة األولى ٜٔٗٔ ،ىر ٜٜٜٔ -م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان.

المعروف بالبزار( ،تٕٕٜىر) ،تحقيق :محفوظ الرحمن زين اهلل( ،حقق األجزاء من ٔ إلى  ،)ٜوعادل بن سعد
(حقق األجزاء من ٓٔ إلى  ،)ٔٚوصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء  ،)ٔٛطٔ،مكتبة العموم والحكم -
المدينة المنورة.

ٖٔ.

مسند الدارمي .ألبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبيرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي

ٕٖ.

مصنف ابن أبي شيبة .البي بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ،تٖٕ٘ىر ،تحقيق :محمد

ٖٖ.

المصنف .ألبي بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ،تٕٔٔىر ،تحقيق :حبيب

السمرقندي ،تٕ٘٘ىر ،تحقيق :نبيل ىاشم الغمري ،طٕٖٔٓٔ ،م ،دار البشائر ،بيروت.
عوامو ،طٕٔٓٓٙ ،م ،دار القبمة ،جدة ،ومؤسسة عموم القرآن ،دمشق.
الرحمن األعظمي ،طٕٖٔٗٓ ،ىر ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
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 أبو معاذ طارق عوض اهلل وعبد: تحقيق،ٖىرٙٓ ت، ألبي القاسم سميمان بن احمد الطبراني.المعجم األوسط

.ٖٗ

،ٕ ط، حمدي عبد المجيد السمفي: تحقيق،ٖىرٙٓ ت، ألبي القاسم سميمان بن احمد الطبراني.المعجم الكبير

.ٖ٘

، مكتبة المثنى،ٓٗٔىرٛ ت، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق.معجم المؤلفين

.ٖٙ

.ٔ مٜٜ٘ - ٔٗٔ ىرٙ ، القاىرة – مصر، دار الحرمين، الطبعة األولى،المحسن إبراىيم الحسني
. القاىرة،مكتبة ابن تيمية

. بيروت،ودار إحياء التراث العربي

، البييقي،الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني
ُ  ألبي بكر أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى. معرفة السنن واآلثار.ٖٚ
. دمشق –بيروت، دار قتيبة،ٔمٜٜٔ ،ٔ ط، عبد المعطي أمين قمعجي: تحقيق،٘ٗىرٛت
 ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي.  المؤتَمِف والمختَمِف.ٖٛ

، نشر دار الغرب اإلسالمي،ٔمٜٛٙ ،ٔ ط، موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر: تحقيق،ٖىرٛ٘ ت،الدارقطني

.بيروت
 عبد: تحقيق،٘ىرٜٚ ت، ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي.الموضوعات

. بالمدينة المنورة، دار محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السمفية،ٔمٜٙٛ ،ٔ ط،الرحمن محمد عثمان

.ٖٜ

, لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي. ميزان االعتدال في نقد الرجال.ٗٓ
. بيروت، دار المعرفة،ٔ ط، وعادل أحمد عبد الموجود، عمي محمد معوض: تحقيق،ىرٚٗٛت
 أحمد األرناؤوط: تحقيق،ىرٚٙٗ ت، لصالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي.الوافي بالوفيات

. بيروت، دار إحياء التراث، ٕٓٓٓم،ٔ ط،وتركي مصطفى
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