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The term abandoned in the imams of the hadith is given to
those who had a lot of illusions and negligence and to the hadeeth
whose narrator was a ccused of telling lies. AL-Bayhaqi gave it to
nine narrators in his book The People of Faith. The study of the
nine narrators hadeeths show that seven of their hadeeths owned
only by those narrators who were accused of telling lies, four
hadeeths had weak evidences, three of them had no evidence, and
only one hadeeth was true, suspended, and brief.
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مرويات المتروكين عند البييقي -دراسة نقدية و تطبيقية في كتاب شعب اإليمان-
م.م .إياد سميمان سميم

قسم عموم القران الكريم ,كمية التربية لمعموم اإلنسانية ,جامعة الموصل ,العراق .

الخالصة:
أُطمق مصطمح المتروك عند أئمة الحديث عمى َمن كثرت أوىامو وغفالتو ،وأطمق عمى الحديث الذي في
إسناده راو متيم بالكذب ،وأطمقو البييقي عمى تسعة رواة في كتابو شعب اإليمان ،وتبين من دراسة أحاديث الرواة
التسعة أن سبعة أحاديث تفرد بيا المتروكون  ،أربعة منيا ليا شواىد ضعيفة  ،وثالثة ليس ليا أي شواىد ،
وأحدىا صح موقوفا ومختص ار .

الكممات الدالة :البييقي ،المتروك ،حدثنا أبو ىريرة رضي اهلل عنو ،حدثنا محمد بن حميد ،حدثنا عبد اهلل بن

مسعود ،حدثنا أنس بن مالك .
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المقدمة
الحمد هلل وكفى والصالة والسالم عمى عباده الذين اصطفى .إن السنة النبوية مصدر التشريع

الثاني ،قال النبي ( :أال إني أوتيت الكتاب ,ومثمو معو)( ،)1فقيض اهلل تعالى ليا من ينقميا من
الثقات ،فكان الصدق منيجيم ،ثم ظيرت الفتنة وبدأ السؤال عن اإلسناد ،قال ابن المبارك( :اإلسناد من
()2

الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء).

أىداف الدراسة :معرفة مرويات المتروكين عند إمام كبير لو مكانتو بين العمماء في الحديث،

وىو البييقي ،وسبب إطالقو المتروك عمى رواة بعض األحاديث في كتاب شعب اإليمان ،فمعرفة
ذلك في كتابو يفيد القارئ المختص وغير المختص في الحكم عمى الحديث  ،ألن حكمو معتبر عند

العمماء .

أسباب اختيار الموضوع  :إن كتب البييقي موسوعات عممية بحق فضمنيا كل ما يتعمق بالحديث
من نقد السند والمتن وبيان االختالف عمى الرواة وترجيح الصحيح وبيان المحفوظ ،والمدرج
وزيادات المتون  ،فضال عن نقمو أقوال كثير من األئمة وتأييدىا أو نقدىا ،وبيان عدد من األحكام

عن العمماء ليست موجودة في كتبيم التي بين أيدينا ،واطالق لفظ المتروك من إمام كبير
كالبييقي يغنينا عن كثير من الكالم في الحكم عمى الحديث  ،مع إجاللنا لكثير من المحققين

الذين اعتنوا بالحكم عمى الحديث وتحقيق الكتب العممية .

خطة البحث :تطمبت مادة البحث تقسيميا إلى مقدمة ،ومبحثين ،وخاتمة تضم أىم ما توصل إليو

الباحث من نتائج ،فثبت لممصادر والمراجع ،فالمبحث األول :البييقي ومفيوم المتروك عند
المحدثين ،بمطمبين :األول :حياة البييقي الشخصية والعممية ،والثاني :مفيوم المتروك عند

المحدثين .والمبحث الثاني :الدراسة النقدية لمرويات المتروكين -دراسة نقدية لتسعة أحاديث.-

أما منيج البحث :فقمت بإحصاء األحاديث التي أطمق البييقي عمى أحد رواتيا لفظ( :متروك)،
في كتاب شعب االيمان فكان عددىا تسعة أحاديث ثم تخريجيا باالستقراء التام ،وبيان طرق

الحديث ووجوىو والترجمة لرواة السند من الكاشف لمذىبي وتقريب التيذيب لمحافظ ابن حجر،
اال الراوي موضع الدراسة فترجمت لو من كتب التراجم عامة ،فإن لم أجده فمن كتب الجرح

والتعديل العامة ،أما أحاديث الشواىد فأخرجتيا من الصحيحين ،فإن لم أجدىا فمن الستة األخرى

بمن اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان
فمن غير الستة مع االعتبار َ
 ،فإن لم أجدىا َ
( )1حديث الصحابي المقدام بن معدي كرب  :أخرجو أبو داود :في كتاب السنة :باب في لزوم السنة:
/4ح( .)4664والترمذي في أبواب العمم :باب ما نيي عنو أن يقال عند حديث النبي /4 :ح( .)2664وقال:
(ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو).

( )2حديث التابعي محمد بن سيرين  : أخرجو مسمم في مقدمة صحيحو :باب في أن اإلسناد من الدين:
.15/1
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وغيرىما ،فإن لم أجدىا فأخرجيا من مظانيا وأنقل قول إمام في الحكم عمييا .ولم أشر في

تخريج االحاديث الى اسم الكتاب والباب ،وانما رقم الحديث والجزء فقط رجاء االختصار.

أما الصعوبات التي واجيتيا :فيي كثيرة وال يخمو منيا أي عمل إال ما يسره اهلل تعالى ،وآخر
دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد  وآلو وصحبو أجمعين.

المبحث الول :البييقي ومفيوم المتروك عند المحدثين

المطمب الول :حياة البييقي الشخصية والعممية

أوال :اسمو وكنيتو :اتفق العمماء عمى أن اسمو :أحمد بن الحسين بن عمي ،واختمفوا فيما وراء ذلك،
فذىب ابن عساكر وابن الجوزي والصيرفيني وابن خمكان وابن كثير عمى أنو :عبداهلل بن موسى،
وذىب السمعاني وابن األثير عمى أنو  :موسى بن عبداهلل  ،وذكر ابن نقطة والذىبي والصفدي وابن

قاضي شيبة والسيوطي أن جده :موسى ،ولم يذكروا عبداهلل .

بكر).

()2

()1

وال خالف بينيم في كنيتو( :أبي

فيو أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى بن عبداهلل  ،ومن ذكر اسم جده موسى

فحسب فيحمل عمى االختصار.

ثانيا :نسبتو :نسب البييقي إلى (الخسر وجردي-البييقي-الشافعي)؛ الخسر وجردي :نسبة إلى خسر
()3

وجرد ،وىي قرية من ناحية بييق  ،وكانت قصبتيا.

البييقي :نسبة لبييق :وأصميا بالفارسية بييو،

( )1ينظر :األنساب لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت562ىـ) .412/2 :وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى
األشعري البن عساكر (ت571ىـ) .266/1 :والمنتظم في تاريخ المموك واألمم البن الجوزي (ت597ىـ):
/16الترجمة .)3387( :ومعجم البمدان لياقوت الحموي (ت626ىـ) .538/1 :والتقييد لمعرفة رواة السنن البن

نقطة الحنبمي (ت629ىـ) .137 :والكامل في التاريخ البن األثير الجزري (ت636ىـ) :268/8 :والمباب في
تيذيب األنساب البن االثير .262/1 :والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لتقي الدين الصيرفيني
(ت641ىـ) :الترجمة .)231( :ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خمكان (ت681ىـ)/1 :الترجمة.)28( :

وسير أعالم النبالء لمذىبي (ت748ىـ)/18 :الترجمة :)86( :وتذكرة الحفاظ/3 :الترجمة .)1614( :وتاريخ ابن

الوردي (ت749ىـ) .366/1 :والوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي (ت764ىـ) .226-219/6 :وطبقات
الشافعية الكبرى لتاج الدين عبدالوىاب السبكي (ت771ىـ)/4 :الترجمة .)251( :والبداية والنياية البن كثير
(ت774ىـ) .9/16 :والنجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة البن تغري بردي (ت874ىـ) .77/5 :وطبقات
الشافعية البن قاضي شيبة (ت851ىـ)/1 :الترجمة .)182( :وطبقات الحفاظ لمسيوطي (ت911ىـ) :الترجمة:
( .)979وشذرات الذىب في أخبار من ذىب البن العماد الحنبمي (ت1689ىـ).248/5 :
( )2ينظر المصادر نفسيا.

( )3ينظر :األنساب لمسمعاني .412/2 :وطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي/4 :الترجمة.)251( :
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()1

ومعناه بالفارسية األجود ،وىي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور.
عبداهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع.

()2

الشافعي :نسبة إلى اإلمام أبي

ثالثا :والدتو :أجمعت كتب التراجم أن والدتو في شعبان سنة أربع وثمانين وثالثمئة (384ىـ)(،)3

وقول ابن األثير في الكامل أنو ولد سنة سبع وثمانين وثالثمئة (387ىـ)( ،)4يرده ما قالو في

المباب.

()5

رابعا :وفاتو :مرض وحضرتو المنية فتوفي في عاشر شير جمادى األولى سنة ثمان وخمسين

()6
وتفرد ياقوت بأن وفاتو
وأربع مائة (ت458ىـ) ،فغسل وكفن وعمل لو تابوت فنقل ودفن ببييق.
ّ
في جمادى األولى سنة (454ىـ) )7(.والراجح أن وفاتو سنة (458ىـ) ،إلجماع العمماء عمى ذلك

ومنيم الذىبي وىو من أصحاب االستقراء المطمق ،واطمع عمى جميع النصوص ومنيا قول ياقوت

ِ
يقض بو.
فمم

خامساً :أقوال العمماء فيو :سقت أبرز أقوال العمماء فيو ،ليتبين لنا مكانتو ،وعمى النحو اآلتي:

قال أبو المعالي الجويني (ت478ىـ)( :ما من شافعي إال ولمشافعي عميو منة إال أحمد البييقي
()8

فإن لو عمى الشافعي منة لتصانيفو في نصرة مذىبو وأقاويمو أو كما قال).

قال الذىبي معمقا

عمى قولو( :أصاب أبو المعالي ىكذا ىو ،ولو شاء البييقي أن يعمل لنفسو مذىبا يجتيد فيو؛
( )1ينظر :األنساب لمسمعاني .412/2 :ومعجم البمدان لياقوت الحموي.538-537/1 :
( )2ينظر :األنساب لمسمعاني.21-26/8 :

( )3ينظر :تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى األشعري البن عساكر .266/1 :والتقييد لمعرفة رواة السنن البن
نقطة الحنبمي .138 :والمباب في تيذيب األنساب البن األثير الجزري .262/1 :ووفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان البن خمكان/1 :الترجمة .)28( :وسير أعالم النبالء لمذىبي/18 :الترجمة .)86( :والوافي بالوفيات
لمصفدي .226/6 :وطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي :8/4 :الترجمة .)251( :والبداية والنياية البن كثير:
 .9/16والنجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة البن تغري بردي .77/5 :وطبقات الشافعية البن قاضي شيبة:
/1الترجمة .)182( :وطبقات الحفاظ لمسيوطي :الترجمة.)979( :
( )4الكامل في التاريخ البن األثير الجزري.268/8 :
( )5ينظر :المباب في تيذيب األنساب البن األثير الجزري.262/1 :
( )6ينظر :األنساب لمسمعاني .413/2 :وتبيين كذب المفتري البن عساكر .266/1 :والمنتظم في تاريخ
المموك واألمم البن الجوزي/16 :الترجمة .)3387( :والتقييد لمعرفة رواة السنن البن نقطة .138 :والكامل في

التاريخ البن األثير .268/8 :ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خمكان/1 :الترجمة .)28( :وسير أعالم
النبالء/18 :الترجمة .)86( :والوافي بالوفيات لمصفدي .226/6 :وطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي/4 :الترجمة:
( .)251والنجوم الزاىرة البن تغري بردي .78-77/5 :وطبقات الشافعية البن قاضي شيبة/1 :الترجمة:
( .)182وطبقات الحفاظ لمسيوطي :الترجمة.)979( :
( )7معجم البمدان لياقوت الحموي538/1 :

( )8تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى األشعري البن عساكر.266/1 :
212

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 208-237

لكان قاد ار عمى ذلك؛ لسعة عمومو ومعرفتو باالختالف).

فقييا حافظا ،جمع بين معرفة الحديث وفقيو).

()1

قال السمعاني (ت562ىـ)( :كان إماما

()2

وقال ابن الجوزي (ت571ىـ)( :كان واحد زمانو في الحفظ واإلتقان ،حسن التصنيف ،وجمع عمم

الحديث ،والفقو ،واألصول  ...وسافر وجمع الكثير ،ولو التصانيف الكثيرة الحسنة).

()3

وقال ابن كثير(ت774ىـ)( :أحد الحفاظ الكبار لو التصانيف التي سارت بيا الركبان في سائر

األمصار واألقطار  ...وكان واحد زمانو في اإلتقان والحفظ والفقو والتصنيف ،كان فقييا محدثا).
()5

سادساً :شيوخو  :ذكر الذىبي من شيوخو ثالثة وأربعين شيخا.

وقال السبكي( :شيوخو أكثر من مائة

()6

شيخ).

()4

()7

سابعاً :تالمذتو :روى عن البييقي أحد عشر راويا ذكرىم الذىبي.

ثامناً :آثاره العممية :لمبييقي مؤلفات كثيرة في الحديث والفقو والعقيدة ،قال السمعاني( :وسمع
الحديث الكثير ،وصنف فيو التصانيف التي لم يسبق إلييا وىي مشيورة موجودة في أيدي الناس،

سمعت منيا كتاب السنن الكبير ،وكتاب السنن الصغير ،وكتاب معرفة اآلثار والسنن ،وكتاب
دالئل النبوة ،وكتاب شعب اإليمان ،وكتاب األسماء والصفات ،وكتاب البعث والنشور ،وكتاب

الزىد الكبير ،وكتاب الدعوات الكبيرة ،والدعوات الصغيرة وكتاب القدر ،وكتاب االعتقاد ،وكتاب

فضائل األوقات وغيرىا من الكتب).

()8

قال الذىبي( :وبمغت تصانيفو ألف جزء ونفع اهلل بيا
()9

المسممين شرقا وغربا إلمامة الرجل ودينو).
()16

وكتبو جاوزت أربعين مصنفا مطبوعا ،ومخطوطا

ومفقودا.

( )1سير أعالم النبالء لمذىبي/18 :الترجمة.)86( :
( )2األنساب لمسمعاني.412/2 :
( )3ينظر :المنتظم في تاريخ المموك واألمم البن الجوزي/16 :الترجمة.)3387( :
( )4ينظر :البداية والنياية البن كثير.9/16 :

( )5سير أعالم النبالء :لمذىبي/18 :الترجمة.)86( :
( )6طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي :9/4 :الترجمة .)251( :أحصى الباحث يونس أحمد كسار ( )178شيخا في
السنن الكبرى وعدد مروياتيم .ينظر :المتروكون عند البييقي في سننو الكبرى ليونس أحمد كسار الراوي-193 :

.266

( )7ينظر :سير أعالم النبالء/18 :الترجمة.)86( :
( )8األنساب لمسمعاني.413-412/2 :
( )9العبر في خبر من غبر لمذىبي.244/3 :
( )16ذكر الباحث أحمد بن عطية الغامدي ( )27مصنفا مطبوعا لو :وذكر الباحث يونس احمد ( )26مصنفا
مطبوعا :و( )7مخطوطة :و( )13مفقودة .ينظر :البييقي وموقفو من اإللييات .163-69 :والمتروكون عند
البييقي في سننو الكبرى ليونس أحمد.26-12 :
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المطمب الثاني :مفيوم المتروك عند المحدثين

أوال :المتروك لغة :الترك :ودعك الشيء ،تركو يتركو تركا واتركو وتركت الشيء تركا :خميتو وتاركتو
()1

اسم لفعل األمر ،فالمتروك لغة ترك الشيء وتخميتو.
البيع متاركة وتراك :بمعنى اترك ،وىو ٌ

متقن ،فيذا ال
ثانيا :المتروك عند المحدثين :قال عبدالرحمن بن ميدي( :المحدثون ثالثةٌ؛ ر ٌ
جل حافظٌ ٌ
يختمف فيو ،وآخر يوىم والغالب عمى حديثو الصحة فيذا ال يترك حديثو ،واآلخر يوىم والغالب عمى
()2

حديثو الوىم ،فيذا متروك الحديث).

فنستنتج من كالمو أن المتروك من غمب عمى حديثو الوىم

وأكثر ما يطمق المحدثون مصطمح( :متروك) ،عمى الرواة دون الروايات ؛ فكثي ار ما يقولون :فالن
متروك أو متروك الحديث أو تركوه ،أو تركو الناس ،أما في الحديث ،كقوليم :حديث متروك ،أو:
()3

يترك ىذا الحديث ،فال يستعممونو إال نادرا.

وأطمق المحدثون عمى رواية المتيم بالكذب الحديث المتروك ،قال الحافظ ابن حجر( :والقسم

الثاني من أقسام المردود- :وىو ما يكون بسبب تيمة الراوي بالكذب -ىو المتروك).

()4

وزاد السيوطي( :فالحديث الذي ال مخالفة فيو ،وراويو متيم بالكذب بأن ال يروى إال من جيتو ،وىو

مخالف لمقواعد المعمومة ،أو عرف بو في غير الحديث النبوي ،أو كثير الغمط أو الفسق أو الغفمة
()6

يسمى المتروك) )5(.وقال الصنعاني( :فالمتروك يطمق عمى من ترك لجرح دينو أو تيمة بالكذب).

وجعل ابن أبي حاتم مرتبتو آخر مراتب الجرح ،فقال( :واذا قالوا متروك الحديث أو ذاىب الحديث

أو كذاب فيو ساقط الحديث ال يكتب حديثو وىي المنزلة الرابعة).

()7

المبحث الثاني :الدراسة النقدية لمرويات المتروكين

الحديث الول :قال البييقي :أخبرنا أبو طاىر الفقيو ،حدثنا أبو حامد بن بالل ،حدثنا أبو األزىر،
حدثنا أبو قتيبة ،حدثنا حماد بن سممة ،عن أبي الميزم ،عن أبي ىريرة  قال ( :المؤمن أكرم
()8

عمى اهلل من المالئكة ) كذا رواه أبو الميزم ،عن أبي ىريرة موقوفا ،وأبو الميزم متروك.

( )1لسان العرب البن منظور :465/16 :مادة( :ترك).
( )2المحدث الفاصل لمراميرمزي.466 :

( )3تقريب عمم الحديث ألبي معاذ طارق بن عوض اهلل.326 :
( )4نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر لمحافظ ابن حجر.112 :
( )5تدريب الراوي شرح تقريب النواوي السيوطي.286/1 :
( )6توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار لمصنعاني.176/2 :
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم.37/2 :

( )8حديث الصحابي أبي ىريرة  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :اإليمان بالمالئكة :فصل في معرفة
المالئكة/1 :ح(.)156
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أقوال العمماء في الراوي :أبو الميزم يزيد بن سفيان التميمي البصري :قال البخاري:
()1

(تركو شعبة).

وقال النسائي( :متروك الحديث).

()2

وقال العقيمي ( :وال يتابع عمى حديثو وال يعرف اال بو) )3( .وقال ابن أبي حاتم( :عن مسمم بن
إبراىيم نا شعبة قال :رأيت أبا الميزم لو أعطوه فمسين لحدثيم سبعين حديثا).

()4

وقال ابن حبان:

ممن ييم ويخطىء فيما يروي فمما كثر في روايتو
(وكان شيخا صالحا لم يكن العمم صناعتو كان ّ
مخالفة األثبات خرج عن حد العدالة قد تركو شعبة) )5( .وقال ابن عدي( :وعامة ما يرويو ليس
بمحفوظ).

()6

وقال الذىبي ( :ضعفو أبو حاتم وغيره).

()7

وقال ابن حجر( :متروك).

()8

الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو  :الحديث رواه أبو العباس الوليد بن مسمم القرشي

موالىم الدمشقي( ،)10()9وبو عبد اهلل محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني( ،)12()11وأبو قتيبة

سمم بن قتيبة الشعيري(،)14()13

( )1التاريخ الكبير لمبخاري/8 :الترجمة.)3235( :
( )2الضعفاء والمتروكون لمنسائي :الترجمة.)648( :
( )3الضعفاء الكبير لمعقيمي/2 :الترجمة.)1996( :
( )4الجرح والتعديل :ابن أبي حاتم/1 :الترجمة.)88( :
( )5المجروحين البن حبان /3 :الترجمة.)1176( :

( )6الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي/9 :الترجمة.)2164( :
( )7الكاشف لمذىبي/2 :الترجمة.)6866( :
( )8تقريب التيذيب البن حجر العسقالني :الترجمة.)8397( :
( )9قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)6694( :الحافظ ...عالم أىل الشام ...كان مدلسا) .وقال الحافظ
ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)7456( :ثقة لكنو كثير التدليس والتسوية).

( )16ـأخرجو من ىذا الطريق :ابن ماجو :كتاب الفتن :باب المسممون في ذمة اهلل /2 :ح( .)3947وابن
حبان في المجروحين /3 :الترجمة .)1176( :والطبراني في المعجم األوسط :باب الميم/6 :ح( .)6634وابن
عدي في الكامل.149/9 :

( )11قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5156( :فيو ضعف) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)6362( :صدوق كثير الغمط).
( )12اخرجو من ىذا الطريق :تمام في فوائده/2 :ح(.)1656
( )13قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2615( :ثقة ييم) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)2471( :صدوق).

( )14أخرجو من ىذا الطريق :البييقي في شعب اإليمان :اإليمان بالمالئكة :فصل في معرفة المالئكة:
/1ح(.)156
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-ثالثتيم ،-عن أبي سممة حماد بن سممة بن دينار البصري( ،)1عن ابي الميزم ،عن ابي ىريرة

 .وفي لفظ الطبراني( :أحب) بدال من (أكرم) .ولمحديث شاىد ضعيف من حديث الصحابي
عبد اهلل بن عمرو  ،مرفوعا بمفظ( :ما من شيء أكرم عمى اهلل من ابن آدم .قال :قيل :يا

رسول اهلل  ،وال المالئكة قال :المالئكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر).

()2

فأبو الميزم مجمع عمى تركو ولم يتابعو أحد عمى روايتو ىذه فحديثو متروك واهلل أعمم.

الحديث الثاني :قال البييقي :أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ  ،في التاريخ ،حدثنا أبو محمد الحسن بن
محمد بن إسحاق األزىري ،حدثنا محمد بن زكريا الغالبي  ،حدثنا عبيد اهلل بن محمد التيمي،
حدثنا أبي ،عن عمو ،عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،عن سعيد بن المسيب ،عن أبي ىريرة قال:

ابي :يا رسول اهلل ،من يحاسب الخمق يوم القيامة؟ قال " :اهلل " .قال :اهلل ؟ قال :اهلل ،
( قال أعر ٌ
قال :نجونا ورب الكعبة قال :وكيف يا أعرابي؟ قال :ألن الكريم إذا قدر عفا) .أخبرنا أبو الحسن
بن عمي بن محمد المقرئ اإلسفراييني بيا ،حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ،فذكره بإسناده نحوه

" تفرد بو محمد بن زكريا الغالبي ،عن عبيد اهلل بن محمد ابن عائشة ،والغالبي متروك.

()3

اقوال العمماء في الراوي :محمد بن زكريا الغالبي :قال ابن حبان( :كان صاحب حكايات
وأخبار يعتبر حديثو إذا روى عن الثقات ألنو في روايتو عن المجاىيل بعض المناكير) )4( .وقال

الدارقطني ( :بصري يضع).

()5

ونقل الذىبي توثيق ابن حبان لو وقول الدارقطني عنو وزاد عميو

بقولو( :وقال ابن مندة :تكمم فيو).

()6

( )1قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1226( :أحد األعالم...قال ابن معين :إذا أريت من يقع فيو
فاتيمو عمى اإلسالم...قمت ىو ثقة يغمط وليس في قوة مالك) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة ( :)1499( :ثقة عابد من أثبت الناس في ثابت وتغير حفظو باخرة).
( )2حديث الصحابي عبد اهلل بن عمرو  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :اإليمان بالمالئكة :فصل في
معرفة المالئكة/1 :ح( .)151وقال( :تفرد بو عبيد اهلل بن تمام :قال البخاري :عنده عجائب :ورواه غيره :عن
خالد الحذاء موقوفا عمى عبد اهلل بن عمرو وىو الصحيح).
( )3حديث الصحابي أبي ىريرة  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :اإليمان بالبعث والنشور بعد الموت:
/1ح(.)259
( )4الثقات البن حبان /9 :الترجمة.)15737( :

( )5الضعفاء والمتروكين لمدارقطني /3 :الترجمة.)483( :
( )6ميزان االعتدال لمذىبي/3 :الترجمة.)7537( :
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الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو :روى الحديث أبو الحسين عبد الباقي بن قانع(،)2()1

وأبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق األزىري( ،)4()3كالىما ،عن الغالبي ،عن عبيد اهلل بن
محمد بن حفص التيمي المعروف بالعيشي( ،)5عن محمد بن حفص بن عائشة التيمي( ،)6عن

عمو أبي عثمان عبيد اهلل بن عمر بن موسى التيمي( ،)7عن أبي عثمان ربيعة بن أبي عبد

الرحمن التيمي موالىم( ،)8عن أبي محمد سعيد بن المسيب المخزومي( ،)9عن أبي ىريرة ،

مرفوعا ،بو.

ابي النبي  فقال :يا رسول اهلل من
ولمحديث شاىد مرسل عن الحسن البصري قال( :أتى أعر ٌ
يحاسب الخمق يوم القيامة؟ قال :اهلل  ,قال :أفمحت ورب الكعبة  ,إذا يترك حقو  - ,وربما

قال :إذا ال يأخذ حقو).

()16

ففي الحديث لم يتابع أحد الغالبي عمى روايتو ،بل إن البييقي بين

في أثناء كالمو عن حديث آخر أن ىذا الحديث موضوع بقولو( :وقد روي في معناه حديث مسند
لكنو يشبو أن يكون موضوعا ،فمم أجسر عمى نقمو ،ثم إني نقمتو لشيرتو بين المذكرين وأنا أب أر من

عيده).

()11

الحديث الثالث :قال البييقي :أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ ،أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد اهلل
الشعيري ،حدثنا أبو الخطيب عبد اهلل بن محمد القاضي ،حدثنا محمد بن حميد ،قال ( :رمدت
( )1قال الذىبي في ميزان االعتدال/2 :الترجمة( :)4735( :قال الدارقطني :كان يحفظ لكنو يخطئ ويصر.
وقال البرقانى :ىو عندي ضعيف .ورأيت البغداديين يوثقونو .وقال أبو الحسن بن الفرات :حدث بو اختالط قبل

موتو بسنتين).

( )2اخرجو من ىذا الطريق :ابن بشران في أماليو :ح(.)7
( )3قال الذىبي في سير أعالم النبالء/15 :الترجمة ( :)313( :اإلمام الحافظ...روى عنو الحاكم فقال :كان
محدث عصره).
( )4البييقي في شعب اإليمان :اإليمان بالبعث والنشور بعد الموت/1 :ح(.)259

( )5قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1556( :فقيو المدينة) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)1911( :ثقة فقيو مشيور).
( )6ذكره ابن حبان في الثقات/ 9:الترجمة .)15242( :وقال شمس الدين الشافعي في اإلكمال :الترجمة:
( ( :)765فيو نظر).

( )7قال الذىبي في ميزان االعتدال/3 :الترجمة ( :)5387( :فيو لين).
( )8قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)3585( :محدث عالم إخباري شريف محتشم :وثقو أبو حاتم) .وقال
الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)4334( :ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت).
( )9قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1966( :اإلمام...أحد األعالم وسيد التابعين...ثقة حجة فقيو رفيع
الذكر) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)2396( :أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار).

( )16حديث التابعي الحسن البصري :أخرجو ابن أبي الدنيا في حسن الظن باهلل :ح(.)25
( )11شعب اإليمان :البييقي.426/1 :
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فشكوت ذلك إلى جرير ،فقال :أدم النظر في المصحف  ،فإني رمدت فشكوت ذلك إلى المغيرة
فقال لي :أدم النظر في المصحف؛ فإني رمدت فشكوت ذلك إلى إبراىيم فقال لي :أدم النظر في

المصحف؛ فإني رمدت فشكوت ذلك إلى عمقمة فقال لي :أدم النظر في المصحف؛ فإني رمدت
فشكوت ذلك إلى عبد اهلل بن مسعود ،فقال :لي أدم النظر في المصحف؛ فإني رمدت فشكوت

ذلك إلى رسول اهلل  فقال لي :أدم النظر في المصحف فإني رمدت فشكوت ذلك إلى جبريل

 فقال لي :أدم النظر في المصحف) .ورواه أيضا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ،عن
محمد بن داود المخضوب أبي بكر ،عن محمد بن حميد الرازي ،ىكذا كما أخبرناه شيخنا في

التاريخ ،ورواه أبو بشر المصعبي ،عن محمد بن حمك أبي الحسن القصير ،عن محمد بن حميد
مسمسال وزاد فيو شكاية جبريل إلى ربو  وقال :في إسناده عن جرير ،عن منصور بدل مغيرة،
وأبو بشر المصعبي متروك وىذا حديث منكر ،ولعل البالء فيو من محمد بن حميد الرازي واهلل

أعمم.

()1

أقوال العمماء في الراوي :أبو بشر أحمد بن محمد بن عمرو المصعبي :قال ابن حبان ( :كان
ممن يضع المتون لآلثار ويقمب األسانيد لالخبار ،حتى غمب عميو أخبار الثقات وروايتو عن
ّ
األثبات بالطامات عمى مستقيم حديثو فاستحق الترك ،ولعمو قد أقمب عمى الثقات أكثر من عشرة
آالف حديث).

()2

وقال الدارقطني ( :كذاب يضع الحديث ال خير فيو).

()3

وقال الخطيب ( :كان

أبو بشر من أىل المعرفة والفيم غير أنو لم يكن ثقة ولو من النسخ الموضوعة شيء كثير).
وقال الذىبي ( :كذاب).

()4

()5

( )1حديث الصحابي ابن مسعود  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :تعظيم القرآن :فصل في قراءة القرآن
من المصحف/3 :ح(.)2647
( )2المجروحين البن حبان /1 :الترجمة.)96( :
( )3سؤاالت السممي لمدارقطني لمسممي :الترجمة.)26( :

( )4تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي /6 :الترجمة.)2727( :
( )5المغني في الضعفاء لمذىبي /2 :الترجمة.)7329( :
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الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو  :روي الحديث من ثالثة وجوه :الوجو الول :رواه
سفيان الثوري(،)2()1

ومفضل بن محمد الضبي( ،)4()3كالىما ،عن أبي بكر عاصم بن بيدلة األسدي موالىم الكوفي(،)5

عن أبي مريم زر بن حبيش بن حباشة األسدي( ،)6عن ابن مسعود  ،موقوفا ،بمفظ( :أديموا

النظر في المصحف) وزاد مفضل( :فإنو دينكم).

الوجو الثاني :رواه محمد بن حميد بن حيان الرازي( ،)7عن أبي عبد اهلل جرير بن عبد الحميد

الضبي( ،)8عن أبي ىشام المغيرة بن مقسم الضبي موالىم الكوفي( ،)9عن أبي عمران إبراىيم بن
يزيد بن قيس النخعي(،)16

( )1قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1996( :أحد األعالم عمما وزىدا  ...قال ابن المبارك :ما كتبت
عن أفضل منو .وقال ورقاء :لم ير سفيان مثل نفسو) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة:
(( :)2445ثقة حافظ :فقيو :عابد :إمام :حجة ...وكان ربما دلس).

القرن :باب تعاىد القران ونسيانو:
( )2أخرجو من ىذا الطريق :عبدالرزاق في مصنفو  :كتاب فضائل آ
/3ح( .)5979وأبو عبيد القاسم بن سالم في فضائل القرآن :باب فضل قراءة القرآن نظرا :ح( .)164وابن أبي
شيبة في مصنفو :كتاب صالة التطوع واإلمامة وأبواب متفرقة :في إدامة النظر في المصحف/2 :ح(=.)8558
=والفريابي في فضائل القرآن :باب من كان يختم في سبع أو ثمان :ح( :)149وفي باب النظر في المصحف:

ح( .)156والطبراني في المعجم الكبير :باب العين/9 :ح( :8687ح .)8696والبييقي في شعب اإليمان:
تعظيم القرآن :فصل في تعميم القرآن/3 :ح(.)2628
( )3قال الذىبي في ميزان االعتدال/4 :الترجمة.)8735( :
( )4أخرجو من ىذا الطريق :البييقي في شعب اإليمان :تعظيم القرآن :فصل في تعميم القرآن/3 :ح(.)2628
( )5قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2496( :وثق .وقال الدارقطني :في حفظو شيء) .وقال الحافظ ابن
حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)3654( :صدوق لو أوىام :حجة في القراءة).

( )6قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)2668( :ثقة جميل مخضرم).
( )7قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)4816( :الحافظ...وثقو جماعة واألولى تركو :قال يعقوب بن شيبة:
كثير المناكير :وقال البخاري :فيو نظر :وقال النسائي :ليس بثقة) .قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الري فيو).
الترجمة( :)5834( :حافظ ضعيف :وكان ابن معين حسن أ

( )8قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)916( :ثقة صحيح الكتاب .قيل :كان في آخر عمره
ييم من حفظو).
( )9قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5662( :الفقيو) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)6851( :ثقة متقن إال أنو كان يدلس وال سيما عن إبراىيم).

( )16قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)221( :الفقيو  ...كان عجبا في الورع والخير متوقيا لمشيرة رأسا
في العمم) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)276( :الفقيو ثقة إال أنو كان يرسل كثيرا).
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عن أبي شبل عمقمة بن قيس بن عبدالممك النخعي( ،)1عن ابن مسعود ،مرفوعا ،بو.

()2

الوجو الثالث :رواه أ بو بشر المصعبي ،عن محمد بن حمك ،عن محمد بن حميد الرازي ،عن
جرير ،أبي عتاب منصور بن المعتمر بن عبد اهلل السممي( ،)3عن إبراىيم ،عن عمقمة ،عن ابن

مسعود ،مرفوعا ،بو.

()4

فالحديث روي مرفوعا وموقوفاـ الموقوف ىو الصحيح مختصرا ،قال ابن حجر( :حديث حسن

موقوف عمى عبد اهلل) ( ،)5أما الحديث المرفوع المسمسل ففيو محمد بن حميد وىو ضعيف ،
وروى الحديث من وجيين اثنين  ،الوجو الثاني منيما فيو أبو بشر وىو متيم ،فالحديث المرفوع

المسمسل قال عنو ابن عراق الكناني( :وىذا قد أخرجو البييقي واقتصر عمى وصفو بالنكارة،

ومحمد بن حميد مختمف فيو ،لكن لوائح الوضع ظاىرة عمى الحديث ،فأين كان في العيد النبوي
مصحف حتى يؤمر ويأمر بإدامة النظر فيو ؟ واهلل أعمم) ( .)6وقال الفتني ( :ىو مسمسل

منكر)(.)7

فالراجح أنو موقوف حسن عمى ابن مسعود  كما قال الحافظ ابن حجر ،ولعل المراد بالمصحف
صفحات منو ،وابن مسعود توفي سنة 32ه فقد أدرك جمع المصحف الشريف ،أما من رفعو فقد

افسده ،وفي بعض الفاظو أن جبريل شكا إلى ربو تعالى الرمد ،وىذه نكارة ظاىرة ألن جبريل من

المالئكة والمالئكة ال تجري عمييم أعراض البشر من المرض والرمد وأشباىيا ،فالوجو األول

أفضل ما روي بو الحديث ،والوجو الثاني وىو الوجو المرفوع فيو محمد بن حميد الرازي وكذلك

الوجو الثالث ،وعمى ذلك فان ابا بشر المصعبي اخطأ في رفعو ووىم في سنده فرواه عن محمد
بن حمك عن محمد بن حميد عن جرير عن منصور فيو ضعيف منكر من الوجيين الثاني

والثالث فقد خالف محمد بن حميد فيو ،واهلل تعالى اعمم.
( )1قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)3873( :الفقيو ...قال أبو معمر :قوموا بنا إلى أشبو الناس بعبداهلل
ىديا ودال وسمتا فقمنا إلى عمقمة) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة ( :)4681( :ثقة ثبت

فقيو عابد).
( )2أخرجو من ىذا الوجو :البييقي في شعب اإليمان :تعظيم القرآن :فصل في قراءة القرآن من المصحف:
/3ح(.)2647

( )3قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5647( :من أئمة الكوفة ...قال :ما كتبت حديثا قط ومناقبو جمة).
وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)6968( :ثقة ثبت وكان ال يدلس).
( )4أخرجو من ىذا الوجو :البييقي في شعب اإليمان :تعظيم القرآن :فصل في قراءة القرآن من المصحف:
/3ح(.)2647
( )5نتائج األفكار البن حجر.267/3 :

( )6تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة البن عراق الكناني.368/1 :
( )7تذكرة الموضوعات لمفتني.78 :
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الحديث الرابع :قال البييقي :أخبرنا أبو بكر القاضي ،وأبو سعيد بن أبي عمرو ،قاال :حدثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ،حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ،حدثنا سعيد بن سميمان ،حدثنا ىياج

بن بسطام ،حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ،عن محمد بن سميم،
حجتين
عن عمي بن حسين ،عن أبيو ،قال :قال رسول اهلل  ( :من اعتكف عش ار في رمضان ّ

بحجتين وعمرتين ) .كذا قال محمد بن سميم ،والصواب محمد بن زاذان وىو
وعمرتين .يعني :كان ّ
()1
متروك ،قال البخاري :ال يكتب حديثو.

أقوال العمماء في الراوي :محمد بن زاذان المدني :قال البخاري ( :منكر الحديث ال يكتب
حديثو).

()2

وقال ابن أبي حاتم ( :سألت ابي عنو :فقال :متروك الحديث وال يكتب عنو).

وقال أبو نعيم ( :منكر الحديث).

()4

()5

ونقل الذىبي قول البخاري.

()3

وقال ابن حجر( :متروك).

()6

الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو :الحديث رواه أبو عمر ىالل بن العالء بن ىالل

الرقي( ،)8()7وأبو جعفر محمد بن الفضل السقطي( ،)10()9وأبو الحسن أحمد بن يوسف بن خالد
السممي( ،)12()11وأبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني( -،)14()13أربعتيم،-

( )1حديث الصحابي الحسين بن عمي  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :االعتكاف/5 :ح(.)3681
( )2التاريخ الكبير لمبخاري/1 :الترجمة.)242( :

( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم/7 :الترجمة.)1421( :
( )4الضعفاء ألبي نعيم/1 :الترجمة.)215( :
( )5الكاشف لمذىبي/2 :الترجمة.)4849( :
( )6تقريب التيذيب البن حجر :الترجمة.)5882( :
( )7قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة .)6665( :والحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة:)7346( :
(صدوق).

( )8أخرجو من ىذا الطريق :الدوالبي في الذرية الطاىرة :ح(.)157
( )9قال الخطيب في تاريخ بغداد/4 :الترجمة ( :)1451( :كان ثقة).
( )16أخرجو من ىذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الحاء :عمي بن الحسين عن أبيو :
/3ح(.)2888

( )11قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة ( :)162( :كان حافظا جواال) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب
التيذيب :الترجمة( :)136( :حافظ ثقة).
( )12أخرجو من ىذا الطريق :البييقي في شعب اإليمان :الصيام :فصل فيمن فطر صائما/5 :ح(.)3686
( )13قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة ( :)4714( :قال ابن خراش :ثقة مأمون) .وقال الحافظ ابن حجر
في تقريب التيذيب :الترجمة( :)5721( :ثقة ثبت).

( )14أخرجو من ىذا الطريق :البييقي في شعب اإليمان :االعتكاف/5 :ح(.)3681
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عن أبي عثمان سعيد بن سميمان الواسطي( ،)1عن أبي خالد ىياج بن بسطام التميمي( ،)2عن
عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة األموي( ،)3عن محمد بن سميم ،عن زين العابدين عمي بن

الحسين الياشمي( ،)4عن الحسين بن عمي  ،مرفوعا بو.

وقد ورد في لفظ ىالل بن العالء ومحمد بن الفضل أن اسم الراوي ( :محمد بن سميمان) ،وورد
عند محمد بن إسحاق أن اسمو ( محمد بن سميم) .وقد ذكر الخطيب البغدادي أن محمد بن سميم
راو روى عنو عنبسة وبذلك يختمف عن محمد بن زاذان.

()5

والراجح أن ( محمد بن زاذان ومحمد

بن سميمان ومحمد بن سميم) ،ىم شخص واحد ،وىم فيو عنبسة بن عبد الرحمن وىو متروك.

بدليل أن الذىبي ترجم لو في ميزان االعتدال وذكر أنو مرة يروي عن محمد بن زاذان ومرة عن
محمد بن سميمان( .)6وعمى كل حال الحديث ال يعتد بو ألنو من رواية عنبسة وقد أسمفنا أنو

متروك ،واهلل أعمم .

الحديث الخامس :قال البييقي :أخبرناه أبو الحسن عمي بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقرئ
ببغداد ،أخبرنا إسماعيل بن عمي الخطبي ،حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت
معاوية ،حدثني خالد بن يزيد الدقاق ،سنة سبع وعشرين ومئتين ،حدثنا عبد العزيز بن أبان
القرشي ،عن سفيان بن سعيد الثوري ،عن منصور ،عن إبراىيم ،عن عمقمة ،واألسود ،قاال :قال

عبد اهلل بن مسعود ،سمعت رسول اهلل  يقولَ ( :من أُعطي أربعا لم ُيحرم أربعاَ ،من أُعطي
الدعاء لم ُيحرم اإلجابة؛ ألن اهلل  يقول :ﱩ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱨ( ،)7ومن أُعطي

()8
ومن أعطي االستغفار ال
الشكر لم ُيحرم الزيادة ألن اهلل يقول:ﱩ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﱨ َ ،
()9
ومن أُعطي التوبة لم ُيحرم
ُيحرم المغفرة ،ألن اهلل  يقول :ﱩ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱨ َ

( )1قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1962( :الحافظ...قال أبو حاتم :لعمو أوثق من عفان) .وقال
الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)2329( :ثقة حافظ).

( )2قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)6612( :ضعيف) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)7355( :ضعيف روى عنو ابنو خالد منكرات شديدة).
( )3قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)4363( :قال البخاري :تركوه) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب
التيذيب :الترجمة( :)5266( :متروك رماه أبو حاتم بالوضع).

( )4قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)3966( :قال الزىري :ما رايت قرشيا افضل منو) .وقال الحافظ ابن
حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)4715( :ثقة ثبت فقيو فاضل مشيور).
( )5تمخيص المتشابو في الرسم لمخطيب البغدادي.117/1 :
( )6ميزان االعتدال لمذىبي/3 :الترجمة.)6512( :
(()7غافر.)66 :
(()8إبراىيم.)7 :
(()9نوح.)16 :
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التقبل ألن اهلل يقول :ﱩ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱨ( .)1المحفوظ ىذا المتن باإلسناد األول وعبد
العزيز بن أبان متروك ،وروي من وجو آخر ضعيف.

()2

أقوال العمماء في الراوي :أبي خالد عبد العزيز بن أبان بن محمد الموي :قال ابن معين ( :ليس
بثقة).

()3

وقال البخاري ( :تركو أحمد).

()4

وقال النسائي ( :متروك الحديث).

()5

وقال ابن أبي

حاتم ( :سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان فقال :ال يشتغل بو تركوه ال يكتب حديثو).

()6

وقال

ممن يأخذ كتب الناس فيروييا من غير سماع ويسرق الحديث ويأتي عن الثقات
ابن حبان ( :كان ّ
باألشياء المعضالت) )7( .وقال الذىبي ( :أحد المتروكين) )8( .وقال الحافظ ابن حجر ( :متروك
وكذبو ابن معين).

()9

الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو  :روي الحديث من وجيين اثنين :الوجو الول :رواه

محمد بن إسحاق بن موسى المروزي( ،)16عن محمود بن العباس( ،)11عن أبي معاوية ىشيم بن
بشير بن القاسم السممي(،)12عن أبي عمران إبراىيم بن يزيد بن قيس النخعي(،)13

(( )1الشورى.)25 :
( )2حديث الصحابي ابن مسعود  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :تعديد نعم اهلل /6 :ح(.)4216
( )3تاريخ ابن معين برواية الدارمي :الترجمة.)569( :
( )4التاريخ الكبير لمبخاري/6 :الترجمة.)1587( :
( )5الضعفاء والمتروكين لمنسائي :الترجمة.)392( :
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم /5 :الترجمة.)1797( :
( )7المجروحين البن حبان /2 :الترجمة.)743( :

( )8ميزان االعتدال لمذىبي /2 :الترجمة.)5682( :
( )9تقريب التيذيب البن حجر :الترجمة.)4683( :
( )16قال الخطيب في تاريخ بغداد/2 :الترجمة ( :)21( :قدم بغداد وحدث بيا عن محمود بن العباس صاحب
ابن المبارك :وعمي بن الحسين المروزي :روى عنو :محمد بن مخمد وعبد الباقي بن قانع وسميمان بن احمد

الطبراني) .

( )11قال الذىبي في ميزان االعتدال/4 :الترجمة ( :)8365( :عن ىشيم بخبر كذب لعمو واضعو) واضاف:
( ولو خبر آخر منكر) ثم ذكر الحديث.
( )12قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5979( :حافظ بغداد ...إمام ثقة مدلس) .وقال الحافظ ابن حجر
في تقريب التيذيب :الترجمة( :)7312( :ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفي).

( )13قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)221( :الفقيو...كان عجبا في الورع والخير متوقيا لمشيرة رأسا في
العمم) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)276( :الفقيو ثقة إال أنو كان يرسل كثيرا).
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عن أبي شبل عمقمة بن قيس بن عبدالممك النخعي(،)1عن ابن مسعود  ،مرفوعا بو،)2( .

الوجو الثاني :رواه خالد بن يزيد الدقاق ،عن عبد العزيز بن أبان ،عن سفيان الثوري( ،)3عن أبي
عتاب منصور بن المعتمر بن عبد اهلل األسممي( ،)4عن إبراىيم النخعي ،عن أبي عمرو األسود

بن يزيد بن قيس النخعي( ،)5وعمقمة النخعي( ،)6كالىما ،عن ابن مسعود  ،مرفوعا

بو.

()7

،

فالحديث من الوجو األول في محمود بن العباس وىو متيم بالوضع ،وفي الوجو الثاني فيو عبد
العزيز بن أبان وىو متروك ليس بثقة ،فالحديث موضوع واهلل أعمم.

الحديث السادس :قال البييقي :أخبرنا أبو طاىر الفقيو ،ومحمد بن موسى ،وغيرىما ،ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ،ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ،ثنا سعيد بن عفير ،حدثني مسممة بن
عمي الخشني ،عن أبي عبد الرحمن الكوفي ،عن سميمان األعمش ،عن شقيق بن سممة ،عن

حذيفة بن اليمان ،أن رسول اهلل  قال ( :يا معشر المسممين ،إياكم والزنا ،فإن فيو ست خصال،

ثالث في الدنيا ،وثالث في اآلخرة ،فأما التي في الدنيا :فذىاب البياء ،ودوام الفقر ،وقصر
العمر ،وأما التي في اآلخرة :سخط اهلل ،وسوء الحساب ،والخمود في النار ،ثم تال رسول اهلل :
ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( ،)8فيذا إسناد ضعيف ،مسممة بن عمي
الخشني متروك ،وأبو عبد الرحمن الكوفي مجيول ،اآلية في التخميد إنما وردت في الكفار.

( )1قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)3873( :الفقيو ...قال أبو معمر :قوموا بنا إلى أشبو الناس بعبداهلل
ىديا ودال وسمتا فقمنا إلى عمقمة) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة ( :)4681( :ثقة ثبت
فقيو).
( )2أخرجو من ىذا الوجو :الطبراني في المعجم األوسط :باب الميم/7 :ح( :)7623وفي المعجم الصغير :باب
الميم/2 :ح( .)1622وابن شاىين في الترغيب في فضائل األعمال :ح(.)532

( )3قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1996( :أحد األعالم عمما وزىدا  ...قال ابن المبارك :ما كتبت
عن أفضل منو .وقال ورقاء :لم ير سفيان مثل نفسو) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة:
(( :)2445ثقة حافظ :فقيو :عابد :إمام :حجة ...وكان رّبما دلس).
( )4قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5647( :من أئمة الكوفة...قال ما كتبت حديث قط ومناقبو جمة).
وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)6968( :ثقة ثبت وكان ال يدلس).

( )5قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)569( :ثقة مكثر فقيو).
( )6قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)3873( :الفقيو ...قال أبو معمر :قوموا بنا إلى أشبو الناس بعبداهلل
ىديا ودال وسمتا فقمنا إلى عمقمة) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة ( :)4681( :ثقة ثبت
فقيو عابد).

( )7أخرجو من ىذا الوجو :البييقي في شعب اإليمان :تعديد نعم اهلل  وما يجب من شكرىا/6 :ح(.)4216
(()8المائدة)86 :
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أقوال العمماء في الراوي :أبي سعيد مسممة بن عمي بن خمف الخشني الدمشقي  :قال ابن
معين ( :ليس بشيء).

حديثو متروك).

()3

()1

وقال البخاري ( :منكر الحديث).

وقال النسائي ( :متروك الحديث).

()4

()2

وقال الجوزجاني ( :ضعيف

وقال ابن أبي حاتم ( :سئل أبي عنو

فقال :ضعيف الحديث ال يشتغل بو ،قمت :ىو متروك الحديث ،قال :ىو في حد الترك منكر

()5
ممن يقمب األسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثيم
الحديث).
وقال ابن حبان ( :كان ّ
توىما ،فمما فحش ذلك منو بطل االحتجاج بو) )6( .وقال الذىبي ( :تركوه) )7( .وقال ابن حجر:

(متروك).

()8

الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو :روي الحديث من ثالثة وجوه :الوجو الول :رواه
عمي بن داود القنطري( ،)10()9وأبو الفضل جعفر بن أحمد الغافقي( ،)12()11وأبو بكر محمد بن

اسحاق الصاغاني(- ،)14()13ثالثتيم ،-عن أبي عصمان سعيد بن كثير بن عفير المصري(،)15

( )1تاريخ ابن معين برواية الدوري/4 :الترجمة.)5242( :
( )2التاريخ الكبير لمبخاري/7 :الترجمة.)1692( :
( )3أحوال الرجال لمجوزجاني :الترجمة.)291( :

( )4الضعفاء والمتروكون لمنسائي :الترجمة.)576( :
( )5الجرح والتعدي البن أبي حاتم/8 :الترجمة.)1222( :
( )6المجروحين البن حبان/3 :الترجمة.)1678( :
( )7الكاش لمذىبي/2 :الترجمة.)5442( :
( )8تقريب التيذيب :ابن حجر :الترجمة.)6662( :

( )9قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)4736( :صدوق).
( )16أخرجو من ىذا الطريق :الخرائطي في اعتالل القموب :باب الزنا وأليم عقابو/1 :ح(.)163
( )11قال الذىبي في ميزان االعتدال/1 :الترجمة ( :)1485( :قال ابن عدي :حدثنا عن أبي صالح...
بأحاديث موضوعة كنا نتيمو بوضعيا بل نتيقن ذلك).

( )12أخرجو من ىذا الطريق :ابن عدي في الكامل :26/8 :الترجمة.)1799( :
( )13قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)4714( :قال ابن خراش :ثقة مأمون) .وقال الحافظ ابن حجر
في تقريب التيذيب :الترجمة( :)5721( :ثقة ثبت).
( )14أخرجو من ىذا الطريق :البييقي في شعب اإليمان :تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنيا:
/7ح(.)5691

( )15قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1947( :الحافظ...قال ابو حاتم :صدوق ليس بالثبت) .وقال
الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)2382( :صدوق عالم باالنساب).
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عن مسممة ،عن أبي عبد الرحمن الكوفي( ،)1عن أبي محمد سميمان بن ميران الكاىمي

األعمش( ،)2عن أبي وائل شقيق بن سممة االسدي( ،)3عن حذيفة بن اليمان  ،مرفوعا بو .وفي
رواية جعفر ( أبي عمي الكوفي بدال من أبي عبد الرحمن الكوفي).

الوجو الثاني :رواه أبو الوليد ىشام بن عمار السممي( ،)4عن مسممة ،عن األعمش ،عن شقيق،
عن حذيفة  ،مرفوعا بو.

()5

الوجو الثالث :رواه أبان بن نيشل البصري( ،)6عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي( ،)7عن

األعمش ،عن شقيق ،عن حذيفة  ،مرفوعا بو.

()8

ولمحديث شاىد من حديث ابن عباس ،

مرفوعا بمفظ ( :إياكم والزنا ,فإن فيو أربع خصال :يذىب البياء عن الوجو ,ويقطع الرزق,

ويسخط الرحمن ,والخمود في النار) ،)9( .فالحديث بوجوىو الثالثة أسانيدىا مظممة ففي الوجيين

األول والثاني فيو مسممة وىو متروك ،وفي الوجو الثالث فيو أبان بن نيشل وىو منكر الحديث،

ولم يتابعيم أحد من الثقات عمى حديثيما ،قال ابن عدي ( :وىذا عن األعمش غير محفوظ وىو

منكر).

()16

وقال ابن حبان ( :وىذا ال أصل لو عن رسول اهلل .)

()11

( )1ورد عند ابن عدي في الكامل باسم ( :أبو عمي الكوفي) وقال عنو ابن عدي ( :وابو عمي ال يدرى من
ىو) .وورد عند الخرائطي والبييقي باسم( :أبو عبد الرحمن الكوفي) قال عنو البييقي ( :مجيول) .ينظر:
الكامل :ابن عدي/8 :الترجمة .)1799( :شعب اليمان :البييقي.322/7 :

( )2قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2132( :الحافظ...أحد األعالم) .وقال الحافظ ابن حجر في
تقريب التيذيب :الترجمة( :)2615( :ثقة حافظ عارف بالقراءات :ورع لكنو يدلس).
( )3قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2363( :من العمماء العاممين) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب
التيذيب :الترجمة( :)2816( :ثقة).
( )4قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5973( :الحافظ خطيب دمشق وعالميا) .وقال الحافظ ابن حجر
في تقريب التيذيب :الترجمة( :)7363( :صدوق مقرئ :كبر فصار يتمقن فحديثو القديم اصح).

( )5أخرجو من ىذا الوجو :ابن عدي في الكامل .19/8 :وأبو نعيم في الحمية.111/4 :
( )6قال ابن حبان في المجروحين/1 :الترجمة( :)3( :منكر الحديث جدا يروى عن بن أبي خالد والثقات ما
ليس من أحاديثيم ال يجوز االحتجاج بو وال الرواية عنو بحال إال عمى سبيل االعتبار).

( )7قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5973( :الحافظ خطيب دمشق وعالميا) .وقال الحافظ ابن حجر
في تقريب التيذيب :الترجمة( :)7363( :صدوق مقرئ :كبر فصار يتمقن فحديثو القديم أصح).
( )8أخرجو من ىذا الوجو :ابن الجوزي في الموضوعات :كتاب ذم المعاصي.167/3 :
( )9حديث الصحابي ابن عباس  :اخرجو الطبراني في المعجم األوسط :باب الميم/7 :ح( .)7696وقال
الييثمي في مجمع الزوائد/6 :ح( ( :)16533رواه الطبراني في األوسط وفيو عمرو بن جميع :وىو متروك).

( )16الكامل البن عدي.26/8 :

( )11المجروحين البن حبان.98/1 :
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فضال عن االختالف عمى مسممة في الحديث فمرة يرويو عن أبي عبد الرحمن الكوفي وىو

مجيول عن األعمش ،ومرة يرويو عن األعمش مباشرة ،فالحديث متروك ،واهلل أعمم.

الحديث السابع :قال البييقي :أخبرنا عمي بن أحمد بن عبدان ،قال :أنا أحمد بن عبيد ،قال :نا
العودي محمد بن أحمد ،قال :نا محمد بن المنيال ،قال :نا الفياض بن ثابت الموصمي ،عن

أبان ،عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل ( :إذا مررتم بأىل الشرة فسمموا عمييم ،تطفأ
عنكم شرتيم ،وثائرتيم) .وبيذا اإلسناد عن أنس ،قال :شكا أصحاب النبي  إلى النبي  فقالوا:

( يا رسول اهلل إن المنافقين يمحظوننا بأعينيم ،ويمفظوننا بألسنتيم ،فقال رسول اهلل  :اتقوىم

بسيام اهلل  ،قالوا :وما سيام اهلل يا رسول اهلل؟ قال " :السالم) .أبان ىذا ىو ابن أبي عياش

ك.
مترو ٌ

()1

اقوال العمماء في الراوي :أبو إسماعيل أبان بن أبي عياش البصري :قال ابن سعد والنسائي وابن
عدي والدارقطني وابن حجر ( :متروك الحديث).

فيو).

()3

وقال الجوزجاني ( :ساقط).

()4

()2

الري
وقال البخاري( :كان شعبة سيء أ
()5

وقال أبو داود ( :ال يكتب حديث أبان).

حبان في المجروحين( .)6وقال الذىبي ( :قال احمد :متروك).

()7

وذكره ابن

الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو :الحديثان رواىما أبو الحسن عمي بن أحمد بن

عبدان االىوازي( ،)8عن أبي الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار( ،)9عن أبي الحسن

محمد بن أحمد بن ىارون العودي( ،)10عن محمد بن المنيال العطار البصري( ،)11عن فياض بن
( )1حديث الصحابي أنس بن مالك  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :مقاربة أىل الدين وموادتيم :فصل
في السالم عمى أىل الشرة إن صح الحديث الذي ورد فيو/11 :ح(.)8511-8516
( )2ينظر :الطبقات الكبرى البن سعد/7 :الترجمة .)3264( :الضعفاء والمتروكون لمنسائي :الترجمة.)21( :
الكامل البن عدي/1 :الترجمة .)263( :الضعفاء والمتروكين لمدارقطني /1 :الترجمة .)161( :تقريب التيذيب

البن حجر :الترجمة.)142( :

( )3التاريخ الكبير لمبخاري/1 :الترجمة.)1455( :
( )4أحوال الرجال :الجوزجاني :الترجمة.)157( :
( )5سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل :الترجمة.)496( :
( )6المجروحين البن حبان/1 :الترجمة.)1( :
( )7الكاشف لمذىبي/1 :الترجمة.)116( :
( )8قال الخطيب في تاريخ بغداد/9 :الترجمة ( :)265( :كان ثفة :وأبوه حافظ عصره).
( )9قال الخطيب في تاريخ بغداد/5 :الترجمة ( :)2271( :روى عنو الدارقطني :وكان ثقة ثبتا).
( )16قال الدارقطني في المؤتمف والمختمف ( :1731/3 :يحدث عن كثير بن يحيى بن مالك والحسن بن عمي

بن راشد).

( )11قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)6329( :ثقة).
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ثابت الموصمي( ،)1عن أبان ،عن أنس بن مالك ،بيما .فافة الحديث أبان بن أبي عياش وىو
متروك الحديث ولم يتابعو أحد عمى روايتو الحديثين ،فالحديثان كأنيما موضوعان واهلل أعمم.

الحديث الثامن :قال البييقي :أخبرنا أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن سعيد السكري ،قال :أنا أبو
بكر محمد بن المؤمل ،قال :نا الفضل بن محمد البييقي ،قال :نا النفيمي ،قال :نا عثمان بن عبد
الرحمن ،عن طمحة بن زيد ،عن ثور بن يزيد ،عن أبي الزبير ،عن جابر ،قال :قال رسول

اهلل ( :ال تسمموا تسميم الييود ,والنصارى ,فإن تسميميم إشارة بالكفوف والحواجب) .ىذا
إسناد ضعيف بمرة ،فإن طمحة بن زيد الرقي متروك الحديث ،متيم بالوضع ،وعثمان بن عبد

الرحمن ضعيف ،وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صييب ،وبالل عن النبي  ( :أن

النصار جاءوا يسممون عميو وىو يصمي ,فكان يشير إلييم بيده) ،وكذلك في حديث جابر:

( أنو جاء والنبي  يصمي ,فسمم عميو فمم يرد عميو وأومأ بيده) .وفي حديث ابن سيرين في
قصة ابن مسعود حين سمم عمى النبي  وىو يصمي :فأومأ برأسو) ،وانما الرواية المشيورة في
ذلك عن ثور بن يزيد كما أخبرنا عمي بن أحمد بن عبدان ،قال :أنا أحمد بن عبيد الصفار ،قال:

نا ابن أبي قماش ،قال :نا عثمان بن أبي شيبة ،عن أبي خالد األحمر ،عن ثور بن يزيد ،عن

أبي الزبير ،عن جابر ،قال :قال رسول اهلل  ( :تسميم الرجل عمى الرجل بإصبع واحدة فعل

الييود).

()2

أقوال العمماء في الراوي :أبو مسكين طمحة بن زيد الرقي الشامي :قال البخاري ( :منكر
الحديث).

()3

وقال ابن أبي حاتم ( :سألت أبي عنو :فقال :منكر الحديث ضعيف الحديث ،ال

يكتب حديثو).

()4

االحتجاج بخبره).

وقال ابن حبان ( :منكر الحديث جدا يروي عن الثقات المقموبات ال يحل

()5

وقال الذىبي ( :قال أحمد وعمي :كان يضع الحديث).

حجر ( :متروك ،قال أحمد وعمي وأبو داود :كان يضع الحديث).

()7

()6

وقال الحافظ ابن

( )1ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل/7 :الترجمة )496( :وقال ( :روى عنو أبو الربيع الزىراني :سمعت
أبي يقول ذلك).

( )2حديث الصحابي جابر بن عبد اهلل  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :مقاربة أىل الدين وموادتيم:
فصل في السالم عمى أىل الذمة/11 :ح(.)8521-8526
( )3التاريخ الكبير لمبخاري/4 :الترجمة.)3165( :
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم/4 :الترجمة.)3162( :
( )5المجروحين البن حبان/1 :الترجمة.)519( :
( )6الكاشف لمذىبي/1 :الترجمة.)2476( :

( )7تقريب التيذيب البن حجر :الترجمة.)3626( :
228

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 208-237

الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو :روي الحديث من ثالثة طرق :الطريق الول :رواه

أبو إسحاق إبراىيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي( ،)2()1ومحمد بن عبس المروزي(،)4()3
كالىما ،عن ثور بن يزيد الحمصي( ،)5عن أبي الزبير محمد بن مسمم بن تدرس المكي( ،)6عن

جابر  ،مرفوعا ،ولفظ إبراىيم( :ال تسمموا تسميم الييود والنصارى ,فإن تسميميم بالكف
والرؤوس واإلشارة) .ولفظ محمد( :من تشبو بغيرنا فميس منا  ,وال تسمموا بتسميم الييود

والنصارى  ,فإن تسميم الييود بالكف  ,وتسميم النصارى باإلشارة).

الطريق الثاني :رواه أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة العبسي موالىم الكوفي( ،)7عن أبي خالد
سميمان بن حيان األزدي( ،)8عن ثور بن يزيد ،عن أبي الزبير ،عن جابر  ،مرفوعا ،بمفظ:
()9

تسميم بإصبع واحدة تشير بيا فعل الييود).
( ٌ
الطريق الثالث :رواه أبو عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن بن مسمم الحراني( ،)16عن طمحة
بن زيد ،عن ثور بن يزيد ،عن أبي الزبير ،عن جابر  ،مرفوعا ،بمفظ( :ال تسمموا تسميم

الييود ,والنصارى ,فإن تسميميم إشارة بالكفوف والحواجب).

()11

ولمحديث شاىد من حديث

( )1قال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)169( :ثقة).
( )2أخرجو من ىذا الطريق :النسائي في السنن الكبرى :كتاب عمل اليوم والميمة :كراىية التسميم باألكف
والرؤوس واإلشارة/9 :ح(.)16166
( )3قال الذىبي في تاريخ اإلسالم/4 :الترجمة.)285( :

( )4أخرجو من ىذا الطريق :الطبراني في مسند الشاميين :ثور عن أبي الزبير/1 :ح(.)563
( )5قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة :)724( :وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة:
( ( :)861ثقة ثبت إال أنو يرى القدر ).
( )6قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5149( :حافظ ثقة :قال أبو حاتم :ال يحتج بو وكان مدلسا واسع
العمم) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة ( :)6291( :صدوق إال انو يدلس ).

( )7قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة ( :)3735( :الحافظ) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)4513( :ثقة حافظ شيير لو أوىام :وقيل :كان ال يحفظ القرآن).
( )8قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2686( :صدوق إمام ...قال ابن معين :ليس بحجة) .وقال الحافظ
ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)2547( :صدوق يخطئ).

( )9أخرجو من ىذا الطريق :أبو يعمى في مسنده :مسند جابر/3 :ح( .)1875والطبراني في مسند الشاميين:
ثور عن أبي الزبير/1 :ح( :)562وفي المعجم األوسط :باب العين :من اسمو عبد اهلل/4 :ح( .)4437والبييقي
في شعب االيمان :مقاربة أىل الدين وموادتيم :فصل في السالم عمى أىل الذمة/11 :ح(.)8521
( )16قال الذىبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)3718( :وثق) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة.)4494( :

( )11أخرجو من ىذا الطريق :البييقي في شعب اإليمان :مقاربة أىل الدين وموادتيم :فصل في السالم عمى
أىل الذمة/11 :ح(.)8526
229

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 208-237

منا من تشبو بغيرنا ،ال تَشبيوا بالييود وال
الصحابي عبد اهلل بن عمرو  ،بمفظ( :ليس ّ
فإن تسميم الييود اإلشارة باألصابع ،وتسميم النصارى اإلشارة باألكف) )1(.فالحديث
بالنصارىّ ،
روي من ثالث طرق ،وبثالثة ألفاظ  ،الطريق األول منيا صحيح كما أخرجو النسائي ،والطريق
الثاني قال عنو البوصيري( :إسناد رواتو رواة الصحيح).

()2

ولكن قال عبد اهلل بن أحمد أنو سأل
()3

والطريق الثالث فيو

منكر أنكره جدا).
أباه أحمد بن حنبل عن ىذا الحديث فقال( :ىذا
ٌ
حديث ٌ
طمحة بن زيد وىو متروك متيم بالوضع ،وفيو أبو الزبير وىو مدلس وقد عنعن ،فالحديث متروك.
واهلل أعمم.

الحديث التاسع :قال البييقي :أخبرنا أبو سعد الماليني ،أنا أبو أحمد بن عدي ،نا أحمد بن محمد
بن عمر بن بسطام ،بمرو ،نا محمد بن عبد الكريم ،نا الييثم بن عدي ،نا عبد اهلل بن عياش،

حدثني جعفر بن إياس ،حدثني سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل  ( :أنزل

اهلل ىذه اآلية مسجمة لمكافر والمسمم ،ﱩ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱨ( .)4الييثم بن عدي

الكوفي متروك الحديث.

()5

أقوال العمماء في الراوي :أبي عبد الرحمن الييثم بن عدي الكوفي الطائي :قال البخاري ( :سكتوا
عنو).

()6

وقال الجوزجاني ( :ساقط قد كشف قناعو).

وقال النسائي ( :متروك الحديث).
الحديث).
يكذب).

()10

()11

()9

()7

،وقال العجمي( :ك ّذاب وقد رايتو).

()8

،وقال ابن أبي حاتم ( :سألت أبي عنو فقال :متروك

وقال ابن عدي  ( :قال يحيى :قال الييثم بن عدي كوفي ليس بثقة كان

وقال الذىبي ( :قال أبو داود :كذاب).

()12

( )1حديث الصحابي عبد اهلل بن عمرو  :أخرجو الترمذي :أبواب االستئذان واآلداب :باب ما جاء في
كراىية إشارة اليد بالسالم/4 :ح(.)2695
( )2إتحاف الخيرة لمبوصيري/6 :ح(.)5284
( )3العمل لإلمام أحمد/1 :ح(.)1331
(( )4الرحمن.)66 :
( )5

حديث الصحابي ابن عباس  :أخرجو البييقي في شعب اإليمان :فصل في المكافأة بالصنائع:

/11ح(.)8726

( )6الضعفاء الصغير لمبخاري :الترجمة.)396( :
( )7أحوال الرجال لمجوزجاني :الترجمة.)368( :
( )8الثقات لمعجمي :الترجمة.)1757( :
( )9الضعفاء والمتروكين لمنسائي :الترجمة.)668( :
( )16الجرح والتعديل البن أبي حاتم/9 :الترجمة.)356( :
( )11الكامل البن عدي/8 :الترجمة.)2626( :

( )12ميزان االعتدال لمذىبي/4 :الترجمة.)9311( :
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الدراسة النقدية لطرق الحديث والحكم عميو :روي الحديث أبو جعفر محمد بن عبد الكريم بن

محمد العبدي( ،)1عن الييثم بن عدي ،عن أبي حفص عبد اهلل بن عياش بن عباس المصري(،)2
عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري( ،)3عن أبي محمد سعيد بن جبير بن ىشام االسدي موالىم

الكوفي( ،)4عن ابن عباس  ،مرفوعا ،بو.

()5

ولم أجد لمحديث شاىداً مرفوعاً بمعناه ،والحديث

انفرد فيو الييثم بن عدي وىو متروك متيم ،ولم يتابعو أحد في الحديث ،فحديثو متروك واهلل

أعمم.

الخاتمة  :الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد  ،في نياية ىذا البحث

أحمد اهلل  عمى توفيقو لي في إكمال ىذا البحث ،ولوال توفيق اهلل لما كان لنا من طاقة عمى
إكمالو فمو الحمد ،وقد توصمت في نياية البحث إلى النتائج اآلتية -1:إن اإلمام البييقي ىو أحمد
بن الحسين من األئمة المشيورين الثقات ولد سنة 384ه ،وتوفي سنة 485ه ،ودرس عمى يد
العشرات من الشيوخ ولو عشرات الطالب -2 .إن المتروك عند أئمة المصطمح أُطمق عمى من

كثرت أوىامو وغفمتو ،وأُطمق الحديث المتروك عمى الحديث الذي في إسناده رٍاو متيم بالكذب.
 -3إ ّن اإلمام البييقي أُطمق مصطمح متروك الحديث عمى تسعة رواة في كتابو شعب اإليمان.
 -4بعد الدراسة النقدية واالستقرائية لطرق الحديث تبين أن ىذه األحاديث كاآلتي :

أ -األحاديث  ( :األول والثاني والرابع والسادس) انفرد المتروكون بيا وليا شواىد ضعيفة ال
تقوي الحديث .ب -الحديث( :الثالث) صح موقوفا مختصرا .أما الحديث المرفوع فيو ضعيف

جدا ولو شاىد ضعيف .ج -األحاديث ( :الخامس والسابع والتاسع) انفرد بيا المتروكون وليس
ليا شواىد بمعناىا تقوييا .والحديث التاسع منيا كانو موضوع .د -الحديث( :الثامن) روي من

ثالث طرق ،صح منيا اثنان ،والطريق الثالث فيو أحد المتروكين ،فالحديث صح بمجموع طرقو

واهلل أعمم.

( )1ذكره ابن حبان في الثقات/9 :الترجمة.)15619( :
( )2قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2899( :ضعفو أبو داود :وقال أبو حاتم :صدوق ليس بالمتين).
وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب :الترجمة( :)3522( :صدوق يغمط).

( )3قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)781( :صدوق) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)936( :ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفو شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاىد).
( )4قال الذىبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1866( :احد االعالم) .وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التيذيب:
الترجمة( :)2278( :ثقة ثبت فقيو).

( )5أخرجو من ىذا الوجو :ابن عدي في الكامل . 461/8 :والبييقي في شعب اإليمان :فصل في المكافأة
بالصنائع/11 :ح(.)8726
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القرآن الكريم

المصادر والمراجع

 .1أحوال الرجال ألبي إسحاق إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني (ت259ىـ) ،تحقيق عبدالعميم عبدالعظيم
البستوي ،حديث أكادمي ،فيصل آباد ،باكستان( ،د .ط ،د .ت).

 .2األنساب ألبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي (ت562ىـ) ،تحقيق عبدالرحمن
بن يحيى المعممي اليماني ،مجمس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،ط1382( ،1ىـ1962-م).
 .3البداية والنياية ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (ت774ىـ) ،تحقيق عبداهلل بن
عبدالمحسن التركي ،دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1424( ،1ىـ2663-م).
 .4تاريخ ابن معين برواية الدوري ليحيى بن معين بن عون المري موالىم البغدادي (ت233ىـ) ،تحقيق الدكتور
أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العممي واحياء التراث اإلسالمي ،مكة المكرمة ،ط1399( ،1ىـ–1979م).

 .5تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ألبي عبداهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي
(ت748ىـ) ،تحقيق عمر عبدالسالم التدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1413( ،2ىـ1993-م).
 .6التاريخ الكبير ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري (ت256ىـ) ،دائرة المعارف العثمانية ،حيدر
آباد ،الدكن ،بمراقبة محمد عبد المعيد خان.

 .7تاريخ بغداد ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463ىـ) ،تحقيق الدكتور بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422( ،1ىـ2662-م).
 .8تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ىـ) ،تحقيق أبو
قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة( ،د .ط ،د .ت).

 .9تذكرة الموضوعات لمحمد طاىر بن عمي الصديقي اليندي الفتني (ت986ىـ) ،المطبعة المنيرية ،ط1
(1343ىـ).
 .16تقريب التيذيب ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت852ىـ) ،تحقيق محمد
عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ط1466( ،1ىـ–1986م).

 .11تمخيص المتشابو في الرسم ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463ىـ) ،تحقيق سكينة
الشيابي ،طبع طالس لمدراسات والترجمة والنشر ،دمشق ،ط1985( ،1م).
 .12تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة لعمي بن محمد بن عمي ،المعروف بابن عراق الكناني
(ت 963ىـ) ،تحقيق عبدالوىاب عبدالمطيف وعبداهلل محمد الصديق الغماري ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط،1

(1399ىـ).

 .13الثقات ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البستي (ت354ىـ) ،طبع دائرة المعارف العثمانية ،حيدر
آباد ،الدكن ،اليند ،ط1393( ،1ىـ1973-م) ،بمراقبة الدكتور محمد عبدالمعيد خان.
 .14الجرح والتعديل ألبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظمي الرازي ،المعروف بابن أبي حاتم
(ت327ىـ) ،طبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن.

 .15سنن ابن ماجو ألبي عبداهلل محمد بن يزيد القزويني (ت273ىـ) ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب
العربية ،فيصل عيسى البابي الحمبي.
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 .16سنن أبي داود ألبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاني (ت275ىـ) ،تحقيق محمد محيي
الدين عبدالحميد ،طبع المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
 .17السنن الكبرى ألبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني النسائي (ت363ىـ) ،تحقيق حسن عبدالمنعم
شمبي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1421( ،1ىـ2661-م).

 .18سير أعالم النبالء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (ت748ىـ) ،تحقيق مجموعة من
المحققين بإشراف شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1465( ،3ىـ1985-م).
 .19شذرات الذىب في أخبار من ذىب لعبدالحي بن أحمد بن محمد ،ابن العماد العكري الحنبمي (ت1689ىـ)،
تحقيق محمود األرناؤوط ،وعبدالقادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،ط1466( ،1ىـ1986-م).

 .26الضعفاء الصغير ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري (ت256ىـ) ،تحقيق محمود
إبراىيم زايد ،دار الوعي ،حمب ،ط1396( ،1ىـ).
 .21الضعفاء الكبير ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيمي المكي (ت322ىـ) ،تحقيق عبدالمعطي
أمين قمعجي ،دار المكتبة العممية ،بيروت ،ط1464( ،1ىـ1984-م).

 .22الضعفاء والمتروكون لعمي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت385ىـ) ،تحقيق الدكتور عبدالرحيم محمد
القشقري ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،ج( ،)2-1عدد (1463( )66-59ىـ) ،ج( ،)3عدد (-63
1464( ،)64ىـ).
 .23طبقات الحفاظ لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي (ت911ىـ) ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1463( ،1ىـ).

 .24طبقات الشافعية لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشيبي الدمشقي ،ابن قاضي شيبة
(ت851ىـ) ،تحقيق الدكتور عبدالعميم خان ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1467( ،1ىـ).
 .25الطبقات الكبرى ألبي عبداهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي موالىم البصري البغدادي (ت236ىـ) ،تحقيق محمد
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1416( ،1ىـ1996-م).

 .26فضائل القرآن ألبي عبيد القاسم بن سالم بن عبداهلل اليروي البغدادي (ت224ىـ) ،تحقيق مروان العطية ،ومحسن خرابة،
ووفاء تقي الدين ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،ط1415( ،1ىـ1995-م).
 .27الكامل في التاريخ لعمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ،المعروف بابن األثير
(ت636ىـ) ،تحقيق عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1417( ،1ىـ1997-م).
 .28كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبداهلل كاتب جمبي القسطنطيني ،المعروف بحاجي خميفة
(ت1667ىـ) ،مكتبة المثنى ،بغداد1941( ،م).

 .29لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن عمي ،المعروف بابن منظور األنصاري الرويفعي (ت711ىـ) ،دار
صادر ،بيروت ،ط1414( ،3ىـ).
 .36المؤتمف والمختمف ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت385ىـ) ،تحقيق موفق بن
عبداهلل بن عبدالقادر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1466( ،1ىـ1986-م).

 .31المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البستي
(ت354ىـ) ،تحقيق محمود إبراىيم زايد ،دار الوعي ،حمب ،ط1396( ،1ىـ).
 .32مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ألبي الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي (ت867ىـ) تحقيق
حسام الدين القدسي ،طبع مكتبة القدسي ،القاىرة1414( ،ىـ1994-م).
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 .33المصنف في األحاديث واآلثار ألبي بكر ابن أبي شيبة عبداهلل بن محمد بن إبراىيم بن عثمان العبسي
(ت235ىـ) ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1469( ،1ىـ).
 .34المصنف ألبي بكر عبدالرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت211ىـ) ،تحقيق حبيب الرحمن
األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1463( ،2ىـ).

 .35المعجم الكبير ألبي القاسم سميمان بن أحمد بن أيوب المخمي الشامي الطبراني (ت366ىـ) ،تحقيق حمدي بن
عبدالمجيد السمفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاىرة ،ط1415( ،2ىـ1994-م).
 .36معرفة الثقات من رجا ل أىل العمم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاىبيم وأخبارىم ألحمد بن عبداهلل بن صالح

العجمى الكوفي (ت261ىـ) ،تحقيق عبدالعميم عبدالعظيم البستوي ،مكتبة الدار ،المدينة المنورة (1465ىـ–

1985م).
 .37المنتظم في تاريخ األمم والمموك ألبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (ت597ىـ)،
تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،ومصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1412( ،1ىـ1992-م).

 .38الموضوعات ألبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (ت597ىـ) ،تحقيق عبدالرحمن
محمد عثمان ،المكتبة السمفية ،المدينة المنورة ،ط1386( ،1ىـ1388-ىـ).
 .39ميزان االعتدال في نقد الرجال ألبي عبداهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي (ت748ىـ)،
تحقيق عمي محمد البجاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1382( ،1ىـ1963-م).
 .46نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار لمحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقالني (ت852ىـ) ،تحقيق حمدي
عبدالمجيد السمفي ،دار ابن كثير ،ط1429( ،2ىـ2668-م).

 .41النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ألبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبداهلل الظاىري
الحنفي (ت874ىـ) ،طبع و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر.
 .42وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ،ابن خمكان
البرمكي اإلربمي (ت681ىـ) ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.

 .43البييقي وموقفو من اإللييات ،أطروحة دكتوراه ألحمد بن عطية بن عمي الغامدي ،كمية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،ط1423( ،2ىـ2662-م).
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