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ABSTRAK  

 
Kajian ini membincangkan tentang para perawi Sahih Muslim yang ditohmah 

sebagai ahli bid’ah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafiz Ibn Hajar dalam 
karyanya Hady al-Sari dan al-Hafiz al-Suyuti dalam karyanya Tadrib al-Rawi. Kajian 
juga menumpukan kepada riwayat-riwayat mereka dalam Sahih Muslim, para perawi 
yang disebutkan di dalam kitab Taqrib al-Tahzib tetapi tidak disebutkan oleh al-Hafiz 
Ibn Hajar dalam Hady al-Sari dan tidak disebutkan oleh al-Suyuti dalam Tadrib al-
Rawi. Penulis juga menjelaskan secara ringkas riwayat hidup Imam Muslim dan kitab 
Sahih-nya, menghuraikan pengertian bid’ah dan pembahagiannya, dan pandangan para 
ulama dalam masalah tersebut. Kemudian kajian difokuskan pada hal ehwal para perawi 
yang ditohmah sebagai ahli bid’ah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafiz Ibn 
Hajar dalam karyanya Hady al-Sari dan al-Hafiz al-Suyuti dalam karyanya Tadrib al-
Rawi serta pandangan para ulama dari segi jarh dan ta’dil. Penulis juga turut mengkaji 
riwayat-riwayat mereka dan mentakhrijnya daripada kitab-kitab hadith induk dengan 
menjelaskan faktor yang menyebabkan Imam Muslim memasukkan riwayat mereka ke 
dalam karyanya, Penulis kemudian mengkaji para perawi yang disebutkan oleh Ibn 
Hajar dalam kitab Taqrib al-Tahzib yang tidak disebutkan di dalam kitab Hady al-Sari 
dan Tadrib al-Rawi serta pandangan para ulama tentang mereka berdasarkan ilmu jarh 
dan ta’dil, tanpa menghuraikan riwayat-riwayat mereka dan hanya menyebutkan 
potongan riwayatnya serta kedudukannya di dalam Sahih Muslim. Kajian ini mendapati 
bahawa  para perawi tersebut  yang dimuat oleh Imam Muslim dalam Sahih-nya 
hanyalah sebagai riwayat syawahid dan mutaba’ah dan jarang disebutkan pada bahagian 
hadith utamanya. Beliau menyertakan syawahid dan mutaba’ah tersebut kerana tujuan 
tertentu seperti untuk mencapai sanad yang tinggi, jelas periwayatannya secara 
pendengaran, menjelaskan beberapa redaksi ayat yang dijadikan dasar hukum atau 
tujuan lain sebagaimana yang telah dihuraikan oleh penulis dalam kajian ini. Adapun 
tohmahan mereka sebagai ahli bid’ah, bukanlah bid’ah yang menjerumuskan seseorang 
ke lembah kekafiran. Justeru  kitab Sahih Muslim dan Sahih al-Bukhari tetap kekal 
sebagai kitab yang paling sahih setelah al-Quran. 
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ABSTRACT  

 
This research study in detail the narrators accused of heterodoxy in Ibn 

Hajar’s “Hady Al-Sari” and Suyuti’s “Tadreeb Al-Rawi”, and whom Imam 
Muslim quoted their narrations in his “Sahih”. Also the research study in 
brief the narrators accused of heterodoxy by Ibn Hajar in “Taqreeb Al-
Tahdheeb” and are not mentioned in “Hady Al-Sari” nor “Tadreeb Al-
Rawi”. The research starts with a consise introduction about Imam Muslim 
and his great book “Al-Sahih”, then it discusses the definition of 
heterodoxy and its divisions, especially heterodoxies that hadith narrators 
had been accused with, and hadith scholars discussions and opinions of 
when a hadith by such narrator (accused of heterodoxy) is accepted and 
when it is not. Then the research discusses in detail the narrators accused of 
heterodoxy in Ibn Hajar’s “Hady Al-Sari” and Suyuti’s “Tadreeb Al-Rawi” 
and hadith scholars opinions of validating and invalidating of such 
narrators,  and also study the narrations of these narrator in major books of 
hadith, in addition the research study in brief the narrators accused of 
heterodoxy by Ibn Hajar in “Taqreeb Al-Tahdheeb” and are not mentioned 
in “Hady Al-Sari” nor “Tadreeb Al-Rawi” and hadith scholars opinions of 
validating and invalidating of such narrators “Jarh and Ta’deel”. It was 
evident that Imam Muslim quoted the narration of such narrators mostly in 
Follow-ups “Mutaba’at” and Attestations “shawahid” and seldom in the 
main text.  However, the researcher found that Imam Muslim quoted theses 
narrations due to a specific proposes like: ascending chain of transmission 
“Isnad ‘ali”, direct indication of hearing the hadith, different hadith 
wording …etc. The researcher found the heterodoxies of such narrators 
were of minor nature and never reached the apostate level, and it does not 
affect the general rule that Al-Sahih of Imam Muslim is parallel with Sahih 
Al-Bukhari as the most trusted books after Al-Quran Al-Kareem. 
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  ملخص البحث

  
الرواة الذين اموا ببدعة يف صحيح اإلمام دراسة أحوال إن هذا البحث يدور حول 

مسلم ممن ذكرهم احلافظان ابن حجر والسيوطي رمحهما اهللا تعاىل يف كتابيهما هدي 
الرواة الذين  وكذلك دراسة أحوال ،روايام يف الصحيحدراسة الراوي؛ والساري وتدريب 

التهذيب ومل يذكرهم احلافظان  تقريبكتابه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف  ذكرهم
دون ، ابن حجر والسيوطي رمحهما اهللا تعاىل يف كتابيهما هدي الساري وتدريب الراوي

وبناًء على ذلك قمت بذكر ترمجة يسرية خمتصرة  - طلباً لالختصار  -دراسة مرويام 
لإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل وكتابه الصحيح؛ مث تعريف البدعة وأقسامها مقتصرة على بيان 

مث  ،كما بينت حكم رواية املبتدع وأقوال العلماء يف ذلك ،البدع الذين ام بعض الرواة ا
والذين ذكرهم احلافظان ابن حجر والسيوطي الرواة املتهمني ببدعة كانت الدراسة ألحوال 

وأقوال العلماء فيهم من حيث رمحهما اهللا تعاىل يف كتابيهما هدي الساري وتدريب الراوي 
 ،ديثكتب احلأمهات دراسة مرويام وخترجيها من كذلك و ،وحتليل ذلكاجلرح والتعديل 

ذكرهم الرواة الذين سة أحوال درامث  ،مع بيان سبب إخراج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل هلم
احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف كتابه تقريب التهذيب ومل يذكرهم احلافظان ابن حجر 
والسيوطي رمحهما اهللا تعاىل يف كتابيهما هدي الساري وتدريب الراوي وأقوال العلماء 

ذكر أطراف ب فيهم من حيث اجلرح والتعديل وحتليل ذلك، دون دراسة مرويام واالكتفاء
وقد توصلت إىل أن اإلمام مسلم  ،مرويام ومكاا من صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل

  وقلما خيرج هلم يف األصول. ،رمحه اهللا تعاىل إمنا أخرج هلؤالء الرواة يف املتابعات والشواهد
صفة  -مثل علو اإلسناد  ،ومع إخراجه هلم يف املتابعات والشواهد فهو ألغراض حديثية

وغري . .. ،أو بيان تغاير األلفاظ اليت تبىن عليها األحكام ،أو التصريح بالسماع - أو عدداً
ال يصل إىل  ،وأن ما اموا به من البدعة ،ذلك مما هو مشار إليه يف مواضعه خالل البحث

أصح الكتب بعد كتاب اهللا  - معه وصحيح البخاري  -الصحيح  هفيبقى كتاب ،حد الكفر
  تعاىل.

  مث ذيلت الدراسة باخلامتة اليت تضمنت أهم النتائج والتوصيات
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  شكر وعرفان

  
الذي مهما محده اإلنسان وشكره يبقى عاجزاً  ،الشكر كل الشكر هللا سبحانه وتعاىل

  فلله سبحانه وتعاىل عظيم احلمد وجزيل الشكر. ،عن شكره حق الشكر
  ان واملعروف.ومن شكر اهللا سبحانه وتعاىل شكر أهل الفضل واإلحس

سيدنا  ،ولذا فشكري موصول بعد شكر اهللا تعاىل ومحده إىل حبيبه ومصطفاه من خلقه
  فجزاه اهللا تعاىل عنا خري ما جزى نبياً عن أمته. ،rوقرة أعيننا املصطفى 

وسيديت  ،مث إىل من لوالمها بعد اهللا تعاىل ما سطرت حرفاً: فضيلة سيدي ووالدي
  رمها ومتعهما بالصحة والعافية.أطال اهللا يف عم ،ووالديت

  .والدا زوجي أطال اهللا يف عمرمها ومتعهما بالصحة والعافيةوكذلك 
الذي لوال دعمه وتشجيعه يل ما مضيت قدماً يف مشواري  ،وإىل زوجي الفاضل

  العلمي.
خويت وأخوايت وأوالدي وكل من له حق علي وكل من علمين حرفاً أتوجه إوإىل 

  ميل.بالشكر والعرفان باجل
وإىل مشريف الدكتور فيصل  ،ومعهم مجيعاً أتوجه بالشكر اخلالص البالغ إىل جامعة ماليا

  من خالل هذا البحث. rإلتاحة هذه الفرصة خلدمة سنة رسول اهللا  ،بن أمحد شاها
  أن يقدرين على رد اجلميل.تعاىل وأسال اهللا  ،فلكم مين كل شكر وتقدير
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  داءـــهإ

  
  وقدويت املثلى. ،مثلي األعلىإىل  أهدي عملي هذا

  إىل من زرعا يفَّ حب اخلري والعلم واإلتقان والتفوق.
  وعلماين طريق اهلداية. ،إىل من أرشداين إىل الصواب

  إىل سليلي اد والنسب األعلى.
  وسيديت ووالديت. ،إىل أغلى من يف الوجود: سيدي ووالدي

   أكمل مشواري العلمي.الذي لواله بعد اهللا تعاىل مل ،وإىل زوجي الفاضل
  ...ولكل طالب علم شرعي

  أهدي هذا اجلهد املتواضع.
  والسماح والرضا. ووطلباً للعف ،اعترافاً باجلميل
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  املقدمة

  

وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا وموالنا حممد؛ وعلى آله  ،احلمد هللا رب العاملني
 وبعد: ،وصحبه أمجعني

  .)1(}الفضل العظيموخيتص برمحته من يشاء واهللا ذعز وجل: {فقد قال اهللا 

كما يف  -   يكن ليكل مسؤولية حفظه لعبادهومل ،لقد تكفل اهللا تعاىل حبفظ هذا الدين
الذي تكفل حبفظه إىل قيام الساعة دليالً على أنه لن يقبل  ولكنه تعاىل ه - الديانات السابقة

  غريه.

  .)2(}لنا الذكر وإنا له حلافظونإنا حنن نزقال اهللا عز شأنه: {

كان أبرزها احلفظ  ،وقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل هلذا احلفظ مظاهر وأشكاالً متعددة
والتطبيق الدقيق مث النقل من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم ملا يتلقونه من احلبيب 

هواه غري  كانوأ ،واإلنكار الشديد على كل من خالفهما -  كتاباً وسنة - rاملصطفى 
  ... إخل. ،rموافق ملا جاء به 

أما الكتاب الكرمي فقد هيأ اهللا سبحانه وتعاىل له أبا بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه 
مث تاله عثمان بن  ،حيث قام جبمعه من الصدور إىل السطور ليبقى خالداً إىل قيام الساعة

  ن.عليه اآل وعلى ما ه ،عفان رضي اهللا عنه فكتبه يف املصاحف

حيث جاء التابعون بعد  ،وأما السنة املطهرة فقد هيأ اهللا سبحانه وتعاىل هلا جهابذة األمة
والرد  ،فاشتركوا مجيعاً يف الدفاع عنها ،وكذا من بعدهم ،الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).74) سورة آل عمران (1(
  ).9) سورة احلجر (2(
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  على املغرضني واملشككني فيها.

طبيقهم هلا عملياً يف وت ،مع حفظهم هلا يف صدورهم - وبدأ علماؤهم يف تدوينها
مث  ،فظهرت الصحف واألجزاء ،مؤلفاتوندر عامل ليس له مؤلف أوحىت قل أ - حيام

  ... وهكذا. ،واامع ،مث املسانيد ،مث املصنفات ،املوطآت

إليها أقوال الصحابة   كتبهم األحاديث النبوية مضافاًوكان األئمة الكرام جيمعون يف
الفذ حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا تعاىل فأفرد األحاديث  حىت جاء اإلمام ،والتابعني
وألف كتاباً خمتصراً حيوي بعض ما صح عنده من  ،وميز الصحيح عن غريه ،عن غريها
مث جاء من بعده عصريه وتلميذه اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري رمحه اهللا  ،األحاديث

فكانا رمحهما اهللا تعاىل أول من صنف يف  ،لصحيحتعاىل فألف أيضاً كتاباً خمتصراً يف ا
  الصحيح ارد.

 ،ولقد كان اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل إمام زمانه بعد اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل
  ة وعلل احلديث يف أعلى املراتب.الراوييف احلفظ والضبط واإلتقان و ووه

ب اهللا تعاىل كتابا البخاري فاتفقت كلمة احملدثني على أن أصح الكتب بعد كتا
  ومسلم.

كما اتفقت كلمة احملدثني على أن أعلى درجات احلديث الصحيح: ما اتفق عليه 
  مث... ،مث ما رواه مسلم - عند اجلمهور - مث ما رواه البخاري ،الشيخان

  حيث قال احلافظ العراقي رمحه اهللا تعاىل:

ــا ــع الصــحيح مرويهم   وأرف
  فشرط اجلعفي ،شرطهما حوى

  

ــاري  ــا ،مث البخ ــلم فم   فمس
  فشـرط غـري يكفـي    ،فمسلم

 

وأما ما انتقد عليهما فلم  ،كما اتفقوا على أن كل حديث فيهما فقد جتاوز القنطرة
 خيرجه عن مرتبة الصحيح.
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فمنذ زمن مصنفيهما والكتابان يزدادان  ،كما أن األمة قد تلقت هذين الكتابني بالقبول
  مكانة يف نفوس املسلمني.

  

  البحث: مشكلة

لقد عاب بعض النقاد كاحلافظان ابن حجر والسيوطي رمحهما اهللا تعاىل إخراج اإلمام 
  حيث جعلوا ذلك قادحاً لكتابه. ،ببدعةمسلم رمحه اهللا تعاىل موعة من الرواة ممن اموا 

ألن هذا يتناىف مع ما اشترطه اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل من كونه ال خيرج يف كتابه 
عدالته فيلزم منه تضعيف  طعن يف وواام راوي احلديث بالبدعة ه ،حديثاً صحيحاًإال 

واعلم وفقك اهللا أنّ "مسلم رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة صحيحه: قال اإلمام ، كما مروياته
وسقيمها وثقات الناقلني هلا من ات الراويأحد عرف التمييز بني صحيح  الواجب على كُلِّ

وأن يتقي منها ما  ،يروي منه إال ما عرف صحة خمارجه والستارة يف ناقليه : أن الاملتهمني
  .)3(»واملعاندين من أهل البدع التهمأهل  كان منها عن

  تكمن أهم تساؤالت البحث يف األسئلة التالية:لذا 

 ما سبب إخراج اإلمام مسلم هلؤالء الرواة يف كتابه؟ وقد اشترط رمحه اهللا تعاىل -1
  إخراج الصحيح جمرداً عن غريه يف كتابه.

هل إخراجه رمحه اهللا تعاىل هلؤالء الرواة قادح يف كتابه؟ لضعف أحاديثهم، أم أنه  -2
 توثيق هلم ألن كل حديث يف الصحيحني قد جتاوز القنطرة وال ينظر حلاله؟

ة عن الراويهل خرج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل عن ضوابط أهل الصناعة يف  -3
 ملبتدعة؟.ا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: حممد فؤاد عبد قيق، حتrاملسند الصحيح بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا ، (د. ت)، مسلم بن احلجاج، النيسابوري )3(
  .8/ 1، (د. ط)، دار إحياء التراث العريب :الباقي، بريوت
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  سبب اختيار موضوع البحث:

. الرغبة يف دراسة أي جانب مل خيدم يف الكتب الستة، لكوا زاخرة بكنوز العلم، مما 1
  يصقل شخصية الباحثة، ويغذي الفكر العلمي السليم، يف وقت قصري نسبياً.

مته كثرة الكتب واملصنفات اليت خدمع  -  صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل . كون2
 .نباطات علمية ميكن استخراجها منهالست قابل -

، وأا اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل للرواة املتهمون ببدعة  أسباب إخراجإيضاح . 3
ة عنهم، وأن الراويمجيعاً ال خترج عن ضوابط أهل الصناعة، وأنه رمحه اهللا تعاىل معذور يف 

  الصحاح. مرويام يف الصحيح ال خترج أبداً عن كوا من

  

  أمهية البحث:

  ما يلي :تكمن أمهية البحث في

ة عن أهل البدع واألهواء (بشروطها املعروفة الراويإثبات منهج علماء احلديث يف  ـ
لدى أهل هذا الفن)، ما دامت توافرت لديهم غلبة الظن على صحة نسبة هذا احلديث إىل 

  .rرسول اهللا 

 صحيح مسلم هي يف درجة احلديث إثبات أن هذه املرويات عن املبتدعة يف ـ
الصحيح، وال ترتل عن هذه الرتبة خصوصاً مع توافر طرق احلديث األخرى من غري هذا 

  معلوم. الطريق، ألنه ال حيكم على احلديث إال جبمع طرقه كما هو

  

  حدود البحث:

لقد أفرد احلافظُ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة كتابه فتح الباري (هدي 
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هؤالء الرواة  )5(وكذا اإلمام السيوطي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه (تدريب الراوي) )4(ري)السا
  يف الصحيحني. ببدعةالذين اموا 

  وهؤالء الرواة منهم من أخرج له الشيخان يف صحيحيهما.

  ومنهم من أخرج له البخاري رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه.

   صحيحه.ومنهم من أخرج له مسلم رمحه اهللا تعاىل يف

انفرد اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل وعلى هذا فإنين سأجعل حبثي يف استقصاء حال من 
  باإلخراج له يف صحيحه عن اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل.

ة الراويوال من انفرد البخاري ب ،ة عنهالراويمبعىن أنين ال أذكر من وافقه البخاري يف 
  عنه.

وهل يطعن يف عدالتهم وقبول  ،وصحة نسبة ما قيل فيهم ،حيث سأنظر فيما قيل عنهم
  .دراسة حتليلية مرويام يف الصحيح دراسةوأخرياً  ،روايتهم

الرواة الذين فات احلافظان ابن حجر والسيوطي رمحهما اهللا تعاىل حال كما سأذكر 
من خالل االستقراء وعددهم  ،التهذيب وذكرهم احلافظ ابن حجر يف تقريب ،ذكرهم

روايام يف الصحيح دون دراستها لئال يطول أطراف أذكر سو ،احد وثالثون راوياًو
   .البحث

 

  أهداف البحث:

انفرد اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل الذين و ،بيان حال الرواة املتهمني بالبدعة - 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب الدين اخلطيب، مقدمة فتح الباريهدي الساري هـ)،  1379ابن حجر، أمحد بن علي، ( )4(
  .460 -  1/459عرفة، بريوت: دار امل

، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار يف شرح تقريب النواويتدريب الراوي السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، (د. ت)، ) 5(
  .329 - 328/ 1طيبة، (د. ط)، 
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  .باإلخراج هلم

  .إظهار السبب الذي دفع اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل لإلخراج هلم - 2

اليت وضعها علماء ضوابط العن مل خيرج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل إثبات أن  - 3
  .ة عن املبتدعةالراوييف احلديث 

إثبات صحة األحاديث اليت يرويها اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ويف رواا راو  – 4
  متهم بالبدعة.

  

  منهج البحث:

  :يذلك وفقاً ملا يلاتبعت الباحثة املنهج االستقرائي التحليلي، و

لقد اقتصرت الدراسة على الرواة الذين اموا ببدعة وانفرد اإلمام مسلم رمحه اهللا  -1
تعاىل باإلخراج هلم، ولن تتعرض للرواة الذين وافق مسلم البخاري رمحهم اهللا تعاىل 

  باإلخراج هلم أوالذين انفرد اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل باإلخراج هلم.
  العامة يف الفصل األول هي االختصار، لتوفر ترمجة اإلمام مسلم يف اآلفاق.السمة  -2
اختيار الرواة حمل الدراسة يتم بناًء على ما تكلَّم عليه احلافظان السيوطي وابن حجر  -3

كتاب تقريب التهذيب يف حلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ما ذكرهم ارمحهما اهللا تعاىل، مث 
 ون غريه من كتب الرجال.دوذكر اامهم ببدعة، 

لن أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث لكثرم وشهرم إضافة إىل خشية  -4
  اإلطالة.
قد يستلزم األمر دراسة بعض الرواة لدفع مة البدعة عنهم، بناًء على تصرحيات  -5

ره األئمة يف كتبهم، وذه احلال يكون عدد الرواة حمل الدراسة قابل للزيادة حسب ما تظه
 الدراسة الفعلية.

 الكتب التسعةمكتفية ب ،أمهات كتب احلديثتعتمد الطالبة يف ختريج احلديث على  -6
 .إذا وجد احلديث فيها
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آلخر  (وكذا مروياته) ختتلف من راو لقد سبق التنبيه على أن نتيجة دراسة كل راو -7
 ة عنهم.الراويحبسب أسباب اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف 

احلافظان ابن حجر والسيوطي مل يذكرهم الرواة الذين فصل الرابع يف الذكر سأ -8
عدد  ذكرفقط، وسأ اهلموحمع دراسة أوذكرهم احلافظ ابن حجر يف التقريب، ذكرهم، 
  . ، وذلك حىت ال يطول البحثدون دراستهاوأطرافها مرويام 

  التايل: وميكن إمجال منهج البحث يف صلب املوضوع على النحو

لفصل الثالث الرواةَ سرداً، مع ترمجة يسرية خمتصرة لكل راو، مث أشري يف سأسرد يف ا
األحاديث اليت  درسمرتبني أجبدياً ضمن كل بدعة، مث أ، احلاشية إىل مصادر ترمجته املشهورة

رووها يف الصحيح حديثاً حديثاً، مث أذكر املتابعات والشواهد لكل حديث، مقدماً ما ورد 
  .مث أذكر احلكم على احلديث. -إن وجد  -ا يف الصحيحني أوأحدمه

  .، لكن دون دراسة األحاديث كما أشرت سابقاًلفصل الرابعلوكذلك احلال بالنسبة 

  

  الدراسات السابقة:

  منها على سبيل املثال:أذكر 

الذين تكلم فيهم من  ةالروا،  ه1401ة ،طلب العكايلعبد املسلطان سند  . 1
  .اجلامعة اإلسالمية ة ،املدينة املنور،صحيح مسلم 

 ة، وبالتواصل مع أحد املقربني من املؤلفولكين مل أعثر عليها حىت يف اجلامعة اإلسالمي
  أفادين بأن الرسالة مل تطبع.

  الرواة املبدعون من رجال الكتب الستةم ،  2003 حممد سعيد أمحد رسالن ،. 2

   . دابكلية اآل - جامعة املنوفية 
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أن الكتاب طبع قبل شهرين يف مصر، ومل أطلع ، ولكنه قد بلغين مل أعثر عليهاأيضاً 
  عليه لضيق الوقت.

دار ، األحاديث املنتقدة يف الصحيحنيم ، 2005، سفيان مصطفى باحو أبو .3
  الضياء 

كتاب جيد يف بابه، جدير بالقراءة للمختص، والذي يظهر أنه أتى باألحاديث  وهو
تقدها الدارقطين وغريه، وقام بدراستها وكذلك األحاديث املنتقدة على الصحيحني؛ واليت ان

  اليت ظاهرها التعارض، واهللا تعاىل أعلم.

  من الكتاب حتت عنوان: 15 -  14يقول يف صفحة 

  اجلديد يف هذا الكتاب: ما هو

  أقول اجلديد فيه من وجوه:

  األول: مجعت فيه بني عدة كتب مفردة يف نقد أحاديث الصحيحني:

  قطين يف التتبع والعللانتقاد الدار

  انتقاد اجلياين يف تقييد املهمل 

  علل صحيح مسلم البن عمار الشهيد

  غرر الفوائد اموعة يف معرفة األحاديث املقطوعة للرشيد العطار

  انتقاد ابن القطان الفاسي يف بيان الوهم واإليهام

  انتقاد املتأخرين كابن تيمية وابن القيم وغريهم

الشواهد واملتابعات قدر املستطاع لألحاديث املنتقدة دفعاً ملعرة  الثاين: حبثت عن
  الضعف عنها وذوداً عن أحاديث الصحيحني.
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وهذا مما مل يفعله يف علمي إال الرشيد العطار وابن حجر، لكنهما مل يستوعبا كل 
  األحاديث املنتقدة.

ن صحة احلديث رقطين بغض النظر عوكثريا ما يهتم ابن حجر باجلواب عن إعالل الدا
  طرق أخرى. من

الثالث: ذكرت إحصاءات هامة حول عدد األحاديث املنتقدة بإمجال، ويف كل كتاب 
  من الكتب املنتقدة.

رجال مسلم الذين ضعفهم ابن حجر يف التقريب ،  عبد اهللا حممد حسن دمفو .4
  . وروايام يف الصحيح

رتبهم عن الصدوق، حسب معايري املؤلف جزاه اهللا خرياً بالرواة الذين ترتل اختص 
احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف التقريب، ومن هؤالء من مجع مع رتبته تلك بدعة 
خالف ا أهل السنة واجلماعة، مثل: حيىي بن اجلزار العرين وعبد ايد بن عبد العزيز بن أيب 

  رواد وغريمها.

ه حيث إما يتكلمان عن نفس الشخص ففي هذه احلالة جند تشااً كبرياً بني حبثي وحبث
  .وعن رواياته 

غري أين سأتوسع يف التخريج أكثر منه، ألمشل غري الكتب الستة يف بعض األحيان، 
  حسب منهجي يف البحث.

  وخيتلف حبثي عن هذه الدراسات السابقة فيما يلي :

  ـ اختصاصه بصحيح مسلم فقط .

  ـ دراسته للروايات واملرويات .

لى الرواة املتهمون ببدعة ممن ذكرهم احلافظان ابن حجر والسيوطي ـ اقتصاره ع
  .رمحهما اهللا تعاىل ، مث الرواة الذين استدركهم احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف التقريب
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  تقسيمات البحث:

  التايل:وحيث سيكون البحث مبشيئة اهللا تعاىل مقسماً على النح

  املقدمة.

وفيه  ،رمحه اهللا تعاىل وكتابه الصحيح ومنهجه فيه اإلمام مسلم: الفصل األول
  :مبحثان

  املبحث األول: ترمجة خمتصرة لإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل.

  املبحث الثاين: التعريف بكتاب "الصحيح" ومنهج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل فيه.

  وفيه ثالثة مباحث: ،ورواية من اتصف ا ،الفصل الثاين: البدعة

  األول: تعريف البدعة.املبحث 

  .البدع أقساماملبحث الثاين: 

  املبحث الثالث: حكم رواية املبتدع.

الرواة املتهمون ببدعة ممن ذكرهم احلافظان السيوطي وابن حجر : الفصل الثالث
  أربعة مباحث:وفيه ، رمحهما اهللا تعاىل وروايام يف الصحيح

  .رواة الشيعة ومروياماملبحث األول: 

  .رواة القدرية ومرويامالثاين:  املبحث

  .رواة الناصبة ومرويام: الثالثاملبحث 

  .رواة املرجئة ومرويام: الرابعاملبحث 
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ابن حجر رمحه اهللا تعاىل الذين اموا ببدعة وذكرهم احلافظ الرواة الرابع: الفصل 
ف أطراو، لكن مل يكن هلم ذكر يف هدي الساري أو تدريب الراوي، يف التقريب

  مخسة مباحث:وفيه  ،رويام يف الصحيحم

  الرواة الذين اموا بالتشيع وأطراف مروياماملبحث األول: 

  الرواة الذين اموا بأم من اخلوارج وأطراف مروياماملبحث الثاين: 

  الرواة الذين اموا بالقدر وأطراف مرويام: الثالثاملبحث 

  وا بالنصب وأطراف مرويامالرواة الذين ام: الرابعاملبحث 

  املبحث اخلامس: الرواة الذين اموا باإلرجاء وأطراف مرويام

  .والتوصيات وهي تتضمن أهم نتائج البحث ،اخلامتة

كما أسأله جل شأنه أن جيعل ما أكتبه  ،وأساله العون والقوة ،وأستعني باهللا تعاىل
 ،وأن جيعل له القبول يف األرض ،منقوص وأن يتقبله مين كامالً غري ،خالصاً لوجهه الكرمي

  إنه القادر على كل شيء. ،وحيصل منه النفع املقصود

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

  

  الباحثة

  زينب بنت فيصل عبد اهللا مساليت

  املدينة املنورة
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  :ولالفصل األ
  اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل وكتابه الصحيح ومنهجه فيه

  :وفيه مبحثان
  

  املبحث األول: ترمجة خمتصرة لإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل.

  ومنهج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل فيه. "الصحيح"املبحث الثاين: التعريف بكتاب 
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  :املبحث األول
  تعاىل ترمجة خمتصرة لإلمام مسلم رمحه اهللا

  

 أوالً: امسه ونسبه:

مسلم بن احلجاج بن مسلم  ،احلسني واإلمام الكبري احلافظ اود احلجة الصادق أب وه
  .)6(بن ورد بن كوشان القشريي النيسابوري

  .)8(عريب صليبة) ،النيسابوري الدار واملوطن ،:(القشريي النسب)7(قال ابن الصالح

من بين قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن  ،ألصلفاإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل عريب ا
ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن  ووصعصعة ه )9(صعصعة

  .)10(قيس عيالن بن مضر بن نزار

  .)11(وقال الذهيب: (لعله من موايل قشري)

  

  ثانياً: والدته: 

حىت أن ابن الصالح قال:  ، تعاىلمل يرد تاريخ حمدد بالضبط ملولد اإلمام مسلم رمحه اهللا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .557/ 12)، 3ط، (الرسالة مؤسسة: بريوت ،سري أعالم النبالء) هـ1405(، حممد بن أمحدالذهيب،  )6(
. حتقيق: موفق ومحايته من اإلسقاط والسقط صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلطهـ)،  1408) ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، (7(

 .56ص، 2عبد اهللا عبد القادر، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 
انظر لص مل يلتبس به غري عريب... اخل. الصليب: اخلالص النسب، يقال: عريب صليب: أي خاومعىن صليبة: أي عريب أصيل،  )8(

 .478 ، بريوت: دار الكتاب العريب، (د. ط)، صيف ترتيب املعرباملغرب ، ناصر بن عبد السيد، (د. ت)، املطرزي
 .290 -  289، ص 1، بريوت: دار الكتب العلمية، ط مجهرة أنساب العرب)، 1983) انظر: ابن حزم، علي بن أمحد، (9(
 .48ص، جدة: دار القبلة، (د. ط)، لصحيح مسلمالنووي  ماإلما مقدمة شرحليل إبراهيم، (د. ت)، مال خاطر، خ) 10(
 .558/ 12 ،سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )11(
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وقد وجدناه  ،ومقدار عمره كثرياً ما تطلب الطالب علمه فال جيدونه ،(لكن تاريخ مولده
عبد اهللا بن البيع احلافظ يف كتاب املزكني لرواة األخبار أنه  وفذكر احلاكم أب ،واحلمد هللا

 ،اج رمحه اهللا عشية يوم األحدمسع أبا عبد اهللا بن األخرم احلافظ يقول: تويف مسلم بن احلج
ابن مخس  ووه ،ودفن يوم اإلثنني خلمس بقني من رجب سنة إحدى وستني ومائتني

  . )12(وهذا يقتضي أن مولده كان يف سنة ست ومائتني) ،ومخسني سنة

  .)13(وقال الذهيب: (قيل إنه ولد سنة أربع ومائتني)

لصالح يف حتديد تاريخ ميالد فاخلالف بني التارخيني قريب ولعل ما ذهب إليه ابن ا
  األرجح. واإلمام مسلم ه

  

  ثالثاً: نشأته وأسرته: 

فقد كان والده متصدراً لتربية  ،نشأ اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف بيت علم وجاه
: (وكان "272 ت"قال تلميذ اإلمام مسلم: حممد بن عبد الوهاب الفراء  ،الناس وتعليمهم

  .)14(ملشيخة)أبوه احلجاج بن مسلم من ا

وال  ،وال شك أن خري والده يف التعليم والتوجيه قد عم أهل بيته؛ فهم أوىل الناس خبريه
  طلب العلم والتزام حلقات التعليم.وودافع له حن ،شك أنه كان لوالده أثر عليه

ومل تسعفنا املصادر اليت ترمجت هلذا اإلمام بالصورة التفصيلية عن حياته العائلية وال عن 
وهذا يفيد أنه  ،"احلسني وأب"إال ما ورد يف مجيعها من أن كنيته  ،ه وال عن طفولتهأسرت
ولكن هل تدل هذه العبارة على أن له ولداً يدعى احلسني؟ هذا سؤال جند اإلجابة  ،تزوج

وقوله: (ومل يعقب  ،)15(عليه يف قول احلاكم: (رأيت من أعقابه من جهة البنات يف داره)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64ص، صيانة صحيح مسلم، هـ) 1408(ابن الصالح، ) 12(
 .558/ 12 ،سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ) 13(
 .10/115، )1(ط ، ، اهلند، دائرة املعارف النظاميةذيب التهذيبهـ). 1326( ، أمحد علي،ابن حجر) 14(
  .570/ 12 ،سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )15(
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  عائلة تتكون من جمموعة من البنات.وذ إذاً و؛ فه)16(ذكراً)

قال احلاكم: (حدثنا حممد  ،وزوجة اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ابنة عبد الواحد الصفار
مسعت أمحد بن مسلمة يقول: (بكرت يوماً على عبد الرمحن بن بشر يف  ،بن صاحل بن هانئ

بكر بك اليوم؟ قلت: عبد  فقال: ما ،فرأيته يف املسجد ،تزويج أخت امرأة مسلم بن احلجاج
إذا كان يف  ،فقال: ما حضرت تزوجياً قط ،الواحد الصفار سألين أن أجيئك لتزوج ابنته

فإذا قال: نعم؛  ،وقت قوهلم للخاطب: قبلت هذا النكاح وهلا من املهر عليك كذا وكذا
  .)17(قلت يف نفسي: شقيت شقاءاً ال تسعد بعده أبداً)

أمحد "ة امرأة مسلم وأهلها عنده؛ إذ أرسل تلميذاً من تالمذته فهذا اخلرب يدلنا على مكان
وظاهره يفيد  ،عند تزويج أخت امرأته "عبد الرمحن بن بشر"إىل شيخ من شيوخه  "بن سلمة

  وله مع أهله عالقة وصلة. ،أن صهره من املشاركني يف العلم

  

  رابعاً: مهنته:

يبيع فيه  ،ان له متجر خبان حممشعاش اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل من كسب يده؛ فك
  صاحب جتارة. و؛ فه)18(قال حممد بن عبد الوهاب الفراء: (كان رمحه اهللا بزازاً) ،البز

هي و -  بل كانت له أمالك وضياع وثروة بأُستواء ،ومل تقتصر مهنته على بيع البز
  وكان يعيش منها. -  تشتمل على ثالث وتسعني قرية ،كورة من نواحي نيسابور

  ويف هذا حسن اختيارمنه ملهنته لسببني: 

قال  ،ويف بيع البز فيها در عليه ثروة طائلة ،األول: كانت نيسابور آنذاك دائمة التجارة
ابن حوقل يف وصف نيسابور: (ويرتفع منها من أصناف البز وفاخر الثياب ما ينقل إىل بالد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط ، حتقيق: السيد معظم حسني، معرفة علوم احلديثم)،  1977احلاكم، حممد بن عبد اهللا، () 16(
 .52ص

  .343/ 12 ،سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ) 17(
 ، والبزاز: بائع الثياب. ،10 /115ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر )18(
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  وك لكسوته).وإليثار املل ،الشام وبعض بلدان الشرك؛ لكثرته وجودته

 ،اآلخر: تلك األمالك والضياع ساعدته على حسن استخدام الثروة اليت كانت تدرها
واتساع رحالته العلمية فيما بعد وتكرارها إىل  ،وكان هلا أثر هام يف تفرغه يف طلب العلم

  .)19(األساتذة والشيوخ والعلماء الذين تناثروا يف خمتلف األمصار واألصقاع

بل كان رمحه اهللا تعاىل حيدث الناس يف  ،عائقةً له عن تعليم الناسومل تكن التجارة 
قال احلاكم النيسابوري: (ومسعت أيب يقول: رأيت مسلم بن احلجاج حيدث خبان  ،متجره

  .)20(حممش)

  

  خامساً: طلبه للعلم:

 ،مل تتعرض أكثر املصادر اليت ترمجت لإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل إىل بدء طلبه للعلم
إال أن اإلمام الذهيب تعرض لذلك بقوله: (وأول مساعه يف  ،كان حتصيله للمعرفة؟ وكيف

فيسمع مبكة من  ،أمرد ووحج سنة عشرين وه ،سنة مثان عشرة من حيىي بن حيىي التميمي
مث  ،وأسرع إىل وطنه ،ومجاعة ،ومسع بالكوفة من أمحد بن يونس ،أكرب شيخ له وفه ،القعنيب

 ،لكنه ما روى عنه يف الصحيح شيئاً ،أكثر عن علي بن اجلعد ،لثالثنيارحتل بعد أعوام قبل ا
  ومسع بالعراق واحلرمني ومصر).

  

  سادساً: مشاخيه: 

لقد ذكر اإلمام الذهيب أن عدة شيوخ اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل اللذين أخرج هلم يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الرياض: وأثره يف علم احلديثج ومنهجه يف الصحيح ااإلمام مسلم بن احلجهـ)  1417آل سلمان، مشهور بن حسن، () 19(
  .22 /1دار الصميعي، 

  .570/ 12، م النبالءسري أعال) هـ1405(الذهيب،  )20(



 

 - 17  - 
  
 

  .)21(الصحيح (مائتان وعشرون رجالً)

  لتميمي وبشر بن احلاكم وإسحاق بن راهويه وطائفة.فقد مسع ببلده من حيىي بن حيىي ا

ورحل حلج فسمع من القعنيب وإمساعيل بن أيب أويس وعمر بن حفص بن غياث وأمحد 
  بن عبد اهللا بن يونس وسعيد بن منصور وخالد بن خداش ومجاعة.

ست سنني ومسع الكثري من إبراهيم بن موسى الفراء وحممد بن ومث رحل بعد مخس أ
مال وأمحد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وحيىي بن بشر احلريري وسعيد بن حممد مهران اجل

اجلرمي وخلف بن هشام البزار وعون بن سالم وحممد بن الصباح الدواليب وداود بن 
عمروالضيب وأيب نصر عبد امللك بن عبد العزيز التمار وشيبان بن فروخ وسعيد بن 

د املسمعي البصري وحممد بن رمح وحرملة األشعثي وأيب غسان مالك بن عبد الواحوعمر
  .)22(بن حيىي وخلق سواهم

  .)23(أيضاًمن أشهر شيوخه علي بن املديين وحممد بن إمساعيل البخاري وحيىي بن معني

  

  سابعاً: تالميذه: 

  من أشهر تالميذه:

  إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه. -

  أمحد بن سلمة احلافظ. -

  أمحد بن علي القالنسي. -

  حامد أمحد بن حممد بن الشرقي. وأب -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .558/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )21(
 .17 -  13ص، الرياض: دار ابن حزم، د. ط)، جزءان عن اإلمام مسلم بن احلجاجهـ)،  1416الذهيب، حممد بن أمحد، () 22(
 .560 - 558/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )23(
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  عبد الرمحن بن أيب حامت. -

  حممد بن إسحاق بن خزمية. -

  حممد بن عيسى الترمذي. -

  مكي بن عبدان. -

  حيىي بن صاعد.

  .)24(عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين وأب -

  

  ثامناً: رحالته: 

وغريها من بلدان  ،والشام رحل اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل إىل العراق ومصر واحلجاز
  .)25(رحلة واسعة) -  يعين احلديث -  لذلك قال ابن الصالح: (رحل فيه ،العامل اإلسالمي

وقد نبه الذهيب إىل أن مسلماًمل يدخل دمشق فقال: (وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف 
يف  والظاهر أنه لقيه ،مسلماً بناًء على مساعه من حممد بن خالد السكسكي فقط"تارخيه"

  .)26(فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فال يسمع إال من شيخ واحد) ،املوسم

  

  تاسعاً: مشائله وثناء العلماء عليه: 

وليس أدل  ،ذا صرب يف الطلب والتحصيل ،كثري النشاط ،كان رمحه اهللا تعاىل عايل اهلمة
  على ذلك من كثرة رحالته لطلب العلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .562 /12) املرجع السابق 24(
 .65، صصيانة صحيح مسلم، هـ) 1408(ابن الصالح، ) 25(
 .562/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ) 26(
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وساعده  ،)27("حمسن نيسابور" -  نعت ب وكان أيضاً كثري اإلحسان إىل الناس؛ حىت
ووصفه عبد السالم املباركفوري بقوله: (لقد كان أيب  ،على ذلك أمالكه وضياعه وجتارته

بستان "ووصفه عبد العزيز الدهلوي يف  ،)28(عفيفها؛ حىت أنه مل يقبل منةً من أحد) ،النفس
وال عجب من  ،)29(شتم)وال ضرب وال  ،: (أنه ما اغتاب أحداً يف حياته - ب "احملدثني

يتصف مبا  وويضع األشياء يف مواضعها؛ فه ،ذلك؛ فإنه كان رمحه اهللا تعاىل له ملكة حسنة
ووضع لألشياء يف  ،وحسن ملكة ،وصف به أهل نيسابور من أم (أهل رئاسة وسياسة

  .)30(مواضعها)

 ،الورع والعبادةيتسم ب ،من كبار العلماء ،جليل القدر ،وكان رمحه اهللا تعاىل إماماً ثقة
  ومست مكانته. ،وعلت مرتلته ،لذلك عظم يف أعني الناس ،والعلم الواسع واالحتياط لدينه

يقف إىل جانب احلق وأهله يف الشدائد  ،وكان إىل جانب ذلك شجاعاً وفياً صدوقاً
 فلقد وقف رمحه اهللا تعاىل إىل جانب شيخه اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل ينصره ،وامللمات
ومل يبال مبا هلم من  ،متحدياً يف ذلك املوقف النبيل خصوم البخاري ،ويذود عنه ،ويؤازره

 ونفوذ.وسلطان قوة  

فمن مواقفه اليت برز فيها إباؤه وكرامته: أنه (كان يوماً يف جملس حممد بن حيىي الذهلي؛ 
ذ مسلم الرداء فوق فقال يف آخر جملسه: أال من قال باللفظ فال حيل له أن حيضر جملسنا؛ فأخ

وبعث ا  ،ومجع كل ما كان كتب منه ،وخرج من جملسه ،وقام على رؤوس الناس ،عمامته
وختلف عنه وعن  ،على ظهر محال إىل باب حممد بن حيىي؛ فاستحكمت بذلك الوحشة

  .)31(زيارته)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد 23 /2حتقيق: حممد السعيد زغلول، بريوت: دار الكتب العلمية، يف خرب من غرب، لعرب االذهيب، حممد بن أمحد، (د. ت)، ) 27(
 خراسان عامة أم أعطوا القلب والسخاء. أهل - 96/ 14كما يف السري  - وصف اجلنيد 

 .393ص ، 1، مكة: عامل الفوائد، ط سرية اإلمام البخاريهـ)،  1422املباركفوري، عبد السالم، () 28(
 .100 /1ج ، اهلند: جالندهر، (د. ط)بشرح صحيح اإلمام مسلم فتح امللهمهـ)،  1350العثماين، شبري أمحد، () 29(
، مصر: دار املقدسي، يف التعريف بأصول أنساب العرب والعجمالقصد واألمم هـ)،  1350يوسف، ( رمابن عبد الرب، أبو ع) 30(

  .31ص(د. ط)، 
، 1، حتقيق: بشار عواد معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط تاريخ بغدادم)،  2002اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي، () 31(

13/ 101.  
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   ،فهذه القصة تدل على أن اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل أخلص لعلمه كل اإلخالص

حبيث اليشتم  ،مع أدبٍ جمٍ ،صلةً وهجراً ،حباً وبغضاً ،املعيار يف مواقفه من الناس وفه
  يغتاب. وال

أما صفاته اخلَلْقية واجلسمية؛ فورد فيها قول احلاكم: (مسعت أيب يقول: رأيت مسلم بن 
يرخي طرف  ،أبيض الرأس واللحية ،احلجاج حيدث يف خان حممش؛ فكان تام القامة

  .)32(يه)عمامته بني كتف

وما بعد  ،وأما من حيث ثناء العلماء عليه فقد حظي رمحه اهللا تعاىل بثناء علماء عصره
وحباه اهللا مبرتلة عظمى يف نفوس املسلمني بسبب كتابه الصحيح الذي يعد مع  ،عصره

فمما قيل يف الثناء عليه رمحه  ،كتاب البخاري أصح وأجل كتب السنة النبوية على اإلطالق
  : اهللا تعاىل

يقدمان مسلم بن احلجاج يف معرفة  ،وأبا حامت ،قال أمحد بن سلمة: (رأيت أبا زرعة
  .)33(الصحيح على مشايخ عصرمها)

وصار  ،وقال ابن الصالح: (رفعه اهللا تبارك وتعاىل بكتابه الصحيح إىل مناط النجوم
 يؤتيه من وذلك فضل اهللا ،وغريه من العلوم ،إماماً حجةً يبدأ ذكره ويعاد يف علم احلديث

  .)34(يشاء)

 ،وأهل احلفظ واإلتقان ،وكبار املربزين فيه ،وقال النووي: (أحد أعالم أئمة هذا الشأن
واملعترف له بالتقدم فيه بال خالف عند أهل  ،والرحالني يف طلبه إىل أئمة األقطار والبلدان

  .)35(احلذق والعرفان)

مل حيصل ألحد مثله حبيث أن وقال ابن حجر: (حصل ملسلم يف كتابه حظ عظيم مفرط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،10 /115ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر ؛570/ 12، نبالءسري أعالم ال) هـ1405(الذهيب،  )32(
 .563/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )33(
  .61 ، صصيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )34(
 .10 /1، 2، طدار إحياء التراث العريب: بريوت، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392(حيىي بن شرف ، النووي )35(
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  . )36(بعض الناس كان يفضله على صحيح حممد بن إمساعيل... فسبحان املعطي الوهاب)

  وما هذه الفضائل إال غيض من فيض حبر فضائل هذا اإلمام اجلليل رمحه اهللا تعاىل.

  

  عاشراً: مصنفاته: 

وأمساء  ،إال القليلمل يصلنا منها  ،صنف اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل تصانيف عديدة
  هذه املؤلفات اليت ذكرها بعض أهل العلم هي: 

  األمساء والكىن. (ط). -1
  أفراد الشاميني. -2
  األفراد. -3
  االنتفاع بأهب السباع. -4
  أوالد الصحابة. -5
  أوهام احملدثني. -6
  التمييز. (ط). -7
  اجلامع على األبواب. -8
  بن شعيب.وحديث عمر -9

 سؤاالته ألمحد بن حنبل. -10
  الطبقات. (ط). -11
  العلل. -12
 املخضرمون. -13
 املسند الصحيح. (ط). -14
 املسند الكبري. -15
 مشايخ الثوري. -16
 مشايخ شعبة. -17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،10/ 127ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر )36(



 

 - 22  - 
  
 

 مشايخ مالك. -18
 . (ط).)37(املنفردات والوحدان -19

 

 أخرياً: وفاته: 

سنة إحدى وستني  ،اخلامس والعشرين من رجب ،تويف رمحه اهللا تعاىل عشية يوم األحد
وعمره مخس ومخسون  ،ائة ميالديةسنة مخس وسبعني ومثامنوالسادس من ماي ،ومائتني هجرية

  سنة.

مث ذكر  ،نشأ عن غمرة فكرية علمية) ،قال ابن الصالح: (وكان ملوته سبب غريب
  بإسناده إىل احلاكم قوله: مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب مسعت أمحد بن سلمة يقول: 

 فذكر له حديث مل يعرفه؛ ،عقد أليب احلسني مسلم بن احلجاج جملس للمذاكرة
وقال ملن يف الدار: ال يدخلن أحد منكم هذا البيت؛  ،وأوقد السراج ،فانصرف إىل مرتله

فكان يطلب احلديث ويأخذ  ،فقدموها ،فقال: قدموها إيل ،فقيل له: أهديت لنا سلة فيها متر
  ووجد احلديث). ،ميضغها؛ فأصبح وقد فين التمر ،مترةً مترةً

  

  . )38((زادين الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات): رمحه اهللا تعاىل احلاكماإلمام قال 

  وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء. ،اإلمام مسلم بن احلجاجتعاىل فرحم اهللا 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وليس فقط هذه مؤلفات اإلمام مسلم ألن الذهيب بعدما سردها قال: (مث 579/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )37(
 سرد احلاكم تصانيف له مل أذكرها).

 .66 -  64ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )38(
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  :املبحث الثاين
  ومنهج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل فيه "الصحيح"التعريف بكتاب 

  

  امسه وما اشتهر به:  -

فقال ما نصه: (صنفت هذا  - خارج صحيحه -  عاىلمساه اإلمام مسلم رمحه اهللا ت
   .)39(املسند الصحيح من ثالث مئة ألف حديث مسموعة)

فقال  ،ورمبا اختصر اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل االسم السابق مكتفياً باملقطع األول منه
  .)40(كما نقله عنه ابن الصالح: (ما وضعت شيئاً يف هذا املسند إال حبجة)

  ما أثبت على غالف مطبوعاته. ووه "صحيح مسلم" - اشتهر بولكن الكتاب 

  الباعث على تصنيفه والغرض منه: 

من اإلمام مسلم أن يوقفه على مجلة من األخبار املأثورة عن  )41(طلب أحد النجباء
قال  ،فأخذ يف مجع صحيحه ،يف سنن الدين وأحكامه؛ فوقع ذلك يف قلبه rرسول اهللا 

  رمحه اهللا تعاىل: 

فإنك يرمحك اهللا بتوفيق خالقك ذكرت أنك مهمت بالفحص عن تعرف  ،بعد (أما
وما كان فيها من الثواب  ،يف سنن الدين وأحكامه rمجلة األخبار املأثورة عن رسول اهللا 

باألسانيد اليت نقلت عن  ،وغري ذلك من صنوف األشياء ،والترغيب والترهيب ،والعقاب
وسألتين أن أخلصها يف  ،وقَف على مجلتها مؤلفة حمصاةأهل العلم فيما بينهم؛ فأردت أن ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .101 /13، تاريخ بغدادم)،  2002خلطيب البغدادي، (ا )39(
  .68ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )40(
احلافظ أمحد بن سلمة، صاحب مسلم وتلميذه ورفيقه يف االرحتال والطلب، ألف مسلم صحيحه استجابة لطلبه؛ فقد ذكر  ) هو41(

 له مسلم الصحيح يف كتابه). يف ترمجته: (مث مجع  186 /4 تاريخ بغداداخلطيب يف 
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مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها  -  زعمت - فإن ذلك ،التأليف بال تكرار كثري
حني رجعت إىل تدبره وما تؤول به احلال  - أكرمك اهللا - وللذي سألت ،واالستنباط هلا
وقضي  ،عزم يل عليهوأن ل ،شم ذلكوظننت حني سألتين جت ،ومنفعة موجودة ،عاقبةً حممودة

 ،قبل غريي من الناس ألسباب كثرية ،يل متامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة
   .)42(يطول بذكرها الوصف)

إذاً كان غرض اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل من تصنيف كتابه أن جيمع مجلة من األخبار 
ف املوضوعات؛ لتكون قريبة سهلة الصحاح يف سنن الدين وأحكامه وغري ذلك من صنو

من غري عناء يف البحث عن صحة  - الراغبني يف طلب احلديث - املنال من عموم الناس
قال رمحه اهللا تعاىل: (أخرجت هذا من احلديث الصحيح ليكون جمموعاً  ،احلديث وسقمه

  .)43(وعند من يكتبه عين؛ فال يرتاب يف صحتها) ،عندي

رأينا من سوء صنيع كثري ممن نصب نفسه حمدثاً فيما يلزمهم وقال أيضاً: (فلوال الذي 
وتركهم االقتصار على األحاديث الصحيحة  ،ات املنكرةالراويمن طرح األحاديث الضعيفة و

أن  ،بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم ،املشهورة مما نقله الثقات املعروفون بالصدق واألمانة
ممن  ،ومنقول عن قوم غري مرضيني ،مستنكر وء من الناس هكثرياً مما يقذفون به إىل األغبيا

وسفيان بن  ،وشعبة بن احلجاج ،مثل: مالك بن أنس ،ة عنهم أئمة أهل احلديثالراويذم 
وغريهم من األئمة؛ ملا سهل علينا  ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وحيىي بن سعيد القطان ،عيينة

من أجل ما أعلمناك من نشر القوم ولكن  ،االنتصاب ملا سألت من التمييز والتحصيل
وقذفهم ا إىل العوام الذين ال يعرفون عيوا؛  ،األخبار املنكرة باألسانيد الضعاف اهولة

(خف على قلوبنا إجابتك إىل ما سألت)44(.  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4 -  3ص  مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )42(
  .98ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )43(
  .8ص ، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )44(
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  مكان تصنيفه والزمن الذي صنفه فيه:  -

بور حبضور أصوله يف صنف اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل كتابه الصحيح يف بلده نيسا
على ما قاله  ووه ،أما الزمن الذي استغرقه فيه فليس بالقليل ،)45(حياة كثري من مشاخيه

  .)46(تلميذه أمحد بن سلمة: (كنت مع مسلم يف تأليف صحيحه مخس عشرة سنة)

  

  رواة الصحيح:  -

  يقول اإلمام ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل: 

ت روايته بإسناد متصل مبسلم مقصورة على أيب صار ،هذا الكتاب مع شهرته التامة
غري أنه يروى يف بالد املغرب مع ذلك عن أيب حممد  ،إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان
  أمحد بن علي القالنسي عن مسلم.

  واجللودي وغريمها. ،عبد اهللا حممد بن يزيد العدل ووروى الكتاب عن أيب إسحاق أب

احلسني عبد الغافر  ووأب ،أمحد بن احلسن بن بندار الرازيالعباس  ورواه عن اجللودي أب
  الفارسي وغريمها.

  عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي. وورواه فيمن رواه عن الفارسي اإلمام أب

احلسن مؤيد بن حممد بن الشيخ املقرئ أيب  وروى الكتاب عنه فيمن رواه شيخنا أب
  .)47(طابراين الطوسي مث النيسابورياحلسن علي بن احلسن بن حممد بن أيب صاحل ال

وهللا احلمد مساء  ،فعلونا فيه ،ومسعت الكتاب منه بقراءيت عليه يف معدنه نيسابور
ومعمر عن معمر إىل مؤلفه مسلم رمحه اهللا  ،بإسناد متسلسل نيسابوري عن نيسابوريوالعل

  تعاىل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/12، مقدمة فتح الباريهدي الساري هـ)،  1379ابن حجر، أمحد بن علي، () 45(
  .566/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )46(
  باختصار. 108 -  103ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )47(
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منصور رمحهم اهللا  القاسم ووأنبأنا به عن الفراوي أيضاً ابن حفيده الشيخ الزكي أب
  أمجعني وإيانا.

حممد أمحد بن علي بن احلسن بن املغرية بن عبد الرمحن  وأب وفه ،وأما القالنسي
دخلت  ،ومل أجد له ذكراً عند غريهم ،وقعت بروايته عن مسلم عند املغاربة ،القالنسي

حممد بن  كأيب عبد اهللا ،روايته إليهم من مصر على يدي من رحل منهم إىل جهة املشرق
  وغريه. ،حيىي احلذّاء التميمي القرطيب

 ،مسعوها مبصر من أيب العالء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرمحن بن ماهان البغدادي
حممد  وحدثنا أب ،حممد أمحد بن حيىي األشقر الفقيه على مذهب الشافعي وقال: حدثنا أب

حاشي ثالثة أجزاء من آخر  ،حدثنا مسلم بن احلجاج ،أمحد بن علي بن احلسن القالنسي
فإن أبا العالء بن ماهان املذكور كان يروي ذلك عن  ،أوهلا حديث اإلفك الطويل ،الكتاب

وبلغنا عن احلافظ الفاضل أيب علي احلسني بن  ،عن ابن سفيان عن مسلم ،أيب أمحد اجللودي
مر أمحد بن قال: مسعت أبا ع ،حممد الغساين وكان من جهابذة احملدثني ورئيسهم بقرطبة

يقول: مسعت أيب يقول: أخربين ثقات أهل مصر: أن أبا  -  ابن احلذّاء - يعين ،حممد بن حيىي
كتب إىل أهل مصر من بغداد: أن اكتبوا عن أيب العالء بن  ،احلسن علي بن عمر الدارقطين

  .)48(ووصف أبا العالء بالثقة والتمييز ،ماهان كتاب مسلم بن احلجاج الصحيح

  

  ديث صحيح مسلم: عدد أحا -

بناًء على اختالفهم يف عد  ،وقع اخلالف قدمياً وحديثاً يف عدد أحاديث صحيح مسلم
  واختالفهم يف عد املكررات باملتابعات والشواهد. ،األحاديث األصول دون املكررات

ويف قول أيب قريش احلافظ أليب زرعة الرازي عن اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل: (هذا 
تنصيص على عدد األحاديث األصول اليت يف  ،)49(آالف حديث يف الصحيح)مجع أربعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110 -  109ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )48(
 .402/ 12، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )49(
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أن كتابه هذا  - واهللا أعلم - فإن ابن الصالح وضح مراد أيب قريش؛ فقال: (أراد ،الصحيح
  .)50(أربعة آالف حديث أصول دون املكررات)

 ،) حديثاً من غري تكرار3303وقد بلغت حسب عد الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي (
  . )51()5771بلغ جمموعها حسب ترقيمه مع املكرر (و

إال أن الترقيم الذي وضعه الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي لألحاديث األصول يف الباب 
وعلى ضوء هذا  ،) حديثا1615ًوبتتبع عددها مفردة تبلغ ( ،دون املتابعات والشواهد

) واهللا تعاىل 7395(يكون عدد أحاديث هذا الصحيح باملكرر ومع املتابعات والشواهد 
  .)52(أعلم

  

  مسات منهجية صحيح مسلم:  -

ويف كالم له خارجهما  ،أشار اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة صحيحه ويف صلبه
ومن  ،واستنبط العلماء صفات أخرى له من صنيعه فيه ،إىل مسات منهجية عامة لصحيحه

  ذلك:

  

  أوالً: مل يستوعب يف صحيحه كل الصحيح: 

(كتاب الصالة)؛ فقال عندما سأله  ذا اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه صرح
عندي  و(ه - أي مسلم - بكر ابن أخت أيب النضر: فحديث أيب هريرة؟ فقال أبو

يعين: (وإذا قرأ فأنصتوا) فقال: لم مل تضعه ههنا؟ فقال مسلم: (ليس كل شيء  ،صحيح)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100ص ، يح مسلمصيانة صحهـ)،  1408ابن الصالح، ( )50(
 .114ص، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )51(
 .395 /1وأثره يف علم احلديث، ج ومنهجه يف الصحيح ااإلمام مسلم بن احلجهـ)  1417آل سلمان، ( )52(
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  .)53(عندي صحيح وضعته ههنا)

  

وما أسقط  ،ومل يضع فيه شيئاً إال حبجة ،: مل يضع يف صحيحه إال ما أمجعوا عليهثانياً
  منه شيئاً إال حبجة:

يدل على هذا قوله يف احلديث السابق الذكر: (ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
  .)54(إمنا وضعت ههنا ما أمجعوا عليه) ،ههنا

صحيحه أحاديث كثرية خمتلفاً  ألنه قد وضع يف ،ولكن قوله هذا رمحه اهللا تعاىل مشكل
  لكوا من حديث ممن اختلفوا يف صحة حديثه. ،يف صحتها

  قال اإلمام ابن الصالح: وجوابه من وجهني:

 ،أحدمها: أن مراده أنه مل يضع فيه إال ما وجد عنده فيه شروط الصحيح امع عليه
  وإن مل يظهر اجتماعها يف بعض األحاديث عند بعضهم.

 ،إسناداًوأراد أ نه مل يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه يف نفس احلديث متناً أ والثاين: أنه
 يف توثيق بعض رواته. وومل يرد ما كان اختالفهم إمنا ه

هل  "فإذا قرأ فأنصتوا" ،الظاهر من كالمه؛ فإنه ملا سئل عن حديث أيب هريرة ووهذا ه
  ا؟ فأجاب بالكالم املذكور.فقيل لم مل تضعه ههن ،عندي صحيح؟ وصحيح؟ فقال ه وه

إمنا وضعت ههنا ما "وقد أجاب شيخ اإلسالم البلقيين رمحه اهللا تعاىل على قوله هذا 
وحيىي  ،أربعةً: أمحد بن حنبل "ما أمجعوا عليه"بقوله: قيل: أراد مسلم بقوله:  "أمجعوا عليه
  .)55(وسعيد بن منصور اخلراساين ،وعثمان بن أيب شيبة ،بن معني

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122/ 4، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )53(
 ) املرجع السابق.54(
 .16/ 1، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )55(
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  : عرض اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل صحيحه على أيب زرعة الرازي: ثالثاً

فكل ما  ،زرعة الرازي وفقد ثبت عن اإلمام مسلم قوله: (عرضت كتايب هذا على أب
  .)56(وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته) ،أشار أن له علة تركته

  

  رابعاً: طبقات الرواة املخرج عنهم يف الصحيح: 

  مسلم رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة صحيحه:  قال اإلمام

 ،؛ فنقسمها على ثالثة أقسامr(إنا نعمد إىل جملة ما أسند من األخبار عن رسول اهللا 
  وثالث طبقات من الناس).

قال: (فأما القسم األول؛ فإنا نتوخى أن نقدم األخبار اليت هي أسلم من العيوب من 
مل يوجد يف  ،وإتقان ملا نقلوا ،ستقامة يف احلديثوأنقى من أن يكون ناقلوها أهل ا ،غريها

  وال ختليط فاحش). ،روايتهم اختالف شديد

مث قال: (فإذا حنن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس؛ أتبعناها أخباراً يقع يف أسانيدها 
على أم وإن كانوا  ،بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان؛ كالصنف املقدم قبلهم

 ،ا دوم؛ فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم؛ كعطاء بن السائبفيما وصفن
  وأضرام من حمال اآلثار ونقّال األخبار). ،وليث بن أيب سليم ،ويزيد بن أيب زياد

 ،rنؤلِّف ما سألت من األخبار عن رسول اهللا  ،ما ذكرنا من الوجوهوقال: (فعلى حن
عند األكثر منهم؛ فلسنا نتشاغل وأ ،د أهل احلديث متهمونفأما ما كان منها عن قومٍ هم عن

وعبد القدوس  ،بن خالدووعمر ،بتخريج أحاديثهم؛ كعبد اهللا بن مسورٍ أيب جعفر املدائين
أيب داود ووسليمان بن عمر ،وغياث بن إبراهيم ،وحممد بن سعيد املصلوب ،الشامي
وكذلك منِ الغالب على  ،وتوليد األخبار ،وأشباههم ممن ام بوضع األحاديث ،النخعي

  حديثه املنكر أوالغلط أمسكنا أيضاً عن حديثهم).
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )56(
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ألن حكم أهل العلم والذي نعرف  ،مث قال: فلسنا نعرج على حديثهم وال نتشاغل به
من مذهبهم يف قبول ما يتفرد به احملدث من احلديث؛ أن يكون قد شارك الثقات من أهل 

   .)57(وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم) ،ما رووا العلم واحلفظ يف بعض

باعتبار  ،لكنه اعترب الطبقتني الثالثة والرابعة واحدة ،فقد قسم الرجال إىل أربع طبقات
ومفاد كالمه رمحه اهللا أنه قسم األحاديث إىل ثالثة  ،رد حديثهما وعدم االنشغال ما

  أقسام: 

وذكر  ،واإلتقان يف النقل ،ستقامة يف احلديثأهل اال ،األول: ما رواه احلفاظ املتقنون
الدليل الذي ذهب إليه األئمة من أهل احلديث والفقه واألصول أن ضبط الراوي يعرف بأن 

 ،فإذا كانت املخالفة نادرة ،ال ختالفهم إال نادراً ،كما روى الثقات - غالباً - تكون روايته
اختل  ،وإن كثرت خمالفته ،االحتراز عنهألن ذلك ال ميكن  ،بل حيتج به ،مل خيل ذلك بضبطه

وإن  ،إن ندر مل يضر ،وكذلك التخليط يف روايته واضطراا ،ومل حيتج برواياته ،ضبطه
  فحش ردت روايته.

  وهؤالء هم الطبقة األوىل أمثال منصور واألعمش ومالك...

ب الكويف كعطاء ابن السائ ،والثاين: ما رواه املستورون املتوسطون يف احلفظ واإلتقان
 وقال أهل العلم يف احلديث: فمن مسع منه قدمياً فه ،لكنه اختلط يف آخر عمره ،التابعي الثقة

وممن مسع منه قدمياً الثوري  ،ومن مسع منه متأخراً فهم مضطرب احلديث ،صحيح السماع
  ومن السامعني أخرياً جرير وخالد بن عبد اهللا... كما قال أمحد... ،وشعبة

والثاين من  ،هم قسمان: األول املتهمون بوضع احلديث وتوليد األخبارأما الثالث: ف
  غلب عليهم املنكر والغلط.

فإذا حنن تقصينا أخبار هذا الصنف "وقد اختلف أهل العلم يف بيان معىن قوله رمحه اهللا: 
 ،"أتبعناها أخباراً يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان ،من الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .r ،1 /4املسند الصحيح بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا (د. ت)، ، مسلم بن احلجاج، النيسابوري) 57(
. 
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  وفَّى مسلم ذا الوعد أم ال؟ فهل 

بكر البيهقي رمحهما اهللا تعاىل:  وعبد اهللا احلاكم وصاحبه أب وقال اإلمامان احلافظان أب
  ."وأنه إمنا ذكر القسم األول ،إن املنية اخترمت مسلماً رمحه اهللا قبل إخراج الثاين"

ملا قاله احلاكم  ويشهد ،وقد قبل الشيوخ والناس من احلاكم هذا القول وتابعوه عليه
أن مسلماً أخرج ثالثة كتب  ،والبيهقي رمحهما اهللا تعاىل ما قاله ابن سفيان صاحب مسلم

 والثاين: يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق ،أحدها: هذا الذي قرأه على الناس ،من املسندات
  ."والثالث يدخل فيه من الضعفاء ،وأمثاهلما -  صاحب املغازي -

 ،وبينوا أن مسلماً رمحه اهللا وفّى مبا وعد ،ما قاله احلاكم وغريهوخالف بعض أهل العلم 
أتبعه بأحاديث من مل  - حديث احلفاظ ووه – وذلك أنه إن انتهى من القسم األول

وعلى رأس  ،يوصف باحلذق واإلتقان مع كوم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم
  .)58(هؤالء القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل

فإنه ذكر يف كتابه هذا أحاديث الطبقة األوىل وجعلها "لصالح رمحه اهللا تعاىل: قال ابن ا
وليس مراد مسلم  ،مث أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل املتابعة واالستشهاد ،أصوالً

وكذلك ما أشار إليه مسلم من أنه يذكر علل األحاديث  ،بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة
  .)59("هذا الكتاب يف ضمن ما أتى فيه من مجع الطرق واألسانيد واالختالفقد وفّى به يف 

  

  خامساً: شرط اإلمام مسلم يف صحيحه: 

أخذ اإلمام ابن الصالح رسم احلديث الصحيح امع على صحته من كالم اإلمام 
 شرط مسلم يف صحيحه يف نفس األمر ووه – مسلم رمحهما اهللا تعاىل يف مقدمة صحيحه

بنقل الثقة عن  ،شرط مسلم يف صحيحه أن يكون احلديث متصل اإلسناد"ال: حيث ق -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72 - 70ص (د. ط)، ، جدة: دار القبلة، مكانة الصحيحنيمال خاطر، خليل إبراهيم، (د. ت)، ) 58(
  .90ص، صيانة صحيح مسلمهـ)،  1408ابن الصالح، ( )59(
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  . )60("ومن العلة ،ساملاً من الشذوذ ،من أوله إىل منتهاه ،الثقة

فيقول يف  ،كما أن اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يشترط املعاصرة مع إمكان اللقيا فقط
أن كل  ،قدمياً حديثاً ،اتالراويخبار والقول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باأل"هذا: 

لكوما مجيعاً كانا يف  ،وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه ،رجل ثقة روى عن مثله حديثاً
 ،ة ثابتةالراويف ،أما اجتمعا وال تشافها بكالم ،وإن مل يأت يف خرب قط ،عصر واحد

مل وأ ،اوي مل يلق من روى عنهإال أن يكون هناك داللة بينة أن هذا الر ،واحلجة ا الزمة
ة على السماع أبداًحىت تكون الراويف ،فأما واألمر على اإليهام الذي فسرنا ،يسمع منه شيئاً
  . )61("الداللة اليت بينا

  

  سادساً: ما متيز به صحيح مسلم على صحيح البخاري: 

مجع  ،كونه أسهل تناوالً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به - 1
فيسهل على الطالب  ،وأورد فيه أسانيده املتعددة وألفاظه املختلفة ،فيه طرقه اليت ارتضاها

  وحيصل له الثقة جبميع ما أورده مسلم من طرقه. ،النظر يف وجوهه

وال يكرر ذلك يف أبواب خمتلفة إال  ،أنه يسوق احلديث بكامله يف الباب الواحد -  2
  نادراً.

فليس فيه ما  ،ومل ميازجه غري الصحيح ،طبة إال احلديث السردأنه ليس فيه بعد اخل -  3
  وذلك يف العناوين. ،والنصوص الفقهية ،يف البخاري من أقوال التابعني وأتباع التابعني

يف حياة كثري من  ،حبضورأصوله ،إن اإلمام مسلماً رمحه اهللا صنف كتابه ببلده - 4
خبالف اإلمام البخاري رمحه اهللا فقد  ،السياقويتحرى يف  ،فكان يتحرز يف األلفاظ ،مشاخيه

ورب حديث مسعته بالشام  ،: رب حديث مسعته بالبصرة كتبته بالشام"صح عنه أنه قال
  هلذا رمبا يعرض له الشك. "كتبته مبصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .72ص املرجع السابق) 60(
  .137 -  130 /1، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )61(
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إن اإلمام مسلماً رمحه اهللا تعاىل مل يكثر من املعلقات يف صحيحه وإمنا هي اثنا  -  5
وأغلب  ،كثري جداً وموجود يف صحيح البخاري حيث ه وا هعشر حديثاً فقط خبالف م

واكتفى بكون ذلك معروفاً عند أهل  ،هذه املعلقات قد رواها موصولة يف أصل الكتاب
  وإمنا رواها يف املتابعات والشواهد. ،احلديث

  التحري الدقيق فمن ذلك:  وومما امتاز به اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه ه - 6

وكان  ،وتقييده ذلك على مشاخيه ويف روايته ،ه بالتمييز بني حدثنا وأخربنااعتناؤ - أ
وأن حدثنا ال جيوز إطالقه إال ملا مسعه من لفظ الشيخ  ،من مذهبه رمحه اهللا الفرق بينهما

مذهب الشافعي وأصحابه ومجهور أهل العلم  ووهذا ه ،وأخربنا ملا قرئ على الشيخ ،خاصة
  احلديث.باملشرق ومذهب أكثر أهل 

كقوله حدثنا حممد بن  ،حتريه يف روايته من صحيفة مهام بن منبه عن أيب هريرة -  ب
هريرة عن  ورافع قال: قال حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر عن مهام قال: هذا ما حدثنا أب

إذا توضأ أحدكم ": rوقال رسول اهللا  ،فذكر أحاديث منها ،rحممد رسول اهللا 
  احلديث. "فليستنشق

لك ألن الصحائف واألجزاء والكتب املشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر وذ
وأراد إنسان ممن مسع  ،عند مساعها على ذكر اإلسناد يف أوهلا ومل جيدد عند كل حديث منها

فقد ذهب األكثرون إىل  ،كذلك أن يفرد حديثاً منها غري األول باإلسناد املذكور يف أوهلا
  إسحاق اإلسفراييين. وومنع األستاذ أب ،ميع معطوف على األولألن اجل ،جواز ذلك

  وقد سلك مسلم رمحه اهللا هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وحترياً وإتقاناً.

 - يعين ابن بالل - حدثنا عبد اهللا بن مسلمة: حدثنا سليمان"ومن حتريه قوله:  - ج
عن حيىي بن  ،سليمان بن بالل فلم يستجز رمحه اهللا أن يقول: -  "ابن سعيد ووه – عن حيىي
قاله منسوباً لكان خمرباً عن شيخه أنه أخربه وفل ،لكونه مل يقع يف روايته منسوباً ،سعيد
  مل خيربه. ووه ،بنسبه

مع إجياز العبارة وكمال  ،ومن ذلك احتياطه يف تلخيص الطرق وحتول األسانيد - د
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  حسنها.

به وترصيفه األحاديث على نسق يقتضيه ومما امتاز به رمحه اهللا تعاىل حسن ترتي - 7
وأصول القواعد وخفيات علم  ،ودقائق العلم ،وكمال معرفته مبواقع اخلطاب ،حتقيقه

  وغري ذلك. ،ومراتب الرواة ،األسانيد

  

  سابعاً: ومما امتاز به صحيح مسلم اعتناؤه بضبط اختالف ألفاظ الرواة:

وإن كان  ،قاال: حدثنا فالنوأ ،قال - واللفظ لفالن - كقوله: حدثنا فالن وفالن
 ،ذلك فإنه يبينهوحنوأ ،نسبهوأ ،صفة الراويوأ ،بينهما اختالف يف حرف من منت احلديث

ولكن كان خفياً  ،ورمبا كان يف بعضه اختالف يف املعىن ،ورمبا كان بعضه ال يتغري به معىن
قه ومذاهب مع اطالع على دقائق الف ،ال يتفطن له إال ماهر يف العلوم احلديثية

  .)62("الفقهاء...

  كما ميتاز صحيح مسلم بأنه ثاين مصنف يف الصحيح ارد بعد صحيح البخاري.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1/21، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي ؛94 – 90ص مكانة الصحيحنيمال خاطر، (د. ت)،  )62(
23.  
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  :الفصل الثاين
  ورواية من اتصف ا ،البدعة

  :وفيه ثالثة مباحث
  

  املبحث األول: تعريف البدعة.

  .البدع املبحث الثاين: أقسام

  املبحث الثالث: حكم رواية املبتدع.
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  ملبحث األول:ا
  تعريف البدعة

  

  :)63(تعريف البدعة لغة

  (ب د ع): أبدع الشيء اخترعه العلى مثال.

البئر استنبطها واملفعول) وبديع (للفاعل  وفه ،(بدعه) بدعاً أنشأه على غري مثال سابقو
  أحدثها.و

  بديع. وشراً فهوبدوعاً صار غاية يف صفته خرياً كان أو(بدع) بداعة و

ع بالكسر األمر الذي يكون أوالً.والبِد  

وهو: البديع  ،وإحداثه إياها ،إلبداعه األشياء ،من أمساء اهللا احلسىن والبديع املُبتدع: وه
  األول قبل كل شيء.

  واملُبتدع الذي يأيت أمراً على شبه مل يكن ابتداه إياه.

  وأبدع اهللا تعاىل اخللق (إبداعاً) خلقهم ال على مثال.

ومنه قيل للحالة  ،فعالً؛ إذا ابتدأته ال عن سابق مثالودعت الشيء قوالً أوقوهلم: أب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /1)8ط ( ،مؤسسة الرسالة :، حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، بريوتالقاموس احمليطهـ)  1426حممد بن يعقوب، (الفريوزبادي، : انظر) 63(
 /1، دار الكتب العلمية، (د. ط) - ، بريوت املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، الفيومي، أمحد بن حممد، (د. ت)، 907 – 906
)، 1، (طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  ؛62 /1، يف ترتيب املعرباملغرب ر بن عبد السيد، (د. ت)، ، ناصاملطرزي ؛38

 - 307 /20، (د. ط) ، دار اهلديةتاج العروس من جواهر القاموس(د. ت)، الزبيدي، حممد بن حممد،  ؛8 – 6 /8 ،بريوت، دار صادر
 142 ، ص، حتقيق: عبد السالم هارون وآخرون، القاهرة: دار الكتاب العريبذيب اللغةم)، 1967) األزهري، حممد بن أمحد، (313

أمحد الطناحي، بريوت:  - ، حتقيق: طاهر الزاوي النهاية يف غريب احلديث واألثرهـ) 1399(ابن األثري، املبارك بن حممد،؛ 143 –
  .106 /1املكتبة العلمية
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 ومث غلب استعماهلا فيما ه ،املخالفة: (بِدعة) وهي اسم من (االبتداع) كالرفعة من االرتفاع
 ووه ،لكن قد يكون بعضها غري مكروه؛ فيسمى بدعة مباحة ،زيادةونقص يف الدين أ

  تجاب اخلليفة عن أخالط الناس.كاح ،مصلحة يندفع ا مفسدة

أي: ما كنت أول من أرسل قد  .)64(ويف الترتيل: { قل ما كنت بدعاً من الرسل }
  أرسل قبلي رسل كثري.

  عرج.وإذا انقطعت راحلته عن السري بكالل أ ،واالستعمال أُبدع بفالن

  واجلمع البِدع. ،واالسم البِدعة ،وكل من أحدث شيئاً فقد ابتدعه

  ن السكيت قال: البِدعة كلّ محدثة.وعن اب

 وإِنَّ ،محدثَاتها الْأُمورِ شر فَإِنَّ ،الْأُمورِ ومحدثَات إِياكُم«أنه قال:  rوجاء عن النيب 
  .)65(»ضلَالَةٌ بِدعة كُلَّ وإِنَّ ،بِدعةٌ محدثَة كُلَّ

ما شهد جلنسه أصل  ووه ،ة مباحةفيسمى: بدع ،لكن قد يكون منها ما ليس مبكروه
  اقتضته مصلحة تندفع ا مفسدة.ويف الشرع أ

  والبدعة: الفعلة املخالفة للسنة.

  والبدعة يف عرف الشرع: ما يذم ملخالفته أصول الشريعة.

فما كان يف خالف ما أمر اهللا به ورسوله  ،وبدعة ضالل ،والبدعة بدعتان: بدعة هدى
r وما كان واقعاً حتت عموم ما ندب اهللا إليه وحض عليه اهللا  ،ريف حيز الذم واإلنكا وفه
وما مل يكن له مثال موجود كنوع من اجلود والسخاء  ،يف حيز املدح وفه rرسوله وأ

وال جيوز أن يكون ذلك يف خالف ما ورد الشرع  ،من األفعال احملمودة ووفعل املعروف فه
من سن سنة حسنة؛ كان له أجرها وأجر "ل: قد جعل له يف ذلك ثواباً فقا rألن النيب  ،به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9) سورة األحقاف: 64(
، 25)، ح 1، حتقيق: ناصر الدين األلباين، بريوت: املكتب اإلسالمي، (ط السنةهـ)،  1400أمحد بن عمرو، ( ابن أيب عاصم، )65(

  .16/ 1من حمدثات األمور،  rباب ذكر ما زجر عنه النيب 
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 )66("ومن سن سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل ا"وقال يف ضده:  "من عمل ا
  .rوذلك إذا كان يف خالف ما أمر اهللا به ورسوله 

  أن البدعة هي كل حمدثة على غري مثال سابق. واخلالصة:

  

  تعريف البدعة اصطالحاً:

  كقوهلم: ،إشارات تدل على تعريفها يف االصطالحوعاريف أتقدمت للبدعة بعض ت

  .)67(البدعة يف عرف الشرع: ما يذم ملخالفته أصول الشريعة

  .إمام مقال غري من ابتدعها قائلها ألن ،البدعة: سميت ،البدعة: الفعلة املخالفة للسنة

 اقتضاه مما يكن ومل ،والتابعون الصحابة عليه يكن مل الذي احملدث األمر هي: البدعة
  .)68(الشرعي الدليل

  فمفهوم البدعة يف االصطالح ال يبعد كثرياً عن معناه يف اللغة.

فيشمل  ،وليس له دليل قائم ،هي ما أحدث على غري مثال متقدم فالبدعة اصطالحاً:
  .rخالف املعروف عن النيب  ومما ه ،وخصت شرعاً باملذموم ،املذموم واحملمود

وإمالته عن  ،بإشرابه بوازع اهلوى ،لرباين عن حقيقته العلياوهي خروج باخلطاب ا
  الطريق السوي.

 ،ألا حتمل يف طياا اخلروج عن الدين الصحيح ،وتعترب البدعة رأس املفاسد كلها
دين مينعه من أن وواالستهتار بآدابه بال رادع للمبتدع من خلق أ ،وهدر أوامره ونواهيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2059/ 4العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدي أو ضاللة، كتاب ) 1017، ح () صحيح مسلم66(
  .61 /1، )1طحتقيق: عبد املعطي أمني القلعجي، احلديث، غريب م)،  1985زي، عبد الرمحن بن علي، (اجلو) 67(
  .43 /1، )، بريوت، دار الكتاب العريب1، حتقيق: ابراهيم األبياري، (طالتعريفات هـ).1405(حممد، اجلرجاين، علي بن  )68(
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  .)69(يدخل فيه ما ليس منه

  :)70(البدعة بتعريفني ،د عرف اإلمام الشاطيب رمحه اهللا تعاىلوق

يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا  ،طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية - 1
  سبحانه وتعاىل.

  وهذا على رأي من قصر البدعة على العبادات.

ما يقصد بالطريقة  يقصد بالسلوك عليها ،طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية -  2
  الشرعية.

  وهذا على رأي من أضاف إليها العادات.

بل  ،وال يعين ذلك اقتصار البدعة على األفعال ،فالبدعة من حيث تعريفها هي فعلٌ
  تدخل أيضاً يف األقوال ويف االعتقاد.

وكانت  ،صحابته الكراموأ rوجتدر اإلشارة إىل أن فعل األفعال اليت مل يفعلها النيب 
وهذا حبث  ،األفعال مندرجة حتت أصل شرعي؛ فإا ال تدخل يف مفهوم البدعة هذه

  مستفيض أحببت أن أنوه عليه.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلمام الذهيب يف ميزان االعتدال، وقد تكلم فيهم بعض النقاد من الرواة الذين وثقهم م)،  1985شحاذة، حممد إبراهيم، () 69(
  .37جدة، دار القبلة، (د. ط)، ص، حيث البدعة

  .37 /1، املكتبة التجارية الكربى: مصر، االعتصام، (د. ت)، قأبو إسحا ) الشاطيب،70(
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  املبحث الثاين:
  أقسام البدع

  

  الشيعة:

وعلى يد عبد اهللا  ،إن بدء نشوء الشيعة كان يف زمن سيدنا عثمان رضي اهللا تعاىل عنه
نتج عنه مقتل سينا عثمان رضي اهللا تعاىل  ،اًحيث شكّل حزباً سري ،وأصله يهودي ،ابن سبأ

ولكن جعلهم خمتلفني فيمن يلي  ،وكان اخلبيث قد اتفق مع أتباعه على مقتل عثمان ،عنه
 ،وحصلت معركة اجلمل، فلما بايع املسلمون سيدنا علياً رضي اهللا تعاىل عنه ،اخلالفة بعده

وقتل من  ،لي رضي اهللا تعاىل عنهفلما انتهت وانتصر سيدنا ع ،وراءها ومؤججها وكان ه
  بدأ يبث أفكاره. ،قُتل من سادات املسلمني

  :)71(فالسبئية

مث غال  ،وزعم أنه كان نبياً ،الذي غال يف علي رضي اهللا عنه ،هم أتباع عبد اهللا بن سبأ
ورفع خربهم إىل علي رضي اهللا  ،ودعا إىل ذلك قوماً من غواة الكوفة ،فيه حىت زعم أنه إله

  فأمر بإحراق قوم منهم. ،عنه

وخاف  ،مث إن علياً رضي اهللا عنه خاف من إحراق الباقني منهم مشاتة أهل الشام
فلما قُتل علي رضي اهللا عنه؛ زعم  ،فنفى ابن سبأ إىل ساباط املدائن ،اختالف أصحابه عليه

ن علياً وأ ،وإمنا كان شيطاناً تصور للناس يف صورة علي ،ابن سبأ أن املقتول مل يكن علياً
وقال: كما كذبت اليهود  ،كما صعد إليها عيسى ابن مرمي عليه السالم ،صعد إىل السماء

 ،النصارى يف دعواها قتل عيسى؛ كذلك كذبت النواصب واخلوارج يف دعواها قتل علي
كذلك القائلون بقتل علي رأوا  ،وإمنا رأت اليهود والنصارى شخصاً مصلوباً شبهوه بعيسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حجر، وانظر 236 - 233)، 2ديدة، (ط، بريوت: دار اآلفاق اجلالفرق بني الفرقم)،  1977البغدادي، عبد القاهر، () 71(
 .167 /9، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب الدين اخلطيب، بريوت: دار املعرفة، فتح الباريهـ)،  1379أمحد بن علي، (
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وأنه سيرتل إىل الدنيا وينتقم من  ،وعلي قد صعد إىل السماء ،ياً فظنوا أنه عليقتيالً يشبه عل
  أعدائه.

ومن مسع  ،والربق سوطه ،وأن الرعد صوته ،وزعم بعض السبئية أن علياً يف السحاب
  من هؤالء صوت الرعد قال: عليك السالم يا أمري املؤمنني.

  لي دون غريه.ع ووهذه الطائفة تزعم أن املهدي املنتظر إمنا ه

كان يهودياً  - وكان يعني السبئية على قوهلا -  وقد ذكر الشعيب أن عبد اهللا بن السوداء
فذكر  ،وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة ،فأظهر اإلسالم ،من أهل احلرية

 ،وأنه خري األوصياء ،rوأن علياً وصي حممد  ،هلم أنه وجد يف التوراة أن لكل نيب وصياً
فرفع  ،فلما مسع ذلك منه شيعة علي قالوا لعلي: إنه من محبيك ،كما أن حممداً خري األنبياء

  مث بلغه عنه غلوه فيه فهم بقتله. ،وأجلسه حتت درجة منربه ،علي قدره

 ،فلما خشي من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتنة الىت خافها ابن عباس؛ نفامها إىل املدائن
وقال هلم ابن السوداء: واهللا لينبعن لعلي يف  ،عد قتل علي رضي اهللا عنهفافتنت ما الرعاع ب

  ويغترف منهما شيعته. ،واألخرى مسناً ،مسجد الكوفة عينان: تفيض إحدامها عسالً

وأراد أن  ،وقال احملققون من أهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود
لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى  ،لي وأوالدهيفسد على املسلمني دينهم بتأويالته يف ع

فانتسب إىل الرافضة السبئية حني وجدهم أعرق أهل األهواء يف  ،يف عيسى عليه السالم
وقد بقيت بعض أفكار السبئية إىل يومنا هذا يف بعض . ودلّس ضاللَته يف تأويالته ،الكفر

  البالد اإلسالمية.

 ن معتدل ومن متوسط.مث تفرعت سائر الفرق من مغال وم

  :)72(اخلوارج

  وكانوا يسمون القراء يف الكوفة من قبل. ،وقد نشؤوا بعد معركة صفني مباشرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).307 - 290 /7، بريوت، دار الفكر، البداية والنهايةم)،  1986ابن كثري، إمساعيل بن عمر، () انظر: 72(
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وقد كثرت األحاديث النبوية الشريفة فيهم؛ ففي الصحيحني وغريمها؛ عن علي وجابر 
 ألن احلديث فيه متواتر ،وابن مسعود وأيب ذر وأيب سعيد اخلدري وغريهم رضي اهللا عنهم

ووقت ومكان  ،فيها وصفَهم وحاهلم وعبادم وعالمتهم rحيث بين رسول اهللا 
... فوقع ذلك كله طبق  ،وأم شر اخللق ،ومآلَهم ،والظرف الذي خيرجون فيه ،خروجهم

  واملشتكى إىل اهللا تعاىل. ،rما أخرب به 

  واهللا تعاىل املستعان. ،للتنبيه واإلشارة ،وأقتصر على ذكر نص واحد

يقسم  ووه - rفعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال: بينا حنن عند رسول اهللا 
قال  ،فقال: يا رسول اهللا؛ اعدل -  رجل من بين متيم ووه – اخلُويصرةوأتاه ذ - قَسماً

  ."ومن يعدلُ إن مل أعدلْ؟ قد خبت وخسرت إن مل أعدل ،ويلك": rرسول اهللا 

  عنه: يا رسول اهللا؛ ائذن يل فيه أضرب عنقَه.  فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا

وصيامه مع  ،فإن له أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالم ،دعه": rقال رسول اهللا 
 ،ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ،ال جياوز تراقيهم ،يقرؤون القرآن ،صيامهم

مث ينظر إىل نضيه  ،ر إىل رصافه فال يوجد فيه شيءمث ينظ ،ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء
  سبق الفرثَ والدم. ،القدح) مث ينظر إىل قُذذه فال يوجد فيه شيء وفال يوجد فيه شيء (وه

خيرجون  ،تدردر -  مثلُ البضعةوأ - إحدى عضديه مثلُ ثدي املرأة ،آيتهم رجل أسود
  ."على حنيِ فرقة من الناس

 ،rي اهللا تعاىل عنه: فأشهد أين مسعت هذا احلديثَ من رسول اهللا سعيد رض وقال أب
 ،فأمر بذلك الرجل فالتمس ،وأشهد أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قاتلهم وأنا معه

  .)73(الذي نعت. متفق عليه rحىت نظرت إليه على نعت رسول اهللا  ،فأُيت به ،فوجِد

 ،وآراءها ،وبني أساسها ،اىل منشأ هذه الفرقةوقد خلص احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تع
مما  وومكان النقاط فه ،لذا فإين أذكر ما كتبه مع طوله لفائدته ،وأفكارها ،ومكان خروجها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما جاء يف  بكتاب األد، 6163ح ، بريوت، دار ابن كثري. اجلامع الصحيح املختصرهـ)، 1307، حممد بن إمساعيل، (لبخاريا )73(
 .740/ 2كتاب الزكاة باب ذكر اخلوارج وصفام، ، 1063ح  وصحيح مسلم ؛38/ 8قول الرجل: ويلك، 
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  أحذفه.

: أما اخلوارج فهم مجع خارجة أي طائفة وهم قوم مبتدعون )74(قال رمحه اهللا تعاىل
  ملسلمني. وخروجهم على خيار ا ،سموا بذلك خلروجهم عن الدين

وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي يف الشرح الكبري: أم خرجوا على علي رضي اهللا 
وال يقتص منهم  ،حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي اهللا عنه ويقدر عليهم ،عنه

  مواطأته إياهم. وأ ،لرضاه بقتله

ن اخلوارج مل خالف ما أطبق عليه أهل األخبار فإنه ال نزاع عندهم أ ووه ،كذا قال
وأصل ذلك أن بعض أهل  ،يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتربءون منه

وكان يقال هلم القراء.  ،فطعنوا على عثمان بذلك ،العراق أنكروا سرية بعض أقارب عثمان
 ،إال أم كانوا يتأولون القرآن على غري املراد منه ،لشدة اجتهادهم يف التالوة والعبادة

فلما قتل عثمان قاتلوا مع  ،ويتنطعون يف الزهد واخلشوع وغري ذلك ،ويستبدون برأيهم
وكفر من قاتله من أهل  ،واعتقدوا إمامة علي ،واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه ،علي
فلقيا  ،فإما خرجا إىل مكة بعد أن بايعا علياً ،الذين كان رئيسهم طلحة والزبري ،اجلمل
وخرجوا إىل البصرة  ،تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمانوكانت حجت  ،عائشة

وانتصر  ،فوقعت بينهم وقعة اجلمل املشهورة ،فبلغ علياً فخرج إليهم ،يدعون الناس إىل ذلك
وقُتل الزبري بعد أن انصرف من الوقعة. فهذه الطائفة هي اليت  ،وقُتل طلحة يف املعركة ،علي

وكان أمري الشام إذ  ،مث قام معاوية بالشام يف مثل ذلك ،كانت تطلب بدم عثمان باالتفاق
فاعتل بأن عثمان قتل مظلوماً وجتب  ،وكان علي أرسل إليه ألن يبايع له أهل الشام ،ذاك

... فلما طال األمر خرج علي يف أهل العراق طالباً قتال  ،املبادرة إىل االقتصاص من قتلته
فدامت احلرب  ،اصداً إىل قتاله فالتقيا بصفنيق ،فخرج معاوية يف أهل الشام ،أهل الشام

ونادوا ندعوكم  ،فرفعوا املصاحف على الرماح ،وكاد أهل الشام أن ينكسروا ،بينهما أشهراً
فترك مجع كثري  ،مع معاوية ووه ،بن العاصووكان ذلك بإشارة عمر ،إىل كتاب اهللا تعاىل
واحتجوا بقوله تعاىل: {  ،تديناًالقتال بسبب ذلك  - وخصوصاً القراء -  ممن كان مع علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .285 - 283 /12، فتح الباريهـ)،  1379ابن حجر، () 74(
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اآلية.  .)75(أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم }
وحيضر معهما من مل  ،فراسلوا أهل الشام يف ذلك. فقالوا: ابعثوا حكماً منكم وحكماً منا

وانكرت ذلك  ،إىل ذلكفأجاب علي ومن معه  ،فمن رأوا احلق معه أطاعوه ،يباشر القتال
وكتب علي بينه وبني معاوية كتاب احلكومة بني أهل  )76(تلك الطائفةُ اليت صاروا خوارج

فامتنع أهل الشام من ذلك.  ،العراق والشام: هذا ما قضى عليه أمري املؤمنني على معاوية
  . وقالوا: اكتبوا امسه واسم أبيه. فأجاب علي إىل ذلك. فأنكره عليه اخلوارج أيضاً

مث انفصل الفريقان على أن حيضر احلكمان ومن معهما بعد مدة عينوها يف مكان وسط 
فرجع معاوية إىل  ،ويرجع العسكران إىل بالدهم إىل أن يقع احلكم ،بني الشام والعراق

  ورجع علي إىل الكوفة.  ،الشام

: ستة وقيل ،وقيل: كانوا أكثر من عشرة آالف ،وهم مثانية آالف -  ففارقه اخلوارج
ومن مث  - بفتح املهملة وراءين األوىل مضمومة - ونزلوا مكاناً يقال له حروراء -  آالف

 - مع املدوبفتح الكاف وتشديد الوا -  قيل هلم احلرورية. وكان كبريهم عبد اهللا بن الكَواء
بن فأرسل إليهم علي ا ،التميمي -  بفتح املعجمة واملوحدة بعدها مثلثة -  وشبث ،اليشكري

فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة  ،مث خرج إليهم علي ،فرجع كثري منهم معه ،فناظرهم ،عباس
  معهم رئيساهم املذكوران. 

فخطب  ،فبلغ ذلك علياً ،ولذلك رجعوا معه ،مث أشاعوا أن علياً تاب من احلكومة
باطل. فقال: كلمة حق يراد ا  ،فتنادوا من جوانب املسجد: ال حكم إال هللا ،وأنكر ذلك

وال  ،وال من رزقكم من الفيء ،فقال هلم: لكم علينا ثالثة؛ أن ال مننعكم من املساجد
 ،نبدؤكم بقتال ما مل حتدثوا فساداً. وخرجوا شيئاً بعد شيء إىل أن اجتمعوا باملدائن
 ،فراسلهم يف الرجوع فأصروا على االمتناع حىت يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم

  ويتوب. 

 ،مث اجتمعوا على أنَّ من ال يعتقد معتقدهم يكفر ،اسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسولهمث ر
فقتلوا من اجتاز م من  ،فاستعرضوا الناس ،وانتقلوا إىل الفعل ،ويباح دمه وماله وأهله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23ن:) آل عمرا75(
 ) هم محلوه على اإلجابة أوالً، فلما استجاب اعترضوا عليه ثانياً.76(
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 ،وكان والياً لعلي على بعض تلك البالد - ومر م عبد اهللا بن خباب بن األرت ،املسلمني
فخرج إليهم يف  ،فبلغ علياً - وبقروا بطن سريته عن ولد ،فقتلوه - حامل ومعه سرية وهي

ومل ينج منهم إال دون  ،فأوقع م بالنهروان ،اجليش الذي كان هيأه للخروج إىل الشام
  العشرة. فهذا ملخص أول أمرهم.ووال قتل ممن معه إال حن ،العشرة

حىت كان  ،ا خمتفني يف خالفة عليفكانو ،مث انضم إىل من بقى منهم من مال إىل رأيهم
  منهم عبد الرمحن بن ملجم الذي قتل علياً بعد أن دخل علي يف صالة الصبح.

مث ملا وقع صلح احلسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع م عسكر الشام مبكان يقال 
عاوية له النجيلة. مث كانوا منقمعني يف إمارة زياد وابنه عبيد اهللا على العراق طول مدة م

وظفر زياد وابنه منهم جبماعة فأبادهم بني قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد  ،وولده يزيد
... ظهر اخلوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن  ،ووىل اخلالفة عبد اهللا بن الزبري ،ووقع االفتراق

  األزرق وباليمامة مع جندة بن عامر.

اعتقد وكافر ول ورب املسلمني: فهوزاد جندة على معتقد اخلوارج أن من مل خيرج وحيا
وقطعوا يد  ،وعظم البالء م وتوسعوا يف معتقدهم الفاسد: فأبطلوا رجم احملصن ،معتقدهم

وكفّروا من ترك األمر  ،وأوجبوا الصالة على احلائض يف حال حيضها ،السارق من اإلبط
ارتكب كبرية وحكم  وإن مل يكن قادراً فقد -  إن كان قادراً -  باملعروف والنهي عن املنكر

 ،وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض هلم مطلقاً ،مرتكب الكبرية عندهم حكم الكافر
فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً بغري  ،وفتكوا فيمن ينسب إىل اإلسالم بالقتل والسيب والنهب

هلب بن أيب ومل يزل البالء م يزيد إىل أن أمر امل ،أوالً مث يفتكوومنهم من يدع ،دعوة منهم
مث مل يزل منهم بقايا يف طول الدولة  ،فطاوهلم حىت ظفر م وتقلل مجعهم ،صفرة على قتاهلم

  ... ،ودخلت طائفة منهم املغرب ،االموية وصدر الدولة العباسية

بكر ابن العريب: اخلوارج صنفان؛ أحدمها: يزعم أن عثمان وعلياً  وقال القاضي أب
رضي بالتحكيم: كفار. واآلخر: يزعم أن كل من أتى وأصحاب اجلمل وصفني وكل من 

  كافر خملد يف النار أبداً.  وكبرية فه

ألن احلامل هلم على تكفري  ،وقال غريه: بل الصنف األول مفرع عن الصنف الثاين
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  أولئك كوم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم.

عذِّب بغري وقال ابن حزم: ذهب جندة بن عامر من اخلوارج إىل أن من أتى صغرية 
كمرتكب الكبرية يف التخليد يف النار. وذكر أن منهم من  وومن أدمن على صغرية فه ،النار

وقال: الواجب صالة بالغداة وصالة  ،غال يف معتقدهم الفاسد. فأنكر الصلوات اخلمس
ومنهم من جوز نكاح بنت اإلبن وبنت األخ واألخت. ومنهم من أنكر أن تكون  ،بالعشي

اعتقد الكفر  ومؤمن عند اهللا ول ومن القرآن. وأن من قال ال إله إال اهللا فه سورة يوسف
  بقلبه. 

  منصور البغدادي يف املقاالت عدة فرق اخلوارج عشرون فرقة.  ووقال أب

  وأقرم إىل قول أهل احلق: اإلباضية ،وقال ابن حزم: أسوؤهم حاالً: الغالة املذكورون

 ،ويف اجلزائر وليبيا - ولعلهم األكثر - عمان قلت: ويوجد بعض فرق اخلوارج يف
  واهللا تعاىل أعلم.  ،وشرق أفريقيا

  القدرية:

  ونشأت يف عصر املتأخرين من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم.

: ( )77(ويشهد هلذا حديثُ حيىي بن يعمر قال ،معبد اجلهين ووأول من قال بالقدر ه
فانطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن  ،اجلهين كان أول من قال يف القدر بالبصرة معبد

فسألناه عما  rلقينا أحداً من أصحاب رسول اهللا وفقلنا: ل ،معتمرينواحلمريي حاجني أ
فاكتنفته أنا  ،فوفق لنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب داخالً املسجد ،يقول هؤالء يف القدر

احيب سيكل الكالم إيل. فقلت: فظننت أن ص ،أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله ،وصاحيب
 ،وذكر من شأم ،أبا عبد الرمحن؛ إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم

قال: فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين برئ منهم  ،وأن األمر أنف ،وأم يزعمون أن ال قدر
أُحد ذهباً فأنفقه ما أن ألحدهم مثلَ ول والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر؛ ،وأم برآء مين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص وأن األمر باملعروف باب بيان  كتاب اإلميان، 8، ح ) صحيح مسلم77(
 .36/ 1، والنهي عن املنكر واجبان
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  قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر. 

ذات يوم إذ طلع  rمث قال: حدثين أيب عمر بن اخلطاب قال: بينما حنن عند رسول اهللا 
شديد سواد الشعر... مث ذكر حديث جربيل عليه السالم يف  ،علينا رجل شديد بياض الثياب

  .)اإلسالم واإلميان واإلحسان

مع  ،: ومسيت هذه الفرقة قدرية إلنكارهم القدر)78(رمحه اهللا تعاىلقال اإلمام النووي 
وعلم  ،ومعناه أن اهللا تبارك وتعاىل قدر األشياء ىف القدم ،أن مذهب أهل احلق إثبات القدر

فهي تقع  ،وعلى صفات خمصوصة ،سبحانه أا ستقع ىف أوقات معلومة عنده سبحانه وتعاىل
  .على حسب ما قدرها سبحانه وتعاىل

ومل يتقدم علمه سبحانه  ،وزعمت أنه سبحانه وتعاىل مل يقدرها ،وأنكرت القدرية هذا
  أي إمنا يعلمها سبحانه بعد وقوعها. ،وأا مستأنفة العلم ،وتعاىل ا

قال أصحاب املقاالت من املتكلمني: وقد انقرضت القدرية القائلون ذا القول الشنيع 
  قبلة عليه.ومل يبق أحد من أهل ال ،الباطل

ولكن يقولون اخلري من اهللا  ،وصارت القدرية ىف األزمان املتأخرة تعتقد إثبات القدر
  تعاىل اهللا عن قوهلم. ،والشر من غريه

 ووأما القول األخري فه ،وأما ما أنكره اإلمام املازري رمحه اهللا تعاىل فإمنا يريد ما انقرض
واهللا تعاىل  ،خبالف الثاين ،هل احلقموجود عند معتقديهم. والقول األول كفر بني أ

  . )79(أعلم

 النبِي عنِ ،عمر ابنِ عنِمنها  ،ذم القدرية rوقد وردت عدة أحاديث عن رسول اهللا 
r َةُ: " قَالرِيالْقَد وسجم هذه ةوا إِنْ: الْأُمرِضفَلَا م موهودعإِنْ ،توا واتفَلَا م موهدهشت 
")80(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .154 /1، ام النوويمسلم لإلم صحيح شرح)، 1392، (النووي )78(
  .154 /1، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )79(
 .222/ 4، كتاب السنة باب يف القدر، 4691، ح ، بريوت، دار الكتاب العريبيب داودأ سنن، (د. ت) سليمان بن األشعث ،أيب داود )80(
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  الناصبة:

 املؤمنني أمري سيدنا) ببغضة املتدينون( وهم: النصب وأهل ،والناصبية ،النواصب
 وجهه؛ وكرم) عنه( تعاىل) اهللا رضي( ،طالب أيب بن) علي( احلسن أيب املسلمني ويعسوب

 . )81(اخلوارج من طائفة وهم ،اخلالف له وأظهروا ،)عادوه: أي ،له نصبوا ألم(

 ،ضد اإلمام علي رضي اهللا عنه ،مع معاوية رضي اهللا عنه يف صفني وهم الذين كانوا
وكان  ،وألزموا علياً وأصحابه دمه ،وهم الذين دعوا إىل املطالبة بدم عثمان رضي اهللا عنه

  .هـ 37ذلك يف سنة 

  ويعترب هؤالء وأهل الكوفة على طريف نقيض.

  بينهم يف حمبتهم له.واختلفوا فيما  ،فأهل الكوفة كانوا مع علي رضي اهللا عنه

واختلفوا فيما بينهم يف بغضهم له. وهذا مصداق كالمه حيث  ،وأهل الشام كانوا ضده
ومبغض حيمله شنآين على أن  ،قال: يهلك يفَّ رجالن: حمب مفرط يقرظين مبا ليس يفّ

أبغضته اليهود  ،فيك مثَل من عيسى"له:  rوهذا بعد قول النيب املصطفى الكرمي  ،يبهتين
  .)82("وأحبته النصارى حىت أنزلوه باملرتلة اليت ليست به ،ىت توا أمهح

  

  :)83(املرجئة

وذيب  ،وذيب الكمال ،قد يظن من ال علم له حني يرى يف ميزان االعتدال
وغريها من كتب الفن؛ يف حق كثري من الرواة الطعن باإلرجاء  ،وتقريب التهذيب ،التهذيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .277/ 4(د. ط)، ، القاموستاج العروس من جواهر (د. ت)، الزبيدي، حممد بن حممد، ) 81(
 .468 /2، 1376ح ، ، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالةمسند أمحد)، 1420ابن حنبل، أمحد بن حنبل، ( )82(
، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب يف اجلرح والتعديلالرفع والتكميل هـ)،  1407اللكنوي، حممد عبد احلي، () 83(

 139/ 1، مؤسسة احلليب، (د. ط)، امللل والنحل؛ الشهرستاين، حممد عبد الكرمي، (د. ت)، )371 – 352املطبوعات اإلسالمية، ص 
  .وما بعدها



 

 - 49  - 
  
 

ذلك من  وحنوكان مرجئاً أويقولون: رمي باإلرجاء أ حيث ،عن أئمة النقد األثبات
جمروحني  ،داخلني يف فرق الضاللة ،كوم خارجني من أهل السنة واجلماعة ،عبارام

ومن ههنا طعن كثري منهم على  ،معدودين من الفرق املرجئة الضالة ،بالبدعة االعتقادية
عليهم يف كتب من يعتمد على  اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه وشيوخه لوجود إطالق اإلرجاء

وسرعة انتقال ذهنهم إىل اإلرجاء  ،ومنشأ ظنهم غفلتهم عن أحد قسمي اإلرجاء ،نقلهم
  ضالل عند العلماء. والذي ه

عند ذكر فرق  -  فقد قال حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل
  واإلرجاء على معنيني: ،: ومن ذلك: املرجئة - الضاللة

  كما يف قوله تعاىل: { قالوا أرجه وأخاه } أي أمهله. ،دمها: التأخريأح

  والثاين: إعطاء الرجاء.

ألم كانوا يؤخرون العمل  ،أما إطالق اسم املرجئة على اجلماعة باملعىن األول فصحيح
  عن النية واالعتقاد.

كما ال ينفع  ،صيةفإم كانوا يقولون: ال يضر مع اإلميان مع ،وأما باملعىن الثاين: فظاهر
  مع الكفر طاعة.

فال يقضى عليه حبكم ما  ،وقيل: اإلرجاء: تأخري حكم صاحب الكبرية إىل يوم القيامة
  فعلى هذا: املرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. ،النارويف الدنيا من كونه من أهل اجلنة أ

فعلى هذا  ،رابعةوقيل: اإلرجاء: تأخري علي رضي اهللا عنه عن الدرجة األوىل إىل ال
  املرجئة والشيعة متقابلتني.

واملرجئة  ،ومرجئة اجلربية ،ومرجئة القدرية ،واملرجئة أصناف أربعة: مرجئة اخلوارج
  اخلالصة.

  ومجلة التفرقة بني اعتقاد أهل السنة وبني اعتقاد املرجئة:
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من الطاعات  وجيعلون ما سوى اإلميان ،أن املرجئة يكتفون يف اإلميان مبعرفة اهللا وحنوه
من قال ال اله "ويتشبثون بظاهر حديث:  ،وما سوى الكفر من املعاصي غري مضرة وال نافعة

  .)84("إال اهللا دخل اجلنة

بل ال بد من التصديق االختياري مع  ،وأهل السنة يقولون: ال تكفي يف اإلميان املعرفة
ان توصل صاحبها إىل دار مع اإلمي ،واملعاصي مضرة ،وأن الطاعات مفيدة ،اإلقرار اللساين

  اخلسران.

والذي جيب علمه على العامل املشتغل بكتب التواريخ وأمساء الرجال أن اإلرجاء يطلق 
  على قسمني:

  الذي مر ذكره آنفاً. ووه ،ضالل وأحدمها: اإلرجاء الذي ه

وال يكون صاحبه عن أهل السنة واجلماعة  ،وثانيهما: اإلرجاء الذي ليس بضالل
  .خارجاً

حنيفة  ووأب ،ومرجئة أهل السنة ،ذا ذكروا أن املرجئة فرقتان: مرجئة الضاللةوهل
 ةأهل السنة ال من مرجئ ةرواة األثبات؛ إمنا عدوا من مرجئوتالمذته وشيوخه وغريهم من ال

  الضاللة.

قال الشهرستاين عند ذكر الغساسنية: ومن العجب أن غسان كان حيكي عن أيب حنيفة 
ولعمري كان يقال أليب حنيفة وأصحابه:  ،ولعله كذب عليه ،من املرجئةويعده  ،مثل مذهبه

ال يزيد  ووه ،التصديق بالقلب وولعل السبب فيه أنه ملا كان يقول: اإلميان ه ،مرجئة السنة
والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفيت بترك  ،نسب إليه أنه يؤخر العمل عن اإلميان ،وال ينقص

  العمل.

 ،أنه كان خيالف القدرية واملعتزلة الذين ظهروا يف الصدر األول ووه ،وله سبب آخر
 - وكذلك الوعيدية من اخلوارج - واملعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم يف القدر مرجئاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /4( )، بريوت، دار الكتب العلمية.1، حتقيق: مصطفى عطا، (طالصحيحنياملستدرك على هـ). 1411اهللا، ( حلاكم، حممد بن عبدا )84(
  ) وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد شاهد حلديث سليمان بن هرم ومل خيرجاه. وللحديث شواهد أخرى.279



 

 - 51  - 
  
 

  فال يبعد أن اللقب إمنا لزمه من فريقي املعتزلة واخلوارج.

مرحومة وهم أصحاب ويف التمهيد أليب شكور الساملي: مث املرجئة على نوعني مرجئة 
  .rالنيب 

  وهم الذين يقولون بأن املعصية ال تضر والعاصي ال يعاقب. ،ومرجئة ملعونة

وروي عن عثمان البيت أنه كتب إىل أيب حنيفة وقال: أنتم مرجئة؟ فأجابه بأن املرجئة 
  على ضربني:

نبياء وكتب فيهم أن األ ،وأنا منهم ،ومرجئة مرحومة ،وأنا برئ منهم ،مرجئة ملعونة
أال ترى إىل قول عيسى قال: { إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك  ،كانوا كذلك

  أنت العزيز احلكيم }.

وخالصة املرام يف هذا املقام: أن اإلرجاء قد يطلق على أهل السنة واجلماعة من 
  خمالفيهم املعتزلة الزاعمني باخللود الناري لصاحب الكبرية.

وبعدم الزيادة فيه  ،ة القائلني بأن األعمال ليست بداخلة يف اإلميانوقد يطلق على األئم
مذهب أيب حنيفة وأتباعه من جانب احملدثني القائلني بالزيادة والنقصان  ووه ،والنقصان

  وبدخول األعمال يف اإلميان.

لكنه ملا طال  ،وهذا الرتاع وإن كان لفظياً كما حققه احملققون من األولني واآلخرين
أدى ذلك إىل أن أطلقوا  ،األمر إىل بسط كالم الفريقني من املتقدمني واملتأخرينوآل 

ليس بطعن يف احلقيقة على ما ال خيفى  ووه ،وشنعوا بذلك عليهم ،اإلرجاء على خمالفيهم
  على مهرة الشريعة.

وإذا انتقش هذا كله على صحيفة خاطرك؛ فاعرف أنه ال تنبغي املبادرة نظراً إىل قول 
 ،يف حق أحد الراوين أنه من املرجئني - وإن كان من أجلة احملدثني - ن أئمة النقدأحد م

بل الواجب التنقيح  ،وجرحه بالبدعة االعتقادية ،بإطالق القول بكونه من فرق الضاللة
  واحلكم بالوجه الرجيح.
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ضاللة؛ فال بأس  ومقالية أن مراد اجلارح باإلرجاء ما هونعم إن دلت قرينة حالية أ
ومنه أخذ  ،وإال فيحتمل أن يكون إطالق ذلك الراوي من معتزيل ،احلكم بكونه ذا ضاللةب

  واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع. ،ذلك اجلارح

وال بدخول العمل يف  ،وحيتمل أن يكون الراوي مما ال يقول بزيادة اإلميان ونقصانه
  عا ألهل طريقته.تب ،فأطلق عليه اجلارح احملدث: اإلرجاء ،حقيقته

  اإلرجاء مذهب لعدة من أجلة العلماء وال ينبغي التحامل على قائله.ف

وكذا قول الشهرستاين يف امللل والنحل يف آخر حبث املرجئة: رجال املرجئة احلسن بن 
وحمارب بن  ،بن مرةووعمر ،وطلق بن حبيب ،وسعيد بن جبري ،حممد بن علي بن أيب طالب

 ووأب ،حنيفة ووأب ،ومحاد بن أيب سليمان ،وعمر بن ذر ،وذر ،نومقاتل بن سليما ،دثار
  وقديد بن جعفر. ،وحممد بن احلسن ،يوسف

ومل حيكموا  ،مل يكفروا أصحاب الكبائر بالكبرية ،وهؤالء كلهم أئمة احلديث
  .هـا. خالفا للخوارج والقدرية ،بتخليدهم يف النار

جبري وأيب حنيفة وغريهم من املرجئة؛  : فإذا كان هؤالء األعالم الكبار كسعيد بنقلت
إمنا كان يف عصر الصحابة رضوان  - إلرجاءا - لحطفهذا يرشدنا إىل أن ظهور هذه املص

  ويف عصر كبار التابعني. ،اهللا تعاىل عليهم

كما جيدر بالذكر أن هذه البدع تطورت واختلف وضعها يف العصر احلايل عما كانت 
نقرض كما ظهر عند احلديث عن القدرية ، وبعضها أصبح ، فبعضها اعليه يف عصر السلف 

كفراً بواحاً كما يف الشيعة الذين أهلوا علياً ، إىل غري ذلك من معتقدام الباطلة ، وحىت 
ومل أفصل يف ذلك خمافة التطويل واالستطراد ؛ اإلرجاء فهو على ضربني كما سبق ذكره ، 

   .)85(عقائدوالدخول يف اختصاص أهل الفرق واملذاهب وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقسامها وتطورها وما بعدها، فقد حتدث عن نشأة البدع  17ص  ،الفرق بني الفرقم)،  1977راجع كتاب البغدادي، عبد القاهر، ( )85(
 بشكل مفصل ومستفيض .
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  املبحث الثالث:
  حكم رواية املبتدع

  

واحلكم على  ،وذلك الختالف حال املبتدع ،لقد اختلف العلماء يف حكم رواية املبتدع
  .)86(ونوعية البدعة ،بدعته

فإم  ،إال الرافضة ،قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل: أجيز شهادة أهل األهواء كلهم
: تقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية من الرافضة؛ ألم يرون يشهد بعضهم لبعض. وقال

  . )87(الشهادة بالزور ملوافقيهم

: الواجب على كل أحد عرف التمييز بني صحيح )88(وقال اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل
من املتهمني: أن ال يروي منها إال ما عرف صحةَ  ،وثقات الناقلني هلا ،ات وسقيمهاالراوي

. وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم واملعاندين من أهل البدع ،والستارةَ يف ناقليه ،خمارجه
  .هـا

وبدعة غري  ،إىل قسمني: بدعة مكفرة - من حيث االعتقاد - وقد قسم العلماء البدعة
وإىل غري داعية. كما قسموا  ،مكفرة. كما قسموا املبتدع إىل قسمني: داعية إىل بدعته

وبدعة صغرى. وقد  ،إىل قسمني: إىل كربى -  حيث ضخامتها وخطرهامن  -  البدعة
  إن شاء اهللا تعاىل.  ،اختلف احلكم فيها

.: الناقلون سبع طبقات:... الثالثة: جنحت إىل )89(قال اإلمام الغساين رمحه اهللا تعاىل
ذه فه ،وقلَّ ومهُها ،وثبت صدقها ،وصح حديثها ،مذاهب من األهواء؛ غري غالية وال داعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)224 -  219(، مكانة الصحيحنيمال خاطر، خليل إبراهيم، (د. ت)، ) 1(
 .468 /1، حتقيق: السيد أمحد صقر، مصر: دار التراث، مناقب اإلمام الشافعيم)،  1970البيهقي، أمحد بن احلسني، () انظر: 87(
 .8 /1، مقدمة الصحيح(د. ت)، ، مسلم )88(
، حتقيق: حمي الدين مستو؛ أمحد السيد؛ يوسف ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلماملفهم م)،  1996القرطيب، أمحد بن عمر، () 89(

 .92 /1)، 1بديوي؛ حممود بزال، دار الكلم الطيب، دار ابن كثري، (ط 
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  ة عنهم... الراويالطبقة احتمل أهل احلديث 

 ،ودعا إليها ،وثالث طبقات أسقطهم أهل املعرفة:... والثالثة: من غال يف البدعة
  ة ليحتجوا ا... اخل. الراويوحرف 

  قلت: ويف كال احلكمني خالف يأيت إن شاء اهللا تعاىل.

من احملدثني والفقهاء وأصحاب : قال العلماء )90(وقال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل
قلت: سيأيت تقييد من الذي [األصول: املبتدع الذي يكفر ببدعته؛ ال تقبل روايته باالتفاق 

  .]يكفر

  وأما الذي ال يكفر ا: فاختلفوا يف روايته 

  وال ينفعه التأويل. ،لفسقه ،فمنهم من ردها مطلقاً -

ألهل وأ ،حل الكذب يف نصرة مذهبهإذا مل يكن ممن يست ،ومنهم من قبلها مطلقاً -
...  ،وهذا حمكي عن إمامنا الشافعي رمحه اهللا تعاىل ،غري داعيةوأ ،سواء كان داعية ،مذهبه

  مث ذكر قوله رمحه اهللا تعاىل السابق.

وهذا  ،وال تقبل إذا كان داعية ،ومنهم من قال: تقبل إذا مل يكن داعية إىل بدعته -
  األعدل الصحيح. ووه ،العلماء األكثرين منوأ ،مذهب كثريين

وقال بعض أصحاب الشافعي رمحه اهللا تعاىل: اختلف أصحاب الشافعي يف غري  -
  واتفقوا على عدم قبول الداعية.... ،الداعية

ففي الصحيحني وغريمها من  ،فضعيف جداً ]الذي يردها مطلقاً[أما املذهب األول 
ومل يزل السلف واخللف على  ، الدعاةكتب احلديث االحتجاج بكثريين من املبتدعة غري

واهللا  ،من غري إنكار منهم ،وإمساعهم ،والسماع منهم ،واالحتجاج ا ،ة منهمالراويقبول 
  .هـا. تعاىل أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61 – 60 /1، مسلم لإلمام النووي صحيح شرح)، 1392، (النووي )90(
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يف بيان الضعفاء: ومنهم املبتدع  )91(وقال اإلمام ابن حبان رمحه اهللا تعاىل يف اروحني
ويرجع إليه يف  ،حىت صار إماماً يقتدى به يف بدعته ،الناس إىل بدعتهويدع ،إذا كان داعية

  ... ،ضالله

حىت وقعت  ،مث ذكر قول ابن سريين رمحه اهللا تعاىل: كانوا ال يسألون عن اإلسناد
وإن كان من أهل البدعة  ،فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثَه ،فسألوا عن الرجل ،الفتنة

  فال يؤخذ حديثه. 

بان: قلت ألمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل: نكتب عن املرجئ مث ذكر قول جعفر بن أ
ويكثر الكالم فيه. أما  ،إليهوإذا مل يكن يدع ،والقدري وغريمها من أهل األهواء؟ قال: نعم

  .هـا. إذا كان داعياً فال

: ليس بني أهل احلديث من أئمتنا خالف )92(وقال يف ترمجة جعفر بن سليمان الضبعي
إليها أن االحتجاج بأخباره جائز. فإن وقن إذا كان فيه بدعة ومل يكن يدعيف أن الصدوق املت

  .هـا. دعا إىل بدعته سقط االحتجاج خبربه

وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف اهلدي: أما البدعة؛ فاملوصوف ا إما أن 
  يفسق.ويكون ممن يكفر ا أ

كما يف غالة  ،اً عليه من قواعد مجيع األئمةفاملكفّر ا؛ البد أن يكون ذلك التكفري متفَق
اإلميان برجوعه وأ ،غريهوالروافض؛ من دعوى بعضهم حلول اإلهلية يف علي رضي اهللا عنه أ

  وليس يف الصحيح من حديث هؤالء شيء البتة. ،غري ذلك وأ ،إىل الدنيا قبل يوم القيامة

وغري هؤالء من  ،لك الغلوواملفسق ا؛ كبدع اخلوارج والروافض؛ الذين ال يغلون ذ
فقد  ،ظاهره سائغ ،لكنه مستند إىل تأويل ،الطوائف املخالفني ألصول السنة خالفاً ظاهراً

 ،إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب ،اختلف أهل السنة يف قبول حديث من هذا سبيله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق: حممود إبراهيم زايد، حلب: دار ، اروحنيهـ)،  1396( حامت التميمي البسيت، بن حبان بن أمحد أبوحممد ابن حبان،  )91(
 .82 – 81 الوعي، ص

، دار الفكر: بريوت، حتقيق: السيد شرف الدين أمحد، الثقاتهـ)،  1395( حامت التميمي البسيت، حممد بن حبان بن أمحد أبوابن حبان،  )92(
 .141 – 140 /6)، 1(ط
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  موصوفاً بالديانة والعبادة: ،مشهوراً بالسالمة من خوارم املروءة

  ل مطلقاً.فقيل: يقب

  وقيل: يرد مطلقاً.

ويرد حديث  ،فيقبل غري الداعية ،غري داعيةوأ ،والثالث: التفصيل؛ بني أن يكون داعية
وادعى ابن حبان إمجاع  ،وصارت إليه طوائف من األئمة ،األعدل والداعية. وهذا املذهب ه

  لكن يف دعوى ذلك نظر. ،أهل النقل عليه

يل؛ فبعضهم أطلق ذلك. وبعضهم زاده تفصيالً فقال: إن مث اختلف القائلون ذا التفص
وإن مل  ،اشتملت رواية غري الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه وحيسنه ظاهراً فال تقبل

  تشتمل فتقبل.

فقال: إن اشتملت روايته  ،وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه يف عكسه يف حق الداعية
  وإال فال.  ،على ما يرد بدعته قُبل

على ما ال تعلق  - سواء كان داعية أم مل يكن - لى هذا إذا اشتملت رواية املبتدعوع
  .هـتقبل مطلقاً؟اوله ببدعته أصالً هل ترد مطلقاً أ

: )93(يف معرض حديثه عن معرفة الضعفاء -  قال اإلمام ابن دقيق العيد رمحه اهللا تعاىل
وأوجبت  ،تبديعهموأ ،اس بعضهم لبعضفإا أوجبت تكفري الن ،وثانيها: املخالفة يف العقائد

ونشأ من ذلك: الطعن بالتكفري  ،ويتقربون به إىل اهللا تعاىل ،عصبيةً اعتقدوها ديناً يتدينون به
  التبديع. وهذا موجود كثرياً يف الطبقة املتوسطة من املتقدمني.وأ

اً من أهل القبلة إال ة؛ إذ ال نكفِّر أحدالراويوالذي تقرر عندنا: أنه ال تعترب املذاهب يف 
  بإنكار متواترٍ من الشريعة.

واخلوف من اهللا تعاىل؛ فقد  ،والضبطُ ،وانضم إليه التقوى والورع ،فإذا اعتقدنا ذلك
 كي عنه حيث الراويحصل معتمدة. وهذا مذهب الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه فيما ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .335 – 332، (د. ط)، دار الكتب العلميةبريوت: ، االقتراح يف بيان االصطالحم)  1986، (تقي الدين، ابن دقيق العيد )93(
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. وعلة ذلك: أم يرون جواز يقول: أقبل شهادةَ أهل األهواء إال اخلطّابية من الروافض
  الكذب لنصرة مذهبهم. ونقل ذلك أيضاً عن بعض الكرامية.

  نعم ههنا نظر يف أمرين:

  أحدمها: أنه هل تقبل رواية املبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم ال؟

  فيجيء على مذهبه أن ال يقبل ذلك. ،فمن يرى رد الشهادة بالتهمة ،هذا حمل نظر

متجاهراً بباطله؛ أن تترك  ،متعصباً له ،من كان داعية ملذهبه املبتدع الثاين: إنا نرى أن
  فإن تعظيم املبتدع تنويه ملذهبه به. ،وإمخاداً لبدعته ،إهانة له ،ة عنهالراوي

فحينئذ تقدم مصلحةُ  ،اللهم إال أن يكون ذلك احلديثُ غري موجود لنا إال من جهته
  .هـا. تدعحفظ احلديث على مصلحة إهانة املب

ويثري احلقد  ،العداوة -  غالباً -  قلت: إن االختالف يف العقائد واملذاهب يورث
وخيتلف الطعن حسب  ،على الطعن يف املخالفني - غالباً - وحيمل اإلنسان ،والضغائن

 ،حىت يصل إىل حد التكفري واإلخراج من امللة والعياذ باهللا تعاىل ،ضخامة اخلالف وخفته
ألا تعتقد يف نفسها  ،جترح الطائفةَ املخالفةوتبدع أوتفسق أوطائفة تكفّر أ وهلذا نرى كلَّ
  ويف املخالفني العكس. ،الصواب واحلق

: إن احلاذق إذا تأمل ثلب أيب إسحق اجلوزجاين )94(قال اإلمام السخاوي رمحه اهللا تعاىل
فتراه ال  ،بالتشيعوشهرة أهلها  ،وذلك لشدة احنرافه يف النصب ،ألهل الكوفة رأى العجب

 ،حىت إنه أخذ يلين مثل األعمش ،وعبارة طلقة ،يتوقف يف جرح من ذكره بلسان ذلق
  ... ،ةالراويوأركان  ،وأساطني احلديث ،وعبيد اهللا بن موسى ،ونعيم

 ،فإنه من غالة الشيعة ،بن يوسف بن خراش؛ احملدث احلافظ ويلتحق به: عبد الرمحن
وكذا كان  ،للعداوة البينة يف االعتقاد ،تأىن يف جرحه ألهل الشامفي ،بل نسب إىل الرفض

  فال يستغرب منه أن يتعصب ألهل الرفض. ،ابن عقدة شيعياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .363/ 4)، 1مصر: مكتبة السنة، (ط ، فتح املغيث شرح ألفية احلديثم)،  2003السخاوي، حممد بن عبد الرمحن، ( )94(
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مث ذكر قول  ،ولذا كانت املخالفة يف العقائد: أحد األوجه اخلمسة اليت تدخل اآلفة منها
  ... ،ابن دقيق العيد: أوجبت تكفري الناس بعضهم لبعض

ألن  ،كذلك ال يصح رد كل مكفر ببدعته ،يصح تكفري كل مبتدع ببدعته وكما ال
كما قال  - فترد روايتها. فيكون األمر ،وقد تكفِّرها ،كل طائفة تدعي أن خمالفيها مبتدعة
أخذ ذلك على اإلطالق الستلزم تكفري مجيع و: ل - احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل

  الطوائف.

رمحه اهللا تعاىل البدعة إىل قسمني؛ كربى وصغرى. فقال يف وقد قسم احلافظ الذهيب 
  : البدعة على ضربني:)95(ترمجة أبان بن تغلب من امليزان

 ،فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم ،وال حترق وكالتشيع بال غلوأ ،التشيعوصغرى؛ كغل -
وهذه  ،ةرد حديث هؤالء لذهبت مجلة من اآلثار النبويومع الدين والورع والصدق. فل

  مفسدة بينة.

واحلط على أيب بكر وعمر رضي اهللا  ،فيه ووالغل ،مث بدعة كربى؛ كالرفض الكامل -
  فهذا النوع ال حيتج م وال كرامة. ،والدعاء إىل ذلك ،تعاىل عنهما

بل الكذب  ،وال مأموناً ،قال: وأيضا فما أستحضر اآلن من هذا الضرب رجالً صادقاً
  فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكال. ،اق دثارهموالتقية والنف ،شعارهم

من يتكلم يف عثمان والزبري وطلحة  وقال: والشيعي الغايل يف زمن السلف وعرفهم: ه
  وتعرض لسبهم. ،رضي اهللا عنه ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً

 أيضاً. فهذا ويربأ من الشيخني ،الذي يكفِّر هؤالء السادة ووالغايل يف زماننا وعرفنا: ه
  ضال معثر.

وال تراقب اهللا  ،ألا حتط من غريها ،وال جيوز االعتماد على الغالة من الفرق كلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حتقيق: الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( د،مشس الدين حممد بن أمح الذهيب، )95(
 .306 /2، فتح املغيث شرح ألفية احلديثهـ)، 1403السخاوي، ( ؛6 – 5 /1)، 1(ط  دار الكتب العلمية،بريوت:  وجود،ملا
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ويكره الفعل  ،ألنه ال يدري ما خيتم له ،تعاىل فيما تذهب إليه. على املرء أن حيب املسلم
  ألن اهللا تعاىل ال يأمر باملنكر. ،املشني الذي يصدر عنه

: غالة املعتزلة وغالة الشيعة وغالة احلنابلة وغالة )96(يب رمحه اهللا تعاىلقال احلافظ الذه
األشاعرة وغالة املرجئة وغالة اجلهمية وغالة الكرامية وقد ماجت م الدنيا وكثروا وفيهم 

ونربأ إىل اهللا من اهلوى  ،واملغفرة ألهل التوحيدونسأل اهللا العف ،أذكياء وعباد وعلماء
وال  ،وحنب العامل على ما فيه من االتباع والصفات احلميدة ،ة وأهلهاوحنب السن ،والبدع

  وإمنا العربة بكثرة احملاسن. ،حنب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ

ة خمالفة ملا الراويكانت وول ،ألننا جند يف أرباب األهواء أناساً ثقات وهم يف غاية الصدق
  لكوم غري دعاة. ،يذهبون إليه

عنه: مسعت شريكاً يقول: قُبض  -  من طريق علي بن خشرم - قال حفص بن غياث
علموا أن فيهم أحداً أفضلُ منه كانوا قد غشونا.  وفل ،واستخار املسلمون أبا بكر rالنيب 

جعل األمر  ،فلما حضرته الوفاة ،فقام مبا قام به من احلق والعدل ،بكر عمر ومث استخلف أب
  علموا أن فيهم أفضلَ منه كانوا قد غشونا. وفل ،فاجتمعوا على عثمان ،شورى بني ستة

عبد  أنه عرض هذا على ،قال علي بن خشرم: فأخربين بعض أصحابنا من أهل احلديث
فقال ابن إدريس: أنت مسعت هذا من حفص؟ قلت: نعم. قال: احلمد هللا  ،اهللا بن إدريس

  وإن شريكاً لشيعي.  ،فواهللا إنه لشيعي ،نطق ذا لسانهأالذي 

: هذا التشيع الذي ال حمذور فيه إن شاء اهللا )97(افظ الذهيب رمحه اهللا تعاىل معلقاًقال احل
 ،فإنه قبيح يؤدب فاعلُه ،من قبيل الكالم فيمن حارب علياً رضي اهللا عنه من الصحابة ،إال

ونقول: هم طائفة من املؤمنني بغت  ،ونترضى عنهم ،وال نذكر أحداً من الصحابة إال خبري
تقتلك الفئة "وذلك بنص قول املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه لعمار:  ،عليعلى اإلمام 

وال  ،وأال جيعلنا ممن يف قلبه غل للمؤمنني ،. فنسأل اهللا أن يرضى عن اجلميع)98("الباغية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46 – 45 /20، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ) 96(
 .187 – 186 /8، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  )97(
، كتاب الفنت وأشراط الساعة باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيتمىن أن يكون مكان 2916صحيح مسلم، ح ) 98(

 .2236/ 4امليت من البالء، 
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  .هـا. وأنه أوىل باحلق رضي اهللا عنه ،نرتاب أن علياً أفضلُ ممن حاربه

: اختلف أهل العلم يف )99(مبيناً اآلراء يف ذلك وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل
  ويف االحتجاج مبا يروونه. ،السماع من أهل البدع واألهواء؛ كالقدرية واخلوارج والرافضة

عند من ذهب إىل إكفار  - فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك؛ لعلة أم كفار -
  عنه ذلك مالك بن أنس.  وممن يروى -  وفساق عند من مل حيكم بكفر متأول ،املتأولني

 ،وقال من ذهب إىل هذا املذهب: إن الكافر والفاسق بالتأويل مبثابة الكافر املعاند
  وال تثبت روايتهما. ،فيجب أالّ يقبل خربمها ،والفاسق العامد

الذين ال يعرف منهم  ،وذهبت طائفة من أهل العلم: إىل قبول أخبار أهل األهواء -
شهادة ملن وافقهم مبا ليس عندهم فيه شهادة. وممن قال ذا القول من استحالل الكذب وال

  ...،مث ذكر قوله يف رواية أهل األهواء ،عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي والفقهاء: أب

فأما الدعاة فال حيتج  ،وقال كثري من العلماء: تقبل أخبار غري الدعاة من أهل األهواء -
  عبد اهللا أمحد بن حنبل. وك: أببأخبارهم. وممن ذهب إىل ذل

وإن كانوا  ،وقال مجاعة من أهل النقل واملتكلمني: أخبار أهل األهواء كلها مقبولة -
  ... مث ذكر األدلة ملن ذهب إىل املنع. ،كفّاراً وفساقاً بالتأويل

مث قال: والذي يعتمد عليه يف جتويز االحتجاج بأخبارهم: ما اشتهر من قبول الصحابة 
مث استمرار عمل  ،ومن جرى جمراهم؛ من الفساق بالتأويل ،اخلوارج وشهادام أخبار

 ،وتعظيمهم الكذب ،لما رأوا من حتريهم الصدق ،التابعني واخلالفني بعدهم على ذلك
 ،وإنكارهم على أهل الريب والطرائق املذمومة ،وحفظهم أنفسهم عن احملظورات من األفعال

... مث ،ويتعلق ا خمالفوهم يف االحتجاج عليهم ،الف آراءهموروايام األحاديث اليت خت
أكرب  ووه ،مث قال: فصار ذلك كاإلمجاع منهم ،ذكر عدداً ممن احتج م أهل احلديث

  .هـا وبه يقوى الظن يف مقاربة الصواب ،احلجج يف هذا الباب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، إبراهيم محدي املدين ؛، حتقيق: أبوعبد اهللا السورقيعلم الراوية الكفاية يف(د. ت)،  أمحد بن علي بن ثابت أبوبكر، اخلطيب البغدادي، )99(
 وما بعدها. 120د. ط)، ص (املكتبة العلمية، املنورة: املدينة 
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  وخالصة اآلراء يف ذلك:

  أوالً: من كفر ببدعته:

على عدم االحتجاج به. ونقله اآلمدي عن األكثرين. لكن  نقل ابن الصالح االتفاق
  وقد ذكرت القول الرابع عند اخلطيب. ،خالف يف ذلك بعض األصوليني

إذ ال يكفر أحد من أهل القبلة إال بإنكار قطعي من  ،لكن البد من تقييد التكفري
كان وأ -  اتاً ونفياًإثب -  معلوماً من الدين بالضرورة ،بأن ينكر متواتراً من الشرع ،الشريعة

كان بال تأويل سائغ. ألن وأ ،كان الزم قوله وعرض عليه فالتزمهوأ ،الكفر صريح قوله
وقف على شفريها طائفتان من الناس؛ احملدثون  ،أعراض املسلمني حفرة من حفر النار

  كما قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل. ،واحلكام

ذهب الناس يف تأويل القرآن والسنة إىل أمور تباينوا فيها وقال رمحه اهللا تعاىل يف األم: 
 ،وإن خطَّأَه ،فلم نر أحداً منهم رد شهادة أحد بتأويل ،واختلفوا اختالفاً بعيداً ،تبايناً شديداً

  .هـا. ورآه استحل ما حرم اهللا ،وضلَّله

  وفيه مذاهب: ،ثانياً: من مل يكفر يف بدعته

فكما  ،ألنه فاسق ببدعته ،اء كان داعياً إىل بدعته أم الال حيتج به مطلقاً سو أحدها:
ونقله  ،استوى يف الكفر املتأول وغريه يستوي يف الفسق املتأول وغريه. حكاه ابن الصالح

  ونسبه اخلطيب ملالك. ،وجزم به ابن احلاجب ،اآلمدي عن األكثرين

فإن كتب  ،اهللا تعاىلكما قال اإلمام النووي رمحه  ،ضعيف جداً ووه ،وهذا القول بعيد
ويف الصحيحني كثري من أحاديثهم يف  ،ة عن املبتدعة غري الدعاةالراويأئمة احلديث طافحة ب

  الشواهد واألصول.

سواء  ،ألهل مذهبه وحيتج به إن مل يكن ممن يستحل الكذب يف نصرة مذهبه أ ثانيها:
وال  ،فقال: ال نكلمهم أم ال. قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة؟ ،كان داعياً إىل بدعته

فإم يكذبون. وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل: أقبل شهادة أهل األهواء  ،نروي عنهم
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إال اخلطابية من الرافضة ألم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم. وقال: ما يف أهل األهواء قوم 
إذا مل يكن  ،بدعةأشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل صاحب 

  إال الرافضة فإم يكذبون. ،داعية

وذكره احلاكم يف املدخل إىل أكثر ، احلق وقال اإلمام الرازي رمحه اهللا تعاىل: وهذا ه
  ورجحه ابن دقيق العيد رمحه اهللا تعاىل. ،أهل احلديث

على  فريد ،على أال يروي ما يقوي بدعته[يكن داعية إىل بدعته  حيتج به إن مل ثالثها:
  األكثر من العلماء.ووهذا مذهب الكثري أ وال حيتج به إن كان داعية.] الصحيح

أما إذا مل يدع إىل  ،حكى بعض الشافعية: إذا كان داعية فال خالف يف عدم قبوهلا
  واهللا تعاىل أعلم. ،بدعته ففيه خالف. وهذا املذهب الثالث أعدهلا وأوالها بالصواب

ومل  -  وكان مرجئاً - أليب: رويت عن أيب معاوية الضريرقال عبد اهللا بن أمحد: قلت 
 ،إىل اإلرجاءوقال: ألن أبا معاوية مل يكن يدع - وكان قدرياً -  عن شبابة بن سواروتر

  إىل القدر.ووشبابة كان يدع

يكتب  ،قال احلافظ حممد بن الربقي: قلت ليحىي بن معني: أرأيت من يرمى بالقدر
 ،ن قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة وعبد الوارثقد كا ،حديثه؟ قال: نعم

  ما مل يدعوا إىل شيء. ،يكتب حديثهم ،وهم ثقات ،يقولون بالقدر ،وذكر مجاعة

: هذه مسألة كبرية؛ وهي القدري واملعتزيل )100(قال احلافظ الذهيب رمحه اهللا تعاىل معلقاً
فالذي  ،ومل يكن داعياً إىل بدعته ،واهواجلهمي والرافضي؛ إذا علم صدقه يف احلديث وتق

  عليه أكثر العلماء قبولُ روايته والعمل حبديثه.

وترددوا يف الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثري من احلفاظ: إىل جتنب حديثه وهجرانه. 
ووجدنا عنده سنة تفرد ا فكيف يسوع لنا  ،وكان داعيةً ،وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه

جميع تصرفات أئمة احلديث تؤذن بأن املبتدع إذا مل تبِح بدعته خروجه ترك تلك السنة؟ ف
  فإن قبولَ ما رواه سائغ. ،ومل تبح دمه ،من دائرة اإلسالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).154 -  153 /7(، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ) 100(
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ومل  ،وهذه املسألة مل تتربهن يل كما ينبغي والذي اتضح يل منها أن من دخل يف بدعة
 ]حيىي بن معني[زكريا  واحلافظ أب كما مثَّل ،يقبل حديثه ،وال أمعن فيها ،يعد من رؤوسها

  بأولئك املذكورين وحديثهم يف كتب اإلسالم لصدقهم وحفظهم.

وقال رمحه اهللا تعاىل: اختلف الناس يف االحتجاج حبديث الرافضة على ثالثة أقوال: 
والثالث: التفصيل؛ .إال فيمن يكذب ويضع  ،أحدها: املنع مطلقاً. والثاين: الترخيص مطلقاً

. كان صدوقاًوول ،وترد رواية الداعية ،واية الرافضي الصدوق العارف مبا حيدثفتقبل ر
  .هـا

  بالتأويل. ،فساقاًووإن كانوا كفاراً أ ،قبول أخبارهم مطلقاً وه رابعها:

  قول غريب بعيد. ووه ،كما مر ،حكاه اخلطيب عن مجاعة من أهل النقل واملتكلمني

وبىن  ،ه اهللا تعاىل عدم قبول الداعية بإهانتهعلل العالمة ابن دقيق العيد رمح خامسها:
ورد ما وافق  ،عليه قبول روايته فيما مل يروه غريه؛ لتقدمي مصلحة حفظ احلديث على إهانته

  واهللا تعاىل أعلم. ،بدعته من رد الشهادة بالتهمة

  وميكنين تلخيص ما قررته من قبل:

يف رجال الصحيح شيء من وال يوجد  ،ترد رواية من يكفر ببدعته بال تأويل - 1
  ذلك كما مر من قول احلافظ رمحه اهللا تعاىل.

سواء كان داعية أم  ،ألهل مذهبه وأ ،ترد رواية من يستحل الكذب نصرة ملذهبه - 2
  بل يزيلها. ،ألن الكذب خملٌّ بالعدالة ،ال. وال يوجد شيء من ذلك يف رجال الصحيحني

وال  ،ة مؤيدة ملذهبهالراويعلى أن تكون  ،نيترد رواية من كان داعية ملذهبه املش -  3
  يوجد شيء من ذلك يف رجال الصحيح. أما إذا مل تكن مؤيدة فقد قال ا بعض احملققني.

ومل  ،كان داعية مث تابوأ ،ومل يكن داعية ،تقبل رواية من مل تكن بدعته مكفِّرة -  4
والصدق  ،ط واحلفظمع الضب ،اعتضدت روايته مبتابعوأ ،يستحل الكذب نصرة ملذهبه

وادعى ابن حبان رمحه اهللا تعاىل  ،األكثرونووهذا ما ذهب إليه الكثريون أ ،والورع والتقوى
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  واهللا تعاىل أعلم. ،مذهب احملققني من أهل احلديث والفقه واألصول ووه ،اتفاق األئمة عليه

ل ومل يستح ،فقد رووا عمن مل يكن داعية ،وعلى هذا جرى عمل سائر أهل احلديث
 مع صدقه وتقواه وأمانته وعلمه - رد كل صاحب بدعةوفل ،وكتبهم طافحة بذلك ،الكذب

  واهللا تعاىل أعلم. ،خاصة وكل قوم يبدعون غريهم ،لذهب علينا كثري من السنن واآلثار -
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  :الفصل الثالث
ممن ذكرهم احلافظان السيوطي وابن  ببدعةالرواة املتهمون 

  ايام يف الصحيححجر رمحهما اهللا تعاىل ورو
  :مباحث ةأربعوفيه 

  

  .رواة الشيعة ومروياماملبحث األول: 

  .ومرويام القدريةرواة املبحث الثاين: 

  .رواة الناصبة ومرويام: الثالثاملبحث 

  .رواة املرجئة ومرويام: الرابعاملبحث 
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  املبحث األول:
  الرواة الذين اموا بالتشيع ومرويام

  واة)أربع روهم (

  

سبق وأن أشرت يف مقدمة الكتاب إىل أن الرواة الذين اموا بالبدعة قد أفردهم احلافظُ 
وكذا ذكرهم  )101(ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة كتابه فتح الباري (هدي الساري)

  .)102(اإلمام السيوطي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه (تدريب الراوي)

 ،موتعديله م تعاىل أقوال العلماء يف جترحيهوسأذكر يف هذا املبحث إن شاء اهللا
مع ترمجة  ،لكن قد تطول إذا رأيت مثة فائدة من اإلطالة ،أن تكون خمتصرة ةحاولت جاهدو
  اليت نقلت عنها. موسأشري يف احلاشية إىل مصادر ترمجته ،يسرية مهل

اً مراعي ،وقد جعلت ترتيب الرواة يف الفصل حسب الترتيب الزمين لنشوء بدعتهم
  الترتيب األجبدي يف أمسائهم ضمن كل بدعة.

  وسيكون ترتيب الرواة مبشيئة اهللا تعاىل بالتسلسل التايل:

مث من رمي  ،"يف الفصل الرابع" مث من كان من اخلوارج ،أوالً: من نسب إىل التشيع
  .فاملرجئة ،مث الناصبة، بالقدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).460 -  459(هدي الساري هـ)،  1379ابن حجر، ( )101(
  ).329 -  328 /1( يف شرح تقريب النواوياوي تدريب الرالسيوطي، (د. ت)،  )102(
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  سعد الكويف: أبو –الالم بفتح املثناة وسكون املعجمة وكسر  - أبان بن تغلب .1

  .)103(4ثقة تكلم فيه للتشيع من السابعة مات سنة أربعني م قال ابن حجر: 

فلنا صدقه وعليه  ،لكنه صدوق ،أبان بن تغلب الكويف شيعي جلد :قال عنه الذهيب
 بدعته.

وقال: كان غاليا  ،وأورده ابن عدي ،أبو حامتو ،وابن معني ،وقد وثقه أمحد بن حنبل
  ع.يف التشي

  وقال السعدي: زائغ جماهر.

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة واإلتقان؟ فكيف يكون 
 وأ ،التشيع وصاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربني: فبدعة صغرى كغل وعدال من ه

  دق.فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم مع الدين والورع والص ،وال حترف وكالتشيع بال غل

  .)104(وهذه مفسدة بينة ،د حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلثار النبويةر وفل

  .سعد أبو املقرئ، اإلمام،وقال أيضاً : 

  .الشيعي الكويف، الربعي، أمية أبو: وقيل

 حنو يكون وحديثه للكبار، يتعرض ال خفيفة، وبدعته كبري، عامل نفسه، يف صدوق وهو
  .)105( ومائة وأربعني إحدى سنة يف تويف البخاري، له خيرج مل املائة،

ألنه شيعي  ،رج له البخاريومل خي ،روى له مسلم ،صدوق مشهور: وقال أيضاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، برقم 87 /1حتقيق: حممد عوامة، سوريا: دار الرشيد، (د. ط)، ، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، أمحد بن علي، ( )103(
136.  

  .5/  1، الرجالميزان االعتدال يف نقد م)،  1995( الذهيب، )104(
  .308/ 6، سري أعالم النبالء) هـ1405(لذهيب،  ا) 105(
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  .)106(وغريه أوثق منه ،مسع من عكرمة وغريه؛ معروف

على الكوفة.  تويف بالكوفة يف خالفة أيب جعفر. وعيسى بن موسى والٍ :وقال ابن سعد
  .)107(وكان ثقة روى عنه شعبة

  .)108(أبان بن تغلب مذموم املذهب جماهر زائغ: جلوزجاينوقال ا

واحلكم  وابان بن تغلب الربعي كويف روى عن املنهال بن عمر: )109(وقال ابن ايب حامت
  مسعت أيب يقول ذلك. وأيب إسحاق روى عنه شعبة وزهري وابن عيينة وعلى بن عابس

يل قال سئل أيب عن أبان بن نا عبد هللا بن أمحد بن حنبل فيما كتب إأحدثنا عبد الرمحن 
  تغلب فقال: ثقة.

حدثنا عبد الرمحن قال ذكره أيب عن اسحاق الكوسج عن حيىي ابن معني قال: أبان بن 
  تغلب ثقة.

حدثنا عبد الرمحن ثنا حممد بن سعيد املقرئ قال مسعت عبد الرمحن بن احلكم بن بشري 
  بن سلمان يذكر عن أبان بن تغلب صحة حديث وأدب وعقل.

  .بان صاحلأىب يقول: أمسعت 

  .)110(وقد ذكره ابن حبان يف الثقات

 وهو ثقة، عنه روى إذا مستقيمة عامتها وأحاديثه ونسخ أحاديث وألبان: ابن عديقَالَ 
 وقد الكوفة يف معروف وهو الشيعة، مذهب مذهبه كان وإن الروايات، يف الصدق أهل من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58/ 1)، 1، حتقيق: عبد اهللا ضيف اهللا الرحيلي، (ط من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005) الذهيب، حممد بن أمحد، (106(
  .342/ 6)، 1، حتقيق: إحسان عباس، (ط)، الطبقات الكربىم 1968، () ابن سعد، حممد107(
العليم عبد العظيم البستوي، باكستان، حديث أكادميي  حتقيق: عبدأحوال الرجال، ) اجلوزجاين، إبراهيم بن يعقوب، (د. ت)، 108(

  .97/ 1فيصل أباد، (د. ط)، 
، حتقيق: جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند: حيدر أباد اجلرح والتعديلم)،  1952) ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد، (109(

  .297/ 2)، 1الدكن، (ط 
  .67/ 6، الثقاتهـ)،  1395بن حبان، (ا) 110(
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 يغلو كان أنه به يريد جماهر املذهب مذموم السعدي وقول حديث مئة من قريبا أو حنوا روى
  .)111( به بأس ال صاحل الرواية يف وهو الرواية، يف ضعفا به يرد مل التشيع يف

 سئل قال حنبل بن أمحد بن اهللا عبد ثناحد سليمان بن اهللا عبد أنبأنا: وقال ابن شاهني
 األودي وإدريس أبان له قيل عنه حيدث شعبة كان ثقة أبان فقال تغلب بن أبان عن أيب

  .)112( أكرب أبان فقال

كما  ووه ،وأنه ثقة يف حديثه ،ةالراويفكما يظهر من أقوال العلماء فيه أنه ال يتهم يف 
مل أر  :)113(موثق وقال األستاذ عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي حمقق كتاب من تكلم فيه وه

ألن  ،واالحتجاج به ،د روايتهأمر ال ير ووه ،يف ذلك وفيه جرحاً غري جرحه بالتشيع والغل
  غري مفهومه عند من جاء بعدهم. وفيه يف زمن السلف ه ومفهوم التشيع والغل

من عادة اجلوزجاين و. )114(يف التشيع عند السلف ال يسقط االحتجاج بالراويوفالغل
  احلط على الرواة؛ فال عربة بقسوته وتشدده هذا عند العلماء.

يف  وسعدي: "مذموم املذهب جماهر" يريد به أنه كانه يغلوقد قال ابن عدي: "وقول ال
  ة".الراويمل يرِد به ضعفاً يف  ،التشيع

مقرر  وأنه ثقة مبتدع فيحتج به فيما ال يؤيد بدعته كما ه: فحاصل األقوال فيه قلت:
  فيمن فيه بدعة من الثقات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حتقيق: أمحد عبد املوجود، علي حممد عوض، عبد الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997اجلرجاين، ( د) ابن عدي، أبو أمح111(
  .70/ 2)، 1الفتاح أبو سنة، بريوت، دار الكتب العلمية، (ط 

/ 1)، 1دار السلفية، (ط ، حتقيق: صبحي السامرائي، الكويت، التاريخ أمساء الثقاتم)،  1984) ابن شاهني، عمر بن أمحد، (112(
38.  

  .58/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005) الذهيب، (113(
 . ،1/93 ،94ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر، 6، 1/5، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،انظر ) 114(
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  مروياته: 

  له يف الصحيح أربعة أحاديث

  

1محا مثَندنِ . وحى بيحي نا عيعمارٍ جيند نب يماهرإِبارٍ وشب نب دمحمى وثَنالْم نب د
يفُض نع بلغنِ تانَ بأَب نةُ عبعا شنربأَخ ادمح نى بيحثَنِي يدى حثَنالْم نقَالَ اب ادملٍ ح

رإِب نع يمالْفُقَي بِيالن نع ودعسنِ مب اللَّه دبع نةَ علْقَمع نع يعخالن يماهr  ُلخدقَالَ لَا ي
ح هبكُونَ ثَوأَنْ ي بحلَ يجلٌ إِنَّ الرجرٍ قَالَ ربك نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نةَ منا الْجنس

نسح لُهعناسِوطُ النغَمو قالْح طَرب ربالَ الْكمالْج بحيلٌ يمج 115(ةً قَالَ إِنَّ اللَّه(.  

كالمها عن علي  ،ورواه مسلم أيضاً عن منجاب بن احلارث التميمي وسويد بن سعيد
  عن النخعي به. ،عن األعمش ،بن مسهر

عن  ،عن أبان بن تغلب ،شعبةعن  ،عن أيب داود ،ورواه مسلم أيضاً عن حممد بن بشار
  عن النخعي به. ،فضيل

عن  ،وعن علي بن ميمون ،عن علي بن مسهر ،ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد
  . )116(عن النخعي به ،كالمها عن األعمش ،سعيد بن سلمة

  .)117(ورواه أمحد عن عفان عن عبد العزيز بن مسلم عن األعمش عن النخعي به

ن ابن عون عن عمروبن سعيد عن محيد بن عبد الرمحن عن ورواه أمحد عن إمساعيل ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93/ 1كتاب اإلميان باب حترمي الكرب وبيانه،  91) صحيح مسلم ح 115(
باب يف  59ح . بريوت، دار الفكر، ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه(د. ت)، ، حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين،هماج ابن) 116(

  .1397/ 2باب الرباءة من الكرب والتواضع،  4173؛ وح 22/ 1اإلميان، 
  .30/ 7، 3913) مسند أمحد، ح 117(
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  .)118(ابن مسعود

  .)119(ورواه أمحد عن ابن أيب عدي ويزيد كالمها عن ابن عون بنفس السند السابق

ورواه أمحد عن عارم عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن األعمش عن حبيب بن أيب 
  .)120(ثابت عن حيىي بن جعدة عن ابن مسعود

  .)121(بكر عن األعمش عن النخعي به د عن أسود بن عامر عن أبوورواه أمح

  .)122(ورواه أمحد عن يزيد عن حجاج عن فضيل عن النخعي به

ورواه الترمذي عن أيب هشام الرفاعي عن أيب بكر بن عياش عن األعمش عن النخعي 
  .)123(به

سند مسلم ورواه أيضاً عن املثىن وعبد اهللا بن عبد الرمحن عن حيىي بن محاد بنفس 
  .)124(األول

ورواه أيب داود عن أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش عن األعمش عن النخعي 
  .)125(به

مقرونا برواية  - فيكون إخراج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ألبان؛ لكونه وقع له هكذا
قد روى عنه هذا احلديث أبان واحلجاج بن  ،كما أن فضيل الفقيمي شيخ أبان -  غريه
: إذا أبو حامتوقال عنه  )126(كثري اخلطأ والتدليس كما وصفه احلافظ بن حجر وهو ،ةأرطأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .154/ 6، 3644) مسند أمحد، ح 118(
  .147/ 7، 4058أمحد، ح  ) مسند119(
  .338/ 6، 3789) مسند أمحد، ح 120(
  .60/ 7، 3947) مسند أمحد، ح 121(
  .335/ 7، 4310) مسند أمحد، ح 122(
ح ، (د. ط)، حتقيق: أمحد شاكر، بريوت، دار إحياء التراث العريباجلامع الصحيح سنن الترمذي، د. ت)، (، عيسىحممد بن ، الترمذي) 123(

  .360/ 4لصلة باب ما جاء يف الكرب، ، أبواب الرب وا1998
  .361/ 4، أبواب الرب والصلة باب ما جاء يف الكرب، 1999) سنن الترمذي، ح 124(
  .59/ 4، كتاب اللباس باب ما جاء يف الكرب، 4091) سنن أيب داود، ح 125(
  .152/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () انظر 126(
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فلذلك روى مسلم رمحه اهللا تعاىل عن  ،مل يصرح بالسماع وهو ،)127(صاحل قال حدثنا فهو
ة عن املدلس الذي الراوية عنه على الراويمرجحاً  ،ةالراويمأمون  ،ألنه ثقة ،أبان رغم بدعته

  .مل يصرح بالسماع

أمري املؤمنني يف احلديث يف زمانه كما قال عنه  وهو – كما أن تلميذه شعبة بن احلجاج
أول من فتش عن الرجال يف العراق وذب عن  فهو ،أعلم الناس بشيخه هو – الثوري
  متوثق من روايته وصحتها. فال يروي عن أبان إال وهو ،)128(السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .156/ 3، والتعديل اجلرحم)،  1952ابن أيب حامت، ( )127(
  .266/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () انظر 128(
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2ارٍ حشب نب دمحا مثَندو. وحا أَبثَنلٍ  ديفُض نع بلغنِ تانَ بأَب نةُ عبعا شثَندح داود
 بِيالن نع اللَّه دبع نةَ علْقَمع نع يماهرإِب نعr  ُثْقَالم ي قَلْبِهكَانَ ف نةَ منلُ الْجخدقَالَ لَا ي

  .)129(ذَرة من كبرٍ

  ألنه من متابعاته. ،احلديث ما قيل يف احلديث الذي سبقهيقال يف هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93/ 1كتاب اإلميان باب حترمي الكرب وبيانه،  91) صحيح مسلم ح 129(
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معاوِيةَ ووكيع عن  بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا عبد اللَّه بن إِدرِيس وأَبو . حدثَنا أَبو3
نزلَت الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم  الْأَعمشِ عن إِبراهيم عن علْقَمةَ عن عبد اللَّه قَالَ لَما

 ولِ اللَّهسابِ رحلَى أَصع كذَل قبِظُلْمٍ شr  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هفْسن مظْلا لَا ينقَالُوا أَيوr 
ا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم كَما قَالَ لُقْمانُ لابنِه ي كَما تظُنونَ إِنما هو لَيس هو

ابن يونس ح  عظيم حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم وعلي بن خشرمٍ قَالَا أَخبرنا عيسى وهو
كُريبٍ أَخبرنا ابن  ح وحدثَنا أَبووحدثَنا منجاب بن الْحارِث التميمي أَخبرنا ابن مسهِرٍ 

كُريبٍ قَالَ ابن إِدرِيس حدثَنِيه أَولًا أَبِي عن  إِدرِيس كُلُّهم عن الْأَعمشِ بِهذَا الْإِسناد قَالَ أَبو
هنم هتعمس شِ ثُممالْأَع نع بلغنِ تانَ ب130(أَب(.  

  .)131(د عن أيب معاوية عن األعمش بهورواه أمح

  .)132(ورواه أمحد عن ابن منري عن األعمش به

  .)133(ورواه أمحد عن وكيع عن األعمش به

ورواه البخاري عن أيب الوليد عن شعبة؛ ورواه عن بشر بن خالد عن حممد بن جعفر 
  .)134(عن شعبة عن سليمان به

  .)135(األعمش بهورواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن 

  .)136(ورواه البخاري عن أيب الوليد عن شعبة عن األعمش به

  .)137(ورواه البخاري عن إسحاق عن عيسى بن يونس عن األعمش به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114/ 1، كتاب اإلميان باب صدق اإلميان وإخالصه، 124) صحيح مسلم، ح 130(
  .68/ 6، 3589) مسند أمحد، ح 131(
  .129 /7، 4031) مسند أمحد، ح 132(
  .275/ 7، 4240) مسند أمحد، ح 133(
  .15/ 1، كتاب اإلميان باب ظلم دون ظلم، 32) صحيح البخاري، ح 134(
  .141/ 4، كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعاىل {واختذ اهللا إبراهيم خليالً}، 3360) صحيح البخاري، ح 135(
  .163/ 4ىل {ولقد آتينا لقمان احلكمة}، ، كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعا3428) صحيح البخاري، ح 136(
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  .)138(ورواه البخاري عن حممد بن بشار عن ابن أيب عدي عن شعبة عن سليمان به

  .)139(ورواه البخاري عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن األعمش به

  .)140(لبخاري عن إسحاق بن إبراهيم وحيىي كالمها عن وكيع عن األعمش بهورواه ا

  .)141(ورواه الترمذي عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن األعمش به

  .)142(ورواه النسائي عن بشر بن خالد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن سليمان به

  .)143(كما رواه بنفس سند الترمذي

برواية  مقروناً - اهللا تعاىل ألبان؛ لكونه وقع له هكذافيكون إخراج اإلمام مسلم رمحه 
فقد أراد رمحه اهللا تعاىل أن يوضح أن للحديث عن ابن إدريس  ،من باب التأكيد فهو ،غريه

مث  ،وقد مسع النازل أوالً من أبيه عن أبان املتهم بالبدعة ،طريقان: أحدمها عالٍ والثاين نازل
  ريق عالٍ.مسعه ثانياً عن األعمش مباشرة بط

حيث أن ابن إدريس من  ،ة النازلة رغم وجود أبان فيها لنكتة حديثيةالراويوقد ذكر 
كما أن أبان ثقة يف  ،أخص مشاخيه والده إدريس؛ بينما األعمش ليس من أخص مشاخيه

  حديثه رغم بدعته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .163/ 4ولقد آتينا لقمان احلكمة}، {، كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعاىل: 3429) صحيح البخاري، ح 137(
  .56/ 6، كتاب تفسري القرآن باب قوله تعاىل: {ومل يلبسوا إميام بظلم}، 4629) صحيح البخاري، ح138(
؛ ح 114/ 6، كتاب التفسري باب ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم، 4776د يف موضعني: ح ) صحيح البخاري، ذا السن139(

  .13/ 9، كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب إمث من أشرك باهللا وعقوبته يف الدنيا واآلخرة، 6918
  .18/ 9ما جاء يف املتأولني، ، كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب 6937) صحيح البخاري، ح 140(
  .262/ 5، أبواب التفسري باب ومن سورة األنعام، 3067) سنن الترمذي، ح 141(
، كتاب التفسري 11101، ح )، حلب، مكتب املطبوعات االسالمية2، (طاتىب من السننهـ). 1406النسائي، أمحد بن شعيب، () 142(

  .92/ 10باب قوله تعاىل: {ومل يلبسوا إميام بظلم}، 
  .212/ 10، كتاب التفسري باب قوله تعاىل: {ال تشرك باهللا}، 11326) سنن النسائي، ح 143(
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4فْيا سثَندرٍ قَالَا حيمن ناببٍ ورح نب ريها زثَندح . نع هرغَيانُ وا أَبثَندةَ حنييع نانُ ب
 بِيالن عا ماِء قَالَ كُنرالْب نلَى عنِ أَبِي لَينِ بمحالر دبع نكَمِ عالْحr  هرا ظَهنم دوأَحنحلَا ي

الَ حدثَنا الْكُوفيونَ أَبانُ وغَيره قَالَ حتى نراه حتى نراه قَد سجد فَقَالَ زهير حدثَنا سفْيانُ قَ
دجس144(ي(.  

ورواه مسلم أيضاً عن أمحد بن يونس عن زهري؛ وحيىي بن حيىي عن أيب خيثمة؛ كالمها 
  عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن يزيد عن الرباء رضي اهللا تعاىل عنه.

باهلي عن حيي بن سعيد عن سفيان عن أيب ورواه مسلم عن أيب بكر بن خالد ال
  إسحاق به.

ورواه مسلم عن حممد بن عبد الرمحن عن إبراهيم بن حممد عن أيب إسحاق عن حمارب 
  .)145(بن دثار به

  .)146(ورواه أمحد عن عبد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق به

  .)147(ورواه أمحد عن وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق به

  .)148(سدد عن حيىي بن سعيد عن سفيان عن أيب إسحاق بهورواه البخاري عن م

  .)149(ورواه البخاري عن حجاج عن شعبة عن أيب إسحاق به

  .)150(ورواه البخاري عن آدم عن إسرائيل عن أيب إسحاق به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .345/ 1، كتاب الصالة باب متابعة اإلمام، 474) صحيح مسلم، ح 144(
  ) صحيح مسلم، نفس الرقم والكتاب والباب.145(
  .606/ 30، 18657) مسند أمحد، ح 146(
  .637/ 30، 187 10) مسند أمحد، ح147(
  .140/ 1، كتاب األذان باب مىت يسجد من خلف اإلمام، 690) صحيح البخاري، ح 148(
  .150/ 1، كتاب األذان باب رفع البصر إىل اإلمام يف الصالة، 747) صحيح البخاري، ح 149(
  .162/ 1، كتاب األذان باب السجود على سبعة أعظم، 811) صحيح البخاري، ح 150(
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ورواه أيب داود عن زهري بن حرب وهارون بن معروف املعىن عن سفيان عن أبان بن 
  .)151(مثل سند مسلم األول وهو ،يب ليلى عن الرباءتغلب عن احلكم عن عبد الرمحن بن أ

ورواه الترمذي عن بندار عن عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق 
  .)152(به

  .)153(ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن شعبة عن أيب إسحاق به

فقد تويف الرباء بن  ،ألنه كله كوفيون ،فقد ساق اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل هذا السند
وقد أشار إىل ذلك بقوله: حدثنا أبان وغريه  ،هـ72عازب رضي اهللا تعاىل عنه يف الكوفة 

  من الكوفيني.

مما  ،وقد ذكر له من املتابعات ،لبدعته يدعو كما أن أبان كما ذكرت سابقاً ثقة ال
  يسوغ إخراج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .168/ 1صالة باب ما يؤمر به املأموم من اتباع اإلمام، ، كتاب ال621) سنن أيب داود، ح 151(
  .70/ 2، أبواب الصالة باب ما جاء يف كراهية أن يبادر اإلمام يف الركوع والسجود، 281) سنن الترمذي، ح 152(
  .96/ 2، كتاب اإلمامة باب مبادرة اإلمام، 829) سنن النسائي، ح 153(
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 - بفتح املوحدة وبعد الراء حتتانية ساكنة -  يدعلي بن هاشم بن الرب .2
  :)154(الكويف

صدوق يتشيع من صغار الثامنة مات سنة مثانني وقيل يف اليت بعدها بخ قال ابن حجر: 
  .4م 

 .)155(شيعي غال قال حممد بن عبد اهللا بن منري وله ما يستنكر :قال عنه الذهيب

  :وقال أيضاً

 موىل اخلزاز، الشيعي، الكويف، موالهم، العائذي، احلسن أبو الصدوق، احلافظ، اإلمام،
  . قرشية امرأة

  .بأس به ليس: حنبل بن أمحد قال

  .ثقة: وطائفة املديين، بن وعلي السدوسي، ويعقوب معني، ابن وقال

  .يتشيع صدوق،: أخرى رواية املديين ابن وعن

  .مذهبهما يف غاليني وأبوه هو كان:  اجلوزجاين وقال

  .صدوق: زرعة أبو وقال

  .حديثه يكتب يتشيع، كان: حامت أبو وقال

  .كذب مث وليس تشيع، بيت أهل هم: قال يونس، بن عيسى وعن

  .املشاهري عن املناكري وروى التشيع، يف غالياً كان) : الثقات( يف حبان ابن وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4810، برقم 406 /1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( )154(
  .140/ 1، قمن تكلم فيه وهو موثم)،  2005) الذهيب، (155(
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 نةس أول يف وسبعني تسع سنة الربيد بن هاشم بن علي من مسعتقَالَ أَحمد بن حنبلٍ: 
 فيها مات اليت السنة وهي مات، وقد اآلخر الس إليه عدت مث جملسا، احلديث طلبت
  .أنس بن مالك

  وقال عبد اهللا: قال أيب: علي بن هاشم ما به بأس.

إمنا روى  ،خليفة مل يسمع من حمل بن ،وقال عبد اهللا: مسعت أَيب يقول: علي بن هاشم
  حمل بن حمرز.  وإمنا هوالذي مسع منه علي بن هاشم  ،عنه شعبة

وقال عبد اهللا: قال أيب: مسعت من علي بن هاشم بن الربيد سنة تسع وسبعني يف أول 
وهي السنة اليت مات فيها  ،مث عدت إليه الس اآلخر وقد مات ،سنة طلبت احلديث جملسا

  مالك بن أنس.

  وقال البخاري: قال أمحد: مات سنة تسع ومثانني ومئة. 

إسحاق: سألت أبا عبد اهللا عن علي بن هاشم بن الربيد قال: ليس به  وقال حنبل بن
قال: ومسعت أبا عبد اهللا يقول: خرجت إىل الكوفة سنة  ،مات سنة تسع وسبعني ،بأس

  .)156(ثالث ومثانني بعد موت هشيم.

  .علي بن هاشم بن البرِيد وأبوه غاليان في سوء مذهبهما :وقال ابن عدي

ا كويف وأبوه هاشم بن البرِيد قد روي عنهما حديث صاحل وألبيه علي بن هاشم هذَ
من الشيعة املعروفني بالكوفة ويروي في فضائل علي أشياء ال  ووعلي بن هاشم ه ،قليل

إن شاء اهللا صدوق يف  ووه ،يرويها غريه بأسانيد خمتلفة وقد حدث عنه مجاعة من األئمة
  .)157(روايته

أول من  وفقال: قال أمحد ه ،الدارقُطْنِي عن علي بن هاشم بن الربيدقال البرقانِي: سئل 
  كتبنا عنه..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53/ 3)، 1، عامل الكتب، (ط موسوعة اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعللهم)،  1997) النوري وآخرون، (156(
  .311/ 6، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997) ابن عدي، (157(



 

 - 80  - 
  
 

قُطْنِيار158(وضعفه الد(.  

صدوق تقبل  ووإال فه ،يتبني مما سبق أن هذا الراوي ليس له مة إال التشيع :قلت
  .وال يتهم بالكذب ،روايته

  .كما أن ما رواه ال يتعرض ملا نسب إليه من البدعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، 7 /393ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر) 158(
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  :مروياته

  له يف الصحيح حديثان

  

معمرٍ إِسمعيلُ بن إِبراهيم  أُسامةَ ح وحدثَنِي أَبو كُريبٍ حدثَنا أَبو . وحدثَناه أَبو1
دبع نةَ عورنِ عامِ بشه نا عيعمج رِيدنِ الْبمِ باشه نب يلا عثَندح يذَلكْرٍ  الْهنِ أَبِي بب اللَّه

 ولُ اللَّهسي رقَالَ ل ةَ قَالَتشائع نةَ عرمع نعr  ةالْوِلَاد نم مرحا يم ةاعضالر نم مرحي
ي عبد اللَّه بن أَبِي وحدثَنِيه إِسحق بن منصورٍ أَخبرنا عبد الرزاقِ أَخبرنا ابن جريجٍ أَخبرنِ

  .)159(بكْرٍ بِهذَا الْإِسناد مثْلَ حديث هشامِ بنِ عروةَ

  .)160(ورواه مالك عن حيىي عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة

ورواه مالك عن حيىي عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن 
  .)161(ئشةالزبري عن عا

ورواه أمحد عن حيىي عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة 
  .)162(عن عائشة

  .)163(ورواه أمحد عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة مبثله

  .)164(ورواه أمحد عن حسن عن ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن عائشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1068/ 2، كتاب الرضاع باب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة، 1444) صحيح مسلم، ح 159(
، 1، ح )، ت: حممد مصطفى األعظمي أبوظيب، مؤسسة زايد بن سلطان آل يان1(ط املوطأ، هـ). 1425، مالك بن انس، (األصبحي )160(

  .601/ 2كتاب الرضاع باب رضاعة الصغري، 
  .607/ 2، كتاب الرضاع باب جامع ما جاء يف الرضاعة، 15مالك، ح ) موطأ 161(
  .200/ 40، 24170) مسند أمحد، ح 162(
  .200/ 40، 24170) مسند أمحد، ح 163(
  .434/ 40، 24171) مسند أمحد، ح 164(
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عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف 
  .)165(عائشة

ورواه الدارمي عن إسحاق عن روح عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن 
  .)166(عائشة

ورواه الدارمي عن صدقة بن الفضل عن حيىي بن سعيد عن مالك عن عبد اهللا بن دينار 
  .)167(عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة

داود عن عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن  بوورواه أ
  .)168(يسار عن عروة عن عائشة

ورواه الترمذي عن بندار عن حيىي بن سعيد القطان؛ وإسحاق بن موسى األنصاري عن 
  . )169(معن كالمها عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة

عن حممد بن بشار عن حيىي عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة  ورواه النسائي
  .)170(عن عائشة

ورواه النسائي عن حممد بن عبيد عن علي بن هاشم عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه 
  .)171(عن عمرة عن عائشة

 ،مقروناً برواية غريه ،فقد أخرج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل لعلي بن هاشم بن الربيد
مل  وهو ،)172(أسامة رمبا دلس كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل كما أن أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170/ 3، كتاب الشهادات باب الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض واملوت القدمي، 2646) صحيح البخاري، ح 165(
، كتاب النكاح باب 2293، ح )، بريوت، دار الكتاب العريب1، (طسنن الدارميهـ). 1407لدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن، (ا) 166(

  .1442/ 3ما حيرم من الرضاع، 
  .1443/ 3، كتاب النكاح باب ما حيرم من الرضاع، 2295) سنن الدارمي، 167(
  .221/ 2باب حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب، ، كتاب النكاح 2055) سنن أيب داود، ح 168(
  .445/ 3، أبواب الرضاع باب ما جاء حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، 1147) سنن الترمذي، ح 169(
  .99/ 6، كتاب النكاح باب ما حيرم من الرضاع، 3302) سنن النسائي، ح 170(
  .99/ 6لرضاع، ، كتاب النكاح باب ما حيرم من ا3303) سنن النسائي، ح 171(
  . ،3 /3ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر) 172(
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 فلذلك قرنه اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل بعلي بن هاشم الذي هو ،يصرح بالسماع يف روايته
  وإن كان متشيعاً. ،ثقة يف حديثه
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نا الْفَضلُ بن موسى أَخبرنا طَلْحةُ بن يحيى عمارٍ حدثَ . حدثَنا حسين بن حريث أَبو2
موسى إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ  عن أَبِي بردةَ عن أَبِي موسى الْأَشعرِي قَالَ جاَء أَبو
موسى السلَام  الَ السلَام علَيكُم هذَا أَبوالسلَام علَيكُم هذَا عبد اللَّه بن قَيسٍ فَلَم يأْذَنْ لَه فَقَ

ردك علَيكُم هذَا الْأَشعرِي ثُم انصرف فَقَالَ ردوا علَي ردوا علَي فَجاَء فَقَالَ يا أَبا موسى ما 
 ولَ اللَّهسر تعملٍ قَالَ سغي شا فكُنr تاسقُولُ القَالَ ي جِعإِلَّا فَارو نَ لَكئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذ

موسى قَالَ عمر إِنْ وجد بينةً تجِدوه  لَتأْتيني علَى هذَا بِبينة وإِلَّا فَعلْت وفَعلْت فَذَهب أَبو
م تجِدوه فَلَما أَنْ جاَء بِالْعشي وجدوه قَالَ يا أَبا موسى عند الْمنبرِ عشيةً وإِنْ لَم يجِد بينةً فَلَ

 ما تقُولُ أَقَد وجدت قَالَ نعم أُبي بن كَعبٍ قَالَ عدلٌ قَالَ يا أَبا الطُّفَيلِ ما يقُولُ هذَا قَالَ
 ولَ اللَّهسر تعمسr نا ابي كقُولُ ذَلولِ  يسابِ رحلَى أَصا عذَابع نكُونطَّابِ فَلَا تالْخ

 اللَّهr  ِنب رمع نب اللَّه دباه عثَندوح تثَبأَنْ أَت تببئًا فَأَحيش تعما سمإِن انَ اللَّهحبقَالَ س
مٍ عاشه نب يلا عثَندانَ حنِ أَبب دمحا مقَالَ فَقَالَ ي هأَن رغَي ادنذَا الْإِسى بِهيحنِ يةَ بطَلْح ن

 ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمس ترِ آنذنا الْمأَبr  لَىا عذَابطَّابِ عالْخ نا ابي كُنفَلَا ت معفَقَالَ ن
 ولِ اللَّهسابِ رحأَصr َق نم ذْكُري لَموهدعا بمو انَ اللَّهحبس رملِ ع173(و(.  

بن حممد بن بكري الناقد عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن  ورواه مسلم عن عمرو
  .)174(خصيفة عن بسر بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

  .)175(ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد وابن أيب عمر عن سفيان به

بن احلارث عن بكري بن  اهر عن عبد اهللا بن وهب عن عمروالط ورواه مسلم عن أبو
  .)176(األشج به

ورواه مسلم عن نصر بن علي اجلهضمي عن بشر بن مفضل عن سعيد بن يزيد عن أيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1696/ 3، كتاب اآلداب باب االستئذان، 2154) صحيح مسلم، ح 173(
  .1694/ 3، كتاب اآلداب باب االستئذان، 2154) صحيح مسلم، ح 174(
  .1694/ 3، كتاب اآلداب باب االستئذان، 2154) صحيح مسلم، ح 175(
  .1694/ 3كتاب اآلداب باب االستئذان،  ،2154) صحيح مسلم، ح 176(
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  .)177(نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

ورواه مسلم عن حممد بن املثىن بن بشار عن حممد بن جعفر عن شعبة عن أيب مسلمة؛ 
ه عن أمحد بن احلسن بن خراش عن شبابة عن شعبة عن اجلريري وسعيد بن يزيد؛ وروا

  .)178(مجيعهم عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن 
  .)179(عبيد بن عمري عن أيب موسى األشعري رضي اهللا تعاىل عنه

واه مسلم عن حممد بن بشار عن أيب عاصم؛ وحسني بن حرث عن النضر بن مشيل ور
  .)180(كالمها عن ابن جريج به

ورواه مالك عن الثقة عنده عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن بسر بن سعيد عن أيب 
  .)181(سعيد عن أيب موسى رضي اهللا عنه

علمائهم عن أيب موسى  ورواه مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن غري واحد من
  .)182(رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أيب سعيد رضي اهللا 
  .)183(عنه

  .)184(ورواه أمحد عن يزيد عن داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد رضي اهللا عنه

  .)185(ورواه أمحد عن عبد الرزاق عن معمر عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1695/ 3، كتاب اآلداب باب االستئذان، 2153) صحيح مسلم، ح 177(
  .1695/ 3، كتاب اآلداب باب االستئذان، 2153) صحيح مسلم، ح 178(
  .1695/ 3، كتاب اآلداب باب االستئذان، 2153) صحيح مسلم، ح 179(
  .1695/ 3ستئذان، ، كتاب اآلداب باب اال2153) صحيح مسلم، ح 180(
  .963/ 2، كتاب االستئذان باب االستئذان، 22) موطأ مالك، ح 181(
  .964/ 2، كتاب االستئذان باب االستئذان، 3) موطأ مالك، ح 182(
  .74/ 17، 11029) مسند أمحد، ح 183(
  .525/ 32، 19750؛ 453/ 32، 19677؛ 232/ 17، 11145) مسند أمحد، يف ثالثة مواضع: ح 184(
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رواه أمحد عن أيب نعيم عن طلحة بن حيىي بن طلحة عن أيب بردة عن أيب موسى رضي و
  .)186(اهللا عنه

ورواه أمحد عن حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن أيب 
  .)187(موسى رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد 
  .)188(هللا عنهرضي ا

ورواه البخاري عن حممد بن سالم عن خملد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد 
  .)189(بن عمري عن أيب موسى رضي اهللا عنه

ورواه البخاري عن علي بن عبد اهللا عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد 
  .)190(عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه

أيب النعمان عن يزيد بن ذريع عن داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد ورواه الدارمي عن 
  .)191(اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه

داود عن أمحد بن عبدة عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن عن بسر بن  ورواه أبو
  .)192(سعيد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه

ة بن حيىي عن أيب بردة عن أيب داود عن مسدد عن عبد اهللا بن داود عن طلح ورواه أبو
  .)193(موسى رضي اهللا تعاىل عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .270/ 32، 10 195أمحد، ح ) مسند 185(
  .326/ 32، 19556) مسند أمحد، ح 186(
  .351/ 32، 19581) مسند أمحد، ح 187(
  .388/ 32، 19611) مسند أمحد، ح 188(
  .55/ 3، كتاب البيوع باب اخلروج يف التجارة، 2062) صحيح البخاري، ح 189(
  .55/ 3ثالثاً، ، كتاب االستئذان باب التسليم واالستئذان 6245) صحيح البخاري، ح 190(
  .1717/ 3، كتاب االستئذان باب االستئذان، 2671) سنن الدارمي، ح 191(
  .345/ 4، كتاب األدب باب كم مرة يسلم الرجل يف االستئذان، 5180) سنن أيب داود، ح 192(
  .346/ 4، كتاب األدب باب كم مرة يسلم الرجل يف االستئذان، 5181) سنن أيب داود، ح 193(
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ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن عبد األعلى بن عبد األعلى عن اجلريري عن 
  .)194(أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه

ورواه ابن ماجه عن أيب بكر عن يزيد بن هارون عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة 
  .)195(ن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنهع

وقد أخرج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل  ،وإذا تأملنا هذا احلديث جنده مستفيض مشهور
فقد روى عن  ،ةالراويوما كان له أن يغري ما وقع له يف  ،لعلي بن هاشم مقروناً برواية غريه

بن حيىي رمبا يغرب يف  لكن الفضل ،طلحة بن حيىي الفضل بن موسى وعلي بن هاشم
فتابعه برواية علي بن هاشم متابعة  ،)196(احلديث كما ذكر ذلك احلافظ بن حجر رمحه اهللا

 ،الفضل بن موسى وهو ،والعمدة على رواية غريه ممن معه ،لينفي الغرابة عن احلديث ،تامة
عنه  كما أن اإلمام مسلم قد روى شواهد للحديث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل

  بعدد كبري من األسانيد الصحيحة اليت مت ذكرها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53/ 5يف االستئذان ثالثاً،  ء، أبواب االستئذان واآلداب باب ما جا2690، ح ) سنن الترمذي194(
  .1221/ 2، كتاب األدب باب االستئذان، 3706) سنن ابن ماجه، ح 195(
  .5419، برقم 477/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () 196(



 

 - 88  - 
  
 

  

عبد  الرقاشي الكويف أبو -  باملعجمة والراء - فضيل بن مرزوق األغر .3
  :)197(الرمحن

  4لسابعة مات يف حدود سنة ستني ي مصدوق يهم ورمي بالتشيع من اقال ابن حجر: 

 األغر. ،الكويف ،عبد الرمحن العرتي موالهم وأب ،احملدث

  وحيىي بن معني. ،سفيان بن عيينة وثقه:

  أنه ال بأس به. ووقال ابن عدي: أرج

  وجاء عن حيىي: أنه ضعفه.

  وقال النسائي: ضعيف.

  .وقال احلاكم: عيب على مسلم إخراجه يف (صحيحه)

وحديثه يف عداد  ،وال الدواليب ،وال العقيلي ،ما ذكره يف الضعفاء البخاري :قال الذهيب
  شيعي. ووه – إن شاء اهللا -  احلسن

ويروي عن عطية  ،كان ممن خيطئ على الثقات ،قال ابن حبان: منكر احلديث جدا
والذي عنده أن كل ما روى عن  ،وعن الثقات االشياء املستقيمة فاشتبه أمره ،املوضوعات

ات عن الراويوفيما وافق الثقات من  ،عطية املناكري يلزق ذلك كله بعطية ويربأ فضيل منها
به وفيما انفرد على الثقات ما مل يتابع عليه يتنكب عنها يف االحتجاج  ون حمتجاًثبات يكاأل
  ا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ 75/ 7 اجلرح والتعديلم)،  1952أيب حامت، ( ابن؛ 5437برقم:  448 /1 تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر: )197(
، أمحد بن عبد لعجليا؛ 209/ 2، اروحنيهـ)،  1396ابن حبان، (؛ 128/ 7، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997ابن عدي، (

الذهيب، ؛ 342 /7، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ، 384/ 1)، 1الرياض: دار الباز، (ط ، الثقاتتاريخ م)،  1984اهللا، (
، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 515/ 2حتقيق: نور الدين عتر، (د. ط)، ، املغين يف الضعفاءحممد أمحد، (د. ت)، 

يف أمساء ذيب الكمال م)،  1980، يوسف بن عبد الرمحن، (ملزيا؛  ،8 /299ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر ؛362/ 3
  .307/ 23)، 1قيق: بشار عواد معروف، بريوت: مؤسسة الرسالة، (ط حت، الرجال
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  وقيل: كان يأيت عن عطية بباليا.

  ممن أستخري اهللا فيه. ووقد قال ابن حبان أيضا: ه

إىل  -  زهدا وفضال وكان من أئمة اهلدى - قال اهليثم بن مجيل: جاء فضيل بن مرزوق
  وقال: ليس معي غريها. ،فأخرج له ستة دراهم ،نه ليس عنده شيءفأخربه أ ،احلسن بن حي

  وأنا آخذها!؟ ،قال: سبحان اهللا! ليس عندك غريها

  وترك ثالثة. ،فأخذ ثالثة ،فأىب ابن حي إال أن يأخذها

  تويف قبل سنة سبعني ومائة.

   :سألت سفيان الثورى عنه فقال :عن أبيه ،قال املثىن بن معاذ بن معاذ العنربى

   .قةث

  فضيل بن  :مسعت ابن عيينة يقول :عن الشافعى ،قال احلسن بن على احللواىنو

   .مرزوق ثقة

   .ال أعلم إال خرياً :عن أمحد بن حنبل ،بكر األثرم وقال أبو

   .ثقة :عن حيىي بن معني ،بكر بن أىب خيثمة وقال أبو

   .شديد التشيع لكنهو ،صاحل احلديث :عن حيىي بن معني ،قال عبد اخلالق بن منصورو

   .ال بأس به :عن حيىي ،قال غريهو

يهم  ،صاحل احلديث ،صدوق :فقال ،سألت أىب عنه :قال عبد الرمحن بن أىب حامتو
   .ال :حيتج به؟ قال :قلت .يكتب حديثه ،كثريا

واهللا تعاىل  ،وهذا ال يضر إذا كان األصل سليماً ،إمنا يروي له مسلم يف املتابعات قلت:
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  ياته:مرو

  له يف الصحيح حديثان

  

. حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم الْحنظَلي أَخبرنا يحيى بن آدم حدثَنا الْفُضيلُ بن مرزوقٍ 1
لصلَوات وصلَاة عن شقيقِ بنِ عقْبةَ عن الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ نزلَت هذه الْآيةُ حافظُوا علَى ا

الْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح لَتزفَن ا اللَّههخسن ثُم اَء اللَّها شا ماهأْنرِ فَقَرصطَى الْعس
اُء قَدررِ فَقَالَ الْبصلَاةُ الْعإِذَنْ ص يه يقٍ لَهقش دنا عساللٌ كَانَ ججفَقَالَ ر  فكَي كتربأَخ

نع رِيانَ الثَّوفْيس نع يعجالْأَش اهورم ولسقَالَ م لَمأَع اللَّهو ا اللَّههخسن فكَيو لَتزن 
الن عا ماهأْنازِبٍ قَالَ قَرنِ عاِء برالْب نةَ عقْبنِ عيقِ بقش نسٍ عنِ قَيب دوالْأَس بِيr  ِثْلا بِمانمز

  .)198(حديث فُضيلِ بنِ مرزوقٍ

  .)199(ورواه أمحد عن حيىي بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة به

كما رواه احلاكم يف املستدرك والروياين يف مسنده والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 
  ب التسعة فقط.وأيب عوانة يف مستخرجه؛ لكنين التزمت بالتخريج من الكت

فنجد أن اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل مل خيرج لفضيل بن مرزوق إال مبتابعة تامة مع 
حيىي بن آدم الثقة احلافظ  كما أن تلميذ الفضيل وهو ،)200(ثقة وهو ،األسود بن قيس

  متوثق منه. فال يروي عنه إال ما هو ،أدرى الناس بشيخه هو )201(الفاضل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .438/ 1، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، 630) صحيح مسلم، ح 198(
  .613/ 30، 18673) مسند أمحد، ح 199(
  .506، برقم 111/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () 200(
  .7496، برقم 587/ 1، بتقريب التهذيم)،  1986ابن حجر، () 201(
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أُسامةَ حدثَنا فُضيلُ بن مرزوقٍ  كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء حدثَنا أَبو . وحدثَنِي أَبو2
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نازِمٍ عأَبِي ح نع ثَابِت نب يدثَنِي عدحr  َّإِن اسا النهأَي

لَّا طَيبا وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمنِني بِما أَمر بِه الْمرسلني فَقَالَ يا أَيها الرسلُ اللَّه طَيب لَا يقْبلُ إِ
من  كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحا إِني بِما تعملُونَ عليم وقَالَ يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا

اتبا  طَيي با راِء يمإِلَى الس هيدي دمي رثَ أَغْبعأَش فَريلُ السطلَ يجالر ذَكَر ثُم اكُمقْنزا رم
كذَلل ابجتسى يامِ فَأَنربِالْح يغُذو امرح هسلْبمو امرح هبرشمو امرح همطْعمو ب202(ر(.  

ه أمحد عن أيب النضر عن الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن وروا
  .)203(أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه

  .)204(ورواه الدارمي عن أيب نعيم عن الفضيل بن مرزوق به

  .)205(ورواه الترمذي عن عبد بن محيد عن أيب نعيم عن الفضيل بن مرزوق به

  .كما رواه البيهقي وعبد الرزاق وغريهم

وقد عيب على مسلم  ،هذا احلديث مل يرد إال من طريق الفضيل بن مرزوققلت: 
إن دلس أحياناً  وهو ،)206(أسامة متفق على االحتجاج به لكن تلميذه أبو ،إخراجه حلديثه

  متوثق منه. فال يروي عن الفضيل إال ما هو ،لكنه صرح بالسماع هنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .703/ 2، كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، 1015) صحيح مسلم، ح 202(
  .89/ 14، 8348) مسند أمحد، ح 203(
  .1786/ 3، كتاب الرقاق باب يف األكل الطيب، 2759) سنن الدارمي، ح 204(
  .220/ 5، أبواب تفسري القرآن باب ومن سورة البقرة، 2989) سنن الترمذي، ح 205(
، حتقيق: عاصم بن عبد اهللا القريوين، تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليسم)،  1983) ابن حجر، أمحد بن علي، (206(

  .30/ 1)، 1عمان: مكتبة املنار، (ط
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  :)207(الكويف -  الراء مث نونبضم املهملة وفتح  - ىي بن اجلزار العرينحي .4

صدوق  وقيل اسم أبيه زبان بزاي وموحدة وقيل بل لقبه ه قال ابن حجر يف التقريب:
  .4يف التشيع من الثالثة م  ورمي بالغل

  وقيل: ابن زبان. ،لقبه زبان ،موىل جبيلة ،حيىي بن اجلزار العرين الكويف

وكان ثقة وله  ،يف التشيع وغلبن سعد يف الطبقة الثانية من أهل الكوفة: كان يقال 
  أحاديث.

 ووأب ،وكذلك ابن البيع النيسابوري ،عوانة اإلسفرايين حديثه يف صحيحه ووخرج أب
  وابن حبان. ،علي الطوسي

  وكان يتشيع. ،وقال العجلي: كويف ثقة

وكان حيدث  ،يف التشيع ويعين ابن عتيبة: كان يغل - ويف كتاب العقيلي: قال احلكم
  يسمع منه إال ثالثة أشياء. ومل ،عن علي

  ويف كتاب املنتجايل: عن حيىي بن سعيد: كان يفرط يعين يف التشيع.

عبد اهللا: حيىي اجلزار مسع من علي؟  وويف كتاب املراسيل أليب حممد: عن حرب سئل أب
  قال: ال.

  مل يسمع من ابن عباس.»: تاريخ ابن أيب خيثمة«ويف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إكمال م)،  2001، مغلطاي، بن قليج بن عبد اهللا، (7519م، برق588 /1، تقريب التهذيبم)،  1986: ابن حجر، (انظر )207(
من تكلم م)،  2005الذهيب، (؛ 294/ 12)، 1حتقيق: عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيم، دار الفاروق احلديثة، (ط ، ذيب الكمال
، لسان امليزانم)،  1971ابن حجر، أمحد بن علي، (؛  ،11 /192ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 194/ 1، فيه وهوموثق

؛ 525/ 5، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (؛ 430/ 7)، 2حتقيق: دائرة املعارف النظامية، بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، (ط
، حتقيق: حممد عوامة وأمحد منر اخلطيب، جدة: يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة الكاشفم)،  1992حممد بن أمحد، (لذهيب، ا

  .133/ 9، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 363/ 2)، 1القبلة، (ط دار 
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وذكره ». اجلعديات«القاسم يف  ووكذا ذكره أب ،باءالصه ووقال ابن القطان: بينهما أب
  مسلم يف الطبقة األوىل من أهل الكوفة.

  .مفرطاً قال اجلوزجاين كان غالياً

  .ثقة أبو حامتوزرعة والنسائي  ووقال أب

  .بن حبان يف الثقاتاوذكره 

الثة وقال حممد بن غيالن عن شبابة عن شعبة مل يسمع حيىي ثقة بن اجلزار من علي إال ث
كان على فرصة من فرص اخلندق واآلخر وسئل عن يوم احلج  rن النيب أحدها أأحاديث و

  .األكرب ونسي حممود الثالث

  يف التشيع وكان ثقة وله أحاديث.  وبن سعد كان يغلاوقال 

وبدعته  ،ألنه ثقة يف روايتهال يضر له رمحه اهللا تعاىل مسلم اإلمام إخراج إن فلذا  قلت:
  .ذلكال تؤثر يف 
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   :مروياته

  له يف الصحيح حديثان

  

بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وزهير بن حربٍ قَالَا حدثَنا وكيع عن شعبةَ عن  . وحدثَناه أَبو1
للَّفْظُ لَه قَالَ حدثَنا الْحكَمِ عن يحيى بنِ الْجزارِ عن علي ح وحدثَناه عبيد اللَّه بن معاذ وا

 ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ را ييلع عمى سيحي نكَمِ عالْح نةُ عبعا شثَندأَبِي حr  ِابزالْأَح موي
ت الشمس قَاعد علَى فُرضة من فُرضِ الْخندقِ شغلُونا عن الصلَاة الْوسطَى حتى غَرب وهو

  .)208(ملَأَ اللَّه قُبورهم وبيوتهم أَوقَالَ قُبورهم وبطُونهم نارا

ورواه مسلم عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار عن حممد بن جعفر عن شعبة عن قتادة 
  .)209(عن أيب حسان عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه

  .)210(ن أيب عدي عن سعيد عن قتادة بهورواه مسلم عن حممد بن املثىن عن اب

كريب عن ايب معاوية عن  يب شيبة وزهري بن حرب وأبوأبكر بن  ورواه مسلم عن أبو
  .)211(األعمش عن مسلم بن صبيح عن شتري بن شكل عن علي رضي اهللا عنه

ورواه مسلم عن عدي بن سالم الكويف عن حممد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة 
  .)212(عن عبد اهللا

ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة عن هشام عن حممد عن عبيدة عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .437/ 1، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، 627) صحيح مسلم، ح 208(
  .436/ 1ى هي صالة العصر، ، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب الدليل ملن قال الصالة الوسط627) صحيح مسلم، ح 209(
 .437/ 1، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، 627) صحيح مسلم، ح 210(
 437/ 1، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، 627) صحيح مسلم، ح 211(
 .437/ 1كتاب املساجد ومواضع الصالة باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، ، 628) صحيح مسلم، ح 212(
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  .)213(علي رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن حممد بن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أيب حسان عن عبيدة عن 
  .)214(علي رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن أيب معاوية عن األعمش عن مسلم عن شتري عن علي رضي اهللا 
  .)215(عنه

ورواه أمحد عن عبد اهللا عن أيب إسحاق الترمذي عن األشجعي عن سفيان عن عاصم 
  .)216(عن زر بن حبيش عن عبيدة السلماين عن علي رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي 
  .)217(رضي اهللا عنه

سعيد عن قتادة عن أيب حسان عن عبيدة عن علي ورواه أمحد عن عبد الوهاب عن 
  .)218(رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أيب حسان عن عبيدة عن علي 
  .)219(رضي اهللا عنه

  .)220(ورواه أمحد عن عن يزيد عن هشام عن حممد عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه

جابر عن عاصم بن دلة عن زر بن  ورواه أمحد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .436/ 1، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب التغليظ يف تفويت صالة العصر، 627) صحيح مسلم، ح 213(
  .29/ 2، 591) مسند أمحد، ح 214(
  .240/ 2، 911؛ وح 53/ 2، 617) مسند أمحد، ح 215(
  .284/ 2، 990أمحد، ح ) مسند 216(
  .349/ 2، 1132) مسند أمحد، ح 217(
  .351/ 2، 1134) مسند أمحد، ح 218(
  .359/ 2، 1150) مسند أمحد، ح 219(
  .392/ 2، 1221) مسند أمحد، ح 220(
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  .)221(حبيش عن علي رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن علي رضي 
  .)222(اهللا عنه

ورواه أمحد عن عفان عن مهام عن قتادة عن أيب حسان عن عبيدة السلماين عن علي 
  .)223(رضي اهللا عنه

عن هشام عن حممد عن عبيدة السلماين عن علي رضي اهللا ورواه أمحد عن حيىي 
  .)224(عنه

ورواه أمحد عن عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب الضحى عن شتري بن 
  . )225(أشكل عن علي رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن حجاج عن شعبة عن قتادة عن أيب حسان عن عبيدة السلماين عن علي 
  .)226(رضي اهللا عنه

عن عبد الرزاق عن سفيان عن األعمش عن أيب الضحى عن شتري بن  ورواه أمحد
  .)227(أشكل عن علي رضي اهللا عنه

ورواه أمحد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أيب الضحى عن شتري بن 
  .)228(أشكل عن علي رضي اهللا عنه

 ورواه أمحد عن ز عن مهام عن قتادة عن أيب حسان عن عبيدة السلماين عن علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .424/ 2، 1288) مسند أمحد، ح 221(
  .432/ 2، 1306) مسند أمحد، ح 222(
  .443/ 2، 1327) مسند أمحد، ح 223(
  . 287/ 2، 994) مسند أمحد، ح 224(
  .304/ 2، 1036) مسند أمحد، ح 225(
  .359/ 2، 1151) مسند أمحد، ح 226(
  .404/ 2، 1246) مسند أمحد، ح 227(
  .429/ 2، 1299) مسند أمحد، ح 228(
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  .)229(رضي اهللا عنه

ورواه الدارمي عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن حممد عن عبيدة عن علي 
  .)230(رضي اهللا عنه

ورواه البخاري عن إبراهيم بن موسى عن عيسى عن هشام عن حممد عن عبيدة عن 
  .)231(علي رضي اهللا عنه

  .)232(ورواه البخاري عن إسحاق عن روح عن هشام به

ن عبد اهللا بن حممد عن يزيد عن هشام به؛ كما رواه عن عبد الرمحن ورواه البخاري ع
  .)233(عن حيىي بن سعيد عن هشام به

  .)234(ورواه البخاري عن حممد بن املثىن عن األنصاري عن هشام به

ورواه ابن ماجه عن أمحد بن عبدة عن محاد بن زيد عن عاصم بن دلة عن زر بن 
  .)235(حبيش عن علي رضي اهللا عنه

داود عن عثمان بن أيب شيبة عن حيىي بن زكريا ويزيد بن هارون عن هشام  اه أبوورو
  .)236(عن حممد عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه

ورواه الترمذي عن هناد عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن عبيدة 
  .)237(عن علي رضي اهللا عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .436/ 2، 1314) مسند أمحد، ح 229(
  .785/ 2، كتاب الصالة باب يف الصالة الوسطى، 1268) سنن الدارمي، ح 230(
  .43/ 4، كتاب اجلهاد والسري باب الدعاء على املشركني باهلزمية والزلزلة، 2931) صحيح البخاري، ح 231(
  .110/ 5، كتاب املغازي باب غزوة اخلندق وهي األحزاب، 4111) صحيح البخاري، ح 232(
  .30/ 6، كتاب تفسري القرآن باب حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى، 4533) صحيح البخاري، ح 233(
  .84/ 8، كتاب الدعوات باب الدعاء على املشركني، 6396، ح ) صحيح البخاري234(
  .224/ 1، كتاب الصالة باب احملافظة على صالة العصر، 684) سنن ابن ماجه، ح 235(
  .112/ 1، كتاب الصالة باب يف وقت صالة العصر، 409) سنن أيب داود، ح 236(
  .217/ 5بقرة، ، أبواب تفسري القرآن باب ومن سورة ال2984) سنن الترمذي، ح 237(
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 ،ثرية جداً كما ظهر من خترجيهأن احلديث قد ورد عن أئمة احلديث بطرق ك قلت:
 ،فلم يروعن حيىي بن اجلزار العرين منفرداً ،وقد أورده اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل بعدة طرق

فال يروي عن شيخه إال  ،)238(كما أن تلميذ ه احلكم بن عتيبة تقة ثبت فقيه صاحب سنة
فتقبل  ،وما يوافق بدعتهباإلضافة إىل أن حيىي يف هذا احلديث مل ير ،متوثق من صحته ما هو
  كما سبق بيانه. ،روايته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1453، برقم 175/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () 238(
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2بعا شثَندفَرٍ حعج نب دمحا مثَندارٍ قَالَا حشب نب دمحمى وثَنالْم نب دمحا مثَندةُ . ح
در عن شعبةَ عن قَتادةَ عن عزرةَ عن بكْرِ بن أَبِي شيبةَ واللَّفْظُ لَه حدثَنا غُن ح وحدثَنا أَبو

الْحسنِ الْعرنِي عن يحيى بنِ الْجزارِ عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن أُبي بنِ كَعبٍ في 
عذَابِ الْأَكْبرِ قَالَ مصائب الدنيا والروم قَوله عز وجلَّ ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْ
انخأَوالد ةطْشي الْبف اكةُ الشبعانُ شخةُ أَوالدطْشالْب239(و(.  

ورواه أمحد عن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر القواريري عن حيىي بن سعيد عن شعبة 
بن اجلزار عن ابن أيب ليلى عن أيب بن كعب عن قتادة عن عزرة عن احلسن العرين عن حيىي 

  .)240(رضي اهللا عنه

كما رواه عبد الرزاق يف تفسريه والبيهقي يف شعب اإلميان واحلاكم يف مستدركه 
  لكين التزمت بالتخريج يف الكتب التسعة فقط. ،والطرباين يف معجمه األوسط

ن احلسن العرين عن وقد رووه مجيعاً عن شيوخهم من طريق شعبة عن قتادة عن عزرة ع
  حيىي بن اجلزار عن ابن أيب ليلى عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه.

فتقبل رواية حيىي بن اجلزار العرين فيما  ،أن هذا احلديث مل يرد إال من هذا الطريق قلت:
  فلنا روايته وعليه بدعته. ،)241(صدوق ثقة فهو ،ال يوافق بدعته

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2157/ 4، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار باب الدخان، 2799) صحيح مسلم، ح 239(
  .104/ 35، 21173) مسند أمحد، ح 240(
  .7519، برقم 588/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () 241(
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  املبحث الثاين:
  بالقدر ومرويام الرواة الذين اموا

  راويان)(

  

  :)242(عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن كنانة املدين .5

  .4نزيل البصرة ويقال له عباد صدوق رمي بالقدر من السادسة بخ م قال ابن حجر: 

 ،القرشى ،عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بن كنانة: وقال املزى
 وهو ،عباد بن إسحاق :يقال لهو ،الثقفى :يقالو ، بىن عامر بن لؤىموىل ،املدىن ،العامرى

  .نزل البصرة ،هشام بن إسحاق بن كنانة وأخ

   .فلم أرهم حيمدونه ،سألت عنه باملدينة :قال حيىي بن سعيد القطان

 توثيق مع سيما وال الرمحن لعبد الذم يلزم ال القطان حيىي من الكالم هذا حفص أبو قال
  .أقرب الثقة إىل وهو له معني بن حيىي

 رواياته فأما املدينة من فنفوه قدريا كان فإنه مذهبه يف حيمدوه مل إمنا :وقَالَ ابن اجلوزي
  .ا بأس فال

   .كذلك قال على ابن املديىنو

  .كان قدريا :قال ،سئل عن عبد الرمحن بن إسحاقو ،مسعت سفيان :قال على أيضاو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا ؛3800، برقم 336 /1تقريب التهذيبم)،  1986، (ابن حجر ْ: ) انظر242(
ابن عدي، ؛ 212/ 5، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 117/ 1 ،من تكلم فيه وهوموثقم)،  2005الذهيب، (؛ 521/ 16

م)،  1999ابن شاهني، عمر بن أمحد، (؛ 86/ 7، الثقاتهـ)،  1395(ابن حبان،  ؛489/ 5، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997(
؛ ابن 70/ 1)، 1حتقيق: محاد بن حممد األنصاري، الرياض، مكتبة أضواء السلف، (ط ، ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه

  .88/ 2)، 1الكتب العلمية، (ط ، حتقيق: عبد اهللا القاضي، بريوت: دار الضعفاء واملتروكون، عبد الرمحن بن علي، اجلوزي
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  إنه  :قالواو ،فلم جنالسه ،مقتل الوليد ،ا هنافجاءنا ه ،فنفاه أهل املدينة

   .قد مسع احلديث

   .كان كوسجاو ،ما جاء من املدينة أحفظ منه :قال يزيد بن زريعو

  عبد الرمحن بن إسحاق  :يقول ،مسعت أمحد بن حنبل :بكر بن زجنويه وقال أبو

   .مقبولوأ ،املدىن رجل صاحل

  رمبا قال إمساعيل و ،صاحل احلديث :عن أبيه ،قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبلو

  عباد  :كان له امسان ،واحد وعبد الرمحن بن إسحاق هو :قال .: عباد بن إسحاق

   .عبد الرمحنو

  إن حيىي بن  :فقلت له ،ليس به بأس :فقال ،سألت أىب عنه :قال ىف موضع آخرو

   .فلم حيمدوه؟ فسكت ،سألت عنه باملدينة :يقول ،سعيد

  روى عن أىب الزناد أحاديث  :فقال ،سألت أمحد بن حنبل عنه :طالب وقال أبو

   .صاحل احلديث :؟ قالوكيف ه :قلت ،كان حيىي ال يعجبهو ،منكرة

   .كان إمساعيل ابن علية يرضاه :عن حيىي بن معني ،بكر بن أىب خيثمة وقال أبو

ابن إسحاق  عبد الرمحنو ،ثقة :عن حيىي بن معني ،قال إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيدو
   .عن الزهرى أحب إىل من صاحل بن أىب األخضر

   .ثقة :عن حيىي بن معني ،قال عثمان بن سعيد الدارمىو

   .صويلح :قال ىف موضع آخرو

   .ثقة :عن حيىي بن معني ،قال عباس الدورىو
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  .صاحل احلديث :قال ىف موضع آخرو

   .ليس به بأس ،ثقة :عن حيىي بن معني ،قال عبد اهللا بن شعيب الصابوىنو

   .مل حيمل عنه أهل املدينةو ،كان يرى القدر :قال على ابن املديىنو

   .صاحل :قال يعقوب بن شيبةو

   .ليس به بأس :قال يعقوب بن سفيانو

   .ليس بالقوىو ،يكتب حديثه :قال أمحد بن عبد اهللا العجلىو

   ،حاققريب من حممد بن إس وهو ،ال حيتج بهو ،يكتب حديثه :أبو حامتقال و

أصلح من عبد  وهو ،ال قوىوليس بثبت و ،حسن احلديث وهو ،صاحب " املغازى "
   .الرمحن بن إسحاق بن أىب شيبة

إذا خالف من ليس  ،مقارب احلَديث ليس ممن يعتمد على حفظه وه :قال البخارىو
ة سألت أهل املدين :قال إمساعيل بن إبراهيمو :قال .إن كان ممن حيتمل ىف بعضو .بدونه
روى عنه أشياء ىف عدة  ،مع أنه ال يعرف له باملدينة تلميذ إال موسى الزمعى ،فلم حيمد ،عنه

   .منها اضطراب

   ،حممد بن إسحاق قدرى معتزىل :مسعت أبا داود يقول :عبيد اآلجرى وقال أبو

   .إال أنه ثقة ،قدرى ،عبد الرمحن بن إسحاقو

  هرب إىل  ،ت القدرية أيام مروانملا طلب ،مات بالبصرة :قال ىف موضع آخر عنهو

   .البصرة

   .مل يكن ليحىي القطان فيه رأىو ،ليس به بأس :قال النسائىو

   .ليس به بأس :بكر بن خزمية وقال أبو
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  متقن جداً.  :ذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات " وقالو

   .يرمى بالقدر ،ضعيف :قال الدارقطىنو

  األكثر و ،ال يتابع عليهو ،ما ينكرىف حديثه بعض  :أمحد بن عدى وقال أبو

   .صاحل احلديث كما قاله أمحد بن حنبل وهو ،منه صحاح

  .روى له الباقونو ،روى له ىف " األدب "و ،استشهد به البخارى ىف " الصحيح "

 ،له يف املتابعات؛ ألنه صاحل احلديثرمحه اهللا تعاىل مسلم اإلمام إخراج إن قلت: 
  .النقاد وروايته مقبولة عند عامة
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  مروياته:

  له يف الصحيح حديث واحد

  

الطَّاهرِ وحرملَةُ بن يحيى قَالَا أَخبرنا ابن وهبٍ أَخبرنِي يونس عن ابنِ  . وحدثَنا أَبو1
قَالَ  rعمر أَنَّ رسولَ اللَّه  شهابٍ عن حمزةَ وسالمٍ ابني عبد اللَّه بنِ عمر عن عبد اللَّه بنِ

مأَبِي ع نا ابثَندارِ وحالدسِ والْفَرو أَةرالْم ي ثَلَاثَةف مؤا الشمإِنةَ وريلَا طى وودا لَا عثَندح ر
نع اللَّه دبع ينةَ ابزمحمٍ والس نع رِيهالز نانُ عفْيس  بِيالن نا عأَبِيهِمr  ىيحا يثَندح وح

الن نع أَبِيه نمٍ عالس نع رِيهالز نانَ عفْيس نبٍ عرح نب ريهزو داقوالنرمعى ويحي نب بِي
r  يماهرإِب نب قُوبعا يثَندح داقوالنرما عثَندنِ ح وحاب نحٍ عالص نا أَبِي عثَندح دعنِ سب

 بِيالن نع رمنِ عب اللَّه دبع نع رمنِ عب اللَّه دبع ينةَ ابزمحمٍ والس نابٍ عهشr  ح
ي عن جدي حدثَنِي عقَيلُ بن وحدثَنِي عبد الْملك بن شعيبِ بنِ اللَّيث بنِ سعد حدثَنِي أَبِ

خالد ح وحدثَناه يحيى بن يحيى أَخبرنا بِشر بن الْمفَضلِ عن عبد الرحمنِ بنِ إِسحق ح 
خبرنا شعيب كُلُّهم عن الْيمان أَ وحدثَنِي عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ الدارِمي أَخبرنا أَبو

 بِيالن نع أَبِيه نمٍ عالس نع رِيهالزr  يف مهنم دأَح ذْكُرلَا ي كالم يثدثْلِ حمِ بِمؤي الشف
زِيدنِ يب سوني رةَ غَيرالطِّيى وودالْع رمنِ عاب يثد243(ح(.  

كما رواه عن حيىي  ،عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنسورواه مسلم عن 
كالمها عن شهاب عن محزة وسامل ابين عبد اهللا بن عمر رضي اهللا  ،بن حيىي عن مالك

  .)244(عنهما عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ورواه مسلم عن أمحد بن عبد اهللا بن احلكم عن حممد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1747/ 4، كتاب السالم باب الطرية والفأل وما يكون من الشؤم، 2225) صحيح مسلم، ح 243(
  . 1746/ 4، كتاب السالم باب الطرية والفأل وما يكون من الشؤم، 2225) صحيح مسلم، ح 244(
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  .)245(د بن زيد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماحمم

ورواه مسلم عن أيب بكر بن إسحاق عن ابن أيب مرمي عن سليمان بن بالل عن عتبة بن 
  .)246(مسلم عن محزة عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ورواه مالك عن ابن شهاب عن محزة وسامل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
  .)247(عنهما

ورواه أمحد عن وكيع عن أيب جناب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
  .)248(عنهما

ورواه أمحد عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري عن محزة عن عبد اهللا 
  .)249(بن عمر رضي اهللا عنهما

ورواه أمحد عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن الزهري عن سامل ومحزة عن عبد اهللا 
  .)250(مر رضي اهللا عنهمابن ع

  

ورواه أمحد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سامل عن عبد اهللا بن عمر 
  .)251(رضي اهللا عنهما

ورواه أمحد عن سفيان عن الزهري عن سامل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
  .)252(عنهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1747/ 4ن الشؤم، ، كتاب السالم باب الطرية والفأل وما يكون م2225) صحيح مسلم، ح 245(
  . 1748/ 4، كتاب السالم باب الطرية والفأل وما يكون من الشؤم، 2225) صحيح مسلم، ح 246(
  .972/ 2، كتاب االستئذان باب ما يتقى من الشؤم، 22) موطأ مالك، ح 247(
  .392/ 8، 4775) مسند أمحد، ح 248(
  .8/522، 4927) مسند أمحد، ح 249(
  .262/ 10، 6095) مسند أمحد، ح 250(
  .459/ 10، 6405) مسند أمحد، ح 251(
  .144/ 8، 4544) مسند أمحد، ح 252(
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ن عبد ورواه أمحد عن حممد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن حممد بن زيد عن أبيه ع
  .)253(اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ورواه أمحد عن حسني عن أيب أويس عن الزهري عن سامل ومحزة عن عبد اهللا بن عمر 
  .)254(رضي اهللا عنهما

ورواه أمحد عن إبراهيم بن أيب العباس عن أيب أويس عن الزهري عن سامل ومحزة عن 
  .)255(عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

أيب اليمان عن شعيب عن الزهري عن سامل عن عبد اهللا بن عمر  ورواه البخاري عن
  .)256(رضي اهللا عنهما

ورواه البخاري عن سعيد بن عفري عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سامل 
  .)257(ومحزة عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

عن  ورواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري
  .)258(سامل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ورواه البخاري عن حممد بن منهال عن يزيد بن زريع عن عمر بن حممد العسقالين عن 
  .)259(أبيه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ورواه البخاري عن إمساعيل عن مالك عن ابن شهاب عن محزة وسامل عن عبد اهللا بن 
  .)260(اعمر رضي اهللا عنهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .409/ 9، 5575) مسند أمحد، ح 253(
  .175/ 10، 5963) مسند أمحد، ح 254(
  .333/ 10، 6196) مسند أمحد، ح 255(
  .29/ 4، كتاب اجلهاد والسري باب ما يذكر من شؤم الفرس، 2858) صحيح البخاري، ح 256(
  .138/ 7، كتاب الطب باب ال عدوى، 5772، ح ) صحيح البخاري257(
  .135/ 7، كتاب الطب باب الطرية، 5753) صحيح البخاري، ح 258(
  .8/ 7، كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم املرأة، 5094) صحيح البخاري، ح 259(
  .8/ 7، كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم املرأة، 5093) صحيح البخاري، ح 260(
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ورواه ابن ماجه عن حيي بن خلف عن بشر بن املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن 
  .)261(الزهري عن سامل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

داود عن القعنيب عن مالك عن ابن شهاب عن محزة وسامل عن عبد اهللا بن  ورواه أبو
  .)262(عمر رضي اهللا عنهما

ر عن سفيان عن الزهري عن سامل ومحزة عن عبد اهللا بن ورواه الترمذي عن ابن أيب عم
  .)263(عمر رضي اهللا عنهما

ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد وحممد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سامل 
  .)264(عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ن ورواه النسائي عن هارون بن عبد اهللا عن معن عن مالك واحلارث بن مسكني عن اب
القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن محزة وسامل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 

  .)265(عنهما

ومل يرواإلمام مسلم لعبد الرمحن  ،أن هذا احلديث قد ورد من طرق كثرية جداً قلت:
كما أن  ،وعامة النقاد يرونه صاحل احلديث كما سبق بيانه يف ترمجته ،بن إسحاق إال متابعة
أدرى الناس  هو ،)266(لميذه الثقة الثبت العابد كما قال عنه ابن حجربشر بن املفضل ت

  متوثق منه. فال يروي عنه إال ما هو ،بشيخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .642/ 1، كتاب النكاح باب ما يكون فيه اليمني والشؤم، 1995ح  ) سنن ابن ماجه،261(
  .19/ 4، كتاب الطب باب يف الطرية، 3922) سنن أيب داود، ح 262(
  .126/ 5، كتاب األدب باب ما جاء يف الشؤم، 2924) سنن الترمذي، ح 263(
  .220/ 6، كتاب اخليل باب يف شؤم اخليل، 3568) سنن النسائي، ح 264(
  .220/ 6، كتاب اخليل باب يف شؤم اخليل، 3569سائي، ح ) سنن الن265(
  .703، برقم 124/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( )266(
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  :)267(وهب الدمشقي والعالء بن احلارث بن عبد الوارث احلضرمي أب .6

صدوق فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط من اخلامسة مات سنة ست  قال ابن حجر:
  .4سنة م  بن سبعنيا ووثالثني وه

  .قال معاوية بن صاحل عن أمحد صحيح احلديث وكذا قال املفضل الغاليب

  .وقال الدوري عن بن معني ثقة قيل له يف حديثه شيء قال ال ولكن كان يرى القدر

  .وقال بن املديين ثقة

 وصاحل عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث وه ووقال يعقوب بن سفيان ثنا أب
  .ثقة

  .جري عن أيب داود ثقة كان يرى القدر تغري عقلهوقال اآل

  .وقال عثمان الدارمي عن دحيم كان مقدما على أصحاب مكحول ثقة

  ال أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. أبو حامتوقال 

  .)268(وقال البخاري: منكر احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا؛ 5230برقم  434 /1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( ) انظر267(
حتقيق: رفعت ، املختلطنيم)،  1996، خليل بن كيلكدي، (لعالئيا؛ ، 8 /177ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 480/ 22

 1395ابن حبان، ( ؛354/ 6، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، ( ؛95/ 1فوزي و علي عبد الباسط، القاهرة: مكتبة اخلاجني، 
مغاين األخيار يف شرح م)،  2006مود بن أمحد، (، حملعيينا؛ 308/ 7، لسان امليزانم)،  1971ابن حجر، (؛ 264/ 7، الثقاتهـ)، 

 1997النوري وآخرون، (؛ 426/ 2)، 1حتقيق: حممد حسن حممد، بريوت: دار الكتب العلمية، (ط، معاين أمساء رجال معاين اآلثار
سبط ابن ؛138/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (؛ 132/ 3، موسوعة اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعللهم)، 

حتقيق: عالء الدين علي رضا، القاهرة: دار ، االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالطم)،  1988العجمي، برهان الدين احلليب، (
  .260/ 1)، 1احلديث، (ط 

قول داود وكان يرى القدر. أما  العالء صدوق يف احلديث ثقة فقيه ولكنه اختلط وتغري كما نص على ذلك ابن سعد وأبو) 268(
البخاري: منكر احلديث. ففيه نظر ألن البخاري إمنا قال ذلك يف العالء بن كثري الدمشقي وليس يف العالء بن احلارث الدمشقي الفقيه، 
ن فوهم الذهيب وأورده يف حق العالء بن احلارث، وقد تبع ابن العجمي الذهيب يف هذا اخلطأ فأورد هذا القول يف االغتباط نقالً عن امليزا
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  وقد ذكره ابن حبان يف الثقات فقال يعترب حديثه من رواية الثقات عنه.

الكناين قلت أليب حامت عنه فقال كان يرى القدر كان دمشقيا من خيار أصحاب  وقال
  .مكحول صدوق يف احلديث ثقة

وقال بن سعد كان قليل احلديث ولكنه أعلم أصحاب مكحول وأقدمهم كان يفيت حىت 
  .خولط

زرعة قلت لدحيم العالء بن احلارث وثابت بن ثوبان أيهما أثبت قال العالء  ووقال أب
ه حديثا وثابت بن ثوبان قليل احلديث قلت له أن أبا مسهر قال أنبل أصحاب مكحول أفق

العالء بن احلارث وأعدت عليه تقدم سن ثابت ولقيه سعيد بن املسيب فلم وثابت بن ثوبان أ
  وقدم العالء بن احلارث لفقهه. ،يدفعه عن ثقة وتقدم

ة وقال أَبعرمي من أصحاب مكحول ثالثة: وكنت أرى أبا مسهر يقدم كل التقد :ز
  والعالء بن احلارث. ،ويزيد بن يزيد ابن جابر ،سلَيمان بن موسى

مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن كتاب مكحول يف احلج أخذه من العالء  ووقال أب
مسهر إليه أوصى مكحول وقال يعقوب بن سفيان سألت هشام بن  وبن احلارث وقال أب

فع قال سليمان بن موسى قلت فمن يليه قال العالء بن عمار أي أصحاب مكحول أر
  .احلارث

أفقه اجلند وقال بن سعد  وفقيه اجلند ويف رواية وه ومسهر مات يوم مات وه وقال أب
  بن سبعني سنة.ا ووغري واحد مات سنة ست وثالثني ومائة زاد بعضهم وه

ته غري مؤثرة يف وبدع ،بل أوثق الناس يف مكحول ،فإخراج مسلم له ألنه ثقة قلت:
  .روايته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإمنا قال ذلك البخاري يف  ذلك وقع يف هذا اخلطأ ابن الكيال فنقله عن الذهيب يف الكواكب النريات قال يف هامش امليزان هذا سهووك
  .260/ 1، انظر تعليق احملقق عالء الدين علي رضا على االغتباط، العالء بن كثري الدمشقي
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  :مروياته

  له يف الصحيح حديث واحد

  

1 . نةُ عاوِيعثَنِي مدى حيسع نب نعا مثَندح لَفنِ أَبِي خب دمأَح نب دمحثَنِي مدوح
في الَّذي يدرِك صيده بعدr  عن النبِي عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِيه عن أَبِي ثَعلَبةَ 

وِيةَ ثَلَاث فَكُلْه ما لَم ينتن وحدثَنِي محمد بن حاتمٍ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي عن معا
حديثَه في الصيد ثُمr  خشنِي عن النبِي بنِ صالحٍ عن الْعلَاِء عن مكْحولٍ عن أَبِي ثَعلَبةَ الْ

ةرِياهأَبِي الزرٍ ويبنِ جنِ بمحالر دبع نةَ عاوِيعم نع يدهم نا ابثَندمٍ حاتح نقَالَ اب  نع
حديث الْعلَاِء غَير أَنه لَم يذْكُر نتونته وقَالَ في جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي بِمثْلِ 

هعفَد نتنإِلَّا أَنْ ي ثَلَاث دعب 269(الْكَلْبِ كُلْه(.  

ورواه مسلم عن حممد بن مهران الرازي عن محاد بن خالد عن معاوية عن عبد الرمحن 
  .)270(عنه بن جبري عن أبيه عن أيب ثعلبة رضي اهللا تعاىل

  .)271(ورواه أمحد عن محاد بن خالد عن معاوية به

  .)272(ورواه أيب داود عن حيىي بن معني عن خالد عن معاوية به

  .)273(ورواه النسائي عن أمحد بن خالد اخلالل عن معن بن عيسى عن معاوية به

 فهو ،)274(كما أنه مقدم على أصحاب مكحول ،فقد أخرج اإلمام مسلم للعالء متابعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1532/ 3اب إذا غاب عنه الصيد مث وجده، ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل ب1931) صحيح مسلم، ح 269(
  .1532/ 3، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل باب إذا غاب عنه الصيد مث وجده، 1931) صحيح مسلم، ح 270(
  .280/ 29، 17744) مسند أمحد، ح 271(
  .111/ 3، كتاب الصيد باب يف اتباع الصيد، 2861) سنن أيب داود، ح 272(
  .193/ 7تاب الصيد والذبائح باب الصيد إذا أننت، ، ك4303) سنن النسائي، ح 273(
  .98/ 3، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( لذهيب،ا) 274(
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  فتقبل روايته. ،باإلضافة إىل أنه مل يروما يوافق بدعته ،تالميذهأوثق 
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  :لثاملبحث الثا
  ومرويام النصبالرواة الذين اموا ب

  واحد) و(را

  

خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي الكويف املعروف  .7
  :)275(بالفأفاء

ن اخلامسة قتل سنة اثنتني أصله مدين صدوق رمي باإلرجاء وبالنصب مقال ابن حجر: 
  .4وثالثني بواسط ملا زالت دولة بين أمية بخ م 

خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن : وقال املزي
سلمة وخمزوم القرشي املخزومي أَب، قال: أَبمِ الكويف املعروف بالفأفاء وويوالد  ،الْقَاس

وأصله  ،األكرب ،وابن عم عكرمة بن خالد املخزومي ،املخزومي األصغرعكرمة بن خالد 
  حجازي.

  عشرة أحاديثوقال الْبخارِي: عن علي ابن املديين: لَه حن

وأمحد بن سعد بن  ،وإسحاق بن منصور ،عن أبيه ،وقَال عبد اللَّه بن أَحمد بن حنبل
  عن حيىي بن معني: ثقة. ،بن غسان الغاليبواملفضل  ،وعبد اهللا بن شعيب ،أَيب مرمي

ويعقوب بن  ،املوصلي ،وحممد بن عبد اهللا بن عمار ،وكذلك قال علي ابن املديين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ملزيا ، والفأفاء هومردد الفاء ومكثره يف كالمه.1641، برقم 188 /1، تقريب التهذيبم)،  1986انظر: ابن حجر، ( )275(
؛ 365/ 1 يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة الكاشفم)،  1992(لذهيب، ا؛ 85/ 8، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980(

  ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،
ابن حبان، ؛ 334/ 3، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛  ،3 /95ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 631/ 1، 
مغاين األخيار يف م)،  2006، (لعيينا؛ 442/ 3، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997ابن عدي، ( ؛255/ 6، الثقاتهـ)،  1395(

  .266/ 1، شرح معاين أمساء رجال معاين اآلثار
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  والنسائي. ،شيبة

  .: شيخ يكتب حديثهأبو حامتوقَال 

قَال أَبوه وو :يدن عد بمي عداد من جيمع حديثه وأَحا.وال أرى برواياته بأس ،ف  

  وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات".

وقَال: هرب من الكوفة ملا  ،وذكره محمد بن سعد يف الطبقة الرابعة من أهل الكوفة
يقولون: إن أبا جعفَر قطع لسانه مث  ،ظهرت دعوة بين العباس إِلَى واسط فقتل مع ابن هبرية

  قتله. 

ير: كان خالد بن سلمة الفأفاء رأسا في عن جر )276(وقَال محمد بن محيد الرازي
  .وكان يبغض عليا ،املرجئة

  قتل: يف أواخر سنة اثنتني وثالثني ومائة.

وأن مة النصب  ،مقبول احلديث ،فكما يتضح من أقوال العلماء فيه أنه ثقة قلت:
م مما يسوغ إخراج اإلمام مسل ،فهي غري ثابتة عليه ،واإلرجاء مذكورة عنه من رجل كذاب

  رمحه اهللا تعاىل له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عدي، ) هو محمد بن حميد بن حيان، أبوعبد اهللا الرازِي، متهم بالكذب، انظر تعليق احملقق على الكامل يف ضعفاء الرجال الب276(
  .86/ 8وقال احملقق على ذيب الكمال د بشار عواد معروف: وحممد بن محيد الرازي كذاب معروف، فهذا ال يصح،  442/ 3
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  :مروياته

  له يف الصحيح حديث واحد

  

كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء وإِبراهيم بن موسى قَالَا حدثَنا ابن أَبِي زائدةَ عن  . حدثَنا أَبو1
يذْكُر اللَّه علَى  rئشةَ قَالَت كَانَ النبِي أَبِيه عن خالد بنِ سلَمةَ عن الْبهِي عن عروةَ عن عا

انِهي277(كُلِّ أَح(.  

ورواه أمحد عن خلف بن الوليد عن حيىي بن زكريا بن زائدة عن أبيه عن خالد بن 
  .)278(سلمة عن عبد اهللا البهي عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها

  .)279(ريا بهورواه أمحد عن الوليد بن القاسم بن الوليد عن زك

  .)280(داود عن حممد بن العالء عن حيىي بن زكريا بن زائدة عن أبيه به ورواه أبو

ورواه الترمذي عن أيب كريب وحممد بن عبيد احملاريب عن حيىي بن زكريا بن زائدة عن 
  .)281(أبيه به

  .)282(ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن حيىي بن زكريا بن زائدة عن أبيه به

ستعراض طرق هذا احلديث يتبني أنه مل يرد إال من طريق خالد بن سلمة من ا: قلت
ثقة ال بأس بروايته  وهو ،وليس يف احلديث ما يوافق بدعته أويدعوإليها ،عند مجيع األئمة
  كما سبق بيانه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .282/ 1، كتاب احليض باب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريها، 373) صحيح مسلم، ح 277(
  .112/ 42، 25200؛ ح 473/ 40، 24410) مسند أمحد، ح 278(
  .392/ 43، 26376د أمحد، ح ) مسن279(
  .5/ 1، كتاب الطهارة باب الرجل يذكر اهللا تعاىل على غري طهر، 18) سنن أيب داود، ح 280(
  . 463/ 5، أبواب الدعاء باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة، 3384) سنن الترمذي، ح 281(
  .110/ 1 اخلالء، ، كتاب الطهارة وسننها باب ذكر اهللا عز وجل يف302) سنن ابن ماجه، ح 282(
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  :رابعاملبحث ال
  الرواة الذين اموا باإلرجاء ومرويام

  واحد) و(را

  

  :)283( -  وبفتح الراء وتشديد الوا -  ن أيب روادعبد ايد بن عبد العزيز ب .8

صدوق خيطىء وكان مرجئا أفرط بن حبان فقال متروك من التاسعة : قال ابن حجر
  .4مات سنة ست ومائتني م 

عبد احلميد يروي  وعبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد املكي كنيته أبقال ابن حبان: 
األخبار ويروي املناكري عن املشاهري فاستحق الترك عن مالك وأبيه منكر احلديث جدا يقلب 

  .الذي أدخل أباه يف اإلرجاء مات قبل املائتني بقليل ووقد نقل عنه أنه ه

 رواد أيب بن العزيز عبد بن ايد عبد يقول معني بن حيىي مسعت: قال مرمي، أيب ابنقال 
 وقد اإلرجاء يعلن وكان جريج بن حبديث الناس أعلم وكان ضعفاء قوم عن يروي كان ثقة
  .معمر من مسع قد كان

 العزيز عبد بن ايد فعبد معني بن ليحىي قلت: قال عثمان، حدثنا علي، بن حممد حدثنا
  .ثقة قال هو كيف

 عبد أبو رواد أيب بن العزيز عبد بن ايد عبد البخاري قال: يقول محاد ابن مسعت
  .فيه يتكلم احلميدي كان اإلرجاء يرى كان احلميد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ؛ 43/ 6، )، الطبقات الكربىم 1968(ابن سعد،  ؛4160، برقم 361/ 1، ذيبتقريب التهم)،  1986ابن حجر، ( )283(
الكامل يف م)،  1997ابن عدي، (؛ 161/ 2، اروحنيهـ)،  1396ابن حبان، (؛ 64/ 6، اجلرح والتعديلم)،  1952أيب حامت، (

؛ 403/ 2، املغين يف الضعفاءالذهيب، (د. ت)، ؛ 274/ 18، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (زيملا؛ 48/ 7، ضعفاء الرجال
  .347/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (
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 هللا أخشع أحدا رأيت ما يقول اهللا عبد بن هارون مسعت: يقول عصمة أيب ابن مسعت
  .منه أخشع ايد عبد وكان وكيع من

 ايد عبد يقول حنبل ابن مسعت: قال حيىي، أيب بن أمحد حدثنا عصمة، أيب ابن حدثنا
  .الشكاك هؤالء ولويق االرجاء يف غلو فيه وكان به بأس ال رواد أيب بن العزيز عبد بن

وفيما كتب إيل محمد بن عيسى بن محمد بنِ عبد الرمحن بن عيسى املرزوي الكاتب 
الفضل العباس بن مصعب قَالَ عبد ايد بن عبد  وحدثَنا أَب ،حدثَنا أيب ،يف كتابه إيل خبطه

ي رواد جاور مع أبيه مبكة بن عم عثمان بن جبلة بن أَبِا ووه ،العزيز بن أيب رواد مرزوي
ومسع كتب بن جريج وغريه من املشايخ وكان صاحب عبادة ومل ينقم عليه شيء إالَّ أنه 

  كَانَ يقول اإلميان قول.

عنِ ابن جريج فقيل له كَانَ  ،قَالَ يحىي بن معني كَانَ عبد ايد أصلح كتب بن علية
ملا بكتب بن جريج إالَّ أنه مل يكن يبذل نفسه للحديث عبد ايد ذا احملل فقال: كَانَ عا

  ونقم علَى عبد ايد أنه أفىت الرشيد بقتل وكيع بن اجلراح.

حدثَنا وكيع عن إِسماعيلَ بنِ أَبِي خالد عن عبد اللَّه  ،والْحديثُ في ذَلك ماحدثَنا قُتيبةُ
سإِنَّ ر هِيالْب ولَ اللَّهr .اهرصنيدفن حىت ربا بطنه وأنتنت خ لَم اتا ملَم  

مبكة وكانت سنة حج فيها الرشيد فقدموه  ووه ،قَالَ قتيبة حدث ذا احلديث وكيع
وعبد ايد بن عبد العزيز بن أَبِي رواد فأما عبد ايد  ،إليه فدعا الرشيد سفيان بن عيينة

فسأل الرشيد سفيان بن  rهذا إالَّ ويف قلبه غش للنبِي وقتل هذا فإنه مل يرفقال جيب أن ي
عيينة؟ فقال: الَ جيب عليه القتل رجل مسع حديثا فرواه ال جيب عليه القتل إن املدينة أرض 

يوم اإلثنني فترك إِلَى ليلة األربعاء ألن القوم كانوا في صالح أمر  rشديدة احلر تويف النيب 
  أمة محمد واختلفت قريش واألنصار فمن ذاك تغري.

قَالَ قتيبة فكان وكيع إذا ذكر له فعل عبد ايد قَالَ ذاك رجل جاهل يسمع حديثا مل 
  يعرف وجهه فتكلم مبا تكلم.

عن حيىي  ،قَال عباس الدورِي وعبد اللَّه بن أَحمد بن حنبل وأمحد بن سعد بن أَيب مرمي
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ن مني: ثقة.بع  

  زاد عبد اهللا: ليس به بأس.

 ،وكان أعلم الناس حبديث ابن جريج ،وزاد ابن أَيب مرمي: كان يروي عن قوم ضعفاء
  وكان يعلن باإلرجاء.

عن حيىي أيضا: ابن علية عرض كتب ابن جريج على عبد ايد بن أَيب  ،وقَال عباس
رواد فأصلحها له. قال: فقلت ليحىي: ما كنت أظن أن عبد ايد هكذا. قال حيىي: كان 

  ولكن مل يكن يبذل نفسه للحديث. ،أعلم الناس حبديث ابن جريج

قال:  ،: ذكر حيىي عبد ايد فذكر من نبله وهيئتهوقَال إِبراهيم بن عبد اللَّه بن اجلنيد
  وكانوا يعظمونه. ،ما كان يرفع رأسه إىل السماء ،وكان صدوقا

قَال أَبوو ادون أَيب رزِيزِ بد الْعبن عيد ببد ايد األجري: سألت أبا داود عن عبع، 
  ىي: كان عاملا بابن جريج.فقال: ثقة حدثَنا عنه أمحد وحيىي بن معني. قال حي

وما فسد عبد العزيز حىت نشأ ابنه عبد  ،داود: وكان مرجئا داعية لإلرجاء وقال أب
  وأهل خراسان ال حيدثون عنه. ،ايد

وما غال  ،وقَال في موضع آخر: مسعت أبا داود يقول: كان عبد العزيز ال يرى اإلرجاء
يدعبد العزيز يف اإلرجاء حىت نشأ ابنه عي اإلرجاء. ،بد ايد رأسا فبد اوكان ع  

  وقَال النسائي: لَيس به بأس.

  وقَال يف موضع آخر: ثقة.

  يكتب حديثه. ،: ليس بالقويأبو حامتوقَال 

 ،قيل: إنه مرجئ ،واالبن أثبت ،وأبوه أيضا لني ،يعترب به ،وقَال الدارقُطنِي: ال حيتج به
  ومها مكيان. ،ركيت ،وال يعترب بأبيه
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على  ،مث قال: كل هذه األحاديث غري حمفوظة ،أمحد بن عدي أحاديث ووروى له أب
  وعامة ما أنكر عليه اإلرجاء. ،وله عن غري ابن جريج ،أنه يثبت يف حديث ابن جريج

عن عبد ايد بن أَيب رواد: كنا مع إنسان نتكلم يف  ،وقَال أمحد بن شيبان الرملي
فأخذ بيضة فقال: هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت مل  ،وكنا نأكل بيضا وخبزا ،درالق

فوثب إليه رجالن من أصحابنا  ،آكلها. قال: فقلنا له: فشأ. قال: فأنا أشاء. فأدخلها يف فيه
ولكن  ،شئت ألكلتهاواهللا أنك لوفقاال: زعمت يا عد ،ففكا حلييه حىت رمى ا ،جلدان

  فطرحها. ، تبارك وتعاىل شاء أن ال تأكلهااملشيئة إىل اهللا

فجاءنا موت عبد ايد بن عبد الْعزِيزِ بن  ،قال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق
ادوفقال عبد الرزاق: احلمد هللا الذي أراح أمة حممد من  ،وذلك يف سنة ست ومئتني ،أَيب ر
  .عبد ايد

 ووأنه أنكرت عليه أحاديث بعضها أخطأ ه ،بدعة الذي ظهر يل أنه ثقة صاحب قلت:
ولعل بعضها يكون احلمل فيها على  ،وبعضها العهدة فيها على بعض الذين رووا عنه ،فيها

وأكثر ما طعن به  ،فقد جاء عن ابن معني فيه أنه كان يروي عن ضعفاء ،بعض شيوخه
 ،ن أئمة ثقاتاً كتبوا عنهأل ،وإن قيل أنه داعية إىل بدعته ،عندي حيتج به وفه، اإلرجاء
  ووثقوه.

كثرياً  ولو أن ،وإن كان داعية ،االحتجاج باملبتدع الذي ال يكفر ببدعته وولعل احلق ه
أقول إنه احلق ألن البخاري  بل ،أكثرهم على عدم قبول الداعية إىل بدعتهومن العلماء أ

بد ايد هذا فقد وثقه تأمل يف أمر عو. )284(ومسلماً أخرجا عن مجاعة قيل عنهم إم دعاة.
داود  وأئمة وقالوا عنه إنه داعية إىل بدعته كما قال الذهبِي هنا: "ثقة مرجئ داعية" وقال أب

وأما جرح ابن حبان له فقد أنكر ابن حجر إفراطه يف ذلك  .)285( ،"ثقة داعية إىل اإلرجاء"
   .)286(يف التقريب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر: دار  ، حتقيق: عائشة عبد الرمحن،مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح) ابن الصالح، عثمان والكناين عمر بن رسالن، (د. ت)، 284(
 .231 -  229صاملعارف، (د. ط)، 

 .2/648، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب، )285(
 .1/417، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( ) ا286(
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  :مروياته

  له يف الصحيح حديث واحد

  

نا ابن أَبِي عمر حدثَنا هشام بن سلَيمانَ الْمخزومي وعبد الْمجِيد عن ابنِ . وحدث1َ
 بِيا أَنَّ النهنع اللَّه يضةُ رفْصنِي حثَتدقَالَ ح رمنِ عاب نعٍ عافن نجٍ عيرجr  ْأَن هاجوأَز رأَم

امع لْنلحي  يأْسر تدي لَبلَّ قَالَ إِنحأَنْ ت كعنما يم ةُ فَقُلْتفْصح اعِ قَالَتدالْو ةجح
  .)287(وقَلَّدت هديِي فَلَا أَحلُّ حتى أَنحر هديِي

ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي اهللا 
  .)288(عنها

  .)289(لم عن حممد بن املثىن عن حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع بهورواه مس

  .)290(ورواه مالك عن نافع به

  .)291(ورواه أمحد عن حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع به

  .)292(ورواه أمحد عن عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن نافع به

  .)293(ورواه أمحد عن كثري بن هشام عن جعفر بن برقان عن نافع به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .902/ 2، كتاب احلج باب بيان أن القارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلاج املفرد، 1229) صحيح مسلم، ح 287(
  .902/ 2، كتاب احلج باب بيان أن القارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلاج املفرد، 1229م، ح ) صحيح مسل288(
  .902/ 2، كتاب احلج باب بيان أن القارن ال يتحلل إال يف وقت حتلل احلاج املفرد، 1229) صحيح مسلم، ح 289(
  .349/ 1، كتاب احلج باب ما جاء يف النحر يف احلج، 180) موطأ مالك، ح 290(
  .24/ 44، 26424) مسند أمحد، ح 291(
  .31/ 44، 26432) مسند أمحد، ح 292(
  .32/ 44، 26335) مسند أمحد، ح 293(
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  .)294(ورواه أمحد عن أيب اليمان عن شعيب بن أيب محزة عن نافع به

ورواه أمحد عن يعقوب بن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيه عن ابن سحاق عن 
  .)295(نافع به

  .)296(ورواه البخاري عن إمساعيل وعبد اهللا بن يوسف كالمها عن مالك عن نافع به

  .)297(ن عبيد اهللا عن نافع بهورواه البخاري عن مسدد عن حيىي ع

  .)298(ورواه البخاري عبد اهللا بن يوسف عن مالك عن نافع به

ورواه البخاري عن إبراهيم بن املنذر عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع 
  .)299(به

  .)300(ورواه البخاري عن إمساعيل عن مالك عن نافع به

  .)301(داود عن القعنيب عن مالك عن نافع به ورواه أبو

  .)302(ورواه النسائي عن عن عبد اهللا بن سعيد عن حيىي عن عبيد اهللا عن نافع به

  .)303(ورواه النسائي عن حممد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن نافع به

ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33/ 44، 26336) مسند أمحد، ح 294(
  .34/ 44، 26437) مسند أمحد، ح 295(
  .143/ 2دي، ، كتاب احلج باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج وفسخ احلج ملن مل يكن معه ه1566) صحيح البخاري، ح 296(
  .169/ 2، كتاب احلج باب فتل القالئد للبدن والبقر، 1697) صحيح البخاري، ح 297(
  .174/ 2، كتاب احلج باب من لبد رأسه عند اإلحرام وحلق، 1725) صحيح البخاري، ح 298(
 .175/ 5، كتاب احلج باب حجة الوداع، 4398) صحيح البخاري، ح 299(
  .162/ 7حلج باب التقليد، ، كتاب ا5916) صحيح البخاري، ح 300(
  .161/ 2، كتاب املناسك باب يف اإلقران، 1806) سنن أيب داود، ح 301(
  .136/ 5، كتاب مناسك احلج باب التلبيد عند اإلحرام، 2682) سنن النسائي، ح 302(
  .172/ 5، كتاب مناسك احلج باب تقليد اهلدي، 2781) سنن النسائي، ح 303(
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  .)304(به

وقد  ،لعبد ايد إال هذا احلديث ه اهللا تعاىل مل يرويظهر أن اإلمام مسلم رمح: قلت
  وقد ورد احلديث من طرق كثرية مما يدل على صحته. ،رواه له مقروناً برواية غريه

كما سبق ذكره  ،أثبت الناس فيه والذي ه ،رواه عن ابن جريج كما أن عبد ايد قد
  ىل له.وهذا يسوغ إخراج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعا ،يف ترمجته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1012/ 2اب املناسك باب من لبد رأسه، ، كت3046) سنن ابن ماجه، ح 304(
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وأعداد مرويام يف  إحصائية بأعداد الرواة الذين متت دراستهم يف الفصل الثالث
  صحيحال

  

  عدد مرويام  عدد الرواة  نوع البدعة  م
  10  4  الشيعة  1
  2  2  القدرية  2
  1  1  الناصبة  3
  1  1  املرجئة  4

  14  8  اموع

  



 

 - 124  - 
  
 

  

  :الرابعالفصل 
ابن حجر رمحه افظ الذين اموا ببدعة وذكرهم احلالرواة 

لكن مل يكن هلم ذكر يف هدي الساري  ،اهللا تعاىل يف التقريب
  رويام يف الصحيحأطراف مو ،تدريب الراوي أو

  مخسة مباحث:وفيه 
  

  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بالتشيع املبحث األول: 

  امأطراف مرويوالرواة الذين اموا بأم من اخلوارج املبحث الثاين: 

  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بالقدر : الثالثاملبحث 

  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بالنصب : الرابعاملبحث 

  أطراف مرويامواملبحث اخلامس: الرواة الذين اموا باإلرجاء 
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  املبحث األول:
  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بالتشيع 

  راو) (وهم أربعة عشر

  

  :)305(إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية السدي بضم املهملة وتشديد الدال .1

حممد الكويف صدوق يهم ورمي بالتشيع من الرابعة مات سنة سبع  قال ابن حجر: أبو
  .4وعشرين م 

وقال نقالً عن حسني بن واقد: مسعت من السدي فأقمت حىت مسعته يتناول أبا بكر 
  وعمر فلم أعد إليه".

وقال اجلوزجاين: حدثت عن معتمر عن ليث يعين ابن أيب سليم قال: كان بالكوفة 
  كذابان فمات أحدمها السدي والكليب" كذا قال وليث أشد ضعفا من السدي.

  وقال العجلي: ثقة عامل بالتفسري رواية له".

  وقال العقيلي: "ضعيف وكان يتناول الشيخني".

  وقال الساجي: "صدوق فيه نظر".

عن أمحد: "أنه ليحسن احلديث إال أن هذا التفسري الذي جييء به قد جعل له وحكى 
  إسنادا واستكلفه.

وقال احلاكم يف املدخل يف باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم تعديل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛  ،1 /134ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر ؛463برقم  108/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () انظر 305(
 الذهيب،؛ 236/ 1، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 134/ 3، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا
  .46/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005(
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  عبد الرمحن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه جبرح غري مفسر.

  وذكره ابن حبان يف الثقات.

  ال حيتج حبديثه.: وقال الطربي

  ما مسعت أحدا يذكره إال  ،عن حيىي بن سعيد: ال بأس به ،ابن املديىن يقال عل

  وما تركه أحد.  ،خبري

  عن أمحد بن حنبل: السدى ثقة.  ،طالب وقال أبو

  وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: سألت حيىي بن معني عن السدى وإبراهيم بن 

   فقال: متقاربان ىف الضعف. ،مهاجر

وذكر  ،قال: قال حيىي بن معني يوما عند عبد الرمحن بن مهدى ،قال: ومسعت أىب
  فغضب عبد الرمحن وكره ما قال.  ،فقال حيىي: ضعيفان ،إبراهيم بن مهاجر والسدى

  قال عبد الرمحن: وقال سفيان الثورى: كان السدى رجل من العرب. 

  ال: ىف حديثه ضعف. فق ،وقال عباس الدورى: سألت حيىي بن معني عن السدى

   - كذاب شتام : مسعت ابن محاد يقول: قال السعدى: هويأمحد بن عد ووقال أب

  .  - يعىن السدى

  قال: حدثنا  ،قال: حدثنا جبارة ،وقال أيضا: حدثنا حممد بن صاحل بن ذريح

وحوله  ،قال: مررت مع الشعىب على السدى ،عن صاحل بن مسلم ،عبد اهللا بن بكري
لوكنت نشوان يضرب على استك  ،فقال: وحيك ،هلم القرآن فقام عليه الشعىبشباب يفسر 

  كان خريا لك مما أنت فيه.  ،بالطبل
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قال: حدثنا  ،قال: حدثىن عبد اهللا بن أمحد ،وقال أيضا: حدثنا حممد بن أمحد بن محاد
ال: مسعت ق ،قال: حدثنا عبد اهللا بن حبيب بن أىب ثابت ،أمحد الزبريى قال: حدثنا أبو ،أىب

قال: إن إمساعيل قد  ،الشعىب وقيل له: إن إمساعيل السدى قد أعطى حظا من علم القرآن
  أعطى حظا من جهل بالقرآن. 

  زرعة: لني.  وقال أبو

  : يكتب حديثه وال حيتج به. أبو حامتوقال 

  : السدى إمساعيل بن عبد الرمحن صاحل.  - فيما قرأت خبطه - وقال النسائى

  آخر: ليس به بأس.  وقال ىف موضع

 ،عندى مستقيم احلديث وهو ،وقال بن عدى: له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ
  صدوق ال بأس به.

ولعل قول احلاكم يفسر  ،مما سبق يظهر تفاوت أقوال وآراء األئمة يف السدي قلت:
  ولذا يقدم التعديل عليه. ،حيث أن اجلرح الذي ذكر عنه غري مفسر ،إخراج مسلم له

  .6:حاديثه وأطرافهاعدد أ

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

أنس بن   ينصرف عن ميينه   1
  مالك

 صالة
 املسافرين
  وقصرها

 جواز
 االنصراف

 الصالة من
 اليمني عن

  والشمال

60/708  1/492  

  ينصرف عن ميينه   2
أنس بن 
  مالك

 صالة
 املسافرين
  وقصرها

 جواز
 االنصراف

 الصالة نم
 اليمني عن

  والشمال

61/708  1/492  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
  طلقين زوجي ثالثا   3

 بنت فاطمة
  الطالق  قيس

 ثالثا املطلقة
  2/1114  51/1480  هلا نفقة ال

4   
فأمرين أن أجلدها فإذا 

هي حديث عهد 
  بنفاس

 احلد تأخري  احلدود  علي
  3/1330  34/1705  النفساء عن

سئل عن اخلمر تتخذ    5
  خال فقال ال

أنس بن 
  مالك

 ختليل حترمي  ألشربةا
  اخلمر

11/1983  3/1573  

القرن الذي أنا فيه مث    6
  الثاين مث الثالث

  عائشة

 فضائل
 الصحابة
 اهللا رضي
  عنهم تعاىل

 فضل
 مث الصحابة

 يلوم الذين
 الذين مث

  يلوم

216/2536  4/1965  
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  :)306(ابن أيب عبد اهللا الطائي الكويف الطويل املعروف بالضخم بكري بن عبد اهللا أو .2

  مقبول رمي بالرفض من السادسة م ق.: قال ابن حجر يف التقريب

وقال يف التهذيب: بكري" بن عبد اهللا ويقال ابن أيب عبد اهللا الطائي الكويف الطويل 
املعروف بالضخم. روى عن كريب وجماهد وسعيد بن جبري. وعنه سلمة بن كهيل 

واحدا حديث ابن عباس "بت عند  وإمساعيل بن مسيع وأشعث بن سوار رويا له حديثا
  عند مسلم يف املتابعات. خاليت". وهو

ومل يذكره يف رجال مسلم  ،روى له مسلم يف املتابعة»: الثقات«قال ابن خلفون يف 
 ،وال الصريفيين ،إسحاق احلبال وال أبو ،وال اإلقليشي ،وال الاللكائي ،عبد اهللا احلاكم أبو

وكناه يف موضع  ،»الثقات«وذكره ابن حبان يف مجلة  فينظر. ،واملزي أطلق روايته عنه
  آخر: أبا عبد اهللا.

  وقال الساجي: قال ابن معني: بكري الطويل ليس بالقوي.

روى  ،حيدث عن عثمان مؤذن بين أفصى الشيعي ،وقال العقيلي: بكري الطويل رافضي
  عنه عمار الدهين.

اللَّه دبع نب ركَيو ويل أوالط -  ،وقال الذهيب: به جن اَألشب ركَيالذي روى  هو – ب
عن ابن عباس أنه بات عند خالته  ،عن كريب ،وشعبة بن احلجاج ،عنه: سلمة بن كهيل
   ،ميمونة... احلديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛  ،1 /493ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر ؛761برقم  128/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986: ابن حجر، (انظر )306(
، متاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم)،  2003؛ الذهيب، حممد بن أمحد، (31/ 3، إكمال ذيب الكمالم)،  2001مغلطاي، (

؛ البخاري، حممد بن إمساعيل، (د. 172/ 6، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ؛ 379/ 3)، 1بريوت: دار الغرب اإلسالمي، (ط 
؛ ابن 113/ 2، حتقيق: حممد عبد املعني خان، حيدر آباد الدكن: دائرة املعارف العثمانية، التاريخ الكبري حبواشي حممود خليلت) 

  .106/ 6، لثقاتاهـ)،  1395(حبان، 
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  يعد من الكوفيني. ،فقال البخاري وحده: هذا رجل يقال له الطويل

  األشج. بكري بن  فقال: بل هو ،وأما أمحد بن عمروالبزار احلافظ ،

ويقوي هذا أن مسلما روى هذا احلديث بسنده عن عمروبن احلارث عن بكري بن 
  واهللا أعلم. ،األشج قال: حدثين كريب فذكره

على  -  يقصداألشج -  وقال أيضاً يف سري أعالم النبالء: وقد اشتبه بكري بن عبد اهللا هذا
  طائفة ببكري بن عبد اهللا الطائي الكويف.

  ومها متعاصران. ،الضخم ،عبد اهللا الطويل ويقال: بكري بن أيب

  مقل. وهو ،وسعيد بن جبري ،وكريب ،روى الضخم عن: جماهد

وكأنه مات  ،وإمساعيل بن مسيع احلنفي ،وأشعث بن سوار ،روى عنه: سلمة بن كهيل
  شابا.

 ،عن كريب ،عن بكري هذا ،من حديث سلمة بن كهيل ،وابن ماجه ،أخرج له مسلم
  احلديث. ،ث: (بت عند خاليت ميمونة...حدي ،عن ابن عباس

  ذا. ،فحدثين عن ابن عباس ،مث قال سلمة: فلقيت كريبا

  الطّائي. ،وقال البخاري: بكَري بن عبد اِهللا

  حيىي بن سلمة. نسبه

  يعد في الكوفيني.

  الضخم. وهو

  عن جماهد. ،عن بكَري الطويل ،بن مسيع إمساعيلوروى 

الَّذي يقَال لَه  بان يف الثقات فقال: بكري بن عبد اهللا الطَّائي الطَّوِيل وهووذكره ابن ح
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  بكري الضخم يروي عن مجاهد روى عنه إِسماعيل بن مسيع.

األشج الثقة؟ أم  ؟ هل هو ،قلت: يظهر مما سبق اختالف العلماء يف بكري بن عبد اهللا
  الضخم الرافضي؟.

.؛ فبعد )307(تور بشار عواد معروف حمقق كتاب ذيب الكمالوأسوق هنا كالم الدك
  أن أورد كالم البخاري وابن أيب حامت يف بكري الضخم قال: 

  "يالحظ مما تقدم ما يأيت:

قد فرقا بني االشج وبني  - وتابعهما ابن حبان - أن البخاري وابن أَيب حامت -  أ
وعدم ترمجته هلذا  ،ه الذي نقلناه آنفاوأن الذهيب اعتربمها واحدا بداللة قول ،الضخم هذا

فهذا  - رمحه اهللا - وهذا وهم من الذهيب ،الطويل الضخم يف "امليزان"أويف "تاريخ االسالم"
وقَال  ،والساجي عن حيىي بن معني ،والعقيلي ،أبو حامتوقد عرفه البخاري و ،رجل آخر

عتذر عن الذهيب يف هذا أنه إمنا ورماه العقيلي بالرفض. ولكن جيوز أن ي ،فيه: ليس بالقوي
ليس من رجال الكتب  فهو ،قصد بذلك أن هذا الطويل الضخم مل يروله مسلم وابن ماجه

  وأما إمنا رويا عن بكري بن االشج. ،الستة

الذي قال: إن هذا رجل يقال له الطويل الضخم  أن البخاري مل يكن وحده هو -  ب
وعلي بن املديين.  ،ووكيع ،ذلك عن حيىي بن سلمة فالبخاري آخذ ،كما ذكر اإلمام الذهيب

  فضال عن قول الساجي وأيب حامت والعقيلي وابن حبان.

فهذا  ،ولكن البخاري وابن أَيب حامت مل يذكروا يف الرواة عنه: سلمة بن كهيل" -  ج
  قوله وحده. وهو ،من إضافات املزي

ردها اإلمام مسلم يف أن اسم"بكري"جاء غري منسوب يف مجيع الطرق اليت أو - د
إال يف موضع واحد حيث قال مسلم عقب حديث  ،"الصحيح"حينما ذكر هذا احلديث

عن خمرمة بن  ،عن عبد ربه بن سعيد ،عن عمرو ،عن ابن وهب ،هارون بن سعيد األيلي
عن ابن عباس: قال عمرو: فحدثت به بكري بن  ،موىل ابن عباس ،عن كريب ،سلَيمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .247/ 4، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا )307(
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ال: حدثين كريب بذلك". وقد ذكر اإلمام مسلم يف كثري من تلك الطرق فق ،االشج
  رواية"سلمة بن كهيل"عن"بكري.

 ،الطويل الضخم فاعترب املزي بكريا هذا الذي روى عنه"سلمة بن كهيل"هو - هـ
  شج.األ هو – والذهيب ،وعبد الغين املقدسي - واعتربه البزار

فاعترباه صحيحاه ومل يعلقا عليه شيئا  وقد سكت مغلطاي وابن حجر على قول املزي
  قط.

وال أدري كيف فات  ،واملالحظ من كل ذلك أن املزي مل يقدم أي دليل على مقالته
وأن الطويل الضخم مل  ،شجاأل فلذلك نرى أنه هو ،عليه تصريح اإلمام بامسه يف "الصحيح"

  ".واهللا تعاىل أعلم  ،يروله أصحاب الكتب الستة ملا تقدم من االدلة

  وأعقب على كالمه مبا يأيت: 

بل فرق  ،واحداً كما قال -  بكرياً الضخم وبكرياً األشج -  أوالً: أن الذهيب مل يعتربمها
بينهما يف كتابه سري أعالم النبالء بقوله الذي سبق ذكره: وقد اشتبه بكري بن عبد اهللا هذا 

  على طائفة ببكري بن عبد اهللا الطائي الكويف.

  ومها متعاصران. ،الضخم ،أيب عبد اهللا الطويل ويقال: بكري بن

  مقل. وهو ،وسعيد بن جبري ،وكريب ،روى الضخم عن: جماهد

وكأنه مات  ،وإمساعيل بن مسيع احلنفي ،وأشعث بن سوار ،روى عنه: سلمة بن كهيل
  شابا.

 ،عن كريب ،عن بكري هذا ،من حديث سلمة بن كهيل ،وابن ماجه ،أخرج له مسلم
  احلديث. ،حديث: (بت عند خاليت ميمونة... ،عن ابن عباس
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  . ))308ذا ،فحدثين عن ابن عباس ،مث قال سلمة: فلقيت كريبا

  فأكد رواية بكري الضخم هلذا احلديث فقط.

  أما بكرياً األشج فله كثري من األحاديث عند مسلم.

حده مل يكن املزي و ،ثانياً: أن الذي ذكر سلمة بن كهيل؛ يف الرواة عن بكري الضخم
  . )309(والذهيب يف السري أيضاً ،قول ابن حجر يف التهذيب بل هو ،كما قال

أن تكون  ،اتالراويثالثاً: ال يلزم من تصريح اإلمام مسلم باسم بكري األشج يف إحدى 
 -  بكرياً الضخم وبكرياً األشج -  ألن اإلثنني ،ة األخرى اليت أطلق فيها امسه له نفسهالراوي

 ،األشج وهو ،وله عدد من األحاديث عند مسلم ،أحدمها ثقة لكن ،من تالميذ كريب
  له مسلم إال هذا احلديث متابعة. الذي مل يرو ،الطويل الضخم واآلخر هو

  واهللا تعاىل أعلم. ،هذا

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

بن  عبد اهللا  بت عند خاليت   1
  عباس

 صالة
 املسافرين
  وقصرها

 يف الدعاء
 الليل صالة

  وقيامه
187/763  1/525  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .172/ 6، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ) 308(
  ، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ؛  ،1 /493ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر) 309(
6 /172. 
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  :)310(جعفر بن سليمان الضبعي بضم املعجمة وفتح املوحدة .3

سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من الثامنة مات سنة  أبو قال ابن حجر:
  .4مثان وسبعني بخ م 

فقال: من  ،املقدام: كنا ىف جملس يزيد بن زريع األشعث أمحد بن وقال أيضاً: قال أبو
وكان عبد الوارث ينسب إىل اإلعتزال  ،أتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فال يقربىن

  وجعفر ينسب إىل الرفض. 

  وقال البخارى ىف " الضعفاء ": خيالف ىف بعض حديثه. 

إسحاق بن أىب وقال ابن حبان ىف كتاب " الثقات ": حدثنا احلسن بن سفيان حدثنا 
فقلت: بلغنا  ،كامل حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بني يدى أبيه قال: بعثىن أىب على جعفر

مثل  يرافض ولكن البغض ما شئت. فإذا هو ،أنك تسب أبا بكر وعمر. قال: أما السب فال
  احلمار. 

ن ينتحل ات غري إنه كاالراويوقال أيضاً: وكان جعفر بن سليمان من الثقات املتقنني يف 
امليل إىل أهل البيت ومل يكن بداعية إىل مذهبه وليس بني أهل احلديث من أئمتنا خالف أن 

فإذا دعا  ،الصدوق املتقن إذا كان فيه بدعة ومل يكن يدعوإليها أن االحتجاج بأخباره جائز
إىل بدعته سقط االحتجاج بأخباره وهلذه العلة ما تركوا حديث مجاعة ممن كانوا ينتحلون 
البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات واحتججنا بأقوام ثقات انتحاهلم وكانتحاهلم سواء غري 
أم مل يكونوا يدعون إىل ما ينتحلون وانتحال العبد بينه وبني ربه إن شاء عذبه وإن شاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛  ،2 /97ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر942برقم  140/ 1 ،تقريب التهذيبم)،  1986: ابن حجر، (انظر) 310(
م)،  1997؛ ابن عدي، (408/ 1ل،  ميزان االعتدال يف نقد الرجام)،  1995( الذهيب،؛ 140/ 6، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (

م)،  2001؛ مغلطاي، (192/ 2، التاريخ الكبري حبواشي حممود خليل؛ البخاري (د. ت) 380/ 2، الكامل يف ضعفاء الرجال
  .212/ 7، )، الطبقات الكربىم 1968(؛ ابن سعد، 218/ 3، إكمال ذيب الكمال
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  ات عنهم إذا كانوا ثقات.الراويعفا عنه وعلينا قبول 

  ثقة عندنا.  وقال ابن املديىن: هو

  وبقية أحاديثه مناكري.  ،أيضا: أكثر عن ثابتوقال 

وما رأيت من طعن  ،وقال ابن شاهني ىف " املختلف فيهم ": إمنا تكلم فيه لعلة املذهب
  ىف حديثه إال ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف. 

إمنا ذكرت عنه  ،وال ىف خطأ فيه ،وقال البزار: مل نسمع أحدا يطعن عليه ىف احلديث
  وأما حديثه فمستقيم. ،شيعيته

وقال الفضل بن زياد عن أمحد بن حنبل: قدم جعفر بن سليمان عليهم بصنعاء فحدثهم 
  فيجلس إليه.  ،وكان عبد الصمد بن معقل جيىء ،حديثا كثريا

  والليث بن عبدة عن حيىي بن معني: ثقة.  ،بكر بن أىب خيثمة وقال أبو

  كان حيىي بن سعيد ال يكتب حديثه.  ،وقال عباس الدورى عن حيىي بن معني: ثقة

  وكان يستضعفه.  ،وقال ىف موضع آخر: كان حيىي بن سعيد ال يروى عنه

  وكان يتشيع.  ،وبه ضعف ،وقال حممد بن سعد: كان ثقة

  وقال اخلضر بن حممد بن شجاع اجلزرى: قيل جلعفر بن سليمان: بلغنا أنك تشتم 

  بغضا يالك!  ولكن ،فقال: أما الشتم فال ،أبا بكر وعمر

  وحكى عنه وهب بن بقية حنوذلك. 

فإمنا عىن به  ،وقال بن عدى عن زكريا بن حيىي الساجى: وأما احلكاية الىت حكيت عنه
 ،فسئل عنهما ،ويسمى اآلخر عمر ،بكر يكىن أحدمها أبو ،وقد تأذى ما ،جارين كانا له

  أوكما قال.  ،ومل يعن به الشيخني ،ولكن بغضا يالك ،فقال: أما السب فال
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 وهو ،حسن احلديث وهو ،وروايات كثرية ،قال ابن عدي: وجلعفر حديث صاحل
 ،وجالس زهاد البصرة فحفظ عنهم الكالم الرقيق ىف الزهد ،ومجع الرقائق ،معروف بالتشيع

ات الراويوالذى ذكر فيه من التشيع و ،يروى ذلك عنه سيار بن حامت وأرجوأنه ال بأس به
وأحاديثه  ،فقد روى أيضا ىف فضل الشيخني ،يستدل ا على أنه شيعىالىت رواها الىت 
عندى ممن جيب  وهو ،فلعل البالء فيه من الراوى عنه ،وما كان فيه منكر ،ليست باملنكرة

  أن يقبل حديثه. 

كما أنه مل  ،يظهر مما سبق أن جعفر بن سليمان رغم تشيعه إال أنه ثقة يف روايته قلت:
  مما يربر إخراج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل له. ،يكن داعياً لبدعته

  .15:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

ملا نزلت هذه اآلية يا    1
  أيها الذين آمنوا

أنس بن 
  اإلميان  مالك

 املؤمن خمافة
 حيبط أن

  عمله
188/119  1/110  

سنات إن اهللا كتب احل   2
  والسيئات

بن  عبد اهللا
  اإلميان  عباس

 العبد هم إذا
 كتبت حبسنة
 هم وإذا
 مل بسيئة

  تكتب

208/131  1/118  

3   
وقت لنا يف قص 
الشارب وتقليم 

  األظفار

أنس بن 
  مالك

 خصال  الطهارة
  الفطرة

51/258  1/222  

يسمع بكاء الصيب مع    4
  يف الصالة أمه وهو

أنس بن 
  الصالة  مالك

 األئمة أمر
 يفبتخف
 يف الصالة
  متام

191/470  1/342  

إنه سيكون بعدي    5
  أمراء مييتون الصالة

أبو ذر 
  الغفاري

 املساجد
 ومواضع
  الصالة

 تأخري كراهية
 عن الصالة
 املختار وقتها
 يفعله وما

239/648  1/448  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 إذا املأموم
  اإلمام أخرها

ألنه حديث عهد بربه    6
  تعاىل

أنس بن 
  مالك

 صالة
  االستسقاء

 يف الدعاء
  2/615  13/898  االستسقاء

من أثنيتم عليه خريا    7
  وجبت له اجلنة

أنس بن 
  اجلنائز  مالك

 يثىن فيمن
 أو خري عليه
  املوتى من شر

60/949  2/655  

8   
ضعه مث قال اذهب 

فادع يل فالنا وفالنا 
  وفالنا

أنس بن 
  النكاح  مالك

 زينب زواج
 جحش بنت

 ونزول
 احلجاب

 وليمة وإثبات
  العرس

94/1428  2/1046  

بأم سليم ونسوة  يغزو   9
  من األنصار معه

أنس بن 
  والسري اجلهاد  مالك

 النساء غزوة
  3/1443  135/1810  الرجال مع

إن أبواب اجلنة حتت    10
  ظالل السيوف

أبو موسى 
  اإلمارة  األشعري

 اجلنة ثبوت
  3/1511  146/1902  للشهيد

11   
ما مشمت عنربا قط 
وال مسكا وال شيئا 

 رسول ريح من أطيب
  r اهللا

نس بن أ
  مالك

  الفضائل

 رائحة طيب
 ولني r النيب
 والتربك مسه

  مبسحه

81/2330  4/1814  

  rفدعا يل رسول اهللا    12
أنس بن 
  مالك

 فضائل
 الصحابة
 اهللا رضي
  عنهم تعاىل

 فضائل من
 بن أنس
 رضي مالك
  عنه اهللا

144/2481  4/1929  

وما أعددت للساعة    13
  قال حب اهللا ورسوله

أنس بن 
  مالك

 والصلة الرب
  اآلدابو

 من مع املرء
  4/2032  163/2639  أحب

عمران بن   ق لهكل ميسر ملا خل   14
  القدر  حصني

 اخللق كيفية
 يف اآلدمي
 أمه بطن
 رزقه وكتابة
  ...وأجله

9/2649  4/2041  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

15   
تدومون على ما  لو

تكونون عندي ويف 
  الذكر

 حنظلة
  التوبة  األسيدي

 دوام فضل
 والفكر الذكر
 أمور يف

  ...اآلخرة

12/2750  4/2106  
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حيان بن شفي [بضم املعجمة] باملعجمة  احلسن بن صاحل بن صاحل بن حي وهو .4
  :)311(والفاء مصغر اهلمداين بسكون امليم الثوري

قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابعة مات سنة تسع وستني وكان 
  .4مولده سنة مائة بخ م 

  لوال تلبسه ببدعة. ،أئمة اإلسالممن  وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء: هو

  وكان يترك اجلمعة. ،وقال أيضاً: فيه بدعة تشيع قليل

  ال نرى مجعة وال جهادا. يوقال عبد اهللا بن إدريس االودى: ما أنا وابن ح

يعىن  -  فقال: ذاك يرى السيف على األمة ،عند الثوري ينعيم: ذكر ابن ح وقال أبو
  اخلروج على الوالة الظلمة.

  خلف بن متيم: كان زائدة يستتيب من أتى احلسن بن حى. وقال

  : ثقة حافظ متقن.أبو حامتوقال 

  وعبادة وزهد. ،زرعة: اجتمع فيه إتقان وفقه وقال أبو

  وقال النسائي: ثقة.

  بشئ قط. يوقال ابن املثىن: ما مسعت حيىي وال ابن مهدي حيدثان عن ابن ح

  وقال الفالس: حدث عنه ابن مهدي مث تركه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (؛ 1250برقم  161/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 311(
 1980، (ملزي؛ ا497/ 1، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 361/ 7، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ؛ 68
  .157/ 3، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (180/ 6، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)، 
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فقال: نعوذ  ،يفرأى احلسن بن صاحل يصل ،اجلمعة نعيم: دخل الثوري يوم وقال أبو
  وأخذ نعليه فتحول إىل سارية أخرى. ،باهللا من خشوع النفاق

نعيم: مسعت احلسن بن صاحل يقول: فتشت الورع فلم أجده يف شئ أقل من  وقال أبو
  اللسان.

  بدون الثوري يف الورع والقوة.وما كان  - نعيم: حدثنا احلسن بن صاحل وقال أبو

  فما رأيت أفضل من احلسن بن صاحل. ،نعيم: كتبت عن مثامنائة حمدث وقال أبو

فما قدر عليه من  ،وقال حيىي بن أيب بكري: قلنا للحسن بن صاحل: صف لنا غسل امليت
  البكاء.

ز قال ابن عدي: قد روى عنه أحاديث صاحلة مستقيمة ومل أجد له حديثا منكرا جماو
  عندي من أهل الصدق. وهو ،املقدار

كما تقرر سابقاً أن الراوي إذا  ،وبدعته عليه ،قلت: احلسن بن صاحل ثقة صاحل احلديث
  ومل يروما يوافق بدعته. ،خاصة إذا مل يكن داعياً إليها ،كان ثقة يف روايته فإا تقبل

  .5:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  الباباسم   اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 مل ميت rأن النيب    1
  قاعدا صلى حىت

 املسافرين صالة  جابر بن مسرة
  وقصرها

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

119/734  1/507  

  طلقين زوجي ثالثا   2
 بنت فاطمة

  الطالق  قيس
 ثالثا املطلقة

  2/1114  51/1480  هلا نفقة ال

 rرخص رسول اهللا    3
  عنيال من الرقية يف

أنس بن 
  مالك

  السالم

 استحباب
 من الرقية
 والنملة العني

 واحلمة
  والنظرة

58/2196  4/1725  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  الباباسم   اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

رأيت خامتا يف ظهر    4
  الفضائل  جابر بن مسرة  rرسول اهللا 

 خامت إثبات
 وصفته النبوة

 من وحملة
  r جسده

110/2344  4/1822  

5   
ناب  ضرس الكافر أو
الكافر مثل أحد 

  وغلظ
 وصفة اجلنة  أبو هريرة

  وأهلها عيمهان

 يدخلها النار
 اجلبارون
 واجلنة
 يدخلها
  الضعفاء

44/2851  4/2189  
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  :)312(الكندي البزاز رأبو عمزاذان  .5

ويكىن أبا عبد اهللا أيضا صدوق يرسل وفيه شيعية من الثانية مات سنة  قال ابن حجر:
  .4اثنتني ومثانني بخ م 

  جلماجم.وقال ابن حبان يف الثقات كان خيطىء كثريا مات بعد ا

وقال حممد بن احلسني البغدادي قلت البن معني ما تقول يف زاذان روى عن سلمان 
ثبث يف سلمان وكناه األكثرون أبا عمر وكذا وقع يف  قال نعم روى عن سلمان وغريه وهو

  كثري من األسانيد.

  وقال اخلطيب كان ثقة.

  وقال العجلي كويف تابعي ثقة.

  فاهللا أعلم. ،خطبة عمر باجلابيةوقال الذهيب واملزي: يقال شهد 

  وعدة. ،وعائشة ،وابن مسعود ،وعلي ،وروى عن عمر

  وطائفة. ،وحممد بن جحادة ،بن مرة وعنه عمرو

وقال ابن معني:  ،قال شعبة: قلت للحكم مل مل حتمل عن زاذان؟ قال: كان كثري الكالم
  ثقة.

وكان يبيع  ،ى عنه ثقةوذكره ابن عدي يف الكامل وقال: أحاديثه ال بأس ا إذا رو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،3ذيب التهذيب، هـ)1326( ؛ ابن حجر1976برقم  213/ 1 تقريب التهذيبم)،  1986: ابن حجر، (انظر) 312(
؛ ابن 263/ 9، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا؛ 63/ 2ل،  ميزان االعتدال يف نقد الرجام)،  1995( الذهيب، ؛303
الكامل يف م)،  1997؛ ابن عدي، (265/ 4، الثقاتهـ)،  1395؛ ابن حبان، (179/ 6، )، الطبقات الكربىم 1968(سعد، 

  .280/ 4، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ؛ 210/ 4، ضعفاء الرجال
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  وإمنا رماه من رماه لكثرة كالمه.. ،الكرابيس

  البخترى أعجب إىل منه. فقال: أبو ،وقال شعبة: سألت سلمة بن كهيل عنه

  أمحد احلاكم: ليس باملتني عندهم. وقال أبو

فإذا جاءه الرجل أراه شر الطرفني وسامه  ،وقال ابن جحادة: كان زاذان يبيع الكرابيس
  احدة.سومة و

  مث قال ابن عدي: تاب زاذان على يدى ابن مسعود.

  .كان ثقة قليل احلديثوقال ابن سعد: 

  .ليس به بأس: قَالَ النسائي

 ،ومل يذكر أحد تشيعه إال ابن حجر ،قلت: يظهر مما سبق أن أغلب العلماء وثق زاذان
  واهللا تعاىل أعلم. ،ولعل تشيعه كان خفيفاً

  .3:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

1   
 من لطم مملوكه أو
ضربه فكفارته أن 

  يعتقه

بن  عبد اهللا
  عمر

  األميان

 صحبة
 املماليك
 من وكفارة
  عبده لطم

29/1657  3/1278  

من ضرب غالما له    2
  لطمه حدا مل يأته أو

بن  عبد اهللا
  األميان  عمر

 صحبة
 املماليك
 من وكفارة
  عبده لطم

30/1657  3/1278  

 عن rى رسول اهللا    3
  احلنتم

بن  عبد اهللا
  األشربة  عمر

 عن النهي
 يف االنتباذ
  ...املزفت

57/1997  3/1580  
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  :)313(عبد اهللا بن عمر بن حممد بن أبان بن صاحل بن عمري األموي .6

عبد الرمحن  أبو قال بن حجر: موالهم ويقال له اجلعفي نسبة إىل خاله حسني ابن علي
وعاء  الكويف مشكدانة بضم امليم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد األلف نون وهو

  املسك بالفارسية صدوق فيه تشيع من العاشرة مات سنة تسع وثالثني م د س.

  : صدوق. أبو حامتوقال املزى: قال 

  فى يقول وقال: مسعت حممد بن إسحاق الثق ،وذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات "

  فغضب  ،وأتاه رجل على كتابه مشكدانة - يقول ،: مسعت عبد اهللا بن عمر بن أبان

فإذا رآىن قال: قد  ،كنت إذا أتيته تلبست وتطيبت ،نعيم وقال: إمنا لقبىن مشكدانة أبو
  جاءكم مشكدانة. 

ه نعيم كنت إذا أتيت بكر بن منجويه: حكى عنه أنه قال: لقبىن مشكدانة أبو وقال أبو
قال: وقيل: مساه به أهل خراسان.  ،تلبست وتطيبت فإذا رآىن قال: قد جاءكم مشكدانة

  ومشكدانة بلغتهم: وعاء املسك.

وقال صاحب محاه: كان غاليا يف التشيع فكان ميتحن كل من جييئه من أهل احلديث 
  وحكى العقيلي عن بعض مشائخه أنه كانت فيه سالمة.

  بدعته. وعليه ،ثقة يف روايته هو قلت:

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ملزيا؛  ،5 /333ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 3493برقم  315/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( )313(
سري أعالم ) هـ1405(الذهيب، ؛ 358/ 8، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (، 346/ 15، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980(

  .156/ 11، النبالء
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  .9:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
نصرت بالصبا    1

  وأهلكت عاد بالدبور
بن  عبد اهللا
  عباس

 صالة
  االستسقاء

 الصبا ريح يف
  2/617  17/900  والدبور

بن  عبد اهللا  rرمل رسول اهللا    2
  عمر

  احلج
 استحباب

 يف الرمل
  ...وافالط

233/1262  2/921  

اللهم عليك بقريش    3
  ثالث مرات

بن  عبد اهللا
  والسري اجلهاد  مسعود

 النيب لقي ما
r أذى من 

 املشركني
  واملنافقني

107/1794  3/1418  

االستئذان ثالث فإن    4
  أذن لك وإال فارجع

 موسىأبو 
  3/1696  37/2154  االستئذان  اآلداب  األشعري

 rقبض رسول اهللا    5
  وستني الثث ابن وهو

 بن عبد اهللا
  الفضائل  عتبة

 النيب أقام كم
r مبكة 

  واملدينة
119/2352  4/1826  

  لنجوم أمنة للسماءا   6
 موسىأبو 

  الفضائل  األشعري

 بقاء أن بيان
 أمان r النيب

 ألصحابه
 وبقاء
 أمان أصحابه
  لألمة

207/2531  4/1961  

إن الفتنة جتيء من    7
  هاهنا

بن  عبد اهللا
  عمر

 وأشراط الفنت
  الساعة

 من الفتنة
 من املشرق
 يطلع حيث
  الشيطان قرنا

50/2905  4/2228  

ال تذهب الدنيا حىت    8
 وأشراط الفنت  أبو هريرة  مير الرجل على القرب

  الساعة

 تقوم ال
 حىت الساعة
 الرجل مير
 الرجل بقرب

 أن فيتمىن
 مكان يكون
  ...امليت

54/157  4/2230  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

ال تذهب الدنيا حىت    9
  أبو هريرة  ميأيت على الناس يو

 وأشراط الفنت
  الساعة

 تقوم ال
 حىت الساعة
 الرجل مير
 الرجل بقرب

 أن فيتمىن
 مكان يكون
  ...امليت

56/2908  4/2231  
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  :)314(عمار بن معاوية الدهين بضم أوله وسكون اهلاء بعدها نون .7

  ويقال بن أيب معاوية ويقال بن صاحل ويقال بن حبان.

الكويف صدوق يتشيع من اخلامسة مات سنة ثالث  معاوية البجلي قال ابن حجر: أبو
  .4وثالثني م 

  والنسائي: ثقة. أبو حامتقال أمحد وابن معني و

وما علمت أحدا تكلم فيه إال  ،والناس ،أبو حامتو ،وابن معني ،وقال الذهيب: وثقة أمحد
  .بكر بن عياش: أمسعت من سعيد بن جبري؟ قال: ال فتعلق عليه مبا سأله أبو ،العقيلي

روى  ،حيدث عن سعيد بن جبري ومل يسمع منه ،حيث قال العقيلي: نسب إىل التشيع
  عنه جابر أظنه اجلعفي.

  قال: فاذهب.

  وقال ابن عيينة: قطع بشر بن مروان عرقوبيه يف التشيع.

  وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: رمبا أخطأ.

  وبدعته عليه. ،ثقة يف حديثه وروايته هو قلت:

  

  .1:ثه وأطرافهاعدد أحادي

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 4833برقم  408/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () انظر: 314(
ابن ؛ 210/ 21، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا؛  ،7 /406ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 170/ 3

  .398/ 9، إكمال ذيب الكمالم)،  2001مغلطاي، (؛ 268/ 5، الثقاتهـ)،  1395حبان، (
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

دخل يوم فتح مكة    1
  وعليه عمامة سوداء

  احلج  جابر
 دخول جواز
 بغري مكة
  ماإحر

451/1358  2/990  
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  :)315(حممد بن موسى الفطري بكسر الفاء وسكون الطاء املدين .8

  .4السابعة م  صدوق رمي بالتشيع من: قال ابن حجر

  صدوق صاحل احلديث كان يتشيع. أبو حامتوقال أيضاً يف التهذيب: قال 

  وقال الترمذي ثقة.

  جعفر الطحاوي حممود يف روايته. وقال أبو

  ذكره ابن حبان يف الثقات.

وقال ابن شاهني يف الثقات: قال أمحد بن صاحل حممد بن موسى الفطري شيخ ثقة من 
  يل احلديث.الفطريني حسن احلديث قل

ثقة روايته مقبولة كما  وهو ،ةالراويمقل  وهو ،مل يذكره بالتشيع إال أيب حامت قلت:
  ظهر من أقوال العلماء.

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

1   
أدخل عشرة فأكلوا 
حىت شبعوا فما زال 

  يدخل
  ألشربةا  أنس بن مالك

 جواز
 غريه استتباعه

 من دار إىل
  ...برضاه يثق

4/2040  3/1612  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ،  ،9 /480ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 6335برقم  509/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، () 315(
يف أمساء ب الكمال ذيم)،  1980، (ملزيا؛ 82/ 8، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 53/ 9، الثقاتهـ)،  1395حبان، (
  .209/ 1، تاريخ أمساء الثقاتم)،  1984؛ ابن شاهني (524/ 26، الرجال
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  :)316(نوح بن قيس بن رياح [رباح] األزدي .9

روح البصري أخوخالد صدوق رمي بالتشيع من الثامنة مات سنة  وأب قال ابن حجر:
  .4ثالث أوأربع ومثانني م 

  ارمي عنه ثقة.وقال يف التهذيب: قال أمحد وابن معني يف رواية عثمان الد

  داود ثقة؛ بلغين عن حيىي أنه ضعفه وقال مرة يتشيع. وقال املزي والذهيب: قال أبو

  ليس به بأس.: وقال النسائي

  وذكره ابن حبان يف الثقات.

  وقال ابن شاهني يف الثقات قال بن معني: نوح بن قيس شويخ صاحل احلَديث.

  بصري ثقة.: وقال العجلي

  قيس احلداين كان يرتل سويقة طاحية فنسب إليها. نوح بن وقال ابن سعد:

  وبدعته عليه. ،ثقة يف روايته هو قلت:

  .2:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

أاكم عن الدباء    1
  واحلنتم والنقري واملقري

  األشربة  أبو هريرة
 عن النهي
 يف االنتباذ

  ...زفتامل
33/1993  3/1577  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،10ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر7 209برقم  567/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986) انظر ابن حجر، (316(
ذيب م)،  1980، (ملزي؛ ا483/ 8، لتعديلاجلرح وام)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 210/ 9، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (، 486

ميزان االعتدال يف نقد م)،  1995( الذهيب، ؛453/ 1، تاريخ الثقاتم)،  1984؛ العجلي، (55/ 30، يف أمساء الرجالالكمال 
  .242/ 1، تاريخ أمساء الثقاتم)،  1984؛ ابن شاهني، (289/ 7، )، الطبقات الكربىم 1968(؛ ابن سعد، 279/ 4، الرجال
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 rفصاغ رسول اهللا    2
  والزينة اللباس  أنس بن مالك  خامتا

 النيب اختاذ يف
r ملا خامتا 

 أن أراد
 إىل يكتب

  العجم

58/2092  3/1656  
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  :)317(اجلعفي الكويف األعور هارون بن سعد العجلي أو .10

  .صدوق رمي بالرفض ويقال رجع عنه من السابعة م قال ابن حجر:

فقال:  ،ى: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: سألت أىب عن هارون بن سعدوقال املز
  صاحل.  روى عنه الناس وهو

  وقال عثمان بن سعيد الدارمى: سألت حيىي بن معني عن هارون بن سعد كيف هو؟ 

  قال: ليس به بأس. 

وكان خرج مع  ،فقال: ال بأس به روى عنه الثورى ،وقال ابن أىب حامت: سألت أىب عنه
  فكتب عنه الواسطيون.  ،فلما هزم إبراهيم هرب إىل واسط ،إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن

  وذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات ". 

وذكره يف اروحني فقال: هارون بن سعد العجلي من أهل الكوفة يروي عن الكوفيني 
ن ممن يعتكف عند رأس الزيدية كا روى عنه املسعودي وأهل بلده كان غاليا يف الرفض وهو

  ة عنه وال االحتجاج به حبال.الراويخشبة زيد بن علي وكان داعية إىل مذهبه ال حيل 

  كان من غالة الشيعة. بن معني:اوقال ابن حجر يف التهذيب: قال الدوري عن 

  كان يغلويف الرفض.: وقال الساجي

  وعه عن الرفض.العرب الصقلي عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعرا يدل على نز وحكى أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ،11 /6ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر7 220برقم  568/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986) انظر ابن حجر، (317(
، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 94/ 3، اروحنيهـ)،  1396ابن حبان، (؛ 579/ 7، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (

/ 4، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب، ؛87/ 30، يف أمساء الرجالال ذيب الكمم)،  1980، (ملزي؛ ا90/ 9
  .249/ 1، تاريخ أمساء الثقاتم)،  1984؛ ابن شاهني، (440/ 8، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (284
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قال:  ،لكنه رافضي بغيض؛ روى عباس عن ابن معني ،وقال الذهيب: صدوق يف نفسه
  هارون بن سعد من الغالية يف التشيع.

  صاحل أَظُنه كَانَ يتشيع. وهو عنه الناسبن سعد عنه روى  هارونقال ابن شاهني: 

يثه حديث منكر وقال ابن عدي: هارون بن سعد له أحاديث يسرية وليس في حد
  ال بأس بِه. وأرجو أنه ،فأذكره

والعجيب  ،لكنه مبالغ يف بدعته ،يظهر مما سبق أن هارون بن سعد ثقة يف روايته قلت:
ة عنه وال الراويبل وبالغ يف جرحه فقال: ال حيل  ،أن ابن حبان ذكره يف الثقات واروحني

  االحتجاج به حبال.

 ،مث رجع عنه كما ذكر ابن حجر وابن قتيبة ،يف تشيعهولعل تفسري هذا أنه كان غالياً 
  فذكره ابن حبان يف الثقات.

السند كما ذكر ذلك املزي فقال:  مسلم له إال حديثاً واحداً طالباً فيه علو وومل ير
  .)318(وقد وقع لنا بعلوعنه ،روى له مسلم حديثا واحدا

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  باسم الكتا  الراوي  طرف احلديث  م

ضرس الكافر أوناب    1
  الكافر مثل أحد وغلظ

 وصفة اجلنة  أبو هريرة
  وأهلها نعيمها

 يدخلها النار
 اجلبارون
 واجلنة
 يدخلها
  الضعفاء

44/2851  4/2189  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .88/ 30يف أمساء الرجال، ذيب الكمال م)،  1980، (املزي )318(
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  :)319(هشام بن سعد املدين .11

من كبار السابعة سعيد صدوق له أوهام ورمي بالتشيع  أبو عباد أو قال ابن حجر: أبو
  .4مات سنة ستني أوقبلها خت م 

  : مسعت أمحد بن حنبل يقول: مل يكن هشام بن سعد باحلافظ. أبو حامتقال املزى: قال 

كان حيىي ابن  ،عن أبيه: هشام بن سعد كذا وكذا ،وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  سعيد ال يروى عنه. 

  حمكم احلديث.  عن أمحد بن حنبل: ليس هو ،طالب وقال أبو

 ،فلم يرضه ،وقال حرب بن إمساعيل: مسعت أمحد بن حنبل وذكر له هشام بن سعد
  وقال: ليس مبحكم للحديث. 

وداود بن قيس أحب  ،وقال عباس الدورى عن حيىي بن معني: هشام بن سعد ضعيف
  إىل منه. 

ليس  ،بكر بن أىب خيثمة: مسعت حيىي بن معني يقول: هشام بن سعد صاحل وقال أبو
  مبتروك احلديث. 

  عن حيىي بن معني: ليس بذاك القوى.  ،وقال معاوية بن صاحل

كان حيىي بن سعيد ال  ،وقال أمحد بن سعد بن أىب مرمي عن حيىي بن معني: ليس بشىء
  حيدث عنه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ 61/ 9، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 7249برقم  572/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986حجر، ( ) انظر ابن319(
؛ 298/ 4، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 206/ 30، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا

 1968(، ابن سعد، 411/ 8، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997( ؛ ابن عدي،457/ 1، تاريخ الثقاتم)،  1984العجلي، (
  .89/ 3، اروحنيهـ)،  1396ابن حبان، (؛ 470/ 5، )، الطبقات الكربىم
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  حسن احلديث.  ،وقال العجلى: جائز احلديث

وهشام  ،عندى ا هوزرعة: شيخ حمله الصدق. وكذلك حممد بن إسحاق هكذ وقال أبو
  أحب إىل من حممد بن إسحاق. 

  وحممد بن إسحاق عندى واحد.  ،وال حيتج به ،: يكتب حديثهأبو حامتوقال 

  عبيد اآلجرى عن أىب داود: هشام بن سعد أثبت الناس ىف زيد بن أسلم.  وقال أبو

  وقال النسائى: ضعيف احلديث. 

  وقال ىف موضع آخر: ليس بالقوى.

  مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن عدي:

  وقال ابن سعد: وكان كثري احلديث يستضعف.

ال يفهم ويسند املوقوفات من حيث ال  وقال ابن حبان: كان ممن يقلب األسانيد وهو
يعلم فلما كثر خمالفته األثبات فيما يروي عن الثقات بطل االحتجاج به وإن اعترب مبا وافق 

  الثقات من حديثه فال ضري.

ولعل إخراج اإلمام مسلم له عن زيد بن أسلم  ،ا سبق أنه ليس بالقوييتضح مم قلت:
  أثبت الناس فيه. الذي هو

  .11:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

1   
هل تضارون يف رؤية 

الشمس بالظهرية 
  صحوا

 سعيد أبو
  اإلميان  اخلدرى

 طريق معرفة
  1/167  303/183  ؤيةالر

2   
ما من صاحب ذهب 

وال فضة ال يؤدي 
  منها حقها

 مانع إمث  الزكاة  أبو هريرة
  2/680  25/987  الزكاة
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

ال يتصدق أحد بتمرة    3
  الزكاة  أبو هريرة  من كسب طيب إال

 الصدقة قبول
 الكسب من

 الطيب
  وتربيتها

64/1014  2/702  

4   
لقد رأيتنا مع رسول 

 بعض يف rاهللا 
  أسفاره

  الصيام  الدرداء أبو

 يف التخيري
 الصوم
 يف والفطر
  السفر

109/1122  2/790  

5   
من كانت له أرض 

فليزرعها فإن مل 
  يزرعها

  3/1172  96/1536  األرض كراء  البيوع  جابر

6   
ما حق امرئ مسلم له 
شيء يريد أن يوصي 

  فيه

بن  عبد اهللا
  عمر

  3/1249  3/1627  املقدمة  الوصية

من خلع يدا من طاعة    7
   يوم القيامةلقي اهللا

بن  عبد اهللا
  اإلمارة  عمر

 وجوب
 مجاعة مالزمة

 عند املسلمني
 ظهور
  ...الفنت

2/1851  3/1478  

8   
إياكم واجللوس يف 

الطرقات قالوا يا 
  اهللا رسول

أبو سعيد 
  والزينة اللباس  اخلدرى

 عن النهي
 يف اجللوس

 الطرقات
 وإعطاء
  حقه الطريق

114/2121  3/1675  

9   
إياكم واجللوس 

قات قالوا يا بالطر
  رسول اهللا

أبو سعيد 
  والزينة اللباس  اخلدرى

 عن النهي
 يف اجللوس

 الطرقات
 وإعطاء
  حقه الطريق

114/2121  3/1675  

إن كان ففي املرأة    10
  والفرس واملسكن يعين

سهل بن 
  سعد

  السالم
 والفأل الطرية

 فيه ويكون
  الشؤم من

119/2226  4/1748  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

إن اللعانني ال يكونون    11
  شفعاءشهداء وال 

 والصلة الرب  أبو الدرداء
  واآلداب

 عن النهي
 الدواب لعن

  وغريها
86/2598  4/2006  
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  :)320(الوليد بن عبد اهللا بن مجيع الزهري املكي .12

  .قال ابن حجر: نزيل الكوفة صدوق يهم ورمي بالتشيع من اخلامسة بخ م د ت س

  ليس به بأس.  داود: وأبو ،قال املزي: قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه

  عن حيىي بن معني: ثقة.  ،وقال إسحاق بن منصور

  وكذلك قال العجلى. 

  زرعة: ال بأس به.  وقال أبو

  : صاحل احلديث. أبو حامتوقال 

  وذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات ".

  وقال: ينفرد عن األثبات مبا ال  ،وذكره (أى ابن حبان) أيضا ىف " الضعفاء "

  فلما فحش ذلك منه بطل االحتجاج به.  ،يشبه حديث الثقات

  له أحاديث.  ،وقال ابن سعد: كان ثقة

  وكان فيه تشيع.  ،وقال البزار: احتملوا حديثه

  وقال العقيلى: ىف حديثه اضطراب. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،11ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر7432برقم  528/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 320(
ذيب م)،  1980، (ملزيا؛ 492/ 5، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (؛ 8/ 9، رح والتعديلاجلم)،  1952؛ ابن أيب حامت، (138

تاريخ م)،  1984، (لعجلي؛ ا341/ 4، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 37/ 31، يف أمساء الرجالالكمال 
حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، بريوت: دار الكتب  ،الضعفاء الكبريم)،  1984؛ العقيلي، حممد بن عمرو، (465/ 1، الثقات

)، الطبقات م 1968، (، ابن سعد، حممد355/ 8، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (317/ 4)، 1العلمية، (ط 
  .78/ 3، اروحنيهـ)،  1396؛ ابن حبان، (354/ 6، الكربى
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  مل خيرح له مسلم لكان أوىل. وقال احلاكم: لو

ىي ال قال: كان حي ،حدثنا عمروبن علي ،وقال ابن عدي: كتب إيل حممد بن احلسن
حيدثنا عن الوليد بن مجيع فلما كان قبل موته بقليل أخذا من علي الصائغ فحدثين ا 

  وكانت ستة أحاديث.

ومنهم من ضعفه؛ وذلك  ،ومن العلماء من وثقه ،يظهر مما سبق أنه ليس بالقوي قلت:
ب أن وال ري ،له مسلم إال حديثني ومل يرو ،يرجع إىل اختالف شدم يف اجلرح والتعديل

  ذلك متابعة.

  .2:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

1   
انصرفا نفي هلم 

بعهدهم ونستعني اهللا 
  عليهم

  3/1414  98/1787  بالعهد الوفاء  والسري اجلهاد  حذيفة

إن املاء قليل فال    2
  حذيفة  يسبقين إليه أحد

 صفات
 املنافقني

  أحكامهمو
  4/2143  11/2779  املقدمة
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 اجلرار حيىي بن عيسى التميمي النهشلي الفاخوري بالفاء واخلاء املعجمة .13
  :)321(الكويف

قال ابن حجر يف التقريب: نزيل الرملة صدوق خيطىء ورمي بالتشيع من التاسعة مات 
  سنة إحدى ومائتني بخ م د ت ق.

  أبيه ما أقرب حديثه. وقال يف التهذيب: قال عبد اهللا بن أمحد عن

  داود بلغين عن أمحد أنه أحسن الثناء عليه. وقال أبو

  وقال الدوري عن ابن معني: ليس بشيء.

  وقال العجلي ثقة وكان فيه تشيع.

  وقال النسائي: ليس بالقوي.

  معاوية اكتبوا عنه فطاملا رأيته عند األعمش. وقال أمحد بن سنان قال أبو

  عني ال يكتب حديثه.وقال بن أيب مرمي عن بن م

  وقال آخر عن بن معني ضعيف.

  وقال مسلمة ال بأس به وفيه ضعف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،11ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر7619برقم  595/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 321(
؛ 488/ 31، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي، ا178/ 9، اجلرح والتعديلم)، 1952؛ ابن أيب حامت، (263

؛ 108/ 1)، 1عي، (ط ، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، حلب: دار الوالضعفاء واملتروكونهـ)،  1396النسائي، أمحد بن شعيب، (
الكامل م)،  1997؛ ابن عدي، (421/ 4، الضعفاء الكبريم)،  1984؛ العقيلي، (475/ 1، الثقاتتاريخ م)،  1984، (لعجليا

، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب، 127/ 3، اروحنيهـ)،  1396؛ ابن حبان، (62/ 9، يف ضعفاء الرجال
4 /401.  
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  وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما ال يتابع عليه.

قال ابن حبان: وكان ممن ساء حفظه وكثر ومهه حىت جعل خيالف األثبات فيما يروي 
  عن الثقات فلما كثر ذلك يف روايته بطل االحتجاج به.

وذكروا له حديث  ،يلي: حدثنا حممد بن عثمان قال: مسعت حيىي بن معنيوقال العق
  فقال: كان ضعيفا وكان يسكن الرملة. ،حيىي بن عيسى الرملي 

ومل  ،باإلضافة إىل تشيعه ،يظهر مما سبق ذكره أن حيىي بن عيسى ليس بالقوي قلت:
  يروله مسلم إال حديثاً واحداً.

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  حلديثطرف ا  م

فتنة الرجل يف أهله    1
  حذيفة  وماله ونفسه وولده

الفنت وأشراط 
  الساعة

 اليت الفتنة يف
 كموج متوج

  البحر
27/144  4/2217  
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  :)322(يزيد بن أيب زياد اهلامشي موالهم الكويف .14

ر يتلقن وكان شيعيا من اخلامسة قال ابن حجر يف التقريب: ضعيف كرب فتغري وصا
  .4مات سنة ست وثالثني خت م 

ووقع ىف أصل  ،" تارخيه " يف كذا هو ،وقال يف التهذيب: قال ابن املبارك: " ارم به "
  حتريف.  وهو ،املزى: أكرم به

الفرج ابن اجلوزى ىف "  حممد بن حزم ىف " احمللى " وأبو وقد نقله على الصواب: أبو
   الضعفاء " له.

  وقال وكيع: يزيد بن أىب زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا حديث الرايات 

  ليس بشىء. 

  . عىن ىف هذا احلديثي - أسامة: لوحلف ىل مخسني ميينا قسامة ما صدقته وقال أبو

وقال ابن أيب حامت: حدثنا عبد الرمحن قال سألت أيب عنه فقال: ضعيف كأن حديثه 
  موضوع.

فكان يتلقن ما لقن  ،إال أنه ملا كرب ساء حفظه وتغري ،: كان صدوقاوقال ابن حبان
فوقع املناكري يف حديثه من تلقني غريه إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه فسماع 
من مسع منه قبل دخوله الكوفة يف أول عمره مساع صحيح ومساع من مسع منه يف آخر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،11ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر7717برقم  601/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( :انظر) 322(
؛ 138/ 32، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا263/ 9، اجلرح والتعديلم)،  1952، ابن أيب حامت، (329

م)،  1984(؛ العقيلي 497/ 1، الثقاتتاريخ م)،  1984(، لعجلي؛ ا111/ 1، الضعفاء واملتروكونهـ)،  1396النسائي، (
/ 3، اروحنيهـ)،  1396؛ ابن حبان، (166/ 9، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (379/ 4، الضعفاء الكبري

  .265/ 1، تاريخ أمساء الثقاتم)،  1984؛ ابن شاهني (330/ 6، )، الطبقات الكربىم 1968(ابن سعد،  100
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  ا يلقن مساع ليس بشيء.قدومه الكوفة بعد تغري حفظه وتلقنه م

  ضعيف.  وقال ابن قانع: وهو

  عبد اهللا يزيد بن أىب زياد ليس بالقوى عندهم.  أمحد: أبو وقال احلاكم أبو

على العدالة  فهو – وإن كانوا يتكلمون فيه لتغريه - وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد
  وإن مل يكن مثل احلكم ومنصور.  ،والثقة

  قات ": قال أمحد بن صاحل املصرى: يزيد بن أىب زياد وقال ابن شاهني ىف " الث

  وال يعجبىن قول من تكلم فيه.  ،ثقة

  إال أنه اختلط ىف آخر عمره فجاء بالعجائب.  ،وقال ابن سعد: كان ثقة ىف نفسه

  بالقوى.  وليس هو ،وىف مساعه منه نظر ،وقال الربدجيى: روى عن جماهد

  وقال ابن خزمية: ىف القلب منه. 

  ل النسائى: ليس بالقوى. وقا

  لقن. ويلقن إذا  ،وقال الدارقطىن: ال خيرج عنه ىف الصحيح ؛ ضعيف خيطىء كثرياً

وقال مسلم ىف مقدمة " كتابه ": فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم: 
كعطاء بن السائب ويزيد بن أىب زياد وليث بن أىب سليم ونظرائهم من محال اآلثار... إىل 

وتفضيله ليثا  ،موافق ملا تقدم عن ابن مهدى ىف اجلمع بني هؤالء الثالثة وهو ،كالمه آخر
  على اآلخرين. 

  فذكر ىف مقدمة " شرح مسلم " ترمجة يزيد بن أىب زياد وابن أىب  ،وأغرب النووى

  وزعم أنه مراد مسلم بقوله يزيد بن  ،زياد الدمشقى املذكورة قبل هذه الترمجة

  نظر ال خيفى.وفيه  ،أىب زياد



 

 - 164  - 
  
 

  عن شعبة: كان يزيد بن أىب زياد رفاعا.  ،قال املزى: قال النضر بن مشيل

  عن حممد بن فضيل: كان من أئمة الشيعة الكبار.  ،وقال على بن املنذر

  عن أبيه: مل يكن باحلافظ.  ،وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  وقال ىف موضع آخر: حديثه ليس بذاك. 

  عن حيىي بن معني: ال حيتج حبديثه.  ،وقال عباس الدورى

  عن حيىي بن معني: ليس بالقوى.  ،وقال عثمان بن سعيد الدارمى

فقيل له: أميا أحب إليك  ،عن حيىي بن معني: ضعيف احلديث ،ييعلى املوصل ووقال أب
  أوعطاء بن السائب؟ فقال: ما أقرما.  هو

أرفع من أخيه  وهو ،برد ثقةوكان بأخرة يلقن وأخوه  ،وقال العجلى: جائز احلديث
  يزيد. 

  عن جرير: كان أحسن حفظا من عطاء بن السائب.  ،وقال عثمان بن أىب شيبة

  وقال عبد اهللا بن املبارك: أكرم به. 

وعطاء بن  ،عن عبد الرمحن بن مهدى: ليث بن أىب سليم ،وقال أمحد بن سنان القطان
  دى. ليث أحسنهم حاال عن ،ويزيد بن أىب زياد ،السائب

  يكتب حديثه وال حيتج به.  ،زرعة: لني وقال أبو

  : ليس بالقوى. أبو حامتوقال 

  وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاىن: مسعتهم يضعفون حديثه. 

  وغريه أحب إىل منه.  ،عن أىب داود: ال أعلم أحدا ترك حديثه ،عبيد اآلجرى وقال أبو
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  ومع ضعفه يكتب حديثه. ،من شيعة أهل الكوفة أمحد بن عدى: وهو وقال أبو

حجة  فهو ،له قبل تغريه اهروله إال حديثاً واحداً متابعة ، اإلمام مسلم  مل يرو :قلت
  قبل أن صار يتلقن.

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

ال تشربوا يف إناء    1
  والزينة اللباس  حذيفة  الذهب والفضة

 حترمي
 إناء استعمال
 الذهب
 على والفضة

 الرجال
  ...والنساء

2/2067  3/1637  
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  املبحث الثاين:
  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بأم من اخلوارج 

  (وهم أربع رواة)

  

  :)323(إمساعيل ابن مسيع احلنفي .15

لم فيه لبدعة حممد الكويف بياع السابري مبهملة وموحدة صدوق تك قال ابن حجر: أبو
  اخلوارج من الرابعة م د س.

  : مل يكن به بأس في الْحديث.حيىي بن سعيدعن  ،وقال املزي: قال علي ابن املديين

  وتركه زائدة ملذهبه. ،عن أبيه: ثقة ،وقَال عبد اللَّه بن أَحمد بن حنبل

  وقَال في موضع آخر: صاحل.

  عن حيىي بن معني: ثقة. ،ة وأمحد بن سعد بن أَيب مرميبكر بن أَيب خيثم وقَال أَبو

  بكر: مأمون.  زاد أَبو

  : صدوق صاحل. أبو حامتقال 

  وقال النسائى: ليس به بأس. 

  مث  ،وكتبت عنه ،وقال حممد بن محيد الرازى عن جرير: كان يرى رأى اخلوارج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا452برقم  108/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 323(
/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (؛ 233/ 1، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،وما بعدها؛  108/ 3

  .346/ 6، )، الطبقات الكربىم 1968(؛ ابن سعد، 464/ 1، يف ضعفاء الرجالالكامل م)،  1997؛ ابن عدي، (45
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  تركته. 

  سجد أربعني سنة مل ير ىف مجعة جار امل )324(نعيم: إمساعيل بن مسيع بيهسى وقال أبو

  وال مجاعة. 

  عندى ال بأس به.  وهو ،يعز حديثه ،أمحد بن عدى: حسن احلديث وقال أبو

  فلم أذهب إليه ومل أقربه.  ،وقال ابن عيينة: كان بيهسيا

فأما احلديث  ،وقال األزدى: كان مذموم الرأى غري مرضى املذهب يرى رأى اخلوارج
   فلم يكن به بأس فيه.

  وقال الفسوى: ال بأس به. 

  وقال ابن منري والعجلى: ثقة. 

  وقال احلاكم: قرأت خبط أىب عمرواملستملى: سئل حممد بن حيىي عن إمساعيل 

  ابن مسيع فقال: كان بيهسيا كان ممن يبغض عليا. 

  قال: ومسعت أبا على احلافظ يقول: كوىف قليل احلديث ثقة. 

   عن أىب داود: ثقة. ،وقال اآلجرى

  يرى رأى اخلوارج.  وابن حبان ىف " الثقات ": كان بيهسياًً وقال هو

  وكذا قال العقيلى. 

  وقال الساجى: كان مذموما ىف رأيه. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –مبوحدة مفتوحة بعدها مثناة من حتت ساكنة وهاء مفتوحة وسني مهملة  - ) البيهسية: طائفة من اخلوارج ينسبون إىل أىب بيهس 324(
على أئمة اجلور، وكل من ال يعتقد معتقدهم عندهم  وهو رأس فرقة من طوائف اخلوارج من الصفرية، وهو موافق هلم يف وجوب اخلروج

كافر، لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبرية ال يكفر إال إذا رفع إىل اإلمام فأقيم عليه احلد فإنه حينئذ حيكم بكفره. انظر ذيب 
  .305/ 1التهذيب، 
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  وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اهللا.

ثقة يف روايته؛ واامه ببدعة اخلوارج مل يؤثر  مسيعمما سبق يتبني أن إمساعيل بن قلت: 
ومع ذلك فإن اإلمام مسلم رمحه اهللا  ،ولنا روايته طاملا أنه ثقة فيها ،عتهفعليه بد ،يف روايته

  مل خيرج له إال حديثني. ،تعاىل

  .2:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

من اختذ كلبا ليس    1
  بكلب صيد وال غنم

  املساقاة  أبو هريرة

األمر بقتل 
 ،الكالب
وبيان 
  ...نسخه

60/1575  3/1203  

2   
من مسع مسع اهللا به 
 ومن راءى راءى اهللا

  به

بن  اهللا عبد
  عباس

الزهد 
  والرقائق

من أشرك يف 
  عمله غري اهللا

47/2986  4/2289  
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  :)325(خشينة مبعجمتني ونون مصغر حاجب بن عمر الثقفي أبو .16

برأي اخلوارج من  أخوعيسى ابن عمر النحوي بصري ثقة رمي: قال ابن حجر
  السادسة مات سنة مثان ومخسني ومائة م د ت.

 ،وإسحاق بن منصور عن حيىي بن معني ،بكر األثرم عن أمحد بن حنبل قال أبو
  ثقة. ،والنسائي

  قال أمحد بن صاحل العجلي: بصري ثقة.

  للدواليب: روى عنه زيد بن حباب.» الكىن«ويف كتاب 

أليب العرب حافظ القريوان والساجي: قال ابن عيينة: كان يرى » الضعفاء«ويف كتاب 
  رأي اإلباضية.

رجل  ،عبيد اآلجري: مسعت أبا داود يقول: حاجب بن عمر أحد األحدين وقال أبو
  صاحل.

  ».الثقات«وذكره ابن خلفون وابن حبان يف 

ارج إال أن وإن كان يرى رأي اخلو فهو ،قد اتفق العلماء على أنه ثقة يف حديثه قلت:
  هذا مل يؤثر على روايته.

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛  ،5 /203ذيب التهذيبهـ). 1326( جرابن ح ؛1005برقم  144/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 325(
ابن حبان،  ؛274/ 3، إكمال ذيب الكمالم)،  2001مغلطاي، ( ؛203/ 5، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا
  .238/ 6، الثقاتهـ)،  1395(
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  .2:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

يدخل اجلنة من أميت    1
  سبعون ألفا

عمران بن 
  اإلميان  حصني

الدليل على 
دخول 

طوائف من 
املسلمني 
اجلنة بغري 

حساب وال 
  عذاب

372/218  1/198  

ذا رأيت هالل احملرم إ   2
  فاعدد

بن  اهللا عبد
  عباس

أي يوم يصام   الصيام
  يف عاشوراء

132/1133  2/797  
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  :)326(حسان األعرج األحرد البصري أبو .17

قال ابن حجر يف التقريب: مشهور بكنيته وامسه مسلم ابن عبد اهللا صدوق رمي برأي 
  .4اخلوارج قتل سنة ثالثني ومائة من الرابعة خت م 

  لى: بصرى تابعى ثقة. قال العج

  ويقال: إنه كان يرى رأى اخلوارج. 

عندهم  وهو ،وقدماه ملتويتان ،وقال ابن عبد الرب: األحرد الذى ميشى على ظهر قدميه
  . إال أنه روى عن قتادة قال: مسعت أبا حسان األعرج وكان حرورياً ،ثقة ىف حديثه

  إن شاء اهللا تعاىل. ،وقال ابن سعد: كان ثقة

  : وزعموا أن ابن سريين كان يروى عنه. أبو حامتزى: قال قال امل

  أومقارب احلديث.  ،عن أمحد بن حنبل: مستقيم احلديث ،بكر األثرم قال أبو

  عن حيىي بن معني: ثقة.  ،وقال إسحاق بن منصور

  زرعة: ال بأس به.  وقال أبو

  وذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات ". 

لى ابن املديىن: من روى عن أىب حسان غري قتادة؟ قال: وقال يعقوب بن شيبة: قلت لع
  ال أعلم أحدا روى عنه غري قتادة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 12، ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر8046برقم  1/632، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 326(
، لعجليا؛ 242/ 33، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا201/ 8، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 72

/ 7، )، الطبقات الكربىم 1968(ابن سعد، ؛ 393/ 5، الثقاتهـ)،  1395؛ ابن حبان، (495/ 1، الثقاتتاريخ م)،  1984(
  .108/ 4، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 166
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خرج  ،عن أىب داود: مسى األحرد ألنه كان ميشى على عقبة ،عبيد اآلجرى وقال أبو
  مع اخلوارج.

  ما يوافقها. خاصة أنه مل يرو ،فبدعته ال تضر ،ثقة يف روايته هو قلت:

  .5:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

1   
شغلونا عن صالة 

الوسطى حىت آبت 
  الشمس

  علي
املساجد 
ومواضع 
  الصالة

الدليل ملن 
قال الصالة 
الوسطى هي 
  صالة العصر

203/627  1/436  

 rصلى رسول اهللا    2
  بذي احلليفة الظهر

بن  اهللا عبد
  احلج  عباس

دي تقليد اهل
وإشعاره عند 

  اإلحرام
205/1243  2/912  

بن  اهللا عبد  rسنة نبيكم    3
  عباس

  احلج
تقليد اهلدي 
وإشعاره عند 

  اإلحرام
206/1244  2/912  

بن  اهللا عبد  rسنة نبيكم    4
  احلج  عباس

تقليد اهلدي 
وإشعاره عند 

  اإلحرام
207/1244  2/913  

5   
صغارهم دعاميص 
اجلنة يتلقى أحدهم 

  أباه
  رمحنعبد ال

لرب والصلة ا
  واآلداب

فضل من 
ميوت له ولد 
  فيحتسبه

154/2635  4/2029  
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  :)327(نصر بن عاصم الليثي البصري .18

قال ابن حجر يف التقريب: ثقة رمي برأي اخلوارج وصح رجوعه عنه من الثالثة ي م د 
  .س ق

وقَال ابن حجر يف " التهذيب": قال املرزباين يف " معجم الشعراء": كان على رأي 
  رج مث تركهم.اخلوا

  وأنشد له: 

  فارقت جندة والذين تزرقوا وابن الزبري وشيعة الكذاب.

  قال املزي: ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة.

  ويقال: أول من وضع العربية نصر بن عاصم. ،: كَانَ خارجياًوقال أبو دواد

  وقَال النسائي: ثقة.

  في كتاب الثقات. وذكره ابن حبان

  ثقة. ،تابعي ،وقال العجلي يف ثقاته: نصر بن عاصم: "بصري"

  قَال الذهيب يف " الكاشف": ثقة نقط املصاحف.

ويؤيد ذلك ما نسب له من أبيات  ،أكد ابن حجر رجوعه عن بدعة اخلوارج قلت:
  ثقة. ولذا فهو ،فالتهمة مل تثبت عليه ،الشعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،10ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر7113برقم  560/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 327(
م)،  1980، (ملزي؛ ا464/ 8اجلرح والتعديل، م)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 475/ 5، الثقاتهـ)،  1395، ابن حبان، (427
يف معرفة من  الكاشفم)،  1992(لذهيب، ا ؛449/ 1، الثقاتتاريخ م)،  1984، (لعجليا؛ 348/ 29، يف أمساء الرجالالكمال  ذيب

  .318/ 2، له رواية يف الكتب الستة
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  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  ف احلديثطر  م

مسع اهللا ملن محده فعل    1
  الصالة  مالك  مثل ذلك

استحباب 
رفع اليدين 

حذو املنكبني 
مع تكبرية 

  ...اإلحرام

25/391  1/293  
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  :الثالثاملبحث 
  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بالقدر 

  (وهم مخس رواة)

  

  :)328(يمون األكربحرب بن م .19

اخلطاب األنصاري موالهم البصري صدوق رمي بالقدر من السابعة  قال ابن حجر: أبو
  مات يف حدود الستني م ت فق.

  زرعة: لني. قال أبو

  وقال حيىي بن معني: صاحل.

  وعن عطاء بن أيب رباح. ،قلت: يروى عن مواله النضر بن أنس

  وعنه عبد اهللا ابن رجاء.

  اعة.ومج ،ويونس املؤدب

  وقد وثقه على بن املديين وغريه.

  فقال: قال سليمان بن حرب: هذا من أكذب اخللق. ،وأما البخاري فذكره يف الضعفاء

أولعله عىن  ،وقد رد الذهيب على هذا يف سري أعالم النبالء فقال: هذه عجلة وجمازفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل،  ميزان االعتدال يف نقد الرجام)،  1995( الذهيب،؛ 1168برقم  155/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986ابن حجر، ( انظر:) 328(
البخاري، (د. ؛ 335/ 3، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997ابن عدي، (؛ 193/ 7، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب،  ؛470/ 1

؛ اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي، 27/ 4، إكمال ذيب الكمالم)،  2001مغلطاي، (؛ 65/ 3 التاريخ الكبري حبواشي حممود خليلت) 
  .806/ 2)، 1، حتقيق: حممد صادق احلامدي، دمشق: دار القادري، (ط ترقاملتفق واملفم)،  1997(
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  آخر ال أعرفه.

ه أن يكون من العباد وحرب بن ميمون هذا ليس له كثري حديث ويشب: قال ابن عدي
  اتهدين من أهل البصرة والصاحلني يف حديثهم بعض ما فيه إال أنه ليس مبتروك احلديث.

اخلطاب يروي عن عطاء  أبو»: املتفق واملفترق«بكر اخلطيب يف كتابه  قال احلافظ أبو
عبد الرمحن صاحب األغمية حدث عن  وكان ثقة. وحرب بن ميمون أبو ،والنضر بن أنس

  وكان ضعيفا. ،لد احلذاء وهشام بن حسانخا

» املوضح«وقد شرحنا ذلك يف كتابنا  ،جعل البخاري ومسلم هذين رجال واحد
  وأوردنا من احلجة يف كوما اثنني ما يزول معه الشك ويرتفع به الريب.

وقال الذهيب يف ميزان االعتدال يف ترمجة حرب بن ميمون صاحب األغيمة: قد خلطه 
 ،والصواب أما اثنان: األول صدوق ،وجعلهما واحدا ،ن عدي بالذي قبلهالبخاري واب
  لقى عطاء.

  والثاىن ضعيف أكرب من عنده محيد الطويل.

  نبهىن عليه الدارقطين. ،قال عبد الغىن بن سعيد: هذا مما وهم فيه البخاري

 ،صرياخلطاب الب حرب بن ميمون أبو»: اروحني«وأما ابن حبان فقال ملا ذكره يف 
خيطئ كثريا حىت فحش اخلطأ يف  ،روى عنه يونس بن حممد ،وقد قيل: إنه صاحب األغمية

  أكذب اخللق. كان سليمان بن حرب يقول: هو ،حديثه

  وملا ذكره احلاكم ذكر أن مسلما روى له.

وقال الساجي: ومنهم حرب بن ميمون األصغر ضعيف احلديث عنده مناكري واألكرب 
  صدوق.

  واألصغر الذي روى عنه ابن املتوكل. ،األكرب الذي روى عنه مسلم هو حيىي: قال أبو

يظهر مما سبق أن حرب بن ميمون األكرب الذي حنن بصدد دراسته والذي أخرج  قلت:
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  مة القدر. - فيما اطلعت عليه -  ومل يذكر أحد ،له مسلم أنه ثقة وصدوق

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  تاباسم الك  الراوي  طرف احلديث  م

أدخل عشرة فأكلوا    1
  حىت شبعوا

 أنس بن
  مالك

  األشربة

 جواز
 غريه استتباعه

 من دار إىل
  ...برضاه يثق

143/2040  3/1614  
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  :)329(يلّبطي اُألبشيبان بن فروخ أيب شيبة احلَ .20

الناس إليه أخريا اضطر  أبو حامتحممد صدوق يهم ورمي بالقدر قال  قال ابن حجر: أبو
  من صغار التاسعة مات سنة ست أومخس وثالثني وله بضع وتسعون سنة م د س.

  وقال مسلمة ثقة.: وقال أيضاً: قال صاحل

  وقال الساجي قدري إال أنه كان صدوقا.

عن أمحد بن حنبل:  ،إبراهيم أمحد بن سعد بن إبراهيم الزهرى وقال املزي: قال أبو
  ثقة. 

  دوق. زرعة: ص وقال أبو

: كان يرى القدر واضطر الناس إليه بأخرة. يعين: أنه تفرد باألسانيد أبو حامتوقال 
  العالية. 

  عن عبدان األهوازى: كان شيبان أثبت عندهم من هدبة.  ،الشيخ وقال أبو

  وقال عنه أيضا: كان عند شيبان عن عثمان الربى مخسة وعشرون ألف حديث. 

  ن: كان عند شيبان مخسون ألف حديث منها مخسة عن عبدا ،أمحد بن عدى وقال أبو

  ما كان سأله عنها أحد.  ،يومخسة وعشرون للرب ،وعشرون للحسن

  وقيل: سنة مخس وثالثني  ،ومات سنة ست ،مولده ىف حدود سنة أربعني ومئة

  ومئتني.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ملزي؛ ا ،4 /375ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر2834برقم  269/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986(ابن حجر، ) 329(
م)،  1995( الذهيب،؛ 102/ 11، سري أعالم النبالء) هـ1405(الذهيب، ؛ 589/ 12، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980(

  .285/ 2، ميزان االعتدال يف نقد الرجال
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  إسناد. وقال الذهيب: وكان صاحب حديث ومعرفة وعلو

 ،سنده رح والتعديل أنه صدوق ثقة متيز بعلويظهر من استعراض أقوال أئمة اجل قلت:
وهذا  ،إضافة إىل كونه أحد شيوخ اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل وهو أعلم بشيوخه من غريه

أمر بينه وبني  وأما رؤيته للقدر فهو ،ما يفسر إكثار اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل باإلخراج له
  ربه طاملا أنه مل يؤثر على روايته.

  .93:يثه وأطرافهاعدد أحاد

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

أن ال إله أليس يشهد    1
  إال اهللا وأين رسول اهللا

عتبان بن 
  مالك

  اإلميان

من لقي اهللا 
باإلميان وهو 
غري شاك فيه 
دخل اجلنة 
وحرم على 

  النار

54/33  1/61  

2   
ويف  - ال يؤمن عبد

رث حديث عبد الوا
حىت أكون  - الرجل

  أحب إليه

أنس بن 
  اإلميان  مالك

وجوب حمبة 
رسول اهللا 

r  أكثر من
األهل 
 ،والولد

والوالد 
والناس 
  ...أمجعني

69/44  1/67  

بيان غلظ   اإلميان  حذيفة  ال يدخل اجلنة منام   3
  1/101  168/105  حترمي النميمة

إن اهللا كتب احلسنات    4
  والسيئات

بن  اهللا عبد
  اإلميان  عباس

إذا هم العبد 
حبسنة 

وإذا  ،كتبت
هم بسيئة مل 

  تكتب

207/131  1/118  

ما من عبد يسترعيه    5
  اهللا رعية ميوت يوم

معقل بن 
استحقاق   اإلميان  يسار

  1/125  227/142الوايل الغاش 
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
  لرعيته النار

دابة  أتيت بالرباق وهو   6
  أبيض طويل

أنس بن 
  مالك

  اإلميان

اإلسراء 
برسول اهللا 
r  إىل

 ،تالسماوا
وفرض 
  الصلوات

259/162  1/145  

 وهو rأتاه جربيل    7
  يلعب

أنس بن 
  مالك

  اإلميان

اإلسراء 
برسول اهللا 
r  إىل

 ،السماوات
وفرض 
  الصلوات

261/162  1/147  

  ويل لألعقاب من النار   8
بن  اهللا عبد

عمرو بن 
  العاص

  الطهارة
وجوب غسل 

الرجلني 
  بكماهلما

27/241  1/214  

بن  اهللا عبد  rأردفين رسول اهللا    9
ما يستتر به   احليض  جعفر

  1/268  79/342  لقضاء احلاجة

يناجي الرجل فما قام    10
  إىل الصالة حىت نام

أنس بن 
  احليض  مالك

الدليل على 
أن نوم 

اجلالس ال 
ينقض 
  الوضوء

123/376  1/284  

فإين  ،أمتوا الصفوف   11
  أراكم خلف ظهري

أنس بن 
  مالك

  الصالة

تسوية 
 ،الصفوف
 ،وإقامتها
ألول وفضل ا

فاألول 
  ...منها

125/434  1/324  

تقدموا فأمتوا يب    12
  وليأمت بكم من بعدكم

أبو سعيد 
  الصالة  اخلدري

تسوية 
الصفوف، 
وإقامتها، 

وفضل األول 

130/438  1/325  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
فاألول 

  ...منها

 rما قرأ رسول اهللا    13
  على اجلن

بن  اهللا عبد
  عباس

  الصالة

اجلهر بالقراءة 
يف الصبح 

والقراءة على 
  اجلن

149/449  1/331  

14   
يقرأ يف صالة كان 

الظهر يف الركعتني 
  األوليني

أبو سعيد 
  اخلدري

  الصالة
القراءة يف 
الظهر 
  والعصر

157/452  1/334  

إذا صلى أحدكم إىل    15
  شيء يستره من الناس

أبو سعيد 
  الصالة  اخلدري

منع املار بني 
  1/362  259/505  يدي املصلي

إذا قام أحدكم يصلي    16
  فإنه يستره

و ذر أب
  الغفاري

قدر ما يستر   
  املصلي

265/510  1/365  

يا بين النجار، ثامنوين    17
  حبائطكم هذا

أنس بن 
  مالك

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

ابتناء مسجد 
  r  9/524  1/373النيب 

بينما الناس يف صالة    18
  الصبح بقباء إذ جاءهم

بن  اهللا عبد
  عمر

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

حتويل القبلة 
من القدس 

  الكعبة إىل
13/526  1/375  

ما بال أحدكم يقوم    19
  أبو هريرة  مستقبل ربه فيتنخع

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

النهي عن 
البصاق يف 

  ...املسجد
53/550  1/389  

عرضت علي أعمال    20
  أميت حسنها وسيئها

أبو ذر 
  الغفاري

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

النهي عن 
البصاق يف 

  ...املسجد
53/557  1/390  

 rل اهللا كان رسو   21
  أحسن الناس خلقا

أنس بن 
  مالك

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

جواز اجلماعة 
  1/457  267/659  ...يف النافلة

إنكم تسريون    22
  عشيتكم وليلتكم

  احلارث

  أبو قتادة

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

قضاء الصالة 
الفائتة، 

واستحباب 
تعجيل 
  قضائها

311/681  1/472  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

23   
كم كان رسول اهللا 

r  يصلي صالة
  ؟الضحى

  عائشة
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

عدد ركعات 
  الضحى

78/719  1/497  

 rأوصاين خليلي    24
  أبو هريرة  بثالث

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

الوصية 
  1/498  85/721  بصالة الصبح

الوتر ركعة من آخر    25
  الليل

بن  اهللا عبد
  عمر

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

صالة الليل 
مثىن مثىن، 

والوتر ركعة 
  الليلمن آخر 

153/752  1/518  

26   
اللهم لك احلمد أنت 

نور السموات 
  واألرض

بن  اهللا عبد
  عباس

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

الدعاء يف 
صالة الليل 
  وقيامه

199/769  1/534  

27   
 لزينب قالوا هذا ما

أو  كسلت فإذا تصلي
  أمسكت بهفترت 

 بن أنس
  مالك

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

أمر من نعس 
يف صالته، أو 

جم عليه استع
القرآن، أو 
الذكر بأن 

  ...يرقد

219/784  1/542  

28   

هذا كهذ الشعر، إنا 
لقد مسعنا القرائن، 

وإين ألحفظ القرائن 
اليت كان يقرؤهن 

  rرسول اهللا 

عبد اهللا بن 
  مسعود

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

ترتيل القراءة، 
واجتناب 
اهلذ، وهو 
اإلفراط يف 

  ...السرعة

278/822  1/564  

 أذن فإذا دينةبامل كنا   29
  املغربلصالة  املؤذن

 بن أنس
  مالك

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

استحباب 
ركعتني قبل 
  صالة املغرب

303/837  1/573  

 r النيب إىل انتهيت   30
  اجلمعة  أسد بن متيم  وهو خيطب

حديث 
التعليم يف 
  اخلطبة

60/876  2/597  

 فله جنازة تبع من   31
  األجر من قرياط

  الكسوف  أبو هريرة
الة فضل الص

على اجلنازة 
  واتباعها

55/945  2/653  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

32   
 يف بكي الكانزين بشر

 من خيرج ظهورهم
  جنوم

أبو ذر 
  الزكاة  الغفاري

يف الكنازين 
لألموال 
والتغليظ 
  عليهم

35/992  2/690  

 فرقة عند مارقة مترق   33
  يقتلها املسلمني من

أبو سعيد 
ذكر اخلوارج   الزكاة  اخلدري

  2/745  150/1064  وصفام

34   
 من بعدي ونسيك
 يقرءون قوم أميت

  القرآن

أبو ذر 
  الغفاري

  الزكاة
اخلوارج شر 

اخللق 
  واخلليقة

15/1067  2/750  

 نداء أحدكم يغرن ال   35
  السحور من بالل

 بن مسرة
  الصيام  جندب

بيان أن 
الدخول يف 

الصوم حيصل 
بطلوع 
  ...الفجر

41/1094  2/769  

 أي من يبايل يكن مل   36
  يصوم الشهر أيام

  يامالص  عائشة

استحباب 
صيام ثالثة 
أيام من كل 

  ...شهر

194/1160  2/818  

37   
 العمرة عن السائل أين

 أثر عنك اغسل
  الصفرة

  احلج  أمية بن يعلى

ما يباح 
للمحرم حبج 
أو عمرة، وما 
ال يباح وبيان 
حترمي الطيب 

  عليه

6/1180  2/836  

38   
 الكلب بقتل يأمر

 والفأرة العقور
  والعقرب

عبد اهللا بن 
  عمر

  احلج

ا يندب م
للمحرم 

وغريه قتله 
من الدواب 
يف احلل 
  واحلرم

75/1200  2/858  

 ال الدواب من مخس   39
  قتلهن من على جناح

عبد اهللا بن 
  احلج  عمر

ما يندب 
للمحرم 

وغريه قتله 
77/1199  2/859  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
من الدواب 
يف احلل 
  واحلرم

40   
 وفيها الكعبة دخل
 عند فقام سوار ست
  سارية

عبد اهللا بن 
  احلج  عباس

اب استحب
دخول 

الكعبة للحاج 
  ...وغريه

396/1331  2/968  

 تؤمن المرأة حيل ال   41
  اآلخر واليوم باهللا

 بنت حفصة
أو عن عمر 

عائشة، أو 
  عن كلتيهما

  الطالق

انقضاء عدة 
املتوىف عنها 
زوجها، 
وغريها 

  بوضع احلمل

63/1490  2/1126  

 يف له شركا أعتق من   42
  مال له فكان عبد

عبد اهللا بن 
  الطالق  عمر

انقضاء عدة 
املتوىف عنها 
زوجها، 
وغريها 

  بوضع احلمل

1/1501  2/1139  

43   
 أرض له كانت من

 أوليزرعها فليزرعها
  أخاه

  3/1177  92/1536  كراء األرض  البيوع  جابر

44   
 الذهب تبيعوا ال

 تبيعوا وال بالذهب
  الورق بالورق

أبو سعيد 
  املساقاة  اخلدري

حترمي بيع 
اخلمر، 
وامليتة، 

واخلرتير، 
  صنامواأل

76/1584  3/1209  

45   
 يسلف فال أسلف من
 معلوم كيل يف إال

  ووزن معلوم

عبد اهللا بن 
  عباس

  املساقاة

الرهن 
وجوازه يف 

احلضر 
  كالسفر

128/1604  3/1277  

 وما أمحلكم ال واهللا   46
  عليه أمحلكم ما عندي

أبو موسى 
  األميان  األشعري

ندب من 
حلف ميينا 
فرأى غريها 
خريا منها، 

9/1649  3/1271  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 أن يأيت الذي
هو خري، 
ويكفر عن 

  ميينه

 فإنك اإلمارة تسأل ال   47
  مسألة عن أعطيتها إن

 عبد الرمحن
  بن مسرة

  األميان

ندب من 
حلف ميينا 
فرأى غريها 
خريا منها، 

أن يأيت الذي 
هو خري، 
ويكفر عن 

  ميينه

19/1652  3/1273  

 يف له نصيبا أعتق من   48
  املال من له فكان عبد

عبد اهللا بن 
  األميان  عمر

من أعتق 
شركا له يف 

  عبد
49/1501  3/1286  

 كما تقضمه أن أردت   49
  الفحل يقضم

  أمية بن يعلى

القسامة 
واحملاربني 
والقصاص 
  والديات

الصائل على 
نفس اإلنسان 
أو عضوه، إذا 
دفعه املصول 
عليه، فأتلف 

نفسه أو 
عضوه، ال 
  ضمان عليه

22/1674  3/1301  

 لكم يرضى اهللا إن   50
  األقضية  أبو هريرة  ثالثا لكم رهويك ثالثا

النهي عن 
كثرة املسائل 

من غري 
  ...حاجة

10/1715  3/1340  

 اثنني بني أحد حيكم ال   51
  غضبان وهو

عبد الرمحن 
  األقضية  بن أىب بكرة

كراهة قضاء 
القاضي وهو 

  غضبان
16/1717  3/1342  

 فضل معه كان من   52
  به  فليعد ظهر

أبو سعيد 
  اللقطة  اخلدري

استحباب 
ؤاساة امل

  بفضول املال
18/1728  3/1354  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 من جرابا أصبت   53
  خيرب يوم شحم

بن عبد اهللا 
  اجلهاد والسري  مغفل

جواز األكل 
من طعام 

الغنيمة يف دار 
  احلرب

72/1772  3/1393  

 أيب دار دخل من   54
  3/1405  84/1780  فتح مكة  اجلهاد والسري  أبو هريرة  آمن فهو سفيان

 خري إال خري ال اللهم   55
  األنصار فانصر اآلخره

 بن أنس
  مالك

  اجلهاد والسري
غزوة 

األحزاب 
  وهي اخلندق

129/1805  3/1431  

56   
 اليا عبد الرمحن، 

 إن فإنك اإلمارة تسأل
  مسألة عن أعطيتها

عبد الرمحن 
  بن مسرة

  اإلمارة

النهي عن 
طلب اإلمارة 

واحلرص 
  عليها

13/1652  3/1456  

 يسترعيه عبد من ما   57
  رعية اهللا

 بن معقل
  اإلمارة  يسار

فضيلة اإلمام 
العادل، 
وعقوبة 

  ...اجلائر

21/142  3/1460  

 احلطمة الرعاء شر إن   58
  منهم تكون أن فإياك

 بن عائذ
  اإلمارة  عمرو

فضيلة اإلمام 
العادل، 
وعقوبة 

  ...اجلائر

23/1830  3/1461  

 الطاعة من خرج من   59
  اإلمارة  أبو هريرة  فمات اجلماعة وفارق

األمر بلزوم 
اجلماعة عند 
ظهور الفنت 

وحتذير الدعاة 
  إىل الكفر

53/1848  3/1476  

 أمريه من كره من   60
  عليه فليصرب شيئا

عبد اهللا بن 
  اإلمارة  عباس

األمر بلزوم 
اجلماعة عند 
ظهور الفنت 

وحتذير الدعاة 
  إىل الكفر

56/1849  3/1478  

 الشهادة طلب من   61
 ولومل أعطيها صادقا

 بن أنس
  اإلمارة  مالك

استحباب 
  3/1517  156/1908 طلب
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
الشهادة يف   تصبه

سبيل اهللا 
  تعاىل

لعن  r اهللا رسول إن   62
  من فعل هذا

عبد اهللا بن 
  عمر

الصيد 
والذبائح وما 
يؤكل من 
  احليوان

النهي عن 
  3/1549  59/1958  صرب البهائم

 الزبيب خيلط أن ى   63
  األشربة  جابر  والتمر والبسر والتمر

كراهة انتباذ 
التمر والزبيب 

  خملوطني
16/1986  3/1574  

 يف ينتبذوا أن فنهاهم   64
  األشربة  عائشة  واملزفت والنقري الدباء

كراهة انتباذ 
التمر والزبيب 

  خملوطني
37/1995  3/1579  

 r اهللا رسول حرم   65
  اجلرنبيذ 

عبد اهللا بن 
  عمر

  األشربة
كراهة انتباذ 
التمر والزبيب 

  خملوطني
47/1997  3/1581  

 من سقاء يف له أنبذ   66
  وأعلقه هوأوكي الليل

  األشربة  عائشة

إباحة النبيذ 
الذي مل 
يشتد ومل 
  يصر مسكرا

84/2005  3/1590  

 بن أنس  وأمرأ وأبرأ أروى إنه   67
  مالك

  األشربة

كراهة 
التنفس يف 

نفس اإلناء، 
واستحباب 
التنفس ثالثا 
  خارج اإلناء

123/2028  3/1602  

 آنية يف يشرب الذي   68
  الفضة

  اللباس والزينة  أم سلمة

حترمي 
تعمال اس

أواين الذهب 
والفضة يف 
الشرب 

وغريه على 
الرجال 

1/2065  3/1634  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
  والنساء

 يف احلرير يلبس إمنا   69
  الدنيا

عبد اهللا بن 
  عمر

  اللباس والزينة

 حترمي
 إناء استعمال
 الذهب
 على والفضة

 الرجال
  ...والنساء

7/2068  3/1639  

 إليك ا أبعث مل إين   70
  لتلبسها

 بن أنس
  مالك

  نةاللباس والزي

 حترمي
 إناء استعمال
 الذهب
 على والفضة

 الرجال
  ...والنساء

20/2072  3/1645  

  اللباس والزينة  عائشة  الثوبني هذين يف قبض   71

التواضع يف 
اللباس، 

واالقتصار 
على الغليظ 
منه واليسري 
يف اللباس 
  ...والفراش

34/2080  3/1649  

72   
 الوامشات اهللا لعن

 واملستومشات
  والنامصات

 عبد اهللا بن
  مسعود

  اللباس والزينة

حترمي فعل 
الواصلة 

واملستوصلة 
والوامشة 
  ...واملستومشة

120/2125  3/1679  

  النغري فعل ما عمري أبا   73
 بن أنس

  اآلداب  مالك

استحباب 
حتنيك املولود 

عند 
  ...والدته

30/2150  3/1692  

74   
 رب الباس أذهب
 أنت اشفه الناس
  الشايف

  اآلداب  عائشة
استحباب 
  4/1722  47/2191  رقية املريض
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 جنان قتل عن ى   75

  اآلداب  أبو لبابة  البيوت
قتل احليات 
  4/1754  132/2233  وغريها

 r اهللا رسول خدمت   76
  عشر سنني

 بن أنس
  مالك

  الفضائل

كان رسول 
 rاهللا 

أحسن الناس 
  خلقا

51/2309  4/1804  

  خلقا الناس أحسن   77
 بن أنس

  الفضائل  مالك

كان رسول 
 rاهللا 

أحسن الناس 
  خلقا

51/2310  4/1805  

 وحيزن العني تدمع   78
  القلب

 بن أنس
  مالك

  الفضائل

 rرمحته 
الصبيان 
والعيال 
وتواضعه 
  وفضل ذلك

62/2315  4/1807  

 ليس رجال شعرا كان   79
  السبط وال باجلعد

 بن أنس
  مالك

صفة شعر   الفضائل
  rالنيب 

94/2338  4/1819  

 حني املولود صياح   80
  الشيطان من نزغة يقع

فضائل عيسى   ضائلالف  هريرة وأب
  عليه السالم

148/2367  4/1838  

81   
 موسى على مررت
 عند يب أسري ليلة

  الكثيب

 بن أنس
  مالك

من فضائل   الفضائل
  rموسى 

164/2375  4/1845  

  عبد اهللا  r اهللا رسول أردفين   82

فضائل 
الصحابة 
رضي اهللا 
  تعاىل عنهم

فضائل عبد 
اهللا بن جعفر 
رضي اهللا 
  عنهما

68/2429  4/1886  

 يف يتعبد جريج انك   83
الرب والصلة   هريرةو أب  أمه فجاءت صومعة

  واآلداب

تقدمي بر 
الوالدين على 

التطوع 
بالصالة 
  وغريها

7/2550  4/1976  

 أنف رغم مث أنف رغم   84
الرب والصلة   هريرةو أب   أنف رغم مث

  واآلداب
رغم أنف من 
  4/1978  9/2551أدرك أبويه أو 
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
أحدمها عند 
الكرب، فلم 
  يدخل اجلنة

 أخاه أحدكم قاتل إذا   85
  الوجه فليتق

الرب والصلة   هريرةو أب
  واآلداب

النهي عن 
  ضرب الوجه

113/2612  4/2016  

  له خلق ملا ميسر كل   86
 بن عمران

  القدر  حصني
كيفية خلق 
اآلدمي يف 
  ...بطن أمه

9/2649  4/2041  

 أن الساعة أشراط من   87
   العلم يرفع

 بن أنس
  مالك

  العلم

رفع العلم 
وقبضه 
ر وظهو

اجلهل والفنت 
يف آخر 
  الزمان

8/2671  4/2056  

88   
 اجلنة يف اطلعت
 أهلها أكثر فرأيت
  الفقراء

عبد اهللا بن 
  الرقاق  عباس

أكثر أهل 
اجلنة الفقراء 
وأكثر أهل 

النار 
  ...النساء

94/2737  4/2097  

 وعدكم ما وجدمت هل   89
  حقا ورسوله اهللا

 بن عمر
  اخلطاب

كتاب اجلنة 
وصفة نعيمها 

  وأهلها

مقعد  عرض
امليت من 

اجلنة أو النار 
عليه، وإثبات 
عذاب القرب 
  والتعوذ منه

76/2873  4/2202  

 أمساءهم ألعرف إين   90
  آبائهم وأمساء

عبد اهللا بن 
  مسعود

الفنت وأشراط 
  الساعة

إقبال الروم 
يف كثرة 
القتل عند 
خروج 
  الدجال

37/2899  4/2224  

91   
 بين يف ثالثة إن

 وأقرع أبرص إسرائيل
  وأعمى

الزهد   هريرة وأب
  4/2275  10/2964  املقدمة  والرقائق
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 مع سبعة سابع رأيتين   92

  r اهللا رسول
 بن عتبة

  غزوان
الزهد 
  4/2278  14/2967  املقدمة  والرقائق

 إن املؤمن ألمر عجبا   93
  خري كله أمره

 بن صهيب
  سنان

الزهد 
  والرقائق

املؤمن أمره 
  4/2295  64/2999  كله خري
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  :)330(بد اهللا بن احلكم بن رافع األنصاريعبد احلميد بن جعفر بن ع .21

قال بن حجر: صدوق رمي بالقدر ورمبا وهم من السادسة مات سنة ثالث ومخسني 
  .4خت م 

  وقال أيضاً: وقال الساجي ثقة صدوق.

  ونقل بن خلفون توثيقه عن ابن منري وقال النسائي يف كتاب الضعفاء ليس بقوي.

مسعت حيىي بن  ،ليس به بأس ،عن أبيه: ثقة ،حنبلقال املزى: قال عبد اهللا بن أمحد بن 
  سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. 

كان حيىي بن سعيد يضعفه.  ،ليس به بأس ،عن حيىي بن معني: ثقة ،وقال عباس الدورى
وكان يضعفه وكان يروى عن  ،قلت ليحىي: قد روى عنه حيىي بن سعيد؟ قال: قد روى عنه

  وون عنده شيئا. قوم ما كانوا يسا

  قال حيىي بن معني: وكان يرى القدر. 

  وقال عثمان بن سعيد الدارمى. عن حيىي بن معني: ثقة. 

   ،عن حيىي بن معني: كان حيىي بن سعيد يوثقه ،بكر بن أىب خيثمة وقال أبو

  صاحل.  وهو ،وكان سفيان يضعفه. قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس حبديثه بأس

وما أدرى ما كان  ،عن حيىي بن سعيد: كان سفيان حيمل عليه ،املديىنوقال على ابن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ، 6 /112ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 3756برقم  333/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986: ابن حجر، (انظر) 330(
)، م 1968(ابن سعد، ؛ 122/ 7، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (؛ 16/418، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا

، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (؛ 539/ 2، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،؛ 400/ 1، الطبقات الكربى
  .5/ 7، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (116/ 1
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  شأنه وشأنه. 

  وقال الفضل بن موسى: كان خرج مع حممد بن عبد اهللا بن حسن العلوى. 

  : حمله الصدق. أبو حامتوقال 

  وقال النسائى: ليس به بأس. 

   ممن يكتب حديثه. وهو ،أنه ال بأس به أمحد بن عدى: أرجو وقال أبو

  وذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات " وقال: رمبا أخطأ. 

  مات باملدينة سنة ثالث ومخسني ،كثري احلديث ،وقال حممد بن سعد: كان ثقة

  ابن سبعني سنة. وهو ،ومئة

وال ريب أن إخراج اإلمام  ،وأن الذي ضعفه ألجل بدعته ،يظهر مما سبق أنه ثقة قلت:
  ة ثقة فيها.الراويبول مسلم رمحه اهللا تعاىل له ألنه مق

  .15:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

من بىن مسجدا هللا بىن    1
  اهللا له يف اجلنة

عثمان بن 
  عفان

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

فضل بناء 
املساجد 
  واحلث عليها

25/533  1/378  

2   
يصلي للناس وأمامة 

 العاص على بنت أيب
  عنقه

  أبو قتادة
املساجد 
ومواضع 
  الصالة

جواز محل 
الصبيان يف 
  الصالة

43/543  1/386  

إمنا يسافر إىل ثالثة    3
  مساجد

  احلج  أبو هريرة

ال تشد 
الرحال إال 
إىل ثالثة 
  مساجد

513/1397  2/1015  

إن أحق الشرط أن    4
  النكاح  عقبة بن عامر  يوىف به ما استحللتم

الوفاء 
  2/1035  63/1418يف بالشروط 
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
  النكاح

ال يفرك مؤمن مؤمنة    5
  الرضاع  أبو هريرة  إن كره منها خلقا

الوصية 
  بالنساء

61/1469  

  مكرر مرتني
2/1091  

إن اهللا ورسوله حرم    6
  بيع اخلمر وامليتة

  املساقاة  جابر

حترمي بيع 
 ،اخلمر
 ،وامليتة
 ،واخلرتير
  واألصنام

71/1581  3/1207  

الضيافة ثالثة أيام    7
  جائزته يوم وليلةو

خويلد بن 
  األقضية  عمرو

الضيافة 
  وحنوها

15/48  

  مكرر مرتني
3/1353  

8   
ماذا عندك يا مثامة 

فقال عندي يا حممد 
  خري

  اجلهاد والسري  أبو هريرة

ربط األسري 
 ،وحبسه

وجواز املن 
  عليه

60/1764  3/1387  

لقد أنزل اهللا اآلية اليت    9
  اخلمر حرم اهللا فيها

أنس بن 
  شربةاأل  مالك

 ،حترمي اخلمر
وبيان أا 
تكون من 

عصري 
  ...العنب

10/1982  3/1572  

  اللباس والزينة  عقبة بن عامر  ال ينبغي هذا للمتقني   10

 حترمي
 إناء استعمال
 الذهب
 على والفضة

 الرجال
  ...والنساء

23/2075  3/1646  

إن اهللا ال يقبض العلم    11
  انتزاعا ينتزعه

بن  اهللا عبد
عمرو بن 
  العاص

  العلم
رفع العلم 

  4/2058  13/2673  ...وقبضه

12   
يوشك الفرات أن 
حيسر عن جبل من 

  ذهب
الفنت وأشراط   أيب بن كعب

  الساعة

ال تقوم 
الساعة حىت 
حيسر الفرات 

32/2895  4/2220  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
عن جبل من 

  ذهب

ال يذهب الليل والنهار    13
  حىت تعبد الالت

الفنت وأشراط   عائشة
  الساعة

ال تقوم 
الساعة حىت 
ا تعبد دوس ذ
  اخللصة

52/2907  

  مكرر مرتني
4/2230  

14   
ال تذهب األيام 

والليايل حىت ميلك 
  رجل

الفنت وأشراط   أبو هريرة
  الساعة

ال تقوم 
الساعة حىت 
مير الرجل 
 ،بقرب الرجل
فيتمىن أن 

يكون مكان 
امليت من 
  البالء

61/2911  4/2232  

من بىن مسجدا هللا بىن    15
  اهللا له يف اجلنة

عثمان بن 
  عفان

الزهد 
  والرقائق

فضل بناء 
  املساجد

44/533  4/2287  
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  :)331(حممد بن إسحاق بن يسار .22

بكر املطليب موالهم املدين نزيل العراق إمام املغازي صدوق يدلس  أبو بن حجر:اقال 
  .4ورمي بالتشيع والقدر من صغار اخلامسة مات سنة مخسني ومائة ويقال بعدها خت م 

  آخرون [كالدارقطين]. ووهاه ،وقال الذهيب: وثقه غري واحد

ماله عندي ذنب إال ما قد حشا يف السرية من األشياء املنكرة  ،صاحل احلديث وهو
  املكذوبة. واألشعاراملنقطعة 

  حسن احلديث. وقال أمحد بن حنبل: هو

  وليس حبجة. ،وقال ابن معني: ثقة

  وقال علي بن املديين: حديثه عندي صحيح.

  .وقال النسائي وغريه: ليس بالقوي

  وقال الدارقطين: ال حيتج به.

  وقال حيىي بن كثري وغريه: مسعنا شعبة يقول: ابن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث.

  صدوق. : هووقال شعبة أيضاً

  وكان أبعد الناس منه. ،وقال حممد بن عبد اهللا بن منري: رمى بالقدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميزان االعتدال يف نقد م)،  1995( الذهيب،؛ 5725برقم  467/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986: ابن حجر، (انظر) 331(
/ 24، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا ،9 /40ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر469/ 3، الرجال
، دلسنياملم)،  1995؛ أبو زرعة، أمحد عبد الرحيم العراقي، (270/ 7، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997، ابن عدي، (412

  .81/ 1)، 1حتقيق: رفعت فوزي عبد املطلب ونافذ حسني محاد، دار الوفاء، (ط 
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  وقال ابن املديين: مل أجد له سوى حديثني منكرين.

  د: قدري معتزيل.داو وقال أبو

ول: ال يزال باملدينة علم جم ما الزهري يقبكْر اهلذيل: مسعت  : قال أَبوعيينةقال ابن 
  كان فيهم ابن إِسحاق.

زرعة: حممد بن إسحاق بن يسار ممن أكثر من التدليس خصوصاً عن  وقال أبو
  الضعفاء.

ام بن عروة ومالك .: وقد تكلم يف بن إسحاق رجالن هش)332(قال ابن حبان يف ثقاته
بن أنس فأما هشام بن عروة فحدثين حممد بن زياد الزيادي قال ثنا بن أيب شيبة قال ثنا علي 
بن املديين قال مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول قلت هلشام بن عروة إن بن إسحاق حيدث 

لذي قاله رضى اهللا عنه وهذا ا أبو حامتعن فاطمة بنت املنذر قال وهل كان يصل إليها قال 
هشام بن عروة ليس مما جيرح به اإلنسان يف احلديث وذلك أن التابعني مثل األسود وعلقمة 
من أهل العراق وأيب سلمة وعطاء ودوما من أهل احلجاز قد مسعوا من عائشة من غري أن 
ينظروا إليها مسعوا صوا وقبل الناس أخبارهم من غري أن يصل أحدهم إليها حىت ينظر إليها 
عيانا وكذلك بن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل أوبينهما حائل من 
حيث يسمع كالمها فهذا مساع صحيح والقادح فيه ذا غري منصف وأما مالك فإنه كان 
ذلك منه مرة واحدة مث عاد له إىل ما حيب وذلك أنه مل يكن باحلجاز أحد أعلم بأنساب 

سحاق وكان يزعم أن مالكا من موايل ذي أصبح وكان مالك الناس وأيامهم من حممد بن إ
يزعم أنه من أنفسهم فوقع بينهما هلذا مفاوضة فلما صنف مالك املوطأ قال بن إسحاق 
ائتوين به فإين بيطاره فنقل ذلك إىل مالك فقال هذا دجال من الدجاجلة يروي عن اليهود 

حاق على اخلروج إىل العراق فتصاحلا وكان بينهم ما يكون بني الناس حىت عزم حممد بن إس
حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع مخسني دينارا نصف مثرته تلك السنة ومل يكن يقدح فيه 

عن أوالد اليهود الذين  rمالك من أجل احلديث إمنا كان ينكر عليه تتبعه غزوات النيب 
أسالفهم وكان بن أسلموا وحفظوا قصة خيرب وقريظة والنضري وما أشبهها من الغزوات عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها. 380/ 7، الثقاتهـ)،  1395بن حبان، (ا) 332(
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ة إال عن متقن الراويعنهم ليعلم من غري أن حيتج م وكان مالك ال يرى  إسحاق يتتبع هذا
صدوق فاضل حيسن ما يروي ويدري ما حيدث حدثين حممد بن عبد الرمحن قال ثنا بن 

وحده فقلت يا  قهزاد قال ثنا علي بن احلسني بن واقد قال دخلت على بن املبارك وإذا هو
عبد الرمحن كنت أشتهى أن ألقاك على هذه احلالة قال هات قلت ما تقول يف حممد بن  أبا

إسحاق فقال أما إنا وجدناه صدوقا ثالث مرات مسعت حممد بن إسحاق الثقفي يقول 
مسعت املفضل بن غسان يقول مسعت حيىي بن معني يقول كان حممد بن إسحاق ثبتا يف 

مل يكن أحد باملدينة يقارب بن إسحاق يف علمه وال  رضي اهللا عنه أبو حامتاحلديث قال 
يوازيه يف مجعه وكان شعبة وسفيان يقوالن حممد بن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث ومن 
أحسن الناس سياقا لألخبار وأحسنهم حفظا ملتوا وإمنا أيت ما أيت ألنه كان يدلس على 

ثبت  أما إذا بني السماع فيما يرويه فهوالضعفاء فوقع املناكري يف روايته من قبل أولئك ف
  حيتج بروايته.

قال ابن عدي: ولومل يكن البن إسحاق من الفضل إالَّ أنه صرف امللوك عن كتب ال 
 ولِ اللَّهسحيصل منها شيء فصرف أشغاهلم حىت اشتغلوا مبغازي رr  ومبتدأ اخللق ومبعث

نفه قوم آخرون ومل يبلغوا مبلغ بن فهذه فضيلة البن إسحاق سبق ا مث بعده ص rالنيب 
إسحاق فيه وقد فتشت أحاديثه الكثرية فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه 

ورمبا أخطأ أووهم في الشيء بعد الشيء كما خيطئ غريه ومل يتخلف عنه في  ،بالضعف
  ال بأس به. وهو ،ة عنه الثقات واألئمةالراوي

وقد  ،ما بني موثق وجارح ،األئمة يف حممد بن إسحاق يظهر مما سبق اختالف قلت:
فحديثه حجة  ،تعمدت ذكر كالم ابن حبان رغم طوله ألنه ينفي عنه أعظم جرح ويفسره

  واهللا تعاىل أعلم. ،مدلس وإال فهو ،إن بني السماع

  .7:عدد أحاديثه وأطرافها

  صفحةاجلزء/ال  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 أن أقرأ rاين حيب    1
  الصالة  علي  راكعا أو ساجدا

النهي عن 
قراءة القرآن 
يف الركوع 

213/480  1/349  
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  صفحةاجلزء/ال  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
  والسجود

2   
إن هذه الصالة 

عرضت على من كان 
  قبلكم

محيل بن 
  بصرة

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

األوقات اليت 
ي عن 
  الصالة فيها

292/830  1/568  

لقد كان تنورنا وتنور    3
  r رسول اهللا

بنت  أم هشام
حارثة بن 
  النعمان

  اجلمعة
ختفيف 
الصالة 
  واخلطبة

52/873  2/595  

4   
آلرب تردن فأمر خببائه 

فقوض وترك 
  االعتكاف

  االعتكاف  عائشة

مىت يدخل 
من أراد 

االعتكاف 
  يف معتكفه

6/1172  2/831  

مخس من الدواب ال    5
  جناح على من قتلهن

بن  اهللا عبد
  احلج  عمر

ما يندب 
للمحرم 

غريه قتله و
من الدواب 
يف احلل 
  واحلرم

78/1199  2/859  

  اذهب فاعتكف يوما   6
عمر بن 
  األميان  اخلطاب

نذر الكافر 
وما يفعل فيه 
  إذا أسلم

28/1656  3/1278  

إذا زنت أمة أحدكم    7
  احلدود  أبو هريرة  فتبني زناها فليجلدها

رجم اليهود 
أهل الذمة يف 

  الزىن
31/1703  3/1328  
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  :)333(الكويف الصرييف مأبو هشاة التميمي حممد بن زائد .23

  صدوق يرى القدر من الثامنة مل يصح أن مسلما أخرج له م. بن حجر:اقال 

  ولذا لن أترجم له. ،ال يوجد له أحاديث يف صحيح مسلم :عدد أحاديثه وأطرافها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5883برقم  478/ 1ب، تقريب التهذيم)،  1986(ابن حجر،  )333(
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  :الرابعاملبحث 
  أطراف مروياموالرواة الذين اموا بالنصب 

  (وهم ثالث رواة)

  

  :)334(د بن عبدة بن موسى الضيبأمح .24

عبد اهللا البصري ثقة رمي بالنصب من العاشرة مات سنة مخس  قال ابن حجر: أبو
  .4وأربعني م 

  وقال أيضاً يف التهذيب: وتكلم فيه بن خراش فلم يلتفت إليه أحد للمذهب.

  : ثقة.أبو حامتقال : وقال املزي

  وقَال النسائي: ثقة.

  صدوق ال بأس به.وقَال في موضع آخر: 

  وذكره ابن حبان يف الثقات.

 ،فلم يصدق ابن خراش يف قوله هذا ،وقال الذهيب: قال ابن خراش: تكلم الناس فيه
  فالرجل حجة.

  وقال عنه أيضاً: وكان ثقة نبيالً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ملزيا؛  ،1 /59ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 74برقم  82/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986(انظر: ابن حجر،  )334(
ميزان االعتدال م)،  1995( الذهيب،؛ 23/ 8، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (؛ 399/ 1، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980(

ت: دار املعرفة، ، حتقيق: عبد اهللا الليثي، بريورجال صحيح مسلمهـ) 1407؛ ابن منجويه، أمحد بن علي، (118/ 1، يف نقد الرجال
  .1008/ 5، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمم)،  2003الذهيب، (؛ 31/ 1)، 1(ط 
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  وعده ابن منجويه يف رجال صحيح مسلم.

واجتماع األئمة  ،همما سبق يظهر أن أمحد بن عبدة ثقة مل تثبت مة النصب عليقلت: 
ولذا فال عجب أن أخرج له اإلمام مسلم  ،على توثيقه وعدم التفام ملا قاله عليه ابن خراش

  رمحه اهللا تعاىل.

  .32:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 أن تشهد أن اإلسالم   1
  اهللا إال إله ال

 بن عمر
  اإلميان  طاباخل

باب معرفة  
 ،اإلميان
 ،واإلسالم
والقدر 
وعالمة 
  الساعة

2/8  1/38  

2   
 الناس أقاتل أن أمرت
إله  ال أن يشهدوا حىت

  إال اهللا
  اإلميان  أبو هريرة

 بقتال األمر
 حىت الناس
 إله ال: يقولوا
 حممد اهللا إال

  اهللا رسول

34/21  1/52  

 من رحيا يبعث اهللا إن   3
  اإلميان  أبو هريرة  يراحلر من ألني اليمن

 اليت الريح يف
 قرب تكون

 ،القيامة
 يف من تقبض
 من شيء قلبه

  اإلميان

185/117  1/109  

 غفر هكذا توضأ من   4
  ذنبه من تقدم ما له

 بن عثمان
  الطهارة  عفان

 الوضوء فضل
 والصالة
  عقبه

8/229  1/207  

 هريرة أيب مع صليت   5
  العتمة صالة

  أبو هريرة
 املساجد
 ومواضع
  ةالصال

 سجود
  التالوة

110/578  1/407  

  2/717  95/1034 اليد أن بيان  الزكاة بن حكيم ظهر عن الصدقة خري   6
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 من خري العليا  حزام  غىن

 اليد
  ...السفلى

 r اهللا رسول أعطى   7
  حرب بن سفيانأبا 

 بن رافع
  خديج

  الزكاة

 املؤلفة إعطاء
 على قلوم

 اإلسالم
 من وتصرب
  إميانه قوي

138/1060  2/738  

 الصيد حترمي  احلج  أبو قتادة  شيء؟ منه معكم له   8
  للمحرم

63/1196  2/855  

 تكوين أن منعك ما   9
  معنا حججت

عبد اهللا بن 
  عباس

 العمرة فضل  احلج
  رمضان يف

222/1256  2/917  

 اهللا رسول سعى إمنا   10
r ورمل بالبيت  

عبد اهللا بن 
  عباس

  احلج
 استحباب

 يف الرمل
  ...الطواف

241/1266  2/923  

عبد اهللا بن   بشيء لتحصيبا ليس   11
  عباس

  احلج

استحباب 
طواف 

اإلفاضة يوم 
  النحر

341/1312  2/952  

12   
ذكر العزل عند رسول 

فقال: " ومل  ،rاهللا 
  يفعل ذلك أحدكم؟

أبو سعيد 
  اخلدري

  2/1063  132/1438  حكم العزل  النكاح

 وال سكىن هلا جيعل مل   13
  الطالق  فاطمة  نفقة

املطلقة ثالثا 
  2/1119  46/1480  ال نفقة هلا

 فال طعاما ابتاع من   14
  يستوفيه حىت يبعه

عبد اهللا بن 
  البيوع  عباس

بطالن بيع 
املبيع قبل 
  القبض

29/1525  3/1160  

 بن عمر  يوما فاعتكف اذهب   15
  اخلطاب

  األميان
نذر الكافر 

وما يفعل فيه 
  إذا أسلم

28/1656  3/1278  

 ستة أعتق رجال أن   16
  موته عند له مملوكني

 بن عمران
  األميان  حصني

من أعتق 
شركا له يف 

  عبد
57/1668  3/1289  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 أهل خري اليوم أنتم   17
  اإلمارة  جابر  األرض

استحباب 
مبايعة اإلمام 
اجليش عند 

إرادة 
  ...القتال

71/1856  3/1484  

 قد اليت باخليل سابق   18
  احلفياء من أضمرت

عبد اهللا بن 
  عمر

  اإلمارة
املسابقة بني 

اخليل 
  وتضمريها

95/1870  3/1492  

19   
 هذا ألبس كنت إين

من  فصه وأجعل اخلامت
  من داخل

عبد اهللا بن 
  اللباس والزينة  عمر

طرح خامت 
  3/1655  53/2091  الذهب

20   
 شعر من معك هل
 الصلت أيب بن أمية
  ؟شيء

  4/1767  1/2255  املقدمة  الشعر  الشريد

 ال الناس يرحم ال من   21
  الفضائل  جرير  وجل عز اهللا يرمحه

 rرمحته 
الصبيان 

يال والع
وتواضعه 
  وفضل ذلك

66/2319  4/1809  

 r اهللا رسول خري ما   22
  الفضائل  عائشة  بني أمرين

 rمباعدته 
لآلثام 

واختياره من 
 املباح
  ...أسهله

77/2327  4/1813  

  الرباء  ؟هذه لني من أتعجبون   23

فضائل 
الصحابة 
رضي اهللا 
  تعاىل عنهم

من فضائل 
سعد بن معاذ 
  رضي اهللا عنه

126/2468  4/1916  

24   
 مهت "إذ نزلت فينا

 أن منكم طائفتان
  تفشال"

  جابر

فضائل 
الصحابة 
رضي اهللا 
  تعاىل عنهم

من فضائل 
األنصار 
رضي اهللا 
  تعاىل عنهم

171/2505  4/1948  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 زمان الناس على يأيت   25
  الناس من يغزوفئام

أبو سعيد 
  اخلدري

فضائل 
الصحابة 
رضي اهللا 
  تعاىل عنهم

فضل 
الصحابة مث 
الذين يلوم 

ذين مث ال
  يلوم

208/2532  4/1962  

 يوم اجلنة أبواب تفتح   26
  اخلميس ويوم االثنني

الرب والصلة   أبو هريرة
  واآلداب

النهي عن 
الشحناء 
  والتهاجر

35/2565  4/1987  

  جابر  اجلاهلية دعوى بال ما   27
الرب والصلة 
  واآلداب

نصر األخ 
ظاملا أو 
  مظلوما

63/2584  4/1998  

  القدر  أبو هريرة  وموسى آدم احتج   28

حجاج آدم 
وموسى 
عليهما 
  السالم

13/2652  4/2042  

عبد  قرب r النيب أتى   29
  جابر  اهللا بن أيب

صفات 
املنافقني 
  وأحكامهم

  4/2140  2/2773  املقدمة

 املسلمان التقى إذا   30
  بسيفيهما

عبد الرمحن 
  بن أىب بكرة

الفنت وأشراط 
  الساعة

إذا تواجه 
املسلمان 
  بسيفيهما

15/2888  4/2214  

 من بفالة رجل ابين   31
  األرض

الزهد   أبو هريرة
  والرقائق

الصدقة يف 
  املساكني

45/2984  4/2288  

 املسلمني من ناس لقي   32
 له غنيمة يف رجال

عبد اهللا بن 
  عباس

  4/2319  22/3025  املقدمة  التفسري
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  :)335(عبد اهللا بن شقيق العقيلي بالضم .25

  .4ن ومائة بخ م قال بن حجر: بصري ثقة فيه نصب من الثالثة مات سنة مثا

  عن أىب زرعة: ثقة.  ،وقال أيضاً: قال ابن أىب حامت

  وكان حيمل على على.  ،وقال العجلى: ثقة

  كانت متر به السحابة فيقول  ،وقال اجلريرى: كان عبد اهللا بن شقيق جماب الدعوة

  : اللهم ال جتوز كذا وكذا حىت متطر. فال جتوز ذلك املوضع حىت متطر.

وقال: روى  ،ره حممد بن سعد ىف الطبقة األوىل من تابعى أهل البصرةقال املزى: ذك
فأتى  ،مث أذن عمر ،فقال: إىن صائم ،ذر قال: كنا جلوسا بباب عمر ومعنا أبو ،عن عمر

وكان ثقة ىف احلديث وروى  ،بالعشاء فأكل. قالوا: وكان عبد اهللا بن شقيق عثمانيا
  أحاديث صاحلة. 

لى: مسعت حيىي بن سعيد يقول: كان سليمان التيمى سىء عن ع ،وقال صاحل بن أمحد
  الرأى ىف عبد اهللا بن شقيق. 

  وكان حيمل على علي.  ،وقال أمحد بن حنبل: ثقة

  ال  ،من خيار املسلمني ،عن حيىي بن معني: ثقة ،بكر بن أىب خيثمة وقال أبو

  يطعن ىف حديثه. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛  ،5 /254ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر. 3385برقم  307/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986(انظر: ابن حجر، ) 335(
 1995( الذهيب،؛ 109/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005ذهيب، (ال؛ 35/85، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا

/ 7، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (؛ 126/ 7، )، الطبقات الكربىم 1968(ابن سعد، ؛ 439/ 2، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)، 
  .279/ 5، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (256
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  : ثقة. أبو حامتوقال 

  . يبغض علياً ،ان عثمانياًوك ،وقال ابن خراش: كان ثقة

  أمحد بن عدى: ما بأحاديثه إن شاء اهللا بأس.  وقال أبو

ومل  ،ولعله مل يكن داعياً لبدعته ،يظهر مما سبق أن عبد اهللا بن شقيق ثقة ناصيب قلت:
عدداً ال بأس به من  ،ولذا فقد أخرج له اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ،يروما يوافقها

  األحاديث.

  .22:ديثه وأطرافهاعدد أحا

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

أبو ذر   أراه أىن نور   1
  الغفاري

  اإلميان

 عليه قوله يف
 نور«: السالم
 ،»أراه أىن
: قوله ويف

  »نورا رأيت«

291/178  1/161  

أبو ذر   نورا رأيت   2
  الغفاري

  اإلميان

 عليه قوله يف
 نور«: السالم

 ،»أراه ىنأ
: قوله ويف

  »نورا رأيت«

292/178  1/161  

3   
 أحدكم استيقظ إذا
 يغمس فال نومه من
  يده

  الطهارة  رمحنعبد ال

 غمس كراهة
 املتوضئ

 يده وغريه
 يف املشكوك
 يف جناستها
 قبل اإلناء
  ثالثا غسلها

87/278  1/233  

 القرب عذاب من يتعوذ   4
  رمحنعبد ال  جهنم وعذاب

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

مايستعاذ منه 
  1/413  133/588  يف الصالة
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

5   
 الظهر بني مجع

 واملغرب والعصر
  والعشاء

  عبد اهللا
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

اجلمع بني 
الصالتني يف 

  احلضر
57/705  1/491  

 وكنا بالصالة أتعلمنا   6
  عبد اهللا  الصالتني بني جنمع

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

اجلمع بني 
الصالتني يف 

  احلضر
58/705  1/492  

7   
 r النيب كان هل

 الضحى؟ يصلي
 أن إال ،ال«: قالت
  »مغيبه من جييء

  عائشة
املساجد 
ومواضع 
  الصالة

 استحباب
 صالة
  ...الضحى

75/717  1 /496  

يصلي  r النيب أكان   8
  عائشة  الضحى؟

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

76/717  1/497  

 قبل بييت يف يصلي   9
  خيرج مث بعاأر الظهر

  عائشة
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

105/730  1/504  

 فإذا طويال ليال يصلي   10
  عائشة  قائما ركع قائما صلى

صالة 
املسافرين 
  وقصرها

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

106/730  1/504  

11   
 طويال ليال يصلي
 طويال وليال قائما
  قاعدا

  عائشة
صالة 
رين املساف

  وقصرها

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

109/730  1/505  

12   
 قائما الصالة يكثر

 افتتح فإذا وقاعدا
  الصالة

  عائشة
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

110/730  1/505  

 r النيب كان هل   13
  قاعد؟ وهو يصلي

  عائشة
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

 النافلة جواز
 قائما
  ...وقاعدا

115/732  1/506  

 خشيت فإذا مثىن مثىن   14
  ركعة فصل الصبح

  عبد اهللا
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

صالة الليل 
مثىن مثىن 

والوتر ركعة 
  من آخر الليل

148/749  1/517  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

  عبد اهللا  بالوتر الصبح بادروا   15
صالة 

املسافرين 
  وقصرها

صالة الليل 
مثىن مثىن 

والوتر ركعة 
  من آخر الليل

149/750  1/517  

16   
 معلوما شهرا صام إن

 حىت رمضان سوى
  لوجهه مضى

  الصيام  عائشة
 النيب صيام
r غري يف 

  ...رمضان
172/1156  2/809  

 شهرا صام علمته ما   17
  الصيام  عائشة  رمضان إال كله

 النيب صيام
r غري يف 

  ...رمضان
173/1156  2/810  

 قد نقول حىت يصوم   18
  الصيام  عائشة  صام قد صام

 النيب صيام
r غري يف 

  ...رمضان
174/1156  2/810  

 عن ينهى عثمان كان    19
  2/896  158/1223  جواز التمتع  احلج  علي  املتعة

 عليه موسى كان   20
  الفضائل  رمحنعبد ال  حييا رجال السالم

من فضائل 
موسى عليه 
  السالم

156/339  4/1842  

 الذين القرن أميت خري   21
  فيهم بعثت

  رمحنعبد ال

فضائل 
الصحابة 
رضي اهللا 

  عنهمتعاىل 

فضل 
الصحابة مث 
الذين يلوم 

مث الذين 
  يلوم

213/2534  4/1963  

22   
 روح خرجت إذا

 ملكان تلقاها املؤمن
  يصعداا

اجلنة وصفة   رمحنعبد ال
  نعيمها وأهلها

 مقعد عرض
 من امليت
 النار أو اجلنة

  ...عليه

75/2872  4/2202  
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  :)336(نعيم بن أيب هند النعمان ابن أشيم األشجعي .26

حجر يف التقريب: ثقة رمي بالنصب من الرابعة مات سنة عشر ومائة خت م  قال بن
  .مد ت س ق

ونعيم لون  ،ألبيه أيب هند النعمان بن أمساء األشجعي صحبة ،قال الذهيب: صدوق
  كويف ناصىب. ،غريب

  روى عن أبيه وألبيه صحبة. ،: صاحل احلديث صدوقأبو حامتقال 

رضي  مع من نعيم بن أيب هند؟ قال: كان يتناول علياًوقال أيضاً: قيل للثوري: مل مل تس
  اهللا عنه.

  بن حبان يف الثقات.اوذكره 

  وقال النسائي: ثقة.

  وقال ابن سعد تويف يف والية خالد القسري وكان ثقة وله أحاديث.

  وقال العجلي كويف ثقة.

  وبدعته عليه. ،ثقة يف روايته هو قلت:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ،10 /468ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر؛ 7178برقم  565/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986(انظر: ابن حجر، ) 336(
يف ذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا؛ 460/ 8، اجلرح والتعديلم)،  1952ابن أيب حامت، (؛ 536/ 7، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (
/ 4، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب، ؛452/ 1، الثقاتتاريخ م)،  1984، (لعجليا؛ 499/ 29، أمساء الرجال

  .306/ 6، )، الطبقات الكربىم 1968(ابن سعد، ؛ 271
  
.  
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  .4:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  يثطرف احلد  م

1   
تعرض الفنت على 

القلوب كاحلصري عودا 
  عودا

  اإلميان  حذيفة

 أن بيان
 بدأ اإلسالم

 وسيعود غريبا
 وأنه ،غريبا
 بني يأرز

  املسجدين

231/144  1/130  

  املساقاة  حذيفة  جتاوزوا عن عبدي   2
فضل إنظار 

  3/1195  27/1560  املعسر

دنا مين الختطفته  ول   3
  املالئكة عضوا عضوا

صفة القيامة   أبو هريرة
  واجلنة والنار

 إن: {قوله
 اإلنسان

 رآه أن ليطغى
  }استغىن

32/2797  4/2154  

ألنا مبا مع الدجال    4
  أعلم منه

عقبة بن 
  عمرو

الفنت وأشراط 
  الساعة

ذكر الدجال 
وصفته وما 

  معه
108/2935  4/2250  
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  املبحث اخلامس:
  أطراف مروياموالذين اموا باإلرجاء  الرواة

  (وهم مخس رواة)

  

  :)337(بكر النهشلي الكويف أبو .27

قال ابن حجر يف التقريب: قيل امسه عبد اهللا ابن قطاف أوابن أيب قطاف وقيل وهب 
  .وقيل معاوية صدوق رمي باإلرجاء من السابعة مات سنة ست وستني م ت س ق

وعباس الدورى عن حيىي بن  ،بن حنبل عن أبيه وقال املزى: قال عبد اهللا بن أمحد
  داود: ثقة.  وأبو ،معني

  داود: كوىف مرجىء.  زاد أبو

  وكان من أنفسهم ثقة.  ،بكر بن قطاف النهشلى وقال أمحد بن عبد اهللا العجلى: أبو

 ،ومعروف بن واصل ،عن عبد الرمحن بن مهدى: يعلى بن احلارث ،قدامة وقال أبو
  وعيسى بن عبد الرمحن من ثقات مشيخة الكوفة.  ،بكر النهشلى وأبو

  خري من أىب بكر اهلذىل.  يعند وهو ،يكتب حديثه ،: شيخ صاحلأبو حامتوقال 

بكر بن  الذى يقول فيه وكيع: أبو بكر النهشلى هو وقال عثمان بن سعيد الدارمى: أبو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ؛  ،12 /44ذيب التهذيبهـ). 1326( ابن حجر 8001برقم  625/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986(انظر: ابن حجر،  )337(
م)،  1984، (لعجليا؛ 156/ 33، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزيا، 344/ 9، اجلرح والتعديلم)،  1952أيب حامت، (

 الذهيب،؛ 355/ 6، )، الطبقات الكربىم 1968(ابن سعد، ؛ 145/ 3، اروحنيهـ)،  1396ابن حبان، (؛ 497/ 1، الثقاتتاريخ 
  .496/ 4، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995(
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  ال يقول النهشلى. ،عبد اهللا بن أىب القطاف

غلب عليه التقشف حىت صار يهم وال يعلم  فاضالً صاحلاًقال ابن حبان: كان شيخا 
ممن كثر خطؤه فبطل  وإن كان فاضال فهو وخيطىء وال يفهم فبطل االحتجاج به؛ وهو

  االحتجاج به إذا انفرد؛ إن اعترب معترب مبا وافق الثقات مل جيرح يف فعله.

وله  ،اسكاًن وكان عابداً ،وكان مرجئاً ،من أنفسهم يشل قال ابن سعد: وهو
  ومنهم من يستضعفه. ،أحاديث

  حسن احلديث صدوق. قال الذهيب:

  فبدعته عليه ال تؤثر يف روايته. ،صدوق حسن احلديث كما ظهر مما سبق هو قلت:

  .2:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

إمنا أنا بشر مثلكم    1
  تذكرون أذكر كما

بن  اهللا عبد
  مسعود

املساجد 
ومواضع 
  الصالة

السهو يف 
الصالة 

  والسجود له
93/572  1/402  

 يقبل يف رمضان وهو   2
  الصيام  عائشة  صائم

 القبلة أن بيان
 الصوم يف

 حمرمة ليست
 مل من على
  شهوته حترك

71/1106  2/778  
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  :)338(بشري بن املهاجر الكويف الغنوي باملعجمة والنون .28

  .4صدوق لني احلديث رمي باإلرجاء من اخلامسة م : حجر قال ابن

قد اعتربت أحاديثه  ،عن أمحد بن حنبل: منكر احلديث ،بكر األثرم قال املزى: قال أبو
  جيىء بالعجب.  فإذا هو

  عن حيىي بن معني: ثقة.  ،وقال إسحاق بن منصور

  وال حيتج به.  ،: يكتب حديثهأبو حامتوقال 

  الف ىف بعض حديثه. وقال البخارى: خي

  وقال النسائى: ليس به بأس. 

  وإن  ،ممن يكتب حديثه وهو ،أمحد بن عدى: روى ما ال يتابع عليه وقال أبو

  كان فيه بعض الضعف. 

  وكان خيطىء كثريا.  ،ومل يره ،؛ قال ابن حبان ىف " الثقات ": دلس عن أنس

  وقال العجلى: كوىف ثقة. 

  تكلم فيه. م ،وقال العقيلى: مرجىء متهم

  وقال الساجى: منكر احلديث عنده (مناكري).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا723برقم  125/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986جر، () انظر: ابن ح338(
؛ 329/ 1، ميزان االعتدال يف نقد الرجالم)،  1995( الذهيب،،  ،1 /469ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر177/ 4

  . 98/ 6، الثقاتهـ)،  1395(ابن حبان، ؛. 54/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (
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مسلم اإلمام   يروملو ،يظهر من أقوال األئمة ثبوت التهمة على بشري بن املهاجرقلت: 
  .متابعة له إال حديثاً واحداًرمحه اهللا تعاىل 

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  /الصفحةاجلزء  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

تاا  لقد تابت توبة لو   1
  احلدود  بريدة  صاحب مكس

من اعترف 
على نفسه 
  بالزىن

23/1695  3/1323  
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  :)339(إمساعيل الكويف ومحاد بن أيب سليمان مسلم األشعري موالهم أب .29

قال ابن حجر: فقيه صدوق له أوهام من اخلامسة ورمي باإلرجاء مات سنة عشرين 
  .4أوقبلها بخ م 

  ولوال ذكر ابن عدي له يف كامله ملا أوردته. ،يب يف امليزان: تكلم فيه لالرجاءوقال الذه

  ال بأس به. ،متماسك وهو ،وله غرائب ،ةالراويقال ابن عدي: محاد كثري 

  وقال ابن معني وغريه: ثقة.

  فإذا جاء االثرشوش. ،مستقيم يف الفقه ،: صدوق ال حيتج بهأبو حامتوقال 

  فإذا أفاق توضأ. ،عمر: كان محاد بن أيب سليمان يصرععن م ،وقال عبد الرزاق

قال: كان األعمش يلقى محادا حني تكلم يف االرجاء فلم  ،حدثنا الثوري ،حذيفة أبو
  يكن يسلم عليه.

قال: قلت حلماد:  ،عن أيب شعيب الصلت بن دينار ،وروى عبد اهللا بن حممد التيمي
  كان شاكا مثلك. ،ل: القا ،أنت راوية إبراهيم! كان إبراهيم مرجئا!

  قال شعبة: كان محاد صدوق اللسان.

  إال أنه مرجئ. ،وقال النسائي: ثقة

حىت  ،وروى ورقاء عن مغرية قال: ملا مات إبراهيم جلس احلكم وأصحابه إىل محاد
  أحدث ما أحدث؛ يعين اإلرجاء.

غالب عليه عن شعبة قال: كان محاد بن أيب سليمان ال حيفظ؛ يعين أن ال ،ابن املبارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/ 3؛ ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال، 595/ 1؛ ميزان االعتدال، 1500برقم  178/ 1) تقريب التهذيب، 339(
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  كان الفقه.

  فإذا جاء اآلثار شوش. ،مستقيم يف الفقه وهو ،ال حيتج به ،: محاد صدوقأبو حامتقال 

كان رمبا حدث  ،وكانت به موتة ،وقال العجلي: كان محاد أفقه أصحاب إبراهيم
  فإذا أفاق أخذ من حيث انتهى. ،فتعتريه

ولكن جتدر اإلشارة  ،يب سليمانيظهر مما سبق ثبوت مة اإلرجاء على محاد بن أ قلت:
الشهرستاين يف امللل  ؛حيث قالإىل أنه من املرجئة املرحومة كما سبق ذكره يف الفصل الثاين

وسعيد  ،والنحل يف آخر حبث املرجئة: رجال املرجئة احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب
 ،وذر ،سليمانومقاتل بن  ،وحمارب بن دثار ،وعمروبن مرة ،وطلق بن حبيب ،بن جبري

وقديد  ،وحممد بن احلسن ،يوسف وأبو ،حنيفة وأبو ،ومحاد بن أيب سليمان ،وعمر بن ذر
ومل حيكموا  ،مل يكفروا أصحاب الكبائر بالكبرية ،وهؤالء كلهم أئمة احلديث. بن جعفر

  .)340(خالفا للخوارج والقدرية ،بتخليدهم يف النار

  واحداً متابعة. إال حديثا  خيرج له مسلمولذا مل ،كما أنه فقيه أكثر من كونه حمدثاً

  .1:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

 األشربة  عائشة  ى عن الدباء واملزفت   1
 عن النهي
 يف االنتباذ
  ...املزفت

36/1995  3/1579  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .146/ 1، امللل والنحللشهرستاين، حممد عبد الكرمي، (د. ت)، ا) 340(
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  :)341(هملة والنونطلق بسكون الالم ابن حبيب العرتي بفتح امل .30

قال ابن حجر: بصري صدوق عابد رمي باإلرجاء من الثالثة مات [دون املائة] بعد 
  .4التسعني بخ م 

  وقل ما روى. ،وقال الذهيب: من صلحاء التابعني إال أنه كان يرى اإلرجاء

  : صدوق يرى االرجاء.أبو حامتوقال 

  يرى اإلرجاء. ثقة لكن كان  وهو ،مسع ابن عباس ،زرعة: كوىف قال أبو

  ثقة إن شاء اهللا تعاىل.  ،وقال ابن سعد: كان مرجيا

  وقال: كان مرجيا عابدا.  ،وذكره ابن حبان ىف " الثقات "

  كان من أعبد أهل زمانه.  ،ثقة ،تابعى ،وقال العجلى: مكى

  بكر البزار ىف " مسنده ": ال نعلمه مسع من أىب ذر شيئا.  وقال أبو

  تركوه. ،: كان داعية إىل مذهبهالفتح األزدى وقال أبو

فقال:  ،عن أيوب: رآىن سعيد بن جبري جلست إىل طلق بن حبيب ،وقال محاد بن زيد
  قال محاد: وكان يرى اإلرجاء.  ،ال جتالسه ،أمل أرك جلست إىل طلق بن حبيب

  عن طاووس: أحسن  ،عن عبد الكرمي أىب أمية ،عن سفيان ،وقال أسد بن موسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميزان االعتدال يف نقد م)،  1995( ذهيب،ال؛ 3028برقم  283/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986) انظر: ابن حجر، (341(
/  ،5ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر452/ 13، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا345/ 2، الرجال

  .397/ 4، الثقاتهـ)،  1395ابن حبان، (؛ 31
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  وكان طلق كذلك.  ،ذى إذا مسعته يقرأ حسبت أنه خيشى اهللال ،الناس قراءة

  قال: كنت أطوف  ،عن طاووس ،عن عبد الكرمي ،عن سفيان ،وقال خالد بن نزار

أحسن صوتا بالقرآن من طلق بن حبيب  ،ما رأيت أحدا من الناس ،فذكر وحلف ،معه
  وكان ممن خيشى اهللا. 

   ،زىن: ملا كانت فتنة ابن األشعثعن بكر بن عبد اهللا امل ،وقال عاصم األحول

العمل  ،فقال: التقوى ،قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى
 ،على نور من اهللا ،والتقوى ترك معاصى اهللا ،رجاء رمحة اهللا ،على نور من اهللا ،بطاعة اهللا

  خمافة عذاب اهللا. 

  ب: إن حقوق اهللا أعظم من أن عن طلق بن حبي ،عن سعد بن إبراهيم ،وقال مسعر

  ولكن أصبحوا تائبني وأمسوا تائبني.  ،وإن نعمه أكرب من أن حتصى ،يقوم ا العباد

 ،وكان برا بأمه ،عن مالك: بلغىن أن طلق بن حبيب كان من العباد ،وقال ابن وهب
بىن أنا  فقال هلا: ما يبكيك؟ قالت له: يا ،فإذا هى تبكى من امرأته ،وأنه دخل عليها يوما

ولكن ال تطيب نفسى أن أحتبس امرأة  ،فقال هلا: صدقت ،وأنا بدأا وظلمتها ،أظلم منها
  بكيت منها. 

 ،فدخلوا الكعبة ،طلبهم احلجاج ،وقراء كانوا معهم ،قال مالك: وإنه وسعيد بن جبري
  فقتلهم احلجاج. ،فأخذوا فيها

ولكنه كان  ،ه صدوق ثقة عابديظهر من استعراض أقوال أئمة اجلرح والتعديل أن قلت:
 ،وقد عده الشهرستاين من املرجئة املرحومة كما سبق ذكره ،يرى اإلرجاء وكان يدعوإليه

الشهرستاين يف امللل والنحل يف آخر حبث املرجئة: رجال املرجئة احلسن بن حممد  حيث قال
ب بن وحمار ،وعمروبن مرة ،وطلق بن حبيب ،وسعيد بن جبري ،بن علي بن أيب طالب

 وأبو ،حنيفة وأبو ،ومحاد بن أيب سليمان ،وعمر بن ذر ،وذر ،ومقاتل بن سليمان ،دثار
مل يكفروا  ،وهؤالء كلهم أئمة احلديث. وقديد بن جعفر ،وحممد بن احلسن ،يوسف
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. )342(خالفا للخوارج والقدرية ،ومل حيكموا بتخليدهم يف النار ،أصحاب الكبائر بالكبرية
 ،عنه إال حديثني؛ لعله فيهما مل يدع إىل بدعتهرمحه اهللا تعاىل مسلم اإلمام  ولذا مل يرو

  وسيظهر هذا عند دراسة احلديث بإذن اهللا.

  .2:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
 الطهارة  عائشة  عشر من الفطرة   1

خصال 
  الفطرة

56/261  1/223  

بن  عبد اهللا  ملتنطعونهلك ا   2
  مسعود

هلك   العلم
  املتنطعون

7/2670  4/2055  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .146/ 1، امللل والنحلالشهرستاين، حممد عبد الكرمي، (د. ت)،  )342(
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  :)343(عاصم ابن كليب ابن شهاب ابن انون اجلرمي الكويف .31

  .4قال بن حجر: صدوق رمي باإلرجاء من اخلامسة مات سنة بضع وثالثني خت م 

  وقال أيضاً وأرخ (أى ابن حبان) وفاته سنة سبع وثالثني ومئة. 

  ليفة. وكذا أرخه خ

وقال ابن شاهني ىف " الثقات ": قال أمحد بن صاحل املصرى: يعد من وجوه الكوفيني 
  مأمون.  ،ثقة وىف موضع آخر: هو ،الثقات

  وقال ابن املديىن: ال حيتج به إذا انفرد. 

  وليس بكثري احلديث. ،وقال ابن سعد: كان ثقة حيتج به

  بل: ال بأس حبديثه. عن أمحد بن حن ،بكر األثرم قال املزى: قال أبو

  عن حيىي بن معني: ثقة.  ،وقال أمحد بن سعد بن أىب مرمي

  وكذلك قال النسائى. 

  : صاحل. أبو حامتوقال 

  ابن من؟ قال: ابن  ،عبيد اآلجرى: قلت ألىب داود: عاصم بن كليب وقال أبو

  قلت: كان مرجئا؟ قال: ال  ،وذكر من فضله ،كان من العباد ،شهاب اجلرمى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ،5ذيب التهذيبهـ). 1326( ؛ ابن حجر3075برقم  286/ 1، تقريب التهذيبم)،  1986انظر: ابن حجر، () 343(
ابن ؛ 104/ 1، من تكلم فيه وهو موثقم)،  2005الذهيب، (؛ 12/538، يف أمساء الرجالذيب الكمال م)،  1980، (ملزي؛ ا55

 .5883برقم  478/ 1ب، تقريب التهذيم)،  1986(ابن حجر،  )343(19(سعد، 
  .256/ 7، قات
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   أدرى.

  وقال ىف موضع آخر: كان أفضل أهل الكوفة. وذكره ابن حبان ىف كتاب " الثقات ". 

  عن احلسن بن عبيد اهللا: قلت لعاصم بن  ،عن شريك ،وقال على بن حكيم األودى

  كليب اجلرمى: إنك شيخ قد ذهب عقلك! فقال: أما إنه قد بقى من عقلى ما أعلم 

  نسأل اهللا العافية.  ،كليب مرجئاقال شريك: وكان عاصم بن  ،)344(أنك خشىب

ولكنه رغم هذا ثقة يف  ،يتضح مما سبق ثبوت مة اإلرجاء على عاصم بن كليب قلت:
  وروايته مقبولة حجة. ،فبدعته عليه ،حيتج به ،حديثه

  .4:عدد أحاديثه وأطرافها

  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م

1   
 rعين النيب ي - اين

 يف خامتي أجعل أن -
  هذه

 اللباس والزينة  علي

يف النهي عن 
التختم يف 
الوسطى 
  واليت تليها

64/2078  3/1659  

 أن rاين رسول اهللا    2
  هذه إصبعي يف أختتم

  اللباس والزينة  علي

يف النهي عن 
التختم يف 
الوسطى 
  واليت تليها

65/2095  3/1659  

اللهم اهدين وسددين    3
  هلدى هدايتكواذكر با

  علي

الذكر 
والدعاء 
والتوبة 

  واالستغفار 

التعوذ من شر 
ما عمل ومن 

 مل شر ما
  يعمل

78/2725  4/2090  

إذا عطس أحدكم    4
  فحمد اهللا فشمتوه

 موسىأبو 
  األشعري

الزهد 
  والرقائق 

تشميت 
  4/2292  54/2992العاطس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيب  ) اخلَشبِية: هم صنف من الرافضة، يعرف الواحد منهم باخلَشبِي، يروى عن منصور بن املُعتمر قال: إن كان من حيب علي بن344(
، املؤتلف واملختلفم)،  1986طَالب يقال له خشبِي، ينسبون إىل خشبة زيد بن علي ملا صلب عليها. انظر: الدارقطين: علي بن عمر، (

/ 2، الكامل يف ضعفاء الرجالم)،  1997؛ ابن عدي، (959/ 2حتقيق: موفق عبد اهللا عبد القادر، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 
452.  
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  اجلزء/الصفحة  رقم احلديث  اسم الباب  اسم الكتاب  الراوي  طرف احلديث  م
وكراهة 
  التثاؤب
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وأعداد مرويام يف   الفصل الرابعإحصائية بأعداد الرواة الذين متت دراستهم يف
  صحيحال

  

  عدد مرويام  عدد الرواة  نوع البدعة  م
  59  14  الشيعة  1
  10  4  اخلوارج  2
  116  5  القدرية  3
  60  3  الناصبة  4
  10  5  املرجئة  5

  255  31  اموع
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  اخلامتة

  

آله وصحبه والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد وعلى  ،احلمد هللا رب العاملني
  وبعد: ،أمجعني

  :أشري إىل ،ففي اية هذه الدراسة

  أهم النتائج اليت توصلت إليها وهي: أ.

  شدة حرص اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل وتثبته يف النقل عن الرواة عموماً. .1
بلغ عدد الرواة املتكلم عليهم من حيث البدعة يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهللا  .2

  مقسمة على النحو التايل: ،) راويا39ًتعاىل (

 ،)8وعددهم ( ،أو تدريب الراوي ،الرواة املتكلم عليهم وذكروا يف هدي الساري -
  مرتبني حسب بدعتهم على النحو التايل:

  ).4وعددهم ( ،الرواة الذين اموا بالتشيع

  ).2وعددهم ( ،الرواة الذين اموا بالقدر

  ).1وعددهم ( ،الرواة الذين اموا بالنصب

  ).1وعددهم ( ،لرواة الذين اموا باإلرجاءا

وعددهم  ،الرواة الذين استدركهم احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف التقريب -
  مرتبني حسب بدعتهم على النحو التايل: ،)31(

  ).14وعددهم ( ،الرواة الذين اموا بالتشيع
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  ).4وعددهم ( ،الرواة الذين اموا ببدعة اخلوارج

  ).5وعددهم ( ،ين اموا بالقدرالرواة الذ

  ).3وعددهم ( ،الرواة الذين اموا بالنصب

  ).5وعددهم ( ،الرواة الذين اموا باإلرجاء

ما قيل عن الرواة املتكلم عليهم من حيث البدعة يف الصحيح؛ مل تسلم لبعضهم  .3
  هذه التهمة.

أخرج هلؤالء  أهم ما يذكر يف هذا اجلانب أن اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل إمنا .4
  خيرج هلم يف األصول. وندر أن ،الرواة يف املتابعات والشواهد

صفة  -مثل علو اإلسناد  ،ومع إخراجه هلم يف املتابعات والشواهد فهو ألغراض حديثية
وغري . .. ،أو بيان تغاير األلفاظ اليت تبىن عليها األحكام ،أو التصريح بالسماع ،أو عدداً

  يف مواضعه خالل البحث.ذلك مما هو مشار إليه 

  ال يصل إىل حد الكفر.  ،أن ما اموا به من البدعة .5

  

  وبناًء عليه أسوق هذه التوصيات:ب. 

والذي بلغ  ،دراسة أحاديث الرواة الذين استدركهم احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل -
  .وبيان سبب إخراج اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل هلا ،) حديث250عددها قرابة (

ـ وإن كان  ،إجراء دراسة مقارنة هلذه البدع بني عصر السلف وبني العصر احلايل -
فالبدعة اليت  وكيف تطورت وتشعبت أقسامها ،هذا من شأن املهتمني بالعقائد والفرق ـ 

؛ وليس يف الصحيح راوٍ بدعته مكفرة  ام ا هؤالء الرواة ال تصل إىل حد اخلروج من امللة
  .بينما خيتلف الوضع عن ذلك يف العصر احلايل ،كما سبق ذكره 

هو  - فقد قدم  ،أخرياً؛ رحم اهللا اإلمام مسلم وأجزل له املثوبة على كتابه الصحيح
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  لألمة أصح كتابني بعد كتاب اهللا تعاىل. -واإلمام البخاري 

وإن أخطأت فمن  ،فإن أصبت فمن اهللا تعاىل ،وهذا جهد املقل أقدمه بني أيديكم
  شيطان.نفسي وال

  وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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