ٌ
دراسة استقرائية نقدية
مفهوم الحديث الغريب عند الطبراني:
عمَّار جاسم محمد العبيدي
كلية التربية ،جامعة الموصل  -العراق
الملخص
استغرب الطبراني أحدَ عش َر حديثاً من خالل الدراسة االستقرائية لكتبه التي وصلت
إلينا؛ عشرةٌ منها استغربها مطلقاً ،وواحداً منها وصفه بلفظ( :حس ٌ
ٌ
غريب).
ح
ن صحي ٌ
وكانت األحاديث العشرة المستغربة مطلقاً كلها ضعيفة من الطرق التي ساقها به،
أمَّا الحديث الحادي عشر فقيده بالحسن والصحة ،من الوجه الذي ساقه ،من طريق
عبدالحميد بن عصام الجرجاني ،واستغربه لتَفَ َّردَه برواية الحديث عن أبي داود
الطيالسي ،عن شعبة بن الحجاج ،وصححه ألنَّه توبع من طريقين عن عبدالملك بن
ٌ
ً
راو
عمير بن سويد .فالطبراني يستغرب الحديث مطلقا إذا كا َن في متنه لفظ تَفَ َّردَ به ٍ
ُ
ٌ
َّ
سنده
بسند غير
روي
ضعيف ،أو
ٍ
الحديث ٍ
محفوظ مخالفاً لما رواه الثقات ،أو في ِ

راو ال يُعْ َرف حاله ،أو وهمَ به أحدُ
صح من طريق
الرواة ،أو كان متن الحديث قد َّ
ِ
ٍ
آخر ،لكنه يسوقه من طريق ضعيف ،وللحديث طرق أخرى ،فيصح متن الحديث
َ
الحديث مطلقاً حتى لو
من طرق متعددة سوى طريق الدراسة .والطبراني يستغرب
كا َن للحديث شاهدٌ ،أو شواهدُ متعددة ،وهذا يعني أنَّه ال يعتدُ
بالشواهد في الحكم على
ِ
الحديث صحةً وضعفاً ،ويدل على َّ
أن مفهوم الغرابة المطلقة عنده بمعنى الضعف
ِ
من الطريق التي رواها منه ،وهو يختلف عن مفهومه عند المحدثين منذ التقعيد،
اس هذا.
وحتى يوم النَّ ِ
أ .المقدمة
وصف لسند الحديث ال حكماً عليه ،وهو ما عليه
إن مصطلح الغرابة يدل على
ٍ
العمل م ْ
ُذ ألَّ َ
ف الرامهرمزي (ت360هـ)( ،المحدث الفاصل َ
بين الراوي والواعي) ،والحاكم
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(ت405هـ) (معرفة علوم الحديث) ،حتى زماننا هذا.
والغرائب يكثر فيها الضعاف ،قال أبو عمرو ابن الصالح( :روينا عن أحمد بن حنبل
1
أنه قال غير مرة :ال تكتبوا هذه األحاديث الغرايب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء).
ولفظ الغرابة استعمله المُحدثون القدما ُء حكماً على الحديث ،وهذا ما أثبتته الدراسات
2
ً
فضال عن أنه ال يحسن بالشاهد ،وفي المسألة أقوال.
المعتمدة على النقد واالستقراء،
وخرجته من
وقد سقت الحديث الذي استغربه الطبراني بالسند والمتن الذي رواه بهَّ ،
ً
ً
مظانه ،وتحدثت عن طرق الحديث ،ومواضع الضعف فيها ،وقمت بدراستها دراسة نقدية؛
ٌ
ً
فضال عن المحفوظ من الحديث وغير المحفوظ،
شذوذ أو علة بينتها،
فإن كان في الحديث
متتبعاً طريقة المحدثين في كل ذلك.
ب .األحاديث الغريبة عند الطبراني
بعد الدراسة االستقرائية أللفاظ الطبراني في معاجمه الثالثة؛ الكبير ،واألوسط،
ً
فضال عن مصنفاته األخرى المطبوعة ،لم أجده أطلق لفظ الغرابة إال في معاجمه
والصغير،
عشر حديثاً ،3لذلك قسمت هذا المبحث
الثالثة ،وخرجت جملة األحاديث التي استغربها أح َد َ
إلى ثالثة مطالب؛ األول :الدراسة النقدية ألحاديث الغرابة في المعجم الكبير ،والثاني:
الدراسة النقدية ألحاديث الغرابة في المعجم األوسط ،والثالث :الدراسة النقدية ألحاديث
الغرابة في المعجم الصغير.
 .1األحاديث الغريبة في المعجم الكبير
 1علوم الحديث ألبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري.157 :
يصح مطلقاً؛ وهو ما عليه عمل الترمذي في جامعه ،والحاكم في المستدرك ،والبيهقي في
 2أ.
ُّ
يصح مطلقاً؛ وهو قول ابن المديني ،وابن حبان ،وغيرهما ،ج.
سننه الكبرى ،والمتأخرين جميعاً .ب .ال
ُّ
ٌ
يصح المعنى الفقهي المقصود من الحديث على سبيل االستحباب ال الوجوب .د .التصحيح بالشاهد مقبول في
ُّ
ٌ
ٌ
ليس فيه حك ٌم أصلي؛ َّ
ضعيف،
ضعيف ،وشاهده
ألن الحديث المشهود له
الرغائب ،والرقائق ،والتفسير ،وما َ
ُ
اقتطاع لفظة
وإنَّما أخذنا بمضمونهما المتفق عليه احتياطاً في الدين ،ج .التصحيح بالشاهد على الباب ،وهو
ترجم لها المصنف في كتابه ،والبحث في األحاديث عمَّا يشهد لها إذا َ
كان ضعف ال يرقى إلى مستوى
االحتجاج) .ينظر :العلل لعلي بن المديني .167 :والعلل الصغير آخر جامع الترمذي .711/5 :وصحيح ابن
حبان :ح( .)4075-4074والمستدرك على الصحيحين/1 :ح( .)7524-4434-425-304والسنن الكبرى
للبيهقي/2 :ح( ،)3623و/3ح( ،)6521و/7ح( .)14157ومحاضرات في تخريج الحديث ونقده ،للدكتور
عداب محمود الحمش النعيمي.118-117 :
 3ينظر :المعجم الكبير للطبراني/4 :ح( ،)4930-3665والمعجم األوسط له/2 :ح(،)2195
و/3ح( ،)3030و/4ح( ،)3781و/7ح( .)7446-7239والمعجم الصغير له/1 :ح( ،)245-47و/2ح(-527
.)777
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الحديث األول :قال الطبراني :حدثنا أحمد بن علي الجارودي األصبهاني :ثنا محمد
لأْ َ
شَ ،ع ْن أَِبي وائل،
بن عيسى الزجاج :ثنا الحسين بن حفص :ثنا حماد بن شعيبَ ،ع ْن ا ْع َم ِ
ْ
ً
َع ْن َخبَّاب َق َ
الَ :
ْن َوا ِئ ٍل د ٌ
اص ب َ
(ك َ
رجال قيناً ،فأتيته أتقاضاه ،فقال:
َين ،وكنت
ان لي َعلى ال َع ِ
ٌ
لمبعوث
تكفر بمحم ٍد ،فقلت :ال أكفر بمحمدحتى تموت ،ثم تبعث ،قال :وإني
ال أُعطيك حتى َ
الموت ؟  ،قال :نعم ،قال :فإنَّه َسيكون لي ٌ
مال وول ٌد ،قال :فأنزل اهلل عز وجل( :أَ َف َرأَي َ
ْت
بعد
ِ
الَّ ِذي َك َف َر ِبآيَا ِت َنا) . . .إلى( :فرداً) (مريم .))80-77 :قال أبو القاسم :هكذا رواه حماد بن
شعيب ،عن األعمش ،عن أبي الضحى ،عن مسروق ،عن خباب ،فإن كان حماد بن شعيب
4
ٌ
غريب من حديث أبي وائل.
ضبطه ،عن األعمش ،فهو
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على أبي عبداهلل َخبَّاب بن األرت التميمي،
موقوفاً ،به .رواه عنه راويان؛ (مسروق بن األجدع الهمداني ،وأبو وائل شقيق بن سلمة
األسدي الكوفي) ،من طريقين اثنين:
الطريق األول :رواه عبداهلل بن نمير (عند البزار) ،5وسليمان بن مهران األعمش،
(كالهما) ،عن أبي الضحى مسروق بن صبيح الهمداني موالهم ،الكوفي العطار ،عن أبي
عائشة مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي ،عن أبي عبداهلل خبَّاب بن
األرت بن جندلة بن سعد التميمي ،موقوفاً ،به.
ورواه أبو محمَّد سفيان بن ُعيينة الهاللي (عند البخاري ،ومسلم ،والترمذي،
والطبراني) ،6وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (عند عبدالرزاق الصنعاني ،واإلمام
أحمد ،والبخاري ،والطبري) ،7وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير (عند ابن سعد ،واإلمام
 4حديث الصحابي خباب بن األرت  :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب
الخاء/4 :ح(.)3665
 5أخرجه من هذا الطريق :البزار في مسنده (البحر الزخار) :في مسند خباب بن األرت :
/6ح( ،)2124وقال( :ال نعلم روى مسروق عن خباب إال هذا الحديث).
 6أخرجه من هذا الطريق :البخاري :في التفسير :سورة طه :ح( .)4455ومسلم :في صفات
وح) اآلية (اإلسراء:)85:
َسأَلُو َن َك َع ِن ُّ
المنافقين وأحكامهم :باب سؤال اليهود النبيعن الروح ،وقوله تعالى( :ي ْ
الر ِ
ٌ
صحيح) .والطبراني في
ح( .)2795والترمذي :في تفسير القرآن :سورة طه :ح( ،)3162وقال( :حسن
ٌ
المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3655
 7أخرجه من هذا الطريق :عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسيره .13/3 :واإلمام أحمد في
مسنده :في مسند الكوفيين :ح( .)21105والبخاري :في التفسير :سورة مريم :ح( .)4456والطبري في جامع
البيان عن تأويل أي القرآن :سورة مريم :اآلية .375/8 :)78( :وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان في
تقريب صحيح ابن حبان البن بلبان الفارسي) :في البيوع :باب البيع المنهي عنه :ح( .)5010والطبراني في
المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3655-3650
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أحمد ،والبخاري ،ومسلم ،والترمذي ،والنسائي ،والطبري ،والطبراني) ،8وعبداهلل بن نمير
الهمداني الخارفي (عند اإلمام أحمد ،ومسلم ،والطبراني) ،9وأبو بسطام شعبة بن الحجاج
بن الورد األزدي الواسطي (عند الطيالسي ،والبخاري ،وأبي داود ،والنحاس ،والبيهقي،
والطبراني ،والمقدسي) ،10وأبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (عند ابن سعد،
والبخاري ،ومسلم ،والطبراني) ،11وقيس بن الربيع (عند الطبراني) ،12وحفص بن غياث
النخعي (عند البخاري) ،13وجرير بن عبدالحميد الضبي (عند مسلم) ،14ويعلى بن عبيد (عند
15
لأْ َ ُ
وق بن األجدع
البيهقي) ( ،عشرتهم) ،عن ا ْع َمشَ ،ع ْن مسلم بن صبيح العطارَ ،ع ْن َم ْس ُر ٍ
َّاب بن األرت ،موقوفاً ،به.
الوادعيَ ،ع ْن َخب ٍ
 8أخرجه من هذا الطريق :محمد بن سعد في الطبقات الكبرى :في ذكر ما أوصى به عبداهلل بن مسعود:
 .164/3واإلمام أحمد في مسنده :في مسند الكوفيين :ح( .)21112ومسلم :في صفات المنافقين وأحكامهم :باب
وح) اآلية (اإلسراء :)85:ح( .)2795والترمذي:
َسأَلُو َن َك َع ِن ُّ
سؤال اليهود النبيعن الروح ،وقوله تعالى( :ي ْ
الر ِ
ٌ
صحيح) .والنسائي في السنن الكبرى :في التفسير:
في تفسير القرآن :سورة طه :ح( ،)3162وقال( :حسن
ٌ
سورة مريم/6 :ح( .)11322والطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن :في سورة مريم :اآلية (:)77
 .374/8والطبراني في المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3654
 9أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسده :في مسند الكوفيين :حديث خباب بن األرت عن
النبي :ح( .)21113ومسلم :في صفات المنافقين وأحكامهم :باب سؤال اليهود النبيعن الروح ،وقوله تعالى:
وح) اآلية (اإلسراء :)85:ح( .)2795والطبراني في المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3653
َسأَلُوَن َك َع ِن ُّ
(ي ْ
الر ِ
10
أخرجه من هذا الطريق :أبو داود الطيالسي في مسنده :ح( .)1054والبخاري :في البيوع :باب
السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف :ح( ،)1985وفي الخصومات :باب
التقاضي :ح( ،)2293وفي التفسير :سورة مريم :ح( .)4457وأبو داود :في الصالة :باب كفارة من تركها:
ح( .)1054وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي النحاس في معاني القرآن :في تفسير سورة الكهف:
/4ح( .)74والبيهقي في السنن الكبرى :في التفليس :باب ما جاء في التقاضي/6 :ح( .)11064والطبراني في
المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح( .)3651وعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في التوحيد :ح(.)87
 11أخرجه من هذا الطريق :محمد بن سعد في الطبقات الكبرى :في ذكر ما أوصى به عبداهلل بن
مسعود .164/3 :والبخاري :في التفسير :سوزرة مريم :ح( .)4458ومسلم :في صفات المنافقين وأحكامهم:
وح) اآلية (اإلسراء :)85:ح( .)2795وابن
َسأَلُو َن َك َع ِن ُّ
باب سؤال اليهود النبيعن الروح ،وقوله تعالى( :ي ْ
الر ِ
حبان في (اإلحسان) :في السير :باب الذمي والجزية :ح( .)4885والطبراني في الكبير/4 :ح(.)3653
 12أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3654
 13أخرجه من هذا الطريق :البخاري :في اإلجارة :باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض
الحرب :ح()2155
 14أخرجه من هذا الطريق :مسلم :في صفات المنافقين وأحكامهم :باب سؤال اليهود النبيعن الروح،
وح) اآلية (اإلسراء :)85:ح(.)2795
َسأَلُو َن َك َع ِن ُّ
وقوله تعالى( :ي ْ
الر ِ
 15أخرجه من هذا الطريق :البيهقي في شعب اإليمان :باب في شح المرء بدينه حتى يكون القذف
في النار أحب إليه من الكفر/2 :ح(.)1625
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ُ
صحيح من هذا الطريق؛ فقد أخرجه البخاري ،ومسلم ،وابن حبان في
فالحديث
ٌ
كتبهم الصحيحة.
الطريق الثاني :رواه أحمد الجارودي ،عن محمد بن عيسى الزجاج ،عن الحسين بن
لأْ َ
شَ ،ع ْن أَِبي وائل شقيق بن سلمة األسدي الكوفيَ ،ع ْن
حفص ،عن حماد بن شعيب ،عن ا ْع َم ِ
َخبَّاب ب َ
ْن الأْ َ َر ِّت ،موقوفاً ،به (عند الطبراني) 16.وحماد بن شعيب الحماني ،قال البخاري( :فيه
نظر)،17وقال أبو داود( :تركوا حديثه) ،18وضعفه أبو زرعة ،19والنسائي ،20وقال أبو حاتم
الرازي( :ليس بقوي) ،21وقال ابن عدي( :أكثر حديثه مما ال يتابع عليه) ،22وذكره العقيلي
في الضعفاء ،وقال( :في حديثه عن أبي الزبير في الحمام ال يتابعه عليه إال مثله ،أو من هو
24
دونه) ،23وابن حبان في المجروحين ،وقال( :يقلب األخبار ،ويرويها على غير جهتها).
وذكره الذهبي في ميزان االعتدال ،وابن حجر في لسان الميزان ،وساقا األقوال
ً
أقواال أخرى في تضعيفه ،ونكارة حديثه ،25فهو مجم ٌع على ضعفه ،وروى
السابقة ،وزادا
لأْ َ
شَ ،ع ْن أَِبي وائلَ ،ع ْن َخبَّاب ،موقوفاً ،به ،فوهم به ،ورواه عشر ٌة من
الحديث عن ا ْع َم ِ
لأْ َ
َّاب ،موقوفاً ،به .لذلك قال
وقَ ،ع ْن َخب ٍ
الحفاظ عن ا ْع َمشَ ،ع ْن مسلم بن صبيحَ ،ع ْن َم ْس ُر ٍ
الطبراني( :فإن كان حماد بن شعيب ضبطه ،عن األعمش ،فهو غريب من حديث أبي وائل)،
ٌ
صحيح من
ضعيف من هذا الطريق؛ من حديث أبي وائل ،عن خباب ،وهو
فسند الحديث
ٌ
طريق أبي الضحى ،عن مسروق ،عن خباب ،وهذا معنى الغرابة عنده ،واهلل تعالى أعلم.
الحديث الثاني :قال الطبراني :حدثنا محمد بن عبداهلل الحضرمي :ثنا إبراهيم بن الحسن
التغلبي (ح) .وحدثنا أبو حصين القاضي :ثنا يحيى الحماني قاال :ثنا أبو بكر بن عياش ،عن
أشيَا َء ْ
األعمش ،عن عدي بن ثابت ،عن زيد بن ثابت قال :قال لي النبي( :إ َنّه يَرد َعلي ْ
أك َره
ِ
 16أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3665
 17التاريخ الكبير للبخاري/3 :الترجمة.)101( :
 18تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقالني :الترجمة.)224( :
 19الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي/3 :الترجمة.)625( :
 20الضعفاء والمتروكين للنسائي :الترجمة .)135( :وينظر :لسان الميزان للحافظ ابن حجر/2 :
الترجمة.)1413( :
 21الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي/3 :الترجمة.)625( :
 22الكامل البن عدي الجرجاني/2 :الترجمة.)419( :
 23الضعفاء الكبير للعقيلي/1 :الترجمة .)381( :وينظر :ميزان االعتدال للذهبي/1 :الترجمة:
(.)2254
24
المجروحين البن حبان/1 :الترجمة.)239( :
 25ينظر :ميزان االعتدال للذهبي/1 :الترجمة .)2254( :ولسان الميزان للحافظ ابن حجر/2 :
الترجمة.)1413( :
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السريَا ِني َ
أَن ي ُْق َرأَ ،أَ َفتُ ِطي ُ
َّة ؟ ُق ُ
ْع َع ْش َر َة).
ْق أن َت َعلَّ َم ْ
لتَ :ن َعمَ ،ف َت َعلَّمْتُ َها ِفي َسب َ
قال أبو القاسم :هكذا رواه أبو بكر ابن عياش ،عن عدي بن ثابت ،فخالف أصحاب
األعمش في اإلسناد ،فإن كان حفظه فهو غريب من حديث عدي بن ثابت ،وإال فالحديث
26
كما رواه الناس عن األعمش ،عن ثابت بن عبيد.
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على الصحابي زيد بن ثابت ،مرفوعاً ،به.
رواه عنه راويان؛ (خارجة بن زيد بن ثابت ،وعدي بن ثابت) ،من طريقين اثنين:
الطريق األول :روي هذا الطريق من وجهين اثنين؛ الوجه األول :رواه أحمد بن
يونس (عند أبي داود ،والبيهقي) ،27وإسماعيل بن أبي أويس (عند البخاري معلقاً) ،28وعلي
بن حجر (عند الترمذي) ،29ويحيى بن قزعة (عند البيهقي ،والحافظ ابن حجر) ،30وداود
بن عمرو الضبي (عند المزي) ،31وأحمد بن عبداهلل بن يونس (عند البيهقي ،والحاكم)،32
ْن أَِبي ِّ
ْدالر ْح َمن ب ُ
الز َنا ِدَ ،ع ْن
وزكريا بن يحيى زحمويه (عند الطبراني)( ،33سبعتهم) عن َعب َّ
َ
أَبي ِه؛ عبداهلل بن ذكوانَ ،ع ْن َخار َج َة بْن َز ْي ِد ب َ
ْن َث ِاب ٍت ،مرفوعاً ،به.
ِ
ْن ث ِاب ٍتَ ،ع ْن أ ِبي ِه؛ َز ْي ِد ب ِ
ِ
ِ
ِ
والوجه الثاني :رواه سليمان بن داود ،عن عبدالرحمن ،عن أبي الزناد ،عن األعرج ،عن
 26حديث الصحابي زيد بن ثابت  :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب
الزاي/5 :ح(.)4930
 27أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :في العلم :باب رواية أهل الكتاب :ح( .)3645والبيهقي في
السنن الكبرى :في آداب القاضي :باب ال ينبغي للقاضي وال للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا وال يضع الذمي في
موضع يتفضل فيه مسلماً/6 :ح(.)11975
 28أخرجه البخاري ( ُم َعلَ َقاً) من هذا الطريق :في كتاب األحكام :باب ترجمة الحكام ،وهل يجوز
ترجمان واحد :ح( ،)7195وفي التاريخ الكبير له/3 :الترجمة .)1278( :فقال في الصحيح( :وقال خارجة بن
زيد بن ثابت ،عن زيد بن ثابت) ،وقال في تاريخه الكبير( :قال ابن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن أبيه .
 ). .فذكره .وقال العيني في عمدة القاري( :267/24 :وصله مطوال في كتاب التاريخ عن إسماعيل بن أبي
أويس) .وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري( :186/13 :وصله مطوال في كتاب التاريخ عن إسماعيل بن
أبي أويس :حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد) .وما وجدته في التاريخ الكبير للبخاري معلقاً أيضاً بلفظ( :قال
ابن أبي أويس) .ووصله ابن حجر في التغليق :308-306/7 :من غير هذا الطريق.
 29أخرجه من هذا الطريق :الترمذي :في كتاب االستئذان :باب تعليم السريانية :ح(.)2715
 30أخرجه من هذا الطريق :البيهقي في السنن الكبرى :في كتاب الفرائض :باب ترجيح قول زيد بن
ثابت على قول غيره من الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين في علم الفرائض/6 :ح( .)11975والحافظ ابن
حجر :في تغليق التعليق.308-306/7 :
 31أخرجه من هذا الطريق :المزي في تهذيب الكمال/10 :الترجمة ،)2091( :ترجمة( :زيد بن ثابت).
 32أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك على الصحيحين :في اإليمان/1 :ح( .)252والبيهقي
في السنن الكبرى :في آداب القاضي :باب ال ينبغي للقاضي وال للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا وال يضع الذمي في
موضع يتفضل فيه مسلماً/10 :ح(.)20194
 33أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الزاي :زيد بن ثابت/5 :ح(.)4857
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َ
(الحديث) ،فزاد في سنده األعرج
خارجة بن زيد ،أن أباه زيداً أخبره أنه لما قدم النبيالمدينة
34
بين أبي الزناد ،وخارجة بن زيد (عند اإلمام أحمد).
الطريق الثاني :رواه إبراهيم بن الحسن التغلبي ،ويحيى الحماني (كالهما) ،عن أبي
بكر بن عياش ،عن األعمش ،عن عدي بن ثابت ،عن زيد بن ثابت ،مرفوعاً ،به 35.وبين
َ
َ
الحديث من هذا الطريق َّ
خالف الثقات من
أن أبا بكر بن عياش
الطبراني سبب استغرابه
أصحاب األعمش؛ (أحمد بن يونس ،وإسماعيل بن أبي أويس ،وعلي بن حجر ،ويحيى بن
قزعة ،وداود بن عمرو الضبي ،وأحمد بن عبداهلل بن يونس ،وزكريا بن يحيى زحمويه)،
فرواه عنه عن عدي بن ثابت ،بدل( :األعمش ،عن ثابت بن عبيد) ،فأخطأ في سند الحديث،
36
وعدي بن ثابت لم يسمع من زيد بن ثابت ولم يدركه ،بل روى عنه بالواسطة.
فالحديث غير محفوظ من هذا الطريق ،لذلك استغربه الطبراني من حديث عدي بن
ٌ
صحيح من غير هذا
ضعيف من هذا الطريق ،وهذا معنى الغرابة عنده ،وهو
ثابت ،يعني
ٌ
الطريق ،واهلل تعالى أعلم.
 .2األحاديث الغريبة في المعجم األوسط
الحديث الثالث :قال الطبراني :حدثنا أحمد بن زهير قال :نا عبدالرحمن بن عنبسة
البصري قال :نا موسى بن داود الضبي ،عن المطلب بن زياد ،عن عبيد المكتب ،عن المسيب
ُؤ َت َم ٌن؛ َف َ
ار م ْ
ُشر ِب َما
ُس َت َش ُ
إذا ْ
بن نجبة ،عن علي قال :سمعت رسول اللهيقول( :الم ْ
استُ ِشي َ
ْر َفلي ِ
37
ٌ
ْ
ْدالر ْح َمن بن عنبسةَ ،وه َو َح ِديث َغ ِري ٌ
ْب.
َروه إلاَّ َعب َ
ُه َو َ
صا ِن ٌع لَِنف ِس ِه) .لم ي ِ

الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على علي بن أبي طالب .رواه عنه راويان؛
ابنه الحسين بن علي بن أبي طالب ،والمسيب بن نجية الكوفي.
الطريق األول :رواه محمد الخالص بن أبي جازان الحسيني ،وأبو بكر الشلي
(كالهما) ،عن زين العابدين ،وعلي؛ ابني عبدالقادر بن محمد الطبري( ،كالهما) ،عن أبيهما،
 34أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند األنصار :ح(.)21658
 35أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الزاي/5 :ح(.)4930
 36روى عدي بن ثابت ،عن عبداهلل بن يزيد ،عن زيد بن ثابت  .ينظر :صحيح البخاري :أبواب
فضائل المدينة :باب المدينة تنفي الخبث :ح( .)1785وفي المغازي :باب غزوة أحد :ح( .)3824وفي التفسير:
سورة النساء :ح( .)4313ومسلم :في الحج :باب المدينة تنفي شرارها :ح( ،)1384وفي صفات المنافقين
وأحكامهم :ح( ،)2776وفي تفسير القرآن :سورة النساء :ح( .)3028وينظر تهذيب الكمال للمزي/19 :
الترجمة.)3883( :
 37حديث الصحابي علي بن أبي طالب  :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط:
/2ح(.)2195
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عن جده يحيى بن مكرم بن محب الدين األخير بن محمد رضي الدين األخير ،عن جده السيد
محب األخير ،عن عم أبيه أبي اليمن محمد بن أحمد ،عن أبيه الشهاب أحمد بن إبراهيم ،عن
أبيه رضي الدين الكبير إبراهيم بن محمد الحسيني الطبري المكي :أنا عبدالرحمن بن أبي
حرمي المكي :أنا فخرالدين أحمد بن محمد الحسيني :أنا محمد بن علي بن ياسر األنصاري،
وبهاء الدين محمد الخالص( ،كالهما) ،عن الحسن بن علي بن الحسن بن عبيداهلل بن محمد
بن عبيداهلل بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيداهلل األعرج ابن الحسين األصغر
ابن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي :ثني والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب
الحسن :ثنى والدي أبو طالب الحسن النقيب :ثني والدي أبو علي عبيداهلل بن محمد :ثنى
والدي أبو الحسن محمد الزاهد :حدثني والدي أبو علي عبيداهلل بن علي :ثنى والدي أبو القاسم
علي :ثنى والدي أبو محمد الحسن :ثنى والدي الحسين :ثنى والدي جعفر الحجة :ثنى أبي
عبيداهلل األعرج :ثنى أبي الحسين األصغر :ثنى أبي زين العابدين علي :ثنى أبي الحسين
السبط :ثنى أبي علي بن أبي طالب ،به 38.قال السخاوي( :ولفظه حدثني سيدي والدي ،وهو
اصطالح ال يعرف في المتقدمين والمتون منكرة بهذا اإلسناد؛ يعني لكونها جاءت من غير
39
هذه الطريق).
40
الطريق الثاني :رواه عبدالرحمن بن سارية اإلبلي (عند أبي الشيخ األصبهاني) ،
وعبدالرحمن بن عنبسة البصري (عند الطبراني)( ،41كالهما) ،عن أبي عبداهلل موسى بن
داود الضبي ،42المطلب بن زياد بن أبي زهير الثقفي الكوفي ،43عن عبيد بن مهران الكوفي
المكتب ،44عن المسيب بن نجية ،عن علي بن أبي طالب ،به ،مرفوعاً .وهذا الطريق فيه
المسيب بن نجبة؛ قال عنه ابن حجر( :مقبول) ،45وقاال في التحرير( :بل :مجهول الحال؛ فقد
 38أخرجه من هذا الطريق :الفاداني في العجالة في األحاديث المسلسلة :في المسلسل باألشراف
(العترة الطاهرة) .71 :وذكره السخاوي في فتح المغيث ،198/3 :وقال( :رواه أبو سعد بن السمعاني في
الذيل)- ،يعني ذيل تاريخ بغداد.-
 39فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية الحديث :في رواية اآلباء عن األبناء وعكسه.199-198/3 :
 40أخرجه من هذا الطريق :أبو الشيخ في األمثال في الحديث النبوي الشريف :ح(.)29
 41أخرجه من هذا الطريق الطبراني في المعجم األوسط/2 :ح(.)2195
 42قال الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي/2 :الترجمة:)5692( :
ٌ
ٌ
ٌ
(صدوق فقي ٌه ،زاه ٌد له أوهام).
مصنف) ،وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة:)6959( :
(ثقة زاه ٌد
43
قال الذهبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5482( :روى عنه أحمد وابن معين ووثقاه ،وقال أبو
ٌ
(صدوق ربما وهم).
حاتم :ال يحتج به) ،وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة:)6709( :
 44وثقه الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة.)4392( :
 45التقريب للحافظ ابن حجر :الترجمة .)6677( :وينظر :الكاشف للذهبي/2 :الترجمة.)5454( :
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روى عنه اثنان فقط ،وذكره ابن حبان وحده في الثقات) ،46وقال ابن الجوزي( :ال يثبت).
وقال الهيثمي( :رواه الطبراني في األوسط عن شيخه أحمد بن زهير ،عن عبدالرحمن بن
عنبسة البصري ،ولم أعرفهما ،وبقية رجاله ثقات) 48.وقوله( :مقبول) يعني في المتابعات،
ٌ
ضعيف من حديث علي بن أبي طالب .وللحديث شواهد متعددة؛ من حديث
ولم يُتابع ،فالحديث
52
51
50
49
أبي بكر الصديق  ،وعمر بن الخطاب  ،وابنه؛ عبداهلل  ،وعبداهلل بن عباس  ،ومعاذ بن
جبل ،53وأم المؤمنين أم سلمة ،54وجابر بن سمرة ،55وأبي الهيثم بن التيهان ،56وعبداهلل بن
47

 46تحرير تقريب التهذيب للدكتور بشار عوَّاد معروف ،والشيخ شعيب األرنؤوط/3 :الترجمة:
( .)6677وينظر الثقات البن حبان البستي/5 :الترجمة.)5593( :
 47العلل المتناهية في األحاديث الواهية ألبي الفرج ابن الجوزي/2 :ح(.)1247
 48ينظر :مجمع الزوائد منبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ،181/8 :ح(.)13159
 49حديث الصحابي أبي بكر الصديق :أخرجه أبو الشيخ األصبهاني في األمثال في الحديث النبوي
الشريف :ح(.)31
 50حديث الصحابي عمر بن الخطاب  :أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد/9 :الترجمة .)4642( :وأبو
َ
تبارك وتعالى/1 :ح( .)100وابن الجوزي في العلل المتناهية:
عبداهلل الدقاق في مجلس إمالء في رؤية اهلل
ٌ
حديث ال يثبت؛ َ
الح َميدي َي َت َكلم ِفي مُحمَّد بن سليمان ،وضعفه النسائي ،وقال
/2ح( ،)1246وقال( :هذا
كان ُ
ابن عدي :عامة ما يرويه ال يتابع؛ ال في اسناده وال في متنه).
 51حديث الصحابي ابن عمر :أخرجه ابن عدي في الكامل/2 :الترجمة ،)283-46( :وقال( :وهذا
الحديث بهذا اإلسناد ال يرويه عن العمري غير بكار السيريني ،وله غير ما ذكرت من األحاديث عن غير ابن
عون ،وكل رواياته ال يتابع عليه) .وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية/2 :ح(( :)1246هذا حديث ال يثبت؛
كان الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان وضعفه النسائي).
 52حديث الصحابي عبداهلل بن عباس :أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير/4 :الترجمة.)1686( :
وابن عدي في الكامل/6 :الترجمة ،)1729( :وقال( :وعامة هذه األحاديث مما يحتمل ،وهو مع ضعفه يكتب
حديثه) .والقضاعي في مسند الشهاب/1 :ح( .)5وأبو الشيخ األصبهاني في األمثال في الحديث النبوي :ح(.)24
 53حديث الصحابي معاذ بن جبل  :أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق.410/58 :
 54حديث السيدة أم سلمة :أخرجه الترمذي :في األدب :باب إن المستشار مؤتمن/5 :ح(،)2823
ٌ
(غريب من حديث أم سلمة) .وأبو يعلى في مسنده :ح( .)6942-6906والطبراني في المعجم الكبير:
وقال:
/23ح( .)890وقال الهيثمي في مجمع الزوائد/8 :ح(( :)13160رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع،
وهو ضعيف).
 55حديث الصحابي جابر بن سمرة :أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير/1 :الترجمة ،)305( :و/4
الترجمة .)1686( :والطبراني في المعجم الكبير :باب الجيم :جابر بن سمرة السوائي/2 :ح( ،)1879وفي
المعجم األوسط/6 :ح( .)5879وقال ابن حجر في لسان الميزان/2 :الترجمة( :)1138( :ال يدري من ذا).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد/8 :ح(( :)13161فيه من لم أعرفه).
 56حديث الصحابي أبي الهيثم بن التيهان :أخرجه الطبراني في المعجم الكبير/19 :ح(.)573
والبيهقي في شعب اإليمان/4 :ح( .)4604وأبو الشيخ األصبهاني في األمثال في الحديث النبوي الشريف:
ح( .)22وابن الجوزي في العلل المتناهية/2 :ح( ،)1247وقال( :وهذا ال يثبت وال يصح؛ أما عبدالحكيم فقال
يحيى :كذاب ،وقال الرازي :ال يكتب حديثه ،وأما محمد بن جامع فقد ضعفوه ،وقد رويناه من حديث علي،
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الزبير ،57وأبي سلمة ،58والمغيرة بن شعبة ،59وأبي سعيد الخدري ،60وابن مسعود ،61وأبي
هريرة ،62وسمرة بن جندب ،63والنعمان بن بشير ،64وأبي مسعود األنصاري ،65واألحنف
وسمرة ،وعائشة ،وكلها ال تثبت) .وأبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالبر النمري في التمهيد لما في الموطأ
من المعاني واألسانيد.342/24 :
 57حديث الصحابي عبداهلل بن الزبير :أخرجه البزار في مسنده/6 :ح( ،)2195وقال( :وهذا الحديث
ال نعلم أحدا تابع ابن إسحاق على هذه الرواية) .وأبو الشيخ في األمثال في الحديث النبوي الشريف :ح(.)28
 58حديث عمر بن أبي سلمة ،عن أبيه :أخرجه البيهقي في شعب اإليمان :في باب في تعديد نعم اهلل
/4 : Uح( .)4606وأبو الشيخ األصبهاني في األمثال في الحديث النبوي :ح( ،)27عن عمر بن أبي سلمة،
(دون ذكر أبيه) ،به.
 59حديث الصحابي المغيرة بن شعبة  :أخرجه وأبو الشيخ األصبهاني في األمثال في الحديث النبوي
الشريف :ح( .)33وابن عساكر في تاريخ دمشق/19 :الترجمة.)2295( :
 60حديث الصحابي أبي سعيد الخدري  :أخرجه ابن عدي في الكامل/3 :الترجمة.)669( :
 61حديث الصحابي عبداهلل بن مسعود  :أخرجه ابن عدي في الكامل/4 :الترجمة.)888( :
 62حديث الصحابي أبي هريرة  :أخرجه البخاري في األدب المفرد :ح( .)256وأبو داود:
ٌ
ٌ
غريب) ،وفي
صحيح
(حسن
ح( .)5128وابن ماجه :ح( .)3745والترمذي :ح( ،)2822-2369وقال:
ٌ
الشمائل المحمدية :ح( .)373والطبراني في الكبير/19 :ح( .)570-569وابن عدي في الكامل في ضعفاء
الرجال .)1209(/5 :والحاكم في المستدرك في المستدرك/4 :ح( .)7178والبيهقي في السنن الكبرى:
/10ح( .)20109وأبو الشيخ في األمثال الحديث النبوي :ح( .)26-25والحربي في إكرام الضيف :ح(-99
 .)100وقال الدارقطني في علله ( :18/8وهم فيه حمدان ،وإنما هذا في حديث شيبان عن عبدالملك ،وقوله
عن يحيى بن أبي كثير وهم ،وقال عبدالحكيم بن منصور عن عبدالملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هيثم
ابن التيهان ،ويشبه أن يكون االضطراب من عبدالملك ،واألشبه بالصواب قول شيبان وأبي حمزة).
 63حديث الصحابي سمرة بن جندب  :أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال/3 :الترجمة:
( ،)769وقال( :ولسالم ،عن قتادة ،عن الحسن ،عن سمرة أحاديث ال يتابع عليها ،فمنها( :المستشار مؤتمن)
 ...ولسالم أحاديث حسان غرائب ،وافرادات ،وهو يعد من خطباء أهل البصرة ،ومن عقالئهم ،وكان كثير
الحج ،ومات في طريق مكة ،ولم أر أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف ،وأكثر ما في حديثه أن روايته عن
قتادة فيه أحاديث ليست بمحفوظة ،ال يرويها عن قتادة غيره ،ومع هذا كله فهو عندي ال بأس به ،وبرواياته).
ٌ
(غريب من حديث سالم).
والقضاعي في مسند الشهاب/1 :ح( .)4وأبو نعيم في حلية األولياء ،190/6 :وقال:
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية في األحاديث الواهية/2 :ح(( :)1247ال يثبت).
َ
تبارك وتعالى:
 64حديث الصحابي النعمان بن بشير  :أخرجه الدقاق في مجلس إمالء في رؤية اهلل
ح( .)801والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد/13 :ح( .)7249وأبو الشيخ األصبهاني في األمثال في الحديث
النبوي :ح( .)30وقال الهيثمي في مجمع الزوائد/8 :ح(( :)7249وفيه حفص بن سليمان األسدي ،وهو متروك).
 65حديث الصحابي أبي مسعود األنصاري  :أخرجه عب ُد بن حميد في مسنده :في مسند أبي مسعود
األنصاري  :ح( .)235واإلمام أحمد في مسنده :في باقي مسند األنصار :حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو
األنصاري  :ح( .)22414والدارمي في مسنده :في السير :باب المستشار مؤتمن :ح( .)2449وابن ماجه:
في األدب :باب المستشار مؤتمن :ح( .)3746والطبراني في الكبير/17 :ح( .)638-637والبيهقي في السنن
الكبرى/10 :ح( .)20110وابن حيان األنصاري في طبقات المحدثين/4 :ح(.)665
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بن قيس ،66وأبي سفينة ،67وسفينة ،68وعبيد بن صخر بن لوذان األنصاري السلمي ،69وأبي
موسى األشعري ،70ومعاوية بن أبي سفيان. 71
فالحديث روي عن ثالثة وعشرين من الصحابة والتابعين ،ومع ذلك استغربه ،فلو
ٌ
وصف لطريق الحديث لكان حقه أن يكون متواتراً ،ولمَّا كان
كان مصطلح الغرابة عنده
ٌ
ضعيف من هذا الطريق استغربه الطبراني ،واهلل تعالى أعلم.
الحديث
الحديث الرابع :قال الطبراني :حدثنا إسحاق بن جميل األصبهاني قال :نا محمد
بن عمرو بن العباس الباهلي قال :نا عبدالملك بن عمرو أبو عامر ،عن عبداهلل بن بديل
الخزاعي ،عن الزهري ،عن عبيداهلل بن عبداهلل ،عن ابن عباس ،عن النبيقال( :لاَ َت َق َ
اطعُوا،
َاغ ُ
َولاَ َتدَابَرواْ ،ولاَ َتب َ
ْج َر أَ َخا ُه َف ْو َق َثلاَ َث ِة
ُسلِ ٍم أَن َيه ُ
َح ُّل لِم ْ
ضواَ ،و ُكونُوا ِعبَا َد اهللِ إِ ْخ َوا َناًَ ،ولاَ ي ِ
َ
ْام) .هكذا رواه عبداهلل بن بديل بن ورقاء ،عن الزهري ،عن عبيداهلل ،عن ابن عباس،
أي ٍ
ورواه أصحاب الزهري ،عن الزهري ،عن عطاء بن يزيد ،عن أبي أيوب ،وعن الزهري،
عن أنس بن مالك ،فإن كان عبداهلل بن بديل حفظه فهو حديث غريب ،وال يروى عن ابن
 66حديث التابعي األحنف بن قيس مقطوعاً :أخرجه اإلمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال:
/1ح(.)736-735
 67حديث الصحابي أبي سفينة  :أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد/9 :الترجمة.)4642( :
 68حديث الصحابي سفينة البجلي  :أخرجه ابن عدي في الكامل/1 :الترجمة .)42( :وقال( :وهذا
الحديث بهذا اإلسناد ليس بمحفوظ ،وهو محتمل ،وابن رشدين صاحب حديث كثير ،يحدث عن الحفاظ بحديث
مصر ،أنكرت عليه أشياء مما رواه ،وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه) .وسفينة اسمه مهران ،وقيل :طهمان،
وقيل :مروان ،وقيل :نجران ،وقيل :رومان ،وقيل غير ذلك .ينظر اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن
حجر/2 :الترجمة .)3335( :والتقريب له :الترجمة.)2458( :
 69حديث الصحابي عبيد بن صخر بن لوذان األنصاري السلمي  :أخرجه ابن عساكر في تاريخ
دمشق/58 :الترجمة .)7481( :وابن عبدالبر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد.370/8 :
سفينة البجلي  :أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال/1 :الترجمة .)42( :وقال( :وهذا
الحديث بهذا اإلسناد ليس بمحفوظ ،وهو محتمل ،وابن رشدين صاحب حديث كثير ،يحدث عن الحفاظ بحديث
مصر ،أنكرت عليه أشياء مما رواه ،وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه) .وسفينة اسمه مهران ،وقيل :طهمان،
وقيل :مروان ،وقيل :نجران ،وقيل :رومان ،وقيل غير ذلك .ينظر اإلصابة للحافظ ابن حجر/2 :الترجمة:
( .)3335والتقريب له :الترجمة.)2458( :
 70حديث الصحابي أبي موسى األشعري  :أخرجه الطبري في تاريخ األمم والملوك.26/3 :
 71حديث الصحابي معاوية بن أبي سفيان :أخرجه الطبري في تاريخ األمم والملوك.239/3 :
وأخرجه الطبري :176/3 :من حديث زياد بن أبيه األمير ابن سمية من كالمه .قال الحافظ ابن حجر في لسان
الميزان/2 :الترجمة( :)1971( :زياد بن أبيه األمير ال يعرف له صحبة مع أنه ولد عام الهجرة ،قال ابن
زياد في الضعفاء :ظاهر أحواله المعصية ،وقد أجمع أهل العلم على ترك االحتجاج بمن كان كذلك ،قال ابن
عساكر :لم ير النبيوأسلم في عهد أبي بكر ،وولي العراق لمعاوية).

201

Al-Ja>mi‘ah, Vol. 48, No. 1, 2010 M/1431 H

>‘Amma>r Ja>sim Muh}ammad al-‘Ubaydi

عباس إال من هذا الوجه.
الدراسة االستقرائية النقدية :روي الحديث من أربعة طرق عن أربعة من الصحابة.
الطريق األول :من حديث الصحابي ابن عباسمرفوعاً( ،وهو حديث الدراسة).
ٌ
غريب من أول السند إلى منتهاه ،فقد رواه الطبراني (في األوسط،
والحديث من هذا الطريق
والصغير) بهذا اإلسناد الذي َت َف َّر َد به .وفي سند الحديث عبداهلل بن بديل بن ورقاء الخزاعي،
قال عنه ابن معين( :صالح) ،73وذكره ابن حبان في الثقات ،74وقال ابن عدي( :له ما ينكر
عليه الزيادة في متن أو إسناد) 75.وقال الذهبي( :صويلح الحديث ،له ما ينكر) ،76وقال الحافظ
77
ٌ
(صدوق ي ُ
ُخطئ).
ابن حجر:
ً 78
الطريق الثاني :من حديث أنس بن مالك مرفوعا .دار الحديث على أنس بن مالك.
72

 72حديث الصحابي عبداهلل بن عباس :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط :من
اسمه إسحاق/3 :ح( ،)3030واستغربه ،وفي المعجم الصغير :باب من اسمه إسحاق/1 :ح( ،)280وقال:
(لم يروه عن الزهري ،عن عبيداهلل بن عبداهلل ،عن ابن عباس إال ابن بديلَ ،ت َف َّر َد به أبو عامر العقدي ،ورواه
سائر أصحاب الزهري ،عن الزهري ،عن أنس ،وعن الزهري ،عن عطاء بن يزيد الليثي ،عن أبي أيوب
األنصاري ،وعطاء بن يزيد الذي روى عنه الزهري؛ هو عطاء بن يزيد الليثي ،ثم الجندعي ،رواه أيضا عن
أبي أيوب األنصاري ،وعن أبي سعيد الخدري ،ورواه عنه هالل بن ميمون).
 73الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي/5 :الترجمة.)68( :
 74الثقات البن حبان البستي/7 :الترجمة.)8821( :
 75الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي الجرجاني/4 :الترجمة.)1020( :
 76الكاشف للذهبي/1 :الترجمة.)2642( :
ٌ
(صدوق يُخطيءُ).
 77التقريب للحافظ ابن حجر:)3224( :
 78حديث الصحابي أنس بن مالك  :أخرجه اإلمام مالك في الموطأ :في حسنن الخلق :باب ما جاء في
المهاجرة :ح( .)1615والطيالسي في مسنده :فيما أسند أنس بن مالك األنصاري  :الزهري عن أنس :ح(.)2091
واإلمام أحمد :في مسند المكثرين من الصحابة :في مسند أنس بن مالك  :ح(-13202-13075-12094
 .)14048-13965-13378-13203والحميدي في مسنده :في أحاديث أنس بن مالك /2 :ح(.)1183
والبخاري :في األدب :باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر :ح( ،)5718وفي باب الهجرة :ح( ،)5726وفي
األدب المفرد له :في الهجر والشحناء :باب هجرة المسلم :ح( .)398ومسلم :في البر والصلة واآلداب :باب
تحريم التحاسد والتباغض والتدابر :ح( ،)2559-2558وفي باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش
ونحوها :ح( ،)2563وفي باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله :ح( .)2564وأبو
داود :في األدب :باب فيمن يهجر أخاه المسلم :ح( .)4910والترمذي :في البر والصلة :الحسد/4 :ح(،)1935
ٌ
صحيح) .وأبو يعلى الموصلي في مسنده :في بقية مسند أنس :ح( ،)3261وفي الزهري عن أنس:
(حسن
وقال:
ٌ
ح( ،)3612-3550-3549وفي حميد الطويل عن أنس بن مالك :ح( .)3771وابن حبان في صحيحه (في
اإلحسان) :في الحظر واإلباحة :باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين المسلمين:
ح( .)5660والبيهقي في الكبرى :في الشهادات :باب شهادة أهل العصبية/10 :ح( ،)20850وفي األربعين
الصغرى له :الباب السادس والثالثون :في التواصل والتحابب وما ينهى عنه من التقاطع والتحاسد والتدابر
واالغتياب :ح( .)104-103وابن عساكر في تاريخ دمشق ،275/11 :الترجمة.)1073( :

Al-Ja>mi‘ah, Vol. 48, No. 1, 2010 M/1431 H

202

>Mafhu>m al-H{adi>th al-Ghari>b ‘ind al-T|abra>ni

رواه عنه ثالثة رواة؛ حميد الطويل(عند أبي يعلى) ،79وقتادة بن دعامة السدوسي (عند اإلمام
ِّ
الزهري شعيب بن أبي حمزة (عند اإلمام
أحمد ،ومسلم ،وأبي يعلى) ،80والزهري .ورواه عن
أحمد ،البخاري ،والبيهقي) ،81وزكريا بن إسحاق المكي ،وابن جريج (كالهما؛ عند اإلمام
أحمد) ،82واإلمام مالك (في الموطأ ،وعند البخاري ،وأبي داود ،وابن حبان) ،83ومحمد بن
عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب ،وزمعة بن صالح الجندي (كالهما عند
الطيالسي) ،84ومحمد بن الوليد الزبيدي ،ويونس بن يزيد بن أبي النجاد اإليلي (كالهما عند
مسلم) ،85وسفيان بن ُعيينة (عند الطيالسي ،والحميدي ،واإلمام أحمد ،ومسلم ،والترمذي،
وأبي يعلى) ،86ومعمر بن راشد (عند اإلمام أحمد ،ومسلم ،والبيهقي) ،87وعبدالرحمن بن
 79أخرجه من هذا الطريق :أبو يعلى الموصلي في مسنده :في بقية مسند أنس :حميد الطويل عن
أنس بن مالك :ح(.)3261
 80أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أنس بن مالك :
ح( .)14048-13965-13202ومسلم :في البر والصلة واآلداب :باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر:
ح( .)2559وأبو يعلى في مسنده :في بقية مسند أنس :ح(.)3261
 81أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد :ح(-13202-13075-12094-8707-7862-7713
 .)14048-13965-13378-13203والبخاري :في األدب :باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر :ح(.)5718
والبيهقي في الكبرى :في الشهادات :باب شهادة أهل العصبية/10 :ح( ،)20850وفي األربعين الصغرى له:
في الباب السادس والثالثين :في التواصل والتحابب وما ينهى عنه من التقاطع والتحاسد والتدابر واالغتياب:
ح(.)104
82
أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أنس بن
مالك  :ح(.)13203
 83أخرجه من هذا الطريق :اإلمام مالك في الموطأ :في حسن الخلق :باب ما جاء في المهاجرة:
ح( .)1615والبخاري :في األدب :باب الهجرة :ح( ،)5726وفي األدب المفرد :في الهجر والشحناء :باب
هجرة المسلم :ح( .)398وأبو داود :في األدب :باب فيمن يهجر أخاه المسلم :ح( .)4910وابن حبان في
صحيحه (في اإلحسان) :في الحظر واإلباحة :باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر
بين المسلمين :ح(.)5660
 84أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :فيما أسند أنس بن مالك األنصاري  :ح(.)2091
 85أخرجه من هذا الطريق :مسلم :في البر والصلة واآلداب :باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر:
ح(.)2559
 86أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :فيما أسند أنس بن مالك األنصاري  :ح(.)2091
واإلمام أحمد :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أنس بن مالك  :ح( .)12094والحميدي في مسنده:
في أحاديث أنس بن مالك /2 :ح( .)1183ومسلم :في البر والصلة واآلداب :باب تحريم التحاسد والتباغض
ٌ
صحيح) .وأبو يعلى
(حسن
والتدابر :ح( .)2559والترمذي :في البر والصلة :الحسد/4 :ح( ،)1935وقال:
ٌ
في مسنده :في بقية مسند أنس :الزهري عن أنس :ح(.)3550-3549
 87أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أنس بن
مالك  :ح( .)13075ومسلم :في البر والصلة واآلداب :باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر :ح(.)2559

203

Al-Ja>mi‘ah, Vol. 48, No. 1, 2010 M/1431 H

>‘Amma>r Ja>sim Muh}ammad al-‘Ubaydi

إسحاق (عند أبي يعلى)( ،88كلهم؛ أحد عشر راوياً) ،عنه ،به ،مرفوعاً.
الطريق الثالث :من حديث خالد بن زيد بن كليب الخزرجي مرفوعاً ،به 89.رواه
الزهري (عند ابن أبي شيبة ،والطبراني ،وابن حبان) ،90وسليمان بن عطاء بن يزيد (عند
الطبراني)( ،91كالهما) ،عن عطاء بن يزيد الجندعي ،عن خالد بن زيد بن كليب الخزرجي
مرفوعاً ،به.
الطريق الرابع :من حديث أبي هريرة مرفوعاً به .رواه أبو صالح ذكوان السمان
(عند اإلمام أحمد ،والبخاري ،والطبراني ،والبيهقي) ،92وعبدالرحمن بن هرمز األعرج
(عند اإلمامين؛ مالك ،وأحمد ،والحميدي ،والبخاري ،ومسلم ،وأبي داود ،والترمذي ،وابن
حبان ،والبيهقي ،والقضاعي) ،93وأبو سعيد مولى عامر بن كريز (عند اإلمام أحمد ،وعبد
والبيهقي في األربعين الصغرى :في الباب السادس والثالثين :في التواصل والتحابب وما ينهى عنه من التقاطع
والتحاسد والتدابر واالغتياب :ح(.)104
 88أخرجه من هذا الطريق :أبو يعلى الموصلي في مسنده :في بقية مسند أنس :ح(.)3612
 89حديث الصحابي أبي أيوب األنصاري  :أخرجه ابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في
الحظر واإلباحة :باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين المسلمين :ح(.)5670
والطبراني في الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3974-3957
 90أخرجه من هذا الطريق :أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف في األحاديث واآلثار :في األدب :ماال
ينبغي من هجران الرجل أخاه/5 :ح( .)25368والطبراني في المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح( .)3957وابن
حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الحظر واإلباحة :باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر
والتهاجر بين المسلمين :ح(.)5670
 91أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الخاء/4 :ح(.)3974
 92أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في منسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي هريرة
 :ح( .)10223والبخاري في األدب المفرد :في الهجر والشحناء :باب هجرة المسلم :ح( .)400والطبراني
في المعجم الصغير :باب الميم :من اسمه محمد/2 :ح( ،)1013وقال( :لم يروه عن األعمش إال إبراهيم بن
طهمان) .والبيهقي في السنن الكبرى :في الشهادات :باب شهادة أهل العصبية/10 :ح(.)20849
 93أخرجه من هذا الطريق :اإلمام مالك في الموطأ :في حسن الخلق :باب ما جاء في المهاجرة:
ح( .)1616واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي هريرة  :ح(-7845-7333
 .)10712-10002والحميدي :في جامع أبي هريرة :باب في األقضية/2 :ح( .)1086والبخاري :في النكاح:
باب ال يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع :ح( ،)4849وفي األدب :باب( :يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا) (الحجرات :)12 :ح( ،)5719وفي األدب المفرد له :في
آداب عامة :باب الظن :ح( .)1287ومسلم في البر والصلة واآلداب :باب تحريم الظن والتجسس والتنافس
والتناجش ونحوها :ح( .)2563وأبو داود :في األدب :باب في الظن :ح( .)4917والترمذي :في البر والصلة:
ٌ
صحيح) .وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الحظر واإلباحة:
(حسن
ظن السوء :ح( ،)1988وقال:
ٌ
باب االستماع المكروه وسوء الظن والغضب والفحش :ح( .)5687والبيهقي في السنن الكبرى :في اإلقرار:
باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه/6 :ح( ،)11239وفي النكاح 23 ( :باب ال يخطب الرجل على خطبة
أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك/7 :ح( ،)13813وفي األشربة
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بن حميد ،ومسلم ،والبيهقي ،والقضاعي) ،94وعبدالرحمن بن يعقوب الجهني (عند مسلم)،95
وهمام بن منبه (في صحيفته ،وعند اإلمام أحمد ،والبخاري) ،96وطاوس بن كيسان (عند
اإلمام أحمد ،والبخاري) ،97وحيان بن بسطام الهذلي (عند الطيالسي ،واإلمام أحمد) ،98وأبو
سلمة عبداهلل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عند البخاري) ،99وصالح بن نبهان مولى
التوأمة ،والوليد بن رباح الدوسي ،وعبدالرحمن بن أبي عمرة ،ومحمد بن زياد الجمحي،
(أربعتهم؛ عند اإلمام أحمد)( ،100جميعهم؛ اثنا عشر راوياً) ،عن أبي هريرة مرفوعاً.
فالحديث رواه الحفاظ من أصحاب الزهري عنه ،عن أنس بن مالك ،وعنه ،عن عطاء بن
يزيد ،عن أبي أيوب األنصاري ،ورواه عبداهلل بن بديل بن ورقاء وهو يخطيء ،وله مناكير،
ٌ
ضعيف إذا انفرد فكيف
مع صدقه وصالحه ،وخالف رواية الثقات عن الزهري ،فحديثه
ٌ
ضعيف من هذا الطريق ،وهذا مفهوم الغرابة عند
به إذا خالف من هو أوثق منه ،فالحديث
الطبراني ،واهلل تعالى أعلم.
الحديث الخامس :قال الطبراني :حدثنا علي بن الحسين الصوفي البغدادي قال :نا
يوسف بن واضح قال :نا قدامة بن شهاب ،عن برد بن سنان ،عن عبدة بن أبي لبابة ،عن
ْر ٍةَ ،ف َذ َك َر َذلِ َك لِ ُع َمرَ ،ف َق َ
الُ :ه ِد َ
َي بن َم ْعبَد؛ (أنَّه َ
يت
زر بن حبيش ،عن ُ
أه َّل ِب َح ٍج َو ُعم َ
الصب ِّ
والحد فيها :باب ما جاء في النهي عن التجسس/8 :ح( ،)17400وفي الشهادات :باب شهادة أهل العصبية:
/10ح( .)20848والقضاعي في مسند الشهاب/2 :ح(.)959
 94أخرجه من هذا الطريق :عبد بن حميد في مسنده :من مسند أبي هريرة  :ح( .)1442واإلمام
أحمد في منسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي هريرة  :ح( .)8707-7713ومسلم في البر
والصلة واآلداب :باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها :ح( .)2564والبيهقي في السنن
الكبرى :في الغصب :باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق/6 :ح( ،)11276وفي الحدود :باب ما
جاء في تحريم القذف/8 :ح( .)16906والقضاعي في مسند الشهاب/2 :ح(.)939
 95أخرجه من هذا الطريق :مسلم في البر والصلة واآلداب :باب تحريم الظن والتجسس والتنافس
والتناجش ونحوها :ح(.)2563
 96أخرجه من هذا الطريق :همام بن منبه في صحيفته :ح( .)6واإلمام أحمد في مسنده :في مسند
المكثرين من الصحابة :مسند أبي هريرة  :ح( .)8100والبخاري :في األدب :باب ما ينهى عن التحاسد
والتدابر :ح( ،)5717وفي األدب المفرد :في الهجر والشحناء :باب الشحناء :ح(.)410
 97أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي هريرة
 :ح( .)10962-8485والبخاري :في الفرائض :باب تعليم الفرائض :ح(.)6345
 98أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :حيان عن أبي هريرة  :ح( .)2533واإلمام أحمد
في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي هريرة  :ح(.)10962-10379-8485
 99أخرجه من هذا الطريق :البخاري في األدب المفرد :في الجر والشحناء :باب الشحناء :ح(.)408
 100أخرجه من هذه الطرق :اإلمام أحمد في منسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي
هريرة  :ح(.)10064-9762-10256-9109-7862
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لِ ُسنَّ ِة َنب َ
يك .لم يرو هذا الحديث عن برد بن سنان إال قدامة بن شهاب ،وخالف بر ُد بن سنان
ِ
َ
سفيان بن ُعيَينةَّ ،
َ
َ
سفيان بن عيينة رواه عن عبداهلل بن أبي عامر ،عن أبي وائل ،عن
ألن
101
ٌ
غريب عن زر.
الضبي ،فإن كان برد حفظه فهو
َي بن ُم ْعبَد التَّ ْغلِبي ُ
الكوفي .رواه
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على ُ
الصب ِّ
ِ
َي بن ُم ْعبَد
عنه أربعة رواة من أربعة طرق :الطريق األول :رواه إبراهيم النخعي ،عن ُ
الصب ِّ
التَّ ْغلِبي ُ
َي
الكوفي ،موقوفاً 102به 103.الطريق الثاني :رواه عامر بن شراحيل الشعبي ،عن ُ
الصب ِّ
ِ
بن ُم ْعبَد التَّ ْغلِبي ُ
الكوفي ،موقوفاً به 104.الطريق الثالث :رواه أبو وائل شقيق بن سلمة ،وعمرو
ِ
105
ً
ُ
َّ
ْ
َي بن ُم ْعبَد التغلِِبي الكوفي ،موقوفا به .الطريق الرابع :رواه
بن مرة (كالهما) ،عن ُ
الصب ِّ
106
أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي القرشي المخزومي موالهم (عند النسائي)  ،وسليمان
بن مهران األعمش (عند الطيالسي ،واإلمام أحمد ،وابن ماجه ،والطحاوي ،والطبراني،
والبيهقي) ،107وأبو َعتَّاب منصور بن المعتمر السلمي الكوفي (عند الطيالسي ،وأبي داود،
 101حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط:
فيمن اسمه علي/4 :ح( ،)3781واستغربه ،وفي المعجم الصغير له :في حرف العين :من اسمه علي :ح(،)531
وقال( :لم يروه عن برد إال قدامة ،وال عن قدامة إال يوسفَ ،ت َف َّر َد ِب ِه علي) ،وفي مسند الشاميين له :برد عن
عبدة بن أبي لبابة/1 :ح( .)399والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :حرف الحاء من آباء العليين،394/11 :
الترجمة.)6273( :
 102هذا الحديث موقوف حكمه حكم المرفوع .قال بدر الدين أبو عبداهلل محمد بن جمال الدين الزركشي
في النكت على مقدمة ابن الصالح( :438/1 :ألن قوله( :من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي
محتمل) .وقال محمد بن إسماعيل األمير الحسني الصنعاني في توضيح األفكار( :266/1 :فقول الصحابي
السنة كذا له حكم المرفوع على الصحيح).
 103أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أبو حنيفة النعمان في مسنده :في الحج :ح(.)34
 104أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط :فيمن اسمه الهيثم/9 :ح( ،)9413وقال:
(لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إال عيسى بن المسيب ،وال عن عيسى إال عمر بن أيوبَ ،ت َف َّر َد ِبه ال َفضل
بن إسحاق).
 105أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط :فيمن اسمه الهيثم/8 :ح( ،)8260وقال( :لم
يرو هذا الحديث عن الحكم ،وحماد إال سليمان بن أبي داود ،وال عن سليمان إال هارونَ ،ت َف َّر َد ب ِه علي بن حرب).
 106أخرجه من هذا الطريق :النسائي في السنن الكبرى :في الحج :القران/2 :ح( ،)3701وفي
المجتبى له :في مناسك الحج :ال ِق ِران :ح(.)2721
 107أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :في اإلفراد :ح( .)58واإلمام أحمد في مسنده :في
مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر بن الخطاب  :ح( .)254وابن ماجه :في المناسك :باب من قرن
الحج والعمرة :ح( .)2970والطحاوي في شرح معاني اآلثار :في مناسك الحج :باب ما كان النبيبه محرما في
حجة الوداع/2 :ح( .)3412-3411-3410-3404والطبراني في المعجم األوسط/2 :ح( .)1725والبيهقي
في الكبرى :في الحج :جماع أبواب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها :باب جواز القرآن؛ وهو الجمع
بين الحج والعمرة بإحرام واحد/4 :ح(.)8556
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والنسائي ،والطحاوي ،وابن خزيمة ،والبيهقي) ،108وسيار بن أبي سيار العنزي (عند اإلمام
أحمد) ،109وحبيب بن حسان (عند الطبراني) ،110وعاصم بن أبي النجود الكوفي (عند
ابن أبي شيبة ،والطحاوي) ،111والحكم بن عتيبة الكندي (عند الطيالسي ،واإلمام أحمد،
والطحاوي) ،112وأبو يحيى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي( ،عند الطحاوي) ،113وأبو
القاسم عبدة بن أبي لبابة األسدي موالهم البزاز الكوفي (عند اإلمام أحمد ،والحميدي ،وابن
ماجه ،والطحاوي ،وابن حبان ،وابن عبدالبر)( ،114تسعتهم) ،عن أبي وائل شقيق بن سلمة
َي بن ُم ْعبَد ،عن عمر بن الخطاب ،موقوفاً ،به .ورواه عن عبدة،
األسدي الكوفي ،عن ُ
الصب ِّ
األوزاعي (عند الطحاوي) ،115وسفيان بن ُعيينة الهاللي (عند اإلمام أحمد ،والحميدي ،وابن
 108أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :في اإلفراد :ح( .)58وأبو داود :في المناسك:
باب في اإلقران :ح( .)1799-1798وابن ماجه :في المناسك :باب من قرن الحج والعمرة :ح(.)2970
والنسائي في الكبرى :في الحج :القران/2 :ح( ،)3700-3699وفي المجتبى له :في مناسك الحج :القران:
ح( .)2720-2719والطحاوي في شرح معاني اآلثار :في مناسك الحج :باب ما كان النبيبه محرما في حجة
الوداع/2 :ح( .)3405-3404وابن خزيمة في صحيحه :في المناسك :جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها
وسننها وفضائلها :باب ذكر البيان أن العمرة فرض و أنها من اإلسالم كالحج سواء إال أنها تطوع غير فريضة
عل ما قال بعض العلماء/2 :ح( .)3069والبيهقي في الكبرى :في الحج :جماع أبواب ما يجزئ من العمرة
إذا جمعت إلى غيرها :باب القارن يهريق دماً/4 :ح(.)8565
 109أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر
بن الخطاب  :ح(.)227
 110أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط :في من بقية من أول اسمه ميم :من اسمه
موسى/2 :ح( ،)8301وقال( :لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن حسان إال سعيد بن مسلمةَ ،ت َف َّر َد به بشر بن خالد).
 111أخرجه من هذا الطريق :أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف في األحاديث واآلثار :في الحج:
فيمن قرن بين الحج والعمرة/3 :ح( .)14289والطحاوي في شرح معاني اآلثار :في مناسك الحج :باب ما
كان النبيبه محرما في حجة الوداع/2 :ح(.)3407
 112أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :في اإلفراد/1 :ح( .)59اإلمام أحمد في مسنده :في
مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر بن الخطاب  :ح( .)379-83والطحاوي في شرح معاني اآلثار:
في مناسك الحج :باب ما كان النبيبه محرما في حجة الوداع/2 :ح(.)3409-3408
 113أخرجه من هذا الطريق :الطحاوي في شرح معاني اآلثار :في مناسك الحج :باب ما كان النبيبه
محرما في حجة الوداع/2 :ح(.)3406
 114أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر
بن الخطاب  :ح( .)169والحميدي في مسنده :في أحاديث عمر بن الخطاب عن رسول اهلل/1 :ح( .)18وابن
ماجه :في المناسك :باب من قرن الحج والعمرة :ح( .)2970والطحاوي في شرح معاني اآلثار :في مناسك الحج:
باب ما كان النبيبه محرما في حجة الوداع/2 :ح( .)3403وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الحج:
باب القران :ح( .)3911-3910وابن عبدالبر في االستذكار :في الحج :القسم األول :باب إفراد الحج.63/4 :
 115أخرجه من هذا الطريق :الطحاوي في شرح معاني اآلثار :في مناسك الحج :باب ما كان النبيبه
محرما في حجة الوداع/2 :ح(.)3403
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ماجه ،وابن حبان ،وابن عبدالبر) 116.ورواه مسدد بن مسرهد ،وعبيداهلل بن عمر القواريري
(كالهما عند ابن حبان) ،117واإلمام أحمد (في مسنده) ،118وأبو بكر بن أبي شيبة ،وهشام بن
عمَّار (كالهما عند ابن ماجه) ،119والحميدي (في مسنده ،وعند ابن عبدالبر)( ،120خمستهم)،
َي بن ُم ْعبَد التَّ ْغلِبي ُ
الكوفي ،عن عمر
عن سفيان بن ُعيينة ،عن شقيق بن سلمة ،عن ُ
الصب ِّ
ِ
121
بن الخطاب ،موقوفاً ،به .ورواه برد بن سنان الدمشقي (وحده) ،عن عبدة بن أبي لبابة،
َي بن معبد التغلبي الكوفي ،عن عمر بن الخطاب  ،موقوفاً،
عن زر بن حبيش ،عن ُ
الصب ّ
122
به (عند الطبراني ،والخطيب البغدادي) .فوهم به برد بن سنان الدمشقي ،وخالف من هو
أوثق منه؛ سفيان بن ُعيينة ،واألوزاعي ،وأشار إلى وهمه الحميدي فقال( :ثنا سفيان :ثنا
عبدة بن أبي لبابة حفظناه منه غير مرة قال :سمعت شقيق بن سلمة كثيراً ما يقول :ذهبت أنا
َ 123
ومسروق إلى الصبي بن معبد نستذكره :هذا الحديث فقال الصبي :الحديث).

 116أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر
بن الخطاب  :ح( .)169والحميدي في مسنده :في أحاديث عمر بن الخطاب عن رسول اهلل/1 :ح( .)18وابن
ماجه :في المناسك :باب من قرن الحج والعمرة :ح( .)2970وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الحج:
باب القران :ح( .)3911-3910وابن عبدالبر في االستذكار :في الحج :القسم األول :باب إفراد الحج.63/4 :
 117أخرجه من هذا الطريق :ابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الحج :باب القران :ح(-3910
.)3911
 118أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر
بن الخطاب  :ح(.)169
 119أخرجه من هذا الطريق :ابن ماجه :في المناسك :باب من قرن الحج والعمرة :ح(.)2970
 120أخرجه من هذا الطريق :الحميدي في مسنده :في أحاديث عمر بن الخطاب عن رسول اهلل:
/1ح( .)18وابن عبدالبر في االستذكار :في الحج :القسم األول :باب إفراد الحج.63/4 :
 121قال الذهبي في ميزان االعتدال/1 :الترجمة( :)1145( :وثقه ابن معين ،والنسائي ،وضعفه ابن
ليس بالمتين ،وقال مرةَ :
كان صدوقاً قدرياً .وقال أبو زرعة :ال بأس به) ،وقال في
المديني ،وقال أبو حاتمَ :
الكاشف/1 :الترجمة( :)550( :وثقه جماعة ،وضعفه علي) ،وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة:
ٌ
(صدوق ،رمي بالقدر).
(:)653
122
أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الصغير :في حرف العين :من اسمه علي:
ح( ،)531وقال( :لم يروه عن برد إال قدامة ،وال عن قدامة إال يوسفَ ،ت َف َّر َد ِب ِه علي) ،وفي مسند الشاميين
له :برد عن عبدة بن أبي لبابة/1 :ح( .)399والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :حرف الحاء من آباء العليين:
 ،394/11الترجمة.)6273( :
 123مسند الحميدي :في أحاديث عمر بن الخطاب عن رسول اهلل ،11/1 :ح(.)18
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وقال الطبراني( :لم يروه عن برد إال قدامة ،124وال عن قدامة إال يوسفَ ،ت َف َّر َد به
129
علي) )125(.ومثل ذلك قال الدارقطني ،126وابن عبد البر ،127والزيلعي ،128وابن كثير.
ُ
ٌ
ضعيف من هذا الطريق الذي ساقه منه .وللحديث شواهد متعددة؛ من حديث
الحديث
فسند
عبداهلل بن عباس ،130وأنس بن مالك ،131وجابر بن عبداهلل ،132والسيدة عائشة .133فهو أبعد
ما يكون عن غرابة اإلسناد ،وهذا يعني أن مفهوم الغرابة عنده هو الضعف من الطريق الذي
ساقه منهَّ ،
وأن الطبراني ال يعتد بالشواهد في التحسين ،واهلل تعالى أعلم.
الحديث السادس :قال الطبراني :حدثنا محمد بن يحيى :ثنا القاسم بن دينار :نا حسين
ُسيِّب ،عن أبي هريرة؛
بن علي الجعفي :ثنا سفيان بن عيينة :ثنا ابن جدعان ،عن سعيد بن الم َ
ُ
ً
الر ُجلَ ،ر َّد أبو ب ْ
َكر ِع ْن َد النَّبيِّ َوأبُو ب ْ
ْ
َّ
(أن َر ُجلاَ ً َك َ
َك ٍر َكلِ َمة،
ان ي ُ
َك ٍر َسا ِك ٌتَ ،فلَمَّا َس َك َت َ
ِ
َس ُّب أبَا ب ٍ
ْ
َكر َف َق َ
أو
ال يَا َر ُس ْو َل اهللِ ،ي ُ
ص ْر ُتْ ،
اع ٌدَ ،فلَمَّا َر َد ْد ُتْ ،
أو ا ْن َت َ
َس ْب ِني َوأ ْن َت َق ِ
َف َقا َم النَّ ِبيُوات َب َعه أبُو ب ٍ
الشي َ
ْت َو َق َع َّ
ْت َفلَمَّا َت َكلَّم َ
َر ُد َعلَ ْي ِه َوي َُق ْولَ :ك َذب َ
َن ْح َو َه َذا ُقم َ
ْط ُ
ْت ،قاَ َل :إنَّ ُه َك َ
انَ ،ف َك ِر ْه ُت
ان َملَ ٌك ي ُ
ْ
لس َثلاَ ث ،يَا أَبَا ب ْ
ُظلَ َم ب َم ْظلَ َم ٍة َفي ْغضي اب ِت َغا َء َو ْج ِه اهللِ إلاَّ
َك ٍرُ ،كلَّه َّ
ُن َح ٌق؛ لَي َ
أن أَ ْج َ
ْس َع ْب ٌد ي ِ
صلَ ًة إلاَّ َزا َد ُه اهللُ ِب َها َك ْث َر ًة،
أع َّز اهللُ ِب َها َن ْ
َ
ْس َع ْب ٌد ي َْف َت ُح ب َ
ص َرةَ ،ولَي َ
َاب َع ِط ْي ٍة َي ْب َت ِغي َو ْج َه اهللِ ،أَ ْو ِ
َّ
ً
ُ
ْ
لاَّ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
َاب َم ْسأل ٍة َي ْبت ِغي ِب َها كث َرة إ َزا َد ُه اهلل ِب َها ِقلة).
ْس َع ْب ٌد يَفت ُح ب َ
َولي َ
 124قدامة بن شهاب المازني البصري؛ قال ابن حبان في الثقات/9 :الترجمة( :)14964( :ربما
خالف) ،وقال الذهبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)4557( :وثق) ،وقال الحافظ ابن حجر في التقريب:
(( :.)5526صدوق).
 125ينظر :المعجم الصغير للطبراني ،320/1 :ح(.)531
 126ينظر :علل الدارقطني ،164/2 :السؤال.)192( :
 127ينظر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالبر
النمري.212/8 :
 128ينظر :نصب الراية ألحاديث الهداية ألبي محمد عبداهلل بن يوسف الحنفي الزيلعي.111/3 :
 129ينظر :البداية والنهاية إلسماعيل بن عمر بن كثير :ذكر حجة من ذهب إلى أنَّه عليه السالم كان
قارناً.129-128/5 :
 130حديث الصحابي عبد اهلل بن عباس :أخرجه البخاري :في الشركة :باب االشتراك في الهدي
والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى :ح( .)2371ومسلم :في الحج :باب جواز العمرة في
أشهر الحج :ح(.)1240
 131حديث الصحابي أنس بن مالك  :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :ح(.)12470
 132حديث الصحابي جابر بن عبداهلل  :أخرجه البخاري :ح(-1693-1568-1495-1493-1482
 .)6933-6803-4095-2371ومسلم :ح(.)1240
 133حديث السيدة عائشة :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :في باقي مسند األنصار :حديث السيدة
عائشة :ح(.)26136-24122
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لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إال سفيان بن عيينة ،وال رواه عن سفيان إال حسين
الجعفيَ ،ت َف َّر َد به القاسم ،ورواه الناس عن ابن عيينة ،عن ابن عجالن ،عن سعيد المقبري،
134
ٌ
حديث علي بن زيد.
غريب من
عن أبي هريرة ،فإن كان حسين الجعفي حفظه فهو
ِ
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على أبي هريرة  .رواه عنه ثالثة رواة
من ثالثة طرق:
الطريق األول :رواه سفيان بن ُعيينة الهاللي (عند أبي داود) ،135وأبو سعيد يحيى
سعيد بن فروخ القطان البصري األحول (عند اإلمام أحمد ،والبيهقي ،والقضاعي) ،136وأبو
محمد صفوان بن عيسى القرشي الزهري البصري( ،137ثالثتهم) ،عن محمد بن عجالن
ْر َة ،مرفوعاً ،به .وهذا
القرشي ،138عن أبي سهل َس ِعيد بن أبي سعيد المقبريَ ،ع ْن أَِبي ُه َري َ
ٌ
ضعيف
الطريق مما رواه ابن عجالن عن سعيد المقبري ،عن أبي هريرة ،فوه َم به ،فالحديث
من هذا الطريق.
الطريق الثاني :رواه عيسى بن حماد ،عن الليث بن سعد ،عن سعيد المقبري ،عن
ً
مرسال ،به (عند أبي داود) 139.وهذا
ُسيِّب ،عن النبي،
بشير بن المحرر ،عن سعيد بن الم َ
ً
ٌ
ضعيف.
مرسال ،وهو
الطريق رواه الليث بن سعد

 134حديث الصحابي أبي هريرة  :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط:
/7ح(.)7239
 135أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :باب في االنتصار :ح(.)4897
 136أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند أبي
هريرة  :ح( .)9622والبيهقي في السنن الكبرى :في الشهادات :جماع أبواب من تجوز شهادته ومن ال تجوز
من األحرار البالغين العاقلين المسلمين :باب شهادة أهل العصبية/10 :ح( .)20885والقضاعي في مسند
الشهاب :ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر فاستغنوا/2 :ح(.)820
ُخ َّر َجاً
 137أشار إليه أبو داود في سننه :في كتاب األدب :باب في االنتصار :ح( .)4896ولم أجده م َ
فيما بين يدي من المصادر.
 138قال ابن حجر بالتهذيب/9 :الترجمة( :)566( :قال يحيى القطان :عن ابن عجالن ،كان سعيد
المقبري يحدث ،عن أبي هريرة ،وعن أبيه ،عن أبي هريرة ،وعن رجل ،عن أبي هريرة فاختلطت عليه،
ٌ
(صدوق ،إال أنه اختلطت عليه أحاديث
فجعلها كلها عن أبي هريرة) ،وقال في التقريب :الترجمة:)6136( :
أبي هريرة).
 139أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :ح( .)4896والبيهقي في شعب اإليمان :)44( :باب في تحريم
أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها :فصل فيما ورد من األخبار في التشديد على من اقترض من
عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره/5 :ح(.)6669
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الطريق الثالث :رواه محمد بن يحيى ،عن أبي محمد القاسم بن زكريا بن دينار
القرشي الطحان ،140عن أبي عبداهلل الحسين بن على بن الوليد الكوفي المقرئ ،141عن سفيان
بن عيينة ،عن علي بن زيد بن عبداهلل بن زهير بن عبداهلل بن جدعان التيمي البصري ،عن
ُسيِّب ،عن أبي هريرة ،مرفوعاً ،به (عند الطبراني) 142.وهذا الطريق وه َم به
سعيد بن الم َ
الحسين الجعفي على جاللته ،فرواه عن ابن ُعيينة ،عن ابن جدعان ،عن ابن المسيب ،عن
أبي هريرة ،به .ورواه الحفاظ عن ابن عجالن ،عن المقبري ،عن أبي هريرة ،فرواه سفيان
بن ُعيينة الهاللي ،ويحيى بن سعيد القطان ،وصفوان بن عيسى القرشي الزهري ،فخالف
الحسين بن علي الجعفي الثقات فروايته شاذة ،ألنَّها رواية الثقة مخالفة لما رواه الثقات ،ولو
143
ٌ
ضعيفَّ ،
ألن فيه علي بن زيد بن جدعان.
حفظ الحسين الجعفي هذا اإلسنا َد فهو إسنا ٌد
ٌ
ضعيف من هذا الطريق أيضاً ،وهذا سبب استغراب الطبراني له،
فسند الحديث
واهلل تعالى أعلم.
الحديث السابع :قال الطبراني :حدثنا محمد بن أبان :ثنا علي بن حسان العطار:
ثنا يحيى بن سعيد القطان :ثنا قرة بن خالد ،عن إسماعيل بن كثير ،عن عاصم بن لقيط بن
َ
ٌ
وصاحب له يطلبان النبيَفلم يجداه،
عائشة هو
صبرة ،عن أبيه وافد بني المنتفق؛ (أنَّه أتى
فأطعمتنا عائشة غداء تمراً وعصيد ًة ،فلم يلبث أن جاء النبييتقلع يتكفأ ،قال :طعمتما ؟ ،قلنا:
نعم ،قلت :يا رسول اهلل ،الصالة ،قال :أسبغ الوضوء ،وخلل األصابع ،وبالغ في االستنشاق،
إال أن تكون صائماً ،قلت :يا رسول اهلل ،إن لي امرأ ًة ،وذكر من بذائها ،قال :طلقها ،قلت:
إنها ذات صحبة ،وولد ،قال :فعظها إن يكن فيها خير فستفعل ،وال تضرب ظعينتك ضربك
أميتك ،فبينا نحن كذلك إذ رفع راعي الغنم على يديه في الراح سخلة ،قال :أولت ،قال:
 140قال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل/7 :الترجمةٌ :)631( :
(شيخ كان بالكوفة) .وذكره
ابن حبان في الثقات/9 :الترجمة .)14947( :وقاال؛ المزي في تهذيب الكمال/23 :الترجمة،)4789( :
والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب/5 :الترجمة( :)571( :قال النسائي :ثقة) ،وقال في التقريب :الترجمة:
(( :)5459ثقة).
 141قال الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)1098( :قال أحمد :ما رأيت أفضل منه ،ومن سعيد بن
عامر ،وقال يحيى بن يحيى :إن بقي أح ٌد من األبدال فحسين الجعفي) .وقال الحافظ ابن حجر في التقريب:
الترجمةٌ :)1335( :
(ثقة عاب ٌد).
 142أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط/7 :ح(.)7239
 143ذكره ابن حبان في المجروحين/2 :الترجمة( :)673( :كان شيخا جليال وكان يهم في األخبار
ويخطء في اآلثار حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق ترك االحتجاج
به) .والذهبي :في الكاشف/2 :الترجمة( :)3916( :أح ُد الحفاظ ،وليس بالثبت ،قال الدارقطني :ال يزال عندي
فيه لين ،قال منصور بن زاذان :لما مات الحسن قلنا البن جدعان اجلس مجلسه ) .وقال الحافظ ابن حجر في
التقريب :الترجمة( :)4734( :ضعيف).
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نعم ،قال :ماذا ،قال :بهمة ،قال :اذبح مكانها شاة ،ثم أقبل علي ،فقال :ال تحسبن ،ولم يقل ال
تحسبن أنَّا إنما ذبحناها من أجلك ،إن لنا غنماً مائة ،ال نحب أن تزيد عليها ،إذا ولد الراعي
بهمة أمرناه فذبح مكانها شاة).
لم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إال يحيى بن سعيدَ ،ت َف َّر َد به علي بن حسان ،فإن
غريب من حديث قرة بن خالدَّ ،
ٌ
ألن غير علي بن حسان رواه
كان علي بن حسان حفظه فهو
144
عن يحيى بن سعيد ،عن ابن جريج ،عن إسماعيل بن كثير.
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على أبي هاشم إسماعيل بن كثير الحجازي
المكي .رواه عنه أربعة رواة؛ (داود بن عبدالرحمن العطار ،وسفيان الثوري ،وأبو محمد
يحيى بن سليم القرشي الطائفي المكي الحذاء ،وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج) ،من أربعة
ً
مطوال كما سقناه من حديث الدراسة ،وروي مرة أخرى مختصراً:
طرق ،وقد روي الحديث
الطريق األول :رواه سعيد بن منصور ،عن داود بن عبدالرحمن العطار ،عن إسماعيل
ً 145
بن كثير ،عن عاصم بن لقيط بن صبرة ،عن أبيه ،مرفوعاً (عند الحاكم) ،مختصرا.
الطريق الثاني :رواه عبدالرزاق بن همام الصنعاني (في مصنفه ،وعند الطبراني)،146
ويحيى بن آدم( ،عند النسائي) ،147ومحمد بن يوسف الفريابي ،وأبو نعيم (كالهما عند
الطبراني) ،148ومحمد بن كثير ،والحسين بن جعفر ،وأبو أحمد الزبيري (ثالثتهم؛ عند
الحاكم) ،149ووكيع بن الجراح (عند اإلمام أحمد ،والترمذي ،والنسائي) ،150وأبو سعيد
 144حديث الصحابي لقيط بن صبرة العقيلي  :أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط:
/7ح( ،)7446وفي المعجم الكبير له :باب الالم :من اسمه لقيط/19 :ح(.)483
ً
 145أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك :في الطهارة/1 :ح( ،)524مختصرا بلفظه( :قال
رسول اهلل :إذا استنشقت فبالغ إال أن تكون صائماً ،وال تضرب ظعينتك كما تضرب أمتك).
 146أخرجه من هذا الطريق :عبدالرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه :في الطهارة :باب غسل
الرجلين/1 :ح( .)79والطبراني في المعجم الكبير :باب الالم :لقيط بن صبرة العقيلي/19 :ح( ،)481مختصراً
بلفظ( :أنَّه أتى النبيفذكر أشياء فقال النبي :أسبغ الوضوء ،وخلل األصابع ،وإذا استنثرت فأبلغ إال أن تكون
صائماً).
147
أخرجه من هذا الطريق :النسائي في المجتبى :في الطهارة :باب األمر بتخليل األصابع:
ح( ،)114مختصراً بلفظ( :قلت يا رسول اهلل ،أخبرني عن الوضوء قال :أسبغ الوضوء وبالغ في االستنشاق
إال أن تكون صائماً).
 148أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الالم :لقيط بن صبرة العقيلي:
/19ح( ،)482مختصراً بلفظ( :أتيت النبيفقال( :أسبغ الوضوء وخلل األصابع وإذا استنشقت فبالغ إال أن
تكون صائماً).
 149أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك على الصحيحين :في الطهارة/1 :ح( ،)522وفي
التفسير :قراءات النبيمما لم يخرجاه و قد صح سنده/2 :ح( ،)2915مختصراً.
 150أخرجه من هذا الطريق :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المدنيين :حديث لقيط بن صبرة
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عبدالرحمن بن مهدي العنبري اللؤلؤي (عند اإلمام أحمد)( ،151تسعتهم) ،عن سفيان بن سعيد
الثوري ،عن إسماعيل بن كثير ،عن عاصم بن لقيط بن صبرة ،عن أبيه ،مرفوعاً ،ومختصراً.
الطريق الثالث :رواه قتيبة بن سعيد (عند أبي داود ،والنسائي) ،152وسريج بن يونس
(عند ابن حبان) ،153واإلمام محمد بن إدريس الشافعي (عند البيهقي) ،154والحسين بن حريث،
وعبدالوهاب بن عبدالحكم البغدادي (كالهما؛ عند الترمذي) ،155وإسحاق بن إبراهيم الدبري
(عند النسائي ،وابن حبان) ،156والعباس بن الوليد النرسي (عند الطبراني) ،157ويحيى بن
يحيى (عند الحاكم)( ،158تسعتهم) ،عن أبي محمد يحيى بن سليم القرشى الطائفي المكي
الحذاء الخراز ،عن إسماعيل بن كثير ،عن عاصم بن لقيط بن صبرة ،عن أبيه ،مرفوعاً ،به.
الطريق الرابع :روي هذا الحديث من هذا الطريق من وجهين اثنين؛ الوجه األول:
رواه عبدالرزاق الصنعاني (في مصنفه ،وعند اإلمام أحمد ،والطبراني) ،159وخالد بن الحارث
الهجيمي (عند النسائي) ،160وحجاج بن محمَّد األعور (عند الحاكم) ،161وأبو عاصم النبيل
 :ح( .)16429-16428-16427والترمذي :في أبواب الطهارة :ما جاء في تخليل األصابع :ح( ،)38وقال:
يح) .والنسائي وفي المجتبى :في الطهارة :باب المبالغة في االستنشاق :ح( ،)87مختصراً.
ص ِح ٌ
َ
(ح َس ٌن َ
151
أخرجه من هذا الطريق :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المدنيين :حديث لقيط بن صبرة
 :ح( ،)16430مختصراً.
 152أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :في الطهارة :باب في االستنثار :ح( ،)142كلفظ حديث الباب
بطوله .والنسائي في المجتبى :في الطهارة :باب المبالغة في االستنشاق :ح( ،)87مختصراً.
 153أخرجه من هذا الطريق :ابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الطهارة :باب فرض الوضوء:
ذكر األمر بتخليل األصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء :ح( ،)1054بطوله.
 154أخرجه من هذا الطريق :البيهقي في الكبرى :في القسم والنشوز :باب ما جاء في وعظها:
/7ح( ،)14548بطوله.
 155أخرجه من هذا الطريق :الترمذي :في الصوم :باب ما جاء في كراهية مبالغة االستنشاق للصائم:
يح) ،مختصراً.
ص ِح ٌ
ح( ،)788وقالَ :
(ح َس ٌن َ
 156أخرجه من هذا الطريق :النسائي في المجتبى :في باب األمر بتخليل األصابع :ح( .)114مختصراً.
وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في السير :باب في الخالفة واإلمارة :ذكر ما يجب على اإلمام أن ال
تكون همته في جمع الدنيا لنفسه :ح( ،)4510بطوله.
 157أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :باب الالم :لقيط بن صبرة العقيلي:
/19ح( ،)480بطوله.
 158أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك :في الطهارة/1 :ح( ،)525مختصراً.
 159أخرجه من هذا الطريق :أخرجه عبدالرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه :في الطهارة :باب
غسل الرجلين/1 :ح( ،)80بطوله .واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المدنيين :حديث لقيط بن صبرة :
ح( .)16431والطبراني في المعجم الكبير/19 :ح( ،)479بطوله.
 160أخرجه من هذا الطريق :النسائي في الكبرى :في الوليمة :العصيدة/4 :ح( ،)6698مختصراً.
 161أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك على الصحيحين :في التفسير :قراءات النبي:
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الضحاك بن مخلد الشيباني (عند الدارمي) ،162ويحيى بن سعيد القطان (عند اإلمام أحمد،
وأبي داود ،والحاكم)( ،163خمستهم) ،عن ابن جريج ،عن إسماعيل بن كثير ،عن عاصم
بن لقيط بن صبرة ،عن أبيه ،مرفوعاً ،به .ورواه اإلمام أحمد ،وعقبة بن مكرم ،ومسدد بن
مسرهد( ،ثالثتهم) ،عن يحيى بن سعيد القطان ،عنه ،به ،مرفوعاً .والوجه الثاني :رواه
علي بن حسان العطار (وحده) ،عن يحيى بن سعيد القطان ،عن قرة بن خالد ،عن إسماعيل
بن كثير ،عن عاصم بن لقيط بن صبرة ،عن أبيه ،مرفوعاً ،به 164.وهذا الطريق استغربه
الطبراني ،فقد رواه علي بن حسان العطار ،فوهم به ،وخالف الثقات؛ (اإلمام أحمد ،وعقبة بن
مكرم ،ومسدد بن مسرهد) ،وعلي العطار قال عنه الهيثمي( :لم أعرفه) ،165وتبعه األلباني
166
وليس هو بمجهول العين بل الحال؛ فقد روى عن شيخين هما؛ عبدالرحمن
في قوله.
َ
بن مهدي ،ويحيى بن سعيد القطان ،وروى عنه أربعة رواة؛ محمَّد بن إسحاق بن خزيمة،
ومحمَّد بن أبان األصبهاني ،وعبداهلل بن محمَّد بن سوار ،ومحمَّد بن صالح النرسي 167.ولم
ً
ترجمة فيما بين يدي من المصادر ،وقد خالف في روايته الثقات ،فخالف في اإلسناد
أجد له
فرواه عن يحيى بن سعيد القطان ،عن قرة بن خالد (بدل ابن جريج) ،عن إسماعيل بن كثير،
كان ً
عن عاصم بن لقيط ،عن أبيه ،به ،فحديثه ٌ
ثقةَ ،
شاذ إن َ
فكيف بمن ال يعرف حاله ،لذلك
استغربه الطبراني من هذا الطريق ليضعفه ،واهلل تعالى أعلم.
 .3األحاديث الغريبة في المعجم الصغير
الحديث الثامن :قال الطبراني :حدثنا أحمد بن محمد الجمحي المصيصي :حدثنا
إسحاق بن إبراهيم الحنيني :حدثنا عبداهلل بن عمر العمري ،عن نافع ،عن ابن عمر قال:
(صلاَ ُة الَّ ِ َّ
ار؛ َم ْث َنى َم ْث َنى)َ .غ ِر ٌ
يرو هذه اللفظة( :والنهار)،
قال رسول اهللَ :
يب ،لم ِ
ليل َوالن َه ِ
/2ح( ،)2914بطوله.
 162أخرجه من هذا الطريق :أخرجه الدارمي في مسنده :في الطهارة :باب في تخليل األصابع:
ح( ،)705مختصراً.
 163أخرجه من هذا الطريق :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :في مسند الشاميين :حديث لقيط بن صبرة
 :ح( ،)17879بطوله .وأبو داود :في الطهارة :باب في االستنثار :ح( ،)143بطوله .والحاكم في المستدرك:
في الطهارة/1 :ح( ،)523مختصراً.
 164أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في الكبير/19 :ح( ،)483وفي األوسط له/7 :ح(.)7446
بطوله ،وهو حديث الباب.
 165مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي/2 :ح( ،)2869و/5ح(.)8923
 166ينظر :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين األلباني.168/5 :
 167ينظر :المعجم الكبير للطبراني/10 :ح( ،)10365و/19ح( ،)483والمعجم األوسط:
/7ح( .)7446والسنن الكبرى للبيهقي/19 :ح( .)17692وحلية األولياء ألبي نعيم األصبهاني.60/9 :
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الحنيني.
عن العمري إال ُ
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً.
َ
وعشرين طريقاً:
رواه عنه اثنان وعشرون راوياً من اثنين
الطريق األول :رواه سعيد بن جبير ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظ:
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 169.الطريق الثاني :رواه يعلى بن عطاء األزدي ،عن عبداهلل بن
َ
(صلاَ ُة اللي ِ
170
َّ
ْ
ْ
ً
لاَ
ُ
ْل َمث َنى َمث َنى) .الطريق الثالث :رواه طاوس بن
عمر الخطاب ،مرفوعا بلفظَ :
(ص ة اللي ِ
171
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) .الطريق
كيسان ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َّ
ْل َم ْث َنى
الرابع :رواه أنس بن سيرين ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َم ْث َنى) 172.الطريق الخامس :رواه عبداهلل بن شقيق  ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً
168

 168أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الطبراني في المعجم األوسط/1 :ح( ،)79وقال( :لم يروه
عن عبد اهلل بن عمر إال الحنيني) .وفي المعجم الصغير :في باب األلف :من اسمه أحمد/1 :ح( ،)47وقال:
(غريب لم يرو هذه اللفظة والنهار عن العمري إال الحنيني).
 169أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في الفوائد/2 :ح(.)1502
 170أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :البيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة
التطوع وقيام شهر رمضان :باب صالة الليل والنهار َمثنى مثنى/2 :ح( ،)4351-4350وقال( :سئل أبو
عبداهلل البخاري عن حديث يعلى أصحيح هو ؟ ،فقال :نعم ،قال أبو عبداهلل :وقال سعيد بن جبير :كان ابن عمر
ال يصلي أربعاً ال يفصل بينهن إال المكتوبة).
 171أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة:
مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح( .)6258-4848ومسلم :في صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل
مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل :ح( .)749وابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في
صالة الليل ركعتين :ح( .)1320والنسائي في الكبرى :في كتاب الصالة األول :عدد الوتر/1 :ح( ،)438وفي
كم صالة النهار :ح( ،)475وفي المجتبى له :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل :ح(.)1667
وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن :باب ذكر األخبار المنصوصة
عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح( .)1072وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب النوافل:
ح( .)2620والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان :باب
الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4543
 172أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الطيالسي في مسنده :أبو سلمة عن ابن عمر :ح(.)1918
واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح(-4860
 .)5490-5096والبخاري :في أبواب المساجد :باب ساعات الوتر :ح( .)950وابن ماجه :في إقامة الصالة
والسنة فيها :باب ما جاء في الوتر بركعة :ح( .)1175-1174والترمذي :في أبواب الوتر :الوتر بركعة:
ٌ
صحيحيح) .والنسائي في الكبرى :في كتاب الصالة األول :عدد الوتر/1 :ح(.)437
(حسن
ح( ،)461وقال:
ٌ
وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن :باب ذكر األخبار المنصوصة
عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح(.)1073
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َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 173.الطريق السادس :رواه حميد بن عبدالرحمن بن عوف ،عن
بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 174.الطريق السابع :رواه
عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َّ
ْل
أبو مجلز الحق بن حميد بن سعيد ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َم ْث َنى َم ْث َنى) 175.الطريق الثامن :رواه أبو سلمة عبداهلل بن عبدالرحمن بن عوف ،عن عبداهلل
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 176.الطريق التاسع :رواه سالم بن
بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
177
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى).
عبداهلل بن عمر ،عن أبيه عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
 173أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة:
مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح( .)5759-5537-5503-5470-5399-5217-4987ومسلم :في
صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل :ح( .)749وأبو داود :في
سجود القرآن :باب كم الوتر :ح( .)1421والنسائي في الكبرى :في الوتر أبواب الوتر :كم الوتر :ح(،)1398
وفي المجتبى له :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كم الوتر :ح( .)1691وابن خزيمة في صحيحه :في
الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن :باب ذكر األخبار المنصوصة عن النبيأن الوتر ركعة:
/2ح( ،)1072وفي جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن :باب األمر بالركعتين قبل الفجر
أمر ندب واستحباب ال أمر فرض وإيجاب :ح( .)1110وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة:
باب النوافل :ح( .)2623والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر
رمضان :باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح( ،)4548وفي باب من قال
يجعل آخر صالته وترا وأن الركعتين بعدها تركتا/3 :ح(.)4608
 174أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند
عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح( .)6176ومسلم :في صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل مثنى َمثنى
والوتر ركعة من آخر الليل :ح( .)749والنسائي في السنن الكبرى :في قيام الليل وتطوع النهار :كيف صالة
الليل/1 :ح( ،)1381وفي المجتبى له :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل :ح(.)1674-1673
 175أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :ابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في
الوتر بركعة :ح(.)1175
 176أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة:
مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح( .)4571وابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في
صالة الليل ركعتين :ح( .)1320والنسائي في المجتبى :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل:
ح( ،)1669وفي باب كيف الوتر بواحدة :ح( .)1695وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب
ذكر الوتر وما فيه من السنن :باب ذكر األخبار المنصوصة عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح( .)1072وابن حبان
في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب النوافل :ح(.)2620
 177أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند
عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح( .)6355-6170-6169-5483-4559والحميدي في مسنده :في أحاديث
عبداهلل بن عمر بن الخطاب/2 :ح( .)628والبخاري :في أبواب التهجد :باب كيف كان صالة النبيوكم كان
النبييصلي من الليل :ح( .)1086ومسلم :في صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر
ركعة من آخر الليل :ح( .)749وابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في صالة الليل ركعتين:
ح( .)1320والنسائي في الكبرى :في كتاب الصالة األول :عدد الوتر/1 :ح( ،)439وفي كم صالة النهار:
ح( ،)473وفي قيام الليل وتطوع النهار :كيف صالة الليل :ح( ،)1380وفي المجتبى :في قيام الليل وتطوع
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الطريق العاشر :رواه عقبة بن ُحريث التغلبي ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظ:
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 178.الطريق الحادي عشر :رواه عطية بن سعد بن جنادة العوفي
َ
(صلاَ ُة اللي ِ
179
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) .الطريق
الجدلي ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
(صلاَ ُة
الثاني عشر :رواه عبداهلل بن دينار ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 180.الطريق الثالث عشر :رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر ،عن عبداهلل بن
اللي ِ
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى) 181.الطريق الرابع عشر :رواه عمرو
عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
النهار :باب كيف صالة الليل :ح( .)1674-1672-1668وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة :في
الصالة :باب الوتر :ح( .)267وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن:
باب ذكر األخبار المنصوصة عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح( .)1072وأبو يعلى في مسنده :في مسند عبداهلل
بن مسعود :ح( .)5494-5431وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب النوافل :ح(.)2620
والطبراني في الكبير :باب العين :عبداهلل بن عمر بن الخطابذكر سنه ووفاته/12 :ح( ،)13215-13184وفي
مسند الشاميين :إبراهيم بن مرة/1 :ح( ،)642وعبداهلل بن العالء عن سالم بن عبداهلل بن عمر/1 :ح(.)770
والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان :باب الوتر بركعة
واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4544-4543
 178أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة:
مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح( .)5032والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة
التطوع وقيام شهر رمضان :باب صالة الليل مثنى َمثنى/2 :ح( ،)4347وفي باب الوتر بركعة واحدة ومن
أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4550
 179أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة:
مسند عبداهلل بن عمر :ح(.)6439
 180أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه :في الصالة :باب آخر صالة
الليل/3 :ح( .)4680والحميدي في مسنده :في أحاديث عبداهلل بن عمر بن الخطاب/2 :ح( .)631والبخاري:
في الوتر :باب ما جاء في الوتر :ح( .)946ومسلم :في صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل مثنى مثنى
مثنى مثنى :ح( .)1326وابن
والوتر ركعة من آخر الليل :ح( .)749وأبو داود :في التطوع :باب صالة الليل ً
ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في صالة الليل ركعتين :ح( .)1320والنسائي في الكبرى:
في الوتر أبواب الوتر :كيف الوتر بواحدة :ح( ،)1399وفي المجتبى :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف
الوتر بواحدة :ح( .)1694وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن:
باب ذكر األخبار المنصوصة عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح( .)1072وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان):
في الصالة :باب الوتر :ح( ،)2426وفي باب النوافل :ح( .)2620والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض:
جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان :باب صالة الليل مثنى َمثنى/2 :ح( ،)4346وفي باب الوتر
بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4542-4541
 181أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :البخاري :في الوتر :باب ما جاء في الوتر :ح(.)948
والنسائي في الكبرى :في الصالة األول :كيف الوتر بركعة واحدة/1 :ح( ،)444وفي المجتبى له :في قيام
الليل وتطوع النهار :باب كيف الوتر بواحدة :ح( .)1692وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة:
باب النوافل :ح(.)2624
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َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى).
بن دينار األثرم ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
الطريق الخامس عشر :رواه عبيداهلل بن عبداهلل بن عمر بن الخطاب ،عن أبيه عبداهلل بن
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى)183.الطريق السادس عشر :رواه أبو
عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َّ
ْل
لبيد لمازة بن زبار الجهضمي ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
َم ْث َنى َم ْث َنى) 184.الطريق السابع عشر :اإلمام مالك ،عن نافع ،وعبداهلل بن دينار (كالهما) ،عن
َّ
ْل َم ْث َنى
عبداهلل بن عمرأن رجال :سأل رسول اللهعن صالة الليل فقال رسول اهللَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
185
َم ْث َنى ،فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) .الطريق الثامن
عشر :رواه اإلمام مالك (بالغاً) أنه بلغه عن عبداهلل بن عمر (موقوفاً) كان يقول( :صالة
آفات؛ األولىَّ :
أن
مثنى مثنى ،يسلم من كل ركعتين) 186.وهذا الطريق فيه ثالث ٍ
الليل والنهار ً
اإلمام مالك رواه موقوفاً من قول ابن عمر ،فخالف فيه الثقات الذين رووه مرفوعاً ،والثانية:
مثنى مثنى) ،فزاد لفظ( :والنهار)،
أنَّه خالفهم في لفظه فرواه بلفظ( :صالة الليل والنهار ً
والثالث :أنَّه منقط ٌع ألنَّه رواه بالغاً ،فلم يذكر الراوي بينه وبين ابن عمر.
الطريق التاسع عشر :رواه محمد بن سيرين ،عن عبداهلل بن عمر بن الخطابمرفوعاً،
واختلف عليه في لفظه على لفظين( :أ) فرواه هشام بن حسان األزدي القردوسي ،وهارون
بن إبراهيم األهوازي (كالهما) ،محمد بن سيرين ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى)( 187.ب) رواه عبداهلل بن عون بن أرطبان ،188عن محمَّد بن
بلفظَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
182

 182أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :ابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب
النوافل :ح(.)2620
 183أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :البخاري :في أبواب المساجد :باب الحلق والجلوس في
المسجد :ح( .)461ومسلم :في صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر
الليل :ح( .)749والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان:
باب صالة الليل والنهار َمثنى مثنى/2 :ح(.)4349
 184أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :ابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب
النوافل :ح(.)2620
 185أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام مالك في الموطأ :في صالة الليل :باب األمر بالوتر:
ح(.)267
186
أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام مالك في الموطأ :في صالة الليل :باب ما جاء في
صالة الليل :ح(.)261
 187أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة:
مسند ابن عمر :ح(.)5549-4878
ٌ
ٌ
ٌ
 188قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة( :)3519( :ثقة ثبت فاضل ،من أقران أيوب في
العلم والعمل والسن).
أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث :النوع التاسع عشر:
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(صلاَ ُة اللَّي ِ َّ
هار َم ْث َنى َم ْث َنى).
سيرين ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظَ :
ْل والن ِ
وقال الحاكم عقبه( :هذا حديث ليس في إسناده إال ثقة ثبت ،وذكر (النَّهار) فيه وه ٌم ،والكالم
190
عليه يطول).
الطريق العشرون :رواه محمَّد بن عبدالرحمن بن ثوبان ،عن عبداهلل بن عمر
الخطاب ،مرفوعاً ،واختلف عليه في لفظه على لفظين( :أ) رواه حميد األعرج ،عن محمَّد
بن عبدالرحمن بن ثوبان ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً ،بلفظ( :صالة الليل مثنى
َمثنى)( 191.ب) رواه الليث بن سعد (عند الدارقطني) ،192وعلي بن وهب (عند البيهقي)،193
كالهما ،عن عمرو بن الحارث ،194عن بكير بن األشج ،195عن عبداهلل بن أبي سلمة،196
عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ،197عن عبداهلل بن عمر ،مرفوعاً ،بلفظ( :صالة الليل
والنَّهار مثنى َمثنى) 198.فعمرو بن الحارث يُ ْغ ِر ُب فرواه بهذا اللفظ ،فخالف فيه الثقات ،فهو
ٌ
ضعيف بهذا اللفظ ،واهلل تعالى أعلم.
189

الطريق الحادي والعشرون :رواه علي بن عبداهلل األزدي البارقي ،199عن عبداهلل
(صلاَ ُة اللَّي ِ َّ
ار َم ْث َنى َم ْث َنى) 200.قال النسائي عقب
بن عمر الخطاب ،مرفوعاً ،بلفظَ :
ْل َوالن َه ِ

معرفة الصحيح والسقيم.106 :
 189أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث :النوع التاسع
عشر :معرفة الصحيح والسقيم.106 :
 190معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري :النوع التاسع عشر :معرفة الصحيح والسقيم.106 :
 191أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :عب ُد بن ُحميد في مسنده :في أحاديث ابن عمر :ح(.)845
 192أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الدارقطني في سننه :في الصالة :باب صالة النافلة في
الليل والنهار ،417/1 :ح(.)3
 193أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :البيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة
التطوع وقيام شهر رمضان :باب صالة الليل والنهار َمثنى مثنى/2 :ح(.)4352
ٌ
األعالم...حجة ،له غرائب) .وقال الحافظ
 194قال الذهبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)4139( :أحد
(ثقة فقي ٌه ٌ
ابن حجر في التقريب :الترجمةٌ :)5004( :
حافظ) ،وقال في لسان الميزان/7 :الترجمة:)4250( :
(الحافظ الفقيه المقري أحد األئمة...قال أحمد :رأيت له مناكير).
 195وثقه الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة.)760( :
 196وثقه الحافظان؛ الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة ،)2761( :وابن حجر في التقريب :الترجمة:
(.)3366
 197وثقه الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة.)6068( :
 198ينظر :نصب الراية الراية ألحاديث الهداية ألبي محمد عبداهلل بن يوسف الحنفي الزيلعي.90/2 :
 199قال ابن عدي في الكامل/5 :الترجمة( :)1339( :وليس لعلي البارقي األزدي كثير ،وال بأس به
عندي) .وقال الذهبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)3939( :وكان يختم ثالثين مرة في رمضان) .وقال الحافظ
ٌ
(صدوق ربما أخطأ).
ابن حجر في التقريب :الترجمة:)4762( :
 200أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الطيالسي في مسنده :في األفراد عن ابن عمر :ح(.)1932
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حديث البارقي( :هذا الحديث عندي خطأ) 201.فحديث مثله شاذ ،ألنَّه خالف الثقات فزا َد
اب ُش ْعب َ
لفظة( :والنَّهار) ،لذلك قال الترمذيْ :
(اخ َتلَ َ
ص َح ُ
ْن ُع َم َر َف َر َف َع ُه
ف أَ ْ
َة ِفي َح ِد ِ
يث اب ِ
للهَّ ْ
ْض ُه ْمَ ،وأَ ْو َق َف ُه َبع ُ
َبع ُ
ْن ُع َم َرَ ،ع ْن النَّ ِبيِّ َن ْح ُو
ْض ُه ْمَ ،و ُر ِوي َع ْن َع ْب ِدا ِ ال ُع َم ِر ِّيَ ،ع ْن َنا ِف ٍعَ ،ع ْن اب ِ
َّ
يح َما ُرو َي َع ْن ابْن ُع َم َر أَ َّن النَّبي ََّق َ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى)َ ،و َر َوى الثِّ َق ُ
ات
الص ِح ُ
َه َذا َو َّ
الَ :
(صلاَ ُة اللي ِ
ِ
ِ
ِ
للهَّ
ْن ُع َم َرَ ،ع ْن النَّ ِبيِّ َولَ ْم ي َْذ ُك ُروا ِفي ِه َ :لاَ َّ
ار)َ ،و َق ْد ُر ِو َي َع ْن ُع َب ْي ِداللهََِّ ،ع ْن
َع ْن َع ْب ِدا ِ ب ِ
(ص َة الن َه ِ
َّ
ان ي َ ِّ
ْ
َّ
ْن ُع َم َر( :أَنَّ ُه َك َ
ار أَ ْر َبعًا) 202.قال ابن عبدالبر:
ُصلي ِباللي ِ
َنا ِف ٍعَ ،ع ْن اب ِ
ْل َمث َنى َمث َنى َو ِبالن َه ِ
(سئل ابن معين عن صالة الليل والنهار فقال صالة النهار أربع ال يفصل بينهن وصالة الليل
ركعتان ،فقيل له :إن أحمد بن حنبل يقول :صالة الليل والنهار َمثنى مثنى ،فقال بأي حديث؟،
فقلت بحديث شعبة ،عن يعلى بن عطاء ،عن علي األزدي ،عن ابن عمر أن النبيقال( :صالة
الليل والنهار مثنى مثنى) ،فقال :ومن علي األزدي حتى أقبل منه هذا ،أد ٌ
َع يحيى بن سعيد
َ َّ 203
ُ
ان َي َت َطو ُ َّ
األنصاري ،عن نافع ،عن ابن عمر( ،أنَّه َك َ
صل َب ْينهُن) ،
ار ْ
أر َب َعاً لاَ ي َْف ِ
َّع ِبالن َه ِ
وآخذ بحديث علي األزدي ؟! ،لو كان حديث علي األزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر ،قال
واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح(.)5122-4791
والدارمي في مسنده :في الصالة :باب صالة الليل والنهار مثنى مثنى :ح( .)1458وأبو داود :في الصالة:
باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة :التطوع :باب في صالة النهار :ح( .)1295وابن ماجه :في إقامة
مثنى مثنى :ح( .)1322والترمذي :في أبواب السفر:
الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في صالة الليل والنها ً
مثنى مثنى :ح( ،)597وقال( :اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر
باب ما جاء أن صالة الليل والنهار ً
فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم ،وروي عن عبداهلل العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبينحو هذا ،والصحيح
ما روي عن ابن عمر أن النبيقال( :صالة الليل مثنى مثنى) ،وروى الثقات عن عبداهلل بن عمر عن النبيولم
يذكروا فيه( :صالة النهار) ،وقد روي عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى
وبالنهار أربعا) .والنسائي في الكبرى :في الصالة األول :كم صالة النهار :ح( ،)472وقال( :هذا إسناد جيد
ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا األزدي؛ خالفه سالم ،ونافع ،وطاوس) ،وفي المجتبى له :في قيام الليل
وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل :ح( .)1666وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب التطوع
غير ما تقدم ذكرنا لها :باب التسليم في كل ركعتين من صالة التطوع صالة الليل والنهار جميعا :ح(.)1210
وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب النوافل :ح( .)2494-2483-2482والدارقطني في
سننه :في الصالة :باب صالة النافلة في الليل والنهار ،417/1 :ح( ،)2وقال( :قال لنا ابن أبي داود :هذه ٌ
سنة
َت َف َّر َد بها أهل مكة) .والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان:
باب صالة الليل والنهار َمثنى مثنى/2 :ح(.)4349
 201المجتبى من السنن للنسائي :في كتاب قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل :ح(.)1666
 202ينظر :جامع الترمذي :أبواب السفر :باب ما جاء أن صالة الليل والنهار َمثنى مثنى :ح(.)597
ونصب الراية الراية ألحاديث الهداية ألبي محمد عبداهلل بن يوسف الحنفي الزيلعي :الحديث العاشر بعد
المائة.90/2 :
 203أخرجه ابن عبدالبر في االستذكار.109/2 :
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يحيى :وقد كان شعبة يتقي هذا الحديث ،وربما لم يرفعه) 204.فهذا ابن معين ،أنكر على علي
البارقي حديثه بمخالفته ليحيى بن سعيد ،عن نافع عن ابن عمر ،موقوفاً( :أنه كان يتطوع
بالنهار أربعا ال يفصل بينهن) ،وقال :لو كان حديث علي األزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر.
ٌ
ضعيف بهذا اللفظ من طريق البارقي هذا ،واهلل تعالى أعلم.
فالحديث
205
الطريق الثاني والعشرون :رواه يحيى بن أبي كثير (عند اإلمام أحمد ،والنسائي) ،
وشعيب بن أبي حمزة (عند البيهقي) ،206وخالد بن زياد بن جرو الترمذي (عند النسائي)،207
وعبيداهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عند اإلمام أحمد ،والبخاري،
وابن حبان) ،208وأيوب السختياني (عند اإلمام أحمد ،والبخاري ،وابن خزيمة ،وابن حبان)،209
واإلمام مالك (في الموطأ ،وعند الدارمي ،والبخاري ،ومسلم ،والنسائي ،والبيهقي)،210
 204ينظر :االستذكار ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبدالبر النمري.109/2 :
 205أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل
بن عمر بن الخطاب :ح( .)5454-5159والنسائي في المجتبى :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف
الوتر بواحدة :ح( ،)1695وفي باب وقت ركعتي الفجر وذكر االختالف على نافع :ح( ،)1766وقال( :كال
الحديثين عندنا خطأ واهلل ،تعالى أعلم).
 206أخرجه من هذا الطريق :البيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :باب الوتر بركعة واحدة ومن
أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4574
 207أخرجه من هذا الطريق :النسائي في السنن الكبرى :في الصالة األول :كم صالة النهار:
/1ح( ،)474وقال( :خالد بن زياد بن جزء خراساني ٌ
ثقة ،مستقيم الحديث) ،وفي المجتبى له :في قيام الليل
وتطوع النهار :باب كيف الوتر بواحدة :ح(.)1693
 208أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل
بن عمر بن الخطاب :ح( .)5793-5159والبخاري :في أبواب المساجد :باب الحلق والجلوس في المسجد:
ح( .)460وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب النوافل :ح(.)2622
 209أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل
بن عمر بن الخطاب :ح( .)5085-4492والبخاري :في أبواب المساجد :باب الحلق والجلوس في المسجد:
ح( .)461وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن :باب ذكر األخبار
المنصوصة عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح( .)1072وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب
النوافل :ح(.)2622
 210أخرجه من هذا الطريق :اإلمام مالك في الموطأ :في صالة الليل :باب ما جاء في صالة الليل:
ح( .)267والدارمي في سننه :في الصالة :باب كم الوتر/1 :ح( .)1584-1459والبخاري :في الوتر :باب
ما جاء في الوتر :ح( .)946ومسلم :في صالة المسافرين وقصرها :باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة
من آخر الليل :ح( .)749والنسائي في السنن الكبرى :في أبواب الوتر :كيف الوتر بواحدة :ح( ،)1399وفي
المجتبى له :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف الوتر بواحدة :ح( .)1694والبيهقي في السنن الكبرى :في
الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان :باب صالة الليل مثنى َمثنى/2 :ح( ،)4346وفي
باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4541

221

Al-Ja>mi‘ah, Vol. 48, No. 1, 2010 M/1431 H

>‘Amma>r Ja>sim Muh}ammad al-‘Ubaydi

والحسن بن الحر بن الحكم (عند والنسائي) ،211والليث بن سعد (عند اإلمام أحمد ،وابن ماجه،
والترمذي ،والنسائي) ،212وعبدالعزيز بن أبي رواد (عند الصنعاني ،واإلمام أحمد)،213
وشعيب بن أبي حمزة (عند البيهقي) ،214ومحمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى (عند أبي
يعلى ،والطبراني) ،215وجرير بن حازم (عند أبي يعلى) ،216ومحمَّد بن عمرو بن علقمة،
ونافع بن أبي نعيم (عند الطبراني) ،217ويحيى بن سعيد (عند تمام الرازي)( ،218جميعهم؛
خمسة عشر راوياً) ،عن نافع مولى ابن عمر ،عن عبداهلل بن عمر الخطاب ،مرفوعاً بلفظ:
219
َّ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنى).
َ
(صلاَ ُة اللي ِ
 211أخرجه من هذا الطريق :النسائي في المجتبى :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة
الليل :ح( ،)1670وفي باب كيف الوتر بواحدة :ح(.)1695
 212أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل
بن عمر بن الخطاب :ح( .)6008وابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء في صالة الليل
مثنى مثنى :ح( ،)437وقال:
ركعتين :ح( .)1319والترمذي :في أبواب الصالة :باب ماجاء أن صالة الليل ً
ٌ
صحيح) .والنسائي في المجتبى له :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل :ح(.)1671
(حسن
ٌ
213
أخرجه من هذا الطريق :عبدالرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه :في الصالة :باب آخر
صالة الليل/3 :ح( .)4674واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل بن عمر
بن الخطاب :ح(.)5341-5103
 214أخرجه من هذا الطريق :البيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام
شهر رمضان :باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)4574
 215أخرجه من هذا الطريق :وأبو يعلى في مسنده :في مسند ابن عباس :ح( ،)2623وفي تابع مسند
عبداهلل بن عمر :ح( .)5809والطبراني في المعجم األوسط :باب من اسمه إبراهيم/3 :ح( ،)2694وقال( :لم
يرو هذا الحديث عن زائدة إال حسين).
 216أخرجه من هذا الطريق :وأبو يعلى في مسنده :في مسند ابن عباس :ح( ،)2623وفي تابع مسند
ابن عمر :ح(.)5809
 217أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط/1 :ح( ،)76وقال( :لم يروه عن محمد بن
عمرو إال عباد بن عبادَ ،ت َف َّر َد به الفضل بن زياد) .وفي المعجم الصغير:باب األلف :من اسمه أحمد/1 :ح(،)12
وقال( :لم يروه عن محمد بن عمرو عن نافع إال عباد بن عباد ،ت َف َّر َد به الفضل بن زياد ،وقد رواه جماعة عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة ،وهما صحيحان) .وفي باب من اسمه إسحاق/1 :ح( ،)286وقال( :لم يروه
عن نافع بن أبي نعيم إال إسحاق الفردي).
 218أخرجه من هذا الطريق :أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في الفوائد/2 :ح(.)1665
 219أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه :في الطهارة :باب كيف
تكون صالة الليل والنهار وكيف كانت الصالة قبل صالة الخوف/2 :ح( .)4226واإلمام أحمد في مسنده :في
مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل بن عمر بن الخطاب :ح(-5341-5159-5103-5085-4492
 .)6008-5937-5793-5454والبخاري :في أبواب المساجد :باب الحلق والجلوس في المسجد :ح(-460
 ،)461وفي الوتر :باب ما جاء في الوتر :ح( .)946وابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب ما جاء
في الوتر بركعة :ح( ،)1175-1174وفي باب ما جاء في صالة الليل ركعتين :ح( .)1319والترمذي :في
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ورواه عبداهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ،220عن
نافع ،عن ابن عمرمرفوعاً به .واختلف على العمري في رواية لفظه على وجهين( :أ) فرواه
عبدالرزاق بن همام الصنعاني (في مصنفه) ،221وحماد بن مسعدة( 222عند ابن خزيمة)،223
(صالة الليل َمثنى مثنى) .و(ب) رواه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنيني ،224بلفظ:
بلفظَ :
225
يح َما ُر ِو َي
الص ِح ُ
(صالة الليل والنَّهار َمثنى مثنى)( ،عند الطبراني) .وقال الترمذيَ ( :و َّ
َّ
للهَّ
َع ْن ابْن ُع َم َر أَ َّن النَّبي ََّق َ
ْل َم ْث َنى َم ْث َنىَ ،و َر َوى الثِّ َق ُ
ْن ُع َم َرَ ،ع ْن
الَ :
صلاَ ُة اللي ِ
ِ
ات َع ْن َع ْب ِدا ِ ب ِ
ِ

ٌ
صحيح) .والنسائي في الكبرى:
(حسن
مثنى مثنى :ح( ،)437وقال:
ٌ
أبواب الصالة :باب ما جاء أن صالة الليل ً
في كتاب الصالة األول :كم صالة النهار :ح( ،)474وفي أبواب الوتر :كيف الوتر بواحدة :ح( ،)1399وفي
المجتبى له :في قيام الليل وتطوع النهار :باب كيف صالة الليل :ح( ،)1671-1670وفي باب كيف الوتر
بواحدة :ح( .)1695-1694-1693وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه
من السنن :باب ذكر األخبار المنصوصة عن النبيأن الوتر ركعة/2 :ح( .)1072وأبو يعلى في مسنده :في
مسند ابن عباس :ح( .)2623وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب النوافل :ح(.)2622
والطبراني في المعجم الصغير :في باب األلف :من اسمه أحمد/1 :ح( .)47والبيهقي في السنن الكبرى :في
الحيض :جماع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان :باب صالة الليل مثنى َمثنى/2 :ح( ،)4346وفي
باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً/3 :ح(.)45414574
 220قال الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2870( :قال ابن معين :صويلح ،وقال ابن عدي :ال بأس
ٌ
(ضعيف عاب ٌد).
به ،صدوق) .وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة:)3489( :
 221أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه :في الطهارة :باب كيف
تكون صالة الليل والنهار وكيف كانت الصالة قبل صالة الخوف/2 :ح(.)4226
 222وثقه الحافظان الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة ،)1224( :وابن حجر في التقريب :الترجمة:
(.)1505
223
أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :ابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب ذكر
َّ
النبيأن الوتر ركعة/2 :ح(.)1072
الوتر وما فيه من السنن :باب ذكر األخبار المنصوصة عن
 224قال البخاري في التاريخ الكبير/1 :الترجمة( :)1207( :في حديثه نظر) ،وقال أبو حاتم الرازي
ُ
(سمعت أبي يقول :رأيت أحمد بن صالح ال يرضى الحنيني ،وسئل
في الجرح والتعديل/2 :الترجمة:)708( :
(ليس بثقة) ،وذكره
أبو زرعة عنه فقال :صالح) ،وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين :الترجمةَ :)44( :
العقيلي في الضعفاء الكبير/1 :الترجمة ،)113( :وساق له بضعة أحاديث ،وقال( :ال يتابع عليها) ،وقال ابن
حبان في الثقات/8 :الترجمةَ :)12498( :
(كان ممن يخطيء) ،وذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال:
/1الترجمة ،)171( :وساق له بضعة أحاديث لم يتابع عليها ،قال( :والحنيني مع ضعفه يكتب حديثه) ،وقال
المزي في تهذيب الكمال/2 :الترجمة( :)337( :قال أبو الفتح األزدي أخطأ في الحديث) ،وقال الذهبي في
الكاشف/1 :الترجمة( :)282( :ضعفوه) ،وتعقب ابن حجر قول أبي زرعة( :صالح) ،فقال في تهذيب التهذيب:
/1الترجمة( :)413( :يعني في دينه ،ال في حديثه ،وقال الحاكم أبو أحمد :في حديثه بعض المناكير ،وقال
البزار :كف بصره فاضطرب حديثه) ،وقال في التقريب :الترجمة( :)337( :ضعيف).
 225أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ :الطبراني في المعجم األوسط/1 :ح( ،)79وقال( :لم يروه
عن عبد اهلل بن عمر إال الحنيني) .وفي المعجم الصغير :في باب األلف :من اسمه أحمد/1 :ح( ،)47وقال:
(غريب لم يرو هذه اللفظة والنهار عن العمري إال الحنيني).
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النَّ ِبيِّ َولَ ْم ي َْذ ُك ُروا ِفي ِه َ لاَ َّ
ار) 226.لذلك قال الطبراني( :غريب لم يرو هذه اللفظة (والنَّهار)
ص َة الن َه ِ
عن العمري إال الحنيني)َّ ،
عشر راوياً من الرواة عن نافع،
ألن الحنيني هذا خالف خمسة
َ
عن ابن عمر ،الذين رووه بلفظ( :صالة الليل مثنى َمثنى) ،فرواه بلفظ( :صالة الليل والنَّهار
ٌ
ضعيف من هذا الطريق وبهذا اللفظ ،لذلك استغربه الطبراني من هذا
َمثنى مثنى) ،فالحديث
الطريق ،وبهذا اللفظ ،واهلل تعالى أعلم.
الحديث التاسع :قال الطبراني :حدثنا عثمان بن أحمد الدباغ المصري (بمصر):
حدثنا محمد بن عمرو بن نافع الطحان المعدل :حدثنا عبدالغفار بن داود أبو صالح الحراني:
قالُ :
حدثنا سفيان بن عيينة ،عن منصور ،عن أبي وائل ،عن عبداهلل بن مسعود َ
(كنَّا نُ َسلِّ ُم
َ
َ َ
الحب َ َ َ
َر ُد َعلَ ْي َنا َقب َ
ْل ْ
ُصلِّي َف َك َ
ض
ان ي ُ
ض َ
َعلَى النَّ ِبيِّ َو ُهو ي َ
َش ِة ،فلمَّا َر ِج ْع َنا ِمن أ ْر ِ
أن َن ْخ ُر َج إلى أ ْر ِ
الحب َ
َش ِة ،أََتي ُ
قرب وما بعدَ،
علي السال َم ،فأخذني ما َ
َ
ْت (أتينا) رسول اللهفسلمت عليه فلم يرد َّ
فقلت :ما لي أحدث في حدث أو نزل في شيء ،فقال :ال يا ابن مسعود ،إن اهلل يحدث في
أمره ما يشاء ،وإنه قد أحدث أن ال تكلموا في الصالة) .هكذا روى الحديث عبدالغفار عن
ٌ
غريب من حديث منصور ،ورواه الحميدي وغيره من أصحاب
سفيان ،فإن كان حفظه فهو
227
سفيان ،عن سفيان بن عيينة ،عن عاصم ،عن زر بن حبيش ،عن عبداهلل وهو المحفوظ.
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على عبداهلل بن مسعود  .رواه عنه عشرة
رواة من عشرة طرق:
228
الطريق األول :رواه علقمة بن قيس ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به .الطريق
الثاني :رواه رضراض أبو الرضراض ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 229.الطريق الثالث:
226
227

جامع الترمذي :أبواب السفر :باب ما جاء أن صالة الليل والنهار مثنى مثنى :ح(.)597
أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الصغير :في باب العين :من اسمه عثمان:

/1ح(.)527
 228أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند ابن مسعود
 :ح( .)3563والبخاري :في أبواب العمل في الصالة :باب ال يرد السالم في الصالة :ح( ،)1158وفي فضائل
الصحابة :باب هجرة الحبشة :ح( .)3662ومسلم :في المساجد ومواضع الصالة :باب تحريم الكالم في الصالة
ونسخ ما كان من إباحة :ح( .)538وأبو داود :في الصالة :تفريع أبواب العمل في الصالة :باب رد السالم
في الصالة :ح( .)923والنسائي في السنن الكبرى :في السهو :رد السالم باإلشارة في الصالة/1 :ح(.)538
وابن خزيمة في صحيحه :في الصالة :جماع أبواب الكالم المباح في الصالة والدعاء والذكر ومسألة الرب U
وما يضاهي هذا ويقاربه :باب نسخ الكالم في الصالة وحظره بعد ما كان مباحاً/2 :ح( .)858وأبو يعلى في
مسنده :في مسند عبداهلل بن مسعود :ح( .)5188والطبراني في المعجم الكبير/10 :ح(.)10127-10126
والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب الكالم في الصالة :باب ماال يجوز من الكالم في الصالة:
/2ح( .)3160وابن عبدالبر في االستذكار :في الصالة :باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً.506/1 :
 229أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل
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رواه محمد بن سيرين األنصاري ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 230.الطريق الرابع:
رواه المسيب بن رافع الكوفي ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 231.الطريق الخامس :رواه
إبراهيم بن يزيد النخعي ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 232.الطريق السادس :رواه كلثوم
بن المصطلق الخزاعي ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 233.الطريق السابع :رواه عوف
بن مالك بن نضلة األشجعي ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 234.الطريق الثامن :رواه
حمَّاد بن أبي سليمان الكوفي ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به 235.الطريق التاسع :رواه
236
عبدالرحمن بن عبداهلل بن مسعود ،عن عبداهلل بن مسعودمرفوعاً به.
بن مسعود  :ح( .)3944-3885وأبو يعلى في مسنده :في مسند عبداهلل بن مسعود :ح( .)5189والطبراني
في المعجم الكبير/10 :ح(.)10545-10129
 230أخرجه من هذا الطريق :عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه :في الصالة :باب السالم في الصالة:
َ
الحديث .والبيهقي في السنن الكبرى:
/2ح( ،)3593وقال( :عن أيوب عن ابن سيرين ،أن ابن مسعود) فذكر
في الحيض :جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصالة :باب من أشار بالرأس/2 :ح( ،)3221-3220وقال:
(وكان محمد يأخذ به هذا هو المحفوظ مرسل) ،وهذا الطريق قال فيه محمد( :أنبئت أن ابن مسعود) ،وذكر
(تفرد به أبو يعلي محمد بن الصلت التوزي) ،وفي هذا الطريق قال فيه محمد:
الحديث .وح( ،)3222وقالَّ :
عن أبي هريرة عن عبداهلل بن مسعود  .وقال المزي في تهذيب الكمال/25 :الترجمة( :)5280( :محمد بن
سيرين لم يدرك عبداهلل بن مسعود).
 231أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :في باب العين/10 :ح( .)10130قال
المزي في تهذيب الكمال/27 :الترجمة( :)5970( :قال عباس الدوري ،عن يحيى بن معين :لم يسمع من أحد
من أصحاب النبيإال من البراء بن عازب ،وأبي إياس عامر بن عبدة).
 232أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل
بن مسعود  :ح( .)3884والنسائي في الكبرى :في السهو :رد السالم باإلشارة في الصالة/1 :ح(.)540-539
قال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس :الترجمة( :)35( :الفقيه المشهور في التابعين من أهل الكوفة،
ذكر الحاكم أنه كان يدلس ،وقال أبو حاتم :لم يلق أحداً من الصحابة إال عائشةولم يسمع منها ،وكان يرسل
ً
كثيراً ،وال سيما عن ابن مسعودَّ ،
مرسال).
وحدث عن أنس وغيره
 233أخرجه من هذا الطريق :النسائي في الكبرى :في السهو :ذكر ما نسخ من الكالم في الصالة:
/1ح( ،)558وفي صفة الصالة :الكالم في الصالة/1 :ح( ،)1143وفي المجتبى له :في السهو :الكالم في
الصالة :ح( .)1220وابن عبدالبر في االستذكار :في الصالة :باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً.506/1 :
 234أخرجه من هذا الطريق :ابن ماجه :في إقامة الصالة والسنة فيها :باب المصلي يسلم عليه كيف
يرد :ح( .)1019والطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي/10 :ح(.)10131
 235أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي:
/10ح( .)10124وروايته عن عبداهلل بن مسعود منقطعة .ينظر تهذيب الكمال للمزي/7 :الترجمة.)1483( :
 236أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي:
/10ح( ،)10128وفي مسند الشاميين له/1 :ح( .)626قال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس :الترجمة:
(ٌ :)79
(ثقة ،قال ابن معين :لم يسمع من أبيه ،وقال ابن المديني :لقي أباه وسمع منه حديثين؛ حديث الضب،
وحديث تأخير الصالة ،وقال العجلي :يقال :إنَّه لم يسمع من أبيه إال حرفاً واحداً محرم الحرام ،وذكر البخاري
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الطريق العاشر :رواه منصور بن المعتمر (عند الطبراني) ،237وحماد بن أبي سليمان
(عند عبدالرزاق) ،238وإبراهيم بن يزيد النخعي (عند اإلمام أبي حنيفة) ،239وعاصم بن أبي
النجود (عند اإلمام الشافعي ،والطيالسي ،والصنعاني ،والحميدي ،واإلمام أحمد ،وابن أبي
شيبة ،وأبي داود ،وابن ماجه ،والنسائي ،وأبي يعلى ،وابن حبان ،والطبراني ،والبيهقي ،وابن
عبدالبر)( ،240أربعتهم) ،عن أبي وائل شقيق بن سلمة ،عن عبد اهلل بن مسعود  ،مرفوعاً،

في التاريخ األوسط من طريق ابن خثيم عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال :إني مع أبي فذكر الحديث
في تأخير الصالة ،قال البخاري :سمعته يقول :لم يسمع من أبيه وحديث ابن خثيم عندي ،وقال أحمد :كان له
عند موت أبيه ست سنين ،والثوري وشريك يقوالن :سمع ،وإسرائيل يقول :في حديث الضب عنه سمعت،
وأخرج البخاري في التاريخ الصغير طريق القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه لما حضرت عبداهلل الوفاة قلت له
أوصني قال :أبك من خطيتك ،وسنده ال بأس به ،قلت :فعلى هذا يكون الذي صرح فيه بالسماع من أبيه أربعة
أحدها موقوف ،وحديثه عنه كثير ،ففي السنن خمسة عشر ،وفي المسند زيادة على ذلك سبعة أحاديث معظمها
بالعنعنة وهذا هو التدليس).
 237أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الصغير له :في حرف العين :من اسمه عثمان:
/1ح(.)527
 238أخرجه من هذا الطريق :عبدالرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه :في الصالة :باب السالم
في الصالة/2 :ح(.)3591
 239أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أبو حنيفة النعمان في مسنده :ترك الكالم في الصالة.102/1 :
 240أخرجه من هذا الطريق :اإلمام الشافعي في ُ
األم :في الصالة :الكالم في الصالة.235/1 :
والطيالسي في مسنده :ما أسند عبداهلل بن مسعود  :ح( .)245والحميدي في مسنده :أحاديث عبداهلل بن
مسعود /1 :ح( ،)94وقال( :قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه) .وعبدالرزاق في
مصنفه :في الصالة :باب السالم في الصالة/2 :ح( .)3594وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه :في الصلوات:
الرجل يسلم عليه في الصالة/1 :ح( .)4803واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند
عبداهلل بن مسعود  :ح( .)4417-4145وأبو داود :في الصالة :تفريع أبواب العمل في الصالة :باب رد
السالم في الصالة :ح( .)924والنسائي في الكبرى :في السهو :ذكر الوقت الذي نسخ فيه الكالم في الصالة:
/1ح( ،)559وفي صفة الصالة :الكالم في الصالة/1 :ح( ،)1144وفي المجتبى له :في السهو :الكالم في
الصالة :ح( .)1221وأبو يعلى في مسنده :في مسند عبداهلل بن مسعود :ح( .)4971وابن حبان في صحيحه
(اإلحسان) :في الصالة :باب ما يكره للمصلي وما ال يكره :ح( .)2244-2243والطبراني في المعجم الكبير:
في باب العين/10 :ح( .)10123-10122-10121-10120والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع
أبواب الكالم في الصالة :باب ماال يجوز من الكالم في الصالة/2 :ح( ،)3162-3161وفي جماع أبواب ما
يجوز من العمل في الصالة :باب من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصالة/2 :ح( .)3223وابن عبدالبر في
االستذكار :في الصالة :باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً ،506-505/1 :وقال( :قال سفيان :هذا أجود
ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه).
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به 241.ورواه شعبة (عند الطيالسي ،واإلمام أحمد ،والطبراني ،والبيهقي ،وابن عبدالبر)،242
وزائدة بن قدامة (عند اإلمام أحمد ،والطبراني ،والبيهقي) ،243وأبان بن يزيد العطار (عند
أبي داود ،والبيهقي) ،244وجعفر بن الحارث (عند الطبراني) ،245وسفيان بن ُعيينة (عند
اإلمام الشافعي ،وابن أبي شيبة ،وعبدالرزاق ،والحميدي ،والنسائي ،وأبي يعلى ،وابن حبان،
والطبراني ،وابن عبد البر)( ،246خمستهم) ،عن عاصم ،عن أبي وائل شقيق بن سلمة ،عن
 241أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أبو حنيفة النعمان في مسنده :ترك الكالم في الصالة.102/1 :
واإلمام الشافعي في ُ
األم :في الصالة :الكالم في الصالة .235/1 :والطيالسي في مسنده :ما أسند عبداهلل بن
مسعود  :ح( .)245والحميدي في مسنده :أحاديث عبداهلل بن مسعود /1 :ح( ،)94وقال( :قال سفيان هذا أجود
ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه) .وعبدالرزاق في مصنفه :في الصالة :باب السالم في الصالة/2 :ح(-3591
 .)3594وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه :في الصلوات :الرجل يسلم عليه في الصالة/1 :ح(.)4803
واإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل بن مسعود  :ح(.)4417-4145
وأبو داود :في الصالة :تفريع أبواب العمل في الصالة :باب رد السالم في الصالة :ح( .)924والنسائي في
الكبرى :في السهو :ذكر الوقت الذي نسخ فيه الكالم في الصالة/1 :ح( ،)559وفي صفة الصالة :الكالم في
الصالة/1 :ح( ،)1144وفي المجتبى له :في السهو :الكالم في الصالة :ح( .)1221وأبو يعلى في مسنده :في
مسند عبداهلل بن مسعود :ح( .)4971وابن حبان في صحيحه (اإلحسان) :في الصالة :باب ما يكره للمصلي
وما ال يكره :ح( .)2244-2243والطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي:
/10ح( ،)10123-10122-10121-10120وفي المعجم الصغير له :في حرف العين :من اسمه عثمان:
/1ح( ،)527والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب الكالم في الصالة :باب ماال يجوز من
الكالم في الصالة/2 :ح( ،)3162-3161وفي جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصالة :باب من رأى أن
يرد بعد الفراغ من الصالة/2 :ح( .)3223وابن عبدالبر في االستذكار :في الصالة :باب ما يفعل من سلم من
ركعتين ساهياً ،506-505/1 :وقال( :قال سفيان :هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه).
 242أخرجه من هذا الطريق :الطيالسي في مسنده :ما أسند عبداهلل بن مسعود  :ح( .)245واإلمام
أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند عبداهلل بن مسعود  :ح( .)4417والطبراني في
المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي/10 :ح( .)10120والبيهقي في السنن الكبرى :في
الحيض :جماع أبواب الكالم في الصالة :باب ماال يجوز من الكالم في الصالة/2 :ح( .)3161وابن عبدالبر
في االستذكار :في الصالة :باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً.506-505/1 :
 243أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند المكثرين من الصحابة :مسند
عبداهلل بن مسعود  :ح( .)4145والطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي:
/10ح( .)10121والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :جماع أبواب الكالم في الصالة :باب ماال يجوز
من الكالم في الصالة/2 :ح(.)3162
 244أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :في الصالة :تفريع أبواب العمل في الصالة :باب رد السالم
في الصالة :ح( .)924والبيهقي في السنن الكبرى :في الحيض :باب من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصالة:
/2ح(.)3223
 245أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي:
/10ح(.)10123
ُ
 246أخرجه من هذا الطريق :اإلمام الشافعي في األم :في الصالة :الكالم في الصالة .235/1 :والحميدي
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عبداهلل بن مسعود  ،مرفوعاً ،به .ورواه اإلمام الشافعي (في ُ
األم) ،247وعبدالرزاق الصنعاني
(في مصنفه ،وعند الطبراني) ،248وأبو بكر بن أبي شيبة (في مصنفه) ،249وعبداهلل بن الزبير
الحميدي (في مسنده ،وعند ابن عبدالبر) ،250والحسين بن حريث (عند النسائي) ،251وزهير
بن حرب (عند أبي يعلى ،وابن حبان) ،252وإبراهيم بن بشر الرمادي (عند ابن حبان)،253
(سبعتهم) ،عن سفيان بن ُعيينة ،عن عاصم بن أبي النجود ،عن أبي وائل شقيق بن سلمة،
عن عبداهلل بن مسعود  ،مرفوعاً ،به .ورواه عبدالغفار بن داود الحراني( 254وحده) ،عن
سفيان بن ُعيينة ،عن منصور بن المعتمر السلمي ،عن أبي وائل شقيق بن سلمة ،عن عبداهلل
ألن الحراني خالف ً
َ
الطريق األخير َّ
سبعة من
بن مسعود  ،مرفوعاً ،به .واستغرب الطبراني
الثقات الذين رووه عن سفيان بن عيينة ،عن عاصم ،عن أبي وائل ،عن عبداهلل بن مسعود
في مسنده :أحاديث عبداهلل بن مسعود /1 :ح( ،)94وقال( :قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا
الوجه) .وعبدالرزاق في مصنفه :في الصالة :باب السالم في الصالة/2 :ح( .)3594وأبو بكر ابن أبي شيبة
في مصنفه :في الصلوات :الرجل يسلم عليه في الصالة/1 :ح( .)4803والنسائي في الكبرى :في السهو :ذكر
الوقت الذي نسخ فيه الكالم في الصالة/1 :ح( ،)559وفي صفة الصالة :الكالم في الصالة/1 :ح(،)1144
وفي المجتبى له :في السهو :الكالم في الصالة :ح( .)1221وأبو يعلى في مسنده :في مسند عبداهلل بن مسعود:
ح( .)4971وابن حبان في صحيحه (اإلحسان) :في الصالة :باب ما يكره للمصلي وما ال يكره :ح(-2243
 .)2244والطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي/10 :ح( .)10122وابن
عبدالبر في االستذكار :في الصالة :باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً ،505/1 :وقال( :قال سفيان :هذا
أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه).
ُ
 247أخرجه من هذا الطريق :اإلمام الشافعي في األم :في الصالة :الكالم في الصالة.235/1 :
 248أخرجه من هذا الطريق :عبدالرزاق في مصنفه :في الصالة :باب السالم في الصالة:
/2ح( .)3594والطبراني في المعجم الكبير :في باب العين :عبداهلل بن مسعود الهذلي/10 :ح(.)10122
 249أخرجه من هذا الطريق :أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه :في الصلوات :الرجل يسلم عليه في
الصالة/1 :ح(.)4803
 250أخرجه من هذا الطريق :الحميدي في مسنده :أحاديث عبداهلل بن مسعود /1 :ح( ،)94وقال:
(قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه) .وابن عبدالبر في االستذكار :في الصالة :باب ما
يفعل من سلم من ركعتين ساهياً ،505/1 :وقال( :قال سفيان :هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه).
 251أخرجه من هذا الطريق :النسائي في السنن الكبرى :في السهو :ذكر الوقت الذي نسخ فيه الكالم
في الصالة/1 :ح( ،)559وفي صفة الصالة :الكالم في الصالة/1 :ح( ،)1144وفي المجتبى له :في السهو:
الكالم في الصالة :ح(.)1221
 252أخرجه من هذا الطريق :أبو يعلى في مسنده :في مسند عبداهلل بن مسعود :ح( .)4971وابن حبان
في صحيحه (اإلحسان) :في الصالة :باب ما يكره للمصلي وما ال يكره :ح(.)2243
 253أخرجه من هذا الطريق :ابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في الصالة :باب ما يكره للمصلي
وما ال يكره :ح(.)2244
 254وثقه الحافظان؛ الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة ،)3417( :وابن حجر في التقريب :الترجمة:
(.)4136
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 ،مرفوعاً ،به ،فحديثه ٌ
ٌ
ضعيف من هذا الطريق ،لذلك استغربه الطبراني.
شاذ
ٌ
غريب من
وقوله( :هكذا روى الحديث عبدالغفار عن سفيان ،فإن كان حفظه فهو
حديث منصور ،ورواه الحميدي وغيره من أصحاب سفيان ،عن سفيان بن عيينة ،عن عاصم،
عن زر بن حبيش ،عن عبداهلل وهو المحفوظ) ،255فوهم ،فقد خالف سند الحديث الذي ساقه
هوَّ ،
فإن هذا الحديث ال يروى عن ابن ُعيينة ،عن عاصم ،عن زر بن حبيش ،عن عبداهلل
بن مسعود  ،مرفوعاً ،به ،ولم يروه أح ٌد بهذا اإلسناد الذي ذكره الطبراني ،واهلل تعالى أعلم.
الحديث العاشر :حدثنا محمد بن عمر بن عبدالعزيز الديماسي الرملي :حدثنا أبو
عمير بن النحاس :حدثنا مؤمل بن إسماعيل :حدثنا سفيان الثوري ،عن علقمة بن مرثد ،عن
ص ْو ٌمَ ،ق َ
امرأ ًة َقالَ ْت :يَا َر ُس َ
ول اهللَِّ ،
سليمان بن بريدة ،عن أبيه؛ َّ
ال:
(أن َ
إن أُمِّي َما َت ْت َو َعلَ ْي َها َ
َر ِوه عن سفيان ،عن علقمة بن مرثد إال مؤمل ،والمشهور من حديث
ص ْو ِمي َعن أُمِّك) .لم ي ْ
ُ
الثوري ،عن عبيداهلل بن عطاء ،عن بن بريدة ،عن أبيه ،فإن كان مؤمل بن إسماعيل حفظه،
256
فهو غريب من حديث علقمة بن مرثد.
الدراسة االستقرائية النقدية :روي الحديث من ثالثة وجوه :الوجه األول :رواه أبو
خيثمة زهير بن معاوية الحعفي (عند أبي داود ،والبيهقي) ،257وعلي بن مسهر (عند مسلم،
والترمذي ،والبيهقي) ،258ومروان بن معاوية (عند البيهقي) ،259وعبداهلل بن نمير الهمداني

 255ينظر :المعجم الصغير للطبراني/1 :ح(.)527
 256أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الصغير :باب الميم :من اسمه محمد/2 :ح(.)777
 257أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :في الزكاة :باب من تصدق بصدقة ثم ورثها :ح(،)1656
وفي الوصايا :باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها :ح( ،)2877وفي األيمان والنذور:
باب في قضاء النذر عن الميت :ح( .)3309والبيهقي في السنن الكبرى :في الحج :باب الحج عن الميت وأن
الحجة الواجبة من رأس المال/4 :ح(.)8453
 258أخرجه من هذا الطريق :مسلم :في الصيام :باب قضاء الصيام عن الميت :ح( .)1149والترمذي:
ْر ُ
يث
ص ِح ٌ
يح ،لاَ يُع َ
في الزكاة :باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته :ح( ،)667وقالَ :
(ح َس ٌن َ
ف َه َذا ِم ْن َح ِد ِ
ُر ْي َد َة إلاَّ ِم ْن َه َذا ْال َو ْج ِه ،وعبداهلل بن عطاء ٌ
أن الرجلَ
ثقة عند أهل البيت ،والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ َّ
بَ ِ
إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له ،وقال بعضهم :إنَّ َما الصدقة شيء جعلها هلل فإذا ورثها فيجب أن يصرفها
في مثله ،وروى سفيان الثوري ،وزهير هذا الحديث عن عبداهلل بن عطاء).
 259أخرجه من هذا الطريق :البيهقي في السنن الكبرى :في الزكاة :جماع أبواب صدقة الورق :باب
من قال يجوز االبتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك/4 :ح(.)7424
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(عند ابن أبي شيبة ،واإلمام أحمد ،ومسلم) ،260والحسن بن الحر النخعي (عند الطبراني)،261
وعبدالملك بن أبي سليمان العرزمي (عند اإلمام أحمد ،ومسلم) ،262ومحمَّد بن عبدالرحمن بن
أبي ليلى الكوفي (عند الحاكم) ،263وأبو معاوية الضرير محمَّد بن خازم (عند أبي داود)،264
وسفيان بن سعيد الثوري (عند مسلم ،وابن ماجه ،والترمذي ،والحاكم)( ،265تسعتهم) ،عن
عبداهلل بن عطاء الطائفي المكي ،266عن عبداهلل بن بريدة بن الحصيب ،عن أبيه  ،مرفوعاً،
به .ورواه عبيداهلل بن موسى بن أبي المختار (عند مسلم ،والحاكم) ،267وعبدالرزاق الصنعاني
(عند مسلم ،وابن ماجه ،والترمذي)( ،268كالهما) ،عن سفيان الثوري ،عن عبداهلل بن عطاء
الطائفي المكي ،269عن عبداهلل بن بريدة بن الحصيب ،عن أبيه  ،مرفوعاً ،به.

 260أخرجه من هذا الطريق :أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه :في الجنائز :ما يتبع الميت بعد موته:
/3ح( ،)12087وفي البيوع واألقضية :الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث/4 :ح(.)20999
واإلمام أحمد في مسنده :في باقي مسند األنصار :حديث بريدة األسلمي  :ح( .)23082ومسلم :في الصيام:
باب قضاء الصيام عن الميت :ح(.)1149
 261أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في مسند الشاميين له :فيما روى ابن ثوبان عن الكوفيين:
/1ح(.)168
 262أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في باقي مسند األنصار :حديث بريدة األسلمي
 :ح( .)23006ومسلم :في الصيام :باب قضاء الصيام عن الميت :ح( ،)1149وقاال :عن سليمان بن بريدة.
 263أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك :في الفرائض/4 :ح( ،)8018وقال( :هذا حديث
صحيح اإلسناد و لم يخرجاه).
 264أخرجه من هذا الطريق :أبو داود :في الزكاة :باب من تصدق بصدقة ثم ورثها :ح(.)1656
 265أخرجه من هذا الطريق :مسلم :في الصيام :باب قضاء الصيام عن الميت :ح( .)1149وابن
ماجه :في الصيام :باب من مات وعليه صيام من نذر :ح( .)1759والترمذي :في الزكاة :باب ما جاء في
ٌ
صحيح) .والحاكم في المستدرك على الصحيحين :في
حديث
المتصدق يرث صدقته :ح( ،)929وقال( :هذا
ٌ
الفرائض/4 :ح( ،)8018وقال( :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه).
 266قال الذهبي بالكاشف/1 :ترجمة ،)2860( :وابن حجر في التقريب :الترجمة:)3479( :
ٌ
(صدوق) ،وزاد( :يُخطي ُء ويُدَلس).
 267أخرجه من هذا الطريق :مسلم :في الصيام :باب قضاء الصيام عن الميت :ح( .)1149والحاكم
في المستدرك على الصحيحين :في الفرائض/4 :ح( ،)8018وقال( :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه).
 268أخرجه من هذا الطريق :مسلم :في الصيام :باب قضاء الصيام عن الميت :ح( .)1149وابن
ماجه :في الصيام :باب من مات وعليه صيام من نذر :ح( .)1759والترمذي :في الزكاة :باب ما جاء في
ٌ
صحيح).
(حديث
المتصدق يرث صدقته :ح( ،)929وقال:
ٌ
 269قال الذهبي بالكاشف/1 :ترجمة ،)2860( :وابن حجر في التقريب :الترجمة:)3479( :
ٌ
(صدوق) ،وزاد( :يُخطي ُء ويُدَلس).
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الوجه الثاني :رواه عبدان بن أحمد ،عن محمد بن عبداهلل المقدسي ،عن عبدالمجيد
بن عبدالعزيز بن أبي رواد ،270عن سفيان الثوري ،عن عطاء بن ميسرة الخراساني ،271عن
عبداهلل بن بريدة بن الحصيب ،عن أبيه  ،مرفوعاً ،به 272.وهذا الحديث أخطأ فيه عبدالمجيد
بن عبدالعزيز بن أبي رواد ،فرواه عن عطاء بن ميسرة الخراساني ،وقد رواه الثقات عن
ٌ
ضعيف من هذا الطريق.
مر بيانه ،فسند الحديث
عبداهلل بن عطاء المكي كما َّ
الوجه الثالث :رواه مؤمل بن إسماعيل البصري ،273عن الثوري ،عن علقمة بن
مرثد الكوفي ،274عن سليمان بن بريدة بن الحصيب ،عن أبيه بريدة بن الحصيب األسلمي ،
مرفوعاً ،به 275.وتناول الطبراني نقد سند الحديث من طريق مؤمل بن إسماعيل البصري،
فرواه عن سفيان الثوري ،عن علقمة ،عن سليمان بن بريدة بن الحصيب األسلمي ،عن أبيه،
مرفوعاً ،به ،والمحفوظ عن الثوري ،عن عبداهلل بن عطاء الطائفي ،وآفة الحديث في مؤمل،
فقد خالف من هو أوثق منه؛ عبدالرزاق بن همام الصنعاني ،276وعبيداهلل بن موسى بن أبي
ٌ
المختار ،277فهو حديث ٌ
محفوظ من هذا الطريق ،فاستغربه الطبراني ،يعني ضعَّف
شاذ غير
سند الحديث من هذا الطريق ،واهلل تعالى أعلم.

 270قال البخاري في التاريخ الكبير/6 :الترجمة( :)1875( :يرى اإلرجاء ،وكان الحميدي يتكلم
فيه) .وقال ابن حبان في المجروحين/2 :الترجمة( :)783( :منكر الحديث جداً ،يقلب األخبار ،ويروي المناكير
عن المشاهير فاستحق الترك ،وقد نقل عن أنه هو الذي أدخل أباه في اإلرجاء) .وقال الذهبي في الكاشف/1 :
الترجمة( :)3435( :قال أحمد :ثقة يغلو في اإلرجاء ،وقال أبو حاتم :ليس بالقوي) .وقال ابن حجر في التقريب:
ٌ
(صدوق ،يخطىء ،وكان مرجئاً ،أفرط ابن حبان فقال :متروك).
الترجمة:)4160( :
 271قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل/6 :الترجمة( :)1856( :روى عن عمر  ،روى عنه
أشرس ،وعروة بن رويم) .وذكره ابن حبان في الثقات/5 :الترجمة ،)4552( :وسكت عنه.
 272أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في مسند الشاميين :في رواية عطاء بن ميسرة الخراساني
عن الكوفيين/3 :ح(.)2446
ٌ
كثير
 273قال الذهبي في الكاشف/2 :الترجمة( :)5747( :قال أبو حاتم:
صدوق شدي ٌد في السن ِةُ ،
الخطأ ،وقيل :دفن كتبه ،وحدث حفظاً ،فغلط) .وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة:)7029( :
ٌ
الحفظ).
(صدوق ،سي ُء
ِ
 274وثقه الذهبي في الكاشف/2 :الترجمة ،)3874( :وابن حجر في التقريب :الترجمة.)4682( :
 275أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الصغير :باب الميم :من اسمه محمد/2 :ح(.)777
 276قال الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)3362( :الحافظ ،أحد األعالم ،صنف التصانيف) .وقال
(ثقةٌ ،
ابن حجر في التقريبٌ :)4064( :
ٌ
شهيرَ ،عمي في آخر عمره فتغير ،وكان يتشيع).
مصنف،
حافظ،
ٌ
 277قال الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)3593( :الحافظ ،أحد األعالم ،على تشيعه ،وبدعته،
ثقة) .وقال ابن حجر في التقريب :الترجمةٌ :)4345( :
ٌ
(ثقة ،كان يتشيع ،قال أبو حاتم :كان أثبت في إسرائيل
من أبي نعيم ،واستصغر في سفيان الثوري).
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الحديث الحادي عشر :قال الطبراني :حدثنا إبراهيم بن الحسين بن أبي العالء الهمداني
ببغداد سنة (287هـ) سبع وثمانين ومائتين :حدثنا عبدالحميد بن عصام الجرجاني :حدثنا
أبو داود الطيالسي :حدثنا شعبة ،عن عبدالملك بن عمير ،عن جابر بن سمرة قال( :خطبنا
عمر بالجابية فقالَ :قا َم ِفي َنا َر ُس ُ
الْ :
ول الله َم َقا ِمي ِف ُ
يكم َف َق َ
ص َح ِابي ،ثُ َّم الَّ ِذ َ
ين يَلُو َن ُه ْم،
أك ِرمُوا أَ ْ
ِ
ين يَلُو َن ُه ْم ،ثُ َّم ي َْف ُشو ْال َك ِذ ُبَ ،حتَّى ي ْ
ثُ َّم الَّ ِذ َ
ُس َت ْحلَفَ ،ف َم ْن
َش َه َد َّ
ُس َت ْش َهدَ ،وي ْ
َحلِف َولَم ي ْ
الر ُج ُل َولَ ْم ي ْ
اح ِدَ ،و ُه َو َم َع ْ
الشي َ
االث َنيْن أَ ْب َعد ،أَلاَ لاَ
اع َةَ ،فإ َّن َ
ْط َ
أرا َد ب ْ
َ
الجنَّ ِة َفلي َْل َز ِم َ
ُوح َة َ
َحب َ
ان َم َع ال َو ِ
ِ
الج َم َ ِ
َ
ٌ
ُ
يْ
ُ
الشيطان ،أال و َم ْن َس َّر ْت ُه َح َس َنتُ ُه َو َسا َء ْت ُه َسيِّ َئتُ ُه فهو مؤمن).
ْرأ ٍة ،فإن ثالثهما
َخل َو َّن َر ُجل ِبام َ
ٌ
حديث ٌ
صحيح
حسن
لم يروه عن شعبة إال أبو داودَ ،ت َف َّر َد به عبدالحميد بن عصام،
ٌ
278
ٌ
غريب من هذا الوجه.
الدراسة االستقرائية النقدية :دار الحديث على عمر بن الخطاب  .رواه عنه ثمانية
رواة من ثمانية طرق :الطريق األول :رواه عبداهلل بن عمر ،عن أبيه عمر بن الخطاب،
مرفوعاً ،به 279.الطريق الثاني رواه سليمان بن يسار الهاللي ،280عن عمر بن الخطاب،
مرفوعاً ،به 281.الطريق الثالث :رواه زر بن حبيش ،282عن عمر بن الخطاب ،مرفوعاً،
 278أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم الصغير :باب من اسمه إبراهيم/1 :ح(.)245
 279أخرجه من هذا الطريق :اإلمام أحمد في مسنده :في مسند العشرة المبشرين بالجنة :مسند عمر بن
يح َغ ِر ٌ
يب ِم ْن َه َذا
ص ِح ٌ
الخطاب  :ح( .)114والترمذي :في الفتن :لزوم الجماعة :ح( ،)2165وقالَ :
(ح َس ٌن َ
ْال َو ْج ِه ،وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة ،وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر ،عن النبي .
والنسائي في السنن الكبرى :في عشرة النساء :ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه/5 :ح( .)9225وابن
حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في إخبارهعن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهلل
عليهم أجمعين :باب فضل الصحابة والتابعينح( .)7254والحاكم في المستدرك على الصحيحين :في العلم:
/1ح( ،)387وقال( :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ،فإني ال أعلم خالفا بين أصحاب عبداهلل بن
المبارك في إقامة هذا اإلسناد عنه ،ولم يخرجاه) ،و/1ح( ،)389-388وقال( :فأما الخالف في هذا الحديث
عن عبدالملك بن عمير فإنه مجموع لي في جزء ،والذي عندي أن اإلمامين يرويان هذا الحديث من ذلك
الخالف بين األئمة على عبدالملك فيه ،وتلك األسانيد ال تعلل بهذه األسانيد الخارجة منها ،وقد رويناه بإسناد
صحيح عن سعد بن أبي وقاص ،عن عمر رضي اهلل عنهما) ،و/1ح( .)390والبيهقي في الكبرى :في النكاح:
جماع أبواب ما خص به رسول اللهدون غيره مما أبيح له وحظر على غيره :باب ال يخلو رجل بامرأة أجنبية:
/7ح( .)13299والقضاعي في مسند الشهاب/1 :ح(.)451
 280قال الذهبي في الكاشف/1 :الترجمة( :)2136( :كان من فقهاء المدينة ،قال الحسن بن محمد
بن الحنفية :هو عندنا أفهم من سعيد بن المسيب ،وقال أبو زرعة :ثقة مأمون عابد فاضل) .وقال الحافظ ابن
ٌ
حجر في التقريب :الترجمةٌ :)2619( :
فاضل ،أحد الفقهاء السبعة).
(ثقة،
 281أخرجه من هذا الطريق :الحميدي في مسنده :في أحاديث عمر بن الخطاب عن رسول اهلل:
/1ح(.)32
282
ٌ
ٌ
قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة( :)2008( :ثقة ،جليل ،مخضر ٌم).
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به 283.الطريق الرابع :رواه سعد بن أبي وقاص ،عن عمر بن الخطاب  ،مرفوعاً ،به.
الطريق الخامس :رواه عبداهلل بن الزبير ،عن عمر بن الخطاب  ،مرفوعاً ،به 285.الطريق
السادس :رواه الزهري ،عن عمر بن الخطاب  ،مرفوعاً ،به 286.الطريق السابع :رواه أبو
صالح ذكوان السمان ،عن عمر بن الخطاب  ،مرفوعاً ،به 287.الطريق الثامن :رواه جرير
بن حازم األزدي( 288عند ابن أبي أُسامة ،والنسائي ،وأبي يعلى ،وابن حبان ،والطبراني،
292
والقضاعي) ،289وجرير بن عبدالحميد الضبي( 290عند ابن ماجه) ،291وشعبة بن الحجاج
(عند الطبراني ،والجرجاني)( ،293ثالثتهم) ،عن عبدالملك بن عمير بن سويد ،294عن جابر
284

 283أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في المعجم األوسط/6 :ح( ،)6483وقال( :لم يرو هذا الحديث
تفر َد به سعيد بن يحيى ُ
األموي).
عن عاصم إال أبو بكر بن عياشَّ ،
 284أخرجه من هذا الطريق :الحاكم في المستدرك على الصحيحين :في العلم/1 :ح(.)390
 285أخرجه من هذا الطريق :النسائي في السنن الكبرى :في عشرة النساء :ذكر اختالف ألفاظ الناقلين
لخبر عمر فيه/5 :ح(.)9222
 286أخرجه من هذا الطريق :والنسائي في الكبرى :في عشرة النساء :ذكر اختالف ألفاظ الناقلين
لخبر عمر فيه/5 :ح(.)9224
 287أخرجه من هذا الطريق :والنسائي في الكبرى :في عشرة النساء :ذكر اختالف ألفاظ الناقلين:
لخبر عمر فيه/5 :ح(.)9226
ٌ
 288قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة( :)911( :ثقة ،لكن في حديثه عن قتادة ضعف ،وله
أوهام إذا حدث من حفظه ،مات سنة سبعين بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختالطه).
 289أخرجه من هذا الطريق :الحارث بن أبي أُسامة في مسنده (بغية الباحث عن زوائد الحارث
للهيثمي) :في اإلمارة :باب لزوم الطاعة/2 :ح( .)607والنسائي في السنن الكبرى :في عشرة النساء :ذكر
اختالف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه/5 :ح( .)9223-9221-9220-9219وأبو يعلى في مسنده :مسند عمر
بن الخطاب  :ح( .)143-142-142وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في التاريخ :باب إخبارهعمَّا
يكون في أمته من الفتن والحوادث :ح( .)6728والطبراني في األوسط/2 :ح( ،)1659وقال( :لم يرو هذا
الحديث عن هشام إال عبداألعلى) .والقضاعي في مسند الشهاب/1 :ح(.)452
 290قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمةٌ :)916( :
(ثقة ،صحيح الكتاب ،قيل :كان في آخر
عمره يهم من حفظه).
 291أخرجه من هذا الطريق :ابن ماجه :في األحكام :باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد :ح(.)2363
(ثقةٌ ،
 292قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمةٌ :)2790( :
حافظٌ ،
متقن ،كان الثوري يقول:
هو أمير المؤمنين في الحديث ،وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ،وذب عن السنة ،وكان عابداً).
 293أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في األوسط :في باب من اسمه إبراهيم/3 :ح( ،)2929وقال:
تفر َد به عبدالحميد) ،وفي المعجم الصغير له/1 :ح( .)245وحمزة
(لم يرو هذا الحديث عن شعبة إال أبو داود َّ
الجرجاني في تاريخ جرجان/1 :الترجمة.)406( :
 294قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمةٌ :)4200( :
فصيح ،عال ٌم ،تغيَّر ِحفظه ،وربما
(ثقة،
ٌ
دلس) ،وقال في تعريف أهل التقديس :الترجمة( :)84( :تابعي مشهور ،من الثقات ،مشهور بالتدليس ،وصفه
الدارقطني وابن حبان وغيرهما).
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بن سمرة السوائي ،عن عمر بن الخطاب  ،مرفوعاً ،به.
ورواه أحمد بن محمد بن أوس ،وإبرهيم بن الحسين بن أبي العالء الهمذانيان
(كالهما) ،عن عبدالحميد بن عصام الجرجاني ،عن أبي داود الطيالسي ،عن شعبة ،عن
عبدالملك بن عمير ،عن جابر بن سمرة ،عن عمر بن الخطاب ،مرفوعاً ،به 296.ولم أجد
ٌ
ٌ
غريب)،
صحيح
(حسن
حديثاً وصفه الطبراني بالغرابة المقيدة بالحسن والصحة ،وهو قوله:
ٌ
إال هذا الحديث ،وقد تناول الترمذي الحديث من طريق عبداهلل بن عمر ،عن أبيه ،وقال:
ُح َّم ِد بْن ُس َ
يب ِم ْن َه َذا ْال َو ْج ِهَ ،و َق ْد َر َوا ُه اب ُ
يح َغ ِر ٌ
وق َةَ ،و َق ْد ُر ِو َي
ص ِح ٌ
ْن ْال ُمب َ
َار ِك َع ْن م َ
َ
(ح َس ٌن َ
ِ
ْ
ُ
َ
َّ
ْر َو ْج ٍه َع ْن ُع َم َرَ ،ع ْن الن ِب ِّي.
َهذا ال َح ِديث ِم ْن َغي ِ
295

وكذلك فعل الطبراني فتناول الحديث من رواية شعبة ،عن عبدالملك بن عمير ،عن
جابر بن سمرة ،عن عمر بن الخطاب ،مرفوعاً به ،وقال َع ِق َب ُه( :لم يروه عن شعبة إال أبو
ٌ
حديث ٌ
ٌ
غريب من هذا الوجه) ،لذلك
صحيح
حسن
داودَ ،297ت َف َّر َد به عبدالحميد بن عصام،298
ٌ
حس َنه من طريق عبدالحميد ،واستغربه ل َت َف َّردَه برواية الحديث عن الطيالسي ،عن شعبة،
َّ
مر .ومن ذلك يتبين َّ
أن الطبراني
وصححه ألنَّه توبع من طريقين عن عبدالملك بن عمير كما َّ
إذا قيَّد الغرابة بلفظ الصحة والحسن فهذا يعني َت َف َّر َد أحد الرواة برواية الحديث من طريق لم
يشاركه معه أحد برواية هذا الطريق ،ولما كان رواة سند الحديث ُم َع َّد َ
لون حك َم عليه بالصحة
نسبي ،وليس مطلقاً ،فهو يدل على التفرد في طبق ٍة
والحسن مع الغرابة ،ومفهوم الغرابة هنا ّ
معينة ،وهذا النوع من الغرابة ال يؤثر على الحديث صحة وضعفاً ،واهلل تعالى أعلم.
 295أخرجه من هذا الطريق :الحارث بن أبي أُسامة في مسنده (بغية الباحث عن زوائد الحارث
للهيثمي) :في اإلمارة :باب لزوم الطاعة/2 :ح( .)607وابن ماجه :في األحكام :باب كراهية الشهادة لمن لم
يستشهد :ح( .)2363والنسائي في السنن الكبرى :في عشرة النساء :ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه:
/5ح( .)9223-9221-9220-9219وأبو يعلى في مسنده :مسند عمر بن الخطاب  :ح(.)143-142-142
وابن حبان في صحيحه (في اإلحسان) :في السير :باب طاعة األئمة :ح( ،)4576وفي التاريخ :باب إخبارهعمَّا
يكون في أمته من الفتن والحوادث :ح( .)6728والطبراني في األوسط/2 :ح( ،)1659وقال( :لم يرو هذا
الحديث عن هشام إال عبداألعلى) ،وفي باب من اسمه إبراهيم/3 :ح( ،)2929وقال( :لم يرو هذا الحديث عن
تفر َد به عبدالحميد) ،وفي المعجم الصغير له :باب من اسمه إبراهيم/1 :ح( .)245وحمزة
شعبة إال أبو داود َّ
الجرجاني في تاريخ جرجان/1 :الترجمة .)406( :والقضاعي في مسند الشهاب/1 :ح(.)452
 296أخرجه من هذا الطريق :الطبراني في األوسط :في باب من اسمه إبراهيم/3 :ح( ،)2929وقال:
تفر َد به عبدالحميد) ،وفي المعجم الصغير له/1 :ح( .)245وحمزة
(لم يرو هذا الحديث عن شعبة إال أبو داود َّ
الجرجاني في تاريخ جرجان/1 :الترجمة.)406( :
 297قال الحافظ ابن حجر في التقريب :الترجمة( :)2550( :سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي،
ثقةٌ ،
ٌ
حافظَ ،غلط في أحاديث).
 298هو الجرجاني :قال عنه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل/8 :الترجمة( :)14096( :صدوق).
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جـ .الخاتمـة
َّ
إن الدراسات االستقرائية الحديثية تعطي للباحث صور ًة دقيقة لفهم عمل المصنف،
ً
مقدمة َّ
صدر بها مصنفاته،
وتذوق عمله الذي قام به ،إن لم يكن له تعريف لمصطلحاته ،أو
فشرعت بدراسة مصطلح الغرابة عند الطبراني في كتبه العشرة المطبوعةَّ ،
ألن كتب
َ
وسبعين
الطبراني كثير ًة ،يصعب الوصول إليها ،وأكثرها مفقود ،فذكر الذهبي له بضعة
فتم دراسة الكتب
مصنَّفاً ،وأوصلها الحافظ يحيى عبدالوهاب بن منده ،إلى مائة وستة
مصنفَّ ،
ٍ
اآلتية( :المعاجم الثالثة؛ الكبير ،واألوسط ،والصغير ،واألحاديث الطوال ،ومسند الشاميين،
والدعاء ،واألوائل ،ومكارم األخالق ،وطرق حديث من كذب علي متعمداً ،وفضائل الرمي
وتعليمه) .وقد خرجت نتيجة الدراسة بعشرة أحاديث وصفها الطبراني بالغرابة المطلقة؛
حديثان في المعجم الكبير ،وخمسة أحاديث في المعجم األوسط ،وثالثة في المعجم الصغير،
وحديثاً واحداً فيه وصفه بمصطلح( :حسن صحيح غريب) .وأظهرت الدراسة نتائج متعددة
مهمة ،هي:
إن مصطلح الغرابة المطلقة إذا لم يقترن بلفظ الحسن أو الصحة ،أو كليهما عنده َّ
أَّ .
فإن
معناه الحكم بالضعف على الحديث من الطريق الذي ساقه به ،ويدل على َّ
أن الغريب
ٌ
معروف منذ تقعيد علم مصطلح الحديث.
عنده يختلف عمَّا هو
بَّ .
إن الطبراني إذا قيَّد الغرابة بلفظ الصحة والحسن فهذا يعني َت َف َّر َد أحد الرواة برواية
الحديث من طريق لم يشاركه معه أحد برواية هذا الطريق ،مع تعديله ،فيندرج تحت
مفهومه الغرابة بعد تقعيد علم مصطلح الحديث النبوي ،ومثاله حديث عمر بن الخطاب
حس َنه الطبراني من طريق عبدالحميد واستغربه ل َت َف َّردَه برواية الحديث
وهذا الحديث َّ
عن الطيالسي عن شعبة ،وصححه ألنَّه توبع من طريقين عن عبدالملك بن عمير ،وهو
نفس الحكم الذي أطلقه الترمذي على الحديث.
ٌ
ُ
ٌ
ج .يستغرب الطبراني الحديث إذا َ
ضعيف ،أو َّ
الحديث
روي
راو
كان في متنه لفظ َت َف َّر َد به ٍ
ً
ْرف حاله ،أو وه َم به
بسن ٍد غير
ٍ
راو ال يُع َ
محفوظ مخالفا لما رواه الثقات ،أو في سند ِه ٍ
أح ُد الروا ِة ،فيضعه بلفظ( :غريب).
َ
الحديث حتى لو َ
كان له شاه ٌد ،أو شواه ُد متعددة ،كما في الحديث الثالث
د .وهو يستغرب
والرابع والخامس من أحاديث الدراسة ،وهذا يعني أنَّه ال يعت ُد بالشواه ِد في الحكم على
ً
صحة وضعفاً ،وهذا موضوع قائم بذاته ،ويحتاج للدراسة المنفصلة.
الحديث
ِ
ٌ
طريق أخرى،
صح من
هـ .يستغرب الحديث إذا كان سند الحديث الذي ساقه منه
ضعيف ،وقد َّ
ٍ
فيكون متنه صحيح ،وسنده ضعيف.
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ابن حبان البستي ،الثقات
ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة
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أبو نعيم ،حلية األولياء
إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية
البخاري ،التاريخ الكبير
بدر الدين أبو عبداهلل محمد بن جمال الدين الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح
البزار ،مسند البزار
البيهقي ،السنن الكبرى
_____ ،شعب اإليمان
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_____ ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب
السخاوي ،فتح المغيث
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نور الدين الهيثمي ،مجمع الزوائد منبع الفوائد
النيسابوري ،معرفة علوم الحديث
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