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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
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ث عكرمة عن ابن عباس
إعالل الدارقطينِّ حدي َ
يف "نذر أبي إسرائيل" عند البخاري
دراسة حديثية
Ad-Daaraqutni's Criticism of ‘Iqrimah's Speech
Quoting Ibn Abbas on "The Vow of AbU Israeel" in
"[Saheeh] Bukhari
A Hadith Study

إعداد:
د .صاحل بن عبد اهلل بن شديد الصياح
أستاذ احلديث املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة اجملمعة
الربيد اإللكرتوينs.alsayah@mu.edu.sa :

حديث عكرمة عن ابن عباس في "نذر أبي إسرائيل" عند البخاري  -دراسة حديثية ،د .صالح بن عبد اهلل بن شديد الصياح
لدارقطني
إعالل ا
َ
ِّ

املستخلص
حديث "نذر أيب
اج البخاري يف صحيحه
َ
يدرس البحث نقد اإلمام الدارقطين إخر َ
إسرائيل" -رضي اهلل عنه -الوارد من رواية أيوب ابن كيسان ،عن عكرمة عن ابن عباس،
رضي اهلل عنهما .وهو حديث اختلف الرواة على أيوب بن كيسان يف وصله وإرساله ،فكان
هذا البحث لبيان مدى صحة نقد الدارقطين أو ضعفه .ومن أهداف البحث :بيان حال
هذا احلديث ،وصوالً إىل احلكم عليه.
ومنهج البحث املستخدم هو املنهج التحليلي االستقرائي .ومن أهم نتائج البحث:
صحة احلديث؛ لوجود دالئل ظاهرة على ذلك ،وينبين عليه عدم إصابة اإلمام الدارقطين يف
نقده إلخراج البخاري له .كما أثبت البحث دقة نظر البخاري يف انتقاء أحاديث كتابه
الصحيح ،بإخراج هذا احلديث .ومن أهم التوصيات :دراسة األقوال واآلراء واألحاديث
النبوية املتعلقة بالصحيحني.
الكلمات المفتاحية :البخاري ،الدارقطين ،التتبع ،نذر ،إسرائيل ،عكرمة.
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 الجزء الثاني-193 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The research discusses Ad-Daaraqutni's criticism of Al-Bukhari in
reporting the hadith on "the vow of Abu Israeel" (May Allah be pleased with
him), mentioned in the report of Ayoub Ibn Kaysan from ‘Ikrimah from Ibn
Abaas, (May Allah be pleased with both), It's a kind of Hadeeth that the
reporters have disagreed on Ayyub on wether it is mawsuul or mursal. This
research was conducted to discuss and show the extent of validity or the
weakness of Ad-Darkatni's criticism. One of the purposes of the research is to
show and indicate the status of this Hadeeth, and to rule on it.
The research method used is the inductive analytical method. The
most important findings of the research include: The authenticity of the
mentioned Hadeeth; as there are clear proofs for this, hence the criticism of
Al-Imam Daaraqutni on its report by Al-Bukhari is not correct. The paper
also demonstrated the accuracy of Bukhari’s consideration of the selection
of the authentic Hadeeths in his book (As-Saheeh) and in reporting the
mentioned hadith. Among the most important recommendations are the
study of sayings, opinions and prophetic traditions related to Saheeh AlBukhari and Muslim.
Key Words:
Al-Bukhari, Ad-Daaraqutni, Trace, At-Tatabbu‘, vow, Israeel,
‘Ikrimah.
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حديث عكرمة عن ابن عباس في "نذر أبي إسرائيل" عند البخاري  -دراسة حديثية ،د .صالح بن عبد اهلل بن شديد الصياح
لدارقطني
إعالل ا
َ
ِّ

املدقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلـ ــل فال هادي له ،وأش ــهد أن ال إله إال اهلل
وحــده ال ش ـريك له ،وأش ـهــد أن حم ـمـداً ع ـب ــده ورسـ ـولـ ـ ـ ــه.
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱠﭐ{ آل عمران}١٠٢ :

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠﭐ{ النساء}١ :

ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ

{ األحزاب}٧٠ :

أما بعد :فإن صحيح اإلمام البخاري من أعظم ما صنف يف مجع األحاديث
الصحيحة وأجله ،وقد بذل فيه اإلمام جهداً عظيماً وزمناً مديداً ،وأمعن النظر فيه مبا ال
مزيد عليه ،حىت أصبح يف املكانة العالية عند علماء اإلسالم بعامة ،وعلماء احلديث خباصة،
إال أن هذا مل مينع بعض األئمة الكبار من الكالم يف بعض ما أخرجه البخاري ،مما يستدعي
النظر والفحص يف ذلك؛ للوصول إىل قصده ومدى صواب رأيه.
ولتلكم األمهية الكبرية هلذا املوضوع ،فأحببت أن أشارك فيه بدراسة حديث نبوي هو أصل
يف بابه ،وهو حديث (ابن عباس -رضي اهلل عنهما -يف "نذر أيب إسرائيل" رضي اهلل عنه).
مشكلة البحث:
حديث أيوب بن كيسان ،عن عكرمة ،عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -يف "نذر
أيب إسرائيل" رضي اهلل عنه ،هو من األحاديث اليت أخرجها اإلمام البخاري يف صحيحه،
وهو من أهم الروايات والطرق حلديث "نذر أيب إسرائيل" رضي اهلل عنه ،إال أن اإلمام
الدارقطين أورد حديث البخاري هذا يف كتابه "التتبع" املخصص ملا أخرجه الشيخان أو
أحدمها ،وفيه علة.
فهل احلديث فيه علة كما قال اإلمام الدارقطين؟ وما أدلته؟ وهل هي علة قادحة أو
غري قادحة؟
وما رأي اإلمام الدارقطين يف صحة احلديث؟ وما الطرق واملتابعات والشواهد للحديث؟
وما أقوال العلماء والنقاد يف بيان حاله؟ وما احلكم على احلديث ،وعلى نقد اإلمام الدارقطين
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للبخاري بإخراجه؟
وما األدلة الظاهرة واخلفية اليت استند عليها اإلمام البخاري يف تصحيحه هلذا
احلديث؟ وما مدى قوهتا وصحتها؟ هذا ما يرمي البحث إىل بيانه ،إن شاء اهلل تعاىل.
أهمية البحث:
ترجع أمهية البحث لألمور التالية:
 -1أنه يتناول حديثاً نقد اإلمام الدارقطين على اإلمام البخاري إخراجه يف صحيحه.
 -2حاجة احلديث إىل دراسة علمية دقيقة توضح حاله من حيث الصحة أو الضعف.
 -3أنه متعلق بشروط اإلمام البخاري وضوابطه ومنهجه يف إخراج األحاديث يف صحيحه.
أهداف البحث :
 -1حتقيق احلكم النهائي على احلديث صحة أو ضعفاً ،بعد مجع وإحصاء كل الطرق
واملتابعات والقرائن املتعلقة باحلديث.
 -2مجع أقوال العلماء والنقاد يف بيان حاله من حيث القبول والرد.
 -3إبراز براعة اإلمام البخاري يف إخراج األحاديث يف صحيحه ،وفق ضوابط علمية
رصينة ودقيقة.
 -4دراسة مدى صحة نقد اإلمام الدارقطين لإلمام البخاري بإخراج هذا احلديث يف
صحيحه.
منهج الدراسة والتوثيق:
املنهج املتبع يف هذا البحث سيكون -بعون اهلل -املنهجني :االستقرائي ،والتحليلي،
ويتمثل األول يف مجع املادة العلمية بدقة ومشول ،ويتجلى الثاين يف استعمال أساليب التحليل
العلمي يف فحصها ودراستها ،مع اعتماد الطرق العلمية يف النقل والتوثيق للنصوص املنقولة،
وحنو ذلك .ومل أتوسع يف دراسة الرواة؛ إذ ليس هو غرض البحث ،وإمنا أتعرض لذلك
حبسب حاجة البحث .ورمبا اكتفيت بنقل حكم ابن حجر ،أو الذهيب ،أو غريمها ،إذا تبني
يل أنه القول الراجح ،وكذا مل أتوسع يف دراسة أو ختريج األحاديث اليت أذكرها ،إال حسب
حاجة البحث.
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حديث عكرمة عن ابن عباس في "نذر أبي إسرائيل" عند البخاري  -دراسة حديثية ،د .صالح بن عبد اهلل بن شديد الصياح
لدارقطني
إعالل ا
َ
ِّ

الدراسات السابدقة:
بعد البحث والتحري مل أجد دراسة خاصة مبوضوع البحث.
خطة البحث:
يشتمل البحث على( :مقدمة  ،ومتهيد  ،وثالثة مباحث  ،وخامتة) ،كما يلي:
المقدمة :وتشتمل على( :مشكلة البحث ،وأمهية البحث ،وأهداف البحث ،ومنهج
الدراسة والتوثيق ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث).
تمهيد( :نص احلديث عند البخاري  ،وموقف اإلمام الدارقطين  ،واحلافظ ابن حجر)
المبحث األول( :ختريج الروايات واملتابعات حلديث ابن عباس ،وأبرز نتائجها) ،وفيه
مطالب:
املطلب األول :الروايات املختلفة عن أيوب بن كيسان.
املطلب الثاين :املتابعات لرواية أيوب بن كيسان.
املطلب الثالث :الشواهد حلديث ابن عباس.
المبحث الثاني( :حتليل ودراسة ترمجة أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين،
ومنهجهم يف التحمل واألداء).
المبحث الثالث( :احلكم على علة احلديث وعلى نقد الدارقطين للبخاري بإخراجه).
الخاتمة :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
املصادر واملراجع.
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(متهيد)

(نص احلديث عند البخاري ،وموقف اإلمام الدارقطين ،واحلافظ ابن حجر)
حيسن يف بداية البحث أن نذكر نص سياق احلديث عند البخاري ،مث نتبعه بعبارة
اإلمام الدارقطين ،مث نقوم بدراستها وحتليلها؛ ليتضح رأيه بشكل جلي ،مث نعرج على موقف
احلافظ ابن حجر ورأيه.
 نص سياق الحديث عند البخاري في صحيحه ،وتخريجه:
ِ ِ
يل،
قال البخاري يف صحيحه ( )143/8برقمَ :)6704( :
"ح َّدثـَنَا ُم َ
وسى بْ ُن إ ْْسَاع َ
وبَ ،ع ْن ِع ْك ِرَم َةَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
اس ،قَ َال:بـَْيـنَا النِ ُّ
َّيب َ
بَ ،ح َّدثـَنَا أَيُّ ُ
َح َّدثـَنَا ُوَهْي ٌ
ِ ِ
ِ
ََيْطُ ِ
ٍِ
وم َوالَ يَـ ْق ُع َدَ ،والَ
يل ،نَ َذ َر أَ ْن يـَ ُق َ
ُ
ب ،إذَا ُه َو بَر ُج ٍل قَائم ،فَ َسأ ََل َعْنهُ فَـ َقالُوا :أَبُو إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ :م ْرهُ فَـْليَتَ َكلَّ ْم َولْيَ ْستَظ َّل َولْيَـ ْق ُع ْد،
وم .فَـ َق َال النِ ُّ
َّيب َ
صَ
يَ ْستَظ َّلَ ،والَ يـَتَ َكلَّ َمَ ،ويَ ُ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم".
وبَ ،ع ْن ع ْك ِرَمةََ ،ع ِن النِ ي
َّيب َ
َولْيُت َّم َ
الوَّهابَ ،ح َّدثـَنَا أَيُّ ُ
ص ْوَمهُ .قَ َال َعْب ُد َ
وقد أخرجه أيضاً من طريق وهيب :أبو داود يف سننه ( )228/3برقم ،)3228( :وابن
اجلارود يف املنتقى ( )347/1برقم ،)1010( :والبيهقي يف سننه الكربى ( )75/10برقم:
( ،)20150و( ،)20150وابن بشكوال يف غوامض األْساء املبهمة ( ،)239/1من طريق:
(موسى بن إْساعيل) ،وابن ماجه يف سننه ( )267/3برقم )2136( :من طريق( :العالء بن
عبد اجلبار األنصاري) ،والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( )411/5برقم ،)2168( :وابن
حبان يف صحيحه ( )230/10برقم ،)4385( :وأبو بكر اإلْساعيلي يف معجم أسامي
شيوخه ( )538/2من طريق( :إبراهيم ابن احلجاج السامي) ،والدارقطين يف سننه ()285/5
برقم )4327( :من طريق( :حبان بن هالل الباهلي) كلهم عن (وهيب) ،به.
 عرض رأي الدارقطني في كتاب "التتبع":
قال اإلمام الدارقطين –رمحه اهلل تعاىل -يف كتاب "التتبع" عن البخاري" :وأخرج -
أيضاً -حديث وهيب ،عن أيوب ،عن عكرمة ،عن ابن عباس( :بينما النيب -صلى اهلل عليه
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وسلمَ -يطب إذ قام أبو إسرائيل) ،رواه الثقفي ،وابن علية ،عن أيوب ،مرسالً"  .انتهى
كالم اإلمام الدارقطين.
ومل أجد احلديث يف كتاب "العلل" للدارقطين ،وأما يف كتابه "السنن" فقد أخرجه
موصوالً فقط ،من طرق عديدة ،سيأيت بياهنا ،ومنها طريق وهيب بن خالد اليت أخرجها
البخاري ،ومل يتكلم عليها بشيء.
والدارقطين يرى أن هذا احلديث اختلف فيه على أيوب بن كيسان ،يف وصله
وإرساله ،فمنهم من وصله بذكر ابن عباس ،وهو وهيب بن خالد ،ومنهم من أرسله ،فلم
يذكر ابن عباس ،ومها عبدالوهاب الثقفي ،وإْساعيل .والدارقطين بني لنا اخلالف من دون أن
يصرح برأيه بالصواب ،وإن كان كالمه مشعرا بأن رواية الوصل وهم ،وأن الصواب اإلرسال،
لكن هذا ال يعين تضعيف احلديث ،فقد يكون متوقفاً ،فقد قال الدارقطين يف أحد
األحاديث" :هو مضطرب ،ال أحكم فيه بشيء" )2(.وقد علم أن أسلوبه الغالب أنه حيكم
على علة احلديث ،ويصرح برأيه ،وأحياناً يكتفي بذكر العلل ،وال حيكم عليه بشيء )3(،كما
يف حديثنا هذا.
وما ذكره الدارقطين هنا من االختالف يف هذا احلديث ،قد ذكره البخاري ،ونبه عليه
يف نفس الصحيح ،والبخاري هو أول من نبه عليه ،كما يظهر من سياقه للروايتني ،وظاهر
منها أن البخاري عامل مطلع متنبه إىل هذا االختالف ،وأنه غري خاف عليه ،وأنه يرى أن
الصواب وصل احلديث.
وظاهر من سياق كالم الدارقطين أنه أخذ كالم البخاري املذكور يف الصحيح ،وأنه
هو مصدره ،ومل يضف جديداً إال أن ابن علية أرسله ،أيضاً.
( )1علــي بــن عمــر الــدارقطين" ،اإللزامــات والتتبــع" ،احملقــق :الشــي مقبــل بــن هــادي الــوداعي( ،ط ،2
بريوت :دار الكتب العلمية1985 ،م) ،ص ،329-328 :رقم.172
( )2علي بن عمر الدارقطين" ،علل الدارقطين :العلل الواردة يف األحاديث النبوية" ،حتقيق وختريج :حمفوظ
الرمحن زين اهلل السلفي(،ط  ،1الرياض :دار طيبة 1405 ،هـ).151 :6 ،
( )3ذكر ذلك حمقق العلل فضيلة الشي الدكتور :حمفوظ الرمحن زيـن اهلل السـلفي .انظـر املصـدر السـابق،
.95 -94 :1
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 موقف الحافظ ابن حجر من االختالف في الحديث ،وتعليل الدارقطني:
تكلم ابن حجر على االختالف يف هذا احلديث بإجياز يف موضعني من كتابه فتح
الباري :األول يف املقدمة ،يف الفصل الثامن الذي خصصه لألحاديث املنتقدة املخرجة يف
الصحيح ،واملوضع الثاين يف أثناء شرح احلديث ،وقد أورد كالم الدارقطين يف األول ،دون الثاين.
فقال يف الموضع األول  -وهو احلديث التاسع والتسعون -بعد ذكر كالم
الدارقطين" :قلت :قد أشار البخاري إىل اخلالف فيه ،واعتمد حديث وهيب حلفظه"(.)1
فرد احلافظ اقتصر على بيان أن البخاري مطلع على هذا االختالف ،وأنه مل َيف
عليه ،فالبخاري كان مدركاً هلذه العلة ،وأراد أن يبني ذلك خشية أن يُنتقد عليه ،ويُظن أنه
خفيت عليه علة احلديث ،والشك أن ما قاله ابن حجر صحيح ،وهذا مما يطمئن املطلع،
ويزيد ثقته بتصحيح وترجيح البخاري هلذا احلديث.
الموضع الثاني عند شرح احلديث ،فقد ذكر احلافظ االختالف ،وتوسع يف الرد والدفاع،
فقال" :وهيب يف سنده هو ابن خالد ،وعبد الوهاب الذي علق عنه البخاري آخر الباب هو
ابن عبد اجمليد الثقفي ،وقد يتمسك هبذا من يرى أن الثقات إذا اختلفوا يف الوصل واإلرسال
يرجح قول من وصل؛ ملا معه من زيادة العلم؛ ألن وهيباً وعبد الوهاب ثقتان ،وقد وصله وهيب
وأرسله عبد الوهاب ،وصححه البخاري مع ذلك .والذي عرفناه باالستقراء من صنيع البخاري،
أنه ال يعمل يف هذه الصورة بقاعدة مطردة ،بل يدور مع الرتجيح إال إن استووا ،فيقدم الوصل.
والواقع هنا أن من وصله أكثر ممن أرسله ،قال اإلْساعيلي :وصله مع وهيب عاصم بن هالل،
واحلسن بن أيب جعفر ،وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي .قلت :وخالد متقن ،ويف عاصم،
واحلسن مقال ،فيستوي الطرفان ،فيرتجح الوصل ،وقد جاء احلديث املذكور من وجه آخر،
فازداد قوة :أخرجه عبد الرزاق ،عن ابن طاووس ،عن أبيه ،عن أيب إسرائيل"(.)2
ودفاع احلافظ هنا أقوى من دفاعه يف املوضع األول ،فقد استند هنا على املتابعات
التامة لوهيب ،وعلى شاهد ،لكن يشكل على ما ذكره احلافظ أن هذه املتابعات التامة فيها
( )1أمح ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر" ،ف ــتح الب ــاري ش ــرح ص ــحيح البخ ــاري"( ،ط  ،1ب ــريوت :دار املعرف ــة،
1379هــ.380 :1 ،).
( )2املصدر السابق. 598 :11 ،
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ضعف ظاهر ،فعاصم بن هالل مضعف ،متكلم يف حفظه ،فهو كثري اخلطأ واألوهام ،
واحلسن بن أيب جعفر( )2متفق على ضعفه ،ومن النقاد من قال" :مرتوك" ،فالتساوي الذي
ادعاه احلافظ ال يستقيم ،فقد أرسله ثالثة من احلفاظ الثقات ،وهم :عبد الوهاب ،وابن
علية ،وخالد الواسطي ،ووصله ثقة ،ولني ،وضعيف ،وهم :وهيب ،وعاصم ،واحلسن ،فأين
هؤالء من هؤالء؟
()3
كما أن الشاهد الذي استند عليه احلافظ تكلم فيه احلافظ نفسه ،وأعله .
وهذا يعين أننا حباجة إىل تتبع طرق هذا احلديث ،ورواياته وشواهده ودالئله؛ لنصل
إىل حكم عادل دقيق ،يتفق مع أصول وقواعد احملدثني ،وهذا ما سنقوم به -إن شاء اهلل
تعاىل -يف املباحث التالية.
( )1هو عاصم بن هالل البارقي ،أبو النضر ،البصري ،إمام مسجد أيوب .قال ابن معني" :ضعيف" .وقـال
أبوزرعة" :صاحل ،هو شي ما أدري ما أقول لكم ،حدث بأحاديث مناكري عن أيوب ،وقـد حـدث عنـه
النــاس" .وقــال أبــو حــا " :صــاحل ،هــو شــي حملــه الصــدق" .وقــال أبــو داود" :لــيس بــه بــأس" .وقــال
النسائي" :ليس بالقوي" .وقال البزار" :ليس به بأس" .وقال احلافظ ابن حجر" :فيه لني".
ترمجته عند :عبد الرمحن بن حممد بن أيب حا " ،اجلرح والتعديل" ،حتقيق حتقيق :عبد الرمحن بن حيىي
املعلمي(،ط  ،1حبيدر آباد– اهلند :جملس دائـرة املعـارف العثمانيـة1271 ،هــ)351 :6 ،؛ أمحـد بـن
علــي بــن حجــر" ،هتــذيب التهــذيب"( ،ط  ،1اهلنــد :مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة1326 ،هــ):5 ،
58؛ أمحد بن علي بن حجر" ،تقريب التهذيب" .احملقق :حممد عوامة( ،ط  ،1سـوريا :دار الرشـيد،
1406ه) ،ص ،286:رقم. 3081
( )2هـ ــو احلسـ ــن بـ ــن أيب جعفـ ــر عجـ ــالن ،،أبـ ــو سـ ــعيد األزدي :متفـ ــق علـ ــى ضـ ــعفه .قـ ــال احلـ ــافظ ابـ ــن
حجر"،تقريب التهذيب" ،ص ،159:رقم" : ،1222ضعيف احلديث".
( )3قال أمحد بن علي بن حجـر" ،التلخـيص احلبـري يف ختـريج أحاديـث الرافعـي الكبـري"( ،ط  ،1بـريوت:
دار الكتــب العلميــة1419 ،هــ" :431 :4 ،).رواه أمحــد يف مســنده ...ابــن طــاووس ،عــن أبيــه ،عــن
أيب إسرائيل ،قال ... :وقولـه" :عـن أيب إسـرائيل" مل يقصـد بـه الروايـة عنـه ،علـى مـا بينتـه يف "النكـت
على علوم احلديث" ،والتقدير :عن طاووس أنه حدثهم عن قصة أيب إسرائيل ،فذكرها مرسـلة ،ويـدل
علــى ذلــك االلتفــات الــذي يف الســياق ،وأن عمــرو بــن دينــار رواه عــن طــاووس مرســال؛ كــذا أخرجــه
الشــافعي ،عــن ســفيان ،عنــه ،عــن طــاووس :أن رســول اهلل -صــلى اهلل عليــه وســلم -مــر بــأيب إسـرائيل
 ،...احلديث ،ويف آخره :ومل يأمره بكفارة" .قلت :ومل أجد كالمه يف كتابه"النكت" املطبوع.
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املبحث األول :ختريج الروايات واملتابعات حلديث ابن عباس ،وأبرز نتائجها ،وفيه
مطالب:
املطلب األول :الروايات املختلفة عن أيوب بن كيسان.
املطلب الثاين :املتابعات لرواية أيوب بن كيسان.
املطلب الثالث :الشواهد حلديث ابن عباس.
املطلب األول :الروايات الواردة عن أيوب بن كيسان.
وهي ضربان :روايات موصولة ،وروايات مرسلة:
أوالً :روايات وصل الحديث عن أيوب بن كيسان ،وهي خمس روايات:
 -1رواية وهيب بن خالد :وهي الرواية اليت أخرجها البخاري ،وسبق خترجيها أول
البحث يف التمهيد.
 -2رواية جرير بن حازم :أخرجها الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( )411/5برقم:
( )2167قال" :حدثنا أبو أمية ،قال :حدثنا حممد بن سعيد بن محاد احلراين،
قال :حدثنا جرير بن حازم ،عن أيوب ،قال :حدثين عكرمة  ،عن ابن عباس ،به.
 -3واخلطيب يف األْساء املبهمة يف األنباء احملكمة (ص )274 :قال :أخربنا أبو سعيد
حممد بن موسى الصرييف ،قال :حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ،قال:
حدثنا أبو أمية الطرسوسي ،به.
 -4رواية جماعة بن الزبري :هي يف جزء حديث جماعة بن الزبري-ضمن سلسلة األجزاء
والكتب احلديثية ( -ص ،)108-107 :وأخرجها الطرباين يف الكبري ()320/11
برقم )11871( :قال :حدثنا السري بن سهل ،حدثنا عبد اهلل بن رشيد ،حدثنا
جماعة بن الزبري ،عن أيوب ،به.
 -5رواية عاصم بن هالل البارقي :ذكرها اإلْساعيلي ،كما ذكرها احلافظ ابن حجر،
وقد سبق ذكر كالمه .وقد أخرجها اخلطيب يف تاري بغداد ( ،)301/8قال:
أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد اجلرشي ،قال :حدثنا أبو العباس
حممد بن يعقوب األصم ،قال :حدثنا العباس بن حممد بن حا الدوري ،قال:
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حدثنا خالد بن البهبذان بن يزيد بن البهبذان ،قال :حدثنا عاصم بن هالل
البارقي ،عن أيوب ،به.
 -6رواية احلسن بن أيب جعفر :ذكرها اإلْساعيلي ،كما ذكره احلافظ ابن حجر ،وقد
سبق ذكر كالمه ،ومل أجدها.

ثانياً :الروايات المرسلة عن أيوب بن كيسان:
عدد الرواة الذين وجدهتم ،ممن أرسل احلديث عن أيوب عن عكرمة ،بدون ذكر ابن
عباس ،أربعةٌ ،كلهم من احلفاظ الثقات :أحدهم ذكره البخاري ،والثاين ذكره الدارقطين،
والثالث ذكره اإلْساعيلي ،والرابع وجدته بعد البحث ،وهم:
 -1عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي ،وهي الرواية اليت علقها البخاري ،وسبقت اإلشارة
إليها يف التمهيد.
 -2إْساعيل بن إبراهيم ابن علية ،ذكرها الدارقطين ،وقد سبق ذكر كالمه يف التمهيد ،ومل
أجد من أخرجها.
 -3رواية خالد الواسطي عن أيوب :ذكرها اإلْساعيلي ،كما نقله احلافظ ابن حجر ،وقد
سبق ذكر كالمه يف التمهيد ،ومل أجد من أخرجها ،وال أدري من هو خالد الواسطي
هذا؟ فإن كان خالد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الطحان الواسطي ،فهو ال يروي عن
أيوب بن كيسان أبداً ،ومل يذكر أحد أنه ممن روى عنه وأخذ عنه ،ومل أجد له عنه
رواية؛ ولذا يظهر أن األمر فيه خطأ ما ،فال تصح هذه الرواية ،واهلل أعلم.
 -4رواية عن معمر بن راشد ،أخرجها عبد الرزاق يف مصنفه ( )436/8برقم:
(.)15821
املطلب الثاني :املتابعات لرواية أيوب بن كيسان.
مل أجد متابعات تامة أليوب ،وإمنا وجدت له متابعات ناقصة ،ال ختلو مجيعها من
مقال ،وهي:
( -1سعيد بن جبري األسدي) :أخرجها الطرباين يف الكبري ( )24/12برقم،)12360( :
والدارقطين يف سننه ( )284/5برقم )285/5( ، )4323( :برقم.)4326( :
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وهي من رواية احلسن بن عمارة البجلي ،وهو مرتوك ،قاله احلافظ ابن حجر(.)1
( -2عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود) :أخرجها الدارقطين يف سننه ()284/5
برقم )285/5( ،)4324( :برقم .)4326( :وهي -أيضاً -من رواية احلسن بن
عمارة البجلي ،وهو مرتوك.
( -3كريب بن أيب مسلم احلجازي) :أخرجها البيهقي يف سننه الكربى ( )75/10برقم:
( ،)20152ومن طريقه ابن عساكر يف تاري مدينة دمشق ( .)237/7وقال
البيهقي قبله" :روي عن حممد بن كريب ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،رضي اهلل
عنهما .وفيه األمر بالكفارة .وحممد بن كريب ضعيف".
قلت :وفيه -أيضاً -عبدالرمحن بن مغراء ،تكلم فيه ابن املديين ،وابن عدي،
والساجي ،واحلاكم أبو أمحد(.)2
( -4عطاء بن أيب رباح) :أخرجها ابن ماجه يف سننه ( )266/3برقم )2136( :وهي
من رواية إسحاق بن حممد بن إْساعيل بن عبد اهلل بن أيب فروة الفروي املدين
()3
ف ،فساء حفظه" .ويف
األموي موالهم ،قال فيه احلافظ ابن حجر " :صدوقُ ،ك َّ
سنده -أيضاً :-عبد اهلل بن عمر بن حفص ،أبو عبد الرمحن العمري املدين ،وهو
ضعيف ،قاله احلافظ ابن حجر(.)4
( -5طاووس بن كيسان) :جاءت عنه بإسنادين:
أ -أحدمها من رواية احلسن بن عمارة ،وهو مرتوك .أخرجها الدارقطين يف سننه
( )284/5برقم.)4325( :
ب -واآلخر أخرجه الطرباين يف الكبري ( )26/11برقم )10930( :قال :حدثنا
العباس بن الفضل األسفاطي ،ويف األوسط ( )224/8برقم )8468( :قال:
حدثنا معاذ بن املثىن ،كالمها قاال :حدثنا عبد الرمحن بن املبارك العيشي ،حدثنا
( )1ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص ،162 :رقم .1264
( )2ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".275-274 :6 ،
( )3ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص ،102 :رقم.381
( )4املصدر السابق ،ص ،314 :رقم.3489
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وهيب ،حدثنا عبد اهلل بن طاووس ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،به .
وقال الطرباين يف األوسط عقبه" :مل يرو هذا احلديث عن ابن طاووس موصوالً إال
وهيب ،تفرد به عبد الرمحن بن املبارك".
قلت :وهذا سند صحيح ،ورجاله ثقات ،عبد الرمحن بن املبارك العيشي ثقة ،قاله
احلافظ ابن حجر(.)1
لكن روايته هذه شاذة ،فقد خالف رواية الثقات عن وهيب ،عن أيوب ،عن عكرمة،
كما أنه خالف رواية الثقات عن عبد اهلل بن طاووس ،عن أبيه ،مرسالً ،وعنه عن أبيه ،أيب
إسرائيل ،موصوالً ،وسيأيت بيانه.
وعلى هذا يكون احلديث روي عن طاووس على ثالثة أوجه:
أوهلا :عن أيب إسرائيل ،موصوالً .والثاين :عن ابن عباس ،موصوالً .والثالث :عن
طاووس ،مرسالً.
( -6جماهد بن جرب) :وهذه الرواية ذكرها أبو نعيم  ،وابن كثري ،وابن حجر ،لكن مل
أجدها:
 فأما أبو نعيم فقال" :روى أيوب عن عكرمة ،وأبان بن صاحل ،عن جماهد ،وحبيب
بن أيب ثابت ،عن سعيد بن جبري ،كلهم عن ابن عباس( :أن النيب -صلى اهلل عليه
وسلم -رأى أبا إسرائيل يف الشمس ،فقال له :حتول)"(.)٢
 وأما ابن كثري ،فقال" :تفرد أمحد براوية حديث أيب إسرائيل من طريقه ،وهو ثابت
ىف البخاري وغريه ،من حديث سعيد بن جبري ،وطاووس ،وعكرمة ،وجماهد ،عن
ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم"(.)3
 وأما ابن حجر ،فقال" :وأخرجه اخلطيب يف املبهمات من طريق جرير بن حازم،
( )1املصدر السابق ،ص ،349 :رقم.3996
( )2أمحد بـن عبـد اهلل أبـو نعـيم" ،معرفـة الصـحابة" ،احملقـق :عـادل بـن يوسـف العـزازي( ،ط  ،1الريـاض:
دار الوطن للنشر1998 ،م).2831 :5 ،
السنَن اهلادي ألقوم َسنَن" ،احملقق :د عبد امللك بن عبد
( )3إْساعيل بن عمر ابن كثري" ،جامع املسانيد و ُّ
اهلل الدهيش( ،ط  ،2بريوت :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع1998 ،م).490 :8 ،
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عن أيوب ،عن جماهد ،عن ابن عباس.)١( "...
وأظن كالمهم -واهلل أعلم -ومهاً؛ ألن رواية أبان بن صاحل عن جماهد هي عن جابر،
وليس ابن عباس ،كما سيأيت ذكرها وخترجيها ،كما أن املنت الذي ذكره أبو نعيم ليس منت
حديث ابن عباس ،وإمنا هو منت حديث قيس بن أيب حازم عن أبيه ،وسيأيت ذكره وخترجيه.
وأما ما ذكره ابن حجر ،فالذي أخرجه اخلطيب يف املبهمات من طريق جرير بن حازم ،عن
أيوب ،هو عن عكرمة ،وليس عن جماهد ،وقد سبق نقله.
والخالصة :أن هذه املتابعات كلها ضعيفة ،مل يصح منها شيء ،وبعضها وهم.
املطلب الثالث :الشواهد حلديث ابن عباس.
جاءت أحاديث موصولة عن عدد من الصحابة -رضي اهلل عنهم -كما جاءت مراسيل
صحيحة عن عدد من التابعين ،وهذا بيانها:
أوالً :األحاديث المرفوعة:
ذكر ابن عبدالرب أن هذا احلديث جاء مرفوعاً عن أربعة من الصحابة ،فقال يف
االستذكار (" : )184-183/5هذا احلديث يتصل عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -من
وجوه :من حديث جابر ،ومن حديث ابن عباس ،ومن حديث قيس بن حازم عن أبيه عن
النيب -صلى اهلل عليه وسلم -ومن حديث طاووس عن أيب إسرائيل رجل من أصحاب النيب،
صلى اهلل عليه وسلم".
 -1حديث أبي إسرائيل األنصاري:
أخرجه أمحد يف مسنده ( )3910/7برقم )17804( :قال :حدثنا عبد الرزاق،
حدثنا ابن جريج ،وحممد بن بكر ،قال :أخربين ابن جريج ،قال :أخربين ابن طاووس ،عن
أبيه ،عن أيب إسرائيل قال( :دخل النيب -صلى اهلل عليه وسلم -املسجد ،وأبو إسرائيل
يصلي )...احلديث.
قال ابن كثري -بعد أن ذكر رواية أمحد يف مسنده" :-تفرد أمحد براوية حديث أيب
( )1أمحد بن علي بن حجر" ،اإلصابة يف متييز الصـحابة" .احملقـق :عـادل أمحـد عبـد املوجـود وعلـى حممـد
معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).11 :7 ،
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إسرائيل من طريقه ،وهو ثابت ىف البخاري وغريه ،من حديث سعيد بن جبري ،وطاووس،
وعكرمة ،وجماهد ،عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم"( .)1وأعل احلافظ ابن حجر
هذه الرواية املوصولة بالروايات املرسلة ،عن ابن طاووس ،وقد سبق نقل كالمه ،وسيأيت ذكر
الروايات املرسلة.
قلت :وله طريق آخر عن أيب إسرائيل :أخرجه الطرباين يف الكبري ()391/22
برقم- )973(:ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( -)2831/5قال :حدثنا حممد بن
عبد اهلل احلضرمي ،حدثنا حممد بن املنهال ،أخو احلجاج ،حدثنا عبد الواحد بن زياد ،عن
ليث ،عن طاووس ،عن أيب إسرائيل ،قال":رآه النيب -صلى اهلل عليه وسلم -وهو قائم يف
الشمس  ،فقال :ما له؟"...احلديث .ورجاله ثقات إال ليث بن أيب سليم ،قال فيه احلافظ
ابن حجر" :صدوق اختلط جدا ،ومل يتميز حديثه ،فرتك"(.)2
 -2جابر بن عبد اهلل :وله عنه إسنادان:
األول :أخرجه الطرباين يف األوسط ( )251/8برقم ،)8547( :قال :حدثنا معاذ،
قال :نا سعيد بن سليمان ،عن عباد بن العوام ،عن حجاج ،عن أيب الزبري ،عن جابر قال:
(نذر أبو إسرائيل أن يقوم يف الشمس يوماً إىل الليل ،وال يتكلم ،فأمره النيب -صلى اهلل عليه
وسلم -أن يقعد ويتكلم)".
وقال الطرباين عقبه" :مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال حجاج ،تفرد به عباد بن العوام".
وحجاج بن أرطاة قال فيه احلافظ ابن حجر" :صدوق ،كثري اخلطأ والتدليس"( .)3ومل
يصرح بالسماع.
والثاني :أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد ( ،)63/2ويف االستذكار ()184-183/5
ومن طريقه ابن بشكوال يف غوامض األْساء املبهمة ( ،-)239/1قال ابن عبد الرب :"حدثين أمحد بن حممد بن أمحد ،قال :أخربنا أمحد بن الفضل ،قال :حدثنا حممد بن جرير،
قال :حدثنا حممد بن محيد ،قال :حدثنا سلمة بن الفضل ،عن ابن إسحاق ،عن أبان بن
السنَن اهلادي ألقوم َسنَن".490 :8 ،
( )1ابن كثري" ،جامع املسانيد و ُّ
( )2ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ،ص ،464 :رقم .5685
( )3املصدر السابق ،ص ،152 :رقم.1119
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صاحل ،عن جماهد ،عن جابر بن عبد اهلل قال :كان أبوإسرائيل ...ويف سنده حممد بن محيد بن
حيان الرازي ،متهم بالكذب( .)1وقال فيه احلافظ ابن حجر" :حافظ ،ضعيف ،وكان ابن
معني حسن الرأي فيه"( .)2وقد عزا أبو نعيم رواية أبان بن صاحل عن جماهد إىل ابن عباس ،ال
إىل جابر ،فقال" :روى أيوب عن عكرمة ،وأبان بن صاحل ،عن جماهد ،وحبيب بن أيب ثابت،
عن سعيد بن جبري ،كلهم عن ابن عباس( :أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -رأى أبا إسرائيل
يف الشمس ،فقال له :حتول)( .)3وأظنه ومهاً ،واهلل أعلم ،كما أن املنت الذي ذكره ليس منت
حديث ابن عباس ،وإمنا هو منت حديث قيس بن أيب حازم عن أبيه ،وهو احلديث اآليت.
 -3قيس بن أبي حازم  ،عن أبيه:
ورسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلمَ -يطب ،فقام يف الشمس،
ونصه( :أنه جاء،
ُ
فأمر به فحول إىل الظل).
أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )85/4برقم ،)5257(:وأمحد يف مسنده ()3295/6
برقم ،)15756( ،)15755(:ويف ( ،)3296/6برقم ،)15757(:ويف ()3296/6
برقم ،)15758(:ويف ( )4161/8برقم ،)18594( :وأبو داود يف سننه ( )405/4برقم:
( ،)4822وابن خزمية يف صحيحه ( )561/2برقم ،)1453( :وابن حبان يف صحيحه
( )39/7برقم ،)2800( :واحلاكم يف مستدركه ( )271/4برقم ،)7806( :والبيهقي يف سننه
الكربى ( )218/3برقم ،)5901( :ويف ( )218/3برقم ،)5902( :من طرق عديدة عن
قيس بن أيب حازم ،به .وسنده صحيح ،لكن يظهر يل أنه ليس له عالقة ببقية األحاديث الثالثة
اليت ذكرها ابن عبدالرب ،فهي يف النذر ،أما هذا فال نذر فيه.
كما أن بقية الشواهد -حديث أيب إسرائيل ،وحديث جابر -الختلو من مقال ،كما
سبق بيانه.

( )1انظر :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".127 :9 ،
( )2ابن حجر" ،تقريب التهذيب" ص ،475 :رقم.5834
( )3أبو نعيم" ،معرفة الصحابة".2831 :5 ،
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ثانياً :األحاديث المرسلة:
وأما املراسيل الصحيحة ،فمنها:

1و -2مرسل ثور بن زيد الديلي ،وحميد بن قيس األعرج:
أخرجه مالك يف املوطأ ( )676/1برقم ( ،)464/1723قال" :عن محيد بن قيس،
وثور بن زيد الديلي ،أهنما أخرباه عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وأحدمها يزيد يف
احلديث على صاحبه( :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -رأى رجالً قائماً يف الشمس،
فقال :ما بال هذا؟ قالوا :نذر أن ال يتكلم ،وال يستظل ،وال جيلس ،ويصوم ،فقال رسول
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم :-مره فليتكلم ،وليستظل ،وليجلس ،وليتم صيامه)".
ومن طريق مالك أخرجه :اخلطيب يف األْساء املبهمة يف األنباء احملكمة (ص:
 ،)273وابن بشكوال يف غوامض األْساء املبهمة (.)238/1
ويرى ابن عبد الرب أن أصل مرسل محيد بن قيس هذا هو حديث جماهد عن جابر بن
محيدا أرسله ،فقد قال يف االستذكار (" : )184-183/5وأظن -واهلل
لكن ً
عبد اهللّ ،
أعلم -أن حديث جابر هو هذا-يعين مرسل محيد بن قيس-؛ ألن جماهداً رواه عن جابر،
ومحيد بن قيس صاحب جماهد".
 -3مرسل طاووس بن كيسان ،وله عنه طريقان:
األول :أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( )435/8برقم )15817( :و( )15818عن
معمر بن راشد ،وابن جريج ،عن ابن طاووس ،عن أبيه قال( :مر النيب -صلى اهلل عليه
وسلم -بأيب إسرائيل ،وهو قائم يف الشمس ،فسأل عنه ،فقيل  :نذر أن يقوم يف الشمس،
وأن يصوم ،وال يتكلم ،فقال له النيب -صلى اهلل عليه وسلم : -امض لصومك ،واذكر اهلل،
واجلس يف الظل).
والثاين :أخرجه الشافعي يف مسنده (- ،)75/2ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى
( ) 75/10برقم -)20151( :عن سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ،عن طاووس،
مرسالً .وقال البيهقي :هذا مرسل جيد".
وعلى هذا يكون احلديث روي عن طاووس على ثالثة أوجه ،هي:
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 -1عن أيب إسرائيل ،موصوالً .وهي رواية ابن جريج ،وحممد بن بكر ،قال  :أخربين
ابن جريج ،قال :أخربين ابن طاووس ،عن أبيه ،عن أيب إسرائيل( .عند أمحد)
 -2عن ابن عباس ،موصوالً .وهي رواية احلسن بن عمارة ،ورواية عبد الرمحن بن املبارك
العيشي ،حدثنا وهيب ،حدثنا عبد اهلل بن طاووس ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،به .
 -3عن طاووس ،مرسالً .وهي رواية معمر بن راشد ،وابن جريج ،عن ابن طاووس.
وكذا رواه عمرو بن دينار عن طاووس ،وهي أقوى الروايات ،وإن كانت رواية
الوصل عن أيب إسرائيل قوية ،أيضاً.
وخالصة هذا المبحث ،وما فيه من متابعات وشواهد وروايات عن أيوب:
 -1أن هذه املتابعات لعكرمة -وكذا الشواهد املرفوعة -كلها ضعيفة ،وال يصح منها
شيء بشكل ّبني ،وأما املراسيل املرفوعة الثالثة ،فكلها صحيحة بال خالف ،والشك.
 -2وأما اختالف الرواية عن أيوب بن كيسان ،فخالصتها والكالم عليها كما يلي:
أوالً :روايات وصل الحديث عن أيوب بن كيسان ،وهي مخس روايات ،وهي:
 -1وهيب بن خالد -2 .وجرير بن حازم - 3 .وجماعة بن الزبري -4 .وعاصم بن
هالل البارقي -5 .واحلسن ابن أيب جعفر .وهؤالء كلهم متكلم فيهم بكالم معترب إال وهيب
بن خالد فإنه من الثقات(.)1
فهذه املتابعات تقوي رواية وهيب ،وخاصة رواية جرير ،فهو ثقة ،وإن تكلم يف روايته
عن أيوب.
( )1ســبق بيــان حــال عاصــم بــن هــالل ،واحلســن بــن أيب جعفــر ،وســيأيت بيــان حــال جريــر بــن حــازم .وأمــا
جماعــة بــن ال ـزبري ،فــاختلف فيــه النق ــاد :قــال أمحــد" :مل يك ــن بــه بــأس يف نفس ــه" ،وقــال ال ــدارقطين:
"ضعيف" ،وقال ابن عدي" :هو مم َّْن ُحيتمـل ،ويُكتـب حديثـه" ،وذكـره العقيلـي يف "الضـعفاء" ،وقـال
ابــن خ ـرا " :لــيس ممــن يُعتــرب بــه" .وذكــره ابــن ِحبَّــان يف الثقــات ،وقــال" :مســتقيم احلــديث " ،وقــال
اجلوزجـاين" :سـألت عنـه عبـد الصـمد -ابـن عبـد الـوارث-؟ فقـال :كـان حنـو احلسـن بـن دينـار".انظر:
ابن أيب حا " ،اجلرح والتعديل"420 :8 ،؛ حممد بن أمحد الذهيب"،ميزان االعتدال يف نقد الرجال"،
احملقــق :عل ــي حممــد البج ــاوي( ،ط  ،1بــريوت :دار املعرف ــة للطباعــة والنش ــر1963 ،م)437 :3 ،؛
أمحــد بــن علــي بــن حجــر" ،لســان املي ـزان" ،احملقــق :عبــد الفتــاح أبوغــدة( ،ط ،1ســوريا:دار البشــائر
اإلسالمية2002 ،م).463 :6 ،
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ثانياً :الروايات المرسلة عن أيوب بن كيسان ،وهي ثالث روايات عن حفاظ ثقات ،هم:
عبد الوهاب بن عبداجمليد الثقفي ،وإْساعيل بن إبراهيم بن علية ،ومعمر بن راشد.
وألن أصحاب أيوب اختلفوا ،هنا فيحسن اإلشارة -ولو بإجياز -إىل طبقات
أصحاب أيوب ،ومراتبهم ودرجاهتم ،فهم طبقات يف الضبط واإلتقان عنه ،والعلماء خمتلفون
يف مراتبهم ،وإن كان أكثرهم على ترجيح محاد بن زيد ،مث إْساعيل بن علية ،وقد ساق ابن
رجب أقوال العلماء يف هذا ،ومما جاء فيه -مما يتعلق برواة حديثنا هذا" :قال ابن معني :إذا
اختلف إْساعيل بن علية ،ومحاد بن زيد يف أيوب ،كان القول قول محاد .قال حيىي :ومن
محاد بن
أيوب ُ
خالفه من الناس مجيعاً يف أيوب فالقول قوله .وقال النسائي :أثبت أصحاب َ
زيد ،وبعده عبد الوارث وابن علية .ورجحت طائفة ابن علية على محاد؛ قال الربدجيي :ابن
علية أثبت من روى عن أيوب ،وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :قال أيب :كان محاد بن زيد
ال يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب ،وكان يهاب ،أو يتهيب ،إْساعيل بن علية إذا خالفه.
وقال يزيد بن اهليثمْ :سعت حيىي بن معني :سئل عن أحاديث أيوب ،اختالف ابن علية
ومحاد بن زيد؟ ،فقال :إن أيوب كان حيفظ ،ورمبا نسي الشيء .انتهى .فنسب االختالف
إىل أيوب .وقال األثرم ،عن أمحد :جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب(.")1
( )1حيســن هنــا ذكــر حــال جريــر؛ ألنــه ممــن رواه موصــوالً عــن أيــوب ،فــأقول :هــو جريــر بــن حــازم بــن زيــد
األزدي مث العتكي ،وثقوه ،ووصفوه باالختالط يف آخر سنة من عمـره ،لكـن مل حيـدث فقـد حجـب،
وكذا تكلـم يف حديثـه عـن قتـادة وأيـوب ،وعمـا حـدث بـه مـن حفظـه مبصـر وغريهـا .قـال عبـد اهلل بـن
أمحــد":ســألت ابــن معــني عنــه فقــال :لــيس بــه بــأس ،فقلــت :إنــه حيــدث عــن قتــادة عــن أنــس أحاديــث
مناكري ،فقال :ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف" .وقال امليموين ،عن أمحد" :كأن حديثه عن قتادة
غــري حــديث النــاس يوقــف أشــياء ويســند أشــياء ،مث أثــىن عليــه" .وقــال العجلــي" :بصــري ثقــة" .وقــال
النسائي" :ليس به بأس" .وقال أبوحا " :صدوق صاحل".
وقــال ابــن عــدي" :وقــد حــدث عنــه أيــوب الســختياين ،والليــث بــن ســعد ،ولــه أحاديــث كثــرية عــن
مشاَيه ،وهو مستقيم احلديث صاحل فيه ،إال روايته عن قتادة ،فإنه يـروي عنـه أشـياء ال يرويهـا غـريه"
 .وقال مهنا ،عن أمحد" :جرير كثـري الغلـط " .وقـال ابـن حبـان يف الثقـات " :كـان َيطـ ؛ ألن أكثـر
ما كان حيـدث مـن حفظـه ،وكـان شـعبة يقـول :مـا رأيـت أحفـظ مـن رجلـني ،جريـر بـن حـازم ،وهشـام
الدستوائي" .وقال ابن سعد " :كـان ثقـة إال أنـه اخـتلط يف آخـر عمـره" .وقـال البـزار " :ثقـة" .ونسـبه
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( )1انتهى كالم ابن رجب.
قلت :فظهر من كالم ابن رجب أن أصحاب أيوب الذين اختلفوا عليه يف هذا
احلديث مل يذكرهم النقاد من الطبقة األوىل من أصحابه الذين هم غاية يف اإلتقان والضبط
غري ابن علية الذي أرسل احلديث.
وهناك أئمة كبار أثنوا على حفظ وهيب وإتقانه ،بل وفضلوه على من سواه عموماً،
ومن هذا" :قال الفضل بن زياد :سألت أمحد عن وهيب وابن علية إذا اختلفا؟ قال :كان
عبد الرمحن َيتار وهيباً .قلت :يف حفظه؟ قال :يف كل شيء ،وإْساعيل ثبت .وقال معاوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيــىي احلمــاين إىل التــدليس .وقــال الســاجي" :صــدوق ،حــدث بأحاديــث وهــم فيهــا ،وهــي مقلوبــة،
حدثين حسني عن األثرم قال :قال أمحد :جرير بن حـازم حـدث بـالوهم مبصـر ،ومل يكـن حيفـظ .قـال
الســاجي :وجريــر ثقــة " .وقــال الســاجي أيض ـاً" :ذكــر عــن أمحــد أنــه قــال :روى عــن أيــوب عجائــب،
وذكر له قول محاد بن زيد :جرير أحفظنا فتبسم .قال :ولكنه بأخرة" .وقال حيىي بن معني" :ضعيف
يف قتـادة روى عنـه منـاكري ،وكـان تغـري بـأخرة" .وقـال البخـاري" :رمبـا يهـم يف الشـيء ،وهـو صــدوق".
وقال أبو العرب" :وقد ذكرناه يف كتاب الثقات؛ لكثـرة مـن قـال :إنـه ثقـة" .وقـال احلـافظ ابـن حجـر:
"ثقة ،لكن يف حديثه عن قتادة ضعف ،ولـه أوهـام إذا حـدث مـن حفظـه ،مـات سـنة سـبعني بعـد مـا
اختلط ،لكن مل حيدث يف حال اختالطه،ع" .واخلالصة :أن جرير بن حازم كان ثقـة حافظـاً مكثـراً،
إال أنه ليس من الثقات املتقنني ،فهو َيط يف األسانيد ،إذا حدث من حفظه ،ال من كتابه ،وخطؤه
ليس بالكثري بالنظر إىل كثرة حديثه وحمفوظاته ،فهو مكثـر جـداً ،وكـل الثقـات َيطئـون ،واليسـلم مـن
اخلطــأ أحــد ،هــذا كلــه إذا انفــرد ،أمــا إذا مل ينفــرد ،كمــا يف حــديث البخــاري هــذا ،فهــو حجــة عنــد
اجلميــع؛ ولــذا مل يــتكلم أحــد يف روايتــه هــذه ،فقــد ذكــر لــه العلمــاء األحاديــث والروايــات الــيت أخــذت
عليه ،وليس هذا منها .قـال الـدارقطين يف السـنن بعـد أن ذكـر حـديثاً" :تفـرد بـه جريـر بـن حـازم ،عـن
قتادة ،وهو ثقة" .وهذا يدل على قبول ما تفرد به .انظر :علي بن عمر الدارقطين" ،السنن"( ،ط ،1
بــريوت :مؤسســة الرســالة2004 ،م194-193 :1 ،).؛ مغلطــاي بــن قلــيج بــن عبــد اهلل" ،إكمــال
هتــذيب الكمــال يف أْســاء الرجــال احملقــق :أبــو عبــد الــرمحن عــادل بــن حممــد  -أبــو حممــد أســامة بــن
إبـ ـراهيم( ،ط  ،1الق ــاهرة :الف ــاروق احلديث ــة للطباع ــة والنش ــر1422 ،ه ـ ـ)180 :3 ،؛ واب ــن حج ــر،
هتذيب التهذيب ( ،)294 :1وابن حجر" ،تقريب التهذيب" ص ،138 :رقم.911:
( )1ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد" ،شرح علل الرتمذي" ،احملقق :الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد( ،ط
 ،1الزرقاء  -األردن :مكتبة املنار1987 ،م).702 -699 :2 ،
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بن صاحل :قلت البن معني :من أثبت شيوخ البصريني؟ قال :وهيب ،وذكر مجاعة .وقال ابن
املديين عن ابن مهدي :كان من أبصر أصحابه باحلديث والرجال .وقال ابن املديين :قال
حيىي بن سعيد :إْساعيل أثبت من وهيب"( .)1وقال عبد اهلل" :سألت أيب عن وهيب بن
خالد .فقال :ب من أصحاب احلديث ،ليس به بأس ،وكان حيىي بن سعيد َيتار إْساعيل
بن علية ،وكان عبد الرمحن َيتار وهيبًا"( .)2وقال علي بن املديين" :مل يكن يف القوم أعلم
من محاد بن زيد بأيوب ،ومل يكن يف القوم أثبت فيما روى من إْساعيل ،ووهيب ،وعبد
الوارث"( .)3وقال أبو حا " :ما أنقى حديثه! ال تكاد جتده حيدث عن الضعفاء ،وهو الرابع
من حفاظ البصرة ،وهو ثقة ،ويقال :إنه مل يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه"(.)4
وبناء على ما سبق تكون رواية اإلرسال هي األقوى واألصح على قواعد وأصول
احملدثني  ،لكن صحتها ال متنع من صحة رواية الوصل ،فكم من حديث اختلف يف وصله
وإرساله ،صحح علماء العلل فيه الوجهني.
ويظهر يل أن البخاري يرى صحة الوجهني  ،وأن أيوب مرة كان يرسله ،ومرة كان
يوصله ،ألسباب وقرائن قوية وعديدة ،ومنها ما يتعلق مبنهجية أيوب بن كيسان يف التحمل
واألداء ،خاصة منهجيته يف األداء ،وهذا ما سأقوم بتوضيحه بتفصيل وتوسع يف املباحث
التالية؛ ألمهيته البالغة وأثره يف احلكم على احلديث.

( )1ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".170-169 :11 ،
( )2أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل" ،العلــل ومعرفــة الرجــال" ،روايــة ابنــه عبــد اهلل ،احملقــق :وصــي اهلل بــن حممــد
عباس( ،ط  ،1الرياض :دار اخلاين 1422 ،هـ).535 :1 ،
( )3يعقــوب بــن ســفيان الفســوي" ،املعرفــة والتــاري " ،احملقــق:أكرم ضــياء العمــري(.ط ،2بــريوت :مؤسســة
الرسالة1981 ،م).130 :2 ،
( )4ابن أيب حا " ،اجلرح والتعديل".35 :9 ،
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(املبحث الثاني) ( :حتليل ودراسة ترمجة أيوب بن كيسان  ،ومنهجه يف التحمل واألداء)
أيوب له منهجية متميزة معروفة يف التحمل واألداء ،نتيجة األخذ مببدأ الشك ،فبعض
اختالف أصحابه ناتج عن ذلك ،وليس لقلة ضبطهم؛ وألن منهجية أيوب حاْسة يف هذا
املقام –مقام تصحيح الوجهني -البد من إيضاحها بشيء من التفصيل والتدقيق؛ ولكي
يظهر لنا بصورة جلية بعد نظر البخاري ودقته ويقظته وعمقه العلمي وصواب اختياراته ،وأهنا
مبنية على أسس علمية صحيحة ومعروفة عند علماء العلل.
وميكن أن نستشف هذه املنهجية من كالم النقاد ،ولعل أبرز النقاط الواردة يف كالم
النقاد عنه ما يلي:
 -1نسيان أيوب هو سبب اختالف أصحابه ،وهذا ال يؤثر في صحة رواية من حدث
عنه به بعد نسيانه:
وقد نبه على ذلك ابن معني ،قال ابن رجب" :سئل ابن معني عن أحاديث أيوب،
اختالف ابن علية ومحاد بن زيد ،فقال :إن أيوب كان حيفظ ،ورمبا نسي الشيء" .فعلق ابن
رجب بقوله" :فنسب االختالف إىل أيوب"(.)1
وقال حيىي بن معني " :أخربين عبد الصمد بن عبد الوارث ،عن أبيه ،عن أيوب أنه
كان إذا قدم البصرة يقول :خذوها رطبة قبل أن تتغري ،ومل يكن يَكتب ،وال يُكتب"(.)2
وقال حيىي بن معني" :كان إذا قدم ،يعين أيوب ،من احلج ،قال هلم :خذوا عين قبل
أن يت فلت مين حديث نافع واملشاي املدنيني ،وأما حديث أهل مصر ،هشام ،وابن عون،
فكان ال يبايل"(.)3
وقال عبد الوارث " :كان أيوب إذا قدم من مكة ،أو احلجاز ،يقول :احفظوا؛
( )1يزيد بن اهليثم بن طهمان" ،من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجـال" ،املعـروف ب"سـؤاالت ابـن
طهمان" ،احملقق :أبو عمـر حممـد بـن علـي األزهـري( ،ط  ،1القـاهرة :الفـاروق احلديثـة 1429 ،هــ)،
ص ،75 :رقم .234
( )2املصدر السابق ،ص ،75 :رقم 235؛ وابن رجب" ،شرح علل الرتمذي".446 :1 ،
( )3أمحد بن حممد بن حمرز" ،معرفة الرجال عـن حيـىي بـن معـني وغـريه" ،احملقـق :اجلـزء األول :حممـد كامـل
القصار( ،ط  ،1دمشق :جممع اللغة العربية1985 ،م).237 :2 ،
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فإين أنسى" .
وقال عبد الوهاب الثقفي " :كان أيوب إذا قدم علينا من مكة يقول :احفظوا
اإلسناد؛ فإين أنساه"(.)2
وقال عباس بن حممد الدوري :حدثنا حيىي ،قال :حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،
عن سالم بن أيب مطيع ،قال" :إذا ذاكرت أيوب احلديث ،فيقول :إنه ليس بأشر لك أن
تنسى بعض ما قد حفظت"(.)3
وقال محاد بن زيد" :شهدت جر ًيرا ،يعين ابن حازم ،يقرأ على أيوب كتبًا من كتب
أيب قالبة .فقال أيوب :منها ما ْسعت من أيب قالبة ،ومنها ما مل أْسع من أيب قالبه"(.)4
إيل
وروى األصمعي ،عن محاد بن زيد ،عن أيوب ،قال" :أوصى أبو قالبة بأن تُدفع َّ
إيل ،فخلطت عل ّي بعض ما ْسعت منه"(.)5
كتبُه ،فجيء هبا من الشام ،فدفعت ّ
لكن يظهر أن كالم أيوب بعد عودته من رحالت احلجاز هو من باب اخلوف
والتخوف فقط؛ ألنه مل يؤثر يف حديثه ،فقد قال أبو زرعة الدمشقيْ" :سعت أمحد بن
حنبل يسأل :من الثبت يف نافع  ،عبيد اهلل ،أم مالك  ،أم أيوب؟ فقدم عبيد اهلل بن عمر،
وفضله بلقي سامل ،والقاسم .وقال :هو من أهل البلد ،يريد أن أهل البلد أعلم حبديثهم.
قلت له :فمالك بعده ؟ قال :إن مال ًكا لثبت .قلت له :فإذا اختلف مالك ،وأيوب؟
فتوقف .وقال :ما جيرتئ على أيوب"(.)6
قلت :فهذا دليل على أن حديث أيوب عن املدنيني غاية يف القوة.
( )1أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".363 :1 ،
( )2الفسوي" ،املعرفة والتاري ".239 :2 ،
( )3حيىي بن معـني" ،تـاري ابـن معـني (روايـة الـدوري) " ،احملقـق :د .أمحـد حممـد نـور سـيف( ،ط ،1مكـة
املكرمة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1399 ،ه ـ).191 :4 ،
( )4أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".287 :1 ،
( )5البلخي ،عبد اهلل بن أمحـد" ،قبـول األخبـار ومعرفـة الرجـال" ،احملقـق :أبـو عمـرو احلسـيين بـن عمـر بـن
عبد الرحيم( ،ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية 2000 ،م).377 :1 ،
( )6أبــو زرعــة الدمشــقي ،عبــد الــرمحن بــن عمــرو" ،تــاري أيب زرعــة الدمشــقي" ،دراســة وحتقيــق :شــكر اهلل
نعمة اهلل القوجاين( ،ط ،1دمشق :جممع اللغة العربية1417 ،هـ) ،ص.438 :
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 -2منعه تالميذه من كتابة حديثه.
 قال حيىي بن معني" :أخربين عبد الصمد بن عبد الوارث ،عن أبيه ،عن أيوب أنهكان إذا قدم البصرة يقول :خذوها رطبة قبل أن تتغري ،ومل يكن يَ ْكتب ،وال يُ ْكتِب"(.)1
 وقال ابن حمرزْ" :سعت حيىي بن معني يقول :مل يكتب عبد الوارث بن سعيد،وإْساعيل ،يعين ابن علية ،عن أيوب حرفا قط إال بعد ما مات أيوب ،يعين أهنم حفظوها،
وهو حي"(.)2
 وقال محاد بن زيدْ" :سعت أيوب يقول :إين ألقول :أحسب ،وما أشك ،خمافة أنيكتب حديثي"(.)3
قال علي :قال عبد الصمد" :إين مل أكتب عن أيوب مبداد -يعين باحلرب -حىت
مات ،إنه كان يلفظ بألفاظ ،فلما مات كتبتها مبداد -يعين حرب.)4("-
 -3كان يرى التحديث من الحفظ فقط ،وعدم كتابة الحديث ،أو عدم وجود كتاب
للمحدث.
وسبق أعاله قول عبد الوارث":مل يكن يَ ْكتب ،وال يُ ْكتِب".
وقيل ليحىي بن معني" :كان شعبة َه َّم أن يرتك حديث أيوب ؟ قال :كان أيوب خرياً
من شعبة ،ولكن حلال أنه كان يتحفظ .ومل يكن يكتب"(.)5
ونقل محاد عن أيوب قال" :مل أكتب عن حممد إال حديث الربذون ،فلما حفظته
حموته"(.)6
( )1ابــن طهمــان" ،مــن كــالم أيب زكريــا حيــىي بــن معــني يف الرجــال" ،املعــروف ب"سـؤاالت ابــن طهمــان"،
ص )75 :رقم ( )235؛ ابن رجب" ،شرح علل الرتمذي".446 :1 ،
( )2ابن حمرز" ،معرفة الرجال عن حيىي بن معني وغريه".237 :2 ،
( )3أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".224 :3 ،
( )4الفسوي" ،املعرفة والتاري ".130 :2 ،
( )5ابــن طهمــان" ،مــن كــالم أيب زكريــا حيــىي بــن معــني يف الرجــال" ،املعــروف ب"سـؤاالت ابــن طهمــان"،
ص )75 :رقم (.235
( )6الفسوي" ،املعرفة والتاري ".232 :2 ،
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وقال عبد الرمحن بن مهديْ" :سعت محاد بن زيد يقولْ :سعت أيوب يقول :إين
ألقول :أحسب ،وما أشك ،خمافة أن يكتب حديثي"(.)1
قال أمحد بن حنبل" :لقد كان مذهب حممد بن سريين وأيوب وابن عون ،أال يكتبوا"(.)2
 -4كان يشك في عامة حديثه.
قال حيىي بن سعيدْ :سعت شعبة يقول " :كان أيوب يشك يف عامة حديثه .وقال
شعبة  :ما يسرين أين شككت ،وأن ال أشك ،وأن يل كذا وكذا"(.)3
وسبق أعاله قول أيوب":إين ألقول :أحسب ،وما أشك ،خمافة أن يكتب حديثي".
 -5صعوبة فهم أسلوبه في األداء واإللقاء والتحديث حتى من تالميذه ،فقد كان له
أسلوب خاص غامض:
فعن حا بن وردان قال " :كان حيىي وإْساعيل ووهيب وعبد الوهاب جيلسون إىل
أيوب ،وإذا قاموا جلسوا كلهم حول إْساعيل يسألونه :كيف قال؟ قال :وابن علية يرد"(.)4
وسبق قول عبد الصمد" :إين مل أكتب عن أيوب مبداد حىت مات."...
 -6النقاد المعاصرون أليوب أدركوا مشكلة حديث أيوب مبكراً ،وبذلوا جهوداً إلصالحها.
وسبق قول ابن طهمان :قيل ليحىي -ابن معني":-كان شعبة هم أن يرتك حديث
أيوب."..
 وقال ابن حمرزْ" :سعت حيىي بن معني يقولْ :سعت عباد بن عباد يقول :أرادشعبة أن يتكلم يف أيوب ،وخالد احلذاء ،فمشيت إليه ،أنا ومحاد بن زيد ،فكلمناه ،فقال:
لست أفعله ،إن شاء اهلل ،دعوين حىت أنظر يف أمرمها ،مث لقيناه بعد يف طريق ،فصاح بنا ،مث
قال :بدا يل أن ال أفعل ،وذلك أين رأيت أنه ال حيل يل .قال حيىي بن معني :وكانا ،واهلل،
ثقتني ،صاحلني ،صدوقني"(.)5
( )1أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".224 :3 ،
( )2العلل ومعرفة الرجال ألمحد ،رواية املروذي ص.71 :
( )3أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".224 :3 ،
( )4الفسوي" ،املعرفة والتاري ".130 :2 ،
( )5ابن حمرز" ،معرفة الرجال عن حيىي بن معني وغريه".923 :1 ،
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 -7كان أيوب يدرك أن هناك مشكلة في حديثه عند تالميذه ،وكان يبحث عن عالج
وحلول لهذه المشكلة.
قال محاد بن زيد" :قال يل أيوب :لقد كنت أمجعت أن ال أحدث بشيء اختلف
علي فيه"(.)1
وقال جرير بن حازم ،عن أيوب ،قال" :قلت له :كنت تكره أن تكتب األحاديث
عنك ،مث أراهم اليوم يعرضون الكتب عليك ،فتقومها هلم؟ فقال :إين على رأيي األول،
إيل من أن أدعها يف
ولكن ملا كتبوا عين ،كان أن يعرضوها علي ،فأقومها هلم ،أحب َّ
أيديهم ،يعين يقول :ال يكتبون عين اخلطأ"(.)2
يقوم هلم كتبهم بيده"(.)3
وقال هشام بن حسان" :رأيت أيوب ّ
وعن شعبة قال " :كتب إيل منصور َيربين حبديث ،قال :فلقيته ،فقلت :أحدث به
عنك؟ قال :نعم ،إذا كتبت إليك فقد حدثتك ،وعن أيوب السختياين مثل ذلك"(.)4
وقال إْساعيل بن علية :حدثنا أيوب ،قال" :أوصى إيل أبو قالبة بكتبه ،فأتيت هبا
من الشام ،فأعطيت كراها بضعة عشر درمهًا"(.)5
وقال محاد بن زيد" :شهدت جر ًيرا ،يعين ابن حازم ،يقرأ على أيوب كتبًا من كتب
أيب قالبة .فقال أيوب :منها ما ْسعت من أيب قالبة ،ومنها ما مل أْسع من أيب قالبة"(.)6
إيل كتبُه...فخلطت عل ّي بعض
وسبق قول أيوب ،قال" :أوصى أبو قالبة بأن تُدفع َّ
ما ْسعت منه".
 -8كثرة أحاديثه:
()7
قال شعبة" :قلت أليوب :رويت عن احلسن أل ًفا ؟ قال :نعم ،وأل ًفا ،وأل ًفاً" .
( )1ابن رجب" ،شرح علل الرتمذي".447 :1 ،
( )2أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".175 :1 ،
( )3الفسوي" ،املعرفة والتاري ".238 :2 ،
( )4أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال".172 :2 ،
( )5املصدر السابق.386 :2 ،
( )6املصدر السابق.287 :1 ،
( )7املصدر السابق.440 :2 ،
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وقال املقدمي القاضي" :الذي ظهر من حديث أيوب قريب من ثالثة آالف
حديث"( .)1وقال البخاري ،عن علي بن املديين" :له حنو مثامنائة حديث"(.)2
وقال ابن علية" :كنا نقول :حديث أيوب ألفا حديث ،فما أقل ما ذهب عين منها"(.)3
 -9من مذهب أيوب ومنهجيته الظاهرة :قصر األسانيد ووقفها كثيراً ،وإن كان يصلها
أحياناً:
وهذا من أبرز أسباب االختالف عليه ،ومن أقوال العلماء مبذهب أيوب هذا:
 قال سفيان بن عيينة" :قالوا هلشام -يعين ابن حسان :-إن أيوب إمنا ينتهي هبذا()4
احلديث إىل أيب هريرة؟ فقال :إن أيوب لو استطاع أن ال يرفع حديثاً مل يرفعه".
ومقصود هشام أن وقف أيوب ال يضر يف الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر على وجهه.
املروذي" :سألت أمحد بن حنبل عن هشام بن حسان ؟ فقال :أيوب،
 وقالّ
إيل.
وابن عون
ّ
أحب ّ
وحسن أمر هشام ،وقال :قد روى أحاديث رفعها أوقفوها ،وقد كان مذهبهم أن
ّ
()5
يقصروا باحلديث ويوقفوه" .
قلت :وبناء على هذه املنهجية أليوب وثبوهتا عنه ،ال ينبغي إعالل أحاديث الثقات
بأن أيوب رواه مرسالً أو موقوفاً؛ ألن املخالفة هنا ليست معتربة دائماً ،وليست متحققة.

( )1حممد بن أمحد املقدمي" ،التاري وأْساء احملدثني وكناهم" ،احملقق :حممد بن إبراهيم اللحيدان( ،ط،1
القاهرة :دار الكتاب والسنة 1415 ،هـ) ،الطبعة :األوىل ،ص.206 :
( )2حيــىي ب ــن شــرف الن ــووي" ،هت ــذيب األْســاء واللغ ــات"( ،ط ،1ب ــريوت :شــركة العلم ــاء مبس ــاعدة إدارة
الطباعة املنريية ،بدون).132 :1 ،
( )3املصدر السابق.132 :1 ،
( )4أمحد بن شعيب النسائي" ،السنن"( ،ط  ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع2007 ،م)،
 .197 :1قــال ابــن عيينــة ذلــك بعــد أن روى عــن أيــوب ،عــن ابــن ســريين ،عــن أيب هريــرة قــال( :ال
يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ،مث يغتسل منه.
( )5أمحد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال" ،رواية املروذي وغريه ،ص.71 :
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(املبحث الثالث)( :احلكم على علة احلديث وعلى ندقد الدارقطين للبخاري بإخراجه)
من خالل ما سبق ،وبعد دراسة طرق األئمة ورواياهتم ،ومناهج رواة هذا احلديث،
ميكن لنا أن حنكم على هذا احلديث بأنه حديث صحيح؛ وذلك ألسباب كثرية ،أبرزها:
 -1أن البخاري يرى تصحيح الوجهني –املرسل واملوصول -عن أيوب؛ ولذا أخرجهما
يف موضع واحد ،فهو عامل هبذا االختالف مطلع عليه ،بل هو أول من نبه عليه يف
هذا احلديث على أيوب ،لكنه ال يراه اختالفاً مؤثراً ،وإمنا يراه اختالف تنوع يف
الرواية من قبل أيوب ،فقد كان هذا من مذهبه ،كما قال وصرح أمحد بن حنبل عن
أيوب ،وابن عون -حينما تعارضت أحاديثهم مع رفعها من هشام بن حسان:-
"كان مذهبهم أن يقصروا باحلديث ويوقفوه" .فهذا ال يضر صحته ،وهذا وقع -
أيضاً -لكثري من األحاديث اجملمع على صحتها ،وليس قاعدة دائمة ومطردة ،وإمنا
هي قواعد وقرائن ،هلا ضوابطها وقوانينها .فاستند البخاري يف تصحيح احلديث على
منهجية مدار احلديث يف التلقي واألداء.
 -2وجود متابعات تامة لرواية الوصل ،فلم ينفرد به وهيب بن خالد عن أيوب ،بل تابعه
عدد من الرواة ،وهم :جرير بن حازم ،وجماعة بن الزبري ،وعاصم بن هالل البارقي،
واحلسن بن أيب جعفر .وهؤالء كلهم متكلم فيهم ،إال جريرا؛ فإنه ثقة.
 -3أن حديث عكرمة وعلمه كله عن الصحابة -رضي اهلل عنهم -ورمبا كان بعضه عن
كبار التابعني الثقات مع ندرته ،فشيوخه املذكورون يف ترمجته كلهم كذلك ،ومل يرو
عن ضعيف قط ،وحديثه من أثبت احلديث وأقواه ،ويكفي يف ذلك كله قول أمحد
بن زهري" :عكرمة أثبت الناس فيما يروي ،ومل حيدث عمن دونه أو مثله ،حديثه
()1
أكثره عن الصحابة".
 -4ولو فرضنا أن الصحيح عن عكرمة اإلرسال ،فاإلرسال أسلوب رواية معترب عند
( )1عب ــداهلل ب ــن ع ــدي"،الكامل يف ض ــعفاء الرج ــال" ،حتقي ــق :ع ــادل أمح ــد عب ــد املوج ــود ،وعل ــي حمم ــد
معــوض( ،ط  ،1بــريوت :الكتــب العلميــة1418 ،هــ473 :6 ،).؛ ومــن طريقــه علــي بــن احلســن بــن
عساكر" ،تاري دمشق" ،احملقق :عمرو بـن غرامـة العمـروي( ،ط ،1بـريوت :دار الفكـر1415 ،هــ)،
.104 :41
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املتقدمني ،وهو حجة باتفاق أهل العلم وأهل احلديث -الَيتلفون يف ذلك -إذا
توفرت شروطه عندهم ،خاصة إذا كان املرسل من كبار التابعني الثقات الذين ال
يروون إال عن ثقة ،أو كان أكثر رواياهتم عن الصحابة -رضي اهلل عنهم -كمراسيل
سعيد بن املسيب وابن سريين وغريمها ،وعكرمةُ مثلهما ،فهو ال يقل عنهما .واحلافظ
ابن رجب -يف شرح علل الرتمذي -تكلم عن االحتجاج باملراسيل وتصحيحها
بكالم هو أمجع وأ وأدق وأوجز ما قيل فيها ،وبني شروط قبول املرسل ،وشروط
()1
تصحيحه اليت هي حمل اتفاق وإمجاع.
 -5ومن وجوه التقوية والتصحيح :أن تصحيح صاحب الصحيح وقع من حيث جمموع
الطرق والروايات والقرائن احلافة هبا .وهذا ذكره احلافظ ابن حجر عند دفاعه عن
أحاديث البخاري اليت انتقدت عليه ،فقد كشف احلافظ ابن حجر أن من منهج
البخاري أنه يصحح مبجموع ما اجتمع من روايات وقرائن ،رمبا ال تقوى مبفردها على
ذلك ،قال احلافظ ابن حجر" :إن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة ،وعلله
الناقد بالطريق املزيدة ،تضمن اعرتاضه دعوى انقطاع فيما صححه املصنف ،فينظر
إن كان ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غري مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً ،أو
صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى ،فإن وجد ذلك اندفع االعرتاض
بذلك ،وإن مل يوجد ،وكان االنقطاع فيه ظاهراً ،فمحصل اجلواب عن صاحب
الصحيح :أنه إمنا أخرج مثل ذلك يف باب ماله متابع وعاضد ،أو ما حفته قرينة يف
اجلملة تقويه ،ويكون التصحيح وقع من حيث اجملموع"(.)2
 -6ومن وجوه التقوية والتصحيح :أن جمرد وجود االختالف غري قادح ،وال يلزم منه وجود
اضطراب ،قال احلافظ ابن حجر" :التعليل من أجل جمرد االختالف غري قادح؛ إ ْذ ال
يلزم من جمرد االختالف اضطراب يوجب الضعف .فينبغي اإلعراض عما هذا سبيله.
واهلل أعلم"(.)3

( )1انظر :ابن رجب" ،شرح علل الرتمذي".552-543 :1 ،
( )2ابن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".347 :1 ،
( )3املصدر السابق.347 :1 ،
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 -7ومن وجوه التقوية والتصحيح :الرد اجململ ،وهو أن اإلمام البخاري إمام يف علم العلل
بإمجاع أهل احلديث قاطبة ،فنقد الناقد معارض بتصحيحه ،وهو مقدم على من سواه
يف هذا الفن ،قال احلافظ ابن حجر" :فإذا عرف وتقرر أهنما ال َيرجان من احلديث
إال ما ال علة له ،أو له علة ،إال أهنا غري مؤثرة عندمها ،فبتقدير توجيه كالم من انتقد
عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ،وال ريب يف تقدميهما يف ذلك على غريمها،
فيندفع االعرتاض من حيث اجلملة"(.)1
 -8ومن وجوه التقوية :أن الدارقطين مل يصرح برتجيح اإلرسال على الوصل ،وإمنا ذكر
اخلالف ،وقد علم أن أسلوبه غالباً أنه يصرح برأيه ،وأحياناً يكتفي بذكر العلل ،وال
حيكم عليه ،كما يف حديثنا هذا ،وقد سبق ذكره.
 -9ومن وجوه التقوية :أنين مل أجد أحداً من العلماء النقاد صرح بتضعيف منت احلديث
بشكل عام.
 -10ومن وجوه التقوية والتصحيح :ما ذكره العالمة املعلمي من أن البخاري بصري وعليم
مطلع على حديث عكرمة ،ميز رواياته الصحيحة من غريها ،قال املعلمي" :ترمجة عكرمة
يف مقدمة فتح الباري  ...أما البخاري فكان امليزان بيده؛ ألنه كان يعرف عامة ما صح
عن عكرمة أنه ح ّدث به ،فاعترب حديثه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم ،فلم جيد
تعارضا وال اختالفًا ال يقع مثله يف أحاديث الثقات .مث اعترب أحاديث عكرمة
تناقضا وال ً
ً
بعضا ،إال أن
عن ابن عباس وغريه بأحاديث الثقات عنهم ،فوجدها يص ّدق بعضها ً
فتبني للبخاري أنه
ينفرد بعضهم بشيء له شاهد من القرآن أو من حديث صحايب آخرّ .
ِ
لعل
من تكلم فيه فلم جيد ُحجة تنايف ما ّ
ثقة ،مث ّ
تأمل ما يصح م ْن كالم ْ
تبني له .لكن ّ
ِ
يتبني له ما
يتجشم ما ّ
ُم ْسل ًما مل ّ
جتشم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره ،فلم ّ
تبني للبخاري ،فوقف عن االحتجاج بعكرمة"(.)2
ّ
( )1املصدر السابق.347 :1 ،
( )2املعلمي ،عبد الـرمحن بـن حيـىي" ،األنـوار الكاشـفة ملـا يف كتـاب أضـواء علـى السـنة مـن الزلـل والتضـليل
واجملازفة"(،ط ،1بريوت :املطبعة السلفية ،ومكتبتها عامل الكتب 1406 ،هـ) ،ص.261 :
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(اخلامتة)
بعد هذه الدراسة املفصلة ،تبني أن حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس -رضي
حديث صحيح ،ينبين على ذلك أن نقد اإلمام الدارقطين
اهلل عنهما -يف "نذر أيب إسرائيل"
ٌ
للبخاري بإخراجه مل يكن صواباً؛ ألمور:
 -1أن اإلمام البخاري هو أول من نبه على اختالف الرواية عن أيوب ،وأن هذا
االختالف مصدره أيوب ،فقد كان يرويه على الوجهني ،أحياناً مرسالً وأحياناً
موصوالً ،من باب تنويع الرواية ،وليس من باب االضطراب.
 -2أن للحديث طرقاً موصولة مل يذكرها اإلمام الدارقطين.
 -3مل ينص صراحة أحد من علماء أئمة احلديث على ضعف منت احلديث.
 -4أن احلديث له شواهد ،وهي مراسيل صحيحة معتربة.
 -5أثبت البحث دقة نظر البخاري يف انتقاء أحاديث كتابه الصحيح ،بإخراجه هلذا
احلديث.
 -6أن انتقاد الدارقطين لصحيحي البخاري ومسلم ال يع يكر على مكانتهما  ،فلم يقصد
الطعن فيهما ،وال احلط من قيمة كتابيهم  ،بل كان معظماً ملكانتهما ،غاية األمر
أنه طبق قرائن الرتجيح اليت استفادها منهما ومن غريمها من األئمة ،حفظاً للسنة
ودفاعاً عنها.
ومن أهم التوصيات :دراسة األحاديث النبوية املتعلقة بالصحيحني؛ إلبراز منهجهما
ومكانتهما.
علي من إمتام هذا
ويف اخلتام أمحد اهلل -سبحانه وتعاىل -وأشكره على ما أنعم به ّ
البحث ،وأسأله التوفيق والقبول .وصلى اهلل ،وسلم ،وبارك على نبينا حممد وآله وأصحابه.
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املصادر واملراجع
ابن أيب حا  ،عبد الرمحن بن حممد" .اجلرح والتعديل" .حتقيق :عبـد الـرمحن بـن حيـىي املعلمـي.
(ط  ،1حبيدر آباد– اهلند :جملس دائرة املعارف العثمانية 1271 ،هـ).
ابــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد" .املصــنف يف األحاديــث واآلثــار" .احملقــق :كمــال يوســف
احلوت( .ط  ،1الرياض :مكتبة الرشد .)1409 ،
ابــن اجلــارود ،عبــد اهلل بــن علــي".املنتقــى مــن الس ــنن املســندة عــن رس ــول اهلل صــلى اهلل عليــه
وسلم"( .ط  ،1القاهرة :دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع 2007 ،م).
ابــن بشــكوال ،خلــف بــن عبــد امللــك" .غ ـوامض األْســاء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث
املســندة" .احملقــق :د .عــز الــدين علــي الســيد  ،حممــد كمــال الــدين عــز الــدين( .ط ،1
بريوت :عامل الكتب .)1407 ،
ابــن حبــان ،حممــد بــن حبــان" .الثقــات" .طبــع حتــت مراقبــة :حممــد عبــد املعيــد خــان( .ط ،1
حبيدر آباد الدكن اهلند :دائرة املعارف العثمانية  1393 ،ه).
ابـن حبــان ،حممـد بــن حبـان" .صــحيح ابـن حبــان= اإلحسـان يف تقريــب صـحيح ابــن حبــان".
حققه :شعيب األرنؤوط( .ط  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة  1408 ،هـ.).
ابــن حجــر  ،أمحــد بــن علــي" .النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح" .احملقــق :ربيــع بــن هــادي
املدخلي( .ط  ، ،1املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1404 ،هـ.).
ابــن حجــر  ،أمحــد بــن علــي" .نزهــة النظــر يف توضــيح بــة الفكــر يف مصــطلح أهــل األثــر".
حققه :نور الدين عرت( .ط  ،3دمشق :مطبعة الصباح 1421 ،هـ).
اب ــن حج ــر ،أمح ــد ب ــن عل ــي" .ف ــتح الب ــاري ش ــرح ص ــحيح البخ ــاري"( .ط  ،1ب ــريوت :دار
املعرفة 1379 ،هــ.).
ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي" .اإلصــابة يف متييــز الصــحابة" .احملقــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود
وعلى حممد معوض( .ط ، 1بريوت :دار الكتب العلمية 1415 ،هـ).
ابــن حج ــر ،أمحــد بــن علــي" .التلخ ــيص احلبــري يف خت ـريج أحادي ــث الرافع ــي الكبــري"( .ط ،1
بريوت :دار الكتب العلمية 1419 ،هـ.).
ابــن حج ــر ،أمحــد بــن علــي" .تقريــب التهــذيب" .احملق ــق :حممــد عوامــة( .ط  ،1س ــوريا :دار
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الرشيد 1406 ،ه).
ابن حجر ،أمحـد بـن علـي" .هتـذيب التهـذيب"( .ط  ،1اهلنـد :مطبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة
1326 ،هـ).
ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي" .لســان املي ـزان" .احملقــق :عبــد الفتــاح أبوغــدة( .ط ،1ســوريا:دار
البشائر اإلسالمية2002 ،م).
ابـن حنبــل ،أمحـد بــن حممــد" .العلـل ومعرفــة الرجـال" .احملقــق :وصــي اهلل بـن حممــد عبــاس( .ط
 ،1الرياض :دار اخلاين  1422 ،هـ).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد" .املسند" ( ،ط  ،1الرياض :مجعيـة املكنـز اإلسـالمي -دار املنهـاج
2010 ،م).
ابــن حنبــل ،أمحــد بــن حممــد" .مــن كــالم أمحــد بــن حنبــل يف علــل احلــديث ومعرفــة الرجــال".
احملقق :صبحي البدري السامرائي( .ط  ،1الرياض :مكتبة املعارف .)1409 ،
ابــن رجــب ،عبــد الــرمحن بــن أمحــد" .شــرح علــل الرتمــذي" .احملقــق :الــدكتور مهــام عبــد الــرحيم
سعيد( .ط  ،1الزرقاء  -األردن :مكتبة املنار 1987 ،م).
ابن طهمان ،يزيد بن اهليثم" .من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال" .احملقـق :أبـو عمـر
حممد بن علي األزهري( .ط  ،1القاهرة :الفاروق احلديثة  1429 ،هـ).
اب ــن عب ــد ال ــرب ،يوس ــف ب ــن عب ــد اهلل" .االس ــتذكار" .حتقي ــق :س ــامل حمم ــد عط ــا ،حمم ــد عل ــي
معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،هــ).
ابــن عبــد الــرب ،يوســف بــن عبــد اهلل" .التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد" .احملقــق:
مص ــطفى ب ــن أمح ــد العل ــوي ،حمم ــد عب ــد الكب ــري البك ــري( .ط  ،1املغ ــرب :وزارة عم ــوم
األوقاف والشؤون اإلسالمية  1387،هـ ).
ابن عدي ،عبداهلل بن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" .حتقيق :عـادل أمحـد عبـد املوجـود،
وعلي حممد معوض( .ط  ،1بريوت :الكتب العلمية 1418 ،هـ.).
ابــن عســاكر ،علــي بــن احلســن" .تــاري دمشــق" .احملقــق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي( .ط،1
بريوت  :دار الفكر 1415 ،هـ).
الســنَن اهلــادي ألقــوم َســنَن" .احملقــق :د عبــد امللــك
ابــن كثــري ،إْساعيــل بــن عمــر" .جــامع املســانيد و ُّ
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ابن عبد اهلل الدهيش( .ط  ،2بريوت :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع  1998 ،م).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .السنن"( .ط  ،1بريوت :دار الرسالة العاملية 1430 ،هـ .).
ابــن حمــرز ،أمحــد بــن حممــد" .معرفــة الرجــال عــن حيــىي بــن معــني وغــريه" .احملقــق :اجلــزء األول:
حممد كامل القصار( .ط  ،1دمشق :جممع اللغة العربية 1985 ،م).
ابن معني ،حيىي بن معني" .تاري ابـن معـني (روايـة الـدوري) " .احملقـق :د .أمحـد حممـد نـور سـيف.
(ط ،1مكة املكرمة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 1399 ،هـ).
أبــو زرعــة الدمشــقي ،عبــد الــرمحن بــن عمــرو" .تــاري أيب زرعــة الدمشــقي" .دراســة وحتقيــق:
شكر اهلل نعمة اهلل القوجاين( .ط ، 1دمشق :جممع اللغة العربية 1417 ،هـ).
أبــو نعــيم ،أمحــد بــن عبــد اهلل" .معرفــة الصــحابة".احملقق :عــادل بــن يوســف الع ـزازي( .ط ،1
الرياض :دار الوطن للنشر  1998 ،م).
أب ــوداود ،س ــليمان ب ــن األش ــعث" .الس ــنن" .احملق ــق :حمم ــد حمي ــي ال ــدين عب ــد احلمي ــد (ط،1
بريوت :املكتبة العصرية ،بدون).
اإلْســاعيلي ،أمحــد بــن إب ـراهيم" .املعجــم يف أســامي شــيوخ أيب بكــر اإلْســاعيلي" .احملقــق :د.
زياد منصور( .ط  ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم 1410 ،هــ.).
البخاري ،حممد بن إْساعيل" .صحيح البخاري"( .ط  ،1بريوت :دار طوق النجاة 1422،هـ).
البزار ،أمحد بن عمرو" .مسند البزار املنشور باسم البحر الزخـار" .احملقـق :حمفـوظ الـرمحن زيـن
اهلل( .ط  ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم 1988 ،م).
البلخــي ،عبــد اهلل بــن أمحــد" .قبــول األخبــار ومعرفــة الرجــال" .احملقــق :أبــو عمــرو احلســيين بــن
عمر بن عبد الرحيم( .ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية  2000 ،م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"( .ط  ،1حيدر آباد الدكن  -اهلند :جملـس دائـرة
املعارف العمانية  1355 ،هـ).
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى" .اجلــامع"="الســنن" .حتقيق:أمحــد حممــد شــاكر (ج ـ )2 ،1وحممــد
فـ ـؤاد عب ــد الب ــاقي (ج ـ ـ  )3وإبـ ـراهيم عط ــوة ع ــوض (ج ـ ـ ( .)5 ،4ط  ،2مص ــر :مكتب ــة
مصطفى البايب احلليب  1975 ،م).
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى" .العلــل الكب ــري" .احملقــق :ص ــبحي الســامرائي( ،ط  ،1بــريوت:
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عامل الكتب  ،مكتبة النهضة العربية 1409 ،هــ.).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .املستدرك على الصحيحني"( .ط  ،1بريوت :دار املعرفة ،بدون).
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي" .األْساء املبهمة يف األنباء احملكمـة" .احملقـق :د .عـز الـدين
علي السيد( .ط ، 3القاهرة :مكتبة اخلاجني  1417 ،ه.).
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي" .تاري بغداد وذيوله" .احملقق :مصـطفى عبـد القـادر عطـا.
(ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية  1417 ،هـ).
اخلطيــب ،البغــدادي أمحــد بــن علــي" .الكفايــة يف علــم الروايــة" .احملقــق :أبوعبــداهلل الســورقي،
وإبراهيم محدي املدين( .ط  ،1املدينة املنورة :املكتبة العلمية،بدون).
الدارقطين ،علي بن عمر" .اإللزامـات والتتبـع" .احملقـق :الشـي مقبـل بـن هـادي الـوداعي( .ط
 ،2بريوت :دار الكتب العلمية  1985 ،م).
الدارقطين ،علي بن عمر" .السنن"( .ط  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 2004 ،م.).
ال ــدارقطين ،عل ــي ب ــن عم ــر" .عل ــل ال ــدارقطين :العل ــل الـ ـواردة يف األحادي ــث النبوي ــة" .حتقي ــق
وختريج :حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي( .ط  ،1الرياض :دار طيبة  1405 ،هـ).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .ديوان الضـعفاء واملرتوكـني" .احملقـق :محـاد بـن حممـد األنصـاري( .ط
 ،2مكة :مكتبة النهضة احلديثة  1967 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .ميـزان االعتـدال يف نقـد الرجـال" .احملقـق :علـي حممـد البجـاوي( .ط
 ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر 1963 ،م).
الشــافعي ،حممــد بــن إدريــس" .مســند اإلمــام الشــافعي" .رتبــه علــى األب ـواب الفقهيــة :حممــد
عابد السندي ،احملقق:السيد يوسف علي الزواوي احلسين ،السيد عزت العطار احلسـيين.
(ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية  1951 ،م).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجم األوسـط" .احملقـق :طـارق بـن عـوض اهلل بـن حممـد  ،عبـد
احملسن بن إبراهيم احلسيين( .ط  ،1القاهرة :دار احلرمني 1415 ،هـ).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجـم الكبـري" .احملقـق :محـدي بـن عبـد اجمليـد السـلفي( .ط ،1
القــاهرة :مكتبــة ابــن تيميــة  1994 ،م) .أمــا األجـزاء )21 ،14 ،13( :فهــي بتحقيــق
فريق من الباحثني بإشراف :سعد بن عبد اهلل احلميد ،وخالد بن عبد الرمحن اجلريسي.
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الطحاوي ،أمحد بن حممد" .شرح مشكل اآلثار" ( .ط  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1994 ،م).
عبــد الــرزاق بــن مهــام الصــنعاين" .املصــنف"( .ط  ،2بــريوت :املكتــب اإلســالمي : 1390،
1403هـ ).
العراقــي عبــد الــرحيم بــن احلســني" .شــرح التبصــرة والتــذكرة" .احملقــق :عبــد اللطيــف اهلمــيم -
ماهر ياسني فحل( .ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية 2002 ،م).
الفســوي ،يعقــوب بــن ســفيان" .املعرفــة والتــاري " .احملقــق:أكرم ضــياء العمــري(.ط ،2بــريوت:
مؤسسة الرسالة 1981 ،م).
مالك بـن أنـس" .املوطـأ" .احملقـق :حممـد مصـطفى األعظمـي( .ط  ،1أبـو ظـيب :مؤسسـة زايـد
بن سلطان 2004 ،م).
جماعــة بــن ال ـزبري" .جــزء مــن حــديث جماعــة بــن ال ـزبري العتكــي البصــري" .احملقــق :عــامر حســن
صربي( .ط  ،1سوريا :دار البشائر اإلسالمية 2003 ،م).
املــزي ،يوســف بــن عبــد الــرمحن" .هتــذيب الكمــال يف أْســاء الرجــال" .احملقــق :د .بشــار ع ـواد
معروف( .ط  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1400 ،هــ.).
املعلم ــي ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حي ــىي" .األنـ ـوار الكاش ــفة مل ــا يف كت ــاب أضـ ـواء عل ــى الس ــنة م ــن الزل ــل
والتضليل واجملازفة"(.ط ، 1بريوت :املطبعة السلفية ومكتبتها  /عامل الكتب 1406 ،هـ).
مغلطــاي بــن قلــيج بــن عبــد اهلل" .إكمــال هتــذيب الكمــال يف أْســاء الرجــال احملقــق :أبــو عبــد
الرمحن عادل بن حممد  -أبو حممـد أسـامة بـن إبـراهيم( .ط  ،1القـاهرة :الفـاروق احلديثـة
للطباعة والنشر 1422 ،هـ).
املق ــدمي ،حممـ ــد بـ ــن أمحـ ــد" .التـ ــاري وأْسـ ــاء احمل ــدثني وكنـ ــاهم" .احملقـ ــق :حممـ ــد بـ ــن إب ـ ـراهيم
اللحيدان( .ط ، 1القاهرة  :دار الكتاب والسنة  1415 ،هـ).
النســائي ،أمحــد بــن شــعيب" .الســنن"( .ط  ،1بــريوت :دار املعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،
2007م).
النــووي ،حيــىي بــن شــرف" .هتــذيب األْســاء واللغــات"( .ط ،1بــريوت :شــركة العلمــاء مبســاعدة
إدارة الطباعة املنريية،بدون).
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