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امللخص
معرفة علل الحديث من أهم فنون علم السنة وأدقها وأشرفها وأطلبها للجهد والكد .وألهمية
هذا العلم نجد بعض جهابذة العلماء يصرح بأن َم ْعر َفة العلل عنده َّ
مقد ٌم على مجرد
الر َو َاية .فقد أحببت أن أشارك ببعض الجهد في سبيل خدمة السنة النبوية ؛ وذلك
َْ َ ُ
باختياري لحديث ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " .فقمت بتخريجه تخريجا موسعا ،
وتكلمت على ما فيه من علل  ،وأوجه الاختالف الواقعة فيه .وأسميته ":لاعالم والتنبيه بعلل
َْ َ ُ
حديث :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " تعتمد هذه الدراسة على اْلنهج الاستقرائي
اْلتمثل باستقراء الكتب الحديثية من خالل التتبع لطرق الحديث  ،واْلنهج النقدي اْلتمثل في
دراسة ألاحاديث والحكم عليها بحسب منهج اْلحدثين .أهدف البحث هو جمع طرق الحديث
من اْلصادر الحديثية اْلسندة ودراستها دراسة نقدية وفق منهج اْلحدثين،وجمع أقوال
العلماء في هذه الطرق أبرز النتائج :أهمية وأولوية دراسة مثل هذه ألاحاديث التي اشتهر العمل
بها  ،مع وجود ش ٍيء من الكالم في أسانيدها .روي الحديث مرفوعا عن عشرة من الصحابة ،
وروي مرسال عن اثنين من التابعين أن الحديث مع شهرته ومكانته ضعيف من جميع طرقه

كلمات الرئسية  :نقد الحديث ،الجرح و التعديل ،العلل
املقدمة
فيعد الاشتغال بالسنة النبوية وعلومها من أفضل القربات إلى هللا تعالى ْلكانتها من القرآن
ولكونها اْلصدر الثاني من مصادر التشريع لاسالمي  ،لهذا تنافس سلف ألامة بالتصنيف في كافة
علوم السنة  .ومن أنواع هذه التصانيف إفراد بعض ألاحاديث النبوية بمصنف مستقل  ،أو جزء
حديثي ،إما بتخريجه  ،أو شرحه  ،أو لبيان علله .
ويعد معرفة علل الحديث من أهم فنون علم السنة وأدقها وأشرفها وأطلبها للجهد والكد،
قال الحافظ ابن حجر" :اْلعلل وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ،وال يقوم به إال من
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ََ
َ
َرزقه هللا تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواةَ ،وملكة قوية باألسانيد واْلتون،
ولهذا لم يتكلم فيه إال القليل من أهل الشأن كعلي بن اْلديني ،وأحمد بن حنبل ،والبخاري،
ويعقوب بن أبي شيبة ،وأبي حاتم  ،وأبي زرعة  ،والدارقطني".1
وألهمية هذا العلم نجد بعض جهابذة العلماء يصرح بأن َم ْعر َفة العلل عنده َّ
مقد ٌم على
مجرد الر َو َاية ،قال لامام عبد الرحمن بن مهدي " :لئ ْن أعرف علة حديث واحد عندي َ
أح ُّب َّ
إلي من
أن أستفيد عشرة أحاديث ليست عندي " .2وتأسيا بالعلماء السابقين في إفراد بعض ألاحاديث
بمصنف مستقل  ،ومحاولة مني للجمع بين التخريج والكالم على العلل ؛ فقد أحببت أن أشارك
َْ َ ُ
ببعض الجهد في سبيل خدمة السنة النبوية ؛ وذلك باختياري لحديث ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه
َما ال َي ْعنيه " .فقمت بتخريجه تخريجا موسعا  ،وتكلمت على ما فيه من علل  ،وأوجه الاختالف
َْ َ ُ
الواقعة فيه .وأسميته ":لاعالم والتنبيه بعلل حديث :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه "
تكمن مشكلة البحث في أنه ال توجد أي دراسة سابقة حول هذا اْلوضوع  ،خصوصا مع
أهمية الحديث وكثرة طرقه  ،وكثرة الاستشهاد به في الدروس العلمية والخطب  ،بل وبين عامة
الناس  ،وألن البخاري استعمل لفظه فبوب به في كتاب لايمان من صحيحه  ،وتبعه النسائي فحذا
حذوه في التبويب به في كتاب لايمان من سننه ،وألهميته قال مالك فيما رواه عنه الرامهرمزي:
"ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بهذا القول " ،3وألنه من أحاديث ألاربعين النووية التي ذاعت واشتهرت
لكثرة تدارس هذا الكتاب اْلبارك في مجالس العلم وحفظ الطلبة له وكثرة شروح العلماء عليه،
وألنه أيضا من ألاربعة ألاحاديث التي ذكر العلماء أنـها تكفي لانسان في دينه كما قال أبو داود:
"كتبت عن رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته
كتابي هذا ،وجمعت في كتابي هذا أربعة آالف حديث وثمانية أحادي فيها الصحيح وما يشبهه
 1نزهة النظر البن حجر ص.48
 2مقدمة علل الحديث البن أبي حاتم  ،11/1معرفة علوم الحديث للحاكم ص ،181الجامع ألخالق الراوي للخطيب .298/2
 3اْلحدث الفاصل ص.212
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ُ
ألاعمال بالن َّيات" و "م ْن ُحسن إسالم
ويقاربه ،ويكفي لانسان لدينه ،من ذلك أربعة أحاديث" :إنما
َ
ُ
ُ ُ
اْلرء ترك ُه ما ال يعنيه" و "ال يكون اْلؤم ُن مؤمنا حتى ال يرض ى ألخيه إال ما يرض ى لنفسه" و "الحالل بي ٌن
 ،والحر ُام

بي ٌن " ،4وذكر أبو طاهر السلفي عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني اْلالكي قال":جماع

آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :من كان يؤمن باهلل
واليوم آلاخر فليقل خيرا أو ليصمت" وقوله صلى هللا عليه وسلم "من حسن إسالم اْلرء تركه ما ال
َ َّ َّ َ
َ
َ ْ
صلى الل ُه َعل ْيه
يعنيه" وقوله صلى هللا عليه وسلم للذي اختصر له في الوصية" ال تغضب" َوقوله
َ
ُْ
َّ ْ ُ
َو َسل َم "اْلؤمن يحب ألخيه اْلؤمن َما يحب َلنفسه" .5وقد نظمه الحافظ أبو الحسن طاهر بن ُمفوز
اْلعافري ألاندلس ي فقال:
ُ
ُّ
هد ْ
الشبهات وا ْ
ٌ
ودع ما  ...ليس
كلمات  ...أر ٌبع من كالم خير البريه َّ #اتق
ُعمدة الدين عندنا
ز
ْ
واعملن بنيه .6
يعنيك
أما أهدف البحث هو جمع طرق الحديث من اْلصادر الحديثية اْلسندة ودراستها دراسة
نقدية وفق منهج اْلحدثين،وجمع أقوال العلماء في هذه الطرق .بناء على حرص ي على خدمة السنة
النبوية في مجال التخصص ،أن كثيرا من الناس يحملون الحديث على وجه غير الئق به  ،فقد كنت
في أحد ألاسواق ورأيت امرأة متبرجة بصحبة رجل يظهر عليه الخير والصالح فذهبت لنصحه فقال
لي :من حسن إسالم اْلرء تركه ما ال يعنيه  ،فقلت له إنه استدالل في غير مكانه فاألمر باْلعروف
والنهي عن اْلنكر واجب شرعي  ،فأصر على ترديد هذا الحديث  ،ألامر الذي دفعني للرجوع لشراح
الحديث والاطالع على كالم أهل العلم فيه  ،فرأيت أن جمعا من العلماء اْلتقدمين يذهبون إلى
تضعيف الحديث ،بينما يذهب البعض إلى تصحيحه  ،ومع هذا الخالف فإن ألامر يحتاج إلى دراسة
نقدية ألسانيد الحديثْ ،لعرفة درجته ومدى صالحيته لالحتجاج ،أنه حديث جليل عظيم جزل
 4جامع ألاصول  ، 191/1طرح التثريب .2/5
 5مشيخة الرازي ص.192
 6إكمال اْلعلم  ، 189/5اْلفهم ْلا أشكل من تلخيص مسلم .57/7
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اْلعاني  ،يحتوي على قواعد عظيمة في جميع أحكام الجوارح  ،وهو وبهذا يصح أن يقال فيه إنه ثلث
لاسالم كما نص عليه حمزة الكنان 7.وذكر الغزالي أن أبا سفيان حضر مجلس زاهر بن أحمد فكان
أول حديث سمعه "من حسن إسالم اْلرء" فقام وقال :يكفيني حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره  .8وحكى
ابن الصالح في الطبقات ( )9عن الشيخ أبي القاسم الكركان قال :في بداءة أمري سمعت هذا الخبر
"من حسن إسالم اْلرء تركه ما ال يعنيه" فبقيت ثمانين سنة أفي بمقتض ى هذا الحديث وها أنا
أموت والبقية علي .وذكر ابن بطة في إبطال الحيل أنه عوتب بعض العقالء على تركه اْلجالس وقيل
ُ
ُ
ٌ
محاسب نفس ي بهما فإذا أنا علمت
سمعت حديثين فأنا
تكتب الحديث؟ فقال :قد
له :ما بالك ال
ُ
ُ
كتبت غيرهما .قيل :وما الحديثان؟ قال" :من حسن إسالم اْلرء تركه ما ال يعنيه"
عملت بهما
أني قد
و"حب الدنيا رأس كل خطيئة" ،وأنا أستغفر هللا من اعتذاري إليه ,وأشكره على ما قد عرفني من
زللي فانصرفوا وهم يحلفون باهلل ما رأينا أفقه منه ,وال أشد محاسبة منه لنفسه قال :فرجع إليه
رجل منهم فقال :أوصني قال :عليك بتقوى هللا ,وصدق الحديث وترك ما ال يعنيك ثم قام فدخل
منزله .وفي الفتوة للسلمي عن معروف الكرخي :من عالمة مقت هللا للعبد أن تراه مشتغال بما ال
يعنيه في خاص أوقاته .وذكر أبو علي ابن البنا في الرسالة اْلغنية أن زيد بن علي وعظ ولده فقال:
اطلب ما يعنيك بترك ما ال يعنيك ،فإن في ترك ما ال يعنيك دركا ْلا يعنيك.
و كذالك أنه لفت نظري كثرة الاختالفات الواقعة في هذا الحديث  ،مع كثرة من أخرجه ،
فبحثت عن مؤلف يجمع طرقه كلها  ،ويتكلم عليه  ،فلم أجد أحدا أفرده بالتصنيف .ومن هنا
نشأت لدي فكرة جمع طرقه  ،والتكلم على ما فيه من علل .ولعله بهذه الصورة يكون مرجعا لطرق
هذا الحديث  ،ومصدرا لطلبة العلم ممن يحتاج إلى تخريجه  ،أو الوقوف على ما فيه من علل
منهجية البحث
 7اْلنتقى شرح اْلوطأ  ، 247/8تنوير الحوالك ص.211
 8إحياء علوم الدين .394/3
 9طبقات الفقهاء الشافعية .399/1
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قمت هذا البحث أن أتناول الحديث بدراسة نقدية وذلك بجمع طرقه ودراسة أسانيده ونقل
أقوال العلماء في الحكم عليه .تعتمد هذه الدراسة على اْلنهج الاستقرائي اْلتمثل باستقراء الكتب
الحديثية من خالل التتبع لطرق الحديث  ،واْلنهج النقدي اْلتمثل في دراسة ألاحاديث والحكم عليها
بحسب منهج اْلحدثين.
جعلت البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة .اْلقدمة :تتضمن بيان أهمية اْلوضوع ،
وخطة العمل في البحث .اْلبحث ألاول :تخريج طرق الحديث والحكم على رواته .اْلبحث الثاني:
النظر في اختالف طرق الحديث على الزهري.اْلبحث الثالث :ذكر ما يشهد للحديث والحكم عليها.
الخاتمة :ذكرت فيها أهم النتائج.
منهج في التخريج:
حاولت جاهدا أن يكون التخريج محققا للفائدة  ،وقد سرت فيه سالكا الخطوات آلاتية:
 -1أذكر اسم اْلصدر الذي يوجد فيه الحديث والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد  ،مكتفيا
باالسم الذي اشتهر به اْلصدر دون ذكر اسمه الذي وضعه مصنفه
 -2أرتب مصادر التخريج حسب تقدم وفيات أصحابها  ،وإذا وجدت صاحب مصدر قد روى الحديث
عن صاحب أحد اْلصنفات قبله أو من طريقه ذكرته عقبه.
 -3إذا وجدت اختالفا في سند الحديث أو متنه فإني أدرسه دراسة مفصلة على النحو التالي:
أ -أبدأ في تخريج الحديث باإلشارة لاجمالية إلى هذا الخالف بقولي:هذا الحديث يرويه فالن ،
واختلف عليه في إسناده  ،أو متنه.
ب -أقدم التخريج بحسب وجوه الخالف  ،ذاكرا لكل وجه ماله من متابعات تامة أو قاصرة.
ج -أقوم فيه بدراسة أحوال رواة كل وجه خاصة فيما يتعلق بطبقة تالميذ اْلدار  ،مرتبا لتراجمهم
على حسب ترتيب ذكرهم في تخريج أوجه الاختالف  ،أما من دونهم فال أدرس إال من له تعلق بنتيجة
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الاختالف  ،مكتفيا في حال الراوي بترجمة مختصرة بما يناسب طبيعة هذه ألابحاث  ،أما اْلدار فقد
أتوسع في ترجمته وأذكرها في الهامش.
د -أذكر خالصة ما توصلت إليه من النظر في الاختالف ، ،مدلال ْلا انتهي إليه.
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املبحث ألاول تخريج طرق الحديث والحكم على رواته
َْ َ ُ
روي الحديث بلفظ " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " مرفوعا ومرسال عن عدد من
الصحابة والتابعين وهم :أبو بكر الصديق  ،وأبو ذر  ،وزيد بن ثابت  ،وأبو هريرة  ،وأسامة بن زيد ،
والحارث بن هشام  ،وأنس بن مالك  ،وعبد هللا بن عمر  ،وعلي بن أبي طالب  ،و الحسين بن علي
بن أبي طالب  ،وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنهم  ،والزهري.
أوال :حديث أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه:
رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الفتوة ص 35أخبرنا أبو أحمد الحافظ ،حدثنا أحمد بن
عبيد هللا الرازي  ،حدثنا جعفر بن عبد الواحد ،عن أبي عبيدة معمر بن اْلثنى ومحمد بن الحارث
الهاللي.
وأبو نعيم في معرفة الصحابة  )3991( 1541/3حدثنا سليمان بن أحمد ،ثنا أحمد بن يحيى ثعلب
النحوي ،ثنا محمد بن سالم الجمحي ،ثنا أبو عبيدة معمر بن اْلثنى.
كالهما (معمر بن اْلثنى ومحمد بن الحارث الهاللي) عن مالك بن عطية ،عن أبيه ،سمعت أبا رفاعة
الفهمي ،يقول :سمعت أبا بكر الصديق ،رض ي هللا عنه يحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
َْ َ ُ
" َم ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َماال َي ْعنيه ".
وهذا إسناد ضعيف  ،فيه مالك بن عطية البجلي الكوفي ألاحمس ي  ،رافض ي موثق في كتب
الشيعة ،وليس له ذكر في كتب السنة إال في ضعفاء العقيلي ولسان اْليزان في ترجمة أحد غالة
الرافضة .10وأبوه عطية  ،وأبو رفاعة الفهمي  ،ال يعرفان فليس لهم ذكر في كتب السنة وال كتب
الشيعة.

 10ينظ ــر:ض ــعفاء العقيل ــي  ، 179/2لس ــان اْليـ ـزان  ، 389/1تنق ــيح اْلق ــال للمماق ــاني  ، 51/2ج ــامع ال ــرواة لالردبيل ــي  ، 37/2خالص ــة
ألاقوال البن اْلطهر ص.277
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ثانيا:حديث زيد بن ثابت رض ي هللا عنه :
رواه الطبراني في اْلعجم الصغير )448( 114/2حدثنا محمد بن عبدة اْلصيص ي أبو بكر ،
حدثنا محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني  ،حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد  ،عن أبيه  ،عن خارجة
َْ َ ُ
بن زيد بن ثابت عن أبيه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َماال
َي ْعنيه " .ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب  ،)191( 183 /1ورواه أبو بكر لاسماعيلي في
معجم شيوخه  111 /1من طريق محمد بن عبدة به.
قال الطبراني – بعد أن ساق مجموعة من ألاحاديث بإسناد واحد " : -لم يرو هذه ألاحاديث ،
عن أبي الزناد  ،إال ابنه  ،تفرد بها محمد بن كثير بن مروان  ،وال كتبناه إال عن محمد بن عبدة  ،وال
يروى عن زيد بن ثابت  ،إال بهذا لاسناد".
وهذا إسناد ضعيف جدا علته محمد بن كثير بن مروان الفهري الشامي  ،قال علي بن
الجنيد ":منكر الحديث"  ،وقال ألازدي ":متروك"  ،وقال ابن عدي ":روى بواطيل والبالء منه ...وهو
منكر الحديث – ثم ساق له أثرا بإسناد عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه  -قال
إدريس بن عبد الكريم سألت يحيى بن معين عن الفهري فقال :إذا مررت به فارجمه ذاك الذي يحدث
عن النبي صلى هللا عليه وسلم"  ،وقال ابن حجر ":متروك".11
ثالثا:حديث أبي ذر رض ي هللا عنه:
رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية  ، 233 /1وأبو بكر الشيرازي في (ألالقاب)  -كما
في معرفة ألالقاب ألبي الفضل بن طاهر ص  - 191كالهما من طريق يحيي بن العيزار قال :حدثنا
محمد بن يوسف الفريابي  ,عن سفيان  ,عن ألاجلح  ,عن عبد هللا بن بريدة  ,عن أبي ألاسود الدؤلي  ,عن
َْ َ ُ
أبي ذر  ,قال :قال رسول هللا صلى هللا عيله و سلمَ " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َماال َي ْعنيه ".

 11ينظر :الكامل  ،255/2الكشف الحثيث ( ، )723تهذيب التهذيب  ، 372/9التقريب (. )2255
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وهذا إسناد ضعيف جدا علته يحيى بن عقبة بن أبي العيزار  ،منكر الحديث ومتهم بالكذب.12
رابعا:حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه :
وقد ورد من عدة طرق:
 )1طريق سليمان بن يسار:
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ص  )785( 311حدثني سلمة حدثني عبد هللا بن إبراهيم اْلدني حدثني
الحر بن عبد هللا الحذاء عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة  :أن رسول هللا صلى
َْ َ ُ
هللا عليه وسلم قال َ " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َماال َي ْعنيه " .وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل
حال عبد هللا بن إبراهيم الغفاري اْلدني  ،متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع ، 13والحر لم أقف على
ترجمته.
 )2طريق أبي صالح:
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ص )114( 92والطبراني في اْلعجم ألاوسط ، )2441( 144 /3
وابن عدي في "الكامل"  ،277/8وأبو الشيخ في طبقات اْلحدثين بأصبهان  ، 22/8وتمام في الفوائد /1
َ
 ، )879( 218والخطيب في تاريخ بغداد  ،172/5وأبو الحسن الخلعي في الخلعيات )925( 228 /2
ستتهم من طريق عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
َْ َ ُ
أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عيله و سلم قال َ " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َماال َي ْعنيه " .قال
الطبراني ":لم يرو هذا الحديث عن سهيل إال عبد الرحمن بن عبد هللا"  .وقال ابن عدي ":وهذا بهذا
لاسناد ال يرويه عن سهيل غير عبد الرحمن العمري".

 12لسان اْليزان . 271/2
 13التقريب (.)3199
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وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل حال عبد الرحمن بن عبد هللا العمري  ،متروك .14ولذا قال
أبو حاتم ":هذا حديث منكر جدا بهذا لاسناد" .15وقال الدارقطني" :وال يصح عن سهيل ،والصحيح:
حديث الزهري ،عن علي بن الحسين ،مرسال".16
 )3طريق أبي سلمة وابن اْلسيب سيأتي بيانها في الاختالف على الزهري.
خامسا :أحاديث أسامة بن زيد  ،والحارث بن هشام  ،وأنس  ،وابن عمر  ،وعلي بن أبي طالب ،
والحسين بن علي  ،وعلي بن الحسين  ،وبقية طرق أبي هريرة .
فمدارها على لامام الزهري  ،وقد اختلف عليه في إسناده من إحدى عشر وجها  ،كما
اختلف على من دونه )1 :فمرة يروى عنه  ،عن أبي سلمة  ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم )2 .ومرة يروى عنه  ،عن أبي سلمة وسليمان بن يسار  ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم )3 .ومرة يروى عنه  ،عن سعيد بن اْلسيب  ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم )8 .ومرة يروى عنه  ،عن علي بن الحسين  ،عن عمرو بن عثمان  ،عن أسامة بن زيد ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم )5 .ومرة يروى عنه  ،عن علي بن الحسين  ،عن الحارث بن هشام ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم )2 .ومرة يروى عنه  ،عن أنس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم )7 .ومرة
يروى عنه  ،عن سالم  ،عن أبيه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم )4 .ومرة يروى عنه  ،عن علي بن
الحسين  ،عن أبيه الحسين  ،عن علي بن أبي طالب ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم )9.ومرة يروى
عنه  ،عن علي بن الحسين  ،عن أبيه الحسين ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم )11.ومرة يروى عنه
 ،عن علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال )11 .ومرة يروى عنه  ،عن النبي
صلى هللا عليه وسلم .
 14التقريب(. )3922
 15علل ابن أبي حاتم .128/5
 16العلل .27/4
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أما الوجه ألاول :الزهري ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
فرواه أربعة عن الزهري  ،وهم:
 -1مالك بن انس
أخرج روايته الخطيب في تاريخ بغداد ( )28 /12أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب
الروياني حدثنا أبو عمر ومحمد بن احمد البحيرى النيسابوري حدثنا عتاب بن محمد الحافظ قال
حدثنا على بن محمد بن حفص بغدادي من أصله حدثنا العباس بن عبد هللا بن أبى عيس ى حدثنا
محمد بن اْلبارك حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول هللا
َْ َ ُ
صلى هللا عليه وسلم " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
وقال :الصحيح عن مالك عن الزهري عن على بن الحسين مرسال عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
 -2عبد الرزاق بن عمر:
أخرج روايته الطبراني في اْلعجم الكبير  ، ) 275( 121 /19وفي ألاوسط ، )359( 115 /1
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد  314 /8كالهما من طريق عبد الغفار بن داود الحراني قال
حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي قال  " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم
َْ َ ُ
اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
وقال الطبراني" :لم يرو هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة إال عبد الرزاق بن عمر وقرة بن عبد
الرحمن".17
-3قرة بن عبد الرحمن بن حيويل:
أخرج روايته الترمذي في السنن  ، )2317( 554 /8ومن طريقه الكالباذي في بحر الفوائد
ص ،181ورواه ابن عبد البر في التمهيد  149/9كالهما(الترمذي ،وابن عبد البر) من طريق أبي مسهر
عن إسماعيل بن عبد هللا بن سماعة .
 - 17قلت:بل رواه غيرهما كما سيأتي.
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ورواه ابن ماجه في السنن  ،)3972(1315 /2وابن حبان  ، )229( 822 /1وأبو الشيخ في
ألامثال ص ، )58( 91وابن عدي في الكامل  ، 58 /2وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ، 825 /81
والرافعي التدوين في أخبار قزوين  342 /1ستتهم من طرق عن محمد بن شعيب .ورواه أبو طاهر
اْلخلص في اْلخلصيات  ، )2791( 811 /3وابن نصر َّ
البزاز في الفوائد ص  ، )122( 111والقضاعي في
مسند الشهاب  ، )192( 188 /1والبيهقي في شعب لايمان  ، )8947( 255 /8وفي آلاداب ،)433( 9 /2
وفي ألاربعين الصغرى ص ، )19( 51وابن عبد البر في التمهيد  ، 194/9وابن عساكر في تاريخ مدينة
دمشق  ، 825 /81و  312 /52ستتهم من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال :أخبرني أبي ورواه
ابن عبد البر في التمهيد  194/9من طريق علي بن محمد بن لؤلؤ البغدادي.
وذكر العقيلي في الضعفاء  9/2أن بشر بن بكر رواه طريق أحمد بن عيس ى اْلصري .خمستهم
(إسماعيل بن عبد هللا بن سماعة ،ومحمد بن شعيب ،والوليد بن مزيد ،وعلي بن لؤلؤ  ،وبشر بن بكر
) عن ألاوزاعي  ،عن قرة  ،عن الزهري ،عن أبي سلمة  ،عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا
َْ َ ُ
عليه وسلم " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " .وذكر الدارقطني في العلل  :)1349( 25/4أن
عمارة بن بشر رواه عن ألاوزاعي هكذا ولم أقف على روايتيه فيما بين يدي من مصادر.
قال الترمذي ":هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه
و سلم إال من هذا الوجه" .وقال البيهقي :إسناد ألاول أصح  -يعني اْلرسل ألنه ساقه أوال.-
-8ألاوزاعي:
أخرج روايته ابن بطة في لابانة الكبرى  ، )323( 811 /1وأبو طاهر اْلخلص في اْلخلصيات /3
 )2124( 98من طريق أبي اْلغيرة.
َ
كالهما عن ألاوزاعي ،عن الزهري ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة،عن النبي  قالَّ " :إن من ُحسن إسالم
ُ
اْلرء تركه ما ال َيعنيه" .
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وذكر الدارقطني في العلل  )1349( 25/4أن عمر بن عبد الواحد تابع بقية بن الوليد وأبا اْلغيرة عبد
القدوس الشامي في الرواية عن ألاوزاعي هكذا .ولم أقف على روايته فيما بين يدي من مصادر.
وتابع الزهري في رواية هذا الوجه عن أبي سلمة  ،يحيى بن أبي كثير.
أخرج روايته تمام في الفوائد  )841( 215/1من طريق محمد بن كثير اْلصيص ي عن ألاوزاعي عنه به.
وذكر الدارقطني في العلل  22/4أن إسماعيل بن عياش رواه عن ألاوزاعي هكذا .ولم أقف على
روايته فيما بين يدي من مصادر.
أما الوجه الثاني :الزهري ،عن أبي سلمة وسليمان بن يسار ،عن أبي هريرة  ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم.
فذكر العقيلي في الضعفاء  ، 9/2والدارقطني في العلل  )1349( 22 /4أن مبشر بن إسماعيل رواه
عن ألاوزاعي عن الزهرى هكذا  ،ولم أقف على من أخرج روايته فيما اطلعت عليه.
قال الدارقطني ":ورواه مبشر بن إسماعيل الحلبي ،عن ألاوزاعي ،عن الزهري ،عن أبي سلمة ،وسليمان
بن يسار ،عن أبي هريرة ،قاله موس ى بن هارون البردي ،وهو ثقة ،حدث عنه محمد بن يحيى ،وغيره،
عن مبشر".
أما الوجه الثالث:الزهري عن سعيد بن اْلسيب عن أبي هريرة  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
فرواه ابن عبد البر في التمهيد  197 /9حدثني عبدالرحمن بن يحيى قال أحمد بن سعيد حدثنا
عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن عبدهللا بن يزيد اْلقري قال حدثنا سفيان بن
عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن اْلسيب عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا
َْ َ ُ
عليه وسلم  ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " .كما أخرجه أبو عمرو بن حمدان في فوائد
الحاج كما في (اْلداوي) للغماري .)3172( 25/2
أما الوجه الرابع :الزهري ،عن علي بن الحسين ،عن عمرو بن عثمان ،عن أسامة بن زيد ،عن النبي
صلى هللا عليه وسلم.
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فرواه أبو طاهر السلفي في جزء بانتخابه ص  -)29( 31مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم اْلجاني
التابع ْلوقع الشبكة لاسالمية -أخبرنا أبو سعيد شعيب بن محمد بن إبراهيم ألاديب  ,أخبرنا أبو
إسحاق إبراهيم بن محمد القراب ،حدثنا أبو الفضل الشهيد ح وأخبرني ميمون بن اْلشمرخ الضبي ,
أخبرنا محمد بن عمر بن حفصويه  ,أخبرنا أحمد بن محمد بن ياسين  ,قال :حدثنا علي بن محمد
البوشنجي اليمني  ,الثقة  ,أن خالد بن يزيد ُ
الع َمر َّي قال :حدثنا عمر بن قيس ،حدثنا الزهري  ,حدثنا
عن علي بن الحسين ،عن عمرو بن عثمان  ,عن أسامة بن زيد رض ي هللا تعالى عنه  ,قال :قال رسول هللا
َْ َ ُ
صلى هللا عليه وسلم" :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه" .
وقال :غريب من هذا الوجه  ,يروى من طرق شتى ،جمعه علي الحافظ  ,وأصحها حديث مالك  ,عن
الزهري  ,عن علي بن الحسين ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
أما الوجه الخامس :الزهري ،عن علي بن الحسين ،عن الحارث بن هشام ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم.
فرواه أبو الحسن النعالي في فوائده ص - )43( 48مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم اْلجاني
التابع ْلوقع الشبكة لاسالمية -والخطيب البغدادي في اْلتفق واْلفترق  ، )597( 75 /1وابن عساكر في
تاريخ مدينة دمشق  87 /28ثالثتهم من طريق يحيى بن اْلتوكل نا يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن
علي بن الحسين عن الحارث بن هشام قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " م ْن ُح ْسن
َْ َ ُ
إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
أما الوجه السادس :الزهري ،عن أنس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
فرواه أبو الحسن الجرجاني في زياداته على سؤالات السجزي ص )27( 71من طريق أبي علي
محمد بن أحمد بن عروة بن محمد بن عروة قرأه عليه أبو سعيد الشعيبي في مجلس أبي زكريا الحربي
قال حدثنا أبو العباس ألاصم أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
َْ َ ُ
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
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قال الحاكم في سؤالاته للسجزي ":أبو علي محمد بن أحمد بن عروة الكاتب محمود في اْلكاتبة حسن
السيرة فيها إال أنه لم يشهر بالطلب وحدث عن شيخنا أبي العباس بحديث يبطل عمل سنين كثيرة".
أما الوجه السابع :الزهري ،عن سالم ،عن أبيه ابن عمر ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
فقد ذكر الدارقطني في العلل  184/13أن عبد هللا بن بديل رواه عن الزهري هكذا  ،ولم أقف
على من أخرج روايته فيما اطلعت عليه.
أما الوجه الثامن :الزهري ،عن علي بن الحسين ،عن أبيه الحسين ،عن علي بن أبي طالب  ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم.
فرواه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك ص ،)137( 185والبيهقي في شعب لايمان /7
 )11415( 815كالهما من طريق محمد بن مسلم بن َوا َرة حدثني أبو همام محمد بن محبب  18نا عبد
هللا بن عمر العمري عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي  :أن رسول هللا صلى هللا عليه
َْ َ ُ
وسلم قال " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه" .وذكر السخاوي في اْلقاصد الحسنة ص272
( )1199أن العسكري أخرجه في ألامثال عن علي بن أبي طالب .ولم أره في اْلطبوع منه .قال
البيهقي":هكذا رواه أبو همام عن العمري والصحيح عن مالك و العمري – ثم ساق روايتيهما اْلرسلة
عن ابن شهاب عن علي بن حسين  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ".
أما الوجه التاسع :الزهري ،عن علي بن الحسين  ،عن أبيه الحسين بن علي ،عن النبي صلى هللا
عليه وسلم .فرواه جماعة عن الزهري  ،وهم:

 - 18وقع في شعب لايمان محمد بن مجيب وهو خطأ إذ أن محمد بن مجيب ليس من شيوخه عبد هللا العمري وكذا ليس من
تالميذه ابن وارة  ،والصواب ما أثبته وكما هو في العوالي.
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-1مالك بن أنس :أخرج روايته الدوالبي في الذرية الطاهرة ص  ، )152( 47وأبو بكر الزبيري في جزء
من فوائده ص - )114( 119مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم اْلجاني التابع ْلوقع الشبكة
لاسالمية ، -والعقيلي في الضعفاء  ، 9 /2وابن عدي في الكامل  ، 37 /3وأبو أحمد الحاكم في عوالي
مالك ص ، )137( 185وأبو طاهر اْلخلص في اْلخلصيات  ، )2129( 98 /3و ، )2171( 98/3
والصيداوي في معجم الشيوخ ص ، 212وتمام في فوائده  )878( 213 /1و ( ، )875وابن عبد البر في
َ
التمهيد  ،192 /9وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق  ، 81 /7وأبو طاهر السلفي في الطيوريات /18
 ، )1127( 22وابن العديم في بغية الطلب  ، 2517/5واْلزي في تهذيب الكمال  ، 19 /8والذهبي في
تاريخ لاسالم  718/7جميعهم من طريق خالد بن عبد الرحمن الخراساني حدثنا مالك عن الزهري
عن علي بن الحسين عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ
قال" :من ُحسن إسالم اْلرء
ُ
تركه ماال َيعنيه" وعند ابن عبد البر قرن عبد هللا بن عمر العمري بمالك.
وتابع خالد الخرساني في الرواية عن مالك ،موس ى بن داود أخرج روايته ابن عبد البر في
التمهيد  179/9أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص حدثنا إبراهيم
بن محمد بن مروان بن كنانة قال حدثنا موس ى بن داود قال حدثنا مالك ابن أنس وعبدهللا بن عمر
العمري عن ابن شهاب به.
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-2عبد هللا بن عمر العمري :أخرج روايته أحمد في اْلسند  ،)1737( 259 /3وأبو علي بن شاذان في
الثاني من أجزاءه ص  -14مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم اْلجاني التابع ْلوقع الشبكة لاسالمية-
 ،والعقيلي في الضعفاء  ، 9 /2وإسماعيل الصفار في جزء من حديثه – ضمن مجموع -ص 245
ْ
( ، )521ومحمد بن العباس بن نجيح البزاز في حديث شعبة ص ُ ،2ومك َرم البزاز في فوائده – ضمن
مجموع -ص  ،)543( 227والطبراني في اْلعجم الكبير  ، )2442(124 /3وأبو أحمد الحاكم في عوالي
مالك ص ،)137(185وتمام في الفوائد  ، )877( 213 /1وابن عبد البر في التمهيد  197/9جميعهم من
طريق موس ى بن داود ،عن عبد هللا بن عمر العمري ،عن الزهري ،عن علي بن حسين ،عن أبيه قال:قال
َْ َ ُ
النبي صلى هللا عليه وسلم " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " وتحرف في عوالي مالك " :عبد
هللا بن عمر" إلى "عبد الرحمن بن عمر".
-3عبيد هللا بن عمر :رواه الطبراني في اْلعجم ألاوسط  ،)4812( 212 /4واْلعجم الصغير 231 /2
( ،)1141وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك ص  ، )137( 185وابن اْلقرئ في اْلعجم ،)1245( 373 /3
وتمام في الفوائد  ، )872( 213 /1وأبو نعيم في معرفة الصحابة  ، 271/1وأبو عبد هللا الفراء في جزء
َ
من فوائده ص ،)11(12والقضاعي في مسند الشهاب  ، )198( 188 /1وأبو الحسن الخلعي في
َ
الخلعيات  ،)923( 223 /2وأبو طاهر السلفي في الطيوريات  )152( 74 /2كلهم من طريق عبد
الواحد بن غياث حدثنا َق َزعة بن ُسويد حدثنا عبيد هللا بن عمر ،عن ُّ
الزهري ،عن علي بن الحسين،
َ
عن أبيه أن رسول هللا قال " :إن م ْن ُحسن إسالم اْلرء ترك ُه ماال َي ْعن ْيه ".
وقال الطبراني ":لم يروه عن عبيد هللا بن عمر  ،إال قزعة" .وسقط من إسناد الصغير " :عبيد هللا".
وقال أبو نعيم ":اختلف على الزهري فيه على أقاويل ،وصوابه مرسل".
وتابع قزعة في رواية هذا الوجه عن عبيد هللا  ،عدي بن الفضل  ،ذكر روايته الدارقطني في
العلل بعد ذكره لرواية قزعة فقال " :وكذلك قيل :عن عدي بن الفضل ،عن عبيد هللا وال يصح".ولم
أقف على روايته فيما بين يدي من مصادر.
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-8روح بن غطيف :أخرج روايته الخطيب البغدادي في اْلتفق واْلفترق  )1112( 48 /3أخبرنا علي بن
أحمد ابن محمد اْلقرئ قال حدثنا إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا أحمد بن علي ألابار حدثنا عباد
ابن موس ى الختلي حدثنا القاسم بن مالك اْلزني عن روح بن غطيف عن الزهري عن علي ابن الحسين
َْ َ ُ
عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
وتابع علي بن الحسين في رواية هذا الوجه عن أبيه الحسين  ،شعيب بن خالد الرازي.
أخرج روايته أحمد في اْلسند  )1732( 255 /3حدثنا ابن نمير ويعلي  ،وهناد في الزهد 581 /2
( )1114حدثنا عبدة  ،وقوام السنة في الترغيب والترهيب  )89( 49 /1من طريق يعلى بن عبيد ثالثتهم
ثنا حجاج بن دينار ،عن شعيب بن خالد ،عن الحسين بن علي -رض ي هللا عنه -قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم":من حسن إسالم اْلرء تركه ما ال يعنيه" .وعند هناد":عن حسين بن علي  ،أو
علي بن حسين" فذكره هكذا على الشك.
وقد أعل الدارقطني هذه اْلتابعة فقال في العلل  ":259/13ورواه حجاج بن دينار ،عن شعيب
بن خالد ،عن الحسين بن علي مرسال ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،ووهم فيه ،وإنما رواه شعيب بن
خالد ،عن الزهري ،عن علي بن الحسين".
أما الوجه العاشر :الزهري ،عن علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .مرسال.
فرواه جماعة عن الزهري  ،وهم:
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-1مالك بن انس  :وروايته في اْلوطأ  – )1218( 913/2برواية الليثي ، -و –)1443( 78/2برواية أبي
مصعب الزهري -و  – )984( 851/3برواية محمد الشيباني ، -ورواه وكيع في الزهد ،)357(812 /1
وابن وهب في الجامع  ،)293( 318 /1والبخاري في التاريخ الكبير  221/8وقال :قال لنا ابن يوسف-
وهو التنيس ي ، -والفسوي في اْلعرفة والتاريخ  321 /1حدثنا ابن قعنب وابن بكير  ،والترمذي في
السنن  )2314( 554 /8حدثنا قتيبة  ،وابن أبي الدنيا في الصمت ص  )117( 92حدثنا علي بن الجعد
وخالد بن خداش وخلف بن هشام  ،وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد ص )2925( 824حدثنا
علي  ،والرامهرمزي في اْلحدث الفاصل ص 212من طريق إسحاق الطباع  ،وأبو أحمد الحاكم في
َ
عوالي مالك ص )132( 188من طريق كامل بن طلحة  ،وأبو طاهر السلفي في الطيوريات 59 /9
( )751من طريق حماد بن مسعدة ،والبيهقي في ألاربعين الصغرى ص  )14(84من طريق أبي نعيم
الفضل بن دكين وابن أبي أويس جميعهم عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي رسول
َْ َ ُ
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
قال أبو عيس ى ":وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن
النبي صلى هللا عليه و سلم نحو حديث مالك مرسال وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي
هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي ابن أبي طالب" .وقال البيهقي":هذا هو الصحيح مرسال".
-2يونس بن يزيد :أخرج روايته ابن وهب في الجامع  –)293( 318 /1مقرونا برواية مالك . -
-3عبد هللا بن عمر العمري :أخرج روايته ابن بطة في لابانة من طريق ابن وهب  ،وأبو طاهر
اْلخلص في اْلخلصيات  )2171( 95 /3من طريق خالد بن عبدالرحمن الخراساني  ،والبيهقي في
شعب لايمان ( 11412 )812 /7من طريق القعنبي.
ثالثتهم ( ابن وهب  ،والخرساني ،والقعنبي) حدثنا عبدهللا بن عمر العمري ،عن الزهري ،عن علي بن
َْ َ ُ
حسين قال:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه " .ورواية ابن
بطة والبيهقي مقرونا العمري بمالك.
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-8معمر :أخرج روايته عبد الرزاق في اْلصنف  ، )21217( 317/11ومن طريقه رواه الخرائطي في
مكارم ألاخالق  ، 95 /1والبيهقي في شعب لايمان  .)8942( 258 /8ورواه الخرائطي في مكارم ألاخالق
( )95 /1من طريق سفيان الثوري .كالهما (عبد الرزاق ،والثوري) عن معمر عن الزهري عن علي بن
َْ َ ُ
حسين عن النبي صلى هللا عليه وسلم " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
-5زياد بن سعد :أخرج روايته مسدد في مسنده  -كما في إتحاف الخيرة اْلهرة بزوائد اْلسانيد العشرة
 ، )5372( 72 /2والعدني في لايمان ص  ،)85( 111وعنه ابن أبي عاصم في الزهد ص ،)113( 55
ورواه ابن عبد البر في التمهيد  195 /9من طريق ابن اْلقري ثالثتهم ثنا سفيان ،عن زياد بن سعد عن
َْ َ ُ
الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ":م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
وذكر ابن عبد البر في اْلوضع السابق أن ابن اْلبارك رواه عن ابن عيينة هكذا .ولم أقف على روايته
فيما اطلعت عليه.
 -2إبراهيم بن سعد الزهري :ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 112أن إبراهيم بن سعد
رواه عن الزهري هكذا  ،ولم أقف على روايته فيما اطلعت عليه .فقال":إنما هو محفوظ عن الزهري
عن على بن حسين عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال  ،كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في
اْلوطأ ويونس ومعمر وإبراهيم ابن سعد إال أنه قال :من إيمان اْلرء تركه ما ال يعنيه".
 -7سفيان بن حسين الواسطي :ذكر الدارقطني في العلل  259/13أن سفيان بن حسين رواه عن
الزهري هكذا  ،ولم أقف على روايته فيما اطلعت عليه.
 -4شعيب بن خالد البجلي :ذكر الدارقطني في العلل  259/13أن سفيان بن حسين رواه عن الزهري
هكذا  ،ولم أقف على روايته فيما اطلعت عليه .قال الدارقطني":وكذلك رواه ألاوزاعي ،ومعتمر،
وسفيان بن حسين ،وشعيب بن خالد ،وغيرهم ،عن الزهري ،عن علي بن الحسين مرسال.
الوجه الحادي عشر:الزهري  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
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ذكره الذهبي في تاريخه  1118/8معلقا عن زياد بن عبد الرحمن اللخمي شبطون قال:حدثنا مالك،
َ َ ُ َ َّ
َْ َ ُ
الله صلى هللا عليه وسلم َق َ
عن الزهري أن رسول
ال " :م ْن ُح ْسن إ ْسالم اْل ْرء ت ْرك ُه َما ال َي ْعنيه ".
املبحث الثاني :النظر في اختالف طرق الحديث على الزهري
أما الوجه ألاول:الزهري  ،عن أبي سلمة  ،عن أبي هريرة ،عن النبي.
فرواه عنه:
 -1مالك بن أنس ألاصبحي  ،إمام دار الهجرة رأس اْلتقنين.19

19التقريب (. )2825
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غير أنه اختلف عنه في هذا الحديث :أ(فمرة يروى عنه هكذا عن الزهري  ،عن أبي سلمة  ،عن أبي
هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .ب (ومرة يروى عنه  ،عن الزهري  ،عن علي بن الحسين ،
عن أبيه الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .ج( ومرة يروى عنه  ،عن الزهري  ،عن علي بن
الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال .د( ومرة يروى عنه  ،عن الزهري  ،عن النبي صلى
هللا عليه وسلم مرسال .أما روايته ألاولى فرواها عنه  :محمد بن اْلبارك الصوري  ،ثقة .20أما روايته
الثانية فرواها عنه ،اثنان  ،وهما- :خالد بن عبد الرحمن الخرساني ،صدوق له أوهام- .21موس ى بن
داود الضبي  ،صدوق له أوهام .22أما روايته الثالثة فرواها عنه جل أصحابه الثقات  ،وفيهم من
عد من أوثق أصحابه  ،منهم - :عبدهللا بن مسلمة القعنبي  ،ثقة عابد كان ابن معين وابن اْلديني ال
يقدمان عليه في اْلوطأ - .23وكيع بن الجراح الرؤاس ي  ،ثقة حافظ عابد - .24عبدهللا بن وهب
القرش ي  ،ثقة حافظ عابد  ،اتفقوا على تقدمه في أصحاب مالك فليس أحد أقدم سماعا من مالك
منه وال أجل منه - .25عبد هللا بن يوسف التنيس ي  ،ثقة متقن  ،من أثبت الناس في اْلوطأ- .26
قتيبة بن سعيد الثقفي  ،ثقة ثبت - .27الفضل بن دكين التيمي  ،ثقة ثبت- .28خلف بن هشام
اْلقرىء  ،ثقة - .29حماد بن مسعدة التميمي  ،ثقة - . 30علي بن الجعد الجوهري ،ثقة ثبت .31وفيهم

 20التقريب (.)2222
 21التقريب (.)1251
 22التقريب (.)2959
 23التقريب (.)3221
 24التقريب (.)7818
 25لارشاد للخليلي  ، 399 /1التقريب (. )3298
 26التقريب (.)3721
 27التقريب (.)5522
 28التقريب (.)5811
 29التقريب (.)1737
 30التقريب (.)1515
 31التقريب (.)8294
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ثالثة رووه عنه داخل اْلوطأ وهم :يحيى بن يحيى الليثي ،ومحمد بن الحسن الشيباني  ،و أبو
مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري.
أما روايته الرابعة ،فرواها عنه :شبطون زياد بن عبدالرحمن اللخمي  ،كان إماما ،عاْلا ،ورعا،
ناسكا  ،كبير الشأن.32
وعند تطبيق قواعد الترجيح يظهر جليا أن أرجح الروايات عن لامام مالك هي الثالثة مالك،
عن الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال حيث رواها جل أصحابه
الثقات ألاثبات  ،بخالف روايته ألاولى فلم يروها عنه إال محمد الصوري وهو وإن كان ثقة إال أنه ال
يقوى على معارضة ألاكثر وألاوثق  ،ولعل العلة ممن دونه وهو علي بن محمد بن حفص  ،إذ أخرج
الخطيب هذا الحديث في ترجمته وقال:إن لم يكن هذا الجويباري فال أعرفه.

 32سير أعالم النبالء .312/9
211

Jurnal Studi Al-Qur’an, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614

من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه

Ahmed Ali Al Handody Al Ghamdi

قلت :والجويباري قال عنه الذهبي ":شيخ نكرة" .33وكذا روايته الثانية فلم يروها عنه إال راويان ال
يرقيان إال درجة الثقة ووصفا بأن لهما أوهام فلعل هذه من أوهامهما .وقد أعل الدارقطني رواية
خالد فقال ":رواه خالد بن عبد الرحمن اْلخزومي ،عن مالك ،عن الزهري ،عن علي بن الحسين،
عن أبيه ،وخالد ليس بالقوي " .34كما أعل ابن عبد البر روايتيهما فقال  -بعد أن ذكر رواية لامام
مالك اْلرسلة ":-رواه جماعة رواة اْلوطأ عن مالك فيما علمت إال خالد بن عبد الرحمن الخراساني
فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه وكان يحيى يثني على خالد بن عبد
الرحمن الخراساني خيرا  ،وقد تابعه موس ى بن داود الضبي قاض ي طرسوس فقال فيه أيضا عن
أبيه  ،وهما جميعا ال بأس بهما إال أنهما ليس بالحجة على جماعة رواة اْلوطأ الذين لم يقولوا فيه
عن أبيه .....إنما أوتي فيه خالد بن عبد الرحمن وموس ى بن داود وهللا أعلم ألنهما حمال حديث
مالك في ذلك على حديث العمري عن الزهري فيه".35
وقال الخطيب  ":الصحيح عن مالك عن الزهري عن على بن الحسين مرسال عن النبي صلى هللا
عليه وسلم" .36وكذلك روايته الرابعة فلم يروها عنه إال واحد ال يقوى على معارضة ألاكثر وألاوثق
في مالك.
 -2عبد الرزاق بن عمر الدمشقي الثقفي ،متروك(.)37
 -3قرة بن عبد الرحمن بن حيويل اْلعافري ،صدوق له مناكير(.)38
 -8عبد الرحمن بن عمرو ألاوزاعي  ،ثقة(.)39

33
34
35
36
37
38
39

ميزان الاعتدال .158/3
علل الدارقطني .27/4
التمهيد .195/9
تاريخ بغداد .28/12
التقريب (.)8122
التقريب (.)5581
التقريب (.)3927
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غير أنه اختلف عنه في هذا الحديث:أ( فمرة يروى عنه هكذا .ب (ومرة يروى عنه  ،عن قرة ،
عن الزهري ،عن أبي سلمة  ،عن أبي هريرة .ج( ومرة يروى عنه  ،عن الزهري  ،عن أبي سلمة
وسليمان بن يسار  ،عن أبي هريرة.د( ومرة يروى عنه  ،عن يحيى بن أبي كثير  ،عن أبي سلمة  ،عن
أبي هريرة.
أما روايته ألاولى فرواها عنه :بقية بن الوليد الكالعي  ،صدوق كثير التدليس عن
الضعفاء .40عبدالقدوس بن الحجاج الخوالني أبو اْلغيرة الحمص ي  ،ثقة .41عمر بن عبدالواحد
السلمي  ،ثقة.42
أما روايته الثانية  ،فرواها عنه :إسماعيل بن عبدهللا بن سماعه العدوي  ،ثقة  ،وعد من أثبت
أصحاب ألاوزاعي .43محمد بن شعيب الدمشقي  ،صدوق صحيح الكتاب - .44الوليد بن مزيد
العذري  ،ثقة ثبت  ،وعد من أثبت أصحاب ألاوزاعي.45
 علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة بن لؤلؤ البغدادي  ،ثقة - .46عمارة بن بشر الشامي ،مقبول - .47بشر بن بكر التنيس ي  ،ثقة يغرب.48
أما روايته الثالثة  ،فرواها عنه - :مبشر بن إسماعيل الكلبي  ،صدوق.49

 40التقريب (.)738
 41التقريب (.)8185
 42التقريب (.)8983
 43التقريب (.)854
 44التقريب (.)5954
( )45التقريب (.)7858
 46تاريخ بغداد .49/12
 47التقريب (.)8434
 48التقريب (.)277
 49التقريب (.)2825
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أما روايته الرابعة  ،فرواها عنه - :محمد بن كثير اْلصيص ي ،صدوق كثير الغلط- .50
إسماعيل بن عياش الحمص ي  ،صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم .51وكما هو واضح
فإن أرجح الروايات هي الثانية وذلك لكثرة الرواة لها عنه وأكثرهم من الثقات ألاثبات في ألاوزاعي.
أما الوجه الثاني:الزهري  ،عن أبي سلمة وسليمان بن يسار  ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى
هللا عليه وسلم .فرواه عنه - :ألاوزاعي ،وتقدم بيان حاله ،والاختالف عنه  ،وأن هذا الوجه غير
محفوظ عنه.
أما الوجه الثالث :الزهري  ،عن سعيد بن اْلسيب  ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
فرواه عنه - :زياد بن سعد الخراساني  ،ثقة ثبت قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري.52
وقد اختلف عليه في هذا الحديث:
أ -فمرة يروى عنه هكذا .ب -ومرة يروى عنه ،عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى هللا
عليه وسلم مرسال.
أما روايته ألاولى  :فرواها عنه - :سفيان بن عيينة الهاللي  ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير
حفظه بأخرة.53
وأما روايته الثانية :فرواها عنه - :عبدهللا بن اْلبارك اْلروزي  ،ثقة ثبت فقيه عالم  - .54مسدد بن
مسرهد بن مسربل ألاسدي  ،ثقة حافظ - . 55محمد بن عبد هللا بن يزيد اْلقرىء  ،ثقة - . 56محمد
بن يحيى ابن أبي عمر العدني ،صدوق. 57

50
51
52
53
54
55
56
57

التقريب (.)2251
التقريب (.)873
التقريب (.)2141
التقريب (.)2851
التقريب (.)3571
التقريب (.)2594
التقريب (.)2158
التقريب (.)2391
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وكما هو واضح فإن أرجح الروايتين عن زياد بن سعد هي روايته الثانية  ،وذلك لكثرة الرواة
لها وأغلبهم من الثقات ألاثبات  ،أما روايته ألاولى فلم يروها إال راو واحد وهو مع ثقة ال يقوى على
معارضة ألاكثر  ،والذي يظهر أن الذي يتحمل علة هذا الاختالف ليس ابن عيينة وإنما من دونه في
لاسناد وهو :عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن هارون السمرقندي  ،أبو القاسم التنيس ي  ،قال
ابن عبد البر -بعد أن ساق رواية عبد الجبار" : -وأما عبدالجبار فقد أخطأ فيه وأعضل وال مدخل
لسعيد بن اْلسيب في هذا الحديث" .58قلت :وعبد الجبار  ،ثقة ،وثقه مسلمة وابن يونس. 59
أما الوجه الرابع :الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن عمرو بن عثمان  ،عن أسامة بن زيد ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم .فرواه عنه :عمر بن قيس اْلكي اْلعروف َ
بس ْندل  ،متروك. 60
أما الوجه الخامس :الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن الحارث بن هشام ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم .فرواه عنه -:يحيى بن أبي أنيسة الجزري  ،ضعيف. 61
أما الوجه السادس :الزهري  ،عن أنس ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .فرواه عنه - :سفيان بن
عيينة الهاللي  ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة .62غير أن روايته معلولة ممن
دونه في لاسناد  ،وهو أحمد بن شيبان الرملي  ،صدوق يخطئ .63وقد أعلها الحاكم كما تقدم في
سؤالاته للسجزي.
أما الوجه السابع :الزهري  ،عن سالم  ،عن أبيه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .فرواه عنه- :
عبدهللا بن بديل بن ورقاء الخزاعي  ،صدوق يخطىء. 64

 58التمهيد .194/9
 59تاريخ ابن يونس (  ،)312ثقات قطلوبغا( ،)2387تاريخ لاسالم .545/23
 60التقريب (.)8959
 61التقريب (.)7514
 62التقريب (.)2851
 63ميزان الاعتدال .113/1
 64التقريب ( . )3228
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أما الوجه الثامن :الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن أبيه الحسين  ،عن علي بن أبي طالب ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم .فرواه عنه - :عبد هللا بن عمر بن حفص العمري  ،ضعيف . 65وقد
اختلف عليه في هذا الحديث :أ( فمرة يروى عنه هكذا .ب( ومرة يروى عنه ،عن الزهري  ،عن علي
بن الحسين  ،عن أبيه الحسين ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .ج( ومرة يروى عنه  ،عن :الزهري ،
عن علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال.
فأما روايته ألاولى  :فرواها عنه -:محمد بن محبب القرش ي ،أبو همام الدالل ثقة.66
وأما روايته الثانية :فرواها عنه - :موس ى بن داود الضبي  ،صدوق له أوهام.67
وأما روايته الثالثة :فرواها عنه ثالثة - :عبدهللا بن وهب القرش ي  ،ثقة حافظ عابد - .68خالد بن
عبدالرحمن الخراساني  ،صدوق له أوهام  - .69عبدهللا بن مسلمة القعنبي  ،ثقة عابد.70
وعليه فالذي يظهر أن الرواة الثانية ضعيفة فلم يروها إال راو واحد موصوف بالوهم فلعل هذا من
أوهامه  ،وأما الرواية ألاولى وإن رواها ثقة إال أن البيهقي ضعفها فقال بعد إخراجه لها :هكذا رواه
أبو همام  ،عن العمري  ،والصحيح عن مالك  ،والعمري – يعني عن الزهري  ،عن علي بن الحسن
مرسال .-وعليه فإن أرجح الروايات عن العمري هي الرواية الثالثة اْلرسلة فقد رواها ثالثة من
الثقات  ،والعمري توبع عليها كما سيأتي  ،ويتحمل علة هذا الاختالف عبدهللا العمري لضعفه.
أما الوجه التاسع :الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن أبيه الحسين ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم .فرواه عنه:
 -1مالك بن أنس ألاصبحي ،تقدم بيان حاله ،والكالم على روايته وأنها غير محفوظة عنه.

65
66
67
68
69
70

التقريب (.)3849
التقريب (.)2225
التقريب (.)2959
التقريب (. )3298
التقريب (.)1251
التقريب (.)3221
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 -2عبد هللا بن عمر العمري ،تقدم بيان حاله ،والكالم على روايته وأنها غير محفوظة عنه.
 -3عبيد هللا بن عمر بن حفص العمري  ،ثقة ثبت. 71
وروايته ضعيفة من جهة الراوي عنه :قزعة بن سويد الباهلي  ،ضعيف.72
وال تنفعه متابعة عدي بن الفضل التيمي ألنه متروك.73
 -8روح بن غطيف الجزري  ،منكر الحديث.74
أما الوجه العاشر :الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال .فرواه
عنه:
 -1مالك بن أنس ألاصبحي ،تقدم بيان حاله ،والكالم على روايته وأنها محفوظة عنه.
 -2عبد هللا بن عمر العمري ،تقدم بيان حاله ،والكالم على روايته وأنها محفوظة عنه.
 -3زياد بن سعد  ،تقدم بيان حاله ،والكالم على روايته هذه وأنها محفوظة عنه.
 -8يونس بن يزيد ألايلي  ،ثقة إال أن في روايته عن الزهري وهما قليال.75
 -5معمر بن راشد ألازدي  ،ثقة ثبت فاضل. 76
ُُ
 -2إبراهيم بن سعد الزهري ،ثقة حجة تكلم فيه بال قادح.77
 -7سفيان بن حسين الواسطي ،ثقة في غير الزهري.78
 -4شعيب بن خالد البجلي الرازي  ،ليس به بأس. 79
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التقريب (.)8328
التقريب ( .)5582
التقريب (.)8585
لسان اْليزان .827/2
التقريب (.)7919
التقريب (.)2419
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ويظهر أنه اختلف عنه في هذا الحديث :أ( فمرة يروى عنه هكذا .ب( ومرة يروى عنه ،عن
الحسين بن علي ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم  .أما روايته ألاولى  ،فلم أقف على من رواها عنه
لعدم وقوفي على من أخرجها .أما روايته الثانية  ،فرواها عنه :حجاج بن دينار الواسطي  ،ال بأس
به .80والذي يظهر أن رواية شعيب ألاولى أرجح لسببين:
ألاول :أن هذه الرواية هي التي وافقت رواية ألاكثرين من الثقات من أصحاب الزهري.
الثاني :تقدم إعالل الدارقطني لرواية شعيب الثانية من جهة حجاج بن دينار.
أما الوجه الحادي عشر :الزهري  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم .فرواه عنه -:مالك بن أنس ،
تقدم بيان حاله ،والكالم على روايته هذه وأنها غير محفوظة عنه.
يتضح مما تقدم في تخريج الحديث  ،وفي النظر في الاختالف  ،وفي أحوال الرواة رجحان
الوجه العاشر  :الزهري  ،عن علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال .ويلتقي هذا
الترجيح مع حكم عدد من العلماء أنه الصواب.
قال البخاري - 221/8بعد أن ذكر رواية مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن النبي
صلى هللا عليه و سلم" :-وهذا أصح بانقطاعه وقال بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وال يصح إلى عن علي بن حسين عن النبي صلى هللا عليه وسلم
هللا عليه وسلم" .81
وقال الترمذي– بعد أن ساق رواية مالك اْلرسلة ":-وهكذا روى غير واحد من أصحاب
الزهري  ،عن الزهري  ،عن علي بن حسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو حديث مالك
مرسال وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة".82

 80التقريب (.)1125
 81التاريخ الكبير .221/8
 82السنن .554/8
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وقال الدارقطني " :والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم" .83وقال الخطيب ":الصحيح عن مالك عن الزهري عن على بن الحسين مرسال عن النبي
صلى هللا عليه و سلم" .84وقال اْلنذري ":قال جماعة من ألائمة الصواب أنه عن علي بن حسين عن
النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل  ،كذا قال أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم ".85
وقال ابن رجب" :وممن قال :إنه ال يصح إال عن علي بن حسين مرسال :لامام أحمد ،ويحيى بن معين
 ،والبخاري  ،والدارقطني  ،وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا ،والصحيح
فيه اْلرسل".86
املبحث الثالث  :ذكر ما يشهد للحديث بألفاظ أخرى
أوال :حديث أنس :قال :توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجل أبشر بالجنة  ،فقال رسول هللا ": أو
ال تدري فلعله تكلم فيما ال يعنيه أو بخل بما ال ينقصه".
وله طريقان :ألاعمش  ،واختلف عليه في إسناده من وجهين  -)1:فمرة يروى عنه  ،عن أبي سفيان ،
عن أنس-)2.ومرة يروى عنه  ،عن أنس.
أما الوجه ألاول :ألاعمش عن أبي سفيان عن أنس.
فرواه البيهقي في شعب الايمان  11432 825/7من طريق الحسن بن جبلة  ،والضياء
اْلقدس ي في ألاحاديث اْلختارة  )2232( 849/2من طريق إسحاق بن إبراهيم النهشلي كالهما عن
سعد بن الصلت ثنا ألاعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال أصيب رجل من اْلسلمين يوم
أحد فجاءته أمه فقالت يا بني لتهنئك الشهادة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يدريك
لعله كان يتكلم بما ال يعنيه ويبخل بم ال يغنيه .

83
84
85
86

العلل .111/3
تاريخ بغداد .28/12
الترغيب والترهيب .385/3
جامع العلوم .317/1
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أما الوجه الثاني :ألاعمش عن أنس.
فرواه الترمذي في السنن  ، )2312( 554 /8والبزار في اْلسند  ،)7557( 322 /2والطبري في
تهذيب آلاثار  ،)187( 121 /1وأبو طاهر اْلخلص في اْلخلصيات اْلخلصيات ، )2172( 95 /3
والبيهقي في شعب لايمان  ،)11435( 825 /7وابن الشجري في ألامالي الشجرية  113 /1سبعتهم
من طرق عن عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي ألاعمش عن أنس قال  :توفي رجل من أصحابه
فقال يعني رجل أبشر بالجنة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":أو ال تدري فلعله تكلم فيما ال
يعنيه أو بخل بما ال ينقصه".
قال الترمذي :هذا حديث غريب  ،وقال البيهقي :هذا هو اْلحفوظ .وتابع حفص بن غياث في رواية
هذا الوجه عن ألاعمش ،يحيى بن يعلى ألاسلمي .أخرج روايته ابن أبي الدنيا في الصمت ص 92
( ، )119وأبو يعلى في اْلسند  ، )8117( 48 /7والطحاوي في شرح مشكل آلاثار )2823( 211 /2
ثالثتهم من طرق عنه به بنحوه.
النظر في الاختالف:
يتضح مما تقدم أنه اختلف على ألاعمش من وجهين :أما الوجه ألاول :ألاعمش عن أبي سفيان عن
أنس .فرواه عنه:
 سعد بن الصلت البجلي الكوفي قاض ي شيراز  ،ذكره ابن حبان في ثقاته وقال :ربما أغرب  ،وذكرهمسلمة في سعيد فقال :هو ال بأس به لوال كثرة خطئه وقال الذهبي :هو صالح الحديث ،وما علمت
ألحد فيه جرحا.87
أما الوجه الثاني :ألاعمش عن أنس.
فرواه عنه -)1 :حفص بن غياث النخعي  ،ثقة فقيه تغير حفظه قليل في آلاخر -)2.88يحيى بن يعلى
ألاسلمي  ،ضعيف شيعي.89
 87الثقات البن حبان  ، 374 /2سير أعالم النبالء  ، 317/9الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطلوبغا .837 /8
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فعلى ضوء ما تقدم يتضح رجحان الوجه الثاني  ،وذلك لرواية راويين له من أصحابه ،
أحدهما ثقة  ،في حين لم أجد من روى الوجه ألاول عن ألاعمش  ،غير سعد بن الصلت وهو
صدوق كثير الخطأ  ،فلعل هذا من أخطائه .ويلتقي هذا الترجيح مع حكم البيهقي عليه بقوله ":هذا
هو اْلحفوظ " .90وقد مال الدارقطني إلى ترجيح الوجه ألاول بقوله" :وقول سعد بن الصلت
أشبه".91
وما ذهب إليه فيه نظر ألن قواعد الترجيح ال تساعده كما أسلفت – وهللا أعلم.-
والحديث من وجهه الراجح ضعيف فاألعمش لم يسمع من أنس  ،قال ابن معين ":كل ما
روى ألاعمش عن أنس فهو مرسل" 92وقال ابن عبد البر":وهذا الحديث ليس بالقوي ألن ألاعمش ال
يصح له سماع من أنس وكان مدلسا عن الضعفاء". 93
 )2قتادة:
أخرج روايته الروياني في اْلسند  )1324( 345 /2من طريق صالح اْلري عن قتادة عن أنس أن
عثمان بن مظعون حيث توفى خرج النبي صلى هللا عليه وسلم فحمل في جنازته وخرجت امرأته
تنادى أبشر يا عثمان بالجنة مرتين فالتفت إليها النبي صلى هللا عليه وسلم وقال ما يدريك لعل
عثمان تكلم فيما ال يعنيه أو بخل بما ال يملك فشق ذلك على اْلهاجرين فظنوا أن عثمان قد هلك
حتى ماتت رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن
ُ
مظعون .وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن بشير اْلـري. 94

88
89
90
91
92
93
94

التقريب (.)1831
التقريب (.)7277
شعب لايمان .825 /7
علل الدارقطني .251 /12
جامع التحصيل (ت.)254
التمهيد .224 /11
التقريب (.)2485
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حديث ابن مسعود :قال  :أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آت فقال  :يارسول هللا إني
َّ
مطاع في قومي فبم آمرهم فقال له ُ ":م ْر ُهم بإفشاء َّ
السالم  ،وقلة الكالم إال فيما يعنيهم " .
رواه الخرائطي في مكارم ألاخالق ص )192( 93حدثنا إبراهيم بن هانىء النيسابوري  ،ثنا الفيض بن
الفضل الكوفي ،ثنا السري  ،عن الشعبي  ،عن مسروق عنه به .وإسناده ضعيف جدا ؛ َّ
فإن
السري بن إسماعيل الهمداني  ،متروك .95
حديث أبي هريرة :قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كالما
فيما ال يعنيه".
رواه العقيلي في الضعفاء الكبير  ، 828 /3وابن عدي في الكامل  ، 371 /5وابن بطة في
لابانة الكبرى  ،)322( 811 /1والبيهقي في شعب لايمان  ، )5111( 221 /8والخطيب في البخالء
ص  ، 82وابن البنأ في الرسالة اْلغنية في السكوت ولزوم البيوت ص ، )32( 54وابن الجوزي العلل
اْلتناهية في ألاحاديث الواهية  )1178( 212 /2كلهم من طرق عن عصام بن طليق نا شعيب بن
العالء عنه به  ،وعند بعضهم بلفظ قريب من حديث ألاعمش عن أنس.
وهذا إسناد ضعيف ألمرين:
ُ
ََ
 -1لضعف عصام بن طليق الطفاوي(.)96
 -2للجهالة في شعيب بن العالء ذكره ابن حبان في ثقاته(.)97

 95التقريب (.)2221
 96التقريب (.)8542
.357 /8 97
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َ
َ
َ
َْ
كعب بن ُع ْج َر َة :قال أتيت َّ
النبي صلى هللا َعل ْيه َوسلم فرأيته متغيرا فقلت بأبي أنت َما لي أ َراك
ال َف َذ َهبت َفإذا َي ُهودي ْ
ال َما دخل جوفي َما ْيدخل َجوف َذات كبد ُم ْن ُذ َث َالثَ ،ق َ
متغيرا َق َ
يسقي إبال
َ
َل ُه فسقيت َل ُه على كل دلو بتمرة َفجمعت َتمرا َفأتيت به َّ
النبي صلى هللا َع َل ْيه َوسلم َف َق َ
ال من أ ْين
ال َّ
النبي صلى هللا َع َل ْيه َوسلم أتحبني َيا َك ْعب قلت بأبي َأ ْنت نعم َ ،ق َ
َلك َيا َك ْعب َف َأ ْخ َبرته َف َق َ
ال إن
ال َف َف ُ
ْالفقر ْ
أسرع إ َلى من يحبني من َّ
الس ْيل إ َلى معادنه َو َّإن ُه سيصيبك َبالء فأعد َل ُه تجفافاَ .ق َ
قده
ََْ َ َ َ َ
َ ُ
َ
َ
َّ
النبي صلى هللا َع َل ْيه َوسلم َف َق َ
ال ل ُه
ال َما فعل ك ْعب قالوا َمريض فخرج يمش ي َح َّتى دخل عليه فق
َ
ال َّ
أبشر َيا َك ْعب َف َق َالت أمه َهنيئا َلك ْال َّ
جنة َيا َك ْعب َف َق َ
النبي صلى هللا َعل ْيه َوسلم من َهذه اْلتألية
ال َما َال َي ْن َف ُ
ال َما ْيدريك َيا أم َك ْعب َل َع َّل َك ْعبا َق َ
على هللا عز َوجل قلت ه َي ُأمي َيا َر ُسول هللا َ ،ق َ
عه
َ ْ
َومنع َما ال ُيغنيه.
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت ص .)111( 93ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد ، 272/8
ورواه الطبراني في ألاوسط  )7157( 121/7حدثنا محمد بن عبد الرحيم ومن طريقه ابن عساكر في
تاريخ دمشق  182 /51كالهما (ابن أبي الدنيا  ،ومحمد بن عبد الرحيم) حدثنا أحمد بن عيس ى
اْلصري ،حدثنا ضمام بن إسماعيل لاسكندراني ،حدثني يزيد بن أبي حبيب ،وموس ى بن وردان،
عن كعب .قال الطبراني":لم يرو عن كعب إال موس ى بن وردان تفرد به ضمام"
وقال العراقي" :أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث كعب بن عجرة بإسناد جيد إال أن الظاهر
انقطاعه بين الصحابي وبين الراوي عنه".98
قلت:الانقطاع محتمل لكن يضعفه أنه مقرون برواية يزيد عن كعب ،فلم ينفرد به موس ى ،فرواية
كل منهما تعضد آلاخر  ،ثم موس ى ولد بعد ألاربعين بثالث سنين وتوفي كعب في سنة اثنين وخمسين
فسماعه ممكن جدا  ،وكذا يزيد له من العمر نحو سبع سنوات حين مات كعب وموس ى له نحو
العشر  ،فسماعهما منه ممكن وال سيما أن لاسناد مسلسل باْلصريين.
 98اْلغني عن حمل ألاسفار ص.1111
223
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فالعلة – وهللا أعلم  -ما ذكر الطبراني من تفرد ضمام وهو ممن ال يحتمل تفرده  ،ولذا قال
الدارقطني عنه متروك مع كونه موثقا  ،يريد حديثه متروك إن تفرد  .إضافة إلى أن في متنه نكارة ،
فان محبته عليه الصالة والسالم ال توجب الفقر وال معنى لذلك.
وأمه ما قالت ":هنيئا لكعب" إال حيث سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول له":ابشر"
فكيف تكون متألية؟! وأيضا فمن قال ما ال ينفعه أو منع ما ال يغنيه لم يستوجب بمجرد ذلك أن
يسخط هللا عليه فيحرمه الجنة كما هو ظاهر الخبر.
وقد ضعف هذا لاسناد ابن حجر لاصابة 99فقال ":فأخرج الطبراني من طريق فيها ضعف عن كعب
بن عجرة" فذكره.
حديث محمد بن كعب قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  :إن أول من يدخل هذا
الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد هللا بن سالم فقام إليه ناس من أصحاب رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم فأخبروه بقول النبي صلى هللا عليه و سلم وقالوا  :فأخبرنا بأوثق عملك في نفسك
ترجو به ؟ قال  :إني لضعيف وإن أوثق ما أرجو به سالمة الصدر وترك ما ال يعنيني
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده  -كما في اْلطالب العالية  - )8143( 511 /12أخبرنا أبو عامر
العقدي  ،وابن أبي الدنيا في الصمت ص  )111( 98حدثنا علي بن الجعد كالهما عن أبي معشر
اْلدني عنه به
قال الحافظ ابن حجر":هذا حديث ضعيف ومنقطع أيضا" .100أما الضعف فالذي يظهر أن سببه
من أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي .101وأما الانقطاع  ،فألن محمد بن كعب
القرظي لم يدرك النبي صلى هللا عليه وآله وسلم.
الخاتمة
.859 /4 99
 100اْلطالب العالية .511 /12
 101التقريب (. )7111
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في ختام هذا البحث أقيد أبرز النتائج  ،وهي:
-1أهمية وأولوية دراسة مثل هذه ألاحاديث التي اشتهر العمل بها  ،مع وجود ش ٍيء من الكالم في
أسانيدها.
 -2روي الحديث مرفوعا عن عشرة من الصحابة  ،وروي مرسال عن اثنين من التابعين.
 -3مدار أحاديث أسامة بن زيد  ،والحارث بن هشام  ،وأنس  ،وابن عمر  ،وعلي بن أبي طالب ،
والحسين بن علي  ،وعلي بن الحسين  ،وأبي هريرة  ،على لامام الزهري  ،وقد اختلف عليه في
إسناده من إحدى عشر وجها  ،كما اختلف على من دونه.
 -8أن الذي ترجح في الاختالف الوارد على الزهري وعلى من دونه هو الوجه اْلرسل  :الزهري  ،عن
علي بن الحسين  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال .وهذا الوجه هو الذي رجحه أئمة هذا
الفن كـ لامام أحمد  ،والبخاري  ،والترمذي  ،والدارقطني وغيرهم.
 -5أن الحديث مع شهرته ومكانته ضعيف من جميع طرقه.
 -2أن شواهد الحديث ضعيفة أيضا.
املصادر واملراجع
لابانة الكبرى .ابن بطة،عبيد هللا بن محمد العكبري.تحقيق :رضا معطي،دار الراية للنشر والتوزيع-
الرياض.
ُْ
العك َبري .تحقيق  :زهير الشاويش  ،اْلكتب لاسالمي.
إبطال الحيل .ابن بطة ،عبيد هللا بن محمد
إتحاف الخيرة اْلهرة بزوائد اْلسانيد العشرة .البوصيري ،أحمد بن أبي بكر .تحقيق :عادل سعد
والسيد بن محمود  ،ط  ،1الرياض مكتبة الرشد1819 ،هـ .
لاحسان في تقريب صحيح ابن حبان .بن بلبان ،عالء الدين على  .تحقيق :شعيب ألارناؤط ط،1
بيروت مؤسسة الرسالة 1814 ،هـ .
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إحياء علوم الدين .الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد .دار اْلعرفة – بيروت.
آلاداب.البيهقي،أحمد بن الحسين  ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.
ألاربعون الصغرى .البيهقي،أحمد بن الحسين ،دار الكتاب العربي – بيروت.
إكمال اْلعلم بفوائد مسلم .للقاض ي عياض ،عياض اليحصبي .تحقيق :الدكتور يحيى إسماعيل ،دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ط 1819 ،1هـ.
ألامثال في الحديث النبوي.أبو الشيخ ،عبدهللا بن محمد بن جعفر بن حيان .تحقيق  :د.عبدالعلي
عبدالحميد حامد،الدار السلفية  -بومباي الهند،ط.1947 2
البحر الزخار اْلعروف بمسند البزار.البزار ،أحمد بن عمرو .تحقيق د .محفوظ الرحمن زين هللا ،ط1
 ،بيروت مؤسسة علوم القرآن  ،اْلدينة اْلنورة مكتبة العلوم والحكم 1819 ،هـ .
بحر الفوائد اْلشهور بمعاني ألاخبار .الكالباذي ،محمد بن أبي إسحاق البخاري .تحقيق محمد حسن
،دار الكتب العلمية1821 ،هـ.
بغية الطلب في تاريخ حلب .ابن العديم ،عمر بن أحمد العقيلي.تحقيق :د .سهيل زكار،دار الفكر.
تاريخ لاسالم ووفيات اْلشاهير وألاعالم.الذهبي،محمد بن أحمد تحقيق :عمر عبد السالم
التدمري،دار الكتاب العربي -بيروت ،ط 1813 2هـ.
تاريخ بغداد .الخطيب البغدادي ،أحمد بن على .بيروت دار الكتب العلمية.
تاريخ دمشق.ابن عساكر ،علي بن الحسن بن هبة هللا .دار الفكر – بيروت ،ط 1819 1هـ .
التدوين في أخبار قزوين.الرافعي،عبد الكريم بن محمد القزويني.تحقيق :عزيز هللا العطاردي ،دار
الكتب العلمية ،ط1814 1هـ.
تقريب التهذيب.ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني.تحقيق :محمد عوامة ،دار الرشيد – سوريا،
ط1812 1هـ.
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التمهيد ْلا في اْلوطأ من اْلعاني وألاسانيد .ابن عبد البر ،يوسف بن عبد هللا القرطبي  .تحقيق:
مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري1347 ،هـ.
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك .السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر .اْلكتبة التجارية الكبرى –
مصر 1349 ،هـ.
تهذيب آلاثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول هللا من ألاخبار .ابن جرير ،محمد الطبري .تحقيق:
ناصر بن سعد الرشيد ،مكة اْلكرمة مطابع الصفار1812،هـ.
تهذيب التهذيب .ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني .ط ،1بيروت دار الفكر1818 ،هـ.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال .اْلزي ،يوسف بن عبد الرحمن .تحقيق :د  .بشار عواد معروف ،
ط  ، 8بيروت مؤسسة الرسالة1812 ،هـ .
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع .الخطيب البغدادي ،أحمد بن على .تحقيق :محمود الطحان،
الرياض مكتبة اْلعارف1813 ،هـ .
جامع ألاصول في أحاديث الرسول .البن ألاثير ،مجد الدين أبو السعادات اْلبارك بن محمد الجزري.
تحقيق  :عبد القادر ألارنؤوط ،مكتبة الحلواني.
جامع العلوم والحكم.ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي .دار اْلعرفة – بيروت،
ط1814 1هـ.
الجرح والتعديل .ابن أبي حاتم  ،عبد الرحمن بن محمد الرازي .مطبعة مجلس دائرة اْلعارف
العثمانية بحيدر آباد  ،الهند .
َ
ُ
الخلعيات (الفوائد اْلنتقاة الحسان الصحاح والغرائب) .علي بن الحسن الخلعي .مخطوط نشر في
برنامج جوامع الكلم اْلجاني التابع ْلوقع الشبكة لاسالمية.
الذرية الطاهرة النبوية.الدوالبي.محمد بن أحمد الرازي تحقيق :سعد اْلبارك ،الدار السلفية –
الكويت ،ط1817 1هـ.
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الرسالة القشيرية.عبد الكريم بن هوازن بن عبد اْللك القشيري.تحقيق :الدكتور عبد الحليم
محمود ،الدكتور محمود بن الشريف ،دار اْلعارف ،القاهرة
الرسالة اْلغنية في السكوت ولزوم البيوت .ابن البنا،الحسن بن أحمد البغدادي .تحقيق :عبد هللا
يوسف الجديع ،دار العاصمة – الرياض ،ط 1819 1هـ.
سلسلة ألاحاديث الصحيحة .ألالباني ،محمد ناصر الدين .بيروت اْلكتب لاسالمي.
سنن الترمذي .الترمذي ،محمد بن عيس ي .تحقيق :أحمد محمد شاكر ،القاهرة دار الحديث.
السنن الكبرى .البيهقي ،أحمد بن الحسين .بيروت دار اْلعرفة  1813 ،هـ .
سنن ابن ماجه .ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة دار
الحديث.
سؤالات مسعود بن علي السجزي  .أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا .تحقيق :موفق بن عبد
هللا بن عبد القادر ،دار الغرب لاسالمي – بيروت.
شرح علل الترمذي .ابن رجب ،عبد الرحمن بن أحمد .تحقيق:همام عبد الرحيم سعيد ،ط ،1عمان
مكتبة اْلنار1817 ،هـ .
شرح مشكل آلاثار .الطحاوي ،أحمد بن محمد .تحقيق :شعيب ألارنؤوط ،ط ،1بيروت مؤسسة
الرسالة1815 ،هـ .
شعب لايمان .البيهقي ،أحمد بن الحسين .تحقيق  :محمد السعيد بسيوني ،ط ،1بيروت دار الكتب
العلمية 1811 ،هـ .
الصمت وآداب اللسان .ابن أبي الدنيا ،عبد هللا بن محمد .تحقيق:مصطفى عبد القادر ،ط،1
بيروت دار الكتب العلمية1811 ،هـ.
الضعفاء الكبير .العقيلي ،محمد بن عمرو.تحقيق :عبد اْلعطي أمين قلعجي ،دار اْلكتبة العلمية –
بيروت ،ط1818 1هـ.
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طبقات الفقهاء الشافعية .ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن .تحقيق :محيي الدين علي نجيب،
دار البشائر لاسالمية – بيروت.
طبقات اْلحدثين بأصبهان والواردين عليها.أبو الشيخ ،عبدهللا بن محمد بن حيان .مؤسسة الرسالة
– بيروت ،ط1812 2هـ.
طرح التثريب في شرح التقريب.للعراقي ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن
إبراهيم  .دار إحياء التراث العربي.
َ
الطيوريات.انتخاب :أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد .تحقيق :دسمان يحيى معالي ،مكتبة أضواء
السلف ،الرياض.
علل الحديث .ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد .تحقيق:محب الدين الخطيب ،بيروت دار
اْلعرفة 1815 ،هـ .
العلل اْلتناهية في ألاحاديث الواهية .ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن على .قدم له وضبطه:خليل
اْليس ،ط ،1بيروت دار الكتب العلمية 1813 ،هـ.
العلل الواردة في ألاحاديث النبوية .الدار قطني ،على بن عمر .تحقيق :د .محفوظ الرحمن السفلي،
الرياض دار طيبة.
العلل الواردة في ألاحاديث النبوية .الدار قطني ،على بن عمر .القسم اْلتمم  ،تعليق:محمد ابن
صالح الدباس ي ،ط ،1الدمام دار ابن الجوزي1811 ،هـ.
عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم .محمد بن محمد بن أحمد الكرابيس ي اْلعروف بالحاكم
الكبير.تحقيق :محمد الحاج الناصر،دار الغرب لاسالمي.
فتح الباري شرح صحيح البخاري .ابن حجر ،أحمد بن علي العسقالني .بيروت دار اْلعرفة 1379 ،
هـ.
الفتوة .السلمي ،محمد بن الحسين .دار الرازي – ألاردن ،ط 1822 1هـ.
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الفوائد.تمام بن محمد الرازي.تحقيق حمدي عبد اْلجيد السلفي ،مكتبة الرشد 1812هـ.
ُ
فوائد أبي بكر الزبيري.محمد بن بشر بن عبد هللا العكبري -.مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم
اْلجاني التابع ْلوقع الشبكة لاسالمية-ط.2118 1
ُ
فوائد أبي عبد هللا النعالي.محمد بن طلحة النعالي -مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم اْلجاني
التابع ْلوقع الشبكة لاسالمية.-
الكامل في ضعفاء الرجال .ابن عدي ،عبد هللا بن عدي الجرجاني .تحقيق :يحي مختار غزاوي ،ط،3
بيروت دار الفكر 1819 ،هـ.
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث .سبط ابن العجمي ،برهان الدين إبراهيم بن محمد.
تحقيق:صبحي السامرائي ،ط ،1بيروت عالم الكتب 1817 ،هـ.
لسان اْليزان .ابن حجر ،أحمد بن على العسقالني .دار الكتاب لاسالمي.
اْلتفق واْلفترق.الخطيب،أحمد بن علي بن ثابت البغدادي .تحقيق :د .محمد صادق الحامدي،دار
القادري للطباعة والنشر  -دمشق،ط 1817 1هـ.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .الهيثمي ،على بن سليمان .بيروت دار الكتاب العربي1817 ،هـ.
اْلحدث الفاصل.للرامهرمزي  ،الحسن بن عبد الرحمن .دار الفكر – بيروت ،ط1818 ، 3هـ .
َ
اْلخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر اْلخلص.محمد بن عبد الرحمن البغدادي اْلخلص.تحقيق:
نبيل سعد الدين جرار،وزارة ألاوقاف والشؤون لاسالمية لدولة قطر ،ط  1829 1هـ.
اْلراسيل .أبو داود ،سليمان بن ألاشعث .القاهرة مطبعة محمد على صبيح.
اْلراسيل .ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد .تحقيق:شكر هللا قوجاني ،ط ،1بيروت مؤسسة
الرسالة1397 ،هـ .
اْلسند .ابن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل .تحقيق:شعيب ألارناؤوط وآخرون ،ط ،1بيروت
مؤسسة الرسالة1818 ،هـ .
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مسند أبي يعلي .أبو يعلى ،أحمد بن علي اْلوصلي .تحقيق :حسين سليم أسد ،ط ،1دمشق دار
الثقافة العربية1812 ،هـ .
مسند الشهاب .القضاعي ،محمد بن سالمة.مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط1817 2هـ.
اْلصنف .الصنعاني ،عبد الرزاق بن همام .تحقيق :حبيب الرحمن ألاعظمي ،ط ،2بيروت اْلكتب
لاسالمي1813 ،هـ .
اْلعجم ألاوسط .الطبراني ،سليمان بن أحمد .تحقيق:طارق عوض هللا،وعبد اْلحسن الحسيني
القاهرة دار الحرمين1815 ،هـ .
معجم الشيوخ .الصيداوي ،محمد بن أحمد بن جميع .تحقيق د.عمر تدمري ،ط ،1بيروت مؤسسة
الرسالة1815 ،هـ.
اْلعجم الصغير .الطبراني ،سليمان بن أحمد .تحقيق:محمد شكور أمرير ،بيروت اْلكتب لاسالمي،
1815هـ.
اْلعجم في أسامي شيوخ أبي بكر لاسماعيلي.أحمد بن إبراهيم.تحقيق د .زياد محمد منصور ،مكتبة
العلوم والحكم -اْلدينة اْلنورة1811 ،هـ.
اْلعجم الكبير  .الطبراني ،سليمان بن أحمد  .تحقيق :حمدي عبد اْلجيد السلفي ،ط ،2اْلوصل
العلوم والحكم1818 ،هـ.
معرفة الصحابة .أبو نعيم ،أحمد بن عبد هللا ألاصبهاني .تحقيق :عادل بن يوسف الفرازي ،ط،1
الرياض دار الوطن للنشر1819 ،هـ .
معرفة علوم الحديث .الحاكم  ،محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري .ط ، 2دار الكتب العلمية -
بيروت1397 ،هـ .
اْلغني في الضعفاء .الذهبي ،محمد بن أحمد .تحقيق:نور الدين عتر.
اْلفهم ْلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ,البن عبد البر ،أحمد القرطبي.
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اْلقاصد الحسنة في بيان كثير من ألاحاديث اْلشتهرة على ألالسنة .السخاوي ،عبد الرحمن بن
عبدالرحمن .دار الكتاب العربي.
مكارم ألاخالق ومعاليها .الخرائطي ،محمد بن جعفر .تحقيق:أحمد محمد ،دمشق دار الفكر.1942 ،
اْلوطأ .مالك بن أنس .تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة دار إحياء التراث.
اْلوطأ .مالك بن أنس .تحقيق:بشار عواد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
اْلوطأ .مالك بن أنس.دار القلم،دمشق 1813هـ.
اْلنتقى شرح اْلوطأ .للباجي ،سليمان بن خلف .مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر  ،ط1
1332هـ.

Jurnal Studi Al-Qur’an, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614

131

