
أبو  حبيب  بن  سليمان  بن  محمد  المحّدث  الحافظ 
ــْـْن(  لـُـــــَويـ بــــ  )المعروف  ْيصي  اْلـِمصِّ اأَلَسِدْي  جعفر 

المتوفى سنة 246هـ  وأثره في الحديث وعلومه
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بـــ  ) املعروف  ْي�صي  ـِمّصِ
ْ
ال َسِدْي 

َ
األ أبو جعفر  بن حبيب  بن سليمان  املحّدث محمد  الحافظ 

ـْن ( املتوفى سنة 246ه  وأثره في الحديث وعلومه
ْ
ـــــَويـــ

ُ
لـ

د. سليمان بن سعيد العسيري

ملخص البحث:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد:

فإن هذا البحث يسهم يف كشف اللثام عن علم من أعالم احملدثني يف زمن مبكر، فاحلافظ ) ُلَوْين ( ميثل حلقة 
وصل بني طبقة مالك، وسفيان، وهشيم، وبقية من مشاخيه، وبني طبقة أمحد ابن حنبل، وأصحاب الكتب الستة 

من تالميذته كما أنه عمَّر مئًة وتسع عشرة سنة ورحل حىت مجع شيوخ األمصار، ولذا وصف أبنه مسند اإلسالم.

وقد اشتمل البحث على مقدمة وفصلني وخامتة، فاملقدمة بيَّنت فيها أمهية املوضوع وخطته، والفصل األول 
أوضحت فيه األحوال السياسية والدينية والعلمية يف عصر ُلَوْين، مث بينت امسه، ونسبه، ولقبه، ومولده، وعقيدته، 

ومكانته العلمية، ومشاخيه، وتالميذه وتواضعه لطلبة العلم مث جزءه املشهور، مث وفاته.

الفصل الثاين أظهرت فيه أثره يف احلديث وعلومه حسبما أسعفتنا به املصادر، ومن ذلك شرحه للمجمل، وبيانه 
للمبهمات والغريب يف ألفاظ احلديث، ومعرفته ابلبلدان وما يتعلق هبا من أحكام، ونقله عن مشاخيه بلدان وأعمال 
احملدثني، مث ذكرت مشاركته يف توثيق الرواة، ومعرفته ابأللقاب والكىن وقراابت الرواة، وصيغ األداء والتحمل، واملتابعات، 

وتفسريه للحديث والقرآن، مث مشاركته يف املسائل الفقهية، ويف بيان العلل، وأخرياً فقهه يف السرية وعلمه ابألحداث.

وختمت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على من بعثه هللا هادايً ومعلماً، وداعياً ومبشراً، وقدوًة وإماماً، فانتظم 

من ذلك وسواه درراً من األقوال، ومُسُواً يف األفعال، وجواهَر من التقريرات واخلصال.

فأسفرت الدنيا جبميل صفاته وخالله، وسعد الثقالن بعد شقاء الظلم واجلهالة.

فدبت احلياة يف البشرية املنهوكة، وُأْخرَِجت للناس خري أمة... امتثلت دين رهبا، واقتدت بسرية نبيِّها، كما 
اعتنت هذه األمة هبذه النعمة املهداة ملسو هيلع هللا ىلص، وصنعت من العناية بشخصه وحديثه وسنته ملحمة رائعة هبرت األمم من 

شدة التحري والدقة والتتبع.

وكانت طالئع هذه امللحمة من صحابته الكرام مث اتبعيهم ومن بعدهم إىل قرون متوالية، فللَّه َدرُّها من أمة ! كم 
أخرجت لنا من احلفَّاظ واحملدثني الذين تنتشي النفوس بسماع أخبارهم، ومجيل صفاهتم وقوهتم يف دينهم وحرصهم 
ورحلتهم يف طلب حديث نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص. وقلما خيلو أنوذٌج من هؤالء الرجال من صفات متيزه عن غريه سواء كان جباًل 

يف العلم واحلفظ أو دون ذلك، كل حسب مكانته.

يصي املتوىف سنة  ومن هؤالء احلفَّاظ ُمْسِند الدنيا ُلَوْيْن ) حممد بن سليمان بن حبيب األسدي الكويف اْلِمصِّ
246ه رحمه الله تعالى (.

الذي كان حلقة وصل بني الكبار كمالك، وسفيان بن عيينة، ومحاد بن زيد، وُهَشْيم بن بشري، وبقية بن الوليد 
وسواهم من مشاخيه، وبني أمحد بن حنبل، والنَّسائي، وأيب داود، وابن صاعد، وابن َمْنَده من تالمذته.

وهو كغريه من احملدثني الذين رحلوا ومسعوا والقوا العلماء وجهدوا يف محل احلديث وأدائه، غري أنه فاق غريه 
جبمعه شيوخ األمصار، وطول العمر حيث مات عن 119سنة مع سالمة السَّمع والنظر وحتديثه آلخر سنة من عمره 

املبارك غري أنه كان ال يستطيع املشي، فكان حيمل يف حِمَفَّة )1(، حيمل بني أربعة رجال رمحه هللا تعاىل)2(.

ولذا قال ابن ُعْقَدة )3( رمحه هللا: » ليس يف اإلسالم أسند من رجلني: علي بن اجْلْعد)4(، وُلَوْيْن؛ ألهنما مجعا 
شيوخ األمصار وعمَّرا «)5(، وهكذا جند أن هؤالء اجلبال يف التقوى والعلم، واحلفظ واملدارسة، والتحديث يف البلدان، 
والرحلة إىل األمصار، والرحلة إليهم وطلب حديثهم لعُلّوِه ومتيزه... جندهم يقدمون للعامل ناذج مباركًة عظيمًة من التفاين 

يف خدمة حديث رسول هللا مهما طال هبم العمر، وتقادمت هبم السنون.

)1( املَِحفَّة ابلكسر مركب للنساء كاهلودج إال أهنا ال تـَُقبَّْب، القاموس احمليط للفريوز أابدي، 128/3، دار الفكر، بريوت، 1398هـ.
)2( اتريخ بغداد 295/5.

)3( احلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين الكويف، قال ابن عدي: صاحب معرفة وحفظ وتقدم يف الصنعة، كانت تؤخذ عليه روايته للمناكري 
والوجادات، وفيه تشيع، مات سنة 332هـ، سري أعالم النبالء 340/15.

)4( احلافظ احلجة علي بن اجلعد بن عبيد مسند بغداد اجلوهري موىل بين هاشم، قال مسلم: هو ثقة لكنه جهمي، قال اإلمام الذهيب: ولذا منع أمحد 
بن حنبل ولديه من السماع منه، اتريخ بغداد 360/11، سري أعالم النبالء 459/10.

)5( احملدث الفاصل للرَاَمُهْرُمزِي ص621.
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واحملدث الراوية الْـُمْسِند املعمر حممد بن سليمان بن حبيب ) ُلَوْيْن ( أحد هؤالء املتميزين، وكان متيزه كما قال 
اإلمام ابن عقدة بطول عمره ومجعه ملشايخ األمصار واستمرار حتديثه إىل حني وفاته رمحه هللا تعاىل، مع الثقة والصيانة.

وهذا البحث حماولة متواضعة لكشف اللثام عن هذا العامل البارز املعروف يف زمانه، وأزمنة بعده، لكنه يف هذا 
الوقت يف عداد من أسدلت عليهم ستائر النسيان كغريه من علماء ونبالء األمة، لعلِّي بذلك أكون قد أسهمت يف 

البيان والتعريف جببل من جبال الرواية واإلسناد، وهللا ويل التوفيق.

وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة وفصلني وخامتة على النحو التايل:-

املقدمة: بينت فيها أمهية املوضوع، وغايته وخطته.

الفصل األول: عصره وحياته الشخصية، وحتته تسعة مباحث:
املبحث األول: احلالة السياسية، والدينية، والعلمية.

املبحث الثاين: امسه، ونسبه، ولقبه، وأسرته، ومولده.

املبحث الثالث: عقيدته.

املبحث الرابع: مكانته العلمية.

املبحث اخلامس: مشاخيه.

املبحث السادس: تالميذه.

املبحث السابع: تواضعه لطلبة العلم، وشغفهم ابلرواية عنه.

املبحث الثامن: جزء ُلَوْيْن.

املبحث التاسع: وفاته.

الفصل الثاين: أثره يف احلديث وعلومه، وحتته اثنا عشر مبحثاً:
املبحث األول: شرحه للمجمل، وبيانه للمبهمات والغريب يف ألفاظ احلديث.

املبحث الثاين: معرفته ابلبلدان وما يتعلق هبا من أحكام، ونقله عن مشاخيه بلدان وأعمال احملدثني.

املبحث الثالث: توثيقه للرواة.

املبحث الرابع: معرفته ابأللقاب.

املبحث اخلامس: مشاركته يف الكىن.
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املبحث السادس: معرفته بقراابت الرواة.

املبحث السابع: مشاركته يف صيغ األداء والتحمل.

املبحث الثامن: معرفته أبمهية املتابعات.

املبحث التاسع: تفسريه وشرحه للحديث ابلقرآن.

املبحث العاشر: مشاركته يف املسائل الفقهية.

املبحث احلادي عشر: مشاركته يف بيان العلل.

املبحث الثاين عشر: فقهه يف السرية، وعلمه ابألحداث.

خامتة البحث.
املصادر واملراجع.
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الفصل األول: عصره، وحياته الشخصية، وحتته تسعة مباحث:
املبحث األول: احلالة السياسية، والدينية، والعلمية.

احلالة السياسية:
ولد ُلَوْيْن على وجه التقريب عام 127ه، وهو العام الذي توىل فيه اخلالفة مروان بن حممد بن مروان بن احلكم 
آخر خلفاء بين أمية )6(، وكان أحد خطبائهم اخلمسة )7(، ويف عام 129ه، أمر إبراهيم بن حممد بن علي بن عبدهللا بن 
العباس)8( أاب مسلم)9( إبظهار الدعوة العباسية، وجرت حروب ومقاتل بينهم وبني مروان بن حممد)10(، ويف سنة 131ه، 
حدث طاعون عظيم كثر املوت فيه حىت إنه مير يف كل يوم بطريق املربد)11( أحد عشر ألف نعش، بدأ يف رجب واشتد 
يف رمضان وخف يف شوال كما قال املدائين)12(، ويف سنة 132ه بويع أليب العباس السفاح وطويت دولة بين أمية 
وبدأت دولة بين العباس وتواىل عليها خلفاء اتسموا بقوة نفوذهم، وسطوة أبسهم، ومواصلتهم اجلهاد يف أطراف البالد 

اإلسالمية، ومواصلة محاية الثغور، وكان ُلَوْيْن رمحه هللا تعاىل ممن يرابط بتلك الثغور.

يقول صاحب الفخري يف اآلداب السلطانية عن الدولة العباسية: ) واعلم علمت اخلري أن هذه الدولة من كبار 
الدول، ساست العامل سياسة ممزوجة ابلدين وامللك، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعوهنا تديناً، والباقون يطيعوهنا 

رهبة ورغبة..()13(.

ويقول: ).. كانت دولة كثرية احملاسن، مجة املكارم، أسواق العلوم فيها قائمة، وبضائع اآلداب فيها انفقة، وشعائر 
الدين فيها معظمة، واخلريات فيها دارَّة، والدنيا عامرة، واحلرمات مرعية، والثغور حمصنة، وما زالت على ذلك حىت كانت 

أواخرها فاضطرب األمر..( )14(.

وانقضى قرن كامل وابنقضائه عام 232ه، وبوفاة الواثق بدأت مرحلة من تسلط اجلنس الرتكي الذين تسنموا 
معايل األمور دون اخللفاء، وبدأ الضعف السياسي يدب يف أوصال األمة )15(.

وكانت بداايت هذا الضعف من عهد املأمون نتيجة للفساد السياسي واالرتباك االقتصادي، بعد أوج قوة الدولة
)6( يعرف مبروان احلمار، ومبروان اجلعدي نسبة إىل نسبة إىل مؤدبه جعد بن درهم، كان بطالً شجاعاً، داهية، رزيناً، جباراً، أديباً، بليغاً، وكان أبيض ضخم 
اهلامة، شديد الشُّهلة، كثُّ اللحية أبيضها، ومع كمال أدواته مل يرزق سعادة، بل اضطربت األمور، وولت دولة بين أمية يف زمانه. قتل سنة 132هـ يف بوصري 

بصعيد مصر، اتريخ األمم وامللوك للطربي 311/7، 432، سري أعالم النبالء 74/6.
)7( املنتظم البن اجلوزي 260/7، والبقية هم: معاوية بن أيب سفيان �، وعبدامللك بن مروان، وعمر بن عبدالعزيز، وهشام بن عبدامللك كما قال األصمعي.

)8( عهد إليه أبوه أبمر دعوة بين العباس وانتشرت دعوته يف خراسان، ووجه إليها أاب مسلم اخلراساين، علم به مروان احلمار فقتله عام 131هـ. الكامل يف 
التاريخ البن األثري 422/5، سري أعالم النبالء 379/5.

)9( عبدالرمحن بن مسلم اخلراساين األمري، صاحب الدعوة، وهازم اجليوش األموية ومنشئ دولة بين العباس، مل يـَُر ضاحكاً وال مازحاً إال يف وقته، قتله أبوجعفر 
املنصور ملا أراد الظهور عليه عام 137ه.

)10( اتريخ اإلسالم السياسي 342/1، د/ حسن إبراهيم حسن.
)11( املِْرَبْد: ابلكسر مث السكون وفتح الباء، اسم موضع، قال األصمعي: املِْرَبد كل شيء حبست فيه اإلبل، ومنه مربد النعم ابملدينة، واملربد: موضع 

التمر مثل اجلرين. معجم البلدان 98/5.
)12( املنتظم 187/7.

)13( الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية البن طََباْطَبا الَطْقَطِقْي. ص125.
)14( املصدر السابق.

)15( الكامل يف التاريخ البن األثري 130/7- 145، وانظر: ظهر اإلسالم 4/1-6 للدكتور أمحد أمني.
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أايم أبيه هارون الرشيد رمحه هللا تعاىل املتوىف عام 193ه، والذي كانت الدولة العباسية يف عهده وحدة متكاملة ختضع 
للخليفة خضوعاً كاماًل، فقد وصف ابلعدل والتقوى واحلزم يف اإلدارة، بل كان حيج سنة وجياهد سنة، ولذا وصف 

عهده ابلعصر الذهيب للدولة اإلسالمية )16(.

أما احلالة الدينية فقد انتشرت احلركات واملذاهب الدينية يف العصر العباسي وتنوعت، وكان لذلك أثر بعيد املدى 
سلباً وإجياابً على الناس عموماً وعلى العلماء خصوصاً، الذين نشطوا يف التصدي لتلك املذاهب وبيان عوار أصحاهبا 

وكشفهم بشىت املصنفات سواًء يف الرد عليهم، أو إيضاح مسائل السنة والعقيدة عموماً.

وقد انتشرت مبادئ الشيعة، وقوي سلطاهنم بني القرامطة يف البحرين)17(، والعراق، واليمن، ونشطت االمساعيلية 
يف املغرب، مث يف مصر، وتوسعت دولتهم حىت حكموا فلسطني، والشام، واحلجاز)18(.

املأمون عام  اليت فتقها أوالً  القرآن  واألسوأ من هؤالء نشاط اجلهمية، واملعتزلة، وإشغاهلم األمة مبسألة خلق 
218ه، مث اتبعه املعتصم فالواثق، وأصبح مذهب االعتزال إبقرار هؤالء اخللفاء مذهب الدولة )19(، وجرت بسبب هذه 
املسألة فنت وقالقل وجلد وسجن وقتل ألئمة اإلسالم وشغل الناس هبا دهراً من الزمن)20(، وقتل بسببها اإلمام أمحد 

بن نصر اخلزاعي رمحه هللا )21(.

ومما حيفظ للخليفة املتوكل رمحه هللا تعاىل أنه قضى على هذه الفتنة عام 234ه، بعدما وقف فيها اإلمام أمحد 
بن حنبل رمحه هللا تعاىل موقفاً عظيماً مشرفاً رفع فيه شأن السنة وأهلها، وقمع البدعة وأهلها.

وأما احلالة العلمية: فإن الفرتة اليت عاشها اإلمام ُلَوْيْن 246/127ه، متثل حقبة بداية وازدهار التصنيف يف 
واملغازي،  والسرية،  واألصول،  والفقه،  والعقيدة،  والتفسري،  وعلومه،  احلديث  امليادين، يف  واملعارف يف شىت  العلوم 

والتاريخ، والنحو وسواها. إخل.

فقد عاش يف فرتة صغار التابعني بداية عمره، وتتلمذ على مشايخ أصحاب الكتب الستة وعاصر الكبار مثل: 
أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد، وأثرى مبآثره علم الرواية واإلسناد، وروى عنه أصحاب الكتب الستة وسواهم، 

لذا فإن فرتته متثل أزهى عصور العلم وابألخص احلديث الشريف يف عصره الذهيب.

السياسية  األحوال  من  والرفض، وابلرغم  واالعتزال،  التجهم،  جنم  وبزوغ  والفرق،  املذاهب  من كثرة  وابلرغم 
املضطربة؛ إال أن أجواء العلم صافية، وجتارته انفقة، وأهله يف ازدايد، وكان للخلفاء ميل كبري لتشجيع العلم والعلماء 

سواء بتقريبهم وحثهم وإعالء مكانتهم، أو بدعم حركة الرتمجة والتأليف)22(، مع انصراف بعضهم للَّهو واللذات.

)16( شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي 431/2. اتريخ اخللفاء لإلمام جالل الدين السيوطي، ص384، 385. وانظر: سري أعالم النبالء 286/9.
)17( البحرين يف ذلك الزمن املقصود هبا األحساء ونواحيها من املنطقة الشرقية يف اململكة العربية السعودية.

)18( انظر: اتريخ ابن خلدون 29/6.
)19( اتريخ األمم وامللوك للطربي 285/5.

)20( الوالة وكتاب القضاة للكندي ص451، وانظر: احلدود البيزنطية أتليف فتحي عثمان 218/2.
)21( اتريخ بغداد 173/5، واتريخ األمم وامللوك 283/5.

)22( اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهيب 267/2.
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بغداد  وأصبحت  ومرو،  والري،  وأصبهان  نيسابور  وحاضرته  ابملشرق  واحلديث  السنة  أعالم  ارتفعت  فقد 
منارة للعلم يقصدها أهله من كل حدب وصوب، وكذا ابلكوفة والبصرة، ومدن اجلزيرة والشام ومصر، حىت أََذنَه)23( 
يَصة حيث داير ُلَوْيْن رمحه هللا، فقد عاصر أصحاب املذاهب األربعة مجيعاً؛ بل إنه طال عمره حىت مات بعد  واْلمصِّ

اإلمام أمحد خبمس سنوات، كما زامن أصحاب الكتب الستة.

وكان للحديث الشريف تلك األزمنة رواٌج عظيٌم وألصحابه رحلة واسعة ما بني املشرق اإلسالمي إىل اليمن عند 
عبدالرزاق الصنعاين، ومروراً ابحلجاز حيث كانت أايم احلج مومساً للطاعات، وملتقى العلماء، فكم من عامل حيلم طلبة 

العلم بلقياه والرحلة إليه فيتيسر هلم ذلك يف احلج.

وال نزال يف هذه األزمنة اليت خبت فيها مشاعل العلم نقتات على موائد أولئك الكبار يف علومهم، واتباعهم 
للسنن، وجلدهم يف الرحلة والعلم؛ بل ويف أخالقهم ومواقفهم، وسريهم، رمحهم هللا أمجعني.

املبحث الثاين: امسه، ونسبه، ولقبه، وأسرته، ومولده:
يِصْي الَعالَّف، كويف األصل)24(. واملصيصة  هو حممد بن سليمان بن حبيب بن ُجبري اأَلَسِديُّ، أبو جعفر الْـَمصِّ
ابلفتح مث الكسر والتشديد مدينة أبرض الروم على ساحل جيحان، كانت من ثغور اإلسالم، وهبا بساتني وتصنع فيها 

.)26(  مسيت ابملصيصة ابن الرُّوْم بن اْليـََقْن بن سام بن نوح ،)الِفراء)25

وقال أبو نعيم األصفهاين يف نسبة: أسديٌّ من أنفسهم من بين العائف، وامسه سعيد بن مالك بن عامر بن احلارث 
بن ثعلبة بن ُدوَدان بن أسد بن خزمية )27(.

ُولد عام 127ه، على الراجح من ذكر أقوال وفاته عام 246ه، وعلى التقريب من ذكر عمره حني وفاته 
119سنة )28(.

كان ممن يرابط ابلثغور، وآثر املصيصة على سائر الثغور)29(.
سبب تلقيبه لويناً:

قال أبو حممد الَباَلُذرِي: » مسعت حممد بن جرير يقول: إنا لُقب حممد بن سليمان املصيصي بلوين؛ ألنه كان 
يبيع الدواب ببغداد، فيقول هذا الفرس له ُلَوْين، هذا الفرس له قديد)30(، فلقب بُِلَويْن «)31(.

)23( بفتح أوله واثنيه، ونون، بلد من الثغور قرب املصيصة، وكان مجاعة من العلماء انتقلوا إليها للمرابطة طلباً لألجر والثواب. معجم البلدان للحموي 
133/1. األنساب للسمعاين 103/1، وهي اآلن يف تركيا وتسمى )أَضَنه(.

)24( هتذيب الكمال 297/25، اتريخ بغداد 292/5، 295.
)25( الفراء: مجع فروة، وهي نصف كساء يـُتَّخذ من أوابر اإلبل، وهي املعروفة ابجلبة، ومسيت فروة لكون الشعر عليها، مثل فروة الرأس. اتج العروس8534/1، 

و185/12.
)26( آاثر البالد وأخبار العباد للقزويين ص564، معجم البلدان 144/5. وتقع املصيصة اآلن يف جنوب تركيا قريباً من أنطاكية شرق مدينة )َأَضَنه(.

)27( ذكر أخبار أصبهان 178/2.
)28( انظر احلديث عن وفاته ص.

)29( ذكر أخبار أصبهان 178/2.
)30( ُقَدْيْد تصغري َقْد، قال ابن دريد يف كتاب السَّرْج واللِّجام يف صفات السَّرْج: وَسرٌْج قَاتٌِر إذا كان حسن الَقدِّ معتداًل، والذَّاّيل من اخليل: الطويُل الَقدِّ 

ل الذنب، اتج العروس 1/)3368(، )7080(. الطويل الذيل، فإن كان قصرياً َوَذنـَُبه طويل قالوا: ذايَّ
)31( هتذيب الكمال 299/25.
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هذه رواية، ومساعنا لروايته عن نفسه أوىل ابلقبول، قال: » لقبتين أمي لويًنا وقد رضيت «)32(.

وكانت مهنة اإلمام حممد بن سليمان بيع اخليول واألفراس بعد ضلوعه يف احلديث والرواية والرحلة، فقلما جند 
عاملاً ال مهنة له يسرتزق منها لنفسه ولولده خاصة ممن توقى الدخول على اخللفاء والسالطني، ولذا جند كثرياً من أولئك 
األساطني يلقب ابملهنة اليت كان يعملها َكالبزَّاْر والَقفَّاْل، ومنهم من ميتهن وال يلقب مبهنة كالفضل بن دكني حيث 
الء)33(، وسبقه يف ذلك كثري من الناس، إمامهم 

ُ
الئي، كاان يف حانوت يبيعان امل

ُ
كان شريكاً لعبدالسالم بن حرب امل

يف ذلك صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وخري من طلعت عليه الشمس بعد النبيني، أبو بكر الصديق الذي أصبح غادايً إىل 
السوق ملا استخلف وعلى عاتقه أثواب وبـُُرد)34( يـَتَِّجر هبا كي يطعم أوالده، فمنعه من ذلك عمر بن اخلطاب وأبو 

عبيده ابن اجلراح � وفرضوا له من بيت املال)35(.

اللباب: »كان  ولعل تلقيبه أواًل ممن كان يشاهده وهو يبيع اخليول حيث اشتهر بذلك، قال الشيباين يف 
خناساً )36( يبيع اخليل، فكان يقول: هذا الفرس له لوين، فلقب بلوين وهو مشهور من أئمة احملدثني)37(، ومما يدلنا 
على مساحة نفسه عدم غضبه من ذلك اللقب، قال أبو نعيم: وكان ال يكره إذا لقب بُِلَوْيْن من أمه، حيث يقول: 

» لقبتين أمي ُلَويًنا وقد رضيت «)38(.

َوُلَوين تصغري لون كما ذكر ذلك عن نفسه)39(.

أما أوصاف ُلَوْين فلم نعثر على شيء منها إال ما كان من وصف حليته ابلبياض، وال غرو يف شدة بياضها مع 
امتداد عمره املبارك بعد املائة.

قال أبو نعيم يف ترمجته: هو: » حممد بن سليمان... أبيض اللحية « )40(.

كما مل نعثر على كثري من أخباره األسرية وأقرابئه إال ما أفادان ابن عساكر يف اتريخ دمشق)41( بعد سياقه إلسناد 
فيه ) حممد بن علي بن روح ( فزاد يف التعريف به فقال: » ابن عمة ُلَوْيْن « كما أفادتنا املصادر أن له أبناء، لكنها مل 
تكشف لنا عن عددهم أو أمسائهم وأحواهلم، ولكن أشار احلافظ الذهيب إىل أنه غضب يف آخر سنة يف حياته منهم 
ولذا تركهم يف املصيصة بلد إقامته وغادرهم إىل أذنة، واستمر يف حلقاته إىل أن مات، ومحل إىل املصيصة حيث دفن 

هبا )42( كما سيأيت يف وفاته.
)32( املصدر السابق.

يبيعها. األنساب  إذا خرجت، والنسبة ملن  املرأة  به  تتسرت  الذي  املرط  امليم  الء بضم 
ُ
امل الفضل بن دكني 142/10،  النبالء، ترمجة  )33( سري أعالم 

للسمعاين 423/5.
)34( والبـُُرد مجع بـُْرَده، وهي كساء يلتحف به، وقيل: إذا ُجِعل الصوف ُشقة وله ُهُدب فهي بردة، احملكم واحمليط األعظم 323/9. أليب احلسن ابن سيده.

)35( الطبقات الكربى البن سعد 184/3- 185، وانظر فضائل الصحابة لإلمام أمحد 162/1، واتريخ الطربي 354/2.
)36( النَّخَّاس: ابئع الدواب، مُسي بذلك لنخسه إايها حىت تنشط، وِحْرفـَُته: النََّخاسه. وقد يسمى ابئع الرقيق: خناساً واألول هو األصل. احملكم واحمليط 

األعظم البن سيده 82/5.
)37( اللباب يف هتذيب األنساب 302/3.

)38( هتذيب الكمال 299/25، 300، هتذيب التهذيب 176/9.
)39( هتذيب الكمال 25/ 300، وانظر: اإلكمال البن ماكوال 149/7، ولسان العرب 394/13.

)40( ذكر أخبار أصبهان 177/2.
.453/32 )41(

)42( سري أعالم النبالء 501/11.
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كما أشار رمحه هللا إىل والدته اليت لقبته ُلَويًنا، وأابن عن كامل رضاه هبذا اللقب لكونه من أمه، وهذا من عناوين 
الرب، قال: » لقبتين أمي لويًنا وقد رضيت « )43(.

املبحث الثالث: عقيدته:
كل من ترجم لإلمام احلافظ حممد بن سليمان مل يشر إىل ما يقدح يف معتقده من قريب أو بعيد، مع حرص 

أصحاب كتب الرتاجم على ذكر عقائد املرتجم هلم، وخاصة إمام املرتمجني احلافظ الذهيب.

بل وجدانه يوافق أئمة السلف أهل السنة واجلماعة يف مسائل خلق القرآن، وتبديع من قال لفظي ابلقرآن 
خملوق، والرؤية، واإلميان.

قال اإلمام الالََّلَكاِئي)44(: »  أخربان حممد، قال: حدثنا أمحد، قال: حدثنا عبدهللا، قال: مسعت حممد بن سليمان 
لويناً يقول: القرآن كالم هللا غري خملوق، وما رأيت أحًدا يقول: خملوق، أعوذ ابهلل « )45(، ومن تعوذه ذلك يتضح لنا 
مدى شدة إنكاره على القائلني بذلك، وجمانبته هلم رمحه هللا. وقد ساق الالََّلَكاِئي قول لوين هذا مع أقوال كوكبة من 
علماء السلف أئمة وأساطني العقيدة الصافية يف هذه املسألة. فقال: وهذا قول أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، 
وأيب ثور، وأيب عبيد، وحيىي بن معني، وزهري بن حرب، وأيب بكر بن أيب شيبه، وأخيه عثمان، وحممد بن سليمان لوين، 

وأيب معمر إمساعيل بن إبراهيم القطيعي)46(.

وقال حممد بن أمحد بن الفرج: مسعت لويًنا يقول: القرآن كالم هللا غري خملوق ومن زعم أن القرآن خملوق فقد 
زعم أن بعض هللا خملوق، ومن زعم هذا فقد كفر)47(. ولشدة اهتمامه رمحه هللا بقضية خلق القرآن، جنده يروي وينقل 
عن مشاخيه مباشرة وبواسطة مناهجهم يف هذه املسألة، من ذلك روايته جلواب شيخه سفيان بن عيينة ملا سئل عنها.

قال اإلمام عبدهللا بن أمحد: حدثنا حممد بن سليمان لوين، قال: قيل البن عيينة إنه يروى عنك أن القرآن 
خملوق، قال: ما قلته. القرآن كالم هللا عز وجل)48(.

ويف مسألة اللفظ ابلقرآن تلك املسألة اليت أاثرها الكرابيسي)49(، فكان هلا أثر كبري يف الفرقة بني احملدثني)50(.

جند اإلمام حممد بن سليمان ) لوين ( يوافق إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل رمحه هللا يف تبديعه هلذا 
الرجل والتحذير من مقولته.

)43( هتذيب الكمال 299/25.
)44( بفتح الالم مث ألف والالم مث الكاف، نسبة إىل بيع اللوالك، وهي اليت تلبس يف األرجل، األنساب للسمعاين 669/5.

)45( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لإلمام أيب القاسم الالََّلكائي، بتحقيق الدكتور أمحد سعد محدان 266/2.
)46( املصدر السابق 262/1.

)47( طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها 134/2، لعبدهللا بن حممد بن جعفر بن حيان، أيب حممد األنصاري، نشر مؤسسة الرسالة.
)48( السنة أليب عبدالرمحن عبدهللا بن أمحد بن حنبل، حتقيق الدكتور حممد بن سعيد القحطاين 1155/1.

)49( هو احلسني بن علي بن يزيد البغدادي، كان من حبور العلم، ذكياً فطناً فصيحاً، إال أنه وقع بينه وبني اإلمام أمحد، فـَُهِجر لذلك، وهو أول من فتق 
اللفظ ابلقرآن. سري أعالم النبالء للذهيب، 79/12.

)50( انظر كتاب )حلظ اللحظ يف بيان مسألة اللفظ( للمؤلف لالطالع على مسألة اللفظ ابلقرآن هل هو خملوق أم ال؟، وسبب ظهورها، وكيف نشأت، 
ومناهج احملدثني يف التصدي هلا، وأثرها يف صفوفهم. والكتاب جزء من رسالة ماجستري بعنوان )اإلمام احلافظ حممد بن حيىي الذهلي حمداثً(.



44

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                                العدد 72                

قال أبو القاسم األصبهاين رمحه هللا: 

وأول من قال ابللفظ، وقال ألفاظنا ابلقرآن خملوقة، حسني الكرابيسي، فبدعه أمحد بن حنبل، ووافقه على 
تبديعه علماء األمصار: إسحاق بن راهوية، وأبو مصعب، وحممد بن سليمان ) لوين (، وأبو عبيد القاسم بن سالم، 
ومصعب بن عبدهللا الزبريي، وهارون بن موسى الفروي، وأبو موسى حممد بن املثىن، وداود بن رشيد، واحلارث بن 

مسكني املصري، وأمحد بن صاحل املصري، وحممد بن حيىي بن أيب عمر)51(.

ويف الرؤية جنده يروي عن شيخه سفيان بن عيينة مذهبه يف رؤية هللا يف اجلنة، دون خمالفة أو إشارة جملافاة، األمر 
الذي يدل على أتييده ملذهب شيخه وهو إمام كبري من أئمة السلف. 

مسعت حممد بن سليمان املصيصي لويناً، قال: قيل البن عيينة: هذه األحاديث اليت تروى يف الرؤية ترويها ؟ 
فقال: حق نرويها على ما مسعناها ممن نثق به ونرضى به )52(.

ويف اإلميان يذكر اإلمام حممد بن سليمان ) لوين ( عن شيخه ابن عيينة كالًما مثيًنا يف اإلميان وزايدته ونقصانه قال 
أيب عبدالرمحن عبدهللا بن أمحد بن حنبل: حدثنا حممد بن سليمان بن حبيب لوين، مسعت ابن عيينة غري مرة يقول: 
اإلميان قول وعمل، قال ابن عيينة: أخذانه ممن قبلنا قول وعمل وأنه ال يكون قول إال بعمل، قيل البن عيينة: يزيد 

وينقص قال: فأي شيء إًذا... إخل )53(.

ونقل عنه اإلمام ابن القيم يف حاشيته على سنن أيب داود قال: وقال حممد بن سليمان ) لوين ( مسعت سفيان 
بن عيينة غري مرة يقول: اإلميان قول وعمل، وأخذانه ممن قبلنا، قيل له: يزيد وينقص، قال: فأي شيء إذن !! وقال 
مرة وسئل عن اإلميان يزيد وينقص، قال: أليس تقرؤون القرآن ) فزادهم إميااًن ( )54( يف غري موضع، قيل: ينقص. قال: 

ليس شيء يزيد إال وهو ينقص)55(.

ويف قوله رمحه هللا: غري مرة دليل على أتكيد قول شيخه أكثر من مرة وأتييده له.

كما يروي عن شيخه ابن عيينة اجلواب للمبتدعة والشكاك يف اإلميان، قال: قيل لسفيان: رجل يقول: مؤمن 
أنت ؟! قال: ما أشك يف إمياين وسؤالك إايي بدعة، وما أدري أان عند هللا شقي أو ال، أو مقبول العمل أو ال )56(.

املبحث الرابع: مكانته العلمية، وفيه مطالب:
املطلب األول: ثناء العلماء عليه:

)51( احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، أليب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين، حتقيق حممد بن ربيع املدخلي، دار الراية.
)52( السنة لإلمام عبدهللا بن أمحد بن حنبل 235/1، والتصديق ابلنظر لإلمام حممد بن احلسني اآلجري، حتقيق: د. مسري الزهريي، وشرح أصول اعتقاد 

أهل السنة لاللكائي 504/3. وانظر: العلو للعلي الغفار لإلمام الذهيب 156/1.
)53( السنة 346/1.

)54( آية )173( سورة آل عمران.
)55( حاشية ابن القيم على سنن أيب داود 293/12.
)56( السنة لإلمام عبدهللا بن أمحد بن حنبل 346/1.
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كان اإلمام لوين رمحه هللا تعاىل منارًة يهتدي هبا السائرون إىل حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف زمنه، وال أدلَّ على 
ذلك من الثناء العطر من اإلمام ابن عقدة يصف فيه لويًنا وابن اجلَْعد، قال: ليس يف اإلسالم أسند من رجلني: علي 

بن اجلَْعد، ولوين؛ ألهنما مجعا شيوخ اإلسالم، وعمَّرا )57(.

وعلَّل ابن عقدة ذلك بكثرة شيوخه، واستقصائه شيوخ األمصار، وطول عمره واستمرار حتديثه حىت وفاته، األمر 
الذي جعله مشهوراً إبسناده، وطول رحلته، وحديثه العايل، وذكره فيمن تسابق الناس إىل حديثه وخاصة جزئه املشهور 

أو حديثه املوسوم بـــ » حديث املصيصي «.

قال الذهيب: »... وكان ذا رحلة واسعة وحديث عاٍل «، وقال أيًضا: » وحدث ابلثغر)58( وببغداد وأبصبهان، 
وطال عمره، وتفرد « )59(.

وقال البغوي: » قدم لوين بغداد، فاجتمع يف جملسه مائة ألف نفس ُحزِروا بذلك يف ميدان اأُلْشَناْن «)60(.

وانهيك مبن اجتمع عليه مثل هذا العدد اجلم من أهل العلم وسواهم داللة على مسو مكانته، وثقة اجلميع بعلمه 
وحديثه.

وقد وثقه كبار أهل اجلرح والتعديل، قال النسائي: ثقة )61(. وقال ابن جرير: ولوين من الثقات عند احملدثني، إال 
أن اإلمام أمحد أنكر عليه أنه رفع حديثًا موقوفاً )62(، كما ذكره ابن حبان يف ثقاته )63(.

وقال أبو حامت الرازي: صاحل احلديث، أو صدوق، قيل له: ثقة، قال: صاحل احلديث)64(. وقال ابن حجر: ثقة 
من العاشرة )65(.

وكان له نشاٌط علميٌّ يف الفرائض أايم شيخه سفيان بن عيينة )66(.

وهذا يزيدان معرفة مبكانته وضلوعه يف املواريث حىت كان يعقد هلا احللقات اخلاصة.
)57( احملدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي 621/1.

)58( الثغر من البالد: املوضع الذي خياف منه هجوم الَعُدّو، فهو كالثلمة يف احلائط خياف هجوم السارق منها، واجلمع: ثغور. املصباح املنري يف غريب 
الشرح الكبري 81/1.

)59( السري 501/11.
)60( املصدر السابق. واأُلْشنان بضم اهلمزة، وسكون الشني ما تـُْغسل به الثياب ونسب إىل بيعه أئمة كثر، وميدان األشنان كان يف اجلانب الغريب من 

بغداد وقد كان اخللفاء أيمرون الناس ابالستسقاء فيه. أخبار الراضي ابهلل واملتقي هلل 72/1، اللباب يف هتذيب األنساب 5/1.
)61( اتريخ بغداد 295/5، هتذيب الكمال 299/25، الكاشف 176/2، اتريخ اإلسالم للذهيب حوادث سنة 246هـ.

)62( املنتظم البن اجلوزي 351/11، واحلديث هو ما رواه حممد بن سليمان األسدي )لوين(: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر عن 
إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال: كان قوم عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص فجاء علي، فلما دخل علي خرجوا، فلما خرجوا تالوموا، فقال بعضهم لبعض: وهللا 
ما أخرجنا، فأرجعوا، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أدخلته وأخرجتكم، ولكن هللا أدخله وأخرجكم«. قال اخلطيب يف وجه إعالل اإلمام أمحد للحديث: أظن أاب 
عبدهللا أنكر على لوين روايته متصاًل، فإن احلديث حمفوظ عن سفيان بن عيينة، غري أنه مرسل واحلديث أخرجه النسائي يف خصائص علي ص24، والبزار 

يف مسنده 272/1، وأبو نعيم يف ذكر اتريخ أصبهان 177/2 يف ترمجة )لوين(.
)63( الثقات 101/9.

)64( اجلرح والتعديل 268/7، هتذيب الكمال 299/25.
)65( تقريب التهذيب 481/1.

)66( ذكر أخبار أصبهان 177/2.
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املطلب الثاين: حتديثه يف البلدان:
أشاد اخلطيب البغدادي بكثرة حديث لوين يف بغداد وسواها، فقال: »  قدم بغداد مرات، وحدث هبا حديثًا كثريًا )67(، 

وكان علي بن احلسن بن معدان يقول: حدثنا لوين ببغداد يف مدينة أيب جعفر «)68(.
وقد حدد ابن قانع آخر قدوم للوين إىل بغداد بسنة 240ه، مائتني وأربعني، وكان عمره حينها 113عاماً كما 
ذكره أمحد بن القاسم بن نصر، قال: حدثنا حممد بن سليمان بن حبيب لوين سنة 240ه، أربعني ومائتني، فذكر 
حديثًا عنه، قال: قال حممد بن سليمان - يعين يف هذه السنة -: كم لك ؟ فقال: مائة وثالث عشرة سنة )69(. أي قبل 

وفاته بست سنوات.
وكان آخر من حدث عنه ببغداد حيىي بن حممد بن صاعد)70(. وكان ايفًعا حيث بلغ عمره عند وفاة لوين 

رمحهما هللا تعاىل )18 عاًما(.
وقد أضاف اخلطيب البغدادي إىل ابن صاعد مزية أخرى وهي كثرة حديثه عن شيخه لوين، فقال بعد سوقه 
حديث القنوات: اللهم اهدين فيمن هديت، قال: كتب هذا حيىي بن حممد بن صاعد، عن أيب صخرة، عن لوين، 

وكان عند ابن صاعد، عن لوين حديث كثري)71(.

وهذه منقبة للتلميذ وشيخه بشغف التلميذ، وعطاء الشيخ.
وكان قبل ذلك بسنة يف أصبهان حيدث، قال أبو نصر: حدث أبصبهان سنة تسع وثالثني، يعين ومائتني)72(.

ويبدو أن جزء لوين املشهور استمر التحديث به يف أصبهان، وتناقله أهل العلم زمًنا، مث ختم التحديث به أبو بكر 
بن أمحد بن حممد بن احلسن بن ماجه األصبهاين األهبري)73(، حدث جبزء لوين عن ابن املرزابن، قال حيىي بن مندة: هو 

آخر من ختم به حديث لوين أبصبهان، مات يف صفر من سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة )74(.
ويظهر من عذوبة مديح لوين ألصبهان حبه اجلَمُّ هلا، وحسه املرهف.

 قال أبو نعيم األصبهاين: حدثنا عبدهللا بن حممد بن جعفر مسعت عبدالرمحن بن حممد بن زيد، يقول: مسعت 
حممد بن سليمان لوين، يقول: ما رأيت كورة أحسن بناًء وأعذب ماًء من هذه الكورة، وجعل يذكر أهنارها، وكثرة أهلها، 
وعمراهنا، ونظافة طرقها، فقال: لو كانت جمالس لصلح هلا، مث نظر إىل هنر فدين فأعجبه، فقال: لو أقمت بكورة ما 

أقمت إال أبصبهان)75(.
)67( اتريخ بغداد 293/5.

)68( املصدر السابق.
)69( هتذيب الكمال 299/25.

)70( هو اإلمام احلافظ اجملود، حيىي بن حممد صاعد، حمدث العراق أبو حممد اهلامشي، موىل اخلليفة أيب جعفر املنصور، رّحال جوال، عامل ابلعلل والرجال، 
قال الدار قطين: ثقة ثبت حافظ، تويف ابلكوفة سنة 318 عن تسعني سنة، اتريخ بغداد231/14، السري501/14، وانظر: هتذيب الكمال 299/25.

)71( اتريخ بغداد 285/10.
)72( ذكر أخبار أصبهان 177/2.

)73( هو الشيخ املعمر املسند أبو بكر حممد بن أمحد األهبري األصبهاين، تفرد بعلو جزء لوين، عن ابن املرزابن، مات سنة 481، عن بضع وتسعني سنة، 
سري أعالم النبالء 581/18، النجوم الزاهرة 127/5.

)74( تكملة اإلكمال البن نقطة 594/4.
)75( ذكر أخبار أصبهان 42/1.
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كما حدث لوين يف مدينة واسط)76(، وكذا يف البصرة واألهواز)77(.

املبحث اخلامس: مشاخيه:
تتلمذ اإلمام احلافظ حممد بن سليمان ) لوين ( على كوكبة من العلماء واحملدثني احلفاظ، واستمر يف الرحلة 
وطلب اإلسناد العايل يف سائر األمصار حىت وصفه ابن عقدة أبنه أسند الناس خاصة مع طول عمره، وكان يوصف 

عند ذكر بعض مشاخيه أبنه آخر من روى عنه، دليل على املتابعة والنهم يف طلب احلديث.

ومن ذلك ما ذكره احلافظ ابن حجر عندما ترجم لإلمام سليمان بن بالل)78(، قال: ) وآخر من حدث عنه 
لوين ()79(.

بل كان يطعم رواايته عن مشاخيه بذكر املكان والبلد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالرمحن موىل مسلمة بن 
عبدامللك: وكان منزله يف ابلس..)80(.

وهذا سرد أبمساء مشاخيه الذين وقفت عليهم:

)1( إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف)81(.

)2( إبراهيم بن عبدامللك الَقنَّاد أبو إمساعيل)82(.

)3( أبو أمحد الزبريي)83(.

)4( أبو األحوص َسالَّم بن َسِلْيم)84(.

)5( أبو املليح الَرقِّي)85(.

)6( أبو بكر بن َعيَّاش)86(.

)7( أبو عقيل حيىي)87(.

)76( اتريخ بغداد 64/4.
)77( طبقات احملدثني أبصبهان البن حيان األنصاري 133/2.

)78( أبوحممد القرشي التيمي، موالهم املدين، كنيته أبوأيوب، موىل عبدهللا بن أيب عتيق، ولد يف حدود عام مائة، وتويف ابملدينة سنة 172، ثقة ليس 
مبكثر، لقي الزهري، وروى عن قدماء أصحابه، اإلرشاد للخليلي 296/1، سري أعالم النبالء 425/7.

)79( هتذيب التهذيب 154/4.
)80( األربعون يف احلث على اجلهاد البن عساكر 107/1، 108.

)81( جزء من حديث املصيصي )62( ص63، هتذيب التهذيب 90/2، سنن النسائي الكربى 456/5.
)82( جزء من حديث املصيصي )89( ص90.

)83( هتذيب الكمال 190/21.
)84( جزء من حديث املصيصي )33( ص34.

)85( جزء من حديث املصيصي )101( ص102.
)86( جزء من حديث املصيصي )20( ص21.

)87( السنن الواردة يف الفنت للداين 613/3.
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)8( أبو عوانه الَوضَّاح بن عبدهللا الَيْشُكرِي)88(.

)9( أبو حممد اأَلْطرَابـُْلِسي)89(.

)10( أبو معشر الرباء)90(.

)11( أبو مهام اأَلْهوازِي حممد بن الزُبـْرُقَاْن)91(.

)12( إمساعيل بن زكراي )92(.

)13( إمساعيل بن ُعَليَّة )93(.

)14( إمساعيل بن حيىي بن عبدهللا التيمي)94(.

)15( أيوب بن جابر بن سيار السَُّحْيمي أبو سليمان)95(.

)16( بقية بن الوليد)96(.

)17( جعفر بن سليمان الضَُّبِعي من ثقات الشيعة )97(.

)18( احلارث بن عمري أبو عمري البصري)98(.

)19( حبان بن علي)99(.

)20( حِديج بن معاوية بن حديج اجلعفي)100(.

)21( حرب بن أيب العالية أبو معاذ البصري)101(.

)22( حزم بن أيب حزم )مهران( الَقَطِعْي البصري)102(.

)88( هتذيب الكمال 445/30.
)89( اقتضاء العلم العمل للبغدادي 35/1.

)90( جزء من حديث املصيصي )38( ص39، املعجم األوسط 184/4.
)91( هتذيب التهذيب 146/9.

)92( جزء من حديث املصيصي )9( ص10، سنن الدارقطين 293/1، هتذيب التهذيب 93/3.
)93( حديث املصيصي رقم76، ص88. 

)94( اجملروحني البن حبان 33/1.
)95( هتذيب الكمال 565/24.

)96( جزء من حديث املصيصي )105( ص106؛  األحاديث املختارة 210/7.
)97( سنن الدارقطين 86/2؛ هتذيب الكمال 45/5.

)98( هتذيب التهذيب 132/2.
)99( جزء من حديث املصيصي )10( ص11؛ سنن البيهقي الكربى 262/7، املعجم الكبري 317/1.

)100( جزء من حديث املصيصي )1( ص2.
)101( هتذيب التهذيب 197/2.
)102( هتذيب الكمال 599/5.
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)23( حسان بن ِسَياه)103(.

)24( احلسن بن حممد بن أعني)104(.

)25( حسني بن ِبْسطَام)105(.

)26( حفص بن سليمان اأَلَسِدي)106(.

)27( حفص بن غياث)107(.

)28( محاد بن زيد)108(.

)29( محاد بن حيىي األََبْح السَُّلِمي أبو بكر)109(.

)30( خالد بن عبدهللا الواسطي)110(.

)31( الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد أبو العالء التميمي اأَلْعَرِجي يـَُلقَّْب )ُعَليـَْلة()111(.

)32( روح بن املسيب)112(.

)33( زافر بن سليمان)113(.

)34( زايد بن أيب مرمي اجلََزرِي)114(.

)35( سعيد بن عبدالرمحن بن عبدهللا بن مجيل اجلَُمِعْي، أبو عبدهللا)115(.

)36( سعيد القرشي رجل من أهل البصرة )116(.

)37( سفيان بن العالء)117(.

)103( الكامل البن عدي 370/2.
)104( أطراف املسند املعتلي 218/1.

)105( الكىن واألمساء للدواليب 358/5.
)106( هتذيب الكمال 12/7.

)107( جزء من حديث املصيصي. )113( ص114.
)108( جزء من حديث املصيصي )28( ص29.

)109( الكامل البن عدي 247/2.
)110( جزء من حديث املصيصي )49( ص50.

)111( اتريخ بغداد 415/8.
)112( جزء من حديث املصيصي )67( ص68؛ املعجم األوسط 147/9.

)113( هتذيب الكمال 297/25.
)114(  هتذيب التهذيب 330/3.

)115( جزء من حديث املصيصي )64( ص65.

)116( جزء من حديث املصيصي )92( ص93.
)117( الكامل البن عدي 29/2.
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)38( سفيان بن عيينة )118(.

)39( سليمان بن بالل)119(.

)40( سنان بن هارون البـُْرمجُِي أبو ِبشر الكويف)120(.

)41( ُسويد بن عبدالعزيز)121(.

)42( شريك بن اخلطاب شيخ من أهل البصرة )122(.

)43( شريك القاضي أبو عبدهللا النََّخِعي)123(.

)44( صاحل بن عمر الواسطي)124(.

)45( صخرة بنت حبيب الرقاشي)125(.

)46( عباد بن العوام)126(.

)47( عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زيد)127(.

)48( عبداحلميد بن سليمان أبو عمر اخلُزَاِعي)128(.

)49( عبدالرمحن بن أيب الّزاَِند)129(.

)50( عبدالرزاق بن مهام الصنعاين)130(.

)51( عبدالسالم بن حرب)131(.

)52( عبدالعزيز بن عبدالرمحن الَباِلِسي)132(.

)118( جزء من حديث املصيصي )22( ص23.
)119( جزء من حديث املصيصي )27( ص28؛ سنن أيب داود 349/3، عمل اليوم والليلة البن السُّين 279/1.

)120( جزء من حديث املصيصي )24( ص25؛ خالصة تذهيب هتذيب الكمال 156/1.
)121( جزء من حديث املصيصي رقم )76( ص77.
)122( جزء من حديث املصيصي رقم )66( ص67.

)123( جزء من حديث املصيصي )13( ص14؛ األحاديث املختارة 289/6، هتذيب التهذيب 294/4.
)124( هتذيب التهذيب 349/4.

)125( جزء من حديث املصيصي رقم )42( ص43.
)126( جزء من حديث املصيصي )72( ص73؛ املعجم الكبري 209/7.

)127( اتريخ بغداد 310/12.
)128( جزء من حديث املصيصي )51( ص52؛ اتريخ بغداد 60/11.

)129( جزء من حديث املصيصي )7( ص8.
)130( جزء من حديث املصيصي )116( ص117.

)131( الكامل البن عدي 121/3.
)132( املعجم األوسط 300/7. بفتح الباء املنقوطة بواحدة، وكسر الالم، نسبة إىل ابلس مدينة بني الرقة، وحلب، األنساب للسمعاين 267/1.
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)53( عبدالعزيز بن عبدالرمحن موىل مسلمة بن عبدامللك)133(.

)54( عبدهللا بن املبارك)134(.

)55( عبدهللا بن حيىي بن أيب كثري الَيَماِمي)135(.

)56( عبداملؤمن السَُّدوِسي)136(.

)57( عبيدهللا بن عمر بن أيب الوليد اأَلَسِدي أبو وهب)137(.

)58( عتاب بن بشري)138(.

)59( عثمان بن عبدهللا بن حممد بن ُخرَّزَاذ )139(.

)60( عثمان بن مطر)140(.

)61( َعطَّاف بن خالد املخزومي)141(.

)62( أبو عوانة )142(.

)63( عيسى بن يونس بن إسحاق السَِّبِيِعي)143(.

)64( فرج بن فضالة )144(.

)65( الفضيل بن عياض)145(.

)66( قزعة بن سويد بن حجري الَباِهِلي)146(.

)67( مالك بن أنس)147(.

)133( األربعون يف احلث على اجلهاد البن عساكر 107/1.
)134( هتذيب الكمال 297/25، صحيح ابن حبان 50/10.

)135( هتذيب التهذيب 69/6.
)136( شعب اإلميان 478/7.

)137( جزء من حديث املصيصي )11( ص12؛ سري أعالم النبالء 311/8.
)138( اتريخ بغداد 285/10.

)139( هتذيب التهذيب 120/7.
)140( اتريخ دمشق 308/52.

)141( جزء من حديث املصيصي )15( ص16.

)142( جزء من حديث املصيصي )31( ص32.
)143( جزء من حديث املصيصي )41( ص42؛ املعجم الكبري 295/2؛ هتذيب التهذيب 213/8.

)144( جزء من حديث املصيصي )19( ص20؛ الكامل البن عدي 154/4.
)145( هتذيب التهذيب 265/8.

)146( هتذيب الكمال 594/23، اتريخ دمشق 98/38.
)147( الفوائد املنتقاة العوايل املؤرخة للصوري 134/1.
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)68( حممد بن اثبت الثقة )148(.

ِحيمي)149(. )69( حممد بن جابر بن سيار السِّ

)70( حممد بن الزبرقان املازين)150(.

)71( حممد بن سلمة )151(.

)72( حممد بن سليمان بن عبدهللا اأَلْصبـََهاين)152(.

)73( حممد بن حمبب بن إسحاق القرشي، أبو مهام الدَّالَّْل)153(.

)74( املطلب بن زايد )154(.

)75( معاوية بن عبدالكرمي الثقفي الضال)155(.

)76( معروف أبو اخلطاب الدمشقي موىل بين أمية اخلياط )156(.

)77( انصح أبو العال موىل بين هاشم)157(.

)78( اهلذيل بن بالل)158(.

)79( هشيم بن بشري)159(.

)80( الوليد بن عبدهللا بن أيب ثور اهلََمَداين)160(.

)81( حيىي بن املتوكل)161(.

)82( حيىي بن زكراي بن أيب زائدة )162(.

)148( الكامل البن عدي 135/6.
)149( جزء من حديث املصيصي )73( ص74؛تفسري ابن كثري 105/4، هتذيب التهذيب 77/9.

)150( جزء من حديث املصيصي )41( ص42.
)151( جزء من حديث املصيصي )114( ص115.

)152( هتذيب الكمال 310/25.
)153( هتذيب التهذيب 379/9.

)154( جزء من حديث املصيصي )40( ص41.
)155( جزء من حديث املصيصي )46( ص47؛ هتذيب الكمال 200/28.  

)156( هتذيب الكمال 270/28، الكامل البن عدي 123/7.
)157( جزء من حديث املصيصي )75( ص76.

)158( هتذيب الكمال 297/25، الكامل البن عدي 123/7.
)159( جزء من حديث املصيصي )100( ص101.

)160( جزء من حديث املصيصي )53( ص54.
)161( جزء من حديث املصيصي )61( ص17؛ الكامل البن عدي 66/6.

)162( األحاديث املختارة 401/1، سنن البيهقي الكربى 110/9.
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)83( حيىي بن عثمان البصري)163(.

)84( يعلى املكي موىل آل الزبري)164(.

)85( يوسف بن عطية املصَّغَّاْر)165(.

)86( يوسف بن يزيد البصري أبو معشر الرباء)166(.

املبحث السادس: تالميذه:
كان اإلمام حممد بن سليمان لوين مقصًدا لطلبة العلم يف شىت البلدان اليت حدث هبا مثل بغداد وأصبهان 

وواسط واملصيصة وأذنة، وغريها وهذا مسرد أبمساء عدد من تالميذه.

)1( إبراهيم بن إسحاق اأَلْنَاِطي)167(.

)2( إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق األنصاري الَغِسيِلْي)168(.

ريَازِي)169(. )3( إبراهيم بن درستويه، أبو إسحاق الفارسي الشِّ

)4( إبراهيم بن عبدهللا بن اجلُنـَْيد)170(.

)5( إبراهيم بن حممد بن إبراهيم، ويقال: إبراهيم بن حممد بن علي بن احلسني بن عبدهللا بن رستم البزاز ابن بقرية )171(.

)6( إبراهيم بن حممد بن اهليثم)172(.

)7( أبو القاسم بن منيع)173(.

)8( أبو بكر أمحد بن بشار البغدادي ابن أيب العجوز)174(.

)9( أبو عبدهللا بن اخلََلْنِجي الصويف، كان من كبار مشاخيهم، مسع الكثري من حديث لوين وغريه )175(.

)163( الكامل البن عدي 222/7.
)164( جزء من حديث املصيصي رقم )5( ص6؛ هتذيب الكمال 297/25.

)165( جزء من حديث املصيصي )79( ص80.
)166( هتذيب الكمال 477/32.
)167( ثقات ابن حبان 102/9.

)168( اتريخ بغداد 40/6، نسبة إىل غسيل املالئكة، األنساب للسمعاين 297/4.
)169( اتريخ بغداد 71/6.

)170( هتذب التهذيب 176/9.
)171( اتريخ بغداد 158/6.

)172( الكامل البن عدي 370/2.
)173( سنن الدارقطين 35/3.

)174( تقيد العلم 70/1.
)175( اتريخ بغداد 404/14. واخللنجي بفتح اخلاء والالم وسكون النون، نسبة إىل خلنج وهو نوع من اخلشب، األنساب للسمعاين 392/2.
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)10( أبو منصور النهرواين)176(.

َخلِّص)177(.
ُ
)11( أيب طاهر امل

)12( أمحد بن إبراهيم، أبو العباس ورَّاق خلف بن هشام)178(.

)13( أمحد بن أيب عوف)179(.

)14( أمحد بن احلسن بن اجلعد، أبو جعفر)180(.

)15( أمحد بن العباس بن الوليد البريويت)181(.

)16( أمحد بن القاسم بن نصر بن زايد الشَّْعرَاين)182(.

)17( أمحد بن جعفر بن حممد بن سعيد، أبو حامد اأَلْشَعري)183(.

)18( أمحد بن حنبل)184(.

)19( أمحد بن داود)185(.

)20( أمحد بن زهري)186(.

)21( أمحد بن سهل اأُلْشَناين)187(.

)22( أمحد بن شعيب النسائي)188(.

)23( أمحد بن عاصم بن سليمان الَباِلِسي)189(.

)24( أمحد بن عمر بن موسى بن زجنويه القطان)190(.

)176( الكامل البن عدي 371/2.
َخلِّص بضم امليم وفتح اخلاء وكسر الالم، نسبة ملن خيلص الذهب من الغش، األنساب للسمعاين 228/5.

ُ
)177( وامل

)178( اتريخ بغداد 8/4.
)179( حلية األولياء 349/4.

)180( اتريخ بغداد 81/4.
)181( هتذيب الكمال 298/25.

)182( هتذيب الكمال 298/25، والشَّْعراين بفتح الشني املعجمة، وسكون العني، نسبة إىل الشعر على الرأس وإرساله، األنساب للسمعاين 432/3.
)183( لسان امليزان 144/1. بفتح الالم وسكون الشني، نسبة إىل أشَعر، قبيلة من اليمن، األنساب للسمعاين 167/1.

)184( املصدر السابق 294/8.

)185( ضعفاء العقيلي 190/3.
)186( كرامات األولياء، هبة هللا الطربي الاللكائي 165/1.

)187( املسند املستخرج على صحيح مسلم 347/1، بضم األلف وسكون الشني، نسبة إىل بيع األشنان وشرائه، األنساب للمعاين 170/1.
)188( خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 140/1.

)189( الدعوات الكبري للبيهقي 209/2.
)190( اتريخ دمشق 96/5.
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)25( أمحد بن عيسى بن هارون العجلي القطان)191(.

)26( أمحد بن حممد بن أيب دالن اخليشي)192(.

)27( أمحد بن حممد بن احلسن بن السكن، أبو احلسن القرشي)193(.

)28( أمحد بن حممد بن املغلس البغدادي البزار)194(.

)29( أمحد بن حممد بن سعيد األذين املقرئ )195(.

)30( أمحد بن حممد بن سالم بن عبدويه، أبو بكر)196(.

)31( أمحد بن حممد بن عبدهللا بن صاحل شيخ بن عمرية األسدي)197(.

)32( أمحد بن حممد بن منصور الرمادي)198(.

)33( أمحد بن حممد بن حيىي بن عمر بن حفص، أبو بكر البزار)199(.

)34( إدريس بن طهوي بن حكيم بن مهران، أبو حممد القطيعي)200(.

)35( إسحاق بن إبراهيم بن خليل اجلالب)201(.

)36( إسحاق بن بنان بن معني األناطي)202(.

)37( إمساعيل بن زكراي بن مرة، أبو زايد اخلُْلقاين ) شقوصا ()203(.

)38( إمساعيل بن صاحل احللواين)204(.

)39( أيوب بن حيىي بن خزمية األذين)205(.
)191( شعب اإلميان 419/3.

)192( املصدر السابق 410/2. بفتح اخلاء، وسكون الياء، نسبة إىل اخليشي، نوع من الكتان الغليظ، األنساب للمعاين 431/2.
)193( اتريخ دمشق 236/5.

)194( سر أعالم النبالء 520/14.
)195( هتذيب الكمال 298/25، بغية الطلب يف اتريخ حلب البن العدمي 365/1.

)196( اتريخ بغداد 25/5.
)197( املصدر السابق 42/5.

)198( إكمال األكمال 192/7.
)199( اتريخ بغداد 118/5.

)200( املصدر السابق 15/7.
)201( الكامل يف ضعفاء الرجال 149/2، واجلالَّب بفتح اجليم، وتشديد الالم ألف، اسم ملن جيلب الرقيق والدواب، األنساب للسمعاين 137/2.

)202( الكامل يف ضعفاء الرجال 410/2. بفتح األلف، وسكون النون، وفتح امليم، نسبة لبيع األناط وهي الفرش اليت تبسط، األنساب للسمعاين 
.223/1

)203( اتريخ بغداد 216/6، اخلُْلَقاين بضم املعجمة وسكون الالم بعدها قاف، وشقوصا، بفتح املعجمة وضم القاف اخلفيفة، تقريب التهذيب ص107.
)204( شرح اصول اعتقاد أهل السنة 504/3.

)205( هتذيب الكمال 299/25. بفتح األلف والذال املعجمة، نسبة إىل أذنه بساحل الشام عند طرسوس، األنساب للسمعاين 103/1.
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)40( بشران بن عبدامللك)206(.

)41( جعفر بن حممد بن شريك أبو الفضل األصبهاين)207(.

)42( حامد بن حممد بن شعيب البلخي)208(.

)43( احلسن بن أمحد بن إسحاق، أبو علي العطاردي)209(.

)44( احلسن بن أمحد بن قيل)210(.

)45( احلسن بن زكراي )211(.

)46( احلسن بن حممد بن دَكَّة، أبو علي األصبهاين املعدل)212(.

)47( احلسن بن أمحد املالكي، أبو علي)213(.

)48( احلسني بن إسحاق التسرتي)214(.

)49( خالد بن يزيد بن خمبط اخلزاعي املصيصي، أبو اهليثم)215(.

)50( روح بن الفرج)216(.

)51( سليمان بن داود السجستاين)217(.

)52( سليمان بن داود بن كثري بن وقدان الطوسي)218(.

)53( سليمان بن سيف احلراين، أبو داود)219(.

)54( صدقة بن منصور احلراين)220(.
)206( اتريخ بغداد 128/7.

)207( سري أعالم النبالء 109/14.
)208( هتذيب الكمال 299/25.

)209( السنن الواردة يف الفنت للداين 613/3.
)210( حلية األولياء 363/6.
)211( حلية األولياء 326/1.

)212( هتذيب الكمال 176/9. ودَكَّة بفتح الدال املهملة وتشديد الكاف، انظر تكملة اإلكمال البن نقطة 558/2.
)213( اتريخ أصبهان 173/1.
)214( املعجم الكبري 166/4.

)215( هتذيب الكمال 299/25.
)216( شرح معاين اآلاثر 134/1.
)217( الكاشف للذهيب 176/2.

)218( اتريخ بغداد 62/9.
)219( هتذيب الكمال 299/25.

)220( الرتاجم الساقطة من الكامل يف معرفة ضعفاء احملدثني وعلل احلديث لعبدهللا بن حممد بن عبدهللا بن املبارك املتوىف 365، ص100. حتقيق أبو 
الفضل احلسيين.
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)55( عبدالرمحن بن حممد أبو صخرة )221(.

)56( عبدالرمحن بن حممد بن زيد، أبو بكر)222(.

)57( عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن الشامي)223(.

)58( عبدهللا بن حممد البغوي )224(.

59( عبدهللا أو عبيدهللا بن حممد بن العباس األصبهاين)225(.

)60( عبد هللا بن أمحد بن حنبل)226(.

61( عبدهللا بن إسحاق املدائين)227(.

)62( عبدهللا بن إسحاق بن اخلصيب)228(.

)63( عبدهللا بن الصباح األصبهاين)229(.

)64( عبدهللا بن سليمان بن األشعث)230(.

)65( عبدهللا بن صاحل البخاري)231(.

)66( عبدهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن اخلليل بن األشقر، أبو القاسم)232(.

)67( عبدهللا بن كثري بن وقدان، أبو حممد البغدادي)233(.

)68( عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا، أبو بكر)234(.

)69( عبدهللا بن حممد بن احلسن بن علي بن بقرية )235(.

)212( عمل اليوم والليلة البن السين 315/1.
)222( اتريخ أخبار أصبهان 97/1.

)223( اتريخ بغداد 285/10.
)224( شرح اعتقاد أهل السنة 437/4.

)225( املعجم الكبري 160/6.
)226( اتريخ دمشق 399/12.

)227( املصدر السابق 298/25.
)228( املصدر السابق 

)229( املعجم الكبري 165/4.
)230( هتذيب الكمال 204/32.

)231( تقييد العلم 33/1.
)232( إكمال الكمال 95/1، واألشقر ابلشني املعجمة الساكنة بعدها قاف مث راء مهملة، اللباب يف هتذيب األنساب البن اجلزري 65/1.

)233( اتريخ بغداد 46/10.
)234( هتذيب التهذيب 176/9.

)235( اتريخ بغداد 118/10.
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)70( عبدهللا بن حممد بن انجية )236(.

)71( عبدهللا بن حممد بن زكراي )237(.

)72( عبدهللا بن حممد بن عبدالعزيز)238(.

)73( عبدهللا بن حممد بن عبدان العسكري)239(.

)74( عبدان بن أمحد)240(.

)75( عبيد العجل)241(.

)76( عبيدهللا بن عبدهللا بن حممد، أبو العباس الصرييف )ابن الدمكان()242(.

)77( عبيدهللا بن حممد بن سهل، أبو حممد املقرئ اخَلِضْيْب)243(.

)78( عثمان بن ُخْرزَاْذ األََنطَاِكي)244(.

)79( علي بن أمحد بن بسطام)245(.

)80( علي بن إسحاق األناطي)246(.

)81( علي بن احلسني بن معدان)247(.

)82( علي بن خلف بن علي، أبو احلسن البغدادي)248(.

)83( علي بن رستم)249(.

)84( علي بن سعيد الرازي)250(.

)236( هتذيب الكمال 299/25.
)237( حلية األولياء 285/3.

)238( سنن الدارقطين 163/2.
)239( اتريخ أصبهان 272/2.

)240( املعجم الكبري 115/25. 
)241( الدعاء للطرباين 302/1.
)242( اتريخ بغداد 346/10.

)243( املصدر السابق 351/10.
)244( هتذيب التهذيب  130/7.

)245( الكامل يف الضعفاء البن عدي 431/2.
)246( تقييد العلم للبغدادي 32/1.
)247( هتذيب الكمال 299/25.

)248( اتريخ بغداد 423/11.
)249( هتذيب الكمال 299/25.

)250( املعجم الوسيط للطرباين 184/4.
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)85( علي بن عبدالرمحن بن حممد بن املغرية املخزومي)251(.

)86( علي بن فرات األصبهاين)252(.

)87( عمر بن احلسن احلليب، أبو حفص املعروف ) أبيب حفيص ()253(.

)88( عمر بن أيوب السفطي أبو حفص)254(.

)89( عياش السكري)255(.

)90( الفضل بن احلسن بن األعني األهوازي)256(.

)91( الفضل بن عبدهللا بن سليمان األنطاكي)257(.

)92( الفضل بن يعقوب القطان)258(.

)93( القاسم بن إبراهيم بن أمحد امللطي)259(.

)94( القاسم بن زكراي أبو بكر املقري)260(.

)95( القاسم بن عباد اخلطايب)261(.

)96( أبو القاسم بن منيع)262(.

)97( القاسم بن حيىي)263(.

)98( حممد بن إبراهيم الطيالسي، أبو عبدهللا )264(.

)99( حممد بن إبراهيم بن حيىي بن احلكم احلََزوَّري راوي حديث املصيصي)265(.

)251( هتذيب الكمال 298/25.
)252( اجلرح والتعديل 201/6.

)253( هتذيب الكمال 298/25.
)254( التصديق ابلنظر 32/1.
)255( شعب اإلميان 478/7.

)256( األحاديث املختارة 19/3
)257( الكامل البن عدي 29/2.

)258( عمل اليوم والليلة البن السين 114/2.
)259( هتذيب الكمال 299/25.

)260( تذكرة احلفاظ 205/2.
)261( املعجم الكبري للطرباين 57/1.
)262( التبويب املوضوعي لألحاديث.

)263( معجم شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي 63/2.
)264( اتريخ مدينة دمشق 412/5.
)265( هتذيب الكمال 298/25.
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)100( حممد بن أمحد بن خالد شريزاذ البوراين)266(.

)101( حممد بن أمحد بن سعيد بن كسا الواسطي)267(.

)102( حممد بن أمحد بن علي بن بشر)268(.

)103( حممد بن أمحد بن مهدي أبو عمارة)269(.

)104( حممد بن إدريس بن احلجاج، أبو بكر األنطاكي)270(.

)105( حممد بن إدريس، أبو حامت الرازي)271(.

)106( حممد بن إسحاق املسوحي)272(.

)107( حممد بن احلسني احملاريب الكويف)273(.

)108( حممد بن العباس املؤدب)274(.

)109( حممد بن القاسم بن هاشم، أبو بكر السمسار)275(.

)110( حممد بن الليث اجلوهري)276(.

)111( حممد بن جاابن اجلنديسابوري)277(.

)112( حممد بن حبش بن مسعود، أبو بكر السراج)278(.

)113( حممد بن عاصم)279(.

)114( حممد بن عبدالرحيم بن شبيب)280(.

)266( اتريخ بغداد 295/1.
)267( املعجم الكبري 75/4.

)268( طبقات احملدثني أبصبهان، لعبدهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري 76/8.
)269( لسان امليزان للذهيب 37/5.

)270( اتريخ دمشق 266/51.
)271( هتذيب الكمال 299/25.

)272( العظمة لعبدهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين 1329/4.
)273( الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي 42/5.

)274( موسوعة التخريج ص10989
)275( اتريخ بغداد 180/3.

)276( املعجم الكبري 383/24.
)277( املصدر السابق 196/12.

)278( اتريخ بغداد 290/2.
)279( املعجم األوسط 300/7.

)280( هتذيب الكمال 299/25.
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)115( حممد بن عبدهللا احلضرمي)281(.
)116( حممد بن عبيدهللا بن املنادي)282(.

)117( حممد بن عالَّن)283(.
)118( حممد بن علي بن جابر األنطاكي)284(.

)119( حممد بن علي بن داود الكتاين األذين)285(.
)120( حممد بن علي بن عمرو، أبو بكر احلفار الضرير)286(.

)121( حممد بن حممد بن سليمان الباغندي)287(.
)122( حممد بن مزيد بن حممود بن منصور اخلزاعي)288(.

)123( حممد بن هارون بن اجملدر)289(.
)124( حممد بن حيىي بن منده األصبهاين)290(.

)125( حممد بن حيىي بن سليمان بن زيد بن زايد املروزي، أبو بكر الوراق)291(.
)126( حممد بن حيىي بن سهل العسكري)292(.

)127( حممد بن يزداد التوزي)293(.
)128( املضاء بن مقاتل)294(.
)129( موسى بن عمران)295(.

)130( هارون بن حممد املنخل)296(.
)131( حيىي بن املتوكل العمري، أبو عقيل املدين احلذاء الضرير صاحب هبية موىل العمرين)297(.

)281( املعجم الكبري 34/11.
)282( املصدر السابق 299/25.

)283( صحيح  ابن حبان 50/10.
)284( عمل اليوم والليلة البن السين 2/2.

)285( اقتضاء العلم العمل للبغدادي 50/1، تكملة اإلكمال 172/1، اتريخ دمشق 77/43.
)286( اتريخ بغداد 70/3.

)287( سري أعالم النبالء 385/14.
)288( املصدر السابق 41/15.

)289( اتريخ بغداد 293/5.
)290( تذكرة احلفاظ للذهيب 219/2.

)291( هتذيب الكمال 612/26.
)292( املعجم الكبري 155/5.

)293( املصدر السابق 300/7.
)294( املصدر السابق 373/52.

)295( الفوائد الشهري ابلغيالنيات أليب بكر الشافعي 278/1.
)296( املعجم األوسط للطرباين 147/9.

)297( هتذيب التهذيب 237/11.
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)132( حيىي بن حممد بن أيب الصفرياء)298(.
)133( حيىي بن حممد بن صاعد، وهو آخر من حدث عن لوين ببغداد )299(.

)134( يوسف بن سعيد بن مسلم املصيصي)300(.

املبحث السابع: تواضعه لطلبة العلم وشغفهم ابلرواية عنه:
طال عمر اإلمام حممد بن سليمان، وطار ِصيته يف اآلفاق، وحرص طلبة العلم على الرواية عنه والنهل من علمه 
يف كل بلد ينزل به، وروي يف ذلك لطائف وعجائب من شغفهم ابلرواية عنه، وقد سبقت إشادة احلافظ ابن عقدة به، 

واببن اجلعد أبهنما أسند رجلني يف اإلسالم؛ نظراً جلمعهما الشيوخ من األمصار، وطول عمريهما.

وكما هو معلوم عند احملدثني أن احملدث بعد أن يتحمل عن مشاخيه بشىت الطرق، فإنه يؤدي أمانته ويسابق غريه 
لنيل دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملن يبلغ عنه ولو آية )301(، وأن يكسى البهاء والنضرة بتبليغ مقالته ملسو هيلع هللا ىلص )302(.

وإمامنا حممد بن سليمان لوين حدَّث وروى، ومل نعثر على السن الذي حدث فيه، فقد يكون مبكرًا جدًّا، وقد 
يكون متأخرًا كما أفادته رواية تلميذه علي بن رستم)303(، ويف النفس منها شيء، حيث إهنا تعتمد على أمر الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص له ابلكف عن التحديث مث اإلذن بعد زمن.
ومعلوم أن رؤية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبوصافه املعروفة حق، ولكن من املقرَّر أن الرؤى ليست مناطاً للتشريع ندابً إىل 

شيء أو امتناعاً عنه )304(.

ومن لطائف ما ذكر يف شغف تالمذته ابلرواية عنه ما روي عن تلميذه البارع ابن الباغندي)305(. حيث افتتح 
صالته ابلرواية عن لوين بدالً من البسملة والفاحتة، وكان رمحه هللا صاعقة يف احلفظ، قال اخلطيب البغدادي: مسعت 
هبة هللا بن احلسن الطربي يذكر أن الباغندي كان يسرد احلديث من حفظه، ويهزه مثل تالوة القرآن للسريع القراءة، 
قال: وكان يقول: حدثنا فالن، قال: حدثنا فالن، وحدثنا فالن، وهو حيرك رأسه حىت تسقط عمامته، مث قال اخلطيب: 
حدثين أمحد بن حممد العتيقي، قال: مسعت عمر بن أمحد الواعظ يقول: قام أبوبكر الباغندي ليصلي فكرب، مث قال: 

حدثنا حممد بن سليمان لوين، فسبَّحنا به، فقال: بسم هللا الرمحن الرحيم. احلمد هلل رب العاملني)306(.

)298( الكامل يف الضعفاء 276/4.
)299( األحاديث املختارة 244/2. هتذيب الكمال 299/25.

)300( هتذيب الكمال 430/32.
)301( هو حديث عبدهللا بن عمرو عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بلغوا عين ولو آية..إخل، أخرجه البخاري، أحاديث األنبياء ابب ما ذكر عن بين إسرائيل حديث 3461.

)302( حديث زيد بن اثبت مسعت رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص: )نضَّر هللا امرءًا مسع منا حديثًا فحفظه حىت يبلغه( أخرجه أبو داود يف سننه كتاب العلم، ابب فضل نشر 
العلم )3660( وصححه.

)303( قال: مسعت لويًنا يقول: »حدثت ويل مخسون سنة، فرأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال يل: اي حممد ما آن لك أن حتدث، فأمسكت حىت سبعني سنة، فرأيت 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال يل: اي حممد حدث، فقد آن لك أن حتدث« هتذيب الكمال 299/25.

)304( انظر يف ذلك مقدمة اإلمام الشاطيب يف كتابه املوافقات 114/1.
)305( هو اإلمام احلافظ الكبري حمدث العراق أبو بكر حممد بن سليمان بن احلارث األزدي الواسطي، قال ابن أيب خثيمة: ثقة كثري احلديث، وقال اخلطيب: 

مل يثبت عندي من أمر الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، تويف عام )312( اتريخ بغداد 213/3، سري أعالم النبالء 386/14.
)306( اتريخ بغداد 211/3. سري أعالم النبالء 385/14.
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واإلمام لوين أُثِرت عنه وصااي وِحَكم لطلبة العلم تدعوهم للعمل به، منها ما ذكره ابن حيان يف طبقات احملدثني 
أبصبهان: حدثنا عبدالرمحن ) يعين بن حممد بن زيد (، قال: قال لوين: ال جتلس إىل من هو دونك يف العلم، واجلس 

إىل من هو أكرب منك يف العلم، فإنك تسمع منه الكلمة تعمل هبا )307(.

وكان رمحه هللا تعاىل - يتواضع لطلبة العلم حيث ينزل بعضهم عنده، ويستكثر من حديثه، ومن أولئك تلميذه 
جعفر بن حممد بن شريك)308(، أبو الفضل، وكان صاحب سنة، قال ابن حيان األنصاري: » حدثنا جعفر بن حممد 

ابن شريك، حيدث عن لوين، وذكر أنه نزل عليه، وخصه حبديث كثري «)309(.

وكان بعض طلبته يصرح مبكان التحديث، كما فعل اإلمام النسائي رمحه هللا: » أخربان حممد بن سليمان لوين 
ابملصيصة «)310(.

وبقيت يف نفوس حمبيه لوعة على فراقه، فكان حيىي بن حممد بن صاعد)311( آخر من حدث عن لوين ببغداد، 
ولعله من أواخر من حدث عنه مطلقاً، وهذا األمر جيعل له مزية العلو يف اإلسناد، فقد استملى النجاد عليه أَبَخرَة، 

فقال يوًما: حدثنا حممد بن سليمان لوين، فقال النجاد: اي أاب حممد ما بقي من حيدث عنه غريك، ودعا له )312(.

املبحث الثامن: جزء لوين:
هذا اجلزء املشهور كما قال احلافظ ابن حجر)313(، والذي يطلق عليه حديث املصيصي أو النسخة، رواه عن 
لوين أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن حيىي بن احلكم احلَزوَّري الثقفي)314(، ورواه عنه أبو جعفر، أمحد بن حممد ابن املرزابن 
األهبري)315(، وعنه الشيخ املعمر املسند أبو بكر، حممد بن أمحد ابن احلسن بن ماجه األهبري)316(، وعنه تكاثرت 
وتتابعت رواية جزء لوين، وختم به حديثه، وممن روى عنه هذا اجلزء أبو القاسم حممود بن عبدالكرمي بن علي بن فورجة، 
املتوىف سنة مخس وستني ومخسمائة، وهو آخر من مات من أصحاب أيب بكر بن ماجه، وختم به أحاديث لوين)317(.

ومنهم إمساعيل بن أيب زيد الصندوقي من أهل أصبهان، شيخ ذو طمرين، فقري حمتاج مستور مسع نسخة لوين 
من أيب بكر حممد بن أمحد بن ماجه األهبري)318(.

)307( طبقات احملدثني أبصبهان، البن حيان األنصاري 340/4.
)308( أبو الفضل تويف سنة 288 كان صاحب سنة تويل للسلطان فويل غسله أبو جعفر األخرم، طبقات احملدثني أبصبهان 344/3.

)309( طبقات احملدثني أبصبهان 344/3.
)310( سنن النسائي الصغرى )اجملتيب( 229/2، )81(، كتاب صفة الصالة ابب: موضع السجود.

)311( هو حيىي بن حممد بن صاعد بن كاتب، موىل أيب جعفر املنصور احلافظ اإلمام الثقة، ولد سنة 228، تذكرة احلفاظ للذهيب 241/2.
)312( اتريخ بغداد 292/5.

)313( هتذيب التهذيب 216/2.
)314( قال ابن ماكوال: وأما احلَزوَّري بعد احلاء زاي مفتوحة وواو مشددة فهو أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن حيىي بن احلكم بن احلزور الثقفي احلزوري يروى 

عن لوين ويعقوب الدورقي، روى عنه أمحد بن حممد بن املرزابن األهبري وغريه. اإلكمال البن ماكوال 32/3.
)315( األديـب املعمـر الصـدوق، مسـع جـزء لويـن مـن احلـزوري سـنة مخـس وثـالث مائـة، كان مـن فضـالء األدابء حـدث عنـه خلـق آخرهـم مـواًت أبوبكـر بـن 

ماجـه األهبـري، تـويف سـنة ثـالث وتسـعني وثـالث مائـة. سـري أعـالم النبـالء 555/16.
)316( ولد سنة ست ومثانني وثالمثائة، ومسع جزء لوين من أيب جعفر بن املرزابن، وتفرد بلعق، مات سنة إحدى ومثانني وأربع مائة عن بضع وتسعني سنة. 

سري أعالم النبالء 581/18.
)317( تكملة اإلكمال 507/4. 

)318( التحبري يف املعجم الكبري للسمعاين 115/1. )وذو ِطْمرين( بكسر مث سكون ثوبني َخِلَقنْي. انظر: اتج العروس. 
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ومنهم أبو مسلم حبيب بن وكيع احليناانابذي من أهل أصبهان من بيت احلديث وأهله، مسع أاب بكر حممد بن 
أمحد بن احلسن بن ماجه األهبري، ومسع منه السمعاين جزء لوين)319(.

ومنهم الشيخة أم الفتوح، رابعة بنت أيب معمر بن أمحد اللبناين، من أهل أصبهان، مسعت أاب بكر األهبري، ومسع 
منها السمعاين جزء لوين، وتوفيت ليلة اجلمعة الرابع من حمرم سنة أربع وثالثني ومخسمائة )320(.

ومن أشهر رواة هذا اجلزء عن اإلمام األهبري حفيدة أبو عبدهللا عبداجلبار بن احلسني بن حممد بن أمحد بن حممد 
بن احلسني بن ماجه األهبري، من أهل أصبهان ) من أوالد احملدثني، ومسع منه السمعاين جزء لوين ()321(.

وقرأ هذا اجلزء أيضاً السمعاين على أيب سعد الكرجي القاضي سليمان ابن حممد بن احلسني)322(، يف داره 
ابلكرج بروايته عن ابن ماجه )323(.

وكما توافرت مهم طلبه العلم على روايته توافرت مهمهم على إحلاق أمسائهم ابجلزء، ومنهم زيد بن حيىي البيع)324(.

وقد طبع هذا اجلزء ابسم حديث املصيصي، دون ذكر للنسخة املعتمدة يف إخراج الكتاب وليس عليه من اجلهد 
إال احلكم من الصحة واحلسن والضعف هناية كل حديث، ويقع يف مائة وعشرين حديثًا. وطبع طبعة أخرى ابسم ) جزء 
فيه من حديث لوين ( بتحقيق أيب بالل غنيم بن عباس بن غنيم، إصدار مكتبة الرشد، الرايض، عام 1419ه، وقد 
بنيَّ احملقق النسخ املعتمدة وذكر السماعات الكثرة املْثبتة، واجلزء عبارة عن مروايت لإلمام ) لوين (، متعلقة مبوضوعات 
خمتلفة، وهو جزء عاٍل يف سنده، وفيه أحاديُث مرفوعٌة وآاثٌر موقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعني، دون أي 

ترتيب مقصود أو التزام ابلصحة.  

املبحث التاسع: وفاته:  
سبق احلديث عن لوين أنه من املعمرين، وكان عمره حني قدم بغداد آخر مرة ثالث عشر ومائة 113 سنة، 
يصة )325(، وكان يتنقل بينها وبني أََذنة )326(، ويف آخر حياته غضب  وذلك عام 240 ه، وبعد ذلك عاد إىل املصِّ
من أبنائه فانتقل من املصيصة إىل أذنة، وبقى فيها إىل أن مات يف سنة 246ه، على الصحيح، وعليه فيكون عمره 

حينذاك 119 سنة. 

)319( املصدر السابق 259/1. 
)320( املصدر السابق 407/1.

)321( املصدر السابق 420/1. 
)322( ابن حممد القصاري املعروف ابلكايف، من أهل الكرج ويل القضاء به، وتفقه أبصبهان، وبرز يف الفقه واألصول واملناظرة، وكان غزير الفضل، ولد 

عام 460، وتويف ابلكرج عام 538، التحبري يف املعجم الكبري 312/1. 
)323( املصدر السابق 312/1.. 

)324( انظر: املغين يف الضعفاء للذهيب 248/1. وهو زيد بن حيىي البيع بغدادي متأخر، تفرد أبشياء، مات سنة )602( وعمره 73 سنة، لسان 
امليزان 512/2. 

)325( سبق ضبطها وذكر وصفها يف مبحث امسه ونسبه، ص9. 
)326( سبق ضبطها وذكر وصفها يف ص8.
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وكان رمحه هللا طوال عمره مستمتًعا حبواسه وقواه ما عدا املشي، حيث كان ال ينقطع عن جمالس احلديث، بل 
كان حيمل بني أربعة رجال يف ِمـَحفَّة )327(.

وقد ذكر يف اتريخ وفاته أقوال أخرى منها ما أورده ابن زبر الرّبعي يف وفيات سنة 242، قال: وفيها تويف حممد 
بن سليمان لوين)328(، غري أنه ذكر بعد ذلك وفاته سنة 246)329(.

ووافقه على ذلك الذهيب يف السري يف هناية ترمجته ألمحد بن أيب احلواري، ويف اتريخ اإلسالم)330(. وقد محل - رمحه 
هللا - يف ُطْن)331( من أذنة إىل املصيصة وهبا أوالده، وفيها دفن، وكان ممن صلى عليه أبو جعفر حممد بن علي الـُمّرِي 
الطائفي، وذكر يف وفاته قوالً آخر، مىت مات سنة مخس وأربعني ومائتني ابلثغر وكنت ممن صلى عليه )332(، رمحه هللا 

وأسكنه فسيح جناته. 

ولطول عمره - رمحه هللا - دخل يف مضمار من ذكروا يف السابق والالحق من الرواة، ففي ترمجة حممد بن جابر 
بن سيار اليمامي)333(. قال اخلطيب: حدث عنه أيوب السختياين)334(، وحممد بن سليمان لوين، وبني وفاتيهما مائة 

ومخس عشرة، وقيل: وأربع عشرة سنة )335(.

وكذا يف ترمجة الربيع بن بدر التميمي األعرجي)336(، حدث عنه عبدهللا بن عون )337(، وحممد بن سليمان لوين، 
وبني وفاتيهما ست، وقيل: مخس وتسعون سنة )338(.

وقد ذكر اخلطيب البغدادي يف كتابه املاتع السابق والالحق عدًدا من الرواة بني وفاهتم ووفاة لوين سنني مديدة )339(.

الفصل الثاين: أثره يف احلديث وعلومه:
وبعد هذا التطواف بني كتب الرتاجم للوقوف على معامل حياة وشخصية اإلمام لوين، مسند اإلسالم، وصاحب 
العوايل، نسلط األضواء على آاثره يف احلديث وعلومه، ولعل عدم شهرته ابلتأليف كان وراء قلة املوارد واملادة اليت 

نود من خالهلا إبراز مدى جهوده يف احلديث وعلومه، مبا يتناسب مع مكانته اليت عرضنا هلا، وثناء ابن عقدة عليه
)327( اتريخ بغداد 295/5. واملَِحفَّة مركب كاهلودج إال أن اهلودج يقبب، واملَِحفَّة ال تـَُقبَّْب، قال ابن دريد: مسيت هبا ألن اخلشب حَيُفُّ ابلقاعد فيها 

أي حييط به من مجيع جوانبه، لسان العرب )49/9(، التمهيد البن عبدالرب 95/1.
)328( اتريخ مولد العلماء ووفياهتم 533/2.

)329( املصدر السابق 534/2.
)330( سري أعالم النبالء 94/12. وانظر: اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم حوادث سنة 246، ص438.

)331( تفيد معظم املصادر وقواميس اللغة أن الطُّْن يطلق على أمور كثرية يعنينا هنا منها ما حيمل، ومنها البساط، أو ما يتخذ لصد السباع مثل الزبية، 
ومثله القصب إذا مجع واختذ وطاًء. انظر: غريب احلديث للخطايب 548/1، لسان العرب )115/1(، )301/13(.

)332( اتريخ بغداد 295/5، هتذيب الكمال 299/25.
)333( احلنفي، أبو عبدهللا، صدوق، ذهبت كتبه فساء حفظه وعمي فصار يلقن، مات بعد املائة والسبعني. التقريب ص471.
)334( هو أيوب بن أيب متيمة، كيسان السختياين، أبو بكر، ثقة ثبت حجة مات سنة إحدى وثالثني ومائة. التقريب ص117.

)335( السابق والالحق ص316. هتذيب الكمال 568/24.
)336( هو الربيع بن بدر بن عمرو بن جرار التميمي السعدي، أبو العالء، يلقب ُعَليـَْلة، مرتوك، مات سنة 278، التقريب ص206.

)337( هو عبدهللا بن عون بن أرطبان، ثقة ثبت فاضل، مات سنة 156، التقريب ص317.
)338( السابق والالحق ص199. هتذيب الكمال 65/9.

)339( انظر السابق والالحق ص22.
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جبمعه شيوخ األمصار مع طول العمر، فاستحق أن يوصف مبسند اإلسالم، وقد يفسر لنا ذلك انصرافه الكلي إىل 
التحديث واإلمالء واإلفتاء إىل آخر أايم حياته، دون النظر إىل عامل التأليف الذي حيفظ لألئمة علمهم وجهودهم، 
وكم من إمام ذاع ِصيَته، وطبقت شهرته اآلفاق، ال نكاد جند له جهوًدا يف بطون الكتب، وقد يكون التقصري من 
طلبة وأتباع اإلمام، كما حصل لألوزاعي، وابن أيب ذئب وسوامها الكثري ممن ضاع علمه. أو دفنت كتبه أبمره كما فعل 
الذهلي وابن املبارك وسوامها )340(، غري أنه حسبنا أن نـَُعرِّف بَعَلٍم من أعالم اإلسالم أهل السنة يف فرتة مبكرة، وهي 

ما بني بداايت القرن الثاين ومنتصف القرن الثالث الذهيب.

مث وقعت له على تعقيبني خطريين بعد أن نقل إليه كالم عن اإلمام احلافظ سفيان الثوري يف اخلوف من 
التحديث حيث قال: ) وددت أين أجنو من هذا األمر كفافًا، ال عليَّ وال يل ( )341(.

فعقب لوين بقوله: ) وهللا الذي ال إله إال هو وددت أين ال أاثب منه حبرف، وال أعتب منه على حرف (، وقال 
أيًضا: ) ُأَخيَّ وددت أنه ذهب مسعي وبصري وما عليَّ منه شيء ( )342(. 

ومن نقول أخرى يتبنيَّ أن الثوري - رمحه هللا - كان جزًعا )343( من املوت، وكان خياف من تركة احلديث، ومحله 
الثقيل أال يكون أداه، وهذا من شدة الورع والتقوى، فقد نقل عنه ابن مهدي قوله: ما بلغين عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديث 
قط إال عملت به، ولو مرة )344(، وقال: ليس طلب احلديث من عدة املوت، لكنه علة يتشاغل به الرجل. فعلق الذهيب 

- رمحه هللا - بقوله: يقول هذا مع قوله للخرييب: ليس شيء أنفع للناس من احلديث)345( !!

ونقل عنه أبو داود قوله: ما أخاف على شيء يدخلين النار إال احلديث.

وقال أيًضا: وودت أين قرأت القرآن، ووقفت عنده مل أجتاوزه إىل غريه.

وقال أيًضا: ووددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غًدا عن كل حديث رويته: أيش أردت 
به؟ قال حيىي القطان: كان الثوري قد غلبه شهوة احلديث، ما أخاف عليه إال من احلديث.

قال الذهيب معلًقا: ) حبُّ ذات احلديث، والعمل به هلل مطلوب من زاد املعاد، وحبُّ روايته، وعواليه، والتكثري مبعرفته، 
وفهمه مذموم خَمُوف، فهو الذي خاف منه سفيان والقطان، وأهل املراقبة، فإن كثريًا من ذلك وابل على احملدث ()346(.

أقول: ولعل قول لوين السابق وخوفه من نوع هذا اخلوف خاصة مع طول عمره وكثرة حديثه، وعواليه إىل آخر 
عمره، ولعله تقلل من غري الرواية ألجل ذلك. وهللا تعاىل أعلم.

وهذا أوان عرض ما حتصل لنا من آاثر، وجهود هلذا العلم حسبما أسعفتنا به املصادر.
)340( أسوق ذلك فقد يكون سبًبا يف قلة تعرضه للجرح والتعديل، أو اخلوض يف فنون احلديث املختلفة.

)341( سري أعالم النبالء )255/7(.
)342( طبقات احملدثني أبصبهان البن حيان 134/2.

)343( وله يف ذلك قصة عجيبة عند احتضاره. انظر: السري 250/7.
)344( املصدر السابق 242/7.
)345( املصدر السابق 255/7.

)346( املصدر السابق 255/7، 256.
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املبحث األول: شرحه للمجمل، وبيانه للمبهمات والغريب يف ألفاظ احلديث:
1- شرحه للمجمل:

ساق أبو جعفر احلزوري راوي حديث املصيصي حديثًا يف الرخصة يف الصالة يف الرحال وقت املطر، مث ساق 
بعده حديثًا آخر فيه الدليل على هذه الرخصة، مث نصَّ على موضع الرخصة من احلديث. فقال احلزوري: حدثنا لوين، 
ثنا انصح أبو العالء موىل بين هاشم، عن عمار بن أيب عمار موىل بين هاشم، قال: مررت بعبدالرمحن بن مسرة يف يوم 
مطري وهو ُيَسيِّل املاء يف هنر أم عبدهللا فقلت له: ُتَسيِّل املاء يف هنر أم عبدهللا، وتدع أن أتيت اجلمعة، قال: فقال: إن 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رخص لنا إذا كان مطر وابل أن نصلي يف الرحال)347(.

مث ساق احلزوري بعده َحديثاً مفسًرا هلذا احلديث.

فقال: حدثنا لوين، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد، وانفع، عن ابن عمر � 
قال: »كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان يوم غيم ومطر أذن وأقام، مث قال: الصالة يف الرحال «)348(.

ر للرخصة  قال أبو جعفر لوين: ) هذه الرخصة اليت قال يف آخره ( )349(. أي أن حديث ابن عمر فيه بيان ُمَفسِّ
اجململة يف حديث عمار بن أيب عمار السابق.

2- بيانه للمبهم يف املتون:

ساق احلزوري حديثًا عن شيخه لوين فقال: حدثنا لوين، ثنا الوليد ابن أيب ثور، عن مساك، عن عبدهللا بن عمرية 
اخلزاعي، عن أيب الطفيل، قال: ال تسبوه. قال أبو جعفر: - يـَْعيِن لويناً - إنا كان قبل هذا احلديث ذكر ماعز)350(.

املعىن ابلنهي عن سبه مبهم فناسب أن يعقب لوين رمحه هللا أبن املقصود ابلنهي عن سبه هو ماعز الذي ذكر 
يف حديث قبل هذا.

وقـد جـاء البيـان أكثـر وضوحـاً يف الروايـة املذكـورة عنـد الطـرباين يف املعجـم الكبـري حيـث قـال: وعـن أيب الطفيـل 
أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: » ال تسـبوه « يعـين ماعـز بـن مالـك)351(.

3- بيانه املفصل للفظة غريبة يف احلديث:
 قال: رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص على عبدالرمحن بن عوف  حدثنا لوين، ثنا محاد بن زيد، عن اثبت، عن أنس بن مالك

) 347( أخرجه أمحد يف مسنده 226/34، حديث )20620(، وابن خزمية )1862(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال الذهيب يف التلخيص: ضعفه 
النسائي يعين انصح أبو العالء وقال البخاري منكر احلديث 431/1، وأورده اهليثمي يف زوائده 194/2 من طريق عمار بن أيب عمار به مبثله، ويشهد 

لرتك اجلمعة لعذر حديث ابن عباس عند البخاري )901( ومسلم )699(.
)348( أخرجه البخاري يف كتاب األذان ابب مبن يبدأ يف الكتاب حديث 606. ومسلم يف كتاب صالة املسافرين ابب الصالة يف الرحال يف املطر 

حديث 697 كالمها من طريق ابن عمر به بنحوه.
)349( حديث املصيصي، حديث رقم 77، 78، ص89.

)350( حديث املصيصي 92/1.
)351( املعجم الكبري 325/22.
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صفرة، فقال: ما هذا ؟ قال: اي رسول هللا إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » ابرك هللا 
لك فيها، أَْوملْ ولو بشاة «)352(.

قال لوين مبيناً معىن النواة: ) األوقيَّة )353( أربعون، والنش عشرون، والنواة وزن مخسة دراهم ( )354(. وهذا الذي 
ذكره لوين رمحه هللا وافق ما ذكره قبله العلماء ومنهم جماهد فقد نقل األزهري قول أيب عبيد يف شرح احلديث قال: 

حدثين حيىي بن سعيد عن سفيان عن منصور عن جماهد قال: األوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة مخسة )355(.

4- تفسريه الثلغ ابلشدخ:

قال لوين، حدثتنا صخرة بنت حبيب الرقاشي، عن جدهتا أم عوانة أهنا وجدت عند عائشة امرأة دخلت عليها 
فقالت: إن يتيماً يف حجري، وأنه يؤذيين وأان أكره أن أضربه، فقلت: أثلغيه كما يثلغ األفعى فإن اليتيم أحق ابلثلغ 

من األفعى)356(.

قال أبو جعفر: الثلغ الشدخ )357(.

5- تفسريه العزمة ابلواجب:

قال لوين، ثنا محاد بن زيد وابن ُعَليَّة مجيعاً، عن عبداحلميد، عن عبدهللا بن احلارث، عن ابن عباس �.

قال محاد: خطبنا يف يوم مجعة ابن عباس � يف يوم ذي َردٍْغ )358(، وقاال مجيعاً يف احلديث: فإن املؤذن إذا 
بلغ حي على الصالة قال: اندي الصالة يف الرحال فأنكر ذلك بعض القوم، فقال: قد فعله خري مين، إهنا عزمة، إين 

كرهت أن ُأْحرَِجُكْم )359(.

وقال ابن ُعَليَّة: يف احلديث: متشون يف الطني والوحل.

قول ابن عباس العزمة، العزمة: الواجب)360(.

)352( أخرجه البخاري يف النكاح ابب كيف يدعى للمتزوج )4860( ومسلم يف النكاح ابب الصداق )1427( من طرق عن محاد بن زيد به مبثله.
)353( األوقية: ابلتشديد أربعون درمهاً وهي أفعولة من )الوقاية( وهي معيار للوزن خيتلف مقدارها شرعاً ابختالف املوزون، فاألوقية من غري الذهب والفضة 

أربعون درمهاً، انظر: معجم لغة الفقهاء 97/1، املغرب يف ترتيب املعرب. 384/5.
والنَّش ابلفتح نصف األوقية، قال ابن األعرايب: وَنشُّ الدرهم والرَّغيف: نصفه، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري298/9. والنـَّواة: َقْدُر مخسة دراهم، 

انظر: طلبة الطلبة95/2.
)354( حديث املصيصي، رقم 80، ص92.

)355( هتذيب اللغة 239/5.
)356( أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب )العيال( 835/2 من طريق أيب قتيبة عن الرقاشية به مبثله.

)357( حديث املصيصي، رقم 45، ص36. والثَـّْلُغ: َهْشُم الراس، يقال: ثـََلْغُت رأسه: إذا َشَدْخُته، انظر: الُعَباب الزاخر للصاغاين 340/1.
)358( الرََّدَغُة ابلتحريك: املاء والطني والوحل الشديد، وكذلك الرَّْدَغُة ابلتسكني، الصحاح يف اللغة للجوهري 250/1.

)359( أخرجه البخاري يف األذان حديث 668 من طريق عبدهللا بن عبدالوهاب به مبثله.
)360( حديث املصيصي، رقم 76، ص88.
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املبحث الثاين: معرفته ابلبلدان وما يتعلق هبا من أحكام ونقله عن مشاخيه بلدان وأعمال احملدثني:
1- معرفته ابلبلدان وما يتعلق هبا من أحكام:

حدثنا لوين، ثنا يوسف بن عطية الصفار، عن أيب سنان عن الضحاك ابن عرزب، عن أيب هريرة  قال: » من 
مات يف بيت املقدس فكأان مات يف السماء «)361(.

قال أبو جعفر: ) ليس يعين بيت املقدس نفسه، إنا يعين املوضع الذي فيه بيت املقدس، قال: وحرمة مكة أفضل 
من حرمة بيت املقدس ( )362(.

وهنا جند أن لويًنا - رمحه هللا - يفيدان أبن مراد أيب هريرة حرم املقدس وليس فقط املسجد األقصى، كما هو 
راجح عند العلماء من أن أجر الصالة يف مكة داخل حرمها يقدر وليس املقصود حميط املسجد احلرام احمليط ابلكعبة.

كما يعقب - رمحه هللا - مبا تقرر شرعاً من عظم حق حرم مكة على حرمي املدينة وبيت املقدس.

2- اهتمامه ابلنقل عن مشاخيه أخبار احملدثني، النسبة، ومكان التحديث، وماذا توىل؟: 

ساق اخلطيب سنده إىل لوين، قال: مسعت أاب نعيم احلافظ يقول: عبدهللا بن حممد األشقر، أبو القاسم بغدادي، 
حدث أبصبهان، وكان إليه قضاء الكرخ )363(.

املبحث الثالث: توثيقه للرواة:
لإلمام حممد بن سليمان مشاركات ليست من الكثرة مبكان يف جمال اجلرح والتعديل، ننقل منها ما أسعفتنا به 

املصادر املتاحة، وممن تكلم عليهم:

)1( حممد بن اثبت العبدي، أبو عبدهللا البصري.

قال ابن حجر: قال حممد بن سليمان لوين والعجلي: ثقة )364(.

ومن استقراء أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه تبني أنه أقل من ذلك، قال الدوري عن ابن معني: ليس بشيء، وقال 
أبو حامت: ليس ابملتني يكتب حديثه، وقال البخاري: خيالف يف بعض حديثه، وقال النسائي: ليس به أبس، وقال مرة: 

ليس ابلقوي، وقال ابن عدي عامة أحاديثه مما ال يتابع عليه )365(. وقال ابن حجر: صدوق لني)366(.
)361( أخرجه احلسن البصري يف فضائل مكة والسكن فيها ص38 وفيه ومن مات ابحلرم فكأنا مات يف السماء الرابعة. وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ 
مدينة دمشق 302/47 وأبو نعيم األصبهاين يف اتريخ أصبهان 146/2، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد 319/2 واملتقي اهلندي يف كنز العمال 129/12، 

والعجلوين يف كشف اخلفاء 371/2 به مبثله، وعزوه مجيعاً إىل البزار وفيه يوسف بن عطيه البصري ضعيف.
)362( حديث املصيصي، رقم 81، ص92.

)363( اتريخ بغداد 117/10. الَكرْْخ ابلفتح مث السكون وخاء معجمة، كلمة نبطية: يقولوك كرخُت املاء إىل موضع كذا: إذا مجعته وهي حمّلة ببغداد 
أهلها كلهم شيعة إمامية ال يوجد فيهم سينِّ البتة. معجم البلدان 447/4، 448.

)364( الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي 45/3، هتذيب التهذيب 74/9.
)365( املصدر السابق.

)366( التقريب ص471.
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ولعل ما ذكره صاحب التحرير أقرب للصواب وأنه ضعيف يعترب به يف املتابعات والشواهد)367(. وهنا جند أن 
ُلويناً قد تساهل يف توثيق هذا الراوي.

)2( حممد بن حمبب بن إسحاق القرشي، أبو مهام الدالل، صاحب الدقيق:

قال ابن حجر: قال احلاكم والبغوي: ثنا عنه حممد بن سليمان لوين حبديث، مث قال: مل يسنده إال أبو مهام 
وحده، وهو ثبت)368(.

ومن متابعة أقوال األئمة يتبني أن قول لوين صواب.

قال أبو حامت: صدوق ثقة يف احلديث، وقال أبو داود: ثقة. وقال احلاكم: ثقة من البصريني. وقال مسلمة بن 
قاسم: ثقة معروف)369(.

وقال ابن حجر: ثقة من العاشرة )370(.

ووافقه صاحبا التحرير)371(.

:)372( ْ )3( ثناؤه على عمار بن ُرَزيق الضَّيبِّ

، وكان أبو األحوص من أشد الناس له إعظاماً (. قال لوين: ) هو ابن عم عبدهللا بن شربمة من ولد ضرار الضيبِّ

ونقل قول شيخه أيب أمحد الزبريي عنه: قال: ) قال يل أبوأمحد: لو اختلفت إىل عمار بن ُرزيق لكفاك أهل 
الدنيا ()373(.

قال ابن حجر: ال أبس به )374(، وخالفه صاحبا التحرير، فقاال: بل ثقة، وثقه أمحد وابن املديين وابن معني وأبو زرعة 
وزاد أمحد: وكان من األثبات)375(.

املبحث الرابع: معرفته ابأللقاب:
ساق احلزوري احلديث التاسع واألربعني عن شيخه لوين قال: حدثنا لوين، ثنا معاوية الضال رجل من قريش 

ضل يف طريق مكة فسمي ضاالً )376(

)367( حترير تقريب التهذيب للدكتور بشار معروف، والشيخ شعيب األرانؤوط 220/3.
)368( هتذيب التهذيب 379/9.
)369( هتذيب التهذيب 379/9.
)370( هتذيب التهذيب ص505.

)371( حترير تقريب التهذيب 313/3.
)372( هو عمار بن رزيق الضيب التميمي، أبواألحوص الكويف، قال ابن معني وأبو زرعة: ثقة، وقال النسائي وأبو حامت: ال أبس به. هتذيب التهذيب 190/21.

)373( هتذيب الكمال 190/21، الكاشف للذهيب 50/2، هتذيب التهذيب 350/7.
)374( التقريب ص407.

)375( حترير التقريب 58/3.
)376( حديث املصيصي 65/1.
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وامللقب ابلضال هو معاوية بن عبدالكرمي البصري، روى عن احلسن البصري، وكان عبدالغين احلافظ يقول: 
الضال، وإنا ضل يف طريق مكة، وعبدهللا بن حممد  قبيحان: معاوية بن عبدالكرمي  لقبان  لزمهما  رجالن جليالن 

الضعيف، وإنا كان ضعيفاً يف جسمه ال يف حديثه )377(.

املبحث اخلامس: مشاركته يف الكىن:
روح بن مسافر، أبو بشر الكويف، وقيل: البصري)378(، يروي عن أيب إسحاق ومحاد ابن أيب سليمان، واألعمش، 

كناه لوين أاب املعطل)379(.

املبحث السادس: معرفته بقراابت الرواة:
عمار بن رزيق الضيب التميمي، أبو األحوص)380(.

قال ابن حجر: وقال لوين: هو ابن عم عبدهللا بن شربمة، من ولد ضرار الضيب، وكان أبو األحوص يعظمه )381(.

واإلمام لوين هنا مل يكتف ببيان القرابة فقط، وإنا بـنيَّ النسب، ولد ضرار الضيب، وزاد ثناء مجيالً عليه من تعظيم 
أيب األحوص له.

املبحث السابع: مشاركته يف صيغ األداء والتحمل:
1- قوله أبن: كتب إيلَّ وحدثين سواء. 

ساق احلافظ اخلطيب البغدادي سنده إىل لوين، ونقل عنه قواًل يف عدم وجود فرق بني قول احملدث ) كتب 
إيلَّ، وحدثين ( وقد استدل - رمحه هللا - إىل ما ذهب إليه أبن ُكُتَب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أصبحت ديناً يدان هبا، وكذا أبوبكر 

وعمر � واخللفاء الراشدون، وكتب القضاة، وهذه حجة قوية، واستدالل ابرع.

قال اخلطيب: أخربين أمحد بن علي البادا قال: أان خملد بن جعفر إجازة، قال: قال لنا أبو حفص عمر بن 
احلسن، قال لوين: ) كتب إيلَّ وحدثين واحد، وإن كتب النيب وآله قد صارت ديناً يدان هبا، والعمل هبا الزم للخلق، 
وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغريمها من اخللفاء الراشدون، فهو معمول به، ومن ذلك كتاب القاضي إىل القاضي 

حيكم به، ويعمل به ( )382(.

وكان اخلطيب قد ساق قول لوين ضمن أقوال عدد من علماء احملدثني ذهبوا إىل أن قول احملدث: كتب إيلَّ 
فالن، وقوله حدثين سواء من حيث قوة طريقة التحمل وسالمتها، فقال: وذهب غري واحد من علماء احملدثني إىل أن 

قول ثنا يف الرواية عن املكاتبة جائز.
)377( كشف النقاب عن األمساء واأللقاب 305/1 البن اجلوزي، وانظر: نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر )435/1(.

)378( قال أبو زرعة: ضعيف وقال أمحد: مرتوك احلديث، اجلرح والتعديل 496/3.
)379( الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي 289/1.

)380( الكويف، قال ابن حجر: ال أبس به، التقريب ص407.
)381( هتذيب التهذيب 350/7.

)382( الكفاية للخطيب البغدادي ص491.



72

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                                العدد 72                

واحتج اخلطيب رمحه هللا ملن ذهبوا هذا املذهب مبا ساقه بسنده عن بعض أهل العلم قال: ) وأما الكتاب من 
احملدث إىل آخر أبحاديث يذكر أهنا أحاديثه مسعها من فالن كما رمسها يف الكتاب، فإن املكاتب ال خيلو من أن 
يكون على يقني من أن احملدث كتب هبا إليه، أو يكون شاكًّا فيه، فإن كان شاكًّا فيه مل جيز له روايته عنه، وإن كان 
متيقًنا له، فهو ومساعه اإلقرار منه سواء، ألن الغرض من القول ابللسان فيما تقع به العبارة فيه ابللفظ، إنا هو تعبري 
اللسان عن ضمري أبي سبب كانت من أسباب العبارة، إما بكتاب أو إبشارة، وإما بغري ذلك، مما يقوم مقامه، فإن 
ذلك سواء. فقد روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما يدل على أنه أقام اإلشارة مقام القول يف ابب العبارة، وهو حديث الرجل الذي 
أخربه أن عليه عتق رقبة، وأحضر جاريته، وقال: إهنا أعجمية، فقال هلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص: أين ربك؟ فأشارت إىل السماء، 

قال: من أان؟ قالت: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: أعتقها ()383(.

وكان قبل ذلك قد ساق مذهب من قدموا وأحبوا قول: كتب إيلَّ فالن، حدثنا فالن، وقال: وهذا هو مذهب 
أهل الورع والنزاهة، والتحري يف الرواية، وكان مجاعة من السلف يفعلونه.

2- حتديثه ابإلمالء:

قال اإلمام عبدهللا بن أمحد بن حنبل: حدثنا حممد بن سليمان لوين أماله علينا إمالًء، ان سفيان عن سهيل بن 
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  قال: قيل اي رسول هللا: هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة. فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب)384(... إخل الطويل)385(.

فقول اإلمام عبدهللا بن أمحد بن حنبل رمحه أماله علينا إمالء فيه أتكيد لصيغة التحديث ابإلمالء، وفيه من 
الدِّقة والتحري، ما جيعل األصل الذي يكتبه طلبة العلم أقوى وأثبت من طرائق التحمل األخرى وال شك أن التصريح 

هبذه الصيغة يزيد من مكانة ) ُلَوْين ( احلديثية وتلميذه عبدهللا ابن أمحد رمحهما هللا.

املبحث الثامن: إشارته إىل املتابعات يف األسانيد:
قال احلزوري: حدثنا لوين، قال: حدثنا حديج بن معاوية بن حديج اجلعفي، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن 
عازب  قال: ) ملا قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينة صلَّى حنو بيت املقدس مخسة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً، فجعل رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقلب وجهه يف السماء، وكان حيب أن يصلي حنو الكعبة، فأنزل هللا - تبارك وتعاىل: ﴿ َقْد نـََرٰى تـََقلَُّب َوْجِهَك 
يف السََّماِء ۖ فـََلنـَُولِّيـَنََّك ِقبـَْلًة تـَْرَضاَها ۚ فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ۚ َوَحْيُث َما ُكنـُْتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ۗ َوِإنَّ 
ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن ﴿144﴾﴾)386( وقد كان مات انس   ُ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَيـَْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّْم ۗ َوَما اللَّ
على القبلة األوىل وقتلوا، فلم يكونوا يدرون ما أمرهم، وقالت اليهود، ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها؟ فأنزل هللا

)383( الكفاية ص 489 إىل ص492. واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده 464/29 )17945( إبسناد حسن عن الشريد بن سويد الثقفي، وأخرجه 
الدارمي )2348( والنسائي 252/6، وابن حبان )189( والبيهقي 388/7 أبسانيد به مبثله، ويف الباب عن أيب هريرة عند أمحد 285/13 )7906(.

)384( إسناده حسن فيه سهيل بن أيب صاحل، صدوق، روى له البخاري مقروانً واحلديث صحيح أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق 2279/4 
حديث رقم )2968(.

)385( السنة لعبدهللا بن أمحد بن حنبل 232/1 بتحقيق الدكتور حممد بن سعيد القحطاين.
)386( سورة البقرة: آية 144.
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عز وجل: ﴿ َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـَْلَة الَّيِت ُكْنَت َعَليـَْها ِإالَّ لِنـَْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ممَّْن يـَنـَْقِلُب َعَلٰى َعِقبـَْيِه ۚ َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ 
ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ۚ ِإنَّ اللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم ﴿143﴾﴾)387(. ُ ۗ َوَما َكاَن اللَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَّ

قال لوين: ) حدثنا به غري حديج أيضاً عن أيب إسحاق ()388(، وشيخ لوين حديج بن معاوية، قال عنه ابن حجر: 
صدوق خيطئ)389(. واألظهر من استقراء أقوال علماء اجلرح والتعديل أنه ضعيف يعترب به، فقد ضعفه أبو زرعة وأبو داود 
والنسائي، وابن سعد وابن ماكوال، وقال البخاري: يتكلمون يف بعض حديثه، وقال الدارقطين: يغلب عليه الوهم)390(. 
وقال ابن ِحبَّان يف اجملروحني: منكر احلديث، كثري الوهم على قلة روايته )391(. وقال أبو حامت: حمله الصدق، يف بعض 

حديثه صنعة، يكتب حديثه ) يعين لالعتبار يف الشواهد واملتابعات ( )392(.
ومن هنا نعلم سبب قول لوين _ رمحه هللا _ السابق وكأنه يشري إىل أن شيخه حديج حيتاج يف حديثه إىل 

متابعة، وهللا أعلم.
املبحث التاسع: تفسريه وشرحه للحديث ابلقرآن:

قال احلزوري: حدثين لوين، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب عبيد موىل عبدالرمحن، عن أيب هريرة �، 
قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: » لن يدخل أحدكم عمله اجلنة «، قالوا: وال أنت اي رسول هللا؟ قال: » وال أان، إال أن يتغمدين 

هللا برمحة وفضل «)393(.

ُ َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما أَتَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك  قال أبو جعفر لوين: فهذا احلديث نزل بعده: ﴿ لِيـَْغِفَر َلَك اللَّ
َويـَْهِدَيَك ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما ﴿2﴾﴾)394(، فذاك الذي تغمده هللا برمحته )395(.

وهذا تنبيه ابرع من اإلمام لوين بتفسري التغميد برمحة هللا مبا أوتيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من غفران مجيع الذنوب ما 
تقدم منها وما أتخر.

املبحث العاشر: مشاركته يف املسائل الفقهية:
نيب ملسو هيلع هللا ىلص: »أفطر  ال: قول ال وين، ق دالرمحن، عن ل ا عب ن هان: حدث قات احملدثني أبصب ال صاحب طب ق
يس الصوم من الطعام ا « )397( وقول عمر: ل ه نيب ملسو هيلع هللا ىلص: » ما مل خيرق احلاجم واحملجوم « )396( مثل قول ال

)387( سورة البقرة: آية 143.
)688( حديث املصيصي ص93، حديث رقم )83(.

)389( التقريب ص254.
)389( حترير التقريب 256/1.

)390( اجملروحني 271/1.
)391( اجلرح والتعديل 310/3.

)393( حديث املصيصي رقم 65، ص78، واحلديث أخرجه البخاري )5673( كتاب املرض، ابب: املريض املوت، ويف الرقاق حديث )6463(، كتاب: 
الرقاق، ابب: القصد واملداومة على العمل. ومسلم 2269/4 )2816( كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، ابب )لن يدخل اجلنة أحد بعمله(.

)394( الفتح: آية 2.
)395( حديث املصيصي، ص78 رقم )65(.

)396( أخرجه ابن حبان يف صحيحه 301/8، إبسناده عن ثوابن موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو صحيح على شرط البخاري، كما أخرجه ابن خزمية )1962( 
والطحاوي 99/2 به مبثله، واحلاكم 427/1 وصححه ووافقه الذهيب.

)397( جزء من حديث رواه أبو عبيده بن اجلراح �، وفيه: والصوم ُجنَّة ما مل خيرقها، وإسناده حسن، أخرجه أمحد يف مسنده 1690، 1700، 1701. 
من طرق به مبثله، وأيب يعلى املوصلي يف مسنده 180/2 )878(، واحلاكم يف مستدركه 265/3، واهليثمي يف جممع الزوائد 300/2.
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 والشراب)398(، وقول سعيد بن املسيب: إذا قبل امرأته فإنه ينقص من صومه وال يفطر)399(.

قيل للوين: هذه العوارض ؟ قال: هذه العوارض)400(.

والذي يفهم مما ذهب إليه لوين هو ما حفظه ابن حجر عن الصحابة والتابعني، وعامة أهل العلم أنه ال يفطر 
أحد ابحلجامة )401(، وكان البخاري - رمحه هللا - قد ساق عدداً من األحاديث يف فطر احلاجم واحملجوم، ويف جواز 
احلجامة للصائم، ليدلل على أن تركها احتياطاً أوىل؛ لئال يتعرض احلاجم واحملجوم لإلفطار ألمرين: األول: ألنه ال أيمن 

وصول شيء من الدم إىل جوفه حال املص، والثاين: ألنه ال أيمن ضعف قوته خبروج الدم فيؤول أمره لإلفطار)402(.

وكأن لويناً يرى أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » أفطر احلاجم واحملجوم «، يعين تعرضا لإلفطار)403(، ومل يفطرا حقيقة، وقاس رمحه 
هللا هذا املفهوم على أقوال أخرى للرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وعمر �، وابن املسيب رمحه هللا؛ ولذا ملا سئل أن هذا من العوارض 

اليت قد تسبب أموراً أخرى قال: نعم، وهللا أعلم.

املبحث احلادي عشر: مشاركته يف بيان العلل:
كان اإلمام لوين - رمحه هللا - من العلماء الذين أسهموا يف بيان علل األحاديث، وذكر ما يطرأ على املتون 

واألسانيد مما مينع قبوهلا، أو التوقف يف ذلك حىت تتضح األمور.

وقد نقل عن مشاخيه مواقف تدل على إنكارهم لبعض الرواايت، أو التعجب من روايتها، ومن ذلك:

ما حكاه أمحد بن احلسن الرتمذي أنه ذكر حديثاً يف اجلمعة ألمحد ابن حنبل، فقال: استغفر ربك، استغفر 
ربك)404(.

وهذا احلديث هو قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: » اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله «. 

قال اإلمام املزي يف ترمجة ُمعارك بن عباد القيسي)405(: روى له الرتمذي حديثاً واحداً عن عبدهللا بن سعيد 
املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »  اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله «)406(.

وله شاهد من حديث حممد بن جابر، عن أيوب، عن أيب قالبة، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: » اجلمعة على من 
آواه الليل «.

)398( أخرجه ابن أيب شيبة 272/2، رقم )8882( وتكملته. )وحده ولكن من الكذب والباطل واللغو واحللف(.
)399( أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه، ابب مباشرة الصائم 188/4.

)400( طبقات احملدثني أبصبهان 168/4، والعوارض مجع عارضة، وهي احملنة املعرتضة أي: النازلة، والعوارض إما مساوية وهي ما ال يكون الختيار العبد فيه 
مدخل على معىن أنه انزل من السماء، كالصغر واجلنون والنوم، والعوارض املكتسبة هي اليت يكون لكسب العباد مدخل فيها مبباشرة األسباب كالسكر أو 

ابلتباعد عن املزيل كاجلهل، التعريفات للجرجاين ص159، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 529/1.
)401( فتح الباري 177/4.

)402( انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 173/4- 178، كتاب: الصوم، ابب: احلجامة والقيء للصائم.
)403( فتح الباري 177/4.

)404( هتذيب الكمال 145/28.
)405( وهو معارك، بضم أوله وآخره كاف، ابن عباد أو ابن عبدهللا، العبدي القيسي، بصريٌّ، ضعيف، من السابعة. هتذيب الكمال 145/28، التقريب ص536.

)406( سنن الرتمذي ابب )ما جاء ِمْن َكْم تؤتى اجلمعة( حديث )502( 374/2 وهو حديث ضعيف لضعف ُمَعارِك بن عباد، وعبدهللا بن سعيد املقربي، 
وانظر: علل الرتمذي الصغري 741/5.
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رواه لوين، عن حممد بن جابر، وقال: مسعت رجالً يذكره حلماد بن زيد فتعجب منه وسكت، فلم يقل شيئاً )407(.

ومما يدلنا على حسن روايته، ودقة سياقه ونقده للمتون، ما ذكره احلزوري يف روايته حلديث املصيصي:

حدثنا لوين، ثنا محاد بن زيد، وابن ُعليَّة مجيعاً، عن عبداحلميد، عن عبدهللا بن احلارث، عن ابن عباس �.

قال محاد: خطبنا يف يوم مجعة ابن عباس � يف يوم ذي َردٍْغ.

وقاال مجيعاً يف احلديث: فإن املؤذن إذا بلغ حي على الصالة، قال: اندي الصالة يف الرحال، فأنكر ذلك بعض 
القوم، فقال: قد فعله خري مين، إهنا عزمة، إين كرهت أن ُأْحرَِجُكم.

وقال ابن عليَّة يف احلديث: متشون يف الطني والوحل.

قول ابن عباس: العزمة: العزمة الواجب)408(.

وقد سقت هذين املثالني توطئة ملشاركاته يف بيان العلل يف املتون واألسانيد وهذه بعض األمثلة:

املثال األول: ترجيحه إرسال حديثه على وصله.

حديث: يقول هللا تعاىل: » أان اثلث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خان أحدمها صاحبه خرجت 
من بينهما «.

هذا احلديث أخرجه أبو داود يف البيوع )3383( والدارقطين يف البيوع أيضاً 35/3 )139( واحلاكم يف مستدركه 
52/2، والبيهقي يف سننه 77/6، 79، 88. كلهم من طريق حممد بن الزبرقان ) أيب مهام (، عن أيب حيان التيمي، عنأبيه، 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فذكره.

قال الدارقطين بعد أن ساق هذا احلديث: قال لوين: مل يسنده أحد إال أبومهام وحده )409(.

وقول اإلمام لوين هذا فيه جزم بوجود علة يف سند احلديث، وإشارة إىل أن الصحيح عدم إسناده، والذي وصله 
وأسنده كما سبق هو أبو مهام حممد بن الزبرقان وهو ) صدوق رمبا وهم ( كما قال ابن حجر)410(.

وقد ساق الدارقطين بعد قول ) لوين ( مباشرة طريقاً خمالفاً أليب مهام، غري موصول، بل مرسل. وهو طريق أيب 
ميسرة النهاوندي انجرير، عن أيب حيان التيمي، عن أبيه، فجرير هنا هو ابن عبداحلميد الضيب خالف أاب مهام فلم يوصله، 
وكما قال األلباين)411(: ولعلَّ خمالفة جرير خري منه ) أي: مهام (، فجرير كما قال احلافظ: » ثقة صحيح الكتاب «، قيل: 

كان يف آخر عمره يهم من حفظه )412(.
)407( هتذيب الكمال 146-145/28.

)408( حديث املصيصي، ص88.
)409( سنن الدارقطين، البيوع، حديث )1139(.

)410( التقريب، ص478، رقم )5884(.
)411( إرواء الغليل 288/5، رقم 1468، وقد ذكر رمحه هللا للحديث علة أخرى تتمثل جبهالة والد أيب حيان.

)412( التقريب ص139، رقم 916.
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ويف هذا إشارة إىل قوة قول لوين أبن اإلرسال أقوى، وأوىل من الوصل.

وقد أشار إىل ذلك ابن القطان رمحه هللا فيما نقله عنه الزيلعي يف نصب الراية )413(. وأشار قبل ذلك للعلة 
األخرى، فقال: عن أيب حيان: أحد الثقات، لكن أبوه ال يعرف له حال، وال يعرف من روى عنه غري ابنه.

املثال الثاين: إشارته إىل املنفردات والوحدان.

قال احلزوري: حدثنا لوين، ثنا عبداحلميد بن سليمان، عن عبدهللا بن املثىن، عن عمه مثامة بن أنس بن مالك 
 قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: » قيدوا العلم ابلكتاب «. قال أبو جعفر: هذا مل يكن يرفعه أحد غري هذا الرجل)414(.

ويف رواية الرامهرمزي: قال لوين: هذا احلديث مل يروه غري هذا الشيخ )415(.

ومقصود لوين ابلرجل أو الشيخ املبهم شيخه )عبداحلميد بن سليمان(. 

وقد صرح اخلطيب البغدادي - رمحه هللا - أبن الوهم يف رفع احلديث أتى من طريق عبداحلميد بن سليمان.

قال اخلطيب عبد أن ساق اإلسناد السابق من طريق لوين، عن شيخه عبداحلميد: تفرد برواية هذا احلديث 
عبداحلميد بن سليمان اخلزاعي، أخو فليح، عن عبدهللا بن املثىن مرفوعاً، وغريه يرويه موقوفاً على أنس)416(. 

وقال يف موضع آخر بعد أن ساق طرقاً كثرية منها طريق لوين: وهذا حديث موقوف ال يصح رفعه والذي عندان 
- وهللا أعلم - أن عبداحلميد بن سليمان وهم يف رفعه، وأرى أن عبداحلميد كان حيدث به أحياانً موقوفاً...إخل )417(.

 وقد صح احلديث موقوفاً عن عمر بن اخلطاب، وأنس، وعلي بن أيب طالب، وعبدهللا بن عمرو بن العاص، 
وابن عباس  أمجعني)418(.

ولذا استنكر لوين - رمحه هللا - رفع احلديث إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال ما سبق ذكره. 

املثال الثالث: استشهاد اإلمام الدارقطين جبزم لوين أن شيخه محاد بن زيد روى حديث املسكر مرفوعاً ومل يشك. 

قال الدارقطين رمحه هللا: ان عبدهللا حممد بن عبدالعزيز، ان خلف بن هشام، ان محاد بن زيد، عن أيوب، عن انفع، 
عن ابن عمر، قال محاد: وال أعلمه إال رفعه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كل مسكر حرام، وكل مسكر مخر، ومن شرب اخلمر 

يف الدنيا فمات وهو يدمنها مل يشرهبا يف اآلخرة «)419(.
.475/3 )413(

)414( حديث املصيصي، ص67. واحلديث أخرجه من طريق أنس مرفوعاً ابن شاهني يف الناسخ واملنسوخ 599 واخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد 
46/10، ويف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )442( 351/1، ويف تقييد العلم ص69-70، والرامهرمزي يف احملدث الفاصل )327( وأبوالشيخ 
يف طبقات احملدثني )909( 142/4، واحلديث ضعيف بسبب عبداحلميد بن سليمان قال عنه ابن معني: ليس بشيء، وقال ابن املديين: ضعفوه، وقال 

النسائي ضعيف، وقال أبو داود: غري ثقة، انظر هتذيب التهذيب 105/6، التقريب ص 333.
)415( احملدث الفاصل ص368.

)416( تقييد العلم ص70.
)417( املصدر السابق، ص97.

)418( انظر الرواايت: عمر بن اخلطاب عند الدارمي يف سننه 138/1، وابن أيب شيبة 313/5، واملستدرك 188/1، وانظر رواايت البقية يف تقييد العلم للخطيب، 
ص88، 89، 90، 92، 96، 97، وانظر املدخل إىل السنن الكربى 417/1، ومسند الشهاب 370/1، واملعجم الكبري 461/1، يف رواايت أنس�.

)419( سنن الدارقطين 248/4.
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فرواية خلف بن هشام، عن شيخه محاد بن زيد فيها صيغة الشك حيث قال: ) وال أعلمه إال رفعه (.

مث ساق الدار قطين طرقاً أخرى عن أيب الربيع الزهراين، وابن املبارك، ويونس املؤدب، كلهم من طرق عن محاد 
بغري شك)420(.

مث ختم برواية لوين عن شيخه محاد ابجلزم، فقال: وقال لوين، عن محاد رفعه ومل يشك.

وهذه الصيغة من لوين - رمحه هللا - أزالت الشك ابلكلية.

املثال الرابع: إشارته إىل علة حديث ابضطراب سنده:

ساق احلزوري راوي حديث املصيصي ثالث رواايت عن شيخه لوين، قال: 

117- حدثنا لوين، ثنا إبراهيم بن عبدامللك القناد، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن يعيش بن طهفة، 
عن أبيه � قال: رآين النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأان انئم على بطين فحركين، وقال: » إن هذه نومة يبغضها هللا عز وجل « )421(.

118- حدثنا لوين، ثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، قال: حدثين رجل من أهل 
الصفة قال: دعاين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجاالً من أهل الصفة، فلما دخلنا َبَدْت عائشة قال: » أطعمينا اي عائشة « فقربت 
إلينا طعاماً فأكلناه، مث قال: » زيدينا اي عائشة « فسقتنا لبناً، مث قال: » اسقينا اي عائشة « قال: فجاءت بقعب)422(. 

من لنب فشربناه، مث قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » إن شئتم أن ترقدوا ها هنا، وإن شئتم فاملسجد «.

قال: فخرجنا إىل املسجد، قال: فلما كان يف آخر الليل، أو السََّحر وجدت وجعاً يف بطين، فنمت على بطين، 
فإذا رجل قد ركضين برجله أو بيده، وقال: إن هذه نومة يبغضها هللا تبارك وتعاىل، قال: فالتفت فإذا هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

119- حدثنا لوين، ثنا إبراهيم بن عبدامللك القناد، عن غنيم بن كثري، عن أيب سلمة، عن يعيش بن طخفة، 
عن أبيه، قال: مر يب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأان انئم على بطين، فحركين وقال:» إن هذه نومة يبغضها هللا عز وجل «.

قال أبو جعفر لوين: وقد اختلفوا يف هذين احلديثني وأحدمها عندي غلط )423(.
هذه الرواايت الثالث فيها اضطراب واضح، فرواية )117( قال يف اإلسناد: عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب 

سلمة، عن يعيش بن طهفة ابهلاء، عن أبيه.
ويف رواية )119( قال: عن غنيم بن كثري، عن أيب سلمة، عن يعيش بن طخفة ابخلاء، عن أبيه.

ويف رواية )118( عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، حدثين رجل من أهل الصفة.
)420( سنن الدارقطين 248/4..

)421( احلديث حسن لغريه بشواهده، وهذا اإلسناد ضعيف الضطرابه، وجلهالة حال ابن طخفة، قال اإلمام املزي: رواه حيىي بن أيب كثري وفيه عنه 
اختالف طويل عريض وذكر ذلك االختالف مفصاًل مث قال: وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني. هتذيب الكمال 375/13، وأخرجه مطواًل 
وخمتصراً البخاري يف التاريخ الكبري 365/4، ويف األوسط 151/1، وأبو داود )5040( والنسائي يف الكربى )6622( والطرباين يف الكبري )6228( 

كلهم من طرق عن حيىي بن أيب كثري به.
)422( الَقْعُب: قدٌح من خشب مقعر، الصحاح للجوهري 86/2.

)423( حديث املصيصي، ص116، 117، 118.
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فقوله: قد اختلفوا يف هذين احلديثني يشري إىل الرواية املبهمة، واألخرى غري املبهمة لكنها مضطربة.

فمرة حيىي بن أيب كثري، وأخرى غنيم بن أيب كثري، ومرة طهفة ابهلاء، وأخرى ابخلاء.

وقد نقل املنذري - رمحه هللا - قوالً أليب عمر بن عبدالرب النمري مياثل قول لوين، مما يدل أن احلديث فيه اختالف.

قال: قال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختالفاً كثرياً واضطرب فيه اضطراابً شديداً، فقيل: طهفة بن قيس ابهلاء، 
وقيل: طخفة ابخلاء، وقيل: ضغفة ابلغني، وقيل: طقفة ابلقاف والفاء، وقيل: قيس بن طخفة، وقيل: عبدهللا بن 

طخفة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: طهفة عن أيب ذر �، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وحديثهم كلهم واحد)424(، وهللا أعلم.

أكتفي هبذه األمثلة من جهوده - رمحه هللا - يف بيان العلل.

املبحث الثاين عشر: فقهه يف السرية، وعلمه ابألحداث:
قال احلافظ ابن عساكر يف اترخيه:

أخربان أبو القاسم الشحامي، أان أبو سعد األديب، أان أبو احلسن علي بن عبدامللك بن دهثم الطرسوسي، أان أبو 
بكر حممد بن علي بن داود التميمي الكناين األذين، ان حممد بن سليمان بن لوين، ان مالك، عن الزهري، عن أنس قال: 
دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح مكة وعلى رأسه املغفر فقيل له: هذا ابن خطل متعلقاً ابألستار، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ) اقتلوه (.

قال لوين: ما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليظلم، إنا كان رجاًل أسلم مث ارتد، فقال، ) اقتلوه ( )425(.

هذا التعليق من اإلمام احلجة حممد بن سليمان لوين فيه أدب جم مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومحاية جلنابه مما قد يتبادر إىل 
األذهان من إهدار دم هذا الرجل ألي سبب. فذكر _ رمحه هللا _ سبباً وجيهاً مبثله يقتل فاعله، وهو االرتداد عن الدين.

ولكن الرجل قد أتى مساوَئ غريها توجب قتله أيضاً.

قال أبو داود يف سننه: ابن خطل امسه عبدهللا، وكان أبو برزة األسلمي قتله )426(.

وستأيت أقوال تفيد أن القاتل غريه.

وقال ابن عبدالرب: روى زيد بن احلباب وإبراهيم بن علي الغزي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، أن ابن 
خطل كان يهجو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )427(.

مث ساق - رمحه هللا - سنده إىل ابن إسحاق يف أسباب قتله األخرى قال: وأما قتل عبدهللا بن خطل فقتله سعيد 
بن حريث املخزومي، وأبو برزة األسلمي اشرتكا يف دمه، وهو رجل من بين متيم بن غالب.

)424( الرتغيب والرتهيب 28/4.
)425( اتريخ دمشق 77/43، واحلديث أخرجه البخاري برقم )1846( من طريق عبدهللا بن يوسف ورقم )3044( من طريق امساعيل، ومسلم برقم 

)1357( من طريق القعبين وحيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد، مخستهم عن مالك به مبثله.
)426( كتاب اجلهاد، ابب يف قتل األسري، حديث )2685(.

)427( االستذكار 403/4.
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قال ) ابن إسحاق (: وإنا أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقتله ألنه بعثه مصدقاً، وكان مسلماً وبعث معه رجاًل من األنصار، 
وكان معه موىل له خيدمه، وكان مسلماً، فنزل ابن خطل منزاًل، وأمر املوىل أن يذبح له شاة، ويصنع له طعاماً، فنام 

واستيقظ، ومل يصنع له شيئاً فعدا عليه، فقتله، مث ارتد مشركاً. قال أبوعمر: فهذا القتل قـََود من مسلم)428(.

وحكى احلافظ ابن حجر أقوااًل أخرى فيمن قتله غري أنه رجح أن القاتل أبو برزة األسلمي، أخذ من حتت 
أستار الكعبة، فقتل بني املقام وزمزم، ونقل عن ابن إسحاق ما سبق ذكره من سبب القتل، وزاد: وكانت له قينتان 

تغنيان هبجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )429( .

وذكر عن الفاكهي روايته من طريق ابن جريج قال: قال موىل ابن عباس: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجالً من األنصار 
ورجالً من مزينة )430( وابن خطل، وقال: أطيعا األنصاري حىت ترجعا، فقتل ابن خطل األنصاري، وهرب املزين)431(.

وعلق البدر العيين على قول صاحب التوضيح: » فيه داللة على أن احلرم ال يعصم من القتل الواجب «، قال 
البدر: إنا وقع قتل ابن خطل يف الساعة اليت ُأِحـلَّ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فيها القتال مبكة، وقد صرح أبن حرمتها عادت كما 
كانت، قال: وروى أمحد)432( من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن تلك الساعة استمرت من صبيحة 

يوم الفتح إىل العصر)433(.

ومما سبق ذكره نعلم أن لتنبيه لوين - رمحه هللا تعاىل - فائدة أبن ذلك األمر العام بقتله ولو حتت أستار الكعبة 
ليس ظلماً - حاشاه ملسو هيلع هللا ىلص - ولكن ألسباب ثالثة أحدمها وهو أشدها االرتداد عن الدين.

)428( الروض األنف للسهيلي )167/4( والَقَود: القصاص، وأقدت القاتل ابلقتيل، أي قتلته به، لسان العرب ابب )قـََوَد( 370/3.
: ألن التقني التزيني، لسان العرب ابب )قـنََيَ( 350/3. َغنَِّيُة تكون من التـََقنيُّ

ُ
)429( فتح الباري 61/4، حديث )1846( والقينتان مثىن القينة: اأَلَمُة امل

)430( مزينة بنت كلب بن َوبـَْرة، من ولدمها عثمان وأوس ينسب إىل أمهما بشر كثري من الصحابة والتابعني َفَمْن بعدهم من أهل العلم، عجالة املبتدئ، 
وفضالة املنتهي يف النسب33/1، مجهرة أنساب العرب البن حزم األندلسي 201/1.

)431( أخبار مكة للفاكهي 225/5، وفتح الباري 61/4.
)432( مسند اإلمام أمحد 264/11 حديث )6681( وإسناده حسن، وهو حديث طويل ولبعضه شواهد يصح هبا. كما أورده اهليثمي يف جممع الزوائد 

.178 ،177/6
)433( عمدة القاري 293/14.
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خامتة البحث:
وبعد هذه اإلملاحة املتواضعة عن جهود احملدث الكبري حممد بن سليمان ) لوين ( رمحه هللا تعاىل آن للقلم أن 
ُيسطر خالصة ما توصل إليه الباحث من نتائج لعلها تزيل اللثام عن علم من أعالم احملدثني الذين أُسدلت عليهم 

ستائر النسيان يف أزماننا وكانوا يف أزماهنم جنوماً يُقتدى هبا وهي كما يلي:-  

1- ُمْسِنُد اإلسالم حممد بن سليمان ) لوين ( 127-246ه، ولد يف عهد صغار التابعني وعاصر أصحاب 
الكتب الستة ومشاخيهم وكبار األئمة كأصحاب املذاهب األربعة وهي فرتة بداايت التصنيف والتقعيد لشىت الفنون 

وخصوصاً احلديث، وعليه فعصره ميثل أزهى عصور العلم. 

2- خُلص اإلمام أبونعيم األصبهاين إىل أن لويناً من قبيلة أسد بن خزمية من أنُفِسهم وليس حليفاً هلم. 

3- اإلمام حممد بن سليمان أصبح لقبه ) ُلَوْين ( َعَلماً له، وهو نسبة إىل بيع اخليول واألفراس، فهو من احملدثني 
الذين اشتهروا بلقب املهنة أتكيداً منهم بوجوب العمل، وطلب الرزق جنباً إىل طلب العلم والرحلة فيه مع صعوبة 
ذلك جداً، وقد عقد يف ذلك اإلمام اخلطيب البغدادي ابابً يف كتابه ) اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (، وهو 

ابب ذكر ما جيب على طالب احلديث من االحرتاف للعيال واكتساب احلالل. 

4- أما عقيدته فلم نعثر يف أي من النصوص على ما يقدح فيها، بل وجدانه يوافق أئمة السلف ) أهل السنة 
واجلماعة ( يف تكفري القائل خبلق القرآن، ويـَنـُْقل عن شيخه ابن عيينة جتهيم من مل يقل: إن القرآن الكرمي كالم هللا، 

وأن هللا ال يُرى يف اجلنة، وكالٌم آخر مهم جداً يف اإلميان والرؤية. 

5- يُعترب قول اإلمام ابن عقدة عن لوين: ) ليس يف اإلسالم ( أسند من َرُجلني: علي بن اجلعد، ولوين ألهنما 
الشيوخ،  العمر، وسالمة احلواس، وكثرة  العلمية بسبب طول  ) األمصار وعمَّرا (. خالصة يف مكانته  مجعا شيوخ 
والتحديث يف البلدان فقد رحل إىل أصبهان وبغداد وواسط والبصرة واألهواز، وال أدل على علو كعبه وثقة الناس به 

من اجتماع مئة ألف عليه ملَّا وَفد على بغداد يف ميدان األشنان. 

6- كثرة عدد مشاخيه حيث بلغوا أكثر من مثانني شيخاً وتالميذه الرواة عنه حيث بلغوا أكثر من مئة وثالثني 
تلميذاً مع قلة اإلستقصاء دليل على سعة علمه وعلو مقامه. 

َوثِّقون له من العلماء أكثر ممن جعله يف مرتبة الصدوق. 
ُ
7- امل

يِصي أو النسخة، أو اجلزء املشهور كما قال عنه احلافظ ابن حجر العسقالين هو ما تبقى  جمموعاً  صِّ
َ
8- حديث امل

يف مكان واحد ووصل إلينا من تراث اإلمام لوين، ويقع يف مئة وعشرين حديثاً، وليس عليه جهٌد علمٌي يليق مبكانته. 

9- يعترب احملدث حممد بن سليمان ) لوين ( من احملدثني املعمرين حيث عاش مئة وتسع عشرة سنة متتع فيها جبميع 
حواسه ما عدا املشي حيث كان حيمل يف حمفة بني أربعة رجال، ودخل بذلك يف مضمار السابق والالحق من الرواة. 
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10- أُثرعن احملدث لوين أقوال يف خوفه من التحديث كقوله: وهللا الذي ال إله إال هو وددت أين ال أاثب 
منه حبرف وال أُعتب منه على حرف، وقوله: ُأَخيُّ وددت أنه ذهب مسعي وبصري وما عليَّ منه شيء.

وسبقه يف ذلك اإلمام سفيان الثوري رمحه هللا، فوجَّه احلافظ الذهيب ذلك اخلوف بقول: ُحب ذات احلديث 
والعمل به هلل مطلوب من زاد املعاد، وحب روايته وعواليه والتكثر مبعرفته وفهمه مذموم خموف، فهو الذي خاف منه 

سفيان والقطان وأهل املراقبة؛ فإن كثري من ذلك وابل على احملدث. 

وإسناده  بروايته  ويكتفي  احلديث  فنون  من  من كثري  يتقلل  لويناً  جعل  الذي  هو  اخلوف  ذلك  لعل  أقول 
فحسب. وهو السبب يف قلة املادة العلمية اليت تظهر مكانته املشار إليها آنفاً، ومع ذلك أسعفتنا بعض كتب الرتاث 
ومصادره مبتفرقات يف فنون شىت يف احلديث وعلومه جُتلي ما خفي من علمه وطرائِقه  يف التعرض للمسائل العملية 

رمحه هللا تعاىل. وهللا ويل التوفيق،،
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املصادر واملراجع:
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4- اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، أتليف األمري علي بن بلبان، حتقيق شعيب األرنؤوط، ط1، 1412ه. 
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دار املسرية، بريوت 140ه.

6- األربعون يف احلث على اجلهاد أليب القاسم ابن عساكر، دار اخللفاء للكتاب، الكويت. 

7- اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبدهللا القزويين، دراسة وحتقيق الدكتور حممد 
سعيد إدريس، مكتبة الرشد، ط1، 1409ه. 

زهري  حممد  األلباين، إبشراف  الدين  انصر  حممد  للشيخ  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء   -8
الشاويش، ط2، 1405ه املكتب اإلسالمي. 

9- االستذكار للحافظ أيب عمر ابن عبدالرب النمري القرطيب، حتقيق سامل حممد عطا، حممد علي معوض، ط1، 
2000م، دار الكتب العلمية، بريوت. 

10- اقتضاء العلم العمل لإلمام أمحد بن علي بن اخلطيب البغدادي، حتقيق العالمة حممد انصر الدين األلباين، 
ط4، 1397ه، املكتب اإلسالمي.
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1984م.

14- اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم لإلمام الذهيب، حتقيق د/عمر تدمري، دار الكتاب الغريب. 
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الفكر، بريوت. 
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