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 شهاب بن طارق عن الراوي �سيار� تعيين في الراجح القول 

 صالح بن عبد اهللا بن شديد الصياحد. 

  ، أستاذ احلديث املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية

  جامعة امعة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح،

��s.alsayah@mu.edu.saالربيد اإللكتروين: �

 هـ)٠٢/٠٥/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

يدرس البحث اختالف أئمة الحديث يف تحديد شيخ بشير بن سلمان، الـذي روى  لص:ستخالم

أم هـو  -كما قاله البخاري، ومسلم، ومـن تبعهمـا  -عن طارق بن شهاب: أهو سيار أبو الحكم الثقة 

الحال، كما قاله اإلمام أحمد بن حنبل وابن معين ومن تبعهما؟ وينبنـي علـى سيار أبو حمزة مجهول 

القول األول صحة هذا اإلسناد، وعلى الثاين ضعفه، فكان هذا البحث لبيان القـول الصـحيح منهمـا، 

معتمدًا على المنهج االستقرائي التحليلي للوصـول للنتـائج، وخالصـتها: أن قـول اإلمـام أحمـد بـن 

ح يف هذه المسألة، وأن أول من أشار إلى اختالف األئمـة يف هـذه المسـألة هـو اإلمـام حنبل هو األص

الدارقطني. وأوصي بدراسة الرواة الـذين وقـع فـيهم االشـتباه، والخـالف بـين األئمـة، والعنايـة هبـذا 

 الجانب تحقيق� وبحث� وتنقيب� وتأليف�.

 طارق بن شهاب.، ير بن سلمانبش، أبو حمزة، أبو الحكم ،سيار الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research examines the difference of the imams of the hadith in 
identifying Sheikh of Bashir bin Salman, who narrated on the authority of Tariq bin 
Shihab: Is he ‘Sayyar’ Abu Al-Hakam, the trustworthy authority narrator, as stated by 
Bukhari and Muslim, and who followed them - or is he ‘Sayyar’ Abu Hamza, the 
unknown narrator, as said by Ahmed bin Hanbal and Ibn Maeen and who followed 
them? Therefore, according to the first opinion, the Hadiths of transmission chain are 
authentic, and according to the second opinion, they are doubtful. This research was 
to show the correct and proponderant opinion from them, relying on the inductive 
analytical approach to reach the results, and its conclusion: that Ahmed bin Hanbal 
opinion is the correct one on this issue, and that the first to indicate the difference of 
imams in this issue is Imam Al-Daqutni, who recommended studying the narrators 
who are suspicious, as well as the difference among the imams, and attention to this 
aspect in terms of investigation, research, examination and authorship. 

Keywords: Sayyar, Abu Al-Hakam, Abu Hamza, Bashir bin Salman, Tariq bin 
Shihab. 
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 المقدمة

 

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا، ومـن 

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه 

 إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 قال تعالى:                                   

 .]١٠٢[آل عمران: 

 وقال تعالى:                                  

                                         

 .]١[النساء:

 وقال تعالى:                         :٧٠[األحزاب[. 

لثقات من الضعفاء، وتمييز الرواة، هو أصـل أما بعد: فإن علم الرجال، ومعرفة ا

 األصول يف الحكم على األحاديث، ومعرفة الصحيح من الضعيف، وبيان المقبول من

 المردود، التي هي الغاية من وضع علوم الحديث، والثمرة التي يسعى إليها علماء هذا الفن. 

لحـديث يف ولتلكم األهمية أحببت أن أشارك يف خدمتـه بدراسـة اخـتالف أئمـة ا

 الراوي عن طارق بن شهاب. )سيار(تحديد 

 مشكلة البحث: * 

 روى بشير بن سلمان، عـن سـيار، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن ابـن مسـعود 

مرفوعا: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لـم تسـد فاقتـه، ومـن أنزلهـا بـاهللا أوشـك أن 

الحديث يف تحديـد شـيخ يأتيه بالغنى، إما غنى آجل، وإما غنى عاجل). فاختلف أئمة 
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كمـا قالـه البخـاري ومسـلم ومـن  -بشير بن سلمان هنـا: أهـو سـيار أبـو الحكـم الثقـة 

أم هو سيار أبو حمزة مجهول الحال، كما قاله اإلمـام أحمـد بـن حنبـل وابـن  -تبعهما 

معين ومن تبعهما؟ وينبني على القول األول صحة اإلسناد، وعلى الثاين ضعفه، فكان 

 بيان القول الصحيح منهما وفق القواعد العلمية المعتربة.هذا البحث ل

 أسئلة البحث: * 

  ؟من هو سيار يف هذا اإلسناد؟ أهو سيار أبو الحكم، أم هو سيار أبو حمزة -١

 وما أقوال العلماء والنقاد يف هذه المسألة؟ -٢

 وما أدلة كل قول؟ وما مدى صحتها؟  -٣

 ة؟وما القول الصحيح يف هذه المسأل -٤

 وهل هذا اإلسناد صحيح أو ضعيف؟  -٥

 وما طرق حديث ابن مسعود هذا، وأسانيده، ومتونه، وألفاظه؟  -٦

 .-إن شاء اهللا تعالى-هذا ما يرمي البحث إلى بيانه، وكشفه 

  أهمية البحث:* 

 يبين أهميَة البحث أموٌر:

ــد -١ ــاء الح ــة علم ــار أئم ــا كب ــف فيه ــة اختل ــة دقيق ــألة علمي ــاول مس ــه يتن يث أن

 والمتخصصين يف علم الرجال.

حاجة هذا اإلسناد إلى دراسة علمية دقيقة توضح حاله من حيث الصـحة أو  -٢

 الضعف.

أنه متعلق بفن عظيم وجليل من فنون علم الحـديث، وهـو يف متشـابه النسـبة  -٣

 من علم الرجال.
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  :أهداف البحث* 

 ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

لقول الصحيح يف هذه المسألة: أهو سيار أبو الحكـم، أم هـو سـيار أبـو بيان ا -١

 حمزة؟

جمع أبرز أقوال العلماء والنقـاد يف هـذه المسـألة، وأدلـة كـل قـول، ودراسـة  -٢

 مدى صحتها.

جمــع طــرق وألفــاظ حــديث ابــن مســعود: (مــن نزلــت بــه فاقــة فأنزلهــا  -٣

 بالناس...).

 فا.الحكم على هذا اإلسناد صحة أو ضع -٤

 منهج الدراسة والتوثيق: * 

المـــنهج االســـتقرائي  - بعـــون اهللا -المـــنهج المتبـــع يف هـــذا البحـــث ســـيكون 

التحليلي، ويتمثـل األول يف جمـع المـادة العلميـة بدقـة وشـمول، والثـاين يف اسـتعمال 

أساليب التحليـل العلمـي يف فحصـها ودراسـتها، مـع اعتمـاد الطـرق العلميـة يف النقـل 

  نصوص المنقولة، ونحو ذلك، واالقتصار واالختصار يف الرتاجموالتوثيق لل

بحسب الحاجة مع االكتفاء برأي الحـافظ ابـن حجـر حـال موافقتـه، مـع عـرض 

 رواية كل راو على حدة.

 : الدراسات السابقة* 

بعد البحث والتحري لم أجد دراسة علمية مفردة خاصة بموضوع البحـث، وإن 

ا عـدد مـن العلمـاء يف القـديم والحـديث، عنـد الرتجمـة كانت هذه المسـألة قـد تناولهـ

لخطيـب ا :لسيار أبي الحكم أو أبي حمزة، وكذا عند الكالم على حديثه، ومـن هـؤالء
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وابـن القطـان بيـان الـوهم واإليهـام يف كتـاب  ،البغدادي يف تلخيص المتشابه يف الرسم

مــاء الســابقين، األحكــام، والحــافظ ابــن حجــر يف هتــذيب التهــذيب، وغيــرهم مــن العل

وسيأيت كالمهم. وأما من المعاصرين فمنهم: فقـد تكلـم عليهـا الشـيخ العالمـة أحمـد 

ورجحا قول اإلمام البخاري على قـول اإلمـام  ،)٢(، وكذا الشيخ العالمة األلباين)١(شاكر

 أحمد بن حنبل.

 خطة البحث: * 

 مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: يشتمل البحث على

  :ل على بيان مشكلة البحث، وأسئلته، وأهميته، وأهدافه، ووصـف وتشتمالمقدمة

 منهج الدراسة والتوثيق، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

 تخريج حديث بشير بن سلمان، وبيان االختالف عليه. األول: المبحث 

 دراسة رجال إسناد الحديث. الثاين: المبحث 

 ــاد يف الثالــث: المبحــث ــوال النق ــتعراض ومناقشــة أق ــان القــول اس  المســألة، وبي

 الصحيح.

 :وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات. الخاتمة 

 المراجع.قائمة المصادر و 

* * * 

                                           
 ).٣/٥٥٠: أحمد شاكر (ةانظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، طبع  ) ١(

 ).٦٣٤/ ٦انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين (  ) ٢(
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 المبحث األول

 تخريج حديث بشير بن سلمان، وبيان االختالف عليه

 

 نص الحديث ومداره:* 

 روى بشير بن سلمان، عـن سـيار، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن ابـن مسـعود 

من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسـد فاقتـه، ومـن أنزلهـا بـاهللا أوشـك أن : (مرفوع�

يأتيه بالغنى، إما غنى آجل، وإما غنى عاجل). فـاختلف رواة الحـديث علـى بشـير بـن 

 سلمان يف موضعين من هذا الحديث، كما يلي:

ــا: فمــنهم مــن قــال: ســيار  -١   االخــتالف يف تحديــد شــيخ بشــير بــن ســلمان هن

 بال تحديد. ،ومنهم من قال: سيار، مهمالً  ،سيار أبو حمزة ومنهم من قال: ،مأبو الحك

 على ألفاظ عديدة.  ،االختالف يف آخر متنه -٢

وألن هذا االخـتالف كثيـر ومتشـعب فسـوف أقـول بتفصـيل األسـانيد واأللفـاظ 

فقـد اختلـف الـرواة علـى بشـير بـن  بشكل دقيق، مع عرض رواية كـل راو علـى حـدة.

 ى أوجه ثالثة، بياهنا كما يلي:سلمان عل

 الوجه األول: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم:* 

أخرجها ابن أبي شيبة، قال: حـدثنا الفضـل رواية أبي نعيم الفضل بن دكين:  -١

، حدثنا سيار أبو الحكم، عن طارق بن شهاب، عن )١(بن دكين، عن بشير أبي إسماعيل

: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن ول اهللا عبد اهللا، قال: قال رس

                                           
 . وهو خطأ ظاهر.»بشر بن أبي إسماعيل«يف المطبوع:   ) ١(
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. وأخرجهــا )١(أنزلهــا بــاهللا أوشــك أن يأتيــه بــالغنى، إمــا غنــى آجــل، وإمــا غنــى عاجــل)

الطحاوي، قال: حدثنا فهد، وإسماعيل بن إسحاق قاال: حدثنا أبو نعـيم، حـدثنا بشـير 

 .)٢(طارق، بهبن سلمان، قال: سمعت سيارا أبا الحكم يذكر عن 

أبـو نعـيم المالئـي مشـهور «والفضل بن دكين الكويف قال فيه الحافظ ابن حجر: 

 .)٣(»بكنيته ثقة ثبت

وجاء من طرق أخرى مع اختالف يسير يف متنه، ودون تصريح بشير بالسماع من 

 .)٤(سيار أبي الحكم

 .)٥(وجاء سيار مهمال يف أحد الطرق

                                           
 ).٣٣٧)، برقم (١/٢٢٨مسند ابن أبي شيبة، البن أبي شيبة (  ) ١(

 ).٦٠٥٤)، برقم (١٥/٣٢٥وي (شرح مشكل اآلثار، للطحا  ) ٢(

 ).٥٤٠١برقم ( ،)٤٤٦تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

) عن عباس الدوري، والطـرباين يف الكبيـر ٧٦٤)، برقم (٢/١٩٦أخرجه الشاشي يف المسند (  ) ٤(

، والقضاعي - )٨/٣١٤ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء ( -). ٩٧٨٥)، برقم (١٠/١٣(

)، ٩٨٢)، بـرقم (٣٢٥)، والبيهقـي يف اآلداب (ص٥٤٤)، بـرقم (١/٣٢٢يف مسند الشـهاب (

)، من طريق علي بن عبد العزيز، ١/٥٦٨والخطيب البغدادي يف تلخيص المتشابه يف الرسم (

ــعب اإليمــان ( ــرقم (٢/٣٥٣والبيهقــي يف ش ــن ١٠٤٦)، ب ــن الحســن ب ــق محمــد ب ) مــن طري

سماعة، ثالثتهم، قالوا: حدثنا أبو نعيم، حـدثنا بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار أبـي الحكـم، بـه. 

ذخـر ولفظ آخر المتن: (إما أجر آجل، وإما غنى عاجـل). ووقـع عنـد القضـاعي والخطيـب: (

وهكذا رواه وكيع بن الجراح، ومحمد بن بشر «آجل، وإما غنى عاجل). وقال الخطيب عقبه: 

 .»العبدي، وأبو أحمد الزبيري، عن بشير

 ).٩٨٢)، برقم (٣٢٥أخرجها البيهقي يف كتاب اآلداب (ص  ) ٥(
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قال: حدثنا وكيـع، حـدثنا  ،حمد يف مسندهأخرجها أرواية وكيع بن الجراح:  -٢

بشير بن سلمان، عن سـيار أبـي الحكـم، عـن طـارق، بـه. ولفـظ آخـر المـتن: (أتـاه اهللا 

 .)١(برزق عاجل أو موت آجل)

 .)٢(ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب البغدادي يف تلخيص المتشابه

حـافظ،  ثقـة،«ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي قال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 . )٣(»عابد

أخرجها  رواية إسماعيل بن عمر الواسطي، ومحمد بن يوسف الفريابي: - ٤و ٣

الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار، قال: حدثنا علي بن معبد، حدثنا إسـماعيل بـن عمـر 

الواسطي. وحدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، قالوا جميعا: حدثنا بشير بن سلمان، 

 ا الحكم يذكر عن طارق، به. ولفظ آخـر المـتن: (أوشـك اهللا قال: سمعت سيارا أب

 . )٤(له بالغنى؛ إما غنى آجل، أو غنى عاجل)

 .)٥(»ثقة«وإسماعيل بن عمر الواسطي أبو المنذر قال فيه الحافظ ابن حجر: 

ثقة، فاضل، يقال: أخطأ «ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي قال فيه ابن حجر: 

 .)٦(»عنـدهم علـى عبـد الـرزاق - مع ذلك -ن، وهو مقدم فيه يف شيء من حديث سفيا

                                           
  ).٤٢١٩رقم (ب ،)٧/٢٦٣)، ويف (٣٦٩٦رقم (ب ،)٦/٢٢٤المسند، لإلمام أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ).١/٥٦٨تلخيص المتشابه يف الرسم، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ).٧٤١٤برقم ( ،)٥٨١تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

 ).٦٠٥٥و( ،)٦٠٥٣)، برقم (١٥/٣٢٥شرح مشكل اآلثار، للطحاوي (  ) ٤(

 ).٤٦٩برقم ( ،)١٠٩تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٥(

 ).٦٤١٥برقم ( ،)٥١٥المصدر السابق (ص  ) ٦(
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٤٣٢  

 قلت: وليس هذا من حديثه عن سفيان الثوري.

أخرجها أبو يعلى، قال: حدثنا أبو موسى رواية محمد بن بشر بن الفرافصة:  -٥

الهروي، والشاشي يف المسند، قال: حدثنا عباس الدوري، والطربي يف هتذيب اآلثار، 

بـن عبـد الـرحمن المسـروقي، والخطيـب البغـدادي يف تلخـيص قال: حـدثني موسـى 

المتشــابه، مــن طريــق عبــدة بــن عبــد اهللا الصــفار،كلهم قــالوا: حــدثنا محمــد بــن بشــر 

 .)١(العبدي، عن بشير، به

 ،ولفظ آخر المتن عند أبي يعلى: (ومن أنزلها باهللا أوشـك لـه بـالغنى إمـا عـاجال

 وإما آجال آجال).

ــى  -تعــالى  -هللا وعنــد الشاشــي: (أوشــك ا ــى، إمــا أجــر آجــل، وإمــا غن لــه الغن

 عاجل).

 (إما غنى عاجال، وإما أجال عاجال). :وعند الطربي، والخطيب

ثقـة، «ومحمد بن بشر العبدي أبو عبـد اهللا الكـويف، قـال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 .)٢(»حافظ

  ثنا أخرجهـا أحمـد يف مسـنده، قـال: حـدرواية محمد بن عبـد اهللا بـن الزبيـر:  -٦

أبو أحمد الزبيري، حدثنا بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، به. ولفظ آخر المتن: 

                                           
 ،)٢/٢٠٠)، ومسند الشاشي، للشاشي (٥٣٩٩برقم ( ،)٩/٢٧٥مسند أبي يعلى الموصلي (  ) ١(

ــرقم ( ــار٧٦٩ب ــذيب اآلث ــر - )، وهت ــند عم ــربي ( - مس ــرقم ( ،)١/١١للط ــيص ١١ب )، وتلخ

 ).١/٥٦٨المتشابه، للخطيب البغدادي (

 ).٥٧٥٦)، برقم (٤٦٩صتقريب التهذيب، البن حجر (  ) ٢(
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  د. صاحل بن عبد اهللا بن شديد الصياح

  

٤٣٣ 

وأخرجهـا الخطيـب مـن  .)١((أوشك اهللا لـه بـالغنى؛ إمـا أجـل عاجـل، أو غنـى عاجـل)

طريق اإلمام أحمد بن حنبل هذا، ومن طريق يعقوب بن إسماعيل بن حمـاد بـن زيـد، 

د اهللا بـن الزبيـر أبـو أحمـد الزبيـري الكـويف قـال فيـه ومحمد بـن عبـ .)٢(عن الزبيري، به

قلـت: ولـيس  .)٣(»ثقة ثبت، إال أنه قـد يخطـىء يف حـديث الثـوري«الحافظ ابن حجر: 

 هذا من حديثه عن سفيان الثوري.

: -وهو يذكر اخـتالف الـرواة علـى بشـير -وقد نص عليها اإلمام الفالس، فقال 

  ، عـن سـيار أبـي الحكـم. والصـواب: سـيار وقال أبو أحمد: حـدثنا بشـير بـن سـلمان«

 .)٤(»أبي حمزة

  وكذا نص اإلمام الدارقطني يف كتابـه العلـل بـأن أبـا أحمـد صـرح بـأن سـيارا هـو 

 .)٥(أبو الحكم

 . )٦(وجاء عن الزبيري من طرق لم يصرح فيها بكنية سيار

                                           
 ).٣٨٦٩)، برقم (٦/٤١٥المسند، لإلمام أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ).١/٥٦٩تلخيص المتشابه يف الرسم، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ).٦٠١٧)، برقم (٤٨٧تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

كتـاب )، ومن طريق الفـالس أخرجـه: ابـن منـده يف ٢٤٩)، برقم (٤٣٨التاريخ، للفالس (ص  ) ٤(

ــاب« ــى واأللق ــاب يف الكن ــتح الب ــن ٢٦١(ص »ف ــديث م ــالس بالتح ــريح الف ــه تص ــاء في )، وج

أخربنا علي بـن محمـد بـن نصـر، حـدثنا الحسـين بـن محمـد، حـدثنا «الزبيري، قال ابن منده: 

 ، به.»عمرو بن علي، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن الزبير...

 ).٧٦٢)، برقم (٥/١١٥طني (العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارق  ) ٥(

) قال: حدثنا محمد بـن معمـر، والطـربي يف ١٤٥٨)، برقم (٤/٢٨٦أخرجه البزار يف مسنده (  ) ٦(

 =) قال: حـدثني سـليمان بـن عبيـد اهللا١٢)، برقم (١٣-١/١٢( - مسند عمر -هتذيب اآلثار 
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٤٣٤  

حـدثنا أخرجها أبو داود يف سننه، قال: حدثنا مسـدد، رواية عبد اهللا بن داود:  -٧

عبد اهللا بن داود (ح) وحدثنا عبد الملك بـن حبيـب أبـو مـروان، حـدثنا ابـن المبـارك، 

، عـن طـارق، بـه. ولفـظ آخـر )١(وهذا حديثه عن بشير بن سلمان، عن سيار أبـي حمـزة

 .)٢(المتن: (إما بموت عاجل، أو غنى عاجل)

 . )٣(»ة عابدثق«وعبد اهللا بن داود بن عامر الهمداين قال فيه الحافظ ابن حجر: 

قال أبو داود عقبه: هو سيار أبو حمزة، ولكن بشـير كـان « قال الحافظ ابن حجر:

. قلت: وكالم أبـي داود هـذا يـدل علـى أن روايـة )٤(»يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأ

 التصريح بأن سيارا هو أبو الحكم.  عبد اهللا بن داود ورواية ابن المبارك جاء فيهما

دارقطني يف كتابـه العلـل علـى أن عبـد اهللا بـن داود صـرح بـأن وقد نص اإلمام الـ

 .)٥(سيارا هو أبو الحكم

اختلف الرواة عن ابن المبارك يف تعيين سيار على  رواية عبد اهللا بن المبارك: -٨

 ثالث روايات: 

                                           
وهـذا «ولم يذكرا متنه بتمامه. وقال البزار عقبـه:  كالهما قال: حدثنا أبو أحمد، به.الغيالين، =

. وروايـة اإلمـام أحمـد بـن »إال هبذا اإلسناد الحديث ال نعلمه يروى عن عبد اهللا عن النبي 

 بل مقدمة على غيره.حن

عـن أبـي داود،وسـيأيت كالمـه  يشكل على التصريح هنا بكنية سيار مـا نقلـه الحـافظ ابـن حجـر  ) ١(

 قريبا.

 ).١٦٤٥)، برقم (٢/٤٣سنن أبي داود (  ) ٢(

 ). ٣٢٩٧)، برقم (٣٠١تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

 )، ولم أجده يف سنن أبي داود. ٤/٢٩٢، البن حجر (هتذيب التهذيب  ) ٤(

 ).٧٦٢)، برقم (٥/١١٥العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني (  ) ٥(
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٤٣٥ 

 . »عن سيار أبي الحكم«األولى: من قال:  -أ 

 .»سيار أبي حمزة«الثانية: من قال: عن  -ب 

 مهمال.  »سيار«لثالثة: من قال: ا -ج 

 وبياهنا كما يلي:

: أخرجها البغوي من طريق إبراهيم بن »عن سيار أبي الحكم«رواية من قال:  -أ

عبد اهللا الخالل، قال: حدثنا عبد اهللا بن المبارك، عن بشير بـن سـلمان أبـو إسـماعيل، 

آخـر المـتن:  عن سيار أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن ابـن مسـعود، بـه. ولفـظ

 (هذا حديث حسن غريب). . وقال عقبه:)١((إما موتا عاجال، أو غنى عاجال)

 .)٢(»صدوق«وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل قال فيه الحافظ ابن حجر: 

  : ســبق ذكرهــا آنفــا عنــد ذكــر »ســيار أبــي حمــزة«روايــة مــن قــال: عــن  -ب

اك. وقــد رواهــا عــن ابــن )، وفيهــا إشــكال ذكرتــه هنــ٧روايــة عبــد اهللا بــن داود بــرقم (

شـيخ «المبارك عبد الملك بن حبيب المصيصي، أبو مروان البـزاز، قـال فيـه الـذهبي: 

وقــال فيــه الحــافظ ابــن حجــر:  .)٣(»يــروي عــن: ابــن المبــارك، وأبــي إســحاق الفــزاري

 .)٤(»مقبول«

 مهمال: وجاءت عن ابن المبارك من طريقين: »سيار«رواية: من قال:  -ج

البـن المبـارك، فقـد  »الزهد والرقـائق«ول، فهو الموجود يف كتاب أما الطريق األ

                                           
 ).٤١٠٩)، برقم (٣٠٢-١٤/٣٠١شرح السنة للبغوي (  ) ١(

 ).١٩٢)، برقم (٩٠تقريب التهذيب، البن حجر تقريب التهذيب (ص  ) ٢(

 ). ١٢/١٠٨سير أعالم النبالء، للذهبي (  ) ٣(

 ).٤١٧٣)، برقم (٣٦٢تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٤(
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٤٣٦  

 . )١( جاء فيه: أخربنا بشير أبوإسماعيل، عن سيار، عن طارق، به

ومــن طريقــه البيهقــي، مــن طريــق عبــدان، أنبأنــا  ،وأمــا الثــاين، فأخرجــه الحــاكم

هذا حـديث « . وقال الحاكم:)٢(عبداهللا، أنبأنا بشير بن سلمان، عن سيار، عن طارق، به

 .»صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه

وعبدان هو: عبد اهللا بن عثمان بن جبلة المـروزي، قـال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 . )٣(»أبو عبد الرحمن، الملقب عبدان، ثقة، حافظ«

ونعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد اهللا المروزي، قـال فيـه 

كثيـرا، فقيـه، عـارف بـالفرائض، وقـد تتبـع ابـن  صـدوق، يخطـىء«الحافظ ابن حجر: 

 . )٤(»عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم

عن عبداهللا بـن  -وبالنظر لحال الرواة وعددهم فإن رواية عبدان ونعيم بن حماد 

مقدمة على رواية إبراهيم بن عبداهللا الخالل وعبـد الملـك بـن حبيـب عنـه،  - المبارك

 ل مقدمة على رواية عبدالملك بن حبيب. كما أن رواية الخال

ــوري:  -٩ ــفيان الث ــة س ــابه، رواي ــيص المتش ــدادي يف تلخ ــب البغ ــا الخطي   ذكره

واختلف على سفيان الثوري فيه، فقال المعاىف بن عمران عنه كقول الجماعـة، «فقال: 

  وقــال عمــر بــن علــي المقــدمي، وعبــد الــرزاق بــن همــام: عنــه، عــن بشــير، عــن ســيار 

                                           
 ).٣٤(ص - رواية وزوائد نعيم بن حماد -، البن المبارك »الزهد والرقائق«كتاب   ) ١(

)، بــرقم ٤/١٩٦)، الســنن الكــربى للبيهقــي (١٤٨٧)، بــرقم (١/٤٠٨المســتدرك، للحــاكم (  ) ٢(

)٧٩٦٤.( 

 ). ٣٤٦٥)، برقم (٣١٣تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

 ). ٧١٦٦)، برقم (٥٦٤المصدر السابق (ص  ) ٤(
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٤٣٧ 

وسيأيت ذكرها وتخريجها عند الكالم على رواية الثوري يف الوجه الثـاين  .)١(»أبي حمزة

 قريب�.

 :الوجه الثاين: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار، بدون ذكر كنيته* 

أخرجها أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، رواية إسحاق بن سليمان الرازي:  -١

بشيرا أبا إسـماعيل، ذكـره عـن سـيار،  حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت

 عن طارق، به. 

 . )٢(ولفظ آخر المتن: (إما غنى عاجل، وإما موت آجل)

وإسحاق ابن سليمان الرازي أبو يحيى كويف األصل قال فيه الحـافظ ابـن حجـر: 

 .)٣(»ثقة فاضل«

وهـو يـذكر  -أخرجها اإلمـام الفـالس، فقـال رواية أبي قتيبة: سلم بن قتيبة:  -٢

: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار، - تالف الرواة على بشيراخ

: (من نزلت بـه فاقـة فأنزلهـا بالنـاس، عن طارق بن شهاب، عن عبد اهللا، عن النبي 

لم تسد فاقته، ومن أنزلها باهللا، يوشك اهللا له بالفرج، إما غنى عاجل، أو أجل حاضر). 

 .)٤(هو سيار أبو حمزة

جها الطربي يف هتذيب اآلثار، قال: حدثني سـليمان بـن عبيـد اهللا الغـيالين، وأخر

                                           
 .)١/٥٦٨تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ١(

 ).٥٣١٧)، برقم (٩/٢١٦مسند أبي يعلى، ألبي يعلى الموصلي (  ) ٢(

 .)٣٥٧)، برقم (١٠١تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

 ).٢٤٩)، برقم (٤٣٨التاريخ، للفالس (ص  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  الراوي عن طارق بن شهاب »يارس«ي تعيني ـالقول الراجح ف

٤٣٨  

 .)١(حدثنا أبو قتيبة، به

نزيـل البصـرة، «وسلم بن قتيبة أبو قتيبة الخراساين، قال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 .)٢(»صدوق

 :الوجه الثالث: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة* 

ثوري: فبعد جمع الروايـات وجـدت أن الـرواة اختلفـوا وهي رواية عن سفيان ال

 على الثوري يف إسناده ومتنه:

 يف اسم سيار على ثالثة أقوال:  ايف إسناده اختلفو -١

 . »سيار أبي حمزة«القول األول: من قال: عن 

 . »عن سيار أبي الحكم«القول الثاين: من قال:  

 مهمال.  »سيار«القول الثالث: من قال:  

 يف متنه، اختلفوا يف آخر المتن، كما سيأيت.و -٢ 

تكلـم علـى اخـتالف  )٣(»تلخيص المتشـابه«ووجدت الخطيب البغدادي يف كتابه 

وقـال يف روايـة مـن قـال:  -أيض�  -الرواة على بشير بن سلمان، وعلى سفيان الثوري 

ة علـى الروايـات المختلفـ -أيض�  -، وساق »رواية الجماعة«: إهنا »سيار أبو الحكم«

اختلف على سفيان الثوري فيه: فقـال المعـاىف بـن عمـران عنـه كقـول «الثوري، وقال: 

الجماعة، وقال عمر بن علي المقـدمي، وعبـد الـرزاق بـن همـام عنـه، عـن بشـير، عـن 

. لكن لم يذكر الخطيب البغدادي الرواية الثالثة عن الثوري، كمـا لـم »سيار أبي حمزة

                                           
 ). ١٢( برقم ،)١/١٢، للطربي (- مسند عمر -هتذيب اآلثار   ) ١(

 ).٢٤٧١( برقم ،)٢٤٦ريب التهذيب، البن حجر (صتق  ) ٢(

 ).١/٥٦٨تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ٣(
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 ينبه على االختالف يف المتن.

  وتفصيل االختالف على الثوري يف إسناده كما يلي:

 : وممن رواه عن سفيان الثوري كذلك:»سيار أبي حمزة«الرواية األولى: بذكر * 

أخرجه اإلمـام أحمـد يف المسـند، ويف العلـل  عبد الرزاق بن همام الصنعاين: -١

، )٣(هقـي يف شـعبوالبي ،)٢(الكنى واألسماءيف ومن طريقه: الدوالبي  ،)١(ومعرفة الرجال

 . )٤(والخطيب البغدادي يف تلخيص المتشابه يف الرسم

لكن لم يذكر اإلمـام أحمـد نـص متنـه، وإنمـا ذكـر يف المسـند روايـة وكيـع قبلـه، 

بعــد أن ســاق ســند  -. ويف العلــل ذكــر طــرف الحــديث فقــط، وقــال »فــذكره«وقــال: 

) يف الوجـه ٢ق بـرقم (. ونص رواية وكيع سب»فذكر هذا الحديث بعينه«: - عبدالرزاق

 األول من وجوه الرواية عن بشير.

، »الفـرج بعـد الشـدة«أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتابـه عمر بن علي المقدمي:  -٢

قال: حدثني عاصم بن عمر بن علي بن مقدم، حـدثنا أبـي، عـن سـفيان الثـوري، قـال: 

لفـظ آخـر سمعت بشيرا أبا إسماعيل، يحدث عن سيار أبـي حمـزة، عـن طـارق، بـه. و

 .)٥(المتن: (أوشك اهللا له بأجل حاضر، أو رزق عاجل)

                                           
)، والعلل ومعرفة الرجال، ألحمد بـن حنبـل، ٤٢٢٠)، برقم (٧/٢٦٤مسند أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ). ٥٨٨)، برقم (١/٣٢٩رواية ابنه عبداهللا (

حـدثني عبـد اهللا بـن أحمـد قـال: «)، قال: ٥٣٠()، برقم ١/٣٠١الكنى واألسماء، للدوالبي (  ) ٢(

 . »قلت ألبي...به

 ).١٠٤٦)، برقم (٢/٣٥٢شعب اإليمان، للبيهقي (  ) ٣(

 ). ١/٥٧٠تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ٤(

 ).٢٥)، برقم (٤٢الفرج بعد الشدة، البن أبي الدنيا (ص  ) ٥(
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، مصـرحا بسـماع )١(ومن طريقه أخرجه الخطيب البغـدادي يف تلخـيص المتشـابه

 المقدمي من الثوري.

وأمــا حــديث الثــوري الــذي رواه عنـه عمــر بــن علــي وعبــد الــرزاق «وقـال قبلــه: 

 . ثم ساقه.»بخالف الجماعة...

 المعجـم الكبيـر، لكـن بـدون ذكـر سـيار، قـال الطـرباين: وقد أخرجه الطـرباين يف

حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، حدثني عاصم بن عمر بن علي المقـدمي، حـدثني «

  أبــي (ح)، وحــدثنا الحســين بــن إســحاق التســرتي، حــدثنا أبــو معــن الرقاشــي، حــدثنا 

طـارق بـن  عبد الرحمن بن مهدي، قاال: حدثنا سفيان، عـن بشـير أبـي إسـماعيل، عـن

 .)٢(»مثله شهاب، عن عبد اهللا، عن النبي 

أي مثل رواية أبي نعيم التي ذكرهـا قبـل، ونصـها: (مـن نزلـت بـه حاجـة فأنزلهـا 

أوشك اهللا له بالغنى، إما أجر آجل، وإما غنى  بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها باهللا 

 عاجل).

قطع، قال عنه ابن حجر والمقدمي مشهور جدا بالتدليس، وكان يدلس تدليس ال

. وذكــره يف المرتبــة الرابعــة يف طبقــات )٣(»ثقــة، وكــان يــدلس شــديدا«يف التقريــب: 

المدلســين، وقــال عنه:(ثقــة، مشــهور، كــان شــديد الغلــو يف التــدليس، وصــفه بــذلك: 

أحمد، وابن معين، والدارقطني، وغير واحد. وقال ابن سعد: ثقة، وكان يدلس تدليسا 

أو غيرهمـا.  األعمـشنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشـام بـن عـروة أو شديدا، يقول: حدث

                                           
 ).١/٥٦٩تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ١(

 ).٩٧٨٦)، برقم (١٠/١٣المعجم الكبير، الطرباين (  ) ٢(

 ).٤٩٥٢)، برقم (٤١٦تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(
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٤٤١ 

 . )١( قلت: وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع)

 يكفي لتصحيح روايته. قلت: وبناء على هذا فإن تصريحه بالسماع من الثوري ال

 : »سيار أبي الحكم«الرواية الثانية عن سفيان الثوري: بذكر * 

حــديث الثــوري بمــوافقتهم علــى هــذا القــول: وأمــا «فقــال:  ،أخرجهــا الخطيــب

بكــر الربقــاين، أخربنــا أبوالقاســم عبيــد اهللا بــن الحســين بــن جعفــر قاضــي  فأنبأنــاه أبــو

الموصل، ببغداد، أخربنا أبو جابر زيد بـن عبـد العزيـز، أخربنـا محمـد بـن عبـد اهللا بـن 

  ســيار  عمــار، أخربنــا المعــاىف بــن عمــران، عــن ســفيان، عــن بشــير أبــي إســماعيل، عــن

أبي الحكم، عن طـارق بـه. ولفـظ آخـر المـتن: (أوشـك اهللا لـه بأجـل عاجـل، أو رزق 

 .)٢(حاضر)

 .)٣(»يقال له: ياقوتة العلماء، ثقة، عابد، فقيه«والمعاىف بن عمران قال عنه ابن حجر: 

أخـربين «، قـال: »عن سيار أبي حمزة«قلت: وقد أخرجه الدوالبي لكن جاء فيه: 

ل: أنبأ يحيى بن مخلد، قال: حدثنا معاىف، عـن سـفيان، عـن بشـير أحمد بن شعيب، قا

 . )٤(»أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة، به

 .)٦(الدوالبي متكلم فيه، و)٥(»من كنيته أبو حمزة«وقد أخرجه الدوالبي يف باب: 

                                           
 ).٥١، ٥٠تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص  ) ١(

 ).١/٥٦٩تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ).٦٧٤٥)، برقم (٥٣٧تقريب التهذيب (ص  ) ٣(

 ).٨٩٣)، برقم (٢/٤٩٢واألسماء، للدوالبي ( الكنى  ) ٤(

 ).٢/٤٨٥الكنى واألسماء، للدوالبي (  ) ٥(

 )، كالهما للذهبي.٣٣٩)، ديوان الضعفاء (ص٣/٤٥٩انظر: ميزان االعتدال (  ) ٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  الراوي عن طارق بن شهاب »يارس«ي تعيني ـالقول الراجح ف

٤٤٢  

 دون تحديد: ،مهمال »سيار«الرواية الثالثة عن سفيان الثوري: بذكر * 

كرها الخطيب البغدادي، كما سبق، لكن ذكرها، ونص عليها وهذه الرواية لم يذ

وهو يذكر االختالف على بشـير بـن  -، فقال »التاريخ«يف كتابه  صراحة اإلمام الفالس

  وقال سفيان الثـوري: عـن بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار، عـن طـارق، عـن «: - سلمان

 .)١(»عبد اهللا، ولم ينسبه إلى أحد

رواه، هكذا عن سفيان الثوري، وصنيعه يشعر بأهنـا  ولم يذكر اإلمام الفالس من

ــديث  ــل الح ــام أه ــة إم ــن رواي ــا م ــوري؛ ألهن ــفيان الث ــن س ــده ع ــة عن ــة الراجح   الرواي

عبد الرحمن بن مهدي، وقد أخرجها الرتمذي يف سننه، والطربي، قاال: حـدثنا محمـد 

  بــن بشــار، قــال: حــدثنا عبــدالرحمن بــن مهــدي، قــال: حــدثنا ســفيان، عــن بشــير 

أبي إسماعيل، عـن سـيار، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال: قـال 

: (من نزلت به فاقة، فأنزلها بالناس، لم تسد فاقتـه، ومـن نزلـت بـه فاقـة رسول اهللا 

. والسـياق للرتمـذي، وقـال عقبـه: )٢(فأنزلها باهللا فيوشك اهللا له بـرزق عاجـل أو آجـل)

 .)٣(»هذا حديث حسن صحيح غريب«

الطرباين يف المعجم الكبير، لكـن بـدون ذكـر سـيار، سـبق  - أيض� -قد أخرجه و

                                           
 ).٢٤٩( رقمب، )٤٣٨التاريخ، للفالس (ص  ) ١(

ســند عمــر، للطــربي )، وهتــذيب اآلثــار م٢٣٢٦)، بــرقم (٤/٥٦٣ســنن الرتمــذي، للرتمــذي (  ) ٢(

 ). ١٣)، برقم (١/١٣(

. »غريـبقال أبو عيسى: هذا حـديث حسـن «): ٣/٣٣٤وقال عبد الحق يف األحكام الكربى (  ) ٣(

) أن الرتمـذي قـال: حسـن صـحيح ٧/٦١وذكر المزي يف تحفة األشـراف بمعرفـة األطـراف (

 ).٥/٦٤غريب. وكذا ابن كثير يف تفسيره ت سالمة (
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 ذكرها يف رواية المقدمي قريب�.

 فقد اختلفوا يف آخر المتن، كما يلي: وأما االختالف يف متنه على سفيان الثوري:

 . )رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاين: (...أتاه اهللا برزق عاجل أو موت آجل - ١

 اية عمر بن علي المقدمي: (...أوشك اهللا له بأجل حاضر، أو رزق عاجل).رو - ٢

 رواية المعاىف بن عمران: (...أوشك اهللا له بأجل عاجل، أو رزق حاضر).  -٣

 (...فيوشك اهللا له برزق عاجل أو آجل). :رواية عبد الرحمن بن مهدي -٤

ده والغايـة منـه، والروايات الثالث األولى ال تستقيم مع معنى الحـديث ومقصـو

فكيف يكون جزاء من لم ينزل حاجته بالناس، وأنزلها باهللا وحـده هـو المـوت اآلجـل 

أو العاجل، هذا ال يتناسب مع مقصد الحديث، بخالف رواية عبدالرحمن بن مهدي، 

 فإهنا متسقة غاية االتساق مع معنى الحديث ومقاصده، واهللا أعلم.

ن بـن مهـدي؛ ألنـه إمـام غايـة يف الثقـة واألقرب للصواب هي روايـة عبـد الـرحم

 واإلتقان والثبت والحفظ بال خالف، كما أنه أخص أصحاب وتالمذة الثوري.

 يتوافق مع رأي اإلمام الفالس. - وهو أن سفيان لم ينسب سياراً  -وهذا الرأي 

وقد نبه اإلمام أحمد بن حنبل إلى وجود خطأ يف رواية عبد الرزاق هذه، مما يدل 

: -  يف روايـة األثـرم - قـال أحمـد «ضبطه لها، وذلك فيما نقله ابن رجب، فقـال: على عدم 

سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عن عبيداهللا أحاديث مناكير هي 

من حديث العمري. وأما سماعه باليمن، فأحاديث صحاح. قال أبو عبد اهللا أحمد: قـال 

يكتـب بيـده، وأنـا أنظـر، يعنـي عـن سـفيان  عبد الرزاق: كـان هشـام بـن يوسـف القاضـي

باليمن، قال عبد الرزاق: قال سفيان: ائتوين برجل خفيف اليد، فجاؤوه بالقاضي، وكـان 

ثم جماعة يسمعون، ال ينظرون يف الكتاب. قال عبد الرزاق: وكنت أنا أنظـر، فـإذا قـاموا 
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إال يف حديث بشـير بـن  ختم القاضي الكتاب. قال أبو عبد اهللا: ال أعلم أين رأيت ثم خطأ

سلمان، عن سيار. قال: أظن أين رأيته عن سيار، عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سـيار 

 . )١(»أبي حمزة، فغلطوا، فكتبوا: عن سيار؛ عن أبي حمزة. هذا كله كالم أحمد

ــوري هــذه ليســت مســتقيمة؛  ــرزاق عــن ســفيان الث ــد ال ــة عب والخالصــة أن رواي

ه لمن هو أوثق منه، ولثبوت وجود خطأ فيها، كما ذكـره اإلمـام لمخالفته يف سنده ومتن

 أحمد بن حنبل، واهللا أعلم. 

 خالصة اختالف الرواة على بشير بن سلمان، يف وجوه:

الوجه األول: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم، وقد جاء عنه * 

 من رواية عدد من الثقات، وهم:

 وكيع بن الجراح.  -١

 الفضل بن دكين، وجاء سيار مهمال يف أحد الطرق عنه. و -٢

 وإسماعيل بن عمر الواسطي.  - ٣

 ومحمد بن يوسف الفريابي.  -٤

 ومحمد بن بشر بن الفرافصة.  -٥

 ومحمد بن عبد اهللا بن الزبير، وجاء سيار مهمال يف أحد الطرق عنه.  -٦

 وعبد اهللا بن داود.  -٧

 اختلف عليه أربعة رواة كما سبق.عبد اهللا بن المبارك: وقد  -٨

وأما سفيان الثـوري، فجـاء عنـه مـن روايـة المعـاىف بـن عمـران وحـده، علـى  -٩

                                           
 ).٧٧١-٢/٧٧٠شرح علل الرتمذي، البن رجب (  ) ١(
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 خالف عنه كما سبق.

الوجه الثاين: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار، بدون ذكر كنيته، وقد جاء * 

 عنه من رواية أربعة من الثقات، وهم:

  إسحاق بن سليمان الرازي. -١

 وأبو قتيبة: سلم بن قتيبة.  -٢

 وعبد اهللا بن المبارك، يف الصحيح عنه: وقد اختلف عليه كما سبق. -٣

سفيان الثوري، يف الصحيح عنه: وقد اختلف عليه يف اسم سـيار علـى أوجـه  -٤

 ثالثة سبق.

الوجه الثالث: من رواه عن بشير بـن سـلمان عـن سـيار عـن أبـي حمـزة، ولـم * 

 يختلف عليه بذلك:

 ا لم يأت عن أحد، ضعيفا كان، أو ثقة.وهذ

ومما سبق يظهر لنا أن األكثر واألوثق قول من صرح بأن سيارا هو أبو الحكم، وهـي 

وهـم خمسـة مـن  - رواية ستة من الثقات األثبات، وأما روايـة مـن لـم يصـرح بكنيـة سـيار 

مـا ظهـر لـي،  فإهنا ال تعارض من ذكر أنه أبو الحكم؛ ألن تلك تفسير لهـذه، هـذا -  الثقات

فهذا هو الصحيح فيما حدث به بشير بن سـلمان، لكـن هـذا الصـحيح عنـه ال يعنـي صـحة 

هـو « ألنه مصدر الخطأ، وقد عرب عن ذلك اإلمام أبـو داود السجسـتاين بقولـه: ؛روايته هذه

 . واهللا أعلم. )١(»سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأ

* * * 

                                           
 )، ولم أجده يف سنن أبي داود. ٤/٢٩٢، البن حجر (هتذيب التهذيب  ) ١(
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٤٤٦  

 الثاين المبحث

 دراسة رجال إسناد الحديث

 

وهو مدار الحـديث، ومـداره علـى بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار، عـن طـارق بـن 

فنقتصـر علـى دراسـة  ، وال حاجة لدراسة ابن مسعود شهاب، عن ابن مسعود 

 بقية الرجال، وهم:

طارق بن شهاب بن عبد شـمس بـن سـلمة البجلـي األحمسـي، أبـو عبـد اهللا  -١

 : )١(الكويف

، وغزا يف خالفة أبي بكر وعمـر، ثالثـا وثالثـين، أدرك الجاهلية، ورأى النبي 

وعن الخلفاء األربعة، وعن  أو ثالثا وأربعين، من غزوة إلى سرية. روى عن النبي 

. وعنــه إســماعيل بــن أبــي خالــد، وقــيس بــن مســلم، وعلقمــة بــن مرثــد، غيــرهم 

 وغيرهم.

 ولم يسمع منه شيئا. قد رأى النبي قال ابن معين: ثقة. وقال أبو داود: 

ــين وثمــانين، وقيــل: ســنة ثــالث  ــل: مــات ســنة اثنت ــه، فقي مختلــف يف ســنة وفات

وثمانين، وقيل: مات سنة أربع وثمانين. وحكى أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيـى بـن 

. روى لـه »وهـو وهـم«معين أنه قال: مـات سـنة ثـالث وعشـرين ومائـة. قـال المـزي: 

 الجماعة.

                                           
)، ١٣/٣٤١)، هتـذيب الكمـال، للمـزي (٤/٤٨٥تعـديل، البـن أبـي حـاتم (انظر: الجرح وال  ) ١(

)، بـــرقم ٢٨١)، تقريـــب التهــذيب، البــن حجــر (ص٥/٣هتــذيب التهــذيب، البــن حجــر (

)٣٠٠٠.( 
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٤٤٧ 

أبـو عبـد اهللا الكـويف، قـال أبـو داود: رأى «ل الحـافظ ابـن حجـر يف التقريـب: وقا

 .»ولم يسمع منه. مات سنة اثنتين، أو ثالث وثمانين.ع النبي 

، ويقال البصري، واسم أبيه: الواسطي ،سيار بن أبي سيار، أبو الحكم العنزي -٢

وأبي وائل، والشعبي، . روى عن: طارق بن شهاب، )١(وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار

وعنه: إسماعيل بـن أبـي خالـد، وسـليمان التيمـي، وشـعبة، وغيـرهم. متفـق  وغيرهم.

ثقـة، ولـيس هـو «خالف يف ذلك. قال الحافظ ابن حجر يف التقريب:  على توثيقه، وال

 .»الذي يروي عن طارق بن شهاب، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين.ع

ترجمته الخالف يف روايته عـن طـارق بـن شـهاب، وقد ذكر الحافظ ابن حجر يف 

بينما ذكره المزي يف ترجمة سيار أبي حمزة، وكالهما رجح أنه لـيس هـو الـراوي عـن 

اتفقوا على توثيقه، وأخـرج لـه األئمـة «طارق. وقال الحافظ ابن حجر يف فتح الباري: 

أتبــاع  الســتة وغيــرهم، وأدرك بعــض الصــحابة، ولــم يلــق أحــًدا مــنهم، فهــو مــن كبــار

  .)٢(»التابعين

ــال  ــ�  -وق ــو « :-أيض ــة، ه ــديد التحتاني ــة وتش ــتح المهمل ــيار، بف ــن س ــه: ع   قول

أبو الحكم، مشهور باسمه وكنيته معا، فيجيء غالبا هكذا: عن سيار أبي الحكم. وهـو 

عنزي، بفتح المهملة والنون بعدها زاي، واسطي، من طبقة األعمش، وتقدمت وفاتـه 

البناين بسنة، وقيل: أكثر. وليس له يف الصـحيحين عـن ثابـت إال  على وفاة شيخه ثابت

                                           
)، ١٢/٣١٣)، هتـذيب الكمـال، للمــزي (٤/٢٥٤انظـر: الجـرح والتعـديل، البـن أبـي حـاتم(  ) ١(

)، بــرقم ٢٦٢تهــذيب، البــن حجــر (ص)، تقريــب ال٤/٢٩١هتــذيب التهــذيب، البــن حجــر (

)٢٧١٨.( 

 ).١/٤٣٦فتح الباري، البن حجر (  ) ٢(
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 .)١(»هذا الحديث، وقال البزار: لم يسند سيار عن ثابت غيره

روى عن قيس بن أبي حـازم. وعنـه: إسـماعيل بـن  :)٢(سيار أبو حمزة الكويف -٣

 أبي خالد، والصلت بن هبرام الكويف، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر. 

سيار أبـوحمزة: «الحال، ال يعرف اسمه، وال حاله. قال ابن حبان:  وهو مجهول

من أهل الكوفة، يروي عن قيس بن أبـي حـازم. روى عنـه: عبـد الملـك بـن سـعيد بـن 

. وقـال )٤(»سيار أبو الحكم ثقة، وسيار أبو حمزة ال يعـرف«. وقال ابن القطان: )٣(»أبجر

 بول، من الخامسة. سيار أبوحمزة الكويف: مق«ابن حجر يف التقريب: 

ــيار  ــي الحكــم عــن طــارق. والصــواب: عــن س   ووقــع يف اإلســناد: عــن ســيار أب

 .»ق أبي حمزة. بخ، د، ت،

ــويف -٤ ــماعيل الك ــو إس ــدي أب ــلمان الكن ــن س ــير ب ــازم )٥(بش ــي ح ــن أب ، روى ع

                                           
 ).١١/٣٢(فتح الباري، البن حجر   ) ١(

)، ١٢/٣١٥)، وهتـذيب الكمـال، للمـزي (٤/٢٥٥انظر: الجرح والتعديل، البن أبـي حـاتم (  ) ٢(

رقم )، بـ٢٦٢)، وتقريـب التهـذيب، البـن حجـر (ص٤/٢٩٣وهتذيب التهذيب، البن حجر (

)٢٧١٩.( 

 ).٦/٤٢١الثقات، البن حبان (  ) ٣(

 ). ٤/٥٥٠بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، البن القطان (  ) ٤(

ــا داود السجســتاين يف ١/٢٤٨انظــر: الثقــات، للعجلــي (  ) ٥( ــد اآلجــري أب ــؤاالت أبــي عبي )، وس

)، ٢/٣٧٤)، والجرح والتعـديل، البـن أبـي حـاتم (١١٨)، برقم (١٤٩الجرح والتعديل (ص

)، ٥٣( رقمبـــ ،)١٨)، وســـؤاالت الربقـــاين للـــدارقطني (ص٦/٩٨والثقـــات، البـــن حبـــان (

)، والمغني ٦٠٣)، برقم (١/٢٧١)، والكاشف، للذهبي (٤/١٦٨وهتذيب الكمال، للمزي (

 =رقمب ،)١/٣٢٩)، وميزان االعتدال، للذهبي (٩٣٥)، برقم (١/١٠٨يف الضعفاء، للذهبي (
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ــن  ــارك، واب ــن المب ــه: الســفيانان، واب ــرهم. وعن األشــجعي، ومجاهــد، وعكرمــة، وغي

 بي، وأبو نعيم، وغيرهم. فضيل، ووكيع، والفريا

صالح الحديث، وهو «. وقال أبو حاتم: »ثقة«قال أحمد، وابن معين، والعجلي: 

ــان ــن كيس ــد ب ــن يزي ــي م ــب إل ــو داود، »أح ــال أب ــات. وق ــان يف الثق ــن حب ــره اب . وذك

لمــا خــرج الحــاكم حديثــه يف «. وقــال الحــافظ مغلطــاي: »ال بــأس بــه«والــدارقطني: 

كذلك، ولم أره لغيره. » المدخل الكبير«يعا به، وذكره يف قال: احتجا جم» المستدرك«

كأنه قد حدث بغير حديث لم »: مسنده«وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار يف 

البـن » الثقـات«يشاركه فيها أحد، وليس بالقوي، وقـد حـدث عنـه النـاس. ويف كتـاب 

 .»جملة الثقات«خلفون: وثقه ابن نمير. وذكره ابن شاهين يف 

ــوع عنــد ذكــره  ــزار لــم أجــده يف مســنده المطب قلــت: ومــا نقلــه مغلطــاي عــن الب

 .)١(ألحاديث بشير بن سلمان

. وقال يف المغني يف الضعفاء: »ثقة«واختلف قول الذهبي فيه، فقال يف الكاشف: 

صـالح الحـديث، وفيـه لـين. هكـذا «. وقـال يف ميـزان االعتـدال: »صدوق، وفيـه لـين«

نـدي والـد الحكـم. وقـد وثقـه أحمـد وابـن معـين، واحـتج بـه وجدته بخطى. وهو الك

. »٤ثقة، يغـرب، مـن السادسـة، بـخ، م، «. وقال الحافظ ابن حجر يف التقريب: »مسلم

 والخالصة أنه ثقة، وليس يف رتبة الثقات األثبات، واهللا أعلم.

* * * 

                                           
)، وهتـذيب التهـذيب، البـن حجــر ٢/٤١٩الكمـال، لمغلطــاي ()، وإكمـال هتـذيب ١٢٣٧(=

 ). ٧١٩)، برقم (١٢٥) وتقريب التهذيب، البن حجر (ص١/٤٦٥(

 .)٤/٢٨٥، للبزار (»البحر الزخار«انظر: مسند البزار،   ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  الراوي عن طارق بن شهاب »يارس«ي تعيني ـالقول الراجح ف

٤٥٠  

 المبحث الثالث

 الصحيح استعراض ومناقشة أقوال النقاد يف المسألة، وبيان القول

 

أول من نبه على هـذا االخـتالف يف الحـديث علـى بشـير بـن سـلمان، إمـا اإلمـام 

قـد تكلمـوا يف  أحمد بن حنبل، أو اإلمام يحيى بن معين، أو اإلمام الفـالس، فهـم 

 -وأقوال من تـبعهم  -هذا األمر، وهم يف طبقة واحدة، ومتصاحبون، وستأيت أقوالهم 

 سيار أبو حمزة يف المطلب األول. أن الراوي عن طارق بن شهاب هو

هـو  -حسـب بحثـي -وأما أول مـن أشـار إلـى اخـتالف األئمـة يف هـذه المسـألة 

اإلمــام الــدارقطني، وبعــده الخطيــب البغــدادي، ثــم تتــابع العلمــاء بعــدهما علــى ذكــر 

 الخالف.

فأما اإلمام الدارقطني فرجح قول اإلمام أحمد بن حنبل وابن معين، وسـيأيت كالمـه، 

مــا الخطيــب البغــدادي فقــد فصــل يف هــذا االخــتالف، وســاق روايــات عديــدة، وذكــر وأ

األقوال، لكنه لـم يصـرح أو يـنص علـى تـرجح أحـد القـولين، ولـم يخـرت قـوال، ربمـا ألن 

األصـل األخـذ  -  كاإلمام أحمد وابـن معـين - وجود النص بالتعليل والوهم من أئمة كبار 

ل قوله بدون الروايات التي ساقها اختصارا، فبعد به. فال يحتاج إلى ترجيح، وسأذكر مجم

وقـد أنكـر أحمـد بـن «أن ذكر قول البخاري بأن سـيارا روى عـن طـارق بـن شـهاب، قـال: 

حنبل، ويحيى بن معين، وعمرو بن علي أن يكون الـذي روى بشـير بـن سـلمان عنـه، عـن 

   .)١(» أعلمطارق بن شهاب سيارا أبا الحكم، وقالوا: إنما هو سيار أبو حمزة، فاهللا

                                           
 ).٥٧١ -١/٥٦٨تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ١(
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عـاب «ولم يرجح: الحـافظ مغلطـاي، فقـد قـال:  -أيض�  -وممن ذكر الخالف 

المزي على من زعم أن أبا الحكم روى عن طارق، وذكر عن أحمد وغيره أن الـراوي 

عن طارق: أبو حمزة، ال أبـو الحكـم، وينبغـي أن يتثبـت يف هـذا، فـإن قائـل ذاك كثيـر، 

روايتـه عـن طـارق،  -عـن أبيـه  -ذكر ابـن أبـي حـاتم ولكن يعارضه كالم كثير أيض�. 

وكـذا ذكـره البخـاري يف تاريخـه، ومسـلم بــن الحجـاج يف كتـاب الكنـى، وابـن حبــان، 

والــدوالبي، وابــن صــاعد، وأبــو عبــد الــرحمن النســائي، والمنتجــالي، وغيــرهم ممــن 

  .)١(»بعدهم، واهللا تعالى أعلم

نقاد الذين يرون أن الراوي عن طارق بن المطلب األول: استعراض ومناقشة أقوال ال* 

 شهاب هو أبو حمزة، وليس أبا الحكم. 

بعد البحث وجـدت أن اإلمـام  اإلمام أحمد بن حنبل، رأيه، وتحليل عبارته: -١

أحمد بن حنبـل قـد تكلـم عـن هـذه المسـألة مـرات عديـدة، جـاءت عنـه مـن روايـات 

 مختلفة، وهي كما يلي:

بي: حديث بشير أبي إسماعيل عن سـيار أبـي الحكـم، قلت أل«قال عبد اهللا:  -١

  : (من نزلت بـه فاقـة)، قـال أبـي: إنمـا هـو سـيار عن طارق، عن عبد اهللا، عن النبي 

أبو حمزة، وليس هو سيارا أبا الحكم، أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء. حدثني 

عليهم باليمن سـفيان:  أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخربنا سفيان، قال أبي: أماله

                                           
دو أن هذا ممـا ذكـر جريـا علـى ظـاهر السـند ويب ).٦/١٨٨إكمال هتذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ١(

) حيــث قــال: ٤/٢٥٥( كمــا قالــه المعلمــي يف تعليقــه علــى الجــرح والتعــديل البــن أبــي حــاتم

  بــو حــاتم، والنســائي، والــدوالبى، أوجــرى البخــاري علــى ظــاهر الســند، وكــذلك مســلم، و«

 .»وابن حبان، واهللا اعلم
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 .)١(»عن بشير أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة، فذكر الحديث بعينه

ــ�:  -٢ ــن أحمــد أيض ــد اهللا ب ــال عب ــير "وق ــع بحــديث بش ــي: حــدث وكي ــال أب   ق

أبي إسماعيل، عن سيار أبي الحكم، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن عبـد اهللا، عـن النبـي 

ــي ــع: س ــر وكي ــال غي ــة). وق ــه فاق ــت ب ــن نزل ــير : (م ــي: وبش ــال أب ــزة. ق ــو حم   ار أب

ــيس  ــو حمــزة، ول ــي الحكــم، إنمــا هــو ســيار أب ــم يســمع مــن ســيار أب ــو إســماعيل ل   أب

 . )٢(»أبا الحكم

  حـدثنا عبـد الـرزاق، أخربنـا سـفيان، عـن بشـير «وجاء يف مسند أحمد بن حنبـل:  - ٣

وهــو .. فــذكره. قــال عبــد اهللا بــن أحمــد: قــال أبــي: .أبــي إســماعيل، عــن ســيار أبــي حمــزة

الصــواب، ســيار أبــو حمــزة. قــال: وســيار أبــو الحكــم لــم يحــدث عــن طــارق بــن شــهاب 

 .  )٣(»بشيء

                                           
الكنـى )، ٥٨٨)، بـرقم (١/٣٢٩واية ابنه عبـد اهللا (العلل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل، ر  ) ١(

حـدثني عبـد اهللا بـن أحمـد قـال: قلـت « )، قـال:٥٣٠)، برقم (١/٣٠١واألسماء، للدوالبي (

 .»ألبي...به

أخربنــا أبـو عبـد اهللا الحــافظ، «)، قـال: ١٠٤٦)، بـرقم (٢/٣٥٢والبيهقـي يف شـعب اإليمــان (  

ــ ــال: ســمعت عب ــم، ق ــاس هــو األص ــو العب ــول: قلــت حــدثنا أب ــل، يق ــن حنب ــن أحمــد ب د اهللا ب

 .»ألبي...به

أخربنا محمد بن أحمـد «قال:  )،١/٥٧٠والخطيب البغدادي يف تلخيص المتشابه يف الرسم (  

بن رزقويه، أخربنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، حدثنا عبـد اهللا بـن أحمـد بـن حنبـل، 

 .»قال: قلت ألبي...به

 ).١٣٧٣)، برقم (٢/١٠مد بن حنبل، رواية ابنه عبد اهللا (العلل ومعرفة الرجال، ألح  ) ٢(

 ).٤٢٢٠)، برقم (٧/٢٦٤مسند أحمد، ألحمد بن حنبل (  ) ٣(
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٤٥٣ 

قال أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل: والذي يروي عنه بشير «قال أبو بكر األثرم:  -٤

هو سيار أبو حمزة، ليس قولهم: سيار أبو الحكم بشيء، أبو الحكم سيار ماله ولطارق 

يار أبو حمزة الذي يروي عنه ابـن أبجـر وغيـره. قلـت: الـذي بن شهاب؟!، إنما هذا س

 يروي حديث جرير عن عمر: يف الكي؟ فقال: نعم، ذاك. 

قال أبـو عبـداهللا: وكنـت أظـن أن أبـا نعـيم هـو الـذي يقـول: سـيار أبـو الحكـم يف 

حديث بشير، فإذا غير واحد يقول أيض�: أبو الحكم، قال: فأظن أن الشيخ بشيرا لقنوه 

 .)١(»فقالههذا، 

ما نقله ابن رجب يف كتابه شرح علل الرتمـذي مـن روايـة األثـرم، وقـد سـبق  -٥

 .)٢(ذكره

. وهــي كروايــة عبــد اهللا بــن أحمــد )٣(روايــة مســلم بــن الحجــاج، عــن أحمــد -٦

 ).١الماضية برقم (

 تحليل عبارة اإلمام أحمد بن حنبل والنظر يف أدلته:* 

 حمد بن حنبل السابقة أمورا:يمكن أن نستخلص من عبارات اإلمام أ

الذي جـاء يف ثـالث  - »أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء«أن قوله:  األول:

ظاهره نفي الرواية فقط، ال نفي السـماع واللقـاء، وقـد  - )٦ ،٣ ،١روايات عنه برقم (

يكون سبب ذلك أن طارقا وأبا الحكم وأبا حمزة متعاصرون، ومن بلدة واحدة، وهي 

                                           
)، وهتـــذيب الكمــال، للمـــزي ١/٥٧٠تلخــيص المتشــابه يف الرســـم، للخطيــب البغــدادي (  ) ١(

 )..٦/٣٩٦)، وشرح أبي داود، للعيني (١٢/٣١٦(

 ).٧٧١-٢/٧٧٠وهو يف شرح العلل، البن رجب (عند ذكر الروايات عن الثوري،   ) ٢(

 ).١/٣٣٨طبقات الحنابلة، البن أبي يعلى (  ) ٣(
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ذا لجأ أحمد إلى نفي الرواية بصريح عبارته؛ ولم ينف هبا السماع واللقـاء؛ الكوفة؛ ول

أبو الحكم سيار مالـه ولطـارق «: - )٤يف الرواية رقم ( -لصعوبة ذلك، وإن كان قوله 

ظاهره نفي السماع واللقاء، لكـن حملهـا علـى معنـى الروايـات الـثالث  »بن شهاب؟!

 السابقة أقرب، واهللا أعلم.

بشيرًا أبا إسماعيل لم «) يرى اإلمام أحمد بن حنبل أن ٢الرواية رقم ( ويف الثاين:

. وهذا النفي لم أجـده عـن »يسمع من سيار أبي الحكم، إنما سمع من سيار أبي حمزة

أحد من النقاد إال اإلمام أحمد بن حنبل، وقد جاء عن بشير التصريح بسماعه من سيار 

  هو أبو نعـيم الفضـل بـن دكـين، ولـم ينفـرد  أبي الحكم، وهو من رواية ثقة ثبت متقن،

أبو نعيم بذكر تصريح سماع بشير من أبي الحكـم، فقـد تابعـه علـى هـذا إسـماعيل بـن 

عمر الواسطي، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقد تقـدمت روايـاهتم، يف أول المبحـث 

 األول، عند ذكر الوجه األول.

؛ ال نجد يف شيء منها تصـريح وعند البحث يف الروايات التي ورد فيها أبو حمزة

 بشير بالسماع منه، وهذا مما قد يقوي القول بأن سيارا هو أبو الحكم، واهللا أعلم.

ويف ترجمة بشير بن سلمان يف التـاريخ الكبيـر، نـص البخـاري علـى سـماعه مـن 

سمع عكرمة، وأبـا حـازم، وسـيارا أبـا الحكـم، والقاسـم بـن «سيار أبي الحكم، فقال: 

 . )١(»نعيم أيضا عنه منه: وكيع، وحدثنا أبوصفوان، سمع 

. »فـأظن أن الشـيخ بشـيرًا لّقنـوه هـذا، فقالـه«) قـال: ٤ويف الرواية رقـم ( الثالث:

وإال فهـو  ،وهذا جرح من اإلمام أحمد بن حنبل لبشير بن سلمان يف هذه الروايـة فقـط

                                           
 ).٢/٩٩التاريخ الكبير، للبخاري (  ) ١(
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 .غير موصوف بالتلقن وال يلزم منه إسقاط بشير

م أحمـد بـن حنبـل وقولـه يف تحديـد مصـدر الخطـأ يف هـذه أن رأي اإلمـاالرابع: 

 ويتضح ذلك من خالل ما يأيت: ،الرواية متغير

) نسب الخطـأ إلـى شـيخه وكيـع بـن الجـراح، واسـتدل بـأمرين، ٢أنه يف رقم ( -

األول: أن غير وكيع يقول: سيار أبو حمزة. والثاين: أن بشـيرا أبـا إسـماعيل لـم يسـمع 

 من سيار أبي الحكم.

حدث وكيع بحديث بشر أبي إسـماعيل، عـن سـيار «ل اإلمام أحمد بن حنبل: قا

: (مـن نزلـت بـه فاقـة). أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اهللا، عـن النبـي 

وقال غير وكيع: سيار أبو حمزة. وبشير أبو إسماعيل لم يسمع من سـيار أبـي الحكـم، 

 . »إنما هو سيار أبو حمزة، وليس أبا الحكم

) نص على أنه كان يظن أن الخطأ من شيخه أبي نعيم، وبعـد ذلـك ٤ رقم (ويف -

وقف على من وافقه، فنسب الخطأ إلى بشير نفسه، واهتمه بأنه لقن ذلـك، قـال اإلمـام 

كنت أظن أن أبا نعيم هـو الـذي يقـول: سـيار أبـو الحكـم يف حـديث «أحمد بن حنبل: 

قال: فأظن أن الشـيخ بشـيرا لّقنـوه هـذا، بشير، فإذا غير واحد يقول أيض�: أبو الحكم، 

 .»فقاله

خطـأ،  »سيار أبو الحكم«والشك أن قول اإلمام أحمد بن حنبل يف أن القول بأنه 

 ثم ترجح عنده أن الخطأ من بشير نفسه. ،لكن كان يظن الخطأ من وكيع

تصريح اإلمام أحمد بن حنبـل بـأن روايـة أبـي نعـيم الفضـل بـن دكـين  الخامس:

الجراح هي بذكر سيار أبـي الحكـم ولـيس سـيارا أبـا حمـزة، وهمـا غايـة يف ووكيع بن 

والتثبت، كما أهنما إماما أهل الكوفة، ففيه ثبوت كيفية رواية بشـير، وأن  واإلتقانالثقة 
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 اإلمام أحمد بن حنبل يجزم بوقع الوهم والخطأ منه، وليس من الرواة عنه.

أن سيارا أبا الحكم لم يلق طارق�، أن اإلمام أحمد بن حنبل لم يصرح ب السادس:

 وأن ذلك ال يمكن لتباعد الزمان أو المكان، فلو كان ذلك ممكن� الستدل به.

ــابع: ــم ( الس ــة رق ــل يف الرواي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــتدل اإلم ــيخه ٦، ١اس ــأن ش   ) ب

عبد الرزاق، قد رواه عن سفيان الثوري، عن بشير أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة، 

بق يف المبحث األول جمع روايات أصحاب الثـوري عنـه، وظهـر لنـا هنـاك به. وقد س

عدم استقامة رواية عبدالرزاق، وأن اإلمام أحمد بن حنبل نفسه تكلم فيها، وأوضـحنا 

مخالفته يف سنده ومتنه لمن هو أوثق منـه، ولثبـوت وجـود خطـأ فيهـا، كمـا ذكـر ذلـك 

 واهللا أعلم.  ،اإلمام أحمد بن حنبل

سألت يحيى عن بشير بـن سـلمان؟ «قال ابن الجنيد:  يحيى بن معين:اإلمام  -٢

ــيار  ــو س ــم؛ ه ــا الحك ــيارا أب ــو س ــيس ه ــيار، ول ــن س ــذي روى ع ــويف، ال ــة ك ــال: ثق   فق

 .)١(»أبو حمزة

 وقد سبق ذكر كالمه. اإلمام أبو حفص عمرو بن علي الفالس: -٣

  قال أبـو داود «ي: قال المزاإلمام أبو داود السجستاين رأيه، وتحليل عبارته:  -٤

: (مـن أصـابته فاقـة فأنزلهـا يف حديث سيار عن طـارق، عـن عبـد اهللا، عـن النبـي  -

هو سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول: سـيار أبـو الحكـم،  - بالناس لم تسد فاقته)

  قــال أبــو داود: بشــير كــان يهــم يف ســيار، يقــول: ســيار «وقــال العينــي:  .)٢(»وهــو خطــأ

                                           
 ).٧٧٦)، برقم (٤٦٥سؤاالت ابن الجنيد، البن الجنيد (ص  ) ١(

 ). ١٢/٣١٦هتذيب الكمال، للمزي (  ) ٢(
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٤٥٧ 

 .)١(»و خطأ، إنما هو سيار أبو حمزةأبو الحكم، وه

وخالصة رأي أبي داود: أنه يرى أن الخطأ من بشير نفسه، وليس من الرواة عنه، 

وقوله قريب من القول األخير لألمام أحمد بن حنبل، ولـم يـذكر أبـو داود دلـيال علـى 

 قوله هذا. 

المسألة يف وقد وجدته تكلم عن هذه اإلمام الدراقطني رأيه، وتحليل عبارته:  -٥

 موضعين: 

وسئل عن حديث طارق بن شهاب، عن ابن «: جاء يف كتابه العلل: الموضع األول

: (اقرتبـت السـاعة، وال يـزداد النـاس علـى الـدنيا إال حرصـا، وال مسعود، قال النبي 

يزداد منهم إال بعدا، وبين يدي الساعة تسليم الخاصة، ويفشو التجارة حتى تعين المـرأة 

ن أصابته فاقة فأنزلها بالنـاس لـم يسـد فاقتـه، ومـن أنزلهـا بـاهللا أوشـك اهللا لـه زوجها، وم

بالغنى). فقال: يرويه بشير بن سـلمان، عـن سـيار واختلـف عنـه؛ فـرواه جماعـة، مـنهم: 

مخلد بن يزيد، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد اهللا بن داود الخريبي، وأبو أحمد الزبيري، 

  حكـم. وقـولهم: سـيار أبـو الحكـم وهـم، وإنمـا هـو سـيار فقالوا كلهم: عن سـيار أبـي ال

حمزة الكويف. كذلك رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن بشير، عن سيار أبـي حمـزة،  أبو

 .)٢(»وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئا، ولم يرو عنه

 ويظهر فيما ذكره اإلمام الدارقطني ما يأيت:

ذي ذكره بتمامه لم يأت مجتمعا يف رواية واحدة، حسـب بحثـي، أن المتن ال -١

وإنمــا هــي أحاديــث جمعــت هنــا يف ســياق واحــد، وال أدري إن كانــت وقعــت لإلمــام 

                                           
 ).٦/٣٩٦شرح أبي داود، للعيني (  ) ١(

 ).٧٦٢)، برقم (٥/١١٥لل، للدارقطني (الع  ) ٢(
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 الدارقطني هكذا مجمعة أم ال، وإن كنت استبعد ذلك، واهللا أعلم.

أن اإلمام الدارقطني لم يذكر كـل الروايـات المهمـة والقيمـة الـواردة يف هـذا  -٢

الباب عن بشير بن سلمان، وقد سبق ذكرها يف تخريج الروايات المختلفـة علـى بشـير 

بن سلمان، وهي رواية: أبـي نعـيم الفضـل بـن دكـين، وإسـماعيل بـن عمـر الواسـطي، 

 ومحمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن بشر.

أن عدد من خالف عبد الـرزاق تسـعة أثبـات ثقـات، وكـل واحـد مـن هـؤالء  -٣

إال أن  ؟رده هو أوثـق مـن عبـدالرزاق، فكيـف تـرجح روايتـه علـى روايـتهمالتسعة بمف

 يكون اإلمام الدارقطني يرى أن الوهم من بشير نفسه.

أن رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري هذه مخالفة يف متنها وسندها لروايـة  -٤

ة إمام أهل الحديث عبد الـرحمن بـن مهـدي؛ ألنـه لـم ينسـب سـيارًا، كمـا أهنـا مخالفـ

لروايـة المعـاىف بـن عمـران الـذي نـص علـى أن سـيارا هـو أبـو الحكـم، موافقـا لروايــة 

 الجماعة، وقد سبق توضيح ذلك كله.

وسيار أبو الحكم لـم يسـمع مـن طـارق بـن شـهاب «قول اإلمام الدارقطني:  -٥

 . »شيئ�، ولم يرو عنه

قـط، ولـم ألن األئمة أحمد وابن معين نصوا على عدم روايتـه عنـه ف ؛محل تأمل

ينصوا على عدم سماعه منه، وفرق بين األمرين، وقد يسمع الرجل من الرجـل ويلقـاه 

 ويجالسه، ولكن ال يحدث عنه، واهللا أعلم.

ــاين ــع الث ــزة، الموض ــي حم ــرجم ألب ــث ت ــف، حي ــف والمختل ــه المؤتل   : يف كتاب

 سيار أبو حمزة، يروي عن قيس بن أبي حازم، عن جريـر: عـزم«وألبي الحكم، فقال: 

علي عمر ألكتوين، قاله الثوري، عن عبد الملك بن أبجر عنه، وهـو الـذي يـروي عـن 
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طارق بن شهاب، روى عنه بشير بن سلمان. سيار بن أبي سيار، وهـو سـيار بـن وردان 

الواسطي، يكنى أبا الحكم. قال البخاري، فيما أخربنا علي بن إبراهيم، عن ابن فارس 

وردان الواسـطي، عـن طـارق بـن شـهاب، سـمع منـه عنه: سيار بن أبي سيار، وهو ابن 

: قـول البخـاري: - أي الـدارقطني -عبيد اهللا بن عمر، وبشير بن سلمان...قال الشيخ 

إنه سمع طارق بن شهاب وهم منه، وممن تابعه على ذلك. والـذي يـروي عـن طـارق 

 .)١(»هو سيار أبو حمزة. قال ذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهما

 ذ على ما ذكره اإلمام الدارقطني ما يأيت:ويؤخ

أن ما ذكره البخاري وغيره إنما وقع على ظاهر السـند والروايـة، فـال ينسـب  -١

الوهم إلى اإلمام البخاري وغيره ممن تابعه علـى ظـاهر الروايـة، إنمـا الـوهم واقـع يف 

 الرواية. وهذا الالئق بحال البخاري ومن تابعه.

. فيه نظر؛ »قول البخاري: إنه سمع طارق بن شهاب«ي: قول اإلمام الدارقطن -٢

سيار بن أبي سيار، وهو ابن وردان الواسطي، عن طارق بن «ألن نص عبارة البخاري: 

 . »شهاب

ولم ينص على سماعه منه، وفرق ظاهر بين النص علـى مجـرد الروايـة، والـنص 

 على السماع، واهللا أعلم.

روى عنه: إسماعيل «أبي حمزة الكويف:  قال يف ترجمة سيار الحافظ المزي: -٦

. )٢(»بن أبي خالد، وبشير أبو إسماعيل، كان يقول فيه: سيار أبو الحكم، وهو وهـم منـه

                                           
 ).١٢٢٠-٣/١٢١٩المؤتلف والمختلف، للدارقطني (  ) ١(

 ).٣١٦ –١٢/٣١٥هتذيب الكمال، للمزي (  ) ٢(
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  وقيـل: سـيار  وسـيار أبـو الحكـم،«: - وهو يعدد الرواة عن طـارق بـن شـهاب -وقال 

 . )١(»وهو الصواب ،أبو حمزة

  سـيار: «مـزة يف تقريـب التهـذيب: قال يف ترجمة سـيار أبـي ح الحافظ ابن حجر: - ٧

أبو حمزة، الكويف، مقبول، مـن الخامسـة، ووقـع يف اإلسـناد: عـن سـيار أبـي الحكـم، عـن 

يف ترجمـة سـيار  - أيضا  - . وقال )٢(»طارق. والصواب: عن سيار أبي حمزة، بخ، د، ت، ق

سـيار، سـيار: أبـو الحكـم، العنـزي، بنـون وزاي، الواسـطي، وأبـوه يكنـى أبـا «أبي الحكم: 

واسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: غير ذلك، وهو أخو مساور الوراق ألمه، ثقة، وليس هو 

 .  )٣(»ع الذي يروي عن طارق بن شهاب، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين،

  ..وتبـع البخـاري أيضـا .وقد تبـع ابـن حبـان البخـاري«وقال يف هتذيب التهذيب: 

 الكنى، والنسائي، والدوالبي، وغير واحد، وهو : مسلم يف- يف أنه يروي عن طارق -

 .)٤(»كما قال الدارقطني ،وهم

بعد أن نقل قول اإلمام أحمـد بـن  -قال  بدر الدين محمود بن أحمد العيني: -٨

إلى أنه سيار أبو الحكـم وُخّطـَئ يف  »تاريخه«وذهب البخاري يف «: - حنبل وأبي داود

بخــاري، فلــذلك قــال: ســيار أبــو الحكــم، ذلــك، وكــان عبــد الغنــي ذهــب إلــى قــول ال

 .)٥(»والصواب ما قاله أبو داود وأحمد. فافهم

                                           
 ).١٣/٣٤٢(هتذيب الكمال، للمزي   ) ١(

 ).٢٧١٩)، برقم (٢٦٢تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٢(

 ). ٢٧١٨)، برقم (٢٦٢المصدر السابق (ص  ) ٣(

 ). ٤/٢٩٢ذيب التهذيب، البن حجر (هت  ) ٤(

 ).٦/٣٩٦شرح أبي داود، للعيني (  ) ٥(
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المطلب الثاين: استعراض ومناقشة أقوال النقاد الذين يرون أن الراوي عن طارق بن * 

 شهاب هو أبو الحكم، وليس بأبي حمزة. 

ثـم  هـو اإلمـام البخـاري، -فيما وقفت عليه بعـد البحـث  -وأول من قال بذلك 

 تبعه من بعده، وأنقل قوله؛ وقول أبرز من تبعه عليه:

ــاري: -١ ــام البخ ــيار  اإلم ــة لس ــزة، وترجم ــي حم ــيار أب ــة لس ــد ترجم ــث عق   حي

أبي الحكم، ونص يف ترجمة أبـي الحكـم علـى أنـه روى عـن طـارق بـن شـهاب، ولـم 

زم، سيار: أبو حمزة، عن قيس بن أبي حا«يفعل ذلك يف ترجمة سيار أبي حمزة، فقال: 

عن جرير قال: عزم علي عمر ألكتوين، قاله لنا أبو نعيم، عن الثوري، عن عبد الملـك 

 .)١(»بن أبجر، عن سيار، يعد يف الكوفيين

سيار بن أبي سيار، وهو سيار بـن وردان الواسـطي، «وقال مرتجما ألبي الحكم: 

كنيتـه  عن طارق بن شهاب، روى عنه: عبيد اهللا بن عمر، وبشـير بـن سـلمان، وهشـيم،

  أبو الحكم، نسبه علي، وقال هشيم: سيار بن أبـي سـيار، وقـال ابـن عيينـة: شـيع سـيار 

أبو الحكم عبيد اهللا بن عمر من الكوفة إلـى المدينـة، فـأمر لـه بـألف درهـم، فقـال: لـم 

. وقـال سـيار ألصـحابه: )٢(أشيعك لهذا، ولكن قلت: رجل صالح، فأردت أن أشـيعك

ــروين أين ال أحســن  أجلــس إلــى ســارية، فــأجمع النــاس، فــأقول: ســمعت ويحكــم أت

                                           
 ).٤/١٦٠التاريخ الكبير، لإلمام البخاري (  ) ١(

ــاريخ واســط، لبحشــل (ص  ) ٢( ــن «)، قــال بحشــل: ٨٧وقــد وجــدهتا موصــولة يف ت حــدثنا أســد ب

مـا خـرج إلـى الحكم، قال: سمعت سفيان بن عيينـة يقـول: قـدم عبيـد اهللا بـن عمـر الكوفـة. فل

المدينة شيعه سيار منازل. فدفع إليه خمسمائة درهم. فأبى أن يقبلهـا. وقـال: إين إنمـا شـيعتك 

 .»فما كنت ألرزأك عليه شيئا حبا لعمر بن الخطاب 
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الشعبي، وقال الشعبي. قال إسحاق: هو العنزي. وقال لنا علي: سيار أبو الحكم أخـو 

 .)١(»مساور الوراق، وقال ابن معين: هو أخوه ألمه

ويالحظ أن البخاري لم يناقش هذه المسألة بشكل صريح، ولم يسرد الروايـات 

ى بذكر رأيه يف هاتين الرتجمتين، وكأن هذا لظهور ذلك األمـر واألدلة فيها، وإنما اكتف

  عنده؛ ألنه هو الذي جاءت به الروايات الكثيرة والصحيحة عن الثقـات، كمـا يالحـظ 

أن البخاري نص يف ترجمة أبي حمزة أنه كويف األصل، بينما ذكر يف ترجمة  -أيض�  -

بال خالف، لكن احتاج البخـاري  أبي الحكم أنه واسطي، مع أنه عاش يف الكوفة زمن�

إلى ذكر قصـة تشـييعه لعبيـداهللا بـن عمـر مـن الكوفـة إلـى المدينـة، لبيـان أنـه عـاش يف 

الكوفة زمن� طويالً، وأنه كان من وجهائها وكربائها؛ ألنه هو الذي شيعه، وعبيد اهللا بن 

هذا أن عمر كان من وجهاء أهل اإلسالم يف وقته وفضالئهم، وكأن البخاري قصد من 

يستبعد عدم لقاء وسماع أبي الحكم من طـارق بـن شـهاب، خاصـة أن أبـا الحكـم قـد 

ســمع مــن رواة كــوفيين مــاتوا يف ســنة وفــاة طــارق بــن شــهاب، ســنة اثنتــين أو ثــالث 

 وثمانين، مثل: 

األنصـاري، «عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال الحافظ ابـن حجـر يف التقريـب:  -١

ن الثانية، مات بوقعة الجماجم، سـنة ثـالث وثمـانين، قيـل: المدين، ثم الكويف، ثقة، م

  .)٢(»إنه غرق. ع

ــن حجــر يف التقريــب:  -٢ ــال الحــافظ اب ــيش األســدي: ق األســدي، «زر بــن حب

الكــويف، ثقــة، جليــل، مخضــرم، مــن الثانيــة، مــات ســنة إحــدى، أو اثنتــين، أو ثــالث 

                                           
 ).٤/١٦١التاريخ الكبير، لإلمام البخاري (  ) ١(

 ).٣٩٩٣)، برقم (٣٤٩تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٢(
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  .)١(»ع وثمانين، وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة.

قال محمد بن عثمـان بـن أبـي شـيبة: «ق بن سلمة األسدي: قال المزي: شقي -٣

مات يف زمن الحجاج بعد الجماجم. وقال خليفة بن خياط: مات بعـد الجمـاجم سـنة 

اثنتين وثمانين. وقال الواقدي: مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز. وكـذلك روي عـن 

ثقة، «حافظ ابن حجر يف التقريب: . وقال ال)٢(»أبي نعيم، والمحفوظ األول، واهللا أعلم

 . )٣(»من الثانية، مخضرم، مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة.ع

أهنـم  -أيضـ�  -وال خالف بين أهل الحديث يف سماعه من هـؤالء، وال خـالف 

الء وعـن طـارق بـن شـهاب، فالزمـان والمكـان ؤكوفيون، وال فرق بين الرواية عـن هـ

بخالف البقية، فقد  نت الرواية عنه أولى وأجل؛ لكونه رأى النبي واحد، ولربما كا

 يكون هذا هو الملحظ عند اإلمام البخاري، فهو إمام يف التاريخ.

أبـو الحكـم سـيار: عـن طـارق بـن شـهاب، والشــعبي، « قـال: اإلمـام مسـلم: -٢

 .)٤(»وشهر

  فظ والحـــا ،)٥(نســـب لـــه هـــذا القـــول: الحـــافظ مغلطـــاي اإلمـــام النســـائي: -٣

 .)٦(ابن حجر

                                           
 ).٢٠٠٨)، برقم (٢١٥(صيب، البن حجر تقريب التهذ  ) ١(

 ).١٢/٥٥٤هتذيب الكمال، للمزي (  ) ٢(

 ).٢٨١٦)، برقم (٢٦٨تقريب التهذيب، البن حجر (ص  ) ٣(

 ).١/٢٤٠الكنى واألسماء، لإلمام مسلم (  ) ٤(

 ).٦/١٨٨إكمال هتذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ٥(

 ).٤/٢٩٢هتذيب التهذيب، البن حجر (  ) ٦(
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 .)٢(والحافظ ابن حجر ،)١(نسب له هذا القول: الحافظ مغلطاي الدوالبي: -٤

 .)٣(نسب له هذا القول الحافظ مغلطاي ابن صاعد: -٥

سيار أبو الحكـم: وهـو سـيار بـن وردان العنـزي. روى «قال:  ابن أبي حاتم: -٦

ر، وأبـي هبيـرة. روى عن: طارق بن شهاب، وأبي وائل، والشـعبي، وعبـد اهللا بـن يسـا

، وشعبة، وعبيد اهللا بن عمر، وبشير بن سلمان، سمعت بعض ذلـك مـن )٤(عنه: الثوري

سيار أبو حمزة: روى عن: قيس بن أبي حـازم. روى «ثم قال:  .»أبي، وبعضه من قبلي

 .)٥(»عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبجر. سمعت أبي يقول ذلك

نسـب لـه هـذا القـول الحـافظ  عيد المنتجيلـي الصـديف:أبو عمر أحمد بن سـ -٧

 .)٦(مغلطاي

ــان: -٨   ســيار أبــو حمــزة مــن أهــل الكوفــة يــروي عــن قــيس بــن «قــال:  ابــن حب

  سـيار بـن أبـي سـيار «. ثـم قـال: »أبي حازم، روى عنه عبد الملـك بـن سـعيد بـن أبجـر

شـهاب أبو الحكم الواسـطي العنـزي، واسـم أبـي سـيار وردان، يـروي عـن طـارق بـن 

                                           
 ).٦/١٨٨ب الكمال، لمغلطاي (إكمال هتذي  ) ١(

 ).٤/٢٩٢هتذيب التهذيب، البن حجر (  ) ٢(

 ).٦/١٨٨إكمال هتذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ٣(

سـمعت يحيـى يقـول: هـذه «): ٢٠٧١)، برقم (٣/٤٢٣فيه نظر، فقد جاء يف تاريخ ابن معين (  ) ٤(

. ولم »الحكم أبو تسمية من سمع منه شعبة، ولم يسمع منه سفيان الثوري: من الكوفيين سيار

 رواية عنه إال بواسطة. - بعد البحث -أجد لثوري 

 ).٢٥٥-٤/٢٥٤الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٥(

 ).٦/١٨٨إكمال هتذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ٦(
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٤٦٥ 

 .)١(»والشعبي، روى عنه عبيد اهللا بن عمر العمري وبشير بن سلمان وهشيم العراقي

  أبـو الحكـم: سـيار بـن أبـي سيار...سـمع: «قـال:  أبو َأحمد الحـاكم الكبيـر: -٩

 .)٢(»وأبا وائل شقيق بن سلمة ،أبا عبد اهللا طارق بن شهاب البجلي

ا مـن التـابعين، واسـطي األصـل، سيار هذ«قال يف حلية األولياء:  أبو نعيم: -١٠

 .)٣(»روى عن طارق بن شهاب، وقيل: إن طارقا من الصحابة

أبو الحكم سيار، هو سيار بن وردان، روى عن: طارق «قال:  ابن عبد الرب: -١١

بن شهاب، والشعبى، وشـهر بـن حوشـب. روى عنـه الثـورى، وشـعبة، وعبيـد اهللا بـن 

 . )٤(»عمر، ثقة

هذا نص الخرب، « :- بعد أن ذكر حديثا ألبي الحكم -ال فقد ق ابن القطان: - ١٢

  وفيه كما ترى سيار أبو الحكم، وأبى ناس من المحدثين إال أن يكون سيارا أبـا حمـزة 

وخطـؤوا  -أعني هذا الذي يروي عن طارق بن شهاب، وروى عنه بشير بن سلمان  -

ان أبـا الحكـم، البخاري يف أن جعل الذي يروي عن طارق، وروى عنه بشـير بـن سـلم

  وتبعه على الخطأ أبو محمد بن أبي حاتم، وعـزا ذلـك إلـى أبيـه، وهـو كمـا تـرى قـول 

 أبي نعيم. 

 -وممن ذهب إلى تخطئتهم يف ذلك وتصحيح أنه سيار أبو حمزة ال أبو الحكـم 

أبو محمد عبد الحق نفسه يف كتابه الكبيـر إثـر هـذا الحـديث. وسـيار أبـو الحكـم ثقـة، 

                                           
 ).٦/٤٢١الثقات، البن حبان (  ) ١(

 ).٢/٣٨١األسامي والكنى، ألبي َأحمد الحاكم (  ) ٢(

 ).٨/٣١٤ات األصفياء، ألبي نعيم األصفهاين (حلية األولياء وطبق  ) ٣(

 ).١/٥٦١االستغناء يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، البن عبدالرب (  ) ٤(
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 .)١(»ة ال يعرفوسيار أبو حمز

 خالصة مناقشة األقوال يف هذه المسألة، وبيان القول الصحيح:* 

 بعد استقراء وتتبع أقوال النقاد يف هذه المسألة، يظهر لي ما يلي:

فالصحيح عنه هـو قـول  :بخصوص الرواية الصحيحة عن بشير بن سلمان أوًال:

لمان، وقـد أيـد ذلـك من صرح بأن سيارا هو أبو الحكم، فهـذا ثابـت عـن بشـير بـن سـ

اإلمام أحمد بن حنبل، وأبو داود السجستاين، وسبق نقل كالمهـم. كمـا أنـه هـو الـذي 

جاءت به الروايات الصحيحة المصرحة بكنية سيار، وأنه أبـو الحكـم، باسـتثناء روايـة 

عبدالرزاق عن الثوري، التي أثارت شكوكا، وصنعت خالفا يف هذه الرواية، وقد أثبتنا 

منا عن هذه الرواية يف المبحث األول أهنا خطأ، وأهنا مخالفـة لألوثـق سـندا حينما تكل

 ومتنا. 

ويظهر لي أن منبع هذا الخطأ والوهم من عبدالرزاق الصنعاين، وأن سبب وهمه 

هو أن الثوري عنده روايتان: حديث، وأثر، واألثر من طريق سيار أبي حمزة مصـرح� 

دون أن يصرح بكنيتـه، فظـن عبـدالرزاق أن الثـاين  بكنيته، والثاين عن سيار أبي الحكم

 المبهم هو األول المصرح بكنيته:

أما الحديث، فهو حديثنا هذا: (من نزلت به فاقة...). يرويه الثـوري، عـن بشـير، 

 عن سيار، عن طارق، به.

  وأمــا األثــر، فهــو: مــا رواه ابــن أبــي شــيبة، قــال: حــدثنا وكيــع، عــن ســفيان، عــن 

أقسم علّي عمر «ان، عن سيار أبي حمزة، عن قيس، عن جرير، قال: عبد الملك بن حي

                                           
 ). ٥٥٠-٤/٥٤٩بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، البن القطان (  ) ١(
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 .)١(»ألكتوين

قلت: فلعل هذا مـا أوقـع عبـدالرزاق يف االشـتباه والـوهم والخطـأ، فروايتـه هـي 

 األصل الذي فتح باب الخالف يف هذه المسألة، واهللا أعلم.

 ؛روايته هذه ثاني�: أن هذا الصحيح فيما حدث به بشير بن سلمان، ال يعني صحة

ألنه مصدر الخطأ، كما قال اإلمام أحمد بن حنبل، وأبوداود السجستاين، وهنا نحتـاج 

ومـن هنـا  ،إلى دليل يثبت وقوع بشير يف هذا الخطأ، وليس هناك دليل ظاهر على ذلك

جروا علـى ظـاهر السـند  - ومن تبعه -نشأ الخالف يف هذه المسألة، فاإلمام البخاري 

وأما اإلمام أحمد بن حنبـل  ،)٢(ه أبا الحكم، كما قاله العالمة المعلميوالرواية، فجعلو

فجعلوه أبا حمزة، ولم يقبلوا تصريح بشير بن  - ومن تبعهم -وابن معين والدارقطني 

ســلمان بأنــه أبــو الحكــم، والشــك بــأن جــزمهم الــدائم هبــذا نــاتج عــن أدلــة وبــراهين 

عنايـة اإلمـام أحمـد بـن  - ألصـحكونـه هـو ا -صحيحة عندهم، ويقوي هـذا القـول و

حنبل الفائقة والدقيقة جدا هبذه المسألة وكثرة النقول عنه فيها، وهـذا مـا النجـده عنـد 

 الفريق اآلخر، واهللا أعلم بالصواب.

* * * 

                                           
) بـدون ذكـر ٢٣٦٠٩)، بـرقم (٥/٥٢ويف ( ،)٢٣٦١٨)، برقم (٥/٥٢مصنف ابن أبي شيبة (  ) ١(

كنية سيار من رواية القطان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، 

)، ذكـر ٧١٦١)، بـرقم (٤/٣٢٣عن سيار، عن قيس، به. ويف شرح معاين اآلثـار، للطحـاوي (

الكنية دون االسم، قال: حدثنا أبو بكـرة قـال: حـدثنا مؤمـل بـن إسـماعيل قـال: حـدثنا سـفيان 

 ل: حدثنا ابن أبجر، عن أبي حمزة عن قيس، به.قا

 . )٤/٢٥٥( تعليقه على كتاب الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :انظر  ) ٢(
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 الخاتمة

 

جزيل الحمد، على أن يسر لي معايشة هذا البحث زمن�  -تعالى  -بعد حمد اهللا 

 ئج عديدة، يمكن تلخيصها يف أمور:وجهدا وتأمال، ظهرت لي نتا

 أول من أشار إلى اختالف األئمة يف هذه المسألة هو اإلمام الدارقطني. -١

أن الخالف يف هذه المسألة هو خالف شديد عميق بـين كبـار أئمـة الحـديث  -٢

 والعلل.

أن الرواية الصحيحة عن بشير بن سلمان هي رواية من صرح بـأن سـيارا هـو  -٣

 أبو الحكم.

أن القول األقرب للصواب يف هذه المسـألة مـا قالـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل  -٤

من أن بشير بن سلمان أخطـأ بكنيـة سـيار، فهـو  -ومن تبعهم-وابن معين والدارقطني 

 وليس بأبي الحكم.  ،أبو حمزة

أصح لفظ لمتن الحديث هو ما رواه اإلمـام الفضـل بـن دكـين، ونصـه: (مـن  -٥

بالناس، لم تسد فاقته، ومن أنزلها باهللا أوشك أن يأتيه بالغنى، إما  نزلت به فاقة فأنزلها

  غنى آجل، وإما غنى عاجل).

أوصي بدراسة الرواة الذين وقع فيهم االشتباه، والخـالف بـين األئمـة،  ،وختام�

 والعناية هبذا الجانب تحقيق� وبحث� وتنقيب� وتأليف�.

وسلم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه  هذا ما ظهر لي، واهللا أعلم، وصلى اهللا

 أجمعين، واهللا ولي التوفيق.

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

األحكام الشرعية الكربى، عبد الحـق بـن عبـد الـرحمن األزدي، األندلسـي األشـبيلي(المتوىف:  - 

رياض، السـعودية/ال -هـ)، المحقق: أبو عبد اهللا حسين بن عكاشة، الناشر: مكتبة الرشـد ٥٨١

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة األولى، 

هـ)، اعتنى به وعلـق عليـه: ٤٥٨اآلداب للبيهقي، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (المتوىف:  - 

لبنـان، الطبعـة األولـى،  -أبو عبد اهللا السعيد المندوه، الناشر: مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت 

  .هـ١٤٠٨

كم الكبير: محمد بن محمد بن أحمد بن إسـحاق النيسـابوري األسامي والكنى، أبو أحمد الحا - 

هـ، تحقيق: أبـي عمـر محمـد بـن علـي األزهـري، الناشـر: دار الفـاروق القـاهرة  ٣٧٨تويف سنة 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦

االستغناء يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب  - 

ــق وتخــريج: عبــد اهللا مرحــول الســوالمة، ٤٦٣ - ٣٦٨النمــري القرطبــي ( هـــ)، دراســة وتحقي

المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة  -الناشر: دار ابن تيمية للنشر والتوزيع واإلعالم، الرياض 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥األولى، 

إكمــال هتــذيب الكمــال يف أســماء الرجــال، لمغلطــاي بــن قلــيج بــن عبــد اهللا المصــري الحنفــي  - 

أبو محمد أسامة بـن إبـراهيم،  -هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد ٧٦٢متوىف: (ال

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

 البحر الزخار = مسند البزار. - 

  أبـو الحسـن  بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكـام، علـي بـن محمـد بـن عبـد الملـك الفاسـي، - 

الريـاض،  -هـ)، المحقق: د. الحسين آيت سـعيد، الناشـر: دار طيبـة ٦٢٨ابن القطان (المتوىف: 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة األولى، 
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تاريخ ابن معـين، الـدوري، محمـد بـن العبـاس الـدوري، تحقيـق: د. أحمـد محمـد نـور سـيف  - 

ــاء الــرتاث اإلســالمي  الطبعــة األولــى، ، مكــة المكرمــة -الناشــر: مركــز البحــث العلمــي وإحي

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

هـ)، الطبعة ٢٥٦التاريخ الكبير، البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد اهللا (المتوىف:  - 

 الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان. -دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

بيب الرّزاز الواسطي، أبوالحسن، بحشل (المتوىف: تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم بن ح - 

 .هـ)٢٩٢

، المحقـق: محمـد الطـرباين، )هــ٢٤٩المتـوىف: ( التاريخ، أبـو حفـص عمـرو بـن علـي الفـالس - 

ــاض، -الناشــر: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية  ــى،  الطبعــة الري األول

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦

هـ)، المحقق: ٧٤٢المتوىف: ، يوسف بن عبد الرحمن المزي (تحفة األشراف بمعرفة األطراف - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية

الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر  هـل التقـديس بمراتـب الموصـوفين بالتـدليس، أبـوأتعريـف  - 

 - هللا القريـويت، نشـر: مكتبـة المنـارهـ)، المحقـق: د.عاصـم بـن عبـدا٨٥٢(المتوىف:  العسقالين

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣األولى،  عمان، الطبعة

تفســير القــرآن العظــيم، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي (المتــوىف:  - 

، الثانيـة هـ)، المحقق: سامي بن محمد سالمة، الناشر: دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة٧٧٤

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

هــ)، ٨٥٢تقريب التهذيب، ابن حجر العسقالين، أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد (المتـوىف:  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦سوريا، الطبعة األولى،  -تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد 

هــ)، ٤٦٣تلخيص المتشابه يف الرسم، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي (المتـوىف:  - 

لشهابي، الناشر: طالس للدراسات والرتجمة والنشر، دمشق، الطبعـة األولـى، تحقيق: سكينة ا

 م.١٩٨٥
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هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبـار، محمـد بـن جريـر اآلملـي، أبـو جعفـر  - 

 القاهرة. -هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدين ٣١٠الطربي (المتوىف: 

هــ)، ٨٥٢يب، ابن حجر العسقالين، أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد (المتـوىف: هتذيب التهذ - 

 هـ.١٣٢٦الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى، 

هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، المزي، يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو الحجـاج،  - 

هــ)، تحقيـق: د. بشـار عـواد معـروف، الناشـر: ٧٤٢جمال الـدين القضـاعي الكلبـي (المتـوىف: 

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠بيروت، الطبعة األولى،  -مؤسسة الرسالة 

هــ)، طبـع ٣٥٤الثقات، ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد، أبـو حـاتم، الُبسـتي (المتـوىف:  - 

عيد خان بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد الم

مدير دائرة المعارف، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعـة األولـى، 

 م.١٩٧٣ -ـ ه١٣٩٣

 .الجامع للرتمذي = سنن الرتمذي - 

الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الحنظلي، الرازي (المتوىف:  - 

الهند، دار إحياء  -بحيدر آباد الدكن  -مجلس دائرة المعارف العثمانية هـ)، الناشر: طبعة ٣٢٧

 م.١٩٥٢ - هـ١٢٧١بيروت، الطبعة األولى،  -الرتاث العربي 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعـيم األصـبهاين، أحمـد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد (المتـوىف:  - 

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤صر، بجوار محافظة م -السعادة مطبعة هـ)، الناشر: ٤٣٠

ــوىف:  -  ــذهبي (المت ــان از ال ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــين، محم ــعفاء والمرتوك ــوان الض ـــ)، ٧٤٨دي ه

مكـة، الطبعـة الثانيـة،  -المحقق: حماد بن محمـد األنصـاري، الناشـر: مكتبـة النهضـة الحديثـة 

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧

ــه  -  ــًدا علــى مــا رواه مــا رواه نعــيم بــن حّمــا«الزهــد والرقــائق البــن المبــارك (يلي د يف نســخته زائ

، أبو عبـد الـرحمن عبـد اهللا بـن المبـارك بـن واضـح »)المروزّي عن ابن المبارك يف كتاب الّزهد

هـ)، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: ١٨١الحنظلي، الرتكي ثم المروزي (المتوىف: 

 بيروت. -دار الكتب العلمية 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  الراوي عن طارق بن شهاب »يارس«ي تعيني ـالقول الراجح ف

٤٧٢  

ن فقهها وفوائدها، محمـد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء م - 

ــة ١٤٢٠األلبــاين (المتــوىف:  ــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة األولــى، (لمكتب هـــ)، الناشــر: مكتب

 هـ.١٤١٦المعارف) 

هـ)، تحقيـق وتعليـق: أحمـد ٢٧٩سنن الرتمذي، الرتمذي، محمد بن عيسى، أبو عيسى (المتوىف:  - 

)، ٥، ٤)، وإبـراهيم عطــوة عـوض (جـــ ٣فــؤاد عبـد البـاقي (جـــ  )ومحمـد٢، ١محمـد شـاكر (جـــ 

 م. ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانية،  - الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هـــ)، تحقيــق: محمــد ٤٥٨الســنن الكــربى، البيهقــي أحمــد بــن الحســين بــن علــي، (المتــوىف:  - 

ــب العلم ــر: دار الكت ــا، الناش ــدالقادر عط ــروت عب ــة، بي ــة،  -ي ــة الثالث ــان، الطبع ـــ ١٤٢٤لبن  -ه

 م.٢٠٠٣

، ١داود، ســليمان بــن األشــعث. المحقــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد (ط أبــو ،الســنن - 

 بيروت: المكتبة العصرية، بدون). 

هــ)، ٢٣٣سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بـن معـين (المتـوىف:  - 

المدينـة المنـورة، الطبعـة األولـى،  -أحمد محمد نور سيف، دار النشر: مكتبـة الـدار المحقق: 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

ســؤاالت أبــي عبيــد اآلجــري أبــا داود السجســتاين يف الجــرح والتعــديل، أبــو داود ســليمان بــن  - 

هــ)، تحقيـق: محمـد علـي قاسـم العمـري، الناشـر: عمـادة البحـث ٢٧٥األشعث بن (المتوىف: 

مــي بالجامعــة اإلســالمية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة األولــى، العل

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

سؤاالت الربقاين للدارقطني رواية الكرجي عنه، أحمد بن محمد، أبو بكـر المعـروف بالربقـاين  - 

 -جميلـي  هـ)، المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: كتب خانه٤٢٥(المتوىف: 

 هـ.١٤٠٤الهور، باكستان، الطبعة األولى، 

الـذهبي شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز  ،سير أعالم النـبالء - 

 ،المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، هـــ)٧٤٨(المتــوىف: 

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. صاحل بن عبد اهللا بن شديد الصياح

  

٤٧٣ 

هــ)، تحقيـق: ٥١٦شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسـعود البغـوي (المتـوىف:  - 

 دمشــق، بيــروت، -محمــد زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتــب اإلســالمي ، وشــعيب األرنــؤوط

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

هـ)، ٨٥٥العينى (المتوىف:  شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين - 

هـ ١٤٢٠األولى،  الرياض، الطبعة -المحقق: خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد 

 م.١٩٩٩ -

هـــ)، ٧٩٥شــرح علــل الرتمــذي، ابــن رجــب، عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن الحســن، (المتــوىف:  - 

األردن، الطبعـة  - لزرقـاءا -تحقيق: الدكتور همـام عبـد الـرحيم سـعيد، الناشـر: مكتبـة المنـار 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األولى، 

شــرح مشــكل اآلثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد المصــري المعــروف بالطحــاوي (المتــوىف:  - 

  - هـــ١٤١٥ ،تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة األولــى هـــ)،٣٢١

 م.١٩٩٤

هــ)،حققه: (محمـد ٣٢١مة (المتـوىف: شرح معاين اآلثار، الطحاوي أحمـد بـن محمـد بـن سـال - 

 -محمد سيد جاد الحق)، راجعه ورقمـه: د يوسـف عبـد الـرحمن المرعشـلي  -زهري النجار 

 - هــ١٤١٤ ،الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتـب، الطبعـة األولـى

 م.١٩٩٤

)، حققــه: الــدكتور عبــد العلــي ـهــ٤٥٨شــعب اإليمــان، أحمــد بــن الحســين البيهقــي (المتــوىف:  - 

الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية عبد

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

المحقـق: ، هــ)٥٢٦أبو الحسين ابن أبي يعلـى، محمـد بـن محمـد (المتـوىف:  ،طبقات الحنابلة - 

 بيروت. -الناشر: دار المعرفة ، يمحمد حامد الفق

تحقيــق:  ،هـــ)٣٨٥العلـل الــواردة يف األحاديــث النبويــة، علــي بــن عمـر بــن أحمــد الــدارقطني ( - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،١ط  ،الرياض -محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي، الناشر: دار طيبة 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  الراوي عن طارق بن شهاب »يارس«ي تعيني ـالقول الراجح ف

٤٧٤  

هــ)، ٢٤١يباين (المتوىف: العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الش - 

 -هــ ١٤٢٢تحقيق: وصي اهللا بن محمد عبـاس، الناشـر: دار الخـاين، الريـاض، الطبعـة الثانيـة، 

 م.٢٠١٢

فتح الباب يف الكنى واأللقـاب، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن يحيـى بـن منـده  - 

 -بي، الناشـر: مكتبـة الكـوثر هـ)، المحقق: أبو قتيبة نظـر محمـد الفاريـا٣٩٥العبدي (المتوىف: 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الرياض، الطبعة األولى،  -السعودية 

هــ) دار المعرفـة ٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالين ( - 

هـ، عناية: محمد فؤاد عبد البـاقي، ومحـب الـدين الخطيـب، تعليـق العالمـة: ١٣٧٩بيروت،  -

 .عبد العزيز بن باز

هـ)، خرجه وعلـق ٢٨١الفرج بعد الشدة، عبد اهللا بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (المتوىف:  - 

 -هـ ١٤٠٨عليه: أبو حذيفة عبيد اهللا بن عالية، الناشر: دار الريان للرتاث، مصر، الطبعة الثانية، 

 م.١٩٨٨

د بـن عثمـان (المتـوىف: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، الذهبي محمد بـن أحمـ - 

هـ)، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية ٧٤٨

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة األولى،  -

هــ)، ٣١٠الكنى واألسـماء، الـدوالبي أبـو بِْشـر محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الـرازي (المتـوىف:  - 

بيروت/لبنـان، الطبعـة األولـى،  -و قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابـن حـزم تحقيق: أب

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

هـــ)، ٢٦١الكنـى واألســماء، مســلم بــن الحجــاج أبـو الحســن القشــيري النيســابوري (المتــوىف:  - 

ــة  ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــر: عم ــقري، الناش ــد القش ــد أحم ــرحيم محم ــد ال ــق: عب المحق

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، اإلسالم

تحقيق:  ،هـ)٤٠٥المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا (المتوىف:  - 

 - هــ١٤١١بيـروت، الطبعـة األولـى،  -مصطفى عبد القادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 

 م.١٩٩٠



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. صاحل بن عبد اهللا بن شديد الصياح

  

٤٧٥ 

هـ)، المحقق: عـادل بـن ٢٣٥مسند ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد اهللا بن محمد العبسي (المتوىف:  - 

الريـاض، الطبعـة األولـى،  -أحمـد بـن فريـد المزيـدي، الناشـر: دار الـوطن و ،يوسف العزازي

 م.١٩٩٧

: مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بـن علـي بـن المُثنـى بـن يحيـى التميمـي، الموصـلي (المتـوىف - 

دمشـق، الطبعـة األولـى،  -هـ)، تحقيق: حسين سـليم أسـد، الناشـر: دار المـأمون للـرتاث ٣٠٧

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

هــ)، تحقيـق: شـعيب ٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بـن محمـد بـن حنبـل (المتـوىف:  - 

 هـ. ١٤٢١األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

هــ)، ٢٩٢مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكـر أحمـد بـن عمـرو البـزار (المتـوىف:  - 

تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهللا، وعادل بن سعد وصربي عبد الخالق الشافعي (حقـق الجـزء 

ــة العلــوم والحكــم ١٨ ــدأت  -)، الناشــر: مكتب ــورة، الطبعــة األولــى، (ب ــة المن م، ١٩٨٨المدين

 م).٢٠٠٩وانتهت 

هــ)، المحقـق: ٤٥٤مسند الشهاب، أبو عبد اهللا محمد بن سالمة القضاعي المصري (المتوىف:  - 

 - هــ١٤٠٧بيروت، الطبعـة الثانيـة،  -حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٨٦

  لمحقـق: هــ)، ا٣٣٥المسند للشاشي، أبو سـعيد الهيـثم بـن كليـب الشاشـي البنكثـي (المتـوىف:  - 

المدينة المنورة، الطبعـة األولـى،  -د. محفوظ الرحمن زين اهللا، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 هـ.١٤١٠

المصنف يف األحاديث واآلثـار، أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد اهللا بـن محمـد العبسـي (المتـوىف:  - 

عـة األولـى، الريـاض، الطب -هـ)، تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت، الناشـر: مكتبـة الرشـد ٢٣٥

 هــ.١٤٠٩

هــ)، تحقيـق: ٣٦٠المعجم الكبير، الطـرباين سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر (المتـوىف:  - 

 القاهرة، الطبعة الثانية. -حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
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هم، العجلي معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبار - 

هــ)، تحقيـق: عبـد العلـيم عبـد العظـيم البسـتوي، ٢٦١أحمد بن عبـد اهللا بـن صـالح (المتـوىف: 

 هـ.١٤٠٥السعودية، الطبعة األولى،  -المدينة المنورة  -الناشر: مكتبة الدار 

هــ)، ٧٤٨المغني يف الضـعفاء، الـذهبي شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد (المتـوىف:  - 

 لدكتور نور الدين عرت، الناشر، والطبعة لم يذكرا.تحقيق: ا

هـــ)، ٣٨٥المؤَتلِــف والمخَتلِــف، الــدارقطني أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد (المتــوىف:  - 

بيــروت، الطبعــة  -تحقيــق: موفــق بــن عبــد اهللا بــن عبــد القــادر، الناشــر: دار الغــرب اإلســالمي 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، 

هــ)، تحقيـق: علـي ٧٤٨نقـد الرجـال، الـذهبي محمـد بـن أحمـد (المتـوىف:  ميزان االعتـدال يف - 

ــروت  ــر، بي ــة والنش ــة للطباع ــر: دار المعرف ــاوي، الناش ــد البج ــة -محم ــان، الطبع ــى،  لبن األول

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

* * * 
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