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 هـ)٠٢/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٠/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

هذا البحث على التعريف بشخصية وجيهٍة من الصحابة وبدراسة مروياته، يشتمل  المستخلص:

  ، الــذي تنتمــي إلــى َأُرومتــه العائلــُة المعروفــة وهــو حاجــب الكعبــة المشــهور، شــيبة بــن عثمــان 

 بـ(آل الشيبي) أو (الشيبّيين) المتوّلين اآلن مفتاَح الكعبة.

شخصـيُته مغمـورًة سـوى مـا يتعلـق  ويهدف البحث إلى إحياء سيرة هـذا الصـحابي الـذي بقيـت

ف بجوانـب  بشهرته بتوّليه لِسدانة الكعبة، فكان من المفيد إفراُد دراسة تعريفية عنه ُتربز مكانَته وُتعـرِّ

حياته المختلفـة. كمـا يهـدف إلـى جمـع مروياتـه ودراسـتها دراسـًة نقديـة، لُتعـرف منزلُتهـا ودرجُتهـا 

 الحديثية.

 منهُج االستقراء والنقد. - يتعلق بدراسة المرويات فيما -وقد اتُّبع يف البحث 

كلُّها ضعيفٌة سوى حديث  ،ومن أهم ما َكَشَفْت عنه هذه الدراسة أن مرويات شيبة بن عثمان 

واحد صحيح؛ وهي نتيجة وإن كانت يف ظاهرها قليلـَة الجـدوى، لكـن تظهـر قيمتهـا يف أنـه لـم يكـن 

ذه الدراسـة النقديـة التـي ربمـا ُتشـبه مـا يسـمى بدراسـة (علـل ُيوصل إليها لوال ما قّدمه البحث من ه

األحاديـث)، وبــذلك ُيــوّفر البحــُث علـى الدارســين المتخصصــين َعنــاَء دراسـة هــذه األحاديــث مــرًة 

 أخرى لمعرفة عللها والحكم عليها. 

 : شيبة بن عثمان، حاجب الكعبة، مفتاح الكعبة، آل الشيبي.الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims at introducing a majestic character of 
history; a character from the first generation of the honorable companions of 
the prophet; he is the famous Custodian of the Holy Kaaba: Shaybah bin 
Othman, to which the (Shaibi family) belongs, who now holds the key of 
Kaaba, and whose fame was gained with the blessing of their grandfather; 
while he remained unknown in history; that is why This research highlights 
the biography of this prophet's companion in Pre-Islamic era as well as Islam; 
and includes a collection, and critical study of his Hadith narrations. 

The important of this study is that the narrations of Shaybah bin Othman, 
are all weak except for one authentic hadith. It is a result of little use, but its 
value shows that it would not have been reached without the research by this 
critical study of his hadiths, Accordingly, this study provides for the scholars 
to re-study these hadiths again and ciriticize them. 

Keywords: Shaybah bin Othman, Custodian of Kaaba, Key of Kaaba,  
Al-Shaybiyyoun. 
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 المقدمة

 

ــه  ــد وآل ــيدنا محم ــا وس ــى نبين ــالم عل ــالة والس ــالمين، والص ــد هللا رب الع الحم

 وصحبه أجمعين.

فإن من فنون التصنيف الحديثيـة قـديًما وحـديًثا: الكتابـَة عـن تـراجم رواة السـنة 

النبوية وَجْمِع مروّياهتم؛ وإن أوَل سلسلٍة يف هؤالء الرواة وأعالُهم فيها: هم الصـحابة 

فاوتت مراتبهم كمـا ال يخفـى مـن حيـث منـزلُتهم يف اإلسـالم وصـحبُتهم ؛ وقد ت

، وبــين  ، وكــذا تفاوتــت مــراتُبهم يف الروايــة عــن النبــي للنبــي  بــين ُمكثــٍر وُمقــلٍّ

مشهوٍر وغير مشهوٍر، وإن من بين أولئك الصحابة من حاز مكانًة تاريخيًة جليلًة لكـن 

ا، بل بقـي مغمـوَر الـذكر، فكـان مـن المفيـد لم ُتعرف سيرُته وترجمُته بجميع تفاصيله

الكتابُة عنه بما ُيجلِّي سيرَته وحياَته ومكانَته، وما له من مرويات، فيكوُن يف ذلك إحياُء 

 .ِسَير أمثاله من الصحابة الكرام 

(الحاجب  ومن هؤالء الصحابة الذين يصُدق عليهم ما ُذكر: شيبُة بن عثمان 

ط اســُمه واشـتهر صـيُته منــذ صـدر اإلســالم بمنصـب ِســدانة الثـاين للكعبـة)، فقــد ارتـب

الكعبــة المشــّرفة، لكــن بقيــْت ســيرُته وأحــداُث حياتــه مغمــورًة لــم ُيكتــب عنهــا شــيء 

ف بشخصــيته وأســرته  ــراُد هــذه الشخصــية بدراســة ُتعــرِّ بتفصــيل، فوقــع يف القلــب إف

انة الكعبة التي انتقلـت وشؤوِن حياته يف الجاهلية واإلسالم، وكذا ما يتعلق بتوّليه لِسد

ه عثمان بن طلحة  (الحاجب األول للكعبة)، ثـم انتقلـت عنـه إلـى  إليه من ابن عمِّ

ين لسدانة الكعبة ومفتاحها.  ُساللته المعروفين بالشيبّيين أو آل الشيبي المتولِّ

ثم كان من األغراض الرئيسية لكتابة هذا البحث: جمُع مرويات هـذا الصـحابي 
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 دراسًة نقديًة، وقد ظهر من خالل ذلك أنه إلى جانب كونه مـن َسـَدنة  مع دراستها

ــة، وكــان كــلُّ ذلــك ُيعتــرب مــن الجوانــب  ــة المشــّرفة، هــو مــن رواة الســنة النبوي الكعب

المغمــورة يف شخصــيته، فكانــت مثــُل هــذه البحــوث التخصصــية ُمعينــًة للكتابــة عنهــا 

 وإبرازها على الساحة العلمية.

 أهمية البحث:* 

م البحــث دراســًة تعريفيــًة عــن صــحابي مــن َســَدنة الكعبــة، اشــتهرت ُأســرُته يُ  قــدِّ

ـدانة، يف حـين أنـه هـو نفُسـه بقـي مغمـوَر  باالنتساب إليه وبما ورثْته عنه من شـرف السِّ

 الذكر.

كما أن البحث يحتوي دراسًة نقديًة لمروياته، والتي لم ُتدَرْس من قبـُل، فكانـت 

 .مروّياته  دراسًة تخصصية مفردًة عن

وقد ظهر من خالل جمع مروياته أنه ُيعـّد مـن الــُمِقّلين يف الروايـة مـن الصـحابة 

 ،وهي فكرة بحثيـة لهـا شـيء مـن الِجـّدة واألهميـة يف مجـال البحـوث الحديثيـة ،

 .)١(والتي نّبه إليها بعض الباحثين الفضالء

 :الدراسات السابقة* 

عريف هبـذا الصـحابي وبدراسـة مروياتـه؛ لم أّطلع على دراسة مفـردة تتعلـق بـالت

لكن يوجد ما يتعلق بجوانَب من حياتِه وِصلتِه بِسدانة الكعبة، يف الكتب التـي تناولـت 

تـاريخ «تاريخ مكة أو تاريخ الكعبة، ومـن الكتـب المعاصـرة المفيـدة يف ذلـك: كتـاب 

                                           
 ينظر: مدونة أ.د. محمد بن تركي الرتكي، فقد نّبه جزاه اهللا خيرا إلى هذه الفكرة البحثية.  ) ١(

https://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D
9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9&src=typed_qu
ery 
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وقـد رجعـُت لحسين عبـد اهللا باسـالمة،  »الكعبة المعظمة، عمارهتا وكسوهتا وسدانتها

 إلى هذا الكتاب واستفدُت منه.

وكــذا توجــد شــذرات ممــا يتعلــق بأخبــار شــيبة بــن عثمــان يف مقــاالت معاصــرة 

منشورة على الجرائد أو شبكة اإلنرتنت، وقد اّطلعُت على ما تيسر لـي منهـا فوجـدُتها 

على نبذة مختصرة عن ِسدانة الكعبـة وِصـلة شـيبة بـن عثمـان  -على األغلب-تقتصر 

 .)١(، مع كون تلك المعلومات متشاهبة يف المقاالت ومتكررةهبا

 مشكلة البحث:* 

يفيد البحث يف التعريف بشخصية شيبة بن عثمان وما يتعلق بمروياته، من خالل 

 اإلجابة عما يلي:

                                           
 ينظر:  ) ١(

 (ويكبيديا).  سدانة الكعبة -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D
9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9#cite_ref-1 

 (جريدة الشرق األوسط). وها من عهد النبي إلى اليومالشيبيون توارث ،سدانة الكعبة -

https://web.archive.org/web/20140224113401if_/http://www.aawsat.com/details.asp?section=4
3&article=477346&issueno=10811#.UwsuRjGpmpo 

 للدكتور زهير محمد جميل كتبي.  بنو شيبة وخدمة الكعبة -

http://z-kutbi.blogspot.com/2009/07/blog-post_4044.html 

 (موقع رئاسة شؤون الحرمين).  سدانة الكعبة المشرفة -

https://gph.gov.sa/index.php/ar/about-the-two-holy-mosques-ar/grand-mosque-ar/2020-05-28-
09-37-55/93-2020-05-28-09-32-6 

 (موقع رئاسة شؤون الحرمين). الكعبة المعظمة، بناء وكسوة على مّر التاريخ -

https://gph.gov.sa/index.php/ar/about-the-two-holy-mosques-ar/grand-mosque-ar/2020-05-28-
09-37-55/86-2020-05-28-09-32-02 

 (ويكبيديا). أمراء مكة -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A3%D
9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%A9 
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 ؟ وما هي أحداث حياته ومكانته التاريخية؟من هو شيبة بن عثمان  -

 -  وهما حاجبا الكعبـة - ـ(عثمان بن طلحة) ما هي صلة قرابة (شيبة بن عثمان) ب - 

 وهل هو ابن له؟

 ما هي مروياته يف الكتب الستة وغيرها؟ وما هي منزلتها بحسب النقد الحديثي؟ - 

 أهداف البحث:* 

الـذي ارتـبط -إفراُد دراسة هتدف إلى إحياء سـيرة الصـحابي شـيبة بـن عثمـان  -

صيته، وأسرتِه، وجوانَب من حياته قبل والتعريِف بشخ - اسمه بِسدانة الكعبة المشّرفة

 اإلسالم وبعده.

دفُع اشتباه كونه ابنًا لعثمان بن طلحة، إذ قد يظهر من تشابه اسـَمْيهما ما يـوهم  -

 ذلك.

جمُع مروياته وتخريُجها ودراسُتها دراسة نقديـة، وبـذلك ُتعـرف درجتهـا مـن  -

 حيث النقد الحديثي.

 :حدود البحث* 

يتعلـق بمرويـات شـيبة بـن عثمـان، علـى دراسـة مـا رواه مـن يقتصر البحث فيما 

األحاديث مما ُوجـد يف كتـب السـنّة المسـندة المتداولـة؛ دون مـا جـاء لـه فيهـا ذكـٌر أو 

ُنسب إليه فيها فضيلٌة أو َمنَقبٌة أو َحَدٌث تاريخي، فتلك األحاديث وإن كانت تتعّلق بـه 

 مروياته، فال تندرج يف شرط البحث.من جهة كونه مذكوًرا فيها، إال أهنا ليست من 

 * منهج البحث:

ســرُت يف البحــث فيمــا يتعلــق بمرويــات شــيبة بــن عثمــان، علــى مــنهج الجمــع 

 واالستقراء مع النقد، حيث قمُت بجمع مروياته، ودراستها دراسة حديثية نقدية.



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٣١٩ 

 * إجراءات البحث:

ًة على ما يتعلـق يف ترجمة شيبة بن عثمان: َحَرصُت أن تكون الرتجمة مشتمل -١

بسيرة هذا الصحابي مما عثرُت عليـه بقـدر اإلمكـان يف مختلـف كتـب السـنة والسـيرة 

والرتاجم، وَحَرصـُت أن تكـون الرتجمـة علـى الـنمط الحـديثي، بـأن تشـتمل علـى مـا 

 .ُيحتاج إليه من النقد من المعلومات الواردة يف ترجمته 

 يف دراسة المرويات، سلكُت ما يلي:  -٢

دُت مروياته واحدًة تِْلَو األخرى، مع ترقيمها بالتعداد، وووضع عنوان لكل سر -

 حديث بما يدل على مضمونه.

ــروي يف  - ــه الم ــدأُت بحديث ــاري«ب ــحيح البخ ــه »ص ــاقي أحاديث ــُت ب ــم عرض ، ث

ــا بصــالة النبــي  يف  المروّيــة يف الكتــب األخــرى، مبتــدًئا فيهــا أوًال: بمــا كــان متعلًق

 بقية أحاديثه المتعلقة بموضوعات أخرى.الكعبة، ثم أوردُت 

 منهج دراسة المرويات كالتالي: -٣

 العنونة للحديث بما يدل على مضمونه. -

، أو أقرب ذكر نص الحديث مقتصرا على راويه الصحابي شيبة بن عثمان  -

 راٍو عنه.

 تخريج الحديث. -

 دراسة اإلسناد والحكم عليه. -

اكتفيُت بعـزوه إليـه فقـط ولـم ُأفصـل يف  »خاريصحيح الب«حديُثه المروي يف  -

تخريجه من غيـر الكتـب السـتة. أمـا مـا عـدا ذلـك مـن أحاديثـه يف غيـر الكتـب السـتة، 

فَحَرصــُت قــدر جهــدي علــى استقصــاء تخريجهــا مــن كتــب الســنّة المختلفــة، ليكــون 
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 التخريج مفيًدا شامال قدر اإلمكان لمظاّن تلك األحاديث يف كتب السنّة.

ا يتعلق بدراسـة األحاديـث الضـعيفة والحكـم عليهـا: اقتصـرُت علـى بيـان فيم -

الحكم مباشرًة على الحديث من خالل بيان علة الضـعف فيـه، بـدون إطالـة يف دراسـة 

 اإلسناد وتراجم الرواة بتفصيل، إال عند الضرورة.

الروايات التي وقع فيها خـالف علـى الـراوي، ابتـدأُت فيهـا ببيـان المـدار، ثـم  -

خريج وجوه الخالف عليه ودراسة إسناد كل وجـه، ثـم النظـر يف الخـالف، والحكـم ت

 على الحديث.

 

 :خطة البحث* 

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

 تشتمل على بيان موضوع البحث، وأهميته، وحدوده، وأهدافه، وخطـة المقدمة :

 البحث، ومنهجه.

 دانة إليهم.: الشيبّيون َسَدنُة الكالتمهيد  عبة المشّرفة، وكيف وصلت السِّ

 وفيه مطالب: ،ترجمة شيبة بن عثمان: المبحث األول 

  .المطلب األول: اسمه ونسبه وأسرته 

  .المطلب الثاين: نموذج من حياته يف الجاهلية 

 .المطلب الثالث: إسالمه 

 .دانة  المطلب الرابع: توّليه للسِّ

 اره يف اإلسالم.المطلب الخامس: شذرات من حياته وأخب 

 .المطلب السادس: ُسكناه بمكة ووفاته 
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  المطلب السابع: عرض إجمالي لمروياته يف الكتب الستة وغيرها، ومن َرَوى

 عنهم شيبُة، ومن َرَوْوا عنه.

 ــاين ــة: المبحــث الث ــان، تخريجــا ودراس ــن عثم ــات شــيبة ب وعــددها ســبعة  ،مروي

 أحاديث:

 .الحديث األول: يف مال الكعبة 

  الثاين: الصالة يف الكعبة.الحديث 

 .الحديث الثالث: الصالة يف الكعبة 

 .الحديث الرابع: التصاوير يف الكعبة 

 .الحديث الخامس: تقرير حجابة الكعبة لبني طلحة وبني شيبة 

 .الحديث السادس: أدب الجلوس للقادم إلى المجلس 

 .ر القلب من الغّل والغش  الحديث السابع: الخصال التي ُتطهِّ

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات.مةالخات : 

* * * 
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 التمهيد

دانة إليهم ،الشيبيّون َسَدنُة الكعبة المشّرفة  وكيف وصلت السِّ

 

دانة شرفا جاهليا توّاله أوَل من توّاله: قصيُّ بن كالب (الجّد الخامس  كانت السِّ

بـن قصـي)،  إلى أكرب أبنائه وهـو (عبـد الـدار - بعد موته -)، ثم انتقلت عنه للنبي 

وبقيْت يف أوالد عبد الدار، حتى جاء اإلسالم فكانت مـا تـزال باقيـًة يف أيـديهم، وكـان 

بن أبي طلحـة؛ وقـد أقـّره  بن طلحة عثمانُ : المتوّلي لها من هذه العائلة، أياَم النبي 

 وها يـا بنـي ذُ ُخـ«الكعبة قـائال لـه:  ع إليه مفتاحفَ دَ عليها يوم فتح مكة، حيث دعاه و

  .)١(»عها منكم إال ظالم، ال ينزِ خالدةً  ه تالدةً ورسولُ  وا ما أعطاكم اهللاُ ذُ طلحة، ُخ  أبي

ًيـا للحجابـة مـدَة حياتـه؛ وحيـث لـم يكـن لـه ولـٌد  فلم يزل عثمان بن طلحـة متولِّ

وهـو  ،)٢(بن أبي طلحـة شيبة بن عثمانابن عّمه  إلىعند موته المفتاَح  عفَ دَ فقد  وعِقٌب،

                                           
)، وعـزاه ١/٤٤٦)؛ الخصـائص الكـربى، السـيوطي (٢/١٣٧الطبقات الكـربى، ابـن سـعد (  ) ١(

اه الطـــرباين يف المعجـــم الكبيـــر البـــن ســـعد. ويف إســـناده الواقـــدي، فإســـناده ضـــعيف. ورو

بمثلـه.  ) مـن حـديث ابـن عبـاس ٤٨٨)، والمعجم األوسط (ح١١٢٣٤)، (ح١١/١٢٠(

ل، ضـعيف الحـديث كمـا يف تقريـب التهـذيب ( ). وسـيأيت ٣٦٤٨ويف إسناده عبد اهللا بن المؤمَّ

ــه  ــن عثمــان، مــع تخريجــه والحكــم علي ــات شــيبة ب الحــديث يف المبحــث الثــاين ضــمن مروي

 ه.وشواهد

)؛ ٣/١٤٤)؛ السيرة الحلبيـة، علـي الحلبـي (٢٦٤-١/٢٥٦ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام (  ) ٢(

ــدين الشــيبي  ــن العاب ــن زي ــن أحمــد ب ــاريخ بيــت اهللا الحــرام، محمــد صــالح ب ــام بت إعــالم األن

 ).٢٧٢(ص
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ْيبِي ينـيّ ـيبِ بالشَّ  الحاليين َسَدَنِة الكعبة، والذين ُيعرفون اآلن نيـيّ ـيبِ الشَّ جّد   . )١(أو آل الشَّ

فالشيبـّيـون الحاليون هـم أبنـاء عمومـة (عثمـان بـن طلحـة)، وليسـوا مـن أوالده 

لبّيين أو ذّريته المباشرة.  الصُّ

ـدانة، مـن عثمـان بـن طلحـة الحاجـ ب ومن هنـا بـدأت ُنقلـة واليـة المفتـاح والسِّ

األول للكعبة، إلى بني شيبة بن عثمان، وتسلسل ذلك فيهم جيال بعد جيل إلى أيامنـا، 

 وستبقى كذلك بأيديهم بإذن اهللا.

يف بنـي  يف الجاهليـة يف بنـي عبـد الـدار، والسـقايةُ  كانت الحجابـةُ «قال الخطابي: 

ون سـقُ يَ البيت، وبنـو العبـاس  بونيحجُ  بنو شيبة، فصار اهللا  هما رسوُل هاشم، فأقرّ 

  .)٢(»الحجيج

ـــاوي ـــال المن ـــولّ « :وق ـــة وت ـــة هـــي ســـدانة الكعب ـــده الحجاب ي حفظهـــا لمـــن بي

 .)٣(»بتقرير المصطفى  يف بني شيبةثم صارت  ،يف بني عبد الدار كانت أوالً ؛مفتاحها

ال يجـوز ألحـد أن ينزعهـا  :قـال العلمـاءض: القاضي عيـا وقال النووي نقال عن

لهـم  فتبقـى دائمـةً  . قـال النـووي:عليها من رسـول اهللا لهم  وهي واليةٌ  :قال .منهم

 .)٤(كون ما داموا موجودين صالحين لذلكشارَ عون فيها وال يُ نازَ وال يُ  ،ولذرياهتم أبدا

                                           
بيـدي:   ) ١(  ،هـم هـو هـذال )يبةَشـ( ُل فـأوّ نسبًة إلى جّدهم (شيبة بن عثمان بن أبي طلحة). يقول الزَّ

. إتحـاف السـادة المتقـين بشـرح إحيـاء علـوم عرفون قبل هذا إال ببنـي عبـد الـدارولم يكونوا يُ 

 ). ٣/١٢٨الدين (

 ). ٤/٢٦معالم السنن، الخطابي (  ) ٢(

 ).٤/٥٧٥فيض القدير بشرح الجامع الصغير، المناوي (  ) ٣(

 ).٤/٤٨١، النووي ()؛ شرح صحيح مسلم٤٢٣-٤/٤٢٢إكمال المعلم، القاضي عياض (  ) ٤(
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وُعرف هؤالء الشيبّيون بانتساهبم لهـذا المنصـب الشـريف، فصـاروا ُيـذكرون يف 

كثَر تعريفا لهم وتمييًزا عـن ، بل ربما صار هذا اللقب أ»الـَحَجبي«كتب الرتاجم بلقب 

ُيضفي عليهم التميز يف انتسـاهبم إلـى  »الحجبي«ألن لقب  ؛»العبدري«نسبتهم العائلية 

خدمة (حجابة الكعبة وِسدانتها)، فُيعرف كلُّ من ُذكر هبذا اللقب أنـه مـن هـذه العائلـة 

ين لِسدانة الكعبة المشّرفة.  (بني شيبة بن عثمان) المتولِّ

* * * 
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بحث األولالم  

 ترجمة شيبة بن عثمان

 وفيه سبعة مطالب:

 .المطلب األول: اسمه ونسبه وأسرته* 

 :اسمه ونسبه

ى بـن  )عبد اهللا(واسم أبي طلحة:  شيبة بن عثمان بن أبي طلحةهو  بن عبـد العـزَّ

ة بنـت صـفيّ ، والـُد عثمان بن عبد الـدار بـن ُقصـي القرشـي الَعْبـَدري الَحَجبـي المكـي

 بنـي شـيبة جـدُّ ُن عم عثمان بن طلحة حاجـب الكعبـة السـابق الـذكر. وهـو ، واب)١(شيبة

 .بة الكعبةجَ َح  (الشيبّيين الحالّيين)

 (وهي ابنته السابقة الذكر).  )٢(َصِفيَّة اأبقيل: عثمان، و اأب ُيكنى:

ــاألوقص ــة) ب ــي طلح ــن أب ــيبة (عثمــان ب ــُد ش ــواَء )٣(وُيعــرف وال ــان حــامال ل ، وك

؛ فقد ُقتل األُب كـافًرا، ثـم رزَق تله حمزُة بن عبد المطلب المشركين يوم أحد، وق

، بـل واليـَة ِسـدانة الكعبـة وشـرَف بقائهـا يف اهللا ابنَه (شيبَة) اإلسالَم وصحبَة النبي 

                                           
يف الكتب الستة، ولها رؤية. تقريب  هي المشهورة بصفية بنت شيبة، لها روايات عن النبي   ) ١(

)، وتحفـــة األشـــراف، المـــزي ٨/٢١٣( اإلصـــابة، ابـــن حجـــر). وينظـــر: ٨٦٢٢التهـــذيب (

لف يف صحبتها، وقد اختُ «): ١/٥٨٨). وقال المنذري يف مختصر سنن أبي داود (١١/٣٤٣(

 .»ت أحاديث ظاهرة يف صحبتهاجاء

). وذكـــره الـــدوالبي يف الكنـــى ٢/٧١٢االســـتيعاب يف معرفـــة األصـــحاب، ابـــن عبـــد الـــرب (  ) ٢(

 ) فيمن كنيُته (أبو العباس) ولم يذكر تكنيَته بأبي عثمان وال بأبي صفية.١/٦٥٦واألسماء (

 ).٧/٢٥٣نسب قريش، مصعب الزبيري (  ) ٣(
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 ذّريته، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء.

بن عبـد الـدار بـن  أم جميل هند بنت ُعَمير بن هاشم بن عبد مناف شيبة: هي وأمُّ 

، فمصعُب بـُن عميـر خـاُل شـيبة بـن عثمـان )١( أخت مصعب بن عميروهي ، يُقص

 .(جّد الشيبّيين)

 تنبيه إلى َوَهم وقع يف نسب شيبة بن عثمان:

، ولـيس »شيبة بن عثمان بـن طلحـة« َوِهم بعض أصحاب الكتب حيث ينسبونه:

 كذلك، فليس هو ابنًا لعثمان بن طلحة، بل هو ابُن عّمه.

شيبة بن عثمان « ترجمة (شيبة بن عثمان): إن من قال يف نسبه: يف قال المزي 

 وهو« قال: ،»ال أبوه ،عمه فإن عثمان بن طلحة ابنُ  ،بن طلحة بن أبي طلحة فقد وهما

 .)٢(»بني شيبة حجبة الكعبة جدُّ  (يعني شيبة)

 زوجة عثمان بن شيبة

لمية. واسـمها:   ة بنـت سـفيانرّ بـالمشهور من زوجاته: أم عثمان بنت سفيان السُّ

 . )٤(، وهي صحابية)٣(لميف بن األوقص السُّ نبن سعيد بن قا (أو بنت أبي سفيان)

وهي التي ُولـد منهـا أبنـاء شـيبة بـن عثمـان الكبـار، كمـا سـيأيت يف فقـرة (أوالده) 

 . )٥(اآلتية، ولهذا ُتعرف هذه الزوجة بأهنا (أم بني شيبة األكابر)

                                           
 ). ٥/٤٤٨)؛ وينظر: الطبقات، ابن سعد (١٢/٦٠٤هتذيب الكمال، المزي (  ) ١(

 ).١٢/٦٠٤هتذيب الكمال، (المزي   ) ٢(

 ).٣٥/٣٧١)؛ هتذيب الكمال، المزي (٧/٢٥٣ينظر: نسب قريش، مصعب الزبيري (  ) ٣(

ـــند (  ) ٤( ـــر، الطـــرباين (١٦٦٣٦ينظـــر: المس ـــر ٢٥/٩٧)؛ المعجـــم الكبي ـــن حج ـــابة، اب )؛ اإلص

 ).٨٧٤٧التهذيب ()؛ تقريب ٧١٣٢)؛ الكاشف (١٢١٦٢(

 ).١٦٦٣٦ينظر: المسند، أحمد (  ) ٥(
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  :أوالد شيبة بن عثمان

: عبد اهللا األكرب بن شيبة، وعبد الرحمن األكرب بن شيبة، وُجبير ده الذكورمن أوال

بن شيبة، هؤالء كلُّهـم ُيعرفـون بــ(أوالد شـيبة األكـابر) أو (بنـي شـيبة األكـابر) ألهنـم ا

هم واحـدة  األبناء الكبار من أوالد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وهم إخوة أشقاء، فُأمُّ

لمية (السابق ذكرها)هي: أم عثمان بنت سفيا  .)١(ن السُّ

فالمشــهور منهــا: صــفية بنــت شــيبة (أم منصــور بــن عبــد  أمــا اإلنــاث مــن أوالده

 ؛الرحمن الحجبي)، وهل هي شقيقة لإلخوة الثالثة السابقين، أم ال؟ اخُتلف يف ذلـك

ألنه اخُتلف فيمن هي والـدة صـفية بنـت شـيبة، هـل هـي نفـس أم عثمـان بنـت سـفيان 

لمية (و الدة اإلخوة الثالثة السابقين)، وعليه فتكون صفيُة أخًتـا شـقيقًة لهـم؛ أم أن السُّ

بنت عرفجة بن عمرو بن كرب بـن صـفوان بـن الحـارث بـن شـجنة والدهتا هي: ريطة 

 .)٢(، وعليه فصفيُة أخٌت لهم من األبالسعدي

  : قرابة شيبة بن عثمان مع النبي

مـن  ن بن طلحة) يف قرابٍة مع النبي بن عثمان (مثَل ابن عمه عثما شيبةُ  يلتقي

من جهة أّمه آمنـة، حيـث إن (َبـّرة) هـي أخـٌت  جّدة النبي  بّرة بنت عبد العّزىجهة 

 . )٣(ألبي طلحة بن عبد العزى (جّد شيبة بن عثمان)، فهي عّمُة أِب شيبة

                                           
الجزء المـتمم  -)؛ الطبقات الكربى، ابن سعد ٧/٢٥٣ينظر: نسب قريش، مصعب الزبيري (  ) ١(

 ).٢٥٤(ص - عبد العزيز عبد اهللا السلومي : د.تحقيق

 ).٢٥٥-٢٥٤(ص - الجزء المتمم السابق -ينظر: الطبقات الكربى   ) ٢(

 ). ٧/٢٥١مصعب الزبيري (نسب قريش،   ) ٣(
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 :المطلب الثاين: نموذج من حياته يف الجاهلية* 

يف الجاهلية، وهي أنـه اشـرتك يف واقعـة إغـارة بنـي وقعت لشيبَة واقعٌة أيام حياته 

 )، بعد صلح الحديبية.بكر (حلفاء قريش) على خزاعة (حلفاء النبي 

وتوضيح ذلك أن هاتين القبيلتـين (خزاعـة) و(بنـو بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة) 

كانت بينهما عداوٌة قديمٌة، وكانـت تحُصـل بينهمـا ثـاراٌت وحـروٌب اسـتمرت إلـى أن 

مع بقـاء العـداوة  -د صلح الحديبية، فوقفْت الحروُب بينهما بناء على بنود الصلح ُعقِ 

؛ واختـارت (خزاعـُة) حينئـذ أن تنضـم إلـى ِحلـف النبـي - القديمة مكتومة يف أنفسهم

.واختارت (بنو بكر) أن تنضم إلى ِحْلِف قريش ، 

وا ولكــن قامــت بعــد ذلــك جماعــٌة مــن بنــي بكــر بالغــدر ضــد خزاعــة ولــم يكتفــ

باإلغـارة وحــدهم، بـل حّرضــوا حلفــاءهم مـن قــريش علــى أن ينضـموا إلــيهم يف هــذه 

اإلغارة، واستجابت قريش لهم حميًة لهم، بل أعانوهم بالسالح وقاتلوا معهم خزاعـَة 

 حتى أصابوا عدًدا من القتلى فيهم.

وكان من بين من ُذكر اسمه من الذين اشرتكوا مع بني بكـر يف هـذه اإلغـارة ضـد 

صفوان بن أميـة، وعكرمـة بـن ومعه جماعٌة من أصدقائه مثل ، بن عثمان شيبةُ عة: خزا

)، جــاؤوا لــيالً متنّكــرين منتقبــين، عنــد المكــان أســلموا بعــد ذلــككلهــم و(أبـي جهــل 

المحدد قرب منازل خزاعة، واشرتكوا مع بني بكر يف الهجوم على خزاعة، وكان عامُة 

 . )١(وضعفاء الرجال القتلى يف خزاعة: من الصبيان والنساء

 رـيَّ خَ فـ ، َينتصُر لخزاعة،لى قريشإ َل رَس أَ ، ولما وصل خرب هذه الواقعة إلى النبي 

                                           
)؛ ٤٠١)؛ وينظر: صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي (ص٢٦٩مغازي موسى بن عقبة (ص  ) ١(

 ).٢٤٨صحيح األثر وجميل العرب يف سيرة خير البشر (ص
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بكـر  بنـي هـم مـعلفحِ عـن  تخّلـواأو ي ،قتلى خزاعـة : إما أن يدفعوا ديةَ بين أمور ثالثة قريًشا

(يعني  على سواء ش)(يعني إلى قري النبيُّ  إليهم ذَ نبِ يَ  ، أولينالوا جزاءهم على جريمتهم

علينـا  أهـونُ  ةٌ لّ قال سهيل بن عمرو: ما َخ ألهنم البادئون بنقض العهد)؛ ف ؛ُينذرهم بالحرب

عثمـان كـالُم سـهيل هـذا، بـل رّد عليـه  بكر؛ فلم ُيعِجب شـيبَة بـنلف بني من أن نربأ من حِ 

  ) الغـادرين ! وانتصر شـيبُة لحلفائـه (بنـي بكـر)١(»لهم ك، وغضبَت أخوالَ  حفظَت « قائال له:

 .)٢(»علينا نُ فهو أهو ،ي قتلى خزاعةدِ ولكن نَ ال، « فقال: -  من باب حميّة الجاهلية - 

وتدل هذه الواقعة بتفاصيلها، على مدى حمّية الجاهلّيـة وأوضـارها التـي كانـت 

علـى الظلـم والقسـوة،  - وهـم أولـو أحـالم وُنَهـى -تحمل حتى أمثال هؤالء الرجال 

حق، واالنتصار لحلفائهم وإن كان الحلفـاء علـى باطـل وكـانوا وغمط الناس، وبطر ال

خائنين غادرين؛ وهي وقائُع يظهر منها حقيقُة وصدُق مـا َحَكـاه جعفـر بـن أبـي طالـب 

 :ا أهـَل كنـا قوًمـ« من حال قومه يف الجاهلية، حـين وصـفهم أمـام النجاشـي بقولـه 

 .)٣(»منا الضعيَف  القويُّ  يأكُل و ،وارَ الجِ  نسيءُ ؛... جاهلية

                                           
يقصد شيبُة بأخوال سهيل: (هم خزاعة) الذين وقعت هـذه الغـارة علـيهم؛ (ألن أم سـهيل بـن   ) ١(

ُحبَّى بنت قيس الخزاعية)، فيقصـد شـيبُة هبـذه المقولـة: تعييـَر سـهيٍل أنـه عمرو: خزاعية وهي 

 انتصر ألخواله وانحاز إليهم حمّيًة لهم! وتخّلى عن االنتصار للحلفاء (بني بكر)!

). وأصـل هـذا الخـرب يف ٢٠٤-٥/٢٠١سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العبـاد، الصـالحي (  ) ٢(

ــد ــر، ب ــن حج ــة الب ــب العالي ــة المطال ــب العالي ــر: المطال ــهيل. ينظ ــيبة لس ــه ش ــا قال ــر م   ون ذك

: مرسـل صـحيح عن الخرب قال ابن حجرو، )١٧/٤٥٨)، (ط الشثري ٤/٢٤٣(ط األعظمي 

 .اإلسناد

 )، وإسناده حسن. وينظر: صحيح األثر وجميل العرب من سيرة خير البشـر ١٧٤٠المسند (  ) ٣(

 ).١٤٧)؛ السيرة النبوية، أبو الحسن الندوي (ص١١٤(ص
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 :المطلب الثالث: إسالمه* 

 متى أسلم؟

اخُتلف يف وقت إسالمه: هل كان يف فتح مكة، أم يف غزوة ُحنين، والراجح كونـه 

 . )١(يف حنين؛ وبه جزم الواقدي

ويمكن أن ُيجمع بين القولين أنه ربما كان أسلم يوم فتح مكة إسالما مبدئيا ولـم 

، أخًذا وروادْته هناك فكرُة االنتقام من النبي يستقر اإلسالم يف قلبه، ثم حضر حنينًا 

ه (طلحة بن أبي طلحة) اللَذْين كانا ُقـتال يف ُأحـد،  لثأر أبيه (عثمان بن أبي طلحة) وعمِّ

 ولكن قذف اهللا يف قلبه اإلسالم، فاستقر اإلسالم يف قلبه، وثبت بعد ذلك مع النبي 

 يف ميدان المعركة، وقاتل معه. 

يـوم الفـتح،  اإلسـالم وأظهر شيبةُ « إلى هذا المعنى فقال: ير وقد أشار ابن كث

على  اهللاُ  عَ طلَ ، فأَ بالفتك برسول اهللا  من الشك، وقد همّ  ءشيوشهد حنينا ويف قلبه 

ر فـيمن بَ ه، وقاتل يومئذ وَص وجاد إسالمُ  ،افأسلم باطنً  ،به فأخربه بما همّ  ،هذلك رسولَ 

 .)٢(»ربَ َص 

 :قصة إسالمه

 سالمه من طرق:ُرويت قصة إ

ــن  ــي، ع ــان المخزوم ــن عثم ــر ب ــن عم ــدي، ع ــن الواق ــعد، ع ــن س ــد روى اب فق

: وحــدثنا خالــد بــن إليــاس، عــن منصــور بــن الواقــدي قــالعبــدالملك بــن عبيــد؛ ح و

                                           
ــن ســعد،   ) ١( ــق: د. -الطبقــات الكــربى، اب ــز عبــد اهللا الســلوميالجــزء المــتمم تحقي  -عبــد العزي

 .)٢٥٩-٢٥٨(ص

 ).٨/٢٣٣البداية والنهاية (  ) ٢(
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الحديث عـن عمـر بـن  وعمادُ قال الواقدي:  -عبدالرحمن الحجبي، عن أمه، وغيرها 

ث عـن إسـالمه حدِّ ـله فضل، وكان يُ  بن عثمان رجال صالحا كان شيبةُ  قالوا: - عثمان

مما كنا فيه من لزوم مـا مضـى عليـه  أعجَب  ويقول: ما رأيُت  ،به من الخير وما أراد اهللاُ 

 آباؤنا من الضالالت. 

مـع  أسـيرُ  :قلـت ،مكـة عنـوةً  اهللا  ودخل رسوُل  ،ثم يقول: لما كان عام الفتح

 ،منـه فأثـأرَ  ةً رّ محمـد ِغـ فعسـى إن اختلطـوا أن أصـيب مـن ،بحنـين هـوازنَ  قريش إلـى

إال  من العـرب والعجـم أحـدٌ  َق بْ لو لم يَ  :بثأر قريش كلها، وأقول أنا الذي قمُت  فأكونَ 

مر يف نفسي إال ال يزداد األ ،له ما خرجُت ـلِ  )١(ادً ِص رْ مُ  وكنُت  !ه أبداعتُ بِ ما تَ  :اع محمدً بَ اتَّ 

 فـدنوُت  السـيَف  ُت صـلِ وأَ  ،)٢(عـن بغلتـه اهللا  اقتحم رسوُل  :فلما اختلط الناس ؛قوةً 

مـن نـار كـالربق  واظٌ لي ُشـ فعفرُ  ،)٣(هرُ سوِّ أُ  سيفي حتى كدُت  ورفعُت  ،منه ما أريدُ  أريدُ 

 اهللا  رسـوُل  يدي على بصـري خوفـا عليـه، والتفـت إلـّي  فوضعُت  ،)٤(نيُش حَ مْ ـكاد يَ 

مــن ه ذْ اللهــم أِعــ« فمســح صــدري ثــم قــال: ،. فــدنوُت »منــي ، ادنُ يــا شــيُب « ى:فنــادَ 

 َب هَ ذْ وأَ  !إلي من سمعي وبصري ونفسي . قال: فواهللا لهو كان ساعتئذ أحبُّ »الشيطان

 حـبُّ يعلـم أين أُ  بسـيفي، اهللاُ  أمامه أضـرُب  فتقدمُت  ؛»ْل فقاتِ  ادنُ « ما كان بي. ثم قال: اهللاُ 

 ؛-  به السيف ألوقعُت  :تلك الساعة أبي لو كان حيا ولو لقيُت  - شيء  ه بنفسي كلَّ أن أقيَ 

                                           
ــًدا لــه، مثــل الكمــين. والكلمــة بكســر الصــاد، بصــيغة اســم الفاعــل كمــا نــص عليــه   ) ١( أي مرتصِّ

 ).٥/٣٥٩الصالحي يف سبل الهدى والرشاد (

 ).٥/٣٥٩أي ألَقى نفَسه عنها. سبل الهدى، الصالحي (   )٢(

 ).٥/٣٦٠أي أعُلوه. سبل الهدى (  ) ٣(

 ).٥/٣٦٠أي ُيحرقني. سبل الهدى (  ) ٤(
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 بغلةَ  بُت رّ رجل واحد، وقَ  ةَ رَّ وا كَ رُّ حتى تراجع المسلمون فكَ  ،ه فيمن لزمهمُ ألزَ  علُت فج

فاستوى عليها، فخرج يف أثرهم حتى تفرقوا يف كـل وجـه، ورجـع إلـى  ،رسول اهللا 

ا ا لرؤيـة وجهـه وسـرورً عليه، ما دخل عليه غيري، حبً  ه، فدخلُت باءَ معسكره فدخل ِخ 

ثني بكـل مـا . ثـم حـدّ »بنفسـك ممـا أردَت  خيرٌ  :ي أراد بك اهللاُ ، الذيا شيُب « به، فقال:

يف نفسي مما لم أكن أذكره ألحد قـط. قـال: فقلـت: فـإين أشـهد أن ال إلـه إال  أضمرُت 

 .)١(»غفر اهللا لك« لي يا رسول اهللا، فقال: رْ ، ثم قلت: استغفِ اهللا، وأنك رسول اهللا 

أيـوب بـن مـن طريـق  »دالئـل النبـوة« ، رواه الطرباين، والبيهقـي يفوله طريق ثان

بنحـوه، وفيـه أن  ، عن صدقة بن سعيد، عـن مصـعب بـن شـيبة، عـن أبيـهاليمامي جابر

 ؛»شيبةَ  اللهم اهدِ « :ه ثالث مرات، يدعو له يف كل مرةب بيده على صدررَ َض  النبي 

 مـن خلـق اهللا ع يده من صدري مـن الثالثـة حتـى مـا كـان أحـدٌ فَ فواهللا ما رَ « يقول شيبة:

 .)٢(الحديث »منه إلّي  أحبَّ 

رواه الواقدي والبغوي والطرباين والبيهقـي مـن طريـق أبـي بكـر  وله طريق ثالث 

 ،أبـي وعمـي رُت ، تـذكّ حنـينَ   لمـا غـزا النبـيُّ الهذلي، عن عكرمة، عن شـيبة قـال: 

مــن  فــإذا العبــاُس  ،هفجئُتــ ؛ثــأري يف محمــد دركُ أُ  : اليــومَ ، فقلــُت وحمــزةُ  لهمــا علــٌي تَ قَ 

ــه ــ ...،يمين ــت: عمُّ ــن يخذُ  !هفقل ــل ــال !هَل ــ :ق ــم جئُت ــارهث ــن يس ــفيان  ،ه ع ــأبي س ــإذا ب   ف

                                           
). وإســناده ضــعيف جــدا، ففيــه: ٢٥٧(ص -الجــزء المــتمم-الطبقــات الكــربى، ابــن ســعد،   ) ١(

 ).١٦١٧)، و(٦١٧٥حجر (الواقدي وخالد بن إلياس: كالهما مرتوك. تقريب التهذيب، ابن 

). وإسـناده ٥/١٤٦)؛ دالئل النبوة، البيهقي (٧١٩١)، (ح٧/٢٩٨المعجم الكبير، الطرباين (  ) ٢(

)؛ ٦/١٨٣ضعيف أيضا، ففيه أيـوب بـن جـابر اليمـامي، ضـعيف. مجمـع الزوائـد، الهيثمـي (

 وفيه رواية مصعب بن شيبة عن أبيه، وهي منقطعة. ).٦٠٧تقريب التهذيب، ابن حجر (
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ه رُ أســوِّ  إال فلــم يبــَق  ،ه مــن خلفــهفجئُتــ !هَلــلــن يخذُ  !هعّمــ : ابــنُ فقلــُت  ؛- هبــن عّمــا -

 ني، فنكصـُت َش حَ مْ ـأن َيـ فخفُت  ،من نار كأنه برٌق  واظٌ فع ما بيني وبينه ُش رُ  إذْ  ،بالسيف

ه علـى يـدَ  اهللا  ع رسوُل َض فوَ  ،»يا شيُب  تعاَل « قال:  النبيُّ  إلّي  تفَت ى، فالالقهقرَ 

إليــه بصــري وهــو واهللا  مــن قلبــي، فرفعــُت  الشــيطانَ   اهللاُ  َج قــال: فاســتخرَ  ،صــدري

 »الكفـارَ  ْل ، قاتِـيـا شـيُب « من سـمعي ومـن بصـري ومـن أبـي وأمـي، فقـال: إلّي  أحبُّ 

 .)١(الحديث

 ه:الحكم على روايات قصة إسالم

الروايات المتعلقة بقصة إسالمه كلها ضعيفة، ومنهـا مـا هـو ضـعيف جـدا. وقـد 

 بعض هذه الروايات، ثم عّقب عليهـا بقـول ابـن السـكن: »اإلصابة« أورد ابن حجر يف

 .)٢(»يف إسناد قصة إسالمه نظر«

                                           
)؛ المعجـم ١٥٣-٣/١٥٢)؛ معجم الصـحابة، البغـوي (٩١٠-٩٠٩المغازي، الواقدي (ص  ) ١(

)؛ تخــريج أحاديــث الكشــاف، ٥/١٤٥)؛ دالئــل النبــوة، البيهقــي (٧/٢٩٨الكبيـر، الطــرباين (

). وإســناده ضــعيف جــدا، ففيــه أبــوبكر الهــذلي: أخبــاري مــرتوك الحــديث. ١/٣٦الزيلعــي (

) عـن هـذه ٢/٥٨٣). وقـال الـذهبي يف تـاريخ اإلسـالم (٨٠٠٢تقريب التهذيب، ابـن حجـر (

 .»غريب جدا«الرواية: 

). وقد أورد هذه القصَة مختصـرًة، بعـُض أهـل العلـم مـن ُكّتـاب ٣/٣٧١اإلصابة، ابن حجر (  ) ٢(

الســير المعاصــرين (الــذين حرصــوا علــى إيــراد الروايــات المعتمــدة يف أحــداث الســيرة) مثــل 

)، ومثـل الـدكتور ٢٦١(ص من سيرة خيـر البشـر  ميل العربمؤلفي كتاب صحيح األثر وج

). وكـــأهنم ٥٨٩مهـــدي رزق اهللا يف كتابـــه: الســـيرة النبويـــة يف ضـــوء المصـــادر األصـــلية (ص

استأنسوا إلى أن مجمل األحداث التي حكاها شيبة بن عثمـان يف هـذه القصـة (غـزوة ُحنـين): 

 =صحيحين، فذلك يشهد لثبـوت أصـل الواقعـةثابتة يف روايات أخرى، بل جملٌة منها مروية يف ال
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 .المطلب الرابع: توّليه لِسدانة الكعبة* 

دانُة من جهة ابن عمه عثم ان بن طلحة، حيث إن عثمان بن طلحة انتقلت إليه السِّ

ومنـه ، )١()شيبة بـن عثمـان( هذا بن عمهال عند موته: ى المفتاحأعطَ لم يكن له عِقٌب، ف

دانه إلى أوالده  هـم َسـَدَنة الكعبـةف يهم،يـدأهـو إِلـى اآلن يف و )،بني شـيبة( انتقلت السِّ

 . الحالّيين

نّة، تتعلق بوالية شيبة  :لحجابة الكعبة يف اإلسالم رواية ُمسندة يف كتب السُّ

إن توّلي شيبة بـن عثمـان لِسـدانة الكعبـة مـذكور يف كتـب السـيرة، لكـن لـم أكـن 

 وقفُت عليه مرويا يف كتب السنّة النبوية، حتى وجدُت هذه الرواية عن اإلمام أحمـد يف

 ُتفيد ذلك. »مسنده«

   حـدثني عمـر، بـن السـائب عـن سـعيد، بن يحيى حدثناأخرج اإلمام أحمد قال: 

 ،الكعبـة بـاَب  ْح افـتَ  أنْ  :عثمـان بـن شيبةَ  إلى َل رَس فأَ  ،حجَّ   معاوية أن مليكة، أبي ابن

ك غَ لَ عمر فقال له معاوية: هل بَ  قال: فجاء ابنُ  ،بعبد اهللا بن عمر : عليَّ (أي معاويُة) فقال

                                           
التي يرويها شيبة بن عثمان يف هذه الروايات. وأفاد الدكتور رزق اهللا أنه يشـهد للقصـة روايـٌة =

وهـي  -) مـن طريـق جعفـر بـن سـليمان الضـبعي ١/٣٩٤أوردها الذهبي يف تـاريخ اإلسـالم (

 .»جيد هدإسنا«، وقال الذهبي عنها: -طريق أخرى غير الطرق المذكورة 

ــعد   ) ١( ــن س ــربى، اب ــات الك ــتمم -الطبق ــزء الم ــقالج ــلومي : د.تحقي ــد اهللا الس ــز عب ــد العزي  -عب

)؛ هتذيب الكمال، المزي ٣/١٤٤)؛ السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي (٢٥٨(ص

)، (قسـم الـرتاجم، ١٢/٥٠٣)؛ جامع األصول يف أحاديـث الرسـول، ابـن األثيـر (١٢/٦٠٦(

بن عثمان). وينظر: إعـالم األنـام بتـاريخ بيـت اهللا الحـرام، محمـد صـالح الشـيبي ترجمة شيبة 

 ). ٢٨٧(ص
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 ،صلى يف الكعبة؟ فقال: نعم دخل رسـول اهللا الكعبـة، فتـأخر خروجـه أن رسول اهللا 

بـالل  خارجـا، فسـألُت  اهللا  رسـوَل  سريعا، فوجدُت  ، ثم جئُت شيئا فذهبُت  فوجدُت 

 .)١(يف الكعبة؟ قال: نعم ركع ركعتين بين الساريتين هل صلى رسول اهللا  :بن رباحا

ـا بإسـناد  دانة، مروي� وفائدة هذه الرواية أنه جاء فيها ذكُر توّلي شيبة بن عثمان للسِّ

السنّة النبوية، مثلما ثبت ذلك من قبُل البن عمه (عثمان بـن صحيح يف كتاب من كتب 

 الكعبة. طلحة) يف حديث دخول النبي 

 

 .المطلب الخامس: شذرات من حياته وأخباره يف اإلسالم* 

 :كان من خيار المسلمين

، وكـان مـن خيـار حُسن إسالمه يوم حنين، وكان فيمن صرب يومئذ مـع النبـي 

 .)٢(المسلمين

فة قلوهبمكان من ال  :مؤلَّ

قيـل كـان و ناس من قريش أسـلموا يـوم الفـتح إسـالما ضـعيفا، :فةمؤلَّ ـالمراد بال

 .)٣(سلم بعدُ فيهم من لم يُ 

                                           
كما قاله محققه. وهـذه الروايـة أخرجهـا النسـائي  صحيح إسناده)، و٢٣٨٨٥المسند، أحمد (  ) ١(

) من طريق يحيى بن سعيد به مقتصرا علـى حـديث ابـن عمـر ٢٩٠٧)، (ح٥/٢١٧يف السنن (

ويـاين يف مسـنده  بدون قصة معاوية  مع شيبة بن عثمان، ثم وجـدُت الروايـة نفسـها عنـد الرُّ

 وحواره لشيبة بن عثمان. ) بإسناد النسائي نفسه، وفيه تصريح هبذه القصة لمعاوية ٧٤٩(

 ). ٢/٧١٢االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب (  ) ٢(

 ).٨/٤٨( ، ابن حجرفتح الباري  ) ٣(
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فـة الـذين ُأعطـوا مـن غنـائم ُحنـين تأليفـا  وكان شيبُة بـن عثمـان مـن هـؤالء المؤلَّ

نـه كـان ممـن مـن اإلبـل، أ رسـول اهللا . وقد َذَكر ابن حزم مقدار ما أعطاه )١(لقلوهبم

 . )٢(من اإلبل دون المائة ُأعطي

 :ـه ٣٩توّلي شيبة إمارة مكة يف موسم حج سنة 

ان بّ ، إـه٣٩إمرَة مكة لفرتة وجيزة، يف موسم الحج سنة  تولَّى شيبُة بن عثمان 

، معاويـة بـن أبـي سـفيان  ريـقق علي بـن أبـي طالـب وفالخالف الذي كان بين فري

لحـج ا، أن ُيقـيم شـيبُة للنـاس أبي سعيد الخـدري  بوساطة الفريقان حيث اصطلح

 .)٣(يف تلك السنة، فكان أميرا على الحج، وكان يصلي بالناس آنذاك

 :تعظيم شيبة لحرمة الكعبة

 . )٤(مهدَ ر به أن يُ مَ إال أَ  ،شرف على الكعبةيُ  بن عثمان ال يرى بناءً  شيبةُ كان 

 :ماذا كان َيفعل شيبُة بكسوة الكعبة

 شــيبةُ  دخــل علــّي  :قالــت عــن عائشــة  ،عــن أمــه ،ن أبــي علقمــةعــن علقمــة بــ

 هـا ونحفـرُ عُ فننزِ  ،رإن ثياب الكعبـة تجتمـع عنـدنا فتكُثـ ،يا أم المؤمنين :الحجبي فقال

                                           
 ).٢٤٨ر المغازي والسير، ابن عبد الرب (صالدرر يف اختصا  ) ١(

 ).٢٤٦جوامع السيرة، ابن حزم (ص  ) ٢(

)، عـن ١٦٠(فقرة رقم  األخبار الموفقيات للزبير بن بكار). ويف ٣/٣٧١اإلصابة، ابن حجر (  ) ٣(

(كـذا  بـن شـيبة مكـة عثمـانَ  م أهـُل لَّـكَ  ،علـي ومعاويـة لما كانـت فتنـةُ «: قال عبد اهللا بن عباس

ى أمرهم حتى يجتمع من بني عبد الدار أن يتولَّ  يته؟ والصواب أنه شيبة بن عثمان)جاءت تسم

 ». ففعل ،على خليفة الناُس 

 ).٣٣٩-١/٣٣٨أخبار مكة، الفاكهي (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٣٣٧ 

ولكـن  !بئسما صنعَت  :قالت .بنُ جُ ـوال ها الحائُض َس لبَ ها لكي ال تَ نُ دفِ ها ونَ قُ ا فنعمّ بئارً 

ها َسـبِ ن لَ َمـ رَّ ُضـزعت عنها لم يَ فإهنا إذا نُ  ،يف المساكينها يف سبيل اهللا وها فاجعل ثمنَ عْ بِ 

 . هتْ رَ مَ ها حيث أَ فيضعُ  ،باع لههبا إلى اليمن فتُ  بعُث يَ  فكان شيبةُ  .بنُ أو ُج  من حائضٍ 

 . ط من كسوة الكعبة على المساكينقَ م ما َس قِس يَ أنه كان  هعنُروي و

 فـإذا كـان يـومُ  ،دهايقلّ  ات يومَ رَ بَ حِ ـالو اطيَّ بَ القَ  هُ نَ دْ و بُ ن ابن عمر أنه كان يكُس عو

  .ها على الكعبةاطَ فنَ  ،ل هبا إلى شيبة بن عثمانرَس عها ثم أَ زَ نَ  :النحر

(أي مـن  يف تجريد الكعبـة عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاويةَ و

ح طرَ ك تُ ها قبل ذلـوكانت كسوتُ  ،دها من الخلفاءمن جرّ  ُل فكان أوّ  .له نَ ذِ فأَ  الكسوة)،

 . )١(عليها شيئا فوق شيء

 

 .المطلب السادس: سكناه بمكة، ووفاته هبا* 

مات يف آخر أيام معاوية و لم يهاجر شيبُة إلى المدينة بعد اإلسالم، بل بقي بمكة،

 .)٢(على أصح الروايات سنة تسع وخمسين

                                           
 ).٥/٢٣٢ينظر: ما سبق من الروايات يف أخبار مكة للفاكهي (  ) ١(

ح وَجَزم بـه حسـين عبـد اهللا باسـالمة يف كتابـه:  ) ٢( ). ٣٢٨تـاريخ الكعبـة المعظمـة (ص هكذا صرَّ

) ونقلـه عـن غيـر واحـد مـن ١٢/٦٠٤وهذا القول هو الذي بدأ به المزي يف هتـذيب الكمـال (

  المؤرخين، وأبـدى توقفـا يف القـول الثـاين (وهـو أنـه بقـي إلـى خالفـة يزيـد بـن معاويـة). وأمـا 

م يـورد القـول فقـط ولـ ٥٩) فاقتصر على القـول بسـنة ٤/٣٧٧ابن حجر يف هتذيب التهذيب (

)، وكـذا اقتصـر عليـه الـذهبي يف ٢٨٣٨الثاين مطلقا، واقتصر عليـه أيضـا يف تقريـب التهـذيب (

 =)، مما يدل أنه هو الراجح، وقد ازداد ترجيحـا وقـوًة بمـا سـبق عـن حسـين٢٣١٩الكاشف (
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عنهم المطلب السابع: عرض إجمالي لمروياته يف الكتب الستة وغيرها، ومن روى * 

 .شيبة، ومن رووا عنه

 من َرَوى عنهم شيبُة:

ه عثمـان بـن طلحـة بـن أبـي وابن عّمـ، وعمر ،وعن أبي بكر ،ى عن النبي وَ رَ 

 .)١(طلحة

 من َرَوْوا عن شيبة:

ابنـه  وابـنُ  ،ه مصـعب بـن شـيبةوابنُـ ،شقيق بن سلمة األسـدي عنه أبو وائلروى 

 .)٢(اجوعبد الرحمن بن الزّج  ،عباسمولى ابن  وعكرمة ،مسافع بن عبد اهللا بن شيبة

 مروياته يف الكتب الستة وغيرها:

 . )٣(هله البخاري وأبو داود وابن ماج اهروله حديث واحد يف الكتب الستة، 

 وله أحاديث أخرى يف غير الكتب الستة.

* * * 

                                           
 باسالمة من تصحيحه. =

 ).٤/٣٧٦)؛ هتذيب التهذيب (١٢/٦٠٤هتذيب الكمال (  ) ١(

 .ين السابقينالمرجع  ) ٢(

 هو الحديث األول يف المبحث الثاين ضمن مرويات شيبة بن عثمان.   ) ٣(
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 المبحث الثاين

 مرويات شيبة بن عثمان تخريجا ودراسة

 

 .الحديث األول: يف مال الكعبة* 

 :نص الحديث

إلـى البيـت.  ث رجـل معـي بـدراهم هديـةً َعـبَ  :قـال (َشقيق بن َسَلمة) عن أبي وائل

 :هذه؟ قلُت  ألَك  :فقال له ،ه إياهافناولتُ  ،جالس على كرسي وشيبةُ  ،البيت فدخلُت  :قال

بـن الخطـاب  س عمـرُ َلـلقـد َج  ،ذلـك لـَت قُ  نْ ا لـئِ َمـأَ  :هبـا. قـال َك ولو كانت لي لم آتِ ، ال

 .الكعبة بين فقراء المسـلمينماَل م قِس حتى أَ  ُج ال أخرُ  :فقال، فيه ك الذي جلسَت مجلَس 

قـد  ألن النبـي  :ولـم ذاك؟ قلـُت  (أي عمـر): قـال !ألفعلنّ  :قال !ما أنت فاعل :قلُت 

 .)١(فخرج ،فقام كما هو ؛كاهفلم يحرّ  ،منك إلى المال وهما أحوُج  ؛ه وأبو بكررأى مكانَ 

 :تخريج الحديث

  الثــوري؛ وأبــو داود وابــن ماجــه مــن طريــق  ســفيانالبخــاري مــن طريــق أخرجــه 

  أبـي إســحاق الشــيباين (ســليمان بــن أبــي ســليمان الكــويف)، كالهمــا (ســفيان الثــوري، 

شقيق بـن َسـَلمة، عـن شـيبة  عن أبي وائل األحدب، واصلوأبو إسحاق الشيباين) عن 

 باختصار بدون القصة.  ، ولفظ أبي داود بنحوه)٢(بن عثمان، واللفظ البن ماجها

                                           
 ).٣١١٦)، (ح٤/٢٩٥سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب مال الكعبة (  ) ١(

)، وكتــاب االعتصــام بالكتــاب ١٥١٧صــحيح البخــاري: كتــاب الحــج، بــاب كســوة الكعبــة (  ) ٢(

)؛ سنن أبي داود: كتاب المناسـك، بـاب يف ٦٨٤٧(  والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا

 =)؛ ســنن ابــن ماجــه: كتــاب المناســك، بــاب مــال الكعبــة٢٠٣١)، (ح٣/٣٧٦مــال الكعبــة (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »مجعاً ودراسة« ومروياته  �حاجب الكعبة�شيبة بن عثمان عنوان 

٣٤٠  

علـى  مـع شـيبةَ  جلسـُت  أما لفظ البخـاري فمختصـر جـدا، فعـن أبـي وائـل قـال:

ال  أنْ  لقد هممُت « :فقال ، عمرُ  هذا المجلَس  َس لَ لقد َج  :فقال ،يف الكعبة الكرسّي 

همـا « :قـال !ك لـم يفعـاليْ صـاحبَ  إنّ  :قلـُت  .»هإال قسـمتُ  )١(وال بيضـاءَ  فيها صـفراءَ  عَ دَ أَ 

 .)٢(»ي هبمادِ قتَ ن أَ آرْ مَ ـال

 :الحكم على الحديث

 .»صحيحه« إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري يف

 :التعليق على الحديث

هذا المال رأى أن أن يقسم مال الكعبة يف مصالح المسلمين، حيث  هّم عمر 

رأيـا هـذا  بكـر وأبـا أن النبـي  بن عثمـان أخربه شيبةُ ؛ فلكثرته ،ال تحتاج إليه الكعبة

، فـدّل ذلـك وحاجتهمـا إليـه همع علمهمـا بـه على حاله تركا ه، بللم يتعرضا لو المال

 عمـا كـان هـّم بـه، عمُر  َك مَس أَ ، فله والتعرُض مال الكعبة  إخراج على أنه ال يجوز

 .)٣(»أقتدي هبما نآرْ مَ ـالهما « قال:و

                                           
 ) ولفظ أبي داود بنحوه باختصار بدون القصة.٣١١٦)، (ح٤/٢٩٥(=

هدون جاهلية يُ كانوا يف ال :بن الجوزياقال يعني ما كان ُيهَدى إلى الكعبة من الذهب والفضة.   ) ١(

). وقال الكرمـاين ٣/٤٥٦. فتح الباري، ابن حجر (فيجتمع فيها ،تعظيما لها إلى الكعبة الماَل 

قسـمه ثـم يَ  ،لى البيـت يف صـندوقى إهدَ كانوا يطرحون ما يُ ): ٨/١١٤يف الكواكب الدراري (

 .أن يقسمه بين المسلمين فأراد عمر  ،الحجبة بينهم

)، وأخرجه يف كتاب االعتصـام بالكتـاب ١٥١٧حج، باب كسوة الكعبة (صحيح البخاري: كتاب ال  ) ٢(

 .»هبما ىدَ قتَ يُ  آنرْ مَ ـهما ال«) بنحوه بلفظ ٦٨٤٧( والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا 

)؛ ١٣/٢٥٢)؛ فـــتح البـــاري (١٠/٣٣٣)، (٤/٢٧٦شــرح صـــحيح البخـــاري، ابـــن بطـــال (  ) ٣(

 لحسن السندي عليه التي نقلها المحقق.) مع تعليقات أبي ا١٥٣٨٣المسند، أحمد (
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٣٤١ 

ضه وإنفاقه لـه وقد ُذكرت تعليالت لرتك النبي  ؛ لعـّل )١(ذلك المال وعدم تعرُّ

لقلـوب  ذلـك رعايـةً َفَعـل  النبـي  أنمـن  أوَجَهها ما ارتضاه الحـافظ ابـن حجـر 

 . على قواعد إبراهيم وإعادهتا الكعبة بناءَ فعل هذا الشيَء نفَسه يف تركه كما  ،قريش

أنه وقع التصريح به فيما أخرجه مسلم  -كما يقول ابن حجر-ويؤيد هذا التعليل 

 ) ألنفقُت بكفرٍ  :(أو قال بجاهليةٍ  و عهدٍ حديثُ  لوال أن قومِك « :عن عائشة عن النبي 

. فعلَّـل األمـرين يف هـذا )٢(، الحـديث»باهبا بـاألرض ولجعلُت  ،كنز الكعبة يف سبيل اهللا

فهـذا « الحديث بمراعاة قريش وعدم إدخال النفور علـيهم، ولـذلك يقـول ابـن حجـر:

 .)٣(»التعليل هو المعتمد

، لهــذا المــال، فلكونــه لــم يتفــرغ ألمثــال هــذه كــر وأمــا عــدم تعــّرض أبــي ب

 .)٤(األمور

 ،خالف كبار األئمـة تركُ : »هبما يدِ قتَ ن أَ آرْ مَ ـهما ال« :ويستفاد من قول عمر 

 .)٥(فالسل االقتداء هبم، وأن ذلك فعُل  وفضُل 

* * * 

                                           
لـو  :فقيـل لـه ،ين أوقيـةيوم الفـتح سـتّ  الكعبة وجد يف أنه « الفاكهيفقد أورد ابن حجر عن   ) ١(

)؛ وهو يف أخبار مكة، ٣/٤٥٧. فتح الباري، ابن حجر (»كهفلم يحرّ  ؟هبا على حربك استعنَت 

 ) بدون إسناٍد.٥/٢٣٥للفاكهي (

 ).٤٠٠( باب نقض الكعبة وبنائهاالحج،  صحيح مسلم: كتاب  ) ٢(

 ).٣/٤٥٧فتح الباري، ابن حجر (  ) ٣(

 ) مع تعليقات أبي الحسن السندي عليه التي نقلها المحقق.١٥٣٨٣المسند، أحمد (  ) ٤(

 ).٢٧٧-٤/٢٧٦شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  ) ٥(
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٣٤٢  

 .الحديث الثاين: الصالة يف الكعبة* 

  :نص الحديث

لشـيبة بـن عثمـان: يـا أبـا عثمـان، إهنـم  ل: قلـُت اج، قـاعن عبد الرحمن بن الزّجـ

ى لقــد صــلَّ  !فيهــا، فقــال: كــذبوا لِّ َصــ، فلــم يُ ل الكعبــةَ َخــدَ  مــون أن رســول اهللا يزعُ 

 .)١(هه وظهرَ هبما بطنَ  َق لَص ركعتين بين العمودين، ثم أَ 

 :تخريج الحديث

اوي، والدوالبي، والطحـ ،، وابن أبي عاصم»التاريخ الكبير« أخرجه البخاري يف

 ، والبيهقــي يف»األســامي والكنــى« ، وأبــو أحمــد الحــاكم يف-واللفــظ لــه-والطــرباين 

موضح أوهام الجمع « ، والخطيب يف»معرفة الصحابة« ، وأبو ُنعيم يف»شعب اإليمان«

ــق ــاكر»والتفري ــن عس ــق )٢(، واب ــن طري ــم م ــن ، كله ــز، ع ــن هرم ــلم ب ــن مس ــد اهللا ب   عب

 بمثله أو نحوه. ثمانشيبة بن ععن عبد الرحمن بن الزجاج، 

 :دراسة اإلسناد والحكم على الحديث

. وفيـه أيضـا عبـد الـرحمن بـن )٣(يف إسناده عبد اهللا بـن مسـلم بـن هرمـز: ضـعيف

                                           
 ).٧١٩٠)، (ح٧/٢٩٧المعجم الكبير، الطرباين (  ) ١(

)؛ ٦١٣)، (ح١/٥٦٦)؛ اآلحاد والمثاين، ابن أبي عاصـم (٢/٢٤١كبير، البخاري (التاريخ ال  ) ٢(

)؛ األسـامي ١/٣٩١)؛ شـرح معـاين اآلثـار، الطحـاوي (١/٦٥٦الكنى واألسماء، الدوالبي (

ب)؛ شـــعب اإليمـــان، البيهقـــي ٢٤٥والكنـــى، أبـــو أحمـــد الحـــاكم (القســـم المخطـــوط: ق

)؛ موضــح أوهــام الجمــع ٤/١٨٦٨م ()؛ معرفــة الصــحابة، أبــو نعــي٣٧٦٣)، (ح٥/٤٨٩(

ــق، الخطيــب البغــدادي ( )؛ كنــز ٢٣/٢٥٠)؛ تــاريخ دمشــق، ابــن عســاكر (٢/٢٤٤والتفري

 ).١٢٩٣٩العمال، المتقي الهندي (

 ).٣٦١٦)؛ تقريب التهذيب، ابن حجر (٢٩٨٢الكاشف، الذهبي (  ) ٣(
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٣٤٣ 

الزجاج: لم ُيذكر يف الرواة عنه إال عبُد اهللا بن مسلم بن هرمز، ولم ُيذكر فيه شـيء مـن 

 .)١(التوثيق، فهو مجهول الحال

 .)٢(فإسناده ضعيف

* * * 

 

                                           
ــر، البخــاري (  ) ١( ــاريخ الكبي ــي حــاتم )، الجــرح والتعــديل٩٢٤)، (ت٥/٢٨٥ينظــر: الت ، ابــن أب

)؛ موضـح أوهـام الجمـع ٥/٩٩)، (ترجمة شـيبة بـن عثمـان)؛ الثقـات، ابـن حبـان (٤/٣٣٥(

)؛ وجعله ابن منده من الصحابة، فرّد عليه أبو ُنعـيم يف ٢/٢٤٤والتفريق، الخطيب البغدادي (

ويف « :نزهة األلباب يف قول الرتمذي) أنه يف عداد التابعين. وينظر: ٤/١٨٦٨معرفة الصحابة (

) وفيه يقول مؤلفه عن عبد الرحمن بـن ٣/١٤٩١( حسن بن محمد الوائلّي الصنعاينّل »الباب

)؛ وكـذا ٣/٢٩٥. ولم يجد الهيثمي ترجمته، كما يف مجمع الزوائـد (»ال أعلم حاله«الزجاج: 

). ولكـن الرجـل ٤٢٦(ص يف فقه السنة والكتـابلم يعرفه الشيخ األلباين يف الثمر المستطاب 

 ه كما سبق، إال أنه مجهول الحال.مرتجم ل

! ولم يظهـر »إسناد جيد«) على إسناد الطرباين هذا أنه ١/٥٠١َحَكم ابن حجر يف فتح الباري (  ) ٢(

وجــه هــذا القــول، فاإلســناد هــو نفســه المــروي مــن طريــق عبــد اهللا بــن مســلم بــن هرمــز عــن 

ال، ثم تأّول البن حجر أنـه عبدالرحمن بن الزجاج. وقد أبدى الشيخ األلباين أيضا هذا اإلشك

ابن هرمز؛ لكن هذا التأويـل أيضـا فيـه نظـٌر؛ ألن  حتمل أن يكون الطرباين رواه من غير طريقـيَ 

  مـن طريـق  -سـواء عنـد الطـرباين أو عنـد غيـره  -مدار الحديث حسب مـا ظهـر مـن التخـريج 

يوجـد ذاك اإلسـناد عنـد ال ثم ابن هرمز؛ فيبُعد أن يكون له إسناٌد آخر من غير طريق ابن هرمز 

أحد من األئمة الذين رووا الحديث وأخرجوه، ممن ُعـزي إلـيهم يف تخـريج الحـديث؛ ولهـذا 

 يبقى حكُم الحافظ ابن حجر محلَّ نظر وتوقف؛ واهللا أعلم.
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٣٤٤  

 .الحديث الثالث: الصالة يف الكعبة* 

 :نص الحديث

ــه رأى رســوَل عــن  ــي، عــن جــدي، أن ــافع، حــدثني أب ــلِّ  اهللا  مس ــَف يص  ي خل

 .)١(أساطين ثالُث  - أو قال: الكعبةِ - ويف البيِت  .األسطوانة الوسطى من البيت ركعتين

 :تخريج الحديث

ام«الملّقب بـجلي العِ  مداره على العالء بن أخضر  ، واختلف عنه من وجهين:)٢(»الرَّ

 ه.، عن جدهأبيعن مسافع،  فُيروى عنه، عن -١

 ده.، عن جهأبيعن ، عٌ مَ ْس شيخ من الحجبة يقال له مِ وُيروى عنه، عن  -٢

 :ه)، عن جدهأبيعن مسافع،  عن ،(العالء بن أخضر تخريج الوجه األول

ثنا العـالء بـن حـد ،)٣(ميمـر بـن علـي المقـدّ محمـد بـن عُ رواه الطرباين من طريق 

 اهللا  حدثنا مسافع، حدثني أبـي، عـن جـدي، أنـه رأى رسـوَل  الّرام، جليأخضر العِ 

 - أو قـال: الكعبـةِ  - ويف البيـِت  .األسطوانة الوسطى مـن البيـت ركعتـين ي خلَف يصلِّ 

 .)٤(أساطين ثالُث 

                                           
 ).٨٣٩٧)، (ح٩/٦٣المعجم الكبير، الطرباين (  ) ١(

 ).١٢٧٥نزهة األلباب يف األلقاب، ابن حجر (  ) ٢(

، والصـواب »محمـد بـن عمـرو«): ٨٣٩٧)، (ح٩/٦٣ المطبوع مـن المعجـم الكبيـر (وقع يف  ) ٣(

) باسم محمد بن عمر بن علي المقـدمي، ٢٦/١٧٤. ينظر: ترجمته يف هتذيب الكمال (»ُعمر«

) إلــى ٩/١٠٩مـع تعليـق محققـه يف آخــر الرتجمـة، أنـه تحـرف اســمه يف الثقـات البـن حبـان (

 .»محمد بن عمرو«

 ).٨٣٩٧)، (ح٩/٦٣ير، الطرباين (المعجم الكب  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٣٤٥ 

عن ، عٌ مَ ْس شيخ من الحجبة يقال له مِ عن  ،(العالء بن أخضر تخريج الوجه الثاين

 :ه)، عن جدهأبي

وياين من طريق عمر بن علّي المقّدمي، حدثنا العـالء بـن  رواه الطرباين أيضا والرُّ

ام،  ، ورآين أصـلي خلـف عٌ مَ ْسـحدثني شيخ مـن الحجبـة يقـال لـه مِ أخضر العجلي الرَّ

 اهللا  األسطوانة الوسطى من البيت، فقال: حدثني أبـي، عـن جـدي أنـه رأى رسـوَل 

 .)١(ينها ركعتي خلفَ يصلِّ 

، عن العالء ميمر بن علي المقدّ محمد بن عُ (من رواية  دراسة إسناد الوجه األول

 :ه)، عن جدهأبيعن مسافع،  عن ،بن أخضر

 .)٢(: صدوقميمر بن علي المقدّ محمد بن عُ  -

ــه: جلــيالعــالء بــن أخضــر العِ  - ــّرام: قــال العالئــي عن ــن « ال ال أعــرف العــالء ب

 .)٤(»ه من لم أعرفهوفي« . وقال الهيثمي:)٣(»أخضر

بـن  ؛ حفيـد شـيبةكـرب بـن شـيبة بـن عثمـان الحجبـياهللا األ بن عبدا : هومسافع -

 . )٥(ى جّده، فيقال: مسافع بن شيبة. وهو ثقةنسب إليُ ، وقد عثمان

ــد اهللا بــن شــيبة بــن عثمــان القرشــي - ــان يفعب مشــاهير علمــاء « : ذكــره ابــن حب

اد ّهـاد أهـل مكـة وزُ ّبـمـن عُ  ،فية بنت شيبةأخو ص ،خادم الكعبة« وقال عنه: »األمصار

                                           
 ).١٥٥٨) ومسند الروياين (٩٤٠)، (ح٢٢/٣٧٦المعجم الكبير، الطرباين (  ) ١(

 ).٦١٧١تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ٢(

 ).٧٧٤٢)، (ت٨/٦٣لسان الميزان، ابن حجر (  ) ٣(

 ) وكأنه يقصد به: العالء بن أخضر.٥٧٥٩)، (ح٣/٢٩٥مجمع الزوائد (  ) ٤(

 ).٦٥٨٦( التهذيب، ابن حجرتقريب   ) ٥(
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٣٤٦  

 .)١(»التابعين

، عن العالء بن أخضر، ميمر بن علي المقدّ عُ (من رواية  دراسة إسناد الوجه الثاين

 :ه)، عن جدهأبيعن ، عٌ مَ ْس شيخ من الحجبة يقال له مِ عن 

مي: عمر بن علي بن عطاء -  . )٢(س شديداثقة وكان يدلِّ  المقدَّ

، ال أعـرف العـالء بـن أخضـر« ه: قال العالئي عـنهم:، عن جدهأبي عن، عٌ مَ ْس مِ  -

 .)٤(»وفيه جماعة لم أعرفهم« . وقال الهيثمي:)٣(»وال من فوقه

 النظر يف الخالف:

مما سبق أنه اختلـف علـى العـالء بـن أخضـر العجلـي يف هـذا الحـديث يتلخص 

 والرواُة عنه يف كال الوجهين ثقات:  ،على وجهين

 ول َيروي عنه: محمد بن عمر بن علي المقّدمي، وهو صدوق. ففي الوجه األ

 ويف الوجه الثاين َيروي عنه: عمر بن علّي المقّدمي، وهو ثقة. 

ى فيه (مسافع عن  ؛لكن مع هذا يظهر أن الوجه األول يرتّجح ألن الراوي المسمَّ

 أبيه عن جده) معروف يف عائلة شيبة بن عثمان، فهو حفيده.

حسـب مـا ظهـر  -لراوي يف الوجه الثاين فال يوجد يف الحجبة أحـٌد أما (مِْسَمع) ا

هبذا االسم، ثم مما ُيضعِّف هذه التسمية، أن العالء بن أخضـر َذَكـر هـذا  - من البحث

عن شيخ مـن الحجبـة « الشيخ بصيغة تمريض، وبصيغة ُتشعر بجهالته حيث يقول عنه

                                           
 ).٦٠٧مشاهير علماء األمصار، ابن حبان (ترجمة   ) ١(

 ).٤٩٥٢تقريب التهذيب (  ) ٢(

 .)٧٧٤٢)، (ترجمة مِسَمع الحجبي٨/٦٣لسان الميزان، ابن حجر (  ) ٣(

 ).٥٧٦٠)، (ح٣/٢٩٦مجمع الزوائد (  ) ٤(
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ى فيـه شـيخه باسـم  بخالف الوجـه األول فـإن العـالء، »عٌ مَ ْس يقال له مِ  بـن أخضـر َسـمَّ

د يف االسم، وُمسافع معروف يف الَحَجبة كما سبق.   (مسافع) بال تردُّ

ولهذا فالظاهر أن الراجح يف الرواية: تسمية هذا الـراوي باسـم (مسـافع) كمـا يف 

الوجه األول وليس باسم (مِْسَمع) كما يف الوجه الثاين، وعليه فتـرتجح صـيغة اإلسـناد 

 .ت يف الوجه األول وهي (عن العالء بن أخضر عن مسافع عن أبيه عن جّده)التي ُروي

 :الحكم على الحديث

الحديث علـى كـال الـوجهين ضـعيف، لوجـود رواة مجهـولين يف الـوجهين كمـا 

 سبق بيان حالهم.

* * * 
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 .الحديث الرابع: التصاوير يف الكعبة* 

 :نص الحديث

ى ، فصـلَّ الكعبـةَ  اهللا  دخـل رسـوُل عن مسافع بن شـيبة، عـن أبيـه شـيبة، قـال: 

، فقال ذلك على شيبةَ  ، فاشتدَّ »ني هذه، اكفِ يا شيبةُ « ، فقال:ى فيها تصاويرَ أَ ن، فرَ يْ ركعتَ 

 .)١(لعَ ختها بزعفران، ففَ طَ يتها ولَ لَ طَ  له رجل من أهل فارس: إن شئَت 

 :تخريج الحديث

 ، واخُتلف عنه من وجهين:)٢(مداره على مسافع بن شيبة

 موصوال. فُيروى عنه، عن شيبة بن عثمان (الصحابي)، عن النبي  -١

 مرسال. وُيروى عنه، عن النبي  -٢

 :عن مسافع عن شيبة بن عثمان عن النبي  :تخريج الوجه األول (الموصول)

 ُيروى هذا الوجه من طريقين:

عن مسـافع بـه موصـوال: أخـرج روايتـه الطـرباين، وابـن قـانع،  طريق أبي بشر، -

، عـن أبـي بشـر، عـن مسـافع، عـن )٤(؛ كلهم من طريق محمد بـن ُحمـران)٣(ابن عساكرو

                                           
 ).٧٠٤٣المعجم الكبير، الطرباين (  ) ١(

 ).٦٥٨٦اهللا بن شيبة، ثقة. تقريب التهذيب، ابن حجر ( هو مسافع بن عبد  ) ٢(

  )؛ تــاريخ دمشــق، ١/٣٣٥)؛ معجــم الصــحابة، ابــن قــانع (٧٠٤٣المعجــم الكبيــر، الطــرباين (  ) ٣(

 ).٢٣/٢٥٠ابن عساكر (

بالــدال، وهـو خطــأ،  »محمــد بـن حمـدان«): ٢٣/٢٥٠وقـع يف تـاريخ دمشــق، البـن عسـاكر (  ) ٤(

الراء ولـيس بالــدال. وهـو محمـد بـن ُحمـران بـن عبـد العزيــز بـ »محمـد بـن ُحمـران«وصـوابه 

 القيسي البصري. 
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 .شيبة بن عثمان عن النبي 

 ، واخُتلف عنهم أيضا يف الوصل واإلرسال:طريق بعض الحجبة -

 فيرويها ابن جريج عن هؤالء الحجبة عن مسافع به موصوال:  فأما رواية الوصل

ــاري يف ــه البخ ــر« أخرج ــاريخ الكبي ــريج »الت ــن ج ــن اب ــا ع ــاين يف ،)١(معلَّق  والروي

(الّضـّحاك بـن َمــْخَلد  عاصـم عن أبي، (الفالّس) عمرو بن عليُمسنًَدا عن  )٢(»مسنده«

عن شيبة  ،عن مسافع بن عبد اهللا ،أخربين بعض الحجبة ابن جريج قال:عن ، الشيباين)

. هـذا لفـظ »يف البيـت صـورةٍ  كـلَّ  مـُح اُ  ،يـا شـيبةُ « :قال: قال رسـول اهللا  بن عثمانا

ه عـن ع يـدَ فَ ، فرَ »ها إال ما تحت يديفي صورةٍ  كلَّ  مُح اُ « البخاري، وعند الروياين زيادة:

 .همِّ وأُ  عيسى

 عن بعض الحجبة فستأيت يف الوجه الثاين. وأما رواية اإلرسال

 :: عن مسافع عن النبي تخريج الوجه الثاين (المرسل)

عن مسافع مرسال عن  - ين يف الوجه األولالمذكور -يرويه بعض الحجبة أيضا 

 .النبي 

 حدثني جدي قال: حدثنا داود بـن عبـد الـرحمنأخرج هذا الوجه األزرقي قال: 

 قال: أخربين بعض الحجبة، عن مسافع بن شـيبة بـن عثمـان، أن النبـي  - العّطار –

  عيسـى  . قـال: فرفـع يـده عـن»صـورة فيـه إال مـا تحـت يـدي كـلَّ  يـا شـيبة، امـُح « قال:

 .)٣(همِّ ابن مريم وأُ 

                                           
 )، (ترجمة مسافع بن عبد اهللا).٨/٧٠التاريخ الكبير، البخاري (  ) ١(

وياين (  ) ٢(  ).١٥٥٧مسند الرُّ

 =)؛ وابـن الضـياء١/٧٣). وأورده الذهبي يف تـاريخ اإلسـالم (١/١٣٢أخبار مكة، األزرقي (  ) ٣(
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 :دراسة إسناد الوجه األول (الموصول)

 سبق أنه ُيروى من طريقين: 

 طريق أبي بشر. -

 طريق بعض الحجبة. -

محمـد بـن عن محمد بن خالد الراسبي، رواه الطرباين عن  :إسناد طريق أبي بشر

شـيبة، عـن أبيـه ، عـن مسـافع بـن رٍ ْش بِ  يأبعن مران، محمد بن ُح عن  اب،َس عبيد بن حِ 

 .شيبة

 .)١(محمد بن خالد الراسبي: ال ُتعرف له ترجمة -

 .)٢(محمد بن ُعبيد بن ِحساب: ثقة -

وقـال ابـن حجـر: صـدوق  ،)٣(محمد بن ُحمران: ليس بالقوي كما قال الـذهبي -

 .)٤(فيه لِين

 .)٥(أبو بشر: مجهول -

                                           
) كالهما من رواية األزرقـي مـن طريـق مسـافع ١٠١-١٠٠كتابه تاريخ مكة (ص القرشي يف=

 مرسالً.

تخريج وتحقيق األحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسـقالين يف ينظر: أنيس الساري يف   ) ١(

 ).٩/٦٦٦٧)، (١/٧٠٠( نبيل البصارة، فتح الباري

 ).٦١١٥تقريب التهذيب (  ) ٢(

 ).٤٨٠٧الكاشف، الذهبي (  ) ٣(

 ).٥٨٣١تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ٤(

 =) (يف ترجمـة مسـافع) فقـال:٢٧/٤٢٢لم أجد فيه سوى أنه ذكره المزي يف هتذيب الكمال (  ) ٥(
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 . )١(مسافع بن شيبة: ثقة -

الـد الراسـبي وأبـي بشـر. وفيـه محمـد بـن فإسناده ضـعيف لجهالـة محمـد بـن خ

 ُحمران: ليس بالقوي.

ــوال ــة (موص ــض الحجب ــق بع ــناد طري ــن إس ــاين ع وي ــي): رواه الرُّ ــن عل ــرو ب  عم

ابن جريج قال: أخربين بعض الحجبة عـن مسـافع عن ، النبيل عاصم عن أبي، الفالّس

 ن.عن شيبة بن عثما ،بن عبد اهللا

 . )٢(عمرو بن علّي الفالّس: ثقة حافظ -

 .)٣(أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد الشيباين: ثقة ثبت -

 .)٤(ابن جريج: ثقة وكان يدّلس ويرسل -

 بعض الحجبة: مجهولين. -

 مسافع: تقدم. -

 وهذا اإلسناد ضعيف أيضا لجهالة الحجبة.

 : دراسة إسناد الوجه الثاين (المرسل)

قـال: أخـربين بعـض  طـارالع داود بـن عبـد الـرحمنه عـن جـدّ رواه األزرقـي عـن 

 .النبي عن الحجبة، عن مسافع بن شيبة بن عثمان، 

                                           
 .»أبو بشر شيخ لمحمد بن حمرانروى عنه «=

 ).٦٥٨٦( تقريب التهذيب، ابن حجر  ) ١(

 ).٥٠٨١( المرجع السابق  ) ٢(

 ).٢٩٧٧( المرجع السابق  ) ٣(

 ).٤١٩٣( المرجع السابق   )٤(
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 .)١(أحمد بن محمد بن الوليد، أبو الوليد األزرقي: ثقة -

 . )٢(داود بن عبد الرحمن العطار ثقة -

 بعض الحجبة: مجهولين. -

 مسافع: تقدم. -

 هذا اإلسناد ضعيف أيضا لجهالة الحجبة أنفسهم المذكورين سابقا. 

 النظر يف الخالف:

ظهر مما سبق من وجوه الخـالف علـى مسـافع بـن شـيبة أنـه اختلـف عليـه علـى 

 وجهين وصال وإرساال.

ال يظهر  ،مجاهيل - يف الوجهين -وبناء على ما تقدم من كون الرواة عن مسافع 

وال  ،حيث ال توجد قرينة واضحة للرتجيح ،وجه الرتجيح ألحد الوجهين على اآلخر

 نصوص لألئمة يف الرتجيح. توجد أيضا

: لعلها أحسـُن حـاًال - وصال وإرساال -لكن يظهر أن طريق الحجبة عن مسافع 

ألن الحجبــة وإن كــانوا مجهــولين إال أن الــرواة عــن هــؤالء  ؛مـن طريــق أبــي بشــر عنــه

: رواٌة ثقـات معروفـون، وهمـا ابـن - سواء يف الوجه الموصول أو المرسـل -الحجبة 

 ر. جريج وداود العطا

ح بالسماع )٣(فابن جريج (راوي الموصول): ثقة وهو وإن كان يدّلس ، إال أنه صرَّ

هنا عن الحجبة. وداود العطار (راوي اإلرسـال)، هـو داود بـن عبـد الـرحمن العطـار: 

                                           
 ).١٠٤تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ١(

 ).١٧٩٨( المرجع السابق  ) ٢(

 ).٤١٩٣( المرجع السابق  ) ٣(
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 . وباقي رواة هذين الوجهين عن الحجبة، كلُّهم ثقات.)١(ثقة

ناده أن فيه ثالثـًة مـن الـرواة أما رواية أبي بشر عن مسافع: فقد تقدم يف دراسة إس

الضعفاء، فأبو بشر: مجهول. ومحمد بن خالد الراسبي: ال ُتعرف له ترجمة. ومحمـد 

 بن ُحمران: ليس بالقوي.

أن رواية الحجبة عن مسـافع أحسـن حـاال وأقـرب مـن  - واهللا أعلم -فإًذا يظهر 

أنفسـهم وصـال رواية أبي بشر عن مسافع، وإذا كان كذلك فإن الخالف علـى الحجبـة 

ألن  ؛وإرساال (من طريق ابن جريج وداود العطار)، خالٌف قريٌب غير مؤثر فيما يظهر

راوَيْي الوجهين عن الحجبة وصال وإرساال: كالهمـا ثقتـان، وهمـا ابـن جـريج وداود 

العطار، فالوجهان متكافئان، وال يبُعد أن يكون االختالف بين الوصـل واإلرسـال مـن 

 أنه كان يروي الحديث على الوجهين موصوال ومرسال.جهة مسافع نفسه، و

وهناك احتمال آخر قوي، وهو أن يكون وجُه الوصل ُمَعّال حسـب مـا يظهـر مـن 

، فكأنـه )٢(حيث اقتصر على إيراد الرواية الموصولة »التاريخ الكبير« صنيع البخاري يف

ي مـن طريـق داود يشير بذلك إلى إعاللها، وأن الراجح عنده هي الرواية المرسلة، وه

 مرسال. العطار عن بعض الحجبة عن مسافع عن النبي 

 :الحكم على الحديث

 الحديث ضعيف على الوجهين موصوال ومرسال.

فقد روي موصوال من طريق أبي بشر، وهـو مجهـول. وفيـه محمـد بـن خالـد  -أ

 بي.الراسبي: ال ُتعرف له ترجمة. وفيه محمد بن ُحمران: ليس بالقوي كما قال الذه

                                           
 ).١٧٩٨تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ١(

 )، (ترجمة مسافع بن عبد اهللا).٨/٧٠التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »مجعاً ودراسة« ومروياته  �حاجب الكعبة�شيبة بن عثمان عنوان 

٣٥٤  

 وروي موصوال من طريق بعض الحجبة: وفيه جهالُة الحجبة.

وأما الرواية المرسلة فهي ضعيفة لجهالـة الحجبـة المـذكورين، مـع وجـود  -ب

 علة اإلرسال أيضا.

مـع  ،-جهالـًة أو ضـبًطا -فالحديث ضعيف على الوجهين لضعف الرواة فيهمـا 

 علة اإلرسال يف أحد الوجهين.

ويـاينثم إن يف بعض ألفاظ هذ  )١(ه الرواية نكارًة، وهو مـا جـاء عنـد األزرقـي والرُّ

ه عـن ع يدَ فَ ي، فرَ دِ يَ  يف البيت إال ما تحَت  صورةٍ  كلَّ  مُح اُ  ،يا شيبةُ « لشيبة: من قوله 

ه: لفظ منكـر، وقـد سـاقه البخـاري بـدون هـذه »همِّ وأُ  عيسى ! فإبقاؤه صورَة عيسى وُأمِّ

 . )٢(»يف البيت صورةٍ  كلَّ  مُح اُ  ،ةُ يا شيب« الزيادة، بل اقتصر على لفظ

بمحو  ومما يدل على نكارة هذا اللفظ، أنه ثبت بطرق صحيحة صريحة أمُره 

   الصور الموجودة يف الكعبـة يف فـتح مكـة وإزالتهـا مطلًقـا، فعنـد البخـاري مـن حـديث

، حيتر هبا فمُ مَ ل حتى أَ لم يدُخ  ،لما رأى الصور يف البيت أن النبي  ابن عباس 

 .)٣(الحديث

بــن الخطـاب زمــن  ر عمـرَ َمـأَ  أن النبــي :  جـابروروى أحمـد مـن حــديث 

حتـى  ل البيـَت صورة فيها، ولـم يـدُخ  كلَّ  وَ محُ الفتح، وهو بالبطحاء، أن يأيت الكعبة فيَ 

 . )٤(صورة فيه حيت كلُّ ـمُ 

                                           
 ). ١٥٥٧اين ()؛ مسند الروي١/١٣٢أخبار مكة، األزرقي (  ) ١(

 ).٨/٧٠التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٢(

 صحيح البخاري: كتاب األنبياء، باب قول اهللا تعالى:   ) ٣(          )٣١٧٤ .( 

 ) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما يف تعليقات محققيه. ١٤٥٩٦المسند، أحمد (  ) ٤(
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أزال بنفسه تلك الصور حين رآها باقيًة يف الكعبة، فروى ابن  بل جاء أن النبي 

فـرأى فيـه  ،ى فيـه ركعتـينفصـلَّ  البيـَت  دخل رسول اهللا أبي شيبة من حديث جابر: 

فقال  ،م هباِس قْ ستَ يَ  وا يف يد إبراهيم األزالمَ لُ عَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد َج  تمثاَل 

 اهللا  ثم دعا رسـوُل  !»م باألزالمِس قْ ستَ ما كان إبراهيم يَ  !قاتلهم اهللا« :رسول اهللا 

 . )١(ه بتلك التماثيلخَ طَ لَ ف ،بزعفران

علـى رسـول اهللا  دخلـُت  قال: أسامةمن حديث  وغيره السييد الطوأبو داوروى 

 فجعـل يمحوهـا ويقـول: ه بـه،فأتيُتـ مـاءٍ بـدلٍو مـن ى صـورًا، فـدعاء أفر ،يف الكعبة 

رون ما ال يخُلقون«  .)٢(ب به الصورَ رَ فَض  »قاتل اهللا قوًما ُيصوِّ

 كـان َأرَسـل عمـَر  مـن الصـور يف الكعبـة، مـع أنـه ولعله يقال: إن ما بقـي 

، فبقيـْت ه ربما خفيـت بعـض تلـك الصـور علـى عمـر أنإلزالة تلك الصور، سبُبه 

 ، لكنـه )٤(فقط فرتكهـا َهاَب أن يمحَو صورَة إبراهيم  ، أو أنه )٣(بدون المحو

                                           
)، وإسـناده حسـن كمـا قالـه ابـن حجـر يف ٣٨٠٦٠)، (ح١٤/٤٨٧(المصـنف، ابـن أبـي شـيبة   ) ١(

)، ٥/٢٤٢)، والبوصيري يف إتحاف الخيرة المهرة (٤٣٠٣)، (ح١٧/٤٦٩المطالب العالية (

 ).٤٦٠٤(ح

 ). ٣/٤٦٨)، وإسناده جيد كما قاله ابن حجر يف فتح الباري (٢/١٧مسند الطيالسي (  ) ٢(

الرايــة يــوم الفــتح؛  غــازي، بــاب أيــن ركــز النبــي )، كتــاب الم٨/١٧ينظــر: فــتح البــاري (  ) ٣(

) (يف تعليقــات ٤/١٨٣الكوكــب الــدري علــى جــامع الرتمــذي، الَكنُْكــوهي والكانــدهلوي (

 المحقق). 

إال محاهـا،  صورةً  عَ دَ أال يَ  -  أي عمَر  -  هُ رَ مَ أَ  :ويقال«): ٢/٨٣٤فعند الواقدي يف المغازي (  ) ٤(

ألم  ،يا عمر(، فقال: إبراهيم  ى صورةَ أَ رَ  اهللا  ل رسوُل َخ ا دَ فلم ،إبراهيم صورةَ  عمرُ ك رَ فتَ 

 .)هاحُ ـفام(قال:  !إبراهيم فقال عمر: كانت صورةُ  !؟)هاإال محوتَ  فيها صورةً  عَ دَ تَ  الّ أَ  كَ رْ آمُ 
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لتهـا ومحوهـا بـل اهـتم بإزا - سواء صورة إبراهيم أو مريم  -لم يرتك تلك الصور 

 .)١(بالماء

مخرًجا لبقاء صورة مريم وعدم انمحائها بعد كل المحـاوالت  )٢(وأبدى الزرقاين

 .»سلها الغَ بُ ذهِ فلعل صورة مريم كان ال يُ « التي ُفِعَلْت إلزالة تلك الصور، حيث قال:

والخالصة أنـه بعـد كـل الروايـات الصـحيحة السـابقة الدالـة علـى إزالـة الصـور 

لوجودها وبقائهـا يف الكعبـة؛ ُيسـتنكر مـا جـاء يف   الكعبة، ومع إنكاره الموجودة يف

ه! أبقى صورَة عيسى  بعض ألفاظ حديث شيبة بن عثمان أن النبي   وُأمِّ

* * * 

                                           
سبقت الروايات الدالـة علـى ذلـك، وممـا ُروي فيـه أيضـا مـا أورده الصـالحي يف سـبل الهـدى   ) ١(

رأى صــورة  فلمــا دخــل رســول اهللا «عــن ابــن ســعد والواقــدي قــال:  )٥/٢٣٧والرشــاد (

جعلـوه شـيخا يستقسـم  !قـاتلهم اهللا !؟فيهـا صـورةً  عَ دَ أّال َتـ كَ رْ ألـم آُمـ(إبراهيم، فقال يا عمـر: 

رون امسحوا ما فيهـا مـن الّصـور، قاتـل اهللا قومـا يصـوِّ (مريم، فقال:  . ثم رأى صورةَ )باألزالم

 ).٢/٤٨٣، أكرم ضياء العمري (السيرة النبوية الصحيحةظر: وين .)»قونخلُ ـماال يَ 

 ).٣/٤٦٦شرح المواهب اللدنية، الزرقاين (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٣٥٧ 

 .الحديث الخامس: تقرير حجابة الكعبة لبني طلحة وبني شيبة* 

 :نص الحديث

َبـيري، مصعبعن  إليـه   ع النبـيُّ َفـطلحـة: دَ  بـن عثمـان بـن أبـي قـال شـيبةُ  الزُّ

ها ال يأخـذُ  تالـدةً  خالـدةً  بني طلحـةَ  وها ياذُ ُخ « فقال: ،طلحة بنِ  وإلى عثمانَ  ،المفتاَح 

  .)١(»منكم إال ظالمٌ 

 :تخريج الحديث

  عــن  - »أســباب النــزول« ومــن طريقــه الواحــدي يف -رواه أبــو القاســم البغــوي 

بيري ب أبي بكر بن أبي خيثمة،  .)٢(هعن مصعب الزُّ

 :دراسة اإلسناد والحكم على الحديث

: ثقة عالم »التاريخ« بن حرب)، صاحب زهير بن أحمدأبوبكر بن أبي خيثمة ( -

 . )٣(متقن، قاله الخطيب. وقال الدارقطني: ثقة مأمون

الزبيـري؛ صـدوق عـالم  بـن مصـعب مصعب الزبيري: هو مصعب بن عبد اهللا -

 .)٤(بالنسب

 مصعب الزبيري عن شيبة بن عثمان منقطعة.فرجاله ثقات، لكن رواية 

                                           
 ).١٢٢٨)، (ح٣/١٥١معجم الصحابة، أبو القاسم البغوي (  ) ١(

ــدي (ص  ) ٢( ــزول، الواح ــباب الن ــام الحميــدان) ١٥٨أس ــق مــاهر  ٢٩٥(ص ؛تحقيــق عص تحقي

  ، حيـث ُأثبِـت بلفـظ: »أبـي القاسـم البغـوي«حريـف يف اسـم الفحل). ووقع يف كلتا الطبعتـين ت

 .  »معجم الصحابة«! وهو خطٌأ، والصواب أنه أبو القاسم البغوي صاحب »أبي القاسم المقرئ«

 ).١/٤٦٣)؛ لسان الميزان (١١/٤٩٢سير أعالم النبالء (  ) ٣(

 ).٦٦٩٣تقريب التهذيب (  ) ٤(
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َدَفـع مفتـاح الكعبـة إلـى (شـيبة بـن  وفيه علة أخرى يف المتن، وهـي أن النبـي 

عثمان، وعثمان بن طلحة) كليهما؛ وهو خالُف المعروف المروّي مـن غيـر وجـه مـن 

 . )١(المفتاَح: كان لعثمان بن طلحة أّن دْفع النبي 

قول بـأن دفـع المفتـاح كـان لشـيبة بـن عثمـان، وأنـه وقد جزم الواقدي بتخطئة ال

وهٌم، وأن الصواب أن دفعه كان لعثمان بن طلحة؛ فقد روى ابن سعد أنه َذَكر لشـيخه 

 فقـال...)؛ عثمان، فأعطاه المفتاَح  بنَ  عام الفتح شيبةَ   دعا النبيُّ ( الواقدي حديث:

يــوم  ،طلحـة بـنَ  عثمـانَ  :مفتـاَح ال اهللا  ى رسـوُل عَطـ، إنمـا أَ )٢(ٌل َهـهـذا وَ « :الواقـدي

 ولم يزل عثمـانُ  ؛نينوإنما أسلم بعد ذلك بحُ  ،سلمعثمان يومئذ لم يُ  بنُ  يبةُ وش ؛الفتح

وهـو ابـن  ،بن عثمان بـن أبـي طلحـة شيبةَ  ع ذلك إلىفَ ي، فدَ فِّ وُ البيت إلى أن تُ  يلي فتَح 

 .)٣(»هعمِّ 

 فإسناده ضعيف لالنقطاع، ولعلة المتن.

 وللحديث شواهد:

  ليكــة، عــن عبــد اهللا بــن المؤمــل، عــن ابــن أبــي مُ فــرواه الطــرباين مــن طريــق  -١

 . )٤(بمثله ابن عباس 

                                           
 كما سيأيت يف شواهد الحديث.  ) ١(

) (وهـل)؛ المعجـم الوسـيط، مجمــع ٢٥٨غلـٌط أو وهـٌم. المصـباح المنيـر، الفيـومي (صأي   ) ٢(

 ).٢/١٠٦٠اللغة العربية بالقاهرة (

ــعد   ) ٣( ــن س ــربى، اب ــات الك ــتمم -الطبق ــزء الم ــقالج ــلومي : د.تحقي ــد اهللا الس ــز عب ــد العزي  -عب

 ).١٢/٦٠٦)؛ هتذيب الكمال، المزي (٢٥٨(ص

 ).٤٨٨)؛ المعجم األوسط (١١٢٣٤)، (ح١١/١٢٠المعجم الكبير (  ) ٤(
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ل، ضعيف الحديث  .)١(ويف إسناده عبد اهللا بن المؤمَّ

ورواه عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة به بنحوه،  -٢

أن يجمع له الحجابـة والسـقاية، يوم فتح مكة  طلب من النبي  وفيه أن العباس 

 . )٢(فدعا عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح، الحديث فنزل الوحي على النبي 

 وهو مرسل عن ابن أبي ُمليكة، فإسناده ضعيف. 

 . )٣(ورواه األزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج بمثله -٣

: الزنجــي بـن خالـد مســلموإسـناده ضـعيف، فهــو مرسـل عـن ابــن جـريج، وفيـه 

 . )٤(صدوق كثير األوهام

عن سعيد األزرقي من طريق سليم بن مسلم، عن غالب بن عبيد اهللا،  وروى -٤

مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحـة  قال: دفع رسول اهللا  ، ولفظهبن المسيب نحوها

 يف لفظو .»خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة ال يظلمكموها إال كافر« يوم الفتح، وقال:

 . )٥(»إال ظالم«

                                           
ـ :يرويـه عاّمـُة مـاو«وقال ابـن عـدي: ). ٣٦٤٨تقريب التهذيب (  ) ١( . الكامـل »نٌ يِّ عليـه َبـ عُف الضَّ

)٥/٢٢٦.( 

 ).٩٠٧٦)، (ح٥/٨٥مصنف عبد الرزاق (  ) ٢(

 ).١/٢٦٧أخبار مكة، األزرقي (  ) ٣(

. »أبـو داود لكثـرة غلطـه فهوضـعَّ  ،ثـقوُ «): ٥٤١٣)، ويف الكاشـف (٦٦٢٥تقريب التهـذيب (  ) ٤(

 دُّ رَ هـا ُتـحاديـث وأمثالُ فهـذه األ«) بعض مناكيره ثم قال: ٤/١٠٣وساق له الذهبي يف الميزان (

 ).١٠/١١٦. وينظر: هتذيب التهذيب (»فضعَّ ويُ  ،الرجل هبا قوةُ 

 ).١/٢٦٥أخبار مكة، األزرقي (  ) ٥(
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 وهو مرسل عن سعيد بن المسيَّب. 

. وغالـب بـن عبيـد اهللا العقيلـي )١(وفيه َسليم بن مسـلم الخشـاب المكـي: مـرتوك

 . )٢(الجزري: مرتوك الحديث

 فإسناده ضعيف جدا.

 نحوه، وفيه سبب نزول ن جريج عن مجاهدمن طريق اب زرقيوروى األ -٥

  قوله تعالى:                       :٣(]٥٨[النساء( . 

  وهو مرسل عن مجاهد، وفيه ابن جريج، وهو مدلِّس. فإسناده ضعيف أيضا.

: اجمع لنا قال للنبي  أن عليا وروى ابن عائذ من طريق ابن جريج  -٦

  فنزلت: ،الحجابة والسقاية                       :فدعا ، ]٥٨[النساء

عها منكم إال نزِ ال يَ  تالدةً « ويف لفظ: ،»دةً خلَّ ـمُ  خالدةً  خذوها يا بني شيبةَ « فقال: عثمانَ 

  .)٤(»ظالم

 وهو أيضا ضعيف من رواية ابن جريج مرسال.

ة دفع مفتـاح الكعبـ أن رسول اهللا وُروي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط  -٧

                                           
)؛ المغنـي ١٤٩٨ين البـن الجـوزي ()؛ الضعفاء والمرتوكـ٣٦٧٣)، (٤/١٨٩لسان الميزان (  ) ١(

 ).٢٦٤٨للذهبي (

)؛ المغنـي للـذهبي ٤٣٦٠)، (بعـد الرتجمـة ٤/٥٤٢)، و(٥٩٧٨)، (٦/٢٩٧لسـان الميـزان (  ) ٢(

)٤٨٥٤.( 

 ).١/٢٦٥أخبار مكة، األزرقي (  ) ٣(

)، معـزًوا ٥/٢٤٤)، والصـالحي يف سـبل الهـدى والرشـاد (٨/١٩أورده ابن حجر يف الفـتح (  ) ٤(

 . وعزاه الصالحي لألزرقي أيضا ولم أجده فيه.البن عائذ
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لـيكم، ولكـن اهللا إلـم أدفعهـا  ينإ، دةً مخّلـ خـذوها خالـدةً « فقال: لى عثمان بن طلحةإ

 . )١(»ال ظالمإليكم، وال ينزعها منكم إتعالى دفعها 

 ، فإسناده ضعيف أيضا.)٢(وهو من مرسل عبد الرحمن بن سابط

* * * 

                                           
) مـن طريـق ٥/٢٤٤)، والصالحي يف سبل الهدى والرشاد (٨/١٩أورده ابن حجر يف الفتح (  ) ١(

وعزاه الصالحي له والبن أبـي شـيبة. ولـم  عبد الرحمن بن سابط، وعزاه ابن حجر البن عائذ؛

أن  فيه لفظ آخر مـن روايـة ابـن سـابط أجده يف مصنف ابن أبي شيبة هبذا النص. وإنما المروي

). ٣٨٠٥٦مصـنف ابـن أبـي شـيبة ( ناول عثمان بن طلحة المفتاح مـن وراء الثـوب. النبي 

 ورجاله ثقات لكنه مرسل أيضا عن عبد الرحمن بن سابط.

 ).٣٨٦٧عبد الرحمن بن سابط: ثقة كثير اإلرسال. تقريب التهذيب (  ) ٢(
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 .الحديث السادس: أدب الجلوس للقادم إلى المجلس* 

 :الحديثنص 

كم إلـى ى أحـدُ َهـإذا انتَ « :، عن أبيه قال: قال رسول اهللا )١(عن مصعب بن شيبة

 .)٢(»ْس لِ جْ يَ فلْ  ،ىرَ يَ  مكانٍ  ر إلى أوسعِ نظُ يَ لْ ، وإال فَ ْس لِ جْ يَ ع له فلْ سِّ وُ  المجلس، فإنْ 

 :تخريج الحديث

 يرويه عنه ُلوين على وجهين: ،مداره على ابن عيينة

عـن  ،مصـعب بـن شـيبة عـن ،رارةعبد اهللا بن زُ عن  ،ن عيينةعن اب ،عن ُلَوْين -١

 (أي شيبة بن عثمان). أبيه

ُزرارة بـن  بيـهأعـن  ،عن عبـد اهللا بـن ُزرارة القرشـي ،ابن عيينةعن  ،عن ُلَوْين -٢

 عن أبيه. ،عن مصعب بن شيبة ،مصعب

صعب م عن ،رارةعبد اهللا بن زُ عن  ،عن ابن عيينة ،(عن ُلوين تخريج الوجه األول

                                           
؛ والمراد بروايته عن أبيه: ليس أبوه (شـيبة بـن بن شيبة بن عثمانبير مصعب بن شيبة بن ُج هو   ) ١(

، وأبـو القاسـم )٧٠٤٧المعجم الكبير (ُجبير) بل جّده (شيبة بن عثمان)، فقد رواه الطرباين يف 

)، كلهم رووا ٣/١٤٦٣)، وأبو ُنعيم يف معرفة الصحابة (٣/٢٩٤( البغوي يف معجم الصحابة

عن أبيه، يف مسند (شيبة بن عثمان الصحابي). ثم وجدُت الحديث من طريق مصعب بن شيبة 

)، (رسائل جامعية بإشـراف أ.د. سـعد الشـثري) أن ١٢/١٥٦يف المطالب العالية البن حجر (

: هو (شيبة بن عثمـان، جـد »عن أبيه«محققيه استظهروا أيضا أن المراد بقول مصعب بن شيبة 

ال ُيعـرف حالـه ولـيس لـه ترجمـة يف كتـب مصعب)، قالوا: وأما شيبة بن ُجبيـر أبـو مصـعب، فـ

 الرجال.

 .)٧٠٤٧( ، الطرباينالمعجم الكبير  ) ٢(
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 :أي عن شيبة بن عثمان) عن أبيه ،بن شيبةا

 .)١(عن ابن عيينة به »جزئه« رواه ُلَوْين يف

زي، يرويـه عنـه الطـرباين بـه بمثلـه -١ورواه عن ُلوين:    ؛ )٢(محمـد بـن يـزداد التَّـوَّ

ــم  -٢ ــو القاس ــويوأب ــيم يف)٣(البغ ــو ُنع ــوي: أب ــق البغ ــحابة« ، ومــن طري ــة الص ، »معرف

وعبُد اهللا بن محمد بن عمران، يرويه عنه  -٣، به بمثله؛ )٤(»إليمانشعب ا« يف البيهقيو

مـن أصـل  (يعنـي ابـَن محمـد بـن عمـران) حـدثنا عبـد اهللاألصبهاين قـائال:  الشيخ أبو

وين، قال: ثنا ابن عيينة عن عبد اهللا بن زرارة عن مصعب بن شـيبة عـن قال: ثنا لُ  ،كتابه

، ْس لِ جْ يَ ع لـه فْلـسِّ وُ  ى أحدكم إلى المجلس، فإنْ هَ إذا انتَ « :أبيه قال: قال رسول اهللا 

هكـذا كـان يف « قـال أبـو الشـيخ: .»فيـه فـيجلُس  ،يـراه مكـانٍ  ر ببصره أوسـعَ نظُ يَ لْ وإال فَ 

 . )٥(أي يف كتاب شيخه عبد اهللا بن محمد بن عمران »كتابه

عن  ،قرشيعن عبد اهللا بن ُزرارة ال ،ابن عيينةعن  ،(عن ُلَوين تخريج الوجه الثاين  

 :عن أبيه) ،عن مصعب بن شيبة ،ُزرارة بن مصعب بيهأ

 .)٦(عن ُلَوين به بمثله ،عن محمد بن أحمد بن علي بن بِشر أخرجه ابن المقرئ

عـن عبـد اهللا بـن ُزرارة  ،ابـن عيينـةمعّلقا عـن  »التاريخ الكبير« ورواه البخاري يف

                                           
 ).٥٠(ص ينوَ لُ جزء   ) ١(

 .)٧٠٤٧( ، الطرباينالمعجم الكبير  ) ٢(

 ).٣/٢٩٤( ، البغويمعجم الصحابة  ) ٣(

 .)٧٨٩٣( البيهقي، شعب اإليمان)؛ ٣/١٤٦٣معرفة الصحابة، أبو ُنعيم (  ) ٤(

 ).٨٤٧)، (ح٣/٣٧٠األصبهاين ( الشيخ أبووالواردين عليها،  لمحدثين بأصبهانطبقات ا  ) ٥(

 ).٣٠٢)، (ح١١٧المعجم، ابن المقرئ (ص  ) ٦(
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 .)١(»أراه مرسال« وقال: ،بيهأعن  ،القرشي

ُلـَوين، عـن ابـن عيينـة، عـن عبـد اهللا بـن زرارة، عـن ( د الوجـه األولدراسة إسـنا

 ): مصعب بن شيبة، عن أبيه وهو شيبة بن عثمان

زي، ومحمُد  رواه عن ُلوين ثالثة، وهم أبو القاسم البغوي، ومحمد بن يزداد التَّوَّ

 بن عبد اهللا بن عمران. ا

 بيان أحوال رواته:وفيما يلي بيان حال هذا اإلسناد على هذا الوجه، مع 

ــوي: - ــم البغ ــو القاس ــز أب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محم ــد اهللا ب ــذهبي عب ــفه ال : وص

 .)٢(»الحافظ الصدوق«بـ

زي البصـري: قـال ابـن مـاكوال:  - محمد بن َيـْزَداد بـن النعمـان أبـو عبـد اهللا التَّـوَّ

ث عنه الطرباين   .)٤(. وهو مقبول)٣(حّدث عن ُلَوين، حدَّ

                                           
 ).١٤٦٣)، (ترجمة زرارة بن مصعب رقم ٣/٤٣٩التاريخ الكبير، البخاري (  ) ١(

يف أثنـاء الرتجمـة ثـم  ،ٌل بن عدي بكالم فيه تحاُمـام فيه تكلَّ «) وقال: ٢/٤٩٢ميزان االعتدال (  ) ٢(

قــد وّثقــه الــدارقطني والخطيــب «. وقــال أيضــا: »ى عليــهثنَــأَ عليــه و ع عــن الحــطّ َجــورَ  َف نَصــأَ 

  ). وقـال ٤/٥٦٣. وزاد ابـن حجـر فنقـل توثيقـه عـن آخـرين أيضـا. لسـان الميـزان (»وغيرهما

فيـه.  . وذكر عن ابن الجـوزي أنـه ردَّ علـى ابـن عـدي كالمـه»كان ثقة حافظا ضابطا«ابن كثير: 

وقـد حسـدوه يف  ...هـو حـافظ عـارف«وقال أبو يعلى الخليلي:  ).١١/١٨٥البداية والنهاية (

). وقد ختم الذهبي ١٤/٤٥٥. سير أعالم النبالء (»آخر عمره، فتكلموا فيه بشيء ال يقدح فيه

 .»الرجل ثقة مطلقا...«ترجمته يف ميزان االعتدال بقوله: 

 ).١/١٧٩، تبصير المنتبه، ابن حجر ()١/٥٨٩اإلكمال، ابن ماكوال (  ) ٣(

 نــايف بــن صــالح بــن علــي المنصــوريإرشــاد القاصــي والــداين إلــى تــراجم شــيوخ الطــرباين،   ) ٤(

 ).١٠٣٩)، (ترجمة٦٣٣(ص
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 بن عمران (شيخ أبي الشيخ األصبهاين): لم أجد عنه شيئا. محمد بن عبد اهللا  -

 :ن بالتصغيريْ وَ ه لُ لقبُ  ،محمد بن سليمان بن حبيب الكويف ثم المصيصيُلوين:  -

 .)١(ثقة

 . )٢(: ثقة ثبت حافظ إمامسفيان بن عيينة -

 . )٣(: مجهولبن مصعب بن شيبة القرشي عبد اهللا بن زرارة -

 : فيـه ضـعف كمـا يفبـن شـيبة بـن عثمـان الحجبـيمصعب بن شيبة بـن جبيـر  -

 .)٤(»الكاشف«

 شيبة بن عثمان: صحابي. -

ألن يف رواته من هو مجهول. وفيه أيضـا مصـعب بـن  ؛فإسناد هذا الوجه ضعيف

 شيبة: فيه ضعف.

(ُلَوين عن ابن عيينة، عن عبد اهللا بن زرارة، عن أبيه، عن  دراسة إسناد الوجه الثاين

 : أبيه) مصعب بن شيبة، عن

، مثل ابنه السابق عبـد اهللا بـن )٥(: وهو مجهول أيضابن شيبة فيه ُزرارة بن مصعب

                                           
 ).٥٩٢٥تقريب التهذيب (  ) ١(

إال أنـه تغيـر  ،ثقة حـافظ فقيـه إمـام حجـة«): ٢٤٥١)، ويف تقريب التهذيب (٢٠٠٢الكاشف (  ) ٢(

 .»س لكن عن الثقاتلَّ وكان ربما دَ  ،حفظه بأخرة

)؛ الجـرح ٥/٩٥لم ُيذكر يف حقه شيء إال أنه يروي عنه ابن عيينة. التاريخ الكبيـر، البخـاري (  ) ٣(

 ).٥/٦٢والتعديل، ابن أبي حاتم (

 .»لين الحديث«): ٦٦٩١ويف تقريب التهذيب ( )؛٥٤٦٥الكاشف (  ) ٤(

 =روي عنه ابنُه عبد اهللا بن زرارة. التاريخ الكبيـر، البخـاريلم ُيذكر يف حقه شيء أيضا إال أنه ي  ) ٥(
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 زرارة.

 أما بقية الرواة فتقدم بياُن حالهم فيما سبق من الوجه األول.

وهــذا الوجــه أيضــا ضــعيف اإلســناد لــنفس مــا ســبق يف الوجــه األول مــن جهالــة 

 الرواة، وَضعف مصعب بن شيبة.

حيـث  ،ا سبق مـن وجـوه الضـعف: أن البخـاري أعلـه باإلرسـالثم يضاف إلى م

قـال أبـو عبـد اهللا: أراه  روى ابن عيينة، عن عبد اهللا بن زرارة القرشـي، عـن أبيـه.« قال:

  .»مرسال

 وكالمه يف المراد باإلرسال يحتمل احتمالين:

يـه علـى أن إما أنه يريد: االنقطاع بين (عبد اهللا بن زرارة وأبيه)، أي كأنه يريد التنب

، فكأنـه »عـن أبيـه« رواية عبد اهللا بن زرارة عن أبيه منقطعة، فمن يرويه بإثبـات واسـطة

 وذلك خطٌأ. ،بينه وبين أبيه االتصاَل  :يوهم بذلك

ولـيس  ،وإما أنه يريد: أن هذا الوجه يف أصله مرسٌل من روايـة مصـعب بـن شـيبة

                                           
) ٩/٣٤٤)؛ هتـــذيب الكمـــال (٣/٦٠٤)؛ الجـــرح والتعـــديل، ابـــن أبـــي حـــاتم (٣/٤٣٩(=

. ولكـن »مقبـول«)، وقـال عنـه: ٢٠١٢(تمييز). وذكره ابن حجر يف تقريب التهـذيب للتمييـز (

وفرت يف الراوي شروٌط ثالثٌة كما اصَطلح ُينظر يف هذا الحكم، فإن ابن حجر َيـحكم هبذا إذا ت

عليها هو يف مقدمة تقريب التهذيب، ومن تلك الشروط: أن يكون الراوي لم يثبت فيه ما ُيرتك 

حديثه من أجله، فكأن ابن حجر رأى أن زرارة بن مصـعب لـم يثبـت فيـه مـن الجـرح مـا ُيـرتك 

م يرو عنه إال واحـد، فهـو مجهـول ، لكن زرارة هذا ل»مقبول«حديثه ألجله، ولذا حكم عليه بـ

العـين حسـب قواعــد المصـطلح العامـة، فكيــف يكـون مقبـوال؟! فكــان حقـه أن ُيــحكم عليــه 

 بالجهالة بدال من القبول.
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صـعب، عـن شـيبة، فهـو موصوال عن شيبة بن عثمان، أي فمـن يرويـه موصـوال عـن م

 مخطئ.

هـو االحتمـال األول  ،يف تفسـير كـالم اإلمـام البخـاري - واهللا أعلـم -واألقرب 

وذلك ألنه قال هذا الكالم يف ترجمـة (زرارة بـن مصـعب) والـد (عبـد اهللا بـن زرارة)، 

فكأنه يريد التنبيه على إعالل هذا الموضع من اإلسناد وهو انقطاع روايـة ابنـه عبـد اهللا 

 زرارة عن أبيه. بنا

ي هــذا االحتمــال يف تفســير كالمــه، أن الــوجهين المــرويَّين لهــذا  ولعــل ممــا يقــوِّ

وهمــا ســواء يف َنســق اإلســناد، ولــيس بينهمــا  ،)١(كالهمــا مرويــان عــن ُلــَوين ،الحــديث

اختالف سوى يف رواية عبد اهللا بن زرارة: هل هي (عن عبد اهللا بن زرارة، عن مصعب 

، عـن مصـعب بـن عـن أبيـه زرارة)؛ أم هـي (عـن عبـد اهللا بـن زرارة، بن شيبة، عن أبيها

 شيبة، عن أبيه). 

روى ابن عيينة، عن عبد اهللا بن زرارة القرشي، « فكأن البخاري يريد التنبيه بقوله

 ،أن الرواية على هذا الوجه (عن عبد اهللا بـن زرارة عـن أبيـه) معّلـة باإلرسـال »عن أبيه

ول الذي روى به الباقون وهو (عـن عبـد اهللا بـن زرارة عـن وأن الصواب هو الوجه األ

 مصعب بن شيبة)، بدون واسطة (أبيه زرارة).

والخالصة أن هذا الوجه الثاين ضعيف أيضا لما يف رواته مـن جهالـة أو ضـعف، 

 ويضاف إلى ذلك إعالل البخاري له باإلرسال.

                                           
(عن ابن عيينة عن عبد اهللا بن زرارة عن أبيه)، مروي أيضـا  وعّلقهفالوجه الذي ساقه البخاري   ) ١(

 .»المعجم«تبين من تخريج ابن المقرئ له يف من طريق ُلوين عن ابن عيينة به كما 
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 النظر يف الخالف:

عيينـة لهـذا الحـديث اخَتَلفـت علـى يتلخص ممـا سـبق أن روايـة ُلـَوين عـن ابـن 

وكال الـوجهين ضـعيفان مـن حيـث اإلسـناد مـع مـا يف الوجـه الثـاين مـن علـة  ،وجهين

 اإلرسال.

لكن يمكن أن يقـال: إن الوجـه األول ربمـا يكـون أقـرب مـن حيـث الرتجـيح يف 

ــة مــن  ــر، فهــم ثالث ــوين أكث مقابــل الوجــه الثــاين، وذلــك ألن رواة الوجــه األول عــن ُل

زي وهــو مقبــول؛ والثالــث: تـه، أحــدهم: تالمذ البغــوي الثقــة المشــهور؛ والثــاين: التَّــوَّ

 ،محمد بن عبد اهللا بن عمران، وهو وإن لم ُيـذكر يف حقـه شـيء مـن الجـرح والتعـديل

  لكن روايته رواها على هذا الوجه تلميُذه أبو الشيخ األصبهاين من أصل كتابه.

حسـب مـا -واحـد مـن تالمـذة ُلـوين عنـه  راوٍ بخالف الوجه الثاين فقد انفـرد بـه 

  أبو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن علـي بـن بشـر بـن عبيـد اهللا بـن وهو  -أمكن البحث عنه

 . )١(، ولم أجد عنه شيئاعبد اهللا بن أبي مريم األموي

 ،وعـدِد الـرواة وأحـوالِهم يف كـل وجـه ،فبناء على ما تقدم من النظر يف الـوجهين

رواية عبد اهللا بن زرارة، عن مصـعب بـن شـيبة، عـن أبيـه) (وهو  الوجه األوليظهر أن 

بإثبـات  -(وهـو روايـة عبـد اهللا بـن زرارة، عـن أبيـه  الوجـه الثـاينأقرُب للرجحان مـن 

 ،وذلـك ألن رواة الوجـه األول أكثـر ،، عن مصعب بن شيبة، عن أبيه)- واسطة زرارة

 قبول.وحاُلهم من حيث الجرح والتعديل أحسُن وأقوى، فهي أقرب لل

                                           
)، وأبــو الشــيخ األصــبهاين يف طبقــات المحــدثين ١١٧روى عنــه ابــن المقــرئ يف معجمــه (ص  ) ١(

)، وروى ٢/٢٢٣). وترجم لـه أبـو نعـيم يف تـاريخ أصـبهان (٤/٦١بأصبهان، وترجم له فيه (

 شيئا من مروياته.
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يف حين أن الوجه الثاين انفرد بـه واحـٌد مـن تالمـذة ُلـَوين، وهـو مـن حيـث حالـه 

 جرحا وتعديال: مسكوٌت عنه؛ ثم إن البخاري أعّل هذا الوجه الثاين باإلرسال.

وبالجملة فرواُة الوجه األول أكثر، وحاُلهم أحسن، وال يخفى أن رواية األكثرين 

 ن واالطمئنان.تكون أرجَح؛ وهي هنا أقرب للرجحا

  :الحكم على الحديث

 إسناده ضعيف على الوجهين بجهالة الرواة، وباالنقطاع فيهما. 

فأما الرواة المجهولون فهم: عبد اهللا بن زرارة، وأبوه ُزرارة بن مصعب، كالهمـا 

 مجهوالن. 

عـن  ،مصعب بن شيبة عن ،رارةعبد اهللا بن زُ وأما االنقطاع: ففي اإلسناد األول (

روايُة عبد اهللا بن زرارة عن مصعب بـن شـيبة منقطعـة؛ وكـذا روايـة مصـعب بـن  ):أبيه

 شيبة عن أبيه منقطعة، فال ُتعرف لمصعب روايٌة عنه. 

 ،مصعب بن شيبة عن ، عن أبيه،رارةعبد اهللا بن زُ وأما االنقطاع يف اإلسناد الثاين (

أبيـه، انقطـاُع روايـة  ): ففيه باإلضافة إلى ما سبق من انقطاع رواية مصعب عـنعن أبيه

 عبد اهللا بن زرارة عن أبيه، التي أعّلها البخاري كما سبق.

* * * 
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ر القلَب من الِغّل والِغّش *   .الحديث السابع: الخصال التي ُتطهِّ

 :نص الحديث

 يف مســجد الخيــف، فقــال: اهللا  ى بنــا رســوُل عــن شــيبة بــن عثمــان قــال: صــلَّ 

 ألئمة المسـلمين، ولـزومُ  العمل، والنصُح  : إخالُص منٍ مؤ قلُب  عليهنّ  لُّ غِ ال يُ  ثالٌث «

 .)١(»حيط من ورائهمـهم تُ ـدعوتَ  فإنّ  ؛جماعتهم

                                           
نـى: (أن هـذه الخصـال الـثالث ال ُيِغـّل علـيهن قلـُب ). ومع٧٠٤٤المعجم الكبير، الطـرباين (  ) ١(

ى بَقـوال يَ  لَّ الِغـ ُل حمِ ـَيـ ي الأ«): ١/٧٢يف مفتـاح دار السـعادة ( مؤمن)، ما قاله ابن القـيم 

 :هللا خلُص فـالمُ  ؛همُ ـايـخَ القلـب وَس  وهـو فسـادُ  ،والغـّش  لَّ الِغـ ينِفـفإهنـا تَ  ؛فيه مع هذه الثالثـة

نـه قـد انصـرفت دواعـي قلبـه وإرادتـه إلـى أل ؛زيلـه جملـةً خرجه ويُ ـوُيـ قلبه لَّ منع غِ ـه يَ إخالُص 

يضا أهذا  :)ئمة المسلمينأ ومناصحةُ ( :هوقولُ  ...والغّش  ّل للغِ  فيه موضعٌ  بَق فلم يَ  ،همرضاة ربِّ 

فقـد  مـةَ واأل ئمـةَ ح األَص فمن نَ  ؛هإذ هي ضدُّ  ،جامع الغلَّ فإن النصيحة ال تُ  ،والغّش  للغّل  ناٍف مُ 

فـإن  ،والغـش مـن الغـّل  ر القلَب يضا مما يطهِّ أهذا  :)جماعتهم ولزومُ ( :هوقولُ  .الغّل  برئ من

 ،كـره لهـاكـره لهـم مـا يَ ويَ  ،لنفسـه حـّب لهم مـا يُ  حّب يُ  :- المسلمين للزومه جماعةَ  -ه صاحبَ 

 . انتهى كالمه.»...همه ما يسرُّ ويسرُّ  ،هموؤُ ه ما يسسوؤُ ويَ 

أن أهل الجماعة يف مصر  :معناه عند أهل العلم«: )ن ورائهمحيُط مفإن َدعوَتهم تُ : (وقوله 

ــن أمصــار المســلمين   ذلــك المصــر  فأقــام أهــُل  ،هم ولــم يكــن لهــم إمــامٌ إمــامُ  إذا مــات ،م

 نْ َمـ فـإن كـلَّ  ؛وهُضـوا عليـه ورَ ا ألنفسـهم اجتمُعـإماًمـ - هاإلمـام وموضـعُ  الذي هـو حضـرةُ  -

يف طاعـة ذلـك اإلمـام إذا لـم يكـن  يلـزمهم الـدخوُل  :هم من المسلمين يف اآلفاقمامَ هم وأَ فَ لْ َخ 

ا أحـدً  عُ َسـهـا وال يَ إجابتُ  هبـم يجـُب  محيطـةٌ  ألهنا دعـوةٌ  ؛ا بذلكمعروفً  ،ا بالفسق والفسادنً علِ مُ 

ــ ــا ُف التخلُّ ــامَ لِ  ؛عنه ــة إم ــتالف الكلمــة :نيْ مــا يف إقام ــادِ  ،مــن اخ ــ ذاِت  وفس ــد،  .»نيْ الَب   التمهي

 =                ).٢٧٨-٢١/٢٧٧ابن عبد الرب (
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 :تخريج الحديث

جـزء « يف أبو عمـرو المـديني، و»معجم الصحابة« أخرجه الطرباين، وابن قانع يف

بن أحمد بن ؛ كلُّهم عن عبد اهللا )١(»اهاسمع مقالتي فأدّ  ر اهللا امرأً نّض  :فيه قول النبي 

أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عـن عن  حنبل،

، عـن شـيبة بمثلـه، إال أنـه وقـع عنـد ابـن قـانع وأبـي عمـرو صةيّ حَ ـمالي، عن مُ ثابت الثُ 

، ويف »َنـَجبة« ، فهو عند ابن قانع:»ُمـحّيصة« المديني اختالٌف عما عند الطرباين يف اسم

 .)٢(»ُبـَجّية« للمديني: » امرأً نضر اهللا« جزء

                                           
 وصـالةِ  ،الصـالح والعمـلِ  ،متفًقـا مـع المسـلمين يف االعتقـاد نْ يكُ يعنـي: لِـ«وقيل يف معنـاه: = 

المسـلمين مـن األفعـال  ممـا عليـه إجمـاعُ  ،ذلـك الجمعة والجماعة والعيد والكسـوف، وغيـرِ 

 مسلمين تدورُ ال يعني: فإن دعوةَ )...، حيُط من ورائِهمفإن َدعوَتهم تُ ..؛ (واألقوال واالعتقاد.

هـم عـن كيـد هم علـى الـدين ِحـرًزا وحصـنًا لهـم يحفظُ هم واجتمـاعُ اتفـاقُ  من ورائهم، ويكـونُ 

وادَ عُ بِ اتَّ (يف حديث آخر:  الشيطان وعن الضاللة، كما قال  اهللا  يـدُ (، وقـال: )األعظم وا السَّ

ال  ألن)، وتقـديره:لفظة (فإن) للتعليل، مثل لفظـة (.. و.)على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ يف النار

حـيط هم تُ ألن دعـوتَ هم؛ يف لزوم جمـاعتِ  أحدٌ  رنَّ صِّ قَ هم، وال يُ يف لزوم جماعتِ  مسلمٍ  نَّ قلُب لَّ غِ يُ 

. المفاتيح شرح المصـابيح، »ممن بركته ه محرومةً ، فال ينبغي ألحد أن يجعل نفَس من ورائهم

 ،صـة مـن المحققـينتحقيـق ودراسـة: لجنـة مخت)، ١/٣٢٥الحسين بـن محمـود الــُمظِهري (

وزارة  ،دار النـوادر، وهـو مـن إصـدارات إدارة الثقافـة اإلسـالمية، نور الـدين طالـب بإشراف:

 هـ.١٤٣٣الطبعة األولى ، األوقاف الكويتية

نضر اهللا امـرأ  :جزء)؛ ١/٣٣٥)؛ معجم الصحابة، ابن قانع (٧٠٤٤المعجم الكبير، الطرباين (  ) ١(

 ). ٢٨(ص المديني األصبهاينعمرو  وأب، اهاسمع مقالتي فأدّ 

 وسيأيت الكالم على هذا االختالف، يف دراسة اإلسناد.  ) ٢(
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 :دراسة اإلسناد والحكم على الحديث

 يف إسناده كالٌم وإعالل يف أكثر من موضع:

ثابــت بــن َأبــي صــفية أبــو حمــزة الثمــالي األزدي (وهــو  الثمــاليففيــه ثابــت  -١

 .)١(»ضعيف رافضي« )،الكويف

ويف صحته نظر، فقد  للطرباين، »المعجم الكبير« كذا وقع يف »صةحيّ ـمُ « وفيه -٢

 وقع عند آخرين بلفظ (َنـَجبة) أو (ُبـَجّية).

معرفـة « وابـن منـده يف »معجـم الصـحابة« فهو عند ابن قانع يف فأما بلفظ (َنـَجبة)

عن ُمـحّيصة، عـن « ، وليس»عن َنَجبة، عن شيبة« من طريق ثابت الثمالي به »الصحابة

 .)٢(»شيبة

يف ترجمــة (ثابــت  »بــن َأبــي عمــار الخزاعــيبة جَ ـَنــ« وهكــذا ذكــره المــزي باســم

ــالي) ــاكوال يف)٣(الثم ــابن م ــتبه ك ــب المش ــحاب كت ــه أص ــّص علي ــذا َن ــال« ؛ وك    »اإلكم

بنـوٍن وجـيٍم وبـاٍء محّركـات،  »بةجَ ـَنـ« ، بلفـظ)٤(»توضيح المشتبه« وابن ناصر الدين يف

 .»محّيصة« وذكروا أن ثابتا الثمالي َيروي عنه، ولم يذكروه بلفظ

نضـر اهللا امـرأ سـمع « جـزءفوقـع عنـد أبـي عمـرو المـديني يف  »ُبـَجّية« بلفظوأما 

                                           
  ). ويف البــدر المنيــر ٨١٨)؛ تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر (٤/٣٥٧هتــذيب الكمــال، المــزي (  ) ١(

 .»ضعيف جدا«)، (كتاب الضحايا، الحديث التاسع بعد العشرين): ٩/٣١٣البن الملقن (

 ). ٦١٢-٦١١)؛ معرفة الصحابة، ابن منده (ص٣٣٦-١/٣٣٥، ابن قانع (معجم الصحابة  ) ٢(

 ).٤/٣٥٧هتذيب الكمال، المزي (  ) ٣(

)؛ توضـيح المشـتبه، ابـن هنّ حَ ـبة وُيـجَ ـوَنـ ة وبجيـهحيّ ـتَ )، (باب ١/٥٠١اإلكمال، ابن ماكوال (  ) ٤(

 ).٢/٢١ناصر الدين (
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بنفس إسناد الطرباين عن عبد اهللا بن أحمد بـن حنبـل  ، وقد ساق الروايةَ »مقالتي فأداها

 .)١(عن شيبة بن عثمان ُبـَجّية،به عن ثابت الثمالي عن 

 .)٢(كنها عنده امرأٌة ال رجٌل ل »تاريخ النساء« ابُن منده يف »ُبجّية« ورواه أيضا باسم

الـذي وقـع عنـد الطـرباين، لـيس لـه ذكـٌر يف  »ُمـحّيصة« م أن اسموخالصة ما تقد

كتب الرجال فيمن يروي عن شيبة بن عثمان، أو َيروي عنه ثابٌت الثمـالي، ويظهـر أنـه 

 إما (َنـَجبة بن أبي عمار الخزاعي) وهو رجٌل، أو (ُبـَجّية) وهي امرأٌة. 

كون الحديث من ُمسـند (شـيبة بـن عثمـان) كمـا رواه الطـرباين، محـلُّ  ثم إن -٣

 إشكال أيضا، فالذي يظهر أن صواب هذا االسم هو (ربيعة بن عثمان) وذلك لما يلي:

عـن عـدد مـن الصـحابة  »مجمع الزوائد« : أن الهيثمي أورد هذا الحديث يفأوال

يـا عـن شـيبة بـن عثمـان، سـواء ، فلو كان الحديث مرو)٣(ليس من بينهم شيبُة بن عثمان

 عند الطرباين أو غيره، لكان أورده الهيثمي.

البن منده  »معرفة الصحابة«البن قانع و »معجم الصحابة« : جاء الحديث يفثانيا

مرويا (عن َنَجبة، عن شيبة بن عثمان)، وَنـَجبة هذا هو (َنـَجبة بن أبي عمار الخزاعـي) 

ربيعـة بــن عثمــان عثمــان، وإنمــا َيـروي عــن  لـم ُيــذكر ضـمن مــن َيــروي عـن شــيبة بـن

                                           
 ).٢٨(ص جزء نضر اهللا امرأ سمع مقالتي فأداها  ) ١(

بضم  )ةيّ جَ بُ (وأما «). يقول ابن نقطة: ١/٤٥٤عزاه إليه ونقله عنه ابن نقطة يف تكملة اإلكمال (  ) ٢(

روى عنها ثابت  ،روت عن شيبة بن عثمان )ةيّ جَ بُ ( يفه ...،الباء المعجمة بواحدة وفتح الجيم

 ،لطـرباينطريـق ا من :رواية ابن مندهابن نقطة ثم ساق  ».ذكرها ابن منده يف تاريخ النساء ،الثمالي

 ، الحديث.عن شيبة بن عثمان ،ةجيّ ـعن بُ  ،عن ثابت الثمالي ،به عبد اهللا بن أحمد بن حنبلعن 

 ).١٠/٢٤٧)، (١٤٠-١/١٣٧ينظر: مجمع الزوائد، الهيثمي (  ) ٣(
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. فهذه قرينة ُتشير إلى أن اسم (شيبة بـن عثمـان) يف هـذه الروايـة خطـٌأ، وكأنـه )١(التيمي

 تحريف عن (ربيعة بن عثمان).

شـيبة بـن « بلفـظ )٢(»نضـر اهللا امـرأً « وقـع يف جـزء »شيبة بن عثمـان« : أن اسمثالثا

د أنه محّرف عن (ربيعة بن عثمان)! فهذه قرينة أخرى ت»عثمان الّتْيمي ألن (شيبة)  ؛ؤكِّ

 ، أما (ربيعة) فهو َتيمـيٌّ فعـالً، فصـواب االسـم إًذا: هـو»َعْبَدرٌي « ، بل هو»َتْيمّيا« ليس

 .»شيبة بن عثمان التيمي« وتحّرف إلى »ربيعة بن عثمان الّتيمي«

في تراجم الصحابة كابن منده وأبي ُنعـيم وابـن األرابعا ثيـر وابـن حجـر، : أن مؤلِّ

، بل ساق ابُن منـده )٣(»ربيعة بن عثمان التيمي الكويف« كلُّهم أوردوا الحديث يف ترجمة

 وهي هكذا: )٤(للحديث ثالثَة طرق، كلُّها من رواية ربيعة بن عثمان الّتْيمي

، عـن الثمالي (هو نفسه المذكور يف سند الطرباين) ثابت أبي حمزةمن طريق  -١

ربيعـة بـن عثمـان بـن ربيعـة ، عـن )»محّيصة« وقع عند الطرباين باسم(وهو الذي  بةجَ نَ 

امـرًءا سـمع مقـالتي  ر اهللاُ نّضـ« يف مسـجد الخيـف، فقـال:  نا النبيُّ بَ طَ قال: َخ  مييْ التّ 

ألئمة  العمل هللا، والنصُح  المؤمن: إخالُص  عليهن قلُب  ّل غِ ال يُ  ثالٌث « وفيه: »فوعاها

                                           
)؛ توضيح المشـتبه، ١/٥٠١)؛ اإلكمال، ابن ماكوال (٤/٣٥٧ينظر: هتذيب الكمال، المزي (  ) ١(

 ).٢/٢١ن (ابن ناصر الدي

 عمــرو المــديني األصــبهاين وأبــ، نضــر اهللا امــرأ ســمع مقــالتي فأداهــا جــزء فيــه قــول النبــي   ) ٢(

 ). ٢٨(ص

  )؛ أسـد الغابـة، ٢/١١٠٠)؛ معرفـة الصـحابة، أبـو نعـيم (٦١٠معرفة الصحابة، ابن منـده (ص  ) ٣(

 ). ٢/٣٩١)؛ اإلصابة، ابن حجر (٢/٢٦٥ابن األثير (

 ابُن حجر تبعا البن منده.  وقد أوردها كلَّها  ) ٤(
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 .»حيط من ورائهمهم تُ دعوتَ جماعتهم، فإن  المسلمين، ولزومُ 

ربيعة بن عثمان جبة، عن ـ، عن نَ أيضا أبي حمزة الثماليإسناد آخر من طريق  -٢

 فذكر الحديث.قال: ،  نا النبيُّ بَ طَ ، عن أبيه، عن جده قال: َخ بن ربيعةا

أبـــي حمـــزة  يحيـــى بـــن صـــالح الُوحـــاظي، عـــن طريـــقإســـناد ثالـــث مـــن  -٣

 اهللا  صـّلى بنـا رسـوُل  قال: ربيعة بن عثمان، عن عن عثمان بن حكيم ،)١(الخراساين

 ى.نَ يف مسجد الخيف من مِ 

حديث ربيعـة فهذه الطرق الثالثة لهذا الحديث عند ابن منده، كلُّها مخرُجها من 

، ال من حديث شيبة بن عثمان، مما يدل أن مجيء الحديث من رواية (شيبة بن عثمانا

 .)٢(، محلُّ نظر!- وع من معجمهيف المطب -بن عثمان) عند الطرباين ا

 أن الحديث وقع فيه اضطراب يف تسمية راويين:  والخالصة

عنـد الطـرباين، وقـع عنـد آخـرين  »محّيصـة« : أن الراوي المذكور باسـمأحدهما

فـال  »محّيصـة« وقـد ُذكـرت لهمـا روايـة يف هـذا اإلسـناد. أمـا »ُبـَجّية« أو »َنـَجبة« باسم

 وال فيمن َيروي ثابٌت الثمالي عنهم. ،عن شيبة بن عثمانيوجد له ذكٌر يف الرواة 

 : أن الطرباين رواه من مسند شـيبة بـن عثمـان، لكـن لـم يـورده الهيثمـي يفوالثاين

                                           
وهو غير أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي (الذي يف سند الطرباين)؛ فأبو حمزة الخراساين   ) ١(

؛ كما وضح ذلك ابُن منده بعد تخـريج حديثـه. وهـو اسمه محمد بن ميمون ،السكريهذا هو 

 ).٦٣٤٨ثقة فاضل، كما يف تقريب التهذيب (

يف هـذه الروايـة يف بعـض  »شـيبة بـن عثمـان«لم أنه حيث وقـع االسـم بلفـظ أفاد بعض أهل الع  ) ٢(

المصادر المتقدمة كما عند الطرباين وغيره، فيحتمل أن الخطأ واقـع مـن قـديٍم يف وقـوع اسـمه 

 هكذا خطًأ يف الرواية وعزوها إليه.
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من حديثه، ال معزوا للطرباين وال لغيره، بل إن الحـديث مـروي عنـد  »مجمع الزوائد«

 عثمان الّتْيمي.من حديث ربيعة بن  -ممن َتْرَجم للصحابة-ابن منده وغيره 

 :الحكم على الحديث

 الحديث ُيروى من وجهين: 

 من حديث شيبة بن عثمان، كما رواه الطرباين كذلك. -

ومن حديث ربيعة بن عثمـان الّتْيمـي، كمـا رواه ابـُن منـده وغيـُره ممـن َتـْرَجم  -

 للصحابة.

 وهو ضعيف على كال الوجهين.

 ، ففيه:حديث شيبة بن عثمانأما 

 مالي: ضعيف كما سبق. ثابت الث -

ــا  - ـــَجّية) وهم ـــَجَبة) أو (ُب ــرباين، أو (َن ــر الط ــد غي ــه عن ــود ل ــة) وال وج (محّيص

 مجهوالن. 

ثم روايُته من حديث شيبة بن عثمان، محل إعالل أيضا، فإن الحـديث مـرويٌّ  -

 عند آخرين عن (ربيعة بن عثمان)، وليس (شيبة بن عثمان). 

 وجوه التي سبقت.فهذه الطريق ضعيفة ُمعّلة لل

ــا  ــيوأم ــان الّتْيم ــن عثم ــة ب ــديث ربيع ــده يفح ــُن من ــذا اب ــد رواه هك ــة « ، فق معرف

من ثالثة طـرق. والطريقـان األّوالن منهمـا ضـعيفان لوجـود ثابـت الثمـالي  »الصحابة

 الضعيف فيهما، وكذا فيهما الراوي المسمى بـ(َنـَجبة) وهو مجهول. 

بـن ربيعـة التَّيمـي عـن  ريق ربيعة بن عثمـانطوالطريق الثالث، رواه ابن منده من 

 . وهي روايٌة منقطعة. النبي 
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 فالطرق الثالثة لحديث ربيعة بن عثمان ضعيفة أيضا.

 وللحديث شواهد، وهي:

عـن عبـد الملـك بـن  من طريق ابن عيينـة، : رواه الرتمذيحديث ابن مسعود -١

 ر اهللاُ نّضـ« قـال: عن النبي ، عن أبيه ،عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود ،ميرعُ 

 ثـالٌث  .منه إلى من هو أفقهُ  فقهٍ  حاملِ  بَّ فرُ  ،غهااها وحفظها وبلَّ عَ سمع مقالتي فوَ  امرأً 

 ولــزومُ  ،أئمـة المسـلمين ومناصـحةُ  ،هللا لالعمـ مسـلم: إخــالُص  علـيهن قلـُب  ّل ِغـال يُ 

 .)١(»حيط من ورائهمفإن الدعوة تُ  ،جماعتهم

  ه، وأحمـد مـن طريـق سـماك، عـن عبـد الـرحمن بـن ورواه الرتمذي، وابـن ماجـ

عبد اهللا بن مسعود، عن أبيه مقتصرا على الشطر األول المتعلق بالدعاء بالنضارة، دون 

 . )٢(الشطر الثاين المتعلق بخصال غّل القلب، ولفُظ ابن ماجه مختصٌر جًدا

وقــد  ويف كــال اإلســنادين روايــُة عبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا بــن مســعود عــن أبيــه،

 »تقريـب التهـذيب« ، ولعل خالصته ما حرره ابن حجـر يف)٣(اخُتلف يف سماعه من أبيه

                                           
بليـغ باب مـا جـاء يف الحـث علـى ت) كتاب العلم، ٢٨٤٩)، (ح٥٩٨-٤/٥٩٧سنن الرتمذي (  ) ١(

)، وهكـذا نقلـه ٩٣٦١)، (ح٧/٧٥كمـا يف تحفـة األشـراف ( »حسن صـحيح«. وقال: السماع

)، أفــاده الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط يف ١/٢٣٥البغــوي أيضــا عــن الرتمــذي، يف شــرح الســنة (

 ).٢٨٤٩)، (ح٥٩٨-٤/٥٩٧تعليقاته على سنن الرتمذي (

؛ سـنن ابـن ماجـه »صـحيح حـديث حسـن«). وقـال: ٢٨٤٨سنن الرتمذي، الموضع السـابق (  ) ٢(

 ).٤١٥٧) المقدمة، أبواب السنة: باب من بّلغ علًما؛ مسند أحمد (٢٣٢)، (ح١/١٥٧(

)، ٢/١٩٨)؛ مختصــر ســنن أبــي داود، المنــذري (٤٠، البخــاري (صالتــاريخ الصــغيرينظــر:   ) ٣(

 =)؛ تحفـة التحصـيل يف ذكـر٥٢)؛ جامع التحصيل يف أحكام المراسيل، العالئـي (ص٢٦٧٥(ح
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تعريـف أهـل « . كما حّرر ابـن حجـر أيضـا يف)١(»سمع من أبيه ولكن شيئا يسيراقد « أنه

ح فيـه بالسـماع منـه: هـي أربعـُة  »التقديس أن ذلك اليسير الـذي سـمعه مـن أبيـه وَصـرَّ

 . )٢(، وأن باقي أحاديثه عنه بالعنعنة، فُتحمل على التدليسأحاديث (وذكرها ابن حجر)

ــا علــى  ــه هن ولــيس هــذا الحــديث مــن تلــك األحاديــث األربعــة، فُتحمــل عنعنت

، ممـا يـدل أن عنعنتـه )٣(لكن الرتمذي صّحح الحديَث التدليس حسب كالم ابن حجر، 

 . فيكون إسناده قويامحمولة عنده على االتصال، 

  رواه أبـــو داود، والنســـائي يف الكـــربى، وأحمـــد،  :تحـــديث زيـــد بـــن ثابـــ -٢

 ؛ ورواه الرتمـذي، وابـن حبـان، والبيهقـي يف)٤(وابن حبان: مـن طريـق يحيـى بـن سـعيد

: كالهما (يحيى القطان والطيالسـي) )٥(: من طريق أبي داود الطيالسي»شعب اإليمان«

                                           
)؛ تعريــف أهــل التقـــديس بمراتــب الموصـــوفين ٢٠٠ة المراســيل، ابــن العراقـــي (صروا=

) وتحقيـق ٣٨٣٥)، (٣٦٩٠)؛ مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر (٤٠بالتدليس، ابن حجر (ص

)؛ سنن أبـي داود تحقيـق شـعيب األرنـاؤوط ٤١٥٧)، (٣٨١٥)، (٣٦٩٤شعيب األرناؤوط (

)٥١١٨.( 

 ).٣٩٢٤تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٤٠يف أهل التقديس (صتعر  ) ٢(

ح اإلسنادين كليهما، فقد قال عن كل منهما  ) ٣( الصـفحة كما تقـدم  »حديث حسن صحيح« :صحَّ

 .) ٢و١السابقة، (الهامش 

) كتــاب العلــم، بــاب فضــل نشــر العلــم؛ ســنن النســائي ٣٦٦٠)، (ح٥/٥٠١ســنن أبــي داود (  ) ٤(

العلـــم؛ مســـند أحمـــد  ) كتـــاب العلـــم، الحـــث علـــى إبـــالغ٥٨١٦)، (ح٥/٣٦٣الكـــربى (

 ).٦٧)، (ح١/٢٧٠)؛ اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، ابن بلبان (٢١٥٩٠(

 =)،٢/٤٥٤)؛ اإلحســان برتتيــب صــحيح ابــن حبــان (٢٨٤٧)، (ح٤/٥٩٦ســنن الرتمــذي (  ) ٥(
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لـرحمن بـن عبـد ا ، عـنعمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطابعن شعبة؛ عن 

بمثـل لفـظ حـديث ابـن مسـعود  زيـد بـن ثابـتعـن  ،ن أبيـهع بن عفان، أبان بن عثمان

الســابق، إال أن أبــاداود والرتمــذي والنســائي اقتصــروا علــى الشــطر األول فقــط، وأمــا 

 . )١(وإسناده صحيحالباقون فرووه تاما بالشطرين. 

بـن  اديحيـى بـن عّبـعـن أبـي هبيـرة  ،ليمليث بن أبي ُس ورواه ابن ماجه من طريق 

وإسناده . )٢(، تاما بالشطرينعن زيد بن ثابتعّباد بن شيبان،  عن أبيه ،األنصاري شيبان

 .)٣(لضعف ليث بن أبي ُسليم ضعيف

ثنا  ،عبد اهللا بن بكر السهمي: رواه الحاكم من طريق حديث النعمان بن َبشير -٣

. )٤(تامـا بالشـطرين يرعـن النعمـان بـن بشـ ،عن سماك بـن حـرب ،غيرةحاتم بن أبي َص 

 .)٥(وإسناده حسن

، عـن اط، عـن الشـعبي ومجاهـدعيسـى بـن أبـي عيسـى الحنّـوله طريق آخر عن 

 اطعيسـى الحنّـ. و)٦( . رواه الطرباين من هذا الطريق بـه تامـا بالشـطرينالنعمان بن بشير

                                           
 ).٣/٢٤٥)؛ شعب اإليمان، البيهقي (٦٨٠(ح=

التعليـق علـى الحـديث  )؛ مسـند أحمـد مـع٣٦٦٠سنن أبي داود مـع التعليـق علـى الحـديث (  ) ١(

)٢١٥٩٠.( 

 ) المقدمة، أبواب السنة: باب من بلَّغ علًما.٢٣٠)، (ح١/١٥٦سنن ابن ماجه (  ) ٢(

 ). ٢٣٠)، (ح١/١٥٦)؛ سنن ابن ماجه، بتحقيق الشيخ شعيب (٨٦مصباح الزجاجة، البوصيري (  ) ٣(

 ).٢٩٧)، (ح١/١٦٤المستدرك (  ) ٤(

) التعليـق ٣/٢٠٥)؛ المطالـب العاليـة (١٣٣٥٠لحـديث (ينظر: مسند أحمـد، التعليـق علـى ا  ) ٥(

 ).٢٧٢على الحديث (

 ). ٩٤)، (ح٢١/٩١المعجم الكبير (  ) ٦(
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٣٨٠  

 .فإسناده ضعيف. )١(مرتوك

 ، له طريقان:حديث ُجبير بن مطعم -٤

: كالهمـا عـن محمـد بـن جبيـر بـن د الرحمن بـن الحـويرثيرويه الزهري، وعب

 مطعم عن أبيه.

عن محمد بـن جبيـر بـن مطعـم عـن أبيـه،  أما رواية عبد الرحمن بن الحويرث -

قال: حـدثني عمـرو  ابن إسحاق ، من طريق)٢(- ومن طريقه الحاكم -فأخرجها أحمد 

المديني،  بن جعفر يلإسماعمن طريق  )٣(؛ ورواه الدارميبن أبي عمرو مولى المطلبا

بــه تامــا  عبــد الــرحمن بــن الحــويرثعــن  ؛مــولى المطلــب عمــرو بــن أبــي عمــروعــن 

 بالشطرين مع زيادة عند الدارمي. 

إال أن  ،بالسماع من شيخه عمرو بـن أبـي عمـروفيه ح صرَّ وابُن إسحاق وإن كان 

  ث، (وهـو عبـد الـرحمن بـن معاويـة بـن الحـوير الرحمن بـن الحـويرث يف طريقه عبدَ 

من  بل إن الدارقطني أعّل هذا الطريق باإلرسال .)٤(وقد ُضعفأبو الحويرث المدين)، 

                                           
 ). ١/١٣٨)، مجمع الزوائد (٥٣١٧تقريب التهذيب (  ) ١(

 ) وسكت عنه الحاكم.١/١٦٣)؛ المستدرك (١٦٧٥٤مسند أحمد (  ) ٢(

 ).٢٣٣)، (ح١/٣٠٢سنن الدارمي (  ) ٣(

ليس  عنه: وقال مالك): صدوق سيء الحفظ. ٤٠١١)؛ ويف تقريب التهذيب (٣٣١٦الكاشف (  ) ٤(

. هتـذيب ولـم يـرو عنـه شـيئا ،بـه ألنـه مـدين أعلـمُ  مالـٌك  :قال ابن عـدي . وضعفه غير واحد.بثقة

ـــذيب ( ـــل (٦/٢٧٢الته ـــديث ٥/٢٠١)؛ الكام ـــى الح ـــق عل ـــد، التعلي ـــند أحم ـــر: مس ). وينظ

عبــد الــرحمن بــن «) عــن ١/٢١٧لخيــرة المهــرة (). وقــال البوصــيري يف إتحــاف ا١٦٧٥٤(

عبــد الـرحمن بــن «؛ لكـن لعــل البوصـيري ظــّن أن اسـمه هكـذا »، مــا علمتـهُ مجهـوٌل  :الحـويرث

 =ولم يجده هبذه التسـمية، فظـّن أنـه مجهـول، ولعلـه لـم يتنبـه إلـى أن اسـمه بالكامـل »الحويرث
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٣٨١ 

 .)١(مرسال رواية محمد بن جبير بن ُمطعم عن النبي 

 ، فعنه طريقان:وأما رواية الزهري -

 .رواه عنه ابن إسحاق، وصالح بن كيسان

يف المعجـم  ، أخرجـه الحـاكم، والطـرباينطريق صالح بن كيسان عن الزهـري -

عـن  ،عـن صـالح بـن كيسـان ،إبـراهيم بـن سـعدمن طريق ُنعيم بن حماد، عن  )٢(الكبير

 بالشطرين تاما.  عن أبيه ،ر بن مطعميعن محمد بن جب ،الزهري

، وقــال عــن ُنعــيم بــن حمــاد: روى عنــه علــى شــرط الشــيخينوصــححه الحــاكم 

 البخاري يف الجامع الصحيح. 

لــه إنمــا أخــرج  بــن حمــاد عــيمنُ البوصــيري بــأن هكــذا قــال الحــاكم، لكــن تعقبــه 

 . )٣(وروى له مسلم يف مقدمة كتابه ،البخاري مقرونا بغيره

، فالحديُث مشهور بل إن رواية ُنعيم من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ُمَعّلة

َد ُنعيُم بـن حمـاد فـرواه )٤(من رواية ابن إسحاق عن الزهري، من طرِق ثقاٍت عنه ، وتفرَّ

، ومـع ذلـك )٥(وُنعـيٌم صـدوق يخطـئ كثيـرا ،عـن الزهـري ،صالح بن كيساناية من رو

                                           
 معروف لكنه ضعيف كما ُعلم.، وهو ليس بمجهول، بل »الحويرثمعاوية بن  عبد الرحمن بن«=

 ).٣٣١٦)، (ح١٣/٤١٨العلل، الدارقطني (  ) ١(

 ).١٥٤٤)، (ح٢/١٢٧)؛ المعجم الكبير (١/١٦٢المستدرك (  ) ٢(

). ثم لم يخرجـا أيضـا لنُعـيم بـن حمـاد عـن إبـراهيم بـن ١/٣٣مصباح الزجاجة، البوصيري (  ) ٣(

 ).٢٩٧)، (ح١/٣٧٣سعد كما يف المستدرك ط دار التأصيل (

يصــل عــددهم إلــى ســبعة، أخــرج لهــم الحــاكم مــن روايــتهم عــن ابــن إســحاق عــن الزهــري.   ) ٤(

 ).١/١٦٢المستدرك (

 ). ٧١٦٦تقريب التهذيب (  ) ٥(
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خالف يف الرواية عن إبـراهيم بـن سـعد، فقـد رواه غيـره مـن الثقـات (عـن إبـراهيم بـن 

عـن  ، أمـا هـو فيرويـه (عـن إبـراهيم بـن سـعد،)١(سعد، عن ابن إسحاق، عـن الزهـري)

ال  ،إبراهيم بن سعديٌم َغلَِط على )؛ فُيخشى أن يكون ُنععن الزهري ،صالح بن كيسان

ده هبا كما قاله العالئي فُتعترب روايُته شاذة، فيه من جهة حفظههو متكلَّم سيما و  .)٢(لتفرُّ

 :وأما رواية ابن إسحاق عن الزهري، فقد اخُتلف عليه فيه

  فــُروي عنــه عــن الزهــري، عــن محمــد بــن ُجبيــر بــن ُمطعــم، عــن أبيــه. أخرجــه 

، من طـرق عـدد مـن الثقـات عـن )٣(، والطرباين، والحاكموأحمدمي، ابن ماجه، والدار

 ابن إسحاق به تاما بالشطرين، سوى ابن ماجه فاقَتصر على الشطر األول.

، عـن محمـد بـن جبيـر عن الزهري ،وبنُ جَ ـن عبد السالم بن أبي الوُروي عنه ع

ر، عـن ابـن إسـحاق بن مطعم، عن أبيه. رواه هكذا ابُن ماجه من طريق عبد اهللا بن ُنميا

 . )٥(، ورواه تاما يف الموضع الثاين)٤(به يف موضعين، اختصره يف الموضع األول

 . )٦(وروايُة ابن ُنمير أشبهها بالصواب كما قال الدارقطني

                                           
عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق  -وهو ثقة  -حيث يرويه يعقوب بن إبراهيم بن سعد   ) ١(

 وسكت عنه الحاكم.) ١/١٦٣)؛ المستدرك (١٦٧٥٤عن الزهري. مسند أحمد (

 ).١٦٧٥٤). وينظر: مسند أحمد، التعليق على حديث (٥٤جامع التحصيل (ص  ) ٢(

) المقدمة، أبواب السنة: باب من بّلغ علًما؛ سنن الدارمي ٢٣١)، (ح١/١٥٧سنن ابن ماجه (  ) ٣(

)؛ المعجـــم الكبيـــر، الطــــرباين ١٦٧٥٤)، (١٦٧٣٨( أحمـــد)؛ مســـند ٢٣٤)، (ح١/٣٠٢(

 ).١/١٦٢)؛ المستدرك، الحاكم (١٥٤٢)، (١٥٤١)، (ح٢/١٢٦(

 ). ٢٣١)، (ح١/١٥٧سنن ابن ماجه: المقدمة، أبواب السنة: باب من بّلغ علًما (  ) ٤(

 ). ٣٠٥٦)، (ح٤/٢٤٤سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر (  ) ٥(

 =سـند أحمـد)، واسـتفدته مـن تعليقـات محققـي م٣٣١٦)، (ح١٣/٤١٨العلل، الدارقطني (  ) ٦(
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٣٨٣ 

أن حديث جبير بن ُمطعم يرجع مداره على رواية ابـن إسـحاق  وخالصة ما تقدم

، )١(ه؛ لكن روايته عن الزهـري مدلَّسـةعن الزهري عن محمد بن ُجبير بن ُمطعم عن أبي

، عن الزهري وبنُ عن عبد السالم بن أبي الجَ فقد تبين من رواية ابن نمير أنه إنما يرويه 

  وهي األشبه بالصواب.

  بـن  بـد السـالملحـال ع وبناء على ترجيح رواية ابن ُنميـر، فـإن إسـنادها ضـعيف

 .)٢(أبي الـَجنوب، فهو واهٍ 

من طريـق  »شعب اإليمان« بن ماجه، وأحمد، والبيهقي يف: رواه احديث أنس - ٥

بـه تامـا  ت المكي، عـن أنـس بـن مالـكخْ عان بن رفاعة، قال: حدثني عبد الوهاب بن بُ مُ 

 .)٣(عند أحمد، واقتَصر ابن ماجه على الشطر األول، واقتَصر البيهقي على الشطر الثاين

ث بمـا حـدِّ مـا يُ  و عنـدأة حسن الحـديث إال عنـد المخالفـ« وفيه ُمعان بن رفاعة:

 . )٥(فإسناده حسنولم يظهر شيء من ذلك يف حديثه هذا،  .)٤(»فعَّ ضستنكر، فيُ يُ 

                                           
=)١٦٧٣٨.( 

 ). ٥٤جامع التحصيل (ص  ) ١(

. ويف سنن ابن ماجـه تحقيـق »...ضعيف«): ٤٠٦٥)؛ ويف تقريب التهذيب (٣٣٦٣الكاشف (  ) ٢(

وينظر: مسند أحمـد، التعليـق علـى ». مرتوك الحديث«): ٣٠٥٦)، (٢٣١شعيب األرناؤوط (

 ).١٦٧٥٤حديث (

ة، أبواب السنة: باب من بلَّغ علًمـا؛ مسـند أحمـد ) المقدم٢٣٦)، (ح١/١٥٩سنن ابن ماجه (  ) ٣(

 ).١٠/١٩)؛ شعب اإليمان، البيهقي (١٣٣٥٠(

 ).١٣٣٥٠مسند أحمد، التعليق على حديث (  ) ٤(

 ).١٣٣٥٠مسند أحمد، التعليق على حديث (  ) ٥(
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٣٨٤  

عبـد الـرحمن بـن  من طريـق األوسطالمعجم أخرجه الطرباين يف وله طريق آخر 

 .)٢(وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. )١(بالشطرين تاما زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أنس

سـليمان بـن سـيف، ثنـا : رواه البـزار عـن شـيخه الخـدري حديث أبي سـعيد -٦

بمثلـه  سعيد، ثنا عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبـي سـعيد

 .)٣(بالشطرين

) بيعسعيد بن الرَّ ع) أو (سعيد بن بزيوفيه (سعيد) راٍو مبهٌم، ويحتمل أن يكون (

 .)٤(»ا ذكـرهلـم أر أحـدً « ول الهيثمـي:فيقـ ؛عسعيد بن بزيفإن كان هو كما قال الهيثمي، 

  .وعليه فاإلسناد ضعيف

. وبقيـة )٥(، كما قـال الهيثمـيفهو من رجال الصحيح بيعبن الرَّ  سعيدَ  هو وإن كان

 .فاإلسناد صحيحرجاله ثقات من رجال الصحيح أيضا، 

من طريق ، »الكبيرالمعجم « الطرباين يفالدارمي، ورواه : حديث أبي الدرداء -٧

بمثلــه  بيــد اليــامي، عــن أبــي العجــالن، عــن أبــي الــدرداء الــرحمن بــن زُ عبــد 

 .)٦(بالشطرين

                                           
 .)٩٤٤٤األوسط (المعجم   ) ١(

 ).٣٨٦٥تقريب التهذيب (  ) ٢(

 ).١٤١)، (ح١/٨٥الهيثمي ( كشف األستار عن زوائد البزار،  ) ٣(

 ).١/١٣٧مجمع الزوائد (  ) ٤(

 .المرجع السابق  ) ٥(

) وعزاه للطـرباين، ولـم أتمكـن ١/١٣٧)؛ مجمع الزوائد (٢٣٦)، (ح١/٣٠٣سنن الدارمي (  ) ٦(

 من العثور عليه يف المعجم الكبير المطبوع.
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٣٨٥ 

 . )١(وفيه أبو العجالن المحاربي: مقبول

 قـال الهيثمـي فيـه نقـال عـن البخـاري:، اليامي الكـويف بيدعبد الرحمن بن زُ وفيه 

خـاري علـى هـذا، أن الب »لسان الميزان« لكن عقَّب ابن حجر يف .»هو منكر الحديث«

أمـا  ،)٢(عبد الـرحمن بـن ُزبيـد الراوي عن بن ُعقبة بن أبي العيزار يف يحيى إنما قال هذا

  قلـت: وذكـره  .)٣(»الثقـات« ذكـره ابـُن ِحبَّـان يفيقـول ابـن حجـر: فنفُسـه الـرحمن  عبدُ 

 .»من أفاضل أهل الكوفة« وقال عنه: )٤(»مشاهير علماء األمصار« ابن حبان أيضا يف

مر محتمل لما سبق عن البخاري يف حق (عبد الرحمن بـن ُزبيـد)، وبالجملة فاأل

كما نقله الهيثمي، أو لم يقله كما نفاه ابـن حجـر؛ كـل  »منكر الحديث« من أنه قال عنه

 .)٥(ألن كالم البخاري يحتمل كال األمرين ؛ذلك محتمل

 فاإلسناد ضعيف؛ وإال »منكر الحديث« وبناء عليه فإن صح قول البخاري فيه أنه

 .فهو إسناد ال بأس به

 رواه الطـرباين يف(والـد النعمـان بـن َبشـير):  حديث َبشير بن سعد األنصاري -٨

إسـماعيل بـن أبـي خالـد، عـن  عـنمحمد بن كثير الكويف، من طريق  »الكبيرالمعجم «

                                           
ـــذيب (  ) ١( ـــب الته ـــ٨٢٤٧تقري ـــه العجلـــي. هت ـــه اثنـــان، ووّثق ذيب التهـــذيب )، وقـــد روى عن

 ).٤/٥٥١). وينظر: ميزان االعتدال (١٢/١٤٩(

)، (ترجمـة يحيـى بـن ٨/٢٩٧)، (ترجمة عبد الرحمن بـن ُزبيـد)، و(٥/٢٨٦التاريخ الكبير (  ) ٢(

 عقبة).

 ).٧/٦٧)؛ الثقات (٥/١٠٢لسان الميزان (  ) ٣(

 ).١٣١٢مشاهير علماء األمصار (  ) ٤(

 تعليق الشيخ المعّلمي عليه. ) مع٥/٢٨٦ينظر: التاريخ الكبير (  ) ٥(
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 . )١(تاما بالشطرين الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن أبيه،

 . )٢(: ضعيفالكويف لقرشيا فيه محمد بن كثير، فإسناده ضعيفو

عـن  »الصـغير«و »األوسـطالمعجـم «يف : رواه الطـرباين حديث أبي قرصـافة -٩

زيـاد بـن سـيار، عـن عـن  ،أيوب بن علي بن الهيصمعن  ،يزِّ بشر بن موسى الغَ شيخه 

 .)٣(، تاما بالشطرينأبي قرصافة جدها ، عنبن أبي قرصافة ة ابنة عياضزّ عَ 

 ابـن أبـي حـاتم: قـال ،أبو سـليمان الكنـاين ،بن هيصمأيوب بن علي ويف إسناده: 

  .)٤(»عنه فقال: شيخ يبأئل ُس «

روى  ، وقـال:»الثقـات« ذكرهـا ابـن حبـان يفبـن أبـي قرصـافة،  ة ابنة عياضزّ عَ و

 . ويظهر أهنا مجهولة.)٥(عنها أهل فلسطين

 .)٦(لحال الروايين المذكورين والذي يظهر أن اإلسناد ضعيف

                                           
 ).١٢٢٤)، (ح٢/٤١المعجم الكبير (  ) ١(

ــن عــدي: )؛ ٦٢٥٣تقريــب التهــذيب (  ) ٢( ــهقــال اب ــه: الضــعف علــى حديث ــ وروايات يٌِّن. الكامــل َب

). وقال ابن عدي أيضا عن حديثه هذا بعد أن رواه ضمن ٧/٤٥٨)؛ لسان الميزان (٧/٥٠٠(

ــن ال ــه م ــه المنكــرة، يف ترجمت ــر«): ٧/٤٩٩كامــل (مرويات ــن كثي ــد ب ــه محم ــن  ،وهــذا يروي ع

 :والثـاين ؛بـن أبـي خالـدامن حديث  :هماأحدُ  :فهو غريب من وجهين ؛إسماعيل بن أبي خالد

 .»»عن أبيه ،عن النعمان بن بشير« :حيث قال

 ).٣٠٠)، (ح١٨٩)؛ المعجم الصغير (ص٣٠٧٢)، (ح٣/٢٥٦المعجم األوسط (  ) ٣(

 ).٢/٢٥٢( والتعديل الجرح  ) ٤(

 .)٥/٢٨٩(الثقات   ) ٥(

يف إسـناده «): ٢/٩( الزوائـد مجمـععن نفس هذ الطريق يف موضع آخـر مـن  قال الهيثميوقد   ) ٦(

 ).٣/٤٨٨. وينظر: المطالب العالية (»مجاهيل
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محمـد بـن عـن شـيخه  »المعجـم األوسـط« رواه الطرباين يف: حديث جابر -١٠

موسى الرببري قال: نا عبد الرحمن بن صالح األزدي قال: نا يحيى بن سعيد األموي، 

 .)١(عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر

 .)٢(فيه محمد بن موسى الرببري، قال الدارقطني: ليس بالقوي؛ فضعيف وإسناده

 . )٤(. وأبو الزبير المكي: مدلس وقد عنعن)٣(وقد عنعنوفيه ابن جريج: مدلس 

مـن  »األوسـط«و »الكبيـرالمعجم « رواه الطرباين يف: حديث معاذ بن جبل -١١

س، عن أبي إدريس الخـوالين، عـن بَ لْ عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة بن َح  طريق

 بــدل: »كلمــةٍ  حامــلِ  بَّ رُ « :»األوســط« ، إال أنــه قــال يفتامــا بالشــطرين معــاذ بــن جبــل

  .)٥(»فقهٍ  حاملِ «

 .)٦(: مرتوكفيه عمرو بن واقد، فإسناده ضعيفو

* * * 

                                           
 ).٥٢٩٢)، (ح٥/٢٧٢المعجم األوسط (  ) ١(

 ).٧/٥٣٧)؛ لسان الميزان (١/١٣٨مجمع الزوائد (  ) ٢(

)، وهـو مـن ٤١)؛ تعريف أهـل التقـديس، ابـن حجـر (ص١٠٨لعالئي (صجامع التحصيل، ا  ) ٣(

 المرتبة الثالثة.

 )، وهو من المرتبة الثالثة. ٤٥)؛ تعريف أهل التقديس (ص١١٠جامع التحصيل (ص  ) ٤(

)، ٨/٥٦) و(٦٧٨١)، (ح٧/٣٧)؛ المعجــم األوســط (١٥٥)، (ح٢٠/٨٢المعجــم الكبيــر (  ) ٥(

 ).٧٩٥٣(ح

مجمـع  .»رمي بالكذب، وهـو منكـر الحـديث«). وقال الهيثمي عنه: ٥١٣٢تقريب التهذيب (  ) ٦(

 ).١/١٣٨الزوائد (
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 الخاتمة

 نتائج البحث، والتوصيات

 

دانة كانت ُأعطيت من َلـُدْن النبـي  -١ لعثمـان بـن طلحـة،  إن أصل والية السِّ

بقى ثم انتقلت منه إلى ابن عمه شيبة بـن عثمـان، واسـتمرت يف ذريتـه بعـد ذلـك، وسـت

 كذلك بإذن اهللا تعالى.

(أسرُة الشيبّيين الحالّيين) هي أسرُة جّدهم شـيبة بـن عثمـان بـن أبـي طلحـة،  -٢

، كما وقـع وليس ابنًا لهعثمان بن طلحة بن أبي طلحة (الحاجب األول)،  ابن عموهو 

 هذا الوهم لبعض أهل العلم.

ابن عمه عثمـان بـن مثَل  - شيبة بن عثمان، كان شديَد العداء لرسول اهللا  -٣

: أْن َخطَّـط الغتيالـه يف معركـة ، بل إن شيبَة قـد َبَلـغ بـه العـداُء لرسـول اهللا - طلحة

لـه ودعائـه بالهدايـة لـه، فـُرِزق  ُحنين، لكن َكَتب اهللا له الهدايَة بحسن سياسة النبي 

لكعبـة وبقائهـا بتوّليه ِسـدانَة ا َشُرَف والروايِة عنه، ثم  اإلسالَم وَشَرَف صحبِة النبي 

 .يف ذريته 

 ظهر من قصة إسالم شيبة، ما كـان ُيضـمره مـن العـداء والكراهيـة للنبـي  -٤

قلبـه، إلـى  قبل إسالمه، ثم كيف تحولت تلك المشاعر بعد دخـول بشاشـة اإليمـان يف

 إلـّي  مـن خلـق اهللا أحـبَّ  ما كان أحدٌ « يف قلبه، حتى إنه ليقول: تغلغٍل لمحبة النبي 

 ،»ومـن أبـي وأمـي إلـي مـن سـمعي وبصـري ونفسـي فواهللا لهـو أحـبُّ « قول:، وي»منه

تلـك السـاعة أبـي لـو  ولـو لقيـُت ، شيء ه بنفسي كلَّ أن أقيَ  حبُّ يعلم أين أُ  اهللاُ « ويقول:

 .»به السيف ألوقعُت  :كان حيا
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ـٌة، مـا  -٥ َكَشفْت هذه الدراسة أن جميع أحاديث شيبة بن عثمـان ضـعيفٌة أو ُمعلَّ

 ا واحًدا صحيحا، مرويا يف صحيح البخاري وسنن أبي داود وابن ماجه.عدا حديثً 

، »ثـالث ال ُيِغـّل علـيهن قلـُب مـؤمن« من أحاديث شيبة بن عثمـان، حـديُث  -٦

وهــو مــع كونــه مرويــا عنــد الطــرباين، إال أن الحــديث فيــه إشــكال شــديد يف كونــه مــن 

يف تسـميته وعـزو الروايـة إليـه  مروّياته، واألظهر أنه ال يثبت عنه؛ وربما دخل فيه خطأٌ 

، وكـال االسـمين قريـب يف رسـم الكتابـة »ربيعـة بـن عثمـان« بدال مـن راٍو آخـر يسـمى

 بـدال مـن »شـيبة« وصورهتا، فكأهنما اشتبها على بعض الرواة أو الُكّتاب، فـرواه بلفـظ

 ؟ واهللا أعلم.»ربيعة«

وى حـديٍث واحـٍد ال شك أن أحاديث شيبة ظهرت كلُّها ضعيفًة ومعلولًة، س -٧

صحيح؛ لكن هـذه النتيجـة لـم يكـن يوصـل إليهـا لـوال مـا قدمـه البحـث مـن الدراسـة 

النقدية لهذه األحاديث، فتكمن قيمـة هـذه الدراسـة يف كوهنـا تـدخل ضـمن مـا يسـمى 

بدراسة (علل األحاديث)، وبـذلك وّفـرت علـى البـاحثين اآلخـرين عنـاء دراسـة هـذه 

 ها والحكم عليها.األحاديث مرة أخرى ومعرفة علل

 :التوصيات

ه إليه أحد األساتذة األفاضـل المتخصصـين -١  ُيستحسن لفُت النظر إلى ما وجَّ

من فكرة الكتابة عـن الصـحابة الــُمقلِّين يف الروايـة، وتـربز فائدُتـه يف التعريـف بـبعض 

، لكـن مرويـاهتم قليلـة، الصحابة الذين هم من المشاهير وربما من كبار الصحابة 

ــ ــع فُي ــة م ــانتهم الجليل ــم بمك ــة العل ف طلب ــم، وُيعــرِّ ــَب يف حقه ربُِز البحــُث هــذا الجان

مروياهتم القليلة وأن ذلك ال يغـّض مـن شـأهنم؛ كمـا تعـود الكتابـة عنـه بفائـدة أخـرى 

وهي التعريف ببعض الصحابة المغمورين الذين ال ُتتداول أسماؤهم بكثرة، بـل ربمـا 
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أم ال؟ فتكـون الكتابـة عـن مثـل هـؤالء الصـحابة ُيستغرب عند ذكر اسمه أنـه صـحابي 

 سبًبا إلحياء ِسيرهم والتعريف بأحداث حياهتم ومناقبهم، مع ما لهم من المرويات.

 ُيستحســـن أيضـــا خـــوض غمـــار الكتابـــة عـــن األحاديـــث الــــُمَعّلة وإجـــراء -٢

الدراسات التطبيقية فيها، فهي تزيد الدارس يف هذا التخصص الحديثي معرفـًة بكيفيـة 

دراسة العلل والنظر فيها، وتجعله يعيش أحيانـا وقتـا طـويال ممتعـا يف النظـر يف وجـوه 

الخالف يف الحـديث، وكيفيـة حّلـه، مـع مـا يّطلـع يف أثنـاء دراسـته لهـذه المراحـل مـن 

م التي قد تـأيت يف صـورة إشـارات مختصـرة ذكيـة؛ وتلـك أحكام أئمة العلل وعبقرياهت

اإلشــارات إمــا ُتســهل الطريــق للحكــم علــى مثــل هــذه األحاديــث؛ أو تفــتح للباحــث 

جوانَب وآفاًقا يف دراسة العلل، تزيده متانًة وعمقـا يف هـذا الجانـب يف مسـيرته العلميـة 

 الالحقة. 

 ث يف كتابة البحوثمن المفيد الذي ُأوِصي به نفسي أن يحرص الباح -٣

التخصصية، وبخاصة البحوث المطلوبة ألسباب أكاديمية، أن ال يكون هّمه مجرَد 

ا يف كتابته لهذا  -  فقط –الحصول على النتيجة األكاديمية  التي قد تكون سببا ُملِح�

ه الشوَق إلى االزدياد من الحصيلة العلمية يف  البحث، وإنما ينبغي أن يكون همُّ

ِة آفاقه وسعِة اطالعه؛ وأن يشُعر بأنه خرج من بحثه وقد ازداد شيئا ما تخصصه وتنمي

بصيرًة وتقّدما يف حياته العلمية ويف مجاله التخصصي، ولعله بذلك يفوز بامتثال 

:  التوجيه الرباين يف قوله           :١١٤[طه[. 

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

األميـر عـالء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي : ابـن بلبـان، صحيح ابن حبـانترتيب اإلحسان يف  - 

الطبعــة ، مؤسســة الرســالة، بيــروت، : شــعيب األرنــؤوط، تحقيــق وتخــريج وتعليــقهـــ)٧٣٩(

 .هـ١٤٠٨ ،األولى

دار ، رشــدي الصــالح ملحــس )، تحقيــق:ـهــ٢٥٠أخبــار مكــة: األزرقــي، محمــد بــن عبــد اهللا ( - 

 .هـ١٤٠٣ ،روتبي ،األندلس للنشر

، عــالم الكتــب، تحقيــق: ســامي مكــي العــاين، هـــ)٢٥٦( للزبيــر بــن بكــار :األخبــار الموفقيــات - 

 .هـ١٤١٦ ،الثانية الطبعة، بيروت

دار  ،نـايف بـن صـالح بـن علـي المنصـوريإرشاد القاصي والداين إلى تراجم شيوخ الطـرباين،  - 

 .اإلمارات، مكتبة ابن تيمية ؛الرياض، الكيان

)، القسـم المخطـوط ـهـ٣٧٨ألسامي والكنى: أبـو أحمـد الحـاكم الكبيـر، محمـد بـن محمـد (ا - 

 (المكتبة الشاملة).

عصــام بــن )، تحقيـق: ـهــ٤٦٨( الحسـن علــي بـن أحمــد: الواحــدي، أبــي أسـباب نــزول القـرآن - 

. وطبعـة أخـرى تحقيـق: هـ١٤١٢لطبعة الثانية ، االدمام ،دار اإلصالح، المحسن الحميدانعبد

 .ـه١٤٢٦ر الفحل، دار الميمان، الرياض، الطبعة األولى ماه

ق: علـي يـق، تحهــ)٤٦٣يوسـف بـن عبـد اهللا ( ،بـن عبـد الـربااالستيعاب يف معرفة األصـحاب:  - 

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة األولى، دار الجيل، بيروت، محمد البجاوي

علـي )، نشـر ـهـ٦٣٠، علـي بـن محمـد (ز الـدين: ابـن األثيـر، عـأسد الغابـة يف معرفـة الصـحابة - 

 .هـ١٤١٥، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، عبد الموجود عادل ،معوض

تحقيـق: عـادل عبـد الموجـود )، ـهـ٨٥٢، أحمد بن علي (بن حجر: ااإلصابة يف تمييز الصحابة - 

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة األولى، بيروت ،دار الكتب العلمية، وعلي معوض
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)، تحقيـق: ـهـ١٣٣٥الحـرام: الشـيبي، محمـد صـالح بـن أحمـد ( إعالم األنـام بتـاريخ بيـت اهللا - 

 .هـ١٤٠٥ ،إسماعيل أحمد حافظ، مطبوعات نادي مكة الثقايف األدبي، جامعة أم القرى

، بن ماكوالا ى واألنساب:اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكن - 

 .هـ١٤١١ ،بيروت ،ةدار الكتب العلمي )،ـه٤٧٥علي بن هبة اهللا (

أنيس الساري يف تخريج وتحقيق األحاديث التـي ذكرهـا الحـافظ ابـن حجـر العسـقالين يف فـتح  - 

الطبعـة ، مؤسسة الريان، بيروتومؤسسة السماحة  ،نبيل بن منصور البصارةأبو حذيفة  :الباري

 .هـ١٤٢٦ ،األولى

دار إحيـاء الـرتاث ، علي شـيرييق: حقت)، ـه٧٧٤، إسماعيل بن عمر (بن كثير: االبداية والنهاية - 

 .هـ١٤٠٨ ،الطبعة االولى، العربي

البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبيـر: ابـن الملقـن، عمـر بـن علـي  - 

 ،)، تحقيق: أحمد بن سليمان بن أيوب ورفقائه، دار الهجرة، الريـاض، الطبعـة األولـىـه٨٠٤(

 .هـ١٤٢٥

بيـدي: اروس من جـواهر القـاموستاج الع -  )، المطبعـة الخيريـة، ـهـ١٢٠٥، محمـد مرتضـى (لزَّ

 .هـ١٣٠٦ ،القاهرة

عمـر )، تحقيق: ـه٧٤٨تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: الذهبي، محمد بن أحمد ( - 

 .هـ١٤١٣ ،الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، عبد السالم التدمري

ق: سـيد كسـروي يـحقت هــ)٤٣٠( أحمد بـن عبـد اهللا ،: أبو نعيم)أخبار أصبهان( نتاريخ أصبها - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، الطبعة األولى، بيروت ،دار الكتب العلمية ،حسن

)، تحقيـق: عمـر بـن غرامـة العمـروي، دار ـهـ٥٧١تاريخ دمشق: ابن عساكر، علي بن الحسن ( - 

 .هـ١٤١٦ ،الفكر، بيروت

ــر -  ــاريخ الكبي ــن إســماعيل (بخــاريل: االت )، تصــحيح مجموعــة مــن العلمــاء ـهــ٢٥٦، محمــد ب

دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر  ،مراقبة محمد عبد المعيد خانبإشراف السيد هاشم الندوي و

 .هـ١٣٦٠ ،، الهندالدكن - آباد



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٣٩٣ 

تاريخ الكعبة المعظمـة، عمارهتـا وكسـوهتا وسـدانتها، حسـين عبـد اهللا باسـالمة (ت؟)، الطبعـة  - 

 .هـ١٣٥٤ ،ألولىا

 ،بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة ،شـعيب األرنـؤوط - بشـار عـواد معـروف :تحرير تقريب التهذيب - 

 .هـ١٤١٧ ،الطبعة األولى، لبنان

المغني عن حمل األسفار يف األسـفار، يف تخـريج مـا يف اإلحيـاء مـن تخريج أحاديث اإلحياء، ( - 

الطبعـة ، لبنـان، دار ابـن حـزم، بيـروت ،)هــ٨٠٦عبد الرحيم بـن الحسـين (): العراقي، األخبار

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ،األولى

 ): الزيلعـي،تخـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف تفسـير الكشـافالكشـاف ( تخريج أحاديـث - 

، الريـاض ،دار ابن خزيمة ،عبداهللا بن عبد الرحمن السعد، تحقيق: هـ)٧٦٢اهللا بن يوسف (عبد

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة األولى

، دار الرشـيد ،محمـد عّوامـة)، تحقيـق: ـهـ٨٥٢يب التهـذيب: ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي (تقر - 

 .هـ١٤٠٦ ،الطبعة األولى ،حلب

 ،تحقيق: عبد القيوم عبـد رب النبـي )،ـه٦٢٩: ابن نقطة، محمد بن عبد الغني (تكملة اإلكمال - 

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة األولى ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى

، هـــ)٤٦٣يوسـف بـن عبـد اهللا (: ابـن عبـد الــرب، يف الموطـأ مـن المعــاين واألسـانيدالتمهيـد لمـا  - 

وزارة عموم األوقاف والشؤون ، محمد عبد الكبير البكري ،صطفى بن أحمد العلويمتحقيق: 

 .هـ١٣٨٧ ،المغرب، اإلسالمية

ار بشـ)، تحقيـق: ـهـ٧٤٢ل يف أسماء الرجـال: المـزي، يوسـف بـن عبـد الـرحمن (هتذيب الكما - 

 .هـ١٤٠٠ ،الطبعة األولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، عواد معروف

الدمشـقي،  بـن ناصـر الـدينا :توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم - 

مؤسسـة  ،محمد نعيم العرقسوسي، تحقيق: )ـه٨٤٢( بن محمد -أبي بكر -محمد بن عبد اهللا 

 .م١٩٩٣ ،األولى الطبعة، يروت، بالرسالة
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٣٩٤  

دائـرة المعـارف ، محمد عبد المعيد خان)، إشراف ـه٣٥٤الثقات: ابن حبان، محمد بن حبان ( - 

 .هـ١٣٩٣ ،األولى الطبعة، الهند ،نكَّ الدَّ  - حيدر آباد ،العثمانية

غـراس ، دار )ـهـ١٤٢٢( محمـد ناصـر الـدين: األلبـاين، لثمر المستطاب يف فقه السنة والكتابا - 

 .األولى الطبعةالكويت،  ،للنشر والتوزيع

ــن محمــد جــامع األصــول مــن أحاديــث الرســول ( -  ــارك ب ــدين، المب ــر، مجــد ال ــن األثي ): اب

، مكتبـة دار البيـانومطبعـة المـالح و مكتبـة الحلـواين، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط)، ـه٦٠٦(

 .هـ١٣٨٩ ،الطبعة األولى

: حمـدي ، تحقيـقهــ)٧٦١بـن كيكلـدي ( خليلجامع التحصيل يف أحكام المراسيل: العالئي،  - 

 .هـ١٤٠٧ ،الثانية الطبعة، بيروت، عالم الكتب، عبد المجيد السلفي

)، ـهـ٣٣٣( عمـرو المـديني أحمـد بـن محمـد األصـبهاين وأب: »نضر اهللا امرأ سمع مقالتي«جزء  - 

 .هـ١٤١٥ الطبعة األولى، بيروت ،بن حزمادار ، تحقيق: بدر بن عبداهللا البدر

مسـعد بـن عبـد الحميـد ، تحقيـق: هــ)٢٤٦( »ُلـَوين«المعروف بـ محمد بن سليمان ،ينوَ لُ جزء  - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة األولى، الرياض ،أضواء السلف، السعدين

، دار المعـارف ،إحسـان عبـاس)، تحقيـق: ـهـ٤٥٦: ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد (جوامع السيرة - 

 .م١٩٠٠ ،األولى لطبعة، امصر

تحقيـق: شـوقي )، ـه٤٦٣لمغازي والسير: ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا (الدرر يف اختصار ا - 

لجنــة إحيــاء الــرتاث  ،المجلــس األعلــى للشــئون اإلســالمية ،وزارة األوقــاف المصــرية، ضــيف

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة األولى، القاهرة ،اإلسالمي

مــد بــن الحســين ): البيهقــي، أحومعرفــة أحــوال صــاحب الشــريعةدالئــل النبــوة (دالئــل النبــوة  - 

، يــروتب ،دار الريــان للــرتاثودار الكتــب العلميــة  ،د المعطــي قلعجــيتحقيــق: عبــ )،ـهــ٤٥٨(

 .هـ١٤٠٨ ،لطبعة األولىا

)، ـهـ٩٤٢سبل الهـدى والرشـاد يف سـيرة خيـر العبـاد: الصـالحي الشـامي، محمـد بـن يوسـف ( - 

 ،لطبعــة األولــىا، بيــروت ،دار الكتــب العلميــة ،تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، علــي معــوض

 .هـ١٤١٤
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٣٩٥ 

دار ورفقائـه،  شـعيب األرنـؤوط :تحقيـق)، ـهـ٢٧٣( محمد بن يزيـد سنن ابن ماجه: ابن ماجه، - 

 .هـ١٤٣٠ ،الطبعة األولى، دمشق، الرسالة العالمية

د مـمحو ،شـعيب األرنـؤوط)، تحقيـق: ـهـ٢٧٥( سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن األشعث - 

 .هـ١٤٣٠ ،الطبعة األولى، الة العالميةدار الرس، كامل قره بللي

 ،مجلس دائرة المعارف النظامية)، ـه٤٥٨(الكربى) البيهقي، أحمد بن الحسين ( البيهقيسنن  - 

 .هـ١٣٤٤ ،األولى الطبعة، الهند، حيدر آباد

ــثم تحقيــق)، ـهــ٢٧٩ســنن الرتمــذي: الرتمــذي، محمــد بــن عيســى ( -  : شــعيب األرنــاؤوط وهي

 .هـ١٤٣٠، رسالة العالمية، دمشق، الطبعة األولىعبدالغفور، دار ال

، هـــ)٢٥٥عبــد اهللا بـن عبـد الــرحمن السـمرقندي (الـدارمي، الـدارمي):  مســندالـدارمي (سـنن  - 

، المملكـة العربيـة السـعودية دار المغنـي للنشـر والتوزيـع،، تحقيق: حسين سليم أسـد الـداراين

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة األولى

 ،عبـدالفتاح أبـو غـدة :تـرقيم)، ـهـ٣٠٣ى): النسـائي، أحمـد بـن شـعيب (سنن النسائي (المجتب - 

 .هـ١٤٠٦ ،حلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية

دار ، تحقيق: سهيل زكار)، ـه١٥١، محمد بن إسحاق (ابن إسحاق :(السير والمغازي) سيرةال - 

 .هـ١٣٩٨ ،األولى الطبعة، بيروت ،الفكر

دار ، ه عبـد الـرءوف سـعد)، تحقيق: طـه٢١٣ملك بن هشام (، عبد الابن هشام :السيرة النبوية - 

 .هـ١٤١١ ،الطبعة األولى، بيروت ،الجيل

ــوث  -  ــل للبح ــك فيص ــدي رزق اهللا، مركــز المل ــلية: مه ــوء المصــادر األص ــة يف ض الســيرة النبوي

 .هـ١٤١٢ ،والدراسات اإلسالمية، الرياض، الطبعة األولى

دار  ،هـــ)١١٢٢( محمـد بــن عبـد البــاقي: الزرقــاين، يـةشـرح المواهــب اللدنيـة بــالمنح المحمد - 

 .هـ١٤١٧ ،الطبعة األولى، بيروت، الكتب العلمية

مكتبـة  ،تحقيق: ياسـر بـن إبـراهيم )،ـه٤٤٩، علي بن خلف (ابن بطال :شرح صحيح البخاري - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الثانية ،الرياض ،الرشد
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٣٩٦  

محمــد زهــري النجــار )، تحقيــق: ـهــ٣٢١، أحمــد بــن محمــد (لطحــاويشــرح معــاين اآلثــار: ا - 

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة األولى، عالم الكتب، محمد سيد جاد الحقو

الريـاض ، مكتبـة الرشـد، عبـد العلـي عبـد الحميـد)، تحقيـق: ـهـ٤٥٨( لبيهقـيا :شعب اإليمان - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة األولى، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

محمـد صـامل  مجموعـة مـن الـدكاترة: :مـن سـيرة خيـر البشـر  عـربصحيح األثر وجميـل ال - 

َلميُّ  اص ،السُّ مكتبة روائـع  ؛خالد محمد الغيث ،سعد موسى الموسى ،عبد الرحمن جميل قصَّ

 .هـ١٤٣١ ،الطبعة األولى، جدة ،المملكة

دار  ،تحقيـق: مصـطفى ديـب البغـا ،)ـهـ٢٥٦صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل ( - 

 .هـ١٤٠٧ ،دار اليمامة، الطبعة الثالثة، بيروتون كثير اب

دار إحيـاء  ،ترقيم وعنايـة محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، ـه٢٦١صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج ( - 

 .بيروت ،الرتاث العربي

، مؤسسـة غـراس، الكويـت ،)ـهـ١٤٢٢( محمـد ناصـر الـدينصحيح سنن أبـي داود: األلبـاين،  - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة األولى

 ،دار صـادر ،إحسـان عبـاستحقيـق:  ،)ـهـ٢٣٠الطبقات الكربى: ابن سـعد، محمـد بـن سـعد ( - 

 .م١٩٦٨ ،األولى الطبعة، بيروت

)، الجــزء المــتمم؛ تحقيــق ودراســة: ـهــ٢٣٠الطبقــات الكــربى: ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد ( - 

 .هـ١٤١٦ ،الطائف ،مكتبة الصديق ،عبدالعزيز عبد اهللا السلومي

عبد اهللا بن محمد بن جعفر ، الشيخ األصبهاين وأب: حدثين بأصبهان والواردين عليهاطبقات الم - 

 .هـ١٤١٢ ،الثانية الطبعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الغفور البلوشي، تحقيق: )ـه٣٦٩(

تـرقيم محمـد فـؤاد  )،ـهـ٨٥٢، أحمـد بـن علـي (ابن حجـر :صحيح البخاريالباري بشرح  فتح - 

 البطحـاء، الحديثـة، الرياض مكتبة طبعة عن تصويرا هـ١٣٧٩ معرفة، بيروتعبد الباقي، دار ال

 .السعودية العربية المملكة الرياض،



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٣٩٧ 

دار الكتـب )، ـهـ١٠٣١فيض القدير بشـرح الجـامع الصـغير: المنـاوي، محمـد عبـد الـرؤوف ( - 

 .هـ١٤١٥ ،بيروت الطبعة االولى ،العلمية

)، تحقيـق ـهـ٧٤٨، محمـد بـن أحمـد (لـذهبي: االسـتة الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب - 

الطبعــة  ،مؤسســة علــوم القــرآن جــدةو ،دار القبلــة للثقافــة االســالمية، محمــد عوامــةومقدمــة: 

 .هـ١٤١٣ ،ولىاأل

 ،تحقيق: عادل عبد الموجود)، ـه٣٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال: ابن عدي، عبد اهللا بن عدي ( - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة األولىبيروت،  ،دار الكتب العلمية ،علي معوضو

)، تحقيـق: ـهـ٩٧٥ي (الهند بن عبد الملك علي: المتقي، كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال - 

 .هـ١٤٠١ ،لطبعة الخامسةة، اؤسسة الرسال، مصفوة السقا ،يتبكري حيا

سـعيد بـن  )، رسالة دكتوراه: سـليمان بـنـه٣١٠د (محمد بن أحم: الدوالبي، الكنى واألسماء - 

 .هـ١٤٢٤ ،مريزن عسيري، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى

علـى جـامع  ـهـ١٣٢٣ت وهيُكـنْ رشـيد أحمـد الكَ (أمـالي  الكوكب الدري على جامع الرتمذي - 

، هــ)١٣٣٤: محمد يحيى بن محمـد إسـماعيل الكانـدهلوي (تلميذه جمعها ورتبهاالرتمذي)، 

 .هـ١٣٩٥ ،الهند ،مطبعة ندوة العلماء، يى الكاندهلويمحمد زكريا بن محمد يحتحقيق: 

، دار البشـائر، الفتـاح أبـو غـدة)، اعتنى به عبد ـه٨٥٢، أحمد بن علي (بن حجر: السان الميزان - 

 .هـ١٤٢٣ ،بيروت، الطبعة األولى

، حسام الـدين القدسـينشر  )،ـه٨٠٧، علي بن أبي بكر (لهيثميا :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 .هـ١٤١٤ ،مكتبة القدسي، القاهرة

ــى الصــحيحين -  ــداهللا النيســابوري: الحــاكم، المســتدرك عل ــن عب ــد ب ــق)، ـهــ٤٠٥( محم  :تحقي

دار  :. وتحقيـقهــ١٤١١ ،الطبعة األولى، بيروت ،دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا

 .هـ١٤٣٥ ،التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات، مصر، الطبعة األولى

إشراف عبد اهللا بن ، نيآخرو شعيب األرنؤوط)، تحقيق: ـه٢٤١مسند أحمد: أحمد بن حنبل ( - 

؛ ومعـه حاشـية أبـي الحسـن هــ١٤٢١، الطبعـة األولـى، مؤسسة الرسـالة، عبد المحسن الرتكي

 .»الـمسند«السندي على 
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مؤسسـة ، يمـاينأيمـن علـي أبـو )، تحقيـق: ـهـ٣٠٧: الروياين، محمد بن هارون (مسند الروياين - 

 .هـ١٤١٦ ،الطبعة األولى، القاهرة، قرطبة

تحقيـــق: محمـــد بـــن )، ـهـــ٢٠٤( ســـليمان بـــن داودالطيالســـي، أبـــو داود، مســـند الطيالســـي:  - 

، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات العربيـة واإلسـالمية بـدار هجـر، عبدالمحسن الرتكي

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة األولى، هجر للطباعة والنشر دار

دار ، تحقيــق: م. فاليشــهمر)، هـــ٣٥٤( محمــد بــن حبــانابــن حبــان، مشـاهير علمــاء األمصــار:  - 

 م. ١٩٥٩ -ـ ه١٣٧٩ ،بيروت، الكتب العلمية

)، مكتبـة لبنـان، ـهـ٧٧٠المصباح المنير يف غريب الشـرح الكبيـر: الفيـومي، أحمـد بـن محمـد ( - 

 بيروت.

، تحقيـق: هــ)٢٣٥عبد اهللا بن محمد بـن إبـراهيم ( أبو بكر بن أبي شيبة،مصنف ابن أبي شيبة: ا - 

محمد عوامة، دار القبلة بجدة، ومؤسسة علوم القرآن بسوريا، طبع دار قرطبة، بيـروت، الطبعـة 

 .هـ١٤٢٧ ،األولى

ــرزاق -  ــد ال ــن همــام الصــنعاين: مصــنف عب ــرزاق ب ــد ال ــق: حبيــب الــرحمن )، ـهــ٢١١( عب تحقي

 .هـ١٤٠٣ ،طبعة الثانيةال، بيروت ،المكتب اإلسالمي ،األعظمي

ــة -  ــد المســانيد الثماني ــة بزوائ ــن حجــر: االمطالــب العالي ــرحمن ـهــ٨٥٢( ب ــب ال ــق: حبي )، تحقي

. هــ١٣٩٣ ،األعظمي، نشر إدارة الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقـاف الكويتيـة، الطبعـة األولـى

دار ، يتنســيق ســعد بـن ناصــر الشــثر، رسـالة علميــة قـدمت لجامعــة اإلمــام محمـد بــن سـعودو

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة األولى، السعودية ،دار الغيثوالعاصمة 

المطبعـة )، تحقيـق: محمـد راغـب الطبـاخ، ـهـ٣٨٨، حمـد بـن محمـد (لخطابيا :معالم السنن - 

 .هـ١٣٥١ ،الطبعة األولى، حلب ،العلمية

ل بـن تحقيق: أبي عبد الحمـن عـاد، هـ)٣٨١أبو بكر محمد بن إبراهيم (، ابن المقرئ :المعجم - 

 .هـ١٤١٩ ،ىاألولة الطبع، مكتبة الرشد، الرياض، سعد
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ــن أحمــد (المعجــم األوســط -  ــق: ـهــ٣٦٠: الطــرباين، ســليمان ب ــن عــوض اهللا)، تحقي  ،طــارق ب

 ،، الطبعـة الثانيـةالقـاهرةدار الكلمـة الطيبـة،  ،دار الحـرمين، المحسن بن إبـراهيم الحسـينيعبد

 .هـ١٤٣٧

، صـالح بـن سـالم المصـرايت)، تحقيق: ـه٣٥١الباقي بن قانع ( : ابن قانع، عبدمعجم الصحابة - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة األولى، المدينة المنورة ،مكتبة الغرباء األثرية

محمـد األمـين )، تحقيـق: ـهـ٣١٧( عبـد اهللا بـن محمـد ،القاسـم وأبـ: البغـوي، معجم الصحابة - 

 .هـ١٤٢١ ،، الطبعة األولىالكويت ،مكتبة دار البيان، الجكني

ــد ( -  ــن أحم ــليمان ب ــرباين، س ــر: الط ــم الكبي ــ٣٦٠المعج ــلفي، وزارة ـه ــدي الس ــق: حم )، تحقي

. وقطعـة مـن المجلـد الحـادي والعشـرين، هــ١٣٩٧ ،األوقاف العراقية، بغداد، الطبعـة األولـى

سـعد .تحقيق: فريق من الباحثين بإشـراف وعنايـة: د(يتضمن جزءا من مسند النعمان بن بشير) 

 .هـ١٤٢٧ ،الطبعة األولى، الجريسي خالد.د ،الحميد

عـالم )، بمسـاعدة فريـق عمـل( أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر: معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 .هـ١٤٢٩ ،الطبعة األولى، الكتب

دار  ،مجمع اللغـة العربيـةوآخرين،  ،أحمد الزياتو ،إبراهيم مصطفى: تأليف المعجم الوسيط - 

 .الدعوة

ــحابة -  ــة الص ــده :معرف ــن من ــحاق (اب ــن إس ــد ب ــ٣٩٥، محم ــق: ـه ــربي)، تحقي ــن ص ــامر حس ، ع

 .هـ١٤٢٦ ،األولىالطبعة  ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة

تحقيـق: عـادل بـن يوسـف )، ـهـ٤٣٠، أحمـد بـن عبـد اهللا (عيم األصبهايننُ  : أبومعرفة الصحابة - 

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة األولى، الرياض، دار الوطن للنشر، العزازي

 .عالم الكتب، بيروت، مارسدن جونس)، تحقيق: ـه٢٠٧، محمد بن عمر (لواقديا :المغازي - 

الحســين بــن محمــود، مظهــر الــدين  ،ُمظِهريلـــا(مصــابيح الســنّة):  المفــاتيح يف شــرح المصــابيح - 

دار النـوادر، ، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نـور الـدين طالـب، هـ)٧٢٧(

 .هـ١٤٣٣ ،الطبعة األولى، وزارة األوقاف الكويتية ،و من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالميةوه
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دار  ،)ـهـ٧٥١( : محمد بن أبـي بكـر: ابن القيممفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة - 

 .بيروت ،الكتب العلمية

ق: محمد صـالح عبـد العزيـز تحقي)، ـه٧٤٨، محمد بن أحمد (لذهبي: االمقتنى يف سرد الكنى - 

 .ـه١٤٠٨ ،المنورة الجامعة اإلسالمية بالمدينة،المراد

عبدالمعطي )، نشر ـه٤٦٣، أحمد بن علي (لخطيب البغدادي: اموضح أوهام الجمع والتفريق - 

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة األولى، بيروت، دار المعرفةي، قلعج

تحقيــق: علــي محمــد  ،هـــ)٧٤٨أحمــد (محمــد بــن  ،ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال: الــذهبي - 

 .هـ١٣٨٢ ،الطبعة األولى، لبنان، دار المعرفة، بيروت ،البجاوي

تحقيـق: عبـد العزيـز محمـد بـن )، ـه٨٥٢، أحمد بن علي (بن حجر: انزهة األلباب يف األلقاب - 

 .هـ١٤٠٩ ،، الرياضمكتبة الرشد، صالح السديري

 حســن بــن محمــد بــن حيــدر الــوائلّي الصــنعاينّ: »بويف البــا«نزهــة األلبــاب يف قــول الرتمــذي  - 

 .هـ١٤٢٦ ،األولى الطبعة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية (معاصر)،

، ار المعـارف، دتحقيـق: ليفـي بروفسـال )،ـهـ٢٣٦: مصعب بن عبـد اهللا الزبيـري (نسب قريش - 

 .القاهرة

* * * 
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Mohammed Asbahani (333 H), Tahqiq: Badr bin Abdullah Al-Bader, Dar Ibn 
Hazm, Beirut, Edt 1, 1415H. 

 - Juzu LUWAIN: Mohammed bin Suleiman, known as «Luwain» (246 H), Tahqiq: 
Massad bin Abdul Hamid Al-Saadani, Adwa al salaf, Riyadh, Edt 1, 1418H. 
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 - Jawamie al seerah: Ibn Hazm, Ali bin Ahmed (456 h),Tahqiq: Ihsan Abbas, Dar al 
maarif, Egypt, Edt 1, 1900 M. 

 - Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi w al-siyar: Ibn Abd al-Barr, Yusuf bin Abdullah 
(463 H), Thqiq: Shawqi daif, the Ministry of Awqaf Egypt, lajnah ihya turath 
islami, Cairo, Edt 1, 1415 H. 

 - Dalail al-nubuwwah: Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Husain (458 H), Tahqiq: Abdul 
Muti Qalaji, Dar alkutub al-ilmiyah, Dar Al Rayyan, Beirut, Edt 1, 1408 H. 

 - Subul al-huda w al-rashad fi seerat khair al-ibad: Salihi Shami, Mohammed bin 
Yusuf (942 H), Tahqiq: Adel Abdul mawjod, Ali Mouawad, Dar alkutub al-
ilmiyah, Beirut, Edt 1, 1414 H. 

 - Sunan Ibn Majah: Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid (273 H), Tahqiq: Mohamed 
Fouad Abdel Baqi, Dar al fikr, Beirut. another edition Tahqiq: Shoaib al-Arna'oot 
and others, Dar al risalah al aalamiyyah, dimashq, Edt1, 1430 H. 

 - Sunan Abu Dawood: Abu Dawood, Sulaiman bin al ashath (275 H), Tahqiq: 
Shoaib al-Arna'oot and Mohammed Kamel Kara Belli, Dar al risalah al 
aalamiyyah, Edt 1, 1430 H. 

 - Sunan al-Bayhaqi al-Kubra: Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Husain (458 H), Dairatu al-
Maarif al-nizamiyyah, Hyderabad, India, Edt 1, 1344 H. 

 - Sunan Tirmidhi: Tirmidhi, Mohammed bin Isa (279 H), Tahqiq: Ahmed 
Mohammed Shakir and others, dar-ihya al-turath al arabi, Beirut. 
another edition Tahqiq: Shoaib al-Arna'oot and Haitham A.al-ghafoor, Dar al 
risalah al aalamiyyah, dimashq, Edt 1, 1430 H. 

 - Sunan Al-Darimi: Al-Darimi, A.Allan bin A.rahman (255 H), Tahqiq: Husain 
salim asad darani, dar al-mughni.S.A. Edt 1, 1412 H. 

 - Sunan Al-Nasaie: Al-Nasaie, Ahmed Bin Shoaib (303 H), numbering Abdel 
Fattah Abu ghuddah, maktab al matboaat al islamiyyah, Halab 1406 H. 

 - Al-Seerah w al-Maghazi: Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq (151 H), Tahqiq: 
Suhail Zakkar, Dar al fikr, Beirut, Edt 1, 1398 H. 

 - Al-Seerah al-nabawiyyah: Ibn Hisham, Abdul Malik bin Hisham (213 h), Tahqiq: 
Taha Abdel Raouf Saad, Dar al jill, Beirut, Edt 1, 1411 H. 

 - Al-Seerah al-nabawiyyah fi dawe al masadir al asliyyah: Mehdi Rizk Allah, King 
Faisal Center for Research and Islamic Studies, Riyadh, Edt 1, 1412 H. 

 - Sharh al-Mawahib al-ladiniyah b al-Minah al muhammadiyah: Zurqani, 
Muhammad ibn Abd al-Baqi (1122 H), Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, Edt 1, 
1417 H. 

 - Sharh sahih Al-Bukhari: Ibn Battal, Ali Bin Khalaf (449 h), Tahqiq: Yaser bin 
Ibrahim, al-rushd Library, Riyadh, Edt 2, 1423 H. 

 - Sharh Maani Al-Aathar: Tahawi, Ahmed bin Mohammed (321 H), Tahqiq: 
Mohammad Zuhri Najjar, Mohammed Sayed Gad al-Haq, Aalam al kutub, Edt 1, 
1414 H. 

 - Shuab al-Iman: Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Husain (458 H), Tahqiq: Abdul Ali 
Abdul Hamid, al-rushd Library, Riyadh, Edt 1, 1423 H. 
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 - Sahih al-athar w Jamil al-ibar min serrat khair al-bashar: a group of doctors: 
Mohammed bin Samil sulami, Abdul Rahman Qassas, Saad al-Mousa, Khalid 
Mohammed Al-Ghaith; rawae al-mamlakah library, Jeddah, Edt 1, 1431 H. 

 - Sahih Al-Bukhari: Bukhari, Muhammad bin Ismail (256 H) Tahqiq: Mustafa Deeb 
Albugha, Dar Ibn Kathir, Dar Al-Yamamah, Edt 3, Beirut 1407 H. 

 - Sahih Muslim: Muslim ibn al-Hajjaj (261 H), numbering Mohamed Fouad Abdel 
Baqi, dar-ihya al-turath al arabi, Beirut. 

 - Sahih Sunan Abi Dawood: Albani, Muhammad Nasir al-Din (1422 H), Muassah 
ghiras, Kuwait, Edt 1, 1423 H. 

 - Al-Tabaqat Al-Kubra: Ibn Saad, Mohammed bin Saad (230 H) Tahqiq: Ihsan 
Abbas, Dar Sader, Beirut, Edt 1, 1968 H. 

 - Al-Tabaqat Al-Kubra: Ibn Saad, Mohammed bin Saad (230 H), incomplete series 
(Section III),Tahqiq w Dirasah: Abdul Aziz Abdullah Al-sallumi, al-siddiq 
library, Taif 1416 H. 

 - Tabaqat al-Muhaddithin b Asbahan w al-waridin alayha: Abu al-Sheikh Asbahani, 
Abdullah bin Mohammed (369 H), Tahqiq: Abdul Ghafoor Balochi, Muassasah 
al-risalah, Beirut, second edition 1412 H. 

 - Fath AL-Bari sharh Sahih Al-Bukhari: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 H), 
numbering Mohamed Fouad Abdel Baqi, Dar al marifah, Beirut 1379 H. 

 - Faid Al-Qadir sharh al-Jame al-Saghir: Munawi, Mohamed Abdel-Raouf (1031 
H), Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, Edt 1, 1415 H. 

 - Al-Kashif fi Marifat man Lahu riwayah fi al-kutub al-sittah: Al-zahabi, 
Mohammed bin Ahmed (748 H),Tahqiq w Muqaddimah: Mohammad Awwamah, 
Dar al-Qiblah, Muassah Ulom al-Quran, Jeddah, Edt 1, 1413 H. 

 - Al-Kamil fi Dufae al-Rijal: Ibn Adi, Abdullah bin Adi (365 H), Tahqiq: Adel 
Abdul mawjod, Ali Mouawad, Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, Edt 1, 1418 H. 

 - Kanz al-Ummal fi Sunan al-aqwal w al-afaal: Muttqi, Ali bin Abdul Malik Hindi 
(975 H), Tahqiq: Bakri Hayati, Safwat Sakka, Muassasah al-risalah, Edt 5, 1401H. 

 - Al-kuna w Al-Asma: Al-Dolabi, Mohammed bin Ahmed (310 H), Phd thesis, 
Suleiman bin Said asiri, Umm Al Qura University, Faculty of Dawa & Usool al-
din,University of Umm Al-Qura1424 H. 

 - Al-kawkab Al-durri ala Jame al-Tirmizi: Amaali Rashid Ahmad al-Kankoohi 
(1323 H), collected by: Mohammed Yahya Alkandhlawi (1334 H), Tahqiq: 
Mohamed Zakaria Alkandhlawi, Nadwah al-ulama press, India, 1395 H. 

 - Lisan al-Mizan: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 AH), Inayah Abdul Fattah Abu 
ghuddah, Dar al-bashair, Beirut, Edt 1, 1423 H. 

 - Majma al-zawaid w manba al- fawaid: Haythami, Ali ibn Abi Bakr (807 H), 
published Hosam al-Qudsi, Maktabah al-Qudsi, Cairo 1414 H. 

 - Al-Mustadrak ala al-Sahihain: Al-hakim, Mohammed bin A.Allah (405H), tahqiq: 
Mustafa A.Qadir Ata, Dar alkutub al-ilmiyah, Edt 1, 1411 H. 
another edition Tahqiq: Dar al-Taseel, Egypt, Edt 1, 1435 H. 

 - Musnad Ahmad: Ahmad ibn Hanbal (241 H), to achieve: Shoaib al-Arna'oot and 
others, Muassasah al-risalah, Edt 1, 1421 H. 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. حممد حيىي بالل

  

٤٠٥ 

 - Musnad Al-Ruyani: Alruyani, Mohammed bin Harun (307 H), to achieve: Ayman 
Ali Abu Yamani, Muassah Cortubah, Cairo, Edt 1, 1416 H. 

 - Musnad Al-Tayalisi: Tayalisi, Abu Dawood, Sulaiman bin Dawood (204 h), to 
achieve: Mohammed bin Abdul Mohsen al-Turki, Dar Hajar, Edt 1, 1419 H. 
Mashahir Ulama Al-Amsar: Ibn Hibbaan, Mohammed bin Hibbaan (354 H), 
tahqiq: M.Flaisehmar, Dar alkutub al-ilmiyah, Edt 1, 1379 H -1939 M. 

 - Al-Misbah Al-Munir: Fayoumi, Ahmed bin Mohammed (770 H), Beirut, 
Maktabah Lebanon. 

 - Musannaf Ibn Abi Shaibah: Ibn Abi Shaibah, A.ALLAH bin Muhammad (235 H), 
to achieve: Muhammad Awwamah, Dar Qurtubah, Beirut, Edt 1, 1427 H. 

 - Musannaf A.Razaq: Abdul Razaq bin Hammam San'aani (211 H), to achieve: 
Habib Rahman Adhami, al maktab al-Islami, Beirut, Edt 2, 1403 H. 

 - Al-Matalib al-aaliyah b zawaid al-masanid al-Thamaniyah: Ibn Hajar, Ahmed bin 
Ali (852 H), to achieve: Habib Rahman Adhami, publication of the Department of 
Islamic Affairs at the Ministry of Kuwait Awqaf, Edt 1, 1393 H.  
another edition, Tansiq Saad bin Naser Shithri, Dar Al-aasimah, Dar Al Ghaith, 
Saudi Arabia, Edt 1, 1419 H. 

 - Maalim Al-Sunan: Al-Khattabi, Hamad bin Mohammed (388 H), to achieve: 
Mohamed Ragheb Al-Tabbakh, Ilmiyyah press, Halab, Edt 1, 1351 H. 

 - Al-Mujam: Ibn Al-Muqri, Abu Bakr Mohammed bin Ibrahim (381 H), to achieve: 
Abu Abdul-hman Adel Bin Saad, al-rushd Library, Riyadh, Edt 1, 1419 H-1998m. 

 - Al-Mujam Al-Awsat: Tabarani, Suleiman bin Ahmed (360 H), to achieve: Tariq 
awaz ALLAH, A.Muhsin al-husaini, Dar al-Haramain, Dar Al kalimah tayyibah, 
Qairo, Edt 2, 1437 H. 

 - Mujam Al-Sahabah: Ibn Qanie, Abdul Baqi (351 H), to achieve: Salah Salem bin 
Misrati, Maktabah al ghuraba al asariyah, Medina, Edt 1, 1418 H. 

 - Mujam Al-Sahabah: Baghawi, Abu al-Qasim, Abdullah bin Mohammed (317 H), 
to achieve: Mohammed al amin al jakani, Dar Al Bayan Library, Kuwait, Edt 1, 
1421 H. 

 - Al-Mujam Al-Kabir: Tabarani, Suleiman bin Ahmed (360 H), to achieve: Hamdi 
Salafi, the Ministry of Awqaf Iraq, Baghdad, Edt 1, 1397 H. 
another edition, part of volume 21 (musnad Numan bin bashir), to achieve: 
Investigation by a team of researchers under the supervision: D.Saad al-Humaid, 
D.Khalid al-Jeresi, Edt 1, 1427 H. 

 - Mujam Al-lughah al-arabiyah al-muasirah: Ahmed Mukhtar Abdul Hamid Omar 
(with work team), Aalam al-kutub, Edt 1, 1429 H. 

 - Al-Mujam Al-wasit: Ibrahim Mustafa, Ahmed Zayat and others, the Arabic 
Language Academy, Dar Al Dawa. 

 - Marifah Al-Sahabah: Ibn Mandah, Muhammad ibn Ishaq (395 H), to achieve: 
Amir Hasan Sabri, publications United Arab Emirates University, Edt 1, 1426 H. 

 - Marifah Al-Sahabah: Abu Nuaim, Ahmed bin Abdullah (430 H), to achieve: Adel 
Ben Youssef Azzazi, Dar Al Watan Publishing, Riyadh, Edt 1, 1419 H. 
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 - Al-Maghazi: Waqidi, Mohamed Ben Omar (207 H), to achieve: Marsden Jones, 
Beirut, Aalam al-kutub. 

 - Al-Mafatih fi sharh Al-Masabih: Al-Muzhiri, husain bin mahmood (727 H), 
Thqiq: a committee of investigators, with supervision Nur al-din Talib, dar al-
nawadir, department of thaqafah islamiyyah, ministry of awqaf, Kuwait, Edt 1, 
1433 H. 
Miftah Dar Al-Saadah: Ibn Al-Qayyim: Muhammad ibn Abi Bakr (751 H), Dar 
alkutub al-ilmiyah, Beirut. 

 - Muwaddih Awham Al-jama w Al-Tafriq: al-Khatib al-Baghdadi, Ahmed bin Ali 
(463 H), published Abdul Muti Qalaji, Dar al marifah, Beirut, Edt 1, 1407 H. 

 - Mizan Al-EItidal fi naqd Al-Rijal: Zahabi, Mohammed bin Ahmed (748 H), To 
achieve:Ali Mohammed Bijawi, DarAl marifah, Beirut, Lebanon, Edt 1, 1382 H-
1963 m. 

 - Nuzhat Al-Albab fi Al-Alqab: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 H), to achieve: 
Abdul Aziz Mohammed Al-Sudairi, al-rushd Library, Riyadh, 1409 H. 
Nuzhat Al-Albab fi Qawl Al-Tirmizi «wafi al-bab»: Hasan bin Muhammad al-
waili, Dar ibn Al-Jawzi, S.A. Edt 1, 1426 H. 

 - Nasb Quraish: Musab bin Abdullah Zubairi (236 H), to achieve: Levy Brovsal, 
Dar al-maarif, Cairo. 

* * * 

 


