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ملخص البحث
تناول البحث تعقبات ابن عبد البر في كتابه "االستيعاب بمعرفة األصحاب" ،على العقيلي في كتابه الصحابة  -وهو كتاب مفقود ،-وتنوعت هذه التعقبات؛ فمنها ما يتعلق بالحكم
للراوي بالصحبة إثباتا ونفيا ،ومنها ما يتعلق بإبدال صحابي الحديث بآخر ،أو االختالف في تعيينه أو بيان نسبه.
ُ
وكشفت الدراسة عن مكانة كتاب العقيلي في الصحابة؛ فما وقع له فيه من أوهام كانت قليلة معدودة ،وبعض ما تعقب فيه كان الصواب معه ،وكشفت الدراسة عن مكانة ابن
عبد البر في علم الحديث؛ وذلك من خالل الكشف عن األوهام التي وقع فيها العقيلي.
اتبع الباحثان املنهج املقارن وذلك بجمع تعقبات ابن عبد البر في كتابه االستيعاب على العقيلي في كتابه الصحابة ،ودراستها وتحليلها ومقارنتها بأقوال غيره من النقاد ،ثم عرض
األدلة ومناقشتها ،وبيان الراجح فيها.
ومن نتائج البحث:
ن
إن مما تعقب ابن عبد البر فيه العقيلي هو اعتماده على روايات ضعيفة إلثبات الصحبة لبعض الرواة ،ويعتذر للعقيلي عن ذلك بأن من منهج العلماء أنهم يروو في تصانيفهم ما
روي مطلقا؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب ال ليحتج بكل ما روي ،على منهج من أسند فقد أحالك.
الكلمات املفتاحية :تعقبات ،ابن عبد البر ،العقيلي ،الصحابة.
Abstract
The research handled the tracking down of IBN-ABDILBUR in his book "AL-ISTE`AB BEM`ARIFAT AL_ASSHAB" on ALOQAILI in his book "ASSAHABAH"- this book is missing. These tracks had varied; some of them dealt withthe judging of the
narrator if he wasfrom the companions or not, othersdealt withthe substituting of the Hadith`s companion with another, or the
difference in appointing him or stating his lineage.
The study revealed the rank of AL-OQAILI `s bookASSAHABAH; and what was found in it relating tohis inattentive mistakeswere
few and counted, some of tracks were wrong and the right was with him. The study revealed the rank of IBN-ABDILBUR in science
of HADITH; through his work in revealing the inattentive mistakes that AL-OQAILI has committed.
The two researchers followed the comparative approach through gathering IBN-ABDILBUR`s tracks in his bookAL-ISTE`AB on
AL-OQAILI in his book ASSAHABAH, and study, analyze and compare them with the opinions of other critics, then present the
evidences and discuss them, and state the mostcorrect.
Some of the research results:One of whatIBN-ABDILBUR has tracked down AL-OQAILI washis depending on weak narrations to
approve the companionship of some narrators, and it was given an excuse to AL-OQAILI that it was a method of scholars to narrate
in their compilations what had been narrated at all; to be known what had been narrated in that topic not to invoke in all what had
been narrated, in the method of who had given you the chain of narration,he referred you.
Keywords: IBN-ABDILBUR, AL-OQAILI, ASSAHABAH
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َّ
والناظر في ما سط َره النقاد في كتب تراجم الرواة يلحظ هذه التعقبات
حاضرة في كتبهم ،والتي تدل على دقتهم ،وعلى عظم جهودهم التي بذلوها خدمة
يسلموا بكل ما جاء فيها ،بل
لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ولهذا لم ِّ
أخضعوها ملوازين النقد.
وفي بحثنا هذا سنتناول دراسة تعقبات ابن عبد البر في كتابه "االستيعاب في
معرفة األصحاب" على كتاب الصحابة للعقيلي.
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وبعد البحث والتقص ي لم نجد _ في حدود اطالعنا _ من قام بدراسة تعقبات
ابن عبد البر في كتابه االستيعاب على العقيلي في كتابه الصحابة .

أهمية الدراسة:
 .1عرض املسائل والقضايا التي تعقب فيها ابن عبد البر العقيلي ودراستها
وبيان قيمتها وثمرتها العلمية.

منهج الدراسة:
اتبع الباحثان املنهج املقارن؛ وذلك بجمع تعقبات ابن عبد البر في كتابه
االستيعاب على العقيلي في كتابه الصحابة ،ودراستها وتحليلها ومقارنتها بأقوال
غيره من النقاد ،ثم عرض األدلة ومناقشتها ،وبيان الراجح فيها.

 .2تسليط الضوء على كتاب مفقود هو كتاب الصحابة للعقيلي.
 .3الكشف عن سبب من أسباب اختالف العلماء في عدد من الرواة
ُ
اختلف في صحبتهم إثباتا ونفيا من جهة ،وجمعا وتفريقا من جهة أخرى.

خطة البحث:
جاء البحث في :مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة مباحث ،وخاتمة ،على النحو اآلتي:

 .4التدليل بصورة تطبيقية على نقد املحدثين لكتب النقد والتراجم ،والرد
َّ
على من يدعي أن املحدثين سلموا لكل ما جاء فيها.

املقدمة :تضمنت أهمية البحث ،ومشكلته ،وأهدافه ،واملنهج املتبع فيه.

مشكلة الدراسة :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما تعقبات ُ
ابن عبد البر في كتابه االستيعاب على العقيلي في كتابه الصحابة؟

التمهيد :ويتضمن بيان مفهوم التعقبات وأهميتها ،وملحة موجزة عن
العقيلي وابن عبد البر وكتابيهما في الصحابة.

وتتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة اآلتية:

املبحث األول :تعقبات ابن عبد البر على العقيلي في إثبات الصحبة للراوي.

ما عدد هذه التعقبات؟ وما املقبول واملردود منها؟ وما قيمتها العلمية
بالنسبة لكال الكتابين؟

املبحث الثاني :تعقبات ابن عبد البر على العقيلي في إبدال صحابي الحديث
بآخر.

أهداف الدراسة:
 .1تتبع تعقبات ابن عبد البر في كتابه االستيعاب على العقيلي في كتابه
الصحابة ،والحكم عليها قبوال وردا

املبحث الثالث :تعقبات ابن عبد البر على العقيلي في تعيين صحابي
الحديث أو في بيان نسبه.
الخاتمة :وتتضمن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث ،وقائمة املصادر
واملراجع.
التمهيد:
املطلب األول :التعقبات ،مفهومها وأهميتها.
التعقبات لغة :مفردها تعقب ،والتعقب هو تتبع األثر وتفحصه ،قال
ََ
َ
ص َن َع ُف ٌ
"وت َع َّق ْب ُت ما َ
الن :أي تت َّب ْع ُت أثره" ( .)1وقال
الفراهيدي:
َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
الجوهري":وتعقبت عن الخبر ،إذا شككت فيه وعدت للسؤال عنه" ( .)2وقال
ً
ً
الزمخشري" :ولم أجد عن قولك معقبا أي متفحصا يعني أنه من السداد
والصحة بحيث ال يحتاج إلى تعقب" ( .)3وقال الرازيَ :
"ع َّق َب الحاكم على حكم
َ َ
َم ْن ق ْبل ُه إذا حكم بعد حكمه بغيره ،ومنه

 .2إبراز قيمة كتاب مفقود هو كتاب الصحابة للعقيلي .
الدراسات السابقة:
إن فكرة التعقبات موجودة لدى املحدثين ،فمن الدراسات التي تناولت
تعقبات املحدثين لبعضهم في موضوع الصحابة منها:
 .1تعقبات الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه اإلصابة على الحافظ
أبي نعيم األصبهاني في كتابه معرفة الصحابة ،ثالث رسائل ماجستير.
 .2تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه اإلصابة على الحافظ ابن عبد البر
في كتابه االستيعاب ،من بداية الكتاب إلى حرف العين ،رسالة ماجستير
في الحديث الشريف في الجامعة األردنية( ،)2006للطالب :عبد الرحمن
مشاقبة،

الرعد []41

 .3تعقبات الحافظ ابن حجر في اإلصابة على ابن األثير في أسد الغابة،
رسالة ماجستير في الحديث الشريف في الجامعة األردنية()2006
للطالب معتصم رجب العوايشة.

أي ال أحد يتعقب حكمه بنقض وال تغيير " (.)4
التعقبات اصطالحا:إن داللة التعقب اصطالحا ال تخرج عن املعنى اللغوي،
فتعقب العالم لكالم غيره هو تتبعه وتفحصه وبيان ما فيه من وهم أو نقص.

ومن الدراسات التي تناولت تعقبات املحدثين لبعضهم في علم الرجال:

ولم نجد من العلماء من َّ
عرف التعقبات تعريفا اصطالحيا ،وإن كان
مستخدما في عباراتهم ،ومن تعريفات الباحثين للتعقبات أنها":نظر العالم
استقالال في كالم غيره أو كالمه املتقدم تخطئة أو استدركا"(.)5

 .1تعقبات اإلمام الذهبي على الحافظ األزدي في كتابه "ميزان االعتدال في
نقد الرجال" دراسة نقدية .أسامة إبراهيم مهدي.
 .2تعقبات الذهبي في كتبه على العقيلي في كتابه الضعفاء العائدة إلى
الجرح ،محمد سليمان البلوي.

ولنا على هذا التعريف ملحوظتان:
األولى :قوله":أو كالمه املتقدم" فيه نظر؛ ألن تخطئة اإلنسان نفسه في ش يء
قرره سابقا ال يعد تعقبا وإنما يعد تراجعا.

ومن الدراسات التي تناولت تعقبات ابن عبد البر على غير العقيلي :تعقبات
ابن عبد البر على العلماء في كتابه التمهيد ،معتصم العوايشة

) (4خمتار الصحاح.)213(:
) (5تعقبات احلافظ ابن حجر يف كتابه اإلصابة على احلافظ ابن عبد الرب يف كتابه االستيعاب،لعبد الرمحن
مشاقبة.)11(،

) (1العني.)180/1(:
) (2الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية)187/1(:
) (3أساس البالغة.)667/1(:
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من أبرز شيوخه :ابن أبي شيبة ،والنسائي ،وعبد هللا بن أحمد بن حنبل،
وابن منده.
َّ
وألف كتبا متنوعة من أشهرها:الضعفاء الكبير ،والجرح والتعديل ،كتاب
العلل ،والصحابة (.)8

الثاني :قوله":استقالال" فيه نظر؛القتضاء هذا اللفظ أن ينفرد املتعقب في
تخطئة غيره وليس بالزم.
ولهذا نرى أن يكون تعريف التعقبات هو :نظر العالم في كالم غيره تخطئة
أو استدراكا(.)6

 .1إبراز سمة الحوار والنقد عند املحدثين املبني على تصفية العلم مما
شابه ،وتوجيه النقد للقول ال لصاحبه.

ثانيا:التعريف بكتا الص ابة للعقيلي :هو كتاب مفقود( ،)9ذكره غير
واحد من العلماء الذين ألفوا في الصحابة منهم:ابن عبد البر ،وابن األثير ،وابن
حجر ،وقد نقلوا عنه في مواضع مما يدل على قيمة الكتاب وعناية العلماء
به(.)10

أهمية التعقبات:

 .2التدليل على حفظ هللا تعالى لسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم بأن هيأ
علماء أجالء ينافحون عن السنة النبوية وعلومها.

ومن خالل النصوص التي نقلها العلماء عن العقيلي من كتابه الصحابة
يمكن لنا توضيح شيئا من منهجه في الكتاب ،وذلك على النحو اآلتي:

تتمثل أهمية التعقبات عند علماء الحديث في جوانب متعددة( ،)7منها:

 .3بناء العقلية النقدية لدارس العلوم النقلية من خالل تفحص األخبار
واملرويات ،وإعادة النظر فيها ،وعدم التسليم لها إال بعد ثبوت صحتها.
 .4تتناول التعقبات بعض القضايا املهمة املتعلقة بالراوي من جهة،
وباملروي من جهة أخرى ،والتي ينبني عليها العمل بالحديث واالستدالل
به نفيا وإثباتا.
املطلب الثاني :التعريف بالعقيلي وابن عبد البروكتابيهما في الص ابة.
الفرع األول :التعريف بالعقيلي وكتابه في الص ابة:
أوال :التعريف بالعقيلي :هو محمد بن عمرو بن موس ى بن حماد ،أبو جعفر
العقيلي الحافظ له مصنف جليل في "الضعفاء" ،وعداده في الحجازيين .قال
مسلمة بن القاسم:كان العقيلي جليل القدر ،عظيم الخطر ،ما رأيت مثله .وكان
كثير التصانيف ،فكان من أتاه من املحدثين قال:اقرأ من كتابك .وال يخرج
أصله ،فتكلمنا في ذلك وقلنا :إما أن يكون من أحفظ الناس ،وأما أن يكون من
أكذب الناس .فاجتمعنا واتفقنا على أن نكتب له أحاديث من أحاديثه ونزيد
فيها وننقص لنمتحنه ،وأتيناه بها ،فقال لي:اقرأ .فقرأتها عليه ،فلما أتيت بالزيادة
والنقص فطن لذلك ،فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه
وألحق النقصان وصححها كما كانت ،فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا،
وعلمنا أنه من أحفظ الناس .قلت :وقال أبو الحسن ابن القطان :أبو جعفر
مكي ثقة ،جليل القدر ،عالم بالحديث ،مقدم في الحفظ .توفي بمكة في شهر
ربيع األول.سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة.

.1

يحكم على األسانيد أحيانا من حيث الصحة والضعف(.)11

.2

يعرف بالصحابي من حيث اسمه ونسبه وموطنه ،وبعض أخباره(.)12

.3

يذكر الدليل على كون املترجم من الصحابة (.)13

.4

يروي األخبار بأسانيدها (.)14

.5

أحيانا ال يذكر الدليل على عد املترجم له من الصحابة (.)15

 .6خالف غيره أحيانا في ذكر املترجم من الصحابة ،فبينما يعده من
الصحابة فغيره يعده من التابعين(.)16
 .7وخالف من سبقه في عد بعض أقارب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
من الصحابة بسبب االختالف في إسالمهم أو عدمه ،كعمتي رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم أروى وعاتكة
.8

يذكر الخالف في اسم املترجم له ،ويرجح ما يراه صحيحا(.)17

 .9ال يشترط صحة الخبر في إثبات الصحبة ،ويرجح الصحبة بالقرائن ،مع
عدم وجود ما يمنع من القول بالصحبة(.)18
.10

يضبط اسم الصحابي بالحروف أو الحركات ،اذا اشتبه بغيره(.)19

الفرع الثاني :التعريف بابن عبد البر وكتابه االس يعا :
أوال:التعريف بابن عبد البر( :)20هو اإلمام حافظ املغرب أبو عمر يوسف
بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري األندلس ي القرطبي املالكي،
صاحب التصانيف الفائقة .ولد سنة ثمان وستين وثالث مائة في شهر ربيع
اآلخر .وقيل:في جمادى األولى.قال الذهبي":كان إماما دينا ثقة متقنا عالمة

ذكره الذهبي في الطبقة الثامنة من طبقات النقاد في كتابه "ذكر من يعتمد
قولهم في الجرح والتعديل" ،وفي الطبقة الحادية عشرة في "تذكرة الحفاظ".
) (6ينظر :تعقبات الكشمريي يف كتابه فيض الباري على احلافظ ابن حجر يف كتابه فتح الباري ،انصر
العزري.)11(،
) (7ينظر:تعقبات احلافظ ابن كثري على احملدثني من خالل كتابه تفسري القرآن العظيم ،مجعا ودراسة من بداية
تفسريه إىل هناية سورة األعراف ،آمنة عبد الناصر.)55 (:
) (8ينظر ترمجة العقيلي يف:اتريخ اإلسالم للذهيب ،)467/7( :تذكرة احلفاظ،)37/3(:سري أعالم
النبالء ،)468-467/11(:العرب يف خرب من غرب،)17/2(:الوايف ابلوفيات،)204/4(:طبقات احلفاظ
للسيوطي،)348(:اإلعالم للزركلي.)319/6(:
) (9ينظر :منهج أيب جعفر العقيلي يف جرح الرجال من خالل كتابه الضعفاء الكبري.)48(:
) (10ينظر االستيعاب مبعرفة األصحاب البن عبد الرب)1582/4(،)1579/4(،)1254/3(،)382/1(:؛أسد
الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري،470/5(،)404 ،376 ،306/3(،)508 ،227 ،82/2(،)605/1(:

(،)313 ،229 ،35 ،8/8(،)45/7هتذيب التهذيب)23/6( ،)311/5(:؛مغاين األخيار يف شرح أسامي
رجال معاين اآلاثر للعيين)439/3(:وغريهم.
) (11االستيعاب يف معرفة األصحاب.)79/1(:أسد الغابة ()201/1
) (12االستيعاب يف معرفة األصحاب.)290/1(:
) (13االستيعاب يف معرفة األصحاب()502/2( ،)458/2و( )945/3و(  4ص .)1604
) (14االستيعاب يف معرفة األصحاب()1243/3( )377/1
) (15االستيعاب يف معرفة األصحاب.)999/3( )852/2( )465/2( )632/2(:
) (16االستيعاب يف معرفة األصحاب.)945/3(:
) (17االستيعاب يف معرفة األصحاب.)1582/4( ،)1254/3(:
) (18االستيعاب يف معرفة األصحاب ،)1616/4(()1413/3(:واإلصابة()143/4

)368 ،226/7(،)480؛ الوايف ابلوفيات،)36/14(،)208/11(:اإلصابة يف متييز الصحابة،238/1(:
،)184/6(،)432 ،160/5(،)408 ،216 ،143/4( ،)117/3(،)352 ،115/2(،)651 ،620

) (19االستيعاب يف معرفة األصحاب.)1413/3(:
) (20ينظر ترمجة ابن عبد الرب يف:وفيات األعيان)66/7(:؛ تذكرة احلفاظ ،)219-217/3(:سري أعالم
النبالء ،)362-357/13(:الوايف ابلوفيات،)100-99/29(:طبقات الشافعيني البن كثري.)460-458(:
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املبحث األول:تعقبات ابن عبد البرعلى العقيلي في إثبات الص بة للراوي.
املطلب األول :ذكر ذؤيب بن شعثن في الص ابة.
الفرع األول:نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :ذؤيب بن شعثن العنبري ،ذكره العقيلي في الصحابة ،وال
أعرفه ،وقد ذكره ابن أبي حاتم ،فقال :ذؤيب بن شعثم -هكذا بامليم .وذكره
العقيلي بالنون ،قال ابن أبي حاتم العنبري :يعرف بالكالح ،قدم على النبي صلى
هللا عليه وسلم فقال له(( :ما اسمك؟ فقال :الكالح ،فقال:اسمك ذؤيب)).
وكانت له ذؤابة طويلة في رأسه)(.)25

متبحرا صاحب سنة واتباع ...بلغ رتبة األئمة املجتهدين،ومن نظر في مصنفاته
بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيالن الذهن" .وقال أبو الوليد
الباجي" :لم يكن باألندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث ،وهو أحفظ
أهل املغرب" .وقال الحميدي" :أبو عمر فقيه حافظ مكثر ,عالم بالقراءات
وبالخالف وبعلوم الحديث والرجال" .وقال ابن حزم" :التمهيد لصاحبنا أبي عمر
ال أعلم في الكالم على فقه الحديث مثله أصال ،فكيف أحسن منه".
من أشهر مؤلفاته:كتاب التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد،
واالستذكار ملذهب علماء األمصار فيما تضمنه املوطأ من معاني الرأي واآلثار،
وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله.

وجه التعقب :كالم ابن عبد البر يحتمل معنى نفي الصحبة عن ذؤيب
العنبري سواء أكان اسم والده شعثن أو شعثم ،أو يحتمل اإلنكار على العقيلي
تسمية أبيه بشعثن والواقع أن اسمه شعثم.

توفي ليلة الجمعة سلخ ربيع اآلخر سنة ثالث وستين وأربع مائة ،واستكمل
خمسا وتسعين سنة وخمسة أيام رحمه هللا.

الفرع الثاني:كالم أهل التراجم في ذكر ذؤيب بن شعثن في الص ابة نفيا
وإثباتا:

ثانيا :التعريف بكتا االس يعا بمعرفة األص ا :
يدل اسم الكتاب "االستيعاب"على أن الحافظ ابن عبد البر قصد استيعاب
ذكر الصحابة في كتابه ،وقد انتقد عليه ابن حجر ذلك فقال( :سمى كتابه
االستيعاب لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله ،ومع ذلك ففاته ش يء
كثير)( ،)21إال أن ابن عبد البر اعتذر في بداية كتابه قائال( :وأرجو أن يكون كتابي
هذا أكبر كتبهم تسمية وأعظمها فائدة ،وأقلها مئونة ،على أني ال أدعي اإلحاطة،
بل أعترف بالتقصير الذي هو األغلب على الناس)(.)22

إذا كان قصد ابن عبد البر هو إنكار ذكر ذؤيب في الصحابة ،سواء أكان اسم
أبيه شعثم أو شعثن ،فنقول :كل من ترجم له جعله في الصحابة،منهم :ابن أبي
حاتم ،وابن السكن ،وابن حبان ،وابن منده ،وأبو نعيم ،وابن األثير ،وابن حجر
(.)26
وأما إذا كان مراد ابن عبد البر إنكار تسمية أبيه بشعثن وأن الصواب شعثم،
فنقول :ذكر بعض من ترجم له اسم أبيه بالنون منهم:ابن األثير ،وابن حجر.

شرط ابن عبد البرفي كتابه االس يعا :
وقد قصد ابن عبد البر جمع أسماء وتراجم القرن األول ،ولم يقتصر على
من صحت صحبتهم ،فقال(:ولم أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت
صحبته ومجالسته،حتى ذكرنا من لقي النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولو لقيه
واحدة مؤمنا به ،أو رآه رؤية ،أو سمع منه لفظة فأداها عنه .واتصل ذلك بنا
على حسب روايتنا ،وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين ،فدعا
له ،أو نظر إليه ،وبارك عليه ،ونحو هذا ،ومن كان مؤمنا به قد أدى الصدقة
إليه ولم يرد عليه ،وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار عليه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم)(.)23

قال ابن حجر( :قال ابن السكن :له صحبة ،وذكره ابن جرير ،وابن السكن،
وابن قانع ،والعقيلي وغيرهم في الصحابة ،وله أحاديث مخرجها عن ذريته وروى
َّ
له ابن شاهين من طريق عطاء بن خالد بن الزبير بن عبد َّللا بن رديح بن ذؤيب،
عن أبيه ،عن جده،عن أبيه ،عن جده عن ذؤيب قال :غزوت مع النبي صلى هللا
عليه وسلم ثالث غزوات)(.)27
الرأي الراجح :يظهر للباحثين صواب ما ذهب إليه العقيلي من القول بأن
ذؤيبا من الصحابة ،وتسمية أبيه بشعثن لوروده بهذا الضبط في غير ما كتاب،
فال وجه لتعقبه وهللا أعلم.

وقد ذكر ابن عبد البر أنه اعتمد على مجموعة من املؤلفات في الصحابة
لجمع تراجم الصحابة والتعريف بهم،ومن بين هذه الكتب:كتاب العقيلي في
الصحابة ،واستفادة ابن عبد البر من كتاب العقيلي ،وتعقبه في هذه املواضع
القليلة ،دليل واضح على قيمة كتاب العقيلي في بابه.

املطلب الثاني :ذكر روح بن زنباع في الص ابة.
الفرع األول :نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :روح بن زنباع الجذامي ،أبو زرعة .قال أحمد بن زهير:
وممن روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم من جذام روح بن زنباع...قال أبو عمر:
هكذا ذكره أحمد بن زهير فيمن روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وما رأيت
له رواية عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وال ذكر له أحمد بن زهير حديثا،وإنما
يروى أن أبا زنباعا قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم .وأما روح فال تصح له
عندي صحبة ...وذكره مسلم بن الحجاج في كتاب األسماء والكنى فقال" :أبو
زرعة روح ابن زنباع الجذامي له صحبة".وأما ابن أبي حاتم وأبوه فلم يذكراه إال
في التابعين ،وقاال:روح بن زنباع أبو زرعة روى عن عبادة بن الصامت ...وذكره
أبو جعفر العقيلي أيضا في الصحابة ،وذكر له رواية عن عبادة بن الصامت،

وقد اشتمل الكتاب على ما يقارب ثالثة آالف وخمسمائة ترجمة ،كان يذكر
اسم الصحابي ،واسم أبيه ويبين نسبه ،ويذكر سنة والدته ومتى أسلم ،ووفاته،
وهل أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهل له رواية عنه ،ويذكر أدلته في ذلك.
وقد استدرك على ابن عبد البر غير واحد من العلماء ،منهم :ابن فتحون ،وابن
األثير ،وابن حجر(.)24

) (21اإلصابة يف متييز الصحابة.)154/1(:
) (22االستيعاب مبعرفة األصحاب.)20/1(:

) (26اجلرح والتعديل البن أيب حامت ،)449/3(:الثقات البن حبان ،)121/3(:معرفة الصحابة البن
منده ،)563/1(:معرفة الصحابة أليب نعيم ،)1024/2(:أسد الغابة البن األثري ،)227/2(:اإلصابة يف متييز

) (23االستيعاب مبعرفة األصحاب.)24/1( :
) (24ينظر:اإلصابة يف متييز الصحابة.)154 ،129/1(:
) (25االستيعاب يف معرفة األصحاب.)465/2(:

الصحابة البن حجر.)352/2(:
) (27اإلصابة يف متييز الصحابة.)352/2(:
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وليست روايته عن عبادة تثبت له صحبة .قال أبو عمر:لم تظهر له رواية إال عن
الصحابة ،منهم :تميم الداري ،وعبادة بن الصامت)(.)28

صلى هللا عليه وسلم وال يصح له صحبة ،قال وذكره محمد بن أيوب في
الصحابة وذكره موس ى بن سهل في التابعين ) (.)37

الفرع الثاني :وجه التعقب:
وقع خالف بين املحدثين في الحكم بالصحبة لروح؛ فمنهم من أثبتها ،ومنهم
من نفاها وقال هو من التابعين ،والعقيلي ممن أثبت الصحبة لروح ،إال أن ابن
عبد البر تعقب العقيلي في استدالله على صحبة روح برواية له عن عبادة بن
الصامت ،فقال( :وذكره أبو جعفر العقيلي أيضا في الصحابة ،وذكر له رواية
عن عبادة ابن الصامت ،وليست روايته عن عبادة تثبت له صحبة)(.)29

والذي يظهر للباحثين صواب قول ابن عبد البر في تعقبه للعقيلي؛ فال تثبت
الصحبة لروح ،وأنه ال يصح االستدالل بروايته عن عبادة بن الصامت على
إثبات صحبته ،وهللا أعلم.
املطلب الثالث :ذكر أبا تميمة في الص ابة
الفرع األول :نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :أبو تميمة ،ذكره العقيلي في كتابه في الصحابة .قال:
حدثنا أبو يحيى ابن أبي مرة ،قال:حدثنا غالب بن عبيد هللا الحريري ،عن أبي
عبيد هللا ،قال :سمعت أبا تميمة يقول :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول(( :ال تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا األمانة مغنما ،والزكاة مغرما،
والخالفة ملكا ،والزيارة فاحشة ،ويؤخروا املغرب إلى اشتباك النجوم .قيل:وما
الزيارة فاحشة؟ قال:الرجل يصنع طعاما ألخيه يدعوه فيكون في صنيعته
النساء الخبائث)) .وهذا الحديث ال يصح إسناده ،وال يعرف في الصحابة أبو
تميمة.

وبال شك أن الصحبة ال تثبت للراوي بروايته عن الصحابة ،بل تثبت
بااللتقاء بالنبي صلى هللا عليه وسلم ،وهذا ال يخفى على العقيلي ،وقد يكون
إيراد العقيلي لروايته عن عبادة من الصامت من باب إخراج ما للراوي من
أحاديث ال لالستدالل بذلك على كونه صحابيا .وبعد تتبع مرويات روح بن زنباع
وجدنا له رواية عن عبادة بن الصامت أخرجها أحمد في "املسند" من طريق
إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني ،عن عبد الرحمن بن حسان،
عن روح بن زنباع ،عن عبادة ابن الصامت قال :فقد النبي صلى هللا عليه وسلم
ليلة أصحابه ،وكانوا إذا نزلوا أنزلوه وسطهم ففزعوا ...الحديث( .)30وهذا إسناد
ضعيف فيه راشد بن داود الصنعاني قال ابن حجر فيه( :صدوق له أوهام) (.)31

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ،قال:حدثنا قاسم بن أصبغ ،قال:حدثنا
أحمد بن زهير ،قال:حدثنا عبيد هللا بن عمر ،قال:حدثنا معاذ بن معاذ ،عن
ابن عون ،عن بكر بن عبد هللا املزني ،قال :قالوا ألبي تميمة :كيف أنت يا أبا
تميمة؟ قال :بين نعمتين :ذنب مستور ،وثناء من الناس .وهذا أبو تميمة طريف
بن مجالد الهجيمي ،بصري تابعي ،يروي عن أبي هريرة وأبي موس ى ،ويروي عنه
قتادة وبكر املزني ،وقد ذكر بعض من ألف في الصحابة أبا تميمة الهجيمي
فغلط ،وهللا املوفق )(.)38

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" ،والطبراني في "الشاميين" من طريق عبد
الوهاب بن الضحاك ،عن إسماعيل بن عياش ،بهذا اإلسناد( .)32وعبد الوهاب
بن الضحاك متروك متهم ( ،)33فإسناد الحديث ضعيف جدا؛ فالحديث ال
تخلو أسانيده من الضعف فهو حديث ضعيف ال يثبت ،وعلى فرض صحته ال
يظهر منه أي داللة على إثبات الصحبة لروح.
ولروح حديث يروي فيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم بدون واسطة وهو ما
أخرجه ابن أبي عاصم ومن طريقه أبو نعيم ،عن يعقوب ،نا ابن وهب ،نا عمرو
بن الحارث ،عن بكر بن سوادة ،عن عبيدة بن سفيان ،عن روح بن زنباع ،رض ي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :اإليمان يمان»(.)34

الفرع الثاني :أقوال العلماء في ذكر أبي تميمة في الص ابة إثباتا ونفيا:
اختلف العلماء الذين ترجموا ألبي تميمة ،فمنهم من عده في الصحابة،
ومنهم من عده في التابعين ،وجاء في كتب التراجم أبو تميمة الهجيمي ،وأبو
الس َّلي ،فمن العلماء من جعلهما واحدا ،ومنهم من َّ
فرق بينهما ،ومنهم من
تميمة ِّ
َّ
والسلي.
جعلهم ثالثة فجعل أبا تميمة – غير منسوب -غير الهجيمي ِّ
ً
أوال :من ذكره في جملة الصحابة:

قال ابن أبي عاصم في كالمه عن الرواة من جذام( :عدي الجذامي ,وروح بن
زنباع ،وهما قديمان وال أعلم لهما صحبة وقد أدخلوهما في املسند) ( .)35ونفي
ابن أبي عاصم الصحبة عن روح وقوله أدخلوهما في املسند حكم منه على رواية
روح عن النبي صلى هللا عليه وسلم باإلرسال ،وعليه فحديث "اإليمان يمان" من
روايته ضعيف.

ذكره في الصحابة كل من :الدوالبي ،والعقيلي ،وابن منده ،وأبو نعيم (.)39
قال ابن األثير( :وروى أبو نعيم ،بإسناده ،عن الحسن ،قال :سمعت أبا
تميمة ،وكان ممن أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم .قال أبو أحمد العسكري:
أبو تميمة الهجيمي ،تابعي لم يلحق ،وقد روى آخر يقال له أبو تميمة عن النبي
صلى هللا عليه وسلم عنه أبو إسحاق السبيعي .أنه قال :أتيت النبي صلى هللا

وقال أبو نعيم (:روح بن زنباع بن سالمة الجذامي له من النبي صلى هللا عليه
وسلم إدراك ،وال يصح له صحبة ،وألبيه زنباع رؤية ،يكنى أبا زرعة) (.)36
وأما ذكر اإلمام مسلم أن له صحبة فقد قال ابن حجر( :ووقع في الكنى
ملسلم أن له صحبة ،وكأنه انتقال من والده زنباع ،وقال ابن مندة :أدرك النبي

) (28االستيعاب مبعرفة األصحاب.)502/2(:
) (29االستيعاب مبعرفة األصحاب.)502/2(:
) (30مسند أمحد ،432/37( :ح.)22771
) (31تقريب التهذيب.)204( :
) (32السنة البن أيب عاصم،391/2( :ح ،)822مسند الشاميني للطرباين،156/2(:ح.)1101

) (36معرفة الصحابة أليب نعيم.)1111/2(:
) (37تعجيل املنفعة.)537/1(:
) (38االستيعاب يف معرفة األصحاب .)1616/4(:وهم مغلطاي عندما نقل عن ابن عبد الرب أنه جعل أاب
متيمة يف الصحابة فقال( :وذكره يف مجلة الصحابة أبو أمحد العسكري وابن عبد الرب وابن منده وأبو نعيم وغريهم)
إكمال هتذيب الكمال.)60/7(:

) (33ينظر :هتذيب التهذيب.)447/6(:
) (34اآلحاد واملثاين ،260/4(:ح،)2268معرفة الصحابة أليب نعيم،1112/2(:ح.)2802
) (35اآلحاد واملثاين.)15/5(:

) (39الكىن واألمساء للدواليب،)55 /1(:فتح الباب يف الكىن واأللقاب البن منده ،)172(:معرفة الصحابة أليب
نعيم ،)2840/5( :االستيعاب يف معرفة األصحاب،)1616/4(:أسد الغابة ،)39/6( :اإلانبة إىل معرفة
املختلف فيهم من الصحابة.)264 /2(:
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عليه وسلم فقلت :يا رسول هللا إالم تدعو؟ وذكر الحديث .فقد جعل أبو أحمد
العسكري هذا الحديث ألبي تميمة آخر غير الهجيمي ،وهللا أعلم) (.)40

 .2قال أبو نعيم :حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ،ثنا أبو شعيب
الحراني ،ثنا أبو جعفر النفيلي ،ثنا زهير ،ثنا أبو إسحاق ،عن أبي
تميمة ،أنه قال للنبي صلى هللا عليه وسلم ،أو قال له قائل  -الشك من
زهير  :-إالم تدعو؟ قال«:أدعو إلى هللا ,الذي إن أصابك ضر فدعوته
كشف عنك»...،الحديث .رواه سفيان بن عيينة ،وأبو األحوص ،في
جماعة ،عن أبي إسحاق(.)49

وترجم ابن منده ترجمة ألبي تميمة دون أن ينسبه وقال( :أبو تميمة سمع
النبي صلى هللا عليه وسلم في تأخير املغرب) ،ثم ترجم ترجمة ثانية ألبي تميمة
السلمي ،وترجمة أخرى ألبي تميمة الهجيمي.
ً
ثانيا :من ذكره في جملة التابعين:

عقد الحافظ ترجمتين ألبي تميمة ،األولى:أبو تميمة غير منسوب،
والثانية:ألبي تميمة الهجيمي.وقال بعد أن ساق هذا الحديث:وهذا الحديث
معروف ألبي تميمة الهجيمي( ،)50وعليه فال يصح االستدالل به على صحبة أبي
تميمة ألن أبا تميمة الهجيمي تابعي.

ذكره في جملة التابعين غير واحد من العلماء منهم:ابن سعد ،وأبو أحمد
العسكري ،والدارقطني ،وابن عبد البر ،والصفدي ،وابن حجر(.)41
وأبو تميمة الهجيمي:هو طريف بن مجالد بصري ثقة ،أخرج له البخاري في
األدب واألحكام .سمع أبا موس ى وعن أبي هريرة ،روى عنه قتادة وحكم األثرم،
توفي في سنة سبع وتسعين في خالفة سليمان بن عبد امللك(.)42

قلنا :والصحيح أن أبا تميمة ال يروي هذا الحديث عن النبي صلى هللا عليه
وسلم مباشرة ،بل يروي عنه بواسطة كما جاء في "مسند اإلمام أحمد" قال:
حدثنا عبد هللا ،حدثني أبي ،قال :ثنا أبو النضر ،قال :ثنا الحكم بن فصيل عن
خالد الحذاء ،عن أبي تميمة عن رجل من قومه ...الحديث(.)51

الس ِّلي أو السلمي:فمن العلماء من َّ
فرق بينه
وجاء في كتب التراجم :أبو تميمة ِّ
وبين الهجيمي ،ومنهم من جمع بينهما فقال هو واحد.

 .3قال أبو نعيم:حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن،ثنا محمود بن محمد
املروزي ،ثنا علي بن حجر،ثنا إسحاق بن نجيح ،عن عطاء الخراساني،
عن الحسن ،قال:سمعت أبا تميمة ،وكان ممن أدرك النبي صلى هللا
عليه وسلم قال":سألت النبي صلى هللا عليه وسلم ،عن أبواب القسط,
فقال((:إنصاف الناس من نفسك))...،الحديث(.)52

فممن جمع بينهما :البخاري ،واملزي ،قال البخاري( :طريف بن مجالد أبو
تميمة الهجيمي البصري ،سمع أبا موس ى وعن أبي هريرة ،روى عنه قتادة وحكم
األثرم ،وقال ابن يحيى عن علي أن أبا تميمة طريف بن مجالد السلي من بني
سالن فال أدري أيهما املحفوظ)(.)43
وقال املزي( :طريف بن مجالد السلي ،أبو تميمة الهجيمي البصري،كان من
بني سالن ،فباعه عمه من رجل من بلهجيم ،فلم يرجع إلى قومه...،فكان والؤه
لبني الهجيم)(.)44

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف إسحاق فيه ،قال الحافظ ابن حجر بعد
أن ساق الحديث( :وإسحاق واه)(.)53

وممن َّ
فرق بينهما:اإلمام أحمد ،وابن أبي حاتم ،وابن حبان (.)45

 .4وصية النبي صلى هللا عليه وسلم له إذ قال ألبي تميمة الهجيمي":إياك
واملخيلة" فقال:يا رسول هللا ،نحن قوم عرب ،فما املخيلة ,فقال صلى
هللا عليه وسلم ((سبل اإلزار))( .)54قلنا وهذا ألبي تميمة الهجيمي،
والرواية ال تثبت؛ فليس لها وجود في كتب الحديث  -بحسب اطالعنا-
وهللا أعلم.

الفرع الثالث :أدلة العقيلي ومن قال بإثبات الص بة ألبي تميمة:
استدل القائلون بصحبة أبي تميمة باألحاديث التي جاء فيها التصريح
بسماعه من النبي صلى هللا عليه وسلم ،أو وصايته له ،أو مخاطبته له ،فهذا
كله يدل على صحبته ومنها:

وبعد عرض أقوال العلماء ومناقشتها نرجح القول بأن أبا تميمة تابعي ثقة
وليس بصحابي ،لعدم وجود دليل صحيح يثبت صحبته.

 .1قال العقيلي :حدثنا أبو يحيى ابن أبي مرة ،قال:حدثنا غالب بن عبيد
هللا الحريري ،عن أبي عبيد هللا ،قال:سمعت أبا تميمة يقول :سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ال تزال أمتي على الفطرة ما لم
يتخذوا األمانة مغنما ))... ،الحديث( .)46قال ابن عبد البر( :وهذا
الحديث ال يصح إسناده)(.)47وقال العالئي:غالب بن عبيد هللا الجزري
متروك(.)48

وما دام أن العلماء مختلفون في إثبات الصحبة ألبي تميمة فال حرج على
العقيلي في اختياره ألحد القولين ،إال أنه يؤخذ عليه االستدالل بحديث ضعيف
إلثبات صحبته ،ولهذا نرى أن الصواب مع ابن عبد البر فيما تعقب به العقيلي،

) (40أسد الغابة.)39/6(:
) (41الطبقات الكربى،)111/7(:التاريخ الكبري،)355/4(:سؤاالت الربقاين للدارقطين)38(:؛ذكر أمساء
التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ،)185/1(:أسد الغابة،)39/6(:الوايف
ابلوفيات ،)249/16(:اإلصابة يف متييز الصحابة.)46/7(:
) (42ينظر ترمجته :الطبقات الكربى،)111/7(:التاريخ الكبري،)355/4(:سؤاالت الربقاين
للدارقطين،)38(:ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم،)185/1(:
االستيعاب يف معرفة األصحاب،)1616/4(:أسد الغابة.)39/6(:التعديل والتجريح ملن أخرج له البخاري يف
اجلامع الصحيح،)608/2(:الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،)513(:هتذيب التهذيب-12/5(:

) (45ينظر:العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد هللا،)426 /2(:اجلرح والتعديل البن أيب
حامت ،)350/9(،)492/4(:الثقات البن حبان.)567/5(،)395/4(:
) (46االستيعاب مبعرفة األصحاب.)1616/4(:
) (47االستيعاب مبعرفة األصحاب.)1616/4(:
) (48جامع التحصيل للعالئي.)306(:
) (49معرفة الصحابة أليب نعيم.)2840/5(:
) (50اإلصابة يف متييز الصحابة.)46/7(:
) (51مسند اإلمام أمحد،163/27(:ح.)16616

.)13
) (43التاريخ الكبري.)356-355/4(:
) (44هتذيب الكمال يف أمساء الرجال.)382-381/13(:

) (52معرفة الصحابة أليب نعيم.)2840/5(:
) (53اإلصابة يف متييز الصحابة.)46/7(:
) (54ذكره املربد:الكامل يف اللغة واألدب،)39 /1(:ومل جنده يف كتب السنة هبذا السياق ،وهللا أعلم.
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فتبين من خالل طرق الحديث أن األكثر على رواية الحديث عن عبد الرحمن
بن محيريز بخالف رواية العقيلي.

ولهذا وجدنا غير واحد من العلماء نقل تعقب ابن عبد البر على العقيلي وأقروه،
منهم:ابن األثير ،والعالئي ،والعراقي ،وابن حجر( .)55وهللا أعلم.
املطلب الرابع:ذكر عبد هللا بن ُم َح ْي ِريزفي الص ابة.
الفرع األول :نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :عبد هللا بن محيريز ،ذكره العقيلي في الصحابة،
فقال:حدثنا جدي ،قال:حدثنا فهر بن حيان ،حدثنا شعبة ،عن خالد الحذاء،
عن أبي قالبة عن عبد هللا بن محيريز ،وكانت له صحبة -أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال(( :إذا سألتم هللا فاسألوه ببطون أكفكم ،وال تسألوه بظهورها)).
هكذا ذكره العقيلي في الصحابة بهذا الحديث.

الفرع الثالث:كالم النقاد في ال ديث:
َّ
قال ابن حجر(:عبد َّللا بن محيريز الجمحي ،تابعي مشهور ،ذكره العقيلي في
الصحابة فوهم ،وذلك أنه أخرج من طريق فهد بن حيان ،عن شعبة ،عن
َّ
خالد ،عن أبي قالبة ،عن أبي محيريز -وكانت له صحبة -أن رسول َّللا صلى هللا
َّ
عليه وسلم قال« :إذا سألتم َّللا فاسألوه ببطون أكفكم»...الحديث .هكذا وقع
َّ
عنده غير مسمى ،فسماه العقيلي عبد َّللا فأخطأ ،فإنه إن كان فهو حفظه فهو
َّ
صحابي يقال له ابن محيريز لم يسم .وأما عبد َّللا فال يشك في أنه تابعي ...وال
َّ
لوم عندي على العقيلي إال في تسميته راوي الحديث املذكور عبد َّللا فأوهم أنه
التابعي املشهور ،وفهد بن حبان ضعيف ،فلعله وهم في قوله:وله صحبة ،وفي
رفع الحديث .واملحفوظ ما قال غيره:إنه عن عبد الرحمن بن محيريز من قوله،
وقد ورد املتن املذكور مرفوعا عن ابن عباس بسند ضعيف عن أبي داود
وغيره)( .)63وقال(:وقد ذكره العقيلي في الصحابة.وساق بسنده إلى أبي قالبة عن
ابن محيريز وكانت له صحبة فذكر خبرا وهذا إن كان محفوظا يكون صحابيا لم
يسم ،وأما عبد هللا فتابعي ال ريب فيه ،وقد بالغ ابن عبد البر في اإلنكار على
العقيلي في ذلك ) ( .)64فيظهر من كالم الحافظ ابن حجر أن الصواب عنده في
الرواية أنها عن ابن محيريز وهو صحابي ،وال يصح تسميته بعبد هللا فيما ذهب
إليه العقيلي.
ووافق ُ
ابن كثير ابن حجر في أن املحفوظ في إسناد الحديث هو عن عبد

وهذا الحديث رواه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي ،عن أيوب،عن
أبي قالبة أن عبد الرحمن بن محيريز قال :إذا سألتم هللا...الحديث .مثله سواء
من قول ابن محيريز ،وقالوا فيه أيضا :عبد الرحمن ،ال عبد هللا.
وقد روى عن خالد الحذاء في هذا الحديث عبد الرحمن أيضا ،كما قال
أيوب ،وال يصح عندي ما ذكره العقيلي في ذلك .وعبد هللا بن محيريز رجل
مشهور شريف من أشراف قريش ،من بني جمح ،سكن الشام ،وكانت له ثم
جاللة في الدين والعلم .يروي عن عبادة بن الصامت ،وأبي سعيد الخدري ،وأبي
محذورة ،ومعاوية.
روى عنه الزهري ،ومكحول ،ومحمد بن يحيى بن حيان ،فهذه منزلة ابن
محيريز وموضعه فأما أن تكون له صحبة فال ،وال يشكل أمره على أحد من
العلماء)(.)56

الرحمن بن محيريز ال عن عبد هللا (. )65

وقال في موضع آخر( :عبد الرحمن بن محيريز .حديثه في كيفية رفع األيدي
في الدعاء عندنا مرسل ،وال وجه لذكره في الصحابة إال على ما شرطنا فيمن ولد
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد ذكره فيهم العقيلي وما أتى له
بشاهد فيما ذكر ،وقد قيل فيه عبد هللا بن محيريز ،وكان فاضال) (. )57

إال أن اإلمامين أحمد وأبو حاتم الرازي ذهبا إلى أن الراوي لحديث ((إذا
سألتم هللا فسلوه ببطون أكفكم)) هو عبد هللا بن محيريز وليس عبد الرحمن؛
فأبو قالبة يروي عن عبد هللا بن محيريز ،واملحفوظ عن خالد الحذاء عن أبي
قالبة عن عبد هللا بن محيريز ال عن عبد الرحمن(. )66

الفرع الثاني :تخريج ال ديث من رواية ابن محيريز:

يتبين من كالم النقاد أنهم مختلفون في تحديد ابن محيريز الراوي للحديث،
هل هو عبد هللا بن محيريز أم عبد الرحمن بن عبد هللا بن محيريز؟ وقد تبين
لنا من تخريج الحديث أن األكثر على أنه عن عبد الرحمن بن محيريز ال عن
عبد هللا ،وعلى فرض أن الراوي هو عبد هللا كما جاء مسمى في رواية العقيلي
فهو ليس بصحابي ،يدل على ذلك اآلتي:

أخرجه مسدد( ،)58وابن أبي شيبة( ،)59وعبد هللا عن أبيه أحمد( ،)60ويعقوب
الصيرفي( ،)61كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قالبة عن عبد الرحمن بن
محيريز به.
وجاء في أسانيدهم تسمية ابن محيريز بعبد الرحمن ،إال في رواية ابن أبي
شيبة فذكره في إسناده بالكنية عن أبي محيريز.

أوال:بعد أن ترجم ابن عبد البر لعبد هللا بن محيريز قال أنه تابعي وأما أن
تكون له صحبة فال ،وال يشكل أمره على أحد من العلماء.وقد وافق َ
ابن عبد البر
ُ
غير واحد من العلماء في تعقبه للعقيلي فنفوا الصحبة عن عبد هللا ابن محيريز
منهم:ابن األثير( ،)67وابن حجر( ،)68وابن كثير(. )69

وأما رواية العقيلي فجاء فيها عن عبد هللا بن محيريز  -وكانت له
صحبة...الحديث(.)62

) (55أسد الغابة،)39/6(:جامع التحصيل للعالئي،)306(:حتفة التحصيل يف ذكر رواة
املراسيل،)359(:اإلصابة يف متييز الصحابة.)46/7(:
) (56االستيعاب مبعرفة األصحاب.)985-984/3(:
) (57االستيعاب مبعرفة األصحاب.)852/2(:
) (58كما يف :إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي.)457/6(:واملطالب العالية بزوائد املسانيد
الثمانية البن حجر.)855/13(:

) (62كما يف:االستيعاب.)984/3(:
) (63اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر.)160/5(:
) (64هتذيب التهذيب.)23/6(:
) (65جامع املسانيد والسنن.)388/5(:
) (66العلل ومعرفة الرجال من رواية ابنه عبد هللا)272/2(:؛العلل البن أيب حامت)456/5(:؛إكمال هتذيب
الكمال.)190/8( :

) (59مصنف ابن أيب شيبة،52/6(:ح.)29405
) (60العلل ومعرفة الرجال من رواية ابنه عبد هللا.)272/2(:
) (61يف"املنتقى من فوائده"( )2 / 257كما يف السلسلة الصحيحة لأللباين.)143/2(:

) (67أسد الغابة يف معرفة الصحابة.)376/3(:
) (68اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر.)160/5(:
) (69جامع املسانيد والسنن.)388/5(:
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وقد َّبين الدارقطني أن رواية ابن محيريز عن النبي صلى هللا عليه وسلم هي
رواية مرسلة ،وهذا حكم منه أن ابن محيريز املذكور ليس بصحابي(.)70

الفرع الثاني :تخريج حديث السهو من رواية محمد بن سيرين:
بعد تتبع طرق حديث السهو من رواية محمد بن سيرين وجدنا ما يربو عن
عشرة من الرواة يروونه عن محمد بن سيرين هم:

ولم نجد فيمن ترجم لعبد هللا بن محيريز الجمحي من وصفه بكونه صحابيا
إال العقيلي ،فنصوا على أنه تابعي( ،)71فمن ذلك :قال العجلي:عبد هللا بن
محيريز الجمحي:شامي ،ثقة ،من خيار الناس ،تابعي .وروى ابن عساكر بسنده
عن محمد بن سعد قال في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الشام عبد هللا
بن محيريز(.)72وروى بسنده عن صالح بن أحمد حدثني أبي قال عبد هللا بن
محيريز الجمحي شامي تابعي ثقة ( .)73وقال النووي في ترجمته( :عبد هللا بن
محيريز بن جنادة الجمحي املكي التابعي أبو محيريز...روى عنه أبو قالبة)(.)74
وذكره الذهبي في الطبقة الثانية من أئمة التابعين رحمهم هللا كالحسن البصري
ومجاهد(.)75
وبناء على ما سبق يتبين صحة ما تعقب به ُ
ابن عبد البر العقيلي في وصفه

السختياني(،)77

عون(،)78

األحول(،)79

وقرة بن
وعاصم
وعبد هللا بن
أيوب
خالد وهشام بن حسان( ،)80وسلمة بن علقمة( ،)81وقتادة بن دعامة(،)82
ويزيد بن إبراهيم( ،)83وسعيد بن عبد الرحمن ،وقرة بن خالد ،وهارون بن
إبراهيم(.)84
وكلهم رووه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وليس عن خرباق السلمي.
ُ
وروى الحديث عن محمد بن سيرين قتادة ،واختلف عليه:
فرواه عمرو بن الحارث ،عن قتادة عن محمد بن سيرين ،عن أبي هريرة،
بمتابعة من قدمنا ذكرهم.

لعبد هللا بكونه صحابيا ،فهو تابعي من خيار التابعين ،وينبني على ذلك أن
روايته لحديث (:إذا سألتم هللا فاسألوه ببطون أكفكم ) هي رواية مرسلة وهللا
أعلم.

ورواه سعيد بن بشير عن قتادة ،عن ابن سيرين ،عن الخرباق السلمي ،عن
النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولم يذكر أبا هريرة(.)85
ورواية سعيد بن بشير أخرجها الطبراني في"مسند الشاميين" ،وابن منده
في"معرفة الصحابة" وابن أبي عاصم في "اآلحاد واملثاني" ،وأبو نعيم في"معرفة
الصحابة" ،والدارقطني في"العلل" (.)86

املبحث الثاني :تعقبات ابن عبد البر على العقيلي في إبدال ص ابي ال ديث
بآخر.
املطلب األول :ذكر خرباق السلمي في حديث السهو من رواية محمد بن
سيرين.
الفرع األول :نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :قال سعيد بن بشير ،عن قتادة ،عن محمد بن سيرين،
عن خرباق السلمي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر فسلم من
ركعتين ،فقال له خرباق :أشككت أم قصرت الصالة يا رسول هللا؟ فقال(( :ما
شككت وال قصرت الصالة .وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:أصدق ذو
اليدين؟ قالوا :نعم .فصلى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس ثم
سلم)).هكذا ذكره العقيلي ،عن إبراهيم بن يوسف ،عن علي بن عثمان النفيلي،
عن محمد بن بكار ،عن سعيد بن بشير بإسناده.

مما سبق يتبين أن املحفوظ هو رواية محمد بن سيرين للحديث عن أبي
هريرة وليس عن الخرباق ،وأن رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن سيرين
عن الخرباق هي وهم ملخالفة كل من روى الحديث عن محمد بن سيرين.
وقد وافق َ
ابن عبد البر على توهيم رواية سعيد بن بشير عن قتادة السابق
ذكرها ابن األثير وابن كثير (.)87
ومما سبق يتبين أن الوهم في ذكر الخرباق في حديث السهو من رواية محمد
بن سيرين هو من سعيد بن بشير ال من العقيلي ،إال أنه يؤخذ عليه استشهاده
بالرواية وذكرها في كتابه دون التنبيه على الوهم الواقع فيها وهللا أعلم.
املطلب الثاني:ذكر عبد هللا بن عتبة في الص ابة:
الفرع األول:نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي ،ابن أخي عبد هللا بن
مسعود ،وذكره العقيلي في الصحابة فغلط ،وإنما هو تابعي من كبار التابعين
بالكوفة...،وذكره البخاري في التابعين ،وإنما ذكره العقيلي في الصحابة لحديث

قال أبو عمر :ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان ،عن ابن سيرين،
عن أبي هريرة ،ولم يذكروا خرباقا ،وإنما أحفظ ذكر الخرباق من حديث عمران
بن الحصين في قصة ذي اليدين قال :فقام رجل يقال له :الخرباق طويل
اليدين)(.)76

) (70العلل الواردة يف األحاديث النبوية)157/7(:؛أطراف الفرائد والغرائب.)22/5(:

) (80مسند البزار(.)191/17

) (71التاريخ الكبري ( ،)194-193/5الثقات للعجلي.)277/1(:رجال صحيح مسلم البن
منجويه.)390/1(:اتريخ دمشق البن عساكر.)10/33(:
) (72اتريخ دمشق البن عساكر.)10/33(:
) (73اتريخ دمشق البن عساكر)23/33(:
) (74هتذيب األمساء واللغات)278/1(:
) (75املعني يف طبقات احملدثني للذهيب.)39(:
) (76االستيعاب يف معرفة األصحاب.)458/2(:
) (77أخرجه البخاري يف"صحيحه":كتاب األذان،ابب هل أيخذ اإلمام إذا شك بقول الناس؟
(،144/1ح ،) 714ومسلم يف "صحيحه":كتاب املساجد ومواضع الصالة،ابب السهو يف الصالة والسجود
له ،403/1(،ح،)573وغريمها.

) (81صحيح ابن خزمية،)117/2(:شرح معاين اآلاثر)444/1(:
) (82صحيح ابن خزمية)117/2(:
) (83مستخرج أيب عوانة )511/1(:السنن الكربى للبيهقي.)488/2(:
) (84املعجم األوسط.)242/3(:
) (85العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين.)11/10(:
) (86اآلحاد واملثاين،101/3(:ح ،)1418مسند الشاميني ،42/4(:ح،)2683العلل الواردة يف األحاديث
النبوية للدارقطين ،)11/10(:معرفة الصحابة البن منده( :ص،539ح ،)2683معرفة الصحابة أليب نعيم/2(:
 ،) 1004وقد نقل ابن عبد الرب إخراج العقيلي للرواية يف كتابه الصحابة،ومل أجد الرواية يف كتاب الضعفاء للعقيلي
خالفا ملا ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة.)233/2( :
) (87أسد الغابة يف معرفة الصحابة،)162 /2(:جامع املسانيد والسنن البن كثري،)631 /2(:وينظر:العلل

) (78أخرجه البخاري يف"صحيحه":كتاب الصالة،ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه،103/1(،ح.)482
) (79مسند البزار( ،)256/17قال البزار( :وهذا احلديث ال نعلم رواه عن عاصم إال احملاريب) .وقد وثق احملاريب
غري واحد من النقاد منهم :ابن معني والنسائي .ينظر :هتذيب التهذيب.)256/6( :

الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين.)12/10(:
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حديجا ،وقال الدارقطني غلب عليه الوهم ،وقال ابن حبان :منكر الحديث كثير
الوهم على قلة روايته وقال البزار س يء الحفظ) (.)94

حدثه به محمد بن إسماعيل الصائغ ،عن سعيد بن منصور ،عن جزء بن
معاوية( )88أخي زهير بن معاوية ،عن أبي إسحاق السبيعي ،عن عبد هللا بن عتبة
بن مسعود ،قال :بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى النجاش ي نحوا من
ثمانين رجال ،منهم ابن مسعود ،وجعفر بن أبي طالب...،وساق الحديث .قال أبو
عمر :ولو صح هذا الحديث لثبتت به هجرة عبد هللا بن عتبة إلى أرض الحبشة،
ولكنه وهم وغلط ،والصحيح فيه أن أبا إسحاق رواه عن عبد هللا ابن عتبة،
عن ابن مسعود قال:بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى النجاش ي ،ونحن
نحو من ثمانين رجال منهم ابن مسعود ،وجعفر بن أبى طالب...وساق الحديث.
ولعل الوهم أن يكون دخل على من قال ذلك ملا في الحديث منهم ابن مسعود،
وليس يشكل عند أحد من أهل هذا الشأن أن عبد هللا بن عتبة ليس ممن أدرك
الهجرة إلى النجاش ي ،وال كان يومئذ مولودا ،وهللا أعلم ،ولكنه ولد في حياة النبي
صلى هللا عليه وسلم ،وأتى به فمسحه بيده ودعا له)(.)89

الفرع الثالث :أقوال العلماء في ذكر عبد هللا بن عتبة في الص ابة إثباتا
ونفيا:
اختلف العلماء في الصحبة لعبد هللا بن عتبة فمنهم من أثبتها له ومنهم من
نفاها عنه.
فعده من الصحابة :أبو القاسم البغوي ،والحاكم ،وأبو نعيم ،وابن األثير،
والذهبي ،والعالئي ،والصفدي ،وابن حجر(.)95
قال البغوي( :يقال:إنه كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن
خمس سنين أو ست سنين ،وكان عامال لعمر رض ي هللا عنه) ،وقال ابن األثير:
(قلت :قول أبي عمر :إن عمر بن الخطاب استعمل عبد هللا ،يدل على أن له
صحبة ،ألن عمر مات بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنحو ثالث عشرة
سنة ،فلو لم تكن له صحبة ،وكان كبيرا في حياة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلملم يستعمله عمر).

الفرع الثاني :تخريج حديث البعثة للنجاش ي من طريق عبد هللا بن عتبة.
أخرجه أبو داود الطيالس ي ،وسعيد بن منصور ،وأحمد ،والحاكم،
والبيهقي ،كلهم من طريق حديج بن معاوية ،عن أبي إسحاق ،عن عبد هللا بن
عتبة ،عن عبد هللا بن مسعود مرفوعا(.)90

وعده من التابعين :العجلي ،وابن حبان ،والدارقطني ،وابن عبد البر ،وابن
خلفون( .)96وقال البخاري في ترجمته :سمع عمر ولم يزد على ذلك ،ولو سمع من
النبي صلى هللا عليه وسلم لبين البخاري ذلك ،ولهذا أكثر الذين نقلوا كالم
البخاري فيه قالوا ذكره في التابعين(.)97

وخالفهم سعيد بن منصور فرواه عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن
عبد هللا بن عتبة عن النبي صلى هللا عليه وسلم .كما ساقه ابن عبد البر
في"االستيعاب" ( .)91ولم نجده في "سنن سعيد ابن منصور" وال في غيره من كتب
الحديث بهذا النسق.
وقد بين ُ
ابن عبد البر خطأ هذه الرواية فقال( :ولو صح هذا الحديث لثبتت

أدلة العقيلي والعلماء الذين أثبتوا الص بة لعبد هللا بن عتبة:
 .1ما رواه العقيلي بسنده عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي،
عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،قال :بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إلى النجاش ي نحوا من ثمانين رجال...الحديث.

به هجرة عبد هللا بن عتبة إلى أرض الحبشة ،ولكنه وهم وغلط ،والصحيح فيه
أن أبا إسحاق رواه عن عبد هللا ابن عتبة ،عن ابن مسعود...ثم قال :وليس
يشكل عند أحد من أهل هذا الشأن أن عبد هللا بن عتبة ليس ممن أدرك الهجرة
إلى النجاش ي ،وال كان يومئذ مولودا ،وهللا أعلم) (.)92

وقد سبق أن بينا عدم ثبوته ففي إسناده إسقاط لذكر عبد هللا بن مسعود
بين عبد هللا بن عتبة والنبي صلى هللا عليه وسلم (.)98

ووافقه على ذلك ابن حجر فقال( :وقد وهم حديج فيه ،والصواب أنه من
رواية عبد هللا عن عمه عبد هللا بن مسعود ،وقد سبق ابن عبد البر لرد ذلك في
االستيعاب)(.)93

 .2أن النبي صلى هللا عليه وسلم أجلسه في حجره ودعا له بالبركة وعمره
خمس أو ست سنين وأنه عقل ذلك ،وذلك ملا رواه أبو نعيم بسنده عن
أبي حمزة بن عبد هللا ،يقول :سألت أبي "عبد هللا بن عتبة بن مسعود":
أي ش يء تذكر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال :أذكر أنه
أخذني ،وأنا خماس ي أو سداس ي فأجلسني في حجره وغسل رأسه بيدي
ودعا لي وذريتي من بعدي بالبركة(.)99

وحديج سبب الوهم في الرواية تكلم فيه النقاد؛ فقال ابن حجر( :قال أحمد
ال أعلم إال خيرا ،وقال ابن معين ليس بش يء ،وقال أبو حاتم محله الصدق
وليس مثل أخيه ،في بعض حديثه ضعف يكتب حديثه .وقال البخاري يتكلمون
في بعض حديثه ،وقال النسائي ضعيف ،وقال النسائي ليس بالقوي ،وقال ابن
سعد :كان ضعيفا في الحديث ،وقال اآلجري عن أبي داود كان زهير ال يرض ى

وقد اختلف العلماء في إثبات الصحبة ملن ولد في عهد النبي صلى هللا عليه
وسلم ولم يكن مميزا .أما عبد هللا بن عتبة فقد أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم

) (88هكذا جاء مسمى يف"االستيعاب" ابسم جزء بن معاوية،وجاء مسمى ابسم "حديج" ويف بعضها "خديج"
يف كتب احلديث اليت خرجت الرواية،ويف كتب الصحابة اليت نقل مصنفوها كالم ابن عبد الرب ،فلعله جاء مصحفا
يف "االستيعاب".
) (89االستيعاب يف معرفة األصحاب.)946-945/3(:
) (90مسند أيب داود الطيالسي،)270/1(:سنن سعيد بن منصور،)227/2(:مسند اإلمام
أمحد،)408/7(:املستدرك على الصحيحني،)679/2(:السنن الكربى للبيهقي.)508/2(:
) (91االستيعاب مبعرفة األصحاب.)946-945/3(:

) (95معجم الصحابة للبغوي،)257/4(:املستدرك( ،)289 /3معرفة الصحابة ،)1736/3(:أسد
الغابة،)306/3(:اتريخ اإلسالم ،)842/2(:جامع التحصيل )214(:وقد عده العالئي من صغار الصحابة
وحكم على حديثه ابإلرسال .الوايف ابلوفيات،)163/17(:اإلصابة يف متييز الصحابة.)143/4(:
) (96الثقات للعجلي ،)268/1(:الثقات البن حبان ،)18-17/5(:ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن
صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم للدارقطين،)196/1(:االستيعاب يف معرفة األصحاب-945/3(:
،)946إكمال هتذيب الكمال.)52/8( :
) (97ينظر :االستيعاب مبعرفة األصحاب ،)945/3( :أسد الغابة،)306/3(:جامع التحصيل

) (92االستيعاب مبعرفة األصحاب.)946-945/3(:
) (93هتذيب التهذيب.)311/5(:
) (94هتذيب التهذيب.)218/2(:

للعالئي،)214(:اإلصابة يف متييز الصحابة.)143/4(:
) (98معرفة األصحاب أليب نعيم.)1736/3(:
) (99معرفة األصحاب أليب نعيم.)1736/3(:

31

حسام خالد محمد السقار ،خالد محمد محمود الشرمان

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 41-23 ،)1

ثم يحرمن.كذلك جعل العقيلي هذا الحديث ألميمة بنت النجار األنصارية ،وأنا
أظنه ألميمة بنت رقيقة ،بدليل حديث حجاج عن ابن جريح عن حكيمة بنت
أميمة بنت رقيقة ،عن أمها ،قالت:كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدح
من عيدان يبول فيه.ذكره أبو داود ،عن محمد بن عيس ى ،عن حجاج)(.)106

مميزا ،وعقل ما فعله له من وضعه في حجره ومسحه على رأسه ودعاءه له
بالبركة.
إال أن بعض العلماء نفى أن يكون له رواية ثابتة عن النبي صلى هللا عليه
وسلم ،فأثبت له اإلدراك دون الرواية ،فعده من صغار الصحابة وحكم على
حديثه باإلرسال(.)100

الفرع الثاني :تخريج ال ديث« أن أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم كان
لهن عصائب فيها الورس والزعفران »...ال ديث

 .3ما أخرجه النسائي بسنده عن معاوية بن عبد هللا بن جعفر حدثه ،أن
عبد هللا بن عتبة بن مسعود حدثه«،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قرأ في صالة املغرب بحم الدخان»(.)101

الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في"اآلحاد واملثاني" فقال :ثنا حجاج ,عن ابن
جريج ,قال :حدثتني حكيمة ,عن أمها ,أن أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم...
الحديث.

وفي هذا الحديث يروي عبد هللا بن عتبة فعل النبي صلى هللا عليه وسلم
مباشرة بدون واسطة مما يدل على صحبته ،إال أنه لم يصرح بالسماع ،وقد
حكم غير واحد من أهل العلم على هذه الرواية باإلرسال منهم :التبريزي،
والبوصيري ،وعلي القاري ،واملباركفوري(.)102

وقد ذكر ابن أبي عاصم الحديث ضمن مرويات عنون لهن بقوله :أميمة,
غير منسوبة ال ندري من هي(.)107
وأخرجه ابن سعد في"الطبقات الكبرى" فقال:أخبرنا حجاج بن محمد
والضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال :أخبرتني حكيمة بنت أبي حكيم عن أمها
أميمة بنت النجار...الحديث(.)108

 .4روى ابن سعد أن عمر بن الخطاب استعمل عبد هللا بن عتبة على
السوق( ،)103وهذا يدل على أن له صحبة ،ألن عمر مات بعد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بنحو ثالث عشرة سنة ،فلو لم تكن له صحبة،
وكان كبيرا في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يستعمله عمر،
فاستعمال عمر له يدل على أنه أدرك من زمن النبي صلى هللا عليه
وسلم سنين ،وهللا أعلم(.)104

وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني اآلثار" فقال:وحدثنا ابن مرزوق ,قال:ثنا
أبو عاصم ,عن ابن جريج ,قال :أخبرتني حكيمة -قال أبو عاصم ابنة أبي حكيم-
عن أمها ابنة النجار(.)109
وأخرجه الطبراني في"املعجم الكبير" فقال:حدثنا عبد هللا بن أحمد بن
حنبل،حدثني أبي ،ثنا حجاج بن محمد،عن ابن جريج ،قال:أخبرتني حكيمة،
عن أمها أميمة...،الحديث.

وبعد عرض أقوال العلماء يترجح لنا قول من قال بإثبات الصحبة لعبد هللا
بن عتبة ،وصحة ما ذهب إليه العقيلي من إثبات الصحبة له،إال أنه يؤخذ عليه
االحتجاج بحديث البعثة إلى النجاش ي من رواية عبد هللا بن عتبة عن النبي صلى
هللا عليه وسلم بدون واسطة ،ألن املحفوظ هو روايته للحديث عن عمه عبد
هللا بن مسعود عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،إال أن الحافظ ابن حجر قد
خالف ابن عبد البر في ذكر مستند العقيلي في إثبات الصحبة لعبد هللا بن عتبة،
فذكر أن مستنده هو استعمال عمر له على السوق ،وليس رواية عبد هللا بن
عتبة لحديث البعثة إلى النجاش ي ،ولذلك ملا أوضح ابن حجر هذا الدليل
قال(:فكأن هذا عمدة العقيلي في ذكره في الصحابة)(.)105

وقد ذكر الطبراني الحديث ضمن مرويات عنون لهن بقوله:أميمة بنت رقيقة
بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف(.)110
وأخرجه الدارقطني في"املؤتلف واملختلف" فقال( :حدثنا عبد امللك بن أحمد
الزيات,حدثنا حفص بن عمرو الربالي ,حدثنا يحيى بن سعيد القطان,عن ابن
جريج ,عن حكيمة بنت أبي حكيم,عن أميمة بنت أبي النجار)(.)111
قال ابن حجر( :ذكرها العقيلي في الصحابة ،وأخرج لها من طريق ابن
جريج...قال أبو عمر :أظن هذا الحديث ألميمة بنت رقيقة راوية حديث القدح
من عيدان .قلت :وهو بعيد ،وقد ذكرها ابن سعد في النسوة الالتي روين عن
أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولم يروين عنه ،وساق هذا الحديث من طريق
ابن جريج)(.)112

املبحث الثالث :تعقبات ابن عبد البر على العقيلي في تعيين ص ابي
ال ديث أو في بيان نسبه.
املطلب األول :تعيين أميمة الراوية ل ديث«:أن أزواج النبي صلى هللا عليه
وسلم كان لهن عصائب فيها الورس والزعفران».

ونقل ابن األثير تعقب ابن عبد البر على العقيلي واكتفى بذكر كالمه ولم
يعلق بش يء(.)113

الفرع األول:نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :أميمة بنت النجار األنصارية ،حديثها عند ابن جريج ،عن
حكيمة بنت أبي حكيم ،عن أمها أميمة -أن أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم كان
لهن عصائب فيها الورس والزعفران فيغطين بها أسافل رءوسهن قبل أن يحرمن

ومن خالل تخريج الحديث يتبين صحة ما قاله العقيلي أن أميمة هي بنت
النجار األنصارية ،وليست بنت رقيقة كما قال ابن عبد البر ،فكل الروايات التي

) (100ينظر:جامع التحصيل للعالئي)214(:
) (101سنن النسائي:كتاب االفتتاح،ابب القراءة يف املغرب حبم الدخان.)169/2(،
) (102مشكاة املصابيح،)274/1(:إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة،)174/2(:مرقاة املفاتيح شرح
مشكاة املصابيح،)707/2( :مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح.)181/3(:
) (103الطبقات الكربى البن سعد.)44/5(:

) (107اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم.)122-121/6(:
) (108الطبقات الكربى.)351/8(:
) (109شرح معاين اآلاثر.)131/2(:
) (110املعجم الكبري للطرباين.)189/24(:
) (111املؤتلف واملختلف.)2228/4(:

) (104ينظر:هتذيب األمساء واللغات للنووي،)278/1(:اإلصابة يف متييز الصحابة.)143/4(:
) (105اإلصابة يف متييز الصحابة.)143/4(:
) (106االستيعاب مبعرفة األصحاب.)1791/4(:

) (112اإلصابة يف متييز الصحابة.)35/8(:
) (113أسد الغابة يف معرفة الصحابة.)28/7(:
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وإسناد الحديث فيه رواة ُت ِّكلم فيهم؛ فعبد العزيز الدراوردي سئل عنه أحمد
بن حنبل فقال:كان معروفا بالطلب ،وإذا حدث من كتابه فهو صحيح ،وإذا
عبد
حدث من كتب الناس وهم ،كان يقرأ من كتبهم فيخطئ ،وربما قلب
هللا العمرى يرويه عن عبيد هللا بن عمر( ،)123وقال أبو زرعة :س يء الحفظ ربما
حدث من حفظه الش يء فيخطيء(.)124

بينت نسب أميمية إنما نسبتها للنجار األنصارية ،والذين قالوا بنسبتها لرقيقة
ليس معهم في ذلك دليل يدل عليه ،وهللا أعلم.
املطلب الثاني :تعيين الص ابية سبيعة الراوية ل ديث«:من استطاع منكم
أن يموت باملدينة فليمت».
الفرع األول:نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :سبيعة بنت الحارث األسلمية وكانت امرأة سعد بن
خولة ،فتوفي عنها بمكة ،فقال لها أبو السنابل بن بعكك :إن أجلك أربعة أشهر
وعشر ،وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال قيل:خمس وعشرون ليلة،
وقيل:أقل من ذلك ،فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت إلى النبي صلى هللا عليه
وسلم ،فأخبرته ،فقال لها:قد حللت فانكحي من شئت.وبعضهم يروي إذا أتاك
من ترضين فتزوجي .روى عنها فقهاء أهل املدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين
حديثها هذا .وروى عنها عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
((من استطاع منكم أن يموت باملدينة فليمت ،فإنه ال يموت بها أحد إال كنت
له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)) .وزعم العقيلي أن سبيعة التي روى عنها عبد
هللا بن عمر هي غير األولى ،وال يصح ذلك عندي)(.)114

قال الذهبي( :هذا حديث صالح اإلسناد غريب .وعبد هللا بن عكرمة مدني
من بني مخزوم ،روى عنه ،أيضا فليح بن سليمان ،ما به بأس) (.)125
قلت:ومما يؤكد أن املحفوظ هو عن الصميتية ال عن سبيعة؛ أن من ترجم
لسبيعة لم يذكروا ابن عمر من الرواة فيمن روى عنها( ،)126ولهذا قال ابن حجر:
َّ
ويروي عن سبيعة أيضا عبد َّللا بن عمر على خلف فيه(.)127
ثم إن الحديث يرويه عبد هللا بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بدون
واسطة ،فصورة هذه الرواية مع ما سبق بيانه يدل على أن رواية عبد هللا بن
عمر عن سبيعة ليست بمحفوظة ،وهللا أعلم.
الفرع الثالث:موقف العلماء من تعقب ابن عبد البرللعقيلي:
أوال نقل غير واحد من العلماء تعقب ابن عبد البر للعقيلي ولم يتعقبوه
بش يء منهم ابن األثير ،واملزي ،والصفدي ،وابن كثير(.)128

الفرع الثاني :تخريج حديث سبيعة األسلمية مرفوعا «:من استطاع منكم أن
يموت باملدينة فليمت.»...
أخرجه ابن أبي عاصم في"اآلحاد واملثاني"( ،)115وأبو يعلى في"املسند
الكبير"( ،)116والطبراني في"املعجم الكبير"( ،)117وابن أبي خيثمة في"التاريخ
الكبير"( ،)118وأبو نعيم في"تاريخ أصبهان" وفي"معرفة الصحابة"( ،)119والبيهقي
في "شعب اإليمان"( .)120كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي ،عن أسامة بن
زيد،عن عكرمة ،عن عبد هللا بن عبد هللا ،عن أبيه عبد هللا بن عمر ،عن
سبيعة األسلمية ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم به.

وأما ابن حجر فترجم في "اإلصابة" لصحابيتين باسم سبيعة األسلمية؛ األولى
هي سبيعة بنت الحارث األسلمية والثانية:هي سبيعة األسلمية ( ،)129ونقل كالم
ابن عبد البر في تعقبه للعقيلي تحت الترجمة الثانية ،ونقل كالما البن فتحون
يخالف كالم ابن عبد البر ،وبعدها لم يرجح أحد القولين( . )130أما كالمه في"فتح
الباري" فيدل أنه يرى أن سبيعة األسلمية التي أسلمت وهاجرت في فترة الهدنة
هي زوجة سعد بن خولة ،وأنها بنت الحارث(.)131

وقد أخرج الحديث كل من ابن أبي عاصم والطبراني وأبو نعيم ضمن مرويات
سبيعة بنت الحارث األسلمية .فهو مصير منهم أن الحديث من روايتها ال من
رواية سبيعة أخرى .وقد ترجم أبو نعيم لصحابية أخرى بعدها باسم سبيعة
القرشية.

ثانيا:انتصر ابن فتحون للعقيلي ،فقال :ذكر الفاكهي أن سبيعة بنت
الحارث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية إثر العقد وطي الكتاب ،ولم
تخف ،فنزلت آية االمتحان ،فامتحنها النبي صلى هللا عليه وسلم ،ورد على زوجها
مهر مثلها وتزوجها عمر .قال ابن فتحون :فابن عمر إنما يروي عن سبيعة -يعني
َّ
امرأة أبيه -قال :ويؤيد ذلك أن هبة َّللا في الناسخ واملنسوخ ذكر أن النبي صلى
هللا عليه وسلم ملا انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت الحارث امرأة من
قريش ،فبان أنها غير األسلمية(.)132

وقد حكم البيهقي على هذه الرواية بالخطأ ،فقال(:ورواه الدراوردي ،عن
أسامة بن زيد ،عن عبد هللا بن عكرمة ،عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر بن
الخطاب،عن أبيه ،غير أنه قال:عن سبيعة األسلمية ،وهو خطأ إنما هو عن
صميتة)(.)121

استدل ابن فتحون برواية هجرة سبيعة بنت الحارث وزواج عمر منها أنها
غير سبيعة بنت الحارث األسلمية زوج سعد بن خولة .واستدالله فيه نظر من
وجوه:

وتبعه على ذلك ابن حجر فقال(:هذا حديث معروف من هذا الوجه ،لكن
عن صميتة الليثية بدل سبيعة األسلمية أخرجه النسائي)(.)122

) (114االستيعاب مبعرفة األصحاب)1859/4(:
) (115اآلحاد واملثاين.)65/6(:
) (116كما يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية.)146/7(:
) (117املعجم الكبري.)294/24(:
) (118التاريخ الكبري البن أيب خيثمة.)59/2(:
) (119اتريخ أصبهان،)65/2(:معرفة الصحابة.)3349/6(:
) (120شعب اإلميان.)63/6(:
) (121شعب اإلميان.)63/6(:وانظر:الرتغيب والرتهيب.)146/2(:فقد نقل املنذري كالم البيهقي وأقره إذ مل

) (124هتذيب التهذيب.)354/6(:
) (125معجم الشيوخ الكبري.)308/2(:
) (126ينظر:رجال صحيح مسلم البن منجويه،)38/2(:معرفة الصحابة أليب نعيم.)3349/6(:
) (127اإلصابة.)172/8(:
) (128أسد الغابة البن األثري.)138/7(:هتذيب الكمال للمزي،)194/35(:الوايف ابلوفيات
للصفدي،)72/15(:التكميل يف اجلرح والتعديل البن كثري.)253/4(:
) (129ينظر :اإلصابة،172 ،171/8( :ت ،11277ت.)11281
) (130ينظر:اإلصابة يف متييز الصحابة.)173-172/8(:

يتعقبه بشيء.
) (122املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية.)146/7(:
) (123اجلرح والتعديل البن أيب حامت.)396-395/5(:

) (131ينظر:فتح الباري.)420-419/9(:
) (132اإلصابة يف متييز الصحابة.)173-172/8(:
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األول:كل من ذكر رواية إسالم سبيعة وهجرتها لم يذكروا زواج عمر منها(،)133
بل إن الفاكهي الذي نقل ابن فتحون عنه ذلك،لم يذكر ذلك؛ وهذا نص
كالمه ،قال(:حدثنا حسن بن حسين األزدي ،عن رجلين ،عن ابن الكلبي ،عن
أبيه ،عن أبي صالح ،عن ابن عباس رض ي هللا عنهما في قوله تعالى:

أوالَ :و ِّه َم ابن األثير في ترجمته لسعد بن خولة في قوله فيه أنه لم ُي َع ِّقب،
واملعروف أن سبيعة ملا توفي عنها سعد كانت حامال منه(.)137
ثانياَ :و ِّه َم ابن عبد البر في قوله أن أبا البداح توفي عن سبيعة ملا خطبها أبو
السنابل ،واملعروف أن الذي توفي عنها هو سعد بن خولة.

الفتح []10

وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة"سبيعة بنت الحارث األسلمية" أن اسم
زوجها الذي مات عنها قبل أن تضع حملها هو"سعد بن خولة" وكذلك في ترجمته
لسعد بن خولة ذكر أنه زوج سبيعة األسلمية ،ولم يذكر خالفا في اسم زوجها،
إال أنه ملا ترجم ألبي البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن العجالن البلوي
قال":وهو الذي توفي عن سبيعة األسلمية .إذ خطبها أبو السنابل بن بعكك،
ذكره ابن جريج وغيره"(.)138

إلى آخر اآلية نزلت يوم الحديبية وهي بيعة الرضوان .قال :وأول من بايعه صلى
هللا عليه وسلم يومئذ سنان بن أبي سنان األسدي .قال ابن عباس رض ي هللا
عنهما :في قوله تعالى

املمتحنة []10

[املمتحنة ]10 :نزلت في سبيعة بنت الحارث يوم الحديبية حلت مهاجرة،
وزوجها اسمه مسافر بن أسلم)(.)134

قال ابن األثير( :قول أبي عمر :أبو البداح هو الذي توفي عن سبيعة األسلمية
وهم منه ،فإن سبيعة توفي عنها زوجها سعد بن خولة ،وقد ذكره أبو عمر وابن
منده في ترجمة سبيعة كذلك ،وإنما كان أبو البداح زوج جميل بنت يسار ،أخت
معقل بن يسار)(.)139

ثانيا :الرواية ال يصح إسنادها؛ ففيها مبهمان (عن رجلين) وفي إسنادها
الكلبي ،محمد بن السائب ترك املحدثون حديثه لكذبه(.)135
ثالثا :على فرض صحة الرواية مع نفي صحة زواج عمر منها ،فيمكن أن تكون
قد تزوجت قبل اإلسالم ثم هاجرت َّ
ورد النبي صلى هللا عليه وسلم زوجها وأعطاه
مهرها ،ثم تزوجها سعد بن خولة ورجعت معه ملكة ،ثم توفي عنها في حجة
الوداع ،قال ابن حجر(:وذكر ابن الطالع في أحكامه أن سبيعة األسلمية
هاجرت ،فأقبل زوجها في طلبها ،فنزلت اآلية،فرد على زوجها مهرها والذي أنفق
عليها ولم يردها.واستشكل هذا بما في الصحيح أن سبيعة األسلمية مات عنها
سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا في حجة الوداع ،فإنه دال على أنها تقدمت
هجرتها وهجرة زوجها ،ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما تزوجها بعد
أن هاجرت ،ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم
يومئذ)(.)136

املطلب الثالث :تعيين الص ابية فاطمة ابنة الوليد الراوية ل ديث اإلزار.
الفرع األول :نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :فاطمة ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن
عبد مناف.كانت زوج سالم مولى أبي حذيفة ،زوجها منه أبو حذيفة بن عتبة بن
ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف(.)140قال ابن شهاب:كانت ابنة أخيه ،وكانت
من املهاجرات األول .قال :فهي يومئذ من أفضل أيامى قريش ،ثم تزوجها بعده
الحارث بن هشام فيما ذكر إسحاق بن أبي فروة ،وليس ممن يحتج به ،هكذا
ذكر العقيلي في نسبها .وذكر في ذلك حديث إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة،
عن إبراهيم ابن العباس بن الحارث ،عن أبي بكر بن الحارث ،عن فاطمة بنت
الوليد أم أبي بكر-أنها كانت في الشام تلبس الجباب من ثياب الخز ،ثم تأتزر،
فقيل لها :أما يغنيك هذا عن اإلزار؟ فقالت :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يأمر باإلزار .وهذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان ،قال :حدثنا
قاسم بن أصبغ ،حدثنا أحمد بن زهير ،حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان،
حدثنا عبد السالم بن حرب ،عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة .ولم ينسبها
ابن أبي خيثمة ،ونسبها العقيلي ،وغيره يخالفه فيها فيقول :هي فاطمة بنت
الوليد ابن املغيرة املخزومي)(.)141

رابعا :إذا رجحنا قول العقيلي في أن الراوية لحديث من استطاع منكم أن
يموت في املدينة هي سبيعة بنت الحارث غير زوج سعد بن خولة ،فأين ترجمتها
في كتب الصحابة؟ وما هي أخبارها؟ وما هي روايتها في كتب الحديث؟ فعدم توافر
ذلك كله مشعر بتوهيم من َّ
فرق فجعلهما اثنتين.
وبعد عرض هذه األقوال يترجح لنا قول ابن عبد البر في تعقبه للعقيلي أن
املذكورة في إسناد حديث من استطاع منكم أن يموت في املدينة فليفعل هي
سبيعة بنت الحارث األسلمية التي مات عنها سعد بن خولة ال غيرها ،وسعد هو
الذي جاء فيه الحديث(( :اللهم أمض ألصحابي هجرتهم ،وال تردهم على
أعقابهم ،لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)).
والذي يتضمن كراهة املوت في البلد التي هاجر منها ،فلعل هذا هو سبب سماع
سبيعة لهذا الحديث من النبي صلى هللا عليه وسلم فهو مشعر بأنها هي زوجة
سعد ال غيره ،وسعد قد مات بعد فتح مكة في حجة الوداع أي بعد انقطاع
الهجرة ،فبقي الترغيب في املوت في املدينة .وهللا أعلم.

الفرع الثاني :تخريج حديث فاطمة بنت الوليد قالت :سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يأمرباإلزار.
أخرجه ابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير" ،وابن األعرابي في"معجمه"،
والطبراني في"املعجم الكبير" ،وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ،كلهم من طريق
عبد السالم بن حرب ،عن إسحاق بن عبد هللا ،عن إبراهيم بن العباس بن
الحارث ،عن أبي بكر بن الحارث ،عن فاطمة بنت الوليد ،أنها كانت بالشام

ويترتب على القول بأن سبيعة األسلمية واحدة ال اثنتين اآلتي:

) (133ينظر:أقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للطالعي.)56-55(:زاد املسري يف علم
التفسري.) 271/4(:ذكرها فالن وفالن...ومل جند يف كل تراجم الصحابيات الاليت امسهن سبيعة أن عمر قد
تزوجها،ومل جند أيضا يف ترمجة عمر بن اخلطاب أنه قد تزوج امرأة امسها سبيعة.

) (137ينظر أسد الغابة.)427/2(:
) (138االستيعاب يف معرفة الصحاب البن عبد الرب.)1608/4(:
) (139أسد الغابة.)24/6(:

) (134أخبار مكة للفاكهي.)42/5(:
) (135ينظر كالم النقاد فيه يف :هتذيب التهذيب البن حجر.)180-178/9(:
) (136فتح الباري.)420-419/9(:وينظر:أقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للطالعي.)56-55(:

) (140وقع خالف يف اسم الصحابية اليت تزوجها سامل؛فقيل هند بنت الوليد وقيل فاطمة بنت الوليد،وقد بني
ذلك ابن امللقن يف"التوضيح لشرح اجلامع الصحيح".)88/21(:
) (141االستيعاب يف معرفة األصحاب.)1902-1901/4(:
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تلبس الثياب من ثياب الخز ،ثم تأتزر فقيل لها :أما يغنيك هذا عن اإلزار فقالت:
إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم«:يأمر باإلزار»(.)142

أوال :تكنية فاطمة بنت الوليد الراوية لحديث اإلزار بأم أبي بكر وهذه كنية
املخزومية ال األخرى.

ولم يأت في رواياتهم نسبتها فجاء اسمها في كل هذه املصادر باسم فاطمة
بنت الوليد ،وجاء في تاريخ ابن أبي خيثمة ومعجم ابن األعرابي تكنيتها بأم أبي
بكر .والحديث مداره على إسحاق بن أبي فروة وهو متروك؛ قال ابن سعد" :كان
كثير الحديث يروي أحاديث منكرة ال يحتجون بحديثه ،وقال البخاري" :تركوه",
وقال أحمد" :ال تحل عندي الرواية عنه"(.)143

ثانيا :روى الحديث عن فاطمة بنت الوليد أبو بكر بن الحارث وهو الذي
يروي عن فاطمة املخزومية ال عن األخرى.
ثالثا:اعتمد العقيلي على رواية إسحاق بن أبي فروة في تعيين فاطمة الراوية
لحديث اإلزار بأنها فاطمة بنت الوليد بن عتبة ،وإسحاق ممن ال يحتج به ()149

وال يصح ما قال.

ََََ
املطلب الرابع :تعيين الص ابية أم قيس الراوية ل ديث (:أنتز َاو ُر إذا
متنا).

الفرع الثالث :موقف العلماء من تعقب ابن عبد البرللعقيلي:
 .1عقد أبو نعيم ترجمتين :األولى لفاطمة بنت الوليد ،وقال :ذكرها
سليمان بن أحمد ثم أخرج حديث اإلزار .والترجمة الثانية لفاطمة بنت
الوليد بن عتبة بن ربيعة ،ولم يذكر حديث اإلزار في مروياتها ،وهذا يدل
على أنه ال يرى أن فاطمة الراوية لحديث اإلزار هي بنت الوليد بن
عتبة(.)144

الفرع األول :نص كالم ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر( :أم قيس بنت محصن بن حرثان األسدية ،أخت عكاشة
بنت محصن ،أسلمت بمكة قديما ،وبايعت النبي صلى هللا عليه وسلم،
وهاجرت إلى املدينة .روى عنها من الصحابة وابصة بن معبد ،وروى عنها عبيد
هللا بن عبد هللا ،ونافع مولى حمنة بنت شجاع ،وزعم العقيلي في حديث ذكره-
عن محمد بن عمرو بن خالد ،عن أبيه ،عن ابن لهيعة ،عن أبي األسود ،عن درة
بنت معاذ -أنها أخبرته عن أم قيس أنها سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َََ
أنت َز َاو ُر إذا متنا يزور بعضنا بعضا؟ قال(( :يكون النسم طائرا يعلق بالجنة ،حتى
إذا كان يوم القيامة دخل كل نفس في جثتها)) .قال العقيلي :أم قيس هذه
أنصارية ،وليست بنت محصن .قال أبو عمر :وقد قيل إن التي روت هذا
الحديث أم هانئ األنصارية ،ذكر ذلك ابن أبي خيثمة ،وغيره ،وسنذكرها إن
شاء هللا تعالى)(.)150

 .2ذكر ابن عساكر أن فاطمة بنت الوليد بن املغيرة بن عبد هللا بن عمر
بن مخزوم أخت خالد بن الوليد كانت مع زوجها الحارث بن هشام يوم
أحد قبل أن تسلم ،ثم أسلمت ولها صحبة ،روت عن النبي صلى هللا
عليه وسلم حديثا واحدا .ثم ذكر حديث األمر باإلزار(.)145
 .3وافق ابن األثير ابن عبد البر في تعقبه على العقيلي فنقل كالمه
ووافقه،إال أنه اعترض عليه أنه ذكر ذلك في ترجمة فاطمة بنت الوليد
بن عتبة ،وكان ينبغي أن يذكر ذلك في ترجمة فاطمة بنت الوليد بن
املغيرة(.)146

وقال في موضع آخر من كتابه( :أم هانئ األنصارية ،امرأة من األنصار ،ال
أقف على نسبها فيهم ،حديثها عند ابن لهيعة .وقد اختلف عليه في اسمها ،فقيل:
أم قيس وقيل أم هانئ ،وهللا أعلم بالصواب .حدثنا عبد الوارث بن سفيان،
قال:حدثنا قاسم بن أصبغ ،قال :حدثنا أحمد بن زهير ،قال :حدثنا أبي،
قال:حدثنا الحسن بن موس ى ،قال :حدثنا عبد هللا بن لهيعة ،قال :حدثنا أبو
األسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل -أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم
هانئ األنصارية أنها سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنتزاور إذا متنا ،ويرى
بعضنا بعضا ،فقال(( :يكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة
دخلت كل نفس جسدها))(.)151

ومما استدل به ابن األثير على أن الراوية لحديث اإلزار هي فاطمة بنت الوليد
بن املغيرة أن الذي يروي عنها الحديث هو أبو بكر بن الحارث وهو الذي يروي
عنها وال يروي األخرى ،فقال( :ولكن أبو بكر ابن عبد الرحمن يروي عن
املخزومية ،فقد جعلنا عالمتها ترجمتها وهللا أعلم)(.)147
وقال ابن األثير( :وأما ابن منده ،وأبو نعيم فرويا هذا الحديث عن أبي بكر
بن عبد الرحمن ،وجعاله في ترجمة فاطمة بنت الوليد القرشية ،ولم ينسبها أكثر
من هذا وكالهما قرشيتان).
 .4وذهب ابن حجر إلى أن الراوية لحديث اإلزار هي فاطمة بنت الوليد بن
املغيرة ،وذلك أنه ورد في تكنيتها بأم أبي بكر في حديث اإلزار ،وأبو بكر
يعني ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فهي أم أبيه ،وهي جدة أبي
بكر .وكثيرا ما يقول َّ
النسابون للجد والجدة :أب وأم(.)148

الفرع الثاني :تخريج حديث(:أنتزاورإذا متنا ،ويرى بعضنا بعضا؟).
أخرجه ابن سعد في"الطبقات الكبرى" ،وأحمد في"املسند" ،وابن أبي خيثمة
في"التاريخ الكبير" ،والطبراني في "املعجم الكبير" ،وأبو نعيم في"الحلية" و"معرفة
الصحابة"؛ كلهم من طريق الحسن بن موس ى ،عن ابن لهيعة ،حدثني أبو
األسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ،أنه سمع درة بنت معاذ ،تحدث عن أم

وبعد عرض املسألة ونقل أقوال العلماء فيها يتبين صحة تعقب ابن عبد البر
للعقيلي في أن فاطمة بنت الوليد الراوي لحديث اإلزار هي املخزومية أخت خالد
بن الوليد وليست فاطمة بنت الوليد بن عتبة ،واألدلة على ذلك:

) (142التاريخ الكبري البن أيب خيثمة،)848/2(:معجم ابن األعرايب،)848/2(:املعجم الكبري
للطرباين ،)362/24(:معرفة الصحابة أليب نعيم.)3410/6(:
) (143ينظر :هتذيب التهذيب.)240/1(:

) (147أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري.)226/7(:
) (148ينظر:أسد الغابة ،)226/7( :واإلصابة.)278/8(:
) (149قال ابن سعد" :كان كثري احلديث يروي أحاديث منكرة ال حيتجون حبديثه،وقال البخاري" :تركوه" ,وقال

) (144ينظر:معرفة الصحابة أليب نعيم.)3413 ،3410/6(:
) (145اتريخ دمشق البن عساكر.)43-42/70(:
) (146ينظر:أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري.)226/7(:

أمحد" :ال حتل عندي الرواية عنه" .ينظر:هتذيب التهذيب.)240/1(:
) (150االستيعاب يف معرفة األصحاب)1951/4(:
) (151االستيعاب يف معرفة األصحاب)1964/4(:
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ُ
وقد وقع في نسبه عند اإلمام أحمد بأنه (خ َز ِّاع ِّي)( ،)159وذكره مسلم في
ْ
ْ
باأل ْن َ
ص ِّاري(ِّ .)160وذك ُر
الطبقة األولى من الصحابة املكيين .ونسبه ابن حبان
اإلمام مسلم له في جملة الصحابة املكيين فألنه سكن مكة ثم املدينة ،وقد نص
غير واحد من أهل العلم أنه أقام في مكة ،منهم :ابن األثير ،والصفدي ،وابن
حجر(.)161

هانئ األنصارية ،أنها سألت النبي صلى هللا عليه وسلم أنتزاور إذا متنا(.)152
وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة به(.)153
وكل من روى الحديث نسبها أم هانئ األنصارية إال في "مسند أحمد" جاءت
في السند غير منسوبة (أم هانئ) وجعل روايتها في مسند أم هانئ بنت أبي طالب،
وتبعه على ذلك الطبراني في أحد املوضعين من معجمه الكبير ( .)154وهي غير
األنصارية .ولم نر في كتب الحديث من َّ
كناها بأم قيس إال ما جاء عند العقيلي.

والذي يظهر للباحثين أن الصواب مع ابن عبد البر في توهيم العقيلي فيما
ذهب إليه؛ ألن كل الروايات التي أخرجها أصحاب املصنفات الحديثية جاء
التنصيص فيها أنه ليثي ،ويضاف لذلك أن كل من ترجم له في كتب الصحابة،
وكتب األنساب ذكروه بأنه ليثي وليس قرش ي ،ولم نجد من وافق العقيلي على
قوله بأنه قرش ي ،وهللا أعلم.

وأما عن سبب إخراج أحمد والطبراني للرواية في مسند أم هانئ بنت أبي
طالب فقد بحثنا في ترجمة درة بنت معاذ الراوية عن أم هانئ فلم نجد في
ترجمتها ما يميز من هي أم هانئ املذكورة في إسناد الحديث؟ ،فالذي يظهر لنا أن
إخراج الرواية في مسند أم هانئ بنت أبي طالب لكونها معروفة ،بخالف أم هانئ
األنصارية فابن عبد البر لم يقف على نسبها فيهم ،وحمل الرواية على صحابية
معروفة له وجه قوي وهللا أعلم بالصواب (.)155

النتائج والتوصيات:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد ،وعلى آله
وصحبه أجمعين.

والحديث مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف ،قال األلباني( :وهذا إسناد
ضعيف ،من أجل ابن لهيعة فإنه س يء الحفظ) (.)156

بعد دراسة تعقبات ابن عبد البر في كتابه االستيعاب في معرفة األصحاب
على العقيلي في كتابه الصحابة ،ودراستها ومناقشتها ،نذكر أبرز النتائج التي
توصلنا لها:

وبناء على ضعف أسانيد الحديث فإنه ال يمكن لنا أن جزم بصواب أحد
القولين؛ قول العقيلي أو قول ابن عبد البر ،وهللا أعلم.

 .1بلغت عدد تعقبات ابن عبد البر على العقيلي إحدى عشر تعقبا ،وهي
على النحو اآلتي:

املطلب الخامس :بيان نسبة ال ارث بن مالك ابن البرصاء.
الفرع األول:نص كالم ابن عبد البر.
ْ
َ
َ
ْ
قال ابن عبد البر( :الحارث بن مالك ابن البرص ِّاء ،والبرصاء أمه ،ويقال :بل
هي جدته أم أبيه ،وهي البرصاء بنت ربيعة بن رباح بن ذي البردين ،من بني هالل
بن عامر ،واسم البرصاء ريطة ،وهو الحارث بن مالك بن قيس بن عوذ من بني
ليث بن بكر ،روى عنه عبيد بن جريج والشعبي ،وقال العقيلي :الحارث بن مالك
بن البرصاء القرش ي العامري ،وهذا وهم من العقيلي ومن كل من قاله،
والصحيح ما ذكرناه)(.)157

ما ترجح لنا
ما ترجح لنا صواب ما توقفنا
عدد
صواب قول ابن
موضوع التعقبات
فيه
قول العقيلي
التعقبات
عبد البر
إثبات الصحبة للراوي
0
1
3
4
إبدال صحابي
0
1
1
2
الحديث بآخر
تعيين صحابي
1
1
3
5
الحديث ،أو بيان
نسبه
1
3
7
11
املجموع

الفرع الثاني:كالم العلماء في بيان نسب ال ارث بن مالك:
َّ
ْ
جميع العلماء الذين نسبوه وافقوا ابن عبد البر في نسبته فهو لي ِّثي حجازي
ومنهم:
ُس ْف َي ُ
ان بن عيينة كما في"مسند أحمد" ،وابن سعد في"الطبقات"  ،والبخاري

 .2تكشف التعقبات عن أوهام العلماء ،والوهم طبيعة بشرية ال يسلم
منه أحد ،وإحصاء أوهام العقيلي وكونها ال تتجاوز العشرة أوهام دليل
على منزلة العقيلي وعظم قدره في علم الحديث ،وعلى قيمة كتابه في
الصحابة.

في"التاريخ الكبير" ،وأبو داود في "السنن" ،والبغوي في"معجم الصحابة"،
والطبري في"التاريخ" ،وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" ،وابن قانع في "معجم
الصحابة" ،والطبراني في "املعجم الكبير" ،والحاكم في "املستدرك على
الصحيحين" ،وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ،وابن األثير في "أسد الغابة"،
وابن حجر في "اإلصابة"(.)158

 .3تمثل هذه الدراسة نموذجا لنقد كتب التراجم ،وأن املحدثين لم
يسلموا بكل ما جاء فيها ،بل أخضعوها ملوازين النقد.
 .4إن بعض ما تعقب به ابن عبد البر العقيلي ال يجزم فيه بتوهيم
العقيلي؛ ألنها من املسائل التي اختلف العلماء فيها ،والخالف فيها

) (152الطبقات الكربى( ،)460/8مسند اإلمام أمحد:ومن حديث أم هانئ بنت أيب طالب،383/45(،
ح،)27387التاريخ الكبري (،)798/2املعجم الكبري .)136/25(،)438/24( :حلية األولياء وطبقات
األصفياء .)77/2(:معرفة الصحابة.)437/24(:
) (153املعجم الكبري.)438/24(:
) (154املعجم الكبري .)438/24(:وينظر :جممع الزوائد.)329/2(:
) (155فيض القدير.)266/3(:

) (158مسند اإلمام أمحد ،)361 /31(:الطبقات-يف اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد،)489(:التاريخ الكبري
للبخاري ،)284/2( :سنن أيب داود ،)56 /3(:معجم الصحابة للبغوي ،)549/1(:اتريخ األمم وامللوك/3(:
 ،)27اجلرح والتعديل البن أيب حامت ،)88/3(:معجم الصحابة البن قانع ،)168/1(:املعجم الكبري للطرباين(/3
 ،)256املستدرك على الصحيحني ،)726 /3(:معرفة الصحابة ،)580،582/2(:أسد الغابة،)634/1(:
اإلصابة.)688 /1(:
) (159مسند اإلمام أمحد.)361 /31(:

) (156سلسلة األحاديث الصحيحة.)290/2(:
) (157االستيعاب يف معرفة األصحاب.)290/1(:

) (160الثقات البن حبان.)73/3(:
) (161الطبقات-يف اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد ،)489(:أسد الغابة ،)634/1(:الوايف ابلوفيات:
( .)185/11اإلصابة.)688 /1(:
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معتبر ،كاعتبار إدراك الراوي للنبي صلى هللا عليه وسلم في سن التمييز
دليال إلثبات صحبته.

[]8
[]9

 .5تنوعت طبيعة املسائل التي تعقب فيها ابن عبد البر العقيلي إلى:
أوال:مسائل ينبني عليها أثر في تصحيح الرواية وتضعيفها ،كاالختالف في
الصحبة لراويها إثباتا ونفيا ،فيكون صحابيا أو تابعيا ،وينبني على ذلك الحكم
على روايته باالتصال أو اإلرسال.

[]10

ثانيا:مسائل ال ينبني عليها أثر حقيقي في الرواية قبوال وردا ،كاالختالف في
تعيين صحابي الحديث أو بيان نسبه التفاق اسمه مع اسم غيره ،فالصحابة
كلهم عدول ،وبما أن الجهالة في الصحابي ال تضر ،فمن باب أولى االختالف في
تعيينه أو بيان نسبه.

[]11
[]12
[]13

 .6ال يصح إثبات الصحبة للراوي بحديث أسانيده ضعيفة ،فتصريح
الراوي بالسماع من النبي صلى هللا عليه وسلم أو إخباره بمخاطبته له
أو مجالسته إياه ،إذا جاء من رواية ضعيفة ال يصح االستناد إليها
إلثبات الصحبة للراوي .وقد وجدنا ابن عبد البر يتعقب العقيلي في
إثبات الصحبة للراوي بالحديث الضعيف ،ولم نجد من العلماء من
خالف ابن عبد البر في ذلك ،ويعتذر للعقيلي عن ذلك بأن من منهج
العلماء أنهم يروون في تصانيفهم ما روي مطلقا؛ ليعرف ما روي في ذلك
الباب ال ليحتج بكل ما روي ،على منهج من أسند فقد أحالك.

[]14
[]15
[]16
[]17

التوصيات:
أظهرت تعقبات ابن عبد البر على العقيلي جانبا من مكانة كتاب الصحابة
للعقيلي ومنهجه فيه ،وتكتمل بتتبع نقول العلماء من الكتاب ودراستها ،فنوص ي
بجمعها ودراستها.

[]18
[]19

قائمة املصادر واملراجع
[]1
[]2

[]3

[]4
[]5

[]6
[]7

اآلحاد واملثاني ،أبو بكر بن أبي عاصم ،تحقيق:د .باسم الجوابرة ،دار
الراية،الرياض ،ط1411 ،1ه.
إتحاف الخيرة املهرة بزوائد املسانيد العشرة ـ البوصيري ،أحمد بن أبي
بكر ،تحقيق:دار املشكاة بإشراف ياسر بن إبراهيم ،دار الوطن للنشر،
الرياض ،ط1،1420هـ1999 ،م.
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ،أبو عبد هللا محمد بن إسحاق
الفاكهي ،تحقيق:د.عبد امللك دهيش ،دار خضر ،بيروت ،ط،2
1414ه.
أساس البالغة ،الزمخشري ،محمود بن عمر ،تحقيق:محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1419 ،1ه.
أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي
الكرم ،تحقيق:علي محمد معوض  ،دار الكتب العلمية  ،ط 1415 ، 1هـ
1994 ،م .
اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي،
مطبعة السعادة ،مصر ،ط ،1د.ت.
أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لإلمام الدارقطني ،أبو الفضل محمد بن طاهر ابن
القيسراني،تحقيق:محمود نصار ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1419ه.

[]20

[]21

[]22

[]23
[]24
[]25
[]26
[]27
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أقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمد بن الفرج ابن الطالع ،دار
الكتاب العربي ،بيروت1426 ،هـ.
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،أبو عبد هللا عالء الدين بن
قليج مغلطاي  ،تحقيق:عادل بن محمد ،دار الفاروق ،ط1422 ،1ه.
اإلنابة إلى معرفة املختلف فيهم من الصحابة ،أبو عبد هللا عالء الدين
بن قليج مغلطاي ،قسم التحقيق بدار الحرمين عزت املرس ي ،وآخرون،
مكتبة الرشد ،الرياض ،دط ،دت.
البحر الزخار ،البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو ،تحقيق:محفوظ الرحمن
زين هللا وآخرون ،مكتبة العلوم والحكم ،املدينة املنورة ،ط2009 ،1م.
تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهير َواألعالم ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد
الذهبي ،تحقيق:د .بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2003 ،1م.
تاريخ أصبهان ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ،تحقيق:سيد
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1410 ،1ه.
تاريخ الثقات ،أبو الحسن أحمد بن عبد هللا العجلى ،دار الباز ،ط،1
1405ه.
تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن الحسن ،تحقيق:عمرو
بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بيروت1415 ،ه.
تاريخ الرسل وامللوك ،الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،دار التراث،
بيروت ،ط 1387 ،2ه.
التاريخ الكبير ،البخاري ،محمد بن إسماعيل ،دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آباد ،الدكن طبع تحت مراقبة :محمد عبد املعيد خان.
تحفة التحصيل في ذكر رواة املراسيل ،أبو زرعة العراقي ،أحمد بن عبد
الرحيم ،تحقيق:عبد هللا نوارة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،د.ط ،د.ت.
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،عبد العظيم بن عبد القوي
املنذري ،تحقيق:إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1417 ،1ه.
التعديل والتجريح ,أبو الوليد سليمان الباجي ،ملن خرج له البخاري في
الجامع الصحيح ،تحقيق:د.أبو لبابة حسين ،دار اللواء ،الرياض ،ط،1
1406ه.
تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه اإلصابة على الحافظ ابن عبد البر
في كتابه االستيعاب ،من بداية الكتاب إلى حرف العين .لعبد الرحمن
محمد مشاقبة ،رسالة ماجستير في الجامعة األردنية. 2006 ،
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واملجاهيل،
إسماعيل بن عمر بن كثير ،تحقيق:د.شادي آل نعمان ،مركز النعمان
للبحوث ،اليمن ،ط1432 ،1ه.
تهذيب األسماء واللغات ،يحيى بن شرف النووي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،دط ،دت.
تهذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي ،مطبعة دائرة
املعارف النظامية ،الهند ،ط1326 ،1هـ.
تهذيب الكمال ـ املزي ،يوسف بن الزكي عبد الرحمن ،تحقيق:د.بشار
عواد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1،1400ه.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح ـ ابن امللقن ،أبو حفص عمر بن علي،
تحقيق:دار الفالح ،دمشق ،ط1429 ،1هـ.
الثقات ،ابن حبان ،أبو حاتم محمد ُ
البستي ،دائرة املعارف العثمانية
بحيدر آباد ،ط 1،1393ه1973 ،م.
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[]47

جامع التحصيل في أحكام املراسيل ،أبو سعيد بن خليل العالئي،
تحقيق:حمدي السلفي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط.1407،1986 ،2
َ
َ
جامع املسانيد والسنن الهادي ألقوم َسنن ،إسماعيل بن عمر ابن كثير،
تحقيق:د.عبد امللك بن الدهيش ،دار خضر ،بيروت ،ط1419 ،2ه.
الجرح والتعديل ـ ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد الرازي ،طبعة
مجلس دائرة املعارف العثمانية  ،حيدر آباد الدكن ،الهند،
ط1،1371ه.
حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني،
دار السعادة ،مصر1394 ،ه.
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند
البخاري ومسلم ،أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ،تحقيق:كمال
الحوت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط1406 ،1ه.
رجال صحيح مسلم ،أحمد بن علي ابن َم ْن ُج َويه ،تحقيق:عبد هللا
الليثي ،دار املعرفة ،بيروت ،ط1407 ،1ه.
زاد املسير في علم التفسير ،أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي،
تحقيق:عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1422 ،1ه.
سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه ،البرقاني ،أبو بكر أحمد
بن محمد ،تحقيق:عبد الرحيم القشقري ،الناشر:كتب خانه جميلي،
الهور ،باكستان ،ط1404 ،1ه.
االستيعاب في معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد
البر ،تحقيق:علي محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت ،ط1412 ،1ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها ،أبو عبد
الرحمن محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط،1
دت.
السنن ،أبو داود السجستاني ،سليمان بن األشعث ،تحقيق:محمد
محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،بيروت ،دط ،دت.
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