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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
ومن تبع  ،وصحبه ،وعلى آله ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل

 .هداه
 وبعد:

عد من أهم علوم الحديث، وبه يعرف اتصال األحاديث من فإن علم الرجال ي  
 ،ختبر به عدالة الرواة وضبطهم، ومعرفة أهل الحفظ واإلتقان منهمانقطاعها، وي  
هم ؤ أو اجترا ،أو غفلتهم ،سوء حفظهم أو ،غيرهم ممن ثبت توهمهموتميزهم عن 

 بالكذب والوضع. -صلى هللا عليه وسلم-على حديث رسول هللا 
غير أن هذا العلم ال ينهض إليه إال الجهابذة من العلماء ممن اتسعت دائرة 

 والعلل. ،والرجال ،والزموا النظر في كتب الحديث ،معارفهم
لبلدان طرق معروفة، من أراد الوصول إليها يسلك هذه فإذا كان للمدن وا

كذلك الحديث، وهذا ال يكون إال بمعرفة أحوال الرواة الذين تدور عليهم فالطرق، 
 األسانيد.

فوا يف بعض شيوخهم  اثلقات اذلين ُضعِّ

 إعداد:
 يد محمد حسن الشيخمحمود سالباحث/ 

 باحث دكتوراه بقسم الشريعة اإلسالمية
 جامعة القاهرة –كلية دار العلوم 
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 ،وثقتهم ،معرفة رجال الحديث ومن األمور التي تساعد على معرفة العلل:
 وترجيح بعضهم على بعض. ،ومراتب الثقات منهم ،وضعفهم
اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل "رجب في شرح العلل: ن اب قال

وضعفهم، ومعرفة هذا هين؛ ألن  ،وثقتهم ،من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله
الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم 

بعض عند وترجيح بعضهم على  ،التواليف. والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات
ما في الوصل واإلرسال، أو في الوقف ،االختالف والرفع، ونحو  إما في اإلسناد، وا 

تقانه وكثرة ممارسته الوقوف على علل  ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وا 
 .(1)"الحديث

ومدى تأثير هذه  ،أولى النقاد اهتماما بالغا بالنظر في أحوال الرواةلقد 
 األحوال على أحاديثهم.

ويتعلق موضوع بحثنا بمباحث العلة التي ال تظهر إال للنقاد الذين خبروا 
وتعليلهم لبعض  ،وهذا يبرز فهم النقاد ،صلى هللا عليه وسلم- حديث رسول هللا

 والتأني في الحكم على حديثهم. ،روايات الثقات
غير أنهم  ،وجدير بالذكر أن نعلم أن هناك كثيرا من الرواة ثقات أثبات

أو عن  ،ن بالضعف المقيد في أحوال كثيرة، منها إذا حدث من حفظهموصوفو 
 أو في مكان دون مكان... إلخ. ،فالن

اجتماع أهل "لتمييز عن حماد بن سلمة البصري: قال مسلم في كتاب ا
كذلك قال  ،الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد  بن سلمة

ن أهل المعرفة، وحماد وغيرهم م ،بن حنبل وأحمد ،ويحيى بن معين ،يحيى القطان
 ،وداود بن أبي هند ،كحديثه عن قتادة وأيوب ،إذا حدث عن غير ثابت يعد عندهم
فإنه يخطئ في حديثهم  ؛وأشباههم ،وعمرو بن دينار ،ويحيى بن سعيد ،والجريري 

                                                 

 .1/53،المبحث الثالث –الفصل الثاني  –رجب ابن  –شرح علل الترمذي ( 1)
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وعبد الوارث، ويزيد بن  ،كحماد بن زيد ،وغير حماد في هؤالء أثبت عندهم ،كثيرا
 .(1)"زريع

ودراسة  ،لذلك أردت تجلية هذه المسألة للحكم على الرواة من جميع الجوانب
 جملة من األحاديث التي أعلها العلماء بسبب هذا الضعف المقيد وأحوالهم.

 واالستنباطي. ،والتحليلي ،سوف أتبع المنهج االستقرائي منهج البحث:
 :خطة البحث

 س المصادر والمراجع:ر وفهوخاتمة، تتكون من ثالثة مباحث، 
 المبحث األول: حماد بن سلمة.

 وفيه مطلبان:
 : ترجمة حماد بن سلمة والكالم فيه.المطلب األول
: نماذج من األحاديث التي تكلم العلماء فيها من رواية حماد بن المطلب الثاني

 سلمة.
  م بن ببي مطي..المبحث الثاني: سَّل 
 وفيه مطلبان:

 م بن أبي مطيع وكالم العلماء فيه.: ترجمة ساَل المطلب األول
م بن  :المطلب الثاني نماذج من األحاديث التي تكلم العلماء فيها من رواية سالا

 أبي مطيع.
 المبحث الثالث: سليمان بن كثير.

 وفيه مطلبان:
 : ترجمة سليمان بن كثير وكالم العلماء فيه.المطلب األول

تكلم العلماء فيها من رواية سليمان : نماذج من األحاديث التي المطلب الثاني
 بن كثير.

 : نتائج البحث.الخاتمة
 والمراج..فهرس المصادر 

                                                 

َياَدة ِفيِه  ،( التمييز لمسلم1) َباب َما َجاَء ِفي التوقي ِفي حمل الَحِديث وأدائه والتحفظ من الزِا
 .101رقم  ،1/217 ،سناداإلذكر َحِديث َمْنق ول على اْلَخَطأ ِفي ، َوالنُّْقَصان
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 المبحث األول
 مةحماد بن سل

 :ترجمة حماد بن سلمة والكّل م فيه المطلب األول:
،  قال اإلمام الذهبي: اإلمام، الق ْدَوة ، َشْيخ  اإِلْساَلِم، َأب و َسَلَمَة الَبْصِريُّ

َمْيٍد الَنْحوِ  ، َمْوَلى آِل َرِبْيَعَة بِن َماِلٍك، َواْبِن أ ْخِت ح  ، الَبَطاِئِنيُّ ، الِخَرِقيُّ ، الَبَزاز  يُّ
 الَطِوْيِل.

َوَأَنَس بَن ِسْيِرْيَن، َوم َحَمَد بَن ِزَياٍد  ،َوه َو َأْكَبر  َشْيٍخ َله   ،َأِبي م َلْيَكةَ اْبَن  :َسِم.َ 
َبِعَي، َوَثاِبت  الق َرِشَي، َوَأَبا َجْمرَ  الب َناِنَي، َوَعَماَر بَن َأِبي َعَماٍر،  اَة َنْصَر بَن ِعْمَراَن الضُّ

َوَعْبَد هللِا بَن َكِثْيٍر الَداِرَي الم ْقِرَئ، َوَأَبا ِعْمَراَن الَجْوِنَي، َوَأَبا َغاِلٍب َحَزَوَر َصاِحَب 
َوَحَماَد بَن َأِبي  ،َخاَله   – اَوِسَماَك بَن َحْرٍب، َوَحِمْيد  َأِبي أ َماَمَة، َوَقَتاَدَة بَن ِدَعاَمَة، 

َهْيلَ  ْمَهاَن، َوَأَبا الع َشَراِء الَداِرِمَي، َوَيْعَلى بَن َعَطاٍء، َوس  َلْيَماَن الَفِقْيَه، َوَسْعَد بَن ج   س 
ْسَحاَق بَن َعْبِد هللِا بِن َأِبي َطْلَحَة، َوا ِ بَن ا َياَس بَن م َعاِوَيَة، َوِبْشَر بَن َأِبي َصاِلٍح، َواِ 

 ِسَواه م. اَوأ َمم   ،َحْرٍب الَنَدِبيَ 
، َوَحَرِميُّ بن  ع َماَرَة، اْبن   :َحَدَث َعْنه   َرْيٍج، َواْبن  الم َباَرِك، َوَيْحَيى الَقَطان  ج 

، َوم ْوَسى ب ، َوالَقْعَنِبيُّ ، َوَأب و ن َعْيٍم، َوَعَفان  ْوٍخ، َواْبن  َمْهِديٍا ن  ِإْسَماِعْيَل، َوَشْيَبان  بن  َفرُّ
، َوَعْبد  الَواِحِد بن  ِغَياٍث، َوَعْبد  اأَلْعَلى َمِحيُّ  َوه ْدَبة  بن  َخاِلٍد، َوَعْبد  هللِا بن  م َعاِوَيَة الج 

، َوع َبْيد  هللِا بن  بن  ا ْبَراِهْيم  بن  الَحَجاِج الَساِميُّ ، َواِ  ، َوَأب و  َحَماٍد الَنْرِسيُّ َعاِئَشَة الَتْيِميُّ
 ، ، َوَيْحَيى بن  ِإْسَحاَق الَسْيَلِحْيِنيُّ َكاِمٍل م َظَفر  بن  م ْدِرٍك الَحاِفظ ، َوالَحَسن  اأَلْشَيب 
َلْيَماَن، َوَخْلٌق  َنِة، َوَسِعْيد  بن  س  َواأَلْسَود  بن  َعاِمٍر، َوالَهْيَثم  بن  َجِمْيٍل، َوَأَسد  السُّ

 .(1)ْيرٌ َكثِ 
 .(2)أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة :قال يْحيى ْبن َمِعين

 
                                                 

 .7/445، ةحماد بن سلم –للذهبي  ( سير أعالم النبالء(1
 .431رقم  ،3/41، حماد بن سلمة –( الكامل في الضعفاء البن عدي (2
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 .(1)وحميد خاله ،علم الناس بحديث حميدَقاَل: َحَماد  بن سلمة أ و 
 .وقال مرة: حماد بن سلمة ثقة
 ،حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقي :قال َعبد الرحمن بن مهدي

أحسن ملكة نفسه  ،ولم يلتبس بَشْيءٍ  ،األلوان لم يتهم بلون من ،أدرك الناس
 .(2)فسلم حتى مات ؛ولم يطلقه على أحد، واَل ذكر خلقا بسوء ،ولسانه

قال صالح جزرة: َسمعت  َعِلَي ْبَن اْلَمْدَيِنيِا يق ول: َمن تكلم في حماد بن 
 .(3)سلمة فاتهموه

 حماد بن سلمة عندنا ثقة. قال أحمد بن حنبل
 .(4)ْوريا ليس بالبصرة غير حماد بن سلمةقال سفيان الثَ 

فأخطأ في  ،كنا عند حماد بن سلمة :أبي حاتم بسنده عن عفان قالابن  روى 
 :من؟ قالوا :فقال .قد خولفت فيه :فقيل له ،وكان ال يرجع إلى قول أحد ،حديث

 إن إسماعيل :وهيب، فلم يلتفت، فقال له إنسان :حماد بن زيد، فلم يلتفت، وقالوا
 القول ما قال إسماعيل بن إبراهيم. :فقال ،ثم خرج ،فدخل ،علية يخالفك، فقامبن ا

وِر الِعْلِم، َوَله  َأوَهاٌم ِفي َسَعِة َما َرَوى، َوه َو  اقال الذهبي: َكاَن َبْحر   ِمْن ب ح 
َجةٌ  ْوٌق، ح   .(5)َوَلْيَس ه َو ِفي اإِلتَقاِن َكَحَماِد بِن َزْيدٍ  ،ِإْن َشاَء هللا   ،َصد 

ذا حدث َعن غير َثابت كحديثه َعن إَوَحَماد يعد ِعْندهم  قال اإلمام مسلم:
د بن أبي ِهْند ،َوي ون س ،َوَأيوب ،َقَتاَدة  َوَعْمرو بن ،َويحيى بن سعيد ،والجريري  ،َوَداو 

 
 

                                                 

 .3/43 ،( الكامل في الضعفاء البن عدي(1
 .431رقم  ،3/42 ،حماد بن سلمة ،( الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي(2
 .3/38 ،( المرجع السابق(3
 .3/39 ،الكامل في الضعفاء البن عدي ((4
 .7/446 ،حماد بن سلمة ،( سير أعالم النبالء للذهبي(5
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 .(1)َفِإَنه  يخطىء ِفي َحِديثهْم كثيرا ،وأشباههم ،ِديَنار
 :َحَماٍد، َحَدثني َعبد َّللَاِ ْبن  أحمداْبن  َثَناعدي في الكامل: َحدَ ابن  قال

عن قيس بن سعد فكان يحدثهم من  ضاع كتاب حماد بن سلمة :سمعت أبي يقول
 .(2)فهذه قصته ،حفظه

إمام أهل البصرة  فهو ،من خالل ترجمة حماد بن سلمة يتبين لنا كثرة ماروى 
َمن تكلم في حماد بن  :ينيحتى قال على بن المد ،وفقيهها ،في زمانه، ومحدثها

 .(3)سلمة فاتهموه
ومع علو شأنه وسمو ، (5)وأصحاب السنن والمسانيد، (4)أخرج له مسلم

فتركه البخاري، وأما مسلم  ؛لما كبر ساء حفظه ،مكانته له بعض األوهام وقع فيها
 وأخرج من حديثه ما سمع منه قبل تغيره. ،فاجتهد

َفاَل ي ْقَبل  ِمْنه  َما  ؛اَء ِحْفظ ه  ِفي آِخِر ع ْمِرهِ َة سَ قال البيهقي: َحَماد  ْبن  َسَلمَ 
َفاظ   ي َخاِلف ه  ِفيِه اْلح 
(6). 

حتى قال مسلم: َوَحَماد يعد ِعْندهم إذا حدث َعن غير َثابت كحديثه َعن 
د بن أبي ِهْند ،َوي ون س ،َوَأيوب ،َقَتاَدة ن َوَعْمرو ب ،َويحيى بن سعيد ،والجريري  ،َوَداو 
 .(7)َفِإَنه  يخطئ ِفي َحِديثهْم كثيرا ،وأشباههم ،ِديَنار

                                                 

َياَدة ِفيِه  ،( التمييز لمسلم(1 َباب َما َجاَء ِفي التوقي ِفي حمل الَحِديث وأدائه والتحفظ من الزِا
 .101رقم  ،1/218 ،سناديث َمْنق ول على اْلَخَطأ ِفي اإلذكر َحدِ ، َوالنُّْقَصان

 .431رقم  3/37 ،حماد بن سلمة،( الكامل في الضعفاء البن عدي(2
 المصدر السابق.( (3
 .119رقم  ،1/110، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله –كتاب اإليمان  ،( صحيح مسلم(4
 ،471رقم  ،1/128َمْسِجِد، َفْضِل اْلق ع وِد ِفي الْ  َباٌب ِفي ،كتاب الصالة –( منها: سنن أبي داود (5

 .62رقم  ،1/227، مسند أبي بكر الصديق–ومنها: مسند أحمد 
 .2431رقم  ،2/212ذان قبل طلوع الفجر األ –ثار للبيهقي،كتاب الصالة ( معرفة السنن واآل(6
َياَدة ِفيِه  ،( التمييز لمسلم(7 َباب َما َجاَء ِفي التوقي ِفي حمل الَحِديث وأدائه والتحفظ من الزِا
 .101رقم  ،1/218 ،سناديث َمْنق ول على اْلَخَطأ ِفي اإلذكر َحدِ ، َصانَوالنُّقْ 
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وحسنة في مقابل ما أخطأ فيه  ،ومع كونه ساء حفظه له أحاديث صحيحة
 تجعلنا نلقي الضوء على أحاديثه بعين التأمل.

ومن األحاديث التي قبلها العلماء من رواية حماد بن سلمة مارواه اإلما م  
َثَنا َأب و َبْكِر ْبن  َأِبي َشْيَبَة، َحَدَثَنا اْلَحَسن  ْبن  م وَسى، َحدَ مسل م في صحيحه قال: 

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأَنه  َقاَل َلَما َنَزَلْت َحَدَثَنا َحَماد  ْبن  َسَلَمةَ  ، َعْن َثاِبٍت اْلب َناِنيِا
ِر [ ِإَلى آخِ 2]الحجرات:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱَهِذِه اآْلَية : 

- اآْلَيِة، َجَلَس َثاِبت  ْبن  َقْيٍس ِفي َبْيِتِه، َوَقاَل: َأَنا ِمْن أَْهِل الَناِر، َواْحَتَبَس َعِن الَنِبياِ 
َسْعَد ْبَن م َعاٍذ، َفَقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم- َفَسَأَل الَنِبيُّ  ،صلى هللا عليه وسلم

َقاَل َسْعٌد: ِإَنه  َلَجاِري، َوَما َعِلْمت  َله   .«َكى؟َيا َبَبا َعْمٍرو، َما َشْأن  َثاِبٍت؟ اْشتَ »
وِل هللِا  َصَلى هللا  َعَلْيِه َوَسَلَم، َفَقاَل -ِبَشْكَوى، َقاَل: َفَأَتاه  َسْعٌد، َفَذَكَر َله  َقْوَل َرس 

ْم َص  وِل هللاِ َثاِبٌت: أ ْنِزَلْت َهِذِه اآْلَية ، َوَلَقْد َعِلْمت ْم َأنِاي ِمْن َأْرَفِعك  صلى - ْوت ا َعَلى َرس 
 ،صلى هللا عليه وسلم- َفَأَنا ِمْن أَْهِل الَناِر، َفَذَكَر َذِلَك َسْعٌد ِللَنِبياِ  ،هللا عليه وسلم
ول  هللاِ   .(1)«َبْل ه َو ِمْن َبْهِل اْلَجَنةِ » صلى هللا عليه وسلم:- َفَقاَل َرس 

 قال يحيي بن معين: ،البناني هذا الحديث مما رواه حماد بن سلمة عن ثابت
 .(2)أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة

وتابع أحمد مسلما فروى الحديث بسنده من رواية حماد عن ثابت عن 
 .(4)وثالثتهم عند أبي عوانة من رواية حماد به (3)أنس،

 

                                                 

 .119رقم  ،1/110، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله –كتاب اإليمان  ،( صحيح مسلم(1
 .431رقم ، 3/41، حماد بن سلمة –( الكامل في الضعفاء البن عدي (2
 .، طبعة الرسالة12480رقم  ،19/463 ،مسند أنس بن مالك –( مسند أحمد (3
ْثِم َعِن اَلِذي َيْأِتي الَشْيَء اْلَمْنِهَي َعْنه  َقْبَل  ،كتاب اإليمان – ة( مستخرج أبي عوان(4  َبَيان  َرْفِع اإْلِ
 .197رقم  ،1/69َعْلِمِه ِبالَنْهِي َعْنه   
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والحديث له شاهد عند البخاري من رواية موسى بن أنس عن أنس بن 
 .(1)مالك

طلب الثاني: نماذج من األحاديث التي تكل م العلماء فيها من رواية حماد بن الم
 :سلمة

ومن األحاديث التى تكل م فيها العلماء من رواية حماد بن سلمة ما رواه 
 قال: ،اإلما م بحمد في مسنده

َأِبي ِن ابْ  ، َعنِ َسَلَمةَ اْبَن  :َيْعِني – َحَدَثَنا َحَماد  َحَدَثَنا َأب و َكاِمٍل، َقاَل:  -1
يِق: َأَن الَنِبيَ  دِا َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم- َعِتيٍق، َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي َبْكٍر الصِا

"" َواك  َمْطَهَرة  ِلْلَف ِم، َمْرَضاة  ِللَربِ   .(2)السِ 
أبي ابن  روى هذا الحديث اإلمام أحمد بسنده من رواية حماد بن سلمة عن

فرواه  ،الصديق، أخطأ حماد بن سلمة في هذا الحديثعتيق عن أبيه عن أبي بكر 
 .رضى هللا عنهما،والصواب عن عائشة ،أبي عتيق عن أبي بكرابن  عن

 :اد  ْبن  َسَلَمَة َحْيث  َقالَ عدي: َوي َقال إَن َهَذا اْلَحِديَث َأْخَطَأ ِفيِه َحمَ ابن  قال
َنما َرَواه  َغْير ه ، عنِ َأِبي َعِتيٍق، َعْن َأِبيِه، َعن َأِبي َبكْ اْبِن  عنِ  يِق، واِ  َأِبي اْبِن  ٍر الَصدِا

محمد بن إسحاق  والحديث عند الشافعي من رواية ،(3)َعِتيٍق، َعْن َأِبيِه َعْن عائشة
وعند الحميدي بسنده من  ،(4)َرِضَي َّللَا  َعْنَها- َأِبي َعِتيٍق، َعْن َعاِئَشةَ اْبِن  َعنِ 

 ، وحديث عائشة له شاهد عند أحمد من رواية محمد(5)رواية محمد بن إسحاق به

                                                 

م رق، 6/137 ،َّ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ :َباب   –كتاب تفسير القرآن  –( صحيح البخاري (1
4846. 

 .7رقم  ،1/186 ،مسند أبي بكر الصديق –( مسند أحمد (2
 .431رقم  ،3/50، حماد بن سلمة –( الكامل في الضعفاء البن عدي (3
 .71رقم  ،1/30، باب في صفة وضوء النبي –كتاب الطهارة  –( مسند الشافعي (4
 .162رقم  ،1/242ئشة أم المؤمنين، أحاديث عا –( مسند الحميدي (5
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سحاق عن َعْبد  هللِا ْبن  م َحَمِد ْبِن َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر َعْن َعاِئَشَة إبن ا
 .(1)....الحديث

َأِبي َعِتيٍق، َعْن َأِبيِه، اْبِن  سئل الدارقطني عن حديث َحَماد  ْبن  َسَلَمَة، َعنِ 
ِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َعِتيٍق م َحَمِد ْبِن َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن َعْن َأِبي بَ  ْكر قال البرقاني: َوس 

ِه َأِبي َبْكٍر، َعِن الَنِبياِ  يِق، َعْن َجدِا دِا َواك  " صلى هللا عليه وسلم:- َأِبي َبْكٍر الصِا السِ 
َأِبي َعِتيٍق، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي اْبِن  َمَة، َعنِ . َفَقاَل: َيْرِويِه َحَماد  ْبن  َسلَ "َمْطَهَرة  ِلْلَف م ِ 

ْم َجَماَعٌة ِمْن أَْهِل اْلِحَجاِز، َوَغْير ه مْ  َبْكٍر. وه  َعنِ ، َوَخاَلَفه  َأِبي َعِتيٍق، َعْن اْبِن  َفَرو 
َأِبي َعِتيٍق  َواْبن  ، َوه َو الَصَواب   ،صلى هللا عليه وسلم- َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َعِن الَنِبياِ 

 .(2)َهَذا ه َو: َعْبد  َّللَاِ ْبن  م َحَمِد ْبِن َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن َأِبي بكر
 ،أبي عتيق الذي رواه عن أبيه عن عائشةابن  بان لنا أن الحديث مداره على

 .رضى هللا عنهما،ن أبي بكر الصديقَأِبيِه ع ولم يروه عن
اء من رواية حماد بن سلمة مارواه ومن األحاديث التي تكل م عنها العلم

 اإلما م البزار بسنده قال:
، َسَلَمةَ اْبَن  :َحَماٍد، َيْعِنيَحَدثنا م َحَمد  ْبَن اْلم َثَنى، َقال: َحَدثنا َعَفان  َعْن  -2

صلى هللا عليه - َعِن الَنِبيا  -َرِضي َّللَا  َعْنه  - َدَة، َعن اْلَحَسِن َعْن َسم رةَعْن َقَتا
ْرآن  َعَلى َثّلَثِة َبْحر فٍ "َقاَل:  -موسل  ."ب ْنِزَل اْلق 

َوَهَذا اْلَحِديث  ال َنْعَلم  َرَواه ، َعْن َقَتاَدَة إاَل َحَماد  ْبن  َسَلَمَة، واَل َنْعَلم  ي ْرَوى َهَذا 
الَلْفظ  إاَل َعْن َسم َرةَ 
(3). 

 
 

                                                 

 .24203رقم  ،40/240، مسند عائشة بنت الصديق –مسند أحمد  ((1
، َعْن َأِبي َبْكرٍ  ،( علل الدارقطني(2 َما- َسْلَمان  اْلَفاِرِسيُّ  .69رقم  ،1/277 ،َرِضَي َّللَا  َعْنه 
 .4563رقم  10/416 ،مسند سمرة بن جندب –( مسند البزار (3
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وهو  ،(1)بن سلمة به والحديث عند الطبراني في الكبير بسنده من رواية حماد
وعند الطحاوي في ، (2)عند الحاكم في مستدركه بسنده من رواية حماد بن سلمة به

، كلهم عن قتادة عن الحسن عن (3)مشكل اآلثار بسنده من رواية حماد به شرح
 سمرة .

ِد ْبِن َسَلَمَة، عدي: َوَهَذا اْلَحِديث  ال أَْعَلم  َيْرِويِه ِبَهَذا اإِلْسَناِد َغْير  َحَماابن  قال
ْله  غير ه   َوَقاَل: َعَلى َثالَثِة َأْحر ٍف، َوَلْم َيق 
(4). 

بل نعجب حينما نعلم أن حمادا نفسه روى عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
وَل هللاِ  ْرآن  َعَلى َسْبَعِة َبْحر فٍ َنَزَل الْ "َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم- َأَن َرس  كما  ،"ق 

اْبِن  كما عند البخاري بسنده من رواية ةوله شواهد كثير ، (5)عند أحمد في مسنده
َرِضَي َّللَا  - ِشَهاٍب، َقاَل: َحَدَثِني ع َبْيد  َّللَاِ ْبن  َعْبِد َّللَاِ، َأَن َعْبَد َّللَاِ ْبَن َعَباسٍ 

َما وَل َّللاَِ  -َعْنه  ي ِجْبِريل  َعَلى َبْقَرَبنِ »َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم- َحَدَثه : َأَن َرس 
ه   ،َحْرفٍ  ِني ،َفَراَجْعت ه ، َفَل ْم َبَزْل َبْسَتِزيد   .(6)«َحَتى اْنَتَهى ِإَلى َسْبَعِة َبْحر فٍ  ،َوَيِزيد 

َبْيِر، َعْن َعْبِد ابن  من رواية وعند أبي داود بسنده شهاب، َعْن ع ْرَوَة ْبِن الزُّ
، َقاَل: : َسِمْعت  ِهَشاَم ْبَن  الَرْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِا َسِمْعت  ع َمَر ْبَن اْلَخَطاِب، َيق ول 
وَرَة اْلف رْ  ِإَن » :ه ..... الحديث، وفيهءو َقاِن َعَلى َغْيِر َما َأْقرَ َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، َيْقَرأ  س 

                                                 

 .6853رقم  ،7/206، لحسنباب قتادة عن ا –( المعجم الكبير للطبراني (1
 .2884رقم  ،2/243، كتاب التفسير –( المستدرك على الصحيحين (2
وِل هللاِ  ،( شرح مشكل اآلثار للطحاوي (3 ِوَي َعْن َرس   -صلى هللا عليه وسلم- َباب  َبَياِن م ْشِكِل َما ر 

ٍف"ِمْن َقْوِلِه:  ْرآن  َعَلى َثَّلَثِة َبْحر   .3119قم ر  ،8/135، "ب ْنِزَل اْلق 
 .431رقم  ،3/52، حماد بن سلمة –( الكامل في الضعفاء البن عدي (4
 .وهو ضعيف كما بينا ،20260رقم  ،33/393، من حديث سمرة بن جندب –مسند أحمد  ((5
رقم ، 6/184، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف –كتاب فضائل القرآن  –( صحيح البخاري (6

4991. 



فوا في بعض شيوخهم أبحاث   محمود سيد محمد حسن الشيخ الثقات الذين ُضع ِّ

 

 

 

 

519 

وا َما َتَيَسَر ِمْنه   ٍف، َفاْقَرء  ْرآَن ب ْنِزَل َعَلى َسْبَعِة َبْحر  وعند الترمذي ، (1)«َهَذا اْلق 
 ."هموغير ، (2)شهاب بهابن  من رواية بسنده

- مما سبق يتضح أن رواية حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي
شاذة لمخالفة حماد بن سلمة  "نزل القرآن على ثّلثة بحرف" صلى هللا عليه وسلم:

 :عليه وسلمهللا  صلى–لروايته هو نفسه عن قتادة عن الحسن عن سمره عن النبي 
 ."نزل القرآن على سبعة بحرف"

 ،ومحدثها ،فإذا كان حماد بن سلمة من أجلة المسلمين، وهو مفتي البصرة
وحدث عنه سفيان وشعبة وابن جريج وحماد بن زيد وغيرهم،  ،وعابدها ،ومقرئها

السيما مارواه عن  ،فأحاديثه محل نظر العلماء ،ما سلم من الخطأ لكنه مع ذلك
 .جدعانابن  د الطويل، وعلي بن زيدالبناني، وحميغير ثابت 
ناس في ثابت حماد بن أبي حاتم: يحيى بن معين يقول: أثبت الابن  قال

بى يقول: حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من أسلمة، سمعت 
وأعلمه بحديثهما، وهو أعلم بحديث علي بن زيد من عبد  ،همام. وهو أضبط الناس

 .(3)الوارث
قال على بن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن 

 .(4)سلمة

                                                 

رقم  ،2/75 ،َباب  أ ْنِزَل اْلق ْرآن  َعَلى َسْبَعِة َأْحر فٍ  ،الوتر بتفريع أبواباب –( سنن أبي داود (1
1475. 

رقم  ،5/44 ،َباب  َما َجاَء أ ْنِزَل اْلق ْرآن  َعَلى َسْبَعِة َأْحر فٍ  ،أبواب القراءات ،( سنن الترمذي(2
2943. 

 .623رقم  ،141،142/ 3 ،حماد بن سلمة ،باب الحاء –أبي حاتم ابن  –( الجرح والتعديل (3
 .142 ،( المرجع السابق(4
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 انيالمبحث الث
 سَّل م بن ببي مطي.

: م بن ببي مطي. وكّل م العلماء فيهالمطلب األول: ترجمة سَّل   
، مولى ع َمرالخزاعي، أبو َسِعيد البَ  سعد :ساَلم بن أبي مطيع، واسمه  ْصِريا

 الخزاعي. راشد ما قيل:واسمه في ،أبي وهبْبن ا
أسماء ْبن ع َبيد، وأيوب السختياني، وجابر الجعفي، وداود ْبن أبي  :َرَوى َعن

َلْيمان ْبن علي الربعي، وشعيب ْبن  الحبحاب، هند، وَسِعيد ْبن قطن القطعي، وس 
وأبي حصين عثمان ْبن عاصم األسدي، وع ْثَمان ْبن  وصالح ْبن صالح ْبن حي،

ن موهب، وغالب القطان، وَقَتاَدة ْبن دعامة، ومحمد ْبن واسع، وَمْعَمر ْبن َعبد َّللَاِ بْ 
ومنصور ْبن المعتمر، وهشام ْبن عروة، ويزيد الرقاشي،  ،وهو من أقرانه ،راِشد

 .وأبي خشينة، وأبي ِعْمران الجونيويونس ْبن ع َبيد، 
براهيم ْبن الحجاج ا :َرَوى َعنه  لنيلي، وأحمدإبراهيم ْبن الحجاج السامي، وا 

َعبد الَمِلك ْبن واقد الحراني، ورهيم ْبن نعيم البأبي، وزيد ْبن أبي الزرقاء، ْبن ا
َلْيمان ْبن حرب، والعباس ْبن الفضل األزرق، وعبد  وَسِعيد ْبن عامر الضبعي، وس 
َّللَا ْبن المبارك، وعبد األعلى بن حماد النرسي، وعبد الرحمن ْبن َعْمرو ْبن جبلة 

، وَعْبد الرحمن ْبن مهدي، وعلي ْبن الجعد، وعلي ْبن نصر الجهضمي الباهلي
َلْيمان ْبن أبي  الكبير، والفضل ْبن م وَسى السيناني، وفهد ْبن عوف، ومحمد ْبن س 
داود الحراني، ومسدد ْبن مسرهد، ومعلى ْبن أسد، وموسى ْبن إسماعيل، وهدبة ْبن 

 الطيالسي، ووهب ْبن جرير بن حازم، ويحيىخالد، وأبو الوليد هشام ْبن َعبد الَمِلك 
 .(1)حماد، ويحيى ْبن السكن، ويونس ْبن م َحَمد المؤدببن ا

 

                                                 

، 12/298ة، من اسمه ساَلم وسالم –اب السين ب –المزي  –( تهذيب الكمال في أسماء الرجال (1
 .2663رقم 
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نا عبد هللا بن حدثنا عبد الرحمن أ"أبي حاتم: ابن  قال ،ثقة من الثقات سَّل م
سئل أبي عن سالم بن مسكين وسالم بن أبي مطيع  :قال ي،أحمد فيما كتب إل

 أن سالم بن مسكين أكثر حديثا، وكان سالم بن أبي مطيع فقال: جميعا ثقة إال
 .(1)ه"يحدث عن ،مهديابن  :يعني،صاحب سنة، وكان عبد الرحمن

: َلْيَس ِبِه َبْأٌس. َوَقاَل َمَرة : ِثَقةٌ   .(2)َوَقاَل الَنَساِئيُّ

د َيق ول: وقال أبو عبيد اآل "سمعت أبا سلمة موسى َقاَل: جري: سمعت أبا َداو 
ساَلم ْبن أبي م ِطيٍع، َوَكاَن يقال: ه َو أعقل أَْهل البصرة، َوَكاَن ِفي  تسمع

 .(3)السنة"
 .(4)ثقة صاحب سنة، فى روايته عن قتادة ضعف حجر:ابن  وقال

وقال البخاري:َ َقاَل ِلي م َحَمد ْبن محبوب: مات سنة أربع وستين ومائة
(5). 

الكامل قال عن سالم: ليس  عدي فيابن  تكلم بعض العلماء في سالم منهم
 ،بمستقيم الحديث، َعن َقتاَدة خاصة، وقال الشيخ: ولسالم أحاديث حسان غرائب

فرادات، َوهو يعد من خطباء أهل البصرة  ،ومن عقالئهم، وكان كثير الحج ،وا 
ومات في طريق مكة، ولم أر أحدا من المتقدمين نسبه إلى الضعف، وأكثر ما في 

َقتاَدة فيها أحاديث ليست بمحفوظة ال يرويها َعن َقتاَدة غيره،  حديثه أن روايته َعن
 .(6)ومع هذا كله فهو عندي ال بأس به وبرواياته

                                                 

، 12/298ة، م وسالممن اسمه ساَل  –باب السين  –المزي  –( تهذيب الكمال في أسماء الرجال (1
 .2663رقم 
َزاِعيُّ َمْواَله م ،الطبقة السابعة –الء للذهبي ( سير أعالم النب(2  ،7/428 ،َساَلم  بن  َأِبي م ِطْيٍع الخ 
 .160رقم 
 ،1/309 ،ذكر أهل البصرة–سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل  ((3
 أن المقصود صاحب سنة. :ومعنى كان في السنة الظاهر. 464رقم 
 .2702رقم  ،1/261 ،ساَلم ْبن أبي م ِطيعٍ ، حرف السين –حجر ابن  –هذيب تقريب الت ((4
 .2229رقم  – 4/134 ،باب السين –التاريخ الكبير للبخاري  ((5
 .769رقم  .4/322 – 4/317 ،َسالم  ْبن  َأِبي م ِطيٍع َبْصِري   –( الكامل في الضعفاء البن عدي (6
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حبان: عداده ِفي أهل اْلَبْصَرة َيْرِوي َعْنه  أهل َبَلده، َكاَن سيء ابن  وقال
اَل َيج وز ااِلْحِتَجاج ِبِه إذا اْنَفرد ،كثير اْلَوهم ،اأْلَْخذ

(1). 
 .(2)ل الحاكم: منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظوقا

ابن  قاله سنة َأربع َوِستِايَن َوِماَئة. :َوَقْد قيل ،َمات سنة َأربع َوسبعين َوِماَئة
 .(3)حبان

كثيرة هي األحاديث الصحيحة التي هي من رواية سَّل م بن ببي مطي.، وِل َم 
 م، وم. ضعف حديثه وغيره ،وبصحاب السنن ،ومسل م ،وهو من رواة البخاري  ،ال

 عن قتادة إال بن بحاديثه المستقيمة كثيرة منها ما رواه البخاري في صحيحه قال:
، َعْن َساَلِم ْبِن أبي م ِطيٍع، َعْن أبي  ، َأْخَبَرَنا َعْبد  الَرْحَمِن ْبن  َمْهِديٍا حَدَثَنا ِإْسَحاق 

ْنَدِب ْبِن َعْبِد َّللاَِ  ، َعْن ج  ول  َّللاَِ  ِعْمَراَن الَجْوِنيِا ، َقاَل: َقاَل َرس  صلى هللا - الَبَجِليِا
وم وا َعْنه  » عليه وسلم: ْرآَن َما اْئَتَلَفْت ق ل وب ك  ْم، َفإذا اْخَتَلْفت  ْم َفق  وا الق  َقاَل أبو  .«اْقَرء 
 .(4)«َسِمَع َعْبد  الَرْحَمِن َساَلم ا»َعْبِد َّللَاِ: 
اهية الخالف بسنده من رواية ساَلم بن الحديث رواه البخاري في باب كر  هذا 

ول   أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد هللا البجلي قال: قاَل َرس 
وم وا » صلى هللا عليه وسلم:- َّللاَِ  ْرآَن َما اْئَتَلَفْت ق ل وب ك  ْم، َفإذا اْخَتَلْفت  ْم َفق  وا الق  اْقَرء 

 .(5)«َعْنه  

                                                 

 .431رقم  ،1/341ء، باب البا –بان حابن  –المجروحين  ((1
 .3356رقم  ،2/181، حرف السين –الذهبي  ،ميزان االعتدال ((2
 .431رقم  ،1/341 ،باب الباء –حبان ابن  –( المجروحين (3
رقم  ،9/111 ،باب كراهية الخالف –كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  –صحيح البخاري  ((4

7364. 
مْ  :اب  بَ  ،كتاب فضائل القرآان –صحيح البخاري  ((5  ،6/198 ،اْقَرء وا الق ْرآَن َما اْئَتَلَفْت َعَلْيِه ق ل وب ك 
 .5060رقم 
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أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد هللا  بسنده من رواية همام رواه
وَن اأَلْعَوِر، َحَدَثَنا أبو  َقالَ  البجلي، وَن، َعْن َهار  أبو َعْبِد َّللَاِ: َوَقاَل َيِزيد  ْبن  َهار 

ْنَدٍب َعِن الَنِبياِ  ورواه في َباب اْقَرء وا الق ْرآَن ، (1)َصَلى هللا  َعَلْيِه َوَسَلمَ - ِعْمَراَن، َعْن ج 
ْم بسنده من رواية حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب  َما اْئَتَلَفْت َعَلْيِه ق ل وب ك 

 .(2)عبد هللا البجليبن ا
، َعْن  ورواه مسلم بسنده من حديث الحارث بن عبيد عن أبي ِعْمَراَن الَجْوِنيِا

 الَبَجِلياِ 
ْنَدِب ْبِن َعْبِد َّللَاِ ج 

(3). 

ن حاديث التي تكل م العلماء فيها من رواية سّل  م بنماذج من األ المطلب الثاني:
 :ببي مطي.

من األحاديث التي تكل م العلماء فيها من رواية سّل م بن ببي مطي. مارواه 
 اإلما م الترمذي بسنده قال:

ن  َحَدَثَنا الَفْضل  ْبن  َسْهٍل اأَلْعَرج  الَبْغَداِديُّ َوَغْير  َواِحٍد، َقال وا: َحَدَثَنا ي ون س  بْ  .1
- ، َعْن َقَتاَدَة، َعِن الَحَسِن، َعْن َسم َرَة، َعِن الَنِبياِ َسَّل ِم ْبِن ببي م ِطي.ٍ م َحَمٍد، َعْن 

 .(4)"الَحَسب  اْلَمال ، َوالَكَر م  الَتْقَوى "َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم
اْلَوْجِه ِمْن َحِديِث  َغِريٌب، اَل َنْعِرف ه  ِإاَل ِمْن َهَذا ،َصِحيحٌ  ،َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ 

َساَلِم ْبِن أبي م ِطيعٍ 
(5). 

                                                 

رقم  ،9/111، باب كراهية الخالف –كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  –صحيح البخاري  ((1
7365. 

ْم، ْت َعَلْيِه اْقَرء وا الق ْرآَن َما اْئَتَلفَ  :َباب   ،كتاب فضائل القرآان –صحيح البخاري  ((2 ، 6/198ق ل وب ك 
 .5060رقم 
 .2667رقم  ،4/2053، النهي عن اتباع متشابه القرآن –كتاب العلم  –مسلم  صحيح ((3
ْنَيا اْلَحاِصل  ِبِه اْلَجاه  َغاِلب ا. تحفة األحوذي لمباركفوري  ((4 باب ومن سورة  – الحسب: َمال  الدُّ

َلى. تحفة  الكرم: اْلَكَرم  اْلم ْعَتَبر  . 127/  8 ،األحقاف ْكَرام  ِبالَدَرَجاِت اْلع  ِفي اْلَعِقِب اْلم َتَرتِاب  َعَلْيِه اإْلِ
 .112 / 9 ،ق باب ومن سورة–األحوذي 

َراتِ  ،أبواب تفسير القرآن –سنن الترمذي  ((5 وَرِة الح ج   .3271رقم  ،5/243 ،َباٌب: َوِمْن س 
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، (1)والحديث عند أحمد بسنده من رواية َساَلِم ْبِن أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة به
ماجه بسنده من رواية َساَلِم ْبِن أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة بهابن  وعند

وعند  ،(2)
ِم ْبِن أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة بهالدارقطني في سننه بسنده من رواية َساَل 

وعند ، (3)
أبي نعيم في حلية األولياء وطبقات االصفياء بسنده من رواية َساَلِم ْبِن أبي م ِطيٍع، 

 .(4)َعْن َقَتاَدَة به
 ،ذكر إمام العلل الترمذي َتَفر د َساَلِم ْبِن أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة بهذا الحديث

وقال: َوَهَذا اْلَحِديث  ال  ،ف ه  ِإاَل ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، وذكر البزار الحديثوقال: اَل َنْعرِ 
َنْعَلم ه  ي ْرَوى َعن َسم رة ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، واَل َنْعَلم  َحَدَث ِبِه، َعْن َقَتاَدَة إاَل َسالم  ْبن  

أبي م ِطيعٍ 
تادة عن الحسن عن وذكر أبو نعيم تفرد ساَلم برواية الحديث عن ق، (5)

اْلحسب "فقال:  ،القيسراني في ذخيرة الحفاظ على الحديثابن  سمرة مرفوعا، وعلق
. َرَواه  َسالم بن أبي م ِطيع: َعن َقَتاَدة، َعن اْلحسن، َعن َسم َرة "الَمال، َواْلَكر م الَتْقَوى 

 .(6)َمْرف وعا. َولم ي َتابع َعَلْيِه َسالم
 ل المتناهية في األحاديث الواهية بسنده عن َسالمِ الجوزي في العلابن  وذكره

ول  َّللاَِ  ،أبي م ِطيٍع َعْن َقَتاَدة َعِن اْلَحَسِن َعْن َسم َرةَ ْبِن ا صلى هللا - َقاَل: َقاَل َرس 
 . "اْلَحَسب  اْلَمال  َواْلَكَر م  الَتْقَوى" عليه وسلم:

ج وز  االْحِتَجاج  به إذا انفرد"ال يَ  ،حبان: "سالم َكِثير  اْلَوْهمِ ابن  وقال: قال
(7). 

                                                 

 .20102 رقم ،33/294، من حديث سمرة بن جندي –مسند أحمد  ((1
 .4219رقم  ،2/1410 ،باب الورع والتقوى  –كتاب الزهد –ماجه ابن  سنن ((2
 .3798رقم  ،4/463، باب المهر –كتاب النكاح  –سنن الدارقطني  ((3
َبادِ  –أبو نعيم  –صفياء ولياء وطبقات األحلية األ ((4  ،ِذْكِر َطَواِئَف ِمْن َجَماِهيِر النَُّساِك َواْلع 
6/190. 
 .4578رقم  ،10/426 ،مسند سمرة بن جندب –مسند البزار  ((5
 .2706رقم ، 3/1256 ،باب الحاء المهملة –ابن القيسراني –ذخيرة الحفاظ  ((6
 .1002رقم  ،2/120 ،كتاب النكاح –الجوزي ابن  –العلل المتناهية في األحاديث الواهية  ((7
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ومن األحاديث التي تكل م فيها العلماء من رواية سَّل م بن ببي مطي. عن 
 :قتادة ما رواه اإلما م الدارقطني في سننه قال

 َعِليُّ ، َوَحَدَثَنا  ْبِن ِزَياٍد الَداَناج  ، نا أحمد ْبن  َعْبِد َّللاَِ َمْخَلدٍ  َحَدَثَنا ِبِه م َحَمد  ْبن   .2
، َوَحَدَثَنا أبو ٍر أبو اأْلَْحَوِص اأْلَْبَرم  ، نا م َحَمد  ْبن  َنْص َمِد ْبِن ع َبْيٍد اْلَحاِفظ  م حَ ْبن  ا

وِسيُّ د  ْبن  َعِليِا ْبِن َحْمَزةَ ه َرْيَرَة م َحمَ  َقال وا: نا  ،، نا أبو أ َمَيَة م َحَمد  ْبن  إبراهيم الَطَرس 
، َعْن َقَتاَدَة، َعْن أبي َسَّل م  ْبن  ببي م ِطي.ٍ ، نا ِرو ْبِن َجَبَلةَ ْبن  َعمْ  َعْبد  الَرْحَمنِ 

وِل َّللاَِ َن أَْعَمى َتَرَدى ِفي ِبْئرٍ ، َوأنس ْبِن َماِلٍك: أَ اْلَعاِلَيةَ  - ، َفَضِحَك َناٌس َخْلَف َرس 
ول  َّللاَِ َصَلى هللا  َعَلْيِه َوَسَلمَ  َمْن َضِحَك َبْن ي ِعيَد » هللا عليه وسلم:صلى - ، َفَأَمَر َرس 

وَء َوالَصَّلةَ  وَل َّللاَِ . َوَقاَل أبو أ َمَيَة، َعْن أنس، َوأبي اْلَعاِلَيةِ «اْلو ض  صلى - ، َأَن َرس 
َفَضِحَك  ،َفَتَرَدى ِفي ِبْئرٍ  ،َفَدَخَل أَْعَمى اْلَمْسِجدَ  ،َكاَن ي َصلِاي ِبالَناسِ  -هللا عليه وسلم

وِل َّللاَِ النَ  م َخَلٍد، َعْن أنس، َوأبي ابن  َوَقالَ  ،صلى هللا عليه وسلم- اس  َخْلَف َرس 
وَل َّللاَِ  اْلَعاِلَيةِ  اِس َوِبْئٌر َوَسَط َكاَن ي َصلِاي ِبالنَ  -صلى هللا عليه وسلم- َأَن َرس 
ول  َّللاَِ  َفَأَمرَ  ،، َفَضِحَك َناٌس ى َفَوَقَع ِفيَها، َفَجاَء أَْعمَ اْلَمْسِجدِ  صلى هللا عليه - َرس 
وَء َوالَصَّلةَ » وسلم: . َقاَل أبو أ َمَيَة: َهَذا َحِديٌث م ْنَكٌر. «َمْن َضِحَك َبْن ي ِعيَد اْلو ض 

 ،َقاَل الَشْيخ  أبو اْلَحَسِن: َلْم َيْرِوِه َعْن َساَلٍم َغْير  َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َجَبَلةَ 
د  ْبن  اْلم َحَبِر َوه  َوه َو  وٌك َيَضع  اْلَحِديَث. َوَرَواه  َداو  وٌك َيَضع  اْلَحِديثَ َمْتر  ، َعْن َو َمْتر 

 .(1)، َعْن أنسَعْن َقَتاَدةَ  َوه َو َضِعيٌف أيضا ،أيوب ْبِن خ وطٍ 
رواية َساَلم  ْبن  أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة، هذا الحديث رواه الدارقطني بسنده من 

رواية َساَلم  ْبن  عدي من ابن  ورواه الحديث، َعْن أبي اْلَعاِلَيَة، َوأنس ْبِن َماِلٍك ...
ال َأْعَلم   . وقال:َوأنس ْبِن َماِلٍك ... الحديث ،أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة، َعْن أبي اْلَعاِلَيةَ 

َنما َيْرِوي َقَتاَدة  َهَذا، َعن أبي إاَل َسالٌم، وا ِ  ،َعن أنس :َفَقالَ  ،اه  َأَحٌد، َعن َقتاَدةَروَ 
اْلَعاِلَيِة م ْرَسال
(2). 

                                                 

 .603رقم  ،1/298، اْلَقْهَقَهِة ِفي الَصاَلِة َوِعَلِلَها َباب  َأَحاِديثِ  ،كتاب الطهارة –سنن الدارقطني  ((1
 .769رقم  ،4/319 ،ساَلم بن أبي مطيع –الكامل في الضعفاء البن عدي  ((2
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َمْعَمٌر، َعْن  والرواية المرسلة المحفوظة رواها الدارقطني بسنده من رواية
َياِحياِ  ، َعنْ َقَتاَدةَ   َصَلى هللا  َعَلْيهِ - ، َوالَنِبيُّ َن أَْعَمى َتَرَدى ِفي ِبْئرٍ ، أَ أبي اْلَعاِلَيِة الرِا
َصَلى هللا  َعَلْيِه - ، َفَضِحَك َبْعض  َمْن َكاَن ي َصلِاي َمَع الَنِبياِ ي َصلِاي ِبأصحاِبهِ  -َوَسَلمَ 
وَء » :َمْن َضِحَك ِمْنه مْ  -صلى هللا عليه وسلم- ، َفَأَمَر الَنِبيُّ َوَسَلمَ  َبْن ي ِعيَد اْلو ض 

اية معمر عن قتادة َعْن أبي ورواها عبد الرزاق في مصنفه من رو  ،(1)«َوالَصَّلةَ 
َياِحيِا َأَن َرج ال  أَْعَمى َتَرَدى ِفي ِبْئرٍ   -صلى هللا عليه وسلم- َوالَنِبيُّ  ،اْلَعاِلَيِة الرِا

 -صلى هللا عليه وسلم- ي َصلِاي ِبأصحاِبِه، َفَضِحَك َبْعض  َمْن َكاَن ي َصلِاي َمَع الَنِبياِ 
 .«َمْن َضِحَك ِمْنك  ْم َفْلي ِعِد الَصَّلةَ » ليه وسلم:صلى هللا ع- َفَأَمَر الَنِبيُّ 

َقاَل َمْعَمٌر: َوَأْخَبَرِني أيوب، َعْن َحْفَصَة ِبْنِت ِسيِريَن، َعْن أبي اْلَعاِلَيِة، ِمْثَل 
 .(2)َذِلكَ 

َهَذا َحِديث  َقَتاَدَة َوَقْد َرَواه  َسالم  ْبن  أبي  الجوزي في العلل المتناهية:ابن  قال
- َوأبي اْلَعاِلَيِة أن الَنِبيَ  ،َوَقاَل م َرة  َعْن أنس ،َفَقاَل ِفيِه َعْن َقَتاَدَة َعْن أنس ،ِطيعٍ م  

 َفَذَكَر اْلَحِديَث. ،َكاَن ي َصلِاي ِبأصحاِبهِ  -صلى هللا عليه وسلم
ا َرَواه  َعْن َقَتاَدَة َعْن أنس ِإال َسالمَ ابن  َقالَ  : ال أَْعَلم  َأَحد  ابن  َوَقالَ  ،َعِديٍا

ال َيج وز  االْحِتَجاج  ِبِه إذا اْنَفَردَ  ،َحَباَن: َسالم  َكِثير  اْلَوْهمِ 
(3). 

َحِديث: أن أعمى تردى ِفي ِبْئر،  القيسراني في ذخيرة الحفاظ:ابن  قال
ول هللا  ول هللا َلْيِه َوسلمصلى هللا عَ -َفَضِحك َناس خلف َرس  صلى هللا -، َفأمر َرس 

وء، َوالَصاَل  -َوسلمَعَلْيِه  َعن  ة. َرَواه  َسالم بن أبي م ِطيعمن ضحك َأن ي ِعيد اْلوض 
َقَتاَدة، َعن أنس: ِإن أعمى ... َوَرَواه  مراة أ ْخَرى: َعن َقَتاَدة، َعن أنس، َوأبي اْلَعاِلَية. 

َنَما روى َقَتاَدة َهذَ  ا َعن أبي اْلَعاِلَية َولم يروه أحد َعن َقَتاَدة، َعن أنس ِإاَل َسالم. َواِ 
م ْرسال. َوَقاَل ِفي َموِضع آخر: َرَواه  أبو اْلَعاِلَية الرَياحي رفيع بن مْهَران م ْرسال، 

                                                 

 .605رقم  ،1/300، َباب  َأَحاِديِث اْلَقْهَقَهِة ِفي الَصاَلِة َوِعَلِلَها ،كتاب الطهارة –سنن الدارقطني ((1
ِم ِفي الَصاَلةِ  ،كتاب الصالة – مصنف عبد الرزاق ((2  .3761رقم  ،2/376 ،َباب  الَضِحِك َوالَتَبسُّ
وءَ  ،العلل المتناهية في األحاديث الواهية ((3  .619رقم  ،1/373،أحاديث فيما تنقض اْلو ض 
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حاكيا َعن َنفسه: ِإن أعمى ... لم يْسنده  َعن َغيره، َولم يصله. َوَهَذا الَحِديث َرَواه  
براهيم الَنخِعيا  ، َوَقَتاَدة، َوا   .(1)اْلحسن اْلَبْصِريا

ومن األحاديث التي تكل م فيها العلماء من رواية سَّل م بن ببي مطي. عن 
 قال: ،في حلية االولياء وطبقات األصفياء نعي م وبب قتادة ما رواه اإلما م

َحَدَثَنا أبو َبْحٍر م َحَمد  ْبن  اْلَحَسِن َثَنا م َحَمد  ْبن  َغاِلِب ْبِن َحْرٍب، َثَنا َعْبد   .3
، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسَّل م  ْبن  ببي م ِطي.ٍ َعْمِرو ْبِن َجَبَلَة، َثَنا  الَرْحَمِن ْبن  

ول  هللاِ  َغِريٌب ِمْن  «اْلم ْسَتَشار  م ْؤَتَمن  » صلى هللا عليه وسلم:- َسم َرَة، َقاَل: َقاَل َرس 
 .(2)َوْجهِ َلْم َنْكت ْبه  َعاِلي ا ِإاَل ِمْن َهَذا الْ  ،َحِديِث َساَلمٍ 

هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية من رواية َساَلم  ْبن  أبي م ِطيٍع، َعْن 
ول  هللاِ   صلى هللا عليه وسلم:- َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسم َرَة، َقاَل: َقاَل َرس 

من وعند الطبراني في الكبير  غريب من حديث سالم، :وقال ،«اْلم ْسَتَشار  م ْؤَتَمن  »
رواية َساَلم  ْبن  أبي م ِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة به
(3). 

َعن سمرة أحاديث، اَل ي َتاَبع   حسنَعن َقتاَدة عن ال ولسالم عدي:ابن  وقال
 وكذلك ،"الحسب المال والكر م التقوى " :ومنها ،"المستشار مؤتمن" :فمنها ،َعليها

 .(4)غير ما ذكرتَعن َقتاَدة، َعن أنس أحاديث، اَل ي َتاَبع  َعليها 
فالحديث غير محفوظ من طريق َساَلم  بن أبي المطيع عن قتادة عن الحسن 

، (5)في َقَتاَدَة، ومحفوظ عند أبي داود رواية َساَلم  ْبن  أبي م ِطيعٍ لضعف  ؛عن سمرة
شيبان عن َعبد الملك بن عمير،  من طريق ، وغيرهم(1)، وابن ماجه(6)والترمذي

                                                 

 .816رقم  ،1/525 ،باب أتى من هذا الحرف –ابن القيسراني ،ذخيرة الحفاظ ((1
 .6/190 ،َساَلم  ْبن  َأِبي م ِطيعٍ  ،صفياءبقات األألولياء وطحلية ا ((2
 .6914رقم  ،219/ ،قتادة عن الحسن، الطبراني –المعجم الكبير  ((3
 .769رقم  ،4/317َساَلم  ْبن  أبي م ِطيٍع  ،الكامل في الضعفاء البن عدي ((4
 .5128رقم  ،4/333، باب في المشورة –كتاب األدب –سنن أبي داود  ((5
 .2822رقم  ،4/422، َباب  َأَن الم ْسَتَشاَر م ْؤَتَمنٌ  ،ب األدبأبوا –نن الترمذي س ((6
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ول  َّللاَِ  َعن أبي َسَلَمة، َعن أبي ه َريرة  صلى هللا عليه وسلم:- َقاَل: َقاَل َرس 
" من طريق َعْبد  اْلَحِميِد ْبن  َبْحٍر  (2)، وعند الطبراني في الكبير"اْلم ْسَتَشار  م ْؤَتَمن 

، َعْن َشِريٍك، َعْن اأْلَْعَمِش، َعْن  أبي َعْمٍرو الَشْيَباِنيِا َعْن أبي َمْسع وٍد به، اْلك وِفيُّ
 َوَعِليُّ ْبن  َهاِشٍم، َعنْ  ،ومن طريق َيْحَيى ْبن  َزَكِرَيا ْبِن أبي َزاِئَدةَ  ،ماجهابن  وعند
ول  َّللاَِ ابن  َبْيِر َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َقاَل َرس  صلى هللا عليه - أبي َلْيَلى، َعْن أبي الزُّ
ك  ْم َبَخاه  ا ا"إذ وسلم:  .(3)َفْلي ِشْر َعَلْيِه" ْسَتَشاَر َبَحد 

                                                                                                                            

 .3745رقم  ،2/1233، َباب  اْلم ْسَتَشار  م ْؤَتَمنٌ  ،كتاب األدب –ماجه ابن  سنن ((1
، َعْن َأِبي َمْسع ودٍ ، الطبراني –المعجم الكبير  ((2  .637م رق ،17/229 ،َأب و َعْمٍرو الَشْيَباِنيُّ
 .3747رقم  ،2/1233، َباب  اْلم ْسَتَشار  م ْؤَتَمنٌ  ،كتاب األدب –ماجهابن  سنن ((3



فوا في بعض شيوخهم أبحاث   محمود سيد محمد حسن الشيخ الثقات الذين ُضع ِّ

 

 

 

 

529 

 المبحث الثالث
 سليمان بن كثير

:ليمان بن كثير وكّل م العلماء فيهالمطلب األول: ترجمة س  
. أخو م َحَمد َلْيمان بن كثير العبدي، أبو داود، وي قال: أبو م َحَمد، الَبْصِريا  س 

 َمد بخمسين سنة.كثير، وَكاَن أكبر من أخيه م حَ ْبن ا
حصين ْبن َعْبد الرحمن، وحميد الطويل، وداود ْبن أبي هند،  :َرَوى َعن

 والزبير ْبن الخريت، وأبي ريحانة َعبد َّللَاِ ْبن مطر، وَعْمرو ْبن، ومحمد ْبن مسلم
، ويحيى ْبن َسِعيد اأَلْنصاِريا ْبن ا  وأبي هارون العبدي. ،شهاب الزُّْهِريا

َلْيمان،  إسحاق :َرَوى َعنه بن ع َمر بن سليط، وحبان ْبن هالل، وَسِعيد ْبن س 
وعاصم ْبن علي ْبن عاصم، وعبد الرحمن ْبن مهدي، وعبد الصمد ْبن عبد الوارث، 
وعفان ْبن مسلم، وأخوه م َحَمد ْبن كثير العبدي، وموسى ْبن إسماعيل، وأبو الوليد 

 .(1)العنبري، ويزيد ْبن هارون  هشام ْبن َعبد الَمِلك الطيالسي، ويحيى ْبن كثير
 .(2)عدي: ال بأس بهابن  قال
 .(3)محرز: وسمعت يحيى يقول سليمان بن كثير ليس به بأسابن  قال
 .أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سليمان بن كثير بصري يكتب حديثهابن  قال

وقال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: 
 .(4)عيفسليمان بن كثير ض

 

                                                 

 .11،12/57، المزي  –تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ((1
َلْيَمان ْبن كثير العبدي –عدي ابن  –الكامل في الضعفاء  ((2  .757رقم  ،4/290 ،س 
 .1/84 –رزمحابن  رواية –معين ابن  تاريخ ((3
 .603رقم  ،4/138 ،باب كل اسم ابتداء حروفه على السين –الجرح والتعديل البن أبي حاتم  ((4
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ئلابن  وقال أبي ذئب، وسليمان بن ابن  عن ،عبد هللا اأب :يعني،هانئ: س 
كثير، وسفيان بن حسين؟ قال: سليمان بن كثير ثقة، وهو أصغر منهم، وهو من 

 .(1)أهل واسط، وكان يطلب الحديث مع سفيان بن حسين
وقال أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن سليمان بن كثير؟ فقال: سمع من 

 .(2)، يقال له: أبو داود الواسطيالزهري مع سفيان بن حسين، وكان غالم  ا
 .(3)َفِإَنه  ي خطئ َعَلْيهِ  ؛اَل َبْأس ِبِه ِإاَل ِفي الزُّْهِريا  ،َقاَل الَنَساِئيا 

َلْيَمان ْبن كثير اْلَعْبدي َأخ و م َحَمد ْبن كثير اْلَعْبدي، َكاَن يسكن َواِسط كنيته  س 
د يَ  وه  َوابن مْهديأبو َداو  ، روى َعْنه  َأخ   ئو اْلَوِليد َكاَن يخطَفأب ،ْرِوي َعن الزُّْهِريا

أما ِرَواَيته َعن الزُّْهِريا َفَقِد اْخَتَلط َعَلْيِه َصِحيَفته َفاَل يْحَتج ِبَشْيء يْنَفرد ِبِه  ،كثيرا
َواَيات مَ  ات سنة َثالث َوَثاَلِثيَن َعن الثِاَقات، َويْعَتبر ِبَما َوافق اأْلَْثَبات ِفي الرِا

 .(4)َوِماَئة
بعد عرض أقوال أهل الجرح والتعديل في سليمان بن كثير تبين أنه ثقة من 

وهما  ،الثقات، ومع كونه ثقة إال أنه سمع من الزهري مع سفيان بن حسين
صغيران، ومع ذلك فقد كثرت أحاديثه المستقيمة في غير الزهري، وروى عنه 

 وغيرهم. ،وأصحاب السنن ،ومسلم ،البخاري 
َحَدَثَنا َيْحَيى ْبن   قال: ،ومن بحاديثه المستقيمة مارواه اإلما م مسل م بسنده

ْسَحاق  ْبن  إبراهيم، َوابن أبي ع َمَر، َوالَلْفظ  ِلَيْحَيى، َقالَ  أبي ع َمَر: ابن  َيْحَيى، َواِ 
ْفَيان  ْبن   ، َعْن َعْمَرَة، َعْن َحَدَثَنا، وَقاَل اآْلَخَراِن: َأْخَبَرَنا س  ع َيْيَنَة، َعِن الزُّْهِريِا

ول  للاِ »َعاِئَشَة، َقاَلْت:  ْبِ.  -صلى للا عليه وسل م- َكاَن َرس  َيْقَط.  الَساِرَق ِفي ر 

                                                 

 .2378رقم  ،507 –هانئ ابن  رواية –حمد أمسائل اإلمام  ((1
 .1/341 ،رواية أبي داود –حمد أسؤالت اإلمام  ((2
َماء من طعن ِفيِه اِسع ِفي ِسَياق َأساْلَفْصل التَ  ،كتاب البيوع على السلم ،فتح الباري البن حجر ((3

وف المعجماْلكتاب  من رجال َهَذا  .1/408 ،م َرتبا َله م على ح ر 
َلْيَما ،باب الباء،المجروحين البن حبان ((4  .418رقم  ،1/334 ،ن ْبن كثير العبديس 
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َمْيٍد، َقااَل: َأْخَبَرَنا َعْبد  «ِديَناٍر َفَصاِعًدا ، وَحَدَثَنا ِإْسَحاق  ْبن  إبراهيم، َوَعْبد  ْبن  ح 
وَن، الرَ  َزاِق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، ح وَحَدَثَنا أبو َبْكِر ْبن  أبي َشْيَبَة، َحَدَثَنا َيِزيد  ْبن  َهار 

َلْيَمان  ْبن  َكِثيرٍ َأْخَبَرَنا  ، ِبِمْثِلِه ِفي َهَذا س  ْم َعِن الزُّْهِريِا لُّه  براهيم ْبن  َسْعٍد، ك  ، َوا 
ْسَنادِ   .(1)اإلِْ

ول  للاِ » :رق حديث الزهري عن عائشةيبين اإلمام مسلم ط صلى - َكاَن َرس 
ْبِ. ِديَناٍر َفَصاِعًدا -للا عليه وسل م سفيان بن  وأن متابعة« َيْقَط.  الَساِرَق ِفي ر 

َلْيَمان  بْ  براهيم ْبن  َسْعٍد، لس  جعلته  ن  َكِثيٍر في الرواية عن الزهري عيينه، ومعمر، َوا 
لضعف رواية سليمان إذا  ؛بن كثير عن الزهري  يقبل الرواية من طريق سليمان

 انفرد بحديثه عن الزهري .
المطلب الثاني: نماذج من األحاديث التي تكل م العلماء فيها من رواية سليمان بن 

 :كثير
من األحاديث التي تكل م فيها العلماء من رواية سليمان بن كثير عن 

 قال: ،طالطبراني في المعج م األوس ما رواه اإلما م الزهري 
َلْيَمان  ْبن  س َحَدَثَنا م َحَمد  ْبن  م َحَمٍد الَتَمار  َقاَل: نا م َحَمد  ْبن  َكِثيٍر َقاَل: نا .1  ُ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلم َسيِاِب، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللَاِ َقاَل: َكِثيرٍ   َكاَن الَنِبي  »، َعِن الزُّْهِريِا
ِعَل يَ  -صلى للا عليه وسل م- و م  إلى ِجْذٍع ِمْن َقْبِل َبْن َيْجَعَل اْلِمْنَبَر، َفَلَما ج  ق 

ول  ّللَاِ  ،اْلِمْنَبر  َحَن اْلِجْذع    -صلى للا عليه وسل م- َحَتى َسِمْعَنا َحِنيَنه ، َفَوَضَ. َرس 
 .«َفَسَكنَ  ؛َيَده  َعَلْيهِ 

َلْيَمان  ْبن  َكِثيرٍ َلْم َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعِن الزُّْهِريِا ِإالَ   س 
(2). 

َلْيَماِن ْبِن َكِثيٍر، عِن الزُّْهريا َعْن َسِعيد ْبِن ابن  وروى  عدي بسنده عن س 
ول ّللَاِ الم َسَيب َعْن َجاِبٍر،  كاَن َيْخط ب  إلى جذع  -صلى للا عليه وسل م- َبن رس 

ِضَ. اْلِمْنَبر   ،نخلة قبل بن ي وَضَ. اْلِمْنَبر   ول  ّللَاِ َفَصع ،َفَلَما و  صلى للا عليه - َد َرس 
                                                 

 .1684رقم  ،3/1312، باب حد السرقة ونصابها –كتاب الحدود  –صحيح مسلم  ((1
 .5950رقم  ،6/108، باب من اسمه محمد –عجم االوسط للطبراني الم ((2
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ول  ّللَاِ  ؛َحَتى َسِمْعَنا َحِنيَنه   ،َحَن اْلِجْذع   -وسل م  -صلى للا عليه وسل م- َوَضَ. َرس 
َحَدَثَنا م َحمد، وأبو العالء، قاال: َحَدَثنا عاصم،  وقال:. "فسكن ما به ؛َيَده  عليه

َلْيَمان ْبن كثير، عَ  ن َيْحيى ْبِن َسِعيد، َعْن َسِعيد ْبِن الم َسَيب، عن جابر َحَدَثنا س 
 مثله.

هذان اإلسنادان، إن العشار هي الناقة. وقال:  :ويقال .حنين العشار :ويقال
، َوهو َيْحيى ْبِن َسِعيد َعْن َسِعيد بن الم َسَيب عن جابر ال أعلم يرويهما  عِن الزُّْهريا

َلْيَمان ْبن كثير عنهما غير س 
(1). 

َلْيَمان   ،هذا التفرد ذكره الطبراني  فقال: َلْم َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعِن الزُّْهِريِا ِإاَل س 
كما بينت  ،َكِثيٍر، ومعلوم أن العلماء لم يقبلوا تفرد سليمان بن كثير عن الزهري ْبن  ا

 في ترجمته.
ديٍث َرَواه  فقال: وسألت  أبي َعْن ح ،أبي حاتم أباه عن هذا الحديثابن  وسأل

َليمان ْبن  َكثير، َعِن الزُّْهري، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلم َسيِاِب، َعْن َجاِبٍر، َعِن النبياِ  - س 
ِضَ. الِمنَبر   صلى هللا عليه وسلم: وَصِعَد َعَلْيِه؛  ،َبَنه  َكاَن َيْخط ب  إلى ِجْذٍع، فلَما و 

َليمان ْبن َكثِ  ،الِجْذع   َحنَ  ، َعْن َوَرَواه  أيضا س  ير، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأَلْنَصاِريِا
َقاَل أبي: جميع ا  -صلى هللا عليه وسلم-النبيِا  َسِعيِد ْبِن اْلم َسيِاِب، َعْن َجاِبٍر، َعنِ 

 .(2)ِعْنِدي خطأٌ 
وهذا ال يعني ضعف الحديث مطلقا، وانما يضعف هذ الطريق، وألن الحديث 

نما يع من  (3)عمر عند الترمذيابن  رف من طريقال يعرف من طريق جابر، وا 
 -صلى للا عليه وسل م- َبَن الَنِبيَ "عمر ابن  معاذ بن العالء عن نافع عن رواية

اْلِمْنَبَر َحَن  -صلى للا عليه وسل م- َكاَن َيْخط ب  إلى ِجْذٍع، َفَلَما اَتَخَذ الَنِبي  
 ."نَ َفَسكَ  ؛َفالَتَزَمه   ،َحَتى َبَتاه   ،الِجْذع  

                                                 

َلْيَمان ْبن كثير العبدي  –الكامل في الضعفاء البن عدي  ((1  .757رقم  4/289س 
 المصدر السابق. ((2
ْطَبِة َعَلى اْلِمْنَبرِ  ،أبواب الجمعة –سنن الترمذي  ((3  .505رقم  ،1/636 ،َباب  َما َجاَء ِفي الخ 
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عباس عند ابن  ، ومن طريق(1)معاذ بن العالء به وعند الدارمي بسنده عن
َعَباٍس بلفظ ابن  أحمد من رواية َحَماِد بن سلمة، َعْن َعَماِر ْبِن أبي َعَماٍر، َعنِ 

 .(2)عمرابن  حديث
ومن طريق  (3)من رواية حماد عن عمار به، وعند الطبراني في الكبير بسنده

، َعْن  الطبراني في الكبير بسنده من رواية عند أم سلمة ْهِنيِا َشِريٍك، َعْن َعَماٍر الدُّ
 .(4)عمرابن  أبي َسَلَمَة، َعْن أ مِا َسَلَمَة بلفظ حديث

 ولكثرة طرق هذا الحديث قال الترمذي: َوِفي الَباِب َعْن أنس، َوَجاِبٍر، َوَسْهلِ 
 اٍس، َوأ مِا َسَلَمَة.ابن َعبَ َسْعٍد، َوأبي ْبِن َكْعٍب، وَ ْبِن ا

عمر الذي لم ابن  وجابر، وكذلك طريق ،وأم سلمة ،عباسابن  ذكرت طريق
لضعفهم، فحديث أنس  ؛وأبي بن كعب ،يذكره الترمذي، وعزفت عن طريق أنس

 . (5)، َعِن اْلَحَسِن، َعن أنس .... الحديثرواية م َباَرك  ْبن  َفَضاَلةَ  عند البزار من
، وحديث ٌأبي بِن (6)ضعفه يحيى بن معين  ،عيفض ةومبارك بن فضال

: (7)كعب عند أحمد من رواية َعْبد  َّللَاِ ْبن  م َحَمٍد، َعِن الطَُّفْيِل ْبِن أبي، َعْن أبيهِ 
 أبي حاتم: سألت أبي عن عبد هللاابن  قال عنه وعبد  هللا بن  محمد ال يقبل تفرده.

 .(8)وال ممن يحتج بحديثه ،ليس بالقوي َليِان  الحديث،  فقال: ،محمد بن عقيلبن ا

                                                 

 .31رقم  ،1/177 ،ِمْن َحِنيِن اْلِمْنَبرِ  -صلى هللا عليه وسلم- َباب  َما أ ْكِرَم الَنِبيُّ  ،الدارمي سنن ((1
 .3430رقم  ،5/399، مسند عبد هللا بن العباس ،مسند أحمد ((2
 .12841رقم  ،12/187 ،َعَباسٍ اْبِن  َعَمار  ْبن  َأِبي َعَماٍر، َعنِ ،المعجم الكبير للطبراني ((3
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن أ مِا َسَلَمةَ  ،المعجم الكبير للطبراني ((4 ْهِنيُّ  .23/255 ،َعَماٌر الدُّ
 .6676رقم  ،13/207ْبِن َماِلٍك،  م ْسَند  َأِبي َحْمَزَة َأَنسِ  ،مسند البزار ((5
 .1557رقم  ،8/339مبارك بن فضالة البصري  ،الجرح والتعديل البن أبي حاتم ((6
 .21253 رقم ،35/175 ،حديث الطفيل بن أبي بن كعب –مسند أحمد  ((7
، عبد هللا بن محمد بن عقيل ،باب كل اسم ابتداء حروفه عين ،( الجرح والتعديل البن أبي حاتم(8
 .706رقم  ،5/154
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ومن األحاديث التي تكل م فيها العلماء من رواية سليمان بن كثير عن  
 قال: ،ما رواه ببو نعي م في الحلية بسنده الزهري 

َلْيَمان  ْبن  أحمد، َثَنا َعِليُّ ْبن  َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا أبو ع َبْيٍد ح. َوَحَدَثَنا  ،2 َحَدَثَنا س 
ف  اْلَقاِضي، َثَنا م َحَمد  ْبن  أبي َبْكٍر ح. َوَحَدَثَنا أبو م َحَمِد ْبن  َحَياَن،  َحِبيٌب، َثَنا ي وس 
 ، َثَنا َعَباس  ْبن  م َجاِشٍع، َثَنا م َحَمد  ْبن  أبي َيْعق وَب، َقال وا: ثنا َعْبد  الَرْحَمِن ْبن  َمْهِديٍا

َلْيَمان  ْبن  َكِثيرٍ َثَنا  وَل َّللاَِ س  ، َعْن َساِلٍم، َعْن أبيِه، َأَن َرس  َصَلى هللا  - ، َعِن الزُّْهِريِا
ول  َّللاَِ  -َعَلْيِه َوَسَلمَ  َقْبَل  -َصَلى هللا  َعَلْيِه َوَسَلمَ - َقاَل: َوَأْقَرَأِني َساِلٌم ِكَتاب ا َكَتَبه  َرس 

لِ  َخْمِس َذْوٍد َشاة  »ِة: ِفي الَصَدقَ  -لىاَتعَ –َأْن َيَتَوَفاه  َّللَا   َوَذَكَر اْلَحِديَث  ،«ِفي ك 
 .(1)ِبط وِلهِ 

هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسنده من رواية سليمان بن كثير عن 
رواية  عدي في الكامل بسنده منابن  الزهري عن سالم عن أبيه، والحديث عند

عِن الزُّْهريا َغْيَر  ْعَلم  َيْرِويهِ : َوَهَذا ال أَ به، وقال سليمان بن كثير عن الزهري 
ْفَياَن بن حسين َلْيَماَن ْبِن َكِثيٍر َوس  س 
فأما حديث سليمان فذكرناه، وأما حديث  ،(2)

سفيان بن الحسين فهو عند أبي داود بسنده من رواية سفياَن بِن الحسين عن 
ول  َّللاَِ  ِكَتاَب  -يه وسلمصلى هللا عل- الزهري عن سالم عن أبيه قال: َكَتَب َرس 

َفَلْم ي ْخِرْجه  إلى ع َماِلِه َحَتى ق ِبَض، َفَقَرَنه  ِبَسْيِفِه، َفَعِمَل ِبِه أبو َبْكٍر َحَتى  ،الَصَدَقةِ 
ِبِل َشاة  »ق ِبَض، ث َم َعِمَل ِبِه ع َمر  َحَتى ق ِبَض، َفَكاَن ِفيِه:   «... ِفي َخْمٍس ِمَن اإلِْ

 .(3)الحديث
 .بن الحسين عن الزهري بهالترمذي بسنده من رواية سفيان  والحديث عند

ِه، َوأبي  يِق، َوَبْهِز ْبِن َحِكيٍم، َعْن أبيِه، َعْن َجدِا دِا وقال: َوِفي الَباِب َعْن أبي َبْكٍر الصِا
، َوأنس.  َذرٍا

                                                 

 .9/29، َعْبد  الَرْحَمِن ْبِن َمْهِدياٍ  ،صفياءولياء وطبقات األحلية األ ((1
 .757رقم  ،4/290، سليمان بن كثير –لضعفاء البن عدي الكامل في ا ((2
 .1568رقم  ،2/98، باب في زكاة السائمة –كتاب الزكاة  –سنن أبي داود  ((3
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الف َقَهاِء، ع َمَر َحِديٌث َحَسٌن، َوالَعَمل  َعَلى َهَذا الَحِديِث ِعْنَد َعاَمِة ابن  َحِديث  
، َعْن َساِلٍم َهَذا الَحِديَث، َوَلْم  َوَقْد َرَوى ي ون س  ْبن  َيِزيَد، َوَغْير  َواِحٍد، َعِن الزُّْهِريِا

َسْينٍ  ْفَيان  ْبن  ح  َنَما َرَفَعه  س  َيْرَفع وه ، َواِ 
(1). 

لبخاري في عشرة مواضع وفي الباب عن أبي بكر الصديق فهو عند ا :قوله
قاله عبد الغني المقدسي في العمدة الكبرى في أحاديث  .سناد واحدإبمن كتابه 

 .(2)األحكام
، كتاب أطرافهفي تحقيقه لل ،حفظه هللا ،وذكر أستاذنا الدكتور رفعت فوزي 

 ،3106 ،2487 ،1455 ،1453 ،1451 ،1450) وأطرافه :1448فقال: 
كعادته في  حديثقد فرق ال -تعالى -رحمه هللا- وقال: والبخاري ، (6955 ،5878

 .(3)بعض األحيان
سناد حديث أبي بكر عند البخاري بسنده من رواية ثمامة عن أبيه عن  وا 

َكَتَب َله  اَلِتي َأَمَر َّللَا   -َرِضَي َّللَا  َعْنه  - َأَن َأَبا َبْكرٍ  َحَدَثه   -َرِضَي َّللَا  َعْنه  - أنس
وَله    .(4)...الحديثومن بلغت صدقته صلى هللا عليه وسلم:- َرس 

، وعند النسائي في سننه من (5)وعند أبي داود بسنده من رواية ثمامة به
 .(6)رواية ثمامة به

                                                 

 .621رقم  ،2/11 ،َباب  َما َجاَء ِفي َزَكاِة اإِلِبِل َوالَغَنمِ  ،كتاب الزكاة –سنن الترمذي  ((1
رقم  ،293ص ،باب حديث الصدقات –ب الزكاة كتا –العمدة الكبرى في أحاديث االحكام  ((2

388. 
 .ستاذ الدكتور رفعت فوزي تحقيق األ ،290ص  ،المصدر السابق ((3
 .1448رقم  ،2/116، باب العرض في الزكاة –كتاب الزكاة  –صحيح البخاري  ((4
 .1567رقم  ،2/96، باب في زكاة السائمة –كتاب الزكاة  –سنن أبي داود  ((5
 .2447رقم  ،5/18 ،باب زكاة اإلبل –كتاب الزكاة  –ائي سنن النس ((6
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فعند الطبراني في األوسط  ؛وقول الترمذي: وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده
وَل  بسنده من رواية معمر عن الزهري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده َأَن َرس 

لِ  َخْمِس َذْوٍد َساِئَمٍة َصَدَقة  »َقاَل:  - عليه وسلمصلى هللا- َّللاَِ   .(1)«ِفي ك 
،  ؛وقول الترمذي: وأبو ذر فعند الترمذي من رواية َعْمِرو ْبِن َيْحَيى اْلَماِزِنيِا

، َأَن الَنِبيَ  ْدِريِا َلْيَس "َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم- َعْن أبيِه، َعْن أبي َسِعيٍد الخ 
ونَ  ، وقال: َوِفي الَباِب َعْن أبي ه َرْيَرَة، َوابن ع َمَر، "َخْمِس َذْوٍد َصَدَقة   ِفيَما د 

 .(2)َوَجاِبٍر، َوَعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو
وبعد أن ذكرنا هذه الطرق تبين لنا أن الحديث صحيح، ورواية سليمان بن 

لكون سليمان ضعيفا في الزهري  ؛تضعف كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه
وال يعتضد بمتابعة سفيان بن الحسين لسليمان بن  وهوصغير، لسماعه منه ؛خاصة

عمر ابن  وال تعرف رواية، لضعفه أيضا في روايته عن الزهري  ؛كثير في الزهري 
َلْيَماَن ْبِن  عدي: ال أَْعَلم  َيْرِويهِ ابن  كما قال ،للحديث إال عنهما عِن الزُّْهريا َغْيَر س 

ْفَيا ،َكِثيرٍ   .(3)َن بن حسينَوس 

                                                 

 .7778رقم  ،7/378 ،من اسمه محمد –وسط المعجم األ ((1
ب وبِ  ،كتاب الزكاة –سنن الترمذي  ((2 رقم  ،2/15 ،َباب  َما َجاَء ِفي َصَدَقِة الَزْرِع َوالَتْمِر َوالح 

626. 
 .757رقم  ،4/290 ،كثيرسليمان بن  –الكامل في الضعفاء البن عدي  ((3



فوا في بعض شيوخهم أبحاث   محمود سيد محمد حسن الشيخ الثقات الذين ُضع ِّ

 

 

 

 

537 

 الخاتمة

 نتائج البحث:
  أن الراوي الثقة ال يعني كونه ثقة أن تكون إلى توصلت من خالل بحثي هذا

أحاديثه كلها مستقيمة، بل هناك ما يسمى بالجرح المقيد، وهذا هو شأن الثقات 
ن ت ِكلم فيهم بشالمقبول حديثهم، المعت  يء.مد روايتهم، وا 

 غير  ،وثقهم علماء الجرح والتعديل بما ال يخفىسة محل الدراالثالثة  الرواة
ف وا في شيوخ معينين عِا أن نحمل راويتهم على وتيرة فال نستطيع  ؛أنهم ض 

لذا اعتبر العلماء هذا من الضعف المقيد، وعلينا أن ننظر في أحاديثهم  ؛واحدة
فوا فيهمالت عِا  ،يثهمفإن كان لهم شاهد أو متابع قبل حد :ي انفردوا بها عمن ض 

ال فال.  وا 
 أثبت الناس في ثابت  فإنه مع كون حماد بن سلمة ي نظر في حديثه إذا انفرد

 علي بن جدعان.و  ،وهو خاله –البناني، وحميد الطويل 
 فيه داللة على  ،كشعبة، وابن المبارك، وابن جريج ،رواية العلماء عن حماد

 توثيقهم له.
 شيوخهم أنهم متهمون في كل  ال يفهم من تجريحنا المقيد لبعض ما رووا عن

 روايتهم عنهم.
 ألسباب منها:  ؛ال غرو أن يقع الثقة في الخطأ في روايته عن شيخ معين

 كحال سليمان بن كثير. ،سماعه من شيخه وهو صغير
 ال يحتج به إذا انفرد. ،ساَلم بن أبي مطيع ثقة إال في قتادة، وهو كثير الوهم 



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
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