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ملخص البحث:
األمر الذي دفعني إلى اختيار هذا املوضوع قول اإلمام الحاكم رحمه هللا في
تعريف الشاذ اصطالحا حيث إنه َّ
عرفه بتفرد الثقة .بينما اآلخرون من العلماء كاإلمام
الشافعي و ابن الصالح وابن حجر وغيرهم رحمهم هللا عرفوا الشاذ بأمرين هما  :تفرد الثقة
مع وجود املخالفة ملن هو أولى منه .واعتبروا أن الشاذ من أقسام الحديث الضعيف ,وأما
مجرد تفرد الثقة بحديث فال يحكم عليه بالشذوذ.
و أشكل علينا تعريف اإلمام الحاكم بالنظر إلى غرائب الصحيحين ,كيف يحكم عليها
بالشذوذ مع أنها صحيحة؟ وما املراد بالشذوذ عنده هل هو مردود أم مقبول؟ وإذا كان
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املراد بالشذوذ تفرد الثقة كما ذكره في معرفة علوم الحديث فهل التزم اإلمام الحاكم
بتعريفه بعد تطبيقه في األحاديث املحكوم عليها بالصحة والشذوذ معا في مستدركه ؟
فأقوم بتخريج األحاديث التي حكم عليها اإلمام الحاكم بــالصحة والشذوذ معا في
مستدركه مع دراسة أسانيدها بعد جمع طرقها ملعرفة درجتها ومعرفة مدى التزامه بتعريف
الشذوذ الذي هو تفرد ثقة عنده بعد تطبيقه في تلك األحاديث.
والنتيجة التي توصلت إليها :أن األحاديث التي حكم عليها الحاكم بالشذوذ
والصحة معا في مستدركه ثالثة أحاديث فقط .ودرجة تلك األحاديث كما يلي :الحديث
األول أنه صحيح ،تفرد به إبراهيم بن زياد وهو ثقة .والحديث الثاني :حسن لغيره ،تفرد به
جعفر بن برقان وهو ثقة .والحديث الثالث :حسن لذاته ،تفرد به الهيثم بن حميد وهو
ثقة .وقد التزم الحاكم بتعريف الشاذ الذي هو تفرد ثقة عنده .وهللا أعلم.
كلمة مفتاحية :اإلمام الحاكم ,املستدرك ,الشاذ ,دراسة تطبيقية.
 .Aاملقدمة
 .1خلفية البحث:
األمر الذي دفعني إلى اختيار هذا املوضوع قول اإلمام الحاكم رحمه هللا في
تعريف الشاذ اصطالحا حيث إنه َّ
عرفه بتفرد الثقة في قوله:
َ َ َّ َّ ُّ َ َّ ُ َ ٌ
يث َي َت َف َّر ُد به ث َق ٌة م َن الث َقاتَ ،و َل ْي َ ْ َ
يث َأ ْ
ص ٌل ُم َت ِاب ٌع
فأما الشاذ ف ِإنه ح ِد
س ِللح ِد ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َ َ
1
الث َق ِة .
ِلذ ِلك ِ

 1الحاكم ،محمد بن عبد هللا ،معرفة علوم الحديث ( بيروت :دار الكتب العلمية1397 ،هـ -
1977م) ،ص .119
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بينما العلماء اآلخرون كاإلمام الشافعي و ابن الصالح وابن حجر وغيرهم رحمهم
هللا اشترطوا في الشذوذ شرطين وهما  :تفرد الثقة مع وجود املخالفة ملن هو أولى منه.
واعت بروا أن الشاذ من أقسام الحديث الضعيف ,وأما مجرد تفرد الثقة بحديث فال يحكم
عليه بالشذوذ.
وابن الصالح رحمه هللا رد على تعريف اإلمام الحاكم رحمه هللا للشذوذ بغرائب
الصحيحين وهي األحاديث التي تفرد بها ثقة من الثقات ,وتلك األحاديث صحيحة ولو تفرد
بها أحد رواتها وقد أخرجها صاحبا الصحيحين في كتابيهما ,وكيف يحكم عليها بالشذوذ
الذي هو ضعيف ملجرد تفرد الثقة بها ؟! وهذا يشكل .كما في قوله رحمه هللا :
َ
َ
ُّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ٌّ َ
َأ َّما َما َح َك َم َّ
ال ِفي أ َّن ُه شاذ غ ْي ُر َم ْق ُبولَ ,وأ َّما َما
الش ِاف ِع ُّي َعل ْي ِه ِبالشذ ِوذ فال ِإشك
ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ُ
َ
َ
َ ْ
الض ِابط،
َحك ْي َن ُاه َع ْن غ ْي ِر ِه ( أي الحاكم) ف ُيش ِك ُل ِب َما َي ْن َف ِر ُد ِب ِه العدل الح ِافظ
َّ َ ْ َ
َ َّ ُ َ ٌ
يث َف ْر ٌد َت َف َّر َد به ُع َم ُر َرض َي َّ ُ
َ َ
األ ْع َم ُ
َّللا َع ْن ُه َع ْن
ات " ف ِإنه ح ِد
يثِ " :إنما
الن َّي ِ
كح ِد ِ
ِِ
ال ِب ِ
ِ
َّ َ َّ َّ ُ َ
ْ ُ
ُ
َّ
َّ ُ َ
اص ،ث َّم َع ْن
َّللا َعل ْي ِه َو َسل َم ،ث َّم ت َف َّر َد ِب ِه َع ْن ُع َم َر َعل َق َمة ْب ُن َوق
َّللا صلى
َر ُسو ِل ِ
ٍ
َ
ََ
ُ
َع ْل َق َم َة ُم َح َّم ُد ْب ُن إ ْب َراه َ ُ َ ْ ُ ْ
الصح ُ
َُ
يح ِع ْن َد أ ْه ِل
يم ،ث َّم عنه َيح َيى ْبن َس ِع ٍ
يد على َما هو َّ ِ
ِ ِ
ْ َ
1
يث.
الح ِد ِ
وأشكل ذلك أيضا على النووي رحمه هللا حيث قال:

 1ابن الصالح ,عثمان بن عبد الرحمن ،مقدمة ابن الصالح [بيروت :دار الفكر املعاصر سنة
1406هـ 1986 -م] ,ص .77
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َْ
ْ
ْ ْ
َّ
َ َ
َ ََ ُ
يث « ِإ َّن َما
و َما ذك َراه (يعني الحاكم و الخليلي) ُمش ِك ٌل ِبأف َر ِاد ال َعد ِل الض ِاب ِط كح ِد ِ
َْ
َ َّ
الن ْهي َع ْن َب ْيع ْال َوََل ِء َو َغ ْير َذ ِل َك ِم َّما في َّ
األ ْع َم ُ
1
الص ِح ِيح.
الن َّي ِ
ال ِب ِ
ِ
ِ
ات»  ،و ِ
ِ
و أما ابن حجر رحمه هللا  -كما نقل السيوطي من كالمه  -أنه حمل تعريف الحاكم للشاذ
إلى أنه من أقسام الحديث املردود ,فقال :
َّ َ َ َ َ
َ َ
َََْ ُ ََ
ََ َ ْ ََ ْ َ
النا ِق ِد أ َّن ُه غ ِلطَ ،وَل َي ْق ِد ُر َعلى ِإق َام ِة
س
وب ِقي ِمن كال ِم الح ِاك ِم :وينق ِدح ِفي نف ِ
َ ْ ُ َّ
َّ
الَ :و َه َذا ْال َق ْي ُد ََل ُب َّد ِم ْن ُهَ ،ق َ
الد ِليل َع َلى َذ ِل َكَ ،ق َ
الَ :و ِإ َّن َما ُيغ ِاي ُر امل َعل َل ِم ْن َه ِذ ِه
ِ
ْ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
َّ
ْ ُ َّ َ
ْ ْ
َّ
الَ :و َهذا َعلى َهذا أ َد ُّق ِم َن امل َعل ِل ِبك ِث ٍير ،فال َي َت َمك ُن ِم َن ال ُحك ِم ِب ِه ِإَل َم ْن
ال ِجه ِة ،ق
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
ْ َو َ َ ْ َّ
س ْال َف َّن غ َاية امل َم َ َسةَ ،وك َ
الث ِاقب َو ُر ُ
َم َار َ
وخ ال َق َد ِم ِفي
س
م
ه
ف
ال
ن
م
ة
ر
الذ
ي
ف
ان
ار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ 2
الصناع ِة.
ِ
 .2مشكلة البحث:
من خالل خلفية البحث نستخلص منها مشكلة البحث اآلتية:
.a

ما درجة األحاديث التي حكم عليها الحاكم بــالصحة والشذوذ معا في مستدركه؟

 .bوما املراد بـالشذوذ عند اإلمام الحاكم رحمه هللا هل هو مقبول أو مردود؟ وهل
التزم اإلمام الحاكم بتعريفه له في األحاديث التي حكم عليها بالشذوذ في
مستدركه ؟
 .3أهداف البحث:

 1النووي ,يحيى بن شرف ,التقريب والتيسير ملعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث
(بيروت :دار الكتاب العربي ،سنة  1405هـ  1985 -م) ,ص .40
 2جالل الدين السيوطي ,عبدالرحمن بن أبي بكر ،تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ،ج( 1
الرياض :دار طيبة ,سنة 1422ه) ,ص .268
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.a

ملعرفة درجة األحاديث التي حكم عليها الحاكم بــالصحة والشذوذ معا في
املستدرك.

 .bملعرفة املراد بالشذوذ عند اإلمام الحاكم ومعرفة مدى التزامه به في أحاديث
املستدرك.
 .4تحديد املسائل:
هذا البحث ينبني على الجهتين ,الجهة النظرية والجهة التطبيقية .أما الجهة النظرية
فتشتمل على خلفية البحث ,واملراد بالشذوذ عند اإلمام الشافعي وابن الصالح وابن حجر
رحمهم هللا ,والشذوذ عند الحاكم رحمه هللا في كتابه معرفة علوم الحديث .وأما الجهة
التطبيقية فتشتمل على دراسة األحاديث التي حكم عليها الحاكم رحمه هللا بالصحة
َ ُ ْ
َ ُّ
َ َ
َ َ
اإل ْس َن ِاد َعلى ش ْر ِط ُم ْس ِل ٍمَ ،ول ْم ُيخ ِر َج ُاه َو ُه َو شاذ
والشذوذ في نفس الوقت ,كقوله" :ص ِحيح ِ
َ َ
ْ َ ٌ َّ َ َ ُّ َ
ب ُم َّر َة" أو قوله" :بإ ْس َن ٍاد َ
"هذا
ات ِإَل أ َّن ُه شاذ ِب َم َّرة" أو قوله:
ص ِح ٍيح ُر َو ُات ُه َع ْن آ ِخ ِر ِهم ِثق
ِِ
ِ
َ ٌ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ ُّ
يب شاذ" أو نحو ذلك.
اإلسن ِاد على شر ِط ِهما وهو غ ِر
ح ِديث ص ِحيح ِ
 .5الدراسة السابقة:
من الكتب التي صنفت في دراسة كتاب املستدرك هي:
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.a

"تلخيص املستدرك" 1لإلمام الذهبي رحمه هللا اختصر فيه املستدرك وتعقب
على أحاديثه فيه بالصحة أو بالضعف .

" .bاملوضوعات" 2جمع فيه اإلمام الذهبي رحمه هللا األحاديث املوضوعة من
املستدرك وحصل على مائة حديث كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي ,3وأما
الذي وقع في املخطوط فسبعة وستون حديثا .
.c

"النكت اللطاف على بيان األحاديث الضعاف املخرجة في مستدرك الحاكم
النيسابوري" َلبن ملقن رحمه هللا 4.جمع فيه األحاديث الضعيفة من
املستدرك.

" .dاملستخرج على املستدرك" ألبي الفضل العراقي رحمه هللا ولكن لم يكمله.

5

وهو اَلستخراج على أحاديث املستخرج.

 1وهو مطبوع طبعته مطبعة مجلس دائرة املعارف النظامية الكائنة بالهند بمحروسة حيدر
أباد الدكن سنة ( )1340هجرية مجلدات.
 http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=120668تاريخ الدخول 7 :شعبان 1439هـ -
 2018/4/23م
ُ
 2وهو مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم املجاني التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية.
 3السيوطي ,عبد الرحمن بن أبي بكر ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ( ,الرياض :دار
طيبة ,سنة  1422ه)ج  ,1ص .112
 4وهو مخطوط http://wqf.me/?p=16689 ,تاريخ الدخول 7 :شعبان 1439هـ -
2018/4/23م
 5وهو مطبوع ,بتحقيق :محمد عبد املنعم رشاد ,طبعته مكتبة السنة – القاهرة الطبعة:
األولى،عام  1410ه ,على جزء واحد.
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.e

"توضيح املدرك في تصحيح املستدرك" للسيوطي رحمه هللا ذكره حاجي
ن1

خليفة في كشف الظنو .

"بغية الحازم في فهرسة مستدرك الحاكم" لأللباني رحمه هللا 2.وهو فهرس

.f

للمستدرك.
.g

"رجال الحاكم في املستدرك" ملقبل الوادعي رحمه هللا 3.جمع فيه رجال اإلمام
الحاكم مع ذكر الحكم عليهم جرحا وتعديال.

" .hاالنتباه ملا قال الحاكم" :ولم يخرجاه" وهو في أحدهما أو روياه" ملحمد
محمود عطية 4.جمع فيه مؤلفه األحاديث التي قالها اإلمام الحاكم "ولم
يخرجا" وهي موجودة في الصحيحين أو أحدهما قد أخرجها أحدهما أو كالهما.
"تصحيح أحاديث املستدرك بين الحاكم النيسابوري وبين الحافظ الذهبي"

.i

لعزيز رشيد الداني 5.هذه دراسة مقارنة بين تصحيح اإلمام الحاكم وبين
تصحيح الحافظ الذهبي.
1حاجي خليفة ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون[ ,بغداد :مكتبة املثنى ,سنة 1941م],
.1672/2
هللا

 2ذكرته املوسوعة الشاملة أنه من تأليف األلباني رحمه
 http://islamport.com/k/alb/2486/18.htmتاريخ الدخول 7 :شعبان 1439هـ 2018/4/23 -م
 3وهو مطبوع ,طبع بمكتبة صنعاء األثرية الطبعة :الثانية 1425 ،هـ  2004 -م عدد األجزاء.2 :
 4وهو مطبوع ,نشرته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ,سنة النشر 1428 :هـ 2008 -
م عدد املجلدات.1:
 5وهو مطبوع ,طبعته دار الكتب العلمية – بيروت ,سنة طبعة 2016 :م عدد األجزاء1 :
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.j

"قول الحاكم في املستدرك "على شرط الشيخين" دراسة تطبيقية على
كتاب اإليمان من حديث رقم  140إلى حديث رقم  ."287رسالة ماجستير
لعبد هللا عيد معلث الحربي في جامعة طيبة باملدينة النبوية .جمع فيه
األحاديث التي حكم عليها الحاكم بأنه على "شرط الشيخين" في كتاب اإليمان
من حديث رقم  140إلى حديث رقم  ,287ملعرفة املراد بقوله" :على شرط
الشيخين" ونتيجة البحث :أن مراد الحاكم بشرطهما هو رجالهما بأعيانهم ,وقد
يريد بأمثالهم أحيانا ,وغالبا يصرح بذلك إن أراد ,وجميع األحاديث التي تم
دراستها صحيحة ,إما بذاتها ,أو عن طريق املتابعات والشواهد.

" .kمفهوم قول اإلمام الحاكم في كتاب املستدرك "صحيح اإلسناد" دراسة
تطبيقية على كتاب الوتر من بداية الكتاب إلى نهايته" 1.وهو بحثي السابق
املتواضع جمعت فيه األحاديث التي حكم عليها الحاكم ب ــ"صحيح اإلسناد" في
كتاب الوتر من املستدرك ملعرفة مراد الحاكم بقوله "صحيح اإلسناد" ,وملعرفة
مدى صحة قول ابن الصالح وابن حجر رحمهما هللا بـأنه متساهل في التصحيح
وأن ما صححه بهذا الحكم دخل عليها اآلفة .ونتيجة البحث :أن مراد الحاكم
بقوله "صحيح اإلسناد" هو الحديث الذي رجاله ليسوا من رجال البخاري و
مسلم أو أحدهما .وعدد األحاديث التي حكم عليها الحاكم بـ "صحيح اإلسناد"

http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/93 1
Volume 6, No. 2, Mei 2019

252

مفهوم الشاذ عند اإلمام الحاكم رحمه هللا
في كتاب الوتر من املستدرك ثالثة أحاديث :حديثان ضعيفان ,وحديث واحد
حسن اإلسناد .ومن هنا تبين لي صحة قول ابن الصالح وابن حجر إذا نظرنا إلى
كتاب الوتر من املستدرك  .وهللا أعلم.
 .6منهج البحث:
.a

منهج جمع البيانات:
منهجي في جمع البيانات في هذا البحث منهج اَلستقراء والتتبع .بحيث
إني جمعتها من كتب متون األحاديث كاملستدرك وكتب الستة وغيرها ,وكتب
التخاريج ,وكتب التراجم ,وكتب الجرح والتعديل ,وكتب الطبقات وغيرها من طريق
اَلستعالم اللفظي عن طريق املكتبة اَللكترونية وهي املكتبة الشاملة ,ومن طريق
الكشف عن الشبكة اَلنترنيتية مع الرجوع إلى كتب مطبوعة إن دعت الحاجة
إليها.

.b

منهج تحليل البيانات:
ومنهجي في تحليل البيانات منهج كيفي ,وذلك بدراسة سند الحديث
والنظر إلى جميع رواته واحدا واحدا ثم بدراسة متنه ,هل فيه ما يقويه من آية
قرآنية أو سنة صحيحة أخرى أو أن فيه مخالفة ملا هو أولى منه ,أو أن فيه علة
توجب ضعفه ,ثم بعد ذلك الحكم على الحديث ,وهذا كله بعد جمع طرق
الحديث.
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.c

منهج عرض البيانات:
منهجي في عرض البيانات كما يلي:
 )1إني أذكر الحديث بسنده الذي عند اإلمام الحاكم في مستدركه أوَل
مع ذكر رقمه كما هو املكتوب في املطبوع.
 )2وبعد ذلك أوردت التخريج وجمع الطرق ثم دراسة سند اإلمام الحاكم
ثم دراسة املتن مع الحكم على الحديث.
 )3وفي دراسة سند الحديث أذكر فيها رجال الحاكم مع بيان اسم الراوي
ونسبه ,و ذكر بعض مشايخه وتالميذه مختصرا ,ومن بينهم شيخه
وتلميذه في ذلك الحديث.
 )4وأذكر عقب اسم الراوي املترجم له نسبه وسنة وَلدته وسنة وفاته إن
وجد.
 )5وأذكر كالم علماء الجرح والتعديل في الراوي ,ثم أذكر خالصة الحكم
على الراوي بعد سبر كالمهم ,وإن كان في كالمهم خالف فأقوم
بالترجيح بما يظهر لي من خالل تطبيق القواعد.
 )6و قبل الحكم على الحديث أدرس متن الحديث ثم الحكم عليه.

 .Bموضوع البحث
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 .1الدراسة النظرية حول الشاذ
 .aالشاذ عند اإلمام الشافعي و ابن الصالح و ابن حجر.
من أوائل من َّ
عرف الشاذ اصطالحا من العلماء ـ ـ حسب علمي ـ ـ اإلمام الشافعي
رحمه هللا تعالى .فالشاذ عند اإلمام الشافعي هو الفرد املخالف ملن هو أرجح منه ,كما ذكر
ذلك أبو يعلى الخليلي رحمه هللا حيث قال:
َ ُ َ
َف َق ْد َق َ َّ
َ َ ٌَ ْ َْ ْ َ
َّ ُّ ْ َ َ َ
ات َعلى
الثق
ال الشا ِف ِع ُّي وج َماعة ِمن أه ِل ال ِحج ِاز :الشاذ ِعندنا َما ي ْر ِو ِيه ِ
َ
ٌ َ َ
َ َ
ً 1
ل ْف ٍظ َو ِاح ٍد َو َي ْر ِو ِيه ِث َقة ِخالف ُه َز ِائ ًدا أ ْو ن ِاقصا.
إذن اشترط في الشاذ أمرين :أحدهما :رواية الثقة .واآلخر :وجود املخالفة في
َ
روايته ملن هو أرجح منه .وأما الشاذ عند ابن الصالح رحمه هللا فإنه على قسمين :أ َح ُد ُه َما:
ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
س في َراويه م َن الث َقة َو َّ
ْ َ ُ َّ َ ْ
الض ْب ِط َما َي َق ُع َج ِاب ًرا
الح ِديث الف ْرد املخ ِالف ،والثا ِني :الف ْرد ال ِذي لي َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ملَا ُيوج ُب ُه َّ
الت َف ُّر ُد 2.من خالل تقسيمه رحمه هللا للشاذ نعرف أن القسم األول منهما هو
ِ
ِ
نفس الشاذ الذي عند اإلمام الشافعي رحمه هللا.

 1أبو يعلى الخليلي ,خليل بن عبد هللا ,اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ( ,الرياض :مكتبة
الرشد ,سنة 1409هـ) ,ج  / 1ص .176
 2ابن الصالح ,املقدمة ...... ,ص .79
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رواه ْ
املقبو ُل ُمخال ًفا ملَ ْن ُهو َأولى م ُ
وأما الشاذ عند ابن حجر رحمه هللا فهو :ما ُ
نه.
ِ
ِ ِ
 1وهذا التعريف مستفاد من تعريف اإلمام الشافعي مع تحرير الثقة باملقبول حتى يدخل
فيه رواية الثقة و الصدوق .وقال في موضع آخر:
بأرجح ُ
َ
منه :ملَزيد ٍ َ ْ
عدد ،أو غير ذلك من وجوه
فإن خولف
كثرة ٍ
ضبط ،أو ِ
ِ ِ
َّ ُ ُ ُ َ ْ ُ
ُ
ُ ُ ُ ُ َّ ُّ
"الشاذ" 2.وقال
ومقابل ُه ،وهو املرجوح ،يقال له:
الترجيحات ،فالر ِاجح يقال له" :املحفوظِ ".
رحمه هللا بأنه هو التعريف املعتمد َ
بحس ِب اَلصطالح 3.فالشاذ عندهم ضعيف مردود من
أنواع الضعيف بسبب املخالفة ملن هو أولى أو أرجح.
 .bما املراد بالشذوذ عند اإلمام الحاكم في معرفة علوم الحديث؟
اإلمام الحاكم رحمه هللا ذكر تعريف الشاذ اصطالحا في كتابه معرفة علوم
َُ
َّ ْ َّ
ين حيث عرفه بتفرد ثقة ,فقالَ :ه َذا َّ
الثامن َو ْالع ْشر َ
الن ْو ُع ِم ْن ُه َم ْع ِرفة
الحديث في النو ِع ِ ِ
ِ ِ
َ ُ َ َّ َ
َ َْ ُ
َ َْ ُ
ً
َّ
الشاذ م َن َ
اتَ ،و ُه َو غ ْي َر امل ْعلو ِل ،ف ِإ َّن امل ْعلو َل َما ُيوقف َعلى ِعل ِت ِه ،أ َّن ُه َد َّخ َل َح ِديثا ِفي
الرو َاي ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َّ َّ ُّ َ
ٌ
الشاذ ف ِإ َّن ُه َح ِديث َي َت َف َّر ُد ِب ِه
يث ،أ ْو َو ِه َم ِف ِيه ر ٍاو أو أرسله و ِاحد ،فوصله و ِاهم ،فأما
َح ِد ٍ
س ل ْل َحديث َأ ْ َ
َ َ
ث َق ٌة م َن الث َق َ َ ْ
َ 4
الثق ِة.
ات ،ولي َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ص ٌل ُمت ِاب ٌع ِلذ ِلك ِ

1

ابن حجر العسقالني ,نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر( الرياض :مطبعة سفير 1422 ,هـ),

ص .85
 2املصدر نفسه ,ص.84 :
 3املصدر نفسه.
 4الحاكم ,أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ,معرفة علوم الحديث ( ,بيروت :دار
الكتب العلمية ,سنة 1397هـ 1977 -م) ,ص .119
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فرق اإلمام الحاكم رحمه هللا بين الشاذ و املعلول ,فالشاذ غير معلول عنده.
بخالف ابن حجر رحمه هللا فإنه َّ
فسر الشاذ عند الحاكم رحمه هللا بأنه معلول نفسه
ولكن الفرق بينهما بسيط وهو أن املعلول وقف الناقد على علته وقدر على بيانها ,وأما
الشاذ ففيه علة وقد انقدح في نفس الناقد ولكنه ما استطاع أن يبين العلة فيه وعبارته
ْ ُ َّ َ
َ
قاصرة عن بيان العلة ,فيكون الشاذ أخفى من املعلول .كما في قولهَ " :و ُيغ ِاي ُر امل َعل َل ِبأ َّن
ْ
َّ َّ َ
َ َّ َ َ
َ َ َّ
َ
َ َّ ُّ َ َ ْ
َ 1
الشاذ ل ْم ُيوقف ِف ِيه َعلى ِعل ٍة كذ ِلك.
الدال ِة َعلى ِج َه ِة ال َو ْه ِم ِف ِيه ،و
ذ ِل َك ُو ِقف َعلى ِعل ِت ِه

 .2الدراسة التطبيقية على األحاديث التي حكم عليها اإلمام الحاكم ب ــالصحة
والشذوذ معا
 .aالحديث األول.
أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،من أصل كتابه ،أنبأنا عبيد بن محمد بن
حاتم الحافظ املعروف بالعجل ،ثنا إبراهيم بن زياد سبالن ،ثنا عباد بن عباد ،ثنا يونس
وهو ابن عبيد ،عن سعيد املقبري ،عن أبي هريرة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم:

" ثالثة يهلكون عند الحساب :جواد ،وشجاع ،وعالم «».

 1السيوطي ,عبد الرحمن بن أبي بكر ,تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ,ج  ( 1الرياض :دار
طيبة1422 ,ه) ،ص .268
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هذا حديث صحيح اإلسناد على شرطهما وهو غريب شاذ إَل أنه مختصر من الحديث األول
شاهد له "[ 1التعليق  -من تلخيص الذهبي]  - 365على شرطيهما وهو غريب شاذ.

 )1دراسة الرواة:
 )aأبو هريرة (ت 57هـ) الدوس ى اليماني ( حافظ الصحابة  ،اختلف فى اسمه و
َ
اسم أبيه اختالفا كثيرا ) أ ْر َج ُح َها عبد الرحمن بن صخر.
روى عن  :النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر وغيرهم.
روى عنه  :سعيد بن أبى الحسن البصرى وسعيد بن حيان ( والد أبى حيان
التيمى) وسعيد بن أبى سعيد املقبرى وغيرهم.
خالصة الحكم على الراوي  :صحابي

)b

سعيد املقبري (ت 120هـ) هو سعيد بن أبى سعيد  :كيسان املقبرى  ،أبو سعد
املدنى.
روى عن  :أنس بن مالك وجابر بن عبد هللا وأبي هريرة وغيرهم)2( .

 1الحاكم ,أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ,املستدرك ,ج  ( 1بيروت :دار الكتب
العلمية ,سنة 1411هـ 1990 -م).189 ,
 2املصدر نفسه ،ج  ،10ص .469
 2لم أجد يونس بن عبيد ممن ذكر أصحاب كتب التراجم في تالميذ سعيد املقبري ولعله داخل
في قولهم :وغي املزي ،تهذيب الكمال ،..ج  ،10ص .468
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روى عنه  :يحيى بن أبى سليمان املدنى ويحيى بن عمير البزاز املدنى ويعقوب بن
زيد بن طلحة التيمى وغيرهم ()2( )1

َ
أقوال العلماء  :قال اإلمام أحمد ليس به بأس َوقال َع ِلي ْبن املديني ،ومحمد ْبن
َ
َّ
َّ
َ
َ ْ
َ
َّللا العجلي ،وأ ُبو ُز ْر َعة ،والن َسائي ،وعبد الرحمن بن
س ْعد  ،وأح َمد ْبن عبد ِ
َ َ
َ
يوسف بن حراش :ثقةَ .وقال أ ُبو حاتم :صدوق َوقال الواقدي:
َك َ
ان قد كبر َ
ح َّتى اختلط قبل موته بأربع سنين)3( .
وخالصة الحكم على الراوي  :ثقة.
َ َ َّ
ُ
َّللا،
 )cيونس بن عبيد (ت139هـ) هو يونس :بن ع َبيد بن دينار العبدي ،أ ُبو عبد ِ
صري ،مولى عبد القيس .روى عن  :إ ْب َراهيم َّ
َ ْ
َُ ُ َ
ُ
الت ْي ِمي ،وأيوب
ِ ِ
ويقال :أبو عبيد الب ِ
َّ
َ
َّللا املزني ،وغيرهم )5()4(.روى عنه :
السختياني وهو من أقرانه ،وبكر ْبن عبد ِ
َّ
َّللا بن شوذب وغيرهم)6(.
صغدي بن سنان وعباد بن العوام وعبد
ِ

 1املصدر نفسه ،ج  ،10ص .469
 2لم أجد يونس بن عبيد ممن ذكر أصحاب كتب التراجم في تالميذ سعيد املقبري ولعله داخل
في قولهم :وغيرهم.
 3املزي ،تهذيب الكمال ،..ج  ،10ص.470
4املصدر نفسه ،ج  ,32ص .518
 5ولم أجد سعيدا املقبري ممن ذكر في شيوخه ,ولعله داخل في قولهم :وغيرهم.
 6املزي ،جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن" ،تهذيب الكمال" ،ج [ 32بيروت ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األولى ،سنة 1400ه] ص.519
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أقوال العلماء  :قال أحمد بن حنبل ،وإسحاق بن منصور َعن يحيى بن َم ِعين،
َّ
وأبو عبد الرحمن الن َسائي :ثقة .وقال أبو حاتم ثقة.
خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

)d

َ
عباد بن عباد هو عباد بن عباد الرملي األرسوفي ،أ ُبو عتبة الخواص ،فارس ي
األصل
َ

روى عن  :ه َشام ْبن حسانَ ،وي ْ
ح َيى ْبن أبي َع ْمرو السيباني ،ويونس ْبن ُع َبيد)1(.
ِ

َ
َ
روى عنه  :أ ْح َمد ْبن سهل األردني ،وآدم ْبن أبي إياس العسقالني وبشر ْبن ُع َمر
الزهراني وغيرهم )2(.وإنما رجحنا عباد بن عباد األرسوفي على عباد بن عباد
املهلب ألن من مشايخه يونس بن عبيد كما هو مذكور في كتب التراجم وهذا
الحديث من روايته عنه ,بينما عباد بن عباد املهلبي لم ُيذكر في ترجمته أن من
مشايخه يونس بن عبيد.
أقوال العلماء  :قال ابن معين :ثقة .وقال العجلي :ثقة رجل صالح .وقال أبو
حاتم :من العبادَ .و َقال يعقوب ْبن ُس ْف َيانَ :ك َ
ان من الزهاد والعباد ،ثقة)3(.

 1املصدر ِنفسه ،ج  ،14ص .134
 2املصدر نفسه.
 3املصدر نفسه ،ج  ،14ص.135
Volume 6, No. 2, Mei 2019

260

مفهوم الشاذ عند اإلمام الحاكم رحمه هللا
ْ
ْ
َ
وقال ابن حبان َك َ
ان ِم َّمن غلب َعل ْي ِه التقشف َوال ِع َب َادة َح َّتى غفل َعن ال ِح ْفظ
ََ َ ْ
َْ
َّ
بالش ْيء على حسب َّ
الت َو ُّهم َح َّتى كثر امل َن ِاكير ِفي ِر َو َايته على
ان َيأ ِتي
واإلتقان فك
اس َّ
قلتها َف ْ
َ
تحق الت ْرك)1(.
َّ
ْ ُ
قال الذهبي رحمه هللاَ :ب ِل ال ِع ْب َرة ِب َم ْن َوث ُقو ُه.

2

وخالصة الحكم على الراوي  :ثقة.
)e

إبراهيم بن زياد (ت228هـ) البغدادي ،أبو إسحاق املعروف بسبالن ،بفتح
السين املهملة والباء املوحدة.
روى عن  :حسين ْبن عروة ،وحماد ْبن زيد ،وعباد ْبن عباد املهلبي)3(.
روى عنه  :مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم)4( .

أقوال العلماء  :قال يحيى بن معين وأبو زرعة :ثقة ،قال أبو حاتم  :صالح
الحديث وقال النسائي  :ليس به بأس)5(.

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.
 1ابن حبان ،محمد بن حبان" ،املجروحين"[ ،أردن ،دار الوعي ،الطبعة األولى ،سنة  1396ه]
ج  ،2ص .170
 2الذهبي ,محمد بن أحمد بن عثمان ,تاريخ اإلسالم ( ,بيروت :دار الكتاب العربي 1413 ،هـ -
 1993م) ج  ,12ص. 200
 3املزي ،يوسف بن عبد الرحمن" ،تهذيب الكمال"[،بيروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى،
سنة 1400ه] ج  ،2ص .85
 4املصدر نفسه ،ج ،2ص .86
 5املصدر نفسه ،ج  ،2،ص .87
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)f

ْ
عبيد بن محمد بن حاتم ( )294وهو ال ُح َس ْين بن ُم َح َّم ِد ْب ِن حاتم بن يزيد بن
َ
َعلي بن مروان أ ُبو َعلي املعروف بعبيد العجل)1(.
ِ
ِ
ُ
روى عن ُ :م َح َّمد بن َع ْبد هللا بن َع َّمارَ ،و َأبي ُه َمام َ
الوِل ْي ِد ِبن ش َج ٍاعَ ،و ِإ ْب َر ِاه ْي َم ِبن
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
َ
اله َرويَ ،وع َّدة)3( 2.
هللا َ ِ ِ ِ ٍ
ع ْب ِد ِ
َ َ ْ
َّ ُّ َ َّ َ َ ُّ َ َ
روى عنه ُ :ع ْث َم ُ
ان ُ
آخ ُر ْو َن)5( 4.
بن َس َن َقةَ ،وأ ُبو َبك ٍر الش ِاف ِعي ،والطبر ِاني ،و
أقوال العلماء  :قال ابن حجر في نزهة األلباب :الحافظ ( ، )6نقل الخطيب عن
ابن عدي أنه موصوف بحسن اَلنتخاب  ،يكتب الحفاظ بانتقائه
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ً ُْ ً َ ً
حافظا)8(.
الذهبي :الحافظ اإلمام املجود قال الخ ِطيب :كان ِثقة ،مت ِقناِ ،

()7

قال

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

 1الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي" ،تاريخ بغداد"[ ,لبنان-دار املغرب اإلسالمي ،سنة
1422ه] ج  ،8ص .658
 2لم أجد إبراهيم بن زياد ممن ذكر في شيوخه ,ولعله داخل في قولهم :وعدة.
 3الذهبي ،محمد بن أحمد" ،سير أعالم النبالء"[ ،القاهرة :دار الحديث1427 ،ه] ج  ،11ص
.57
4
لم أجد أبا بكر بن إسحاق ممن ذكر أصحاب كتب التراجم في تالميذ عبيد بن محمد ,ولعله
داخل في قولهم :وآخرون.
 5املصدر نفسه ,ج  ،11ص.57
 6ابن حجر ،أحمد بن علي" ،نزهة األلباب في األلقاب"[ ،الرياض :مكتبة الرشد ،سنة  ]1409ج
 2ص .16
7
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي" ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع"[ ،الرياض :مكتبة
املعارف] ج  ،2ص.157
 8الذهبي ،محمد بن أحمد" ،سير أعالم النبالء"[ ،القاهرة-دار الحديث]1427 ،ج  ،11ص .57
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َ
َ ْ
 )gبو بكر بن إسحاق ( )342هو أ ْح َمد ْبن ِإ ْس َحاق ْبن أيوب ْبن يزيد أ ُبو َبكر
النيسابوري الشافعي الفقيه املعروف بالصبغي
روى عن  :إسماعيل ْبن ُق َت ْيبة ،ويعقوب ْبن يوسف َ
الق ْز ِويني ،ومحمد ْبن أيوب
وغيرهم)1(.

روى عنه  :أبو أحمد الحاكم ،وأبو عبد هللا الحاكم ،ومحمد بن ْإب َر ِاهيم
ْ

ال ُج ْرجاني ،وخلق كثير)2( .

َ
َ ُْ
أقوال العلماء  :قال الذهبي َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ
َُ
اإل ْسالم وقال
اإلمام ،العالمة ،املف ِتي ،املح ِدث ،شيخ ِ
ِ
ْ

َ َ َّ َ
فَ ،و َب َر َع في الف ْقهَ ،وتم َّيز في علم َ
الحد ْيث)3( .
أيضا وجمع وصن
ِ

ِ

ِ ِ ِ

ِ

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

)2

جمع الطرق:
ْ
َ
َ َ
 -1قال مسلم َح َّد َث َنا َي ْح َيى ْب ُن َحب ْ َ
ارث ُّيَ ،ح َّدث َنا خ ِال ُد ْب ُن ال َح ِار ِثَ ،ح َّدث َنا ْاب ُن
يب الح ِ ِ
ِ ٍ
ُ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
الَ :ت َف َّر َق َّ
ان ْبن َي َسارَ ،ق َ
الن ُ
اس َع ْن
ٍ
جري ٍج ،حدث ِني يونس بن يوسف ،عن سليم ِ
الشامَ :أ ُّي َها َّ
ال َل ُه َنات ُل َأ ْهل َّ
َأبي ُه َرْي َر َةَ ،ف َق َ
الش ْي ُخَ ،ح ِد ْث َنا َح ِد ًيثا َس ِم ْع َت ُه ِم ْن َر ُسو ِل
ِ
ِ
ِ
ِ

 1الذهبي ،محمد بن أحمد " ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم"[ ،بيروت :دار الكتب
العربي ]1413 ،ج  ،25ص .256
 2الذهبي " ،تاريخ اإلسالم  "..ج  25،ص .256
 3الذهبي" ،سير أعالم النبالء" ,..ج  ،12ص.72
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ُ َ
َّ
َ َّ
هللا َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ق َ َ َ َ ُ
ص َّلى ُ
َ
هللا َ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم
ص لى
هللا
ال :نع ْم ،س ِم ْعت َر ُسول ِ
ِ
ِ
َُ
َ َ
َ ُ ُل َّ َ َّ َل َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ ْ ُ ْ
استش ِه َد ،فأ ِت َي ِب ِه ف َع َّرف ُه
اس يقض ى يوم ال ِقيام ِة علي ِه رجل
يقو ِ " :إن أو الن ِ
الَ :ق َات ْل ُت ف َ
يك َح َّتى ْ
اس ُت ْشه ْد ُتَ ،ق َ
الَ :ف َما َعم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
ِن َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
ال:
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ
َ
َ
يل ،ث َّم أ ِم َر ِب ِه ف ُس ِح َب َعلى َو ْج ِه ِه
كذبت ،ول ِكنك قاتلت ِألن يقال :ج ِريء ،فقد ِق
َّ َ َ ُ ٌ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ُْ
َ َ
آن ،فأ ِت َي ِب ِه ف َع َّرف ُه ِن َع َم ُه
َح َّتى أل ِق َي ِفي الن ِار ،ورجل تعلم ال ِعلم ،وعلمه وقرأ القر
يك ْال ُق ْر َ
الَ :ت َع َّل ْم ُت ْالع ْل َمَ ،و َع َّل ْم ُت ُه َو َق َ ْرأ ُت ف َ
الَ :ف َما َعم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
آن،
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ
الَ :عال ٌمَ ،و َق َ ْرأ َت ْال ُق ْر َ
آن ِل ُي َق َ
الُ :ه َو ق ِار ٌئ،
قا َل :كذ ْبت ،ول ِكنك تعل ْمت ال ِعل َم ِل ُيق َ ِ
ََ ْ َ ُ ُ
َّ َ َ ُ ٌ َ َّ َ ُ َ
ُْ
َ
َ
هللا َعل ْي ِه،
يل ،ث َّم أ ِم َر ِب ِه ف ُس ِح َب َعلى َو ْج ِه ِه َح َّتى أل ِق َي ِفي الن ِار ،ورجل وسع
فقد ِق
َْ ُ َُ
ْ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َو َأ ْع َط ُاه م ْن َأ ْ َ
ال :ف َما َع ِمل َت
اف امل ِال ك ِل ِه ،فأ ِت َي ِب ِه فعرفه ِنعمه فعرفها ،ق
صن ِ
ِ
الَ :ما َت َر ْك ُت ِم ْن َسبيل ُت ِح ُّب َأ ْن ُي ْن َف َق ِف َيها إ ََّل َأ ْن َف ْق ُت ِف َيها َل َكَ ،ق َ
ِف َيها؟ َق َ
ال:
ِ ٍ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ
َ
َ
يل ،ث َّم أ ِم َر ِب ِه ف ُس ِح َب َعلى َو ْج ِه ِه،
كذبت ،ول ِكنك فعلت ِليقال :هو جواد ،فقد ِق
ُث َّم ُأ ْلق َي في َّ
1
الن ِار".
ِ ِ
 -2قال أبو الشيخ األصبهاني َح َّد َث َنا َأ ُبو َع ْمرو ْب ُن َح ِكيم  ,قال :ثنا إ ْب َراه ُ
يم ْب ُن ِزَي ٍاد ,
ِ ِ
ٍ
ِ
َ
َْ
ُ
َ ْ َ
قال :ثنا َع َّب ُاد ْب ُن َع َّب ٍاد َ ,ع ْن ُي ُون َ
يد امل ْق ُب ِر ِي ,
يد ْب ِن أ ِبي َس ِع ٍ
س ْب ِن ع َب ْي ٍد ،عن س ِع ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ
الث ٌة َي ْهل ُكو َن ع ْن َد ْالح َ
اب:
س
عن أ ِبي هريرة  ,وأظنه رفعه شك يونس ،أنه قال " :ث
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َج َو ٌاد ُش َج ٌ
ال َل ُهَ :ما َ
اع َ ,و َع ِال ٌم َ ,أ ْو َعاب ٌد ُي ْؤ َتى ب ْال َج َّو ِادَ ،ف ُي َق ُ
ص َن ْع َت؟ ف َي ُقو ُلَ :يا َر ِب
ِ
ِ
 1مسلم ,ابن الحجاج النيسابوري ,صحيح مسلم ( ,بيروت :دار إحياء التراث العربي ,بدون سنة
الطبعة) ج  ,3ص .1513
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َ َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ
ال :كذ ْب َت ,
أ ْعط ْي َت ِني َماَل ،فوصلت الر ِحم ،وصنعت املعروف اب ِتغاء وج ِهك  ,فيق
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
َ
يل ل َك ،ف َي ْه ِل َك َ ,و ُي ْؤتى
ول ِكن فعلتِ ،ليقال ِإنك جواد ،أو كما قال ،فقد ِق
َ َْ
َ
َ
ب ُّ
الَ :ما َ
الش َجاعَ ،ف ُي َق ُ
ص َن ْع َت؟ ف َي ُقو ُلَ :يا َر ِب ق ْد َج َاه ْد ُت ِفي َس ِب ِيل َكَ ،وقاتل ُت
ِ
ِ
ال إ َّن َك ُش َج ٌ
اعَ ،ف َق ْد ِق َ
َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
يل،
عدوك اب ِتغاء وج ِهك ،فيقال :كذبت  ,ول ِكن فعلت ِليق ِ
ْ َ َّ
َ
َ
الَ :ما َ
َو َي ْه ِل َك َ ,و ُي ْؤ َتى ب ْال َع ِالمَ ،ف ُي َق ُ
ص َن ْع َت؟ ف َي ُقو ُلَ :يا َر ِب آت ْي َت ِني ِعل ًما ف َعل ْم ُت
ِ
ِ
الَ :ك َذ ْب َت َ ,و َل ِك ْن َف َع ْل َتِ ،ل ُي َق َ
ِع َب َاد َكَ ،و َأ ْف َش ْي ُت ِع ْل ِمي ْاب ِت َغ َاء َو ْجه َكَ ،ف ُي َق ُ
ال َع ِال ٌم،
ِ
ََ ْ َ َ َ َ
1
اك ،ف َي ْه ِل َك ".
فقد ِقيل ذ
ْ
ْ
َ
َ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
يب ال َح ِارِث ُّيَ ،ح َّدث َنا خ ِال ُد ْب ُن ال َح ِار ِثَ ،ح َّدث َنا ْاب ُن ُج َ ْري ٍج،
 -3حدثنا يحيى بن ح ِب ٍ
َ
َ َّ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
الَ :ت َف َّر َق َّ
ان ْبن َي َسارَ ،ق َ
الن ُ
اس َع ْن أ ِبي
ٍ
حدث ِني يونس بن يوسف ،عن سليم ِ
الشامَ :أ ُّي َها َّ
ال َل ُه َنات ُل َأ ْهل َّ
ُه َرْي َر َةَ ،ف َق َ
الش ْي ُخَ ،ح ِد ْث َنا َح ِد ًيثا َس ِم ْع َت ُه ِم ْن َر ُسو ِل
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َّ
َ َّ
هللا َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ق َ َ َ َ ُ
ص َّلى ُ
َ
هللا َ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم
ص لى
هللا
ال :نع ْم ،س ِم ْعت َر ُسول ِ
ِ
ِ
َُ
َ َ
َ ُ ُل َّ َ َّ َل َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ ْ ُ ْ
استش ِه َد ،فأ ِت َي ِب ِه ف َع َّرف ُه
اس يقض ى يوم ال ِقيام ِة علي ِه رجل
يقو ِ " :إن أو الن ِ
الَ :ق َات ْل ُت ف َ
يك َح َّتى ْ
اس ُت ْشه ْد ُتَ ،ق َ
الَ :ف َما َعم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
ِن َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
ال:
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ
َ
َ
يل ،ث َّم أ ِم َر ِب ِه ف ُس ِح َب َعلى َو ْج ِه ِه
كذبت ،ول ِكنك قاتلت ِألن يقال :ج ِريء ،فقد ِق
َّ َ َ ُ ٌ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
ُْ
َ َ
آن ،فأ ِت َي ِب ِه ف َع َّرف ُه ِن َع َم ُه
َح َّتى أل ِق َي ِفي الن ِار ،ورجل تعلم ال ِعلم ،وعلمه وقرأ القر
يك ْال ُق ْر َ
الَ :ت َع َّل ْم ُت ْالع ْل َمَ ،و َع َّل ْم ُت ُه َو َق َ ْرأ ُت ف َ
الَ :ف َما َعم ْل َت ِف َيها؟ َق َ
َف َع َر َف َهاَ ،ق َ
آن،
ِ
ِ
ِ
 1أبو الشيخ األصبهاني ,عبد هللا بن محمد بن جعفر ,طبقات املحدثين بأصبهان والواردين عليها,
( بيروت :مؤسسة الرسالة 1412-هـ  1992 -م) ج  ,4ص .27
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َ
َق َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ
الَ :عال ٌمَ ،و َق َ ْرأ َت ْال ُق ْر َ
آن ِل ُي َق َ
الُ :ه َو ق ِار ٌئ،
ال :كذ ْبت ،ول ِكنك تعل ْمت ال ِعل َم ِل ُيق َ ِ
ََ ْ َ ُ ُ
َّ َ َ ُ ٌ َ َّ َ ُ َ
ُْ
َ
َ
هللا َعل ْي ِه،
يل ،ث َّم أ ِم َر ِب ِه ف ُس ِح َب َعلى َو ْج ِه ِه َح َّتى أل ِق َي ِفي الن ِار ،ورجل وسع
فقد ِق
َْ ُ َُ
ْ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ََ ْ َ ُ ْ َ َْ
ال :ف َما َع ِمل َت
اف امل ِال ك ِل ِه ،فأ ِت َي ِب ِه فعرفه ِنعمه فعرفها ،ق
وأعطاه ِمن أصن ِ
الَ :ما َت َر ْك ُت ِم ْن َسبيل ُت ِح ُّب َأ ْن ُي ْن َف َق ِف َيها إ ََّل َأ ْن َف ْق ُت ِف َيها َل َكَ ،ق َ
ِف َيها؟ َق َ
ال:
ِ ٍ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ
َ
َ
يل ،ث َّم أ ِم َر ِب ِه ف ُس ِح َب َعلى َو ْج ِه ِه،
كذبت ،ول ِكنك فعلت ِليقال :هو جواد ،فقد ِق
ُث َّم ُأ ْلق َي في َّ
1
الن ِار ".
ِ ِ
ج -رسم شجرة اإلسناد:
النبي صلى هللا عليه وسلم
قال

قال

سمعت

أبو هريرة
عن

عن

سعيد املقبري
عن

عن

يونس بن عبيد
ثنا

عن

عن

سليمان بن يسار
عن

يونس بن يوسف
ثني

 1مسلم ،صحيح مسلم ,ج  ،3ص.1513.
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ابن جريج

عباد بن عباد
عن

ثنا

ْ
َ
خ ِال ُد ْب ُن ال َح ِار ِث

إبراهيم بن زياد
ثنا

عبيد بن محمد بن حاتم
أنا

أبو بكربن إسحاق

ثنا

ثنا

ثنا

َ
أ ُبو َع ْم ِرو ْب ُن َح ِكيم

ْ
َي ْح َيى ْب ُن َح ِبيب ال َح ِارِثي

ثنا

أبو الشيخ األصبهاني

ثنا

م

أني

كم
ج-

صياغة التخريج:
الحديث رواه الحاكم 1عن أبي بكر بن إسحاق عن عبيد بن محمد مختصرا ،ورواه
أبو الشيخ األصبهاني 2عن أبي عمرو بن حكيم كامال ،كالهما عن إبراهيم بن زياد عن
َ
َْ
َ
ُ
َ ْ َ
َع َّباد ْب ُن َع َّب ٍاد َع ْن ُي ُون َ
يد امل ْق ُب ِر ِي َع ْن أ ِبي ُه َرْي َرة .ورواه مسلم في
س ْب ِن ع َب ْي ٍد عن س ِع ِ
( )1الحاكم ,املستدرك ,ج  ,...1ص .189
( )2أبو الشيخ األصبهاني ,طبقات املحدثين ,..ج  ,...4ص .27
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ْ
َ
صحيحه عن َي ْح َيى ْبن َحب ْ َ
ارث ُّي ،عن خ ِالد ْبن ال َح ِار ِث ،عن ْابن ُج َرْي ٍج ،عن
يب الح ِ ِ
ِ ٍ
َ
َ
ُ ُ ْ ُ ُ َ
فَ ،ع ْن ُس َل ْي َم َ
ان ْب ِن َي َسا ٍرَ ،ع ْن أ ِبي ُه َرْي َرة بمعناه 1.ورجاله كلهم ثقات
يونس بن يوس
إَل عباد بن عباد اختلف فيه .فابن معين والعجلي و يعقوب بن سفيان وغيرهم
ْ
َ
وثقوه ,وضعفه ابن حبان وقالَ :ك َ
ان ِم َّمن غلب َعل ْي ِه التقشف َوال ِع َب َادة َح َّتى غفل
ََ َ ْ
ْ
َْ
َّ
بالش ْيء على حسب َّ
الت َو ُّهم َح َّتى كثر امل َن ِاكير ِفي
ان َيأ ِتي
َعن ال ِح ْفظ واإلتقان فك
اس َّ
قلتها َف ْ
ر َو َايته على َ
تحق الت ْرك )2( .قلت :ولكني أميل إلى قول من وثقه لكثرته وفيه
ِ
من املتشددين وهو ابن معين وأيضا أن الذهبي رحمه هللا رجح قول من وثق وقال:
َبل ْالع ْب َر ُة ب َم ْن َو َّث ُق ُ
وه.
ِ ِ ِ

3

وأما قول الشيخ األلباني رحمه هللا معلقا على هذا الحديث":وهذا الحديث
مما يدل على سوء حفظه (أي عباد بن عباد)؛ فإنه حديث طويل في نحو صفحة لم
يحفظ منه إَل هذا القدر! وباملعنى َل باللفظ"!( )4ففيه إشكال ،ألن الحديث ورد
بطوله وبتمامه مما يدل على ضبطه في رواية أبي الشيخ األصبهاني عن أبي عمرو بن
حكيم عن إبراهيم بن زياد عنه (أي عباد بن عباد األرسوفي) كما سبق ذكره .وهذا

 1مسلم ،صحيح مسلم ,ج  ،3ص.1513
( )2ابن حبان ،محمد بن حبان" ،املجروحين" ،ج [ 2أردن ،دار الوعي ،الطبعة األولى ،سنة
 1396ه] ،ص.170
( )3الذهبي ,تاريخ اإلسالم ,ج  ،12ص .200
( )4األلباني ،محمد ناصر الدين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ في
األمة"[،السعودية :دار املعارف ،الطبعة األولى  ،سنة  ]1412ج  ،7ص .457
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ْ ُ
مما يقوي قول من وثقه ويدل على رجحان قول الذهبي رحمه هللاَ :ب ِل ال ِع ْب َرة ِب َم ْن
َو َّث ُق ُ
وه .وليست في متنه مخالفة وَل علة قادحة ،فالحديث صحيح .وهللا أعلم.
والحديث في رواية الحاكم وأبي الشيخ قد تفرد بروايته إبراهيم بن زياد وهو ثقة عن
عباد بن عباد األرسوفي وقد تفرد به وهو ثقة عن يونس بن عبيد وقد تفرد به وهو
ثقة عن سعيد املقبوري ،لذلك حكم اإلمام الحاكم عليه بالصحة والشذوذ لتفرد
ثقات .وهللا أعلم.

املبحث الثاني  :الحديث الثاني.
 - 1019 -1أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ،ثنا محمد
بن الحسين بن أبي الحسين ،ثنا الفضل بن دكين ،ثنا جعفر بن برقان ،عن
ميمون بن مهران ،عن ابن عمر ،قال :سئل النبي صلى هللا عليه وسلم عن
الصالة في السفينة ،فقال :كيف أصلي في السفينة؟ قال« :صل فيها قائما إَل أن
تخاف الغرق» هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ،ولم يخرجاه وهو
شاذ بمرة " [التعليق  -من تلخيص الذهبي]  - 1019على شرط مسلم وهو شاذ
بمرة.

1

 1الحاكم ,املستدرك ,ج  ,...1ص. 409
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أ -دراسة الرواة:
 -1ابن عمر (ت 73ه74/ه) هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرش ى العدوى ،
أبو عبد الرحمن املكى املدنى .روى عن  :النبي صلى هللا عليه وسلم وبالل ورافع
بن خديج وغيرهم )1(.روى عنه  :آدم بن على البكرى العجلى وأسلم مولى عمر بن
الخطاب وميمون بن مهران وغيرهم )2(.خالصة الحكم على الراوي  :صحابي.

 -2ميمون بن مهران (ت117ه) الجزري  ،أبو أيوب الرقي  ،أصله كوفي ،كان مملوكا
َلمرأة من أهل الكوفة من بني نصر ،فأعتقته ،وبها نشأ ،ثم نزل الرقة )3(.روى
عن  :عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر بن الخطاب وعدي بن عدي
الكندي )4(.روى عنه  :أيوب السختيانى وبرد بن سنان الشامى وجعفر بن
برقان)5(.

 1املزي ،يوسف بن عبد الرحمن" ،تهذيب الكمال"[ ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى،
سنة 1400ه] ج  ،15ص .333
 2املصدر نفسه .ج  ،15ص .333
 3املصدر نفسه ،ج  ،29ص .211
( )4املصدر نفسه.
( )5املصدر نفسه.
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َ َ
َّ
أقوال العلماء  :قال العجلي  :جزري ،تابعي ،ثقةَ ،وقال أ ُبو ُز ْر َعة والن َسائي :ثقة.
َو َقال ُم َح َّمد ْبن سعد :كان ثقة ،قليل الحديث ،وذكره ُ
ابن ِح َّبان في كتاب
"الثقات" َو َقال َع ْبد الرحمن بن يوسف بن خراش :جليل)1( .

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

 -3جعفر بن برقان (ت150ه) هو جعفر بن برقان الكالبي  ،موَلهم  ،أبو عبد هللا
الجزري الرقى  ،كان يسكن الرقة ،و قدم الكوفة )2( .روى عن  :محمد بن مسلم
بن شهاب الزهرى وميمون بن مهران ونافع مولى ابن عمر وغيرهم )3(.روى عنه :
أبو نعيم الفضل بن دكين وكثير بن هشام ومحمد بن حمير وغيرهم)4(.

أقوال العلماء  :قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه  :إذا حدث عن غير
الزهرى فال بأس به وفى حديث الزهرى يخطىء .وقال أبو الحسن امليمونى عن
أحمد بن حنبل  :أبو املليح ثقة ضابط لحديثه صدوق وهو عندي أضبط من
جعفر بن برقان  ،وجعفر بن برقان ثقة ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن
األصم  ،وهو فى حديث الزهرى يضطرب  ،ويختلف فيه)5( .

( )1املصدر نفسه .ج  ،29ص .214
( )2املصدر نفسه ،ج  ،5ص .11
( )3املصدر نفسه  ،ج  ،5ص .12
( )4املصدر نفسه  ،ج  ،5ص .13
( )5املصدر نفسه ،ج  ،5ص .13
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وقال يعقوب بن شيبة  :سمعت يحيى بن معين يقول  :كان جعفر بن برقان أميا
 ،فقلت له  :جعفر بن برقان كان أميا ؟ قال  :نعم  ،فقلت له  :فكيف روايته ؟
فقال  :كان ثقة صدوقا  ،وما أصح روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه  .فقلت
 :أما روايته عن الزهرى ليست بمستقيمة ؟ قال  :نعم  ،وجعل يضعف روايته
عن الزهرى)1(.

وقال محمد بن سعد  :كان ثقة صدوقا له رواية وفقه وفتوى فى دهره  ،وكان
كثير الخطأ فى حديثه .
وقال أحمد بن عبد هللا العجلى  :جزرى ثقة .
وقال النسائى  :ليس بالقوى فى الزهرى  ،وفى غيره َل بأس به )2(.

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة في روايته عن ميمون بن مهران وعن غيره َل
بأس به ،أما روايته عن الزهري ضعيف .وهذا الحديث من روايته عن ميمون بن
مهران.

 -4الفضل بن دكين ( )218وهو لقب ،واسمه َع ْمرو ْبن حماد ْبن زهير ْبن درهم
َ ُ
القرش ي َّ
الت ْي ِمي الطلحي ،أ ُبو ن َع ْيم املالئي الكوفي األحول مولى آل طلحة ْبن ُع َبيد
هللا)1( .

( )1املصدر نفسه ،ج  ،5ص .14
( )2املصدر نفسه ،ج ،5ص .15
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روى عن  :جرير ْبن حازم ،وجرير بن عبد الحميد ،وجعفر ْبن برقان وغيرهم)2( .
روى عنه  :البخاري ،وأبو حاتم ،وابن معين وغيرهم)3( .

أقوال العلماء  :قال ابن سعد  :وكان ثقة مأمونا كثير الحديث حجة .وقال
النسائى فى " الكنى "  :أبو نعيم ثقة مأمون .وقال الخطيب فى " تاريخه "  :كان أبو
نعيم مزاحا ذا دعابة

مع تدينه  ،وثقته وأمانته)4( .

قال الذهبي :حافظ حجة إَل أنه يتشيع من غير غلو وَل سب)5( .

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

 -5محمد بن الحسين بن أبي الحسين.
ذكره ابن حبان في «الثقات» فقال رحمه هللا :محمد بن الحسين بن أبي الحسين
كوفي يروي عن أبي نعيم حدثنا عنه الطبراني)6(.

()1املصدر نفسه ،ج ،23ص .197
( )2املصدر نفسه ،ج  ،23ص .198
( )3املصدر نفسه ،ج  ،23ص .202
( )4ابن حجر ،أحمد علي" ،تهذيب التهذيب"[ ،الهند :مطبعة دائرة املعارف النظامية ،سنة
 ]1326ج  ،8ص .276
( )5الذهبي ،محمد بن أحمد" ،ميزان اإلعتدال"[ ،لبنان :دار املعرفة للطباعة والنشر ،سنة
 ] 1382ج  ، 3ص.350
( )6ابن حبان ,محمد بن حبان البستي ,الثقات ,ج ( 9آباد الدكن الهند :دائرة املعارف العثمانية,
 1393ه  1973 -م) ,ص  .136انطر :الوادعي ,مقبل بن هادي ,رجال الحاكم في املستدرك ج ( 2صنعاء:
مكتبة صنعاء األثرية1425 ,ه2004-م) ,ص .197
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خالصة الحكم على الراوي  :مجهول.
الح َسن َعل ُّي ُ
 -6علي بن محمد بن عقبة (ت343ه) َأ ُبو َ
بن ُم َح َّم ِد ِبن ُم َح َّم ٍد ِبن
ِ ِ
ُ
َ
الك ْوف ُّي .روى عن  :إ ْب َراه ْي َم بن َأبي َ
َّ ْ َ
ُ ْ َ َ َ َّ
الع ْن َبسَ ،والخ ِضر ِبن
عقبة ِبن هم ٍام الشيب ِان ُّي ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ْ
الرب ْيع َّ
َأ َب ٍانَ ,و ُس َل ْي َمان بن َّ
الد َارقط ِنيَ ,و ْاب ُن ُج َم ْيع
الن ْه ِدي وغيرهم .روى عنه :
ِ ِ
ََُ َ َ ُ َْ ُ َْ َ َ َ َ ٌ
َّ
اعة.
الغساني ،وأبو الحس ِن بن رزقويه ,وجم
َ َ ً
َ ُ َ ُ َ ُ
ان ِث َقة
املح ِدث  .وقال الخطيب ،ك
الثقة
اإلمام ِ
أقوال العلماء  :قال الذهبيِ ،
َ ً
1
أ ِمينا.
خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

ب -جمع الطرق:
ُ
َ َّ َ َ َ ُ َ َّ
َّللا ْب ِن ُم َب ِش ٍر  ,ثنا َج ِاب ُر ْب ُن ك ْر ِد ٍي  ,ثنا ُح َس ْي ُن
 -1قال الدارقطني حدثنا ع ِل ُّي ْبن ع ْب ِد ِ
ْ ُ ُْ َ َ ْ َْ
َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ
ُّ 2
اس ,
بن علوان الكل ِبي  ,ثنا جعفر بن برقان  ,عن ميمو ِن ب ِن ِمهران  ,ع ِن اب ِن عب ٍ
َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ
َّ
َ ْ َ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم َج ْع َف َر ْب َن أ ِبي ط ِال ٍب ِإلى ال َح َبش ِة ,
َّللا صلى
قال :ملا بعث رسول ِ
 1الذهبي ,سير أعالم النبالء ...,ج  ،15ص.443
 2ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،العلل املتناهية في األحاديث الواهية ،ج  ( 1باكستان:
إدارة العلوم األثرية1401 ،هـ1981-م) ،ص  .415قال أبو حاتم الرازي والدارقطني ُح َس ْي ُن ْب ُن ُع ْل َو َ
ان
َ َ ْ
ُ َ َّ
َ َ َّ َ ْ
َم ْت ُر ٌ
ابَ ،و َق َ
وكَ ،و َق َ
ال َي ْح َيى َك َّذ ٌ
ض ُع ال َح ِديثَ ،وأ َّما الث ِاني ف ِبش ٌر َل ُي ْع َرف َوأ َّما ال ِذي َر َوى َع ْن
ال ْاب ُن َع ِد ٍي :ي
َ
َج ْع َف ٍر ف ِف ِيه َر ُج ٌل َم ْج ُهو ٌل.
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َّ َ َ َ َ
َ
الَ « :
الَ :يا َر ُسو َل َّ َ ْ َ ُ َ
صلي في َّ
الس ِف َين ِة؟ َ ,ق َ
َق َ
ص ِل ِف َيها قا ِئ ًما ِإَل أ ْن تخاف
ِ
َّللا كيف أ ِ ِ
ْ َ َ َق ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ
ٌ 1
ان َمت ُروك.
الغر »  .حسين بن علو
ْ
 -2قال الدارقطني َح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم َ
وس ى ْبن َس ْهل ْال َب ْرَب َهار ُّي م ْن َأ ْ
ص ِل ِه  ,ثنا ِبش ُر ْب ُن
ِ ِ
ٍ
ِ
ان َ ,ع ْن َم ْي ُمون ْبن م ْه َر َ
َف َافا  ,ثنا َأ ُبو ُن َع ْي ُم  ,ثنا َج ْع َف ُر ْب ُن ُب ْر َق َ
ان َ ,ع ِن ْاب ِن ُع َم َر:
ِ ِ ِ
َّ َ
ُ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ
َّ َ َ َ َ َ
َّ
ص ِل ق ِائ ًما
الصال ِة ِفي الس ِفين ِة ،قال« :
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم َع ِن
َّللا صلى
س ِئل رسول ِ
َّ َ َ َ َ ْ َ
َ َق 2
ِإَل أ ْن تخاف الغر ».
َ ْ
ُ
ْ
َ َْ َ َ َ
هللا ال َحا ِفظ ،أنبأ أ ُبو ال َح َس ِن َع ِل ُّي ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن
 -3قال البيهقي أخب َرنا أ ُبو ع ْب ِد ِ
ُ ْ َ َ َّ ْ َ ُّ ْ ُ َ
وفة ،ثنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ْال َح َسن ْبن َأبي ْال ُح َن ْين ،ثنا ْال َف ْ
ض ُل ْب ُن
عقبة الشيب ِاني ِبالك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
الُ :سئ َل َّ
َ َ ُ َ َ َ ْ
َ َ
َُْ
الن ِب ُّي
دكي ٍن ،ثنا ج ْعف ُر ْبن ُب ْرقان ،عن َم ْي ُمو ِن ْب ِن ِم ْه َران ،ع ِن ْاب ِن ع َم َر ق َ ِ
َّ َ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
صلي في َّ
الس ِف َين ِة؟
صلى هللا علي ِه وسلم ع ِن الصال ِة ِفي الس ِفين ِة ،فقال :كيف أ ِ ِ
َ
َّ َ َ َ َ ْ َ
الَ " ،:
َف َق َ
َ َق 3
ص ِل ِف َيها ق ِائ ًماِ ،إَل أ ْن تخاف الغر ".
 -4قال البزار حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي ،قال :نا عبد هللا بن داود ،قال :نا
شيخ ،من ثقيف ،عن جعفر بن برقان ،عن ميمون بن مهران ،عن ابن عمر،
عن جعفر بن أبي طالب« :أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمره أن يصلي في
 1الدارقطني ,علي بن عمر ,سنن الدارقطني ج ( 2بيروت :مؤسسة الرسالة 1424 ,هـ  2004 -م),
ص .246
 2املصدر نفسه.

ُ
 3البيهقي ،أحمد بن الحسين الخ ْس َر ْو ِجردي ،السنن الكبرى  ( ،بيروت :دار الكتب العلمية1424 ،
هـ  2003 -م) ج  , 3ص .221
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السفينة قائما ما لم يخش الغرق» وهذا الحديث َل نعلمه يروى ،عن جعفر بن
أبي طالب إَل من هذا الوجه بهذا اإلسناد ،وَل نعلم هذا الكالم يروى عن النبي
صلى هللا عليه وسلم متصال من وجه من الوجوه إَل من هذا الوجه ،وَل نعلم له
إسنادا إَل هذا اإلسناد ،وَل نعلم أحدا سمى الشيخ الذي روى عنه عبد هللا بن
داود ورأيت بعض أصحابنا يذكر هذا الحديث عن عمرو بن عبد الغفار ،عن
جعفر بن برقان ،عن ميمون بن مهران ،عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال لجعفر وأحسب أنه غلط فيه ،وإنما هو عندي عن ابن عمر كما رواه
ابن داود.

1

ج -رسم شجرة اإلسناد:

 1البزار ،أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ،مسند البزار ( ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم والحكم،
2009م ) ج  ،4ص .157
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النبي صلى هللا عليه وسلم

جعفر بن أبي
طالب
ابن عمر

ابن عباس

ميمون بن
مهران

جعفر بن
برقان
شيخ من

الفضل بن

حسين بن

ثقيف
عبدهللا بن

دكين

علوان

داود

محمد بن الحسين
ابن أبي الحسين

إبراهيم بن
محمد التيمي

علي بن محمد
بن عقبة

البزار

الحاكم
البيهقي
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د -صياغة التخريج:
الحديث رواه البزار

()1

والدارقطني

()2

والحاكم

()3

والبيهقي ( )4كلهم من طريق

جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ،ويختلف هؤَلء بعد ميمون بن مهران ،فروى البزار
عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وروى الدارقطني له
طريقان ،فالطريق األول عن ابن عباس والطريق الثاني عن ابن عمر به ،وروى الحاكم عن
ابن عمر به .وروى البيهقي عنه به.
والطرق كلها َل تخلو من الضعف؛ فرواية البزار فيه راو لم يسم .أما الطريق
األول للدارقطني فيه حسين بن علوان قال عنه أبو حاتم( )5هو واه ضعيف متروك الحديث
وقال ابن معين :كذاب)6( ،

وقال ابن عدي :يضع الحديث )7( .والطريق الثاني للدارقطني فيه

بشر بن فافا قد ضعفه الدارقطني نفسه)8(.

( )1البزار ،مسند البزار ،...ج  ،4ص.157
( )2الدارقطني ،سنن الدارقطني ،...ج  ،2ص .246
( )3الحاكم ،املستدرك ،...ج ،1ص .409
( )4البيهقي ،السنن الكبرى ،..ج  ،3ص.221
( )5ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد" ،الجرح والتعديل" ،ج [ 3لبنان :دار إحياء التراث
العربي 1271 ،ه] ،ص .61
( )6ابن معين ،يحيى بن معين"،تاريخ ابن معين"[،السعودية :مركز البحث العلمي وإحياء التراث
اإلسالمي1399 ،ه] ج  ،4ص .381
( )7ابن حبان ،محمد بن حبان" ،املجروحين"[ ,أردن :دار الوعي ،سنة  1396ه] ج  ،1ص .244
( )8ابن حجر ،أحمد بن علي" ،لسان امليزان"[ ،لبنان :مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1390 ،ه] ج
 ،2ص .31
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ورواية الحاكم فيه محمد بن الحسين بن أبي الحسين  ،وذكر ابن حبان في الثقات( )1ولم
يصرح بتوثيقه ،ومن عادته رحمه هللا أنه يوثق املجاهيل.
والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة حسن لغيره ،وليس في متنه علة أو
مخالفة بل يتناسب مع األدلة الشرعية الكثيرة منها قول هللا تعالى ((فاتقوا هللا ما
استطعتم)) ( )2وقوله ((َل يكلف هللا نفسا إَل وسعها))( )3وفي الحديث ((فإذا أمرتكم بش يء
فأتوا منه ما استطعتم)) ( )4والقاعدة الكلية الكبرى "َل ضرر وَل ضرار" .والحديث تفرد به
جعفر بن برقان وهو ثقة عن ميمون بن مهران وقد تفرد به وهو ثقة .ولذا حكم الحاكم
بالشذوذ لتفرد ثقة.
وهللا أعلم.

املبحث الثالث  :الحديث الثالث.
 - 1027 -2أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ،ثنا عثمان بن سعيد
الدارمي ،ثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ،ثنا الهيثم بن حميد ،حدثني أبو معبد
حفص بن غيالن ،عن طاووس ،عن أبي موس ى األشعري ،قال :قال رسول هللا صلى هللا
( )1ابن حبان ،محمد بن حبان " ،الثقات"[ ،الهند :دائرة املعارف العثمانية1393 ،ه] ج  ،9ص
.136
( )2التغابن.16 :
( )3البقرة.286 :
( )4أخرجه مسلم  1337وغيره.
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عليه وسلم« :إن هللا يبعث األيام يوم القيامة على هيأتها ،ويبعث الجمعة زهراء منيرة،
أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تض يء لهم ،يمشون في ضوئها ،ألوانهم
كالثلج بياضا ،وريحهم يسطع كاملسك ،يخوضون في جبال الكافور ،ينظر إليهم الثقالن
َل يطرقون تعجبا حتى يدخلون الجنةَ ،ل يخالطهم أحد إَل املؤذنون املحتسبون» هذا
حديث شاذ صحيح اإلسناد «فإن أبا معيد من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم،
والهيثم بن حميد من أعيان أهل الشام غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما».

1

[التعليق  -من تلخيص الذهبي]  - 1027خبر شاذ صحيح السند.

أ -ترجمة الرواة:
َ َّ
َّللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ْبن عامر
 -1أبو موس ى (ت50ه) هو عبد ِ
َ
بن عتر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن األشعر ،أ ُبو
ُم َ
وس ى األشعري
َ َ
َ َّ َّ ُ َ َ
َ َّ
َّ
َ
َّللا بن مسعود
روى عن  :النبي صلى َّللا عل ْي ِه وسل َم  ،وعن أ ِبي ْبن كعب  ،وع ْبد ِ
وغيرهم)2(.
روى عنه  :أنس بن مالك وثابت بن قيس والحسن البصري وغيرهم ()1

 1الحاكم ,املستدرك ,ج  ,...1ص .412
( )2املزي ،يوسف بن عبد الرحمن" ،تهذيب الكمال" [بيروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى،
سنة 1400ه]ج  ، 15ص .446
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خالصة الحكم على الراوي  :صحابي.

 -2طاوس( )2بن كيسان اليماني (ت 106ه)  ،أبو عبد الرحمن الحميري ،مولى بحير
بن ريسان الحميري ،من أبناء الفرس ،كان ينزل الجند .روى عن  :جابر بن عبد هللا
َ
وأبي هريرة وعائشة وغيرهم )3(.روى عنه  :إبراهيم بن أبي بكر األخنس ي ،وإبراهيم
بن ميسرة الطائفي وإبراهيم بن يزيد الخوزي)4(.

أقوال العلماء فيه :قال األعمش عن عبد امللك بن ميسرة ،عن طاوس :أدركت
َ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َّ
وسل َم .قال َع ْمرو بن دينارَ :ح َّدث َنا
خمسين من أصحاب رسول هللا صلى َّللا علي ِه
طاووس ،وَل تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاووس .قال يحيى ْبن َم ِعين ،وأبو
ُز ْر َعة  :ثقةَ )5(.و َقال ابن حبان  ،كان من عباد أهل اليمن ،ومن سادات التابعين)6(.

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.

( )1املصدر نفسه ،ج  ،15ص .448
()2املصدر نفسه ،ج  ،13ص .357
( )3املصدر نفسه  ،ج  ،13ص .359
( )4املصدر نفسه.
( )5املصدر نفسه ،ج  ،13ص .360
( )6املصدر نفسه ،ج  ،13ص .361
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َ
 -3حفص بن غيالن الهمداني وقيل الرعيني الحميري أ ُبو معيد الدمشقي
روى عن  :طاوس بن كيسان اليماني ،وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان  -إن كان
َ
محفوظا  -وعطاء ْبن أبي رباح وغيرهم )1(.روى عنه  :زيد ْبن يحيى بن ُع َبيد،
َ َّ
َ َّ
َّللا بن يوسف التنيس
َّللا السمين ،وع ْبد ِ
وصدقة بن عبد ِ

ي وغيرهم ()2

أقوال العلماء فيه  :قال عثمان ْبن َس ِعيد الدارميَ ،ع ْن يحيى ْبن َم ِعين :ثقة.
َ
وكذلك قال َع ْبد الرحمن ْبن إبراهيم دحيم وغير واحدَ .وقال هاشم ْبن مرثد
َّ
َ
َّ
الط َب َرا ِنيَ ،ع ْن يحيى ْبن َم ِعين :ليس به بأس ،وكذلك قال الن َسائيَ .وقال الليث بن
َ َ
َ
عبدة ،عن يحيى بن َم ِعين :إذا روى عن ثقة فهو ثقةَ .وقال أ ُبو ُز ْر َعة  :صدوقَ .وقال
َ
أ ُبو حاتم  :يكتب حديثه وَل يحتج به.
َ
َو َقال ابن حبان  :أ ُبو معيد من ثقات أهل الشام وفقهائهم)3(.
وقال أبو حاتمَ :ل يحتج به .قال أبى داود  :قدري ليس بالقوي)4(.

خالصة الحكم على الراوي  :صدوق رمي بالقدر.

()1املصدر نفسه ،ج  ،7ص .70
( )2املصدر نفسه ،ج  ،7ص .71
( )3املصدر نفسه ،ج  ،7ص .72
( )4الذهبي ،محمد بن أحمد" ،ميزان اَلعتدال"[ ،لبنان-دار املعرفة للطباعة والنشر ،سنة
 ]1382ج  ،1ص .568
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-4

َ

الهيثم بن حميد الغساني ،موَلهم ،أ ُبو أحمدُ ،
ويقال :أبو الحارث ،الدمشقي)1(.
َ
روى عن  :حفص بن غيالن ،وداود بن أبي هند ،وراشد بن داود الصنعاني
وغيرهم)2(.

َ
روى عنه  :الحكم بن ُم َ
وس ى ،و أ ُبو توبة الربيع ْبن نافع ،وزيد بن يحيى بن ُع َبيد
الدمشقي وغيرهم)3(.

َ
َ
َّ َ
َ َ َ َّ
َّللا ْبن أ ْح َمد ْبن حنبل َ ،عن أبيهَ :ل أعلم ِإَل خ ْي ًراَ .وقال
أقوال العلماء  :وقال عبد ِ
ْ
َ
الحسين ْبن ال َح َسن الرازي َ ،ع ْن يحيى ْبن َم ِعينَ :ل بأس بهَ .وقال عثمان ْبن َس ِعيد
الدارمي َع ْن يحيى ْبن َم ِعين :ثقة .وعن دحيم :ثقة ،أعلم الناس بحديث مكحول
فيما أعلم.
َ َ
َ
َّ
الن َ
سائي :ليس به بأس)4( .
َوقال أ ُبو داود  :قدري ،ثقةَ .وقال
خالصة الحكم على الراوي  :قدري ثقة.

-5

الربيع بن نافع (ت241ه) ،أبو توبة الحلبي)5(.

( )1املزي ،يوسف بن عبد الرحمن" ،تهذيب الكمال"[،بيروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى،
سنة 1400ه]ج  ،30ص .370
( )2املصدر نفسه ،ج  ،30ص.371
( )3املصدر نفسه.
( )4املصدر نفسه ،ج  ،30ص.372
( )5املصدر نفسه ،ج ،9ص.103
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َ
روى عن  :معتمر ْبن ُسل ْيمان ،وهشام ْبن يحيى ْبن يحيى الغساني ،والهيثم ْبن
َ
حميد وغيرهم )1(.روى عنه  :أ ُبو داود فأكثر ،وإبراهيم بن سعد الجوهري ،
وإبراهيم ْبن يعقوب الجوزجاني وغيرهم)2(.

َ
َّ
أقوال العلماء  :قال الن َسائي  :أخبرنا ُسل ْيمان ْبن األشعث قال :سمعت أحمد
َ
يقول :أبو توبه لم يكن به بأس ،كان يجيئنيَ .وقال أبو بكر األثرم  :سمعت أبا َعبد
َ َ
َ
هللا ،وذكر أبا توبه ،فأثنى عليه َوقالَ :ل أعلم ِإ ََّل َخ ْي ًراَ .وقال أ ُبو َح ِاتم  :ثقة صدوق
حجه.
َ
ْ َ
ش ْي َبة  :ثقة صدوق)3(.
َوقال يعقوب بن
خالصة الحكم على الراوي  :ثقة.
عثمان بن سعيد بن َخالد بن َ
سع ْيد الدارمي (ت 280ه))4(.

-6
ِ ِِ ِ
بن َمع ْينَ ،و َعل َّي َ
بن َح ْن َبلَ ،و َي ْح َيى َ
روى عن َ :أ ْح َم َد َ
بن املَد ْيني وغيرهم)5(.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
َ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ُّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ
ابَ ،وخل ٌق ك ِث ْي ٌر ِم ْن
روى عنه  :أحمد بن محم ٍد العنب ِري ،وأبو الفض ِل يعقوب القر
َأ ْهل َه َر َاةَ ،و َأ ْهل َن ْي َس ُ
اب ْو َر)1(.
ِ
ِ
ِ

( )1املصدر نفسه ،ج  ،9ص .104
( )2املصدر نفسه ،ج  ،9ص .105
( )3املصدر نفسه ،ج  ،9ص .106
()4الذهبي ،سير أعالم النبالء ،...ج  ،13ص .319
()5املصدر نفسه  ،ج  ،13ص.320
Volume 6, No. 2, Mei 2019

284

مفهوم الشاذ عند اإلمام الحاكم رحمه هللا
َ ُ َ َّ َ ُ َ ُ
ظَّ ،
الن ِاق ُد )2(.وقال ابن حبان
اإلمام ،العالمة ،الح ِاف
أقوال العلماء  :قال الذهبي ِ
َ
أحد َأئ َّمة ُّ
ال ْال َحاكمَ :سمعت ُم َح َّمد بن ْال َع َّباس َّ
الد ْن َياَ )3(.ق َ
الض ِبيَ ،س ِمعت أ َبا
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْالفضل َي ْع ُقوب بن إ ْس َحاق القراب َي ُقولَ :ما َ َ
أينا مثل ُعث َمان بن سعيد َوَل رأى
ر
ِ
َ
(َ َ َ َ )4
ُْ
ْ
َ
ال أ ُبو َح ِامد األعمش يَ :ما َرأ ْيت ِفي املحدثين مثل ُم َح َّمد بن
ُعث َمان مثل نفسه .وق
ْ
يحيي َو ُع ْث َمان بن سعيدَ ،و َي ْع ُقوب ْال َف َسويَ .و َق َ
ال آخرُ :ه َو َنظير إ ْب َراهيم ال َح ْربي)5(.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َو َق َ
ال ُم َح َّمد بن ْاملُ ْنذر شكرَ :س ِمعت َأ َبا ْزر َعة َّ
الر ِازيَ ،و َسألته َعن ُعث َمان بن سعيد
َف َق َ
الَ :ذاك رزق حسن التصنيف)6(.
ََ َ َ ْ
َ َ ْ
ان ُعث َمان بن سعيد ِإ َم ًاما ْيق َتدى ِب ِه ِفي َح َياته َوبعد
ال أ ُبو الفضل الجارودي :ك
وق
مماته)7(.

خالصة الحكم على الراوي  :ثقة إمام.

( )1املصدر نفسه  ،ج  ،13ص.321
( )2املصدر نفسه  ،ج  ،13ص .319
( )3ابن حبان ،محمد بن حبان" ،الثقات"[،الهند -دائرة املعارف العثمانية ،سنة ]1393ج ،8
ص.455
( )4الذهبي ،سير أعالم النبالء ،..ج  ،13ص.321 :
( )5املصدر نفسه.
( )6املصدر نفسه ،ج  ،13ص .324
( )7املصدر نفسه.
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ُّ
الطوس ي ،الفقيه َّ
الن ْ
الحجاجَ ،أ ُبو َّ
 -7محمد بن محمد بن يوسف ْبن َ
الش ُّ
افعي
ضر
(ت 344ه)
روى عن  :أحمد بن سلمة بنيسابور؛ ويحيى بن ساسويه بمرو؛ وعثمان بن سعيد
الدارمي وغيرهم)1(.

ُ َ
َّ َ
ُ
أقوال العلماء فيه َ :ق َ
املخرج َعلى
وسمعت كتابه
رحلت ِإل ْي ِه مرتين،
ال الحاكم:
ُ ْ
سلم ،وسألتَ :
متى تتفرغ للتصنيف َم َع هذه الفتاوى؟ فقال :قد جزأت الليل
م ِ
وجزءا للنوم .وكان ً
ً
ً
ثالثه أجزاءً .
إماما
وجزءا لقراءة القرآن،
جزءا للتصنيف،
َ
ً
صالة منهَ .ك َ
ً
ان يصوم النهار ويقوم
عابدا بارع األدب ،ما َرأ ْيت ِفي مشايخي أحسن
ُ
ويتصدق بما َف َ
َّ
ضل من ق ِوته .ويأمر باملعروف وينهى َع ِن املنكر )2(.وقال
الليل،
َ
َ
ُ
َ
الحاكم :دخلت طوس وأبو أ ْح َمد الحافظ َعلى قضائها ،فقال لي :ما َرأ ْيت قط ِفي
ْ ْ
الن ْ
سالم مثل َأبي َّ
ضر)3(.
اإل
بلد من بالد ِ
ِ
خالصة الحكم على الراوي :ثقة.
ب -جمع الطرق:

َ َ َ
 -1قال ابن خزيمة نا َأ ُبو َج ْع َفر ُم َح َّم ُد ْب ُن َأبي ْال ُح َس ْين الس َّ
من ِان ُّي  ,ثنا أ ُبو ت ْو َبة
ِ ِ
ٍ
ِ
الرب ُيع ْب ُن َنافعَ ،ح َّد َثني ْال َه ْي َث ُم ْب ُن ُح َم ْيد ،حَ ،و َح َّد َثني َز َكرَّيا ْب ُن َي ْح َيى ْبن َأ َب َ
َّ
ان ،نا
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
( )1الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،..ج  7ص .809
( )2املصدر نفسه.
( )3املصدر نفسه.
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َ َ
َ ْ ُ َّ ْ ُ ُ ُ َ
ف ،ثنا ا ْل َه ْي َث ُمَ ،أ ْخ َب َ ِرني َأ ُبو َم ْع َب ٍد َو ُه َو َح ْف ُ
ص ْب ُن غ ْيال َن َ ,ع ْن
َّللا بن يوس
عبد ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ
َّ
َ ُ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َمِ « :إ َّن
َّللا صلى
وس ،عن أ ِبي موس ى األشع ِر ِي قال :قال رسول ِ
طاو ٍ
ُ َْ
ْ
ْ
ً َ ُ
َ
ُ
َ
َّ َ
َّللا َي ْب َعث األ َّي َام َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َعلى َه ْيئ ِت َها َ ,و َي ْب َعث َي ْو َم ال ُج ُم َع ِة َز ْه َر َاء ُم ِن َيرة ،أ ْهل َها
َْ
َي ُح ُّفو َن ب َها َك ْال َع ُروس ُت ْه َدى إ َلى َكريم َها ُ ,تض ُيء َل ُه ْم َ ,ي ْم ُشو َن في َ
ض ْو ِئ َها  ,أل َو ُان ُه ْم
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ َْ ُ
َ ُ ُ َ
َ َّ ْ َ َ ً َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
ور َ ,ي ْنظ ُر ِإل ْي ِه ُم
كالثل ِج بياضا  ,و ِريح ُهم يسطع ك ِاملس ِك  ,يخوضون ِفي ِجب ِال الكاف ِ
ُ َ
َّ ْ
ُ ْ َ َ
َّ َ
ْ
َ
الث َقال ِن َ ,ما ُيط ِر ُقو َن ت َع ُّج ًباَ ،ح َّتى َي ْد ُخلوا ال َج َّنة َ ,ل ُي َخ ِالط ُه ُم أ َح ٌد ِإَل املُ َؤ ِذ ُنو َن
ُ َ
َ
ُْ َ
َ
امل ْحت ِس ُبون» َ .هذا َح ِديث َزك ِرَّيا ْب ِن َي ْح َيى[.التعليق]  - 1730قال األعظمي :قال
الهيثمي 165 - 164 / 2 :رواه الطبراني في الكبير عن الهيثم بن حميد عن حفص
بن غيالن وقد وثقهما قوم وضعفهما آخرون وهما محتج بهما.
َ ْ
ْ
 -2قال البيهقي َأ ْخ َب َرَنا َأ ُبو ْال َح َسن َعل ُّي ْب ُن َع ْب ِد َّ ِ ْ ْ
اش ِم ُّي ِب َبغ َد َاد،
َّللا ب ِن ِإب َر ِاهيم ال َه ِ
ِ ِ
ْ َ َ
َْ
َ
َح َّد َث َنا َأ ُبو َج ْع َفر ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرو َّ
الر َّز ُازَ ،ح َّدث َنا َع ْب ُد الك ِر ِيم ْب ُن ال َه ْيث ِم أ ُبو َي ْح َيى
ٍ
ٍ
َ َ
َ َ َ َ
َ ْ َ
ْ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ
الرب ُيع ْب ُن ن ِاف ٍع أ ُبو ت ْو َبةَ ،ح َّدث َنا ال َه ْيث ُم ْب ُن ُح َم ْي ٍدَ ،ح َّدث َنا أ ُبو
القطان ،حدثنا ِ
َ ْ َ
َ َّ
َ َّ
َ َْْ َ
َ َْ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ
َّللا
وس ،عن أ ِبي ُموس ى األشع ِر ِي ،أن َر ُسول ِ
معب ٍد حفص بن غيالن ،عن طاو ٍ
ُ َْ
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َّ َ َ َ
ْ
َ
َ َّ
َ
َّللا ت َعالى َي ْب َعث األ َّي َام َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َعلى َه ْيئ ِت َها
صلى هللا علي ِه وسلم قالِ « :إن
َ
َ َ
َو َي ْب َع ُث ْال ُج ُم َع َة َز ْه َر َاء ُم ِن َير ًة َأ ْه ُل َها َي ِح ُّفو َن ِب َها َك ْال َع ُ
وس ُت ْه َدى ِإلى ك ِر ِيم َها ُت ِض ُيئ ل ُه ْم
ر
ِ
َ َ ْ
َ ُ ُ َ
َْ ُ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ
الث ْلج َب َي ً
اضا َور ُ
وضون ِفي
يح ُه ْم َي ْسط ُع ك ِامل ْس ِك ،يخ
ِ
يمشون ِفي ضو ِئها ألو ِان ِهم ك ِ
1

 1ابن خزيمة ،أبو بكر محمد بن إسحاق ,صحيح ابن خزيمة(،بيروت :املكتب اإلسالمي ،بدون
سنة) ج  ،3ص .117
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ُُ ْ َ َ
ُ َ
َّ َ َ ْ ُ َ َ
َ َْ ُ
ور َي ْنظ ُر ِإل ْي ِه ُم الث َقال ِن َل َيط ُرقون ت َع ُّج ًبا َح َّتى َي ْدخلوا ال َج َّنة َل
ِجب ِال الكاف ِ
َ ُ َ
َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
َ
ُ ن 1
ُيخ ِالط ُه ْم أ َح ٌد ِإَل املؤ ِذ ُنون امل ْحت ِسبو ».
َ ْ
ْ
َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ْ ْ
اش ِم ُّي ِب َبغ َد َاد،
 -3قال البيهقي أخب َرنا أبو الحس ِن ع ِل ُّي بن ع ْب ِد ِ
هللا ب ِن ِإب َر ِاهيم ال َه ِ
َْ
َ
َح َّد َث َنا َأ ُبو َج ْع َفر ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرو ْبن ْال َب ْخ َتر ِي َّ
الر َّز ُازَ ،ح َّدث َنا َع ْب ُد الك ِر ِيم ْب ِن
ِ
ِ ِ
ٍ
ْال َه ْي َثم َأ ُبو َي ْح َيى ْال َق َّط ُ
ُ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ َ
انَ ،ح َّد َث َنا َّ
هللا
الرب ُيع ْبن ن ِاف ٍع أ ُبو ت ْوبة ،وأخب َرنا أ ُبو ع ْب ِد ِ
ِ
ِ
ْ َ ُ
ظَ ،ح َّد َث َنا َأ ُبو َن ْ
ضر ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
يد
الحا ِف
وسف الف ِقيه ،حدثنا عث َمان ْبن َس ِع ٍ
ٍ
ْ َ
َ
َ ْ َ
َ
َّ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
الرب ُيع ْب ُن نا ِف ٍع ال َحل ِب ُّيَ ،ح َّدث َنا ال َه ْيث ُم ْب ُن ُح َم ْي ٍدَ ،ح َّدث َنا
الد ِار ِمي ،حدثنا أبو توبة ِ
َ ْ َ ُ َ َْ
َُ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َ ُ
الَ :ق َ
األ ْش َعريَ ،ق َ
ال
وس ،عن أ ِبي موس ى
ِ ِ
أبو معب ٍد حفص بن غيالن ،عن طاو ٍ
َ َّ َّ ُ َ
َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
َ َّ
َ
ُ
َّللا َعل ْي ِه
هللا صلى
اش ِم ِي ،أن َر ُسول ِ
َر ُسول ِ
هللا صلى َّللا عل ْي ِه وسلم و ِفي ِرواي ِة ال َه ِ
ُ َْ
َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ َ َ
َو َس َّل َم َق َ
هللا ت َب َار َك َوت َعالى َي ْب َعث األ َّي َام َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َعلى َه ْيئ ِت َهاَ ،و َي ْب َعث
الِ " :إن
َ
َ َ
ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ً َ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ
وس ُت ْه َدىِ ،إلى ك ِريمها ُت ِض ُيء ل ُه ْم،
الجمعة زهراء م ِنيرة ،أهلها يحفون ِبها كالعر ِ
َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ ْ َ َ ً َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ
ُ َ
وضون ِفي
َي ْمشون ِفي ضو ِئها ،ألوانهم كالثل ِج بياضا ،و ِريحهم تسطع ك ِاملس ِك يخ
ُُ ْ َ َ
ُ َ
َّ َ َ ْ ُ َ َ
َ َْ ُ
ورَ ،ي ْنظ ُر ِإل ْي ِه ُم الث َقال ِن َل ُيط َرفون ت َع ُّج ًبا َح َّتى َي ْدخلوا ال َج َّنةَ ،ل
ِجب ِال الكاف ِ
َ ُ َ
َ َ ُ
َ َ
َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
ُيخ ِالط ُه ْم أ َح ٌد ِإَل املؤ ِذ ُنون امل ْحت ِس ُبون " ول ْفظ ُهما َو ِاح ٌدَ ،وكذ ِل َك َر َو ُاه َي ْح َيى ْب ُن
ْ َ
ْ ُ ُ َ
َ ْ َ
وسفَ ،ع ِن ال َه ْيث ِم ْب ِن ُح َم ْي ٍد.
هللا ب ِن ي
َم ِع ٍين ،عن ع ْب ِد ِ

2

 1البيهقي ،أحمد بن الحسين ،فضائل األوقات (مكة املكرمة :مكتبة املنارة1410 ،ه) ،ص .467
 2البيهقي ،أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان (،الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1423 ،هـ -
 2003م) ج  ، 4ص .438
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ج -رسم شجرة اإلسناد:

النبي صلى هللا
أبو موس ى
طاووس
حفص بن
الهيثم بن
أبو التوبة الربيع
عبد الكريم بن

عثمان بن سعيد

محمد بن عمرو

محمد بن يوسف

علي بن عبدهللا

الحاكم
البيهقي
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عبدهللا بن
محمد بن أبي
الحسين

زكريا بن يحيى

ابن خزيمة
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د -صياغة التخريج:
الحديث أخرجه ابن

خزيمة( )1والحاكم( )2والبيهقي()3

كلهم من طريق الهيثم بن

حميد عن حفص بن غيالن عن طاوس عن أبي موس ى األشعري به .واللفظ عند
الحاكم .
وحفص بن غيالن وثقه ابن معين ومرة قال ليس به بأس ومرة قال إذا روى عن ثقة
فهو ثقة .قال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم يكتب حديثه وَل يحتج به( )4وقال أبو
داود كان يرى القدر  ،ليس بذاك و قال الحاكم  :من ثقات الشاميين الذين يجمع
حديثهم )5(.وقال ابن حجر صدوق فقيه رمي بالقدر ( )6وهو كما قال.
فرواية ابن خزيمة من طريق محمد بن أبي الحسين السمناني وهو ثقة عن
أبي التوبة الربيع بن نافع الحلبي عن الهيثم بن حميد به ورجاله كلهم ثقات إَل حفص
بن غيالن وهو صدوق .ومن طريق زكريا بن يحيى بن أبان عن عبد هللا بن يوسف عن
الهيثم به.

( )1ابن خزيمة ،صحيح ،...ج ،..،3ص.117
( )2الحاكم ،املستدرك ،ج ،..،1ص.412
( )3البيهقي ،شعب اإليمان ،ج ،...،4ص  .438وانظر البيهقي ،فضائل األوقات ،...،ص.467
( )4املزي ,تهذيب الكمال ,..ج  ،7ص.71
( )5انظر ابن حجر ,تهذيب التهذيب ,..ج  ،2ص .419
( )6ابن حجر ،تقريب التهذيب ,..ص .174
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أما رواية الحاكم فمن طريق محمد بن يوسف الفقيه عن الدارمي عن أبي
إماما ً
التوبة الربيع به .قال الحاكم في محمد بن يوسف :كان ً
عابدا بارع األدب ،ما
َ
ً
َرأ ْيت ِفي مشايخي أحسن صالة منه )1(.بهذا عرفنا أن رجال الحاكم كلها ثقات إَل حفص
بن غيالن وهو صدوق .أما رواية البيهقي فمن طريق علي بن عبد هللا بن إبراهيم عن
محمد بن عمرو الرزاز عن عبد الكريم بن الهيثم عن أبي التوبة الربيع به .ورجاله كلهم
ثقات إَل حفص بن غيالن وهو صدوق.
فالحديث حسن لذاته ،وليس في متنه علة وَل مخالفة وهذا الحديث ومثله من
باب تمثيل املعنويات باملحسوسات يوم القيامة وهذا أمر معروف ،وهللا على كل ش يء
قدير ،فنثبته كما أخبر به النبي صلى هللا عليه وسلم وآمن به سلف األمة رض ي هللا عنهم
دون تأويل أو تحريف لألخبار عن ظاهرها .مثل حديث "يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح)2( "...

وجعل األعمال أشياء محسوسة موزونة وكونها تحاج عن صاحبها .والحديث تفرد به الهيثم
بن حميد وهو ثقة عن أبي معبد حفص بن غيالن وقد تفرد به وهو صدوق عن طاووس
وقد تفرد به وهو ثقة عن أبي موس ى األشعري ،مرفوعا .ولذا حكم الحاكم بالشذوذ لتفرد
ثقة وهو الهيثم بن حميد .وهللا إعلم.

( )1الذهبي ,تاريخ اإلسالم  ,..ج  ،25ص.312
( )2رواه البخاري  4730ومسلم  2849وغيرهما.
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الخاتمة
ومما توصلت إليه بعد البحث ما يلي:
 -1األحاديث التي حكم عليها الحاكم بالشذوذ والصحة معا في مستدركه ثالثة أحاديث
فقط.
 -2ودرجة تلك األحاديث كما يلي :الحديث األول أنه صحيح تفرد به إبراهيم بن زياد
وهو ثقة .والحديث الثاني :حسن لغيره تفرد به جعفر بن برقان وهو ثقة .والحديث
الثالث :حسن لذاته تفرد به الهيثم بن حميد وهو ثقة.
 -3الشاذ عند اإلمام الحاكم هو تفرد ثقة وليس له أصل بمتابع ،وهذا مصطلح خاص
به وهو كالغريب الذي يأتي من طريق واحد ولكنه اختص بتفرد ثقة دون تفرد
ضعيف .إذن يفهم من هذا أن الشاذ عنده ليس كالشاذ عند الشافعي وغيره الذي
هو مردود ،بل مجرد تفرد ثق ة هو شاذ عنده وَل تنافي إذن بين الشذوذ وبين الصحة
عنده.
 -4بعد تطبيق مصطلح الشذوذ عند الحاكم رحمه هللا على أحاديث املستدرك التي
حكم عليها الحاكم بالشذوذ والصحة معا تبين أن الحاكم رحمه هللا قد التزم
بمصطلح الشاذ وهو تفرد ثقة.
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وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ,وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العاملين.
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