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تعقبات أبي مسعود الدمشقي على صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد المهمل
ٌ
ٌ
علي َ
وتحليل
ودراسة،
الغ ّساني الجَ يّاني :جمعٌ،
وتمييز المشكل ألبي ّ

عبدالله منصور محمد
ع ّواد الخلف

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2018-04-04 :

تاريخ القبول2018-06-20 :

ملخص البحث:
يهــدف البحــث إلــى ســبر كتــاب« :تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل» ألبــي علــ ّي الغســاني
ق فيــه مــن تعقبــات ألبــي مســعود الدمشــقي علــى اإلمــام مســلم فــي
الجيّانــي ،وجمــع مــا تفــ َّر َ
صحيحــه ،هــذه التعقبــات النفيســة التــي أودعهــا صاحبهــا فــي كتابــه الفــ ِّذ  -شــب ِه المفقــود : -
(أطــراف الصحيحيــن) وأورد الجيّانــي طائفــة منهــا فــي كتابــه ،وقــد قــام الباحــث بدراســة كل
تعقــب منهــا علــى حــدة؛ وذكــر كالم العلمــاء حــول هــذه التعقبــات ،واإلجابــة عنهــا ،ثــم قــام الباحــث
أيضــا بتحليــل هــذه التعقبــات ،مــن حيــث عددهــا ،وأقســامها ،وموضعهــا ،ومــدى إصابــة المتعقــب
فيهــا .وقــد ســلك الباحــث منهــج االســتقراء والتحليــل فــي دراســته ،ومــن نتائــج البحــث أنــه ال ســبيل
للطعــن علــى الصحيــح مــن خاللهــا.
الكلمــات الدالــة :تعقبــات علــى صحيــح مســلم« ،تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل» ،الجيّانــي،
أبــو مســعود الدمشــقي.
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
المقدمة:
ـلم كتــاب تلقتــه
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،أمــا بعــد :فــإن صحيــح مسـ ٍ
األمــة بالقبــول هــو وصحيــح البخــاري  -رحمهمــا هللا  ، -وقــد اســتثنى العلمــاء مــن هــذا اإلجمــاع
علــى قبولهمــا أحاديـ َ
ـث يســيرة تناولهــا العلمــاء بالنقــد والتعقــب ،منهــم أبــو مســعود الدمشــقي فــي
كتابــه أطــراف الصحيحيــن ،وهــو شــبه مفقــود ولــم يطبــع ،وقــام أبــو علــي الغســاني بذكــر كثيــر
مــن كالم الدمشــقي فــي كتابــه تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل ،الــذي يعتبــر أحــد أفضــل الكتــب
التــي احتــوت علــى تلــك النصــوص المه َّمــة التــي أودعهــا الدمشــقي فــي كتابــه ،وقــد تنوعــت
ـقي اإلماميــن البخــار َّ
ي ومســلماً،
تلــك النقــوالت ،فبــرز منهــا تلــك التعقبــات التــي تعقــب بهــا الدمشـ ُّ
فظهــرت براعتـهُ ودقّــة نظــره وســعةُ حفظــه ،فــكان هــذا أحــد األســباب التــي شــجعتني علــى جمــع
ق مــن هــذه التعقبــات  -إضافــة إلــى كونهــا مأخــوذة مــن كتــاب شــبه مفقــود  ، -ودراســتها
مــا تفـ َّر َ
ومحاولــة اإلجابــة عــن صنيــع صاحبــي الصحيــح  -مــا أمكــن . -
وسـببٌ آخـر :وهـو تلـك الحملـةُ الشـعواء التـي يشـنها أعداء اإلسلام ،وجهلـة األنـام؛ إذ حاول
بعضهـم  -بسـوء نيـة  -اسـتغالل انتقـادات العلماء لهـدم الثقة بالصحيحين ،وبالسّـنة النبوية عموماً.
لهــذا وقــع اختيــاري علــى جمــع التعقبــات المتعلقــة بصحيــح اإلمــام مســلم ودراســتها،
واســتخرت هللا ،فــكان هــذا البحــث الــذي اختــرت لــه هــذا العنــوان :تعقبــات أبــي مســعود الدمشــقي
علــى صحيــح مســلم مــن خــال كتــاب تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل ألبــي علـ ّي الغســاني الجيانــي
(جم ـعٌ ،ودراس ـةٌ ،وتحليــل)

خطة البحث:
يتكون البحث من :مقدمة وتمهيد ومبحث وخاتمة.
مقدمة:وفيها:سبب اختيار البحث وخطته ومنهجه.
تمهيد:وفيه:
•تعريف التعقب لغة واصطالحاً.
•تعريف بالدمشقي وكتابه أطراف الصحيحين.
•تعريف بالغساني وكتابه تقييد المهمل.
•منهــج الغســاني فــي نقلــه كالم الدمشــقي علــى صحيــح مســلم ،مــع ذكــر بعــض
اإلحصائيــات الموضِّحــة ،وعــدد التعقبــات.
ديسمرب 2020م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  17العدد 2

635
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عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
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اسة،
َ
الج ّياينٌ :
المبحــث :وفيــه جمــع تعقبــات الدمشــقي علــى مســلم مــن خــال كتــاب تقييــد المهمــل ،والــكالم
عليهــا ،واإلجابــة عنهــا.
الخاتمة :وفيها نتائج البحث وخالصته.

منهج البحث:
•ســب ُر قســم األوهــام المتعلقــة بصحيــح مســلم مــن كتــاب تقييــد المهمــل للغســاني ،وجمــع
مــا فيــه مــن تعقبــات ألبــي مســعود الدمشــقي.
•تمييز موضع التعقب بخط غامق يميزه عن غيره.
•ذكر التعقب.
•ذكر كالم العلماء عليه.
•اإليجاز في تراجم بعض الرواة ،اعتماداً  -في الغالب  -على التقريب.
•اإلجابــة عــن التعقبــات مــن كالم العلمــاء ،مــع المناقشــة  -عنــد الحاجــة  ، -واالجتهــاد فــي
اإلجابــة عنــد عــدم الوقــوف علــى كالم لهــم.
•تلخيص الكالم على الحديث المنتقَد نهاية كل دراسة.
•تحليــل التعقبــات  -ضمــن نتائــج الدراســة  -مــن حيــث :أنواعهــا ،وحاالتهــا ،ومواضعهــا
فــي الروايــة ،وغيــر ذلــك.
•األرقــام التــي أشــير إليهــا فــي نتائــج الدراســة وخالصــة الدراســة هــي األرقــام التــي
تســبق كل روايــة ،أي :األرقــام المتسلســلة التــي وضعتهــا.

•تمهيد:
أوالً :تعريف التعقب لغةً واصطالحاً:
التعقب لغة:
قال الجوهري(((«:وقد تَ َعقَّب ُ
ب كان منه»اهـ.
ْت الرج َل ،إذا أخذته بذن ٍ
صنَ َع فُلَ ٌن ،أَيْ تَتَبَّع ُ
وقال ابن فارس(((َ «:وتَ َعقَّب ُ
ْت أَثَ َرهُ»اهـ.
ْت َما َ
((( الجوهري:أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ،الصحاح.187 / 1 ،
((( ابن فارس:أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة.79 / 4 ،
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ـب) ْال َحا ِكـ ُم َعلَــى ُح ْكـ ِـم َمـ ْ
ـر ِه؛ َو ِم ْنـهُ
وقــال الرازي(((:يُقَالَُ («:عقَّـ َ
ـن قَ ْبلَـهُ إِ َذا َح َكـ َم بَ ْعـ َد ُح ْك ِمـ ِه بِ َغ ْيـ ِ
قَوْ لُـهُ تَ َعالَــىَ :
ير»اهـ.
{ل ُم َعقِّـ َ
ـض َو َل تَ ْغيِ ٍ
ـب لِ ُح ْك ِمـ ِه} [الرعــد ،]41:أَيْ َ :ل أَ َحـ َد يَتَ َعقَّــبُ ُح ْك َمـهُ بِنَ ْقـ ٍ
وقــال ابــن منظور(((«:واسْــتَ ْعقَب ُ
ــب
ْت الرجــ َل وتَ َعقَّ ْبتُــه :إِذا طَلَبْــتَ عَوْ َرتَــهُ وع َْث َرتــه ...وتَ َعقَّ َ
ال َخبَــر :تَتَبَّ َعــهَ .ويُقَــالُ :تَ َعقَّ ْبـ ُ
ـت األَ ْم ـ َر إِذا تَ َدبَّرْ تــه .والتَّ َعقُّــبُ  :التَّ َدبُّ ـرُ ،والنظ ـ ُر ثَانِيَ ـةً؛ قَــا َل طُفَ ْيــل
ـويّ:
ال َغنَـ ِ
فلَ ْن يَج َد األَ ْقوا ُم فِينَا َم َسبَّةً ... ،إِذا ا ْستَ ْدبَ َر ْ
ب
ت أَيا ُمنا بالتَّ َعقُّ ِ
يَقُولُ :إِذا تَ َعقَّبوا أَيا َمنا ،لَ ْم يَ ِجدُوا فِينَا َم َسبَّة»اهـ.
معان كثيرة ،وقد ذكرت ما يتعلق بموضوع البحث.
ولمادة« :عقب»
ٍ
التعقب اصطالحاً:
لــم أقــف علــى تعريــف للتعقــب فــي االصطــاح عنــد أحــد مــن العلمــاء المتقدميــن ،وإن كان
واقع ـا ً ممارس ـا ً عندهــم فــي مصنفاتهــم((( ،بــل أفــر َد بعضهــم مؤلفــات فــي ذلــك؛ ككتــاب التتبــع
ـب فيــه ابــنَ الجــوزي فــي أوهامــه فــي
للدارقطنــي ،والتعقبــات علــى الموضوعــات للســيوطي تعقَّـ َ
الموضوعــات ،وبعضهــم أفــرد أبواب ـا ً وفصــوالً فــي ذكــر تعقباتــه علــى غيــره ،كالغســاني حيــث
أفــرد قســما ً فــي كتابــه تقييــد المهمــل نبّــه فيــه علــى أوهــام وقعــت فــي الصحيحيــن فــي األســانيد
وأســماء الــرواة.
وقــد وقفــت فــي الدراســات المعاصــرة علــى تعريفيــن متقاربيــن للتعقــب ،فأولهمــا :مــا ذهــب
إليــه الباحثــان :عبدالرحمــن مشــاقبة ،وعبــد الكريــم الوريــكات ،أن التعقــب« :نظــر العالــم اســتقالالً
فــي كالم غيــره المتقــدم ،تخطئـةً أو اســتدراكاً»(((.
ويتضــح مــن خاللــه التعريــف أن التعقــب يكــون مــن عالـ ٍـم ،ولــم يفــده مــن أح ـ ٍد قبلــه ،بــأن
((( الرازي:زين الدين أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي ،مختار الصحاح ،ص.213
((( ابن منظور:محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل جمال الدين األنصاري اإلفريقي ،لسان العرب ،تح:اليازجي
وجماعة من اللغويين.619 - 617 / 1
((( ينظر:عبدالرحمن مشاقبة ،وعبدالكريم الوريكات ،تعقبات ابن حجر في كتابه اإلصابة على ابن عبدالبر في كتابه
االستيعاب في إثبات الصحبة أو نفيها ،مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،المجلد،35:
العدد 1لسنة2008م ،ص.203
وناصر بن سيف العزري ،تعقبات الكشميري في كتابه فيض الباري على ابن حجر في كتابه فتح الباري ،رسالة
مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير ،بكلية الدراسات العليا  -الجامعة األردنية2008 ،م ،ص.11
((( تعقبات الحافظ في اإلصابة على ابن عبدالبر في االستيعاب ،ص.203
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عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
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اسة،
َ
الج ّياينٌ :
«يكــون العالــم أول مــن أشــار إلــى مــادة التعقــب» وأن يكــون المتعقَّــبُ عالمـا ً أيضـاً ،مــع حصــر
التعقُّــب علــى معنييــن :التخطئــة واالســتدراك.
أمــا التعريــف اآلخــر فهــو أوســع قليــاً مــن األول ،وهــو مــا ذهــب إليــه الباحــث ناصــر
العــزري أن التعقُّــب« :نظــر العالِـ ِـم ابتــدا ًء فــي كالم غيــره مــن أهــل العلــم اســتدراكا ً أو تخطئـةً أو
مــا جــرى مجــرى هذيــن األمريــن».
فاســتبد َل كلمــة« :اســتقالالً» الــواردة فــي التعريــف األول بقولــه« :ابتــدا ًء» ،وفــي نظــري أنــه
ـر لعالــم متقــدم
ينبغــي االســتغناء عــن كلتــا الكلمتيــن؛ إذ قــد يقــف العالــم المتأ ِّخــر علــى ٍ
كالم أو تقريـ ٍ
لــم يقصــد بــه التعقّــب ،فيفيــد منــه هــذا المتأ ّخــر ويتعقــب بــه علــى عالـ ٍـم متقـدِّم ،يصــدق عليــه معنــى
التعقّــب وإن لــم يســتوف شــرط االســتقالل أو االبتــداء.
واكتفـى بقوله«:غيـره مـن أهـل العلم» ولم يشـترط تق ّدمه ،وهـي لفتةٌ مه ّمة؛ فقد يكـون المتعقِّبُ
معاصـراً لمـن تعقبـه وربّمـا قرينـا ً لـه ،وهـذا موجـود بكثـرة ،وإن كانـوا غالبـا ً يتركـون التصريـح
ب مـن المعاصريـن واألقـران ،واالكتفـاء باإلشـارة إلـى كونه معاصـراً لهم.
بذكـر المتعقَّـ ِ
وقد ال يكون المتعقَّبُ على كالمه عالماً ،بل ربما باحثا ً في مجال ما.
وكذلــك المتعقِّــبُ ؛ فــا يُشــترط أن يكــون عالم ـاً ،فقــد يكــون باحث ـا ً متخصص ـاً ،يُع ِم ـ ُل جهــده
فــي موضــوع معيّــن ،فيخــرج  -مــن خــال بحثــه  -بنتائــج فيهــا بعــض اإلضافــات واالســتدراكات
والتعقبــات علــى غيــره ،وفــي الحديــث« :ربَّ
حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــهُ منــه»((( ،نعــم
ِ
القتصــاره علــى كلمة«:عالــم» وج ـهٌ؛ وهــو أنّــه عال ـ ٌم فــي مجالــه  -علــى األقــل . -
وأمــا قوله«:اســتدراكاً» فقــد تابــع فيــه التعريــف األول ،وينبغــي التفريــق بيــن التعقــب
واالســتدراك ،فاالســتدراك أعــم مــن مجــرد التعقــب بالمعنــى الممــارس عنــد العلمــاء ،وإن كان
هنــاك نــوع تقــارب بينهمــا مــن حيــث اشــتمال المعنــى اللغــوي عليــه ،إذ قــد يعنــي االســتدراك -
أحيانـا ً  -مجــرد اإلضافــة وذكــر مــا فــات مصنفـا ً آخــر(((؛ وهــذا يســتلزم التتبــع ،لكنــه أوســع مــن
معنــى التعقــب الــذي ينبغــي أن يقتصــر علــى معنــى التخطئــة ،فبينهمــا عمــوم وخصــوص.
((( جاء هذا اللفظ مرفوعا ً عن عدد من الصحابة ضمن حديث ال ُّنضرة المشهور ،وقد قام بدراسة طرق الحديث
رواية ودراية :عبدالمحسن العباد في كتابه:دراسة حديث«:نضر هللا امر ًءا سمع مقالتي »..رواية ودراية- ،
ضمن مجموع مؤلفاته  -خلص إلى أن الحديث متواتر ،رواه  24صحابياً.306 / 3 :
((( «استدرك عليه القو َل ونح َوه:
ً
ّ
صه ،أو أزال عنه لبسًا «شعرت أنه لم يكن دقيقا في حديثه فاستدركت عليه القو َل».
أصْ ل َح خطأَه أو أَ ْك َمل نق َ
خطَّأه فيه»اهـ ،من :د أحمد مختار عبد الحميد عمر  -بمساعدة فريق عمل  ، -معجم اللغة العربية المعاصرة،
.740 / 1

638

ديسمرب 2020م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  17العدد 2

عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
ثــم زاد أمــراً ثالثـا ُ و ّسـ َع بــه نطــاق التعريــف األول للتعقــب ،فــي قولــه« :أو مــا جــرى مجــرى
هذيــن األمريــن» ،وقصــد بذلــك:أن يأتــي المتعقّــبُ فــا يجــزم بــل يــور ُد احتمــاالً أو تشــكيكا ً فــي
ـأس بــه؛ إذ ال يخفــى أن ذكــر االحتمــال
المعلومــة التــي ذكرهــا األول جازم ـا ً بهــا((( ،وهــذا ال بـ َ
المناقــض للمعلومــة مــع إمــكان وقوعــه نــو ٌ
ع التعقــب؛ وإن كان هــذا التعقــب بحاجــة إلــى مزيــد
ـر وبحــث وتأ ّكــد ،ولكــن ممــا يمكــنُ أن ينتق ـ َد علــى التعريــف طولــه ،والتعريــف ال ب ـ َّد فيــه
تحريـ ٍ
مــن االختصــار وعــدم الحشــو.
مــن خــال مــا ســبق؛ يمكــن تعريــف التعقــب بأنه:إظهــار العالــم مخالفـةُ غيــره .فشــمل بذلــك
ك َّل مــا يدخـ ُل فــي معنــى المخالفــة؛ كالتخطئــة ،والتوجيــه ،والتفضيــل ،والتصويــب ،وبيــان مــا هــو
أولــى ،ومــا إلــى ذلــك .وهللا أعلــم.
ثانياً:التعريف بالدمشقي وكتابه أطراف الصحيحين.
 هو:إبراهيــم بــن محمــد بــن عبيــد ،أبــو مســعود ،الدمشــقي ،الحافــظ ،ســافر الكثيــر وارتحــل،وســمع وكتــب ببغــداد والكوفــة والبصــرة وواســط واألهــواز وأصبهــان وخراســان ،ثــم اســتوطن
بغــداد بأخــرة ،ولــه عنايــة بالصحيحيــن ،وعمــل تعليقــة أطــراف الكتابيــن ،ولــم يــرو مــن الحديــث
إال شــيئا يســيرا علــى ســبيل التذكــرة ،ألنــه مــات كهـاً ،وكان صدوقــا ،ديّنــا ورعــا فهمــا ،توفــي
ببغــداد ســنة 401هـ(((.
•وكتابــه أطــراف الصحيحين:شــبه مفقــود ،اعتنــى فيــه بذكر أطــراف أحاديــث الصحيحين،
وكتــب األطــراف عــادة مــا يتــم ترتيــب أحاديثهــا علــى المســانيد ،مــع ذكــر طــرف يــدل
علــى بقيّــة الحديــث ،لتكــون كالتذكــرة والفهــرس لمريــد الوقــوف علــى مــكان الحديــث
وأســانيده(((.
وهــو كتــاب عظيــم أثنــى عليــه العلمــاء ،فقــال ابــن طاهــر المقدســي(((« :فــإن أصحابنــا قديمـا ً
وحديثـا ً اســتدلوا علــى معرفــة الصحيــح بمــا صنعــه أبــو مســعود الدمشــقي رحمــه هللا وغيــره مــن
أطــراف الصحيحيــن ،فاهتــدوا بذلــك إلــى معرفتــه مــن غيــر مشــقة وتعب»اهـــ.

((( ينظر:تعقبات الكشميري على الحافظ ،ص.12
((( ينظر:الخطيب البغدادي:أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،تاريخ دار السالم.113 - 112 / 7 ،
والذهبي:شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ،تذكرة الحفاظ.1068 / 3 ،
((( ينظر:الطوالبة:د .محمد بن عبدالرحمن ،نشأة فن األطراف وتطوره ،بحث منشور على الشبكة العنكبوتية،
موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية وعلومها.
((( ابن طاهر المقدسي:أبو الفضل محمد بن طاهر ابن القيسراني ،أطراف الغرائب واألفراد.18 / 1 ،
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
ولقــد أكســبه مؤلفــه أهميــة خاصــة بذكــر مــا انتقــده علــى الصحيحيــن  -كمــا ســيتبيّن مــن
ئ عــن حفــظ هــذا اإلمــام ودقــة نقــده وقـوّة نَفَ ِسـ ِه فــي هــذا الفــن وتمرّســه فيــه،
البحــث  ، -م ّمــا ينبـ ُ
ُّ
والــذي منــه علــم علــل الحديــث أغمــض علــوم الحديــث وأجلهــا.
هــذا ومــن الجديــر بالذكــر أن مــن أطــراف الدمشــقي قطعــة فــي المكتبــة الظاهريــة (حديــث
(((
 )373تتضمــن المجلــد الرابــع مــن (ق1ـ ،)148وعنهــا صــورة فــي الجامعــة اإلســامية بالمدينــة
ثالثاً:التعريف بالغساني وكتابه تقييد المهمل.
•هو:الحســين بــن محمــد بــن أحمــد ،أبــو علــي ،الغســاني ،ويُعــرفُ بالجيّانــي(((  -وليــس
منهــا؛ إنمــا نزلهــا أبــوه  -وأصلهــم مــن الزهــراء ،الحافــظ الثبــت ،رئيــس المح ّدثيــن
بقرطبــة ،ولــد ســنة 427هـــ ،عُن ـ َي بالحديــث وكتبــه وروايتــه وضبطــه ،وكان حســنَ
الخـ ِّ
ـعر واألنســاب،
ط جيِّـ َد الضبــط ،وكان لــه بصـ ٌر باللغــة واإلعــراب ،والغريــب والشـ ِ
جمــع مــن ذلــك كلــه مــا لــم يجمعــه أحـ ٌد فــي وقتــه ،و ُر َحـ َل إليــه و ُعـ ِّو َل فــي الروايـ ِة عليه،
جلــس لذلــك فــي المســجد الجامــع بقرطبــة وســمع منــه أعال ُمهــا وفقهاؤهــا ،ووصفــوه
بالجاللــة والحفــظ ،والنباهــة والتواضــع والتصــاون ،توفــي ســنة 498هـــ(((.
•وأمــا كتابــه :تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل((( ،فقســمه علــى أربعــة أقســام تســبقها مق ّدمة
احتــوت على:ســبب التأليــف  -وهــو ســؤال أحــد المهتميــن بالصحيحيــن أن يجمــع لــه
المؤتلــف والمختلــف مــن أســماء الصحابــة والــرواة فــي الصحيحيــن  ، -وكالم األئمــة فــي
الحــث علــى التقييــد والضبــط وتمييــز المشــكل والمتشــابه مــن أســماء الــرواة والتعريــف
بالمه َمليــن منهــم ،ثــم ترجــم للبخــاري ومســلم ،وختــم المقدمــة بذكــر أســانيده للصحيحيــن.
وســمى القســم األول:تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل  -وهــو نصــف الكتــاب تقريبا ً  ، -واشــتمل
علــى نوعين:
األول:ضبط المؤتلف والمختلف من األسماء وتقييده.
الثاني :تمييز المشكل من المتشابه من األسماء.
((( ينظر:المقال  -السابق ذكره  -نشأة فن األطراف وتطوره د الطوالبة.
((( نقل د .بشار عواد محقق كتاب الصلة البن بشكوال عن هامش إحدى النسخ:قال أبو محمد بن موسى:سمعت أبا
علي يقول غير مر ٍة:ال ُحلِّ َل من دعاني بالجيّاني!
((( ينظر:ابن بشكوال:أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود ،الصلة في تاريخ أئمة األندلس.148 / 19 ،
((( طبع طبعتين ،إحداها بوزارة األوقاف بالمغرب ،بتحقيق:محمد أبو الفضل ،واألخرى بعالم الفوائد بمكة ،بتحقيق
علي العمران ومحمد عزير شمس ،وهي أتقن ،وعليها اعتمدت.
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وســمى القســم الثاني:التنبيــه علــى األوهــام الواقعــة فــي الصحيحيــن فــي األســانيد وأســماء
الــرواة ،وقســمه قســمين ،قســم متعلــق بصحيــح البخــاري ،واآلخــر بصحيــح مســلم ،أورد فيهمــا
تعقباتــه عليهمــا.
والثالث:التعريف بشيوخ ح ّدث عنهم البخاري وأهم َل نسبَهم.
والرابع:األلقاب.
فهــذا الكتــاب فــي الحقيقــة أربعــة كتــب مســتقلة ،كل منهــا يحمــل عنوانــا ً خاصــاً ،وتســمية
جميــع الديــوان بتقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل مــن بــاب تســمية الــكل بالجــزء(((.
وقــد اســتفاد كثيــراً ممــن ســبقه مــن األئمــة ،واعتنــى بالنقــل عنهــم ،وأضــاف مــن علومــه مــا
ينبــئ عــن فهــم ثاقــب وحفــظ واســع وملَكـ ٍة قويـ ٍة فــي األســانيد والمتــون ،وكان أبــرز مــن اســتفاد
منهــم فنقــل عنهــم مــن حيــث الكثــرة والمكانــة اثنان:الدارقطنــي ،وأبــو مســعود الدمشــقي.
وسيأتي الكالم عن مواضع نقل الغساني عن الدمشقي وعددها ومنهجه في ذلك.
ساني في نقل تعقبات الدمشقي على مسلم ،وعددها.
رابعاً:منهج الغ ّ
•قــال الغســاني(((« :كتــاب التنبيــه علــى األوهــام الواقعــة فــي الصحيحيــن فــي األســانيد
وأســماء الــرواة» ،وهــو الكتــاب الثالــث مــن الكتــب األربعــة المودعــة فــي كتابــه التقييــد،
وكمــا هــو واضـحٌ؛ أن هــذه االنتقــادات متعلقــة باألســانيد وأســماء الــرواة فــي الصحيحيــن
أو عنهمــا ،وال عالقــة لهــا بمتــون الصحيحيــن ،وقــد التــزم ذلــك ولــم يخــرج عنــه.
•ثــم قســم هــذا الكتــاب إلــى قســمين ،فــاألول المتعلــق بالبخــاري ،والــذي يعنينــا فــي البحــث
القســم اآلخــر ،المتعلــق بمســلم(((.
•أكثــر الغســاني مــن النقــل عــن أبــي مســعود الدمشــقي فــي هــذا القســم المتعلــق بمســلم،
وتنو ّعــت نقوالتــه عــن الدمشــقي مــا بيــن تعقــب وتخريــج وغيــر ذلــك ،وقــد أحصيــت
مواضــع النقــل عــن أطــراف الصحيحيــن ألبــي مســعود فبلغــت ]36[:موضع ـاً ،وهــي:
3 / 773،845 ،843 ،818 ،813 ،792 ،791 ،786 ،782 ،780 ،778 ،777 ،
((( ينظر:الغساني:الحسين بن محمد بن أحمد ،أبو علي ،تقييد المهمل وتمييز المشكل ،مقدمة التحقيق ،دار عالم
الفوائد.95 - 94 / 1 ،
((( تقييد المهمل.563 / 2:
((( وبدايته في تقييد المهمل  -حسب الطبعة المعتمدة .761 / 3: -
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
،895 ،892 ،891 ،890 ،889 ،888 ،886 ،880 ،879 ،876 ،872 ،863 ،854
.926 ،924 ،916 ،914 ،913 ،912 ،910 ،908 ،903 ،902 ،898
•كثيــراً مــا ينقــل الغســاني مــن أطــراف الصحيحيــن للدمشــقي بغــرض تصويــب خطــأ
أو ســقط وقــع فــي بعــض نســخ الصحيــح ،أو ترجيــح مــا جــاء فــي بعــض النســخ علــى
غيرهــا ،وقــد أحصيــت هــذه المواضــع فبلغــت ]16[:موضع ـاً ،وهــي:
3 / 786،895 ،892 ،890 ،880 ،879 ،876 ،872 ،854 ،843 ،814 ،791 ،
.926 ،924 ،914 ،912
•كثيراً ما ينتقد الغساني األوهام الواقعة في صحيح مسلم مستشهداً بتخريج أبي مسعود
الدمشقي للرواية المنتقدة في أطراف الصحيحين على الوجه الذي يراه الغساني صواباً،
فيقول« :وخرجه أبو مسعود الدمشقي »...ثم يؤيده بذكر الوجه الصواب عنده((( ،أو يقول:
«وذكره أبو مسعود الدمشقي:عن مسلم »...ثم يرجّح هذا الوجه((( ،وقد يستنبط الغساني
أحيانا ً بصنيع الدمشقي بما قد يُفهَ ُم أنه إعراضٌ منه عن الرواية المنتقدة ،فقال َم َرةً  -بعد
ذكر رواية الدمشقي : -لم يذكر الحسن مع أبي نضرة ألنه مرسلٌ ،فلم يحفِل به((( ،وغالب
هذا النوع يكون عند اختالف النسخ ،وأحيانا ً عند اتفاق النسخ التي يرويها الغساني عن
شيوخه ،فهذا ال يمكن اعتباره تعقبا ً من قبل الدمشقي؛ لعدم تصريحه أوالً ،مع أن االحتمال
األكبر أن تكون وقعت على هذا الوجه في رواية الدمشقي ونقل منها في« :أطراف
الصحيحين» ،وقد أحصيت مواضع ذكره تخريج أبي مسعود ألحاديث من صحيح مسلم
في« :أطراف الصحيحين» فبلغت ]22[:موضعاً ،وهي:
3 / 773،890 ،889 ،886 ،880 ،879 ،876 ،872 ،854 ،845 ،843 ،786 ،
.926 ،924 ،914 ،912 ،910 ،903 ،902 ،898 ،895 ،892
•أحيانـا ً ينقــل الغســاني فوائــد متعلقــة بالرجــال مــن أطــراف الصحيحيــن ،كتعييــن راو أو
ذكــر نســبته وغيــر ذلــك ،فــي ]11[:موضعــأً ،وهــي:
3 / 780.924 ،916 ،914 ،912 ،910 ،908 ،888 ،818 ،814 ،792 ،
َّــبر وقفــت علــى [ ]11تعقبــا ً ألبــي مســعو ٍد الدمشــقي ،صــرَّح فيهــا بتعقّبــه
•وبعــد الس ِ
مســلم ،وهــي التــي قمــت بدراســتها فــي البحــث  -وهلل الحمــد . -
صنيــ َع
ٍ
((( تقييد المهمل.879 / 3:
((( المصدر السابق.886 / 3:
((( المصدر السابق.773 / 3:
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
المبحــث :تعقبــات الدمشــقي علــى مســلم مــن خــال كتــاب تقييــد المهمــل ،والــكالم
عليهــا
[ ]1قــال مســلم((((:حدثنا قتيبــة بــن ســعيد ،حدثنــا ليــث ح ،وحدثنــا محمــد بــن رمــح  -واللفــظ
متقــارب  -أخبرنــا الليــث ،عــن ابــن شــهاب ،عــن عطــاء بــن يزيــد الليثــي ،عــن عبيــد هللا بــن عــدي
بــن الخيــار ،عــن المقــداد بــن األســود ،أنــه أخبــره أنــه قــال :يــا رســول هللا ،أرأيــت إن لقيــت رجــا
مــن الكفــار فقاتلنــي ،فضــرب إحــدى يــدي بالســيف فقطعهــا ،ثــم الذ منــي بشــجرة ،فقــال :أســلمت
هلل ،أفأقتلــه يــا رســول هللا ،بعــد أن قالهــا؟ قــال :رســول هللا « :ال تقتلــه» قــال :فقلــت :يــا رســول
هللا ،إنــه قــد قطــع يــدي ،ثــم قــال ذلــك بعــد أن قطعهــا ،أفأقتلــه؟ قــال رســول هللا «: ال تقتلــه فــإن
قتلتــه فإنــه بمنزلتــك قبــل أن تقتلــه ،وإنــك بمنزلتــه قبــل أن يقــول كلمتــه التــي قــال».
حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم ،وعبــد بــن حميــد قــاال :أخبرنــا عبدالــرزاق ،قــال ،أخبرنــا معمــر
ح ،وحدثنــا إســحاق بــن موســى األنصــاري ،حدثنــا الوليــد بــن مســلم ،عــن األوزاعــي ح ،وحدثنــا
محمــد بــن رافــع ،حدثنــا عبدالــرزاق ،أخبرنــا ابــن جريــج جميعــا عــن الزهــري بهــذا اإلســناد .أمــا
األوزاعــي ،وابــن جريــج ففــي حديثهمــا قــال :أســلمت هلل كمــا قــال الليــث .وأمــا معمــر ففــي حديثــه:
فلمــا أهويــت ألقتلــه قــال:ال إلــه إال هللا.
وحدثنــي حرملــة بــن يحيــى ،أخبرنــا ابــن وهــب ،قــال :أخبرنــي يونــس ،عــن ابــن شــهاب،
قــال :حدثنــي عطــاء بــن يزيــد الليثــي ثــم الجندعــي ،أن عبيــد هللا بــن عــدي بــن الخيــار أخبــره أن
المقــداد بــن عمــرو بــن األســود الكنــدي ،وكان حليفــا لبنــي زهــرة ،وكان ممــن شــهد بــدرا مــع
رســول هللا  ،أنــه قال:يــا رســول هللا ،أرأيــت إن لقيــت رجــا مــن الكفــار ،ثــم ذكــر بمثــل حديــث
الليث).اهـ.
تعقب الدمشقي:
ـروف عــن الوليــد بهــذا اإلســناد عــن عطــاء بــن
تعقبــه الدمشــقي فقــال(((« :وليــس هــذا بمعـ
ٍ
يزيــد عــن عبيــد هللا ،وفيــه خـ ٌ
ـاف علــى الوليــد وعلــى األوزاعي»اهـــ.
الكالم على هذا التعقب:
قــال الغ ّســاني مشــيراً لشـ ّدة اختصــار كالم الدمشــقي« :انتهــى كالم أبــي مســعود؛ لــم يــزد»،
ث ـ َّم ل ّخــص كالم الدارقطنــي علــى هــذا الحديــث مــن خــال كتابــه «العلــل» وبيَّــن الخــاف فــي
الروايــة علــى كل مــن األوزاعــي والوليــد.
((( مسلم بن الحجاج :المسند الصحيح المختصر ،67 - 66 / 1 ،ح.95
((( تقييد المهمل.778 - 777 / 3 ،
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
ثــم ذكــر أن الصــواب صنيــع مســلم  -فــي غيــر الروايــة المنتقــدة  -مــن :روايــة الليــث ومعمــر
ويونــس وابــنُ جُريــج ،وذكــر أن :صالــح ابــن كيســان قــد تابعهــم(((؛ إذ رووه عــن الزهــري ،عــن
عطــاء بــن يزيــد ،عــن عبيــد هللا بــن عــدي بــن الخيــار ،عــن المقــداد بــن األســود.
بينما يرويه األوزاعي عن :إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد هللا ،فأسقط عطاء.
ويرويــه الوليــد بــن مســلم عــن :األوزاعــي عــن الزهــري عــن حميــد بــن عبدالرحمــن عــن
عبيــد هللا ،فأســقط إبراهي ـ َم بــن مــرة  -شــيخ شــيخه األوزاعــي  ، -وجعــل بــدالً مــن عطــاء بــن
يزيــد :حميــد بــن عبدالرحمــن.
ي في أمرين:
فتاب َع
الغساني الدارقطن َّ
ُّ
أولهما :قوله« :والصحي ُح قو ُل صالح بن كيسان ومن تابعه»(((.
والثانــي :فــي إعــال روايتــي األوزاعــي والوليــد بــن مســلم بالمخالفــة والشــذوذ ،وهــو حاصــل
تعقب الدمشــقي.
اإلجابة عن هذا التعقب:
قــال النــووي رحمــه هللا مجيب ـا ً عــن هــذا التعقّــب(((« :وحاصــل هــذا الخــاف واالضطــراب
إنمــا هــو فــي روايــة الوليــد بــن مســلم عــن األوزاعــي ،وأمــا روايــة الليــث ومعمــر ويونــس وبــن
جريــج فــا شــك فــي صحتهــا ،وهــذه الروايــات هــي المســتقلة بالعمــل وعليهــا االعتمــاد ،وأمــا
روايــة األوزاعــي فذكرهــا متابعــة ،وقــد تقــرر عندهــم أن المتابعــات يحتمــل فيهــا مــا فيــه نــوع
ضعــف لكونهــا ال اعتمــاد عليهــا((( ،وانمــا هــي لمجــرد االســتئناس فالحاصــل أن هــذا االضطــراب
الــذي فــي روايــة الوليــد عــن األوزاعــي ال يقــدح فــي صحــة أصــل هــذا الحديــث؛ فــا خــاف فــي
صحته»اهـ.

((( ينظر:تقييد المهمل.779 - 777 / 3 ،
((( الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر ،العلل ،63 / 14 ،ح .3421
((( النووي :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج.
((( في أغلب الطبعات« :لكونها االعتماد عليها» وال معنى لها ،إذ واض ٌح أن المقصود العكس ،والصواب كما أثبته:
«لكونها ال اعتماد عليها» ،وهو المثبت في طبعة بوالق 1323هـ  -على هامش إرشاد الساري  ،44 / 1: -وكذلك
في نسخة خطية لشرح صحيح مسلم / 112[ :ب] ،مصدرها :إدارة مخطوطات والمكتبات اإلسالمية بوزارة
األوقاف الكويتية ،برقم ،1222:وهي منشورة على اإلنترنت ،أوقفني عليها أخي الشيخ :بشير راشد السعداني
جزاه هللا خيراً.
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الخالصة:
يتضــح أن التعقــب صحيــح ،وفيــه إعــال إلحــدى طــرق الحديــث بالمخالفــة والشــذوذ ،ويُجــابُ
بــأن هــذه الروايــة التــي تعقبهــا الدمشــقي إنمــا ذكرهــا مســل ٌم فــي المتابعــات ،وأن الحديــث جــاء مــن
طــرق ثابتــة ،خرجهــا مســلم فــي الصحيــح ،وهللا أعلــم.
[ ]2قــال مســلم(((( :وحدثنــا يحيــى بــن أيــوب ،وقتيبــة ،وابــن حجــر قالــوا :حدثنــا إســماعيل -
وهــو ابــن جعفــر  ، -عــن عمــرو بــن أبــي عمــرو ،عــن ال َمقبُــري ،عــن أبــي هريــرة ،عــن النبــي
 بمثــل معنــى حديــث ابــن عمــر ،عــن النبــي  ،يعنــي قولــه «:يــا معشــر النســاء ،تصدقــن
وأكثــرن االســتغفار.)» ...
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعود(((« :ال َمقبُــري فــي هــذا اإلســناد هــو أبــو ســعيد ال َمقبُــري ،والــد ســعيد بــن
أبي ســعيد»اهـ.
الكالم على هذا التعقب:
قــال أبــو علــي الغســاني« :وهــذا الــذي ذكــره أبــو مســعود إنمــا هــو فــي روايــة إســماعيل بــن
جعفــر عــن عمــرو بــن أبــي عمــرو.
قــال أبــو الحســن الدارقطنــي((( :وخالفــه ســليمان بــن بــال ،فــرواه عــن عمــرو بــن أبــي عمــرو
عــن ســعيد ال َمقبُري.
قال أبو الحسن :وقول سليمان بن بالل أصح»اهـ.
وقــال ابــن الصــاح(((« :ثـ َّم إِن فِــي ال َم ْقبُــري ْال َم ْذ ُكــور فِــي إِ ْسـنَاد َح ِديــث إِ ْسـ َما ِعيل بــن َج ْعفَــر
َعــن َع ْمــرو ابــن أبــي َع ْمــرو َعــن ال َم ْقبُــري َعــن أبــي هُ َر ْيـ َرة َ
كلمـا ً ونظــراً» ثــم نقل كالم الغســاني
ومــا نقلــه عــن الدارقطنــي ،ثــم قــال« :قلــتَ :ر َواهُ أَبُــو نعيــم ْالَصْ بَهَانِـ ّي ْال َحافِــظ فِــي مســتخرجه
(((
علــى كتــاب ُمســلم مــن ُو ُجــوه مرضيــة َعــن إِ ْس ـ َما ِعيل بــن َج ْعفَــر َعــن َع ْمــرو بــن أبــي َع ْمــرو
((( صحيح مسلم ،61 / 1:ح .80
((( تقييد المهمل.780 / 3 ،
((( العلل ،402 / 10 ،ولم يقف عليه محققا تقييد المهمل ،ولم يورده الدارقطني في اإللزامات والتتبع.
((( ابن الصالح :أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ،تقي الدين الشهرزوري ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط
وحمايته من اإلسقاط والسقط ،ص.255
((( الذي وقفت عليه في المستخرج ألبي نعيم« :ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا بقية أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
َعــن ســعيد بــن أبــي ســعيد ال َم ْقبُــري هَ َكـ َذا ُمبينًــا ،لَ ِكــن روينَــاهُ فِــي ُم ْســند أبــي ع َوانَــة ْال ْ
مخــرج علــى
ص ِحيــح ُمســلم مــن طَ ِريــق إِ ْسـ َما ِعيل بــن َج ْعفَــر َعــن أبــي ســعيدَ ،ومــن طَ ِريــق ُسـلَ ْي َمان بــن بِـ َـال
َ
ْ
ً
ُ
َعــن ســعيد َك َمــا ســبق َعــن ال َّدا َرقطنِـ ّي؛ فاالعتمــاد َعلَ ْيـ ِه إِذاَ .وهللا أعلم»اهـــ.
وقــال النــووي(((« :وفيــه عمــرو بــن أبــي عمــرو عــن المقبــري ،وقــد اختلــف فــي المــراد
بالمقبــري هنــا هــل هــو :أبــو ســعيد المقبــري أو :ابنــه ســعيد؛ فــإن كل واحــد منهمــا يقــال لــه:
المقبــري ،وإن كان المقبــري فــي األصــل هــو :أبــو ســعيد» ،ثــم نقــل كالم الدمشــقي والغســاني
والدارقطنــي ،وذكــر إجابــة ابــن الصــاح علــى هــذا االنتقــاد.
وأمــا المــزي فنقــل كالم الدمشــقي ،ثــم قــال(((« :وقــال ابــن الفلَكــي :رواه إســماعيل بــن أبــي
أويــس ،عــن أخيــه ،عــن ســليمان بــن بــال ،عــن عمــرو بــن أبــي عمــرو ،عــن ســعيد المقبــري».
اإلجابة عن هذا التعقب:
أجـاب عـن هـذا التعقـب ابـن حجـر فقـال معلقـا ً علـى كالم المـزي المتقـدم(((« :قلـت :والرواية
التـي أشـار إليهـا أخرجهـا أبـو عوانـة فـي صحيحـه المسـتخرج علـى مسـلم((( عـن محمد بـن يحيى
عـن إسـماعيل ابـن أبـي أويـس المذكـور ،وكـذا أخرجهـا((( مـن طريـق إسـماعيل بـن جعفـر عـن
عمـرو ،وصـرَّح بأنـه :عـن سـعيد ال َمقبُـري؛ فبطـل مـا قـال أبـو مسـعود .ثم وجدتـه فـي «اإليمان»
البـن منـده((( مـن طريـق أيـوب بـن سـافري((( عـن أبـي بكـر بـن أبـي أويـس كذلك»اهـ.
لكــن بالرجــوع إلــى مســتخرج أبــي عوانــة وجدتــه قــد رواه عــن :عمــرو بــن أبــي عمــرو عــن
أبــي ســعيد ،وليــس عــن :ســعيد  -كمــا قــال ابــن حجــر  ، -وأمــا روايــة ابــن منــده فــي اإليمــان فجــاء
ـي وأبــي مســعود
فيهــا« :ال َمقبُــري» هكــذا دون تعييــن ،وبذلــك يتبيــن أن الصــواب مــع الدارقطنـ ِّ
عن سعيد».
أبو نعيم:أن عبدهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني ،المسند المستخرج على صحيح اإلمام
مسلم.159 / 1 ،
((( النووي :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج.69 / 2 ،
((( المزي:جمال الدين أبو الحجاج ،يوسف بن عبدالرحمن ،تحفة األشراف بمعرفة األطراف.486 - 485 / 9 ،
((( ابن حجر العسقالني :أحمد بن محمد بن علي ،النكت الظراف على األطراف  -مع تحفة األشراف للمزي/ 9 ،
.486 - 485
((( أبو عوانة :يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني ،المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم  ،125 / 1ح.54
((( أبو عوانة في المستخرج.130 - 129 / 1:
((( ابن منده:أبو عبدهللا محمد بن إسحاق العبدي ،اإليمان.83 / 2،
((( وقع في المطبوع« :مسافري» وهو خطأ ،نبه عليه محقق المستخرج ألبي عوانة .130 / 1
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ومــن تبعهمــا كالغســاني وغيــره ممــن تقــدم .وهللا أعلــم(((.
ـاب عــن صنيــع اإلمــام مســلم بأنــه لــم يخــف عليــه الــكالم علــى هــذه الروايــة
ويمكــنُ أن يُجـ َ
لهــذا أخرجهــا فــي الشــواهد ،وأن متــن الحديــث ثابــت إذ قــد خرجــه فــي األصــول مــن مســند ابــن
عمــر  ،لهــذا  -بعــد أن أورده بهــذا اإلســناد المنتقــد عــن أبــي هريــرة  - قــال مســلم« :بمثــل
معنــى حديــث ابــن عمــر ،عــن النبــي  .»وهللا أعلــم.
الخالصة:
أن التعقــب صحيــح ،ومفــاده اإلعــال بالمخالفــة والشــذوذ ،وأن هــذا التعقــب متعلــق بإحــدى
روايــات الحديــث ،وأن متــن الحديــث ثابــت ،فقــد أخرجــه مســلم فــي صحيحــه مــن روايــة صحابــي
آخــر مــن طريــق ال مطعــن فيهــا ،فعليهــا االعتمــاد ،وعــذر مســلم فــي إخراجــه الحديــث مــن هــذه
الطريــق المنتقــدة أنــه لــم يوردهــا فــي األصــول ،بــل فــي الشــواهد .وهللا أعلــم.
[ ]3قــال مســلم((((:حدثنا ابــن أبــي عمــر ،حدثنــا ســفيان ،عــن الزهــري ،عــن عامــر بــن ســعد،
عــن أبيــه ،قــال :قســم رســول هللا  قســما ،فقلــت :يــا رســول هللا ،أعــط فالنــا فإنــه مؤمــن ،فقــال
النبــي «:أو مســلم؟» أقولهــا ثالثــا ،ويرددهــا علــي ثالثــا «أو مســلم؟» ،ثــم قــال« :إنــي ألعطــي
الرجــل ،وغيــره أحــب إلــي منــه ،مخافــة أن يكبّــه هللا فــي النــار»).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعود(((« :وهــذا الحديــث إنمــا يرويــه ابــن عيينــة عــن معمــر عــن الزهــري ،قالــه
الحميــدي وســعيد بــن عبدالرحمــن ومحمــد بــن الصبــاح الجرجرائــي كلهــم عــن ســفيان عــن معمــر
عــن الزهري بإســناده ســوا ًء»اهـ.
ونقــل المــزي نــص كالم أبــي مســعود مــن كتابــه «أطــراف الصحيحيــن» ،فقــال(((« :قــال أبــو
ي .ورواه الحميــديُّ ومحمــد ابــن
مســعود :كــذا رواه ابــن أبــي عمــر ،عــن ابــن عيينــة ،عــن الزهــر ِّ
ـي وســعيد بــن عبدالرحمــن ،عــن ابــن عيينــة ،عــن معمــر ،عــن الزهــريِّ ،زادوا
الصبَّــاح الجرجرائـ ُّ
فيــه معمراً»اهـــ؛ فنســب الوهــم إلــى ابــن أبــي عمــر العدنــي  -شــيخ مســلم . -

((( وينظر  -لالستزادة : -تعليق محقق مستخرج أبي عوانة .132 - 130 / 1
((( صحيح مسلم ،91 / 1:ح.150
((( تقييد المهمل.782 / 3 ،
((( تحفة األشراف.298 / 3:
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
الكالم على هذا التعقب:
قــال الغســاني مؤيــداً كالم أبــي مســعود الدمشــقي(((« :وهــذا هــو المحفــوظ عــن ســفيان ،حدثنــاه
حاتــم بــن محمــد ،قــال :نــا أحمــد ابــن إبراهيــم ابــن فــراس ،قــال :أنــا أبــو جعفــر محمــد بــن إبراهيــم
الديبلــي ،قال:نــا ســعيد بــن عبدالرحمــن ،قــال :نــا ســفيان عــن معمــر عــن الزهــري ...الحديــث»،
ثــم استشــهد بذكــر الدارقطنــي هــذا الحديــث ضمــن كتــاب التتبــع ،فقــال« :وكذلــك قــال علــي بــن
عمــر فــي كتــاب «االســتدراكات» فــي هــذا اإلســناد»اهـ.
ويعنــي باالســتدراكات :كتــاب التتبــع ،وقــد قــال الدارقطنــي  -بعــد إيــراده روايــة مســلم :(((-
«وقــال الحميدي(((:عــن ابــن عيينــة عــن معمــر عــن الزهــري».
ولكــن تعقــب الحافــظ تعييــن نســبة الوهــم البــن أبــي عمــر العدنــي شــيخ مســلم فقــال(((« :وزعم
أبــو مســعود فــي األطــراف َّ
أن الوهــم مــن ابــن أبــي عمــر ،وهــو محتمــل ألن يكــون الوهــم صــدر
منــه لمــا حــدث بــه مســلماً ،لكــن لــم يتعيــن الوهــم فــي جهتــه »اهـــ ،وقــد بيّــن بعــد ذلــك أنّــه ال يصــحُّ
تعييــن نســبة الوهــم لــه ،إذ قــد يكــون منــه أو مــن مســلم أو ممــن رواه عنــه  -كمــا ســيأتي . -
اإلجابة عن التعقب:
أجــاب عــن هــذا التعقــب النــووي فقــال(((« :قلــت :وهــذا الــذي قالــه هــؤالء فــي هــذا اإلســناد قــد
يقــال :ال ينبغــي أن يوافقــوا عليــه؛ ألنــه يحتمــل أن ســفيان ســمعه مــن الزهــري مــرة وســمعه مــن
معمــر عــن الزهــري مــرة؛ فــرواه علــى الوجهيــن؛ فــا يقــدح أحدهمــا فــي اآلخــر ،ولكــن انضمــت
أمــور اقتضــت مــا ذكــروه ،منهــا:أن ســفيان مدلــس وقــد قــال :عــن ،ومنهــا :أن أكثــر أصحابــه
رووه عــن معمــر ،وقــد يجــاب عــن هــذا بمــا قدمنــاه مــن أن مســلما ً  -رحمــه هللا  -ال يــروي عــن
مدلــس قــال :عــن؛ إال أن يثبــت أنــه ســمعه ممــن عنعــن عنه»اهـــ.
لكــن ناقــش ابــن حجــر كالم النــووي فقــال(((« :وحملــه الشــيخ محيــي الديــن علــى أن ابــن
عيينــة حــدث بــه مــرة بإســقاط معمــر ومــرة بإثباتــه .وفيــه بُ ْعـ ٌد؛ ألن الروايــات قــد تضافــرت عــن
((( تقييد المهمل.782 / 3 ،
((( الدارقطني :علي بن عمر ،اإللزامات والتتبع ،مقبل بن هادي الوادعي :ص ،190ح ،60ووقع فيه سقط في
المطبوع« :وأخرج مسلم عن ابن عمر» فسقطت كلمة« :أبي».
((( الحميدي ،مسند الحميدي ،188 / 1 ،ح.68
((( فتح الباري :كتاب اإليمان ،باب إذا لم يكن اإلسالم على الحقيقة ،81 / 1 ،تحت ح.27
((( شرح النووي على مسلم.182 / 2:
((( الفتح :كتاب اإليمان ،باب إذا لم يكن اإلسالم على الحقيقة ،81 / 1 ،تحت ح.27

648

ديسمرب 2020م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  17العدد 2

عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
ابــن عيينــة بإثبــات معمــر ،ولــم يوجــد بإســقاطه إال عنــد مســلم ،والموجــود فــي مســند شــيخه بــا
إســقاط  -كمــا قدمنــاه .» -
وكان قــد قــال  -قبــل « : -ورواه مســلم عــن محمــد بــن يحيــى بــن أبــي عمــر عــن ســفيان
بــن عيينــة عــن الزهــري ،ووقــع فــي إســناده وهــم منــه أو مــن شــيخه؛ ألن معظــم الروايــات فــي
الجوامــع والمســانيد عــن ابــن عيينــة عــن معمــر عــن الزهــري بزيــادة :معمــر بينهمــا ،وكــذا
حــدث بــه ابــن أبــي عمــر شــيخ مســلم فــي مســنده((( عــن ابــن عيينــة ،وكــذا أخرجــه أبــو نعيــم فــي
مســتخرجه((( مــن طريقــه».
وقــال فــي موضــع آخــر(((« :وجدتــه فــي مســند ابــن أبــي عمــر بإثبــات معمــر فيــه ،وكــذا
أخرجــه أبــو نعيــم فــي المســتخرج مــن طريقــه بإثباتــه؛ فلعــل ســقوطه مــن بعــض الــرواة عنــه إمــا
مســلم أو مــن دونــه ،او يكــون لمــا حـ َّد َ
ث بــه مســلما ً رواه لــه مــن حفظه»اهـــ.
فنســب ابــن حجــر هنــا الوهــم فــي هــذا اإلســناد للــرواة عــن مســلم أو لمســلم أو لشــيخه دون
تعييــن ،مــع أنــه كان قــد جــزم بتعييــن نســبة الوهــم لمســلم فــي كتابــه «تغليــق التعليــق»  -وهــو
مــن أوائــل مؤلفاتــه (((-؛ فقــال فيــهَ « :و َمــا أَظــن ْال َوه ـ َم فِي ـ ِه إِلَّ مــن ُمســلمَ ،وقــد َر َواهُ أَبُــو دَا ُود
فِــي ال ّس ـنَن(((:عَن إِ ْب َرا ِهيــم بــن بشــار َعــن ُسـ ْفيَان َعــن معمــر َك ِر َوايَــة ْال َج َما َعــة؛ َوهُـ َو ال َّ
ص ـ َواب.
َوهللا أعلم»اهـــ ،فيبــدو أن ابــن حجــر تراجــع عــن جزمــه بتوهيــم مســلم  -فيمــا بعــد  -فــي مؤلفاتــه
المتأخــرة .وهللا أعلــم.
وبذلــك يتبيّــنُ َّ
أن الــكالم علــى هــذا الحديــث متعلــق بالمخالفــة فــي أحــد طرقــه ،فيُحك ـ ُم علــى
هــذا الطريــق بالشــذوذ.

((( وهو مفقود  -حسب علمي  ، -وقد رواه الحافظ بإسناده إلى ابن أبي عمر العدني في مسنده ،بإثبات :معمر ،وذلك
في كتابه :تغليق التعليق.34 / 2 ،
((( مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم ،214 / 1:ح ،376قال بعد أن رواه من طريق ابن أبي عمر  -بإثبات:
معمر« :رواه مسلم عن ابن أبي عمر» وسكت ولم يبيّن ما إذا كان قد سقط« :معمر» من رواية مسلم.
((( في النكت الظراف  -مع التحفة.298 / 3:
((( قال السخاوي« :وكمل تبييضه في سنة سبع وثمانمائة ،وكان مسوَّدتُهُ كملت قبل ذلك في سنة ثالث»اهـ ،من:
السخاوي :شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ،الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر.665 / 2 ،
((( أبو داود :سليمان بن األشعث ،السنن ،218 / 5 ،ح.4685
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
وأمــا المتــن فصحيــح غايـةٌ فــي الصحــة((( ،قــد رواه مســلم مــن طــرق عــن الزهــري ،بــل هــو
متفــق عليــه مــن طريــق الزهــري عــن عامــر بــن ســعد عــن أبيــه((( ،فاألمــر كمــا قــال النــووي(((:
«وكيــف كان فهــذا الــكالم فــي االســناد ال يؤثــر فــي المتــن؛ فإنــه صحيــح علــى كل تقديــر ،متصــل.
وهللا أعلم».اهـ.
والخالصة:
هــي أن الحديــث ثابــت صحيــح غايــة فــي الصحــة ،وأن الــكالم عليــه ينحصــر فــي إحــدى
طرقــه ،وهــو متعلــق بإســقاط راو فيــه .وهللا تعالــى أعلــم.
[ ]4قــال مســلم((((:وحدثني محمــد بــن عبــدهللا بــن بَزيــع ،حدثنــا يزيــد  -يعنــي :ابــن ُزريــع
  ،حدثنــا حميــد الطويــل ،حدثنــا بكــر بــن عبــدهللا المزنــي ،عــن عــروة بــن المغيــرة بــن شــعبة،ك مــاء؟»
عــن أبيــه ،قــال :تخلــف رســول هللا  وتخلفــت معــه ،فلمــا قضــى حاجتــه قــال« :أمع ـ َ
فأتيتــه بمطهــرة« ،فغســل كفيــه ووجهــه ،ثــم ذهــب يحســر عــن ذراعيــه فضــاق كــم الجبــة ،فأخــرج
يــده مــن تحــت الجبــة ،وألقــى الجبــة علــى منكبيــه ،وغســل ذراعيــه ،ومســح بناصيتــه وعلــى
العمامــة وعلــى خفيــه ،ثــم ركــب وركبــت فانتهينــا إلــى القــوم ،وقــد قامــوا فــي الصــاة ،يصلــي بهــم
عبدالرحمــن بــن عــوف وقــد ركــع بهــم ركعــة ،فلمــا أحــس بالنبــي  ذهــب يتأخــر ،فأومــأ إليــه،
فصلــى بهــم ،فلمــا ســلم قــام النبــي  وقمــت ،فركعنــا الركعــة التــي ســبقتنا»).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
نســب أبــو مســعود الدمشــقي الوهــم فــي هــذا اإلســناد إلــى مســلم فقــال(((« :هكــذا يقــول مســلم
فــي حديــث ابــن بَزيــع عــن يزيــد بــن ُزريــع :عــروة بــن المغيــرة ،وخالفــه النــاس فقالــوا فيــه :حمــزة
بــن المغيــرة بــدل عــروة».

((( ينظر :المدخلي :د.ربيع بن هادي عمير المدخلي ،بين اإلمامين مسلم والدارقطني ،ص.48
((( ينظر :البخاري :محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح المسند المختصر ،14 / 1 ،ح.27
ومسلم بن الحجاج ،المسند الصحيح المختصر.134 - 133 / 1 ،
((( شرح النووي على مسلم.182 / 2:
((( صحيح مسلم،159 - 158 / 1:ح.274
((( تقييد المهمل ،792 / 3:ونقله المزي في تحفة األشراف.474 / 8:
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الكالم على هذا التعقب:
ـاني  -بعــد أن نقلــه  -علــى أن قــال(((« :وأمــا أبــو الحســن الدارقطنــي فنســب
لــم يــزد الغسـ ُّ
الوهــم فيــه إلــى محمــد بــن عبــدهللا ابــن بَزيــع ،ال إلــى مســلم .وهللا أعلــم».
ـي إلــى أن الوهــم فــي هــذا اإلســناد واقــع مــن محمــد بــن بَزيــع ال مــن مســلم -
فذهــب الدارقطنـ ُّ
(((
خالفـا ً لمــا ذهــب إليــه أبــو مســعود  ، -وهــذا هــو نــص كالم الدارقطنــي فــي التتبــع ،قــال « :كــذا
قــال ابــن بَزيــع ،وخالفــه غيــره عــن((( يزيــد ،فــرواه عنــه علــى الصــواب عــن حمــزة .ورواه حميــد
(((
بــن مســعدة وعمــرو ابــن علــي عــن يزيــد بــن زريــع علــى الصــواب ،وكذلــك قــال ابــن [أبــي]
عــدي :عــن حميد»اهـ.
فجــاء القاضــي عيــاض وقــال(((« :حمــزة بــن المغيــرة هــو عندهــم الصحيــح فــي هــذا الحديــث،
وإنمــا عــروة ابــن المغيــرة فــي األحاديــث األخــر ،وحمــزة وعــروة أبنــاء المغيــرة ،والحديــث
مــروي عنهمــا جميعــا ،لكــن روايــة بكــر بــن عبــدهللا بــن المزنــي إنمــا هــي عــن حمــزة بــن المغيــرة
أو ابــن المغيــرة  -غيــر مســمى  ،(((-وال يقــول بكــر :عــروة ،ومــن قــال :عــروة  -عنــه  -فقــد
وهم»اهـ.
ونقله النووي عنه ُمقِ َّراً إياه؛ إذ سكت ولم يتعقبه بشيء(((.
اإلجابة عن تعقب الدمشقي:
قــام أبــو مســعود الدمشــقي بنســبة الوهــم فــي هــذا اإلســناد إلــى مســلم ،والبـ َّد لتأكيــد ذلــك مــن
الوقــوف علــى مــن رواه مــن أصحــاب محمــد بــن عبــدهللا بــن بَزيــع  -شــيخ مســلم  ، -ولــم أقــف
.
علــى شــيء مــن ذلــك

((( نفسه.
((( اإللزامات والتتبع:ص.216 - 215
((( في المطبوع« :خالفه عن غيره يزيد» وال معنى لها ،وبالرجوع إلى كتاب «بين اإلمامين مسلم والدارقطني»
للشيخ د .ربيع المدخلي وجدتها على الصواب  -كما أثبته  ، -وذلك ألنه ينقل عن نسخة خطية لكتاب التتبع.
((( ساقطة من المطبوع؛ والمثبت من رسالة الشيخ د .ربيع.
((( عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ،إكمال المعلم بفوائد مسلم.89 / 2 ،
((( وقد أخرجها مسلم في الصحيح  -كما م ّر . -
((( ينظر :شرح النووي على مسلم.171 / 3 ،
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
بينمــا ذهــب الدارقطنــي إلــى أن الوهــم فيــه مــن شــيخ مســلم((( ،وبنــى الدارقطنــي كالمــه هــذا
ـع  -فــي جعلــه الحديــث عــن عــروة بــن المغيــرة عــن أبيــه  -الثنيــن مــن
علــى مخالفــة ابـ ِ
ـن بَزيـ ٍ
الثقــات  -أحدهمــا ثقــة حافــظ  -فــي روايتهــم هــذا اإلســناد عــن شــيخه الــذي يرويــه ابــن بَزيــع
عنــه ،وهــو :يزيــد بــن ُزريــع ،إذ قــاال :عــن حمــزةَ بــن المغيــرة عــن أبيــه((( ،وهمــا:
1 .حميد بن مسعدة(((.
2 .وعمرو بن علي(((.
ـع البــن أبــي عــدي((( الــذي رواه عــن
وأ ّكــد الدارقطنــي مــا ذهــب إليــه بذكــر مخالفـ ِة ابــن بَزيـ ٍ
حميــد الطويــل  -شــيخ شــيخه يزيــد بــن زريــع فــي نفــس اإلســناد  -فقــال :عــن حمــزة.
وبذلــك تتضـ ُح مخالفـةُ ابــن بَزيــع لمــن هــم أوثــق منــه وأكثــر عــدداً مــن الثقــات ،فيمكــن الحكــم
علــى روايتــه بالشــذوذ ،وفــي هــذا إبعــا ٌد لتهمــة الوهــم عــن مســلم ،ويُعتــذر لــه بأنــه أ ّدى الروايــة
كمــا ســمعها مــن شــيخه ،وهــذا مــن دقّتــه  -رحمــه هللا . -
والخالصة:
أن الحديــث صحيــح ،وقــد رواه فــي صحيحــه مــن طــرق أخــرى صحيحــة ،وأن الــكالم عليــه
ال عالقــة للمتــن بــه ،إنمــا هــو متعلــق بإحــدى طرقــه ،وأن الوهــم فيــه إنمــا هــو مــن شــيخ مســلم،
ولعلــه ذكــره ليبيّــن علتــه((( ،ويُعتــذ ُر لــه بــأن الصناعــة الحديثيــة اقتضــت منــه أن يــروي كمــا ســمع
مــن شــيوخه .وهللا أعلــم.
[ ]5قــال مســلم فــي صحيحه((((:حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد ،وأبــو الربيــع الزهرانــي ،قــال أبــو
الربيــع :حدثنــا حمــاد ،حدثنــا أيــوب ،عــن عمــرو بــن دينــار ،عــن جابــر بــن عبــدهللا قــال :كان
((( وهو ثقة ،كما في التقريب:ص ،421تر.6002:
((( رواه النسائي في سننه عنهما فقال :أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة ،عن يزيد وهو ابن زريع قال :حدثنا
حميد قال :حدثنا بكر بن عبدهللا المزني ،عن حمزة بن المغيرة بن شعبة ،عن أبيه ..الحديث.
النسائي :أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي ،السنن ،76 / 1،ح.108
((( هو السامي أو الباهلي ،بصري صدوق .ينظر:التقريب:ص ،121تر.1559:
((( هو أبو حفص الفالس ،الثقة الحافظ المعروف .ينظر:التقريب:ص ،361تر.5081:
((( هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ،وقد يُنسب لجده ،وقيل :هو إبراهيم ،أبو عمرو البصري ،ثقة .التقريب:ص،402
تر.5697:
((( ينظر :تعليق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي على اإللزامات والتتبع :ص.216
(((

 ،42 / 2ح.465
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
«معــاذ يصلــي مــع رســول هللا  العشــاء ،ثــم يأتــي مســجد قومــه فيصلــي بهــم»).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعود(((« :قتيبــة يقــول فــي حديثــه :عــن حمــاد عــن عمــرو ،ال يذكــر :أيــوب ،ولــم
يبيِّ ْنه مســلم»اهـ.
الكالم على هذا التعقب:
نقل الغساني كالم أبي مسعود وسكت ،ولم أقف على كالم لغيره من أهل العلم.
اإلجابة عن هذا التعقب:
قــال النــووي  -بعــد أن نقــل تعقــب أبــي مســعود « : -وكأنــه أهملــه لكونــه جعــل الروايــة
مســوقة عــن أبــي الربيــع وحــده .وهللا أعلم»اهـــ.
وهــذا فيــه إجابــة واعتــذار عــن صنيــع مســلم ،مــع اإلقــرار بصحــة مــا ذكــره أبــو مســعود
الدمشــقي ،وبيــان أن الحديــث صحيــح اعتمــاداً علــى الطريــق األخــرى التــي ال مطعــن فيهــا.
أيض ـا ً يمكــن أن يُقــال :أن مســلما ً تع ّمــد ذكــر روايــة قتيبــة ،ليبيّــن أنــه علــى علــم بهــا ،ثــم
أعــرض عنهــا مــع علوهــا واتــكأ علــى روايــة أبــي الربيــع النازلــة؛ ألنهــا أســلم مــن النقــد وأصــح
مــن الروايــة األخــرى العاليــة.
يبقــى الــكالم فــي روايــة قتيبــة عــن حمــاد عــن عمــرو لهــذا الحديــث  -دون ذكــر أيــوب
بينهمــا : -
فيحتمــل أن يكــون حمــا ٌد  -وهــو إمــام حافــظ مكثــر ،ولــم يُتّهــم بالتدليــس  -قــد أخــذه عــن
عمــرو أيضـاً ،فــرواه علــى الوجهيــن ،تــارة عــن أيــوب ،وأخــرى عــن عمــرو ،فعمــرو  -كمــا فــي
تهذيــب الكمــال(((  -أحــد شــيوخ حمــاد ،وقــد روى عنــه.
ويحتمــل أن يكــون الوهــم فيهــا مــن قتيبــة ،فهــو وإن كان ثقــة ثبتـا ً((( ،فقــد خالــف  -بإســقاطه
أيوبـا ً مــن اإلســناد  -أربعــة رواة ثقــات ،وهــم:

((( تقييد المهمل ،812 / 3:ونقله المزي في تحفة األشراف.248 / 2:
((( المزي :تهذيب الكمال ،تح :د .بشار عواد معروف.241 / 7،
((( التقريب:ص ،390 - 389تر.5522:
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
1 .مسدد ،وهو صاحب المسند ،ثقة حافظ(((.
2 .وسليمان بن حرب األزدي الواشحي البصري قاضي مكة ،وهو ثقة إمام حافظ(((.
3 .ومحمد بن أبي بكر ال ُمق َّدمي ،وهو ثقة(((.
4 .وأبــو النعمــان محمــد بــن الفضــل السدوســي  -الملقــب بعــارم  ، -وهــو ثقــة ثبــت ،وإن
كان تغيّــر حفظــه فــي آخــر عمــره((( ،فقــد وافقــت روايتــه الثقــات.
ولم أقف  -بعد مزيد بحث  -على اختالف على قتيبة في هذه الرواية(((.
والخالصة:
هــي أن الحديــث صحيــح غايــة فــي الصحــة ثابــت بطريــق ال مطعــن فيهــا ،وهــي التــي أوردها
مســلم مــن طريــق أبــي الربيــع ،فضـاً عــن غيــره مــن الطــرق ،وتعقــب أبــي مســعود صحيــح مــن
جهــة وجــود علــة فــي روايــة قتيبــة وهــي :الوهــم بإســقاط را ٍو منهــا ،أمــا مــن جهــة عــدم تبييــن
مســلم لذلــك فــا يلحــق مســلما ً شــي ٌء منــه لكونــه قــد برئــت عهدتــه باقتصــاره علــى ســوق الروايــة
مــن طريــق أبــي الربيــع وبيانــه ذلــك ،وإن كان األولــى فَصْ لهــا تمييــزاً لهــا عــن روايــة قتيبــة؛ منعـا ً
للوقــوع فــي الوهــم((( ،نظــراً لمــا بينهمــا مــن االختــاف .وهللا أعلــم.

((( التقريب:ص ،460تر.6598:
وروايته عند أبي عوانة في المستخرج مقرونا ً بسليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمي ،90 / 5:ح.1818
((( التقريب:ص ،190تر.2545:
((( التقريب:ص ،406تر.5761:
((( التقريب:ص ،436تر.6226:
رواها عنه البخاري في صحيحه مقرونا ً بسليمان بن حرب ،143 / 1:ح.711
((( فرواه الترمذي وأبو العباس السراج في مسنده كالهما :عن قتيبة ،ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن
عبدهللا بن الجنيد عن قتيبة ،كلهم بدون ذكر أيوب ،أي :كما قال الدمشقي.
ينظر :الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوْ رة ،الجامع الكبير ،723 / 1ح.583
والسراج:أبو العباس محمد بن إسحاق النيسابوري ،المسند ،88 / 1 ،ح.176
وابن حبان:أبو حاتم الدارمي البستي ،الصحيح ،بترتيب :ابن بلبان الفارسي ،ح.1524
((( مثال على احتمال الوقوع في الوهم :قول أبو نعيم في المستخرج  ،83 / 2ح« :1029رواه مسلم عن قتيبة وأبي
الربيع عن حماد» دون بيان لصنيع مسلم في اقتصاره على سياق رواية أبي الربيع.
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
[ ]6قــال مســلم((((:حدثني عبدالحميــد بــن بيــان الواســطي ،أخبرنــا خالــد بــن عبــدهللا ،عــن
ســهيل ،عــن أبــي عبيــد المذحجــي  -قــال مســلم :أبــو عبيــد مولــى ســليمان بــن عبدالملــك  -عــن
عطــاء بــن يزيــد الليثــي ،عــن أبــي هريــرة ،عــن رســول هللا  مــن ســبح هللا فــي دبــر كل صــاة
ثالثــا وثالثيــن ،وحمــد هللا ثالثــا وثالثيــن ،وكبــر هللا ثالثــا وثالثيــن ،فتلــك تســعة وتســعون ،وقــال:
تمــام المائــة :ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه ،لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر
غفــرت خطايــاه وإن كانــت مثــل زبــد البحــر».
وحدثنــا محمــد بــن الصبــاح ،حدثنــا إســماعيل بــن زكريــاء ،عــن ســهيل ،عــن أبــي عبيــد ،عــن
عطــاء ،عــن أبــي هريــرة قــال :قــال رســول هللا  بمثلــه).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قـال أبـو مسـعود الدمشـقي(((« :يُذكـر أن محمـد بـن الصبـاح نسـبه ،فقـال :عطـاء بـن يسـار،
الحجاج أسـقط الخطأ من اإلسـناد ،ليقـرب من الصواب».
وأخطـأ فيـه ،فـإن كان هـذا؛ فإن مسـل َم بنَ
ِ
الكالم على هذا التعقب:
يــرى أبــو مســعود الدمشــقي أن محمــد بــن الصبــاح  -شــيخ مســلم  -أخطــأ فــي نســبة أحــد
رواة هــذا الحديــث ،فبــدل أن يقــول :عطــاء بــن يزيــد قــال :عطــاء بــن يســار ،ونســب هــذا القــول
ألحدهــم دون تعييــن.
وفيه تلمي ٌح بأن مسلما ً تع ّمد حذف هذا الخطأ ،وهذا فيه أحد أمرين:
•إما أن يكون اعتذاراً وتبريراً لصنيع مسلم ،وإشادةً ببراعته.
•أو غمزاً لصنيعه وأنه ما كان ينبغي أن يقوم بذلك ،بل واجبه أن يروي كما سمع.
وقد نقله عنه الغساني مستشهداً به ،ولم يتعقبه بشيء.
ـي ،الــذي رأى َّ
أن الخطــأ فــي نســبة عطــاء إنمــا وقــع مــن
فخالــفَ بذلــك مــا ذهـ َ
ـب إليــه الدارقطنـ ُّ
(((
قبــل شــيخ محمــد بــن الصبــاح وهــو :إســماعيل بــن زكريــا ،فقــال « :ورواه إســماعيل بــن زكريــا،
عــن ســهيل ،عــن أبــي عبيــد ،عــن عطــاء بــن يســار ،عــن أبــي هريــرة.

(((  ،98 / 2ح.596
((( تقييد المهمل  ،818 / 3وانظر :تحفة األشراف.271 / 10:
((( العلل.109 / 11 ،
ديسمرب 2020م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  17العدد 2

655

تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
ووهــم فــي قولــه :عطــاء بــن يســار ،قالــه أحمــد بــن حنبــل ،عــن محمــد بــن الصبــاح ،عــن
إســماعيل بــن زكريا»اهـــ.
اإلجابة عن هذا التعقب:
أوالً :القــول الــذي ذكــره أبــو مســعود الدمشــقي ونســبه ألحدهــم مــن نســبة الخطــأ لمحمــد بــن
ـي ونســبه إلــى اإلمــام أحمــد حيــث جعلــوا
الصبــاح أولــى منــه بالقبــول مــا ذهــب إليــه الدارقطنـ ُّ
الخطــأ مــن قبــل :إســماعيل بــن زكريــا ،خصوصـا ً إن علمنــا أن محمــد بــن الصبــاح  -وهــو البــزار
الدوالبــي التاجــر  : -ثقــة حافــظ((( ،بخــاف شــيخه :إســماعيل بــن زكريــا ال ُخ ْلقانــي  -الملقــب
ب َشــقوصا  ، -الــذي تعارضــت فيــه أقــوال النقــاد((( ،فقــال عنــه أحمــد :حديثــه حديــث مقــارب(((،
وقــال الحافــظ :صــدوق يخطــئ قلي ـاً(((.
الحجاج أسقط الخطأ من اإلسناد ،ليقرب من الصواب».
ثانياً :أما قوله« :فإن مسل َم بنَ
ِ
فهــذا يحتمــل غمــزهُ مســلما ً بأنــه أســقط هــذا الخطــأ مــن اإلســناد ،وهــذا مبنــي على كــون الخطأ
مــن قبــل شــيخه محمــد بــن الصبــاح ،أمــا وقــد اتضــح أن الــذي أخطــأ هــو شــيخ شــيخه :إســماعيل
بــن زكريــا ،فيحتمــل أن يكــون إســقاط هــذا الخطــأ مــن قبــل شــيخ مســلم :محمــد بــن الصبــاح.
نعــم ،روى اإلمــام أحمــد هــذا الحديــث عــن ابــن الصبــاح بوجــود الخطــأ؛ فقــال(((َ :ح َّدثَنَــا
ـحَ ،عـ ْ
ـاح ،قَــا َلَ :ح َّدثَنَــا إِ ْس ـ َما ِعي ُل ْبــنُ َز َك ِريَّــاَ ،عـ ْ
ُم َح َّم ـ ُد ْبــنُ ال َّ
ـن أَبِــي
ـن أَبِــي َ
ـن ُس ـهَي ِْل ْبـ ِ
صالِـ ٍ
صبَّـ ِ
ـارَ ،عـ ْ
ُعبَ ْي ـ ٍدَ ،عـ ْ
ـن أَبِــي هُ َر ْي ـ َرةَ ...الحديــث.
ـن َعطَــا ِء ْبـ ِ
ـن يَ َسـ ٍ
فيــر ُد االحتمــا ُل بــأن شــيخ مســلم أســقط هــذا الخطــأ أثنــاء تحديثــه مســلما ً إيــاه ،وحينهــا تبــرأ
ذمــة مســلم ،إذ يُعــذ ُر بكونــه أ ّدى كمــا ســمع مــن شــيخه ،لكنــه يبقــى مجــرد احتمــال ذهنــي بحاجــة
إلــى برهــان ،ولــم أقــف علــى شــيء مــن ذلــك.
ثــم َّ
إن مســلما ً ال يُعــابُ بهــذا األمــر  -إن ثبــت  -بــل ينبغــي أن يشــاد بــه  -وهــذا أحــد احتمالــي
مقصــود أبــي مســعود مــن كالمــه كمــا مـ َّر  -؛ ألن كال الراوييــن ثقة:

((( التقريب:ص ،419تر.5966:
((( ينظر :تهذيب الكمال ،92 / 3:تر.445:
((( ينظر :أحمد بن حنبل :أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ،العلل ومعرفة الرجال :رواية ابنه عبدهللا
عنه ،496 / 2،تر.3273:
((( التقريب :ص ،46تر.445:
((( أحمد بن حنبل :المسند ،428 / 14 ،ح.8834
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فاألول :هو عطاء بن يزيد ،الليثي المدني ،ثقة(((.
واآلخر :هو عطاء بن يسار ،الهاللي المدني ،ثقة فاضل ،صاحب مواعظ وعبادة(((.
فبذلك يكون مسلم قد أسقط الخطأ دون تأثير في حكم الحديث ،فالحديث ثابت على كل حال.
ويكفيــه عــذراً أنــه أورده فــي المتابعــات ،وأنــه أورد اإلســناد الــذي ال انتقــاد عليــه قبلــه
مباشــرة ،فكأنــه يحتــاط لنفســه ،حتــى إذا انتقــده أحدهــم علــى صنيعــه كانــت اإلجابــة أنــه أورد هــذه
الطريــق المنتقــدة متابعــة ،وأنــه أخــرج الحديــث مــن طريــق أخــرى ال انتقــاد عليهــا فــي األصــول.
والخالصة:
أن الخطــأ فــي نســبة أحــد الــرواة الصــوابُ فيــه أن يحمــل علــى شــيخ شــيخ مســلم  -كمــا
ذهــب إليــه أحمــد والدارقطنــي  ، -ال علــى شــيخ مســلم  -كمــا ذهــب إليــه أبــو مســعود الدمشــقي
  ،فيحتمــل أن يكــون إســقاط هــذا الخطــأ مــن اإلســناد وقــع مــن قبــل شــيخ مســلم ،قــام بــه أثنــاءتحديثــه مســلماً؛ فــأ َّدى مســلم كمــا ســمع ،وإن ثبــت إســقاطُ هــذا الخط ـأِ لمســلم فإنــه ال يعــاب بــه؛
ألن كال الراوييــن ثقــة ،وكالهمــا اســمه عطــاء ،فهــو دليــل علــى براعــة مســلم فــي هــذه الصنعــة
وتفنّنــه فيهــا ،ث ـ َّم إن الحديــث صحيــح ثابــت مــن غيــر هــذه الطريــق المنتقــدة ،فقــد أخرجــه مســلم
مــن طريــق آخــر ال مطعــن عليــه قبلــه مباشــرة وعليــه اعتمــد ،أمــا الروايــة المنتقــدة فأوردهــا علــى
ســبيل المتابعــة .وهللا أعلــم.
[ ]7قــال مســلم فــي صحيحه((((:حدثنــا أحمــد بــن ســعيد بــن إبراهيــم ،حدثنــا روح بــن عبــادة،
حدثنــا زكريــا بــن إســحاق ،أخبرنــي عمــرو بــن دينــار ،أنــه ســمع جابــر بــن عبــدهللا ،يقــول :دخــل
النبــي  علــى أم معبــد حائطــا ،فقــال« :يــا أم معبــد ،مــن غــرس هــذا النخــل؟ أمســلم أم كافــر؟»
فقالــت :بــل مســلم ،قــال« :فــا يغــرس المســلم غرســا ،فيــأكل منــه إنســان ،وال دابــة ،وال طيــر ،إال
كان لــه صدقــة إلــى يــوم القيامــة»).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعود الدمشــقي(((« :هكــذا هــذا اإلســناد  -أيضـا ً  -عنــد أبــي األزهــر ،يعنــي :عــن
روح بــن عبــادة ،عــن زكريــا بــن إســحاق ،عــن عمــرو ،عــن جابــر .قــال :والمشــهور عــن زكريــا،
((( التقريب:ص 332تر.4604:
((( التقريب:ص 332تر.4605:
(((  ،28 / 5ح.1552
((( تقييد المهمل.863 / 3 ،
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
عــن أبــي الزبيــر ،عــن جابــر ،ال عــن عمــرو بــن دينار»اهـــ.
الكالم على هذا التعقب:
كأن أبــا مســعود يعــل روايــة مســلم التــي رواهــا بســنده عــن زكريــا عــن عمــرو عــن جابــر،
بالروايــة األخــرى التــي وصفهــا بالشــهرة :عــن أبــي الزبيــر عــن جابــر.
وقــد نقــل الغســاني تعقبــه ثــم قــال« :وأبــو األزهــر :هــو أحمــد بــن األزهــر بــن منيــع،
نيســابوري مشــهور ،ســمع عبدالــرزاق ،وأبــا أســامة ،وروح بــن عبــادة ،ووهــب ابــن جريــر،
وغيرهــم»(((.
ونقل القاضي عياض كالم كل من الدمشقي والغساني.
وكذلك النووي.
ثــم جــاء المــزي فــي تحفــة األشــراف ،فنقــل تعقــب الدمشــقي لكــن بلفــظ آخــر مقــارب ،وفيــه(((:
«والحديــث أيضـا ً عــن روح عــن زكريــا عــن أبــي الزبيــر عــن جابر»اهـــ ،وفــي هــذا إشــارة إلــى
االختــاف علــى روح فيــه.
اإلجابة عن هذا التعقب:
لم أقف على إجابة ألحد من أهل العلم على هذا التعقب ،فأقول  -وباهلل التوفيق : -
إن ســلمنا بــكالم أبــي مســعود ،فالب ـ َّد مــن المقارنــة والترجيــح بيــن الروايتيــن ،إذ ليســت كلُّ
مخالفــة يتــم بهــا تضعيــف الروايــة ،خصوصـا ً وقــد وردت فــي أحـ ِد الصحيحيــن ،وهــذا هــو تخريج
الحديــث عــن جابــر  مــن طريــق كل مــن :أبــي الزبيــر ،وعمــرو بــن دينــار:
فأوالً:طريق أبي الزبير ،فيرويه عنه ثالثة ،وهم:
1 .سفيان بن عيينة قال :ع َْن أَبِي ُّ
ي .
الزبَي ِْر ،ع َْن َجابِ ٍر ،يَ ْبلُ ُغ بِ ِه النَّبِ َّ
2 .وابن جريج قال :أخبرني أبو الزبير ،أنه سمع جابر بن عبدهللا به.
((( نقل المزي عن أبي أحمد الحاكم النيسابوري أنه قال عن أبي األزهر:ما حدث من أصل كتابه  ،فهو أصح .قال:
ورأيت أبا بكر بن خزيمة إذا حدث عنه  ،قال َ :ح َّدثَنَا أبو األزهر من أصله .قال :وحدثني بعض أصحابنا عنه
أنه كتب في كتابه َ :ح َّدثَنَا أبو األزهر من أصله  ،و َح َّدثَنَا أبو األزهر تلقينا ،وذاك أنه كان قد كبر فربما تلقن ما
يخشى.اهـمن تهذيب الكمال .256 / 1
وقال الحافظ في التقريب:صدوق كان يحفظ ثم كبر ،فصار كتابه أثبت من حفظه.اهـ ص ،17تر.5:
((( تحفة األشراف.252 / 2:
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3 .والليث :عن أبي الزبير ،عن جابر ،أن النبي ... الحديث.
ورواه عن هؤالء الثالثة جمع ،وهذا بيان ذلك:
1.فرواه عن سفيان:
أحمد بن شيبان الرملي ،أخرجه أبو عوانة في المستخرج(((.
2.ورواه عن ابن جريج:
1 .مخلــد بــن يزيــد ،رواه عنــه أبــو عمــر عبدالحميــد بــن محمــد ،أخرجــه أبــو عوانــة فــي
المســتخرج(((.
2 .وروح بن عبادة ،ورواه عنه جمع ،وهم:
3 .عباس الدوري ،أخرجه عنه أبو عوانة في المستخرج(((.
4 .والصغاني ،أخرجه عنه أبو عوانة في المستخرج(((.
5 .وحجاج((( ،رواه عنه محمد بن يوسف ،أخرجه أبو عوانة في المستخرج(((.
6 .ومحمد بن حاتم ،أخرجه مسلم(((.
7 .وابن أبي خلف ،أخرجه مسلم(((.

(((

أبو عوانة:المستخرج ،331 / 3 ،ح.5192

((( المستخرج ،329 / 3:ح .5190
((( المستخرج ،330 / 3:ح.5191
((( نفسه.
وهو:أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر  -وقيل محمد بن إسحاق بن محمد  -الصغاني ،نزيل بغداد وهو من أهلها،
يروي عن أبي عاصم النبيل ويزيد بن هارون وروح بن عبادة ،وروى عنه مسلم والترمذي ،كان ثبتا ً متقنا ً مع
صالبة في الدين واتساع في الرواية.
ينظر:السمعاني :األنساب.313 - 312 / 8 ،
((( هو :ابن الشاعر ،روى عن روح بن عبادة ،وروى عنه مسلم.
((( المستخرج ،330 / 3:ح.5191
(((  ،28 / 3ح .1552
((( نفسه.
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
8 .وإبراهيم بن عبدهللا ،أخرجه ابن المنذر في األوسط

(((

3.ورواه عن الليث:
4 .قتيبة ،أخرجه مسلم.
5 .المقرئ ،أخرجه مسلم.
6 .مروان بن محمد ،أخرجه مسلم
7 .محمد بن رمح ،أخرجه مسلم.
أما طريق عمرو بن دينار ،فيرويه عنه واحد هو:
زكريا بن إسحاق.
ويرويه عنه واحد:
هو روح بن عبادة.
ويرويه عن روح اثنان ،هما:
1 .أحمد بن سعيد بن إبراهيم ،أخرجه مسلم ،وهي الطريق المنتقدة.
2 .وأبــو األزهــر أحمــد بــن األزهــر بــن منيــع العبــدي النيســابوري ،ذكــره أبــو مســعود
الدمشــقي فــي تعقبــه.
من هذا التخريج يتبين اآلتي:
الحديــث معــروف عــن أبــي الزبيــر عــن جابــر ،هكــذا رواه الجمــع الغفيــر مقابــل الــرواة عــن
عمــرو بــن دينــار عــن جابــر.
واختلف الرواة فيه على روح:
فــرواه ســتة عــن روح عــن ابــن جريــج عــن أبــي الزبيــر ،فهــم أكثــر عــدداً وحفظ ـاً؛ فهــي
المحفوظــة.
ورواه اثنــان عــن روح عــن زكريــا بــن إســحاق عــن عمــرو ،أحدهمــا ثقــة ،واآلخــر صــدوق
ســاء حفظــه وصــار يتلقــن؛ فيحكــم علــى هــذه الروايــة بالشــذوذ والمخالفــة  -كمــا قال أبو مســعود.-
((( ابن المنذر:أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ،األوسط من السنن واإلجماع واالختالف.102 / 11:
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
خصوصــا ً أن روحــا ً يــروي أحاديــث كثيــرة عــن زكريــا عــن عمــرو عــن جابــر  -كمــا
عنــد البخــاري وبقيــة الســتة ومســند أحمــد  ،(((-فربمــا اشــتبه علــى صاحبيــه األمــر ،فجعلــوا هــذا
الحديــث ضمــن هــذه الروايــة .وهللا تعالــى أعلــم.
وأمــا روايــة مســلم للحديــث مــن هــذه الطريــق فهــي علــى ســبيل المتابعــة ،إذ قــد أوردهــا مــن
طــرق أخــرى ال مطعــن عليهــا ،فعليهــا االعتمــاد.
ولعــل الســبب فــي إيــراد مســلم هــذه الروايــة اإلشــارة إلــى علمــه بهــا ومــا فيهــا مــن مخالفــة.
وهللا تعالــى أعلــم.
والخالصة:
أن التعقــب صحيــح ،ومضمونــه :اإلعــال بالمخالفــة والشــذوذ ،وهــو متعلــق بأحــد طــرق هــذا
الحديــث ،وإال فمتــن الحديــث صحيــح ثابــت عنــد مســلم وغيــره ،وقــد أورد هــذه الطريــق المنتقــدة
فــي المتابعــات والشــواهد ،ولــم يوردهــا فــي األصــول ،ولعلــه أوردهــا للتنبيــه علــى شــذوذها .وهللا
أ علم .
[ ]8قــال مســلم((((:وحدثنا ابــن المثنــى ،وابــن بشــار ،قــاال :حدثنــا محمــد بــن جعفــر ،حدثنــا
شــعبة ،عــن أبــي إســحاق ،قــال البــراء :أصبنــا يــوم خيبــر ُح ُمــراً ،فنــادى منــادي رســول هللا «:أن
اكفئــوا القــدور»).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قال أبو مسعود(((« :لهذا تعليل ،وهو مرسل»اهـ.
الكالم على هذا التعقب:
يــرى أبــو مســعود أن هــذا الســند معــل باالنقطــاع بيــن أبــي إســحاق والبــراء ،وقــد نقلــه
الغســاني وســكت ،وكــذا فعــل القاضــي عيــاض.

((( ينظر  -على سبيل المثال : -صحيح البخاري ،82 / 1:ح.364
(((  ،64 / 6ح.1938
((( تقييد المهمل .991 / 3
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
اإلجابة على هذا التعقب:
قــال الرشــيد العطــار مجيب ـا ً علــى أبــي مســعود  -بعــد أن نقــل كالمــه « :(((-قلــت :يعنــي أن
أبــا إســحاق لــم يســمعه مــن البــراء  ولذلــك قــال فيــه :قــال البــراء ،فــإن ثبــت إرســاله مــن هــذا
الوجــه؛ فإنــه متصــل فــي كتــاب مســلم رحمــه هللا مــن روايــة الشــعبي وغيــره عــن البــراء بنحــوه.
وبــاهلل التوفيق»اهـ.
وأمــا إعــال أبــي مســعود لــه بــأن أبــا إســحاق لــم يســمعه مــن البــراء بــن عــازب ،فســماع أبــي
إســحاق مــن البــراء ثابــت ومشــهور  -كمــا بيّنــه الحافــظ فــي الفتــح  ،(((-إال أن يكــون لــم يســمع
هــذا الحديــث بعينــه منــه ،وهــذا هــو الراجــح((( ،فقــد وقفــت علــى تصريــح لــه بعــدم ســماعه هــذا
الحديــث منــه ،فقــال :عــن البــراء  -ولــم نســمعه مــن البــراء  -أنهــم أصابــوا يــوم حنيــن أو خيبــر
حمراً...الحديــث.
رواه الفسوي فقال((( :حدثنا عبيد هللا بن معاذ قال :حدثنا أبي قال :ثنا شعبة عن أبي إسحاق به.
وعبيد هللا بن معاذ :أبو عمرو البصري ،ثقة حافظ(((.
ووالده معاذ بن معاذ العنبري :هو أبو المثنى البصري القاضي :ثقة متقن(((.
وإن ثبــت عــدم ســماع أبــي إســحاق الحديـ َ
ـث مــن البــراء؛ فــإن ذلــك ال يقــدح فــي صحتــه لكونــه
لــم ينفــرد بــه ،بــل تابعــه عليــه عــدي بــن ثابــت ،وكــذا الشــعبي بمعنــاه ،وكالهمــا عنــد مســلم(((.
الخالصة:
التعقــب باإلعــال باالنقطــاع صحيــح ،لكــن الحديــث صحيــح ،فقــد جــاء موصــوالً بطــرق
أخــرى أوردهــا مســل ٌم ،ويُعتــذ ُر لــه بأنــه أوردهــا فــي المتابعــات والشــواهد .وهللا أعلــم.
((( الرشيد العطار:يحيى بن علي ،أبو الحسين ،غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث
المقطوعة ،ص ،540ح.65
((( ،306 - 305 / 5حيث قال« :وطريق مؤمل هذه وصلها أحمد في مسنده عنه ورويناها بعلو في الحلية وغيرها،
ومن فوائدها:تصريح سفيان بتحديث أبي إسحاق له وبتحديث البراء ألبي إسحاق»اهـ.
((( ينظر:أحمد بن سعد آل غرم الغامدي ،أحاديث أبي إسحاق السبيعي في الكتب الستة والمسند ،رسالة ماجستير
مقدمة لجامعة ام القرى  -مكة1416 ،هـ1995 ،م ،1285 / 3 ،ح.243
((( الفسوي:يعقوب بن سفيان أبو يوسف ،المعرفة والتاريخ ،تح:د .أكرم ضياء العمري.623 / 2 ،
((( التقريب:ص ،315تر.315:
((( التقريب:ص ،469تر.6740:
((( ينظر:صحيح مسلم
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
[ ]9قــال مســلم(:حدثنا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة ،وأبــو كريــب ،واللفــظ ألبــي كريــب ،قــاال:
حدثنــا ابــن إدريــس ،عــن األعمــش ،عــن أبــي َرزيــن ،قــال :خــرج إلينــا أبــو هريــرة ،فضــرب
بيــده علــى جبهتــه ،فقــال :أال إنكــم تحدثــون أنــي أكــذب علــى رســول هللا  ،لتهتــدوا وأضــل ،أال
ـش فــي األُ ْخــرى حتــى
وإنــي أشــهد لســمعت رســول هللا  يقــول« :إذا انقطــع ِش ْسـ ُع أَ َح ِد ُكــم فــا يمـ ِ
يُصْ لِ َحهــا»).
قــال :وحدثنيــه علــي بــن حجــر الســعدي ،أخبرنــا علــي بــن مســهر ،أخبرنــا األعمــش ،عــن
أبــي رزيــن ،وأبــي صالــح ،عــن أبــي هريــرة ،عــن النبــي  بهــذا المعنــى.
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعود الدمشــقي(((« :إنمــا يرويــه أبــو رزيــن ،عــن أبــي صالــح ،عــن أبــي
هريرة»اهـــ.
ثم قال الغساني« :وكذلك خرجه في كتابه عن مسلم ،وذكر أن علي بن مسهر تفرد بهذا».
الكالم على هذا التعقب:
قــال الغســاني  -بعدمــا ســاق روايــة مســلم « : -هكــذا وقــع فــي جميــع النســخ عندنــا :األعمــش،
عــن أبــي َرزيــن وأبــي صالــح مقرونيــن ،عــن أبــي هريــرة» ،ثــم اكتفــى  -بعــد ذلــك  -بتعقــب
الدمشــقي.
وقد م َّر أن أبا مسعود الدمشقي جعل ذلك م ّما تفرّد به علي بن مسهر عن األعمش.
اإلجابة عن هذا التعقب:
قــال النــووي(((« :وهــذا اســتدراك فاســد؛ ألن أبــا َرزيــن قــد صــرَّح فــي الروايــة األولــى
بســماعه مــن أبــى هريــرة بقولــه :خــرج الينــا أبــو هريرة...إلــى آخــره .واســم أبــي رزيــن :مســعود
بــن مالــك األســدي الكوفــي ،كان عالماً»اهـــ.
وأمــا دعــوى أبــي مســعود تف ـرّد علــي بــن مســهر بهــذه الروايــة؛ فغيــر مســلَّمة ،إذ وقفــت
علــى متابعــة اثنيــن مــن الثقــات لــه بــه ،كالهمــا قــاال« :عــن أبــي رزيــن ،وأبــي صالــح ،عــن أبــي
هريــرة» ،وهمــا:

((( تقييد المهمل .901 / 3
((( شرح النووي على مسلم.75 / 14:
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
1 .وكيع ،كما عند أحمد(((.
2 .عبدالواحــد بــن زيــاد ،كمــا عنــد أبــي عوانــة فــي المســتخرج((( ،وهــو وإن كان فــي حديثــه
عــن األعمــش مقــالٌ؛ فقــد تابعــه غيــره عليــه.
والخالصة:
الحديــث صحيــح أورده مســلم فــي األصــول مــن طــرق صحيحــة ،وأخــرج هــذه الطريــق
المنتقــدة فــي المتابعــات والشــواهد ،وهــذا التعقــب مــن أبــي مســعود ال يُســلَّ ُم لــه .وهللا أعلــم.
[ ]10قــال مســلم((((:حدثنا منصــور بــن أبــي مزاحــم ،حدثنــا إبراهيــم  -يعنــي :ابــن ســعد ، -
عــن أبيــه ،عــن عبــدهللا بــن شــداد ،قــال :ســمعت عليـاً ،يقــول :مــا جمــع رســول هللا  أبويــه ألحــد
غيــر ســعد بــن مالــك؛ فإنــه جعــل يقــول لــه يــوم أحــد« :ارم فــداك أبــي وأمــي»
حدثنــا محمــد بــن المثنــى ،وابــن بشــار ،قــاال :حدثنــا محمــد بــن جعفــر ،حدثنــا شــعبة ،وحدثنــا
أبوبكــر بــن أبــي شــيبة ،حدثنــا وكيــع ،وحدثنــا أبــو كريــب ،وإســحاق الحنظلــي ،عــن محمــد بــن
بشــر ،عــن مســعر ،وحدثنــا ابــن أبــي عمــر ،حدثنــا ســفيان ،عــن مســعر :كلهــم ،عــن ســعد بــن
إبراهيــم ،عــن عبــدهللا بــن شــداد ،عــن علــي ،عــن النبــي  بمثلــه).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعود الدمشــقي(((« :هكــذا رواه مســلم :حدثنــا أبــو بكــر ،نــا وكيــع .وأســقط منــه
ســفيان؛ فتوهــم النــاس أنــه :وكيــع عــن مســعر ،وإنمــا رواه أبــو بكــر فــي «المســند» و «فــي
ـع :عــن وكيــع ،عــن ســفيان عــن ســعد»اهـ.
المغــازي» ،وفــي غيــر موضـ ٍ
الكالم على التعقب:
نقــل الغســاني تعقــب الدمشــقي ،ثــم ســاق بســنده إلــى أبــي بكــر ابــن أبــي شــيبة ،فقــال :حدثنــا
أبــو عمــر النَّ َمــري ،نــا ســعيد بــن نصــر ،نــا قاســم ،نــا ابــن وضــاح ،نــا ابــن أبــي شــيبة ،نــا وكيــع،
عــن ســفيان ،عــن ســعد بــن إبراهيــم ،عــن عبــدهللا بــن شــداد ،عــن علــي بــن أبــي طالــب ،قــال :مــا
ســمعت رســول هللا  يفــدي أحــداً بأبويــه إال ســعداً ،فإنــي ســمعته يقــول يــوم أح ـ ٍد« :ارم فــداك
أبــي وأمــي».
((( المسند ،446 / 15:ح.9715
((( المستخرج ،266 / 5:ح.8675
(((  ،125 / 7ح.2411
((( تقييد المهمل .913 / 3
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
ونقل المزي تعقب الدمشقي في تحفة األشراف((( ،ولم يعلق عليه بشيء.
اإلجابة عن هذا التعقب:
قــال ابــن حجــر(((« :قلــت :أخرجــه أبــو نعيــم فــي المســتخرج بســنده إلــى أبــي بكــر ،حدثنــا
وكيــع ،حدثنــا ســفيان .وقــال :أخرجــه مســلم عــن أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة عــن وكيــع عــن ســفيان.
فهــذا يُشــعر بــأن ســقوط ســفيان مــن الــرواة عــن مســلم»اهـ.
والخالصة:
أن الحديــث صحيــح ورد مــن عــدة طــرق ال مطعــنَ فيهــا عنــد مســلم ،وتعقــبُ أبــي مســعود
متعلــق بســياق عــرض مســلم أحــد أســانيد الحديــث ،وهــذا ال يؤثــر فــي صحتــه ،ومــع ذلــك فيغلــبُ
علــى الظــنِّ أن الوهــم فيــه مصــدره الــرواة عــن مســلم .وهللا أعلــم.
[ ]11قــال مســلم((((:حدثنا يحيــى بــن يحيــى التميمــي ،وأبــو بكــر بــن أبــي شــيبة ،ومحمــد بــن
العــاء  -قــال يحيــى :أخبرنــا ،وقــال اآلخــران :حدثنــا  -أبــو معاويــة ،عــن األعمــش ،عــن أبــي
صالــح ،عــن أبــي هريــرة ،قــال :قــال رســول هللا «:ال تس ـبّوا أصحابــي ،ال تس ـبّوا أصحابــي،
فوالــذي نفســي بيــده لــو َّ
أن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهبــا ،مــا أدرك ُم ـ َّد أحدهــم ،وال نصيفــه»).
تعقب أبي مسعود الدمشقي:
قــال أبــو مســعو ٍد الدمشــقي(((« :هــذا وهــم ،والصــواب مــن حديــث أبــي معاوية ،عــن األعمش،
عــن أبــي صالــح ،عــن أبــي ســعيد الخــدري ،ال عــن أبــي هريــرة ،وكذلــك رواه يحيــى بــن يحيــى،
وأبــو بكــر بــن أبــي شــيبة ،وأبــو كريــب ،والناس»اهـ.
الكالم على هذا التعقب:
قال أبو علي(((« :هكذا قال مسلم في إسناد هذا الحديث ،عن شيوخه ،عن أبي هريرة».

((( تحفة األشراف.409 / 7:
((( النكت الظراف  -مع التحفة.410 - 409 / 7:
((( صحيح مسلم ،188 / 7:ح.2540
((( تقييد المهمل.915 / 3:
((( تقييد المهمل .919 - 915 / 3
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
اإلجابة عن هذا التعقب:
خـرّج الحافــظ ابــن حجــر جــزءاً فــي تخريــج الحديــث((( ،واســتظهر فيــه أن الوهــم فــي جعــل
هــذا الحديــث مــن مســند أبــي هريــرة ال مــن مســند أبــي ســعيد  إنمــا هــو مــن الــرواة عــن مســلم؛
وذكــر أدلتــه علــى ذلــك.
قــال الحافــظ« :وظَهَـ َر ِمـ ْ
ـح ُم ْسـلِ ٍم،
ـياق أَبِــي ن َع ْيـ ٍـم األَصْ بَهانِـ ِّ
ـن ِسـ ِ
ـي فــي ُم ْسـت َْخ َر ِج ِه علــى صحيـ ِ
َ
أَ َّن الح ِديـ َ
ـن هَـؤُال ِء الثَّالثَـ ِة إِنَّ َمــا هُـ َو ِمـ ْ
ـث َعـ ْ
ث أبِــي َسـ ِعي ٍد»اهـ ،ثــم ســرد تلــك الروايات.
ـن َح ِديـ ِ
ـرَ :ر َواهُ ُم ْسـلِ ٌمَ ،عـ ْ
ـن يَحْ يَــى،
ثــم قــالَ « :وقَــا َل فِــي ِ
ـرَ ،ويَحْ يَــى ْبـ ِ
ـن أَبِــي بَ ْكـ ٍ
ـر ِه :لَ ْفـظُ أَبِــي بَ ْكـ ٍ
آخـ ِ
َضــي أَ َّن ُم ْس ـلِ ًما إِنَّ َمــا َر َواهُ َعـ ْ
بُ ،كلِّ ِه ـ ْم َعـ ْ
ـن
وأَبــي ُك َر ْي ـ ٍ
اويَ ـةَ؛ فَظَا ِه ـ ُر هَ ـ ِذ ِه ْال ِعبَــا َر ِة تَ ْقت ِ
ـن أَبِــي ُم َع ِ
هَـؤُال ِء الثَّالثَـ ِة َعـ ْ
اإل ْسـنَا ِد الَّـ ِذي َســاقَهُ أَبُــو نُ َع ْيـ ٍـم.
اويَـةَ بِ ِ
ـن أَبِــي ُم َع ِ
ـو َذلِ ـكَ ،إِ َذا أَ ْخ ـ َر َج ْال َح ِديـ َ
ـث
ـع ِكتَابِ ـ ِهْ :ال ُم ْس ـت َْخ َر ُج َعلَــى نَحْ ـ ِ
َويُ َؤيِّـ ُد َذلِ ـكَ :اصْ ِطال ُح ـهُ فِــي َج ِميـ ِ
ْخ الَّـ ِذي اتَّفَـ َّ
ق إِ ْسـنَا ُدهُ َوإِ ْسـنَا ُد ُم ْسـلِ ٍم فِيـ ِه ،ثُـ َّم
َعلَــى ْال ُم َوافَقَـ ِة أَ ِو ْالبَ َدلِيَّـ ِة ،يَ ْنتَ ِهــي بِ ِ
اإل ْسـنَا ِد إِلَــى ال َّشـي ِ
ْ
ْ
ْ
ـح ُم ْسـلِ ٍم ِمــنَ الــرُّ َوا ِة َع ْنـهُ،
ـخ َ
ص ِحيـ ِ
ي ُِحيـ ُل َعلَــى البَاقِــي؛ َو َعلَــى هَـ َذا ،فَلَ َعـ َّل ال َخلَـ َل ال َواقِـ َع فِــي نُ َسـ ِ
َويَ ْبــرأُ هُـ َو ِحينَئِـ ٍذ ِمــنَ ْال َو ْهـ ِـم.
ـوي َذلِ ـكَ :أَ َّن ال َّدا َرقُ ْ
اب أَنَّـهُ ِمـ ْ
ـل بِــأ َ َّن ال َّ
ـن ُم ْس ـنَ ِد أَبِــي َس ـ ِعي ٍد،
َويُقَـ ِّ
ص ـ َو َ
طنِ ـ َّ
ي قَ ـ ْد َج ـ َز َم فِــي ْال ِعلَـ ِ
اإل ْس ـنَا ِدَ ،وال لِ َكــوْ ِن ُم ْس ـلِ ٍم َو ِه ـ َم فِيــه؛ فَالظَّا ِه ـرُ :أَنَ ْال َو ْه ـ َم
َولَ ـ ْم يَتَ َع ـرَّضْ فِــي ِكتَــا ِ
ـع لِهَ ـ َذا ِ
ب التَّتَبُّـ ِ
ِم َّمـ ْ
ـن ُدونَ ُم ْسـلِ ٍم»اهـ.
ثــم اعتــذر الحافــظ عــن وقــوع هــذا الوهــم  -ســوا ًء أكان مــن مســلم أو ممــن بعــده  -؛ فقــال:
ق ْالقَلَ ـ ُم ِمـ ْ
ـح لَ َّمــا َكانَ َكثِي ـ َر ال ِّر َوايَ ـ ِة َعـ ْ
ـن
ـن أَبِــي هُ َر ْي ـ َرةَ َوأَبِــي َس ـ ِعي ٍد َج ِمي ًعــاَ ،س ـبَ َ
«ألَ َّن أَبَــا َ
صالِـ ٍ
ـف ،أَوْ ِم َّمـ ْ
ـن بَ ْع َدهُ»اهـــ.
ـر ،إِ َّمــا ِمــنَ ْال ُم َؤلِّـ ِ
أَ َح ِد ِه َمــا إِلَــى اآل َخـ ِ
والخالصة:
الحديــث صحيــح مــن روايــة أبــي ســعيد الخــدري  وقــد أخرجهــا مســلم ،والتعقــب متعلــق
بجعلــه مــن مســند أبــي هريــرة  وهــو تعقــب صحيــح ،وأُجيــب بأنــه وهــم إمــا مــن مســلم أثنــاء
ـي
كتابــة الصحيــح ،أو  -وهــو الغالــب  -ممــن دون مســلم مــن رواة صحيحــه ،فهــو إبــدا ُل صحابـ ٍّ
بآخــر ،فــا إشــكال فــي إيــراده فــي الصحيــح.

((( ابن حجر:أحمد بن علي العسقالني .جزء في طرق حديث« :ال تسبوا أصحابي» ،تح :مشهور حسن.
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
الخاتمة:
ُ
توصلت من خالل هذا البحث إلى النتائج اآلتية:
•حرص الغساني على نقل كالم الدمشقي في مواضع كثيرة من كتابه الذي صنفه لبيان
األوهام الواقعة في صحيح مسلم ،حيث بلغ عدد المواضع بإحصائي ]36[:موضعاً؛ وهي:
3 / 773،845 ،843 ،818 ،813 ،792 ،791 ،786 ،782 ،780 ،778 ،777 ،
،895 ،892 ،891 ،890 ،889 ،888 ،886 ،880 ،879 ،876 ،872 ،863 ،854
.926 ،924 ،916 ،914 ،913 ،912 ،910 ،908 ،903 ،902 ،898
•تنوعت أسباب النقل عن الدمشقي إلى:
•تصويــب خطــأ وقــع أو ســقط فــي بعــض نســخ الصحيــح ،أو ترجيــح مــا جــاء فــي بعــض
نســخ الصحيــح علــى غيرهــا ،وبلغــت بإحصائــي ]16[:موضعـاً ،وهــي:
3 / 786،895 ،892 ،890 ،880 ،879 ،876 ،872 ،854 ،843 ،814 ،791 ،
.926 ،924 ،914 ،912
•ذكــر تخريــج أبــي مســعود ألحاديــث مــن صحيــح مســلم فــي كتابــه :أطــراف الصحيحيــن،
وبلغــت بإحصائــي ]22[:موضعـاً ،وهي:
3 / 773،890 ،889 ،886 ،880 ،879 ،876 ،872 ،854 ،845 ،843 ،786 ،
.926 ،924 ،914 ،912 ،910 ،903 ،902 ،898 ،895 ،892
•أحيانــا ً يقــوم الغســاني بنقــل فوائــد متعلقــة بالرجــال مــن كتــاب أطــراف الصحيحيــن
للدمشــقي ،كتعييــن راو أو ذكــر نســبته وغيــر ذلــك ،وقــد بلغــت هــذه المواضــع بحســب
إحصائــي لهــا ]11[:موضعــاً ،وهــي:
3 / 780.924 ،916 ،914 ،912 ،910 ،908 ،888 ،818 ،814 ،792 ،
ُ
ُ
وذكــرت كالم العلمــاء علــى كلِّ تعقــب علــى
ســبرت تعقبــات أبــي مســعود الدمشــقي،
•
ُ
وأجبــت عنهــا ،فبلــغ مجمــوع عــدد التعقبــات التــي صــرّح فيهــا أبــو مســعود
حــدة،
بالتعقــب علــى صحيــح مســلم مــن خــال كتــاب تقييــد المهمــل للغســاني ]11[:موضعــاً.
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
وبتحليلها يتبيَّنُ اآلتي:
•أقسام التعقبات باعتبار نوع التعقب:
1 .اإلعالل بالمخالفة والشذوذ.]7[ ،]2[ ،]1[:
2 .إسقاط را ٍو من السند]3[:
3 .الخطأ في تعيين راو]4[:
4 .الخطأ بإسقاط را ٍو.]5[:
5 .إسقاط خطأ في نسبة را ٍو من اإلسناد.]6[:
6 .اإلعالل باالنقطاع.]8[:
7 .اإليهام بالخطأ في رواية أحد طرق الحديث.]10[:
8 .جعل حديث صحابي من مسند صحابي آخر.]11[:
9 .اإلعالل بتفرد أحد رواته.]9[:
•أقسام التعقبات باعتبار الصواب والخطأ:
1 .أصاب أبو مسعود في  10من التعقبات.
جيب عن صنيع مسلم فيها جميعا ً  -وهلل الحمد  -؛ كما هو مبي ٌّن في ثنايا البحث.
وقد أُ َ
وجانب أبا مسعو ٍد الصوابُ في أحدها ،وهو الرقم.]9[:
2 .
َ
•أقسام التعقبات من حيث موضعُها:
•التعقبات متعلقة كلها بالسند ال بالمتن.
•التعقبات متعلقة ببعض األسانيد التي أوردها مسلم ،ومتونها ثابتة في نفس الصحيح.
ـع التعقبــات ،فــا
•أمكــن اإلجابــة عــن مســلم والدفــاع عــن صنيعــه واالعتــذار لــه فــي جميـ ِ
ـن فيــه.
يمكــنُ أن تُتَّخـ َذ ســبيالً للطَّعـ ِ
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عبدالله منصور محمد ّ /عواد الخلف ( ) 674-634
قائمة المصادر والمراجع:
1 .ابـن بشـكوال :أبـو القاسـم خلـف بـن عبدالملـك ،الصلـة في تاريـخ أئمة األندلـس ،تح :د .بشـار عـواد ،دار الغرب
اإلسلامي  -بيـروت ،ط 2010 ،1م.
2 .الجوهـري :أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الفارابـي ،الصحـاح ،تـح :أحمـد عبدالغفـور ،دار العلـم للمالييـن -
بيـروت ،ط :الرابعـة1407 ،هــ 1987 -م.
3 .ابـن حبـان :أبـو حاتـم محمـد بـن أحمـد البسـتي ،الصحيـح ،بترتيـب :ابـن بلبان الفارسـي ،تـح :شـعيب األرنؤوط،
مؤسسـة الرسـالة  -بيـروت ،ط 1408 ،1هــ 1988 -م.
ناني ،فتح الباري بشـرح صحيح البخـاري ،ترقيم:
4 .ابـن حجـر العسـقالني :أبـو الفضـل أحمد بن محمد بـن علي ال ِك ُّ
محمـد فـؤاد عبدالباقـي ،تح :محب الدين الخطيـب ،دار المعرفة  -بيروت1379 ،هـ.
5 .تغليق التعليق ،تح :سعيد عبدالرحمن القزقي ،المكتب اإلسالمي  -بيروت ،األردن ،ط 1405 ،1هـ.
6 .تقريب التهذيب ،تح :عادل مزيد ،مؤسسة الرسالة  -بيروت1420 ،هـ 1999 /م.
7 .جزء في طرق حديث« :ال تسبوا أصحابي» ،تح :مشهور حسن ،دار عمار  -األردن1408 ،هـ1988 ،م.
8 .ابـن طاهـر المقدسـي :أبـو الفضـل محمـد بـن طاهـر ابـن القيسـراني ،أطـراف الغرائـب واألفـراد ،تـح :جابـر
السـريِّع ،دار التدمريـة  -الريـاض ،ط 2007 ،1م.
9 .أبـوداود :سـليمان بـن األشـعث السجسـتاني ،السـنن ،تـح :محمـد عوامـة ،دار القبلة  -جـدة ،ط :األولـى1419 ،هـ
1998 /م.
	10.أبـو عوانـة :يعقـوب بـن إسـحاق اإلسـفرائيني ،المسـند الصحيـح المخـرج علـى صحيـح مسـلم ،تنسـيق فريـق من
الباحثيـن بكليـة الحديـث بالجامعـة اإلسلامية  -المدينـة ،ط األولى1435:هــ 2015 /م.
	11.ابـن فـارس :أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا الـرازي ،معجـم مقاييـس اللغـة ،تـح :عبـد السلام محمـد هـارون ،دار
الفكـر1399 ،هــ 1979 -م.
	12.ابـن منـده :أبـو عبـدهللا محمـد بـن إسـحاق العبـدي ،اإليمـان ،تـح :د .علـي فقيهي ،مؤسسـة الرسـالة  -بيـروت ،ط
1406 ،2هـ.
	13.ابـن المنـذر :أبـو بكـر محمـد بـن إبراهيـم النيسـابوري ،األوسـط مـن السـنن واإلجماع واالختلاف ،تـح :محققين
بـدار الفلاح ،ط 1430 ،1هــ 2009 -م.
	14.ابـن منظـور :محمـد بـن مكـرم بـن علـى ،أبـو الفضـل جمـال الديـن األنصـاري اإلفريقـي ،لسـان العـرب ،تـح:
اليازجـي وجماعـة مـن اللغوييـن ،دار صـادر  -بيـروت ،ط  1414 - 3هــ.
	15.أبـو نعيـم :أحمـد بـن عبـدهللا بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران األصبهانـي ،المسـند المسـتخرج علـى
صحيـح اإلمـام مسـلم ،تـح :محمـد حسـن الشـافعي ،دار الكتـب العلميـة  -بيـروت  -لبنـان ،ط 1417 ،1هــ 1996 -م.
	16.أحمد بن حنبل :أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي:
•المسند ،تح :مجموعة بإشراف شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط 1421 ،1هـ 2001 -م.
•العلـل ومعرفـة الرجـال :روايـة ابنـه عبـدهللا ،تـح :د .وصـي هللا عبـاس ،دار الخانـي  -الريـاض ،ط ،2
1422هــ 2001 /م.
	17.أحمـد بـن سـعد آل غـرم الغامـدي ،أحاديـث أبـي إسـحاق السـبيعي فـي الكتـب السـتة والمسـند ،رسـالة ماجسـتير
مقدمـة لجامعـة ام القـرى  -مكـة1416 ،هــ1995 ،م.
	18.الترمـذي :أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـوْ رة ،الجامـع الكبيـر ،تـح :د .بشـار عـواد ،دار الغرب اإلسلامي
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تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب ّ
عيل َ
الغ ّساين
جمع ،ودر ٌ
ٌ
وتحليل ( ) 674-634
اسة،
َ
الج ّياينٌ :
 بيـروت1998 ،م.	19.الحميـدي :أبـو بكـر عبـدهللا بـن الزبيـر األسـدي ،مسـند الحميـدي ،تح :حسـن سـليم أسـد ،دار السـقا  -دمشـق ،ط
1996 ،1م.
	20.الخطيـب البغـدادي :أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت ،تاريـخ دار السلام ،تـح :د .بشـار عـواد ،دار الغـرب
اإلسلامي  -بيـروت ،ط 1422 ،1هــ 2002 -م.
	21.الدارقطنـي :أبـو الحسـن علـي بـن عمـر ،العلـل ،تـح :محفـوظ الرحمـن زيـن هللا السـلفي ،دار طيبـة  -الريـاض،
ط :األولـى 1405هــ 1985 -م ،وتـح :محمـد بـن صالـح الدباسـي ،دار ابـن الجـوزي  -الدمـام ،ط 1427 ،1هــ.
	22.الذهبـي :شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بن قايمـاز ،تذكـرة الحفاظ ،تـح :الشـيخ عبدالرحمـن المعلمي،
تصويـر :دار احيـاء التـراث العربـي  -بيروت.
	23.سير أعالم النبالء ،تح :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط  1405 ،3هـ 1985 /م.
	24.الـرازي :أبـو عبـدهللا محمـد بـن أبـي بكـر ،مختـار الصحـاح ،تـح :يوسـف الشـيخ محمـد ،المكتبـة العصريـة -
بيـروت ،ط 1420 ،5هــ 1999 /م.
	25.الرشـيد العطـار :يحيـى بـن علـي بـن عبـدهللا ،أبـو الحسـين ،تح :صلاح الدين محمـد أحمد بلال ،مكتبة الرشـد -
الريـاض ،ط 1421 ،1هــ 2000 /م.
	26.السـخاوي :شـمس الديـن محمـد بـن عبدالرحمـن ،الجواهـر والـدرر فـي ترجمـة ابـن حجر ،تـح :إبراهيـم باجس،
دار ابـن حـزم  -بيـروت ،ط 1419 ،1هــ.
	27.السـراج :أبـو العبـاس محمـد بن إسـحاق بن إبراهيم النيسـابوري ،المسـند ،تح :إرشـاد الحق األثـري ،دارة العلوم
األثريـة ،فيصـل آباد  -باكسـتان ،ط1423:هـ 2003 /م.
	28.الطوالبـة :د .محمـد عبدالرحمـن ،نشـأة فـن األطـراف وتطـوره ،منشـور علـى الشـبكة ،موقـع الجمعية السـعودية
للسـنة النبويـة وعلومها.
	29.عبدالرحمـن مشـاقبة ،وعبـد الكريـم الوريـكات ،تعقبـات ابن حجـر في اإلصابة علـى ابن عبد البر في االسـتيعاب
فـي إثبـات الصحبـة أو نفيهـا ،مجلة :دراسـات في علوم الشـريعة والقانـون ،الصادرة عن :عمـادة البحث العلمي،
الجامعـة األردنية  -األردن ،المجلد ،35:العدد 1لسـنة2008م.
	30.العباد :عبدالمحسن بن حمد البدر ،مجموع كتبه ورسائله ،دار التوحيد  -الرياض1428 ،هـ.
	31.عيـاض :عيـاض بـن موسـى اليحصبـي ،إكمـال المعلم بفوائد مسـلم ،تح :د .يحيى إسـماعيل ،دار الوفـاء  -مصر،
ط 1426 ، 3هـ 2005 /م.
	32.الغسـاني :الحسـين بـن محمـد ،أبـو علي ،تقييـد المهمل وتمييز المشـكل ،تح :علـي العمران ومحمد عزير شـمس،
دار عالـم الفوائـد  -مكة ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م.
	33.المدخلـي :د .ربيـع بـن هـادي ،بيـن اإلماميـن مسـلم والدارقطنـي ،مكتبـة الرشـد  -الريـاض ،ط 1420 ،1هــ /
2000م.
	34.المزي :جمال الدين أبو الحجاج ،يوسف بن عبدالرحمن:
•تهذيب الكمال ،تح :د .بشار عواد ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط 1422 ،1هـ 2002 /م.
•تحفـة األشـراف بمعرفـة األطـراف ،ومعـه :النكـت الظـراف علـى األطـراف البـن حجـر ،تـح :عبدالصمد
شـرف الديـن ،الـدار القيمـة  -بومباي/الهنـد ،ط 1403 ،2هــ 1983 /م.
	35.مسـلم :أبو الحسـين مسـلم بن الحجاج القشـيري النيسـابوري ،المسـند الصحيح ،عناية :محمد زهير الناصر ،دار
المنهاج وطـوق النجاة ،ط1433 :هـ2013 ،م.

670

ديسمرب 2020م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  17العدد 2

) 674-634 (  ّعواد الخلف/ عبدالله منصور محمد
 رسـالة مقدمـة، تعقبـات الكشـميري فـي فيـض البـاري علـى ابـن حجـر فـي فتـح البـاري،ناصـر سـيف العـزري36.	
.م2008 ، الجامعـة األردنيـة-  بكليـة الدراسـات العليـا،للماجسـتير
-  مكتـب المطبوعـات اإلسلامية، عبدالفتـاح أبـو غـدة: تـح، السـنن، أبـو عبدالرحمـن أحمـد بـن شـعيب:النسـائي37.	
.م1986 - 1406 ،2  ط،حلـب
 بـدون اسـم، المنهـاج بشـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف:النـووي38.	
.هــ1392 ،2  ط، بيـروت-  دار إحيـاء التـراث العربـي،المحقـق
Transliteration Arabic References:

:الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

Ibn Bishkuwal: Abu Alqassim Khalaf bin Abdelmalik, alsilah fi tarikh ‘a’emmat
al’andalus, tahqeeq: Dr. Bashshar Awwad, dar algharb al’islamy - Bairout, t, 1, 2010 m.

2.

Aljuhary: Abu Nasr Isma’el bin Hammad Alfaraby, alsihah, tahqeeq: Ahmad
Abdulghafour, dar al’elm lilmalayeen - Bairout, t,1, 1407 h - 1987 m.

3.

Ibn Hibban: Abu Hatim Muhammad bin Ahmad Albasty, alsaheeh, bitarteeb: Ibn
Bulban Alfarisy, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’uot, mu’assasat Alrisalah - Bairout, t, 1,
1408 h - 1988 m.

4.

Ibn Hajar Al’asqalany: Abu Alfadl Ahmad bin Muhammad bin Aly Alkinany, fathu
albaary bisharh sahih Albukhary, tarqeem: Muhammad Fu’ad Abdulbaqy, tahqeeq:
Muhibbud - deen Alkhateeb, dar alm’arifah - Bairout, 1379 h.

5.

taghleeq alt’aleeq. tahqeeq: Saeid Abdulrahman Alkazaky, almaktab al’islamy Bairout, Al’urdun, t, 1 1405 h.

6.

taqreeb altahdheeb, tahqeeq Adil Miziad, mu’assasat alrisaalah - Bairout, 1420 h /
1999 m.

7.

juz’ fi turuq hadeeth: “la tasubbuo ‘ashaaby” tahqeeq: Mashhour Hassan, dar Ammar
- Al’urdun, 1408 h, 1988 m.

8.

Ibn Tahir Almaqdisy: Abu Alfadl Muhammad bin Tahir bin Alqaisarani , ‘atraf
alghareeb wa’afrad, tahqeeq: Jabir Alsiraiy’e , dar altadmuriah - Alriyaad, t, 1, 2007.

9.

Abu Dawoud: Sulaiman bin Al’ash’ath Alsijistaniy, alsunan, tahqeeq: Muhammad
Awwamah, dar alqiblah - Jiddah, t, 1, 1419 h / 1998 m.

10. Abu Awanah: Y’aqoub bin Ishaq Al’isfaraneny, almusnad Alsaheeh almukharraj
‘alaa sahih Muslim, tanseeq fareeq min albahitheen bikulliat alhadeeth bi aljami’ah
al’islamiah - Almadinah Almunawarah, t, 1: 1435 h/ 2015 m.
11. Ibn Faris: Ahmad bin Faris bin Zakariaa Alrazy, m’ujam maqayes allughah, tahqeeq:
Abdulsalam Muhammad Haroun , dar alfikr, 1399 h - 1979 m.
12. Ibn Mandah: Abu Abd Allah Muhammad bin Ishaq Al’abdy, al’iman, tahqeeq: Dr. Aly
Faqihy, mu’assasat alrisaalah - Bairout, t,2, 1406 h.
13. Ibn Almundhir: Abu Bakr Muhammad bin Ibraheem Alnaisaboury, Alawsat min alsunan
wal’ijma’e walikhtilaf tahqeeq: muhaqqiqeen bidar Alfalah, t, 1, 1430 h - 2009 m.
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ّ تعقبات أيب مسعود الدمشقي عىل صحيح مسلم من خالل كتاب تقييد املهمل ومتييز املشكل أليب
َ عيل
الغ ّساين
ٌ  ودر،جمع
ٌ
) 674-634 ( وتحليل
،اسة
َ
ٌ :الج ّياين
14. Ibn Manthour, Muhammad bin Makram bin Aly, Abu Alfadl Jamalud - deen Al’ansary
Al’afreeqy, lisan al’arab, tahqeeq: Alyaazijy wa jama’ah min allughawyeen, dar sadir
- Bairout, t ,3, 1414. h.
15. Abu Nu’aim: Ahmad bin Abd Allah bin Ahmad bin Ishaq bin Mussaa bin Mahran
Al’asbahany, almusnad almustakhraj ‘alaa sahih al’imam Muslim, tahqeeq:
Muhammad Hassan Alshafi’ey dar alkutub al’ilmiah - Bairout - Lubnan. T, 1, 1417
h - 1996 m.
16. Ahmad bin Hanbal: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Alshaibany Almurwazy:
•	 almusnad, tahqeeq majmu’ah bi’ishraf: Shu’aib al’arnaout, mu’assasat alrisaalah
- Bairout, t, 1, 1421 h - 2001m.
•	 Al’elal wa m’arifat alrijaal: riwayat ibnih Abd Allah, th. Wasiy Allah Abbas, dar
alkhany - Alriyaad, t,2, 1422 h / 2001 m.
17. Ahmad bin S’aed Aal Ghurm Alghamidy, ‘ahadeeth Abi Ishaq Alsabi’ey fi alkutub
alsittah walmusnad, risalat majsteer muqaddamah li jami’at Umm Alquraa - Makkah
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Abu Mas’ud Al - Dimashki’s Supplement on Imam
Muslim’s Authentic Hadith Book: An Analytical Study
of Al - Jayyani’s Book
Abdullah Mansour Mohamed
Awad Alkhalaf
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E.

Abstract:
The research has explored a book entitled “Taqyeed al - muhmal wa
Tamyeez al - mushkil”, by Abu Ali Al - ghassani al - Jayyani, in order to
collect Abu Mas’ud al - Dimashki’s supplement “Mustadrak” on Imam
Muslim authentic book of hadith. The research not only put together those
vital and precious hadiths, but rather comprehensively studied each hadith
and provided the point of view of hadith scholars regarding those prophetic
traditions. The research was conducted using the inductive and analytical
approach. Findings of the research include that it is not valid to criticize
the authentic book of hadith of Imam Muslim via these collections and
supplements.
Keywords: Supplement on Imam Muslim Authentic Book of Hadith,
Toyed Al - muhmal wa Tamyeez Al - mushkil, Al - Jayyani, Abu Mas’ud
Al - Dimashki.
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