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 ملّخص ال�حث:  

یهدف ال�حث لق�اس شرط اإلمام الترمذّي في الّرواة اّلذین أخرج لهم عن الّزهري،  ودراسة ��فّ�ة إخراج الترمذي  

 ومقارنة هذه الدراسة مع �الم الحازمي وابن رجب وَمن وافقهما في شرط الترمذي.ألصحاب الّزهري،  

جامع  في  الّزهري  تالمیذ  بتتّ�ع  والّتحلیلي،  االستقرائي  المنهج  ال�احثان  سلك  ال�حث  لهدف  الوصول  وألجل 

أنفِسهم أو الحكم على  الّترمذي، والكشف عن منهِجه في طر�قة إخراجه لحدیثهم من خالل أحكامه على تالمیذ الّزهري  

 أحادیثهم والّنظر في س�اق الّروا�ة هل �ان لإلعالل أو لغیر ذلك.

 وخُلص ال�حث إلى عّدة نتائج، أهّمها:  

 أّن جّل أحادیث الّترمذي عن الّزهري إّنما هي من طر�ق أصحاب الّط�قة األولى. -

روایِته عنه �ْخرُجه عن شرطه في الّزهري، و�خراج الّترمذّي  ب�اُن الّترمذيِّ ضعَف الّراوي في الّزهري أو إعالُل  -

 ألصحاب الط�قة  الّرا�عة إّنما هو على هذا الّنحو غال�ا، فإطالق الحازمي أّن الّط�قة الرا�عة هم شرط الترمذي ل�س بدقیق.

الّط�قة    - في  المصنَّفین  الّزهري  من أصحاب  والمترو�ین  المجهولین  ل�عض  الّترمذّي  ب�ان �خّرج  مع  الخامسة 

 حالهم وغلط حدیثهم، ومفهوم �الم ابن رجب أّن الترمذي ال �خّرج ألصحاب الط�قة الخامسة. 

 .شرط، اإلمام الترمذي، الجامع، أصحاب الزهري  الكلمات الّداّلة:

 5/9/2022تار�خ االستالم:

 11/2022/ 9تار�خ القبول:
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ABSTRACT  

The research aims to measure the condition of Imam Al-Tirmithiabout the narrators 

whom he documented on the authority of Al-Zuhri and investigate how Al-

Tirmithidocumentedthe companions of Al-Zuhri from the fourth and fifth classes and 

compare this study with the sayings ofAl-Hazmi, Ibn Rajab and those who agreed with them 

regardingthe condition stipulated by Al-Tirmithi. 

 
In order to attain the aim of research, the researchers followed the inductive and 

analytical method by pursuing the students of Al-Zuhri in the collection of traditions of Al-

Tirmithiand disclose his method about the way to document their narration of traditions 

through his judgments on the students of Al-Zuhri themselves as well as to demonstrate 

judgments on their narration of traditions and looking into the context of narration whether 

it was for judging that there is a hidden reason in the tradition’s chain of transmission, or its 

text that undermines its authenticity or otherwise. 
The research concluded number of findings, major of which are as follows: 

- Most of traditions of Al-Tirmithi on the authority of Al-Zuhri are narrated from the 

companions of first class. 
- The explanation of Al-Tirmithi about the doubtful narrator of tradition on the 

authority of Al-Zuhri or there is a hidden reason in the tradition’s chain of transmission, or 

its text that undermines its authenticityexcludes his condition in terms of Al-Zuhri narration  

and the exclusion of Al-Tirmithi of the companions of fourth class is often in this way. The 

statement of Al-Hazmi that the fourth class is the condition stipulated by Al-Tirmithi is not 

accurate.  

- Al-Tirmithi documents some unknown and disregarded narrators of Al-Zuhri 

companions who are classified in the fifth class and explanation of their condition and 

erroneous narration of Prophetic tradition. It is understood from the saying of Ibn Rajab that 

Al-Tirmithi does not document the companions of fifth class.  
Keywords: Condition, Imam Al-Tirmithi, Collection of traditions, Companions of Al-

Zuhri. 

 مقدمة 

قال الخل�فة  اإلمام الّزهري رحمه هللا ِمن الذین تدور علیهم أسانید األحادیث، وهو  أكثر المحّدثین روا�ة، حتى  

لوال ابن شهاب لضاعت وقال سعید بن عبدالرحمن الجمحي:" عمر بن عبد العز�ز:"إنه لم یبق أحد أعلم �سّنة ماض�ة منه"،

وقد تفّرد الزهري �شیوخ لم   ، وقال أبو داود السجستاني:"حدیثه ألفان ومائتا حدیث، الّنصف منها مسند"،أش�اء من الّسنن"
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حین "أن النبي صلى یرِو عنهم أحد غیره، وتفّرد أ�ًضا �أحادیث لم ُترو إال من طر�قه، �حدیث أنس  بن مالك في الّصح�

محّل نظرهم أ�ًضا، من حیث    -�اعت�اره من المكثر�ن-، والّرواة عن الزهري  1هللا عل�ه وسلم دخل مّكة وعلى رأسه المغفر" 

ح�ة، و�ان من آثار هذا  المقارنة بین مروّ�اتهم عنه �م�ا وَ�ْ�ًفا، وقد ُقّسموا إلى ط�قات من حیث درجة الّض�ط ومّدة الصُّ

في الّتقس�م   لهم  خّرجوا  َمن  على  الّزهري  تالمیذ  ط�قات  �ق�اس  وذلك  الّسّتة،  الكتب  أصحاب  وشرط  منهج  عن  الكشف 

 كتبهم. 

قیل:   حتى  اإلسالم،  ودواو�ن  الّسّنة  �تب  أعظم  من  ال�خاري  والّترمذي  (كتاب  من  أنفع  الترمذي)  (جامع     "

الم، و (الجامع) �صل إلى فائدته �ل أحد"، غیر أن الترمذي ومسلم) ، ألّنهما ال �قف على الفائدة منهما إال المت�ّحر الع

نزلت رتبته عن الصح�حین ألنه لم �جّرده للصح�ح فحسب، فهو " على أر�عة أقسام: قسم مقطوع �صحته، وقسم على 

 .2شرط أبي داود والنسائي، وقسم أخرجه للّضّد�ة ، وأ�ان عن عّلته، وقسم را�ع عمل �ه �عض الفقهاء" 

أ�ان �عُض العلماء عن شرط هذا الكتاب �ق�اسه على الّط�قة التي أخرج لها عن الّزهري، وتوّصلوا إلى أّن  وقد  

، فأردنا ب�ان هذه المسألة والّتحقق منها �الّدراسة 3شرط الّترمذّي في حدیث الزُّهرّي دون شرط الّش�خین �ط�قة أو ط�قتین

 ، ل�كون الكالم عن شرطه فیهم مشفوعا �الّدلیل والبرهان.  العملّ�ّة ألصحاب الّزهرّي في جامع الترمذيّ 

 مشكلة الّدراسة:

 بناًء على ما تقّدم، �انت األسئلة التي ُ�ِحثت في هذه الّدراسة: 

  ما شرط الّترمذي في "جامعه" ف�من �خّرج لهم من تالمیذ الزهري؟

 ي؟وما مكانة �تاب الّترمذي في الكتب الّسّتة في إخراج أحادیث الزهر 

 أهداف ال�حث:

 

ت: جمموعة من احملققني إبشراف شعيب األر�ؤوط،   سري أعالم النبالء،  هـ)،748عثمان(مشس الدين حممد بن أمحد بن  ينظر: الذهيب،    1
 .5/326 م،1985هـ /  1405مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، 

هـ)، تنظر ترمجته يف سري أعالم 481وقائل العبارة األوىل هو أبو إمساعيل اهلروي شيخ اإلسالم (  13/277الذهيب، سري أعالم النبالء  2
هـ وترجم له ابن العماد 574، والذي قّسم أحاديث الرتمذي ألربعة أقسام هو أبو نصر عبدالرحيم بن عبداخلالق اليوسفي مات مبكة  18/503ءالنبال

 .4/248احلنبلي يف شذرات الذهب 

هو حسب ما مرّة  )297(، ويف جامع الرتمذي مرة )890(، ويف صحيح مسلم مرة )1253(البخاري ذُكر الّزهري يف روا�ت صحيح  3
 .ملتابعات كما يف الصحيحنيا عناية بذكروقلة حديث الزهري عند الرتمذي ألنه ليس فيه تكرار أو ، يف فهارس طبعة دار التأصيل هلذه الكتب
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المقارنة بین ما حكاه الحازمي وابن رجب وّمن وافقهم عن شرط الّترمذي في أصحاب الّزهري والواقع العملي في   -1

 مروّ�اتهم في الّسنن.

 ب�ان منزلة جامع الترمذي في الكتب السّتة.  -2

 أهمّ�ة ال�حث: 

 �كشُف عن شرط الّترمذي في تالمیذ الّزهري.-1

 إخراج الترمذي عن الّرواة المتكّلم فیهم من أصحاب الّزهري.یبّین ��ف�ة   -2

 �ظهر دّقة األئمة وعلمهم الواسع في انتقاء المروّ�ات.  -3

الّرواة الذین �خرج لهم الترمذي عن الزهري في جامعه، على أّي صفة �ان إخراجه لهم، سواء أكان حدود ال�حث:

 حدیًثا مرفوًعا أم أثًرا، صح�ًحا أو ضع�ًفا. 

 لّدراسات الّسا�قة:ا

"، رسالة ماجستیر لل�احث فاروق ال�حر�ني،  "ط�قات الّرواة عن اإلمام الّزهري مّمن له روا�ة في الكتب الّسّتة -1

 .-رحمه هللا–ه، �إشراف الش�خ حّماد األنصاري 1411نوقشت في الجامعة اإلسالم�ة �المدینة المنورة، عام  

ا في تصن�فها جلَّ أصحاب الّزهري الذین لهم روا�ات عنه في أحد الكتب الّسّتة، وفي نقل األقوال    وهي ممّیزة جد�

المتعّلقة بدرجتهم عموًما وفي الّزهري خاّصة، لكّنها متعّلقة في الّرواة أنفِسهم منفصلة عن ب�ان من �انت لهم عن الزهري 

ته دراسة �عض أصحاب الزهري في الكتب  روا�ة في الكتب السّتة، وعن ب�ان الّصفة التي أخرجوا له بها، �ما أّنه قد فا

 السّتة، �ـ:َعْزرة بن ثابت، و�ونس بن سل�م، وأبي �شر، وهم مَمن ُضّمنوا في هذا ال�حث.

الّط�قات -2 في  ال�خاري  شرط  مجلة ق�اس  نشرته  القضاة،  أ.د.أمین  و  القضاة،  أ.د.شرف  بین  مشترك  �حث   ،"

 م.1994)،  5)، ع(21دراسات، الجامعة األردن�ة، م (

المكثر�ن،    الّرواة  بدراسة إحصائّ�ة محضة ألصحاب خمسة من  ال�خاري في "صح�حه"  قاسا شرط اإلمام  وقد 

 أحدهم اإلمام الزهري. 

الصح�ح -3 الجامع  الزهري في  لمروّ�ات  انتقائه  ال�خاري في  اإلمام  المجلة منهج  نشرته  الع�ادي،  أ.د.ز�اد  لـ    ،"

 م.2010)،  1()،ع37األردن�ة في الدراسات اإلسالم�ة، مج(

الزهري " -4 اإلمام  ط�قات  في  صح�حه  في  مسلم  اإلمام  شرط  الكل�ة  ق�اس  نشرته  الج�طان  راغب  د.محمد  لـ   ،"

 م.2015)،  10الجامع�ة اإلسالم�ة العالم�ة �سالنجور، ع(
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لـ أ.د. ز�اد الع�ادي، نشرته المجلة األردن�ة    ق�اس شرط اإلمام أبي داود في سننه في ط�قات اإلمام الزهري"،" -5

 م.2019هـ/1441)،  4)،ع(15في الدراسات اإلسالم�ة، مج(

ا   مختص� منها  واحد  ل�س  الّسّتة  الكتب  من  �كتاب  منها  واحد  �ّل  �ختّص  عنوانها  من  یّتضح  �ما  أ�حاث  وهي 

الّترمذي الّترمذ ،  �جامع  لهم  أخرج  الذین  الزهري  تالمیذ  �عض  أنَّ  النفراد كما  المذ�ورة  السا�قة  األ�حاث  ل�سوا ضمن  ي 

الترمذي عنهم �إخراج حدیثهم عن الّزهري: �ـ ثعل�ة بن سهیل، وز�د بن أبي أن�سة، و�سحاق بن أبي فروة، وسل�مان بن 

 . أرقم، وغیرهم

 منهجّ�ة ال�حث:

حصاء عدد حدیث �ّل واحد منهم  استعملنا في هذه الّدراسة المنهج االستقرائي وذلك: �جمع الّرواة عن الّزهري و� 

 عنه في جامع الترمذي.

واستعلمنا المنهج الّتحلیلي أ�ًضا للكشف عن منهج الّترمذّي في إخراجه أحادیث هؤالء، و��ان من لم �كن منهم 

 على شرط اإلمام الّترمذي. 

 على التفصیل اآلتي: 

الترمذي"   .1 "جامع  في  الزهري  اإلمام  تالمیذ  �فهارسأحصینا  الثان�ة    مستعینین  الط�عة  الترمذي  لجامع  التأصیل  دار 

 ) راو�ا.47فبلغوا (  م، و�رموز "تهذیب الكمال" للمّزي في ترجمة اإلمام الزهري 2012

صّنفنا �لَّ واحد منهم تحت الّط�قة التي تناس�ه من تلك الّط�قات الخمس اّلتي ذ�رها الحازمي، مع ذ�ر قول عالم أو  .2

عتماد عل�ه في وضعه في الّط�قة التي ُصّنف بها، مع ب�ان عدد حدیث �ّل واحد أكثر من علماء الحدیث �مكن اال

 منهم عن الّزهري.  

مستفیدین في ذلك من -نشیر لمن أخرج الش�خان أو أحدهما له عن الّزهري في "صح�حیهما" مع عدد حدیثه عندهم .3

األئمة في إخراج حدیث الزهري، و�ن لم نذ�ر له حدیثا  ، للمقارنة بین منهج هؤالء  -برنامج خادم الحرمین الّشر�فین

 عندهما عن الزهري فذلك �عني أنه لم �خّرجا له عن الزهري شیئا.

 بّینا صفة إخراج الّترمذي لمن أقّل الروا�ة لهم عن الّزهري، ال سّ�ما إن �انوا من أصحاب الّط�قة الّرا�عة والخامسة.     .4

 خّطة ال�حث:

 مة، ثم تمهید، وم�حثین تحت �لِّ م�حث مطل�ان، �ما یلي: یتكّون ال�حث من: مقدّ 

 الذین أخرج لهم الترمذي عنه  الم�حث األّول: الّط�قتان األول�ان من أصحاب الّزهري 
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 الّط�قة األولى: المشهورون �الحفظ واإلتقان وطول مالزمة الّزهري. المطلب األّول:

 لم تطل صحبتهم للزهري.   الّط�قة الثان�ة: أهل حفظ و�تقان المطلب الثاني: 

 الم�حث الثاني: الّط�قة الثالثة والّرا�عة والخامسة من الّرواة عن الّزهري الذین أخرج لهم الترمذي عنه. 

 الّط�قة الّثالثة والّرا�عة من الّرواة عن الزهري الذین لم ُتعرف لهم صح�ة للّزهري أو تكّلم في حفظهم.  المطلب األول:

 الّط�قة الخامسة من تالمیذ الزهري من المجهولین والمترو�ون.  المطلب الثاني: 

 تمهید

والترمذي والنسائي،  ومسلم،  (ال�خاري،  الخمسة  األئّمة  شروط  رحمة هللا  الحازمي  وّضح ذ�ر  ثم  داود)،  وأبو   ،

 فقال:   الّتفاوت بینها من حیث قّوة شرط �لِّ �تاب من هذه الكتب الخمسة �ما أخرجوه من أحادیث الزهري،

من   �ان  فمن  وتفاوت،  تلیها  التي  على  مزّ�ة  منها  ط�قة  ولكّل  خمس  ط�قات  على  الزهري  الط�قة  "أصحاب 

 �خاري.: فهو الغا�ة في الّصّحة، وهو غا�ة مقصد الاألولى

الثان�ة:  المالزمة    والط�قة  طول  و�ین  واإلتقان  الحفظ  بین  جمعت  األولى  أنَّ  غیر  العدالة  في  األولى  شار�ت 

الّثان�ة لم تالزم الزهري إال مّدة �سیرة فلم   للزهري، حتى �ان فیهم من [ُیالزمه] في السفر و�الزمه في الحضر، والّط�قة 

 الّط�قة األولى، وهم شرط مسلم.تماِرس حدیثه، و�انوا في اإلتقان دون  

جماعة لزموا الّزهري مثل أهل الّط�قة األولى، غیر أنهم لم �سلموا عن غوائل الَجْرح، فهم بین    والط�قة الثالثة: 

دِّ والقبول، وهم شرط أبي داود والّنسائي.   الرَّ

قوم شار�وا أهل الطَّ�قة الثَّالثة في الجرح والتَّعدیل وتفرَّدوا �قّلة ممارستهم لحدیث الزهري، ألّنهم   والطَّ�قة الرَّا�عة:

 لم �صاحبوا الزهري �ثیًرا، وهم شرط أبي ع�سى[الترمذي].

وفي الحق�قة شرُط الّترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛  ألّن الحدیث إذا �ان ضع�ًفا أو َمطلُعه من حدیث أهل 

�قة الّرا�عة؛ فإّنه یبین ضعفه و�نّ�ه عل�ه، ف�صیر الحدیث عنده من �اب الشواهد والمتا�عات، و�كون اعتماده على  الطّ 

 .ما صّح عند الجماعة، وعلى الجملة فكتا�ه مشتمل على هذا الفّن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود
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ن �خّرج الحدیث على األبواب أن �خّرج حدیثهم إال  نفٌر من الّضعفاء والمجهولین ال �جوز لم  والط�قة الخامسة:

 .4على سبیل االعت�ار واالستشهاد عند أبي داود فَمن دونه فأّما عند الّش�خین فال"

 ثم مّثل الحازمي على �لِّ ط�قة بذ�ر أبرز تالمیذ الزهري الذین ُأخرج لهم في الكتب الّسّتة. 

الحازمي    تنب�ه: اإلمام  هللا–تصن�ف  تلك   في  -رحمه  في  بهم  مّثل  من  أو  الّزهري  أصحاب  مق�اس  تحدید 

�عضه محّل نظر وتأّمل، إذ إّن الّراوي الذي اّتفقت �لمة الّنّقاد على تضع�ف حدیثه في الّزهري خاّصة �ـ(ُسف�ان الّط�قات،  

هل الط�قة بن حسین) �صعب أن ُ�صنَّف في ط�قة تلي اّللیث بن سعد واألوزاعي وهما من ��ار أصحاب الزهري من أ 

 الثان�ة.

، وقد ُ�عتذر 5وحصُر أصحاب الّزهري �لِّهم الّثقِة منهم والمجروِح في خمس ط�قات �جعل دائرة الّط�قة واسعة جّدا

ف�َمن  الخمسة  الكتب  بین  الفروق  ب�ان  وهو  الّتقس�م،  هذا  من  مقصده  �اعت�ار  فقط  ط�قات  لخمس  أنه صّنفهم  للحازمي 

الّزهري  أصحاب  من  له  المجهولین أخرجوا  جعل  الّتقس�م  هذا  عدد  في  الحازمي  تا�ع  الذي  رجب  ابَن  أّن  هذا  یؤّ�د   ،

 .6والمترو�ین في ط�قة واحدة، مع أن المجهولین والمترو�ین عند علماء الجرح والّتعدیل ل�سوا ط�قًة واحدةً 

ع الترمذي، ول�س في  ولشهرة تصن�ف الحازمي لط�قات الّزهري، ولكون دراستنا هي إبراز شرط الّزهري في جام

 .ألصحاب الّزهري، �هللا الهادي  -رحمه هللا-مناقشة مناهج العلماء في تقس�م ط�قات الرواة، تِ�ْعنا تصن�ف الحازمي  

 الم�حث األّول: الّط�قتان األول�ان من أصحاب الّزهري الذین أخرج لهم الّترمذي عنه

 إلتقان وطول مالزمة الّزهري:المطلب األّول: الّط�قة األولى: المشهورون �الحفظ وا

 هـ).183إبراه�م بن سعد بن إبراه�م الّزهري، المدني نز�ل �غداد (-1

 

أبو بكر حممد بن موسى (  4 املتميز، يف املدينة 584احلازمي،  الناشر  البيضاين، طبعة  هـ)، شروط األئمة اخلمسة، ت: حممد الصومعي 
، وابن حجر، هدى الساري  614، وهذا التصنيف ذكر ابن رجب يف شرح علل الرتمذي ص155-153م، ص  2016-هـ1438،  1املنورة، ط  

 . 9ص 

  هم الّدقة واإلفادة، وقد قّسم النسائيُّ أصحاب الزهري الثقاِت خاّصة من  اينتُج عنه  فإنه   بقات الرواة عن املكثرينطللتقسيم  ا  كثرةخبالف    5
إكمال هتذيب الكمال، ت: عادل بن حممد، وأسامة بن إبراهيم،    ، ينظر:مغلطايإىل سّت طبقات يف رسالة لعلها مفقودة، اقتبس منها عالء الدين  

 .  9/4م، 2001-هـ 1422، 1مكتبة الفاروق احلديثة، ط

 .9ابن حجر، هدى الساري ص  ذكر الّتصنيف أيضا ، و 614ابن رجب يف شرح علل الرتمذي ص 6
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  7قال ابن عدي: "وإلبراه�م بن سعد أحادیث صالحة مستق�مة عن الّزهري وعن غیره...، وهو من ثقات المسلمین"

 .8"و�براه�م بن سعد صح�ح الّروا�ة عن الزهري"  قال الجوزجاني:

حدیثا، والترمذي في"الجامع" أر�عة   أحادیث متعّلقة  34، ومسلم  9موضًعا60أخرج ال�خاري له عن الّزهري في

 .10�جمع القرآن ونسخه، صّرح �صّحة اثنین منها

��سان بن  بواسطة صالح  الّزهري  عن  یرو�ها  �ثیرة  أحادیث  سمع  11له  ألنه  ففاَته  ،  وهو صغیر،  الّزهري  من 

 .12سماعها منه

ر بها قّلة إخراج الترمذي ل�عض تالمیذ الزهري رغم أنهم من المتقنین لحدیث الّزهري   ومن األمور التي قد ُ�َفسَّ

استغناؤه برواة آخر�ن، غیر أنه �ضطّر لإلخراج لهم إذا تفّردوا �س�اق حدیث لم ُ�حفظ عن غیرهم، فاحتاج الّترمذي لروا�ة 

"لم یرو أحٌد حدیث جمع القرآن أحسن من س�اق یته لها، وقد قال ابن معین:  إبراه�م بن سعد في جمع القرآن لُحسن روا

 .13إبراه�م بن سعد، وقد روى مالك طرًفا منه عن ابن شهاب"

 

–هـ1409،    3دار الفكر ،بريوت، ط تار غزاوي،هـ)، الكامل يف ضعفاء الرجال، ت: حيىي خم365أبو أمحد اجلرجاين (  ابن عدي،  7
 . 1/404 م1988

 .2/117م، 2001-هـ1421عبدالرمحن احلنبلي، شرح علل الرتمذي، ت: مهام سعيد، مكتبة الرشد، ط ابن رجب، 8

ب9 التعبري  لفظ    "املوضعـ"واخرتت  عن  اعتياضا  البخاري  خيرجه  األحاديث،  "احلديث"ملا  من  املكرر  وغري  املكّرر  تشمل  املواضع  ألن   ،
، وأخرجه  4986مجع القرآن الذي يرويه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أخرجه يف كتاب فضائل القرآن، ابب مجع القرآن ح  فحديث

حديثا، وهبذا   45راهيم بن سعد من غري املكرر حنو  ، وأحاديث إب 7191أيضا يف كتاب األحكام، ابب يستحبُّ للكاتب أن يكون أمينا عاقال ح
 .تكون النسبة متقاربة بني صحيح البخاري ومسلم فيما أخرجاه من حديثه عن الزهري

التوبة ح    10 التفسري، ومن سورة  إبراهيم بن سعد فاته ذكر رمز رواية  ،  3104و ح  3103أبواب  واملزي يف هتذيب الكمال يف ترمجة 
بن  الكمال ج   الرتمذي إلبراهيم  هتذيب  الزهري  عن  رقم    88ص  2سعد  الزهري  174ترمجة  ترمجة  الرواية يف  هذه  ذكر  املزي  فات  / 26، وكذلك 

 .   3/222، مع كون املزي خرج احلديث وذكر رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري يف حتفة األشراف 419

 أحاديث.  7حديثا، والرتمذي  60موضع، ومسلم حنوا من  64براهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري يف إلأخرج البخاري  11

(اخلطيب،    12 البغدادي  علي  بن  أمحد  بكر  بغداد،هـ)،  463أبو  اإلسالمي  اتريخ  الغرب  دار  عواد،  ط  –ت:د.بشار  ،  1بريوت، 
 . 6/601 م،2002-ه1422

 .8/638ابن حجر، فتح الباري  13
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 .14هـ)150-هـ141ز�اد بن سعد الخراساني نز�ل مّكة (-2

 .  15ري""كان ز�اد بن سعد من أهل خراسان، سكن المدینة، و�ان عالما �حدیث الزه  قال ابن عیینة:

 .16قال ابن المدیني: "أثبت الّناس في الّزهري: سف�ان بن عیینة، وز�اد بن سعد"

 . 17قال الّنسائي: "أثبت الّناس في ابن شهاب الّزهري: مالك بن أنس، وز�اد بن سعد الخراساني"  

 .18قال الّذهبي: "لم ینتشْر حدیثه، وقع له نحو مائة حدیث"

 20، وأخرج له الّترمذي حدیًثا واحًدا مقروًنا19الزهريِّ حدیًثا واحًدا، ومسلم خمسة أحادیث أخرج ال�خاريُّ له عن  

 . 21بـ(منصور بن المعتمر، و�كر بن وائل، وابن عیینة) أر�عتهم عن الّزهري، مبیِّنا أنه طر�ق مرجوح عن الزهري 

 

الذي مل    على ما اعتمده الذهيب يف تقسيمه للرواة املرتجم هلم يف اتريخ اإلسالم  هـ) بناء 150هـ140تويف ز�د بن سعد يف هذا العقد (  14
   .3/867  يقف على َمن حّدد اتريخ وفياهتم فيجتهد بذكر العقد والطبقة اليت ماتوا فيها، ينظر: اتريخ اإلسالم

هـ) كما يف 150جريج تويف سنة مئة ومخسني (عبدامللك بن  و ،  7/286موته قريب من موت ابن جريج  و ويف سري أعالم النبالء قال:  
 .3/921اتريخ اإلسالم 

/    3  م1952-هـ1271بريوت، ط األوىل،    -ابن أيب حامت، عبدالرمحن بن حممد الرازي، اجلرح والتعديل، دار إحياء الرتاث العريب  15
لك، فابن عيينة أعرف الناس ابلضابطني حلديث شيخه ، وقد عّده د.موسى ملحم من الطبقة الثانية يف الزهري، ومل يصب يف مناقشة سبب ذ533

،  1؟! انظر: مراتب الثقات، مكتبة الرشد، طمهيُظّن إبمام مثل ابن عيينة أن حتسب تزكيته لز�د بن سعد من ابب احنياز التالميذ لشيوخ  والالزهري  
ترمجة ز�د بن سعد وعّده إ�ه من أصحاب الطبقة األوىل يف ، وقد أحسن األخ فاروق البحريين يف سرد األقوال يف  401م، ص  2012-هـ1433

 .. 169-168الزهري، ينظر: طبقات الرواة عن اإلمام الزهري ص

 .2/138بريوت -الفسوي،  يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاريخ  ت خليل املنصور، دار الكتب العلمية 16

  ، م 2003-هـ1424منهم، ت: حامت العوين، دار عامل الفوائد، الر�ض،  النسائي، أمحد بن شعيب، تسمية مشايخ النسائي الذين مسع 17
 .77ص

 عن الّزهري ال تغّض من رتبته فيه.  ا ُروي لهقّلة مف ،  6/323 سري أعالم النبالء،الذهيب، 18
هـ) ،  256لبخاري، حممد بن إمساعيل(ينظر: ا  ،على إخراج حديث واحد منها من طريق ابن عيينة عن ز�د بن سعد عن الزهري  ااتفق 19

النجاة   البخاري، دار طوق  للناس،  1422،  1بريوت، ط  –صحيح  البيت احلرام قياما  الكعبة  /    2هـ، كتاب احلج، ابب قول هللا تعاىل جعل هللا 
  8، ومسلم يف الصحيح، كتاب الفنت وأشراط الساعة ، ابب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيتمىن أن يكون مكان امليت  1591،  148

/ 183 ،2909 . 

،  2، ع7كم نشرته جملة جامعة آل البيت، مجحممد عبدالرمحن طوالبة، حبث حم  لألستاذ الدكتورينظر: من أخرج هلم البخاري مقرونني،  20
الدكتورم2001هـ  1422 لألستاذ  البخاري،  الرواة يف صحيح  من  املقرون  وشبه  جملة  ،  نشرته  طوالبة، حبث حمكم  عبدالرمحن  مؤتة،    حممد  جامعة 

 .276-233م، ص2002، 3، ع17مج
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 هـ).198سف�ان بن ُعَیْینة المّكي(-3

 .22ُعیینة أحبُّ إلّي في الّزهري من معمر"ابن  ":قال �حیى القّطان

 . 23وقال ابن المدیني:"أثبت الّناس في الّزهري: سف�ان بن عیینة، وز�اد بن سعد"

 .24وابن عیینة"،  مالك :  وأثبت أصحاب الّزهري ،  "ابن عیینة ثقة إمام:  قال أبو حاتم

 ) حدیثا.297حدیثا من أصل ( 71حدیثا، والّترمذي  135موضعا، ومسلم    93َأخرج له ال�خاري عن الّزهري في  

وهذا الكّم من أحادیث ابن عیینة عن الّزهري یدّل على قّوة شرط الترمذي في مروّ�ات الّزهري، وأّن ُر�ع أحادیِث  

 .-كما س�أتي إن شاءهللا–  الّزهري هي بواسطة ابن عیینة �ما أنَّ ر�عها الثاني بواسطة معمر بن راشد

 هـ).163بن أبي حمزة الحمصي (  ُشعیب-4

"شعیب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري، �ان �ات�ا له"، وقال أ�ًضا: "وأصحاب الزهري:   قال ابن معین:

 .  25شعیب، ومعمر، وُعقیل، و�ونس"

، ثقٌة مّتفٌق عل�ه، حافٌظ، أخرج ال�خارّي نسخته �ّلها عن    . 26الّزهري"قال الخلیلي: "كاتُب الزهريِّ

 .27حدیثا، والترمذي حدیثا واحدا مصّرحا �صّحته  30موضع، ومسلم    222أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري في  

 هـ). 140صالح بن ��سان المدني(نحو    -5

 .28قال ابن معین: "ل�س في أصحاب الّزهري أثبت من مالك، ثم صالح بن ��سان، ثم معمر، ثم یونس"

 

أبواب اجلنائز، ما    ، كتابم1996نشر يف عام  ،    -بريوت  دار الغرب اإلسالمي، )، اجلامع الكبري،  هـ279الرتمذي، حممد بن عيسى(21
أمام اجلنازة،   الزهري مرسًال   1008ح    2/320جاء يف املشي  ، مث قال: وأهل  وهو حديث رواه مّتصال. مثّ ساق الرتمذي عقبه  وجًها آخر عن 

 . احلديث كلهم يرون أن احلديث املرسل يف ذلك أصحّ 

 .4/225ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  22

 مث مالك ومعمر ويونس من كتابه. قال:  2/138الفسوي، املعرفة والتاريخ  23

 . 2/59ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  24

 . 165م، ص 2007-هـ1428هـ)، سؤاالت ابن اجلنيد، ت: حممد األزهري، مكتبة الفاروق، 270ابن اجلنيد، إبراهيم بن عبدهللا ( 25

 . 198/ 1هـ،  1409احلديث، مكتبة الرشد، ط األوىل، مكتبة الرشد، اخلليلي، اخلليل بن عبدهللا، اإلرشاد يف معرفة علماء  26

 . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ،2442ح 3/466أبواب صفة القيامة والرقائق، ما جاء يف صفة احلوض  27

 . 13/79م،1980 –ـه1،1400بريوت، ط –يوسف بن عبدالرمحن، هتذيب الكمال، ت:د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة املزي،  28
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، وهو أسنّ ؛  صالح أحبُّ إليّ : "صالح بن ��سان أحّب إل�ك أو ُعقیل؟ قال:  وُسئل أبو حاتم الّرازي  ، ألنه حجازيٌّ

 .29قد رأى ابَن عمر، وهو ثقة ُ�عدُّ في الّتا�عین"

 . 30أحادیث صّرح �صّحة �عضها8حدیًثا، والّترمذّي 60موضعا، ومسلم  66أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري في  

 هـ)145العمري المدني (  ُعبیدهللا بن عمر    -6

،  31ذ�ره النَّسائي في الّط�قة الّثان�ة من ط�قات الّثقات الّسّت من أصحاب الّزهري، وقال: إّنه أسّن من الّزهري 

، وذ�ره الحازمي وابن رجب في  32وذ�ره أبو نع�م األصبهاني في �تاب من روى عن الزهري من الّتا�عین واألئمة األعالم

 .33أصحاب الزهري رغم أنه ل�س من المكثر�ن عن الّزهري  الّط�قة األولى من  

أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري حدیثا واحدا، ومسلم ثالثة أحادیث، والترمذي حدیًثا واحًدا صّرح �صّحته ثم ذ�ر  

 . 34وُعقیلأّن مالكا وابن ُعیینة تا�عاه على روایته، ورّجحها على َمن خالفهم من ��ار أصحاب الزهري: معمر  

 .35وهو مكثر جّدا عن نافع المدني

 هـ).141ُعقیل بن خالد األیلي (-7

سئل أبو حاتم عن ُعقیل ومعمر أیهما أثبت؟ فقال: "عقیل أثبت، �ان صاحب �تاب، و�ان الزهرّي �كون �أیلة، 

 . 37، فكان �كتب عنه هناك"36وللّزهري هناك ض�عة

 

، وأيلة: مدينة على ساحل حبر القلزم مما يلي الشام، وقيل: تقع يف آخر احلجاز  قيل أيليٌّ . وعُ 410/  4ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل    29
 .  1/292وأول الشام، وتسّمى اآلن "العقبة" يف األردّن وجبوارها يف فلسطني "أيالت". ينظر معجم البلدان للحموي 

، وأبواب الزهد، ابب ما جاء لو كان البن  1018ح    2/271ال أبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف كراهية البكاء على امليت،  نظر مثي  30
 . 2493، ح3/417آدم واد�ن من مال البتغى اثلثا، 

 .9/55 مغلطاي، إكمال هتذيب الكمال 31

الكمال    32 هتذيب  إكمال  روايته  56-9/55مغلطاي،  أن  ذلك  أسباب  من  ولعّل  هبذا  ،  وخالفت  مناولة،  بعضها كان  الزهري  عن 
 التصنيف صاحب رسالة طبقات الّرواة عن الزهري إذ جعله يف الطبقة األوىل تبعا للحازمي وابن رجب.

 . 2/58، وابن رجب، شرح علل الرتمذي  155احلازمي، شروط األئمة اخلمسة ص  33

هذا حديث حسن صحيح .    وقال عقبه:1905ح  3/155والشرب ابلشمال،  أبواب األطعمة، ابب ما جاء يف النهي عن األكل    34
عمر. ورواية  وروى معمر وعقيل، عن الزهري، عن سامل، عن ابن  ر.  عن ابن عم   ،يب بكر بن عبيد هللا وهكذا روى مالك وابن عيينة، عن الزهري، عن أ

 . مالك وابن عيينة أصح

 حديثا.174ح مسلم حديثا، ويف صحي117له عن �فع يف صحيح البخاري  35
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 .  38ومعمر، وعقیل، و�ونس""وأصحاب الّزهري: شعیٌب،    وقال ابن معین: 

 . 39حدیثا، صّرح �صّحة �عضها  11حدیًثا، والترمذي 63موضع، ومسلم  188أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري في  

 هـ).179مالك بن أنس المدني(-8

قیل ألحمد بن حنبل : مالك بن أنس أحسُن حدیثا عن الّزهري أو سف�ان بن عیینة؟ قال: مالٌك أصّح حدیثا.  

 .40فمعمر؟ فقّدم مالًكا عل�ه إال أن معمًرا أكثر حدیثا عن الزهري قلت:  

 وقد تقدم في الّتراجم السا�قة ذ�ُر تفضیل مالك في الّزهري عن أئّمٍة ُ�ثر.

 .41حدیثا  28حدیًثا، والترمذي  84حدیثا، ومسلم 123أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري  

 هـ)155معمر بن راشد األزدي (  -9

 .42"أثبت الناس في الزهري: مالك بن أنس، ومعمر ، و�ونس..."قال ابن معین:  

وقال أ�ضا: "معمر و�ونس عالمان �الّزهري، ومعمر أثبت في الزهري من ابن عیینة"، وقیل له: ابن عیینة أحب 

مر  إل�ك في الزهري أو معمر ؟ قال: معمر، قیل: معمر أحب إل�ك أو صالح بن ��سان  قال: معمر أحب إلي، قیل: فمع

 

هري  القرية اليت تويف فيها الزّ   وهي وأيلة،    ْغب وهي قرية فيها منرب وسوق خلف وادي القرى بني املدينة املنورة يعة يف شَ قيل إن هذه الضّ   36
   .342/ 5، وسري أعالم النبالء  3/352م، 1995، 2هـ)، معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ط626ينظر: �قوت احلموي(

أنه  )شغب(و البكري  والشام    )َبداو(  هي    ذكر  ينظر:  ،  موضعان بني طريق مصر  أعلم،  ما سبق، وهللا  ينايف هذا  البكري، عبدهللا وال 
   .230/  1هـ، 1401، 3هـ) معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، عامل الكتب، بريوت، ط487األندلسي (

 43/  7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  37

 . 165م، ص 2007-هـ1428هـ)، سؤاالت ابن اجلنيد، ت: حممد األزهري، مكتبة الفاروق، 270ابن اجلنيد، إبراهيم بن عبدهللا ( 38

، وأبواب الزهد، ابب ما جاء لو كان البن  1018ح    2/271نظر مثال أبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف كراهية البكاء على امليت،  ي  39
 . 2493، ح3/417البتغى اثلثا، آدم واد�ن من مال  

 .204/  8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  40

، وأبواب الزهد، ابب ما جاء لو كان البن  1018ح    2/271نظر مثال أبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف كراهية البكاء على امليت،  ي  41
 . 2493، ح3/417آدم واد�ن من مال البتغى اثلثا، 

 .165اجلنيد، ص  ابن اجلنيد، سؤاالت ابن  42



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

155 

معمر  قال:  یونس؟  أو  إل�ك   . 43أحب 

 حدیثا. 68حدیًثا، والترمذي  170موضع، ومسلم  149أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري في  

 مما �عني أّن ر�ع أحادیث الزهري بواسطة معمر بن راشد، وهو قر�ب من ابن عیینة في الكثرة.

 هـ).159یونس بن یز�د األیلي(-10

 ب�ان تقّدم یونس األیلي في الزهري، ومن األقوال ف�ه أ�ضا:س�قت أقوال ابن معین في  

م في الزُّهري على یونس أحدا"، وقال: "تتّ�عت أحادیث یونس عن   قال أحمد بن صالح المصري: "نحن ال نقدِّ

أیلة نزل على یونس، و�ذا   قدم  إذا  الّزهري  "كان  الّزهري مرارا". وقال:  الحدیث رّ�ما سمعه من  إلى الّزهري فوجدت  سار 

 .44المدینة زاَمَله یونس"

 حدیثا. 45حدیًثا، والترمذي  279موضع، ومسلم  215أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري في  

هؤالء العشرة من أهل الط�قة األولى في الّزهري: (إبراه�م بن سعد، وز�اد بن سعد، وابن عیینة،  خالصة المطلب:

قیل بن خالد، ومالك بن أنس، ومعمر بن راشد، و�ونس األیلي)، الذین وشعیب، وصالح بن ��سان، وُعبیدهللا العمري، وعُ 

تقر��ا   80حدیًثا، أي ما �شّكل نس�ة %   297حدیثا من أصل    239ومجموع حدیثهم  أخرج لهم الترمذي عن الزهري،  

 .  45من مجموع أحادیث الزهري 

 ري.المطلب الثاني: الّط�قة الثان�ة: أهل حفظ و�تقان لم تُطل صحبتهم للزه

 . 46هـ)130�كر بن وائل بن داود الكوفي (�عد    -1

 . 47قال ابن عیینة: "كان �جالس الّزهري معنا". وقال الّنسائي: "ل�س �ه �أس"

 

 .255/  8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  43

 .551/  32، وينظر: هتذيب الكمال9/248ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  44

 .258-154ينظر : طبقات الرواة عن اإلمام الّزهري، لألخ فاروق البحريين، دراسة الطّبقة األوىل من ص 45

46  ) العقد  هذا  يف  وائل  بن  بكر  اإلسالم 140هـ130تويف  اتريخ  يف  هلم  املرتجم  للرواة  تقسيمه  يف  الذهيب  اعتمده  ما  على  بناء  هـ) 
 : مات قبل أبيه، وله عنه أحاديث . عنه ، وقال 3/624

 . 4/231املزي، هتذيب الكمال 47
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، والّترمذي حدیثین، األّول: مقرونا �منصور وز�اد بن سعد وابن 48أخرج مسلم له عن الّزهري حدیثا واحدا متا�عة

اّتصاله عدم  مرّجحا  داود وحكم  ،  49عیینة  بن  وائل  بن  �كر  ابنه  عن  وائل  بن  داود  عیینة عن  ابن  من طر�ق  والثاني: 

 .50الترمذي عل�ه �الغرا�ة، وأشار لالختالف في إسناده

 . 51ومروّ�اته عن الّزهري قلیلة لعّله لتقّدم وفاته، وعدم شهرتها أ�ضا �اإلتقان 

 هـ)135عبدهللا بن أبي �كر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني(-2

 .52قال مالك:"كان عبد هللا بن أبي �كر �ثیر األحادیث، و�ان رجل صدق"

 . 53"كان ثقًة �ثیر الحدیث عالما"  قال ابن سعد: 

 .54وقال الّنسائي: "ثقة ثبت" 

 .55فقد روى الّزهري عنه حدیًثا أخرجه ال�خاري ومسلم والترمذي  هو من أقران الّزهري،

الّترمذي  الش�خین -وأخرج  الّطرق   -دون  مرّجًحا  الّزهري  على  االختالف  س�اق  في  واحًدا  حدیًثا  الّزهري  له عن 

 . 56األخرى عل�ه وحاكًما عل�ه �الغرا�ة

 

 ومل خيرج له غريه. 1638ح 76/   5كتاب النذر، األمر بقضاء النذر،   48

. وبعد أن ساق حديث بكر بن وائل عن الزهري متصال أخرج 1008ح  2/274املشي أمام اجلنازة، كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف   49
 . ، وقد سبق ختريج احلديث يف ترمجة ز�د بن سعداحلديث املرسل، مث قال: وأهل احلديث كلهم يرون أن احلديث املرسل يف ذلك أصح

الوليمة،  50 ما جاء يف  النكاح، ابب  الّدارقطين  ، وه  1095، ح2/318أبواب  عيينة، وقد رجح  ابن  فيه عن  اخُتلف  قد  احلديث  ذا 
 . 12/171الطريق اليت أخرجها الرتمذي، انظر: الدارقطين، العلل 

قد عّده أ.د.ز�د العبادي من أصحاب الطبقة األوىل عن الزهري، "قياس شرط اإلمام أيب داود يف سننه يف طبقات اإلمام الزهري"،   51
، 117يطان يف الطبقة الثّالثة من أصحاب الزهري، "قياس شرط اإلمام مسلم يف صحيحه يف طبقات اإلمام الزهري"، ص  ، وعّده حممد اجل404ص

كتور قاسم وذلك الختالف بعض األقوال يف رتبه هذا الرّاوي من حيث العموم، ينظر مناقشتها يف حاشية منهج اإلمام النسائي يف اجلرح والتعديل، للد 
 . 388/ 1سعد 

 .5/17ن أيب حامت، اجلرح والتعديل اب 52

 . 5/400م، 1990-هـ1410ابن سعد، الطبقات الكربى، ت: حممد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،  53

 349/  14املزي، هتذيب الكمال 54

الولد وتقبيله ومعانقته، ح    55 الرب والصلة    5995البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب رمحة  واآلداب، ابب  ، ومسلم يف كتاب 
 .1951، والرتمذي أبواب الرب والصلة، ما جاء يف النفقة على البنات واألخوات، ح2629فضل اإلحسان إىل البنات، ح
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 هـ).127عبدالرحمن بن خالد بن مسافر المصري(-3

 .57كان عنده عن الّزهري �تاب ف�ه مائتا حدیث، أو ثالثمائة حدیث، �ان اللیث �حدث بها عنه"قال ابن معین: " 

 . 58قال الدارقطني: "ثقة حّجة" 

وذ�ره الجوزجاني في آخر أسماء الّرواة المتثّبتن ،  60وقرنه �ط�قة ابن أبي ذئب،  59قال النسائي: "ال �أس �ه"

 .62ب في الط�قة الثان�ة من الّرواة عن الزهري ، وذ�ره الحازمي وابن رج61في حدیث الزهري 

، ثم أعق�ه �حدیث مرسل �المرّجح 63موضعا، والترمذي حدیثا واحدا مّتصال14أخرج ال�خاري له عن الزهري في  

 له على المتصل، فكأنما أخرج الترمذي حدیث ابن مسافر لب�ان االختالف على الزهري. 

 هـ).157(عبدالرحمن بن عمرو األوزاعي  -4

 .64أخذ �تاب الّزهري من الزُّ�یدي"قال ابن معین:"األوزاعي ثقة، وهو في الّزهري ل�س بذاك،  

 .65ذ�ره الحازمي وابن رجب في الط�قة الّثان�ة من الّرواة عن الزهري 

 .  66أحادیث، وصّحح حدیثه عنه 4حدیثا، والترمذي 15موضع، ومسلم    23أخرج ال�خاري له عن الزهري في  

 

 . 733ح 2/133أبواب الصوم، ابب ما جاء ال صيام ملن مل يعزِم من الليل،   56

 . 76/  17املزي، هتذيب الكمال  57

 .157احلاكم، سؤاالت احلاكم الدارقطين ص  58

 . 76/  17املزي، هتذيب الكمال  59

  2/502ابن حجر، هتذيب التهذيب  60

 674ا/2ابن جب، شرح علل الرتمذي 61

 .2/614فما بعدها. ابن جب، شرح علل الرتمذي  153احلازمي، شروط األئمة اخلمسة ص  62

، وقد أعقب الرتمذي حديث ابن مسافر عن الّزهري قائال: "هذا حديث حسن  3436ح  4/306التفسري، ومن سورة احلج،  أبواب    63
 غريب، وقد روي هذا احلديث عن الزهري، عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال".  

 . 2/573،  م1984 –هـ1404، دار الفكر، بريوت، 1هـ) هتذيب التهذيب، ط852أمحد بن علي العسقالين ( ابن حجر،   64

 .2/58ابن رجب، شرح علل الرتمذي  65

، وأبواب النذور واألميان، 24ح    1/295انظر مثال: أبواب الطهارة عن رسول هللا، ابب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه..،    66
 .1628ح  3/33ابب مرسل 
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 هـ) 150بدالملك بن ُجر�ج المّكي (نحو  ع-5

قال الّذهلي: "وابن جر�ج إذا قال: حّدثني، وسمعت، فهو محتجٌّ �حدیثه، داخل في الط�قة األولى من أصحاب  

 .67الزهري"

 .68ذ�ره الّنسائي في أصحاب الطّ�قة الثان�ة عن الّزهري 

ط�قة   حق�ق��ا، إ واالختالف بین الذهلي والنسائي نسبيٌّ ول�س   عدد  في  ومیزان  مع�ار  منهم  واحد  لكّل  ذ 

 األصحاب عن الزهري.

 .69أحادیث مصّححا حدیثه عنه  6حدیثا، والترمذي 21موضعا، ومسلم  18أخرج ال�خاري له عن الّزهري في  

 . 70هـ)150(�عد  َعْزرة بن ثابت ال�صري  -6

 .71قال ابن معین وأبو داود والنسائي: "ثقة" 

 . 72وقال أبو حاتم: "ل�س �ه �أس"  

 .  73وقال ابن ح�ان: "ثقة"، وقال: "عداده في أهل ال�صرة،  و�ان متقنا" 

، فالحدیث  74عن الزهري حدیثا مرسال �ص�غة الّتضع�ف   -من أصحاب الكتب الّتسعة-أخرج له الترمذي فقط  

 . 75ومراسیل الزهري ضع�فةل�س على شرط الّترمذي،  

 

 .  2/618ابن حجر، هتذيب التهذيب  67

 .8/432مغلطاي، إكمال هتذيب الكمال  68

 . 1/429أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  جامع الرتمذي،  انظر مثال: 69

وهو ممن حيتار الباحث يف تصنيفه يف الطبقات اخلمس اليت ذكرها احلازمي عن الزهري، فلم نعثر له عن الزهري على رواية  يف بر�مج    70
 ت غري املعروف عنهم بصحبة الزهري.خادم احلرمني إال ما أخرجه الرتمذي له، وهو من الثقا

 . 49/  20املزي، هتذيب الكمال 71

 .22/  7ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  72

 . 299/ 7م، 81975 –ه 1395، 1دار الفكر، ط، ت: السيد شرف الدين أمحدت، حممد أبو حامت البسيت، الثقا ابن حبان،  73

. ولعزرة تصريح ابلّتحديث عن الّزهري    1645ح  3/42يغزون مع املسلمني هل ُيسهم هلم؟ أبواب السري، ابب ما جاء يف أهل الذمة    74
 .4/740يف شرح أصول االعتقاد لاللكائي 

 .1/214ابن رجب، شرح علل الرتمذي  75
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 .76ي تالمیذ الزهري ولم یذ�ره المزي ف

 هـ).125عمرو بن دینار المّكي(  -7

قال ابن ُعیینة:"كان ثقًة ثقًة ثقًة، وحدیًثا أسمعه من عمرو أحب إلّي من عشر�ن من غیره"، وقال أ�ًضا :"كان 

 .77عمرو بن دینار أعلم أهل مكة"

 وهو من أقران الّزهري، وعمرو مع تثبّته و�مامته في الحدیث لم أجد َمن صّرح �مالزمته للّزهرّي أو عّده من 

قوُل   منها  بینهما،  ف�ما  المجالسة  �ثرة  منها  ُ�ستن�ط  قد  األقواِل  �عَض  أّن  غیَر  عنه،  األولى  الّط�قة  أصحاب 

 وقد تقّدمت وفاة عمرو بن دینار فلم تكثر الروا�ات عنه عن الزهري. ،  78عمٍرو:" ما رأیت أحدا أنصَّ للحدیث من الّزهري"

أحادیث جلُّها بواسطة ابن عیینة عن عمرو بن   3أحادیث، والترمذي    4أخرج ال�خاريُّ ومسلٌم له عن الّزهري  

 . 79دینار عن الّزهري، صّرح �صّحتها �لِّها

 هـ).175اللیث بن سعد المصري(  -8

وفي حدیثه عن الزهري ،  -مالك وسف�ان بن عیینة-ة، وهو دونهم في الزهري �عني  قال �عقوب بن شی�ة: "ثق

 .80"�عض االضطراب 

إمام وقته بال مدافعة، مخّرج في الصح�حین، قال الشافعي: ما فاتني أحد أشد علّي فواته من ابن   قال الخلیلي:"

م �قوموا �ه. ومن ُحسن د�انته أنه مع إكثاره عن أبي ذئب، واللیث بن سعد، وقال: لیث أفقه من مالك إال أنَّ أصحا�ه ل

 .81الّزهري سماًعا یروي ما فاته عن یونس بن یز�د وعقیل وغیرهما، عن الزهري"

 حدیثا.  32حدیثا، والترمذي    42، ومسلم 82حدیثا  37أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري  

 

 .137صاحب كتاب "طبقات الّراوة الزهري يف الكتب الّسّتة ص  وفات أيضا، 20/50املزي، هتذيب الكمال  76

 .231/  6ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  77

 .8/74ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  78

 .  259وصّحح بعضها ينظر مثال: أبواب اجلمعة، ابب ماجاء يف الصالة قبل اجلمعة وبعدها، ح  79

 . 255/  24املزي، هتذيب الكمال  80

 . 1/201، 1هـ)، ت: د.حممد سعيد، مكتبة الرشد، الر�ض، ط446اخلليلي، اخلليل بن عبدهللا أبو يعلي ( 81
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 هـ).158محمد بن عبدالرحمن، ابن أبي ذئب (  -9

قال �عقوب بن شی�ة:" ابن أبي ذئب ثقة صدوق، غیر أن روایته عن الّزهري خاّصة تكلم الّناس فیها، فطعن    

�عضهم فیها �االضطراب، وذ�ر �عضهم أن سماعه منه عرض، ولم �طعن �غیر ذلك، والعرض عند جم�ع من أدر�نا 

ض، قلُت : و�ن �انت عرًضا ��ف هي؟ قال:  صح�ح". قال �عقوب: "وسألت عل��ا عن سماعه من الّزهري، قال: هو عر 

 .83هي متقار�ة" 

"  84وقال عمرو بن علي الفالس:"ابن أبي ذئب في الزُّهرّي أحّب إلّي من �لِّ شاميٍّ

"أحد األئمة األكابر العلماء الّثقات، لكن قال ابن المدیني �انوا یوّهنونه في الّزهري، و�ذا وّثقه    قال ابن حجر:

الّزهري، و�نما تكلموا في سماعه من الّزهري ألنه �ان وقع بینه و�ین الزهري شيء فحلف الزهري أن أحمد ولم یرضه في  

ال �حّدثه، ثم ندم فسأله ابن أبي ذئب أن �كتب له أحادیث أرادها فكتبها له، فألجل هذا لم �كن في الزهري بذاك �النس�ة 

 .85إلى غیره، وحدیثه عن الزهري في ال�خاري في المتا�عات" 

 .  86صّرح �صّحته  أحادیث، والترمذي حدیثا واحدا  7موضعا، ومسلم    23أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري في  

 هـ). 132منصور بن المعتمر الكوفي (  -10

 .87قال ابن مهدي: "لم �كن �الكوفة أحفظ من منصور" 

ى منصور عن الزهري؟!  قیل ال بن حنبل: قوم قالوا: منصور أثبت في الّزهري من مالك؟ قال: "وأي شيء رو 

 .88هؤالء جّهال، منصور إذا نزل إلى المشا�خ اضطرب"

 

  األستاذان شرف القضاة وأمني القضاة يف حبثهما فِمن هنا ُأيت    ،حديثا182عن ُعقيل عن الزهري    (الليث بن سعد)  له  البخاري  وأخرج  82
ا هذا  الطبقات" وجعال  البخاري يف  بل هي  "قياس شرط  األمر كذلك،  وليس  الثانية  الطّبقة  البخاري من أصحاب  يرويه  الزهري  أحاديث  لكّم من 

 وعقيل من أصحاب الطبقة األوىل.  ،عقيل عن الزهري يرويها الليث عنأحاديث 

 630/  25املزي، هتذيب الكمال  83

 .3/628ابن حجر، هتذيب التهذيب  84

 بتصرف يسري. 440ابن حجر، هدى الساري ص  85

 .516أبواب اجلمعة، ما جاء يف أذان اجلمعة خ 86

 177/  8ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 87

 .8/177ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  88
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أخرج ال�خاريُّ له عن الّزهري حدیثا واحدا، و�ذا الترمذي أخرج له عن الزهري مقرونا  ب�كر الكوفي وابن عیینة  

 .89حدیثا واحدا مّتصال، غیر أنَّ الترمذيَّ أخرج المرسَل عق�ه ورّجحه عل�ه

 هـ) 141موسى بن عق�ة المدني ( -11

 .90كان ابن معین �قول: "كتاب موسى بن عق�ة عن الزهري من أصّح هذه الكتب"

 .91قال اإلسماعیلي: "�قال: لم �سمع موسى بن عق�ة من الزهري"

 . 92قال ابن عبدالبّر:" �ان عالمـًا �المغازي، أخذها عن ابن شهاب وغیره"

أحادیث، والترمذي حدیثا واحًدا مقرونا �محمد بن عبدهللا بن أبي عتیق، وحكم    6أخرج ال�خاري له عن الزهري  

 .93عل�ه �الغرا�ة

هؤالء األحد عشر من أصحاب الزهري : (�كر بن وائل، وعبدهللا بن أبي �كر، وعبدالرحمن بن    خالصة المطلب:

واللیث بن سعد، ومنصور بن المعتمر،  مسافر، واألوزاعي، وابن جر�ج، وعزرة، �محمد بن أبي ذئب، وعمرو بن دینار،  

أّن    94  وموسى بن عق�ة) الترمذي عن الزهري، على  لهم  ا  الذین روى  الترمذي قد أخرج لهم محتج� لم �كن  كثیًرا منهم 

حدیثا،   52، ورّ�ما خّرج حدیثهم لیبّین رجحان ما ُروي لهم عن الزهري،  ومجموع حدیث هؤالء  95بروایتهم عن الزهري 

 تقر��ا.  17,5ل نس�ة % أي ما �شكّ 

 

. وبعد أن ساق حديث منصور بن املعتمر عن الزهري متصال 1008ح    2/274كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف املشي أمام اجلنازة،    89
 ديث املرسل، مث قال: وأهل احلديث كلهم يرون أن احلديث املرسل يف ذلك أصح. أخرج احل

 . 29/120املزي، هتذيب الكمال  90

 .4/183ابن حجر، هتذيب التهذيب  91

 166ابن عبدالرب، جتريد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، دار الكتب العلمية، بريوتص 92

، وشيخ الزهري يف هذا احلديث:  1525اء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال نذر يف معصية، حأبواب النذور واألميان، ماج  93
 . 404سليمان بن أرقم، وهو ضعيف احلديث، ابن حجر، تقريب التهذيب ص 

الطّبقة    94 املعتمر هم يف  األوىل عند األخ فاروق وبعض هؤالء كابن جريج وعبدهللا بن أيب بكر بن حزم وعمرو بن دينار ومنصور بن 
 فما بعدها.  156البحريين لكين رأيت أن الطّبقة الثانية هي اليت أنسب هبم حسب أقوال األئمة. ينظر: طبقات الرواة عن الزهري ص 

 كرواية بكر بن وائل وعبدهللا بن أيب بكر وعبدالرمحن بن مسافر وعزرة بن اثبت ومنصور بن املعتمر وموسى بن عقبة.  95
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والثان�ة   األولى  الّط�قتین  رواة  الم�حث: مجموع  (  21خالصة  حدیثهم  أصل 282راو�ا، ومجموع  )حدیثا من 

تقر��ا من مجموع أحادیث الّزهري، وهذه الّنس�ة ال تختلف �ثیرا عن نس�ة   95) حدیثا، أي ما ُ�شّكل نحو %  297(

ولى والّثان�ة، مما یؤ�د شدة الّتشا�ه والّتوافق بین هؤالء المحّدثین في شرطهم  إخراج ال�خاري ومسلم ألصحاب الّط�قة األ 

 في أصحاب الّزهري.

 الم�حث الثاني: الّط�قة الثالثة والّرا�عة والخامسة من الّرواة عن الّزهري 

 الذین أخرج لهم الترمذي عنه 

 المطلب األول: الّط�قة الّثالثة والّرا�عة من الّرواة عن الزهري الذین ُجّرحوا ف�ه. 

الفرع األول: الط�قة الثالثة، وهم الذین الزموا الّزهري وصحبوه، وُتكّلم �سیًرا في حفظهم أو في حدیث الزهري  

 خاّصة أو لم یالزموه وُ�عتبر بهم في حدیث الزهري.

 .96 هـ)153المدني (  أسامة بن ز�د اللیثي   -1

 . 97قال ابن معین:"وأسامة بن ز�د في الّزهري ل�س �ه �أس"

 .  99ل�س �ه �أس"وقال مرة: "  .98قال الّنسائي:"ل�س �القوي في الحدیث"

جعله الذُّهلي في الطَّ�قة الثَّان�ة من أصحاب الزُّهري مع: محمد بن عبدهللا بن شهاب الزهري �محمد بن إسحاق  

 .100: وهؤالء �ّلهم في حال الّضعف واالضطرابوغیرهم، وقال

 

يف تصنيف بعض هؤالء الرواة ما ذكره األخ فاروق البحريين، فسليمان بن موسى األشدق وموسى بن عقبة يف الطّبقة األوىل   خالفت  96
الثالثة أنسب هبم. انظر: طب الثانية، لكين رأيت أن الطّبقة  الليثي وثعلبة الكويف وزيد بن أيب أنيسة يف الطبقة  قات الرواة عن عنده، وأسامة بن زيد 

 فما بعدها. 156ص  الزهري

 . 118/ 2م، 2001-هـ1421ابن رجب، عبدالرمحن احلنبلي، شرح علل الرتمذي، ت: مهام سعيد، مكتبة الرشد، ط 97

التأصيل،ط  98 بدار  البحوث  ت:مركز  الكربى،  والليلة،    م،2012-هـ  1433،  1السنن  اليوم  ركب   -135كتاب  إذا  مايقول  ابب 
 ، ط التأصيل. 10445، ح  12/276

، وينظر كتاب منهج اإلمام عبدالرمحن النسائي يف اجلرح والتعديل ومجع أقواله يف الرجال، للدكتور 57/    2إكمال هتذيب الكمال،    99
 .1876/ 4قاسم سعد، 

يفيد أن املرتبة الثانية عند الذهلي يدخل فيها رواة الطبقة الثالثة عند احلازمي وابن وهذا الّتذييل    25/556، هتذيب الكمال  املزي  100
 رجب، ويدخل فيها رواة الطبقة اخلامسة والّسادسة عند الّنسائي.
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الّزهري شیئا الش�خان عن  له  یرو  �الغرا�ة، مرّجحا عل�ه  101لم  األّول حكم عل�ه  الترمذي حدیثین:  له  ، وأخرج 

الزهري  في حدیثه عن  بن ز�د  أسامة  في  102روا�ة من خالف  له  األیلي  یونس  لمتا�عة  والثاني: صّرح �صّحته، مشیرا   ،

 . 103الزهري حدیثه عن 

 هـ). 150إسحاق بن راشد الجزري ( �عد  -2

 .104قال النسائي: "ثقة"، وقال: "ال �أس �ه"، وقال: "ل�س بذاك القوي في الزهري"

 .105قال ابن حجر:"ثقة، في حدیثه عن الزهري �عض الوهم"

أحادیث ثالثة  الزهري  عن  ال�خاري  له  واحًدا  106أخرج  حدیثا  الزهري  عن  الترمذي  له  وأخرج  عل�ه ،  حكم 

 .108، وهو حدیث اخُتلف ف�ه عن الزهري 107�الغرا�ة

الزهري  في  ط�قة من الزم  �ونه  إذ  109وأتحّفظ على  الزهري ،  �ونه سمع من  في  اخُتلف  �ان –  110من  و�ن 

 .ال �عقل أن �كون ممن الزم الزهري   -الخالف مرجوًحا 

 

تاب "  وقيل: مل حيتّجا به مطلقا، قال مغلطاي: "ويف قول املزي : روى له مسلم نظر، ملا ذكره احلافظ أبو احلسن بن القطان يف ك  101
مل حيتج به إمنا روى له استشهادا كالبخاري ، وأقره على ذلك ابن املّواق، إكمال هتذيب الكمال،   -رمحه هللا تعاىل    -الوهم واإليهام " من أن مسلما  

2/57  . 

 . 1016، 2/277أبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف قتلى أحد وذكر محزة،  102

 .3639ح  5/23، 20يه وسلم،  حتت ابب مرسل رقمه أبواب املناقب عن رسول هللا صلى هللا عل 103

، وتضعيفه يف الزهري 119، وقوله: ليس به أبس، يف هتذيب التهذيب  356/    1الباجي، التعديل والتجريح  توثيق الّنسائي له عند    104
 يف الصغرى.، ط التأصيل، ومل يقله 3611، ح  499/ 5يف السنن الكربى، كتاب الصيام، ابب ثواب من قام ليلة القدر، 

 .  128/ 1ابن حجر، تقريب التهذيب  105

 .يف كتاب االعتصام متابعة :يف كتاب التفسري والطب، والثالث -العامل حبديث الزهري-بواسطة شيخه حممد الذهلي  :اثنني منها 106

 .3678ح 39/ 5أبواب املناقب،  107

 . 389/  14الدارقطين، العلل  108

 .1/429اإلمام الزهري كما صنفه صاحب طبقات الرواة عن   109

، وقد صرح إسحاق بتحديث الزهري له كما يف صحيح البخاري، كتاب  184ذكر اخلالف الدارقطين يف سؤاالت احلاكم له ص    110
 .  4677، ح70/ 6التفسري، سورة براءة، ابب وعلى الثالثة الذين خلفوا، 
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 .111ثعل�ة بن سهیل الُطهوي الكوفي سكن الّري -3

 . 112روا�ة عنه، وذ�ره ابن ح�ان في الّثقات، وقال ابن حجر: "صدوق"وّثقه ابن معین في  

 ، ولم أقف له على روا�ة عن الّزهري غیرها.113أخرج له الترمذي أثًرا واحدا مقطوعًا على الّزهري 

 ز�د بن أبي ُأن�سة.-4

 114قال ابن معین: "ثقة" 

 . 115وقال ابن حجر: "ثقة له أفراد"

 .116حدیًثا واحًدا، حكم عل�ه �الغرا�ة، فتبّین بهذا أنه ل�س على شرطه في الزهري أخرج الترمذيُّ له  

 سل�مان بن موسى األشدق.-5

  117قیل البن معین :ما حال سل�مان بن موسى في  الزهري ؟ فقال: "ثقة" 

 .   118قال أبو حاتم الّرازي: "محّله الصدق، وفي حدیثه �عض االضطراب"  

و�ّین  حسن"،  "حدیث  َعِقَ�ه:  وقال  �بیًرا،  اختالفا  و�رساله  وصله  في  اخُتلف  واحًدا  حدیثا  الّترمذي  له  أخرج 

 .119االختالف ف�ه، وَمن تا�ع سل�مان بن موسى عن الّزهري ف�ه، و�بّین العمل بهذا الحدیث

 

ال  111 الطبقة  الضعفاء  ثالثةوإمنا كان يف  الّساجي ذكره يف مجلة  إنه ليس بشيء. إكمال هتذيب    ألن  أنه قال  وذًكر عن حيىي بن معني 
 فاروق البحريين يف تصنيفه حيث جعله يف الطبقة الثانية. الباحث ، وقد خالفت3/97الكمال 

والتعديل،    112 اجلرح  حامت،  أيب  موضعني:2/464ابن  يف  الثقات،  حبان،  وابن  و6/128،  تقريب 8/157،  حجر  وابن   ،
 .1/188التهذيب

 .54ح  1/311واب الوضوء، ابب املنديل بعد الوضوء أب 113

 556/  3ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  114

 .350/  1ابن حجر، تقريب التهذيب  115

وأشار مجع من الباحثني    ،  قال عقبه: هذا حديث غريب  1098ح  309/ 2أبواب اجلنائز، ابب ما جاء يف رفع اليدين على اجلنازة،  116
ينظر: احلمش، عداب   املطلقة أب�ا ضعيفة،  الرتمذي ابلغرابة  الذي حيكم عليه  أن احلديث  الرتمذي ومنهجه يف كتابه 437-1/436إىل  ، اإلمام 

 . 9/150م، وقد ضّعف هذا احلديث مجع من العلماء منهم الدارقطين، العلل 2003-هـ1423، 1اجلامع، دار الفتح عّمان، ط

 .4/142ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل،  117

 . 4/142املصدر السابق 118

 .1125ح 2/321جامع الرتمذي، أبواب النكاح  119
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  هـ).147بن َحْیِو�ل المصري (  قّرة  -6

قال األوزاعي : "ما أحد أعلم �الزُّهري من قّرة بن عبد الرحمن بن حیوئیل"، وقال أحمد بن حنبل:" قرة بن عبد  

 .120الرحمن صاحب الزهري منكر الحدیث جدا "

 .121"وّي في الحدیثتفرد �ه قرة عن الزهري ...وقرة ل�س �ق  وقال الدارقطني عقب حدیث یرو�ه قّرة عن الزهري:"

 قال ابُن حّ�ان:" و��ف �كون قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس �الزهري و�ّل شيء روى عنه ال �كون ستین حدیثا، 

الحفظ   أهل  السّتة  هؤالء  عیینة،  وابن  وعقیل،  و�ونس،  والز�یدي،  ومعمر،  مالك،  الزهري:  في  الناس  أتقن  بل 

 .122واإلتقان والّض�ط والمذاكرة"

الحدیث" قال   الّزهري من غیره، ال ف�ما یرجع إلى ض�ط  أنه أعلم �حال  . وقال   123ابن حجر :"مراد األوزاعي 

 . 124أ�ضا: "صدوق له مناكیر" 

األوزاعي   بواسطة  الزهري  عن  له  الترمذي  وأخرج  الزهري،  عن  یرو�ه  ل�س  واحًدا  حدیًثا  مقرونا  مسلم  له  خّرج 

 . 126وأثرا موقوًفا صّرح �صحته  125حدیثین حكم علیهما �الغرا�ة

 هـ).150محمد بن إسحاق المدني( -7

 

قال ابن عدي: ومل أر يف حديثه حديثا منكرا جدا فأذكره ، وأرجو أنه ال أبس به . ينظر: ابن    7/131ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل    120
 7/183عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال 

 .883ح  1/427الداقطين، سنن الدارقطين، كتاب الصالة  121

 . 7/344ابن حبان، الثقات   122

 .3/348ابن حجر، هتذيب التهذيب  123

 .801ابن حجر، تقريب التهذيب ص 124

والثاين: ، وقال عقبه: حسن غريب،  700األول يف أبواب الصوم عن رسول هللا عليه عليه وسلم، ما جاء يف تعجيل اإلفطار، ح    125
وقال عقبه: هذا حديث غريب، ال نعرفه من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة ، عن النيب   2317أبواب الزهد عن رسول هللا عليه سلم عليه وسلم، ح

. يقصد ما ةوهذا عند� أصح من حديث أيب سلمة ، عن أيب هرير  صلى هللا عليه وسلم إال من هذا الوجه، مث أورد احلديث من وجه آخر مرسال وقال:
 رواه قرّة عن الزهري به عن أيب سلمة به. 

 ، وكأنه أراد هبذا املوقوف بيان أنه ال يّصح فيه شيء مرفوع. 297أبواب الصالة، ما جاء أن حذف السالم سّنة ح 126
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الّزهري" عن  الحدیث  ضع�ف  وهو  �أس،  �ه  "ل�س  معین:  ابن   .  127قال 

أدري"   "ما  فقال:  الزهري؟  حدیث  في  الزهري،  أخي  وابن  إسحاق،  بن  محمد  حنبل:  بن  ألحمد  �أنه -قیل  یده  وحرك 

 .128-ضّعفهما

" الذهلي:  �حیى  بن  محمد  الروا�ة"قال  فأحسن  الزهري  عن  وروى  غرائب،  عنده  الحدیث،  حسن   . 129هو 

 . 130أخرج الترمذيُّ له عن الّزهرّي أر�عة أحادیث حكم على أكثرها �الّصّحة

 هـ).140-هـ131محمد بن عبدهللا بن أبي عتیق المدني(ت-8

ابن أبي عتیق مدني لم یرو عنه  قال الّذهلي: "ابن أبي ذئب، وابن أبي عتیق مقار�ان في الّروا�ة عن الّزهري، و 

ف�ما علمت غیر سل�مان بن بالل، وهو حسن الحدیث عن الّزهري �ثیر الّروا�ة مقارب الحدیث، لوال أّن سل�مان بن بالل 

 .131قام �حدیثه لذهب حدیثه"

له ال�خاري  أخرج ال�خارّي له عن الّزهرّي نحًوا من عشرة أحادیث أكثرها في المتا�عات، ولذا قال المّزي: "روى  

 .132مقرونا �غیره" 

 .  133وأخرج الترمذي له عن الّزهرّي عن سل�مان بن أرقم حدیثا واحًدا مقرونا �موسى بن عق�ة وحكم عل�ه �الغرا�ة

 هـ) 152محمد بن عبدهللا بن مسلم ابن أخي الزهري (-9

 .134قال محمد ابن أخي الزهري: "عندي من حدیث الزهري ثالثین غنداقا"

 

 .7/254ابن عدي، الكامل يف الضعفاء  127

الف  128 مكتبة  األزهري،  عمر حممد  أبو  حنبل، ت:  بن  العلل ألمحد  القاهرة، طاملروذي،  احلديثة،  م، ص  2009-هـ 1430،  1اروق 
130. 

 .504/  3ابن حجر، هتذيب التهذيب  129

 ، قال عقبه: حسن صحيح. 308ينظر مثال: أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب القراءة يف املغرب، ح  130

 . 616/ 3، وابن حجر، هتذيب التهذيب 5550/ 25ينظر: املزي، هتذيب الكمال  131

، غري أنه يف التقريب قال عنه: "مقبول"، وهو    616/  3ووافقه ابن حجر يف التهذيب،    5550/  25ينظر: املزي، هتذيب الكمال    132
 .865حكم ال يتناسب مع من خيرج له البخاري عن الزهري يف حنو عشرة مواضع من كتابه ص 

، وشيخ الزهري يف هذا احلديث:  1525عليه وسلم أن ال نذر يف معصية، حأبواب النذور واألميان، ماجاء عن رسول هللا صلى هللا    133
 .404سليمان بن أرقم ضعيف احلديث، ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب ص 
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قیل ل�حیى بن معین: ابن أخي الزهري ما حاله؟ قال: "ضع�ف". ثم ذ�ر العقیلي عن الّذهلي أنه    العقیلي:قال  

جعله في الّط�قة الّثان�ة من أصحاب الّزهري مع أسامة بن ز�د، �محمد بن إسحاق. ثم قال العقیلي:"وهؤالء �لهم في رجال  

أحا ثالثة  الزهري  أخي  ابن  روى  وقد  واالضطراب،  وال الّضعف  الّثان�ة  وال  األولى  الّط�قة  عند  أصال  لها  نجد  لم  دیث 

 .135الّثالثة"

قال ابن حجر:" الذُّهلي أعرف �حدیث الزهري وقد بیَّن ما أنكر عل�ه، فالظاهر أن تضع�ف من ضعفه �سبب  

 .136تلك األحادیث التي أخطأ فیها، ولم أجد له في ال�خاري سوى أحادیث قلیلة"

ا  عن  ال�خاري  له  في  أخرج  ومسلم    13لزهري  وجّود   18موضعا،  صّححه  واحدا  حدیثا  والترمذي  حدیثا، 

 . 137إسناده

 هـ).130الّنعمان بن راشد الجزري (�عد-10

قیل البن معین: �حیى بن معین : النعمان بن راشد ضع�ف الحدیث ف�ما روى عن الزهري وحده ؟ قال : "في  

 .138الزهري وغیره هو ضع�ف الحدیث" 

 "النعمان بن راشد في حدیثه َوهٌم �ثیٌر، وهو صدوق في األصل.  حاتم الرازي:قال أبو  

هذا  من  اسمه  �حّول  �قول:  أبي  فسمعت  الضعفاء،  �تاب  في  أسمه  أدخل  ال�خاري  �ان  حاتم:  أبي  ابن  قال 

 .  139الكتاب"

 . 140ه"قال ابن عدي: "والّنعمان بن راشد قد احتمله الناس...، وله نسخة عن الّزهري، وال �أس �

 

134  ) بن حممد  العباس  القاهرة، ط271الدوري،  احلديثة،  الفاروق  األزهري، مكتبة  أبو عمر حممد  بن معني، ت:  ،  1هـ)، اتريخ حيىي 
 . 212ص م،2013-هـ1434

عمرو،(   العقيلي،  135 بن  حممد  جعفر  الكبري    هـ)  322أبو  العلمية  الضعفاء  املكتبة  دار  قلعجي،  املعطي  عبد  ،  1بريوت، ط  –ت: 
 بتصرف يسري. 88/ 4م، 1984 -هـ 1404

 .440ابن حجر، هدى الساري ص  136

 صحيح غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد. ، وقال عقبه: حديث حسن  188أبواب الطالق واللعان، ماجاء يف ُمدارة النساء، ح 137

 . 59/  12مغلطاي، إكمال هتذيب الكمال  138

 .8/499ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  139

 .246/  8ابن عدي، الكامل يف الضعفاء  140
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 .142، والّترمذي في موضع واحد وصّحح الحدیث 141أخرج مسلم له عن الّزهري في المتا�عات في موضعین

 هـ).181ُهَش�م بن َ�شیر الواسطي(  -11

المحمل،  في  الّصح�فة  أن  �ظن  فكان  مائة حدیث في صح�فة،  نحًوا من ثالث  الّزهري  �مّكة عن  كتب هش�م 

 .143الّصح�فة، فنزلوا فلم �جدوها، وحفظ هش�م منها تسعة أحادیثفجاءت الّر�ح فرمت  

الخلیلي:" مخّرجقال  متقن,  الصح�حین-حافظ,  في  ضاعت  -أي  الزهري،  عن  الروا�ة  أقّل  موته,  تأّخر   ,

 . 144صح�فته" 

 .  145قال الّذهبي:" سمع من الزهري وعمرو أّ�ام الحج, و�ان مدّلسا, وهو لّین في الّزهري"

 .146وهش�م ل�س في ابن شهاب �حجة"  عبدالبر �عد أن ساق حدیثا لُهش�م أخطأ ف�ه:"قال ابن  

 .147لم �خرج له الش�خان عن الزهري شیئا، وأخرج الترمذي له عن الزهري حدیثا واحًدا متا�عة البن عیینة 

 .148وحكم ابن عبدالبرِّ على خطأ ُهش�م ف�ه، ورواه الّترمذي على الوجه الّصح�ح عن الّزهري 

 : 149لفرع الثاني: الّط�قة الّرا�عة الذین لم یالزموا الّزهري وُضّعفوا ف�ها

 

ل فاطمة ـ وكتاب فضائل الصحابة، فضائ1435كتاب النكاح، جواز مجاعة امرأته يف قبلها ومن وراءها من غري تعرض للدبر، ح    141
 2449عليها الصالة والسالم، ح

 صحيح.  وقال عقبه: هذا حديث حسن 4/45 ،2175النيب صلى هللا عليه وسلم ثالاث يف أمته، ح سؤال أبواب الفنت، ما جاء يف 142

 املالزمة، وهللا أعلم. ، وهذا الكّم من األحاديث وهذا الوقت اليسري من السماع ال تثبت به طول 30/278املزي، هتذيب الكمال  143

 .1/196اخلليلي، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  144

 . 5/62الذهيب، ميزان االعتدال  145

 .9/171ابن عبد الرب، التمهيد  146

الفرائض، ما جاء يف إبطال املرياث بني املسلم والكافر، ح    147 إنه مسعه من هشيم، وإنَّ  2107أبواب  ، وهو حديث قال ابن حنبل 
الر�ض، ط ابن عبدهللا، ت: وصي هللا عباس، دار اخلاين،  الرجال ألمحد، رواية  العلل ومعرفة  ينظر:  الزهري،  -هـ1422،  2ُهشيما مل يسمعه من 

 .  265/ 2م 2001

 .9/171ابن عبد الرب، التمهيد  148

مطلق 149 مالزمة  هلم  يُعرف  مل  فهؤالء  املالزمة،  جهة  من  والّسابقة  الطّبقة  هذه  بني  على  الفرق  مالزمة  هلم  قبلهم كانت  وَمن  ا، 
ي أنه ال  االحتمال، وقد يقال إنه ال فرق مؤثّر بينهما من جهة درجة احلديث إذ األصل فيما يتفرد فيه أصحاب الطبقة الثالثة والرابعة عن الّزهر 

 .يرتفع عن درجة احلسن، وقد يُتوقف فيه أو يرّد حبسب نظر الّناقد أو لفظ املنت
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 هـ).135برد بن سنان أبو العالء الشامي، نز�ل ال�صرة (-1

 .150قال الّنسائي عنه: ثقة، وقال أ�ضا: ال �أس �ه

 151-أي ابن المدیني  -وقال الذهبي: وثقه جماعة وضعفه عليّ 

 .152وقال ابن حجر: صدوق 

�ه الجوزجاني على أناس رووا عن الزهري قلیًال، أش�اء �قع في قلب المتوسع في حدیث الزهري أنه غیر مّثل  

 .153محفوظة

 ، وهو حدیث تفّرد �ه بْرٌد عن الّزهري.154أخرج له الترمذي حدیثا واحدا عن الزهري حكم عل�ه �الغرا�ة

ل�س    ، برد، وهو حدیث منكر  النبي صلى هللا عل�ه وسلم غیر  أحد عن  الحدیث  یرو هذا  "لم  أبو حاتم:  قال 

 .155�حتمل الزهري مثل هذا الحدیث، و�ان برد یرى القدر"  

 . 156وال یوجد دلیل على مالزمته للّزهري وصحبته له، �ما أّن عدَد أحادیثه �لها قلیلة

 هر أصحاب الزهري، فهذا سبب قد �ضاف في قّلة روایته عن الّزهري. و�الحظ تقّدم سنة وفاته على أش 

 هـ).150جعفر بن برقان الّرّقي (-2

 157قال ابن معین: "جعفر بن برقان ضع�ف ف�ما روى عن الزهري، �ان أّم��ا"

 

 .   43/  4ب الكمال املزي، هتذي 150

 . 2/154الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، الذهيب،  151

 . 165ابن حجر، تقريب التهذيب  152

 .116/ 2ابن رجب، شرح علل الرتمذي  153

 ، وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب.601، ح1/593أبواب السفر، ما جيوز من املشي والعمل يف صالة التطوع،  154

/    2  وانظر: ابن أيب حامت، علل احلديث   استنكره أيضا اجلوزجاين لتفّرد برد به، وهو عندهم مما ال ُحيتمل تفّرده عن الزهري،وقد    155
، وقال البزار: وهذا احلديث ال نعلم رواه عن  216/ 2، وانظر: شرح علل الرتمذي381/    6   فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب  ،399

املسند   برد،  إال  الدارقطين،  16،  18/181الزهري  الرسالة  -، ويف حاشية سنن  بن    -ط  قال عقب هذا احلديث: وبرد  الدارقطين  ليس  أن  سنان 
 .ابحلافظ

 . 46/ 4قيل ليحىي: ، كم كان حديثه ؟ قال : حنو من مائيت حديث. هتذيب الكمال  156

 .165ابن معني، سؤاالت ابن اجلنيد ص 157
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 .158وقال النسائي: "جعفر بن برقان ل�س �القوّي في الزهري خاصة"

واحًدا وش�خ الزهري ف�ه عروة، فبیِّن الترمذي عق�ه أنه طر�ق مرجوح عن   أخرج له الّترمذي عن الّزهري حدیثا

الزهري و�ن تا�عه عل�ه صالح بن أبي األخضر �محمد بن أبي حفصة، وأن الّصواب ف�ه عن الزهري عن عائشة �حذف 

 .159عروة

 ال لالحتجاج �ه.   فتبّین بهذا أن جعفًرا ل�س على شرط الترمذي في الزهري، إذ �ان إخراجه له لب�ان خطئه

وف�ه نظر، إذ ل�س جعفر بین القبول والرد، بل مّتفق   160وجعل الحازمي وابن رجب تصن�فه في الط�قة الثالثة

 على رّد حدیثه في الزهري.

 هـ).160-هـ151سف�ان بن حسین الواسطي(-3  

 .  161"حدیثه عن الزهري قط ل�س بذاك، إنما سمع من الزهري �الموسم"    قال ابن معین:

 .  163في الّط�قة السادسة من أصحاب الّزهري   ، وعّده 162"سف�ان بن حسین في الّزهري ل�س �القوي" قال الّنسائي:

وى  صح�فة الزهري اختلطت عل�ه فكان �أتي بها على التوهم، فاإلنصاف في أمره تنكب ما ر   قال ابن ح�ان:"

 .164عن الزهري، واالحتجاج �ما روى عن غیره"

 

ا  158 الكربى كتاب  املنابذة]،  لبيوعالسنن  [بيع  ذلك  مواضع من كتابه يف  6062ح    6/26،  تفسري  القول يف عدة  هذا  مثل  وقال   ،
  على أنه ليس على شرطه يف الزهري. الكربى، ممّا يدلّ 

ورواه مالك بن أنس, ومعمر, وعبيد هللا بن عمر, وز�د بن سعد, وغري واحد من احلفاظ, عن الزهري, عن عائشة  "قال الرتمذي:    159
قال ابن عبد الرب: وجعفر  و   ،735، ح2/136أبواب الّصوم، ابب ما جاء يف إجياب القضاء عليه،    ".مرسال, ومل يذكروا فيه: عن عروة, وهذا أصح

الزهري خطأ كثري، وحفاظ أصحاب ابن شهاب   الزهري ليس بشيء، وسفيان بن حسني، وصاحل بن أيب األخضر يف حديثهما عن   بن برقان يف 
 .12/68نظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .ييروونه مرسال  

 ، 2/58، شرح علل الرتمذي، ، وابن رجب156احلازمي، شروط األئمة اخلمسة ص 160

 .108/ 5، واملوسم املراد به موسم احلج كما يف هتذيب التهذيب 5/229ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  161

 .3981ح 786/ 1كتاب حترمي الدم، ابب حترمي الدم  162

ة العليا من أصحابه املقّدمون على  : هم الطبق -يف معمر وُعقيل ويونس والليث وحنوهم وخمالفة سفيان بن حسني هلم  -قال ابن القّيم    163
َمن ال يدانيهم وال يقارهبم ال يف االختصاص به وال يف املالزمة له وال    -وهو سفيان بن حسني –كل َمن عداهم ممن روى عن الّزهري، مث ينفرد برفعه  

ابن القيم، حممد بن ينظر: بو عبد الرمحن النسائي. يف احلفظ وال يف اإلتقان، وهو معدود عندهم يف الطبقة السادسة من أصحاب الزهري على ما قال أ
 .   230ه، ص 1428، 1أيب بكر، الفروسية، ت: زائد النشريي، دار عامل الفوائد، ط 

 .   358/ 1ابن حبان، اجملروحني، ت: حممود زايد، دار الوعي، حلب،  164
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أخرج له الترمذي عن الّزهري حدیثین، األّول: ذ�َر أنَّ سف�ان بن حسین خالف ف�ه �عض أصحاب الّزهري، وقال  

 .165عق�ه: "هذا حدیث حسن، والعمل على هذا الحدیث عند عاّمة الفقهاء" 

ا �ه مصّححا له و�حتمل أن �كون تصح�ح الترمذي لحدیث سف�ان اعتمادا  منه على ،  166واالثاني: أخرجه محتج�

روایته في  تا�عه  من  في  167روا�ة  معّلقة  ال�خاري  ذ�رها  الترمذي   أخرجها  التي  حسین  بن  سف�ان  روا�ة  وألهمّ�ة   ،

 .168المتا�عات

تا�ع سف�ان: لمن  سْرده  �عد  ابن حجر  �قول  هذا  �فید    وفي  �عًضا  �عضها  �عضد  الجزم "وهذه طرٌق  مجموعها 

 .169بذلك، فال معنى لتعلیل من أعله بتضع�ف سف�ان بن حسین وغیره"

وابن رجب   الحازمي  بذلك  مخالفا  الّط�قة  هذه  في  بن حسین  سف�ان  في    -رحمهما هللا –وقد صّنفت  إذ جعاله 

ه ُصّنف فیها لكونه �حتّج  ، ألن سماع سف�ان بن حسین في الموسم ال تكفي إلث�ات طول المالزمة، ولو أنّ 170الّط�قة الثالثة

 .171�ه في غیر الّزهري فهذا محتمل

 هـ). 140صالح بن أبي األخضر( �عد-4

 

 .621، ح   2/76أبواب الزكاة، ابب ما جاء يف زكاة اإلبل والَغنم،  165

وسفيان بن حسني صدوق ،  أرجو أن يكون حمفوظا:  فقال،  سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث:  الرتمذي يف كتاب العللوقال  
كتاب الزكاة،     هـ1355-1352،  1هـ)، الّسنن الكربى، جملس دائرة املعارف العمانية حبيدر آابد الدكن ،ط458البيهقي، أمحد بن احلسني (انظر:  

 .7353ح 4/88ابب كيف فرض الصدقة، 

 . مل يورد غريه يف الباب، وقال عقبه: حسن صحيح، 563، ح2/47أبواب السفر، ابب كيف القراءة يف الكسوف،  166

إذ  901ح  29/ 3،  وصحيح مسلم  1065، ح40/    2صحيح البخاري، كتاب الكسوف، ابب اجلهر ابلقراءة يف الكسوف،     167
و ما رواه سفيان بن حسني عن الزهري، وينظر: من اتبع سفيان يف روايته عن الزهري يف حتفة روى عبدالرمحن بن منر عن الزهري ابإلسناد نفسه حن

 . 1/393األحوذي شرح سنن الرتمذي 

 .   1066، ح40/  2صحيح البخاري، كتاب الكسوف، ابب اجلهر ابلقراءة يف الكسوف،   168

، وهذا وهللا أعلم  2/550  م،2001  -هـ1421،  1، ط فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ت:عبد القادر شيبة احلمد  ابن حجر،  169
 على جعل الكسوف واخلسوف مبعىن واحد.

الزهري"، 2/58، وابن رجب، شرح علل الرتمذي،  156احلازمي، شروط األئمة اخلمسة ص  170 الّرواة عن اإلمام  ، وكذا يف "طبقات 
 .416، و"قياس شرط أيب داود يف سننه يف طبقات الزهري" ص444ص

 ،  6/404ينظر: ابن حبان، الثقات  171



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

172 

"ضع�ف الحدیث، �ان عنده عن الزهري �تابین، أحدهما عرض، واآلخر مناولة، فاختلطا جم�عا،    قال أبو زرعة:

 .  172فال �عرف هذا من هذا"

 .  173وهو من الضعفاء الذین �كتب حدیثهم"  "وفي �عض أحادیثه ما ینكر عل�ه،  قال ابن عدي:

 .174وذ�ره ابن رجب في الّط�قة الثالثة من أصحاب الزهري 

قائًال عق�ه: "هذا حدیث غیر محفوظ... وصالح بن أبي األخضر �ضّعف في   الّترمذي حدیثا واحًدا  له  أخرج 

 .175الحدیث, ضّعفه �حیى بن سعید القطان وغیره من قبل حفظه"

 أّنه ل�س على شرط الترمذي في �تا�ه.فظهر بذا  

 هــ).168محمد بن صالح التمار(  -5

 .  176اخُتلف ف�ه، ف�عُضهم وّثقه، و�عُضهم ضّعفه، وتوّسط ابُن حجر فقال عنه: صدوق �خطئ

 هـ)، إال أّنه ال تعرف له صح�ة ومالزمة للزهري. 93وهو و�ن �ان مدنّ�ا وأدرك سعید بن المسّیب (

 .177الترمذي له عن الزهري حدیثا واحدا حكم عل�ه �الغرا�ةأخرج  

 خالصة المطلب:

أخرج الترمذي ألحد عشر راو�ا من أصحاب الط�قة الثالثة، وهم: (أسامة بن ز�د، و�سحاق بن راشد، وثعل�ة بن 

أبي عتیق، �محمد ابن سهیل، وز�د بن أبي أن�سة، وسل�مان بن موسى، وقّرة بن حیو�ل، �محمد بن إسحاق، �محمد ابن  

أو في   أخي الزهري، والنعمان بن راشد، وُهش�م بن َ�شیر)، و�عض روایتهم س�قت في ب�ان االختالف فیها على الزهري 

 

 4/395ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  172

 .5/102ابن عدي، الكامل يف الضعفاء  173

 .2/614ابن رجب، شرح علل الرتمذي  174

 . 4/302أبواب تفسري القرآن، ابب من سورة طه،  175

 .854ابن حجر، تقريب التهذيب ص  176

 .  331/  2نظر: ابن حجر،  التلخيص احلبري ، وي659أبواب الزكاة، ما جاء يف اخلرص ح 177
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الروا�ة 178المتا�عات في  مسلم  أو  ال�خاري  مع  اشترك  قد  الترمذي  �ون  مع  �الغرا�ة،  حدیثهم  على  �حكم  أنه  واألكثر   ،

 .179ل�عضهم عن الزهري 

لخمسة من أصحاب الّط�قة الرا�عة وهم: (برد بن سنان، وجعفر بن برقان، وسف�ان بن حسین، وصالح بن وأخرج  

 أبي األخضر، �محمد بن صالح التّمار) لم �صّرح �صّحة ما روى لهم سوى حدیث واحد. 

  7.5%   حدیثا مع المكرر، وهي تشكل نحو  22راو�ا، ومجموع حدیثهم  16ومجموع الّرواة في هاتین الّط�قتین  

 تقر��ا من حدیث الزهري. 

 

 المطلب الثاني: الّط�قة الخامسة من تالمیذ الزهري من المجهولین والمترو�ین: 

 الفرع األول: المجهولون من تالمیذ الزهري، وهم:

 هـ)170عبدهللا بن عبدالرحمن الجمحي( نحو -1

. وقال ابن   180ب؟ فقال: "ال أعرفه"قیل البن معین: عبد هللا بن عبد الرحمن الجمحي ��ف حدیثه عن ابن شها

 .182. وقال الذهبي: "ش�خ" 181عدي: "مجهول"

،ثم أتى �الحدیث المحفوظ عن ابن ع�اس من طر�ق حبیب  183أخرج الّترمذي له حدیثا واحدا حكم عل�ه �الغرا�ة

 ال الّزهري.

 .184یونس بن سل�م  -2

 

زيد بن أيب أنيسة وحممد بن عبدهللا بن أيب عتيق فلم حيتج الرتمذي مبا روى هلم عن الزهري، وكأسامة بن زيد الليثي وُهشيم بن  كرواية    178
 ثعلبة بن سهيل يف املوقوفات.  ، وروايةبشري أخرجها يف املتابعات

مسلم يف حممد ابن أخي الزهري، ومع البخاري فقط يف إسحاق بن راشد وحممد بن عبد هللا بن أيب  اشرتك الرتمذي مع البخاري و   179
 عتيق ومع مسلم فقط يف النعمان بن راشد كل هؤالء عن الزهري. 

 . 98/  5ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 180

 .2/375ابن حجر، هتذيب التهذيب  181

 . 3/144له رواية يف الكتب الستة،  الذهيب، الكاشف يف معرفة من 182

 ، وقال عقبه: "حسن غريب من حديث الزهري عن عبيدهللا عن ابن عباس" . 3463، ح 325/ 4أبواب التفسري، من سورة الروم  183

 قد فات صاحب "طبقات الرواة عن اإلمام الزهري ممن له رواية يف الكتب الستة" ذكر هذا الراوي، ومل أقف على سنة وفاته. 184
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 . 185قال النسائي: ال نعرفه 

 .186قال ابن حجر: مجهول  

 .187أخرج الترمذّي له حدیًثا واحدا مِعال� له �عدم سماع یونس بن سل�م من الزهري، ورّجح روایته عنه بواسطة

 .188أبو علي بن یز�داألیلي-3

 .189قال أبو حاتم الرازي وابن حجر: "مجهول" 

 .190�الغرا�ةأخرج الّترمذي له عن الّزهري حدیًثا واحًدا حكم عل�ه  

 .191أبو �شر-4

 .192"ال �عرف، تفرد عنه الحسن بن صالح بن حي  قال الذهبي:

 . 193قال ابن حجر: مجهول

 .194أخرج الترمذي له عن الزهري أثرا واحدا مقطوًعا من قول الزهري 

 

 .1443ح 2/192 النسائي، السنن الكربى، كتاب املساجد، أبواب الوتر، رفع اليدين يف الدعاء عقب 185

 . 1098ابن حجر، تقريب التهذيب  186

 3485أبواب تفسري القرآن، ومن سورة املؤمنني ح  187

الثانية من الّرواة على الزهري اعتماد على ذكره صاحب "طبقات الرواة عن اإلمام الزهري ممن له رواية يف الكتب الستة" يف الطبقة    188
، وعلى قول احلاكم على إسناد فيه أبو علي هذا: صحيح اإلسناد، وقد نفى أن يكون أاب حامت   الثقات، وعلى توثيق اهليثمي لهذكر ابن حبان له يف

 .423. ينظر ص دليال للعدميس الرازي قال عنه: جمهول لكونه مل يقف عليه يف كتاب اجلرح والتعديل، ونفي العلم ابلشيء ل

وحكم على حديث أيب علي عن الزهري ابلنكارة، ونقله املقدسي، يف األحاديث املختارة،   1730ح  4/678ابن أيب حامت، العلل،  189
 .1180، وابن حجر، تقريب التهذيب ص 2427مسند أنس ح 

 .3193وح3192أبواب القراءات، ومن فاحتة الكتاب ح 190

قات الرواة عن اإلمام الزهري ممن له رواية يف الكتب الستة" ذكر هذا الراوي، وهو راو غري منسوب، وذكر املزي  قد فات صاحب "طب  191
 . 13/383أنه حليب،  يف حتفة األشراف، كتاب املراسيل وما جيري جمراها، حممد بن مسلم بن شهاب، أبو بشر 

 . 5/216الذهيب، ميزان االعتدال  192"

 .1113ب ابن حجر، تقريب التهذي 193

 .3472أبواب الدَّعوات، ما جاء يف فضل التسيب والتكبري والتهليل والتحميد ح 194
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 الفرع الثاني: المترو�ون من تالمیذ الزهري، وهم:

 هـ).140المدني(إسحاق بن عبدهللا بن أبي فروة  -1

 .195قال النسائي: "متروك الحدیث"

إسحاق متروك الحدیث ، أخرجته في مشا�خ  أخرج له النسائي حدیثا واحد في الكبرى، قائًال عقب هذا الحدیث:"

الوجه، ، وأخرج الحدیث نفسه الترمذي قائال:" هذا حدیث ال �صح، وال �عرف إال من هذا  196اللیث; لئال یترك من الوسط"

 . 197و�سحاق بن عبد هللا بن أبي فروة قد تر�ه �عض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل. والعمل على هذا عند أهل العلم"

فظهر بهذا أن ابن أبي فروة ل�س من شرط الترمذي في جامعه، وأن المسّوغ له في إخراج هذا الحدیث أّن العمل  

 عل�ه عند أهل العلم.

 ، ألّن إسحاق بن أبي فروة جّل النّقاد على أنه 198صن�فه في الط�قة الّرا�عة وف�ه نظروجعل الحازمي وابن رجب ت

 من المترو�ین. 

 هـ). 160سل�مان بن أرقم ال�صري(�عد  -2

 .199قال ابن حنبل وابن معین: "ل�س �شيء"  

 .200قال أبو حاتم الرازي والّنسائي: "متروك الحدیث"

 .201واحدا مبّیًنا ضعفه، �قوله:"ضع�ف عند أهل الحدیث"أخرج الترمذي عن الزهري حدیثا 

 .هـ)170عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي(�عد  -3

 

 .  154ص ، 1النسائي، الضعفاء واملرتوكني ت: حممود زايد، دار الوعي، حلب، ط 195

 . ،6335، ح6/121كتاب الفرائض، توريث القاتل   196

 . 2109ح  3/292مرياث القاتل، أبواب الفرائض، ابب ما جاء يف إبطال  197

 . 2/58، وابن رجب، شرح علل الرتمذي  155احلازمي، شروط األئمة اخلمسة ص  198

 .4/101ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل  199

والتعديل    ابن أيب  200 اجلرح  والنسائي،  4/101حامت،  الصغرى،  بن حزم يف   ،السنن  والقَود، ابب ذكر حديث عمرو  القسامة  كتاب 
 .4868ح  1/435العقول

 53ح  1/310أبواب الوضوء، ابب املنديل بعد الوضوء  201
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 .202قال ال�خاري: تر�وه

 .203قال النسائي: متروك الحدیث

بروایته" �حتج  وال  للمعرفة  إال  العلم  أهل  حدیثه  �كتب  "ال  سف�ان:  بن  �عقوب   .204قال 

هري التي أملیتها ال یرو�ها عن الزهري غیر عثمان هذا، ولعثمان غیر ما ذ�رت قال ابن عدي: "وسائر األحادیث عن الز 

 .    205من الحدیث، وعامة أحادیثه مناكیر إما إسناده أو متنه منكر" 

أخرج الترمذي فقط من أصحاب الكتب السّتة له عن الزهري، وقال عقب حدیثه: "هذا حدیث غر�ب، وعثمان بن 

 .   206یث �القوي"عبد الرحمن ل�س عند أهل الحد 

 فهو ل�س على شرط الترمذي في الزهري، �هللا أعلم.

 هـ) 160-هـ151معاو�ة بن �حیى الّصدفي الشامي(-4

منكر الحدیث جدا، �ان �شتري الكتب و�حدث بها، ثم تغیر حفظه فكان �حدث �الوهم ف�ما سمع   قال ابن ح�ان:

إسحاق بن سل�مان وذو�ه �أنها مقلو�ة، وفي روا�ة الشامیین عنه الهقل بن ز�اد من الزهري وغیره فجاء روا�ة الرَّاِو�ن عنه:  

ابتعت دفترا من جلود ف�ه أحادیث الزهري   وغیره أش�اء مستق�مة تش�ه حدیث الثقات، ثم نقل ابن ح�ان عن معاو�ة أنه قال: 

 .207�ه من الحسن وجودة الكتاب �علم أنه صح�ح  

الحاكم:   أحمد  أبو  �الموضوعةوقال  شبیهة  منكرة  أحادیث  الزهري  عن  ز�اد،  بن  الهقل  عنه   .  208یروي 

 . 209وخّفف �عض العلماء حكم الجرح ف�ه، ولهذا ذ�ره الحازمي وابن رجب في الط�قة الّرا�عة

 

 . 7/759هـ، 1440، 1البخاري، التاريخ الكبري، ت حممد الدابسي وحممود النحال، الناشر املتميز، ط 202

 . 75هـ، ص1396كون، و النسائي، الضعفاء واملرت  203

 )164/    9،ومغلطاي، إكمال هتذيب الكمال: (3/154الفسوي، املعرفة والتاريخ   204

 .271/ 6ابن عدي، الكامل يف الضعفاء  205

، وعبارة الرتمذي عنه فيها شيء من  2442ح  391/  3أبواب الرؤ�، ابب ما جاء يف رؤ� النيب صلى هللا عليه وسلم امليزان والدلو،    206
 . 4/455كمون عليه أبنه مرتوك، ولذا قال الذهيب عقب حكمه هذا: والرتمذي يتساهل ابلرجال، اتريخ اإلسالم التساهل إذ جّل النّقاد حي

 . 89/ 2ابن حبان، اجملروحني ينظر:  207

 . 221/  28 املزي، هتذيب الكمال 208
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حا روا�ة غیره عن الزهري   .210وأخرج الترمذّي له عن الزهري حدیثا واحدا معًال له ومصحِّ

 في الزهري، �هللا أعلم.  فهو ل�س على شرط الترمذي

 هـ) 181الولید بن محمد الموقري الّشامي (-5

ث بها الزهري قط   قال ابن ح�ان:" �ان ممن ال ی�الي، ما ُدفع إل�ه قرأه، روى عن الزُّهري أش�اء موضوعة لم �حدِّ

 . 211كما روى عنه, و�ان یرفع المراسیل و�سند الموقوف، ال �جوز االحتجاج �ه �حال"

 212ني:"هذا ما وافقت عل�ه الّدارقطني من المترو�ین، ولید بن محمد الموقري ضع�ف عن الزهري"قال البرقا

فهو ل�س على شرط   ،213أخرج الترمذي له عن الزهري حدیًثا واحدا حكم عل�ه �الغرا�ة، و�ّین ضعف الولید عق�ه

 الترمذي في الزهري، �هللا أعلم.

 هـ) 170-161(یز�د بن ز�اد الدمشقي-6

 214قال النسائي: "یز�د بن ز�اد یروي عن الزهري، متروك الحدیث"

 .215قال ابن حجر: "متروك"

 . 216أخرج الترمذي له عن الزهري حدیثین أعّلهما، وضعَّف یز�د بن ز�اد في الموضعین

 خاتمة المطلب:

م: (عبدهللا الجمحي، و�ونس بن أخرج الترمذي لعشر رواة من أصحاب الّط�قة الخامسة، أر�عة من المجهولین وه

سل�م، وأبوعلي بن یز�د األیلي، وأبو �شر)، وسّتة من المترو�ین وشدیدي الّضعف، وهم: (إسحاق بن أبي فروة، وسل�مان 

 

 . 2/615، وابن رجب، شرح علل الرتمذي  156احلازمي، شروط األئمة اخلمسة ص  209

 .201وح 200الصالة، ما جاء يف كراهية األذان بغري وضوء، حأبواب  210

 . 2/359ابن حبان، اجملروحني  211

 . 31/81املزي، هتذيب الكمال  212

 .3665أبواب املناقب، ابب [هكذا مرسال من العنوان] ح  213

 .133/  9ابن عدي، الكامل يف الضعفاء  214

 1075ابن حجر، تقريب التهذيب ص 215

 .1424و ح 1423ء يف درء احلدود ح أبواب احلدود، ما جا 216
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بن أرقم، وعثمان الوقاصي، ومعاو�ة الصدفي، والولید الموقري، و�ز�د بن ز�اد الدمشقي)، وهؤالء إما أن �حكم الترمذي 

ا �صّرح �ضعفهم وال �سكت عن ب�ان   على حدیثهم �الغرا�ة أو �عّل حدیثهم �الروا�ات المحفوظة، والمترو�ون والضعفاء جد�

 حالهم. 

 من مجموع حدیث الزهري.  3.7حدیثا مع المكرر، وهو ما �شكل نس�ة  %  11ومجموع حدیثهم  

 خاتمة الم�حث:

تنّوع تصّرف الترمذي �حدیث رواة الّط�قة الثالثة فاحتّج ب�عٍض، ولم �حتج �آخر�ن، واشترك مع ال�خاري ومسلم  

 في قّلة الّروا�ة لهم.  

لم �حتّج الّترمذي �أصحاب الّط�قة الّرا�عة والخامسة، فأعّل حدیثهم و�صّرح غال�ا بتضع�ف المشهور�ن �الجرح  

لواحد منهم عن الزهري مطلقا، وتخر�ج الترمذي لهم مع ب�ان الّصفة الّسا�قة في إخراجه منهم، ولم �خرج ال�خاري ومسلم  

 لهم ال �جعل شرط الترمذي دون شرط الّش�خین في الّزهري.

  10حدیثا، أي ما ُ�شّكل نس�ة %    33راو�ا، ومجموع حدیثهم    26ومجموع الرواة في هذه الط�قات الثالث  

 ما رواه عن أصحاب الط�قتین األولیین. تقر��ا، وهي نس�ة قلیلة �جانب 

 

 الخاتمة

تبّین بهذه الّدراسة خطأ القول �أن شرط الترمذي في حدیث الزهري هو إخراج حدیث الّط�قة الثالثة أو الرا�عة، إذ جّل  •

 صحاب الّط�قة األولى ثّم الثان�ةحدیثه عن أ

الّثالثة منهج مّت�ع أح�انا عند �ّل من �شترط الّصّحة، فقد  إخراج حدیث من �كونون من أصحاب الّط�قة الثان�ة أو   •

�خطئ راو من أصحاب الّط�قة العل�ا و�صیب راو في ط�قة دونه �حدیث عبد الملك بن جر�ج الذي خّرجه الترمذي،  

ا الترمذي أو �كون عنده من الز�ادة الحدیث�ة التي ُیتا�ع علیها ما ل�س عند غیره �الثاني من الحدیثین الذین أخرجهم

 .  217عن الزهري بواسطة سف�ان بن حسین

 

أحاديث مصّححا حديثه عنه انظر مثال: جامع الرتمذي، أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه    6الرتمذي  له  ابن جريج أخرج    217
وبرد بن سنان أخرج هلم الرتمذي عن الزهري حديثا   وجعفر بن برقان  ،أخرج له الرتمذي حدثني فقط سفيان بن حسني  ، و254ح   1/429وسلم،  

 . سفيان وجعفر وبرد) يف املبحث الثاين املطلب األول الفرع الثاين منه(واحد فقطـ، وقد تقدمت دراسة هؤالء 
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�عض الّرواة من أصحاب الّط�قة الوسطى عن الزهري قد ینفردون عنه ب�عض األحادیث فتختلف األنظار في الحكم  •

على هذا الحدیث �اختالف قرائن التصح�ح وتوّفر المتا�عات أو عدمها، �ما في حدیث برد بن سنان و�عض أحادیث  

الّرا�عة، وأحادیث مثل هذا الّصنف األصل في صاحبي الّصح�حین عدم إخراج حدیثهم، وعلى هذا الّنحو   رواة الّط�قة

لهذا  العل�ا  الّط�قة  بتعّذر روا�ة أصحاب  فإّنه  الّزهري  في ط�قة من أصحاب  نزل  إذا  الّترمذي  أّن  �عرف  أن  ین�غي 

 الحدیث، وأّن تصح�ح حدیثهم أو االحتجاج �ه أمر محتَمل.  

الترمذي ضعف الّراوي في الّزهري أو إعالل روایته عنه �خرجه عن شرطه في الّزهري، وعل�ه فإطالق الحازمي   ب�ان •

�ما في حدیث    -أن الّط�قة الرا�عة هم شرط الترمذي ل�س �سدید، و�خراج الّترمذي لهؤالء الّرواة إنما هو لب�ان غلطهم  

 س تصح�حا لحدیثهم.أو لعمل جماعة من الفقهاء �ه، ول�  -جعفر بن برقان 

 �خّرج الترمذي ل�عض المجهولین من أصحاب الّزهري المصّنفین في الّط�قة الخامسة مع ب�ان غلط حدیثهم.   •

�خّرج الترمذي ل�عض المترو�ین من أصحاب الّزهري المصّنفین في الّط�قة الخامسة مع ب�ان حالهم وغلط حدیثهم،   •

 الط�قة الخامسة. ومفهوم �الم ابن رجب أنه ال �خّرج ألصحاب  

 وهذه توص�ات �ال�حوث المقترحة:

 ق�اس شرط ابن ماجه في حدیث الزهري.-1

 ط�قات الزهري عند الحازمي وابن رجب وابن حجر، دراسة نقدّ�ة.-2

 المصادر والمراجع  

نوقشت في   ، رسالة د�توراه ط�قات الرواة عن اإلمام الزهري مّمن له روا�ة في الكتب الستة  ال�حر�ني، فاروق،

 هـ. 1411الجامعة اإلسالم�ة �المدینة المنورة، �إشراف حّماد األنصاري، عام  

 .هـ1422،  1بیروت، ط  –، دار طوق النجاة  ، صح�ح ال�خاري هـ)  256ال�خاري، محمد بن إسماعیل(

 هـ.1440،  1، ت محمد الد�اسي ومحمود النحال، الناشر المتمیز، طالكبیر  التار�خاال�خاري،  

،  3، عالم الكتب، بیروت، ط معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعهـ)  487ال�كري، عبدهللا األندلسي (

 ه.1401

) الحسین  بن  أحمد  الكبرى هـ)،  458البیهقي،  آ�االّسنن  �حیدر  العمان�ة  المعارف  دائرة  الد�ن، ط، مجلس  ،  1د 

 .هـ1352-1355

 م. 2016-هـ1437،  2، ت:مر�ز ال�حوث بدار التأصیل، طالجامع الكبیرهـ)،  279الترمذي، محمد بن ع�سى(
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الزهري،  الج�طان، محمد راغب،   اإلمام  اإلمام مسلم في صح�حه في ط�قات  نشرته  ق�اس شرط  �حث محكم 

 م.2015،  )10الكل�ة الجامع�ة اإلسالم�ة العالم�ة �سالنجور، ع(

، ت: محمد األزهري، مكت�ة الفاروق،  البن معین  سؤاالت ابن الجنیدهـ)،  270ابن الجنید، إبراه�م بن عبدهللا (  

 م.2007-هـ1428

الرازي،   بن محمد  أبي حاتم، عبدالرحمن  العر�يالجرح والتعدیلابن  التراث  إح�اء  دار  األولى،    -،  بیروت، ط 

 م.1952-هـ1271

، ت: محمد بن علي الب�ضاني، ط�عة الناشر المتیز شروط األئمة الخمسةهـ)  584الحازمي، محمد بن موسى (

 م.2016المدینة المنورة، 

ح�ان،   ال�ستيابن  حاتم  أبو  الثقامحمد  أحمد ،  ت،  الدین  شرف  السید  ط،  ت:  الفكر،    –ه  1395،  1دار 

 م.19758

 . لوعي، حلبت: محمود زاید، دار ا  المجروحین،ابن ح�ان،   

حجر،   (ابن  العسقالني.  علي  بن  التهذیبه).852أحمد  النشر  تقر�ب  سنة  الرشید،  دار  عوامة،  ت:محمد   ،

 م.1986  –  1406

 . م1984 –هـ1404، دار الفكر، بیروت،  1، طتهذیب التهذیبابن حجر، ـــــــــــــــــــــــــــــ،  

 م.2001  -هـ 1421،  1القادر شی�ة الحمد، ط، ت:عبد  فتح ال�اري �شرح صح�ح ال�خاري ابن حجر،  

 م.1995، 2، دار صادر، بیروت، طمعجم البلدانهـ)،  626الحموي، �اقوت بن عبدهللا (

هـ،  1409، مكت�ة الرشد، ط األولى، مكت�ة الرشد، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیثالخلیلي، الخلیل بن عبدهللا،  

1  /198 . 

 م.1985-هـ1405،  1دار طی�ة، ط  العلل الواردة في األحادیث النبو�ة،هـ)،  385الدارقطني، علي بن عمر(

ت: مجموعة من المحققین �إشراف  سیر أعالم النبالء،  هـ)،748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان(الذهبي،  

 .م1985هـ /    1405شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الثالثة،  

 م2001-هـ1421، ت: همام سعید، مكت�ة الرشد، طرمذيشرح علل التابن رجب، عبدالرحمن الحنبلي، 
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، رسالة د�توراه، في جامعة اإلمام محمد بن سعود، منهج اإلمام النسائي في الجرح والتعدیلسعد، قاسم علي،  

هـ، 1422م، ط�عته دار ال�حوث للدراسات اإلسالم�ة و�ح�اء التراث، اإلمارات، دبي، الط�عة األولى عام  1992هـ،  1412

 م.2002

 م. 1990-هـ1410ت: محمد عطا، دار الكتب العلم�ة، بیروت،    الط�قات الكبرى،ابن سعد، محمد بن من�ع،  

،  7�حث محكم نشرته مجلة جامعة آل البیت، مج  من أخرج لهم ال�خاري مقرونین،طوال�ة، محمد عبدالرحمن،  

 م.2001هـ 1422،  2ع

" المجلة ق�اس شرط اإلمام أبي داود في سننه في ط�قات اإلمام الزهري الع�ادي، ز�اد،  "، �حث محكم نشرته 

 .م2019هـ/1441)،  4)،ع(15األردن�ة في الدراسات اإلسالم�ة، مج(

) الجرجاني  أحمد  عدي،أبو  الرجال  الكاملهـ)،  365ابن  غزاوي،في ضعفاء  مختار  �حیى  ت:  الفكر ،    -دار 

 .م1988–هـ1409،   3بیروت، ط

 .بیروت-ت خلیل المنصور، دار الكتب العلم�ةالمعرفة والتار�خ  الفسوي،  �عقوب بن سف�ان، 

عبدالرحمن،  المزي،   الز�ي  بن  الكمالیوسف  الرسالة  تهذیب  مؤسسة  عواد،  �شار  ت:د.  بیروت،    –، 

 م. 1980 –هـ1،1400ط

، ت عادل بن محمد، وأسامة بن إبراه�م، مكت�ة الفاروق الحدیثة، إكمال تهذیب الكمال،  عالء الدین  مغلطاي،

 م.2001-هـ1422الط�عة األولى  

الحدیث وعللهملحم، موسى همام،   روا�ة  وأثرها في  الثقات  األزهر مراتب  في جامعة  نوقشت  د�توراه  ، رسالة 

 م، 2012-هـ1433، 1شد، طم، مكت�ة الر 2004

بن شعیب،   أحمد  منهمالنسائي،  الذین سمع  النسائي  دار عالم تسم�ة مشا�خ  الر�اض:  العوني،  ، ت: حاتم 

   .م2003  -ه 1424الفوائد، 

 م2012-هـ  1433، ت:مر�ز ال�حوث دار التأصیل، الط�عة األولى،  ، السنن الصغرى النسائي

 م.2012-هـ 1433، 1ار التأصیل، ط، ت:مر�ز ال�حوث د ، السنن الكبرى لنسائيا

 ه.1396،  1، ت: محمود زاید، دار الوعي، حلب، طالضعفاء والمتر�ون النسائي،  
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