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ملخص:
حاول الباحث خالل بحثه درا�سة را ِو من رواة احلديث عن
النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم ،-وهو من الرواة املختلف يف �صحبتهم
وروايتهم عنه �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-وهوِ :زرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش �أبو
مرمي الأ�سدي من �أهل الكوفة .اختلف العلماء حول �صحبته بني
الت�أييد والإبطال ،الأمر الذي من �أجله جاءت هذه الدرا�سة بعنوان:
(درا�سة حتليلية ناقدة الختالف املحدثني حول �صحبة ِزرَّ ْب ُن
ُح َب ْي�ش) ،وتو�صل الباحث من خالل تتبع الروايات ،ومعرفة ال�شواهد
تخ�ص هذه الروايات� ،أن زراً بن حبي�ش مل يكن
واملتابعات التي
ّ
�صحابياً� ،إذ قام الباحث با�ستقراء كل الطرق التي تخ�ص الرواية
ومطابقتها ،ومعرفة موقع زر بن حبي�ش منها ،فلم تثبت له ال�صحبة.
وقد اعتمد الباحث على املنهج الو�صفي التحليلي الت�أ�صيلي،
من خالل مناق�شة امل�صطلحات والتطبيق عليها ،وكان الهدف
تعرف الراوي زر بن حبي�ش ـــ وكيف كانت
الرئي�س من الدرا�سة ّ
مروياته عن ال�صحابة ـــ ر�ضوان اهلل عليهم ـــ.
وتكونت الدرا�سة من مقدمة ،ومتهيد ،تناول فيه الباحث
مفهوم ال�صحبة ،و�آراء علماء احلديث النبوي حولها ،وترجمة زر بن
حبي�ش عند علماء اجلرح والتعديل.
وجاء املبحث الأول عن دواعي االختالف حول �صحبة زر بن
حبي�ش يف ميزان �أئمة احلديث النبوي ،واملبحث الثاين عن مرويات
زر بن حبي�ش يف ال�صحيحني ،وموقف املحدثني منها.
وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة نفي ال�صحبة
عن زر بن حبي�ش من خالل التطبيق العملي على بع�ض مروياته،
و�أو�صى الباحث يف نهاية بحثه ب�رضورة �إ�صدار مو�سوعة علمية
ت�شمل كل الرواة املختلف حول �صحبتهم ،مع درا�سة مروياتهم.
الكلمات الدالة :زر بن حبي�ش� ،صحبة ،رواة ،جرح وتعديل،
ال�صحاح ،تخريج ،املحدثون ،مرويات.
Scholars Varied Opinions about the Companionship of Zer Ben Hubaysh

Abstract:
The researcher examines and investigates during
the study the validity of the companionship of one of the
narrators of the Hadith of prophet Mohammed ( peace
be upon him ). This narrator is Zer Ben Hubaysh Abu
Maryem Alasdi from Alkufa. He is considered one of
the narrators that scholars disagree among each other
about his validity as a companion and narrator who
conveyed stories about prophet Mohammed (peace
be upon him ). This is why the research focused on
scholars varied opinions about the companionship
of Zer Ben Hubaysh. The researchers show through
tracking and investigating conveyed narrations and
stories that Zer Ben Hubaysh wasn’t one of sahaba

(companions of Prophet Mohammad). Moreover,
The researcher applied the methods and standards
of narration on Zer Ben Hubaysh, and accordingly
his companionship is not valid. The study followed
descriptive analytical approach. The result of the
study shows that Zer Ben Hubaysh is not a companion.
Moreover, the study recommends the creation of an
encyclopedia about narrators who are controversial
with an analysis of their narrations.
Keywords:
Scholars
Varied
Opinions,
Companionship , Zer Ben Hubaysh, criticism,
narrators, narrations, sahaba, companions

مق ّدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على عبده ور�سوله
حممد �أف�ضل الر�سل وخامت النبيني ،وعلى �آله و�صحبه ومن اهتدى
بهديه �إيل يوم الدين القائل عز وجلُ }:ك ْن ُت ْم خَ رْ َي �أُ َّمةٍ �أُخْ ِر َج ْت
ّا�س{(.)1
لِل َن ِ
ف�إن اهلل تعاىل اختار لر�سوله الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
�أ�صحاب ًا مهاجرين و�أن�صاراً كانوا �أئمة ُيقتدى بهم ،ومث ًال �أعلى
جلميع امل�سلمني ،فقاموا بدورهم احلقيقي يف بناء الإ�سالم ،و�رضبوا
�أروع املثل يف ترجمته �إىل واقع عملي.
لذلك كان لزام ًا علينا معرفة �أخبارهم و�أحوالهم لنقتدي بهم،
وقبل ذلك معرفة ثبوت ال�صحبة لهم وال�ضوابط التي و�ضعها العلماء
لذلك ،والتطرق �إىل مروياتهم يف كتب ال�سنة لدرا�ستها ،وحتقيقها،
واحلكم عليها ،وت�أ�صيل �ضابط ال�صحبة لهم.
وقد جاءت هذه الدرا�سة للتحدث عن واحد من رواة احلديث
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-وهو من الرواة املختلف على
عن
َ
�صحبتهم وروايتهم عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -مبا�رشة ،وهو:
زر بن حبي�ش �أبو مرمي الأ�سدي من �أهل الكوفة ،اختلف العلماء حول
�صحبته بني الت�أييد والرد ،لذلك �سميت هذه الدرا�سة بعنوان( :درا�سة
حتليلية ناقدة الختالف املحدثني حول �صحبة ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش) .

أهمية املوضوع:
تت�ضح �أهمية املو�ضوع من خالل:
♦ ♦الت�أ�صيل النظري ملفهوم ال�صحبة ،و�ضوابطها بني
مدار�س احلديث املختلفة ،والوقوف على بع�ض القواعد وال�ضوابط
التي تخ�ص هذه امل�س�ألة.
♦ ♦تعد هذه الدرا�سة درا�سة تطبيقية على راو بعينه اختلف
املحدثون حول �صحبته ،ومل تكن لهم كلمة قاطعة حولها.
♦ ♦التطرق ملرويات ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش ،ومعرفة �آراء املحدثني
فيها ،للوقوف على اجلوانب التي تثبت �صحبة الراوي �أو رد هذه
ال�صحبة عنه.

أسباب الدراسة:
فهي:
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♦ ♦فتح املجال يف البحث املتعلق بعلم احلديث النبوي؛
لدرا�سة الرواة املختلف يف �صحبتهم لعمل مو�سوعة علمية ترتبط
بذلك الفرع من علوم الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد.
♦ ♦حداثة الدرا�سة والكتابة فيها ،فلم يتطرق �أح ٌد من الأئمة
لتف�صيل القول على �صحبة الراوي بالتطبيق العملي حول مروياته
ودرا�ستها درا�سة حديثية لو�ضع �ضوابط معينة لقبول هذه ال�صحبة
�أو ردها عن الراوي.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
تعرف الراوي املذكور يف الدرا�سة ـــ ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش ـــ وكيف
ّ 1.1
كانت مروياته عن ال�صحابة ـــ ر�ضوان اهلل عليهم ـــ .
2.2التطبيق العلمي على مرويات زر بن حبي�ش لإثبات
�صحبته �أو نفيها.
3.3معرفة موقف الأئمة من ق�ضية �صحبة ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش.

حدود الدراسة:
حدود الدرا�سة ترتبط مبرويات ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش ودرا�ستها
لإثبات ال�صحبة له �أو نفيها عنه ،كما هو مو�ضح باجلزء التطبيقي
من الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
مل �أقف ــــ ح�سب اطالعي ـــ على درا�سة معينة تعر�ضت للحديث
راو بعينه �أو التطبيق على مروياته من �أجل �إثبات
عن �صحبة ٍ
ال�صحبة �سوى الدرا�سات التي ح�رصت ،وجمعت وناق�شت الآراء
حـــــول �صحبة الرواة دون درا�سة مروياتهم.
منهج البحث:

و�أ�سبــــــاب اختيـاره ،والدرا�سات ال�سابقة ،واملنهج املتبع خالل
الدرا�سة ،وخطة البحث.
♦ ♦التمهيد :بعنوان :مفهوم ال�صحبة وما يرتبط بها ،وفيه
مطلبان:
 املطلب الأول :مفهوم ال�صحبة و�آراء علماء احلديث النبوي
فيها.
 املطلب الثاين :ترجمة زر بن حبي�ش عند علماء اجلرح
والتعديل.
وكانت مباحث الدرا�سة على النحو الآتي:
♦ ♦املبحث الأول :دواعي االختالف حول �صحبة ِزرَّ ْب ُن
ُح َب ْي�ش يف ميزان �أئمة احلديث النبوي ،وفيه مطلبان:
 املطلب الأول :املذهب القائل ب�صحبة ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش.
 املطلب الثاين :املذهب القائل بعدم �صحبة ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش.
♦ ♦املبحث الثاين :مرويات زر بن حبي�ش يف ال�صحيحني
وموقف املحدثني منها ،وفيه مطلبان:
 املطلب الأول :مروياته يف �صحيح البخاري وموقف
املحدثني منها.
 املطلب الثاين :مروياته يف �صحيح م�سلم وموقف
املحدثني منها.
♦ ♦خامتة :وقد ذكرت فيها نتائج الدرا�سة وعر�ضت لبع�ض
التو�صيات الهامة.
و�أخرياً� :أحمد هلل تعاىل الذي ي�رس و�أعان ،و�إين لأرجو اهلل �أن
يتقبل عملي وجهدي خال�ص ًا لوجهه الكرمي ،و�أن يجعله فاحتة خري
للباحثني ،كما �أ�سال اهلل �أن يجزل املثوبة لكل من �ساعدين يف �إعداد
هذا البحث بكتاب �أو فكرة �أو معلومة �أو فائدة.

تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي الت�أ�صيلي التمهيد

وخطواته هي:
1.1الت�أ�صيل النظري ملفهوم ال�صحبة وال�صحابة ،ومعرفة
ال�ضوابط العلمية لها.
2.2مناق�شة �آراء �أئمة احلديث حول �صحبة زر بن حبي�ش ،وهل
ثبتت له �أو مل تثبت؟.
3.3تطبيق ال�ضوابط التى و�ضعها العلماء على الراوي حمل
الدرا�سة ــ زر بن حبي�ش ـــ ملعرفة موقف العلماء من �صحبته بر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
4.4تخريج الأحاديث من م�صادرها من ال�صحيحني �أوالً ،ف�إن
مل يكن طرائق لها يف ال�صحيحني فتخريجها من كتب ال�سنة الأخرى،
مع الإ�شارة �إىل درجة �صحة احلديث النبوي.

خطة الدراسة:
تقع الدرا�سة يف مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني وخامتة على
النحو الآتي:
♦ ♦املقدمة :وفيها عنوان الدرا�سة ،و�أهمية املو�ضوع
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مفهوم الصحبة وما يرتبط بها
املطلب األول :مفهوم الصحبة وآراء علماء احلديث النبوي فيها.
اعتنى علماء احلديث الأفا�ضل بتدوين �أ�سماء ومناقب و�أخبار
�صحابة النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-وبذلوا ق�صارى جهدهم يف
ح�رصهم ،وحتديد من كان يف �صحبة ممن دونهم ،ومن �سمع منه
ومن مل ي�سمع ،ومن ر�آه ،ومن مل يره علي وجه الدقة واال�ستيعاب،
واختلفوا يف مفهوم ال�صحبة وال�ضوابط التي ميكن من خاللها حتديد
ال�صحابي.
مفهوم الصحبة ً
لغة واصطالحاً
1.1ال�صحبة لغة :ال�صحابة بفتح ال�صاد وبك�رسها والأكرث
على الفتح ،وهي تعني جمع ال�صاحب ،ومل يجمع فاعل على فعالة
�إال هذا ،وجاء يف ل�سان العرب :مادة (�صحب)� ،صحبة ي�صحبه
�صحبة ،بال�ضم ،و�صحابة بالفتح ،و�صاحبه ،عا�رشه(.)2
قال اجلوهري(:ال�صحابة بالفتح الأ�صحاب ،وهي يف الأ�صل
م�صدر ،وجمع الأ�صحاب� ،أ�صاحيب ،و�أما ال�صحبة وال�صحب فا�سمان
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للجمع ،يقال �صاحب و�أ�صاحب)( ،)3ويف القامو�س املحيط�(:صحبه
ك�سمعه وبك�رس و�صحبه عا�رشه ،وهم �أ�صحاب و�أ�صاحيب و�صحبان،
و�صحاب ،و�صحابة ،وا�ست�صحبه دعاه �إيل ال�صحبة)(.)4
واملعنى الراجح �أن ال�صحبة �أو ال�صحابة مبعنى واحد،
وال�صاحب هو القريب منك الذي يعرفك وتعرفه ،وهو من ي�ست�صحبك.
2.2مفهوم ال�صحبة ا�صطالحاً:
ال�صحابي :هو من �صحب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم،-
واختلفوا يف تعريفه:
♦ ♦التعريف الأول :كل م�سلم ر�أى النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-ولو حلظة فهو �صحابي ،وهذا القول هو امل�شهور لدى علماء
احلديث ،قال علي بن املديني يف ذلك( :من �صحب النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم� -أو ر�آه ولو �ساعة من نهار فهو من �أ�صحاب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم.)5()-♦ ♦التعريف الثاين :وهو �أ�ضيق من الأول قلي ًال �أنه ال ُيكتفى
مبجرد الر�ؤية؛ بل البد ممن يطلق عليه ا�سم ال�صحبة جمال�سته ولو
�ساعة لطــــــــيفة ،قال الآمدي�( :أن ال�صحابي من ر�أى النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم ،-ولو �ساعة)(.)6
♦ ♦التعريف الثالث� :أن ال�صحابي من ر�أى النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -م�سلم ًا بالغ ًا عاقالً ،حكاه الواقدي عن �أهل العلم فقال:
(ر�أيت �أهل العلم يقولون :كل من ر�أى ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-وقد �أدرك احللم ،ف�أ�سلم وعقل �أمر الدينَ ،و َر ِ�ض َي ُه فهو عندنا
ممن �صحب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم.)7()-
♦ ♦التعريف الرابع :ي�ؤخذ لفظ ال�صحابي ممن طالت �صحبته
للنبي�-صلى اهلل عليه و�سلم ،-و�أخذ عنه العلم حكاه الآمدي عن
عمرو بن يحيى(.)8
♦ ♦التعريف الأخري :ال�صحابي هو من �أدرك زمن النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم ،-وهو م�سلم ،و�إن مل يره ،وهو قول يحيى بن عثمان
بن �صالح امل�رصي ف�إنه قال :وممن دفن مب�رص من �أ�صحاب ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ممن �أدركه ومل ي�سمع منه� :أبو تيميم
اجلي�شاين ،وا�سمه عبداهلل بن مالك(.)9
والراجح عند املحدثني هو القول الأول؛ لأنه �أو�سع التعريفات
يف معرفة ال�صحابة لذلك قال البخاري يف �صحيـــــحه( :من �صحب
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� ،-أو ر�آه من امل�سلمني ،فهو من
�أ�صحابه)(.)10
املطلب الثاني :ترمجة زِرَّ ْب ُن ُحبَ ْيش عند علماء اجلرح والتعديل.
ن�سبه :هو زر بن حبي�ش �أبو مرمي الأ�سدي( ،)11قال عمرو بن
علي �أبو مطرف الأ�سدي الكويف� ،أخرج البخاري يف بدء اخللق وغري
مو�ضع عن عبده بن �أبي لبابة و�أبي �إ�سحاق ال�شيباين عنه عن عبداهلل
بن م�سعود ،و�أبي بن كعب( ،)12يقال �أبو مطرف الكويف خم�رضم
�أدرك اجلاهلية(.)13
وزر بن حبي�ش من �أهل الكوفة من بني غا�رضة كنيته �أبو
مرمي ،وقيل �أبو مطرف(.)14
�شيوخه وتالميذه:
�شيوخه :روى عن عمر ،وعلي ،وعبداهلل بن م�سعود ،و�أبي بن
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كعب ،وعثمان بن عفان ،وعبدالرحمن بن عوف ،وحذيفة بن اليمان،
والعبا�س بن عبداملطلب ،وعبداهلل بن عمرو بن العا�ص(.)15
تالميذه :وروى عنه �أهل الكوفة ،وال�شعبي ،و�إبراهيم النخعي،
وعا�صم ،و�أبو بردة ،واملنهال بن عمرو ،وعبدة بن �أبي لبابة ،و�أبو
�إ�سحاق ال�شيباين ،وعدي بن ثابت(.)16
جرحه وتعديله :قال العجليِ ( :زرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش من �أ�صحاب
عبداهلل وعلي ،ثقة ،كان �شيخ ًا قدمي ًا �إال �أنه كان فيه بع�ض احلمل
على علي بن �أبي طالب ــ ر�ضي اهلل عنه ــ)( ،)17ونقل الرازي يف
كتابه (الثقات) عن �إ�سحاق بن من�صور ،عن يحيي بن معني قال :زر
بن ُحبي�ش ثقة( ،)18كان ال ي�سمع �آية �إال وي�س�أل عنها ،قال �أبي بن
كعب :يا زر ما تريد �أن تدع �آية �إال �س�ألتني عنها؟(.)19
وفاته :مات بالكوفة �سنة اثنتني وثمانني قبل اجلماجم ،وهو
ابن اثنتني وع�رشين ومائة �سنة ،وكان من �أعرب النا�س ،وكان
عبداهلل بن م�سعود ي�س�أله عن العربية( ،)20وقال �أبو عبيد القا�سم ابن
�سالم مات �سنة  81هـ ،وقال عمرو بن علي �سنة 82هـ  ،وقال ابن
زبر �سنة 83هــ ،وقال �أبو نعيم مات وهو ابن � 127سنة هجرية.

املبحث األول :دواعي االختالف حول صحبة زِرَّ ْب ُن
ُحبَ ْيش عند احملدثني
املطلب األول :القائلون بصحبة زر بن حبيش
اختلف املحدثون يف �صحبة زر ف�أكدها بع�ضهم ونفاها
�آخرون� ،أما القائلون ب�صحبة منهم الدارمي ،والدكتور ح�سني �سليم
�أ�سد ،والدكتور الالحم ،ودليلهم ما ي�أتي:
1.1ما ورد عند الدارمي حدثنا حممد بن كثري عن الأوزاعي
عن عبدة عن زر بن حبي�ش ،قال :من قر�أ �آخر �سورة الكهف ل�ساعة
يريد يقوم من الليل قامها ،قال عبدة :فجربناه فوجدناه كذلك(.)21
قال ح�سني �سليم �أ�سد� :إ�سناده �ضعيف ل�ضعف حممد بن كثري ،وهو
امل�صي�صي ال�صنعاين ،وهو موقوف على زر بن حبي�ش ،وال يهم
معر�ض احلديث يف �صحة �أو �ضعف الرواية ،لكن ما قاله ح�سني
�سليم �أ�سد يثبت �صحبة زر بن حبي�ش؛ لأنه �أوقف احلديث ،ونعلم �أن
احلديث املوقوف ما انتهي �سنده �إيل ال�صحابي ،وهذا دليل منه على
�إثبات �صحبته(.)22
2.2وذكر الدكتور الالحم يف �رشح اخت�صار علوم الأحاديث
يف معر�ض احلديث عن زر بن حبي�ش قوله زر بن حبي�ش ،له �صحبة
وذكر غريه معه(.)23
وقال عنه ابن �سعد( :كان ثقة ،كثري احلديث ،وقال عا�صم
عن زر :خرجت يف وفد من �أهل الكــــــوفة و�أمي اهلل �إن حر�ضني على
الوفادة �إال لقاء �أ�صحاب حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-فلقيت
عبدالرحمن بن عوف ،و�أبي بن كعب فكان جلي�سي ،قال عا�صم:
وكان زر من �أعرب النا�س ،وكان عبداهلل ي�س�أله عن العربية)(.)24
هذه الأقوال التي وردت عند بع�ض �أئمة احلديث لكي تثبت
�صحبة زر بن حبي�ش ،حتى لو كانت هذه الأقوال غري قوية يف ميزان
اجلرح والتعديل �إال �أنها �أثبتت له �صحبة ،وقبول هذه الأقوال �أو ردها
�سيكون من خالل التطبيق على مروياته يف كتب ال�سنة ،فهي وحدها
الكفيلة يف �إثبات ال�صحبة من عدمها.
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املطلب الثاني :القائلون بعدم صحبة زِرَّ ْب ُن ُحبَ ْيش.
نفى ابن حجر ،والدار قطني ،وابن حبان ،وابن الأثري،
وال�سيوطي ،وابن ال�صالح �صحبة زر بن حبي�ش ،و�أكدوا �أنه كان من
كبار التابعني ،و�إليك �أقوالهم:
قال ابن حجر عنه( :زر بن حبي�ش بن حبا�شة بن �أو�س بن
بالل بن جعالة بن ن�رص بن غا�رضة الأ�سدي ثم الغا�رضي �أبو مرمي
م�شهور من كبار التابعني� ،أورده �أبـو عمر لإدراكه ،وقد روى عن عمر
وعثمان وعلي و�أبي ذر وابن م�سعود والعبا�س وعبدالرحمن بن عوف
وحذيفة و�أبي بن كعب(.)25
فقد نفى ابن حجر بقوله ال�سابق �صحبة زر بن حبي�ش ،و�أكد
ذلك بروايته عن كبار ال�صحابة ،وقبل ذلك ن�سبه �إىل كبار التابعني.
�أما عن قول الدار قطني( :مل يلق �أن�س بن مالك ،وال ي�صح له
عنه رواية)( ،)26في�ؤكد �أنه مل ير �سيدنا �أن�س بن مالك ،وروايته عنه ال
جتوز ،ومن ثم كيف يكون هو �صحابي وروى عنه.
وقال ابن حبان يف ذلك( :زر بن حبي�ش الأ�سدي �أبو مرمي ،وقد
قيل �أبو مطرف �أدرك اجلاهلية ،وال �صحبة له)(.)27
وقال �صاحب كتاب �أ�سد الغابة �( :أدرك اجلاهلية ،ومل ير النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،-وهو كبار التابعني)( ،)28وقال عنه ابنال�صالح يف مقدمته( :زر بن حبي�ش التابعي الكبري)(.)29
وعلق على ذلك ال�سيوطي يف التدريب قائالً( :وزر بن حبي�ش
التابعي الكبري)(.)30
وخالف ما �سبق العالئي بقوله الذي نقله عن الدارقطني قال:
(مل يلق �أن�س بن مالك وال ي�صح له عنه رواية ،قلت :هذا عجيب ف�إنه
تابعي كبري �أدرك اجلاهلية ،وروى عن عمرو وعثمان وعلي وابن
م�سعود وكبار ال�صحابة ــ ر�ضي اهلل عنهم ـــ ،وهذا الكالم عن الدار
قطني نقلته من خط احلافظ �ضياء الدين)(.)31
قال ابن حبان( :زر بن حبي�ش الأ�سدي �أبو مرمي ،وقد قيل �أبو
مطرف �أدرك اجلاهلية ،وال �صحبة له)( .)32وقال الدار قطني يف
العلل( :مل يلق �أن�ساً ،وال ي�صح له عنه رواية)(.)33
فالقائلون بعدم �صحبة زر بن حبي�ش جند �أنهم جعلوه من
�أكابر التابعني الذين رووا عن �صحابة النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-هذا ما رجحه ال�سيوطي يف تدريبه ورجَّحه �أي�ض ًا قبله ابن
ال�صالح يف مقدمته.
والرد على من قال ب�صحبة ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش �أن قلة مرويات
الراوي جعلت الأئمة ال يرجحون �صحبته ،بل يرجحون عدم ال�صحبة،
لأن زراً لو كان من �صحابة النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم -و�سمع منه
مبا�رشة كــــرثة مروياته التي يت�صل بها �إىل النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -مبا�رشة.
الأمر الآخر يف هذه امل�س�ألة لو كان زر بن حبي�ش �صحابي ًا ملا
اختلف �أئمة كتب الرتاجم وكتب الرجال يف ترجمته؛ لأن �صحابة
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -جميع ًا عدول ثقات ،لكنني �أرى �أن
عدد القائلني بعدم �صحبته من الأئمة �أكرب من عدد القائلني ب�صحبته
وات�صال رواياته �إيل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
ومما يزيد ذلك ما رواه ابن ماجة يف �سننه قال :حدثنا حممد
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بن يحيي الني�سابوري ،حدثنا �أبو الوليد ه�شام بن عبد امللك ،حدثنا
حماد عن عا�صم عن زر بن حبي�ش �أن عبد اهلل بن م�سعود قال :قيل
يا ر�سول اهلل�-صلى اهلل عليه و�سلم -كيف تعرف من مل تر من �أمتك
قال( :غر حمجلون بلق من �آثار الو�ضوء)(.)34
وقال �أبو احل�سن القطان حدثنا �أبو حامت ،حدثنا �أبو الوليد،
فذكر مثله يف الزوائد �أ�صل هذا احلديث يف ال�صحيحني من حديث
�أبي هريرة ،وحذيفة ،وهذا حديث ح�سن ،وحماد هو ابن �سلمة،
وعا�صم هو ابن �أبي النجود كويف �صدوق يف حفظه �شيء.
قلت :واحلديث �أخذه ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش من طريق عبداهلل بن
م�سعود ،فلو كان زر �صحابي ًا ل�سمع احلديث �أو نقل احلديث عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -مبا�رشة.وما ورد يف �صحيح ابن خزمية من رواية �أبي زر حدثنا م�سلم
بن جنادة ،ثنا وكيع عن �سفيان ،عن عبدة بن �أبي لبابة ،عن زر بن
حبي�ش �أو عن �سويد بن غفلة �شك عبدة عن �أبي الدرداء �أو عن �أبي
زر قال( :ما من رجل تكون له �ساعة من الليل يقومها فينام عنها
�إال كتب اهلل له �أجراً يف �صالته ،وكان نومه عليه �صدقة ت�صدق بها
عليه)( ،)35وعبدة ـــ رحمه اهلل ــــ قد بني العلة التي �شك ب�سببها يف
هذا الإ�سناد �أ�سمعه من زر �أو من �سويد؟ فذكر �أنهما كان اجتمعا يف
مو�ضع ،فحدث �أحدهما بهذا احلديث ،ف�شك من املحدث منهما ،ومن
املحدث عنه.
قال الألباين( :رجاله ثقات وال�شك املذكور ال يعترب ملا ذكرت
�آنفاً ،وقد تابعه �شعبه عن عبدة به �إال �أنه رفعه ورواه ابن حبان)(.)36

املبحث الثاني :مرويات زِرَّ ْب ُن ُحبَ ْيش يف الصحيحني
وموقف احملدثني منها
املطلب األول :مرويات زِرَّ ْب ُن ُحبَ ْيش يف صحيح البخاري وموقف
احملدثني منها
الرواية األوىل:
حدثنا قتيبة ،حدثنا �أبو عوانة ،حدثنا �أبو �إ�سحاق ال�شيباين،
قال� :س�ألت زر بن حبي�ش عن قول اهلل تعاىل »:فكان قاب قو�سني
�أو �أدنى) ،قال :حدثنا ابن م�سعود �أنه ر�أى جربيل له �ستمائة جناح.
تخريج الرواية� :أخرجها البخاري يف �صحيحه من طريق �أبي
�إ�سحــــاق ال�شيباين ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة ،رقم احلديث
 ،2993ويف تف�سري القر�آن ،باب فكان قاب قو�سني �أو �أدنى ،رقم
احلديث .4478
1.1طرائق الرواية:
 الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الإميان� ،أحاديث رقم
 ،255/ 254/ 253باب يف ذكر �سدرة املنتهى من طريق �أبي
�إ�سحاق ال�شيباين.
2.2الإمام الرتمذي يف �سننه ،كتاب تف�سري القر�آن ،حديث رقم
.3199
  طرائق رواية احلديث:
با�ستقراء طرائق احلديث يف الكتب الت�سعة جند �أن الراوي حمل
الدرا�سة مل يكن �صحابياً ،بل جاء يف الروايات يف املرتبة الثانية،
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وهي هكذا:
روايات البخاري
نوع الأداة

نوع الأداة

الطريق الأول

نوع الأداة

الطريق الثاين

الطريق الثالث

التحديث

عبد اهلل بن م�سعود

العنعنة

عبد اهلل بن م�سعود

الإخبار

عبد اهلل بن م�سعود

ال�سماع

زر بن حبي�ش

ال�سماع

زر بن حبي�ش

ال�سماع

زر بن حبي�ش

تابعي عن تابعي

زر بن حبي�ش عنه �سليمان

التحديث

�سليمان عنه عبد الواحد

العنعنة

�سليمان

بقية الرواة

و�ضاح عنه قتيبة بن �سعيد تابعي عن تابعي

زر بن حبي�ش عنه �سليمان

التحديث

زائدة بن قدامة

حتليل الرواية:
يالحظ بعد ا�ستقراء طرائق حديث قوله( :فكان قاب قو�سني �أو
�أدنى) ما يلي:
 احلديث له ثالث طرائق ،عند البخاري الراوي الأعلى يف
جميع الروايات هو �سيدنا عبداهلل بن م�سعود ،نقل عنه الراوي ِزرَّ
ْب ُن ُح َب ْي�ش عن طريق ال�سماع� ،سمع منه ،فلم يت�صل �سنده �إىل النبي

�صلى اهلل عليه و�سلم.- مل يثبت لزر يف الرواية ال�سابقة �صحبة؛ لأنه �سمع من
�سيدنا عبد اهلل بن م�سعود �إ�ضافة �إىل �أنه تابعي نقل عنه تابعي �آخر،
وهو �سليمان بن �أبي �سليمان.
قلت :مما �سبق يف الرواية مل تثبت �صحبة زر بن حبي�ش .

روايات م�سلم
نوع الأداة

الطريق الأول

نوع الأداة

الطريق الثاين

نوع الأداة

الطريق الثالث

الإخبار

عبد اهلل بن م�سعود

العنعنة

عبد اهلل بن م�سعود

العنعنة

عبد اهلل بن م�سعود

ال�سماع

زر بن حبي�ش

التحديث

عبد اهلل بن حممد

ال�سماع

زر بن حبي�ش

التحديث

�سليمان بن �سليمان عنه عباد
بن العوام عنه �سليمان بن داود

تابعي عن تابعي

زر بن حبي�ش عنه �سليمان

التحديث

�شعبة بن احلجاج عنه معاذ بن
جبل عنه عبيد بن معاذ ابن جبل

بقية الرواة

حلمي بن غياث

عن �أبيه

عبيد بن معاذ بن جبل عن �أبيه

الرواية ال�سابقة؛ لأنه �أخذ احلديث عن �صحابي مل ترد عنه الروايات
�إال �سماعاً ،ومعنى ذلك �أنه مل ينقل حديث النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -مبا�رشة.
3.3زر بن حبي�ش يف الرواية من كبار الأتباع ،ولي�س من
ال�صحابة الذين نقلوا الرواية عن �صحابي ،فلم تثبت �صحبته كما
يف رواية البخاري.

حتليل روايات م�سلم يف حديث قوله تعاىل}:قاب قو�سني
�أو �أدنى{:
1.1ورد للحديث ثالث روايات عند الإمام م�سلم كان الراوي
الأعلى فيهم هو �سيدنا عبداهلل بن م�سعود ،روايتان بالعنعنة ،وواحدة
بالإخبار ،وهو من �صحابة ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
2.2فيما يت�صل ب�صحبة زر بن حبي�ش ،فلم تثبت له �صحبة يف

بقية روايات الكتب الت�سعة
رواية الرتمذي
نوع الأداة
الإخبار
ال�سماع

طريق الرتمذي رقم
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عبد اهلل بن م�سعود عنه
�أحمد بن منيع
زر بن حبي�ش

�سليمان بن �سليمان عنه
التحديث
عباد بن العوام
زر بن حبي�ش عنه
تابعي عن
�سليمان
تابعي

روايات م�سند الإمام �أحمد بن حنبل
نوع الأداة

الطريق الأول حديث رقم3553

نوع
الأداة

الطريق الثاين حديث
رقم 3561

نوع الأداة

الطريق الثالث حديث
رقم 3730

العنعنة

عبد اهلل بن م�سعود

الإخبار

عبد اهلل بن عبا�س

التحديث

عبد اهلل بن م�سعود

ال�سماع

زر بن حبي�ش

ال�سماع

زر بن حبي�ش

ال�سماع

زر بن حبي�ش

التحديث

�شعبة بن احلجاج حدثنا معاذ بن
جبل ،حدثنا عبيد بن معاذ بن جبل

تابعي عن
تابعي

عن �أبيه

عبيد عن �أبيه معاذ بن جبل

زر بن حبي�ش عنه
�سليمان بن �أبي �سليمان
زهري بن معاوية عنه
احل�سن بن مو�سى
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التحديث

�سليمان عن عباد بن
العوام

بقية الرواة
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حتليل بقية الروايات:
1.1رواية الرتمذي نقلها زر بن حبي�ش عن عبداهلل بن م�سعود
�سماعاً ،ومل تثبت الرواية �إال من طريق ابن م�سعود والتي نقلها
بطريق الإخبار عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
2.2جاءت الروايات الثالث الأخرى عند الإمام �أحمد يف
م�سنده ،كان الراوي الأعلى فيها مرة عبد اهلل بن عبا�س ،والروايتان
الأخريتان من طريق عبد اهلل بن م�سعود ،فلم يكن زر بن حبي�ش
الراوي الأعلى.
3.3وبا�ستقراء ودرا�سة الروايات جند �أن ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش روى
عنه �سليمان بن �أبي �سليمان وهو من التابعني �أي�ض ًا مما يدل على
نفي ال�صحبة عن ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش.
قلت :ومل تثبت ال�صحبة لزر بن حبي�ش ،بل ت�أكد من خالل
درا�سة املرويات �أن زراً مل يكن الرواي الأعلى ،بل الراويان الأعليان
هما :عبد اهلل بن م�سعود ،وعبد اهلل بن عبا�س.

الرواية الثانية:
حدثنا قتيبة بن �سعيد ،حدثنا �سفيان عن عا�صم وعبدة ،عن
بن كَ ْع ٍب عن المْ ُ َع ِّو َذتَينْ ِ فقال� :س�ألت
ألت �أُ َبيَّ َ
زر بن حبي�ش قال� :س� ُ
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-فقَالَ َ ( :فقِي َل لىِ َف ُقل ُْت)َ ،ف َن ْح ُن
َنقُولُ كَ َما قَالَ َر ُ�سولُ اللهَِّ�-صلى اهلل عليه و�سلم.-
التخريج � :أخرجها الإمام البخاري من طريق �أبي بن كعب،
كتاب تف�سري القر�آن ،باب وقال جماهد :الفلق ال�صبح وغا�سق الليل
�إذا وقب ،غروب ال�شم�س ،رقم احلديث . 4594
و�أخرجها البخاري بنف�س الطريق ،كتاب تف�سري القر�آن ،باب
ويذكر عن ابن عبا�س الو�سوا�س �إذا ولد خن�سه ال�شيطان ،رقم احلديث
.4595
طرائق الرواية� :أخرجها الإمام �أحمد يف م�سنده ،م�سند الأن�صار
ــ ر�ضي اهلل عنهم ـــ ،حديث رقم .20244

روايات البخاري
نوع
الأداة

الطريق الأول رقم
احلديث 4594

نوع الأداة

الطريق الثاين
احلديث 4594

نوع الأداة

الطريق الثالث
حديث رقم 4595

نوع الأداة

الطريق الرابع حديث
رقم 4595

ال�سماع

�أبي بن كعب

ال�سماع

�أبي بن كعب

ال�سماع

�أبي بن كعب

ال�سماع

�أبي بن كعب

العنعنة

زر بن حبي�ش

العنعنة

عبدة عن زر بن
حبي�ش

العنعنة

زر بن حبي�ش

العنعنة

زر بن حبي�ش

التحديث

عا�صم بن بهدلة

التحديث

�سفيان بن عيينة عنه
قتيبة بن �سعيد

التحديث

�سفيان بن عيينة
عنه علي بن عبد اهلل

التحديث

�سفيان بن عيينة عنه
علي بن عبد اهلل

بقية
الرواة

�سفيان بن عيينة
عنه قتيبة بن �سعيد

تابعي عن
تابعي

زر بن حبي�ش عنه
عبدة بن �أبي لبابة

تابعي عن
تابعي

زر بن حبي�ش عنه
عبدة بن �أبي لبابة

بقية الرواة

عا�صم بن بهدلة

حتليل الرواية:
1.1وردت الرواية من �أربع طرائق عند الإمام البخاري ،الراوي
الأعلى يف جميع الروايات هو �سيدنا �أبي بن كعب �أخذ هذا احلديث
�سماعاً ،و�أخذ عنه احلديث بالعنعنة زر بن حبي�ش ،وهذا ما يدل على
نفي �صحبة زر بن حبي�ش؛ لأنه لو كان من ال�صحابة الت�صل �سنده
�إىل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -مبا�رشة.
2.2بتحليل الروايات الأربع جند �أن من لطائف �أ�سانيد هذه

زر بن حبي�ش تابعي �أخذ عن تابعي ( ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش عنه
الرواية �أن َ
عبدة بن �أبي لبابة).
3.3مل تثبت �صحبة زر بن حبي�ش يف عر�ض طرائق الرواية
ال�سابقة عند الإمام البخاري.
قلت :فالتطبيق على مروياته مل تثبت له �صحبة؛ ولكن ثبت
له �أنه من كبار الأتباع الذين رووا عن �صحابة النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم.-

روايات م�سند الإمام �أحمد بن حنبل
نوع الأداة

الطريق الأول حديث
رقم 20244

الطريق الثاين حديث
نوع الأداة
رقم 20224

نوع الأداة

الطريق الثالث
حديث رقم 20224

الطريق الرابع حديث
نوع الأداة
رقم 20224

ال�سماع

�أبي بن كعب

ال�سماع

�أبي بن كعب

التحديث

�أبي بن كعب

العنعنة

�أبي بن كعب

العنعنة

زر بن حبي�ش

العنعنة

زر بن حبي�ش

العنعنة

زر بن حبي�ش عن
عا�صم بن بهدلة

التحديث

عبد الرحمن بن
مهدي

التحديث

عا�صم بن بهدلة

التحديث

�سفيان بن عيينة عن
وكيع بن اجلراح

بقية
الرواة

عبدالرحمن بن مهدي
عن �سفيان بن �سعيد

�أقران

زر بن حبي�ش عن
�سعود بن مالك

بقية الرواة

�أبو بكر بن عيا�ش

بقية الرواة

عا�صم بن بهدلة

تابعي عن
تابعي

الزبري بن عدي عن
�سعود بن مالك
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دراسة حتليلية ناقدة الختالف احملدثني حول صحبة ِزرَّ ب ُْن حُ َبيْش

د .عبد الرحمن عبد الناصر سيد سلطان

الأعم�ش(ح) ،وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له� ،أخربنا معاوية عن
الأعم�ش عن عدي بن ثابت عن زر قال:قال علي( :والذي فلق احلبة،
وبر�أ الن�سمة ،و�إنه لعهد النبي الأمي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إيل �أن
ال يحبني �إال م�ؤمن ،وال يبغ�ضني �إال منافق).
تخريج الرواية:
�أخرجها الإمام م�سلم يف �صحيحه من طريق علي بن �أبي
طالب ،كتاب الإميان ،باب الدليل على �أن حب الأن�صار وعلى ــ ر�ضي
اهلل عنه ـــ من الإميان وعالماته وبغ�ضهم من عالمات النفاق ،رقم
احلديث .113
طرق الرواية:
 �أخرجها الرتمذي يف �سننه ،كتاب املناقب ،حديث رقم
.3669
 �أخرجها الن�سائي يف �سننه ،كتاب الإميان و�رشائعه،
حديث رقم .4936 ،4932
 �أخرجها ابن ماجة يف �سننه ،كتاب يف املقدمة ،حديث
رقم .111

حتليل الرواية:
1.1الرواية ال�سابقة جاءت من �أربع طرائق خمتلفة؛ لكن
جميعها اتفقت يف الراوي الأعلى ،وهو �أبي بن كعب� ،أخذ منهم
روايتني بال�سماع وواحدة بالتحديث و�أخرى بالعنعنة.
إجماع �آراء العلماء �أخذ الرواية عن �أبي
2.2زر بن حبي�ش ب� ّ
بن كعب ،وقالوا عنه �أنه من كبار الأتباع �أثناء مناق�شتهم للرواية،
فبذلك نفيت عنه ال�صحبة فيها.
�3.3أخذ زر بن حبي�ش الرواية ال�سابقة بالعنعنة عن �أبي بن
كعب ،ومرة فقط بالتحديث� ،أي �أنه مل ي�سمع منه الرواية مبا�رشة،
فال�سماع املبا�رش مل يرد �إال يف رواية واحدة.
قلت  :والرواية ال�سابقة مل يثبت فيها �صحبة لزر بن حبي�ش،
من�سوب منه �إىل �أبي بن كعب بالعنعنة
فالنقل والتحمل يف الرواية
ٌ
�أو التحديث.
املطلب الثاني :مرويات زِرَّ ْب ُن ُحبَ ْيش يف صحيح مسلم وموقف احملدثني
منها.
الرواية األوىل:
حدثنا �أبو بكر بن �أبي �شيبة ،حدثنا وكيع و�أبو معاوية عن

روايات الإمام م�سلم
نوع الأداة

الطريق الأول حديث رقم 113

نوع الأداة

الطريق الثاين حديث رقم 113

نوع الأداة

الطريق الثالث حديث رقم 113

حتتمل ال�سماع

علي بن �أبي طالب

حتتمل ال�سماع

علي بن �أبي طالب

حتتمل ال�سماع

علي بن �أبي طالب

العنعنة

عدي عن زر بن حبي�ش

العنعنة

عدي بن ثابت عن زر بن حبي�ش

العنعنة

عدي بن ثابت عن زر بن حبي�ش

التحديث

عبد اهلل بن حممد عن وكيع بن اجلراح

التحديث

حممد بن حازم

الإخبار

حممد بن حازم

تابعي عن تابعي

�سليمان بن مهران عن زر بن حبي�ش

تابعي عن تابعي

عدي بن ثابت عن زر بن حبي�ش

التحديث

يحيى بن يحيى

وهو من �أكابر التابعني نقل الرواية عن طريق العنعنة ،وقال عنه
الأئمة �أنه تابعي �أخذ عنه تابعي �آخر ،وهو �سليمان بن مهران ،وهو
تابعي نقل الرواية عن ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش.
قلت :با�ستقراء طرائق الرواية عند الإمام م�سلم مل تثبت
ال�صحبة على زر بن حبي�ش ،بل تفاوت احلديث عنه يف معر�ض كل
طريق من هذه الطرق ،فمرة نقلها بالعنعنة عن �سيدنا علي بن �أبي
طالب ــ ر�ضي اهلل عنه ،ومرة �أخذها بال�سماع.

حتليل الرواية:
من ا�ستقراء الطرائق ال�سابقة يف حديث امل�ؤمن واملنافق عند
الإمام م�سلم جند ما يلي:
1.1وردت الرواية عن الإمام م�سلم من ثالث طرائق خمتلفة
كلها من طريق �سيدنا علي بن �أبي طالب ،وهي حتتمل ال�سماع� ،أي
�سماعه من النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -مبا�رشة .
2.2بالن�سبة لزر بن حبي�ش يف روايات م�سلم �أن زر بن حبي�ش،

طرائق احلديث يف بقية الكتب ال�ستة
نوع الأداة

الطريق الأول عند
الرتمذي رقم 3669

نوع الأداة

الطريق الثاين عند الن�سائي
حديث رقم 4932

نوع الأداة

العنعنة

علي بن �أبي طالب

حتتمل ال�سماع

علي بن �أبي طالب

الإخبار

عدي بن ثابت عن زر
بن حبي�ش

العنعنة

التحديث

يحيى بن عي�سى

الإنباء

تابعي عن
تابعي

عي�سى عن يحيى

الإخبار

عدي بن ثابت عن زر بن
حبي�ش
الف�ضل بن مو�سى عن
�سليمان بن مهران
يو�سف بن عي�سى

الطريق الرابع عند ابن
الطريق الثالث عند الن�سائي
نوع الأداة
ماجة حديث رقم 111
حديث رقم 4936

العنعنة

على بن �أبي طالب

العنعنة

علي بن �أبي طالب

التحديث

وكيع بن اجلراح

التحديث

علي بن حممد

الإخبار

وا�صل بن عبد اهلل

تابعي عن
تابعي

�سليمان عن زر بن حبي�ش
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تابعي عن �سليمان بن مهران عن
زر بن حبي�ش
تابعي
بقية
وكيع بن اجلراح
الرواة
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�أبي واهلل الذي ال �إله �إال هو �إنها لفي رم�ضان يحلف ما ي�ستثنى واهلل
�إين لأعلم �أي ليلة هي هي الليلة التي �أمرنا بها ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم -بقيامها هي ليلة �صبيحة �سبع وع�رشين و�أماراتها �أن
تطلـــع ال�شم�س يف �صبيحة يومها بي�ضاء ال �شعاع لها.
تخريج الرواية:
�أخرجها الإمام م�سلم يف �صحيحه من طريق �أبي بن كعب،
كتاب �صالة امل�سافرين وق�رصها ،باب الرتغيب يف قيام رم�ضان
وهو الرتاويح ،حديث 1272 ،1273
و�أخرجها الإمام م�سلم يف �صحيحه من طريق �أبي بن كعب،
كتاب ال�صيام ،باب ف�ضل ليلة القدر واحلث على طلبها وبيان
�رشفها ،رقم احلديث .2000 ،1999
طرق الرواية:
 �أخرجها الرتمذي يف �سننه ،كتاب ال�صوم ،حديث رقم
 ،723وكتاب تف�سري القر�آن حديث رقم .3274
 و�أخرجها �أبو داود يف �سننه ،كتاب يف ال�صالة ،حديث رقم
.1160

حتليل الرواية:
1.1ورد احلديث من �أربع طرائق خمتلفة منها طريق عند
الإمام الرتمذي ،وطريقني عند الإمام الن�سائي وطريق عند الإمام
ابن ماجه جميعها من طريق �سيدنا علي بن �أبي طالب ،منها ثالث
طرائق بالعنعنة ،وطريق حتتمل �سماعه عن النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم.-
2.2مل يكن زر بن حبي�ش هو الراوي الأعلــــى ،بل نقل الرواية
مرة بال�سماع ،ومرة بالعنعنة ،ومرة بالإخبار ،فلم تثبت يف رواياته
ال�صحبة مطلقاً؛ لأنه نقل الرواية عن علي بن �أبي طالب.
قلت :مل تثبت �صحبته يف الرواية ،بل ثبتت بكالم الأئمة �أنه
تابعي روى عنه تابعي �آخر ،وهو عدي بن ثابت يف رواية الن�سائي،
و�سليمان بن مهران يف رواية ابن ماجة.
الرواية الثانية:
حدثنا حممد بن مهران الرازي ،حدثنا الوليد بن م�سلم ،حدثنا
الأوزاعي ،حدثني عبدة عن زر ،قال �سمعت �أبي بن كعب ،يقول وقيل
له �إن عبداهلل بن م�سعود يقول من قام ال�سنة �أ�صاب ليلة القدر ،فقال

روايات م�سلم
نوع الأداة

الطريق الأول عند م�سلم حديث
رقم 1999

نوع الأداة

الطريق الثاين عند الإمام م�سلم
حديث رقم 200

نوع الأداة

الطريق الثالث عند الإمام م�سلم
حديث رقم 2000

ال�سماع

�أبي بن كعب

العنعنة

�أبي بن كعب

العنعنة

�أبي بن كعب

العنعنة

زر بن حبي�ش

ال�سماع

عبدة بن �أبي لبابة

ال�سماع

عبدة بن �أبي لبابة

التحديث

الوليد بن م�سلم عن عبد الرحمن

التحديث

حممد بن املثنى عن �شعبة بن احلجاج

التحديث

عبيد اهلل بن معاذ عن معاذ بن جبل
عن �شعبة بن احلجاج

مل ي�سمع احلديث مبا�رشة عن �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
3.3جاء يف درا�سة الإ�سناد عند زر بن حبي�ش �أنه تابعي �سمع
منه تابعي �آخر ،فقد نقل احلديث عن زر عبدة بن �أبي لبابة.
قلت :مل تثبت لزر بن حبي�ش ال�صحبة يف الرواية ال�سابقة؛ لأنه
�سمع احلديث من �أبي بن كعب ،ونقله عنه تابعي �آخر عبدة بن �أبي
لبابة ،من طبقة �أكابر الأتباع.

حتليل الرواية:
1.1وردت هذه الرواية عند الإمام م�سلم من ثالث طرائق كلها
من طريق �أبي بن كعب ،وردت واحدة بال�سماع ،واثنتان من الطرق
بالعنعنة.
2.2نقل زر احلديث بالعنعنة عن �أبي بن كعب يف الطريق
الأول ،و�سماعه يف الطريقني الأخريني ،الأمر الذي يدل على �أن زراً

طرائق احلديث يف بقية الكتب ال�ستة
نوع الأداة

الطريق الأول عند الرتمذي حديث
رقم 733

نوع الأداة

الطريق الثاين من طريق �أبي داود حديث
رقم 1170

نوع الأداة

الطريق الثالث عند الإمام �أحمد حديث
رقم 20247

ال�سماع

�أبي بن كعب

ال�سماع

�أبي بن كعب

ال�سماع

�أبي بن كعب

العنعنة

عبدة بن �أبي لبابة

العنعنة

زر بن حبي�ش

العنعنة

عبدة بن �أبي لبابة

التحديث

حممد بن حامت عن �سفيان بن عيينة

التحديث

وا�صل بن عبدالأعلى عن �أبي بكر بن عيا�ش

التحديث

حممد بن يحيى عن �سفيان بن عيينة

حتليل الرواية:
نقل هذه الرواية غري م�سلم الإمام الرتمذي والإمام �أبو داود،
والإمام �أحمد جميعهم نقل الرواية بال�سماع عن �أبي بن كعب ،ومل
ي�أت زر بن حبي�ش يف الطبقة الأوىل فيمن روى الرواية� ،إال نقله
الرواية بالعنعنة من طريق �أبي داود ،وعند ا�ستقراء الرواية جند �أن
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زر بن حبي�ش تابعي ،نقل عنه تابعي �آخر وهو عبدة بن �أبي لبابة،
الأمر الذي يدل على انتفاء ال�صحبة عنه ،قلت :ومل تثبت لزر بن
حبي�ش يف الرواية ال�سابقة �صحبة؛ لأن الراوي الأعلى يف جميع
طرائق الرواية هو �أبي بن كعب الذي �سمع منه زر بن حبي�ش.

دراسة حتليلية ناقدة الختالف احملدثني حول صحبة ِزرَّ ب ُْن حُ َبيْش

اخلامتة:
بعد انتهائي من بحثي املو�سوم بـــ  :درا�سة حتليلية ناقدة
الختالف املحدثني حول �صحبة ِزرَّ ْب ُن ُح َب ْي�ش  ،تو�صلت �إىل جمموعة
من النتائج من �أهمها:
1.1اختلف �أئمة احلديث حول مفهوم ال�صحبة ،فذهب اجلمهور
�إىل القول ب�أن ال�صحبة هي كل م�سلم ر�أى النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-ولو حلظة ،وهذا القول هو امل�شهور لدى علماء احلديث،
والبع�ض قال ب�أن ال�صحابي هو من �أدرك زمن النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-وهو م�سلم ،و�إن مل يره ،وهو قول يحيى بن عثمان بن
�صالح امل�رصي ،والراجح من وجهة نظر الباحث ،هو :كل م�سلم ر�أى
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ولو حلظةَ .و َعدَّ البع�ض الأعمى الذي
جال�س النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فهو �صحابي.
2.2هناك الكثري من الرواة حكم لهم بال�صحبة عن طريق كتب
الرتاجم والكتب التى حتدثت عن �أحوال الرواة ،و�أي�ض ًا امل�صنفات
التي حتدثت عن رواة ال�صحيحني؛ ولكن با�ستقراء ودرا�سات
مروياتهم ،وفح�ص الإ�سناد ،وتعقب حال الرواة ولطائف الإ�سناد،
جتد �أن ه�ؤالء بالدليل القطعي مل يكونوا من ال�صحابة ،بل كانوا من
مرتبة كبار الأتباع �أو يف طبقة �أقل من ذلك ،فاحلكم التطبيقي �أوىل
من احلكم النظري الذي قد يثبت �أو ال يثبت ،ومن ه�ؤالء الرواة زر بن
حبي�ش.
3.3با�ستقراء مرويات زر بن حبي�ش يف ال�صحيحني كانت
عدد مروياته �أربع روايات ( 4راويات) ،منها اثنتان يف �صحيح
البخاري ( 2رواية يف �صحيح البخاري) ،ومنهم اثنتان يف �صحيح
م�سلم ( 2رواية يف �صحيح م�سلم) ،ومن خالل تتبع الروايات ومعرفة
زر بن حبي�ش
ال�شواهد واملتابعات التي تخ�ص هذه الروايات تبني �أن َ
مل يكن �صحابياً� ،إذ قام الباحث با�ستقراء كل الطرق التي تخ�ص
الرواية ومطابقتها ومعرفة موقع زر بن حبي�ش منها ،بعدها ي�أتي
احلكم النهائي بال�صحبة �أو عدم ال�صحبة ،ومن خالل ا�ستقراء هذه
الروايات ومتابعتها من خالل كتب ال�صحيحني وطرائق الروايات
الأخرى يف كتب ال�سنة مل تثبت ال�صحبة لزر بن حبي�ش ،هذا ما
تو�صل �إليه الباحث.
4.4معظم روايات زر بن حبي�ش التي وردت يف نطاق الدرا�سة
�أخذها �سماع ًا من غريه والبع�ض منها كان موقوف ًا على ال�صحابي،
ومل يكن زر بن حبي�ش هو ال�صحابي ،ما ي�ؤكد �أنه مل يكن من �صحابة
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
ويف نهاية الدرا�سة يو�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات
كما يلي:
1.1عمل درا�سات م�ستقلة تخ�ص الرواة املختلف يف �صحبتهم
ومناق�شة مروياتهم للحكم عليهم بثبوت ال�صحبة �أو نفيها عنهم.
2.2عمل مو�ســــــوعة حديثية علمية م�ستقلة تخ�ص جوانب
الرواة املختلف فيهم تت�ضمن هذه املو�سوعة ال�سرية الذاتية لهم،
وموقف العلماء و�أراءهم حول �صحبتهم ،ودرا�سة ملروياتهم.
3.3االهتمام بجوانب رواة حديث النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -من خالل درا�سة العلل احلديثية املتعلقة بكل راو مع عمل
م�صنفات م�ستقلة تخ�ص كل علة من هذه العلل؛ ملتابعة الرواة

د .عبد الرحمن عبد الناصر سيد سلطان

و�أحوالهم.
أخريا :عمل م�صنفات جديدة بقراءة جديدة ور�ؤية جديدة
4.4و� ً
لتدري�س م�صطلح احلديث وعلومه ومناهج املحدثني؛ لي�سهل تعلم
احلديث النبوي وعلومه على الدرا�سيني ،ي�شرتك يف �إعداد هذه
املناهج كل من له اهتمام بعلوم احلديث النبوي من متخ�ص�صني
وعلماء.

اهلوامش:
�1.1سورة �آل عمران الآية . 110 :
2.2ل�سان العرب  ،ابن منظور (مادة �صحب) ، 1/519 ،النهاية يف غريب
احلديث والأثر ابن الأثري . 3/12 ،
3.3املرجع ال�سابق . 1/520
4.4القامو�س املحيط  ،الفريوز �آبادي � ،ص. 134
5.5فتح الباري �رشح �صحيح البخاري  ،ابن حجر الع�سقالين . 7/5 ،
6.6فتح املغيث �رشح �ألفية احلديث  ،احلافظ العالئي � ،ص. 251
7.7الكفاية  ،اخلطيب البغدادي � ،ص. 50
8.8فتح املغيث  ،ال�سخاوي . 3/86
9.9فتح املغيث  ،العراقي � ،ص ، 346ال�شذا الفياح  ،الأبنا�سي� ،ص ، 249فتح
املغيث لل�سخاوي . 3/87 ،
�1010رشح مقدمة ابن ال�صالح  ،العراقي� ،ص ، 251الكفاية يف علم الرواية،
اخلطيب البغدادي� ،ص ، 51البخاري  ،عبدالعزيز بن باز. 3/70 ،
1111الإكمال  ،ابن ماكوال . 4/183 ،
1212التعديل والتجريح  ،الباجي. 2/598 ،
1313تهذيب التهذيب  ،ابن حجر . 13/20 ،
1414الثقات  ،البن حبان. 4/269 ،
1515اجلرح والتعديل  ،الرازي . 3/622
1616املرجع ال�سابق . 3/622
1717الثقات ،العجلي. 1/370 ،
1818اجلرح والتعديل  ،الرازي. 3/622 ،
1919الكا�شف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ستة  ،الذهبي . 1/402 ،
2020الثقات  ،البن حبان  ، 4/269الكا�شف يف معرفة من له رواية يف الكتب
ال�ستة  ،الذهبي . 402 /1 ،
�2121أخرجه الإمام الدارمي يف �سننه  ،كتاب ف�ضائل القر�آن  ،باب يف ف�ضل
�سورة الكهف  ،رقم احلديث  ،2/546 ، 3406قال ح�سني �سليم �أ�سد :
�إ�سناده �ضعيف ل�ضعف حممد بن كثري وهو  :امل�صي�صي ال�صنعاين وهو
موقوف على زر ،ينظر �سنن الدارمي .2/546
�2222رشح اخت�صار علوم احلديث  ،د �إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالرحمن
الالحم ،1/407،الثقات ،ابن حبان.3/143 ،
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�2323رشح اخت�صار علوم الأحاديث  ،د �إبراهيم الالحم. 1/407 ،

�شبكة الإنرتنت.

2424تهذيب التهذيب  ،ابن حجر . 13/21

5.5الالحم� ،رشح اخت�صار علوم احلديث� ،إبراهيم عبداهلل عبدالرحمن الالحم ،
دار �صادر ،بريوت1984 ،م.

2525الإ�صابة يف متييز ال�صحابة  ،ابن حجر. 2/833 ،

6.6الب�ستي ،م�شاهري علماء الأم�صار  ،حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت

2626جامع التح�صيل ،العالئي. 1/177 ،

التميمي الب�ستي ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1959م ،حتقيق /م.فالي�شهمر.

2727م�شاهري علماء الأم�صار  ،ابن حبان. 1/100 ،

7.7الب�ستي ،الثقات ،حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حامت التميمي الب�ستي ،حتقيق:

�2828أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة ،ابن الأثري� ،ص. 1/143

ال�سيد �رشف الدين �أحمد ،دار الفكر ،الطبعة الأوىل  1395 ،هــ1975 -م.

�2929رشح مقدمة ابن ال�صالح  ،العراقي. 1/55 ،

8.8ابن الأثري ،عز الدين �أبي احل�سن علي بن حممد ،املعروف بابن الأثري

3030تدريب الراوي  ،ال�سيوطي. 2/275 ،

اجلزري (ت 630هـ) � ،أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة  :حتقيق جماعة من

3131جامع التح�صيل  ،العالئي. 1/177 ،

العلماء  ،طبعة ال�شعب  ،م�رص 1390هـ .

3232م�شاهري علماء الأم�صار  ،ابن حبان. 1/100 ،

 9.9ابن حجر ،الإمام �شهاب الدين �أحمد بن علي بن حجر (ت 852هـ)،

3333العلل ،الدار قطني ، 12/16 ،مو�سوعة �أقوال الدار قطني ،امل�سلمي و�آخرون،
. 6/12
�3434أخرجها الإمام ابن ماجة يف �سننه من طريق عبداهلل بن م�سعود  ،كتاب
الطهارة و�سننها ،باب ثواب الطهار ،رقم  ،4371قال عنه ال�شيخ الألباين
حديث ح�سن �صحيح ،ينظر� :سنن ابن ماجه  ،1/104و(غر) جمع الأغر

الإ�صابة يف متييز ال�صحابة  ،حتقيق/علي حممد البجاوي  ،دار النه�ضة
م�رص  ،القاهرة .
1010ال�سيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي (ت911هـ)،
تدريب الراوي يف �رشح تقريب النواوي  ،حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف،
دار الكتب احلديثية  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية ( 1385هـ 1966 -م .

من الغرة بيا�ض الوجه ،يريد بيا�ض وجوههم بنور الو�ضوء يوم القيامة

1111الباجي� ،أبي الوليد �سليمان ابن خلف الباجي (ت 474هـ) ،التعديل

(حمجلون) املحجل ا�سم مفعول من التحجيل ،وهي الدواب التي قوائمها

والتجريح ملن �أخرج له البخاري يف اجلامع ال�صحيح  ،حتقيق الدكتور �أبو

بي�ض ،واملراد ظهور النور يف �أع�ضاء الو�ضوء(،بلق) جمع �أبلق وهو من

لبابه ح�سني  ،دار اللواء  ،الريا�ض  ،الطبعة الأويل 1379هـ .1959 -

الفر�س ذو �سواد وبيا�ض.

1212ابن حجر،الإمام �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين (ت852هـ) ،تهذيب

�3535أخرجها ابن خزمية من طريق �أبي الدرداء يف �صحيحه  ،كتاب ال�صالة ،باب
ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم �إيل قيام الليل  ،حديث رقم ،1174
 ، 2/197علق عليه �شعيب الأرن�ؤوط بقوله  :حديث �صحيح لغريه وهذا
�إ�سناد �ضعيف.

التهذيب،دائرة املعارف العثمانية،حيدر �آباد الدكن 1325هـ .
1313ال�سخاوي ،فتح املغيث �رشح �ألفية احلديث� ،شم�س الدين حممد بن عبد
الرحمن ال�سخاوي ،دار الكتب العلمية – لبنان ،الطبعة الأوىل 1403 ،هـ.
 1414ابن ماجه� ،سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد �أبو عبداهلل القزويني ،دار الفكر

3636تعليق الألباين على �صحيح ابن خزمية .2/197

– بريوت ،حتقيق  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،مع الكتاب  :تعليق حممد ف�ؤاد

املصادر واملراجع:

عبد الباقي ،والأحاديث مذيلة ب�أحكام الألباين عليها.
1515ابن خزمية� ،صحيح ابن خزمية ،حممد بن �إ�سحاق بن خزمية �أبو بكر ال�سلمي

أوالً -القرآن الكريم.

الني�سابوري ،املكتب الإ�سالمي  -بريوت ،1970 – 1390 ،حتقيق :د.
حممد م�صطفى الأعظمي،الأحاديث مذيلة ب�أحكام الأعظمي والألباين

ثانياً -املراجع العربية:
1.1العالئي ،جامع التح�صيل يف �أحكام املرا�سيل� ،أبو �سعيد بن خليل بن
كيكلدي �أبو �سعيد العالئي ،حتقيق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي ،عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة الثانية 1407هـ ــــ 1986م.
2.2العراقي ،فتح املغيث ب�رشح �ألفية احلديث للعراقي ،ت�أليف /حممد بن
عبدالرحمن ال�سخاوي ،حتقيق :ال�شيخ على ح�سني على ،ن�رش� :إدارة البحوث
الإ�سالمية باجلامعة ال�سلفية ،ببنار�س ،الهند ،الطبعة الأوىل1407 ،هـ/
1987م.
3.3العلل الواردة يف الأحاديث النبوية  ،للدار قطني � ،أبي احل�سن علي بن عمر،
حتقيق /الدكتور حمفوظ الرحمن زيد اهلل ،دار طبه ،الريا�ض.
4.4ابن باز� ،رشح ابن باز على �صحيح البخاري (جمموعات �صوتية) ،على
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عليها.
1616الدارمي� ،سنن الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرحمن �أبو حممد الدارمي ،حتقيق:
فواز �أحمد زمريل ,خالد ال�سبع العلمي ،دار الكتاب العربي – بريوت ،الطبعة
الأوىل  ،1407 ،الأحاديث مذيلة ب�أحكام ح�سني �سليم �أ�سد عليها.
1717البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية� ،أحمد بن علي بن ثابت �أبو بكر اخلطيب
البغدادي ،حتقيق � :أبو عبداهلل ال�سورقي � ,إبراهيم حمدي املدين ،املكتبة
العلمية  -املدينة املنورة.
1818الذهبي ،الكا�شف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ستة ،حمد بن �أحمد
�أبو عبداهلل الذهبي الدم�شقي ،حتقيق  :حممد عوامة ،دار القبلة للثقافة
الإ�سالمية  ,م�ؤ�س�سة علو – جدة ،الطبعة الأوىل 1413 ،هــ 1992 -م.

دراسة حتليلية ناقدة الختالف احملدثني حول صحبة ِزرَّ ب ُْن حُ َبيْش
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1919العراقي ،نور الدين عبدالرحيم بن احل�سني العراقي (ت 806هـ) ،التقييد
والإي�ضاح �رشح مقدمة ابن ال�صالح  ،حتقيق عبدالرحمن حممد عثمان ،دار
الفكر  ،بريوت  1401 ،هـ .
2020ابن ماكوال ،للحافظ �أبي ن�رص علي بن هبة اهلل بن جعفر املعروف بابن
ماكوال (ت 487هـ) ،الإكمال يف رفع االرتياب عن امل�ؤتلف واملختلف يف
الأ�سماء والكني والأن�ساب ،حتقيق عبدالرحمن بن يحيي املعلمي اليماين ،
حتقيق نايف العبا�س  ،النا�رش حممد �أمني دمج ،بريوت لبنان .
2121العجلي ،معرفة الثقات� ،أحمد بن عبد اهلل بن �صالح �أبو احل�سن العجلي
الكويف ،مكتبة الدار  -املدينة املنورة ،حتقيق  :عبد العليم عبد العظيم
الب�ستوي ،الطبعة الأوىل1405 ،هـ – 1985م.
2222الع�سقالين ،فتح الباري �رشح �صحيح البخاري� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو
الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي ،حتقيق � :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل
الع�سقالين ال�شافعي ،دار املعرفة  -بريوت 1379 ،هـ.
2323ابن منظور ،ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي ،دار
�صادر – بريوت ،الطبعة الأوىل1980 ،م.
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