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 ملخص البحث 
فإن الصحف الحديثية كانت أساس جمع السنة وبداية تدوينها سواء كان بإذن النبي صلى هللا      

عليه وسلم أو بأمره عليه الصالة والسالم، أو باجتهاد آحاد الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم من  
السنة   جمعت  حتى  وأتباعهم،  والموطآت التابعين  كالجوامع  الحديثية،  المصنفات  في  بمروياتها 

والمسانيد والسنن والصحاح والمصنفات والمستخرجات والمستدركات واألجزاء الحديثية، وغيرها كثير،  
أكد البحث أساس تدوين السنة كان في العهد النبوي، كما كانت بداية كتابة الصحف الحديثية في و 

 عليهم أجمعين، وقد تحمل أصحاب كتب السنة هذه الصحف من عهد الصحابة الكرام رضوان هللا
شيوخهم وبأسانيدها، فرووا أحاديثها في تلك المصنفات الحديثية، مما استدعى رسم خرائط ومشجرات  

، وهذا البحث يهدف إلى بيان   مثااًل يحتذى  لطرق المحدثين لصحيف همام بن منبه رحمه هللا تعالى 
و  الحديثية،  الصحف  علم  مفهوم  في  األولى  الحديثية  الصحف  وأهمية  الحديثية،  الصحف  تدوين 

وألفاظها عند المحدثين، ، وجهود المتقدمين في    الحديث، والصناعة الحديثية في الصحف الحديثية.
روايتها، من خالل دراسة تطبيقية لصحيفة التابعي همام بن منبه الصنعاني، وترجمة مختصرة عن  

همام   المحدث  صاحبها  وأسرته  حياة  وموطنه  حياته،  وفترة  ونسبه  اسمه  وفيه  وسيرته،  منبه  بن 
الصناعة   من  الفن  بهذا  يتعلق  ما  .مع  األمة  في  العلمي  وأثره  العلمية،  وحياته  ونبوغه  ومجتمعه، 
الحديثية، و دراسة صحيفة همام بن منبه من حيث  اسمها ومعناها عند المحدثين، ودواعي تأليفها،  

الصحيفة وتقسيمها، وعدد أحاديث الصحيفة وأنواعها، وكيف تروى أحاديث  وطريقة تبويب أحاديث  
صحيفة همام، وشروطه في المرويات، وأشهر الكتب التي تماثلها، ومصطلحات التحمل والسماع، 

التأكيد على    وسندها ورواتها، وأثر الصحيفة عند المحدثين وعناية األمة بها، ويوصي الباحث على
نشر كل الصحف والنسخ الحديثية التي مازالت مخطوطة في مكتبات العالم، ثم دراسة تطور تدوين  
الحديث  قواعد مصطلح  استقرت  أن  إلى  لكل مرحلة،  التوثيق  قواعد  ومعرفة  السنة ومصطلحاتها، 

يشتغل في علم    المتعلقة بحفظ السنة وفهمها ونقلها وإقامتها بين المسلمين، وال يخفى على كل من
الحديث أهمية نشر الصحف الحديثية والتي من أبرزها قطع الخالف في التصحيف والتحريف والزيادة 
 والنقصان واإلدراج وغيرها من األحكام المتعلقة في تضعيف الحديث الذي يعتري النساخ والمحدثين. 

لسنة صحيفة، َهّمام بن ُمَنّبه، ا، الصحف، الحديثيةالكلمات المفتاحية:   
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Abstract:  
    The hadith papers were the basis for collecting the Sunnah and the 
beginning of its codification, whether it was with the permission of the 
Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, or by his order, may 
God’s prayers and peace be upon him, or by the diligence of individual 
Companions, may God be pleased with them and those who came after 
them from the followers and their followers, until the Sunnah was collected 
with its narrations in the modern works, such as the mosques, the 
Muwattaat, the Musnads, the Sunan, the Sahih and the works And the 
extracts, recalls, hadith portions, and many others, and the research 
confirmed the basis for transcribing the Sunnah was in the Prophet’s era, 
as it was the beginning of writing hadith newspapers during the era of the 
honorable Companions, may God be pleased with them all, and the owners 
of the books of the year carried these newspapers from their sheikhs and 
their chains, they narrated their hadiths in those modern works Which 
necessitated the drawing of maps and trees for the paths of the hadith 
scholars for the Sahih of Hammam bin Munabbih, may God Almighty have 
mercy on him, as an example example to follow, This research aims to 
clarify the concept of hadith newspapers, the codification of hadith 
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newspapers, the importance of the first hadith newspapers in the science 
of hadith, and the modern industry in hadith newspapers. A brief summary 
of the life of its modernist, Hammam bin Munabbih, and his biography, 
including his name, lineage, period of life, home, family, society, his 
brilliance, his scientific life, and his scientific impact on the nation. With what 
is related to this art of modern industry, and a study of the newspaper of 
Hammam bin Munabbih in terms of its name and meaning for modernists. 
The reasons for its composition, the method of classifying and categorizing 
the hadiths of the newspaper, the number and types of the hadiths of the 
newspaper, The researcher recommends emphasizing the publication of all 
hadith newspapers and copies that are still in manuscript in the libraries of 
the world, and then studying the development of the codification of the 
Sunnah and its terminology, and knowing the documentation rules for each 
stage, until the rules of the hadith term related to memorizing, 
understanding, transmitting and establishing the Sunnah among Muslims 
are established. In the science of hadith, he is concerned with the 
importance of publishing hadith newspapers, the most prominent of which 
is to cut off the disagreement in the correction, distortion, addition, 
subtraction, insertion and other rulings related to the weakening of the 
hadith that afflicts copyists and modernists. 
Keywords: Alsohf, Alhadethya,Sahefet, Hammam bin Munabbih, Sunnah 
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 املقدمة
عبدهللا    الحمد هلل رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً 

األطهار، وعترته األبرار، وصحابته األخيار، ومن تبعهم بإحسان    ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله
 إلى يوم الدين.  

 أما بعد: 

أو    فإن الصحف الحديثية كانت أساس جمع السنة وبداية تدوينها سواء كان بإذن النبي  
أو باجتهاد آحاد الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، حتى جمعت  ،صلى هللا عليه وسلمبأمره  

السنة بمروياتها في المصنفات الحديثية، كالجوامع والموطآت والمسانيد والسنن والصحاح والمصنفات  
 والمستخرجات والمستدركات واألجزاء الحديثية، وغيرها كثير. 

وصحيفة التابعي همام بن منبه الصنعاني اليماني رحمه هللا تعالى ربما تكون النموذج األمثل 
في القرن األول، وقربها من العهد  تي جمعت مجموعة من أحاديث النبيلهذه الصحف الحديثية ال 

 النبوي ورواية عن شيخه الصحابي أبي هريرة رضي هللا عنه.  

وجهود   وأهميتها،  المحدثين،  عند  وألفاظها  الحديثية،  الصحف  بمفهوم  يعنى  البحث  وهذا 
همام بن منبه الصنعاني، وترجمة  المتقدمين في روايتها، من خالل دراسة تطبيقية لصحيفة التابعي  

 مختصرة عن حياة صاحبها، مع ما يتعلق بهذا الفن من الصناعة الحديثية.  

 وجعلته في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة.  

 وهللا الهادي والموفق إلى سواء السبيل. 

 

 كتبه          

 د. بدر إبراهيم الرخيص        
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 املبحث األول 
 الصحف الحديثية 

 وفيه: 

 المطلب األول: مفهوم الصحف الحديثية وألفاظها. 

 المطلب الثاني: تاريخ تدوينها. 

 المطلب الثالث: أهميتها في علم الحديث، وثمارها.  

 المطلب الرابع: الصناعة الحديثية في الصحف الحديثية. 
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 املطلب األول 
 مفهوم "الصحف" احلديثية

قاييس اللغة: "الصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل قال ابن فارس في معجم م  معنى الصحف:
على انبساٍط في الشيء وسعة، . . . ومن الباب: الصحيفة، وهي التي ُيكتب فيها، والجمع صحائف، 

، فهي "الورقة المكتوبة" كما بينه د. بكر أبو زيد عن ابن حجر في "الفتح"، وعنه  )1(والُصحف أيضًا"
، قال: وقد تكون ورقة واحدة، وقد تكون أكثر، وقد تشتمل على حديث  )2(ية"الكتاني في "التراتيب اإلدار 

  )3(.األحاديث(أو مئات من 

أبو   وأفضل من عرف الصحف الحديثية فيما رأيت، العالمة د. بكر بن عبدهللا الصحف اصطالحًا:
 زيد رحمه هللا تعالى، في كتابه: "معرفة النسخ والصحف الحديثية"؛ في حد الصحيفة اصطالحًا قال:  

  )4( .واحد()ما تشتمل على حديث فأكثر ينتظمها إسناد 

وقال: )والصحيفة مصطلح شائع لدى العلماء، اختص به نقلة العلم النبوي، لما يضم مجموعة من  
مباشرة، يكتبها الراوي عنه، أو      ، يرويها الصحابي عن النبي  صص     األحاديث عن النبي

 )5(.من دونه . . . . وهكذا(

تعددت   وإن  لها،  مالزمًا  اللقب  هذا  بقي  لكن  واحدة،  ورقة  من  أكثر  أحيانًا  )تكون  وقال: 
 )6( .صفحاتها، من باب إطالق الجزء على الكل(

العلم، بل قد تشتمل على معاني أبواب كما ذكر أنها ال تختص بموضوع أو باب من أبواب 
كثيرة من العلم؛ كما في صحيفة همام، وهي متوحدة اإلسناد فتساق بسند واحد، فإن تعددت أسانيدها  

 فهي جزء أو أحاديث فالن.  
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: في باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد )1(وقال الخطيب البغدادي في الكفاية
لمتونها؛ قال: )ألصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على    اإلسناد المذكور في أولها

 أحاديث كثيرة يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن األول منها ثم يقول فيما بعده وبإسناده الى آخرها(.

، )2(من األمثلة التي أوردها د. بكر أبو زيد: صحيفة المقاطعة في العهد المكي أمثلة للصحف األولى:
رواها البخاري عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، وصحيفة    )3(صحيفة حاطب بن أبي بلتعةو 

  )  .)4المدينة بعد هجرة النبي  
 منها: مصلح: األلفاظ ذات الصلة للصحف احلديثية:

 النسخ، والنسخة كما تسمى "نسخة همام بن منبه"، و"نسخة عبدهللا"، عند المحدثين.  .1
 الكتاب والكتب، ككتاب حاطب بن أبي بلتعة. .2
 )5(.كراس: على ندرة كما قال العالمة د. بكر أبو زيد  .3

 طريقة تدوين الصحف احلديثية:  
 في طريقة تدوينها:  ذكر د. بكر أبو زيد رحمه هللا في كتابه معرفة النسخ ثالثة طرق  

 مباشرة.  ما دونه الصحابي وكتبه عن النبي   .1
 ما دونه الراوي عن الصحابي فيكتب ما سمعه منه بحضرته أو بأمره.  .2
سلمة  .3 بن  لحماد  وقع  ما  مثل  داره،  إلى  عودته  بعد  فيكتبها  شيخه،  من  الراوي  يسمع  أن 

 )6( .واألعمش وغيرهما، كما في تقييد العلم للخطيب(
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  :ترتيب الصحف احلديثية 

من خالل النظر إلى "صحيفة همام" نجد أنها تجمع مرويات وأحاديث متفرقة في أبواب العلم  
ما نقله د. بكر أبو زيد عن ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة )ويروون    واألحكام بسند واحد، وهو

 )1( .العلم عن صحف صحيحة غير مرتبة(

 ملن تنسب الصحف احلديثية؟   
 ذكر العالمة أ. د. بكر أبو زيد ثالثة طرق فيمن تنسب إليه الصحيفة وهي:  

 نسبة كاتبها ذلك إلى نفسه.  .1
 ينسبها إليه أهل العلم.  .2
كثيرًا ما تنسب إلى غير كاتبها، لشهرته في روايتها، سواء كان دون طبقة كاتبها أو فوقها،   .3

 مثل "صحيفة جابر رضي هللا عنه" اشتهرت بذلك، وكاتبها تلميذه سليمان بن قيس اليشكري. 

النسخ   نسبة  في  كثير  وتكرار  عظيم  لبس  وقع  الطريق  هذا  )ومن  األخير:  عن  وقال 
 )2(.والصحف(

صلى هللا   كما ذكر محتوى الصحف والنسخ الحديثية: هو حديث النبيالصحف الحديثية:    محتوى 
 )3(.بين مقل بحديث ومكثر بمئات األحاديث  عليه وسلم

أما ما دونت به تلك الصحف والنسخ الحديثية فهي الوسائل القائمة  ما دونت الصحف الحديثية به:  
 في ذلك العهد من:  

البردي، والدرج، ورق أصفر، وطومار، والعصفور، وِقرطاس، وقوهية، وكاغد،   أديم، وَرق، وورق 
 )4(.وكتاب، وكراس، ولوح، وغيرها من وسائل الكتابة

 أما عن وسائل حفظ الصحف والنسخ الحديثية فذكر منها:  حافظات الصحف الحديثية: 
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الجراب، بطن السيف، غمد السيف، قراب السيف، الجيب، الحصير، الحقيبة، بيت القراطيس، الصرة،  
 )1(.الصندوق، القفة، الكم، الكيس، الكوة، المخالة، النمط، وغيرها كثير

هم األئمة الحفاظ النقاد من علماء أكثر من نص على وجودها  من نص على الصحف الحديثية:  
الحديث عندما ينصون كقولهم "صحيفة عبدهللا بن عمرو بن العاص" والتي أطلقوا عليها بـ "الصحيفة  

 الصادقة"، و"صحيفة همام بن منبه" التي أطلقوا عليها بـ "الصحيفة الصحيحة".  

ة صحيحة، أو نسخة  أو ما يطلقه أصحاب كتب التراجم والسير، في تراجم الرواة له نسخ
مستقيمة، أو نسخة موضوعة، أو نسخة باطلة، أو نسخة معلولة، كما ذكر الشيخ د. بكر أبو زيد  

، وهو يدعو إلى جمعها )بثبٍت جامع لها، ومعرفة منزلتها حسب مراتب )2(رحمه هللا تعالى في كتابه
 )3(.االصطالح صحة وضعفًا(

 )4(.حديث وشروحه، والتفسير وأصوله(كما نجدها بـ )إشارات مبثوثة في كتب ال

وأيضًا )في كتب مصطلح الحديث، فقد أوردوا بعضًا منها في أمثلة يتداولونها في: أصح 
والموضوع، وطرق  والمدرج،  اآلباء،  األبناء عن  ونازله، ورواية  اإلسناد  األسانيد وأضعفها، وعالي 

 )5( .التحمل(

)ألصحاب الحديث نسخ مشهورة، كل نسخة منها تشتمل على  :  )6(قال الخطيب في الكفاية 
أحاديث كثيرة، يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن األول منها، ثم يقول فيما بعده: وبإسناده . . .  

 إلى آخرها (. 

وقال د. بكر أبو زيد رحمه هللا تعالى في كتابه معرفة النسخ: )ثم انتقلت هذه النسخ بسالسل  
أسانيدها ومتونها إلى كتب الرواية المسندة الجامعة، من المسانيد والمجامع والجوامع وغيرها كـ"مسند 
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احد مثل "الصحيفة  اإلمام أحمد" والصحيحين . . . يراها الناظر بأسانيدها ومتونها مسوقة في مكان و 
 )1(.الصادقة" و"الصحيفة الصحيحة" و"صحيفة علي رضي هللا عنه" و"صحيفة جابر رضي هللا عنه"

وقال: )باإلضافة إلى ذلك توجد مخطوطته على إفرادها بمتنها وإسنادها في عدد من مكتبات   
يفة همام"، "نسخة  العالم، كما في فهارسها الكاشفة عن موجوداتها، وقد طبع بعض منها مثل: "صح

 )2(.عبدالعزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة" 

 املطلب الثاني
 )3( تدوين الصحف احلديثية

كتابة   عن  النهي  وجود  الحديثية خصوصًا  والصحف  عمومًا  السنة  تدوين  في  يشكل  مما 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه الذي رواه مسلم في صحيحه      الحديث في حياة النبي

قال: "ال تكتبوا عني ومن كتب      من رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا  
 )4(.عني غير القرآن فليمحه"

   وما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري أيضًا قال: "استأذنُت النبَي  
 )5( .أن يأذن لي أن أكتب الحديث، فلم يأذن لي"

 )6(.أن يأذن لنا في الكتاب فأبى"  وعند الخطيب في كتاب تقييد العلم بلفظ: "جهدنا بالنبي  
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وعن المطلب بن عبدهللا بن حنطب قال: "دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، 
أمرنا أال نكتب شيئًا من حديثه،   صلى هللا عليه وسلمهللا  فأمر إنسانًا أن يكتبه، فقال له زيد: إن رسول  

 )1( .فمحاه"

ونحن نكتب    صلى هللا عليه وسلموقول أبي هريرة رضي هللا عنه: "خرج علينا رسول هللا  
األحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: كتاب غير كتاب هللا، أتدرون 

 )2( .ما ضل األمم قبلكم إال بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب هللا تعالى"

 سوى القرآن.  فهذه جملة من األحاديث التي تبين النهي عن كتابة شيء عن النبي  

علماء الحديث سبب النهي وتقييده بأحوال الراوي أو خشية االختالط بالقرآن الكريم، وقد بين   
حتى استقر األمر بتدوينها وحفظها بالصدور والسطور خشية الضياع، وربما يكون كتاب "تقييد العلم"  
للخطيب البغدادي أفضل من جمع األقوال ووجهها إلى موضعها، مؤكدًا وجود مجموعة من الصحف  

   أو بأمر منه    سخ الحديثية التي كتبها بعض الصحابة بإذن من النبي والن

 هذه األحاديث:  صلى هللا عليه وسلمومما يستدل به على كتابة الصحف الحديثية في عهد النبي 
فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجاًل من بني ليث عام فتح مكة   .1

فركب راحلته فخطب فقال: "إن هللا حبس عن مكة القتل     بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي  
والمؤمنين، أال وإنها لم تحل ألحد قبلي      وسلط عليهم رسول هللا    -شك أبوعبدهللا -أو الفيل 

لم تحل ألحد بعدي، أال وإنها حلت لي ساعة من نهار، أال وإنها ساعتي هذه حرام، ال يختلى  و 
شوكها، وال يعضد شجرها، وال تلتقط ساقطتها إال لمنشد، فمن ُقِتل فهو بخير النظرين؛ إما أن 

:  يعقل، وإما أن يقاد أهل القتيل، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول هللا، فقال
اكتبوا ألبي فالن، فقال رجل من قريش: إال اإلذخر يا رسول هللا فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، 

إال اإلذخر إال اإلذخر" قيل ألبي عبد هللا أي شيء كتب له قال: كتب له هذه       فقال النبي 
 )3( .الخطبة"
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، وهذا األمر صريح من رسول هللا  )  )1فقوله "اكتبوا": يعني الخطبة التي سمعها من الرسول  
      بكتابة السنة، لما أن الكتابة في هذه الواقعة طريق تقييد ما قاله النبي    ويباشر    ليعيه

 تبليغه عنه، وألبي فالن مشهور بأبي شاه. 
ما رواه اإلمام أحمد من أن عبد هللا بن عمرو بن العاص كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول   .2

فقال: )اكتب فو الذي نفسي      في الرضى والغضب فنهته قريش، فذكر ذلك للرسول      هللا  
 )2( .بيده ما خرج مني إال حق(

ي سننه عن عبدهللا بن عمرو قوله: "ما يرغبني في الحياة إال الصادقة والوهط،  ما رواه الدارمي ف .3
، وأما الوهـط فأرض تصدق  صلى هللا عليه وسلمفأما الصادقة: فصحيفة كتبتها من رسول هللا  

، وصحيفة عبد هللا بن عمرو بن العاص التي كتبها  )3(بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها "
 صادقة(. تسمى )الصحيفة ال

كتب في أمور الزكاة وعاجلته المنية فلم يخرجها إلى عماله، فقد روى     وثبت أن رسول هللا   .4
البخاري عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي هللا عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: 

والتي    على المسلمين    )بسم هللا الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول هللا  
أمر هللا بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعط، في 
أربع وعشرين من اإلبل فما دونها من الغنم: من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى  
  خمس وثالثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًا وثالثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين  
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا  
فإذا زادت على عشرين   الجمل،  ففيها حقتان طروقتا  إلى عشرين ومائة  بلغت إحدى وتسعين 

ائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إال أربع من اإلبل  وم
فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من اإلبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في  
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مائتين   إلى  ومائة  فإذا زادت على عشرين  ومائة شاة،  إلى عشرين  أربعين  كانت  إذا  سائمتها 
إذا زادت على مائتين إلى ثالث مائة ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ثالث مائة ففي  شاتان، ف

كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن 
يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إال تسعين ومائة فليس فيها شيء إال أن يشاء  

 )1(. ربها"

بكتابتها في حياته بيانًا لمجمل      وهذا يدل على أن أحكام فريضة الزكاة قد أمر رسول هللا  
 القرآن وهو ما يؤكد كتابة السنة في العهد النبوي. 

فقد روى أبو هريرة:     رجاًل أن يستعين بالكتابة تقييدًا لما يسمع منه    وقد أمر رسول هللا   .5
، فيسمع منه الحديث فيعجبه وال يحفظه    )أن رجاًل من األنصار كان يجلس إلى الرسول  

 )2(.: استعن بيمينك وأومأ إلى الخط(صلى هللا عليه وسلمفشكا ذلك إلى رسول هللا فقال 
هل    أيضًا، فعن أبي جحيفة قال: )قلت لعلي:    وثبت أن عليًا كان يكتب عن رسول هللا   .6

عندكم كتاب؟ قال: ال، إال كتاب هللا أو فهم أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: 
 )3( .قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك األسير، وال يقتل مسلم بكافر(

نكتب، إذ سئل رسول هللا      وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول هللا   .7
    ،  أي المدينتين تفتح أواًل، القسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي    ال، بل مدينة هرقل " :
 )4( .أواًل"
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بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي   روى الطحاوي في شرح معاني اآلثار: عن عبدهللا .8
قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي أبو جعفر ومحمد بن الحنفية إلى جابر بن عبدهللا، فنسأله 

 )1( .وعن صالته؟ فنكتب عنه، ونتعلم منه" عن سنن رسول هللا  

 )2(.وقال عنه أبو حاتم: جالس جابرًا، وكتب عنه صحيفة(
َأَحٌد َأْكَثَر      وعن َوْهِب ْبِن ُمَنبٍِّه َعْن َأِخيِه َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل َما ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ   .9

ِ ْبِن َعْمٍرو فَ   )3( .ِإنَُّه َكاَن َيْكُتُب َواَل َأْكُتبُ َحِديًثا َعْنُه ِمنِّي ِإالَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد َّللاَّ

 بن عمرو.  لعبد هللا وهذا واضح في كتابتها، وهذا إقرار من رسول هللا 

وهنا إشكال إذا كان االستثناء متصاًل، حيث نرى اآلن أحاديث أبي هريرة كثيرة جدًا بالنسبة إلى  
 بن عمرو بن العاص فكيف نوفق بينهما.   عبد هللاأحاديث 

 وغيره بأسباب في ذلك من عدة أمور؛ أذكر منها:    )4(هللافقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه 
 بن عمرو بالعبادة أكثر من اشتغاله بالرواية والتعليم فَقّلت الرواية عنه. عبد هللااشتغال   -1
بن عمرو بمصر والطائف، وكانت الرحلة لطلب الحديث والعلم   عبد هللاوأن أكثر إقامة    -2

 إلى المدينة. 
 أن عدد الذين أخذوا عن أبي هريرة حوالي ثمانمائة من التابعين، ولم يقع هذا لغيره.  -3
 . له بأن ال ينسى ما يسمعه من النبي    ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي   -4
التي وقعت بين الصحابة رضي هللا عنهم مما جعل فضاًل عن اعتزال أبي هريرة الفتن   -5

 اتباع الفريقين يروون عنه.  
 بن عمرو بن العاص، ولم يؤثر شيء عن وجودها.   عبد هللاوأخيرًا ضياع ما كتبه  -6

هذه األمور وغيرها جعلت ما وصلنا مما كتبه عبدهللا بن عمرو بن العاص أقل بكثير عما  
 وصلنا  مما رواه أبو هريرة رضي هللا عنهم وأرضاهم في الجنان.  
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 التوفيق بين حديث النهي عن كتابة األحاديث وبين أحاديث اإلباحة في كتابتها: 

عن كتابة شيء سوى القرآن الذي رواه أبو سعيد فقد أجاب العلماء في التوفيق بين حديث النهي  
 الخدري، وبين أحاديث اإلذن بكتابتها ألفراد الصحابة كما تقدم بعض مروياتهم، وهذه مما أجابوا به:  

كان خشية اختالط الحديث بالقرآن الكريم، فلما    أن النهي عن كتابة الحديث في عهده   -1
 بة جائزة. زال هذا المحذور، نسخ الحكم وأصبحت الكتا 

قد يكون النهي عن الكتابة إنما يعني النهي عن الجمع بين الحديث والقرآن في صحيفة واحدة  -2
 مخافة الخلط بينهما. 

،   إنما كان لمن يثق بحفظه ووعيه لما يسمع من رسول هللا     وقد يكون نهي النبي   -3
 أما من يخاف على نفسه عدم الضبط والحفظ وضياع ما سمع، فال.

اعتبر بعض العلماء حديث أبي سعيد معلاًل، فجعلوه موقوفًا على أبي سعيد، وليس مرفوعًا  -4
   إلى النبي  

 أن النهي متقدم واإلذن ناسخ له عند األمن من االلتباس، وهو أقربها، مع أنه ال ينافيها. -5

قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في فتح الباري: )ويستفاد منه ومن الحديث على المتقدم ومن  
أذن في كتابة الحديث عنه وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن     قصة أبي شاه أن النبي  

 قال: "ال تكتبوا عني شيئًا غير القرآن" رواه مسلم.  رسول هللا 

بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره واألذن في غير    وذكر رحمه هللا: أن النهي خاص 
ذلك، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد واألذن في تفريقهما، أو النهي  
متقدم واألذن ناسخ له عند األمن من االلتباس وهو أقربها مع أنه ال ينافيها، وقيل النهي خاص بمن  

تابة دون الحفظ واألذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعل حديث أبي  خشي منه االتكال على الك
 سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره. 

وقال الحافظ أيضًا: "قال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا  
م وخشي األئمة ضياع العلم دونوه وأول أن يؤخذ عنهم حفظًا كما أخذوا حفظًا، لكن لما قصرت الهم

من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم  
 )"1(.التصنيف وحصل بذلك خير كثير هللف الحمد 

أن   -عّلمني هللا وإياك    -وقال الحافظ ابن حجر العسقالني في مقدمة فتح الباري: "اعلم  
نة في الجوامع، وال مرتبة ألمرين:  بي  آثار الن  لم تكن في عصر أصحابه وكبار َتَبعهم مدوَّ
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أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد ُنهُوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن  
 يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. 

لكتابة، ثم حدث في وثانيهما: لسعة حفظهم وسيالن أذهانهم، وألن أكثرهم كانوا ال يعرفون ا
  )1(.أواخر عصر التابعين اآلثار وتبويب األخبار لما انتشر العلماء في األمصار وكثر االبتداع"

ليس الرأي منعقد على جواز كتابة السنة وتدوينها فحسب، بل على وجوب كتابتها شرعًا  الراجح:  
وعقاًل لحفظها من الضياع، وللعمل بها، وما يترتب على جهلها أو تجاهلها من الوعيد في كتاب هللا  

 والذي أمرنا باتباعه.    تعالى، وتعطيل أمر هللا الموحى إلى النبي 

زع به بين العلماء حول هذا الموضوع، ولقد كشف أبو عمرو بن  ولم يبق اآلن خالف يتنا
الصالح رحمه هللا في عصره النقاب عن هذا اإلجماع، مبينًا ما ترتب على ذلك من الحيلولة دون  
ضياع الحديث فقال: "ثم إن زال ذلك الخالف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولوال  

 )"2(.عصر اآلخرة تدوينه في الكتب لُدِرس في األ

وقال الحافظ ابن كثير: "ولقد حكي إجماع العلماء في األعصر المتأخرة عن تسويغ كتابة  
 ، وهللا أعلم.)"3(الحديث، وهذا أمر شائع ذائع من غير نكير

فلما استقر األمر على تدوينها، بل على وجوب كتابتها رأينا الصحف الحديثية تدون حديث 
 وصحابته الكرام رضوان هللا عليهم.   ول القرون، قرن النبي  وتجمعه من أ  النبي  

ولهذا قال الشيخ العالمة د. بكر أبو زيد رحمه هللا تعالى في كتابه معرفة النسخ: "فنتج من  
، وقد أصبحت سنة ماضية      ذلك أن تاريخ كتابة الصحف والنسخ قديم بقدم الحديث عن النبي

عنهم من بينهم لصلبهم، فصارت صحف من روى عن أبيه عن جده  في عقب الصحابة رضي هللا  
منهم، وصحف وارثي علمهم من التابعين . . . وهكذا يستمر النقل من صحيفة إلى أخرى، حتى  

 )"4(.انتشرت روايتها في اآلفاق، واستقرت في بطون األسفار
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 املطلب الثالث 
 أهمية الصحف احلديثية األوىل يف علم احلديث 

ية هذا الفن من فنون علم الحديث في بيان توثيق السنة النبوية في أول عهدها وفي  تأتي أهم
القرن األول الهجري، ال كما يدعون من تأخر تدوين السنة عن صدورها، فنشر هذه الصحف بعد 

 توثيقها يدحض شبهات األدعياء، وإبطال قولهم بتأخر تدوين السنة إلى القرن الثاني الهجري.

وسننه وأحكامه، وأساس   صلى هللا عليه وسلم المثلى في ضبط حديث النبيوهي الطريقة  
  صلى هللا عليه وسلم  تدوين السنة بإشراف الصحابة رضوان هللا تعالى عنهم الذين تلقوا عن النبي

مباشرة من قوله أو فعله أو تقريراته، فكانت هذه الصحف طريق توثيق السنة ونقلها بدًءا من جيل  
م رضوان هللا عليهم إلى أن ُأحكم تدوين الحديث، فكانت هذه الصحف بداية محفوظات الصحابة الكرا

السنة بعد الحفظ في الصدور، فرسمت للتابعين ومن بعدهم طريق الرواية والحفظ حتى ال يقع فيها  
 اختالف أو يزاد ما ليس منها أو ينقص منها شيء. 

كتب السنة المطبوعة التي روت    كما إنها تحرر ما وقع من خالف لفظي أو خطأ في نسخ
أحاديث تلك الصحف، فعند الرجوع إليها ربما نزيل الخالف والخطأ من النساخ، فضاًل عن القطع  
بالتصحيح أو التضعيف للحديث عند المقابلة في تلك الصحف الحديثية، فهي أساس كتب السنة  

 الجامعة.

 رام حفظ السنة في تلك القرون األولى.وهي غالبًا ما تكون بإسناد واحد ليسهل حفظها لمن  

كما إنها من السنة التقريرية في كتابتها حيث كتبها التابعي همام عن الصحابي أبي هريرة  
 .صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنه الذي رأى كيف ُيكتب في حضرة النبي

ائبًا عن األذهان ومنها كما ذكر الشيخ د. بكر أبو زيد في كتابه معرفة النسخ )إبراز ما كان غ
من وفرة هذه الصحف في صدر الرواية، إذ ُتعد بالمئات، وأن مشمولها يبلغ اآلالف من األحاديث  

 )1(.والمرويات، وأنها نالت اهتمام علماء الحديث(
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 املطلب الرابع 
 الصناعة احلديثية يف الصحف احلديثية

الحديث   علماء  استطاع  الحديثية  والصحف  النسخ  هذه  قواعد ضبط من خالل  يقعدوا  أن 
 الرواية فيها، وهي المصطلحات التي تتعلق فيمن نقل من كتاب أو صحيفة، ومن ذلك: 

كيفية الرواية للنسخ والرواية منها، وأصح األسانيد وأضعفها، ورواية األبناء عن اآلباء، وطرق التحمل 
 ف وغيرها كثير.واألداء، ومعرفة المدرج، والمقلوب، وعلو اإلسناد، والتصحيف والتحري

 وكذا ما نص عليه اإلمام مالك في من يعير كتابه أيُأخذ منه الحديث، وذلك خشية الدسيسة فيه.  

: "وأما الموضوع فإني رأيته كثيرًا، حتى إنهم قد )1(ولهذا قال ابن الجوزي في مقدمة العلل المتناهية
 ".وضعوا نسخًا طوااًل وأحاديث مدوا فيها النفس، ال يخفى وضعها

: "فهذه النسخ المشهورة عند أهل الحديث بالوضع، )2(وبه قال الشوكاني في الفوائد المجموعة
 وثم نسخ موضوعة غيرها، معروفة عند من يعرف هذه الصناعة ". 

 أو فيما يتعلق بالمقابلة والنسخ الخطية وقواعد االستمالء.

 االكتفاء باإلشارة إليها. أو فيما وقع في رواية حديثًا منها خالف بين من يرى 

والحكم على  الحديثية واضحة، في ضبطها، وحفظها،  والنسخ  الصحف  العلماء في  فكانت جهود 
 أحاديثها، وفي طرق الرواية منها. 

 حتى رأينا مذاهب المحدثين في روايتها:

 )3( .ففي مسند اإلمام أحمد نجد صحيفة همام كاملة بأحاديثها عن أبي هريرة

البخاري في صحيحه فهو يقتطع منها ويضع كل حديث في موضعه، وكذا مسلم في أما اإلمام  
 صحيحه، والفرق بينهما واضح.
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وقد أفرد العالمة د. بكر أبو زيد في كتابه معرفة النسخ والصحف في المبحث السادس في كيفية  
  )1(.ومذاهبهم روايتها والرواية منها، جمع فيه أقوال المحدثين 

 فذكر في كيفية روايتها ثالثة طرق: كيفية رواية الصحف الحديثية: 
 سياق اإلسناد في أولها، فينتظم جميع متونها، كما في "صحيفة همام عن أبي هريرة". .1
وقد يعاد اإلسناد في أول كل حديث منها، مثاله: "صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه   .2

 عن أبي هريرة". 
أولها، ثم يقول فيما بعده عند أول كل حديث: "وبه"، أو: "وبإسناده"، أو سياق اإلسناد في   .3

 )2(."باإلسناد"

بتقطيع الحديث، االقتصار على متن واحد، االختصار،  كما بين كيفية الرواية منها عند المحدثين:  
 ، فذكر في المسألة أقوال ثالثة هي: )3(اإلفراد لحديث منها، الرواية من أثنائها 

 تنع اإلفراد.قيل: يم .1
 وقيل: يبدأ أواًل بأول حديث ثم يذكر بعده ما أراد.  .2
لمسلم من مسلكه في "صحيحه" وهو اإلتيان بلفظ مشعر بأن المفرد من جملة النسخة، فيقول   .3

في مثل هذا إذا انتهى اإلسناد: "فذكر أحاديث: منها . . ."، قال ابن حجر: "وصنيعه في ذلك 
 )4(.حسن جدًا"

 هل يجدد ذكر اإلسناد مع إفراد متن منها؟  

 فقد ذكر د. بكر أبو زيد رحمه هللا ستة أقوال فيها وهي: 
 يجدد وجوبًا. .1
 يجدد احتاطًا.  .2
يؤتي به في أول النسخة كتابة، أو في مجلس التحديث، ثم يقال عند كل متن: "وبه"، أو  .3

 "وباإلسناد"، أو "بالسند". 
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وقيل: إذا سمعت النسخة بإسناد واحد، فال يجوز ذكره مع كل حديث منها عند إفراِده، لما  .4
مذهب أبي إسحاق  فيه من التدليس، أما إذا سمع كل حديث منها بذات السند؛ فنعم. وهو  

 االسفراييني. 
 وقيل: بالخيار بين ذكر السند مع ما يفرد، وعدم ذكره.  .5
 )1(.وقيل: يجوز مع ذكر اإلشارة إلى السند، كقوله: "وبه"، أو " وباإلسناد".  .  . وهكذا .6

 حكم إعادة السند في آخر النسخة: 

عر في حال التحديث لذلك، وليعلمه ذكر العالمة د. بكر أبو زيد ما يفعله بعض المحدثين تحوطًا، ليش
 وهللا أعلم.  )2(من تجدد من السامعين

 مراتب الصحف الحديثية:  

وقد بين د. بكر أبو زيد في كتابه "معرفة النسخ والصحف" مراتب الصحف والنسخ الحديثية من حيث  
 أحكام المحدثين عليها وذلك في المبحث السابع، وقسمها إلى أربعة أقسام وهي: 

 نسخ صحيحة، ومنها ما هو أصح األسانيد.  .1
 نسخ حسان.  .2
 نسخ ضعيفة، ومنها ما فيه قلب وإدراج.  .3
 نسخ واهية، أو موضوعة. .4

  )3(.ثم قال: وهناك نسخ لم يتبين الحكم عليها، فهذه يستقرأ حاُلها بدراسة أسانيدها ومتونها(
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  الثانياملبحث  
 وسريته حياة احملدث همام بن منبه 

 وفيه: 

 المطلب األول: اسمه ونسبه وفترة حياته.  

 المطلب الثاني: موطنه وأسرته.  

 المطلب الثالث: نبوغه وحياته العلمية.

 المطلب الرابع: أثره العلمي في األمة.  
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 املطلب األول 
 امسه ونسبه وفرتة حياته

نعاني اليماني،    )1(هو همام  اسمه ونسبه: بن منبه بن كامل بن ِسَيج وقيل شيخ اأَلبناوي، أبو عقبة الصَّ
 من أبناء الفرس، أي أصوله فارسية وليس عربي األصل.

حياته: )   فترة  سنة  في  صنعاء  في  ) 40ولد  سنة  في  وتوفي  من  131وقيل 132هـ(،  أي  هـ( 
 ( سنة هجرية.92م(، فهو من المعمرين إذ كانت حياته حوالي )750أو- 749إلى660)

 عاش طوياًل حتى سقط حاجباه على عينيه، قال الشرجي: وكانت وفاته بصنعاء.  

دة  ، وسقط حاجباه على عينيه ِمن الكبر. )2(قال أحمد بن حنبل: وعاش حتى أدرك ظهور المسوِّ

 : قال علي: سألُت رجاًل لقي همامًا عن موته، فقال: سنة ثنتين وثالثين ومائة. )3(قال البخاري 

 : مات سنة إحدى وثالثين ومائة. )4(وعند ابن سعد في طبقاته
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 املطلب الثاني 
 موطنه وأسرته وجمتمعه

 اليمن وأصوله من الفرس. كانت حياته في مدينة صنعاء من بالد  موطنه:

 : قال البخاري: وهو الصنعاني من أبناء فارس. )1(قال المزي في تهذيبه

بيته بيت علم إذ أخوته من الرواة: وهم وهب بن منبه، ومعقل، وغيالن، وهمام    أسرته التي نشأ فيها:
 آخرهم موتًا. 

: )أخو وهب بن منبه ومعقل بن منبه وغيالن بن منبه وكان أكبر )2(قال المزي في تهذيبه
من وهب ويقال إن وهبا كان األكبر. وقال: قال أحمد بن حنبل عن غوث بن جابر بن غيالن بن  

 منبه كان غيالن أصغرهم قال وقال غوث مات وهب ثم معقل ثم غيالن ثم همام آخرهم(.  

 مجتمعه الذي عاش فيه:  

وهي  السير،  وأهل  المؤرخون  ذكرها  اليمن  اإلسالم  دخول  وقصة  اليمن،  مدينة صنعاء  في  عاش 
باختصار تبدأ في العام السادس من الهجرة بعد صلح الحديبية، الذي نص على هدنة بين قريش  

لوك األمم المجاورة  من الحديبية حتى راسل م   والمسلمين مدتها عشرة أعوام؛ وما إن رجع النبي 
ستة سفراء دفعة واحدة،      ففي شهر المحرم من العام السابع الهجري أرسل لتبليغ دعوة اإلسالم،

وأمير غسان   الحبشة،  ونجاشي  في مصر،  والمقوقس  الروم،  إمبراطور  وهرقل  فارس،  إلى كسرى 
 )3( .بالشام، وزعيم بني حنيفة في اليمامة

دخل  من  أول  فهي  اليمن  أما 
حت سيادة دولة النبوة، وذلك لما وصلت ت

حمل   وقد  فارس؛  كسرى  إلى  الرسالة 
عبدهللا بن حذافة السهمي رضي هللا عنه  
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فلما ُقرئت عليه الرسالة استبد به الغضب  إلى أبرويز بن هرمز كسرى الفرس،     رسالة النبي
وهو في المدائن،       نبيوالغرور، وقال: يكتب إليَّ وهو عبدي، وطرد عبدهللا ابن حذافة مبعوث ال

ثم أرسل إلى باذان وهو عامله على اليمن: أن ابعث رجلين من عندك جلدين، فليأتياني بهذا الرجل 
 الِتهامي الذي بالحجاز. 

ومعهما عدد من   فامتثل باذان ألمر كسرى، وأرسل قائدين من قواده هما خرخسرو وبابويه
فكلمه بابويه، فقال: "إن شاهنشاه، قد كتب إلى الملك باذان  ،    الجنود، فلما قدما على رسول هللا

يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك  
لك قومك، ومخرب بالدك"، فقال  ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت، فهو َمن قد علمت، فهو مهلك، ومه

"ارجعا حتى تأتياني غدا"، وأتى رسول هللا الخبر من السماء، أن هللا تعالى سلط   :  لهما رسول هللا
فدعاهما فأخبرهما، فقاال له: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما   على كسرى ابنه شيرويه فقتله،

"نعم، أخبراه ذلك عني، وقوال له: إن ديني   لك؟ قال:هو أيسر من هذا، أفنكتب هذا عنك ونخبر الم
وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى، وقوال له: إن أسلمت أعطيت ما تحت يديك وملكتك على قومك 

 من األبناء". 

 إليه ثم جاءته األخبار من فارس تصديق خبر النبي    رسالة النبي باذان أوصل رسوال
   به خيرا وشرح صدره لإلسالم، وأرسل إلى النبي، فلم يلبث باذان أن أراد هللا      وفدا برئاسة

 )1(.فيروز الديلمي بإعالن إسالمه وإسالم األبناء من أهل اليمن

والة آخرين على      على واليته على صنعاء وما حولها؛ ثم ولى النبي     وأقره النبي 
أن يولي على كل قوم      النبيبقية مناطق اليمن التي تتابع دخولها في اإلسالم، وكانت سياسة  

الحكم بصنعاء      زعيما منهم بعد إسالمه، فكان باذان أول ملوك العجم الذين أسلموا وواله النبي
 )2(.اليمن

إلى كسرى مفتاح إسالم أهل اليمن، ودخولهم في اإلسالم ودولة    فكانت رسالة النبي
 النبوة.
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ومن والة اليمن معاذ بن جبل، وأبو موسى األشعري، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن حزم  
 األنصاري رضي هللا عنهم.  

واجه المرتدين ومانعي الزكاة، وأدعياء     وفي عهد أبي بكر الصديق أول خليفة لرسول هللا
ن، وبمساعدة األبناء ضد النبوة، فأرسل المهاجر بن أبي ُأمية لمحاربة جنود األسود العنسي في اليم

 قيس بن مكشوح ومن تبعه من أهل اليمن، فإذا فرغ يتوجَّه إلى كندة بحضرموت.

هـ( ولد همام بن منبه من األبناء، وُعمِّر حتى سقط حاجباه وتوفي في عام  40وفي عام )
 هـ(، أي عاش في عهد بني أمية ولم يدرك الخالفة الراشدة وال الخالفة العباسية.132)

هـ(، وكان عدد الوالة خمس 132  -هـ    40عامًا )  90واستمرت الدولة األموية لما يقارب  
وعشرين واليا لصنعاء، وكان أولهم عثمان بن عثمان الثقفي الذي خلفه عتبة بن أبي سفيان أخو  

 الخليفة معاوية رضي هللا عنه، وكان آخر الوالة األمويين الوليد بن عروة. 

بت اليمن  للجهاد والمشاركة في  ويبدو أن أهل  قبائله وقوتهم جعل األمويون يعدونهم  ماسك 
 الفتوحات في المغرب واألندلس وفيما وراء النهر، مما سهل االنتصارات واتساع رقعة اإلسالم.  

بن الزبير   لعبد هللاوقد تخللت فترة الحكم األموي خروج والية اليمن على حكم األمويين ودانت  
هـ(، وخالل مدة حكم ابن الزبير أرسل إليها الوالة من قبله،    73  -  64الذي بويع بالخالفة في مكة )

فعين على اليمن تسعة والة في تسع سنين، وكان أولهم الضحاك بن فيروز الديلمي وآخرهم خالد بن  
في سنوات صراعه   أحواله  مدى اضطراب  على  وال  مدة كل  وتدل قصر  األمويين،  السائب،  مع 

 فتميزت اليمن باالضطراب في زمن خالفة عبدهللا بن الزبير. 

وفي أواخر عهد الدولة األموية غلب الخوارج على اليمن وهم الذين كانوا في حروب متواصلة 
هـ حيث ثار بحضرموت  127ضد األمويين، وكان قائدهم عبدهللا بن يحي قاضي حضرموت عام  

ستولى على حضرموت ثم توجه إلى صنعاء وقاتل واليها األموي القاسم  وأعلن نفسه خليفة وإماما، وا 
بن عمر ودخل صنعاء، ومكث بها أكثر من عام واستمر زحف الخوارج شمااًل باتجاه مكة فسقطت 
بأيديهم ووليها أبو حمزة الشاري نائب عبد هللا بن يحيى الكندي ثم استولى بعد ذلك على المدينة  

رج اليمن نحو الشام فساروا باتجاهها إال أن مروان بن محمد آخر خلفاء وبعدها شخصت أبصار خوا
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بني أمية أعد لهم جيشًا خاصًا قابلهم بوادي القرى وأخذ يلحق بهم الهزائم ويطارد فلولهم حتى أوصلهم  
 )1( .إلى حضرموت وانتهى أمرهم 
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 املطلب الثالث 
 نبوغه وحياته العلمية 

 ز به من صفات عقلية وخلقية:  نبوغه العلمي وما تمي

يعد من ثقات التابعين قال ابن شاهين: قال علي بن المديني: ليس بعد سعيد وهشام وشعبة  
 )1( .أحد من أصحاب قتادة أحب إلي من همام، وهمام أسندهم للحديث 

وكان يغزو، وكان يشتري الكتب ألخيه »وهب«، قال اإلمام أحمد بن حنبل: همام بن منبه  
روى عنه أخوه وهب بن منبه وكان رجال يغزو وكان يشتري الكتب ألخيه وهب فجالس أبا هريرة  

 )2( .وهو صاحب أقدم تأليف في الحديث النبوي بالمدينة فسمع منه أحاديث وقال: 

حجة وأجوبة مسكته؛ منها ما قالها عبد الرزاق الصنعاني: أنبأنا أبـي  وكان رحمه هللا صاحب  
مونه ُيقال له: حنش   وغيُره، أن همَّام بن منبِّه قعد إلى ابن الزبـير، وكان رجل بنجران ِمن األبناء ُيعظِّ

ريد لم يكن له ِلحية، فقال له رجٌل من قريش: من أنت؟ قال: ِمن أهل اليمن، قال: ما فعلت عجوُزكم ي
َفُبِهَت  الحطب،  العالمين، وعجوُزكم حمالُة  سليماَن هلل رب  َمَع  أسلمت  عُجوُزنا  همَّام:  قال  حنشًا، 
بابن منبه؟ رواها إسحاق الكوسج   الُقرشي. فقال له ابن الزبـير: أما تدري من كلمت؟ لم تعرضت 

 )3(.عنه

عنه العلم فدون عنه الصحيفة، قال  الزم همام أبا هريرة في المدينة، وأخذ    شيوخه الذين أفاد منهم:
، كما حفظ أيضًا عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب،   )4(أحمد بن حنبل: )فجالس أبا هريرة بالمدينة( 

  ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن الزبير وطائفة.

وعبد هللا بن عمر بن    قال المزي في تهذيبه: روى عن عبد هللا بن الزبير وعبد هللا بن عباس
 )5( .الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان م د س وأبي هريرة ع
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ممن حدَّث عن همام: معمُر بن راشد، وأخوه وهب صاحُب القصص،   تالميذه الذين أخذوا عنه:
  وماَت قبَله بزمان، وابُن أخيه َعقيل بن معِقل بن منبه، وعلي بن الحسن بن أنس الصنعاني.

هذيبه: روى عنه ابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه، وعلي بن الحسن بن  قال المزي في ت
 )1( .أتش، ومعمر بن راشد ع، وأخوه وهب بن منبه الصنعانيون خ م د ت س

 املطلب الرابع 
 أثره العلمي يف األمة 

اشتهر المحدث همام بن منبه رحمه هللا تعالى بتلك الصحيفة الصحيحة التي كتبها   إنتاجه العلمي:
البخاري له عن أخيه، وله  أبـي هريرة، وفيها نحو مائة وأربعين حديثًا، وله حديثًا واحدًا رواه  عن 

 روايات ُأخر. 

رواية أصحاب   تكمن في رواية المحدثين لصحيفة همام كما يتبين أهميتها، وخاصة  أثره في األمة:
كتب األصول الستة لها، فقد روى اإلمام البخاري ومسلم في صحيحيهما غالب أحاديثها، بل رواها  

 )2( .اإلمام أحمد ابن حنبل في مسنده كاملة كما سيأتي، قال المزي في تهذيبه: روى له الجماعة

: )3(ي تهذيبهكما حرص كبار المحدثين في عصره على تحملها بعلٍو من همام، قال المزي ف
 قال ابن عيينة: كنت أتوقع قدوم همام عشر سنين، أي في مكة ليتحملها عنه.  

 )4( .وقال الذهبي في السير: حدث بها عنه معمر بن راشد 

من    صلى هللا عليه وسلم وربما هي أول صحيفة جمعت مجموعة أحاديث تروى عن النبي 
 ى النهي عن كتابة السنة ليس حكمًا عامًا لألمة.  خالل الصحابي أبي هريرة رضي هللا عنه، فكأنه ير 

وبهذه الصحيفة تشجع المحدثون في كتابة السنة وجمعها في مصنفات ودواوين منذ القرن 
 األول في حياة الصحابة الكرام رضي هللا عنهم وأرضاهم بالجنان وحياة التابعين رحمهم هللا تعالى.  

 :  أقوال العلماء في همام بن منبه رحمه هللا
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 : عن يحيى بن معين ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.)1(قال المزي في تهذيبه

ث المتقن أبوعقبة، وقد وثقه يحيـى بُن معين وغيره. )2(وقال الذهبي عنه في السير  : المحدِّ
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 املبحث الثالث 
 دراسة صحيفة همام بن منبه

 احملدثني:  املطلب األول: امسها ومعناها عند 

 )1(،اشتهر مصنف همام بن منبه الحديثي باسم "الصحيفة الصحيحة" كما في كشف الظنون 
 أو "صحيفة همام" عند المحدثين. 

وتقدم تعريف الصحف الحديثية اصطالحًا عن د. بكر أبو زيد رحمه هللا، في كتابه: معرفة 
 )2(.إسناد واحد(النسخ والصحف الحديثية: )ما تشتمل على حديث فأكثر ينتظمها 

كما ذكر أنها ال تختص بموضوع أو باب من أبواب العلم، بل قد تشتمل على معاني أبواب 
كثيرة من العلم؛ كما في صحيفة همام، وهي متوحدة اإلسناد فتساق بسند واحد، فإن تعددت أسانيدها  

 فهي جزء أو أحاديث فالن، أما قوله "الصحيحة": فالصحيح في لغة العرب ضد السقيم. 

صحيح في اصطالح المحدثين، قال ابن الصالح: " فهو الحديث المسند الذي  والحديث ال
 )3(.يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وال يكون شاذًا وال معلال"

صلى  وهو أحد أقسام الحديث المقبول: والذي حكم عليه العلماء بصحة صدوره عن النبي  
 عرف بالصحـيح لذاته. ، وهو ما يهللا عليه وسلم

بالظن الغالب، واألصل العمل به ما لم يثبت    صلى هللا عليه وسلم: ثبوت صدوره عن النبي  حكمه
 نسخه أو تخصيصه. 

 : أول مصنف في الصحيح المجرد )صحيح البخاري( ثم )صحيح مسلم(.  ومن الكتب المصنفة فيه

جدها في )صحيح ابن خزيمة( و)صحيح  وبقية األحاديث الصحيحة التي لم يذكرها البخاري ومسلم ن
ابن حبان( و)مستدرك الحاكم( و)السنن األربعة(، وبقية المصنفات والمسانيد واألجزاء والمستدركات  
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والمستخرجات، وال يكفي وجود الصحيح في هذه الكتب بل البد من التنصيص على صحته، عدا 
 الصحيحين. 

 غيره": والنوع الثاني من الحديث الصحيح هو "الصحيح ل

 )1( .وتعريفه اصطالحًا: هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه

 وسمي صحيح لغيره ألن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره إليه. 

 )2(.: أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاتهمرتبته

"الصحيفة الصحيحة" هو حكم على أحاديثها بأنها صحيحة،  فتسمية صحيفة همام رحمه هللا بـ  
وهذا ربما يصح في معظم أحاديثها وهي التي رواها البخاري في صحيحه وكذا مسلم رحمهما هللا  
تعالى، لكن توجد فيها أحاديث تكلم فيها وهي من قبيل اجتهادات الصحابي أبو هريرة رضي هللا عنه،  

وأحدكم ُجُنب فال يصوم    –صالة الصبح    –فة "إذا ُنوِدَي للصالة  ( من الصحي33كما في حديث رقم )
يومئذ"، قال شيخي أ. د. رفعت فوزي عبدالمطلب حفظه هللا تعالى )هذا الحديث من مراسيل الصحابة  
رضوان هللا عليهم فقد ذكر أبو هريرة رضي هللا عنه أنه سمعه من الفضل بن العباس . . . ثم قال: 

  )3( .عن قوله الذي كان يفتي به بناء على ما سمعه من الفضل بن العباس(أن أبا هريرة رجع 

فأحاديث الصحيفة المرفوعة فقد حكم عليها العالمة أحمد محمد شاكر في تحقيقه لمسند 
اإلمام أحمد فقال في أول ورودها: )هذا اإلسناد هو أول صحيفة همام بن منبه وهو إسناد صحيح  

  )4( .إسناد واحد للصحيفة كلها(من أصح األسانيد وهو 
  :املطلب الثاني: دواعي تأليفها

لم يكن التأليف في ذلك العصر شائعًا بين المحدثين، وإنما كل اهتمامهم كان الحفظ بالصدور، 
ولكن يبدو من صنيع التابعي همام بن منبه رحمه هللا بتلك األحاديث هو توثيقها بالكتابة ولم يقتصر  

صلى هللا   نظرًا إلقامته في اليمن، والصحابي أبو هريرة كانت إقامته بمدينة النبي  على حفظها فقط،
، فهذا من توثيق السنة لنشرها وروايتها بالصدور والسطور في بالده، ثم إنها قليلة األحاديث عليه وسلم
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ذ لم تكن  بالنسبة لعدد أحاديث أبي هريرة رضي هللا عنه، فكأنه تحملها عنه عند زيارته للمدينة، إ
 إقامته كما يبدو لطلب العلم وذلك لقلة تحمله عنه الحديث، وهللا أعلم.  

هذا إذا علمنا أن لألعرج نسخة شبيهة بنسخة همام وكالهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه،   
 )1(.وهذا مما يشعر بأن سماعهما كانا في وقت واحد، فلم يختص همام وحده بكتابتها

  :الثالث: طريقة تبويب أحاديث الصحيفة وتقسيمهاالمطلب 

أنها مجموعة أحاديث ال تصنف على مصاف  إلى ترتيب أحاديث الصحيفة يجد  الناظر 
الكتب المرتبة على األبواب كالصحاح والسنن والمجاميع، وإنما هي مجموعة أحاديث دون تبويب،  

وال الساعة  وعالمات  والعقائد  باإليمان  بعضها  يتعلق  األحاديث حيث  وبعض  والنار،  والجنة  بعث 
واللباس  والسير  والجهاد  والنذور  واأليمان  وحج  وزكاة  وصيام  من طهارة وصالة  العملية  باألحكام 
والزينة، وبعضها في الرؤى والطب ودالئل النبوة والمناقب، والبعض باألخبار وقصص األنبياء واألمم  

 السابقة واألمثال.  

 قوله: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  وفواصل كل حديث عن اآلخر 

فهي لم ترتب على األبواب، وسندها واحد فيمكن إدراجها بالمسانيد كصنيع اإلمام أحمد في 
 مسنده في روايتها من حديث مسند أبي هريرة رضي هللا عنه.  

  :املطلب الرابع: عدد أحاديث الصحيفة وأنواعها

ائة حديث بإسناد واحد، ولكنها مقطعة في الكتب، وفيها قال المزي: وهي نحٌو من أربعين وم
  )2) األحاديث أشياء ليست في 

 ( حديثًا.  139وبترقيم شيخي أ. د. رفعت فوزي حفظه هللا أصبح عدد أحاديث الصحيفة )

( 136أما بترقيم أحاديثها في مسند اإلمام أحمد بتحقيق العالمة أحمد محمد شاكر نجد عدد أحاديثها )
(، أما نسخة المسند بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط  8235( إلى رقم )8100حديثًا وهي من رقم ) 

ففيها  التركي  عبدالمحسن  عبدهللا  د.  العام  رقم (137) والمشرف  من  حتى   (8115) حديث 
.)3()2528( 
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وتصنف هذه الصحيفة من أنواع الصحف الصحيحة، ولهذا سميت بالصحيفة الصحيحة، وإن وقع 
لبعض أحاديثها خالف بين الصحابة، فيعد ما اختلفوا فيه حديثًا صحيحًا موقوفًا على أبي هريرة،  

 وليس مرفوعًا. 
 املطلب اخلامس: كيف تروى أحاديث صحيفة همام: 

: في باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد )1(في الكفايةقال الخطيب البغدادي  
اإلسناد المذكور في أولها لمتونها، قال: )ألصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على  
 أحاديث كثيرة يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن األول منها ثم يقول فيما بعده وبإسناده الى آخرها(.

 :حديثًا منهاأما رواية 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية: )فيجوز لسماعها أن يفرد ما شاء منها باإلسناد المذكور 
في أول النسخة ألن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين ال تعلق ألحدهما باآلخر فاإلسناد  

 )2( .تقدم ذكرنا له(هو لكل واحد من الحكمين ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين واألكثر على ما  

 ثم ذكر قول يحيى بن معين: أحاديث همام بن منبه ال بأس أن يقطعها.  

وقول أحمد بن شبويه قال: قلت لوكيع المحدث يحدثني فيقول في أول الكتاب حدثنا سفيان  
عن منصور ثم يقول فيما سوى ذلك وعن منصور أقول في كل حديث حدثنا فالن عن سفيان عن  

 نعم ال بأس به. منصور قال  

ونقل سؤال العباس بن محمد الدوري قال: سألت يحيى بن معين عن حديث ورقاء بن عمر  
أنه كان يقول في أولها عن بن أبى نجيح عن مجاهد فقيل له ترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في  

 كل حديث ورقاء عن بن أبى نجيح عن مجاهد قال ليس به بأس. 

حمد بن غالب الفقيه، قال: سألت أبا بكر أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي  وقال: أخبرنا أحمد بن م
إسنادًا  متن  لكل  يجدد  أن  المتون  من  لعدة  واحد  إسناد  جعل  إذا  يجوز  فقال  المدرج  اإلسناد  عن 

 )3( .جديداً 

 صنيع اإلمام مسلم في روايتها: 
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نقله حيث قال في شرحه: فقد أوضح النووي رحمه هللا أمانة اإلمام مسلم في صحيحه في  
)ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة كقوله حدثنا محمد بن رافع قال  

صلى هللا  حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول هللا
وسلم وقال رسول هللا    عليه  منها  أحاديث  وسلمفذكر  عليه  فليستنشق    صلى هللا  أحدكم  توضأ  اذا 

الحديث وذلك ألن الصحائف واألجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند 
سماعها على ذكر اإلسناد في أولها ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن 

 وز له ذلك؟ يفرد حديثًا منها غير األول باإلسناد المذكور في أولها فهل يج

الحديث  الشافعي اإلمام في  الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر اإلسماعيلي  قال وكيع بن 
األول   على  الجميع معطوف  العلماء ألن  من  األكثرين  مذهب  وهذا  ذلك  "يجوز  واألصول:  والفقه 

 فاإلسناد المذكور أوال في حكم المعاد في كل حديث.

فقيه الشافعي اإلمام في علم األصول والفقه وغير ذلك:  وقال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايني ال
"ال يجوز ذلك"، فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم رحمه هللا سلك هذا  

 )"1( .الطريق ورعًا واحتياطًا وتحريًا واتقانًا رضى هللا عنه

َثَنا ُمَحمَُّد بْ  زَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر قال اإلمام مسلم رحمه هللا في صحيحه: َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ ُن َراِفٍع َحدَّ
 ِ َثَنا َأُبو ُهَرْيَرَة َعْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل َّللاَّ َفَذَكَر َأَحاِديَث ِمْنَها َقاَل: َقاَل    rَعْن َهمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّه َقاَل َهَذا َما َحدَّ

  ِ َث َعْبِدي ِبَأْن َيْعَمَل َحَسَنًة َفَأَنا َأْكُتُبَها َلُه َحَسَنًة َما َلْم َيْعَمْل  : َقاَل َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ rَرُسوُل َّللاَّ :" ِإَذا َتَحدَّ
َث ِبَأْن َيْعَمَل َسيَِّئًة َفَأَنا أَْغِفُرَها   َفِإَذا َعِمَلَها  َلُه َما َلْم َيْعَمْلَها  َفِإَذا َعِمَلَها َفَأَنا َأْكُتُبَها ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها، َوِإَذا َتَحدَّ

 َفَأَنا َأْكتُُبَها َلُه ِبِمْثِلَها".  

  ِ : َقاَلْت اْلَمالِئَكُة: َربِّ َذاَك َعْبُدَك ُيِريُد َأْن َيْعَمَل َسيَِّئًة َوُهَو َأْبَصُر ِبِه، َفَقاَل: "اْرُقُبوُه  rَوَقاَل َرُسوُل َّللاَّ
 ْن َتَرَكَها َفاْكتُُبوَها َلُه َحَسَنًة ِإنََّما َتَرَكَها ِمْن َجرَّاَي".  َفِإْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها َلُه ِبِمْثِلَها َوإِ 

  ِ : "ِإَذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم ِإْسالَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها ِإَلى َسْبِع ِماَئِة  rَوَقاَل َرُسوُل َّللاَّ
 )2(.َها ُتْكَتُب ِبِمْثِلَها َحتَّى َيْلَقى َّللاََّ"ِضْعٍف َوُكلُّ َسيَِّئٍة َيْعَملُ 

 



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع        
                                                         

319                             الثانياجمللد   -2020/1202( 33العدد )                             

       

َثَنا َأُبو   وفيه إشارة إلى صحيفة همام بن منبه الصنعاني التابعي بقوله في السند: )َهَذا َما َحدَّ
 ِ  َفَذَكَر َأَحاِديَث ِمْنَها ( .  rُهَرْيَرَة َعْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل َّللاَّ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: )عن همام( هو ابن منبه، وهذا الحديث من نسخته  
 ورة المروية بإسناد واحد عن عبدالرزاق عن معمر عنه. المشه

وقال: وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة همام هل يساق بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به،  
 أو ال؟  

 فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري.   .1
 وقيل يمتنع.   .2
 )1( .وقيل يبدأ أبدًا بأول حديث ويذكر بعده ما أراد  .3

وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى  
 )2(.اإلسناد: )فذكر أحاديث منها( كذا، ثم يذكر أي حديث أراد منها

 :املطلب السادس: شروطه يف املرويات

 في تلك الصحيفة حديثًا واحد لم يسمعه من الصحابي أبي  لم يدخل التابعي همام رحمه هللا
هريرة رضي هللا عنه، وإنما اقتصر في أحاديث "الصحيفة الصحيحة" بما سمعه من الصحابي أبي  

  )3( .(33هريرة، وإن كانت بعض األحاديث وقع فيها خالف بين الصحابة كالحديث الموقوف رقم )
  :متاثلهااملطلب السابع: أشهر الكتب التي  

الصحف المدونة في ذلك العصر أمثال صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحيفة  
 بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وصحيفة األعرج عن أبي هريرة. 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية: فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب 
عرج عن أبى هريرة، ونسخة أخرى عند أبى اليمان عن شعيب  ابن أبى حمزة عن أبى الزناد عن األ 

أيضا عن نافع عن بن عمر، ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العالء بن عبد 
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الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة، ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن  
 )1( .كرهامنبه عن أبى هريرة وسوى هذا نسخ يطول ذ 

 :املطلب الثامن: مصطلحات التحمل والسماع

استخدم همام صيغة التحديث الجماعي مع غيره عندما قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن  
  محمد رسول هللا 

 وقوله : "حدثنا" من أقوى صيغ التحمل واألداء عند المحدثين. 

قال ابن حجر في النخبة في ترتيب صيغ التحمل واألداء: )وصيغ األداء سمعت وحدثني ثم  
أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلى المشافهة 

مثل  والكتابة باإلجازة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع واإلجازة ولعدم السماع أيضا هذا  
قال وذكر وروى فاألوالن سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وقد 
تكون النون للعظمة لكن بقلة واولها أصرحها وأرفعها مقدارا ما يقع في اإلمالء والثالث أخبرني والرابع  

المتأخرين فهو  قرأت لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس واإلنباء بمعنى اإلخبار إال في عرف  
لإلجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إال من مدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو 
 مرة وهو المختار وأطلقوا المشافهة في اإلجازة المتلفظ بها وكذا المكاتبة في اإلجازة المكتوب بها(

. )2( 
 املطلب التاسع: سندها ورواتها:  

     م بن منبه عن الصحابي أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبيسندها: رواها التابعي هما 

أما راويها: عن همام فهو معمر بن راشد األزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال عنه  
 ، وعنه اشتهرت.  )3(الحافظ ابن حجر )ثقة ثبت فاضل(

 )4( :فممن رواها من المحدثين المصنفين بالرواية عنه
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 ( شيخ وهي كالتالي:  18اإلمام البخاري في صحيحه فقد روى الصحيفة من عدة طرق ) . 1

 هذه مشجرة أحاديث همام بن منبه في صحيح البخاري 
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 طرق البخاري 

 لصحيفة هامم  
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 شيوخ اإلمام البخاري لصحيفة همام 
َأْخَبَرَنا هشام ُهَو اْبُن ُيوُسَف َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاٍم روى له في ِكَتاب اأْلَْيَماِن    ِإْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى .1

 . 6637( ح 15)   ( َباب َكْيَف َكاَنْت َيِميُن النَِّبيِّ  3َوالنُُّذوِر )
َأْصَرمَ  .2 ْبُن  َبْكٍر ُبوُر  َهمَّاِم روى له في كتاب الجهاد   َأُبو  َمْعَمٌر َعْن  َأْخَبَرَنا   ِ َعْبُد َّللاَّ َأْخَبَرَنا 

 .  3029( ح 30( َباب اْلَحْرُب َخْدَعٌة )157والسير )
ِ َقاَل َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم روى له في كتاب الوضوء    َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ  .3 َقاَل َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ

 .  237( ح 93( باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء )67)
زَّاِق َقاَل َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم    ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَحْنَظِليُّ بن راهويه .4 َقاَل َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ

،  135( ح  109( باب ما جاء في الوضوء )1روى له في سبعة مواضع، كتاب الوضوء )
، وفي كتاب التعبير  6599( ح  67( َباب َّللاَُّ أَْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِليَن )3وفي كتاب القدر )

( َباب النَّْفِخ ِفي  40، وفي كتاب التعبير )7022( ح  125( َباب ااْلْسِتَراَحِة ِفي اْلَمَناِم )30)
( 1أْلَْيَماِن َوالنُُّذوِر )، وفي ِكَتاب ا7036(  ح  135( )125، وفي )7036( ح  1اْلَمَناِم )

ِ َتَعاَلى } اَل ُيَؤاِخُذُكْم َّللاَُّ ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم { ) ( ح  96، وفي ) 6624( ح  1َباب َقْوُل َّللاَّ
، وفي  4641( ح  116( َباب } َوُقوُلوا ِحطٌَّة {  )4األعراف )  –، وفي كتاب التفسير  6625

َدَقِة ( َباب ِفي الزَّكَ 3كتاب الِحيل ) اِة َوَأْن اَل ُيَفرََّق َبْيَن ُمْجَتِمٍع َواَل ُيْجَمَع َبْيَن ُمَتَفرٍِّق َخْشَيَة الصَّ
 .6957( ح 72، وفي )6957( ح  73)

ْبُن َمْنُصورٍ  .5 َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم روى له في أربعة    ِإْسَحاُق  زَّاِق َقاَل  َثَنا َعْبُد الرَّ َقاَل َحدَّ
، وفي كتاب 42( ح  104( باب حسن إسالم المرء )31في كتاب اإليمان )(  4مواضع )
ْصاَلِح َبْيَن النَّاِس َواْلَعْدِل َبْيَنُهْم )11الصلح ) ، وفي كتاب 2707( ح  71( َباب َفْضِل اإْلِ
َمُد{ )2سورة اإلخالص )   – التفسير   ، وفي كتاب الجهاد 4975( ح  107( َباب َقْوُلُه }َّللاَُّ الصَّ
َكاِب َوَنْحِوِه )128) والسير  . 2989( ح 71( َباب َمْن َأَخَذ ِبالرِّ

زَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاٍم روى له في خمسة عشرة موضع   ِإْسَحاُق ْبُن َنْصرٍ  .6 َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
وفي كتاب  ،  2674( ح  97( َباب ِإَذا َتَساَرَع َقْوٌم ِفي اْلَيِميِن )24( في كتاب الشهادات )15)

َفِر ) 72الجهاد والسير ) ، كتاب  2891( ح  71( َباب َفْضِل َمْن َحَمَل َمَتاَع َصاِحِبِه ِفي السَّ
وفي كتاب   4713( ح  48( َباب َقْوِلِه }َوآَتْيَنا َداُوَد َزُبوًرا{ )6سورة بني إسرائيل )  –التفسير  
اَلِة )2الِحيل ) اْلَعْيُن َحقٌّ  36)  ، وفي كتاب الطب 6954( ح  109( َباب ِفي الصَّ ( َباب 

( باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن  20، وفي كتاب الغسل )5740( ح  131)
( باب دفن النخامة في  38، وفي كتاب الصالة )279( ح  47، وفي، )278( ح  61تستر ) 
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صلى هللا   ( َباب َتَمنِّي اْلَخْيِر َوَقْوِل النَِّبيِّ 2، وفي كتاب التمني )416( ح  120المسجد )
( َباب َما َأَصاَب 24، وفي كتاب المغازي ) 7228( ح  83َلْو َكاَن ِلي ُأُحٌد َذَهًبا )  عليه وسلم

  4073( ح 102، وفي )4073( ح  101ِمْن اْلِجَراِح َيْوَم ُأُحٍد )  صلى هللا عليه وسلمالنَِّبيَّ  
-   ( األنبياء  أحاديث  كتاب  وفي   ،ِ َغَضُب َّللاَّ باب 28اْشَتدَّ   )  ( ترجمة[  ح  116]بدون   )

( ح  135( َباب َوْفِد َبِني َحِنيَفَة َوَحِديِث ُثَماَمَة ْبِن ُأَثاٍل )70، وفي كتاب المغازي )3403
، وفي كتاب  3472( ح  79( باب ]بدون ترجمة[  )54، وفي كتاب أحاديث األنبياء ) 4375

 . 4636( ح  26ا{  )( َباب } اَل َيْنَفُع َنْفًسا ِإيَماُنهَ 10األنعام )  -التفسير  
ِ َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم في ثالثة مواضع في كتاب األدب   ِبْشُر ْبُن ُمَحمَّدٍ  .7 َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ

( ح  6( َباب َما ُيْنَهى َعْن التََّحاُسِد َوالتََّداُبِر َوَقْوِلِه َتَعاَلى }َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد{ )57)
القدر )  ، وفي6064 اْلَقَدِر )6كتاب  ِإَلى  اْلَعْبَد  النَّْذِر  ِإْلَقاِء  َباب  ، كتاب 6609( ح  40( 

يَِّتِه )1أحاديث األنبياء )  ِ َعَلْيِه َوُذرِّ  . 3330( ح  58( َباب َخْلِق آَدَم َصَلَواُت َّللاَّ
ِ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُجْعِفيُّ  .8 زَّاِق َعْن    َعْبُد َّللاَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َمْعَمٍر َعْن َهمَّاٍم في أربعة عشرة موضع  َحدَّ

(14( األنبياء  أحاديث  كتاب  في   )1 ( يَِّتِه  َوُذرِّ َعَلْيِه   ِ َصَلَواُت َّللاَّ آَدَم  َخْلِق  َباب  ح  59(   )
َأنِّي  20، وفي كتاب أحاديث األنبياء )3326 َربَُّه  َناَدى  ِإْذ  َتَعاَلى }َوَأيُّوَب   ِ َقْوِل َّللاَّ َباب   )
ِنَي   رُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن{ ) َمسَّ ( َباب  25، وفي كتاب أحاديث األنبياء )3391( ح  47الضُّ

ِ َتَعاَلى }َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلِثيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعي ( 58َن َلْيَلًة{  )َقْوِل َّللاَّ
ُبُر 37ث األنبياء ) ، وفي كتاب أحادي 3399ح   ِ َتَعاَلى }َوآَتْيَنا َداُوَد َزُبوًرا{ الزُّ ( َباب َقْوِل َّللاَّ

( باب  48، وفي كتاب أحاديث األنبياء )3417( ح  48اْلُكُتُب َواِحُدَها َزُبوٌر َزَبْرُت َكَتْبُت )
ت ( باب عالما25، وفي كتاب المناقب )3444( ح  42قول هللا } واذكر في الكتاب مريم{ )

اَعُة، وفي كتاب -  3609( ح  25، و)3609( ح  24النبوة في اإلسالم ) )م( َواَل َتُقوُم السَّ
ِ{ )35التوحيد ) ُلوا َكاَلَم َّللاَّ ِ َتَعاَلى }ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ ، وفي كتاب 7493( ح 47( َباب َقْوِل َّللاَّ
، وفي كتاب األذان  4850( ح  52يٍد{ )( َباب َقْوِلِه }َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمزِ 1سورة ق )  –التفسير  

( َوَأِقيُموا  722( ح )45، وفي )722( ح  44( باب إقامة الصف من تمام الصالة )722)
، وفي كتاب الجهاد والسير ) فَّ (  30، وفي )  3027( ح  30( َباب اْلَحْرُب َخْدَعٌة )157الصَّ

اب ِإَذا َضَرَب اْلَعْبَد َفْلَيْجَتِنْب ( بَ 20َوَسمَّى اْلَحْرَب َخْدَعًة، وفي كتاب العتق )  -  3028ح  
 .2559( ح  12اْلَوْجَه )

َعْبِد َّللاَِّ  .9 ْبُن  التوحيد )  َعِليُّ  َعْن َهمَّاٍم في كتاب  َمْعَمٌر  َأْخَبَرَنا  زَّاِق  َعْبُد الرَّ َثَنا  َباب 22َحدَّ  )
 . 7419( ح 28}َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء{ )
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ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاٍم في موضعين في    ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعاَلءِ  .10 َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، وفي كتاب فرض 5157( ح  124( َباب َمْن َأَحبَّ اْلِبَناَء َقْبَل اْلَغْزِو ) 59كتاب النكاح )

 .3124( ح 124ُم" )"ُأِحلَّْت َلُكْم اْلَغَنائِ  صلى هللا عليه وسلم( َباب َقْوِل النَِّبيِّ  8الخمس )
َأْخَبَرَنا اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاِم في كتاب    ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد اْبُن اأْلَْصِبَهاِنيِّ  .11

 . 3402( ح  114( حديث الخضر مع موسى عليهما السالم )27أحاديث األنبياء ) 
ِ َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم في أربعة مواضع َأْخَبَرَنا عَ   ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأُبو اْلَحَسنِ  .12 ْبُد َّللاَّ

، وفي كتاب  6231( ح  50( َباب َتْسِليِم اْلَقِليِل َعَلى اْلَكِثيِر ) 4( في كتاب االستئذان ) 4)
، وفي كتاب بدء الخلق 5192( ح  76( َباب َصْوِم اْلَمْرأَِة ِبِإْذِن َزْوِجَها َتَطوًُّعا )85النكاح )

( َباب 6، وفي كتاب اللقطة ) 3245( ح  86باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )(  8)
 . 2432( ح 95ِإَذا َوَجَد َتْمَرًة ِفي الطَِّريِق )

زَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم في موضعين )  ُمَحمٌَّد بن يحي الذهلي .13 َثَنا َعْبُد الرَّ (  2َحدَّ
اَلَح َفَلْيَس ِمنَّا   صلى هللا عليه وسلم النَِّبيِّ  ( َباب َقْولِ 7في كتاب الفتن ) َمْن َحَمَل َعَلْيَنا السِّ

( ح 85( باب كراهية التطاول على الرقيق  )17، وفي كتاب العتق )7072( ح  100)
2552. 

دٌ  .14 َثَنا َعْبُد اأْلَْعَلى َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاِم في كتاب االستقراض وأداء الديون   ُمَسدَّ َحدَّ
 . 2400( ح  63( َباب َمْطُل اْلَغِنيِّ ُظْلٌم )12)
ِ َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم في كتاب التوحيد )  ُمَعاُذ ْبُن َأَسدٍ  .15 ( َباب  35َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ

ِ{ )َقْوِل َّللاَِّ  ُلوا َكاَلَم َّللاَّ  .  7498( ح  31 َتَعاَلى }ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ
َثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َعْن اْبِن اْلُمَباَرِك َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاِم    ُمَحمٌَّد )مهمل( .16 َحدَّ

( 116َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا{ )  ( َباب }َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيةَ 5في كتاب التفسير ) 
 .  4479ح 

زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاٍم في موضعين ) َيْحَيى ْبُن َجْعَفٍر البيكندي .17 َثَنا َعْبُد الرَّ (  2َحدَّ
اَلِم )1في كتاب االستئذان ) ( َباُب  12، وفي كتاب البيوع )6227( ح  59( َباب َبْدِء السَّ

 . 2066( ح  76 َتَعاَلى }َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم{ ) َقْوِل َّللاَِّ 
زَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم في ثالثة مواضع )  َيْحَيى ْبُن ُموَسى .18 َثَنا َعْبُد الرَّ (  3َحدَّ

( البيوع  )15كتاب  ِبَيِدِه  َوَعَمِلِه  الرَُّجِل  َكْسِب  َباُب  ح  48(  كتاب 2073(  وفي  أحاديث   ، 
( َباٌب  49، وفي كتاب الصوم ) 3407( ح  60( َباب َوَفاِة ُموَسى َوِذْكِرِه َبْعُد )31األنبياء ) 

 . 1966( ح  69التَّْنِكيِل ِلَمْن َأْكَثَر اْلِوَصاَل ) 



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع        
                                                         

325                             الثانياجمللد   -2020/1202( 33العدد )                             

       

زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َهمَّاٍم في أربعة مواضع )  َيْحَيى )مهمل( .19 َثَنا َعْبُد الرَّ ( في  4َحدَّ
، وفي  5360( ح  76( َباب َنَفَقِة اْلَمْرأَِة ِإَذا َغاَب َعْنَها َزْوُجَها َوَنَفَقِة اْلَوَلِد )4عمة ) كتاب األط 

(  25، وفي كتاب المناقب )7477( ح  123( باب في المشيئة واإلرادة )31كتاب التوحيد )
َمِة ( َباب اْلَواشِ 86، وفي كتاب اللباس )3590( ح  126باب عالمات النبوة في اإلسالم )

 . 5944( ح 131)

 معلقات البخاري ألحاديث صحيفة همام  
 ( في:  4علق اإلمام البخاري مرويات صحيفة همام في أربعة مواضع )

( َوَقاَل َهمَّاٌم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َعْن  71( َباب ِإَماَطِة اأْلََذى )24كتاب المظالم ) .1
 ُيِميُط اأْلََذى َعْن الطَِّريِق َصَدَقٌة   النَِّبيِّ  

ُبَهاِت ) 4كتاب البيوع ) .2 ْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َوَقاَل َهمَّاٌم عَ   2055( ح  95( َباُب َما ُيَتَنزَُّه ِمْن الشُّ
 َقاَل َأِجُد َتْمَرًة َساِقَطًة َعَلى ِفَراِشي.   صلى هللا عليه وسلمَّللاَُّ َعْنُه َعْن النَِّبيِّ 

َوَقاَل َهمَّاٌم َسِمْعُت   3634( ح  125( باب عالمات النبوة في اإلسالم )25كتاب المناقب ) .3
 َفَنَزَع َأُبو َبْكٍر َذُنوًبا َأْو َذُنوَبْيِن.  ليه وسلمصلى هللا عَأَبا ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ 

اِئِم ُيْصِبُح ُجُنًبا )22كتاب الصوم ) .4 ِ ْبِن    1925( ح  33( َباُب الصَّ َوَقاَل َهمَّاٌم َواْبُن َعْبِد َّللاَّ
ُل َأْسَندُ    ُعَمَر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َكاَن النَِّبيُّ   . َيْأُمُر ِباْلِفْطِر َواأْلَوَّ

 رواية اإلمام البخاري هلمام بن منبه خارج الصحيفة
( باب كتابة العلم  39هذا الحديث ليس في صحيفة همام وهو في صحيح البخاري في  كتاب العلم )

َثَنا َعْمٌرو َقاَل َأْخَبَرِني َوْهُب ْبُن    –  113ح   َثَنا ُسْفَياُن َقاَل َحدَّ ِ َقاَل َحدَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُمَنبٍِّه  قال َحدَّ
َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َعْنُه ِمنِّي ِإالَّ َما َكاَن      َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل َما ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  َعْن َأِخيِه َقاَل َسِمْعُت  

ِ ْبِن َعْمٍرو َفِإنَُّه َكاَن َيْكُتُب َواَل َأْكُتُب َتاَبَعُه َمْعَمٌر َعْن َهمَّاٍم َعْن َأِبي ُهَرْيرَ   َة. ِمْن َعْبِد َّللاَّ
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 )1( :سنة الذين روى أصحابها صحيفة همام بن منبهبقية كتب ال

 هذه مشجرات أحاديث همام بن منبه في بقية كتب السنة المخرجة فقط
 هذه مشجرات أ حاديث هامم بن منبه يف بقية كتب الس نة اخملرجة فقط 
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 بقية كتب السنة الذين روى أصحابها صحيفة همام بن منبه:  

أبو بكر الصنعاني ت    2 الحميري موالهم  نافع  بن  الكبير عبدالرزاق بن همام  المحدث  الحافظ   .
 هـ، في مصنفه عن معمر عن همام فقط، قال عنه الحافظ بن حجر:)ثقة حافظ مصنف شهير(211

. )1( 

 )2( .وهو أعلى سند للمصنفين في الصحيفة، وقد وزع مروياتها على األبواب حسب موضوع الحديث 

هـ في كتاب األموال: معلقا عن هشام عن معمر عن همام  224. أبو عبيد القاسم بن سالم ت    3
.     منها قال: قال رسول هللا      بن منبه قال حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث عن رسول هللا  

 )3( .حديث ال

هـ في المسند طريق واحد قال: حدثنا عبدالرزاق بن همام حدثنا  241. اإلمام أحمد بن حنبل ت    4
، )4(قال . . . الحديث     معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول هللا  

( نسخ 136وفيها  أما  أحمد محمد شاكر،  العالمة  بتحقيق  واحد،  بإسناد  بتحقيق ( حديث  المسند  ة 
( حديث من رقم  137الشيخ شعيب األرنؤوط والمشرف العام د. عبدهللا عبدالمحسن التركي ففيها ) 

  )5( .(8252( حتى ) 8115)

هـ في صحيحه وليس له إال طريق واحد للصحيفة وهو: قال في صحيحه  261. اإلمام مسلم ت    5
ن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة  حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ع 

 )6(  .. الحديث   فذكر أحاديث منها قال: قال رسول هللا   عن محمد رسول هللا  
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 هـ في سننه له خمسة طرق: 275. أبو داود ت  6
قال: حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا   (1

 )1( .. . . الحديث   ال: قال رسول هللا حدثنا به أبو هريرة ق
ومن طريق آخر، قال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبدالرزاق أخبرنا  (2

. . .      معمر عن همام ابن منبه قال هذا حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول هللا  
 )2(.الحديث 

ومن طريق آخر، قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبدالرزاق  (3
.    ر عن همام بن منبه قال هذا حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول هللا أخبرنا معم
 )3(.. . الحديث 

ومن طريق آخر، قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن المتوكل العسقالني حدثنا   (4
 عبدالرزاق ح  
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وقال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا عبدالملك الصنعاني  (5
عن معمر عن همام بن منبه قال هذا حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول هللا   كالهما
   1(.. . . الحديث( 

هـ في سننه طريق واحد قال: حدثنا أحمد بن األزهر حدثنا عبدالرزاق عن  275. ابن ماجه ت    7
 )2(.. . . الحديث   معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

 هـ في سننه له أربعة طرق: 297ترمذي ت . ال 8
قال: حدثنا محمود بن غيالن حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي   (1

 )3(.. . . الحديث  هريرة قال: قال رسول هللا  
ومن طريق آخر قال الترمذي في سننه: حدثنا يحي بن موسى حدثنا عبدالرزاق أخبرنا  (2

 )4(.. . . الحديث   معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 
ومن طريق آخر قال الترمذي في سننه: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق عن معمر  (3

 )5(.. . . الحديث  ال: قال رسول هللا  عن همام بن منبه عن أبي هريرة ق
وطريق آخر، قال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبدهللا بن المبارك أنبأنا معمر  (4

 )6( .قال . . . الحديث   عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي  

ا عبدالرزاق عن  هـ في مسنده له شيخان: قال حدثنا السلمي والدبري قاال ثن  316. أبو عوانه ت    9
 )7(.. . . الحديث   معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

 . ابن حبان في صحيحه له طريقان: 10
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قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبدالرزاق قال   (1
 )1( .. . . الحديث   أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

وطريق آخر، قال ابن حبان: أخبرنا عبدهللا بن محمد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال   (2
. .    أنبأنا عبدالرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  

 )2( .. الحديث 

 . البيهقي في سننه الكبرى له أربعة طرق:  11
بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبدهللا بن إبراهيم بن بالويه    قال: حدثنا أبو الحسن محمد  (1

المزكى ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبدالرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما  
 )3(  .. . . الحديث   حدثني أبو هريرة قال: قال رسول هللا 

أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو  وله طريق آخر، قال البيهقي في سننه الكبرى: أخبرنا   (2
عبدهللا بن األخرم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق أنبأ معمر عن همام  

 )4(.. . الحديث    قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول هللا 
وطريق آخر، قال البيهقي: أخبرنا أبو الطاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا   (3

أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثني أبو هريرة  
 )5( .. . . الحديث   قال: قال رسول هللا 

الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد   وطريق آخر، قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدهللا (4
بن سلمة   ثنا إسحاق بن إبراهيم وعبدالرحمن بن بشر، قال إسحاق أخبرنا وقال عبدالرحمن 
حدثنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثني أبو هريرة قال: قال رسول هللا 

   6( .. . . الحديث( 

 هـ في شرح السنة له خمسة طرق:516البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ت  . 12
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قال: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد بن حسان المنيعي، أنا أبو الطاهر محمد بن محمد بن  (1
محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان نا أبو الحسن أحمد بن يوسف 

رزاق، نا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول  السلمي، نا عبدال
 )1( .. . . الحديث   هللا 

ومن طريق آخر قال البغوي: أخبرنا أحمد بن عبدهللا الصالحي أنا أبو الحسين علي بن محمد   (2
بن عبدهللا بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو بكر أحمد بن منصور بن  

   سيار الرمادي نا عبدالرزاق، نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  
 )2(.. الحديث . . 

ومن طريق آخر قال البغوي: أخبرنا اإلمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي نا السيد أبو  (3
الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أبو القاسم عبيدهللا بن إبراهيم بن بالوية المزكي نا 

ال: هذا ما حدثنا  أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي نا عبدالرزاق، نا معمر عن همام بن منبه ق
 )3(.. . . الحديث  أبو هريرة قال: قال رسول هللا 

ومن طريقين قال البغوي: أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري وأبو منصور عبدالملك  (4
بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها قاال: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود  

السلمي   العلوي أنا أبو القاسم عبيدهللا بن إبراهيم بن بالوية المزكي نا أبو الحسن أحمد بن يوسف
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  نا عبدالرزاق، نا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول هللا  
 )1(.. . . الحديث 

 المطلب العاشر: أثر صحيفة همام عند المحدثين وعناية األمة فيها: 

كان حرص محدثي عصره لسماعها منه حرصًا شديدًا، حتى قال سفيان بن عيـينة وهو في  
 كنت أتوَقع قدوَم همام مع الُحجاج عشَر سنين أي من اليمن. مكة:

وقال الميموني: سمعُت أحمد بن حنبل يقول في صحيفة همام: أدركه معمر أيام السودان، 
فقرأ عليه همَّام حتى إذا ملَّ أخذ معمر فقرأ عليه الباقي، وعبد الرزاق لم يكن يعرف ما ُقرئ عليه مما 

تب وفيها أشياء قرأه هو، وهي نحٌو من مائة وأربعين حديثًا، وقال: بإسناد واحد ولكنها مقطعة في الك
 ليست في األحاديث.  

وقد نبه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه هللا فقال: ال يضر في صحة الرواية شيئًا، ألنه في  
الحقيقة أمر شكلي، والعبرة بثبوت الرواية وصحتها سواء قرأ الشيخ أم قرئ عليه، فكل صحيح، وكل 

 )2( .من طرق الرواية

من همَّام كما عاش همام بعد أبـي هريرة بضعًا وسبعين  قال الذهبي: لو كان أحٌد سمعها  
سنة، لعاش إلى سنة بضع ومائتين، وما رأينا من روى الصحيفَة عن همام إال معمر، وجميع من  

 عاش بعده نيفًا وعشرين سنة.

وقد رويت أحاديثها في كتب السنة المشهورة كالصحيحين والسنن األربعة وغيرها كثير فروى 
  )3( .كما أثبت ذلك الذهبي والمزي وابن حجر في رمزهم )ع(له الجماعة، 

: أخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن  )4(وللذهبي إسناد إليها، قال في سير أعالم النبالء
المعدَّل، أنبأنا أبو محمد عبد هللا  بن أحمد المقدسي، أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو  

ي بن محمد ابن محمد األنباري ، أنبأنا علي بن محمد المعدَّل، أنبأنا إسماعيل بن محمد  الحسن عل 
، أنبأنا أحمد ابن منصور الرَّمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همَّام بن منبه، عن أبـي  
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اّلذيَن ِمْن َقْبلُكم ِبَكْثَرِة ُسؤاِلِهم واْخِتاَلِفِهْم  : "َذُروِني َما َتَرْكُتُكْم فِإنَّما َهَلَك     هريرة، قال: قال رسوُل هللا
 )1(.ْعُتْم"َعَلى أْنِبـَياِئِهْم. َفِإَذا نَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء، َفاْجَتِنُبوُه، وِإذا أَمْرُتُكْم ِبأْمر، َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَ 

 طبعاتها أو أماكن نسخها الخطية 

  :أشرف على نشرها كل منطبعاتها المستقلة: وقد طبعها و 
 )2( .م في مجلة المجمع العلمي بدمشق1953د. محمد حميد هللا الهندي في سنة   .1
 )3( .د. رفعت فوزي عبد المطلب بمجلد مستقل، حققها وخرج أحاديثها وشرحها .2
 )4(.علي حسن علي عبد الحميد الحلبي المحقق  .3

 )5( .وقد رواها اإلمام أحمد بن حنبل في كتابه المسند من مسند أبي هريرة

 كما روى بعض أحايثها جل المحدثين كما تقدم. 

 نسخها الخطية وأماكن المخطوط منها: 
 )6(.دار صدام للمخطوطات ببغداد  .1
 )7(  .في دار الكتب المصرية .2

، بينهما وبين ما في ومنها مخطوطتان)8( :من نص على وجودها: قال الزركلي في األعالم
 مسند أحمد بن حنبل اختالف يسير. 
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 اخلامتة 
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وأتم الصالة وأزكاها على الهادي البشير نبينا محمد 

 صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 وبعد ؛؛ 

فقد عشت فترة من الزمن ال تقل عن عشرين سنة مع هذه الصحيفة المباركة صحيفة همام  
رة رضي هللا عنه، وهي من الصحف الحديثية التي  بن منبه الصنعاني التابعي عن الصحابي أبي هري

 كتبت في القرن األول الهجري، حسب أساليب النسخ والتوثيق في ذلك العصر الخير.

وإن كانت هناك توصيات في نهاية البحث، فتكمن في التأكيد على نشر كل الصحف والنسخ  
تدوين السنة ومصطلحاتها، ومعرفة الحديثية التي مازالت مخطوطة في مكتبات العالم، ثم دراسة تطور  

قواعد التوثيق لكل مرحلة، إلى أن استقرت قواعد مصطلح الحديث المتعلقة بحفظ السنة وفهمها ونقلها  
وإقامتها بين المسلمين، وال يخفى على كل من يشتغل في علم الحديث أهمية نشر الصحف الحديثية  

والزيادة والنقصان واإلدراج وغيرها من األحكام    والتي من أبرزها قطع الخالف في التصحيف والتحريف
 المتعلقة في تضعيف الحديث الذي يعتري النساخ والمحدثين.  

وهذا مبلغ جهدي، وهللا أعلم بالصواب، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله األطهار  
 وعترته األبرار وصحابته األخيار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 كتبه          

 د بدر إبراهيم الرخيص        
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 م.1979هـ 1399اإلسالمية بحلب، الثالثة  
القزويني ت  .27 يزيد  بن  أحمد  ابن ماجه هو  دار  273سنن  القاطوني، ط  تحقيق سليمان  هـ، 

 م.  2013هـ 1434المنصورة   –المودة 
هـ، تحقيق سليمان القاطوني، ط  275سنن أبي داود هو سليمان بن األشعث السجستاني ت  .28

 م.  2012هـ 1427دار المودة، المنصورة األولى 
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هـ،  279امع الصحيح ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت سنن الترمذي هو الج .29
 تحقيق إبراهيم عطوه عوض، ط دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

هـ، ط دار  255سنن الدارمي هو أبو محمد عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام ت   .30
 الكتب العلمية ببيروت.  

 –هـ، ط دار المعرفة  458السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت  .31
 بيروت الفهارس بعناية د يوسف المرعشلي.  

هـ، ط دار طويق  303سنن النسائي هو أحمد بن شعيب بن علي أبو عبدالرحمن النسائي ت   .32
 م  2010هـ 1431للنشر بالرياض، األولى  

أ .33 بن  لمحمد  النبالء  أعالم  الذهبي ت  سير  عثمان  بن  السابعة  748حمد  ط  هـ  1410هـ، 
 م مؤسسة الرسالة ببيروت.   1990

السيرة الحلبية "إنسان العيون في سيرة األمين المأمون" ألبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم   .34
هـ  1422هـ، تحقيق عبدهللا الخليلي، ط دار الكتب العلمية ببيروت، األولى  1044الحلبي ت  

 م.    2002
الحميري ت   .35 أبو محمد عبدالملك بن هشام  النبوية البن هشام هو  تحقيق  218السيرة  هـ، 

 مصطفى السقا وغيره، ط تراث اإلسالم.
هـ،  1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب ألبي الفالح عبدالحي بن العماد الحنبلي ت   .36

 م.   1979هـ 1399ط دار الفكر، األولى 
هـ، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد 516اء البغوي ت  شرح السنة ألبي محمد الحسين الفر  .37

 م. 1983هـ  1403زهير، ط المكتب اإلسالمي ببيروت، الثانية  
هـ، تحقيق محمد حسين شمس 821صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ألحمد القلقشندي ت   .38

 م.    1987هـ  1407الدين، ط دار الكتب العلمية ببيروت، األولى 
ال .39 وتدوين  الصحابة  األولى صحائف  الصويان، ط  المشرفة ألحمد عبدالرحمن  النبوية  سنة 

 م.  1990هـ 1410
هـ، ط دار ابن حزم بالقاهرة، 256صحيح البخاري هو أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل ت   .40

 م.   2010هـ  1430األولى 
هـ، ط مكتبة  261صحيح مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت   .41

 م.  2012هـ 1433كم بمصر، الثانية العلوم والح
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هـ، تحقيق أ. د. رفعت فوزي عبدالمطلب، ط المدني ومكتبة  132صحيفة همام بن منبه ت  .42
 م. 1985هـ  1406الخانجي بالقاهرة، األولى  

هـ، تحقيق علي حسن علي عبد الحميد الحلبي ط المكتب 132صحيفة همام بن منبه ت   .43
 م. 1987-هـ   1407ولى،  األ عمان، الطبعة:- اإلسالمي، دار عمار 

هـ، تحقيق إحسان عباس، ط دار  230الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ت   .44
 صادر ببيروت. 

هـ، تحقيق د. صالح 748العبر في خبر من غبر لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت   .45
 م. 1984الدين المنجد، ط حكومة الكويت، الثانية 

هـ، تحقيق د. طلعت قوج ود. إسماعيل أوغلى،  241العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل ت   .46
 م.   1987ط المكتبة اإلسالمية استنبول تركيا، األولى  

هـ، ط 642لحديث البن الصالح هو أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري ت  علوم ا .47
 م.  1989هـ 1409دار الكتب العلمية ببيروت، 

العسقالني ت   .48 بن حجر  أحمد بن علي  للحافظ  البخاري  الباري شرح صحيح  هـ  852فتح 
العلمية واإلفتاء  تحقيق العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا ابن باز نشر رئاسة إدارات البحوث  

 هـ. 1379والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية سنة 
البالذري ت   .49 الحسن  البلدان ألبي  ببيروت،  279فتوح  العلمية  الكتب  دار  هـ  1403هـ، ط 

 م.    1983
الشريف   .50 النبوي  الحديث  مخطوطات  مجلد  للمخطوطات  صدام  دار  خزانة  سلسلة  فهرسة 

ا ناصر  أسامة  إعداد  ببغداد وعلومه  والتراث  اآلثار  دائرة  ط  عباس،  محمد  وظمياء  لنقشبندي 
 م. 1988

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت   .51
 م.  1992هـ 1413هـ، تحقيق محمد عوامة، ط دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، األولى 748

هـ، ط دار 630أبي الكرم المعروف ابن األثير ت  الكامل في التاريخ ألبي الحسن علي بن   .52
 م. 1982هـ  1402صادر ببيروت 

كتابة الحديث بأقالم الصحابة د. ساجد الرحمن الصديقي، ط دار الحديث بالقاهرة، األولى   .53
 م.   2001

هـ، ط 463الكفاية في علم الرواية ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت   .54
 ة بالمدينة المنورة. المكتبة العلمي
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هـ، ط دار الكتاب العربي 807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت   .55
 م. 1982هـ 1402ببيروت، الثالثة 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ل د محمد حميد هللا، ط دار اإلرشاد  .56
 م.  1969هـ 1389ببيروت، الثالثة 

دث الفاصل بين الراوي والواعي ألبي محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خالد الرامهرمزي المح .57
 م.  2016هـ 1437هـ، تحقيق محمد أبوزيد، ط دار الذخائر بالقاهرة، األولى 360ت 

هـ، ط دار المعرفة ببيروت 405المستدرك على الصحيحين ألبي عبدهللا الحاكم النيسابوري ت  .58
 لرياض.   توزيع مكتبة المعارف با

 هـ، ط دار المعرفة ببيروت لبنان. 316مسند أبي عوانه ت  .59
هـ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، ط دار الحديث 241المسند لإلمام أحمد بن حنبل ت   .60

 م. 1995هـ  1416بالقاهرة، األولى  
هـ، تحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط، المشرف العام د 241المسند لإلمام أحمد بن حنبل ت   .61

م، والمسند لإلمام أحمد بن حنبل ت  2008هـ 1429 التركي، ط مؤسسة الرسالة، الثانية عبدهللا
الرابعة 241 ببيروت،  اإلسالمي  المكتب  ط  األلباني،  الدين  ناصر  محمد  المحدث  فهرسه  هـ، 

 م. 1983هـ 1403
هـ، تحقيق حبيب الرحمن  211المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق الصنعاني ت   .62

 م  1972هـ  1392ط المكتب اإلسالمي ببيروت لبنان، األولى  األعظمي 
 م. 2002صنعاء  –معجم البلدان والقبائل اليمنية ل إبراهيم أحمد المقحفي، ط دار الكلمة  .63
هـ، تحقيق عبدالسالم 395معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت   .64

 محمد هارون، ط دار الكتب العلمية.
هـ، ط. دار  1429والصحف الحديثية، المؤلف: د. بكر بن عبد هللا أبوزيد ت   معرفة النسخ .65

 م.  1992هـ 1412الراية للنشر والتوزيع، الرياض، األولى، 
ابن الصالح ت   .66 البخاري  642مقدمة  الحديث ط مكتبة  باسم علوم  تقدمت  الكويت   –هـ، 

 م. 1989هـ 1409
هـ، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، 677المنهاج شرح صحيح مسلم ليحي بن شرف النووي ت   .67

 م.   2006هـ 1427ط دار الكتب العلمية ببيروت، الثالثة 
 م. 2011هـ، تحقيق د نور الدين عتر ط دار البصائر األولى  852نزهة النظر البن حجر ت  .68
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تحقيق د ربيع بن هادي عمير،    هـ،852النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر ت  .69
 م. 1984هـ 1404ط الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، األولى 

  – هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي األكوع ط دار الفكر المعاصر   .70
 م.1995بيروت 

ادي،  هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون إلسماعيل باشا البغد  .71
 م ببيروت.1982هـ 1402ط دار الفكر 

 هـ، انظر فتح الباري.  852هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر  .72
 م. 2001صنعاء    –اليمن في تاريخ ابن خلدون ل محمد حسين الفرح ط الهيئة العامة للكتاب   .73
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