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ملخص البحث

توسيع  شأنه  من  الحديثية  المباحث  في  التنوع 

على  التعرف  ومنها  ومعارفهم،  العلم  طلبة  مــدارك 

ــام  ــو اإلم ــد أعـــام الــحــديــث الــشــريــف، وه جــهــود أح

التي حكم  انتقيت األحاديث  يحيى بن معين، وقد 

عليها بالنكارة وهي خمسة ومنها ظهر صحة حكمه 

أحاديث  ثة  وثا بالنكارة  منها  واحــد  حديث  على 

بمجموع  لغيرها  حسنة  وهي  بالنكارة  عليها  حكم 

طرقها، وأن الحيث الرابع لم يتبين سبب حكمه عليه 

فقد  األخرى  الحديثية  الروايات  تتبع  دون  بالنكارة  

أنكر ابن معين بعض األحاديث من طريق معين، إال 

يت من غير الطرق التي ذكرها وقد أنكر حديثًا  أنها رو

على أنه من رواية محمد بن الصباح إال أنه لم يذكره 

بسوء وهناك تناقض في أحكام بعض المحدثين في 

الحكم على الحديث .

***

Research Summary:

Diversity in the hadith investigations would 

expand the perceptions and knowledge of stu-

dents, including identifying the efforts of one of 

the noble hadith figures, which is Imam Yahya 

bin Mu’in. And it is good for others in the sum 

of its ways, and that the fourth reason is not clear 

why it was judged to be ignorant without follow-

ing the other hadith narrations, Ibn Ma’in denied 

some hadiths from a certain path, except that 

they were narrated from other than the methods 

he mentioned and he has denied a hadith that it is 

from the narration of Muhammad bin Al-Sabah 

except that he He did not mention it badly, and 

there is a contradiction in the rulings of some ha-

dith scholars in judging the hadith.

***
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المقدمة

لهم  وثّبت  أعامًا،  للعلماء  نشر  ذي 
ّ
ال الحمد هلل 

العلم  مقام  وجعل  أقدامًا،  المستقيم  الّصراط  على 

الّدينّية  الحجج  بإقامة  العلماء  وفّضل  مقام،  أعلى 

على  وتــعــالــى  سبحانه  أحــمــده  األحــكــام،  ومــعــرفــة 

ًدا  ُمَحّمَ وأن  اهلل  إال  إللــه  ال  أن  وأشهد  اإلنعام  جزيل 

آله  وعلى  عليه  وسامه  اهلل  صلوات  ورسوله،  عبده 

وصحبه وسلم.

من  الحديثية  المباحث  في  التنوع  فإن  بعد؛  أما 

يادة على  شأنه توسيع مدارك طلبة العلم ومعارفهم، ز

العلم  هــذا  فــي  مهمة  جــوانــب  على  الــضــوء  تسليط 

جهود  على  التعرف  ارتأيت  هذا  مع  وتوافقًا  الجليل، 

بن  يحيى  اإلمام  وهو  الشريف،  الحديث  أعام  أحد 

األحاديث  وانتقيت  الحديث،  نقد  شيوخ  من  معين 

الموسوم  البحث  فــي  بــالــنــكــارة  عليها  حكم  الــتــي 

)األحاديث التي حكم عليها ابن معين بالنكارة(.

ي لهذا الموضوع، هو الدقة الكبيرة  وسبب اختيار

فضًال  تعالى(  اهلل  )رحمه  معين  ابن  بها  اتصف  التي 

في  السبق  ألحكامه  يجعل  مما  الزمني،  تقدمه  عن 

التي  األحــاديــث  بعض  أن  سيما  وال  النقد،  مــيــدان 

نقدها، كان هو أول من ذكرها.

في  الــحــديــث  كـــان  إن  اتبعته  الـــذي  والــمــنــهــج 

اقتضت  إن  إال  بها،  كتفيت  ا الستة،  الكتب  إحــدى 

فيها  يكن  لم  إن  و ســواه،  ما  ذكر  البحث  مستلزمات 

ذكرت من أخرجه بسنده من المحدثين. 

الستة،  الكتب  مــن  التخريج  عند  ذكـــرت  وقــد 

الكتب والباب، والجزء والصفحة ورقم الحديث، أما 

كتفيت بذكر الجزء والصفحة  إن كان في غيرها، فقد ا

ورقم الحديث.

قائمة  إلى  الكتب  بطاقات  ذكر  أرجــأت  أني  كما 

المصادر والمراجع. 

كان منهجي في البحث هو تتبع األحاديث  وقد 

تعالى(  اهلل  )رحــمــه  معين  ابـــن  عليها  حــكــم  الــتــي 

بالنكارة، وبيان سبب هذا الحكم، ومناقشته، وبيان 

طرق الحديث األخرى.  

واشتمل هذا البحث بعد هذه المقدمة التي بين 

ئ الكريم على المباحث األربعة اآلتية: يدي القار

المبحث األول: ترجمة اإلمام يحيى بن معين.

. المبحث الثاني: تعريف الحديث المنكر

المبحث الثالث: دراسة األحاديث.

النتائج  أهم  فيها  بينت  بخاتمة  بحثي  وختمت 

التي توصلت إليها، واهلل الموفق والمستعان.

ــه  ــد وعـــلـــى آل ـ ــّمَ ــَحـ ــا ُمـ  وصـــلـــى اهلل عــلــى ســيــدن

وصحبه وسلم.

***
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المبحث األول

ترجمة اإلمام يحيى بن معين

إن اإلمام يحيى بن معين )رحمه اهلل تعالى( علم 

من أعام المحدثين، لذلك حظيت حياته بترجمة 

والمتأخرين،  المتقدمين  كثير من  واسعة وكثيرة من 

ومن المعاصرين الدكتور أحمد نور سيف في مقدمة 

ي، وقد استغرق  يخ ابن معين برواية الدور تحقيقه تار

ما كتبه خمس وعشرين ومائة صفحة، وترجم عصام 

يخ  عبد اهلل السناني البن معين في مقدمة تحقيقه لتار

كتبه سبعًا  ابن معين برواية الصوفي، وقد استغرق ما 

الموضوع  استوعبا  وقــد  صفحة،  ومائتي  وخمسين 

ال مزيد عليه، لذلك ركزت على أهم المحطات  بما 

في حياته، ورجعت إلى مصادر إضافية في ترجمته، 

األقــوال  مناقشة  أو  كــه،  اســتــدرا يمكن  ما  واســتــدراك 

وبيان الراجح منها.

1- حياته الشخصية:

أوًال: اسمه ونسبه وكنيته ونسبته: اختلف في اسمه 

ثة أقوال: على ثا

ياد بن  ز بن  األول: يحيى بن معين بن عون  القول 

أبو  بسطام بن عبد الرحمن المري الغطفاني موالهم، 

يا المرّي البغدادي)١(. زكر

٩١١/3؛  البرذعي:  سؤاالت  على  ي  الــراز وأجوبة  الضعفاء   )١(
والتجريح:  التعديل  ٧٩٩/٢؛  ي:  البخار صحيح  رجــال 

١٢0٩/3؛ األنساب: ١3/١٧0.

القول الثاني: وقيل: َيْحَيى ْبن َمِعين ْبن غياث ْبن 

ياد بن عون بن بسطام)٢(. ز

بن  َمِعين بن عون  ْبن  َيْحَيى  وقيل:  الثالث:  القول 

ياد بن نهار ْبن خيار ْبن بسطام)3(. ز

والراجح من هذه األقوال هو القول األول لما يأتي: 

األول: إنه عليه عامة العلماء المتقدمين.

بصيغة  ذكــرا  والثالث  الثاني  القولين  إن  الثاني: 

التمريض )قيل(.

الثالث: إن القول الثالث انفرد به الحافظ المزي.

والغطفاني: نسبة إلى غطفان بن سعد بن قيس بن 

ينقسم  نزار بن معد بن عدنان. و عيان بن مضر بن 

يث بن غطفان، وعبس  ثة أفخاذ: أشجع بن ر على ثا

يث بن غطفان، وذبيان)٤(. بن بغيض بن ر

مــّرة بن  ــَو  َوُهـ مــّرة غــطــفــان،  إلــى  والــمــري: نسبة 

بن  يــث  ر بن  بغيض  ذبيان بن  بن  سعد  بن  َعــْوف 

غطفان)5(.

يخ  تار ٤0٢/١؛  الحنابلة:  بغداد: ٢63/١6؛ طبقات  يخ  تار  )٢(
مدينة دمشق: 65/٩.

)3( تهذيب الكمال: 5٤٤/3١؛ التكميل في الجرح والتعديل: 
.٢٢٤/3 : ٢8٢/٢؛ مغاني األخيار

: األنساب: 5٩/١0؛ مختلف القبائل ومؤتلفها: ٤٤5. )٤( ينظر
تهذيب  في  اللباب  ١٤٩؛  والمختلف:  المؤتلف   : ينظر  )5(

األنساب: 3/٢0١.
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ثانًيا: مولده: قال ابن معين: » ولدت في خافة أبى 

جعفر)١( سنة ثمان وخمسين ومائة في آخرها«)٢(، وهو 

ية ِنْقَيا)3( في األنبار)٤(. من قر

نشأت  يخية  التار المصادر  تبين  لم  نشأته:  ثالًثا: 

ابن معين، إنما وردت إشارات متناثرة، ومنها: أن أباه 

خراج  ى 
َ
َعل صار  ثم  َماِلٍك)5(،  ْبن  اهلِل  لَعْبد  كاتبا  كان 

درهم  ألــف  ألــف  َيْحَيى  ألبنه  فخلف  فمات  ــري،  ال

وخمسين ألف درهم فأنفقه كله على الحديث حتى 

لم يبق له نعل يلبسه)6(.

وأنا  حججت  »لقد  قاله:  ما  للمال  إنفاقه  ويؤيد 

ابن أربع وعشرين سنة، خرجت راجًال من بغداد إلى 

العباس  بن  اهلل  عبد  بن  علي  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  هو   )١(
بويع   ، المنصور جعفر  أبــو  هاشم  بــن  المطلب  عبد  بــن 
)١36ه(،  سنة  السفاح  العباس  أبي  أخيه  بعد  بالخافة 
)ت١58ه(.  لخافته  عاصمة  واتخذها  بغداد  مدينة  بنى 

: المعارف: 3٧٧؛ فوات الوفيات: ٢/٢١6.  ينظر
)٢( ِنْقَيا: »من الّنقي وهو المّخ: قرية من نواحي األنبار بالسواد 
البلدان:  معجم  معين«.  بن  يحيى  كان  وبها  بغداد،  من 

.30١/5
يخ  تار الحنابلة: ٤0٤/١؛  يخ بغداد: ٢63/١6؛ طبقات  تار  )3(

مدينة دمشق: ١0/65؛ تهذيب الكمال: 565/3١.
٤05/١؛  الحنابلة:  طبقات  ٢63/١6؛  بغداد:  يخ  تار  : ينظر  )٤(

يخ مدينة دمشق: ١0/65؛ تهذيب الكمال: 565/3١. تار
العباس  أبو  عــوف،  بن  بن  مالك  بن  الهيثم  هو  عبد  اهلل   )5(
الخزاعي، ولي الشرطة في عهد المهدي والهادي والرشيد، 
يخ  : تار ثم واله الرشيد طبرستان وغيرها )ت٢١3ه(. ينظر

يخ مولد العلماء ووفياتهم: ٤٧٤/٢. ابن خياط: ٤3٢؛ تار
بغداد:  يخ  تار ٢١٩/١؛  الرجال:  الكامل في ضعفاء   : ينظر  )6(

٢63/١6؛ مرآة الزمان: ٤6٧/١٤.

مكة، هذا منذ خمسين سنة، كأنما كان أمس«)٧(.

رابًعا: أخالقه وشمائله: عرف ابن معين )رحمه اهلل 

تعالى( بحسن خلقه، ولينه مع اآلخرين بما في ذلك 

ى رجٍل قط 
َ
المخالفين،  وفي هذا يقول: »ما رأيُت َعل

خطأ إال سترته، وأحببُت  أن  أزين  أمره، وما استقبلت 

ُه خطأه فيما 
َ
رجال ِفي وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين ل

إال تركته«)8(. بيني وبينه، فإن قبل َذِلَك، و

»كان  قوله:  عنه  ي  رو فقد  بتواضعه،  أيًضا  وعرف 

، فكان يجئ  لي جار يقال له صبيح وكان حفار القبور

جوبة  في  عظامه  يلقي  و فينبشه،  القديم،  القبر  إلى 

العظام، فقلت  الكاب، فتعرق تلك  كبيرة، فتجيء 

له ليلة: تعال بت معي، فإن أهلي ليس في البيت، 

فقال: ال يمكنني، فلم أزل به حتى جاء، فما زال طول 

نام،  أصبح  فلما  ينام،  ال  الكاب،  مثل  يعوى  الليل 

يلك، مالك؟ قال: هكذا أنا في كل ليلة،  فقلت له: و

ال أقدر أن أنام، وأنا أعوي مثل الكاب«)٩(.

كان له هيبة وجالة يركب البغلة،  ووصف بأنه » 

يتجمل في لباسه«)١0(. و

تعالى(  اهلل  معين)رحمه  ابن  قدم  وفاته:  خامًسا: 

ُثّمَ  العراق،  إلى  ورجع  عنه،  وكتب  بها،  وكتب   ، مصر

انتقل إلى المدينة، وكانت وفاته بها يوم السبت لست 

مدينة  يــخ  تــار ٢٩٢؛  معين:  البــن  الجنيد  ابــن  ســـؤاالت   )٧(
دمشق: ٢٤3/6٧؛ سير أعام النباء: ١١/88.

٢8/65؛  دمشق:  مدينة  يخ  تار ٢63/١6؛  بغداد:  يخ  تار  )8(
يات: ١3٢٧/٤. الطيور

)٩( معرفة الرجال عن يحيى بن معين: ٢/٢35.
)١0( سير أعام النباء: ١١/٧8.
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ثين ومائتين)١(. بقين من ذي القعدة سنة ثاث وثا

َ ُسول اهلِل � ورجل ينادي بين  وحمل على سرير

يديه: »هذا الذي َكاَن ينفي الكذب َعْن حديث َرُسول 

اهلِل �« )٢(، ونودي عليه: »من أراد أن يشهد جنازة 

ُمون على حديث َرُسول اهلِل � فليشهد«)3(.
ْ
َمأ

ْ
ال

2- حياته العلمية:

اهلل  )رحمه  معين  بن  يحيى  يأل  لم  شيوخه:  أوًال: 

تعالى( جهدًا من تحصيل العلم ما أمكنه من شيوخ 

ثة من شيوخه، وهم: كتفي عنا بذكر ثا عصره، وسأ

1- إسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن 

المعروف  البصري  بشر  أبــو  موالهم  ــدي،  األس مقسم 

بابن علية وهي امرأة موالة لبني أسد بن خزيمة. ولد 

ابن  شعبة:  قــال  معين.  ابــن  عنه:  ى  رو )١١0هــــ(  سنة 

الثامنة  الطبقة  من  حافظ  ثقة  الفقهاء.  يحان  ر علية 

)ت١٩3هـ()٤(.

الرحمن  عبد  هــو  مــهــدي:  بــن  الــرحــمــن  عبد   -2

سعيد  أبــو  مــوالهــم،  العنبري  حسان  بــن  مهدي  بــن 

البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. 

ى عنه يحيى بن معين، قال ابن المديني: ما رأيت  رو

٢63/١6؛  بغداد:  يخ  تار 6١؛  الشيوخ:  وفــاة  يخ  تار  : ينظر  )١(
يخ مدينة دمشق: ٩/65؛ األنساب: ٢١٧/١٢. تار

يخ بغداد: ٢63/١6؛ وفيات  )٢( معرفة علوم الحديث: ٧٢؛ تار
األعيان: 6/١٤٢.

3٩/65؛  دمشق:  مدينة  يخ  تار ٢63/١6؛  بغداد:  يخ  تار  )3(
تهذيب الكمال: 3١/56٧.

يخ بغداد: ١٩6/٧؛  : الطبقات الكبرى: 3٢5/٧؛ تار )٤( ينظر
تقريب التهذيب: ١05.

أعلم منه، وهو من الطبقة التاسعة توفي سنة )١٩8هـ( 

وهو ابن ثاث وسبعين سنة)5(.

عبد  بن  مسلم  بن  عفان  هو  مسلم:  بن  عفان   -٣

اهلل الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، حدث عنه: 

المديني:  ابن  قال  ثقة ثبت متقن متين،  ابن معين. 

كبار  من  تركه،  الحديث  من  حرف  في  شك  إذا  كان 

الطبقة العاشرة )ت٢١٩هـ( ببغداد)6(.

تعالى(  اهلل  )رحمه  معين  ابن  رحل  ته:  رحال ثانًيا: 

بغداد  إلــى  رحــل  فقد  العلم،  لطلب  وارتــحــل  للحج 

وسكنها، وارتحل إلى البصرة، وحران، ودمشق، والري، 

وصنعاء، والكوفة، ومصر)٧(. 

معين  بن  يحيى  عن  ى  رو ورواتـــه:  تالميذه  ثالًثا: 

ي  البخار الشيخان:  منهم  األعـــالم،  من  كبير  عــدد 

هنا  وســأتــرجــم   ، كثير وغــيــرهــم  داود،  ــو  وأبـ  ومــســلــم، 

ثة منهم: لثال

1- أحمد بن إبراهيم الدورقي: هو أحمد بن إبراهيم 

عبد  أبو  الدورقي،  النكري  العبدي  يد  ز بن  كثير  بن 

ى عنه:  ى عن: يحيى بن معين. رو اهلل البغدادي، رو

أبو حاتم، وأبو زرعة، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن 

العاشرة  الطبقة  من  حافظ  ثقة  تصانيف،  له  ماجه، 

)ت٢٤٢هـ( )8(. 

تقريب  6٩/١0؛  المنتظم:  ٢٤0/١0؛  بغداد:  يخ  تار  : ينظر  )5(
التهذيب: 35١. 

5٧/٢0؛  بالوفيات:  الوافي  ٢٢8/٢؛  الصفوة:  صفة   : ينظر  )6(
تقريب التهذيب: 3٩3.

: معرفة الرجال: القسم الدراسي ٧- 8. )٧( ينظر
تقريب  ٢١/8؛  الثقات:  3٩/٢؛  والتعديل:  الجرح   : ينظر  )8(
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2- أحمد بن أبي الحواري: هو أحمد بن عبد اهلل 

بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي الغطفاني 

ي، أصله  الدمشقي الزاهد، أبو الحسن بن أبي الحوار

من الكوفة. سمع: ابن معين وهو من أقرانه، وعنه: أبو 

 . كثير داود، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وخلق 

ثقة زاهد من الطبقة العاشرة )ت٢٤6هـ()١(.

بن  إبراهيم  الجوزجاني: هو  يعقوب  بن  إبراهيم   -٣

يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، نزيل دمشق ثقة حافظ، 

إبراهيم من  روى عن يحيى بن معين وهو من أقرانه، و

الطبقة الحادية عشرة توفي سنة )٢5٩هـ()٢(. 

يا  زكر أبــو  كــان  قــد   « الذهبي:  قــال  مذهبه:  رابــًعــا: 

)رحمه اهلل( حنفيًا في الفروع«)3(.

بنفسه،  كتبًا  معين  ابن  يضع  لم  مؤلفاته:  خامًسا: 

إنــمــا نــقــل عــنــه تــالمــذتــه أجــوبــتــه عــن ســؤاالتــهــم،  و

كــتــفــي هــنــا بــذكــر  ــخ الــمــنــقــولــة عــنــه، ســأ يـ ــوار ــتـ  والـ

المطبوع منها:

بن  محمد  بن  أحمد  )روايـــة  معين  ابــن  يخ  تار  .١

.)٤() القاسم بن محرز

التهذيب: ٧٧.
: تهذيب الكمال: 36٩/١؛ الكاشف: ١٩٧/١؛ تقريب  )١( ينظر

التهذيب: 8١.
كمال تهذيب الكمال:  : الجرح والتعديل: ١٤8/٢؛ إ )٢( ينظر

3٢٤/١؛ بهجة المحافل: ٢/١٢0.
)3( سير أعام النباء: ١١/88.

، مجمع اللغة العربية،  )٤( طبع بتحقيق محمد كامل القصار
دمشق، ١٤05ه ١٩85م.

ي( )5(. وهو موضوع  يخ ابن معين )رواية الدور ٢. تار

هذه الرسالة.

يخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي( )6(. 3. تار

يخ ابن معين )رواية الغابي( )٧(. ٤. تار

بن  يحيى  يــا  زكــر ألبـــي  الجنيد  ابـــن  ــؤاالت  ســ  .5

معين)8(. 

لإلمام  البصري  طــالــوت  بــن  عثمان  ســـؤاالت   .6

يخ هاشم بن مرثد الطبراني  يحيى بن معين، وهو تار

عن يحيى بن معين)٩(.

يا يحيى بن معين في الرجال  كام أبي زكر ٧. من 

)رواية طهمان( )١0(.

بـــروايـــة  بـــن مــعــيــن  يــحــيــى  اإلمــــــام  نــســخــة   .8

الصوفي)١١(.

مركز  سيف،  نــور  محمد  أحمد  الدكتور  بتحقيق  طبع   )5(
إحياء التراث اإلسامي، مكة المكرمة،  البحث العلمي و

١3٩٩ه ١٩٧٩م.
دار  ســيــف،  ــور  ن محمد  أحــمــد  الــدكــتــور  بتحقيق  طبع   )6(

يخ. المأمون للتراث، دمشق، با تار
خليل،  اهلل  عبد  نــدى  الدكتورة  قبل  من  تحقيقه  جــرى   )٧(
مجلة العلوم اإلسامية، جامعة تكريت، العدد 3٧، السنة 

8، ٢0١٩م.
 ، الــدار مكتبة  سيف،  نــور  محمد  أحمد  بتحقيق  طبع   )8(

المدينة المنورة، ١٤08ه ١٩88م.
 ، للنشر الفاروق  دار  الفارابي،  محمد  نظر  بتحقيق  طبع   )٩(

القاهرة، ٢00٧م. 
دار  سيف،  نــور  محمد  أحمد  الــدكــتــور  بتحقيق  طبع   )١0(

يخ. المأمون للتراث، دمشق، با تار
جامعة  التربية،  كلية  السناني،  اهلل  عبد  عصام  تحقيق   )١١(

الملك سعود، السعودية، ١٤١5ه.
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بــن معين  مــن حــديــث يحيى  الــثــانــي  الــجــزء   .٩

ي( )١(. الفوائد )رواية أبي بكر المروز

أبي  )رواية  فيه أحاديث يحيى بن معين  ١0. جزء 

منصور يحيى بن أحمد الشيباني()٢(.

بن  يحيى  على  أثنى  فيه:  العلماء  آراء  ســادًســا: 

وأقرانه  شيوخه  من  العلماء  تعالى(  اهلل  )رحمه  معين 

المتقدمين  المؤرخين  مــن  لــه  ترجم  ومــن  وتالمذته 

والمتأخرين.

ــال عــبــد الــــــرزاق الــصــنــعــانــي  ــ فــمــن مــشــيــاخــه ق

ال يكتب عني  ثة ال أبالي أ )ت٢١١ه(: »كتب عني ثا

غيرهم، كتب عني: ابن الشاذكوني)3(، وهو من أحفظ 

أعرف  بن معين وهو من  الناس، وكتب عني يحيى 

الناس بالرجال،  وكتب عني أحمد بن حنبل وهو من 

أزهد الناس«)٤(.  

ومن أقرانه قول أحمد بن حنبل: » ههنا رجل خلقه 

اهلل لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين«)5(.

الرشد،  مكتبة  السبت،  اهلل  عبد  خالد  بتحقيق  طبع   )١(
الرياض، ١٤١٩ه- ١٩٩8م.

 ، ، دار المآثر )٢( طبع بتحقيق د. عبد اهلل محمد حسن دمفو
المدينة المنورة، ١٤٢0ه- ٢000م.

المنقري،  أيــوب  أبــو  الشاذكوني،  داود  بن  سليمان  هو   )3(
ضاعت  ضعيف،  حافظ،  العاشرة،  الطبقة  من  البصري، 
كتبه، فحدث من حفظه، فأخطأ، فرموه بالكذب والوضع، 
التاسعة.  الطبقة  من  متروك   : حجر ابن  وقال  )ت٢3٤ه( 

: الجرح والتعديل: ١١٤/٤؛ تقريب التهذيب: ٧٢8. ينظر
يخ مدينة دمشق: ١٧٧/٢6؛ تهذيب الكمال: 5٩/١8. )٤( تار

٢٤/65؛  دمشق:  مدينة  يخ  تار ٢63/١6؛  بغداد:  يخ  تار  )5(
تهذيب األسماء واللغات: ١5٧/٢.

ــن هــــارون الــفــاس  ــال مــحــمــد ب ومـــن تــامــذتــه قـ

المخرمي )ت٢65ه(: »إذا رأيت الرجل يقع في يحيى 

إنما  و الحديث،  يضع  كــذاب  أنــه  فاعلم  معين  بن 

يبغضه لما يبين أمر الكذابين«)6(.

***

35/65؛  دمشق:  مدينة  يخ  تار ٢63/١6؛  بغداد:  يخ  تار  )6(
تهذيب الكمال: 3١/55٧.
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المبحث الثاني

تعريف الحديث المنكر

أوًال: المنكر لغة: 

هــاُء 
َ

الــّد ــْكــراُء، وهــو  ــّنَ ــْكــُر وال الــّنُ أصــل المنكر هو 

ِكَرُة:  هاُء. والّنَ
َ

مر الشديد والّد
َ
ُكُر األ ْكُر والّنُ والِفطنة، والّنُ

مَر َنِكيرًا 
َ
ِإنكارك الشيء، وهو نقيض المعرفة، وَنِكَر األ

َمُه   ما قبحه الشرع وَحّرَ
ُ

ْنَكَره ِإْنكارًا وُنْكرًا جهله، وكّل
َ
وأ

اإلنكار  من  مفعول  اســم  والمنكر   ، ُمْنَكٌر فهو   وكرهه 

ضد اإلقرار)١(.

 :
ً
: المنكر اصطالحا

ً
ثانيا

تعريفات  بعدة  المنكر  الحديث  علماء  عــرف 

كتفي لإليجاز بأشهرها وهما: أ

١ - هو الحديث الذي في إسناده راو َفُحَش غلُطه 

أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه.

ــظ ابـــــن حــجــر  ــافـ ــحـ يـــف ذكــــــره الـ  وهــــــذا الـــتـــعـــر

ونسبه لغيره)٢(.

يـــف الــبــيــقــونــي فــي  ــذا الـــتـــعـــر ــ ــى عـــلـــى هـ ــشـ  ومـ

منظومته فقال:

ــَدا      ــ ــ َغ َراٍو  ِبـــــــِه  ـــــــَفـــــــْرُد 
ْ
ال ــُر  ــ ــَكـ ــ ــْنـ ــ ــُمـ ــ َوالـ

)٣( َدا  ـــــَفـــــّرُ الـــــّتَ ــُل  ــ ــِم ــ ــْح ــ َي  
َ
ل ــُه  ــ

ُ
ــل ــ ــِدي ــ ــْع ــ َت

.٢33/5 ) : لسان العرب: مادة )نكر )١( ينظر
.٤٧ : : نخبة الفكر )٢( ينظر

)3( منظومة البيقوني: ١١.

٢ - هو ما رواه الضعيف مخالفًا لما رواه الثقة.

حجر  ابن  الحافظ  ذكره  الذي  هو  التعريف  وهذا 

قيد  وهي  األول  التعريف  على  يــادة  ز وفيه  واعتمده، 

مخالفة الضعيف لما رواه الثقة)٤(.

: الفرق بين المنكر وبين الشاذ:
ً
ثالثا

أ( أن الشاذ ما رواه ثقٌة مخالفًا لمن هو أولى منه.

ب( أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة.

ــي اشــتــراط  ــن هـــذا أنــهــمــا يــشــتــركــان ف ــم م
َ
فــُيــْعــل

مقبول،  ْيــــه  َراِو الــشــاذ  أن  فــي  يــفــتــرقــان  و المخالفة 

غفل  »وقد   : حجر ابن  قال  ضعيف.  يــه  راو والمنكر 

ى بينهما«)5(.  من َسّوَ

: مثاله:
ً
رابعا

أ( مثال للتعريف األول: ما رواه النسائي وابن ماجه 

عن  قيس،  بن  محمد  بن  يحيى  ُزَكْير  أبي  روايــة  من 

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة )رضي اهلل عنها( 

كله  أ إذا  آدم  ابــن  فــإن  بالتمر  ح 
َ
الَبل ))كــلــوا  مرفوعًا: 

غضب الشيطان(( )6(.

، تفرد به أبو ٌزَكْير  قال السيوطي: » هذا حديث منكر

المتابعات،  في  مسلم  له  أخرجه  صالح،  شيخ  وهو 

ُدُه »)٧(. غير أنه لم يبلغ مبلغ من ُيْحَتَمل َتَفّرُ

ابن أبي حاتم  رواه  الثاني: ما  ب( مثال للتعريف 

من طريق ُحبيب بن َحِبيب الزيات عن أبي إسحاق 

.٤٧ : : نخبة الفكر )٤( ينظر
ي: ١/٢٤0. يب الراو )5( تدر

 ،١6٧  /٤ الــكــبــرى:  الــنــســائــي  ســنــن  فــي  الــنــســائــي  رواه   )6(
رقم)6٧٢٤(.

ي: ١/٢٤0. يب الراو )٧( تدر
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ْيث عن ابن عباس عن النبي �  عن العيزار بن ُحَر

قال: ))من أقام الصاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام 

»هو  حاتم:  أبــو  قــال  الجنة((،  دخــل  الضيف  وَقـــَرى 

إسحاق  أبــي  عــن  رواه  الثقات  مــن  غيره  ألن  ؛  منكر

موقوفًا، وهو المعروف«)١(.

: رتبته:
ً
خامسا

أن  آنــفــًا  الــمــذكــوريــن  المنكر  تعريفي  مــن  يتبين 

يـــه  راو إمـــا  ألنـــه  ــدًا؛  ــ ج الضعيف  ــواع  ــ أن مــن  المنكر 

أو  الغفلة،  كثرة  أو  الغلط،  بفحش  موصوف  ضعيف 

تلك  روايته  في  مخالف  ضعيف  يه  راو إما  و الفسق، 

لرواية الثقة، وكا القسمين فيه ضعف شديد.

***

)١( علل الحديث: ١8٢/٢.

المبحث الثالث

دراسة األحاديث 

الحديث األول:

عن  َمِعْيٍن  بن  َيْحَيى  ــُت 
ْ
ل

َ
َســأ الجنيد:  ابــن  قــال 

َبْصَرة، وكتبت 
ْ
: قد رأيته بال

َ
َحَكم؟ َفَقال

ْ
ْيِل بن ال

َ
ُهذ

ْ
ال

س.
ْ
ْم َيُكْن ِبِه َبأ

َ
عنه، ول

عن  اد،  َرّوَ ِبــي 
َ
أ بن  َعزِْيزِ 

ْ
ال عبد  عن  ى  َرَو ما  ُت: 

ْ
ُقل

ــْوُت  ــِبــّيِ �: »َم ــّنَ
ْ
ــاس، َعــِن ال ِعــْكــرَِمــَة، عن ابــن َعــّبَ

َغرِيِب َشَهاَدٌة«.
ْ
ال

عنه،  يسأل  كــان  الــذي  حديثه  ا 
َ

َهــذ َيْحَيى:   
َ

ــال َق

.)٢(» ا حديث منكر
َ

َحِدْيث ِبَشْيٍء، َهذ
ْ
ا ال

َ
ْيَس َهذ

َ
ل

تخريج الحديث:

وابــن  والـــدوالبـــي)٤(،  يــعــلــى)3(،  ــو  أب رواه  الحديث 

والطبراني)8(،  األعــرابــي)٧(،  وابن  والعقيلي)6(،  فيل)5(، 

ــم)١١(،  ــي ــع ــو ن ــ ــيـــن)١0(، وأب ــاهـ ــن شـ ــ ــن عــــــدي)٩(، واب ــ  واب

)٢( سؤاالت ابن الجنيد: ١١٢.
)3( مسند أبي يعلى: ٢6٩/٤، رقم )٢38١(. 

)٤( الكنى واألسماء: ١068/3، رقم )١8٧6(.  
)5( جزء ابن فيل: ١6٤، رقم )٤٤(. 

.365/٤ : )6( الضعفاء الكبير
)٧( معجم ابن األعرابي: ٩٢6/3، رقم )١٩56(. 

: ٢٤6/١١، رقم )١١6٢8(.  )8( المعجم الكبير
)٩( الكامل في ضعفاء الرجال: 8/٤3٤.

)١0( الجزء الخامس من األفراد: ٢5٤، رقم )56(. 
)١١( حلية األولياء: 8/٢0١.
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والبيهقي)١(، والنرسي)٢(.

ورواه عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما( من طريق 

آخر غير طريق الهذيل: الطبراني)3(، واآلجري)٤(، وابن 

عدي)5(، والدراقطني)6(، وابن شاهين)٧(، وأبو نعيم)8(، 

كر)١0(. والشهاب)٩(، وابن عسا

اهلل  )رضــي  هريرة  أبــي  عن  آخــر  طريق  من  ي  ورو

بشران)١3(. وابن  واآلجـــري)١٢(،  العقيلي)١١(،  رواه  عنه(، 

ي مرسًال عن طاوس)١٤(. ورو

رواة الحديث:

األزدي  ــذر  ــن ــم ال ــو  ــ أب ــم:  ــك ــح ال بـــن  ــل  ــذي ــه ال  -  1

ى عن: الحكم بن أبان، وعبد  المسعودي البصري. رو

العزيز بن أبي رواد. وعنه: معلى بن أسد، ومحمد بن 

ي: »منكر الحديث«.  ي عن البخار كثير العبدي. رو

الحديث.  »لين   : حجر ابن  وقال  الذهبي،  قال  وكذا 

)١( شعب اإليمان: 300/١٢، رقم )٩٤٢6(. 
)٢( فوائد الكوفيين: 65، رقم )١٩(.  

: 5٧/١١، رقم )١١03٤(.  )3( المعجم الكبير
)٤( الغرباء: ٧0، رقم )50(. 

)5( الكامل في ضعفاء الرجال: ١/٤١6، ٤35/8.
)6( األفراد: ٤5، رقم )٤5( .

)٧( الجزء الخامس من األفراد: ٢53، رقم )55(. 
)8( حلية األولياء: 5/١١٩.

)٩( مسند الشهاب: 83/١، رقم )83.( 
 ،63 الــمــســلــم:  يــة  تــعــز ١٤/٤5؛  دمــشــق:  مــديــنــة  يــخ  ــار ت  )١0( 

رقم )83(. 
.٢88/٢ : )١١( الضعفاء الكبير

)١٢( الغرباء: ٧٢، رقم )5١(. 
)١3( أمالي ابن بشران: 55، رقم )١05٩(. 

.365/٤ : )١٤( الضعفاء الكبير

من الطبقة الثامنة« توفي قبل سنة )١٧0هـ(. أخرج له 

ابن ماجه)١5(.

2 - عبد العزيز بن أبي رواد: مولى المهلب بن أبي 

ى عنه: ابنه عبد  ى عن: عكرمة وسالم. ورو صفرة. رو

المجيد والقطان وخاد بن يحيى، صدوق عابد ربما 

)ت١5٩هـــ(.  السابعة  الطبقة  من  باإلرجاء  ورمي  وهم 

أخرج له األربعة)١6(.

اهلل  عبد  أبو  اهلل،  عبد  بن  عكرمة  هو  عكرمة:   -  ٣

ابــن عباس،  ى عــن:  ابــن عــبــاس، رو الــبــربــري، مولى 

وعائشة، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم.  عنه: أيوب 

يد الديلي، وخلق  السختياني، وثور بن يزيد، وثور بن ز

الطبقة  ، من  والتفسير بالسنة  تابعي فقيه عالم   . كثير

الثالثة توفي بالمدينة سنة )١0٤هـ(، وقيل غير ذلك. 

أخرج له الستة)١٧(.

اهلل  ابن صحابي )رضي  ابن عباس: صحابي   -  4

عنهما(. 

الحكم على الحديث:

هنا بعض المالحظات الواجب ذكرها:

أن  من  تعالى(  اهلل  )رحمه  حجر  ابن  قاله  ما  أوًال: 

يناقض قوله  ، و الهذيل لين الحديث، فيه تساهل كبير

يخ اإلسام: 533/٤؛ الكاشف: 33٤/٢؛ تقريب  : تار )١5( ينظر
التهذيب: 5٧١.

يخ اإلسام: ١3٤/٤؛ الكاشف: 655/١؛ تقريب  : تار )١6( ينظر
التهذيب: 35٧.

: حلية األولياء: 3٢6/3؛ وفيات األعيان: ٢65/3؛  )١٧( ينظر
3٧/٩؛  الميزان:  لسان  3٢/٢؛  الكاشف:  ١00/١؛   : العبر

تقريب التهذيب: 3٩٧. 
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إسناده ضعيف؛ ألنه  في مواضع أخرى، منها قوله: » و

أخرجه من طريق الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز 

الحديث  منكر  والهذيل  عكرمة،  عن  رواد،  أبي  بن 

ي«)١(. قاله البخار

ى  يرو حديث  عن  »وسئل  الدراقطني:  قال   :
ً
ثانيا

ــال:  ــن الــنــبــي �، ق ، ع ــن ابـــن عــمــر ــع، ع ــاف ــن ن ع

بن  العزيز  عبد  يه  يرو فقال:  » موت  الغريب  شهادة«. 

الحكم،  بــن  هذيل  فـــرواه  عنه،  واختلف  رواد،  أبــي 

 ، العطار محمد  بن  يوسف  به  حدث  عنه،  واختلف 

عن عمرو بن علي، عن هذيل بن الحكم، عن عبد 

، والصحيح  العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر

حفص  حدثنا  ــال:  ق الـــوراق،  إسماعيل  حدثناه  مــا 

بن  الهذيل  حدثنا  ــاال:  ق شبة،  وعمر بن   ، عــمــرو بــن 

عكرمة،  عن  رواد،  أبــي  بن  العزيز  عبد  عن  الحكم، 

ــال:  »مـــوت   ــ  عـــن ابـــن عـــبـــاس، عـــن الــنــبــي �، ق

الغريب  شهادة««)٢(.

صحح  الــدراقــطــنــي  أن  المحدثين  بعض  فظن 

الــروايــة عن ابــن عمر  أنــه رفــض  الحديث، والــصــواب 

)رضي اهلل عنهما(، وذكر أن الرواية الصحيحة هي عن 

ابن عباس )رضي اهلل عنهما( ال أن الرواية صحيحة. 

كتاب  فــي  ذكــره   « قــال:  الــذي  الحق  عبد  منهم 

العلل في حديث ابن عمر وصححه«)3(.

.3٢3/٢ : )١( تلخيص الحبير
)٢( علل الدارقطني: 36٧/١٢، رقم )٢٧٤٩(. 

)3( األحكام الصغرى: ١/ 3٤٧؛ األحكام الوسطى: ٢/ ١5٤.

الدارقطني  »وصحح  بقوله:  حجر  ابن  تابعه  وكذا 

من حديث بن عمر  موت  الغريب  شهادة«)٤(.

»وذكر  بقوله:  الحق  عبد  على  القطان  ابن  رد  وقد 

مــن حــديــث ابــن عــبــاس: » مـــوت  الغريب  شــهــادة«، 

يفعل،  لم  وهو  وصححه.  ذكره  الدارقطني  أن  وأتبعه 

إنما تغير هذا في نقله«)5(. و

ــال: »ولـــيـــس فــيــه تصحيح  ــ وفـــي مــوضــع آخـــر ق

ابن  روايـــة  مــن  وال  عمر  ابــن  روايـــة  مــن  ال  للحديث، 

الحكم  بن  هذيل  عن  تصحيحه  فيه  إنما  و عباس، 

، وهو إذ  ومن طريق ابن عباس، ال من طريق ابن عمر

قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم«)6(.

قــول عبد  رفــض  آخــر  ابــن حجر في موضع  أن  إال 

إســنــاده  الــحــق، وأخـــذ بــقــول ابــن الــقــطــان فــقــال: »و

ضعيف؛ ألنه أخرجه من طريق الهذيل بن الحكم عن 

منكر  والهذيل  عكرمة،  عن  رواد  أبي  بن  العزيز  عبد 

ي، وذكر الدارقطني في )العلل(  الحديث قاله البخار

الخاف فيه على الهذيل هذا، وصحح قول من قال 

 ، عمر ابن  عن  نافع  عن  العزيز  عبد  عن  الهذيل  عن 

واغتر عبد الحق بهذا وادعى أن الدارقطني صححه 

من حديث ابن عمر وتعقبه ابن القطان فأجاد«)٧(.

ي: 6/ ٤3 )٤( فتح البار
)5( بيان الوهم واإليهام: ٢/٢05.

)6( بيان الوهم واإليهام: ٢/٢63.
.3٢3 /٢ : )٧( تلخيص الحبير
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ومن حكم على ضعف الحديث بسبب الهذيل: 

الدراقطني)١(، والبيهقي)٢(.

ي من طرق أخرى، فقد ضعف العقلي ما  أما ما رو

ي عن أبي هريرة )رضي اهلل عنه(، وقال: »وفي هذا  رو

رواية من غير هذا الوجه شبيهة بهذه في الضعف«)3(، 

وكذا ضعفها البيهقي)٤(.

جميعًا،  وضعفها  الطرق  هذه  ي  الجوز ابن  وذكــر 

ففي جميع هذه الطرق راٍو منكر الحديث)5(.

أن  مــوت  الغريب  »وقــد جــاء في  ي:  المنذر وقــال 

 شهادة جملة من األحاديث ال يبلغ شيء منها درجة 

الحسن فيما أعلم«)6(.

الخالصة:

إن الحديث ال يصح بجميع طرقه، والصحيح ما 

قاله ابن معين، من نكارة ما رواه الهذيل، وأن جميع 

طرقه شديدة الضعف ال تتقوى بالمتابعة.

متناقضين  قولين  حجر  البــن  كــان  فقد  وكــذلــك 

مقصود  يفهم  لم  الحق  عبد  وأن  الحديث.  هذا  في 

الدراقطني. 

الحديث الثاني:

: »وسألت يحيى بن معين عن ابن  قال ابن محرز

: تعليقات الدارقطني على المجروحين: ٢٧8. )١( ينظر
: شعب اإليمان: ٢٩٩/١٢. )٢( ينظر

: األفراد: ٤6. ينظر : ٢/ ٢88. و )3( الضعفاء الكبير
: شعب اإليمان: ١٢/300. )٤( ينظر

الموضوعات: ٤١0؛   -٤08  /٢ المتناهية:  العلل   : ينظر  )5( 
.٢/ ٢٢١

)6( الترغيب والترهيب: ٤/ ٤٤.

بالكوفة،  منه  سمعت  قد  فقال:  أخــرى؟  مرة  ظبيان، 

يحدث  له:  فقلت  الشرقية.  قاضي  كان  كوفي،  وهو 

اهلل.   عبيد  عن  قلت:  ؟  هو ما  فقال:   . منكر بحديث 

 :� النبي  عن  عمر  ابن  عن  نافع  عن  نعم،  فقال: 

»المدبر من الثلث«. قد سمعته منه. قلت: حدثكم 

به؟ قال: نعم، سمعته منه، وليس هو بشيء«)٧(.

تخريج الحديث:

ــن أبــي  ــال: حــدثــنــا عــثــمــان ب ــ ــه، ق ــاج رواه ابـــن م

عن  اهلل،  عبيد  عن  بن  ظبيان،  علي  حدثنا  شيبة، 

ُر)8(  ُمَدّبَ
ْ
»ال قال:   � النبي  أن   ، عمر ابن  عن   نافع، 

ِث«)٩(.
ُ
ل

ُ
 ِمْن  الّث

رواة الحديث:

محمد  بــن  عثمان  هــو  شيبة:  أبــي  بــن  عثمان   -1

ى  رو العبسي.  الكوفي  الحسن  أبــو  شيبة،  أبــي  بــن 

ابنه محمد  عن: شريك وجرير وأبي األحوص. وعنه 

)٧( معرفة الرجال عن يحيى بن معين: 83.
إذا  تدبيرا  واألمة  العبد  دبر  اللغة: هو مصدر  التدبير في   )8(
والممات  يدبر سيده  ما  بعد  يعتق  ألنه  بموته  علق عتقه 
دبر الحياة يقال أعتقه عن دبر أي بعد الموت وال يستعمل 
في كل شيء بعد الموت من وصبة ووقف وغيره فهو لفظ 
 ، الدبر من  مأخوذ  والمدبر  الموت.  بعد  العتق  به  خص 
 : ألن السيد يعتقه بعد موته والموت دبر الحياة. ودبر األمر
 ) )دبر مادة  الصحاح:   : ينظر عاقبته.  في  ونظر  ساسه  إذا 

65٤/٢؛ المغرب في ترتيب المعرب: ١60. 
بعد  المملوك  في  الموقع  العتق  عن  عبارة  وهو  واصطاحًا: 
موت المالك عن دبر منه، أي: أنه عتق مضاف إلى وقت. 

: تحرير ألفاظ التنبيه: ٢٤٤.  ينظر
 ،558/3  ، المبر بــاب  العتق،  أبـــواب  مــاجــه:  ابــن  سنن   )٩( 

رقم )٢5١٤(. 
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صنف  الحديث.  حفاظ  مــن  والــبــغــوي.  يعلى  وأبــو 

وله  شهير  حافظ  ثقة  وهــو   .) )التفسير و )المسند( 

العاشرة  الطبقة  من  القرآن  يحفظ  ال  كان  وقيل  أوهام 

دواد  ــو  وأب ومسلم  ي  البخار لــه  ــرج  أخ  )ت٢3٩هـــــ(. 

وابن ماجه)١(.

الكوفي،  العبسي  الحسن  أبو  بن  ظبيان:  علي   -2

ولي بعد موت محمد  يقال:  للرشيد،  القضاة  قاضي 

الجانب  قضاء  على  كــان  ذلــك  وقبل  الحسن،  بــن 

عن:  ى  رو حنيفة.  أبــي  على  تفقه  ببغداد.  الشرقي 

وأبي   ، عمر بن  اهلل  وعبيد  خالد،  أبــي  بن  إسماعيل 

المديني،  ابن  وعلي  الشافعي  وعنه:  وعدة.  حنيفة، 

بن  وعلي  شيبة،  أبــي  بن  وعثمان  رشيد،  بن  وداود 

المصيصي،  قــدامــة  بــن  ومــحــمــد  الــطــوســي،  مسلم 

ومحمد بن قدامة الجوهري، وجماعة. ضعيف. من 

الطبقة التاسعة )ت١٩٢هـ(. أخرج له ابن ماجه)٢(.

عمر  بــن  اهلل  عبد  بــن  اهلل  عبيد  هــو  اهَّلل:  عبيد   -٣

أبو بكر شقيق سالم.  ي المدني،  بن الخطاب العدو

ويزيد  الزهري،  وعنه:  الليثية.  والصميتة  أباه،  سمع: 

وحشية،  أبــي  بــن  جعفر  بشر  وأبـــو  حبيب،  أبــي  بــن 

وآخــرون.   ، عمر بن  اهلل  وعبيد  إسحاق،  بن  ومحمد 

قبلها. أخرج  وقيل  الثالثة، )ت١06ه(  الطبقة   ثقة من 

له الستة)3(.

يخ اإلسام: 883/5؛ تهذيب  : 3838/١؛ تار : العبر )١( ينظر
التهذيب: ١٤٩/٧؛ تقريب التهذيب: 386.

تقريب  ٤٢/٢؛  الكاشف:  ١١6٩/٤؛  اإلســام:  يخ  تار  : ينظر  )٢(
التهذيب: ٤0٢.

ــام:  اإلس يــخ  تــار 888/٢؛  والتجريح:  التعديل   : ينظر  )3(

يقال كاوس، وكنيته أبو  4 - نافع: هو نافع بن هرمز و

 ، ابن عمر مواله  ى عن:  رو المدني،  ي  العدو اهلل  عبد 

وغيرهم.  سلمة،  وأم  وعائشة،  ي،  الخدر سعيد  وأبي 

ومالك  بن سعد،  والليث  الطويل،  ى عنه: حميد  رو

كثير  فقيه مشهور  ثقة ثبت  تابعي  أنس، وغيرهم.  بن 

عن  مالك  األسانيد:  أصح  ي:  البخار قال  الحديث، 

إلى  العزيز  عبد  بن  عمر  أرسله   ، عمر ابــن  عن  نافع 

يفقههم في الدين )ت١١٧هـ(.  مصر ليعلمهم السنن و

أخرج له الستة)٤(.

ــــن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن  ــــن عــمــر: صــحــابــي اب  5 - اب

عمر )رضي اهلل عنهما(. 

الحكم على الحديث:

الجرح  وعلماء  الحديث،  نقاد  أقوال  إلى  استنادًا 

والتعديل، فالحديث ضعيف اإلسناد.

أبي  ابن  -يعني  عثمان  »سمعت  ماجه:  ابن  قال 

من  »المدبر  حديث:  يعني  خطأ،  هذا  يقول:  شيبة- 

الثلث«. قال أبو عبد اهلل بن ماجه: ليس له أصل«)5(.

قال ابن الملقن: » وأطبق الحفاظ على تصحيح 

 روايـــة الــوقــف. وقــال ابــن مــاجــه: حديث ال أصــل له، 

أي: لرفعه«)6(.

٩5/3؛ الكاشف: ٢86/١؛ تقريب التهذيب: 3٧٢.
األسماء  تهذيب  ٢٤٧/6١؛  دمشق:  مدينة  يخ  تار  : ينظر  )٤(
تقريب  ٢8٩/٢٩؛  الكمال:  تهذيب  ١3٢/٢؛  واللغات: 

التهذيب: ٢٩6.
رقم   ،558/3 ، المبر العتق، باب  أبواب  ابن ماجه:  )5( سنن 

 .)٢5١٤(
.٤60/٢ : )6( خاصة البدر المنير
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ــرى ضــعــيــفــة،  ــ ــرق أخـ ــرج مـــن طــ ــ والـــحـــديـــث أخـ

وصححوا وقفه على ابن عمر )رضي اهلل عنهما( )١(. 

وههنا عدة مالحظات:

قــال:  الشافعي،  اإلمـــام  رواه  الحديث  إن  األولـــى: 

»أخبرنا علي بن  ظبيان، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 

ــال:  المدبر  من  ق أنــه  ابــن عمر  نــافــع، عــن  ، عــن  عمر

كنت  بن  ظبيان:  علي  قــال  الشافعي:  قــال   الثلث. 

هو  بمرفوع  ليس  أصحابي:  لي  فقال  مرفوعًا،  أخذته 

موقوف على ابن عمر فوقفته: قال الشافعي والحفاظ 

.)٢(» الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر

فعلي بن ظبيان صحح الوقف، وقد رواه الشافعي 

بنفسه عن علي بن ظبيان، وهذه اصح من وراية ابن 

أبي شيبة، وهي توافق قول جمهور المحدثين بصحة 

وقف الحديث على ابن عمر )رضي اهلل عنهما(.

وقــال:  ــوف«)3(.  ــوقـ مـ »والــصــحــيــح  البيهقي:  قــال 

عن  ي  ورو مسعود  بــن  اهلل  وعبد  علي،  عــن  ي  »ورو

النبي � مرسًال«)٤(. وهذا يعني أن  أبي قابة، عن 

أن  يؤكد  وهــذا  بالحديث،  ينفرد  لم  ظبيان  بن  علي 

ضعيفة،  طــرق  عــدة  من  ي  رو إن  و أصــًال،  للحديث 

فهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا.

ظبيان،  بن  علي  عن  سئل  معين  ابن  إن  الثانية: 

يكون  فكيف   ،)5(« بثقة  ليس  خبيث  »كذاب  فقال: 

)١( مصباح الزجاجة: ٩6/3.
)٢( األم: 8/ ١8.

)3( السنن الكبرى للبيهقي: ٤33/٢١، رقم )٢١5٩٧(. 
.٢١6/٤ : )٤( السنن الصغير

)5( معرفة الرجال عن يحيى بن معين: ١/50.

بهذه  كــان  إن  و خبيث،  كــذاب  المسلمين  قاضي 

سبب  يبين  ولــم  معين؟  ابــن  عنه  ى  رو فلم  الصفة 

كذبه وخبثه؟

ي)6( عن ابن ظبيان »ال  وقد قال أبو علي النيسابور

بأس به«)٧(.

كم فيه: » وال أعلم أحدًا أسنده عن  وقد قال الحا

عبيد اهلل، غير علي بن ظبيان وهو صدوق«)8(.

إن رواية اإلمام الشافعي عن علي بن ظبيان تزكية  و

ي: »ورواية األئمة تعديل« )٩(. له، وقد قال القدور

وانظر إلى أدب اإلمام الشافعي )رحمه اهلل تعالى( 

ى تصحيحه لوقفه. ى عنه الحديث ورو كيف رو

بن  علي  كان  البغدادي:«  الخطيب  قال  الثالثة: 

كير كلها عن عبيد  ثة أحاديث منا ظبيان حدثنا بثا

.)١0(» ، عن نافع، عن ابن عمر اهلل بن عمر

األول: هذا الحديث.

، َعْن َناِفٍع، َعِن  الثاني: ما رواه َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر

ُم َضْرَبَتاِن  َيّمُ  اهلِل �: »الّتَ
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

، َقال اْبِن ُعَمَر

ِمْرَفَقْيِن«)١١(. 
ْ
ى ال

َ
َيَدْيِن ِإل

ْ
َوْجِه، َوَضْرَبٌة ِلل

ْ
َضْرَبٌة ِلل

الزبيري  محمد  بــن  علي  بــن  محمد  بــن  الحسين  هــو   )6(
ي، سمع السراج، وابن خزيمة،  القرشي، أبو علي النيسابور
 : ينظر  )3٧٤ )ت  وغيره  كم،  الحا عنه:  ى  ورو وطبقتهما. 

يخ اإلسام: 8/ ٤00. : 8١؛ تار يخ نيسابور تلخيص تار
يخ بغداد: ١3/٤03. )٧( تار

)8( المستدرك على الصحيحين: ٢8٧/١، رقم )636(.
)٩( التجريد: ١8١/١.

يخ بغداد: ١3/٤03. )١0( تار
رواه  كذا  وقال: ” رقم )685(،  الدارقطني: 33٢/١،  )١١( سنن 
علي بن ظبيان مرفوعا , ووقفه يحيى بن القطان وهشيم 
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كم:  ي من طرق عدة، قال الحا وهذا الحديث رو

ينا معنى هذا الحديث عن جابر بن عبد اهلل،  »وقد رو

عن النبي �، بإسناد صحيح »)١(.

ِقَع«)٢(.
َ

َياَر َبا َفاِجَرُة  َتَدُع الّدِ
ْ
َيِميُن  ال

ْ
الثالث: » ال

ثة التي رواها علي بن ظبيان،  فهذه األحاديث الثا

من  به  وصف  ما  وأن  حديثه،  بنكارة  القول  توجب  ال 

إال فما الذي سيقال بحق  ضعف وكذب مبالغ فيه، و

من يضع األحاديث الكاذبة عن رسول اهلل �، وهذه 

األحكام تشعر بنوع من التحامل والتعسف بحقه.

فيها:  يقال  أن  رواها  التي  األحاديث  في  ما  وغاية 

الرواة  من  كثير  ى  رو فقد  إال  و موقوفة،  أنها  األصح  إن 

هذا  يكن  ولم  ووقفها،  وصلها  في  اختلف  أحاديث 

ي، فيكف بالطعن فيه؟ موجبًا لتضعيف الراو

وأول من طعن فيه ابن معين، وتوالى اآلخرون على 

ذلك، مع أن من سبق ابن معين لم يطعهن فيه قط، 

مثل الشافعي وابن سعد )3(. 

الخالصة:

إن ابن معين بالغ في ذم علي بن ظبيان بما ليس 

فيه، وأن أحاديثه لم تبلغ درجة النكارة.

» َسِمعت يحيى،  ي:  الدور قال  الثالث:  الحديث 

ابن  َحِديث   ، ُجَبير بن  َحِكيم  َحِديث  َعن  لته 
َ
َوَسأ

َخْمُسوَن  ِعْنده  َكاَن  لمن  َدَقة  الّصَ تحل   
َ

»ال َمْسُعود: 

وغيرهما وهو الصواب“.  
)١( المستدرك على الصحيحين: ٢8٧/١، رقم )636(.

يثبت  »لــم  وقــال:   ،)3١5٩( رقــم   ،٩٧/٤  : الصغير السنن   )٢(
ي مرسا«.  إسناده موصوال، وقد رو
: الطبقات الكبرى: 6/36٩. )3( ينظر

يِه أحد غير َحِكيم؟ درهمًا« يرو

يِه يحيى بن آدم،   يحيى بن مِعين: نعم، يرو
َ

َفَقال

 يحيى 
َّ

ِإال يِه   نعلم أحدًا يرو
َ

َعن ُسْفَيان، َعن زبيد، َوال

اس  ا لَحدث ِبِه الّنَ
َ

ا َهَكذ
َ

و َكاَن َهذ
َ
ا وهم ل

َ
بن آدم، َوَهذ

م 
َ

َكا
ْ
ا ال

َ
. َهذ َجِميًعًا َعن ُسْفَيان؛ َولكنه َحِديث ُمنكر

و َنحوه«)٤(.
َ
ه يحيى أ

َ
َقال

تخريج الحديث:

حدثنا  وكيع،  حدثنا  قــال:  أحمد،  رواه  الحديث 

عبد  بن  محمد  عن   ، جبير بن  حكيم  عن  سفيان، 

قال  قــال:  اهلل،  عبد  عن  أبيه،  عن  يزيد،  بن  الرحمن 

َيْوَم  ُيْغِنيِه، َجاَءْت  ُه َما 
َ
َول  

َ
ل

َ
رسول اهلل �: »َمْن َسأ

 
َ

وا: َيا َرُسول
ُ
ُكُدوًشا ِفي َوْجِهِه »، َقال ْو 

َ
ِقَياَمِة ُخُدوًشا، أ

ْ
ال

ِحَساُبَها  ْو 
َ
أ ِدْرَهــًمــا،  َخْمُسوَن   «  :

َ
َقــال ِغَناُه؟  َوَمــا   اهلِل، 

َهِب«)5(.
َّ

ِمَن الذ

يعلى)8(،  ــو  وأب والــبــزار)٧(،  يــه)6(،  زنــجــو ابــن  ورواه 

ي)١0(، وشــــعــــبــــة)١١(،  والـــــبـــــغـــــوي)٩(، والــــــطــــــحــــــاو

والدارقطني)١٢(.

ي: 3/ 3٤6. يخ ابن معين برواية الدور )٤( تار
)5( مسند أحمد: ١٩5/6، رقم )36٧5(. 

)6( األموال: ١١١8/3، رقم )٢0٧٢(. 
: ٢٩٤/5، رقم )١٩١3(.  )٧( مسند البزار

)8( مسند أبي يعلى: ١38/٩، رقم )5٢١٧(. 
)٩( جزء البغوي: ٤8، رقم )١8(. 

معاني  شــرح  )٤88(؛  رقــم   ،٤٢8/١  : اآلثــار مشكل  شــرح   )١0(
: ٢0/٢، رقم )30٢٤(، 3٧٢/٤، رقم )٧360(.     اآلثار

)١١( حديث شعبة: 80.
 ،)٢00٤(  )٢003(  )٢00٢( رقم   ،٢8/3 الدارقطني:  سنن   )١٢(

٢٩/3، رقم )٢00٤(. 
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ورواه أحمد من طريق آخر عن ابن مسعود )رضي 

الحجاج،  عن  بــاب،  بن  نصر  حدثنا  قــال:  عنه(  اهلل 

عن إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهلل، قال: قال رسول 

، َجاَءْت  ًة، َوُهَو َعْنَها َغِنّيٌ
َ
ل

َ
 َمْسأ

َ
ل

َ
اهلل �: »َمْن َسأ

َدَقُة ِلَمْن   الّصَ
ُ

 َتِحّل
َ

ُكُدوًحا ِفي َوْجِهِه، َوال ِقَياَمِة 
ْ
َيْوَم ال

ورواه  َهب«)١(. 
َّ

الذ ِمَن  ِعَوُضَها  ْو 
َ
أ ِدْرَهًما،  َخْمُسوَن  ُه 

َ
ل

الطبراني)٢(.

ي الحديث موقوفًا على علي )رضي اهلل عنه(:  ورو

رواه ابن أبي شيبة)3(، وابن زنجويه )٤(، والدارقطي)5(.

وموقوفًا على ابن مسعود )رضي اهلل عنه(، رواه: ابن 

زنجويه )6(، والدارقطني)٧(. 

غريب الحديث:

خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه. خدشه يخدشه 

خدشا. والخدوش جمعه)8(.

الَكْدُش: »الَخدُش. يقال: َكَدَشُه، إذا خدشه«)٩(.

رواة الحديث:

رواة الطريق األول:

الرواسي،  مليح  بن  الجراح  بن  وكيع  هو  وكيع:   -1

بن  وهشام  األعمش،  من  سمع:  الكوفي  سفيان،  أبو 

)١( مسند أحمد: ٤3٩/٧، رقم )٤٤٤0(. 
: ١٢٩/١0، رقم )١0١٩٩(  )٢( المعجم الكبير

)3( مصنف ابن أبي شيبة: ٤03/٢، رقم )١0٤3١(. 
)٤( األموال: ١٢0٢/3، رقم )٢٢68(. 

)5( سنن الدارقطني: 30/3، رقم )٢005(. 
)6( األموال: ١٢0١/3، رقم )٢٢6٧(. 

)٧( سنن الدارقطني: 30/3، رقم )٢005(. 
.١٤/٢ : )8( النهاية في غريب الحديث واألثر

)٩( الصحاح: مادة )كدش( 3/١0١٧.

وهو  المبارك  ابن  وعنه:  وغيرهم.  جريج،  وابن  عــروة، 

يحيى بن آدم،  كبر منه، وعبد الرحمن بن مهدي، و أ

وغــيــرهــم. مــحــدث الــعــراق فــي عــصــره، حــافــظ ثبت 

من  عابد  حافظ  ثقة   ، القدر كبير  عابد  فقيه،  حجة، 

ـــ(.  )١٩٧ه وقيل:  ـــ(،  )ت١٩6هـ التاسعة  الطبقة  كبار 

أخرج له الستة)١0(.

مــســروق،  بــن  سعيد  بــن  سفيان  هــو  ســفــيــان:   -2 

ثــور بن عبد مناة، من  بني  ي، من  الــثــور اهلل  أبــو عبد 

والتقوى  الدين  زمانه في علوم  أهل  كان سيد   ، مضر

ى عنه:  رو الحديث.  المؤمنين في  بأمير  حتى لقب 

عابد  فقيه  حافظ  ثقة  وغيرهما،  عيينة  وابــن  شعبة 

إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس 

)ت١6١هـ(. أخرج له الستة)١١(.

ثقيف  مولى  وقيل:  جبير: األســدي،  بن  حكيم   -٣

وعبد  وعــلــقــمــة،  جحيفة  أبـــي  عـــن:  ى  رو الــكــوفــي. 

شعبة،  وعنه:  وجماعة.  الحسين،  بن  وعلي   ، خير

وآخــرون.  وشريك،  إسرائيل،  و وزائـــدة،  والسفيانان، 

أخرج  الخامسة.  الطبقة  من  بالتشيع.  رمي   ضعيف 

له األربعة)١٢(.

العلماء:  مولد  يخ  تار 365/6؛  الكبرى:  الطبقات   : ينظر  )١0(
ي: ٧6٧/٢؛ رجال صحيح  ٤0٤/١؛ رجال صحيح البخار
يخ بغداد: 6٤٧/١5؛ الكاشف: 350/٢؛  مسلم: 30٩/٢؛ تار

تقريب التهذيب: 58١.
التهذيب:  تهذيب  350/6؛  الكبرى:  الطبقات   : ينظر  )١١(

١١١/٤- ١١5؛ تقريب التهذيب: ٢٤٤.
والتعديل:  الــجــرح  3١6/١؛   : الكبير الضعفاء   : ينظر  )١٢(
٢0١/3؛ المجروحين: ٢٤6/١؛ الكامل في ضعفاء الرجال: 
٢30/١؛  ي:  ــوز ــج ال ــن  الب والــمــتــروكــون  الضعفاء  505/٢؛ 
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قيس  بــن  يــزيــد:  بــن  الــرحــمــن  عبد  بــن  محمد   -4

وعم  األسود،  وعمه  أبيه،  عن:  ى  رو الكوفي.  النخعي 

الفقيمي،  عمرو  بن  الحسن  عنه:  ى  رو علقمة.  أبيه 

 . كابر ، واألعمش، واأل وزبيد اليامي، والحكم، ومنصور

ثقة. من الطبقة السادسة. أخرج له األربعة)١(.

5- أبوه: هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، 

ى عن: عمه علقمة وعثمان وابن  أبو بكر الكوفي، رو

مسعود، وعنه: منصور واألعمش وأبو إسحاق، ثقة من 

كبار الطبقة الثالثة، )ت83ه(. أخرج له الستة)٢(.

6- عبد اهَّلل: صحابي جليل )رضي اهلل عنه(. 

رواة الطريق الثاني:

ي. سمع:  الـــمـــروز ــو ســهــل  أبـ ــــاب:  ــن ب  1- نــصــر ب

إسماعيل بن أبي خالد، وداود  أبا إسحاق السبيعي، و

وأحمد بن  المديني،  ابــن  علي  وعنه:  هند.  أبــي  بن 

السلمي،  يزيد  بن  ومحمد  رافع،  بن  ومحمد  حنبل، 

. قال أحمد: إنما أنكر  وعلي بن سلمة، وأهل نيسابور

وما  الصائغ،  إبراهيم  عن  حــدث  حين  عليه  الناس 

ورمــوه  تضعيفه،  على  األقـــوال  وغالب  بــأس،  به  كــان 

بالكذب )ت١٩3هـ()3(. 

الكاشف: 3٤٧/١؛ المغني في الضعفاء: 335/١؛ ديوان 
٢٤٢؛  الضعفاء:  فــي  الــكــامــل  مختصر  ٢١٤؛  الضعفاء: 

تقريب التهذيب: ١٧6.
تقريب  ١٩٤/٢؛  الكاشف:  ١١65/٢؛  اإلسام:  يخ  تار  : ينظر  )١(

التهذيب: ٤٩3.
تهذيب  ١١١/5؛  الثقات:  ١١٤/١؛  واألسماء:  الكنى   : ينظر  )٢(
تهذيب  كــمــال  إ 6٤٩/١؛  الــكــاشــف:  530/١6؛  الــكــمــال: 

الكمال: ٢5٤/8؛ تقريب التهذيب: 353.
األوســط:  يخ  التار 30١/3؛  الرجال:  ومعرفة  العلل   : ينظر  )3(

2-الحجاج: هو حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة 

عنه:  ى  رو القاضي.  الكوفي  النخعي  شراحيل  بن 

ى عنه:  ي، وشعبة، وابن أبي نجيح، وغيرهم. رو الثور

الفقهاء  أحد  وغيرهم.  والحمادان،  وهشيم،  شعبة، 

كثير الخطأ والتدليس. من الطبقة السابعة،  صدوق 

ي في األدب  واخرج له مسلم في صحيحه، والبخار

المفرد، واألربعة )ت١٤5هـ()٤(.

ــد بـــن قــيــس،  ي ــز ــم بـــن ي ــي ــراه  ٣- إبـــراهـــيـــم: هـــو إب

كابر التابعين صاحًا وفقها  أبو عمران النخعي، من أ

وعلقمة،  األســود  خاله  عن:  ى  رو للحديث.  وحفظا 

الحكم  عنه:  ى  ورو عنهما(،  اهلل  )رضي  عائشة  ورأى 

 ، والخير ــورع  الـ فــي  عجبا  وكـــان  واألعــمــش  ومنصور 

متوقيا للشهرة، رأسا في العلم، ثقة إال أنه يرسل كثيرًا، 

من الطبقة الخامسة توفي مختفيا من الحجاج سنة 

)٩5هـ( وهو ابن خمسين أو نحوها. أخرج له الستة )5(.

النخعي  أبو عمرو  4- األسود: هو األسود بن يزيد، 

 ، بكر أبــي  عن  حــدث  الرحمن،  عبد  أبــو  أو  الكوفي، 

ى  ورو وجماعة.  عنهم(،  اهلل  )رضي  وعثمان،   ، وعمر

يزيد  بن  إبراهيم  أخته  وابــن  النخعي  إبراهيم  عنه: 

: ١33؛  : ١05/8؛ الضعفاء الصغير يخ الكبير ٢6٤/٢؛ التار
يخ اإلسام: ١٢٢٢/٤. أحوال الرجال: 335؛ تار

: الكنى واألسماء: ١١١/١؛ الجرح والتعديل: ١٤5/3؛  )٤( ينظر
كمال تهذيب  تهذيب الكمال: ٤٢0/5؛ الكاشف: 3١١/١؛ إ
بهجة  ١58٢؛  الــتــهــذيــب:  تــقــريــب  386/3؛  الــكــمــال: 

المحافل: ١6٤/٢. 
٢٢٧/١؛  الــكــاشــف:  ٢33/٢؛  الــكــمــال:  تهذيب   : ينظر  )5(

كمال تهذيب الكمال: 3١3/١؛ تقريب التهذيب: ٩5. إ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحاديث التي حكم عليها ابن معين بالنكارة  

النخعي وابنه عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه، 

من الطبقة الثانية )ت٧5ه(، وقيل: قبل ذلك. أخرج 

له الستة)١(.

5- عبد اهَّلل: بن مسعود )رضي اهلل عنه(. 

الحكم على الحديث:

سند الطريق األول فيه حكيم بن جبير ضعيف، 

وقد ضعفه البزار بقوله: » وحكيم بن جبير هذا رجل 

من أهل الكوفة ضعيف الحديث«)٢(.

متروك،  بــاب  بن  نصر  فيه  الثاني  الطريق  وسند 

والحمل   « الهادي:  عبد  ابن  قال  ضعيف،  الحجاج 

مشهوٌر  ــه 
َ
فــإّن بــاب،  بن  نصر  على  الحديث  هــذا  في 

عف«)3(.
َ

بالّض

وقال الدراقطني: »حكيم بن جبير متروك«)٤(.

وذكر ابن حجر رواية أخرى مرسلة من طريق سعد 

َدَقُة  الّصَ  
ُ

َتِحّل  
َ

»ال بلفظ:  مبعد  عنه( بن  اهلل  )رضــي 

الذهب«  ِمَن  ِعَوَضَها  ْو 
َ
أ ِدْرَهًما  َخْمِسيَن  َيْمِلُك  ِلَمْن 

منه  والوقف  الرفع  في  الحاصل  »واالخــتــاف  وقــال: 

بسبب اضطرابه«)5(.

يــلــعــي: » ضــعــف الــحــديــث الــنــســائــي  ــال الــز ــ وق

غيره  عن  الرواية  سفيان  من  طلبوا  ولــذا  والخطابي، 

فحدثهم عن زبيد، فصار الحديث بهذا الطريق قويًا 

 : ي: 8٤/١؛ معرفة القراء الكبار : رجال صحيح البخار )١( ينظر
١٤68/٤؛ تقريب التهذيب: ١١١. 

.٢٩5 /5 : )٢( مسند البزار
)3( تنقيح التحقيق: 3/١6٤.

)٤( سنن الدارقطني: 30/3.
)5( المطالب العالية: 6١0/5، رقم )٩3٩(. 

واهلل أعلم«)6(. 

بمجموع  الحسن  مرتبة  ــى  إل يرتقي  فالحديث 

عدد  قول  من  ي  رو فقد  صحيح  أصل  له  وأن  طرقه، 

من الصحابة )رضي اهلل عنهم(.

الخالصة:

ــى مــرتــبــة  ــ ــقــي بــمــجــمــوع طـــرقـــه إل  الــحــديــث يــرت

الحسن لغيره.

الحديث الرابع:

ــد  ــول: ُمــَحــّمَ ــُق َي ي: » َســِمــعــت يحيى  ــال الــــدور ق

حسن: 
ْ
ال َعن  ِهَشام،  َعن  ي  يــرو عقيِلّي، 

ْ
ال ــْرَوان  َم بن 

ْيضا 
َ
أ ا 

َ
َفَهذ ليحيى:  َفقيل  م، 

َ
ا الّسَ الصرم  من  ُيجزئ 

ــُه 
َ
ّن
َ
ــأ ــَك ــحــســن، َف

ْ
ــوُنــس َعــن ال ، مثل َحــِديــث ُي  ُمــنــكــر

استضعفهما َجِميًعا«)٧(.

تخريج الحديث:

بن  محمد  حدثنا  قــال:  الفسوي،  رواه  الحديث 

محمد  حدثنا  قــال:  لمسلم،  جــاٍر  الخزاعي،  سعيد 

ِمَن  »ُيْجزُِئ  بن مروان، عن هشام، عن الحسن، قال: 

َاُم«)8(. ْرِم الّسَ الّصَ

بن  محمد  بن  أحمد  حدثنا  قال:«  العقيلي  ورواه 

عاصم وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل، قال: قاال: حدثنا 

بن  زهير  حدثنا  قال:  المقدمي،  بكر  أبي  بن  محمد 

إسحاق السلولي، عن يونس عن الحسن«... به)٩(. 

)6( تخريج أحاديث الكشاف: ٢/586.
ي: ٤/٢00. يخ ابن معين برواية الدور )٧( تار

)8( مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي: ٤6، رقم )١٧(. 
.٩١/٢ : )٩( الضعفاء الكبير
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. خالد خشان مجول

غريب الحديث:

الصرم: الهجران)١(.

رواة الحديث:

رواة الطريق األول:

١ - محمد بن سعيد الخزاعي: هو محمد بن سعيد 

كان جار مسلم  يه.  الوليد الخزاعي البصري مردو بن 

بــن يحيى، ودرســت  ى عــن: هــمــام  إبــراهــيــم. رو بــن 

زرعة،  أبو  وعنه:  وجماعة.  الربيع،  بن  ياد  وز ياد،  ز بن 

البوشنجي،  إبراهيم  بن  ومحمد  الكرماني،  وحــرب 

 وآخـــــرون. ثــقــة. مــن الــطــبــقــة الــعــاشــرة )ت٢30هــــــ(. 

ي )٢(. أخرج له البخار

يقال:  و العقيلي  بكر  ــو  أب مـــروان:  بــن  محمد   -  2

ــه عن  الــعــجــلــي. شــيــخ بــصــري يــعــرف بــالــعــجــلــي. ل

هند،  أبــي  بن  داود  وعــن:  صــح،  إن  المقبري  سعيد 

وعنه:  حسان.  بن  وهشام  ئي،  الما قيس  بن  وعمرو 

بن  ونصر  والــفــاس،  الــدورقــي،  ابنا  وأحمد  يعقوب، 

أوهام.  له  صدوق  وطائفة.  معين،  بن  يحيى  و علي، 

توفي قبل سنة )٢00هـــ(. أخرج له  الثامنة  الطبقة   من 

ابن ماجه )3(.

٣ - هشام: هو هشام بن حسان األزدي القردوسي 

ى عن: عكرمة،  البصري. رو أبو عبد اهلل  الدستوائي، 

السفيانان،  وعنه:  وجماعة،  والحسن،  سيرين،  وابن 

)١( لسان العرب: مادة )صرم( 33٤/١٢.
يخ اإلسام: 6٧3/5؛ الكاشف: ١٧5/٢؛ تقريب  : تار )٢( ينظر

التهذيب: ٤80.
تقريب  الكاشف: ٢١5/٢؛  ١٢00/٤؛  اإلسام:  يخ  تار  : ينظر  )3(

التهذيب: 506.

. ثقة من أثبت الناس في ابن  كثير والحمادانوغيرهم 

سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ ألنه قيل: 

كان يرسل عنهما، من الطبقة السادسة )ت١٤8هـ(، 

أخرج له الستة)٤(.

الحسن  أبــي  بــن  الحسن  اإلمـــام  هــو  الحسن:   -  4

زمانه  في  التابعين  سيد  البصري،  سعيد  أبو   ، يسار

 ، بالبصرة. سمع عثمان وهو يخطب، وشهد يوم الدار

حصين،  بن  عمران  عن:  ى  ورو وعليا،  طلحة  ورأى 

والمغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن سمرة، وغيرهم. 

يحصون.  ال  وأمم  ويونس،  وثابت،  أيــوب،  عنه:  ى  رو

الثالثة  الطبقة  أهل  رأس  وهو  ناسك  عابد  فقيه  ثقة 

)ت١١0هـ(. أخرج له الستة)5(.

رواة الطريق الثاني:

ى  ي. رو ــراز ــ ال بــن عــاصــم:  بــن محمد  1أ - أحــمــد 

راهويه،  بن  إسحاق  و خالد،  بن  وهدبة  قتيبة،  عن: 

وطبقتهم. وعنه: عبد الرحمن بن أبي حاتم، وعلي بن 

وكان  وآخـــرون.  إسحاق،  بن  وعمر  القطان،  إبراهيم 

أحد الحفاظ المصنفين )ت٢8٩هـ(، وقال أبو حاتم: 

»اإلمــام،  الذهبي:  وقــال  ــدوق«،  ص وهــو  »كتبت عنه 

الحافظ، المصنف، الثقة«)6(.

566/٧؛  الــثــقــات:  5٤/٩؛  والــتــعــديــل:  الــجــرح   : يــنــظــر  )٤(
تقريب  336/٢؛  الكاشف:  ١8١/30؛  الكمال:   تهذيب 

التهذيب: 5٧٢.
: حلية األولياء: ١3٢/٢؛ تهذيب التهذيب: ٢63/٢؛  )5( ينظر

تقريب التهذيب: ١60.
مــديــنــة  ــخ  يـ ــار تـ ٧5/٢؛  والـــتـــعـــديـــل:  ــرح  ــجـ الـ  : ــنــظــر ي  )6(
أعــام  سير  ٤٤٩/6؛  اإلســــام:  يــخ  تــار 3٧8/5؛   دمــشــق: 
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الشيباني  حنبل:  بــن  أحمد  بــن  اهَّلل  عبد   -1 ب- 

بالمسند وغيره، وحدث  أبيه  البغدادي. حدث عن 

على  يزيدون  وجماعة  القاضي  كامل  بن  أحمد  عن 

األربعمائة حدث عنه أقرانه ومن هو أقدم سماعًا منه 

بضع  وله  )ت٢٩0هــــ(  عشرة،  الثانية  الطبقة  من  ثقة 

وسبعون سنة. أخرج له النسائي)١(.

2- محمد بن أبي بكر المقدمي: هو محمد بن أبي 

بكر بن علي بن عطاء بن مقدم، أبو عبد اهلل المقدمي 

ى عن: عمه عمر بن علي،  الثقفي، موالهم البصري. رو

يد، وخلق. وعنه: إسماعيل  وأبي عوانة، وحماد بن ز

القاضي، ويوسف القاضي، وأبو بكر بن أبي عاصم، 

وآخرون. ثقة من الطبقة العاشرة )ت٢3٤ه(. أخرج له 

ي، ومسلم والنسائي)٢(. البخار

٣- زهير بن إسحاق السلولي: أبو إسحاق البصري 

أبي  بن  وداود  عبيد،  بن  يونس  عن:  ى  رو السبيعي. 

أبي  بن  ى عنه: معتمر بن سليمان ومحمد  رو هند. 

أبو  بكر المقدمي. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال 

أبي  بن  محمد  عن  ي  البخار ونقل  شيخ  هو  حاتم: 

كان ثقة ، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن  بكر قوله: 

حديثًا  عليه  أنكر  إنما  و به،  بأس  ال  أنه  أرجــو  عــدي: 

النباء: ١3/3٧5.
١٢/١١؛  بــغــداد:  يــخ  تــار ٧/5؛  والــتــعــديــل:  الــجــرح   : ينظر  )١(
5١6/١3؛  النباء:  أعام  سير  ٢85/١٤؛  الكمال:  تهذيب 

الكاشف: 538/١؛ تقريب التهذيب:٢٩5.
تقريب  ١60/٢؛  الكاشف:  ٩١١/5؛  اإلســام:  يخ  تار  : ينظر  )٢(

التهذيب: ٤٧0.

مقطوعًا، وأما مسنده فمستقيم )3(. 

4 - يونس: هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي، 

سيرين  وابــن  الحسن  عــن:  ى  رو البصري.  عبيد  أبــو 

ي  والــثــور شعبة  عنه:  ى  ورو ونــافــع.  البناني  وثــابــت 

والحمادان وغيرهم. ثقة ثبت فاضل ورع، من الطبقة 

الخامسة )ت١3٩ه(. أخرج له الستة)٤(.

5 - الحسن: ثقة سبقت ترجمته.

الحكم على الحديث:

عن  روايــتــه  فــي  لــه  هشام  فيه  األول  السند  رجــال 

 ، زهير الــثــانــي:  الــطــريــق  سند  وفــي  ــام.  ــ أوه الحسن 

اختلف في توثيقه، وقد ضعف. 

فالخبر يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره.

ى ابن الجنيد عن ابن معين قال: »سئل يحيى  ور

شيخ  فقال:  السلولي،  زهير  عن  أسمع  وأنا  معين  بن 

بصري، ليس بشيء. قلت ليحيى: من يحدث عنه؟ 

عن  ي  يرو سليمان  بن  معتمر  سمعت  يحيى:  فقال 

الحسن  عن  يونس،  عن  سلول،  بني  من  شيخ  زهير 

قال: )يجزئ من الصرم السام( ، وليس يحدث بهذا 

يحيى:  قال  ثقة،  الشيخ  هذا  وليس  ثقة،  يونس  عن 

قال  ثم  الحسن،  عن  يونس  عن  يدلسه  هشيم  وكــان 

يخ  التار ١٩٩/٤؛  ي:  الــدور برواية  معين  ابن  يخ  تار  : ينظر  )3(
الضعفاء  5٩0/3؛  والتعديل:  الجرح  ٤٢8/3؛   : الكبير
: ٢٢8/٢؛ الكامل  والمتروكون للنسائي: ٤3؛ قبول األخبار
في  يقع  لــم  ممن  الثقات  ١8٩/٤؛  الــرجــال:  ضعفاء  فــي 

الكتب الستة: 33٧/٤.
: تذكرة الحفاظ: ١٤5/١؛ تهذيب التهذيب: ٤٤٢/١١؛  )٤( ينظر

تقريب التهذيب: 6١3؛ طبقات الحفاظ: 6٢.
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يحيى: كان هشيم يأخذ الحديث من السحاب«)١(.

ياحظ هنا ما يأتي: 

وعلى  توثيقه،  فــي  اختلف  زهير  إن  األول:  األمــر 

عنه  الحديث  ى  رو فالذي  حديثه،  بضعف  القول 

إنما رواه المقدمي وهو ثقة من رجال  ليس هشيم، و

الصحيحين. 

، فيرتقي  ي من طريق آخر األمر الثاني: إن الخبر رو

إلى مرتبة الحسن لغيره.

ي من قول الحسن، وهو  األمر الثالث: إن الخبر رو

فضائل  مــن  هــو  بــل  مــرســًال،  وال  مرفوعًا  حديثًا  ليس 

األعمال، التي يقبل فيها الحديث الضعيف.

أنه  أحــمــد  الــبــر عــن  ابــن عبد  نقل  الــرابــع:  األمــر 

كامه  من  ذلــك  يه  يجز هل  عليه  سلم  »إذا  سئل: 

قبل  عليه  كان  ما  إلى  ذلك  في  ينظر  فقال:  إيــاه؟ 

واإلقبال  مكالمته  منه  علم  قد  كان  فإن  يهجره؛  أن 

معه  ليس  ســام  إال  الهجرة  من  يخرجه  فا  عليه، 

ي هذا المعنى عن مالك،  ، وقد رو إعراض وال إدبار

قيل لمالك: الرجل يهجر أخاه، ثم يبدو له فيسلم 

عليه من غير أن يكلمه، فقال: إن لم يكن مؤذيًا له 

كان  يسقط ما  لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه و

إياه«)٢(. من هجرانه 

واستدل ابن عبد البر بأن السام يزيل الشحناء، 

»اَل  وســلــم(:  عليه  اهلل  )صلى  بقوله  الجفاء،  ويــبــدد 

وا  َتَحاّبُ ى  َحّتَ ُتْؤِمُنوا  َواَل  ُتْؤِمُنوا،  ى  َحّتَ َة  َجّنَ
ْ
ال وَن 

ُ
َتْدُخل

)١( سؤاالت ابن الجنيد: 3٤3.
)٢( التمهيد: 6/١٢٧- ١٢8.

ْفُشوا 
َ
أ  : َتَحاَبْبُتْم  ُتُموُه 

ْ
َفَعل ِإَذا  َشْيٍء  ى 

َ
َعل ُكْم 

ُّ
ُدل

َ
أ َواَل 

َ
أ  ،

َاَم َبْيَنُكْم«)3(.  الّسَ

»وفــي ذلــك دليل على فضل   : البر ابــن عبد  قــال 

يث الود«)٤(. السام لما فيه من رفع التباغض وتور

الخالصة:

الخبر ليس منكرًا، بل هو حسن بمجموع طرقه.

الحديث الخامس:

د  ي: »َسِمعت يحيى، َيُقول: َوذكر ُمَحّمَ قال الدور

حدث   :
َ

َفَقال جرجرايا)6(،  ينزل  ــِذي 
َّ
ال باح)5(  الّصَ بن 

، َعن َعلّي بن َثابت، َعن ِإْسَراِئيل، َعن  ِبَحِديث ُمنكر

 َرُسول 
َ

: َقال
َ

، َقال ابن أبي ليلى، َعن َناِفع، َعن ابن عمر

نصيب  م 
َ

ْســـا ِ
ْ

اإل ِفي  هما 
َ
ل ْيَس 

َ
ل »صنفان   :� اهلل 

ية«، َولم أر يحيى ذكره ِبسوء«)٧(. المرجئة والقدر

أنه ال يدخل  ، باب بيان  كتاب اإليمان   : )3( صحيح مسلم 
 ، اإليمان  من  المؤمنين  محبة  وأن   ، المؤمنون  إال  الجنة 
وأن إفشاء السام سبب لحصولها ، ٧٤/١ ، رقم ) 5٤ ( من 

حديث أبي هريرة )رضي اهلل عنه(. 
)٤( التمهيد: ١٢8/6.

)5( محمد بن الصباح بن سفيان بن أبي سفيان الجرجرائي 
، وهو شيخ أبي داود وابن ماجه، صدوق  أبو جعفر التاجر
الكمال:  تهذيب   : ينظر )ت٢٤0ه(.  العاشرة  الطبقة  من 

3١٤/٢5؛ تقريب التهذيب: ٤8٤.
النهروان األسفل بين واسط وبغداد  )6( جرجرايا: من أعمال 
أنها  يعتقد  و خربت،  مدينة  وكانت  الشرقي،  الجانب  من 
تقع اليوم في موضع صدر الشاعورة شمال قرية الدبوني او 
الخلفاء وهي احدى النواحي التابعة لقضاء العزيزية في 
: معجم البلدان: ٢/ ١٢3؛  محافظة واسط في العراق. ينظر

يخية: ١/١35. معجم المدن التار
ي: ٤/385. يخ ابن معين برواية الدور )٧( تار
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تخريج الحديث: 

قـــال: »حــدثــنــا محمد  ــدي  ــن ع اب الــحــديــث رواه 

الضبعي،  محمد  وأحــمــد بــن  نــعــيــم،  ــن  ب عــلــي  ــن  ب

ثابت  بن  علي  حدثنا  عرفة،  بن  الحسن  حدثنا  قاال: 

ي، عــن إسماعيل بــن أبــي إســحــاق، عــن ابن  الــجــزر

رسول  قال  قــال:   ، عمر ابن  عن  نافع،  عن  ليلى،  أبي 

نصيب  م 
َ

ْســـا ِ
ْ

اإل ِفي  هما 
َ
ل ْيَس 

َ
ل »صنفان   :� اهلل 

ية«)١(. المرجئة والقدر

على  مــوقــوفــًا  ســـام،  بــن  الــقــاســم  عبيد  ــو  أب ورواه 

بن  علي  حدثنا  قــال:  عنهما(،  اهلل  )رضــي  عمر  ابــن 

ي، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن  ثابت الجزر

نصيب  م 
َ

ــا ْس ِ
ْ

اإل ِفي  هما 
َ
ل ْيَس 

َ
ل »صنفان  قال:   ،  عمر

ية«)٢(. المرجئة والقدر

رواة الحديث:

من  على  أقــف  لم  نعيم:  بن  علي  بن  محمد   - أ   1

مرات، فذكره خمس  ثماني  ابن عدي، ذكره  إال  ذكره 

ومرة  البلدي،  نعيم  بن  علي  بن  محمد  باسم  مــرات 

با  ومرتين  البكري،  نعيم  علي بن  بن  محمد  باسم 

كر مرة واحدة)3(. لقب، وذكره ابن عسا

بن  أحمد  هو  الضبعي:  محمد  بن  أحمد   - ب   1

ى  رو األحـــول.  الضبعي  جعفر  أبــو   ، نصر بن  محمد 

عن: محمد بن أبي معشر المدني، ومحمد بن موسى 

)١( الكامل في ضعفاء الرجال: ١/٤٧0.
)٢( اإليمان: 33، رقم )٢٢(. 

: الكامل في ضعفاء الرجال: ١/٤٧0، 83/5، 6/١8٤،  )3( ينظر
دمشق:  مدينة  يــخ  تــار ٢٩٤؛   ،٤8/8  ،٢0٤  ،١٩١/٧  ،5٤١

.١٩3/30

الحرشي. وعنه: أبو بكر الشافعي، وعبد اهلل بن موسى 

الهاشمي، وابن عدي. صدوق )ت3١١هـ( )٤(.

2 - الحسن بن عرفة: هو الحسن بن عرفة بن يزيد، 

بن  هشيم  مــن:  سمع  الــبــغــدادي،  العبدي  علي  أبــو 

إبراهيم بن أبي يحيى،  إسماعيل بن عياش، و ، و بشير

وغيرهم. وحدث عنه: الترمذي، وابن ماجه، وابن أبي 

حاتم:  ابن  قال  ثقة؛  معين:  ابن  قال  وغيرهم.  الدنيا، 

صدوق؛ صدوق من الطبقة العاشرة )ت٢5٧هـ( وقد 

جاز المائة. أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه)5(.

الهاشمي  أحمد  أبو  الجزري:  ثابت  بن  علي   -  ٣

بــرقــان،  بــن  ــن: جعفر  ى ع بــغــداد. رو نــزيــل  مــوالهــم، 

أحمد  وعنه:  وطائفة،  عــون،  وابــن   ، مسمار بن  وبكير 

الربيع،  بن حنبل، وأبو عبيد، وابن عرفة، وحميد بن 

ثقة  أحــمــد:  وقــال  ي.  ــمــروز ال الحسن  بــن  والحسين 

يضحك  روحًا  الناس  أخف  من  وكان  قال:  صدوق، 

يجيء  اإلنسان، يحدث ببعض الحديث ثم يقطعه، و

ضعيف.  األزدي:  وقــال  ثقة.  معين:  ابن  وقــال   . بآخر

: صدوق ربما أخطأ وقد ضعفه األزدي  قال ابن حجر

با حجة. من الطبقة التاسعة. توفي قبل سنة )١٩0هـ( 

أخرج له أبو داود والترمذي)6(. 

5٤0/٩؛  اإلســـام:  يــخ  تــار ٢٩٢/6؛  بــغــداد:  يــخ  تــار  : ينظر  )٤(
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: ٢/80.

٢0١/6؛  الكمال:  تهذيب  3٩8/8؛  بغداد:  يخ  تار  : ينظر  )5(
تهذيب التهذيب: ٢٩3/٢؛ تقريب التهذيب: ١6٢.

تقريب  36/٢؛  الكاشف:  ٩٢6/٤؛  اإلسام:  يخ  تار  : ينظر  )6(
التهذيب:.
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بن  إسماعيل  هو  إسحاق:  أبي  بن  إسماعيل   -  4

ئي  خليفة العبسي، أبو إسرائيل بن أبي إسحاق الما

الحكم  عن:  ى  رو  ، العزيز عبد  اسمه  وقيل:  الكوفي 

وأسيد  نعيم  أبو  وعنه:  وغيرهم.  مصرف  بن  وطلحة 

صدوق   : حجر ابن  وقال  بثقة.  ليس  وعدة،  الجمال 

سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع من الطبقة 

كثر من ثمانين سنة. أخرج  السابعة )ت١6٩هـ( وله أ

له الترمذي وابن ماجه)١(.

5 - ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن 

ي الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن،  أبي ليلى األنصار

زمانه.  في  ومقرئها  وعالمها  وفقيهها  الكوفة  قاضي 

والحكم،  ربــاح،  أبــي  بن  وعطاء  الشعبي،  عــن:  ى  رو

ولم  وغيرهم  مــرة،  بن  وعمرو  العوفي،  وعطية  ونافع، 

ى عنه: شعبة، والسفيانان،  يدرك السماع من أبيه. رو

محمد،  بن  عمران  وابنه  والخريبي،  ووكيع،  وزائــدة، 

الزيات،  حمزة  عليه  وقرأ  سواهم،  وغيرهم  نعيم،  وأبو 

وغيره. صدوق سيء الحفظ جدًا، من الطبقة السابعة 

)ت١٤8ه(. أخرج له األربعة)٢(.

6- نافع: تابعي ثقة ثبت، سبقت ترجمته. 

عمر  المؤمنين  أمير  ابــن  صحابي  عمر:  ابــن   -7

)رضي اهلل عنهما(.

الحكم على الحديث:

الحديث فيه إسماعيل ليس بثقة، وابن أبي ليلى 

: الضعفاء والمتروكون للنسائي: ١8؛ تهذيب الكمال:  )١( ينظر
٧٧/3؛ تهذيب التهذيب: ٢٩3/١؛ تقريب التهذيب:١0٧.

يخ اإلسام: ٩6٧/3؛ تقريب  : الكاشف: ١٩3/٢؛ تار )٢( ينظر
التهذيب: ٤٩3.

صدوق سيء الحفظ، فالحديث ضعيف اإلسناد.

رواها عن علي بن ثابت  أبي عبيد، فقد  رواية  أما 

ي، عن ابن أبي ليلى، وهي رواية منقطعة. الجزر

ي الحديث عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما(  ورو

مرفوعًا، رواه الترمذي من طريقين، وقال: »وفي الباب 

حديث  وهذا  خديج  بن  ورافــع   ، عمر وابن   ، عمر عن 

حسن غريب« )3(، وابن ماجه)٤(.

وذكر الهيثمي عدة طرق للحديث، عن واثلة بن 

، وأبي سعيد )رضي اهلل عنهم( جاءت  األسقع، وجابر

جميعها من رواة متروكين)5(.

عــنــه(  اهلل  ــي  ــ )رضـ ــس  ــ أن ــن  عـ ي  رو والـــحـــديـــث 

ِتي  ّمَ
ُ
» ِصْنَفاِن  ِمْن  أ  :� اهلل  رسول  قال  قال:   بلفظ: 

ــَة:  ــّنَ ــَج
ْ
ال ِن 

َ
َيـــْدُخـــا  

َ
َوال ـــَحـــْوَض، 

ْ
ـــّيَ  ال

َ
  َيــــــرَِداِن  َعـــل

َ
  ال

ُمْرِجَئُة«)6(.
ْ
ُة، َوال ّيَ َقَدرِ

ْ
ال

الطبراني في األوسط، ورجاله  الهيثمي: »رواه  قال 

ي  ــال الــصــحــيــح غــيــر هــــارون بــن مــوســى الــفــرو  رجــ

وهو ثقة«)٧(.

به،   بأس  ال  موسى  بن  هــارون  أن  إال  قال  كما  وهو 

كما قال ابن حجر)8(.

ية،  القدر في  جاء  ما  باب   ، القدر أبواب  الترمذي:  سنن   )3(
٤5٤/٤، رقم )٢١٤٩(. 

)٤( سنن ابن ماجه: أبواب السنة، باب في اإليمان، ٤٢/١، رقم 
)6١(، قال الشيخ شعيب: »إسناده ضعيف جدا“. 

: مجمع الزوائد: ٧/٢06-٢0٧. )5( ينظر
)6( المعجم األوسط: ٢8١/٤، رقم )٤٢0٤(.  

)٧( مجمع الزوائد: ٢0٧/٧.  
: تقريب التهذيب: 56٩. )8( ينظر
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إلى  طرقه  بمجموع  يرتقي  فالحديث  هــذا  ومــن 

مرتبة الحسن لغيره.

الخالصة:

ما ذكره ابن معين من إنكاره للحديث بسبب رواية 

محمد بن الصباح، منتفة هنا، فالحديث لم يرو من 

بن  محمد  يذكر  لم  معين  ابن  أن  عن  فضًال  طريقه، 

الصباح بسوء، وقال الخطيب: »ولم يذكر يحيى بن 

بن  ومحمد  بسوء«)١(،  هذا  الصباح  محمد بن  معين 

الصباح من شيوخ أبي داود وابن ماجه.

سبب  تعالى(  اهلل  )رحــمــه  معين  ابــن  يبين  ولــم 

ي من طرق كثيرة بعضها  النكارة في الحديث، وقد رو

حسنة اإلسناد. 

***

يخ بغداد: 3٤5/3. )١( تار

الخاتمة

والــســام على  والــصــاة  الحمد هلل، حــق حــمــده، 

خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد؛

أوًال: النتائج:

ــز أهـــم مــا جـــاء فيه   فــي نــهــايــة هـــذا الــبــحــث أوجـ

بما يأتي:

١. حكم ابن معين على خمسة أحاديث بالنكارة. 

٢. صحة حكمه على حديث واحد منها بالنكارة 

بالنكارة  معين  ابن  عليها  حكم  أحاديث  ثة  ثا وأن 

هي حسنة لغيرها بمجموع طرقها، وأن الحيث الرابع 

فيها  ذم  وقد  بالنكارة  عليه  حكمه  سبب  يتبين  لم 

من ال يستوجب الذم. 

3. لم يبين ابن معين سبب نكارة األحاديث التي 

وصفها بالنكارة، والحكم على الحديث بالنكارة من 

دون تتبع الروايات الحيثية األخرى. 

طريق  مــن  األحــاديــث  بعض  معين  ابــن  أنــكــر   .٤

يت من غير الطرق التي ذكرها.  معين، إال أنها رو

5. أنكر ابن معين حديثًا على أنه من رواية محمد 

بن الصباح إال أنه لم يذكره بسوء. 

ثانًيا: التوصيات:

إن كثيرًا من الدراسات الحديثية تعتمد قول أحد 

وغيرهم  الحديث  نقاد  أو  والتعديل  الجرح  علماء 

دون  من  األحــاديــث  أو  الـــرواة  أحــد  على  الحكم  في 

تتبع أقوالهم األخرى في كتبهم األخرى، إذ ثبت وقوع 
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تناقض في بعض األقوال. 

يبالغ  أو  يتشدد  والتعديل  الجرح  علماء  بعض 

في الطعن ألسباب كثيرة ال عاقة لها بعلم الحديث، 

من  ته  عا على  جرح  كل  يحمل  أن  ينبغي  ال  لذلك 

سيما  وال  التضعيف،  أو  الجرح  سبب  معرفة  دون 

المتقدمين من دون  النقاد يعتمدون قول  أن أغلب 

مراجعة أو تمحيص. 

إن رفـــض بــعــض الــمــحــدثــيــن تــقــويــة الــحــديــث 

ــرى  ــات األخــ ــ ــرواي ــ بــالــمــتــابــعــات بــســبــب ضــعــف ال

ى  تــرو األحــاديــث  كــانــت  إن  سيما  وال  مشكل،  أمــر 

إال انــتــفــت الــفــائــدة من  ــرى مــغــايــرة، و  مــن طـــرق أخـ

متابعة الحديث.  

واهلل ولي التوفيق ... 

***

المصادر والمراجع

محمد  ــو  ــ أب الـــصـــغـــرى،  الــشــرعــيــة  األحـــكـــام   .١ 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسين 

بن سعيد إبراهيم األزدي األندلسي األشبيلي المعروف 

القاهرة،  ابن تيمية،  بابن الخراط )ت58١ه (، مكتبة 

ومكتبة العلم، بجدة، ١٤١3هـ١٩٩3م. 

إبراهيم بن يعقوب  أبو إسحاق  الرجال،  ٢. أحوال 

بن إسحاق السعدي الجوزجاني )ت٢5٩هـ(، تحقيق 

كادمي-  عبد العليم عبد العظيم الَبستوي، حديث أ

يخ.  كستان، با تار فيصل آباد، با

3. األفراد، أبو الحسن علّي بن عمر بن أحمد بن 

البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي 

الدارقطني )ت385هـ(، تعليق جابر عبد اهلل السري، 

، السعودية، ١٤٢٩هـ.  با دار

كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، عاء  ٤. إ

اهلل  عبد  بــن  قليج  بــن  مغلطاي  اهلل  عبد  أبــو  الــديــن 

)ت٧6٢هــ (،  الحنفي  الحكري  المصري  البكجري 

دار  إبراهيم،  أسامة  ومحمد  محمد،  عــادل  تحقيق 

، ١٤٢٢هـ- ٢00١م.  الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الشافعي  يــس  إدر بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  األم،   .5

)ت٢0٤ه (، دار المعرفة، بيروت، ١٤١0ه - ١٩٩0م. 

بن  الملك  عبد  القاسم  أبــو  بشران،  ابــن  أمالي   .6

محمد بن عبد اهلل بن بشران بن محمد بن بشران بن 

مهران البغدادي )ت٤30ه (، ضبط نصه عادل يوسف 

العزازي، دار الوطن، الرياض، ١٤١8ه - ١٩٩٧م. 
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٧. األموال، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن 

عبد اهلل الخراساني المعروف بابن زنجويه )ت٢5١ه (، 

الرياض،  والدراسات،  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 

١٤06ه - ١٩86م. 

8. األنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن 

منصور التميمي السمعاني )ت56٢ه (، تحقيق عبد 

الرحمن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة 

المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١38٢هـ ١٩6٢م. 

ي  الهرو ســام  بــن  القاسم  عبيد  أبــو  اإليــمــان،   .٩

األلباني،  الدين  ناصر  محمد  تحقيق  )ت٢٢٤هـــ (، 

المكتب اإلسامي، بيروت، ط٢، ١٤03هـ- ١٩83م. 

بالتعريف  الوسائل  وأجمل  المحافل  بهجة   .١0

بن  إبراهيم  الدين  برهان  اإلمــداد  أبو  الشمائل،  بــرواة 

)ت١0٤١هــــ (،  المالكي  اللقاني  حسن  بــن  إبــراهــيــم 

تحقيق الدكتور شادي محمد سالم آل نعمان، مركز 

وتحقيق  اإلسامية  والــدراســات  للبحوث  النعمان 

التراث والترجمة، اليمن، ١٤3٢هـ- ٢0١١م. 

كــتــاب األحــكــام،  ــوهــم واإليـــهـــام فــي   ١١. بــيــان ال

أبو الحسن علّي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 

تحقيق  )ت6٢8هــ (،  القطان  ابن  الفاسي،  الحميري 

الرياض،  طيبة،  دار  سعيد،  آيــت  الحسين  الدكتور 

١٤١8ه - ١٩٩٧م. 

يا  زكر أبــو  ي(،  الـــدور )روايـــة  معين  ابــن  يخ  تار  .١٢

ياد بن بسطام بن عبد  يحيى بن معين بن عون بن ز

الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت٢33ه (، تحقيق 

البحث  مــركــز  ســيــف،  نـــور  محمد  أحــمــد  الــدكــتــور 

المكرمة،  مكة  اإلســامــي،  الــتــراث  إحــيــاء  و العلمي 

١3٩٩ه - ١٩٧٩م. 

واألعــام،  المشاهير  ووفيات  اإلســام  يخ  تار  .١3

الذهبي  الدين محمد بن أحمد  أبو عبد اهلل شمس 

دار  بشار عواد معروف،  الدكتور  )ت٧٤8ه (، تحقيق 

الغرب اإلسامي، بيروت، ٢003م. 

يخ األوسط، أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم  ١٤. التار

ي الجعفي )ت٢56ه (، تحقيق  بن إسماعيل البخار

دار  ومكتبة  حلب،  الوعي،  دار  زايد،  إبراهيم  محمود 

التراث، القاهرة، ١3٩٧ه - ١٩٧٧م. 

بن  مــحــمــد  اهلل  ــو عــبــد  أبـ  ، الــكــبــيــر يــخ  ــتــار ال  .١5

ي الجعفي )ت٢56ه (،  إسماعيل بن إبراهيم البخار

للطباعة  الفكر  دار  ي،  الــنــدو هاشم  السيد  تحقيق 

يخ.  ، با تار والنشر

أبو بكر أحمد  السام،  أو مدينة  يخ بغداد  تار  .١6

تحقيق  )ت٤63هـــ (،  البغدادي  الخطيب  علي  بن 

الــدكــتــور بــشــار عـــواد مــعــروف، الــنــاشــر دار الــغــرب 

اإلسامي، بيروت، ١٤٢٢ه ٢00٢م. 

خليفة  عمر  ــو  أب خــيــاط،  خليفة بن  يــخ  تــار  .١٧

البصري  العصفري  الشيباني  خليفة  بن  خياط  بن 

العمري،  ضياء  ــرم  ك أ الدكتور  تحقيق  ــــ (،  )ت٢٤0ه

ــيــروت،  ب الـــرســـالـــة، دمـــشـــق-  الــقــلــم- مــؤســســة   دار 

ط٢، ١3٩٧ه . 

يخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من  ١8. تار

حلها من األماثل، أبو القاسم علّي بن الحسن بن هبة 

تحقيق  )ت5٧١ه (،  كر  عسا بابن  المعروف  الشافعي 

والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الــعــمــري،  غــرامــة  عــمــرو 

يع، بيروت، ١٤١5هـ ١٩٩5م.  والتوز
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بن  محمد  ووفــيــاتــهــم،  العلماء  مــولــد  يــخ  تــار  .١٩ 

بـــر الــربــعــي  عــبــد اهلل بـــن أحــمــد بــن ســلــيــمــان بــن ز

)ت3٩٧ه (، تحقيق الدكتور عبد اهلل أحمد سليمان 

الحمد، دار العاصمة، الرياض، ١٤١0ه . 

البغوي،  أدركــهــم  الذين  الشيوخ  وفــاة  يخ  تار  .٢0 

أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي 

الـــدار  شــمــس،  عــزيــز  محمد  تحقيق  ـــ(،  ــ ــ )ت3١٧ه

السلفية، بومباي - الهند، ١٤0٩هـ- ١٩88م. 

محمد  بـــن  أحــمــد  الــحــســن  ــو  أبـ يــد،  الــتــجــر  .٢١

الدكتور  تحقيق  ــــ (،  )ت٤٢8ه ي  الــقــدور الــبــغــدادي 

محمد،  جمعة  علي  والدكتور  ســراج،  أحمد  محمد 

 ، يع والترجمة، مصر دار السام للطباعة والنشر والتوز

ط٢، ١٤٢٧ه - ٢006م. 

زكريا  أبو  الفقه(،  )لغة  التنبيه  ألفاظ  تحرير   .٢٢

ي )ت6٧6ه (، تحقيق  يحيى بن شرف بن مري النوو

، دار القلم. دمشق، ١٤08ه .  عبد الغني الدقر

تفسير  في  الواقعة  ــار  واآلث األحاديث  تخريج   .٢3

محمد  أبــي  الــديــن  جــمــال  للزمخشري،  الــكــشــاف 

الزيلعي )ت٧6٢هــ (،  عبد اهلل بن يوسف بن محمد 

تحقيق عبد اهلل عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، 

الرياض، ١٤١٤ه . 

ي،  الــنــواو تقريب  فــي شــرح  ي  الـــراو يــب  تــدر  .٢٤ 

)ت٩١١هـــــ(،  السيوطي  بكر  أبــي  بــن  الــرحــمــن  عبد 

الرياض  مكتبة  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  تحقيق 

يخ.  الحديثة، الرياض، با تار

الدين  شمس  اهلل  عبد  أبــو  الحفاظ،  تــذكــرة   .٢5

الكتب  دار  )ت٧٤8هـــ (،  الذهبي  أحمد  بن  محمد 

العلمية، بيروت، ١٤١٩ه - ١٩٩8م. 

الشريف،  الحديث  من  والترهيب  الترغيب   .٢6

ي  المنذر الــقــوي  عبد  بــن  العظيم  عبد  محمد  أبــو 

دار  الــديــن،  شــمــس  إبــراهــيــم  تحقيق  ــ (،  )ت656هـــ

الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧ه . 

ي في  ٢٧. التعديل والتجريح لمن خرج له البخار

خلف بن  بن  سليمان  الوليد  أبو  الصحيح،  الجامع 

أبــي  الــدكــتــور  ــــ (، تحقيق  ــ الــبــاجــي )ت٤٧٤ه ســعــد 

الرياض، يع،  والتوز للنشر  اللواء  دار  حسين،   لبابة 

١٤06هـ ١٩86م. 

علّي  القاسم  أبــو  أخيه،  عن  المسلم  تعزية   .٢8

كر  عسا بابن  المعروف  الشافعي  هبة  بن  الحسن  بن 

مكتبة  السيد.  فتحي  مجدي  تحقيق  )ت5٧١هـــ (، 

الصحابة، جدة، ١٤١١ه - ١٩٩١م. 

البن  المجروحين  على  الدارقطني  تعليقات   .٢٩

حبان، أبو الحسن علّي بن عمر بن أحمد بن مهدي 

بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

الفاروق  العربي،  )ت385هــ (، تحقيق خليل محمد 

اإلسامي،  الكتاب  دار   ، والنشر للطباعة  الحديثة 

القاهرة، ١٤١٤ه - ١٩٩٤م. 

الفضل أحمد بن علّي  أبو  التهذيب،  تقريب   .30

تحقيق  )ت85٢هــ (،  الشافعي  العسقاني  حجر  بن 

يا، ١٤06هـ ١٩86م.  محمد عوامة، دار الرشيد، سور

3١. التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات 

الفداء إسماعيل بن عمر  أبو  والمجاهيل،  والضعفاء 

)ت٧٧٤ه (،  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن 

تحقيق الدكتور شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، 
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مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسامية وتحقيق 

التراث والترجمة، اليمن، ١٤3٢هـ- ٢0١١م. 

أحــاديــث  يــج  تــخــر فــي  الحبير  التلخيص   .3٢

بن  أحمد  الدين  شهاب  الفضل  أبو   ، الكبير الرافعي 

الكتب  دار  )ت85٢هــ (،  العسقاني  حجر  بن  علّي 

العلمية، بيروت، ١٤١٩ه - ١٩8٩م. 

كم  ، أبو عبد اهلل الحا يخ نيسابور 33. تلخيص تار

نعيم  بن  يه  حمدو بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد 

المعروف  ي  النيسابور الطهماني  الضبي  الحكم  بن 

بابن البيع )ت٤05ه (، تلخيص أحمد بن محمد بن 

ي،  النيسابور بالخليفة  المعروف  أحمد  الحسن بن 

طهران،  كريمي-  بهمن  الدكتور  الفارسية  عن  عربه 

يخ.  كتابخانة ابن سينا، طهران، با تار

3٤. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، 

النمري  البر  عبد  بــن  اهلل  عبد  بــن  يوسف  عمر  أبــو 

)ت٤63ه (، تحقيق مصطفى أحمد العلوي، ومحمد 

والشؤون  األوقــاف  عموم  وزارة  البكري،  الكبير  عبد 

اإلسامية، المغرب، ١38٧ه . 

التعليق،  أحــاديــث  فــي  التحقيق  تنقيح   .35

بن  الهادي  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس 

قدامة المقدسي الحنبلي )ت٧٤٤ه (، تحقيق سامي 

أضواء  الخباني،  ناصر  العزيز  وعبد  اهلل  جاد  محمد 

السلف، الرياض، ١٤٢8ه - ٢00٧م. 

محيي  يا  زكر أبو  واللغات،  األسماء  تهذيب   .36

الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين 

العلمية،  الكتب  دار  )ت6٧6هــ (،  ي  النوو حزام  بن 

بيروت، ٢005م. 

3٧. تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علّي 

مطبعة  )ت85٢هـــ (،  الشافعي  العسقاني  حجر  بن 

دائرة المعارف النظامية، الهند، ١3٢6ه . 

ــال،  ــرجـ الـ ــاء  ــمـ أسـ ــي  فـ الـــكـــمـــال  ــهــذيــب  ت  .38 

أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي )ت٧٤٢ه (، 

الرسالة،  الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة  تحقيق 

بيروت، ١٤00ه ١٩80م. 

الستة،  الكتب  فــي  يقع  لــم  ممن  الــثــقــات   .3٩

السودوني  قطلوبغا  بن  قاسم  الفداء  أبــو  الدين   زيــن 

الجمالي الحنفي )ت8٧٩ه (، تحقيق شادي محمد 

سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات 

اإلسامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، 

١٤3٢ه - ٢0١١م. 

٤0. الثقات، أبو حاتم التميمي محمد بن حبان بن 

أحمد البستي )ت35٤ه (، دائرة المعارف العثمانية، 

حيدر آباد، الدكن- الهند، ١3٩3هـ- ١٩٧3م. 

عيسى  أبــو  الترمذي،  سنن   - الكبير الجامع   .٤١

)ت٢٧٩هـــ (،  السلمي  الترمذي  عيسى  بــن  محمد 

إحياء  دار  ــن،  ــري وآخ كــر  شــا محمد  أحــمــد  تحقيق 

التراث العربي، بيروت، ط٢، ١3٩5ه - ١٩٧5م. 

الرحمن  عبد  محمد  أبــو  والتعديل،  الجرح   .٤٢

يس بن المنذر التميمي  بن أبي حاتم محمد بن إدر

ي )ت3٢٧ه (، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  الراز

١٢٧١هـ- ١٩5٢م. 

ْحَمَد بِن 
َ
ُبو َطاِهرٍ الَحَسُن بُن أ

َ
٤3. جزء ابن فيل، أ

موسى  تحقيق  )ت3١١هـ(،  الَباِلِسّيُ  ِفْيٍل  بِن  ِإْبَراِهْيَم 

ط١،  القدس،  مسودي،  مطبعة  البسيط،  إسماعيل 
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١٤٢١هـ - ٢00١م

٤٤. الجزء الخامس من األفراد، أبو حفص عمر بن 

بن  أيوب  بن  محمد  بن  أحمد  بن  عثمان  بن  أحمد 

)ت385ه (،  شاهين  بابن  المعروف  البغدادي  أزداذ 

، الــكــويــت، ــن األثـــيـــر ــ اب ، دار  الـــبـــدر ــدر  ــ ب  تــحــقــيــق 

١٤١5ه - ١٩٩٤م. 

ثون حديثا من حديث أبي  ثة وثا ٤5. جزء فيه ثا

القاسم البغوي، أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد 

البغوي  شاهنشاه  بن  سابور  بن  الَمْرُزبان  بن  العزيز 

يس،  إدر محمد  ياسين  محمد  تحقيق  )ت3١٧هـــ(، 

ي، الدمام- السعودية، ط١، ١٤0٧ه.  مكتبة ابن الجوز

بن  علّي  محمد  البن  العرب،  أنساب  جمهرة   .٤6

لجنة  تحقيق  )ت٤56هــ (،  األندلسي  حزم  بن  أحمد 

١٤03هـــ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  العلماء،  من 

١٩83م. 

الحسين  ــو  أب الــحــجــاج،  بــن  شعبة  حــديــث   .٤٧

ــزاز  ــب مــحــمــد بـــن الــمــظــفــر بـــن مــوســى بــن عــيــســى ال

عثمان  صــالــح  تحقيق  )ت3٧٩هــــــ (،  ــدادي  ــغ ــب ال

اللحام، الدار العثمانية، األردن، ١٤٢٤ه - ٢003م. 

نعيم  أبو  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية   .٤8

ــــ (، دار  ــ بـــن عــبــد اهلل األصــبــهــانــي )ت٤30هـ أحــمــد 

، ١3٩٤ه - ١٩٧٤م.  السعادة، مصر

، سراج الدين أبو حفص  ٩٤. خاصة البدر المنير

عمر بن علّي بن أحمد الشافعي المصري المعروف 

يع،  بابن الملقن )ت80٤ه (، مكتبة الرشد للنشر والتوز

الرياض، ١٤١0ه - ١٩8٩م. 

والــمــتــروكــيــن وخــلــق من  الــضــعــفــاء  ــوان  ــ 50. ديـ

المجهولين وثقات فيهم لين، شمس الدين أبو عبد 

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

ي،  األنــصــار محمد  بــن  حماد  تحقيق  )ت٧٤8هــــ (، 

١38٧هـــ -  ط٢،  مــكــة،  الــحــديــثــة،  النهضة  مكتبة 

١٩6٧م. 

ي- الهداية واإلرشاد في  5١. رجال صحيح البخار

معرفة أهل الثقة والسداد، أبو نصر أحمد بن محمد 

ــــ (،  ــاذي )ت3٩8هـ ــكــاب ي ال ــن الــحــســيــن الــبــخــار ب

تحقيق عبد اهلل الليثي، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 

بيروت- ١٤0٧ه . 

5٢. رجال صحيح مسلم، أبو بكر أحمد بن علّي 

اهلل  بن منجويه األصبهاني )ت٤٢8ه (، تحقيق عبد 

الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٤0٧ه . 

53. سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد 

األرنـــاؤوط،  شعيب  تحقيق  )ت٢٧3هــــ (،  يني  القزو

وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف 

حرز اهلل، دار الرسالة العالمية، بيروت، ١٤30ه - ٢00٩م. 

عمر  بن  علّي  الحسن  أبــو  الدارقطني،  سنن   .5٤

شعيب  تحقيق  )ت385هــ (،  البغدادي  الدارقطني 

بــيــروت، ط١،  الــرســالــة،  ــاؤوط وآخــريــن، مؤسسة  ــ األرن

١٤٢٤ه - ٢00٤م. 

الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو   ، الصغير السنن   .55

البيهقي )ت٤58هــ (، تحقيق عبد المعطي  بن علي 

أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسامية، كراتشي- 

كستان، ١٤١0ه - ١٩8٩م.  با

الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  الكبرى،  السنن   .56

تحقيق  )ت٤58هــــ (،  البيهقي  مــوســى  بــن  عــلــّي  بــن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحاديث التي حكم عليها ابن معين بالنكارة  

هجر  مركز  التركي،  المحسن  عبد  عبد اهلل   الدكتور 

السعودية،  واإلسامية،  العربية  والدراسات  للبحوث 

١٤3٢هـ- ٢0١١م. 

أحمد  اهلل  عبد  أبــو  الكبرى،  النسائي  سنن   .5٧

)ت  النسائي  عبد الرحمن  بن  علي  بن  شعيب  بن 

ي،  البندار سليمان  الغفار  عبد  د.  تحقيق  303هـــ(، 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  حسن،  ي  كسرو وسيد 

ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م. 

بن  يحيى  يــا  زكــر ألبــي  الجنيد  ابــن  ســـؤاالت   .58

يــاد  ز بــن  بــن عــون  بــن معين  يــا يحيى  زكــر أبــو  معين، 

البغدادي  بالوالء  المري  الرحمن  عبد  بن  بسطام  بن 

)ت٢33ه (، تحقيق أحمد محمد نور سيف، مكتبة 

، المدينة المنورة، ١٤08هـ- ١٩88م.  الدار

5٩. سير أعام النباء، أبو عبد اهلل شمس الدين 

التركماني  قايماز  بــن  عثمان  بــن  أحمد  بــن  محمد 

الذهبي )ت٧٤8ه (، تحقيق مجموعة من المحققين 

ط3،  الرسالة،  مؤسسة  األرنـــاؤوط،  شعيب  بــإشــراف 

بيروت، ١٤05هـ- ١٩85م. 

، أبو جعفر أحمد بن محمد  60. شرح مشكل اآلثار

ي  بن سامة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الطحاو

األرنــــاؤوط،  شعيب  تحقيق  )ت3٢١هـــــ (،  الحنفي 

مؤسسة الرسالة، ١٤١5ه - ١٩٩٤م. 

، أبو جعفر أحمد بن محمد  6١. شرح معاني اآلثار

ي  بن سامة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الطحاو

مــحــمــد ســيــد جــاد  الــحــنــفــي )ت3٢١هــــــ (، تحقيق 

العلمية،  الكتب  دار   ، النجار زهدي  ومحمد   الحق، 

بيروت، ١3٩٩ه . 

الحسين  بن  أحمد  بكر  أبــو  اإليــمــان،  شعب   .6٢

ــّي بـــن مــوســى الــخــســروجــردي الــخــراســانــي  بـــن عــل

العلي  عبد  الدكتور  تحقيق  ــ (،  )ت٤58هـ البيهقي 

يع  والتوز للنشر  الرشد  مكتبة  حامد،  الحميد   عبد 

بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 

١٤٢3ه - ٢003م. 

الــعــربــيــة،  الــلــغــة وصــحــاح  ــاج  تـ 63. الــصــحــاح 

تحقيق  )ت3٩3هــ (،  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل 

، دار العلم للمايين، بيروت،  أحمد عبد الغفور عطار

ط٢، ١٤0٧ه - ١٩8٧م. 

الــحــســيــن مــســلــم بن  أبـــو  6٤. صــحــيــح مــســلــم، 

تحقيق  )ت٢6١هــ (،  ي  النيسابور القشيري  الحجاج 

العربي،  التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 

يخ.  بيروت، با تار

بن  الرحمن  عبد  الــفــرج  ــو  أب الــصــفــوة،  صفة   .65

ي )ت5٩٧ه (،  علّي بن محمد المعروف بابن الجوز

الــقــاهــرة، الـــحـــديـــث،  أحـــمـــد عـــلـــي، دار   تــحــقــيــق 

١٤٢١هـ- ٢000م. 

إسماعيل  بــن  محمد   ، الــصــغــيــر الــضــعــفــاء   .66

ــــ (، تــحــقــيــق أحــمــد  ــ ي الــجــعــفــي )ت٢56هـ ــار ــخ ــب ال

، مصر عــبــاس،  ــن  اب مكتبة  العينين،  ــي  أب  إبــراهــيــم 

١٤٢6ه - ٢005م. 

ــو جــعــفــر مــحــمــد بن  أبـ  ، 6٧. الــضــعــفــاء الــكــبــيــر

عبد  تحقيق  )ت3٢٢هـــ (،  العقيلي  موسى  بن  عمر 

 المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت،

١٤0٤ه - ١٩8٤م. 

ــؤاالت  ي عــلــى سـ الـــــراز 68. الــضــعــفــاء وأجـــوبـــة 
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ي وجهوده في السنة النبوية(،  البرذعي )أبو زرعة الراز

زرعة  أبــو  ي  الـــراز يزيد  بن  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبيد 

الهاشمي،  ســعــدي  الــدكــتــور  تحقيق  )ت٢6٤هـــــ (، 

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسامية، المدينة 

المنورة، السعودية، ١٤0٢ه ١٩8٢م. 

عبد  الـــفـــرج  ــو  ــ أب والـــمـــتـــروكـــون،  الــضــعــفــاء   .6٩

ي  الجوز بابن  المعروف  محمد  بن  علّي  بن  الرحمن 

الكتب  دار  القاضي،  اهلل  عبد  تحقيق  )ت5٩٧هـــ (، 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤06ه . 

الرحمن  عــبــد  أبـــو  ــروكــون،  ــمــت وال الــضــعــفــاء   .٧0

النسائي  الــخــراســانــي  عــلــي  بــن  شعيب  بــن  أحــمــد 

الوعي،  زايد، دار  إبراهيم   )ت30١ه (، تحقيق محمود 

حلب، ١36٩ه . 

٧١. طبقات الحفاظ، أبو الفضل عبد الرحمن بن 

العلمية،  الكتب  دار  )ت٩١١هــ (،  السيوطي  بكر  أبي 

بيروت، ١٤03ه . 

بن  محمد  الحسين  أبــو  الحنابلة،  طبقات   .٧٢

محمد  تحقيق  )ت5٢6هــــ (،  يعلى  أبــي  بــن  محمد 

يخ.  حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، با تار

بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  الكبرى،  الطبقات   .٧3

تحقيق  )ت٢30هــ (،  البصري  الزهري  منيع  بن  سعد 

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

١٤١0هـ- ١٩٩0م. 

السلفي  طاهر  أبو  الدين  صدر  يات،  الطيور  .٧٤

إبراهيم  محمد بن  أحمد بن  بــن  محمد  بــن  أحمد 

ســلــفــه األصــبــهــانــي )ت5٧6هـــــــ (، مـــن أصــــول أبــي 

ي  الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيور

وعباس  معالي،  يحيى  دسمان  تحقيق  )ت500هــ (، 

يــاض،  الــر الــســلــف،  ــواء  أضـ مكتبة  الــحــســن،  صخر 

١٤٢5هـ- ٢00٤م. 

شمس  اهلل  عبد  أبو   ، غبر من  خبر  في  العبر   .٧5

الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت٧٤8ه (، تحقيق 

الكتب  دار  زغــلــول،  بسيوني  بــن  السعيد  محمد 

العلمية، بيروت، ١٤05ه - ١٩85م. 

بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  الحديث،  علل   .٧6

التميمي  المنذر  يــس بــن  إدر بــن  محمد  حاتم  أبــي 

ي )ت3٢٧ه (، تحقيق محب الدين الخطيب،  الراز

دار المعرفة، بيروت، ١٤05هـ. 

الواهية،  األحــاديــث  فــي  المتناهية  العلل   .٧٧ 

المعروف  الرحمن بن علّي بن محمد  الفرج عبد  أبو 

الحق  ــاد  إرشــ تحقيق  )ت5٩٧هـــــ (،  ي  ــوز ــج ال بــابــن 

كستان،  با آبــاد،  فيصل  األثرية،  العلوم  إدارة  ــري،  األث

ط٢، ١٤0١ه - ١٩8١م. 

٧8. العلل الواردة في األحاديث النبوية المعروف 

بعلل الدارقطني، أبو الحسن علّي بن عمر بن أحمد 

بن مهدي الدارقطني البغدادي )ت385ه (، تحقيق 

الدكتور محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي، دار طيبة، 

الرياض، ١٤05ه - ١٩85م. 

أبو عبد اهلل أحمد بن  الرجال،  العلل ومعرفة   .٧٩

حنبل الشيباني )ت٢٤١ه (، تحقيق وصي اهلل محمد 

الخاني-  ودار  بيروت،  اإلسامي-  المكتب  عباس، 

الرياض، ط٢، ١٤٢٢ه - ٢00١م. 

بن عبد  الحسين  بن  بكر محمد  أبو  الغرباء،   .80

 ، اهلل اآلُجّرِّيُ البغدادي )ت360هـ(، تحقيق بدر البدر
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دار الخلفاء للكتاب اإلسامي، الكويت، ط١، ١٤03ه. 

أبو  ي،  الــبــخــار صحيح  شــرح  ي  ــار ــب ال فتح   .8١

الفضل أحمد بن علّي بن حجر العسقاني الشافعي 

)ت85٢ه (، دار المعرفة، بيروت، ١3٧٩ه - ١٩60م. 

أحمد  بن  كر  شا بن  محمد  الوفيات،  فــوات   .8٢

الكتبي )ت٧6٤ه (، تحقيق الدكتور إحسان عباس، 

، بيروت، ١٩٧3م.  دار صادر

علي  بن  محمد  الغنائم  أبو  الكوفيين،  فوائد   .83

ـــ(، تحقيق  ــ ــْرِســي الــكــوفــي )ت5١0هـ ــّنَ  بــن مــيــمــون، ال

الكويت،  الضياء  دار  شريف،  محمد  الرحمن  عبد 

ط١، ٢00٤م. 

8٤. قبول األخبار ومعرفة الرجال، أبو القاسم عبد 

اهلل بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي )ت3١٩هـ(، 

الكتب  دار  الرحيم،  عبد  عمر  الحسيني  تحقيق 

العلمية، بيروت، ١٤٢١هـ- ٢000م. 

الكتب  في  روايــة  له  من  معرفة  في  الكاشف   .85

أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبو  الستة، 

ــ (، تــحــقــيــق مــحــمــد عـــوامـــة،   الــذهــبــي )ت٧٤8هــــــ

جدة،   ، علو مؤسسة  اإلسامية،  للثقافة  القبلة  دار 

١٤١3هـ- ١٩٩٢م. 

عبد  أحمد  أبو  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل   .86

الــجــرجــانــي  محمد  ــن  ب اهلل  عــبــد  ــن  ب عـــدي  ــن  ب اهلل 

)ت365ه (، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي 

الكتب  دار  سنة،  أبــو  الفتاح  عبد  معوض،  محمد 

العلمية، بيروت، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م. 

8٧. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء 

والمتروكين، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 

البستي  الدارمي  التميمي،  بن معبد  بن معاذ  حبان 

)ت35٤ه (، تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي، 

حلب، ١3٩6ه . 

 ، واآلثـــار األحــاديــث  فــي  المصنف  الكتاب   .88

الكوفي  شيبة  أبــي  بــن  محمد  بــن  اهلل  عبد  بكر  أبــو 

مكتبة  الحوت،  يوسف  كمال  تحقيق  )ت٢35هــ (، 

الرشد، الرياض، ١٤0٩ه . 

بن  مسلم  الحسين  أبــو  واألســـمـــاء،  الكنى   .8٩

تحقيق  ــــ (،  )ت٢6١ه القشيري  مسلم  بــن   الحجاج 

الجامعة  الــقــشــقــري،  أحــمــد  محمد  الــرحــيــم  عــبــد 

اإلسامية، المدينة المنورة، ط٢، ١٤0٤ه - ١٩8٤م. 

 ٩0. الــلــبــاب فــي تــهــذيــب األنـــســـاب، عــز الــديــن 

أبو الحسن علّي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 

األثير  بابن  المعروف  ي  الجزر الشيباني  الكريم  عبد 

يخ.  ، بيروت، با تار )ت630ه (، دار صادر

٩١. لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدين محمد 

)ت٧١١هــــ(،  المصري  األفريقي  منظور  بن  مكرم   بن 

، بيروت، ط١، ١٩68م.  دار صادر

بن  علّي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الميزان،  لسان   .٩٢

حجر العسقاني الشافعي )ت85٢هــ (، تحقيق عبد 

الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسامية، بيروت، ٢00٢م. 

الدين  ــور  ن الــفــوائــد،  ومنبع  ــد  ــزوائ ال . مجمع  ٩3

تحقيق  )ت80٧هـــــ (،  الهيثمي  بكر  أبــي  بــن  عــلــّي 

القاهرة، القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين   حسام 

١٤١٤ه - ١٩٩٤م. 

تــقــي  الـــضـــعـــفـــاء،  ــــي  ف الـــكـــامـــل  مــخــتــصــر   .٩٤

عبد القادر  علّي بن  بــن  أحمد  العباس  أبــو  الــديــن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. خالد خشان مجول

تحقيق  )ت8٤5هـــ(،  المقريزي  العبيدي  الحسيني 

القاهرة، السنة،  مكتبة  الدمشقي،  عــارف  بن   أيمن 

١٤١5هـ- ١٩٩٤م. 

محمد  جعفر  أبو  ومؤتلفها،  القبائل  مختلف   .٩5

تحقيق  )ت٢٤5هـــ (،  البغدادي  أمية  حبيب بن  بن 

دار  بيروت،  الكتب اإلسامية-  دار  ي،  األبيار إبراهيم 

يخ.  الكتاب المصري- القاهرة، با تار

ابن  يــخ األعــيــان، سبط  تــار فــي  الــزمــان  مـــرآة   .٩6

ي شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي  الجوز

دار  وآخــريــن،  بــركــات  محمد  تحقيق  )ت65٤هـــــ (، 

الرسالة العالمية، دمشق، ١٤3٤هـ- ٢0١3م. 

اهلل  عبد  أبو  الصحيحين،  على  المستدرك   .٩٧

ي  النيسابور كم  الحا اهلل  عبد  بــن  محمد  الحافظ 

دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق  )ت٤05هـــ (، 

ذيله  )وفي  ١٩٩0م.  ١٤١١ه -  بيروت،  العلمية،  الكتب 

الدين  شمس  اهلل  عبد  أبــو  الــمــســتــدرك،  تلخيص 

محمد بن أحمد الذهبي )ت٧٤8ه (. 

علّي  بن  أحمد  يعلى  أبــو  يعلى،  أبــي  مسند   .٩8

تحقيق  )ت30٧هــ (،  التميمي  الموصلي  المثنى  بن 

دمشق،  للتراث،  المأمون  دار  أســد،  سليم  حسين 

١٤0٤ه - ١٩8٤م. 

أحمد  اهلل  عبد  أبــو  حنبل،  بن  أحمد  مسند   .٩٩

شعيب  تحقيق  ــــ (،  )ت٢٤١هـ الشيباني  حنبل  بــن 

الرسالة،  مؤسسة  وآخــريــن،  مرشد،  عــادل  ــاؤوط،  األرنـ

بيروت، ١٤٢١ه - ٢00١م. 

أحمد  بكر  أبو   ،) الزخار )البحر  البزار  مسند   .١00

البزار )ت٢٩٢هــ (، تحقيق  الخالق  بن عمرو بن عبد 

سعد،  وعـــادل  اهلل،  زيــن  الرحمن  محفوظ  الــدكــتــور 

وصـــبـــري عــبــد الــخــالــق الــشــافــعــي، مــؤســســة عــلــوم 

بالمدينة  والحكم  العلوم  ومكتبة  بــيــروت،   الــقــرآن 

المنورة، ٢00٩م. 

١0١. مسند الشهاب، أبو عبد اهلل محمد بن سامة 

حمدي  تحقيق  )ت٤5٤هــــ (،  القضاعي  جعفر  بــن 

عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، 

١٤0٧ه - ١٩86م. 

١0٢. مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي، يعقوب 

يوسف  أبــو  الفسوي،  الفارسي  جــوان  بن  سفيان  بن 

دار  السريع،  اهلل  عبد  محمد  تحقيق  ـــ(،  ــ )ت٢٧٧ه

العاصمة، الرياض، ١٤3١هـ. 

ــي زوائــــد ابـــن مــاجــه،  ١03. مــصــبــاح الــزجــاجــة ف

البوصيري  الكناني  إسماعيل  بن  بكر  أبي  بن  أحمد 

دار  ي،  الكشناو المنتقى  )ت8٤0ه (، تحقيق محمد 

العربية، بيروت، ط٢، ١٤03ه . 

الدين  شهاب  الفضل  أبو  العالية،  . المطالب  ١0٤

العسقاني  الــكــنــانــي  مــحــمــد  ــن  ب عــلــّي  ــن  ب أحــمــد 

مجموعة  تحقيق  )ت85٢هــ (،  حجر  بابن  المعروف 

محققين، دار العاصمة دار والغيث، الرياض، ١٤١٩ه . 

بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  المعارف،   .١05

الدكتور  ي )ت٢٧6ه (، تحقيق وتقديم  الدينور قتيبة 

، ط٢، ١٩٩٢م.  ثروت عكاشة، دار المعارف بمصر

بن  أحمد  سعيد  أبــو  األعــرابــي،  ابــن  معجم   .١06

ياد بن بشر بن درهم ابن األعرابي البصري  محمد بن ز

إبراهيم  المحسن  عبد  تحقيق  )ت3٤0هــ (،  الصوفي 

ي، الــســعــوديــة،  أحــمــد الــحــســيــنــي، دار ابـــن الـــجـــوز
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحاديث التي حكم عليها ابن معين بالنكارة  

١٤١8ه - ١٩٩٧م. 

بن  سليمان  القاسم  أبــو  األوســـط،  المعجم   .١0٧

عوض  طــارق  تحقيق  )ت360هـــ (،  الطبراني  أحمد 

دار  الحسين،  إبراهيم  المحسن  وعبد  محمد،  اهلل 

الحرمين، القاهرة، ١٤١5ه . 

الدين  شهاب  اهلل  عبد  أبو  البلدان،  معجم   .١08

ــن عــبــد اهلل الــحــمــوي الـــرومـــي الــبــغــدادي  ــوت ب ــاق ي

، بيروت، ١٩٩5م.  )ت6٢6ه (، دار صادر

، أبو القاسم سليمان بن أحمد  ١0٩. المعجم الكبير

بن أيوب الطبراني )ت360ه (، تحقيق حمدي عبد 

الموصل،  والحكم،  العلوم  مكتبة  السلفي،  المجيد 

١٤0٤ه - ١٩83م. 

يخية، أبو ذر الفاضلي، دار  ١١0. معجم المدن التار

الثقافة، الدار البيضاء، ١٤3١هـ- ٢0١0م. 

وفيه عن  بن معين  الرجال عن يحيى  ١١١. معرفة 

علّي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 

عبد اهلل بن نمير وغيرهم، رواية أحمد بن محمد بن 

بن عون  بن معين  يا يحيى  زكر أبو   ، بن محرز القاسم 

بالوالء  المري  الرحمن  عبد  بن  بسطام  بن  يــاد  ز بن 

 ، البغدادي )ت٢33ه (، تحقيق محمد كامل القصار

مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٤05ه - ١٩85م. 

 ، ١١٢. معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار

أبــــو عــبــد اهلل شــمــس الـــديـــن مــحــمــد بـــن أحــمــد 

بيروت، العلمية،  الكتب  دار  )ت٧٤8هــ (،   الذهبي 

١٤١٧ه - ١٩٩٧م. 

محمد  اهلل  عبد  أبــو  الحديث،  علوم  معرفة   .١١3

ي )ت٤05هــ (، تحقيق  النيسابور كم  الحا بن عبد اهلل 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  حسين،  معظم  السيد 

ط٢، ١3٩٧هـ- ١٩٧٧م. 

ــار فـــي شـــرح أســـامـــي رجـــال  ــيـ ١١٤. مــغــانــي األخـ

أبو  الــديــن  بــدر  ي،  الــطــحــاو أبــو جعفر  ــار  اآلثـ معاني 

أحمد بن  موسى بن  بــن  أحمد  بــن  محمود  محمد 

ــــ (،  )ت855ه العيني  الحنفي  العينتابي   حسين 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  حسن،  محمد  تحقيق 

١٤٢٧هـ- ٢006م. 

١١5. المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر 

ي الخوارزمي  الدين بن عبد السيد بن علّي بن المطرز

يخ.  )ت6١0ه (، دار الكتاب العربي، با تار

شمس  اهلل  عبد  أبــو  الضعفاء،  في  المغني   .١١6

الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت٧٤8ه (، تحقيق 

بيروت،   ، والنشر للطباعة  الفكر  دار   ، عتر الدين   نور 

يخ.  با تار

الفرج  أبو  الملوك واألمم،  يخ  تار المنتظم في   .١١٧

بابن  الــمــعــروف  محمد  بــن  عــلــّي  بــن  الــرحــمــن  عبد 

ومصطفى  محمد  تحقيق  ــ (،  )ت5٩٧هـــ ي   الــجــوز

بــيــروت،  العلمية،  الــكــتــب  دار  عــطــا،  ــادر  ــق ال عــبــد 

١٤١٢هـ- ١٩٩٢م. 

( بن محمد  ١١8. المنظومة البيقونية، طه )أو عمر

المتوفى  الشافعي،  الدمشقي  البيقوني  فــتــوح  بــن 

يع،  والتوز للنشر  المغني  دار  )١080هــ (،  سنة  بحدود 

السعودية، ١٤٢0ه - ١٩٩٩م. 

المتفقة  )األنــســاب  والمختلف  المؤتلف   .١١٩

محمد  الفضل  أبو  النقط(،  في  المتماثلة  الخط  في 

الشيباني  المقدسي  أحمد  بــن  علّي  بــن  طاهر  بــن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. خالد خشان مجول

كمال  القيسراني )ت50٧هــ (، تحقيق  بابن  المعروف 

يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١ه . 

بن  الرحمن  عبد  الــفــرج  أبــو  الــمــوضــوعــات،   .١٢0

تحقيق  ــــ (،  )ت5٩٧ه ي  الــجــوز بــن  محمد  بــن   علّي 

السلفية،  المكتبة  عــثــمــان،  محمد  الــرحــمــن  عبد 

المدينة المنورة، ١386ه - ١٩66م. 

أحمد   ، األثــر أهل  مصطلح  في  الفكر  نخبة   .١٢١

بن علي بن حجر العسقاني )ت85٢هـ(، دار إحياء 

السام  سبل  كــتــاب  ضمن  طبع  الــعــربــي،  ــراث  ــت ال

يخ.  بيروت، با تار

مجد   ، ــر واألثـ الحديث  غريب  فــي  النهاية   .١٢٢

الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن عبد الكريم 

)ت606هــ (،  األثير  بابن  المعروف  ي  الجزر الشيباني 

ي، ومحمود محمد الطناحي،  تحقيق زاهر أحمد الزاو

المكتبة العلمية، بيروت، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م. 

خليل  الــديــن  صـــاح  بــالــوفــيــات،  الــوافــي   .١٢3

أحمد  تحقيق  ــــ (،  ــ )ت٧6٤ه الــصــفــدي  أيــبــك  ــن  ب

 األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت،

١٤٢0هـ- ٢000م. 

ــان،  ــزمـ الـ ــاء  ــنـ أبـ وأنـــبـــاء  األعـــيـــان  ــات  ــيـ وفـ  .١٢٤ 

أبي  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو 

بكر بن خلكان )ت68١ه (، تحقيق الدكتور إحسان 

، بيروت، ١٩٩٤م.  عباس، دار صادر

***




