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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

الملخص

فاعتنوا  السنة؛  يشوب  ما  بإزالة  النقاد  اهتم  فقد 

باألسانيد والمتون والرواة وما يتعلق بهم؛ لذلك قدموا 

ما  بين  وكان من  الشريف،  الحديث  الكثير في علم 

صنعوا كتب السؤاالت، وهي كتب ذات قيمة كبيرة؛ 

ألنها تختص بجهابذة أئمة الحديث الذين برعوا في 

فكان   ، الكثير فيها  العلماء  وصنف  الحديث،  علل 

المديني  بن  اهلل  عبد  ))ســؤاالت  موسوًما:  الموضوع 

وتكمن  ودراســة((،  جمع  النبوية  األحاديث  في  ألبيه 

وأبيه   االبــن  بين  الذكّيِ  التفاعل   في  البحث  أهمية 

مشكلة  وتكمن  المعلومات،  وتثبيت  استخراج  في 

ألبيه  اهلل  عبد  ســؤاالت  وتوضيح  جمع  في  البحث: 

من  السقيم  مــن  الصحيح  معرفة  فــي  المديني  ابــن 

األحاديث النبوية، مع بيان علة الحديث. وقد جاءت 

ــؤاالت فــي ثمانية مــواضــع مــن األحــاديــث  ــس ــذه ال ه

النبوية في جميع كتب الحديث، جمعتها ودرستها، 

كتاب  في  المتصلة  باألسانيد  جميعها  وردت  وقد 

موضعين  عــدا  الــبــغــدادي،  للخطيب  بغداد  يخ  تأر

اإلمام  وأن  األخــرى،  الحديث  كتب  في  وردت  فقط 

الحكم  في  النقد  أئمة  يخالف  لم  المديني  بن  علي 

على األحاديث النبوية، ولكنه بّينها بأسلوبه الخاص 

ألنه إمام كبير في علل الحديث.

الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة: ســــــؤاالت، الــمــديــنــي ، 

األحاديث ، جمع ودراسة .

Summary:

Critics have been concerned with removing the 

taint of the Sunnah; So take care of the chains of 

transmission, the texts, the narrators, and what is 

related to them. Therefore, they presented a lot in 

the science of the noble hadith, and among what 

they made were the books of questions, which are 

books of great value; Because it is concerned with 

the geniuses of the imams of hadith who excelled 

in the reasons for the hadith, and the scholars have 

classified a lot in it, so the topic was tagged: ))Ab-

dullah bin Al-Madini’s questions to his father in 

the hadiths of the Prophet, collection and study((, 

and the importance of research lies in the intelli-

gent interaction between the son and his father in 

extracting and confirming information, The prob-

lem of the research lies: in collecting and clarifying 

Abdullah’s questions to his father Ibn Al-Madini in 

knowing the correct from the sick from the prophet-

ic hadiths, with an explanation of the reason for the 

hadith. These questions came in eight places from 

the hadiths of the Prophet in all the books of hadith, 

which I collected and studied. On the hadiths of the 

Prophet, but he explained them in his own way be-

cause he is a great imam in the ills of hadith.

Keywords: questions, urban, hadiths, col-

lection and study.
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المقدمة

ــام عــلــى خــيــر خلق  ــس ــاة وال ــص الــحــمــُد هلل، وال

إلى  هــديــه  على  ســار  ومــن  وصحبه   آلــه  وعــلــى   اهلل، 

يوم الدين.

السنة؛  يشوب  ما  بإزالة  النقاد  اهتم  فقد  بعد؛  أما 

بهم؛  يتعلق  ومــا  ــرواة  والـ والمتون  باألسانيد  فاعتنوا 

لذلك قدموا الكثير في علم الحديث الشريف، وكان 

كتب ذات  السؤاالت، وهي  كتب  من بين ما صنعوا 

الحديث  أئمة  بجهابذة  تختص  ألنها  كبيرة؛  قيمة 

العلماء  الــحــديــث، وصــنــف  فــي علل  بــرعــوا  الــذيــن 

في  معظمها  جمعت  السؤاالت  وكتب   ، الكثير فيها 

سلسلة  كتاب  وهي  منها،  الكثير  ضم  واحــد  كتاب 

التسؤاالت الحديثية )١(.

بن  اهلل  عبد  ))ســؤاالت  موسوًما:  الموضوع  فكان 

المديني ألبيه في األحاديث النبوية جمع ودراسة((، 

األجوبة  بجمع  تختّصُ  الحديثية  الــســؤاالت  وكتب 

االبن  من  تكون  وقــد  لشيخه،  السائل  اها 
َ

يتلّق التي 

ألبيه كما في سؤاالت عبد اهلل  ألبيه أحمد بن حنبل، 

يختص هذا البحث الموجز على سؤاالت عبد اهلل  و

عثرت  التي  األقــوال  جــردت  وقد  المديني،  ابن  ألبيه 

ولكن  الحديث،  كتب  طيات  بين  منها  كثير  على 

إن  و ألبيه،  االبن  السؤال  صيغة  عن  تختلف  بصيغة 

كانت من السؤاالت أيضًا، كالسماع من أبيه، أو بعبارة  

)١( لمجموعة كبيرة من العلماء، في )٢3( مجلدًا. 

سمعت أبي، وسئل عن حديث فان، وسأتطرق إليها 

كثيرة  فهي  قريًبا؛  تعالى  اهلل  بإذن  مفصل  كتاب  في 

جدًا وال مجال لذكرها في هذا المقام.

 أهمية البحث: تكمن في األمور اآلتية:

المصادر  ــّمِ  أه تعد من  الــســؤاالت   كتب  أن     .١   

الحديثية؛ ألنها تشتمل على كثيرٍ من المعلومات، وال 

سيما في علم الجرح والتعديل، وعلم العلل)٢(، وقد 

الكتب، خاصة  به من هذه  بأس  ال  إلينا عدد  وصل 

الـَمديني،  وابــن  معين،  كابن  العلماء؛  كبار  لبعض 

كم، وغيرهم. والدارقطني ، والحا

  ٢. التفاعل  الذكّيِ بين االبن وأبيه  في استخراج 

وتثبيت المعلومات، وال سيما أنها لم تكن في مؤلف 

مفرد، بل  ُجمعت من كتب العلل، التراجم، والجرح 

والتعديل.

العلل  فـــي  جــهــبــذ  لــعــالــم  ــت  ــان ك األســئــلــة   .3   

وهو  علم،  طالب  على  فضله  يخفى  ال  واألســانــيــد، 

يعد من  الــذي  العلل،  إمــام  المديني  بن  اإلمــام علي 

من  النبوية  السنة  عن  الــذب  في  األساسية  الدعائم 

خال علم علل الحديث.

وتــوضــيــح  ــي جــمــع  ف الــبــحــث:  وتــكــمــن مشكلة 

فــي معرفة  الــمــديــنــي  ــن  ابـ ــيــه  ألب ســــؤاالت عــبــد اهلل 

الصحيح من السقيم من األحاديث النبوية.

ــث عـــلـــى: مــقــدمــة،  ــح ــب ــة ال ــط وقــــد قــســمــت خ

ومبحثين، وخاتمة، حسب الترتيب اآلتي:

: في أهم كتب السؤاالت، مقال للدكتور ثامر حتاملة،  )٢( ينظر
جامعة بنكول، تركيا. 
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وتــطــرقــت فـــي  الــمــقــدمــة: إلـــى أهــمــيــة البحث، 

، وخطة البحث. ومشكلة البحث، وسبب االختيار

المديني،  بن  بعلي  فيه  عرفت  األول:  والمبحث 

وابنه عبد اهلل، وضمنته مطلبين.

اهلل  عبد  ســؤاالت  الثاني:  المبحث  في  وتناولت 

ألبيه في األحاديث النبوية.

أما الخاتمة: فلخصت فيها ما تم التوصل إليه في 

هذا البحث من استنتاجات وتوصيات.

***

المبحث األول

التعريف بعلي بن المديني)1(
وابنه عبد اهلل

واألعـــام  الــنــقــاد  أحــد  المديني  بــن  علي  اإلمـــام 

البارزين الذين لهم الكثير في مجال رواية الحديث 

ــيــد والـــرجـــال، وشــتــى علوم  ودرايـــتـــه، وعــلــم األســان

نهضة  عاصر  األول؛  العباسي  العصر  في  الحديث 

النقاد،  أئمة  وتــصــدر  اسمه  وشــاع  وعلمية،  فكرية 

؛ لكثرة َمن  وسأتناول سيرة  هذا العلم الجهبذ بإيجاز

لذا  المديني،  بابن  عرّفت  التي  الدراسات  كثرة  إلى  نظرًا   )١(
الدراسات  تلك  ومن   ، بإيجاز بــــــــــه  بالتعريف  كتفيت  ا
بها  تقدم  دراســـة   / األولـــى  الــدراســة  عليها:  وقفت  التي 
كتاب  تحقيق  ــدي  ي بين  األعــظــمــي،  مصطفى  محمد 
العلل، ألبي الحسن لعلي بن عبد اهلل، المديني، البصري، 

)ت: ٢3٤هـ(، المكتب اإلسامي - بيروت. 
عبد  اهلل  عبد  موفق  بها:  تقدم  دراســـة   / الثانية  الــدراســة      
شيبة  أبي  ابن  سؤاالت  كتاب:  تحقيق  يدي  بين   ، القادر
والدراسة  الرياض،  المعارف،  مكتبة  المديني،  بن  لعلي 
بن محمد  مازن  اهلل  أبي عبد  / رسالة مقدمة من  الثالثة 
ي، بــعــنــوان: عــلــل الــحــديــث ومــعــرفــة الــرجــال  ــاو ــرس ــس ال
ابن  دار  الزقازيق،  الدين،  وأصول  الدعوة  كلية  يخ،  والتأر
اهلل  كــرام  إ بها  تقدم  دراســة   / الرابعة  والــدراســة  ي،  الــجــوز
المديني، ومنهجه  بن  »اإلمام علي  بعنوان:  الحق،  إمداد 
حصل  علمية  رسالة  الكتاب  وأصــل  الــرجــال«،  نقد  في 
القرى.  أم  جامعة   ، الماجستير درجــة  على  المؤلف  بها 

المملكة العربية السعودية. 



454 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

ترجم له)١(؛ ولتجنب التكرار واإلطالة دون مسوغ.

المطلب األول: التعريف بابن المديني.

أوًال: اسمه، ونسبه، وكنيته، ووالدته.

بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  علي  الحسن  »أبــو   : هو

المعروف  ة)٢(  َعِطّيَ بن   ُعروة  مولى  عدي«،  الّسَ َنِجيح 

ولد  التصانيف،  صاحب  البصري،  الَمِديني  بابن 

وستين  إحــدى  سنة  العباسي،  المهدي  خافة  في 

 ومائة، وعصره هو العصر الذهبي في التأليف، وبروز 

األئمة النقاد)3(.

ثانيًا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

شهد النقاد والعلماء بإمامة علي بن المديني في 

، وسأذكر الشيء القليل  من أقوالهم  مختلف العصور

تمثيًال وليس حصرًا:

ــال اإلمــــام أحــمــد: »أعــلــمــنــا بــالــعــلــل عــلــي بن  قـ

نفسي  استصغرت  ما   « ي:  البخار وقال  المديني«)٤(، 

الصغير  يخ  التار في:  حصرًا   وليس  تمثيًال  ترجمته  تنظر   )١(
 ،)٢٤١٤( رقــم   )8٢٤/6( الكبير  يــخ  والــتــار  ،)333/٢(
 )١٩3/6( والتعديل  والجرح   ،)٢١0/١( يخ  والتار والمعرفة 
رقم )١06٤(، ومعرفة علوم الحديث )ص: ٧١(، واألنساب، 
 )٤١/١١( النباء  أعام  وسير   ،)١5٤  ،١53/١٢( للسمعاني 

رقم )٢٢(، وشرح علل الترمذي )ص: ٤8٤( رقم )١٩(. 
)٢( هو عروة بن محمد بن عطية، السعدي، مقبول، مات بعد 
: تهذيب األسماء واللغات )١/350 (  العشرين ومائة. ينظر

رقم )٤3١(، وتقريب التهذيب )ص: 38٩( رقم )٤56٧(. 
وتهذيب   ،)  ٤٧٩٧( رقم   )١٢/٧( الكمال  تهذيب   : ينظر  )3(

التهذيب )3٤٩/٧( رقم )5٧6(. 
)٤( شرح علل الترمذي )ص: ٤86(. 

أبو  وقــال  الــمــديــنــي«)5(،  بــن  إال عند علي  أحــد،  عند 

الحديث  صحيح  يحسن  كان  »الذي  ي:  الــراز حاتم 

علل  يــحــســن  و ذلـــك،  تمييز  وعــنــده  ســقــيــمــه،  مــن 

يحيى بن معين، وعلي  الحديث أحمد ابن حنبل، و

ذلك،  يحسن  كــان  زرعــة  أبــو  وبعدهم  المديني،  بن 

قال:  أحـــًدا؟  الـــــيوم  تعرف  هــؤالء  »فغير  لــــه:  وقيل 

ال«)6(، وقال النسائي: »كأن اهلل خلق علي بن المديني 

لهذا الشأن«)٧(.

المديني  بن  علي  اإلمام  شيوخ  إن  شيوخه:  ثالثًا: 

ته العلمية،  كثر يصعب تحديد أعدادهم؛ لكثرة رحا

وذكاؤه، وسعة حفظه؛ لذا سأقتصر على نماذج منهم 

: للتمثيل ال الحصر

 ١. أبو إسماعيل البصري، حماد بن يزيد بن درهم 

األزدي )ت: ١٧٩هـ()8(.

الضبي )ت:  الحميد بن قرط،   ٢. جرير بن عبد 

١88هـ()٩(.

أبي  الكوفي، سفيان بن عيينة بن  أبو محمد   .3 

عمران، الهالي )ت: ١٩8هـ()١0(.

)5( سير أعام النباء )٤١/١١( رقم )٢٢(. 
)6( الجرح والتعديل )٢/33(. 

)٧( سير أعام النباء )٤6/١١( رقم )٢٢(. 
وتقريب   ،)١6٩( )٤56/٧(رقـــم  النباء  أعام  سير   : ينظر  )8(

التهذيب )ص: ١٧8( رقم )١٤٩8(. 
يخ االسام )8٢0/٤( رقم )٤0(، وتقريب التهذيب  : تار )٩( ينظر

)ص: ١3٩ ( رقم )٩١6(. 
يخ  وتار  ،)١٢0( رقــم   )٤5٤/8( النباء  أعــام  سير   : ينظر  )١0(

اإلسام )١3/ ١8٩( رقم )١0٩(. 
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

 ٤. أبو سعيد البصري األحول، يحيى بن سعيد بن 

فروخ القطان، التميمي )ت: ١٩8ه()١(.

العنبري  مهدي،  بن  الرحمن  عبد  سعيد،  أبو   .5  

)ت: ١٩8ه()٢(.

كثر هم تاميذ علي بن المديني،  رابعًا: تاميذه: 

على  عنه  النقل  كــثــروا  وأ لزموه،  الذين  كثر  أ سأذكر 

، وهم: سبيل التمثيل ال الحصر

إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  اهلل،  عبد  أبو   .١  

ي )ت: ٢56ه()3(. البخار

إسحاق  بــن  األشــعــث  بــن  سليمان  داود،  أبــو   .٢  

السجستاني )ت: ٢٧5ه()٤(.

يس بن المنذر  ي، محمد بن إدر  3. أبو حاتم الراز

الحنظلي )ت: ٢٧٧ه()5(.

 ٤. أبو ِإْسَحاق ، إسماِعيل بن ِإسَحاق ، القاضي 

)ت: ٢8٢ه()6(.

ــراء ،  ــب ال أبـــو الــحــســن، محمد بــن أحــمــد بــن   .5 

يخ بغداد  : سير أعام النباء )١٧5/٩( رقم )53(، وتار )١( ينظر
)٢03/١6( رقم )٧٤١3(. 

يخ  وتار  ،)3٩6٩( رقم   )٤30/١٧( الكمال  تهذيب   : ينظر  )٢(
اإلسام )١١5٢/٤( رقم )١8١(. 

يخ  وتار  ،)١٧١( رقم   )3٩١/١٢( النباء  أعام  سير   : ينظر  )3(
بغداد )3٢٢/٢( رقم )3٧٤(. 

: مشيخة النسائي )88/١( رقم )٩١(، وميزان االعتدال  )٤( ينظر
)٤33/٢( رقم )٤368(. 

وتقريب   ،)60٧٢( رقــم   )3/5٢( دمــشــق  يــخ  تــار  : ينظر  )5(
التهذيب )ص: ٤6٧ ( رقم )5٧١8(. 

بغداد  يخ  وتار  ،)١٤٤( رقم  االسام )6/٧١٧(  يخ  تار  : ينظر  )6(
)٢٧٢/٧ ( رقم )3٢٧١(. 

العبدّي )ت: ٢٩١ه()٧(.

خامسًا: وفاته: اختلف المؤرخون في وفاته، فقيل: 

ذهب  ما  هذا  ومائتين)8(  ثين  وثا أربع  سنة  مات  إنه 

وقال  يخ)٩(،  التار في  الخطيب  ونقله  ي،  البخار إليه 

وقيل   ،)١0( ومائتين  ثين  وثا خمس  سنة   الــفــســوي: 

غير ذلك.

في  ي  البخار قول  ألنه  األول؛  القول  هو  والراجح: 

وأخذ  كثيرًا  الزمه  فقد  به،  الناس  أعلم  وهو  يخ،  التار

عنه، وهذا ما ذهب إليه الخطيب البغدادي، وكانت 

العراقية  ســامــراء  مدينة  رأى،  من  سر  بمدينة  وفاته 

حاليًا )١١(.

بن  علي  بــن  اهلل  بعبد  التعريف  الثاني:  المطلب 

المديني.

ي)١٢( أن لعلي بن المديني  النيسابور كم  ذكر الحا

يا عنه ابنه عبد اهلل بن علي، ومحمد، وكان  ولدين، رو

ابن المديني حريًصا على تربية أبنائه التربية العلمية؛ 

كان يأخذهم مــــعه إلـــى مجالس العلماء )١3(، ولم  إذ 

يخ االسام )6  يخ بغداد )١0٤/٢( رقم )٧3 (، وتار : تار )٧( ينظر
/ ١008( رقم )36٧(. 

الكبير  يــخ  والــتــار  ،)333/٢( الصغير  يــخ  الــتــار  : ينظر  )8(
)8٢٤/6( رقم )٢٤١٤(

تذكرة   : يــنــظــر و  ،)630٢( ــم  رق  )٤٢١/١3( بــغــداد  يــخ  تــار  )٩(
الحفاظ )١3/٢-١٤( رقم )٤36(. 

يخ بغداد )٤٢١/١3(  : تار ينظر يخ )٢١0/١(، و )١0( المعرفة والتار
رقم )630٢(. 

: تذكرة الحفاظ )١3/٢-١٤( رقم )٤36(.  )١١( ينظر
: معرفة علوم الحديث )ص: 5١(.  )١٢( ينظر

: اإلمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال  )١3( ينظر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

تبين لــنا كتب التراجم ترجمة وافية  عـن عبد اهلل بن 

علي بن المديني بعد كثرة البحث إال ما وصلت إليه، 

وسأتناول هذا المطلب بحسب التفصيل اآلتي:

: عبد اهلل بن علي بن عبد  أوًال: اسمه، ونسبه: هو

من   )١( المديني  بابن  يعرف  نجيح  بن  جعفر  بن  اهلل 

أهل البصرة قدم بغداد، وحدث بها عن أبيه)٢(.

ثانيًا: تاميذه: من أبرز تاميذه :

 ١. أبو أحمد، محمد بن عمران بن موسى )3(.

ــــن عـــبـــد اهلل  ب ــاف، مــحــمــد  ــ ــع ــ ال بـــكـــر  ــو  ــ أبـ  .٢  

بن الحسين )٤(.

 وقال المستعيني: “ حدثني عبد اهلل بن أبي سعد 

أبيه  عن  المديني،  ابن  علي  بن  محمد  عن  ــوراق،  ال

المدلسين، ثم قدم علينا عبد اهلل بن علي،  بكتاب 

فحدثنا بالكتاب، عن أبيه”)5(.

)ص: 55-5٤(. 
تهذيب  فــي  الــلــبــاب  الــمــنــورة،  المدينة  مــن  أصــلــه  ألن   )١(

األنساب )3/١8٤(. 
يخ بغداد  يخ بغداد)١٧8/١١( رقم ) 50٧٢(، وتار : تار )٢( ينظر

وذيوله )١0/١0( رقم )5١١٩(. 
يخ  تار  : ينظر ثقة.  ، )ت: 3٢5(  بابن مهيار  المعروف  )3( هو 
تهذيب  فــي  والــلــبــاب   ،)١٤٢٤( رقـــم   )٢٢6/٤( اإلســــام 

األنساب )35٤/٢(. 
يخ  : تار )٤( المعروف » بالمستعيني » )ت: 3٢6(، ثقة. ينظر
يخ بغداد)٤6٧/3( رقم  اإلسام )5٢6/٧( رقم )305(، وتار

 .)٩8٩(
يخ بغداد)١٧8/١١( رقم ) 50٧٢(.  )5( تار

بن  والده علي  أبرز شيوخه هو  ثالثًا: شيوخه: من 

المديني )6(.

اهلل  عبد  عن  الدارقطني  »سألت  السهمي:  وقال   

كتاب  أبيه  عن  ى  رو المديني  اهلل  عبد  بن  علي  بن 

ى أخباره مناولة، قال: وما  العلل؟ فقال: إنما كتبه ورو

سمع كثيرًا من أبيه، قلت: لم؟ قال: ألنه ما كان يمكنه 

من كتبه«)٧(.

قلت: هذه الرواية ال تصح بأي حال من األحوال؛ 

كتاب  فــي   نًصا  وثمانين  مائة  مــن   يقرب  ما  له  ألن 

يخ بغداد وحده  من رواية ابنه عبد اهلل بن علي بن  تار

من  سماع  أو  له  ســؤال  وأغلبها  والــده،  عن  المديني 

أما السماع؛  القول في السؤاالت،  أبيه، وهنا سأفصل 

سأفرد له كتابًا من تأليفي بإذن اهلل، ألن فيه من العلل 

. والفوائد الشيء الكثير الكثير

***

يخ بغداد  يخ بغداد)١٧8/١١( رقم ) 50٧٢(، وتار : تار )6( ينظر
وذيوله )١0/١0( رقم )5١١٩(. 

 ،)3٢3( رقم   )٢3١ )ص:  للدارقطني:  السهمي  سؤاالت   )٧(
وموسوعة أقوال الدارقطني )365/٢( رقم )١٩05(. 
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

المبحث الثاني

سؤاالت عبد اهلل ألبيه ابن المديني 
في األحاديث النبوية 

سأتناول هذا المبحث بحسب الترتيب اآلتي:

القاسم  أبو  »أخبرني  الخطيب:  بكر  أبو  قال  أوًال: 

 ، الصفار عثمان  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قــال:  األزهـــري، 

موسى  بــــــن  عــمــران  بـــــن  محمد  أخــبــرنــا  قــــال: 

اهلل  اهلل بن علي بن عبد  قال: حدثنا عبد  الصيرفي، 

الفضل  بن  محمد  عن  أبي  وسألت  قــال:  المديني، 

، عن جابر بن عبد  ى عن: عمرو بن دينار بن عطية رو

اهلل ، قال: سمعت النبي � يقول: الناس يكثرون 

وأصحابي يقلون فا تسبوهم، لعن اهلل من سبهم “)١(.

بن  »محمد  المديني:  بن  علي  بن  اهلل  عبد  قال 

وقال   ،)٢( وضعفه  عجائب،  ى  رو عطية  بن  الفضل 

يختلف  الحديث  هذا  وهكذا  الخطيب:  بكر  أبو 

وقــال   ،)3( عطية  بــن  الفضل  بــن  محمد  على  فيه 

أخرجه  والحديث:   ،)١٤٤٧( رقم   )٢٤8  /٤( بغداد  يخ  تار  )١(
 ،)٢١8٤( ــقــم  )١33/٤(ب مسنده  في  الموصلي  يعلى  أبــو 
والطبراني في األوسط )٢/ ٤٧( رقم)١٢03(، وقال الطبراني: 
ومحمد  الربيع  أبــو  إال  عمرو  عن  الحديث  هــذا  يــرو  »لــم 
اهلل  عبد  الربيع:  أبــي  عن  به  تفرد  عطية،  بن  الفضل   بن 

ية«.  ابن معاو
يخ بغداد )٤/ ٢٤8( رقم )٩60(.  )٢( تار

)3( المصدر نفسه . 

شيبة  ِبي 
َ
أ اْبن  رماه  ومرة:   ،)٤( عنه  سكتوا  ي:  البخار

)5(، وقال أحمد بن حنبل، وابن معين: ليس بشيء 

 ،)8( ضعيف  زرعة:  أبو  وقال   ،)٧( الكذاب  ومرة:   ،)6(

ي: ذاهب الحديث ترك حديثه  وقال أبو حاتم الراز

)١0(، وقال  كذاب  )٩(، وقال الفاس: متروك الحديث 

الحجاج،  بــن  مسلم  ــال  وق  ،)١١( كــذبــوه   : حجر ابــن 

قال:   ،)١٢( الحديث  متروك  خراش:  وابن  والنسائي، 

الهيثمي: في الحديث محمد بن الفضل بن عطية 

وهو متروك »)١3(.

خاصة القول :  فيكون الحديث في إسناده  َمن 

العبس،  الفضل  بن  محمد   : وهو  بالوضع،  متهم  هو 

وهو متهم بالكذب.

األزهــري  أخبرني   « الخطيب:  بكر  أبــو  قــال  ثانيًا: 

أخبرنا  قــاال:  المالكي،  الحسن  بن  محمد  بن  وعلي 

بن  محمد  أخبرنا  قال:   ، الصفار عثمان  بن  اهلل  عبد 

الصيرفي، قال: حدثنا عبد اهلل بن  عمران بن موسى 

علي بن المديني، قال: سألت أبي عن عبد الرحيم 

ى عن أبيه، عن الحسن، عن أنس،  يد العمي رو بن ز

)٤( الضعفاء له )ص: ١٢٤( رقم )353(.
يخ الكبير )٢08/١( رقم )655(.  )5( التار

)6( الجرح والتعديل )8 / 56( رقم )٢6٢(. 
)٧( المصدر نفسه. 

)8( المصدر نفسه. . 
)٩( المصدر نفسه. 

)١0( الجرح والتعديل )8 / 56( رقم )٢6٢(. 
)١١( تقريب التهذيب )ص: 50٢( رقم )6٢٢5(. 

)١٢( تهذيب الكمال )١0 / 3١0( رقم )٤٢56(. 
)١3( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١0 / ٢١( رقم )١6٤٢3(. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

عن النبي r:  من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب 

اهلل له بكل خطوة يخطوها سبعين حسنة ، قال: عبد 

الرحيم ضعيف”)١(.

: مــنــكــر  ــن بــــحــــر ــ ــي: مـــحـــمـــد بـ ــلـ ــيـ ــقـ ــعـ  قــــــال الـ

الحديث )٢(، وقال بعد أن ذكر الحديث: »ولعل الباء 

أبيه«)3(،  مثل  ضعيف  فإنه  الرحيم  عبد  ابنه  من  فيه 

ي عن الضعفاء أشياء لم  وقال أبو حاتم البستي: »يرو

»هذا  ي:  الجوز ابن  وقال  عنهم«)٤(،  غيره  بها  يحدث 

حديث ال يصح، قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن 

يد كذاب، وأبوه ليس بشيء«)5(، قال الهيثمي: »وفيه  ز

ابن  ورده  العمي وهو متروك«)6(،  يد  ز بن  الرحيم  عبد 

فيها  ألن  المستدرك؛  في  أحاديث  العسقاني  حجر 

»ال  السيوطي:  وقال   ،)٧( الهجيمي«  بحر  بن  »محمد 

يصح عبد الرحيم وأبوه ليسا بشيء«)8(، وقال الفتني: 

 َيصح«)٩(، وقال ابن عراق الكناني: »وال يصح فيه 
َ

»ال

يخ بغداد )١٢/ 36٧( رقم )5٧١٧(، والحديث أخرجه  )١( تار
وقــال   ،)335٢( رقـــم   )3٤٤/3( األوســــط  فــي  الــطــبــرانــي 
يد، وال عن  الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إال ز
، وأبو يعلى في مسنده  يد إال ابنه، تفرد به محمد بن بحر ز

)5 / ١٧5( برقم: )٢٧8٩(.
)٢( الضعغاء )٢١3/5( رقم )١5٩3(. 

)3( الكامل في الضعفاء )٤/١50(
)٤( المجروحين )3١8/١6( رقم )١00٢(. 

)5( الموضوعات )٢/١٧3(. 
)6( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١٩١/8( رقم )١3٧03(. 

: لسان الميزان )6/٧( رقم )6530(.  )٧( ينظر
)8( الآلئ المصنوعة )٢/٧5(. 

)٩( تذكرة الموضوعات)ص: 6٩(. 

يد العمي وعنه ابنه عبد الرحيم«)١0(. ز

شديد  إســنــاده  في  الحديث  فيكون   : الخاصة 

كثير  مــتــروك  الهجيمي«  بحر  بــن  »محمد  الضعف 

ــد الــعــمــي« مــتــروك  يـ الـــوهـــم، و »عــبــد الــرحــيــم بــن ز

الحديث.

القاسم  أبو  الخطيب: »أخبرني  أبو بكر  ثالثًا: قال 

، قال:  األزهري، قال: حدثنا عبد اهلل بن عثمان الصفار

أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي، قال: حدثنا عبد 

ألبي:  قلت  قــال:  المديني،  اهلل  عبد  بن  علي  بن  اهلل 

شيء رواه ابن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي، عن 

شعبة، عن سالم، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، عن 

النبي، � قال: ال يأتي أحدكم بشاة لها يعار قال: 

ى هذا أبو داود”)١١(. هذا كذب إنما رو

ــام عــلــي بــن الــمــديــنــي إلـــى أن هــذا  ــ فــذهــب اإلم

عن  حاتم  بن  محمد  طريق  وهــو  مــكــذوب،  الطريق 

داود  أبــو  رواه  مــا  والــصــواب  شعبة،  عــن  مهدي  ابــن 

الطيالسي في مسنده من طريق شعبة، عن سماك بن 

مسنده)١3(،  في  حنبل  ابن  رواه  والحديث   ،)١٢(  حرب 

وأبــو نعيم )١٤(  من الطريق نفسه: شعبة، عن سماك بن 

)١0( تنزيه الشريعة المرفوعة )١٢٩/٢( رقم )٩(. 
الكمال  وتهذيب   ،)  685( رقــم   )6٩  /3( بغداد  يخ  تار  )١١(
 )٢5/ ٢٢(، وتهذيب التهذيب )٩/ ١0٢(، والحديث أخرجه 

أبو داود الطيالسي في مسنده )٤١3/٢( رقم )١١8٢(. 
 ،)6٩  /3( بغداد  يخ  تار  : ينظر و  ،)١١8٢( رقم   )٤١3/٢(   )١٢(

وتهذيب الكمال )٢5/ ٢٢( 
)١3( )30١/36( رقم )٢١٩٧0(. 

)١٤( في معرفة الصحابة )٢٧6٢/5( رقم )6563(. 
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

ب.
َ
حرب، عن قبيصة بن ُهل

كوفي  وقـــال:  العجلي،  وثقة  هلب،  بــن  وقبيصة 

ابن  الحسن  أبــو  وقــال  حــبــان)٢(،  وابــن   ،)١( ثقة  تابعي 

المديني، وأبو عبد الرحمان النسائي: مجهول )3(، زاد 

علي: لم يرو عنه غير سماك )٤(، وقال أبو الفضل ابن 

: مقبول )5(. حجر

لغيره،  صحيحًا  الحديث  متن  فيكون  الخاصة: 

والشواهد،  المتابعات  في  حسن  فهو  إســنــاده  وأمــا 

الهلب  ــن  ب قبيصة  عـــدا  وصـــدوقـــون  ثــقــات  ــه  رجــال

الطائي، وهو مقبول.

ــي قـــول عــلــي بن  فــتــكــون عــلــة هـــذا الــحــديــث  ف

المديني: »كذب، أي: طريق محمد بن حاتم عن ابن 

ى هذا أبو داود« كما بينت. مهدي عن شعبة إنما رو

ــع فبشره  ــ ــن مــالــك: »ارج رابـــعـــًا: حــديــث أنـــس ب

بالجنة، وأخبره بأنه سيبلغ منه دًما يهراق، َوُمرُه عند 

.)6( » ذلك بالصبر

قال ابن حجر في اللسان: »قال عبد اهلل بن علي 

فقال:  الحديث  هــذا  عن  أبــي  سألُت  المديني:  بن 

)١( الثقات )٢١٤/٢( رقم )١5١٢(
)٢( الثقات )3١٩/5( رقم )503١(. 

)3( تهذيب الكمال )٤٩3/٢3( رقم )٤8٤6(. 
)٤( المصدر نفسه. 

)5( تقريب التهذيب )ص: ٤53( رقم )55١6(. 
)6( أخرجه ابن حبان في المجروحين )٢٢3/٤( رقم )١٤8(، 
 ،)3٢٩( رقم   )٢0٤/١( المتناهية  العلل  في  ي  الجوز وابن 
من  المرفوعة  الشريعة  تنزيه  فــي  الكناني  عـــراق  »وابـــن 

األحاديث الموضوعة« )١/ 3٩١(. 

كذٌب موضوع« )٧(.

بن  المختار  بن  بكر  عن  البستي  حاتم  أبــو  قــال 

ى  يرو ا، 
ً

جــّد الحديث  منكر  أبيه،  عن  ي  »يــرو فلفل: 

عن أبيه ما ال يشك من الحديث صناعته أنه معمول، 

ى عن:  ، رو ال تحل الرواية عنه إال على سبيل االعتبار

أبيه المختار بن فلفل، عن أنس، قال: كنت مع رسول 

أنس  يا  الباب، فقال:  اهلل � فجاء جاء فاستفتح 

اخرج فانظر من هذا؟ ...“ ثم ساق الحديث”)8(.

ي: هذا حديث ال يصح )٩(.  وقال ابن الجوز

تحل   »ال  البستي:  حاتم  أبــي  قــول  الذهبي  ونقل   

«)١0(، وذكر ابن حجر  الرواية عنه إال على سبيل االعتبار

مثل قول الذهبي )١١(.

الخاصة : فيكون الحديث موضوًعا ال يصح بكل 

حال.

محمد  بن  علي  أخبرنا   « الخطيب:  قال  خامسًا: 

بن الحسن المالكي، قال: أخبرنا عبد اهلل بن عثمان 

موسى  بــن  عــمــران  بــن  محمد  أخبرنا  ــال:  ق  ، الصفار

المديني،  ابــن  علي  بــن  اهلل  عبد  حدثنا  الصيرفي، 

قال: قلت ألبي: حديث رواه الوليد عن األوزاعي، عن 

 ”r النبي  أن  معيقيب،  عن  سلمة،  أبي  عن  يحيى، 

 .)3٢3/٧( )٤(
)8( المجروحين )٢٢3/٤( رقم )١٤8(. 

ي   الجوز ابن  رقم )3٢٩(. وذكر  المتناهية )٢0٤/١(  العلل   )٩(
قول ابن حبان. 

)١0( ميزان االعتدال )3٤8/١( رقم )١٢٩5(. 
)١١( لسان الميزان )35٧/٢( رقم )١606(. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

قال: اهتز العرش لموت سعد )١(، فقال: هذا الحديث 

الــواســطــي،  أحــمــد  بــن  سليمان  رواه  مــوضــوع  كــذب 

وعمرو بن مالك » )٢(.

معيقيب  عن  سلمة  أبي  حديث  ي:  البخار قال 

ليس بشيء )3(.

عرش  لموته  اهــتــز  لقد   « الــقــيــســرانــي:  ابــن  وقـــال 

البصري:  الــنــكــري  مــالــك  بــن  عــمــرو  رواه  الــرحــمــن. 

بن  يحيى  عن  األوزاعـــي،  عن  مسلم،  بن  الوليد  عن 

بهذا  وهذا  معيقيب.  عن  سلمة،  أبي  عن   ، كثير أبي 

وعمرو  هــذا،  عمرو  غير  الوليد  عــن  يــروه  لــم  اإلســنــاد 

النبي  أن  اإلســنــاد  بــهــذا  رواه  الــولــيــد،  مــن أصــحــاب 

هو  والحديث  الــنــار  مــن  لألعقاب  ويــل  قـــال«:   -r  -

ذاك، وهذا جاء به عمرو هذا، وهو ضعيف جًدا«)٤(، 

مالك  بن  عمرو  وفيه  الطبراني،  »رواه  الهيثمي:  وقال 

أبو  وضعفه  يغرب،  وقــال:  حبان  ابــن  وثقه  العنبري، 

منع  الباجي:  الوليد  أبــو  ــال  وق ــة«)5(،  ــ زرع ــو  وأب حاتم 

العرش  اهتز  بحديث   التحديث  ِة  ُعْتِبّيَ
ْ
ال في  مالك 

لموت سعد بن معاذ )6(.

)١( أخرجه الطبراني في الكبير )6 / ١٢( برقم: )53٤١(، )٢0 / 
35١( برقم: )8٢٩(. 

 ،)50  /٩( وذيوله  بغداد  يخ  وتار  ،)65  /١0( بغداد  يخ  تار  )٢(
يخ دمشق  )٢٢/ ١٧٤(.  وتار

)ص: 35( )3( العلل الكبير
)٤( ذخيرة الحفاظ )١٩٩١/٤( رقم )٤5٧٧(. 

)5( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )30٩/٩( رقم )١56٩٧(. 
: شرح الزرقاني على الموطأ )٤٩/٢(.  )6( ينظر

أبي سلمة  الحديث من طريق  الخاصة: فيكون 

فيه  وكــذلــك  اإلســنــاد،  بهذا  ضعيف  معيقيب  عــن 

عمرو بن مالك الراسبي، وهو ضعيف الحديث.

سادسًا: قال الخطيب: » أخبرني علي بن محمد 

بن الحسن المالكي، قال: أخبرنا عبد اهلل بن عثمان 

موسى  بــن  عــمــران  بــن  محمد  أخبرنا  ــال:  ق  ، الصفار

الصيرفي، قال: حدثنا عبد اهلل بن علي ابن المديني، 

يس،  ، عن ابن إدر قال: قلت ألبي في حديث أبي بهز

عن المختار بن فلفل، عن أنس: كان في حائط، فقال: 

ائذن له وبشره بالجنة مثل حديث أبي موسى؟ فقال: 

ثة  يس إال ثا كذب، هذا موضوع، لم يكن عند ابن إدر

أحاديث عن المختار)٧(، عن أنس في األشربة«)8(.

: الصقر بن عبد الرحمن ابن بنت مالك  أبو بهز هو

كوفي نزل بغداد وحدث بها عن عبد  بن مغول، وهو 

يس األودي، وخلف بن خليفة األشجعي.  اهلل بن إدر

ى عنه: أبو بدر عباد بن الوليد الغبري، وأبو يعلى  رو

الموصلي، وغيرهما )٩(.

قال ابن عدي: »سمعت أبا يعلى إذا، حدثنا عنه 

ضعيفا«،  وكان  الرحمن  عبد  بن  صقر  حدثنا  يقول، 

ــى إذا حــدثــنــا عنه 
َ
ــان أبـــو َيــعــل ــال: »كـ ــرى قـ ــرة أخـ ومـ

ابــي شيبة،  ابــن  )٧( وهــذه األحــاديــث مــوجــودة في مصنف 
كتاب: األشربة: برقم )٢٤٢٢١(، )٢٤٤3٤(، )٢٤٤٤٧(. 

يخ بغداد وذيوله  يخ بغداد )١0/ ٤6٢( رقم )٤8٤١(، وتار )8( تار
)٩/ 3٤0( رقم )٤888(. 

يخ بغداد )١0/ ٤6٢( رقم )٤8٤١(.  : تار )٩( ينظر
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

ي: هذا حديث ال يصح)٢(،  ضعفه«)١(، وقال ابن الجوز

يعلى)3(،  أبــو  »رواه  الهيثمي:  قــال  قــال:  أخــرى  ومــرة 

كذاب، وفي  ، وفيه صقر بن عبد الرحمن وهو  والبزار

، ضعفه النسائي وغيره،  إسناد البزار)٤(، عتبة أبو عمرو

بإسنادين رجال أحدهما  األوسط  الطبراني في  ورواه 

.)5(» رجال البزار

َعن  »حــدث   : بهز أبو  حجر  ابن  الفضل  أبو  وقــال 

نس 
َ
أ َعن  فلفل،  بن  مختار  عن  يــس  إدر بن  اهلل  َعبد 

فافتح  ــس  أن يــا  قــم  كـــذب:  بحديث  عنه  اهلل  رضــي 

عمر  في  وكــذا  بعدي.  من  بالخافة  وبشره  بكر  ألبــي 

وعثمان«)6(، وقال: هذا حديث موضوع )٧(.

ي بعد أن ساق الحديث من مسند  وقال السخاو

من  غريب  أنــس،  عن  المختار  »حديث  يعلى:  أبــي 

به  تفرد  إنه  وقيل:  عنه،  يــس  إدر بن  اهلل  عبد  حديث 

أبو بكر بن  ، قد رماه  الرحمن والصقر الصقر بن عبد 

كذاب،  إنه  جــزره:  علي  أبو  وقال  بالوضع،  شيبة  أبي 

وقال ابن عدي: كان أبو علي ينسبه في هذا الحديث 

)١( الكامل في ضعفاء الرجال )١٤٤/5( رقم )٩٤٢(. 
)٢( العلل المتناهية )٢0٤/١( رقم )3٢٩(. 

هذا   : حجر ابن  وقال   ،)3٩58( رقم   )5٤/٧( مسنده  في   )3(
حديث موضوع.

بن  بكر  طــريــق  مــن   )٧٤٩8( رقــم   )5٤/١5( مسنده  فــي   )٤(
 ،)٧50١( ورقم  أنس،  عن  فلفل  بن  المختار  عن  المختار 
: هذا الحديث ال نعلمه عن أنس إال من وجهين  وقال البزار

هذا أحدهما. 
)5( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١٧6/5-١٧٧( رقم )8٩١٢(. 

)6( لسان الميزان )3٢3/٤( رقم )35٢5(. 
)٧( المطالب العالية )56٧/١5( رقم )38١٩(. 

من  قلبي  في  حبان:  ابن  وقــال  الضعف،  إلى  بعينه 
حديثه« )8(

 الخاصة : فيكون الحديث موضوعًا كما ذكره أبو 

الحسن علي ابن المديني.

سابعًا: قال: »عبد اهلل بن علي بن المديني سألت 

أبي عن حديث الفضل بن موسى عن معمر عن بن 

 “  :”r اهلل  رســول  قــال  الزبير  بن  عن  أبيه  عن  طــاوس 

“منكر  فقال:   ،” هدر فدمه  وضعه  ثم  سيفه  شهر  من 

ضعيف “ )٩(.

ي من طريق ابن طاوس، واختلف  هذا الحديث: رو

النسائي  الرحمان  عبد  أبــو  فــرواه  طــاوس:  ابــن  على 

مشكل  فــي  ي  والــطــحــاو والمجتبى،  الــكــبــرى)١0(   فــي 

كم  اآلثار )١١(،والطبراني في األوسط )١٢( والكبير)١3(،والحا

في المستدرك )١٤(، والضياء المقدسي في األحاديث 

المختارة )١5(، وأبو نعيم في حلية األولياء )١6( كلها من 

ي عنه من األحاديث  )8( األجوبة المرضية فيما سئل السخاو
النبوية )6٤/١-65( رقم )١3(. 

ي في الجامع  )٩( «التعديل والتجريح، لمن خرج له البخار
أسماء  فــي  الــكــمــال  وتــهــذيــب   ،)١١8٢  /3( الصحيح« 

الرجال )٢3/ ٢58(، وتهذيب التهذيب )8/ ٢8٧(  
)١0( )٤55/3( رقم )35٤6(، والمجتبى )١١٧/٧( رقم )٤0٩٧(. 

)١١( )3٢٤/3( رقم )١٢8٩(. 
)١٢( )٧6/8( رقم )80١3(. 
)١3( )١١5/١3( رقم )٢8٢(. 

)١٤( من طريق وهيب عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن الزبير مرفوعا)١8٧/٢( رقم )٢٧٢٧(. 

)١5( )303/٩(  رقم )٢5٩(، )٢60(، )30٤/٩( رقم )٢6١(. 
 .)١( )٢١/٤6(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

طاوس  ابن  عن  معمر  عن  موسى  بن  »الفضل  طريق 

عن طاوس بن كيسان عن ابن الزبير مرفوًعا«.

وراه النسائي في الكبرى )١( من طريق  ابن جريج، 

ومعمر عن ابن طاوس عن طاوس بن كيسان عن ابن 

الزبير موقوًفا.

من  مصنفه)٢(  فــي  الصنعاني  ــرزاق  الـ عبد  ورواه 

 » طريق »معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير

ثم  بساح  أشــار  »مــن  مختلف  ولفظه  أيــضــًا.  موقوفًا 

.» وضعه -يقول: ضرب به - فدمه هدر

من  مصنفه)3(   في  الصنعاني  الـــرزاق  عبد  ورواه 

ــاوس بن  ــاوس عــن طـ يــج عــن ابــن طـ طــريــق ابــن جــر

كيسان مقطوًعا.

هذا  فــي  يذكر  »لــم  ــط)٤(:  ــ األوس فــي  الطبراني  قــال 

ــن الــزبــيــر  : ابـ ــد مــمــن رواه عــن مــعــمــر الــحــديــث أحـ

وغيره  الـــــرزاق)5(،  عبد  ورواه  مــوســى،  بــن  الفضل  إال 

به  »تفرد  األولياء:  حلية  في  نعيم  أـبو  وقال  مقطوًعا«، 
الفضل عن معمر مجرًدا«.)6(

قلت: ولكن توبع عليه الفضل بن موسى من رواية 

طاوس،  ابن  عن  جريج،  ابن  عن  المكي  جريج  ابن 

الكبرى  السنن  فــي  كما   ، الــزبــيــر ابــن  عــن  أبــيــه،   عــن 

)١( )٤56/3( رقم )35٤8(. 
)٢( )١6١/١0( رقم )١8683(. 
)3( )١6١/١0( رقم )١868٤(. 

)٤( )٧6/8( رقم )80١3(. 
)5( في مصنفه )١6١/١0( رقم )١868٤(. 

 .)٢١/٤( )6(

. للنسائي )٧(، ولكنه موقوفًا على عبد اهلل بن الزبير

أبو عبد  ي  ي: »فضل بن موسى مروز البخار وقال 

عن  وكيًعا  سألت  شماس:  بن  إبراهيم  وقال  ثقة.  اهلل 

السيناني؟ فقال: ثبت سمع الحديث معنا، ال نبالى 

سمعت الحديث منه أو من ابن المبارك«)8(.

موسى  بن  »الفضل  الميزان)٩(:  فى  الذهبي  وقــال 

عن  ى  يرو الثقات،  العلماء  أحد  ي  المروز السيناني 

ى عبد اهلل  صغار التابعين. ما علمت فيه ليًنا إال ما رو

أبي  عن  وسئل  أبي  وسمعت  المديني،  بن  علي  بن 

ى الفضل  أبا تميلة وقال: رو تميلة والسيناني، فقدم 

.» كير أحاديث منا

 قال ابن أبي حاتم: »حدثنا أبو بكر بن أبى خيثمة 

إلّى قال: سمعت يحيى ين معين يقول:  كتب  فيما 

الفضل بن موسى السيناني ثقة. حدثنا عبد الرحمن 

قـــال: ســألــت أبــى عــن الفضل بــن مــوســى فــقــال: هو 

علي  حدثنا  الرحمن،  عبد  حدثنا  صالح.  صــدوق 

اهلل  عبد  أبــا  سمعت  قــال:  الهسنجاني  الحسن  بــن 

بن  الفضل  يقول:  نعيم  أبــا  سمعت  قــال:  ي  الدينار

موسى أثبت من ابن المبارك«)١0(.

الرواية  في  الحديث  هذا  علة  فتكون   : الخاصة 

الزبير  ابــن  من  يسمع  لم  طــاوس  ابــن  ألن  المقطوعة؛ 

الحديث،  كتب  في  ثابت  وهذا  الصحابة  من  وغيره 

ضعيف«،  »منكر  بــقــولــه:  أراد  المديني  ــن  اب ولــعــل 

: سنن النسائي الكبرى )٤56/3( رقم )35٤8(.  )٧( ينظر
)8( قبول األخبار ومعرفة الرجال )٢/ ١١5(

)٩( )360/3( رقم )6٧55(. 
)١0( الجرح والتعديل )6٩/٧( رقم )3٩0(. 
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

المرفوعة  األحــاديــث  أمــا  بعينه،  المقطوع  الحديث 

متصلة،  وأسانيدها  ثــقــات،  رواتــهــا  فكل   والموقوفة 

واهلل أعلم وأحكم.

ثامنًا: قال أبو بكر الخطيب: » أخبرني أبو القاسم 

، قاال: أخبرنا عبد  األزهري وعلي بن محمد السمسار

، قال: أخبرنا محمد بن عمران  اهلل بن عثمان الصفار

اهلل  اهلل بن علي بن عبد  قال: حدثنا عبد  الصيرفي، 

المديني، قال: سمعت أبي، وسألته عن حديث رواه 

أبي بكر بن عياش، عن  ابن مهدي، عن  ، عن  بندار

قال:   � النبي  عن  اهلل،  عبد  عن   ، زر عن  عاصم، 

تسحروا فإن في السحور بركة ؛ فقال: هذا كذب”)١(.

مرفوع  صحيح  الحديث  متن  أن  مع  أراه:  والــذي 

ي)٢(،  ــس بــن مــالــك، أخــرجــه الــبــخــار  مــن حــديــث أن

، من الحفاظ  : محمد بن بشار )3(، وبندار هو ومسلم 

البصرة  بعلماء  واقتنع  كبار  ففاته  يرحل  لم  األثبات، 

مائتي  ي  الــبــخــار عــنــه  ى  رو بـــه،  بـــأس  ال  أنـــه  أرجـــو 

بن  سعيد  بن  اهلل  عبيد  وقفه  والحديث  حــديــث)٤(، 

سعيد،  بن  اهلل   عبيد  »أخبرنا  النسائي:  قال  يحيى، 

عياش،  بن  بكر  أبي  عن  الرحمن،  عبد  حدثنا  قال: 

قال  تسحروا.  قال:  اهلل  عبد  عن   ، زر عن  عاصم،  عن 

ي كيف لفظه«)5(. عبيد اهلل: ال أدر

يخ بغداد )٢/ ٤58( رقم )٤٤٧(، وتهذيب الكمال )٢٤/  )١( تار
5١5( رقم )5086(. 

)٢( )3 / ٢٩( رقم )١٩٢3(. 
)3( )١30/3( رقم)١0٩5(

: تهذيب التهذيب )٧3/٩( رقم )86(.  )٤( ينظر
)5( في المجتبى )١٤١/٤( رقم )٢١٤5(. 

في  الدارقطني  عمر  بــن  علي  الحسن  أبــو  سئل 

العلل )6( عن حديث: زر بن حبيش، عن عبد اهلل بن 

مسعود، قال رسول اهلل �:  تسحروا فإن في السحور 

يه عاصم بن بهذلة، واختلف عنه؛  بركة، فقال: “يرو

، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي بكر  فرواه بندار

النسائي:  وقــال   ،)٧( مرفوًعا  عاصم،  عن  عياش،  بن 

ابن  عــن  يــه،  يــرو وغــيــره  سعيد،  بــن  اهلل  عبيد  »وقــفــه 

أبي  عن  يونس،  بن  أحمد  ورواه  موقوًفا«)8(،  مهدي، 

بكر ابن عياش، فرفعه)٩(، ورواه غيره من أصحاب أبي 

، فوقفوه)١0(. ، عن أبي بكر بكر

كـــذب حدثني  ي: »هــــذا  ــم الــــــراز ــات  قـــال أبـــو ح

ــال  وق  ،)١١(  » ــار ــكـ اإلنـ ــد  أشـ وأنـــكـــره  ــا  مــوقــوًف داود  ــو  أبـ

)6( )6٧/5( رقم )٧١٢(. 
)٧( سنن النسائي الكبرى )١08/3(  رقم ) ٢٤65(، والمجتبى 
من السنن  وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بهذا اإلسناد 

)٢١3/3( رقم )١٩36(. 
قال  ولفظه:   ،)٢١٤5( رقم   )١٤١/٤( المجتبى  في  النسائي   )8(
عبد  حدثنا  قــال:  سعيد،  بن  اهلل  عبيد  »أخبرنا  النسائي: 
الرحمـــــن، عن أبي بكر بــــــن عياش، عــــــــن عاصم، عــــــن 
، عـــــن عبد اهلل، قـــــــال: تسحروا، قــال عــــبيد اهلل: ال أدري  زر
كيف لفظه«، والبزار في مسند )٢١٧/5( رقم )١8٢١(، وقال 
: »وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن عبد الرحمن،  البزار
عن أبي بكر بهذا اإلسناد موقوًفا، وال نعلم أحدا أسنده عن 
رواه  وقد   ، بشار بن  محمد  إال  بكر  أبي  عن  الرحمن،  عبد 

أحمد بن يونس، عن أبي بكر مرفوًعا«. 
)٩( مسند البزار )٢١٧/5( رقم )١8٢١(. 

)١0( سنن النسائي )١٤١/٤( رقم )٢١٤5(. 
)١١( تهذيب الكمال )٢٤/ 5١5( رقم )5086(. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

النسائي:  وقال   ،)١( الصحيح  والموقوف  الدارقطني: 

)٢(، وقال األرنؤوط وغيره من  أولى بالصواب  الموقوف 

المديني  ابــن  أن  الظن  على  يغلب  »و المحققين: 

وأهل  الخطأ،  الكذب هنا في موضع  لفظة  استعمل 

الحجاز يستعملونها كذلك كما نبه عليه ابن حبان، 

وله أمثلة كثيرة«)3(.

يمكن أن يكون مراد علي بن المديني،  الخاصة: و

ــى بــالــصــواب فــي حال  أن الــحــديــث  الــمــوقــوف أولـ

تبين  كما  وهو مصيب  والوقف،  الرفع  بين  التعارض 

من أقوال األئمة النقاد، واهلل أعلم.

***

)١( العلل )6٧/5( رقم )٧١٢(. 
ي )30١/١0(.  يء شرح صحيح البخار )٢( عمدة القار

)3( سير أعام النباء )١٢/ ١٤8( رقم )5٢(.

الخاتمة

النتائج والتوصيات

بحمد اهلل سبحانه وتعالى ومعونته ومنته انتهيت 

من موضوعي ))سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في 

يمكنني أن أوجز  األحاديث النبوية جمع ودراسة((، و

أهم النتائج والتوصيات:

النبوية  األحــاديــث  في  ألبيه  اهلل  عبد  ســؤاالت   .١  

أحاديث  ثمانية  بلغت   بالسؤال،  التصريح  بصيغة 

الحديث، جمعتها ودرستها،  كتب  نبوية في جميع 

كتاب  في  المتصلة  باألسانيد  جميعها  وردت  وقد 

موضعين  عــدا  الــبــغــدادي،  للخطيب  بغداد  يخ  تأر

فقط وردت في كتب الحديث األخرى.

حديث  علة  المديني  بــن  علي  اإلمـــام  يبين   .٢  

أو  بالوضع  متهم  هو  من  إسناده  في  بــأن  بالتصريح 

هو متهم بالكذب، أو من خال بيانه علة الحديث 

ببيان الطريق الخطأ الذي فيه هذا الحديث، وأحياًنا 

يصرح بقوله: “هذا الحديث كذب موضوع” مع بيان 

الطريق الخطأ.

يرِو  لم  رواتــه  أحد  أن  ببيان  الوضع  علة  يبين   .3  

ليس  الحديث  وهــذا  أحــاديــث  ثة  ثا إال  شيخه  عن 

منها، وهذا دليل على غزارة علمه، وتمكنه من جمع 

يات للوقوف على علة الحديث، وأحياًنا يبين  المرو

علة هذا الحديث في الرواية المقطوعة؛ ألن فانًا لم 

المرفوع  الحديث  كان  إذا  سيما  وال  فان،  من  يسمع 
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ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

يكون  وقد  متصلة،  وأسانيده  ثقات،  رواته  والموقوف 

علة  المديني   ابن  ويبين  صحيحًا،  الحديث  متن 

إشارة  في  والوقف  الرفع  تعارض  خال  من  الحديث 

الصنعة  أئمة  ويوافق  أصــح،  الموقوفة  الرواية  أن   إلى 

في ذلك.

أئمة  يخالف  لم  المديني  بن  علي  اإلمــام  أن   .٤  

النقد في الحكم على األحاديث النبوية، ولكنه بّينها 

بأسلوبه الخاص ألنه إمام كبير في علل الحديث.

***

ثبت المصادر والمراجع

المقدسي  الدين  المختارة، لضياء  ١. األحاديث   

بن  اهلل  عبد  بن  الملك  عبد  حققه:  هـــ(،   6٤3 )ت: 

المكرمة،  مكة  الحديثة،  النهضة  مكتبة  دهــيــش، 

ط/3، ٢000 م.

نقد  فــي  ومنهجه  المديني  بــن  علي  اإلمـــام   .٢  

كرام اهلل إمداد الحق، وأصل الكتاب رسالة  الرجال، إل

علمية حصل بها المؤلف على درجة الماجستير من 

بمكة  القرى  أم  بجامعة  الدين  وأصــول  الدعوة  كلية 

دار  المطرفي،  عياد  بن  عويد  د.  بــإشــراف  المكرمة، 

البشائر اإلسامية.

منصور  بن  محمد  بن  الكريم  لعبد  األنساب،   .3  

ي، أبي سعد )ت: 56٢هـ(،  التميمي السمعاني المروز

اليماني،  المعلمي  يحيى  بن  الرحمن  عبد  حققه: 

آباد، ط/١،  العثمانية، حيدر  المعارف  دائرة  مجلس 

١38٢ هـ /١٩6٢ م.

واألعـــام،  المشاهير  ووفــيــات  اإلســـام  يــخ  تــار  .٤  

بن  أحــمــد  بــن  محمد  اهلل  عبد  أبــي  الــديــن  لشمس 

عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: ٧٤8هـ(، حققه: عمر 

بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  التدمري،  السام  عبد 

ط/٢، ١٤١3 هـ / ١٩٩3 م.

إسماعيل  ــن  ب لمحمد   ، الــصــغــيــر يــخ  ــتــار ال  .5  

زايد،  ابراهيم  ي )ت: ٢56هـ(، حققه: محمود  البخار

المعرفة  دار  الــمــرعــشــي،  يــوســف  أحــاديــثــه:  فــهــرس 

بيروت، لبنان.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

أبي عبد اهلل )ت:  ي،  ، للبخار الكبير يخ  التار  .6 

٢56هـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.

يخ بغداد وذيوله، ألبي بكر أحمد بن علي   ٧. تار

البغدادي  الخطيب  مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن 

القادر عطا، دار  )ت: ٤63هـ(، حققه: مصطفى عبد 

الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤١٧ هـ.

)ت:  الــبــغــدادي  للخطيب  ــداد،  ــغ ب يــخ  تــار  .8  

دار  مــعــروف،  عــواد  بشار  الــدكــتــور   ـــ(، حققه:  ٤63هــ

الغرب اإلسامي، بيروت، ط/١، ١٤٢٢هـ / ٢00٢ م.

يخ دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسن بن   ٩. تار

كر )ت: 5٧١هـ(، حققه:  بابن عسا المعروف  اهلل  هبة 

والنشر  للطباعة  الفكر  ي، دار  العمرو عمرو بن غرامة 

يع ١٤١5 هـ / ١٩٩5 م. والتوز

اهلل  عبد  أبي  الدين  لشمس  الحفاظ،  تذكرة   .١0  

محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: 

ط/١،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ٧٤8هـ(، 

١٤١٩هـ/ ١٩٩8م.

علي  بن  طاهر  لمحمد  الموضوعات،  تذكرة   .١١  

إدارة  ٩86هـــــ(،  )ت:  ــِنــي  الــَفــّتَ الــهــنــدي  الصديقي 

الطباعة المنيرية، ط/١، ١3٤3 هـ.

ي في   ١٢. التعديل والتجريح، لمن خرج له البخار

الجامع الصحيح، ألبي الوليد سليمان بن خلف بن 

الباجي  القرطبي  التجيبي  وارث  بن  أيوب  بن  سعد 

لبابة  أبــو  الدكتور  حققه:  ٤٧٤هــــ(،  )ت:  األندلسي 

ط/١،  الرياض،  يع،  والتوز للنشر  اللواء  دار  حسين، 

١٤06هـ / ١٩86م.

بن  أحمد  الفضل  ألبــي  التهذيب،  تقريب   .١3  

علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني )ت: 

يا،  سور الرشيد،  دار  عوامة،  محمد  حققه:  85٢هـــ(، 

ط/١، ١٤06هـ / ١٩86م.

 ١٤. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد 

، معين  بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبي بكر

6٢٩هـ(،  )ت:  البغدادي  الحنبلي  نقطة  ابن  الدين، 

العلمية،  الكتب  دار  الحوت،  يوسف  كمال  حققه: 

ط/١، ١٤08 هـ / ١٩88 م.

يعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة  يه الشر  ١5. تنز

علي  بن  محمد  بن  علي  الدين،  لنور  الموضوعة، 

٩63هـــ(،  )ت:  الكناني  عراق  ابن  الرحمن  عبد  بن 

اللطيف، عبد اهلل محمد  الوهاب عبد  حققه: عبد 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ي،  الغمار الصديق 

ط/١، ١3٩٩ هـ.

يا محيي   ١6. تهذيب األسماء واللغات، ألبي زكر

6٧6هـــ(،  )ت:  ي  النوو شـــــــرف  بـــــن  يحيى  الدين 

ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت 

الطباعة  إدارة  بــمــســاعــدة  الــعــلــمــاء  شــركــة  أصــولــه: 

المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

بن  أحمد  الفضل  ألبــي  التهذيب،  تهذيب   .١٧  

علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني )ت: 

الهند،  النظامية،  المعارف  دائــرة  مطبعة  ـــ(،  85٢هـ

ط/١، ١3٢6هـ.

 ١8. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف 

)ت:  الــمــزي  الحجاج  أبــي  عبدالرحمن  الــزكــي  بــن 

٧٤٢هـ(، حققه: الدكتور  بشار عواد معروف، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، ط/١، ١٤00 هـ / ١٩80م.
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 ١٩. الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان 

الدارمي،  حاتم،  أبـي  التميمي،  َمْعبد،  بن  معاذ  بن 

العثمانية  الــمــعــارف  ــرة  دائـ ـــ(،  35٤هــ )ت:  الُبستي 

بحيدر آباد الدكن الهند، ط/١، ١3٩3 ه  /١٩٧3 م.

إسماعيل  بــن  لمحمد  ي،  الــبــخــار صحيح   .٢0  

ي الجعفي )ت: ٢56هـ(، حققه:  أبي عبد اهلل البخار

النجاة  طــوق  دار   ، الــنــاصــر نــاصــر  بــن  زهــيــر  محمد 

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي(، ط/١، ١٤٢٢هـ.

الرحمن  عبد  محمد  ألبي  والتعديل،  الجرح   .٢١  

يس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  بن محمد بن إدر

ي ابن أبي حاتم )ت: 3٢٧هـ(، دار إحياء التراث  الراز

العربي، بيروت، ط/١، ١٢٧١ هـ/ ١٩5٢ م.

 ٢٢. ذخيرة الحفاظ، ألبي الفضل محمد بن طاهر 

المعروف  الشيباني،  المقدسي  أحمد  بن  علي  بن 

بابن القيسراني )ت: 50٧هـ(، حققه: د. عبد الرحمن 

هـ   ١٤١6 ط/١،  يــاض،  الــر الــســلــف،  دار  الــفــريــوائــي، 

/١٩٩6م.

ألبي  المجتبى(،  للنسائي)  الصغرى  السنن   .٢3 

عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 

أبو غدة،  الفتاح  النسائي )ت: 303هـ(، حققه: عبد 

١٤06ه  ط/٢،  حلب،  اإلسامية،  المطبوعات  مكتب 

/ ١٩86م.

أحمد  الرحمن  عبد  ألبي  الكبرى،  السنن   .٢٤  

حسن  حققه:  303هـــ(،  )ت:  النسائي  شعيب،  بن 

عبد المنعم شلبي، الرسالة، بيروت، ط/١، ١٤٢١ هـ 

/ ٢00١ م.

ألبي  السهمي،  يوسف  بــن  حمزة  ســـؤاالت   .٢5  

القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي 

الجرجاني )ت: ٤٢٧هـ(، حققه: موفق بن عبد اهلل بن 

، مكتبة المعارف - الرياض، ط/١، ١٤0٤هـ  عبدالقادر

/ ١٩8٤م.

عبد  أبي  الدين  لشمس  النباء،  أعام  سير   .٢6  

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

المحققين  مــن  مجموعة  حــقــقــه:  ٧٤8هــــــ(،  )ت: 

الرسالة،  مؤسسة  ــاؤوط،  األرن شعيب  الشيخ  بإشراف 

ط/3، ١٤05 هـ / ١٩85 م.

 ٢٧. شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، لمحمد 

بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهري 

مكتبة  سعد،  ــرؤوف  ال عبد  طه  حققه:   ،)١055 )ت: 

الثقافة الدينية، القاهرة، ط/١، ١٤٢٤هـ / ٢003م.

 ٢8. شرح علل الترمذي، لزين الدين عبد الرحمن 

بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسامي، البغدادي، 

ثم الدمشقي، الحنبلي )ت: ٧٩5هـ(، حققه: الدكتور  

الــزرقــاء،   ، المنار مكتبة  سعيد،  الرحيم  عبد  همام 

األردن، ط/١، ١٤0٧هـ / ١٩8٧م.

أحمد  جعفر  ــي  ألب  ، ثـــار اآل مشكل  ــرح  ش  .٢٩  

الــمــلــك، األزدي  بــن مــحــمــد بــن ســامــة بــن عــبــد 

3٢١هــــ(،  ي )ت:  بــالــطــحــاو الــمــعــروف  الــمــصــري 

بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب  حققه: 

ط/١، ١٤١5هـ/ ١٤٩٤ م.

، لمحمد بن عيسى بن   30. علل الترمذي الكبير

َسْورة، الترمذي، أبي عيسى )ت: ٢٧٩هـ(، رتبه على 

صبحي  حققه:  القاضي،  طالب  أبو  الجامع:  كتب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

النهضة  مكتبة  الكتب،  عالم  وآخــرون،  السامرائي، 

العربية، بيروت، ط/١، ١٤0٩ه.

بن  ألحمد  الــرجــال،  ومعرفة  الحديث  علل   .3١  

حققه:  ـــ(،  ــ ٢٤١ه )ت:  الشيباني  حنبل  بــن  محمد 

الــمــعــارف،  مكتبة  ــســامــرائــي،  ال ي  الـــبـــدر صــبــحــي 

الرياض، ١٤0٩هـ.

الواهية،  األحــاديــث  فــي  المتناهية  العلل   .3٢  

بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبي  الدين  لجمال 

الحق  إرشــاد  حققه:  ـــ(،  5٩٧ه )ت:  ي  الجوز محمد 

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

ط/٢، ١٤0١هـ/١٩8١م.

ألبي  النبوية،  األحــاديــث  في  الـــواردة  العلل   .33  

الحسن علي بن عمر بن أحمد، البغدادي الدارقطني 

)ت: 385هـــ(، حققه: محفوظ الرحمن زين اهلل، دار 

طيبة، الرياض، ط/١، ١٤05 هـ.

ي، ألبي  ي شرح صحيح البخار  3٤. عمدة القار

بن  أحمد  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن  محمود  محمد 

حسين الحنفي بدر الدين العيني )ت: 855هـ(، دار 

إحياء التراث العربي - بيروت.

القاسم  ألبي  الرجال،  ومعرفة  األخبار  قبول   .35  

عبد اهلل بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي )ت: 

3١٩ هـ(، حققه: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد 

ط/١،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الرحيم، 

١٤٢١ هـ / ٢000 م

أحمد  ألبــي  ــرجــال،  ال ضعفاء  فــي  الكامل   .36  

عــادل  حققه:  365هــــ(،  )ت:  الجرجاني  عــدي  بــن 

الكتب  الموجود، وعلي محمد معوض،  أحمد عبد 

العلمية، بيروت، لبنان، ط/١، ١٤١8ه/ ١٩٩٧م.

 3٧. الآلىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة، 

السيوطي  الدين  جــال   ، بكر أبــي  بن  الرحمن  لعبد 

بن  ــاح  ص الــرحــمــن  عبد  ــو  أب حققه:  ـــ(،  ــ ٩١١ه )ت: 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  بــن  محمد 

ط/١، ١٤١٧ هـ / ١٩٩6م.

ألبي الحسن  األنساب،  اللباب في تهذيب   .38 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 

ابن  الدين  عز  ي،  الــجــزر الشيباني  الــواحــد  عبد  بن 

، بيروت. األثير )ت: 630هـ(، دار صادر

علي  بن  أحمد  الفضل  ألبي  الميزان،  لسان   .3٩  

الــعــســقــانــي )ت:  ــن أحــمــد بــن حــجــر  بــن محمد ب

الهند،  النظامية،  المعارف  دائــرة  حققه:  ـــ(،  85٢هـ

ط/٢،  لبنان،  بيروت،  للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة 

١3٩0هـ /١٩٧١م.

والــضــعــفــاء  الــمــحــّدثــيــن  مـــن  ــمــجــرحــون  ال  .٤0  

حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  لمحمد  والمتروكين، 

الدارمي،  حاتم،  أبي  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن 

زايد،  إبراهيم  محمود  حققه:  35٤هـــ(،  )ت:  الُبستي 

دار الوعي، حلب، ط/١، ١3٩6هـ.

الحسن  ألبــي  الفوائد،  ومنبع  الــزوائــد  مجمع   .٤١  

الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبــي  بن  علي  الدين  نــور 

)ت: 80٧هـ(، حققه: حسام الدين القدسي، مكتبة 

القدسي، القاهرة، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م.

 ٤٢. مسند أبي داود الطيالسي، ألبي داود سليمان 

بن داود بن الجارود الطيالسي البصري )ت: ٢0٤هـ(، 

حققه: الدكتور  محمد بن عبد المحسن التركي، دار 



469 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. سامي عواد بدو

، ط/١، ١٤١٩ هـ /١٩٩٩ م. ، مصر هجر

 ٤3. مسند أبي يعلى، ألبي يعلى أحمد بن علي 

التميمي،  المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هال  بن 

الموصلي )ت: 30٧هـــ(، حققه: حسين سليم أسد، 

دار المأمون للتراث، دمشق، ط/١، ١٤0٤ ه/ ١٩8٤م.

اإلمــام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهلل   ٤٤. مسند 

حققه:  ـــ(،  ــ ٢٤١ه )ت:  حنبل  بــن  محمد  بــن  أحــمــد 

بإشراف:  وآخــرون،  وعــادل مرشد،  األرنــؤوط،   شعيب 

د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

ط/١، ١٤٢١هـ /٢00١ م.

 ، الزخار البحر  باسم  المنشور  الــبــزار  مسند   .٤5  

خاد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  أحمد  بكر  ألبي 

بالبزار )ت: ٢٩٢هـ(،  المعروف  العتكي  اهلل  بن عبيد 

سعد،  بن  وعــادل  اهلل،  زين  الرحمن  محفوظ  حققه: 

الــعــلــوم  الــشــافــعــي، مكتبة  الــخــالــق  عــبــد  وصــبــري 

والحكم، المدينة المنورة، ط/١، ٢00٩م.

ي   ٤6. صحيح مسلم، لمسلم بن حجاج النيسابور

دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  حققه:  ـــ(،  ٢6١هـ )ت: 

إحياء التراث العربي، بيروت.

 ٤٧. مشيخة النسائي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن 

شعيب، النسائي )ت: 303هـ(، حققه: الشريف حاتم 

العوني، عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١ ، ١٤٢3هـ.

، ألبي بكر بن   ٤8. المصنف في األحاديث واآلثار

أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 

كمال  حققه:  ـــ(،  ٢35هـ )ت:  العبسي  خواستي  بن 

يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط/١، ١٤0٩ه.

 ٤٩. المصنف، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن 

نافع الصنعاني )ت: ٢١١هـ(، حققه: حبيب الرحمن 

األعظمي، المكتب اإلسامي، بيروت، ط/٢، ١٤03ه.

الثمانية،  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب   .50  

ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 

حجر العسقاني )ت: 85٢هـ(، حققه: رسالة علمية 

تنسيق:  ســعــود،  بــن  محمد  ــام  اإلمـ لجامعة  قــدمــت 

دار  الشثري،  العزيز  عبد  بن  ناصر  بن  سعد  الدكتور  

العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط/١، ١٤١٩هـ.

بن  أحــمــد  بــن  لسليمان  األوســـط،  المعجم   .5١  

ــي الــقــاســم  ــشــامــي، أبـ ــوب بــن مــطــيــر الــلــخــمــي ال ــ أي

اهلل  عوض  بن  طارق  حققه:  360هـــ(،  )ت:  الطبراني 

 بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار 

الحرمين، القاهرة.

360هــــ(،  )ت:  للطبراني   ، الكبير المعجم   .5٢  

حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن 

تيمية، القاهرة، ط/٢، ١٤١5 هـ/ ١٩٩٤ م.

 53. معرفة الصحابة، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل 

بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 

دار  ي،  العزاز يوسف  بن  عادل  حققه:  ٤30هـــ(،  )ت: 

، الرياض، ط/١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩8 م. الوطن للنشر

كم   5٤. معرفة علوم الحديث، ألبي عبد اهلل الحا

الطهماني  الضبي  محمد،  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد 

ي المعروف بابن البيع )ت: ٤05هـ(، حققه:  النيسابور

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  حسين،  معظم  السيد 

ط/٢، ١3٩٧هـ / ١٩٧٧م.

بن  سفيان  بن  ليعقوب  يــخ،  والــتــار المعرفة   .55  

حققه:  ٢٧٧هــــ(،  )ت:  يوسف  أبــي  الفسوي،  جــوان 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سؤاالت عبد اهلل بن المديني ألبيه في األحاديث النبوية )جمع ودراسة( 

بيروت، ط/٢،  الرسالة،  العمري، مؤسسة  كرم ضياء  أ

١٤0١ هـ/ ١٩8١ م.

في  الدارقطني  الحسن  أبــي  أقــوال  موسوعة   .56  

رجال الحديث وعلله، لمجموعة من المؤلفين، عالم 

الكتب، بيروت، ط/١، ٢00١ م.

الرحمن  عبد  الدين  لجمال  الموضوعات،   .5٧  

عبد  حــقــقــه:  5٩٧هــــــــ(،  )ت:  ي  الـــجـــوز عــلــي  بـــن 

المدينة  السلفية،  المكتبة  عثمان،  محمد   الرحمن 

المنورة، ط/١.

الــرجــال، لشمس  فــي نقد  مــيــزان االعــتــدال   .58 

بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي  الدين 

محمد  علي  حققه:  ٧٤8هــــ(،  )ت:  الذهبي  َقاْيماز 

بيروت،   ، والــنــشــر للطباعة  المعرفة  دار  ي،  الــبــجــاو

لبنان، ط/١، ١38٢ هـ / ١٩63م.

***


