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ملخص البحث 
باللغة العربية واإلنكليزية

الملخص

الحمد لله الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم 

واصيل واسلم عىل النبي االكرم سيدنا محمد وعىل 

اله وصحبه وسلم.

أما بعد؛ فقد هيأ الله عز وجل للســنة النبوية رجاالً 

عظاماً يدافعون عنها, ويبينون صحيحها من سقيمها, 

ويكشــفون كذب الكذابني,ومــا رواه الضعفاء من 

املرويات, فكانــت كتب العلل التــي بينت ذلك 

ووضحته,وممن حمــل الراية يف هذا العلم الدقيق 

اإلمــام البزار, فكان من املربزيــن فيه, الذابني عن 

الســنة املطهرة ببيان ما وقع يف رواياتها كاملخالفة 

والتفرد والشــذوذ وغريها من العلــل التي يرد بها 

الحديث, وظهرت بصامته بعلم العلل يف مســنده، 

فقلَّام أن تجد حديثًا يف مســنده إال وقد علق عليه 

بأصناف من العلل, وأن علــم العلل يعدُّ من علوم 

الحديث التي يكتنفها الغموض, ويحيط بها اإلبهام 

ــة إىل مزيد  وعدم الوضوح, ولهذا فإنه بحاجة ماسَّ

من الدراسة والبحث؛ لكشــف غوامضه وتوضيح 

مبهمه, فكان اختياري لدراسة هذا العلم من خالل 

كتاب اإلمام البزار,وكان بحثــي بعنوان)األحاديث 

التي حكم عليها البزار بالتفرد يف مسنده(,ويضاف 

إىل غموض علــم العلل صعوبة حكم اإلمام البزار 

يف التعبري عن العلة يف الحديث, وغموض تعبرياته 

وتعليقاته التي يطلقها يف كثري من األحيان يف حكمه 

عىل األحاديث, فأردت ببحثي هذا محاولة تفســري 

عبارات اإلمــام البزّار, وتوضيــح غامضها, بحيث 

يسهل فهمها, ويتيرس إدراكها, ومحاولة وضع رؤية 

واضحة عن التطبيق العميّل لعلم العلل ونقد الرواة 

االســتقرايئَّ  املنهَج  البحُث  واملرويات,ويعتمــُد 

حيــث أقوم بجرد وتتبع االحاديث التي حكم عليها 

بالتفرد, واســتخراج األحاديث التــي ينطبق عليها 

رشُط البحث، ثم تخريجها تخريجاً وافياً باســتقراء 

طرقها، ودراســتها ونقدها وفــق الضوابط العلمية، 

والقواعد املعروفة لدى أمئة هذا الفن.

❊ ❊ ❊
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Abstract:

God )Almighty( prepared for the Sun-

nah of the Prophet men to defend it, and 

to show true lies, and to reveal lies of the 

liars, and what was narrated by the weak 

from the narrations, then books )the caus-

es( appeared that showed and clarified this, 

and among these scholars the Imam )the 

bazaar( was one of the defenders of the 

Sunnah of the Prophet By explaining what 

happened in her narrations, such as contra-

diction, singularity, perversion and other 

)causes( and he had fingerprints in the sci-

ence of )causes( in his book, you rarely find 

a hadith in his book unless he comment-

ed on it and explained what it contains of 

)the causes( and that the knowledge of )the 

causes( is considered from Hadith scienc-

es that contain some ambiguity and lack of 

clarity. Therefore, it desperately needs more 

study and research. To uncover the mys-

teries and clarify the ambiguous, so it was 

my choice to study this science through the 

book of the Imam )Al-Bazzar( ... and the 

title of my research )the hadiths on which 

)Al-Bazzar( was judged to be unique in its 

Musnad( and in addition to the ambiguity 

of the science of the difficulty of the Imam 

)Al-Bazzar( ruling in expressing )The 

cause( in the hadith, and the ambiguity of 

his comments often in his ruling on the ha-

diths, so in my research I wanted to explain 

the phrases of the Imam )the bazaar( and 

clarify the ambiguity, so that it could be eas-

ily understood. The research relies on the 

inductive approach, whereby I inventory 

and trace the hadiths judged to be singular, 

extract the hadiths to which the research 

condition applies, and then produce them 

adequately by extrapolating their methods, 

studying and critiquing them according to 

scientific controls and the rules known to 

specialized scholars.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

الحمد لله رب العاملني حمداً يوايف نعمه ويكافئ 

مزيده، والصالة والســالم عىل سيدنا محمد البشري 

النذير الــذي تركنا عــىل املحجة البيضــاء ليلها 

كنهارهــا ال يزيغ عنها إالَّ هالك، وعىل آله وصحبه 

وسلم تسلياًم كثريا إىل يوم اللقاء.

أما بعد؛ إنَّ ما مييز كتاب املسند لإلمام البزار هو إنَُّه 

كتاب نقد وعلل يف أغلبه، فرنى اإلمام البزار رحمه 

الله يورد ويخرج األحاديث ويبني عللها، وأســباب 

نقدها كأْن يكون السبب علة من العلل، كاملخالفة، 

والتفرد، والشذوذ، وغريها، أو علة الضعف املالزمة 

للراوي من ســوء حفظ أو نكارة وغريها من أسباب 

الجرح التي تؤدي إىل ردِّ األحاديث.

وقــد كانــت الدراســة يف بحثي هذا املوســوم 

بـ)األحاديث التــي حكم عليها البــزار بالتفرد يف 

مســنده- دراســة تطبيقية( منصبة عىل جزئية منها، 

وهي التفــرد واألحاديث التي حكــم عليها إمامنا 

البزار )رحمه الله تعــاىل( بهذه العلة، وقد وجدُت 

من خالل الدراســة أنَّ هناك بعض األحاديث التي 

حكــم عليها اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل( بالتفرد 

هي من قبيل املقبول، واألكــر واألغلب فيها من 

قبيل املــردود، لذا كانت دراســتي منصبة عىل ما 

أعله بالتفرد الذي ردَّه العلامء واألمئة، ومل أتعرض 

بالدراسة لألحاديث التي حكم عليها بالتفرد، وهي 

من قبيل املقبول، وقــد كنُت قد أحصيُت ما حكم 

عليــه بالتفرد وهو من قبيــل املقبول مبا يقرب من 

سبعة مواضع)1(. 

أما طريقتي يف الدراســة، فقد جاءت مرتبة برتتيب 

اإلمام البــزار يف عرض األحاديث من خالل كتابه، 

وكانت منهجيتي فيه: أْن أعرض الحديث كامالً كام 

ذكــره اإلمام البزار، ثم أعمــد إىل تخريج الحديث 

من مظانه، ثم أقوم بالدراسة مبيًنا فيها أقوال العلامء 

واألمئة يف الحديث، وبيان العلة فيه، وسببها.

ثــم جاءت الخامتة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه 

من نتائج وتوصيات. 

وصىل الله عىل ســيدنا محمد وعــىل آله وصحبه 

وسلم. 

❊ ❊ ❊

)1( مســند البزار: 10/ 189 برقــم )4273(، 13/ 105 

برقم )6472(، 123/13 برقــم )6507(، 284/13 برقم 

برقــم   163/17  ،)7843( برقــم   257/14  ،)6853(

)9781(، 17/ 165 برقم )9782- 9784(.
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املطلــب األول: حديــث )يف فضــل اإلمامني 	 

الحسن والحسني ريض الله عنهام(

قال اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل(:

ثََنا الَْجرَّاُح بُْن َمْخلٍَد قَاَل: نا الَْحَسُن بُْن َعْنبََسَة،  » َحدَّ

ِد بِْن ُعبَيِْد  َعْن َعيِلِّ بِْن َهاِشــِم بِْن الرَْبِيِد، َعْن ُمَحمَّ

اللَِّه بِْن أَِب َراِفعٍ، َعْن َزيِْد بِْن أَْســلََم، َعْن أَِبيِه، َعْن 

ُعَمَر قَاَل: » رَأَيُْت الَْحَســَن َوالُْحَســنْيَ رَْحَمُة اللَِّه 

َعلَيِْهاَم َعــىَل َعاتَِقيِّ النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم 

فَُقلُْت: نِْعَم الَْفرَُس تَْحتَُكاَم قَاَل: »َونِْعَم الَْفارَِســاِن 

ُهاَم« َوَهَذا لَْم يَْرِوِه َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

ُد بُْن ُعبَيِْد  إاِلَّ ُعَمُر بُْن الَْخطَّاِب ِبَهَذا اإْلِْسَناِد، َوُمَحمَّ

اللَِّه بِْن أَِب َراِفعٍ، َعْن َزيِْد بِْن أَْســلََم، َعْن أَِبيِه، َعْن 

ُعَمَر َولَْم يُتَابَْع َعلَيِْه »)1(. 

تخريج الحديث: 	 

» أخرجه األمئة: ابن شاهني، وأبو نعيم، والخطيب 

البغدادي، وابن كثري، والهيثمي، وكلهم من طريق: 

ِد بِْن ُعبَيِْد اللَِّه بِْن  عيل بن هاشم بن الربيد َعْن ُمَحمَّ

أَِب َراِفعٍ، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن أَِبيِه، َعْن ُعَمَر »)2(.

)1(  مسند البزار: مســند عمر بن الخطاب ريض الله عنه، 

1/ 417 برقم )293(.

)2(  رشح مذاهب أهل السنة: 289 برقم )178(؛ وفضائل 

الخلفاء األربعــة: 121، برقم )135(؛ واملتفق واملفرتق: 

3/ 1488، برقم )815(؛ ومســند الفاروق، كتاب الجامع، 

باب حديث يف فضل الحســن والحسني سبطي رسول الله 

صىل الله عليه وســلم وريحانتيه وسيدي شباب أهل الجنة 

ريض الله عنهــام: 3/ 113 برقم )987(؛ واملقصد العيل 

يف زوائــد أب يعىل املوصــيل: 3/ 201 برقم )1366(؛ 

الدراســة:  قــال اإلمام البــزَّار بعــد أْن أخرج هذا 

ِد بْــِن ُعبَيِْد اللَِّه بِْن أَِب  الحديــث:  من رواية: ُمَحمَّ

َراِفــعٍ، َعْن َزيِْد بِْن أَْســلََم، َعْن أَِبيــِه، َعْن ُعَمَر بن 

الخطاب )ريض الله عنه(: »َوَهَذا لَْم يَْرِوِه َعِن النَِّبيِّ 

َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم إاِلَّ ُعَمُر بْــُن الَْخطَّاِب ِبَهَذا 

ُد بُْن ُعبَيِْد اللَِّه بِْن أَِب َراِفعٍ، َعْن َزيِْد  اإْلِْسَناِد، َوُمَحمَّ

بِْن أَْسلََم، َعْن أَِبيِه، َعْن ُعَمَر َولَْم يُتَابَْع َعلَيِْه«)3( .

وقال أيضا:  »ال يروى إالَّ عن عمر )ريض الله عنه( 

بهذا اإلسناد، ومل يُتابع محمد بن عبيدالله هذا«)4(.

»واإلمــام البزَّار أخــرج هذا الحديــث من طريق 

الَْجرَّاُح بُْن َمْخلٍَد قَاَل: نا الَْحَســُن بُْن َعْنبََســَة، َعْن 

ِد بِْن ُعبَيِْد اللَِّه  َعيِلِّ بِْن َهاِشــِم بِْن الرَْبِيِد، َعْن ُمَحمَّ

بِْن أَِب َراِفعٍ، َعْن َزيِْد بِْن أَْســلََم، َعْن أَِبيِه، َعْن ُعَمَر 

بن الخطاب )ريض الله عنه(«.

وقد أعــلَّ ابن عدي هذا الحديث بســبب عيل بن 

هاشــم، فقال: »وعيل بن هاشــم، هو ابن الربيد، 

وهو كويف كثري الرواية عن محمد بن عبيدالله هذا 

يف فضائل أهل البيت، ورواه عمه حســني األشقر، 

والبالء فيه من عيل بن هاشم، ال من حسني«)5(. 

قلُت: مع وجود متابعة الحســني األشــقر ملا رواه 

وكشف األستار: كتاب عالمات النبوة، باب: مناقب الحسن 

والحسني: 3/ 225 برقم )2621(.

)3( مسند البزار: 1/ 417.

)4( ينظر: كشف األستار للهيثمي: 3/ 225.

)5(  الكامل يف ضعفاء الرجــال: 3/ 235؛ وينظر: ذخرية 

الحفاظ البن القيرساين: 3/ 1367.
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البزار من متابعة للحسن بن عنبسة له، إالَّ أنَّ حسني 

األشقر ضعيف. 

أمــا العلة األُخرى فهي: النظــر يف حال محمد بن 

عبيدالله هذا، فقــد تكلم فيه أمئة النقد يف الجرح، 

فقال فيه ابن معني )رحمه الله تعاىل(: »ليس بيشء، 

هو وابنه معمر«، وقال مرة أُخرى: »ليس بثقة«، وقال 

أيضا يف مقارنة محمد بن عبيدالله بالعزرمي: »أيهام 

أمثل، قال: ليس فيهام ماثل«)1(، وقال فيه البخاري: 

»منكر الحديــث«)2(، ونقل العقيــيل تضعيف ابن 

معني والبخاري له، يف إشــارة إىل تضعيفه من قبله 

أيضا)3(. ويف سؤاالت الربقاين للدارقطني عنه، قال 

عنــه الدارقطني: »مرتوك، له معضــالت«)4(، وقال 

اإلمام الرتمذي يف عللــه الكبري: »ضعيف، ذاهب 

الحديــث«)5(، ونقــل اإلمام الذهبي قــول ابن أب 

فه  حاتم فيه: »منكر الحديث جًدا ذاهب«)6(، وضعَّ

الدارقطني فقال فيه: »ضعيف«)7(، وكذا ضعفه ابن 

القيرساين، والذهبي، وابن حجر بعبارات اســتحق 

فيها الرتك)8(.

)1( ينظر: سؤاالت ابن الجنيد البن معني: 69.

)2( التاريخ الكبري: 1/ 171.

)3(  الضعفاء الكبري: 4/ 104.

)4(  سؤاالت الربقاين للدارقطني: 132.

)5( العلل الكبري: 359.

)6( الجرح والتعديل: 8/ 2؛ وميزان االعتدال: 3/ 635.

)7( سنن الدارقطني: 1/ 83.

)8( ينظر: ذخــرية الحفاظ: 2/ 781؛ وميزان االعتدال: 3/ 

635؛ وتقريب التهذيب: 494 برقم )6106(.

فال يســتقيم إســناد هذا الحديث بهذه العلل والله 

أعلم. 

ا يغســل 	  املطلــب الثاين: حديــث )يا عامر إنَّ

الثوب من الغائط والبول والقيء والدم(

قال اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل(:

ثََنا يُوُســُف بُْن ُمــوَس، قَاَل: نــا إِبْرَاِهيُم بُْن  » َحدَّ

ٍد وَكَاَن ثَِقًة، َعْن َعيِلِّ  َزكَِريَّا، قَاَل: نا ثَاِبُت بْــُن َحامَّ

ٍر، قَاَل:  بِْن َزيٍْد، َعْن َســِعيِد بِْن الُْمَســيِِّب، َعْن َعامَّ

أََت َعيَلَّ رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َوأَنا َعىَل 

ِبْئٍ أَْدلُو َماًء يِف َركَْوٍة ِل، فََقاَل: »َما تَْصَنُع« فَُقلُْت يَا 

رَُسوَل اللَِّه أَْغِسُل ثَْوِب ِمْن َجنابٍَة أََصابَتُْه، فََقاَل: »يَا 

َا يُْغَسُل الثَّْوُب ِمَن الَْغائِِط َوالْبَْوِل، َوالَْقْيِء،  ُر إِنَّ َعامَّ

ِم« َوَهَذا الَْحِديُث لَْم يَْرِوِه إاِلَّ إِبْرَاِهيُم بُْن َزكَِريَّا،  َوالدَّ

ٍد، َوإِبْرَاِهيُم بُْن َزكَِريَّا بَْصِيُّ قَْد  َعْن ثَاِبِت بِْن َحــامَّ

ا ثَاِبُت بُْن  َث ِبَغــرْيِ َحِديٍث لَْم يُتَابَْع َعلَيْــِه، َوأَمَّ َحدَّ

ٍد فاََل نَْعلَُم َرَوى إاِلَّ َهَذا الَْحِديَث«)9(.  َحامَّ

تخريــج الحديــث: أخرجــه األمئة » أبــو يعىل، 

والطــرباين، والدارقطنــي، وأبو نعيــم، والبيهقي، 

ٍد، َعْن  والهيثمــي، كلهم من طريق: ثَاِبــُت بُْن َحامَّ

ٍر بن  َعيِلِّ بِْن َزيٍْد، َعْن َســِعيِد بِْن الُْمَسيِِّب، َعْن َعامَّ

يارس )ريض الله عنه(«)10(.

)9( مسند البزار: مســند عامر بن يارس ريض الله عنه: 4/ 

234، برقم )1397(.

)10( مسند أب يعىل: مسند عامر بن يارس ريض الله عنه: 

3/ 185، برقم )1611(؛ واملعجم األوسط: 6/ 133 برقم 

)5963(؛ وســنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب نجاسة 
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الدراســة: قال اإلمام البزَّار )رحمه الله(: » لَْم يَْرِوِه 

ٍد، َوإِبْرَاِهيُم  إاِلَّ إِبْرَاِهيُم بُْن َزكَِريَّا، َعْن ثَاِبِت بِْن َحامَّ

ا ثَاِبُت بُْن  َث ِبَغرْيِ َحِديٍث لَْم يُتَابَْع َعلَيِْه، َوأَمَّ قَــْد َحدَّ

ٍد فاََل نَْعلَُم َرَوى إاِلَّ َهَذا الَْحِديَث«.  َحامَّ

لقــد جعل اإلمام البزّار علّة هــذا الحديث يف تفرد 

إبراهيم بن زكريا، وثابت بن حامد)1(.

قلُت: مل يتفرد به إبراهيم بن زكريا، فقد تابعه محمد 

بــن أب بكر املقدمــي، كام يف مســند أب يعىل 

وغريه)2(، فزالت العلة بتفرد أب إسحاق إبراهيم بن 

زكريا، وبهذا قد أشار الشــيخ األلباين)3(، والشيخ 

الحويني)4(. لكن يبقى تفــرد ثابت بن حامد، وهو 

ضعيف جًدا، وقد اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، 

 فمــدار الحديث عليــه ال عىل إبراهيــم بن زكريا 

والله أعلم.

وقد أعلَّ اإلمام الدارقطني الحديث، فقال: »مل يروه 

د، وهو ضعيــٌف جًدا، وإبراهيم  غري ثابت بن حامَّ

البول واألمر بالتنزه منه والحكم ببول ما يؤكل لحمه: 1/ 230 

برقم )458(؛ ومعرفة الصحابة: 4/ 2073 برقم )5214(؛ 

والسنن الكربى، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات باملاء 

دون ســائر املائعات: 1/ 21 برقم )40(؛ واملقصد العيل 

يف زوائد أب يعىل املوصيل، كتاب الطهارة، باب ما يغسل 

من النجاسات: 1/ 78 برقم )115(.

)1( مسند البزار: 4/ 234.

)2( مســند أب يعىل: 3/ 185 برقــم )1611(؛ واملعجم 

األوسط للطرباين: 6/ 133 برقم )5963(.

)3( السلسلة الضعيفة: 10/ 415.

)4( تنبيه الهاجد: 1/ 511.

وثابت ضعيفان«)5(، وقال اإلمام الطرباين: »مل يرِو 

هذا الحديث عن ســعيد بن املســيب إالَّ عيل بن 

زيد، تفرد به ثابت بن حــامد، وال يروى عن عامر 

بن يارس إالَّ بهذا اإلســناد«)6(، وقال اإلمام البيهقي: 

»هذا باطل ال أصل له، وانا رواه ثابت بن حامد عن 

عيل بن زيد عن ابن املســيب عن عامر، وعيل بن 

زيد غري معتد به، وثابت بن حامد متهم بالوضع«)7(، 

وقال اإلمام النووي: »حديث باطل«)8(، وقال اإلمام 

الهيثمي: »ومدار طرقــه عند الجميع عىل ثابت بن 

حــامد، وهو ضعيٌف جــدا«)9(، وأخرجه ابن عدي 

يف كاملــه، وابن الجوزي يف واهياته، والعقييل يف 

ضعفائه، فقال: »غري محفوظ«)10(، ونقل ابن امللقن 

تضعيف البيهقي له، مقرًا لــه بذلك)11(، وقال عبد 

الحق اإلشــبييل: »ثابت بن حاّمد: أحاديثه مناكري 

ومقلوبــات«)12(، ونقل الحافظ ابــن حجر ما نقله 

الاللكايئ »أنَّ أهــل النقل اتفقوا عىل ترك ثابت بن 

حامد«، ونقل قول ابن عبد الهادي: »هذا الحديث 

)5( سنن الدارقطني: 1/ 230 برقم )458(.

)6( املعجم األوسط: 6/ 113 برقم )5963( .

)7( السنن الكربى: 1/ 21 برقم )40(.

)8( املجموع رشح املهذب: 2/ 594.

)9( مجمع الزوائد: 1/ 630 برقم )1565(.

)10( الكامــل: 2/ 302؛ والعلــل املتناهيــة: 1/ 332؛ 

وضعفاء العقييل: 1/ 176.

)11( خالصة البدر املنري: 1/ 15 .

)12( األحكام: 1/ 27.
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كذب عند أهل املعرفة بالحديث«)1(.

وَمــن قال إنَّ لثابت بن حامد متابع، كالشــيخ عيل 

القاري)2(، وهو حامد بن سلمة، فهذا ال يصح، وقد 

ردَّه أهل النقد، فقد قال ابن عراق: » وال يغرت برواية 

البزار له من طريق إبراهيــم بن زكريا العجيل، عن 

حامد بن سلمة، فإبراهيم ضعيف«)3(.

ونقل الشيخ األلباين ذلك، ثم قال: »من الواضح أنَّ 

إبراهيم هذا وهم يف اســم ثابت بن حامد، فانقلب 

عليه، فقال: حامد بن ســلمة، وذلك مام يدل عىل 

ضعفــه وقلة ضبطه، وممن نقــل املتابع وهو عيل 

القاري، قال: ســنده ضعيف، لكن لــه متابع عند 

الطــرباين يف الكبري من حديث حامد بن ســلمة، 

فبطل جزم البيهقي ببطالن الحديث بســبب أنَّه مل 

يروِه عن عيل بن زيد إالَّ ثابت، وقد ردَّه أغلب أهل 

العلم بســبب ثابــت بن حامد الذي تفــرد به، وقد 

استوعب الشــيخ األلباين يف رد هذه املتابعة التي 

انفرد بها الشــيخ عيل القاري، وانا جاءت بسبب 

قلة الضبط وقلب االسم«)4(.

املطلب الثالث: حديث )األنصار محنة(	 

قال اإلمام البزّار )رحمه الله تعاىل(: 

ُد  ، قَاَل: نَا َحامَّ ُد بُْن ُمــوَس الَْحرَِشُّ ثََنا ُمَحمَّ » َحدَّ

َّاِف، َعِن ابِْن َسْعِد بِْن ُعبَاَدَة،  بُْن َزيٍْد، َعْن َسِعيٍد الصَّ

)1( تنقيح التحقيق: 1/ 314؛ ولسان امليزان: 2/ 75.

)2( فتح باب العناية: 1/ 242.

)3( تنزيه الرشيعة: 2/ 73.

)4( السلسلة الضعيفة: 10/ 419 .

َعْن أَِبيِه )ريَِضَ اللَُّه َعْنُه(، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه صىلَّ 

ـُه َعلَيِْه َوَســلََّم: »اأْلَنَْصاُر ِمْحَنــٌة اَل يُِحبُُّهْم إاِلَّ  اللَـّ

ُمْؤِمٌن، َواَل يَبَْغُضُهْم إاِلَّ ُمَناِفٌق« قَاَل: َوَهَذا الَْحِديُث 

اَل نَْعلَُمُه يُْرَوى َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبَهَذا 

اللَّْفــِظ إاِلَّ ِمْن َهَذا الَْوْجِه، َوقَــْد ُرِوَي بَْعُض كَاَلِمِه 

َا  َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن َغرْيِ َوْجٍه، َوإِنَّ

ذَكَرْنَاُه، َعْن َســْعٍد؛ أِلَنَّ ِرَوايََة َسْعٍد َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ 

اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم قَلِيلٌَة َوِفيِه َحرٌْف لَْم يَْرِوِه أََحٌد ِفياَم 

َحِفظَْنا إاِلَّ َسْعٌد َوُهَو: اأْلَنَْصاُر ِمْحَنٌة«)5(.

تخريج الحديث: أخرجه األمئة »معمر بن راشــد، 

وعبد الــرزاق الصنعاين من طريق: حرام بن عثامن 

عــن ابني جابر عــن جابر بن عبداللــه )ريَِضَ اللَُّه 

َعْنُه(« )6(، وأخرجه ابن أب شــيبة وأحمد من طريق 

»عبد الرحمن بن أب شــميلة عن رجل عن ســعيد 

الصاف، -أو هو- عن ســعيد الصاف عن إسحاق 

بن سعد بن عبادة عن أبيه«)7(، وأخرجه اإلمام أحمد 

أيضــا من طريق »عبد الرحمن بن أب شــميلة عن 

)5( مسند البزار: ُمْسَنُد َســْعِد بِْن ُعبَاَدَة ريَِضَ اللَُّه َعْنُه: 9/ 

189 برقم )3736(.

)(جامع معمر بن راشد، باب يف فضائل األنصار:   )6(

11/ 59 برقــم )19906(؛ ومصنف عبد الرزاق: 8/ 493 

برقم )20819( .

)7( مصنف ابن أب شيبة، كتاب الشامئل، باب يف فضائل 

األنصار: 6/ 399 برقم )32359(؛ ومســند ابن أب شيبة: 

2/ 324 برقم )824(؛ ومســند اإلمــام أحمد، كتاب تتمة 

مسند األنصار، باب حديث سعد بن عبادة: 39/ 265 برقم 

.)23847(
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رجل ردَّه إىل ســعيد الصاف عن إسحاق بن سعد 

بن عبادة عن أبيه ســعد بن عبادة«)1(، وأخرجه ابن 

أب عاصــم، والطرباين من طريق »عبد الرحمن بن 

أب شميلة عن سعيد الصاف عن إسحاق بن سعد 

بن عبادة عن أبيه«)2( ومل يذكروا فيه عن رجل.

الدراســة: الحديث تفرَّد به ســعيد الّصاف، ومدار 

الحديــث عليــه، فقد قال اإلمــام البــزار: »َوَهَذا 

الَْحِديُث اَل نَْعلَُمُه يُــْرَوى َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَســلََّم ِبَهَذا اللَّْفِظ إاِلَّ ِمْن َهَذا الَْوْجــِه، َوقَْد ُرِوَي 

بَْعُض كَاَلِمِه َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِمْن َغرْيِ 

َا ذَكَرْنَاُه، َعْن َســْعٍد؛ أِلَنَّ ِرَوايََة َسْعٍد َعِن  َوْجٍه، َوإِنَّ

النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَلِيلٌَة َوِفيِه َحرٌْف لَْم يَْرِوِه 

أََحٌد ِفياَم َحِفظَْنا إاِلَّ َسْعٌد َوُهَو: اأْلَنَْصاُر ِمْحَنٌة«)3(.

وللحديث أكر من علــة: األوىل عىل مداره: وهو 

سعيد الصاف، وهو وإن ذكره ابن حبان يف ثقاته)4(، 

وهذه عادة اإلمام ابن حبــان يف توثيق املجاهيل، 

فقــد قال فيه اإلمام عيل بن املديني: »مجهول«)5(، 

)1( مســند اإلمام أحمد، كتاب تتمة مســند األنصار، باب 

حديث سعد بن عبادة: 37/ 128 برقم )22462(.

)(اآلحــاد واملثاين )ذكر قول النبي صىل الله عليه   )2(

وســلم: »األنصار محنة حبهم إميان وبغضهم نفاق«(: 3/ 

325 برقــم )1704(، و425/3 برقم )1904(؛ واملعجم 

الكبري، باب ما أسند سعد بن عبادة ريض الله عنه: 6/ 20، 

برقم )5377( .

)(مسند البزار: 9/ 189 .  )3(

)4( الثقات: 4/ 21 .

)5( ينظر: تهذيب التهذيب البن حجر: 4/ 104.

وقال الحافظ ابن حجر: »مستور«)6(.

الثانية: إنَّه قد اختلف فيــه عىل حامد بن زيد، فقد 

رواه محمــد بن موس الحرش عنه، ومل يذكر بينه 

وبني ســعيد الصاف واسطة، وهو عبد الرحمن بن 

أب شميلة)7(. 

وجاء مــن طريق »يونس بن محمــد البغدادي عن 

حامد بن زيد عن عبد الرحمن بن أب شــميلة عن 

رجل ردَُّه ســعيد الصاف عن ابن ســعد بن عبادة 

 عن أبيه«)8(، وقد تابعه حبان قال: »حدثنا حامد بن 

زيد به«)9(. 

وجاء مــن طريق عّفان بن مســلم الصفار البصي 

عن حامد بن زيد عن عبد الرحمن بن أب شــميلة: 

»حدثني رجل عن ســعيد الصاف عن ابن ســعد 

بن عبادة عــن أبيه«، قال عفان: »وقد حدثنا به مرة، 

وليس فيه شك، أماله عيّل أوال عىل الصحة«)10(.

العلة الثالثة: إســحاق بن ســعد بن عبادة ال يُعرف 

إالَّ يف هــذه الروايــة، ومل يوثقــه إالَّ ابــن حبان 

كعادتــه)11(، وقال اإلمام الذهبي عنه يف ميزانه: »ال 

)6( تقريب التهذيب: 101 برقم )355(.

)7( مسند البزار: 9/ 189.

)8( مسند اإلمام أحمد: 37/ 128 برقم )22/ 462( .

)9( ينظر: التاريخ الكبري: 2/ 484.

)10( مســند اإلمــام أحمد: 39/ 265 برقــم )23847(؛ 

ومصنف ابن أب شــيبة: 6/ 399 برقم )32359(؛ وينظر: 

جامع املسانيد والسنن البن كثري: 3/ 291.

)11( الثقات: 4/ 21 .
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يكاد يعرف«)1(، وقال الحافظ ابن حجر: »مســتور 

مقل«)2(.

املطلب الرابع: حديث )ال تجلسوا يف املجالس(	 

ثنا َعبد  قال اإلمام البزار )رحمه الله تعــاىل(: »َحدَّ

ثنا ُمَحمد  الله أحمد بن شــبويه املروزي، قَال: َحدَّ

بْــُن ِعْمــرَاَن بِْن ُمَحمــد بِْن َعبــد الرحمن بن أب 

ثنــا ابُْن أَِب لَيْىَل،  ليىل قال: حدثني أب، قَال: َحدَّ

ه َعبد اللَِّه بِْن  ، َعن أَبيِه، َعــن َجدِّ َعــن َداُوَد بِْن َعيِلٍّ

َعبَّاٍس، ريَِض اللَُّه َعْنُهاَم، َعِن النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه 

َوَسلَّم، قَال: الَ تَْجلُِسوا يِف الَْمَجالِِس فَِإْن كُْنتُْم ال بُدَّ 

ِبيَل  وا األَبَْصاَر َواْهُدوا السَّ الَم َوُغضُّ فَاِعلِنَي فَرُدُّوا السَّ

َوأَِعيُنوا َعىَل الُْحُمولَــِة. َوَهَذا الَْكالُم قَْد ُرِوَي نَْحُوُه 

َعِن النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم ِبأَلَْفاٍظ ُمْختَلَِفٍة، والَ 

نَْعلَُم يُْرَوى يِف َحِديٍث: َوأَِعيُنــوا َعىَل الُْحُمولَِة إالَّ 

يِف َهَذا الَْحِديــِث، والَ نَْعلَُم البِْن َعبَّاٍس طَِريًقا َغرْيَ 

َهَذا الطَِّريِق َوَداُوُد بُْن َعيِلٍّ كَاَن يِف نََســِبِه َعاٍل َولَْم 

يَُكْن ِبالَْقِويِّ يِف الَْحِديِث َعىَل أَنَُّه ال يتوهم عليه إالَّ 

ا يكتب حديثه ما مل يروه غريه«)3(. الصدق، َوإنَّ

تخريج الحديــث: أخرجه األمئة: »ابن أب خيثمة، 

والخرائطي، وأبــو طاهر األصبهــاين، والهيثمي، 

وابن حجر« كلهم من طريــق: » ُمَحمد بُْن ِعْمرَاَن 

بِْن ُمَحمد بِْن َعبد الرحمن بن أب ليىل قال: حدثني 

)1( ميزان االعتدال: 1/ 192.

)2( تقريب التهذيب: 101 برقم )355(.

)3( مسند البزار: ُمْســَنُد ابِْن َعبَّاٍس ريَِضَ اللَُّه َعْنُهَم:  11/ 

394، برقم )5232(.

 ، ثنا ابُْن أَِب لَيْــىَل، َعن َداُوَد بِْن َعيِلٍّ أب، قَال: َحدَّ

ه َعبــد اللَِّه بِْن َعبَّاٍس، )ريَِض اللَُّه  َعن أَبيِه، َعن َجدِّ

َعْنُهاَم(«)4(.

الدراســة: أعلَّ اإلمام البزار هذا الحديث بأكر من 

علة، منها: علــة التفرد، فقال: »ال نعلم البن عباس 

غري هذا الطريق«، ومنها: »اختالف ألفاظه، وانفراد 

حديث ابن عباس )وأعينوا عىل الحمولة(«، ومنها 

يف بيان حال محمد بن عبــد الرحمن بن أب ليىل 

وداود بن عيل.

فقال اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل( عقب الحديث: 

»الَ نَْعلَــُم البِْن َعبَّاٍس طَِريًقا َغرْيَ َهَذا الطَِّريِق َوَداُوُد 

بُْن َعيِلٍّ كَاَن يِف نََســِبِه َعاٍل َولَْم يَُكــْن ِبالَْقِويِّ يِف 

ا  الَْحِديــِث َعىَل أَنَُّه ال يتوهم عليه إالَّ الصدق، َوإنَّ

يكتب حديثه ما مل يروه غريه«)5(.

ونقل الحافظ ابن حجر )رحمه الله تعاىل( تضعيف 

الزيادة، فقال: »ويف حديــث ابن عباس عند البزار 

)4( التأريــخ الكبــري )املعروف بتاريخ ابــن أب خيثمة(: 

2/ 683، برقــم )2852(؛ واملنتفــى مــن كتــاب مكارم 

األخــالق ومعاليها ومحمود طرائقهــا )من باب ما جاء يف 

حسن االختيار يف املجالس وأن تعطى حقها(: 161 برقم 

)370(؛ ومــكارم األخالق: 245 برقم )751(، واألربعون 

البلدانية: 130؛ ومعجم الســفر: 96 برقم )273(؛ وكشف 

األســتار، كتاب األدب، باب الجلوس عــىل الطريق: 2/ 

425 برقم )2019(؛ ومجمع الزوائد، »كتاب األدب، باب 

فيمن تخطى حلقة قوم«: 8/ 62 برقم )12938(؛ ومختص 

زوائد مسند البزار: 2/ 415 برقم )1716(.

)5( مسند البزار: 11/ 394.
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الزيادة )وأعينوا عىل الحمولة( ضعيف«)1(.

أما يف بيــان حال محمد بن عبــد الرحمن، وعيل 

فه اإلمــام أحمد، والجوزجاين،  بن داود، فقد ضعَّ

والنسايئ، وابن أب حاتم، وابن حبان، وابن شاهني، 

والذهبــي)2(، ونقل عن اإلمام أحمــد أنَّ يحيى بن 

سعيد القطّان كان يضعفه)3(، ونقل الدارمي عن ابن 

معني أيضا تضعيفــه)4(، ونقل عبدالله بن أحمد بن 

حنبل عن أبيه أنَّه قال فيه: »سيئ الحفظ، مضطرب 

الحديــث، كان فقه ابــن أب ليىل أحــب الينا من 

حديثه، حديثه فيه اضطراب«)5(، وقال اإلمام شعبة: 

»ما رأيت أحدا أســوأ حفظًا من ابــن أب ليىل«)6(، 

وقــال الحافظ ابن حجر: »صــدوق، يسء الحفظ 

جًدا«)7(. وأما داود بن عيل، فهــو مقبول إن تُوبع، 

ولــنّي إن مل يتابــع، واما توثيق ابن حبــان له، فقد 

)1( فتح الباري: 13/ 247.

)2( العلل ومعرفة الرجال: 1/ 411 برقم )862(؛ وأحوال 

الرجال: 108 برقــم )86(؛ والضعفــاء واملرتوكون: 92 

برقــم )525(؛ والجرح والتعديل: 7/ 323 برقم )1739(؛ 

واملجروحــني: 2/ 244 برقــم )921(؛ وتاريخ أســامء 

الضعفــاء: 297 برقم )575(؛ واملغنــي يف الضعفاء: 2/ 

603 برقم )5723(.

)3( العلل ومعرفة الرجال: 1/ 409 برقم )852( .

)4( تاريخ ابن معني: 57 برقم )72(.

)5( العلل ومعرفة الرجال: 1/ 411 برقم )862(.

)6( ينظر: الضعفاء الكبري للعقييل: 4/ 98 برقم )1653(.

)7( تقريب التهذيــب: 493 برقــم )6081(؛ واملطالب 

العالية: 11/ 785.

قرنه بقوله: »يخطــئ«)8(، فهو ليس بحجة كام قال 

اإلمام الذهبي)9(. لذا فالحديث بهذا االسناد واملنت 

معلول بأكر من علة وإن كان قد روي بألفاظ أُخرى 

صحيحة، إالَّ أنَّه بهذا االســناد واملنت أعل بالتفرد 

والزيادة، وضعف بعض رواته. والله أعلم. 

املطلب الخامس: حديث )النهي عن بيع الثامر 	 

قبل أْن يبدو صالحها(

ثنا ُعبَيد،  قــال اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل(: »َحدَّ

ثنا أَبُو أَُســامة، َعن ُعبَيد اللَِّه، َعن نافعٍ، َعن ابِْن  َحدَّ

ُعَمر، َعن النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَســلَّم؛ أَنَُّه نََهى أَْن 

تُشــرَتى الثامُر، َحتَّى يَبُْدَو َصالَُحَهــا، نََهى الْبَائَِع 

َوالُْمْشرَتِي.

اب، َعن  ثنا َعبد الَوهَّ ثناه ُمَحمد بُْن الُْمثَنَّى، َحدَّ وَحدَّ

أَيُّوَب، َعن نافعٍ، َعن ابِْن ُعَمر، َعن النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه 

َعلَيه َوَسلَّم ... ِبَنْحِوِه. َوزَاَد ِفيِه: َحتَّى تُزَْهى َوالزَّْرُع 

َحتَّى يَبْيَضَّ ويأمن من العاهة نََهى البائع واملشرتي.

ثنا إِْســاَمِعيُل بُْن  ثنــاه ُمَؤمَّل بن هشــام، َحدَّ وَحدَّ

إِبْرَاِهيــَم، َعن أَيُّوَب، َعن نافعٍ، َعــن ابِْن ُعَمر، َعن 

النَِّبــّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَســلَّم ... ِبَنْحِوِه. َوزَاَد ِفيِه: 

. َوَهَذا الَْكالُم: َحتَّى  َحتَّى تُزَْهى َوالزَّْرُع َحتَّى يَبْيَضَّ

يبيض مل يروه إالَّ أيوب«)10(.

)8( الثقات: 6/ 281؛ وينظر: تقريب التهذيب: 199 برقم 

. )1802(

)9( سري أعالم النبالء: 5/ 444؛ واملغني يف الضعفاء: 1/ 

. 219

)10( مسند البزار: مسند عبدالله بن عمر ريض الله عنهام: 
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تخريج الحديث: أخرجه اإلمام أبو عوانة من طريق 

»عبيدالله بن عمر عــن عبدالله بن عمر ريض الله 

عنهام«)1(، وأخرجه األمئة: »أحمد، والنسايئ، وابن 

ماجه، وأبو عوانة« كلهم من طريق »الليث بن سعد 

عن نافع عن عبدالله بن عمر ريض الله عنهام«)2(، 

وأخرجه اإلمام مســلم من طريق »يحيى بن سعيد 

عن نافع عن عبدالله بن عمر )ريض الله عنهام«)3(، 

وأخرجه اإلمــام البخاري، وأبو داود، والدارمي من 

طريق »مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر 

)ريض الله عنهام«)4(، وأخرجه اإلمام مســلم أيضا 

12/ 134 برقم )5701- 5703(.

)1( املســتخرج، كتاب الحج: باب حظــر بيع الثمر حتى 

يبدو صالحها واشرتاؤها والدليل عىل أنها اذا مل تدرك كلها 

جائز بيعها: 3/ 287 برقم )5002( .

)2(  مســند أحمد: مســند املكرين من الصحابة، مسند 

عبدالله بن عمر ريض الله عنهام: 10/ 240 برقم )6058(؛ 

وسنن النســايئ: كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أْن يبدو 

صالحه: 7/ 262 برقم )4519(؛ وســنن ابن ماجه كتاب 

التجارات، باب النهي عن بيع الثامر قبل أْن يبدو صالحها: 

2/ 746 برقم )4214(.

)3( صحيح مســلم، كتــاب البيوع، باب النهــي عن بيع 

الثامر قبل بدوِّ صالحها بغري رشط القطع: 3/ 1166 برقم 

.)1534(

)4( صحيــح البخاري، كتاب البيــوع، باب بيع الثامر قبل 

أْن يبدو صالحها: 2/ 77 برقم )2194(؛ وســنن أب داود، 

كتاب البيوع، باب يف بيع الثامر قبل أْن يبدو صالحها: 3/ 

252 برقم )3367(؛ وسنن الدارمي: كتاب البيوع، باب يف 

النهي عن بيع الثــامر حتى يبدو صالحها: 3/ 1664 برقم 

.)2597(

من طريــق »الضحاك بن عثامن، وموس بن عقبة، 

كالهام عن: نافع عــن عبدالله بن عمر )ريض الله 

عنهــام«)5(، وأخرجه األمئة »أحمد، ومســلم وأبو 

داود، والرتمذي، والنسايئ، وأبو عوانة، وابن حبان، 

والبيهقي« كلهم من طريق: »إسامعيل بن علية عن 

أيوب عن نافــع عن عبدالله بن عمــر )ريض الله 

عنهام«)6(.

الدراسة: أشــار اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل( إىل 

إعالل رواية اإلمــام أيوب الســختياين التي انفرد 

بها عــن نافع عن ابن عمــر ريض الله عنهام، وقد 

)5( صحيح مســلم، كتــاب البيوع، باب النهــي عن بيع 

الثامر قبل بدوِّ صالحها بغري رشط القطع: 3/ 1166 برقم 

.)1534(

)6( مســند أحمد: مســند املكرين من الصحابة، مســند 

عبدالله بن عمر ريض اللــه عنهام: 8/ 81 برقم )4493(؛ 

وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثامر قبل 

بــدوِّ صالحها بغري رشط القطع: 3/ 1165 برقم )1535(؛ 

وســنن أب داود، كتاب البيوع، بــاب يف بيع الثامر قبل أْن 

يبدو صالحها: 3/ 252 برقم )3368(؛ وســنن الرتمذي، 

أبــواب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 

صالحها: 2/ 520 برقم )1226(؛ وســنن النسايئ: كتاب 

البيــوع، باب بيع الثمر قبل أْن يبدو صالحه: 7/ 270 برقم 

)4551(؛ واملســتخرج، كتاب الحج: باب حظر بيع الثمر 

حتى يبدو صالحها واشرتاؤها والدليل عىل أنها اذا مل تدرك 

كلها جائــز بيعها: 3/ 291 برقــم )5021(؛ وصحيح ابن 

حبان، كتاب البيوع، باب البيع املنهي عنه: 11/ 370 برقم 

)4994(؛ والســنن الكربى، كتاب البيوع، باب ما ذكر يف 

بيع الحنطة يف سنبلها: 5/ 494 برقم )10612(.
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اختلف يف هذا الحديث عىل نافع من وجهني: أما 

الوجه األول: فقد جاء عن نافع عن ابن عمر موقوفا 

بدون قولــه: »حتى تزهى، والــزرع حتى يبيض«، 

وقد جاءت هــذه الرواية مرفوعة عن نافع من رواية 

كل مــن »عبيدالله بــن عمر، ويحيى بن ســعيد، 

ومالك بن أنس، والضحاك بن عثامن، وموس بن 

عقبة، والليث بن ســعد« كام يف تخريج الحديث 

املتقدم)1(. 

وأمــا الوجه اآلخر، فجاء أيضــا عن: »نافع عن ابن 

عمر ريض الله عنمهام مرفوعا لكن مع قوله: )حتى 

تزهى والزرع حتى يبيّض(«. وقد جاءت هذه الرواية 

)1( ينظــر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثامر 

قبل أْن يبــدو صالحها: 2/ 77 برقــم )2194(؛ وصحيح 

مســلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيــع الثامر قبل بدوِّ 

صالحهــا بغري رشط القطــع: 3/ 1166 برقــم )1534(؛ 

وســنن أب داود، كتاب البيوع، بــاب يف بيع الثامر قبل أْن 

يبدو صالحها: 3/ 252 برقم )3367(؛ وســنن النســايئ: 

كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أْن يبدو صالحه: 7/ 262 

برقــم )4519(؛ وســنن ابن ماجه كتــاب التجارات، باب 

النهي عن بيع الثــامر قبل أْن يبدو صالحها: 2/ 746 برقم 

)4214(؛ ومســند أحمد: مســند املكرين من الصحابة، 

مســند عبدالله بن عمر ريض اللــه عنهام: 10/ 240 برقم 

)6058(؛ وسنن الدارمي: كتاب البيوع، باب يف النهي عن 

بيع الثامر حتــى يبدو صالحها: 3/ 1664 برقم )2597(؛ 

واملســتخرج، كتاب الحج: باب حظر بيع الثمر حتى يبدو 

صالحها واشرتاؤها والدليل عىل أنها اذا مل تدرك كلها جائز 

بيعها: 3/ 287 برقم )5002(؛ .

من طريق اإلمام أيوب الســختياين)2(، والتي أشار 

اإلمام البزار إىل إعاللها، وسبب إعاللها أنَّ األمئة 

الحفاظ كاملــك وعبيدالله بن عمــر والضحاك، 

وموس بن عقبة، والليث قــد اجتمعوا عىل رواية 

نافــع دون ذكر )حتى تزهى والــزرع حتى يبيّض(، 

وخالفهم أيوب السختياين، فقد جاء به مرفوًعا عن 

نافع عن ابن عمــر ريض الله عنهام، مع ذكر قوله: 

)حتى تزهى والزرع حتى يبيّض(.

فالروايــة األوىل التــي رواها األمئــة الحفاظ هي 

املحفوظة الصحيحة، وأما الرواية الثانية فهي التي 

تفرد بها أيوب السختياين، وهي شاذة والله أعلم.

وقال اإلمام البــزار معلالً لرواية أيــوب: »إنَّ هذه 

الزيادة مل يروها إالَّ أيوب«، وقال: »هذا الحديث مام 

)2( مســند أحمد: مســند املكرين من الصحابة، مســند 

عبدالله بن عمر ريض اللــه عنهام: 8/ 81 برقم )4493(؛ 

وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثامر قبل 

بــدوِّ صالحها بغري رشط القطع: 3/ 1165 برقم )1535(؛ 

وســنن أب داود، كتاب البيوع، بــاب يف بيع الثامر قبل أْن 

يبدو صالحها: 3/ 252 برقم )3368(؛ وســنن الرتمذي، 

أبــواب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 

صالحها: 2/ 520 برقم )1226(؛ وســنن النسايئ: كتاب 

البيــوع، باب بيع الثمر قبل أْن يبدو صالحه: 7/ 270 برقم 

)4551(؛ واملســتخرج، كتاب الحج: باب حظر بيع الثمر 

حتى يبدو صالحها واشرتاؤها والدليل عىل أنها اذا مل تدرك 

كلها جائــز بيعها: 3/ 291 برقــم )5021(؛ وصحيح ابن 

حبان، كتاب البيوع، باب البيع املنهي عنه: 11/ 370 برقم 

)4994(؛ والســنن الكربى، كتاب البيوع، باب ما ذكر يف 

بيع الحنطة يف سنبلها: 5/ 494 برقم )10612(.
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اختلف فيه أصحاب نافع، فرواه أيوب الســختياين 

عــن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة، وخالفه مالك، 

وعبيدالله بن عمــر، والضحاك، وموس، والليث، 

فرووه عن نافع عن ابن عمر بغري هذه الزيادة«)1(.

وممــن أعلّه أيضا اإلمام الرتمــذي، أي: أعلَّ رواية 

أيوب السختياين)2(. 

وكذا يف ســؤاالت أب عبدالله بــن بكري، فقد أعلَّ 

رواية أيوب بهذه الزيادة)3(.

أما إن قيل إنَّ اإلمام مســلم قد أخرجها مع الرواية 

األوىل، فنقــول: إنَّ اإلمام مســلم)4( أخرجها، أي: 

رواية أيوب الســختياين بعد رواية أُخرى عن نافع، 

وهي التي رواها االمام مالك، أي إنَّ اإلمام مســلم 

يشــري بذلك أنَّ رواية أيوب جــاءت متابعة لرواية 

مالــك، لذا فإنَّ الرواية هــي األوىل هي الراجحة، 

والتي ذكــرت بدون لفظ: )حتى تزهى والزرع حتى 

يبيّض(، فهي من رواية الجمع من الحفاظ عن نافع 

عن ابن عمر ريض الله عنهام، واجتامعهم عىل هذا 

الوجه يدلُّ عىل أنَّه هو الصواب والله أعلم، بخالف 

ما جاء من الوجه الثاين عن أيوب السختياين، وهو 

ـه انفرد وخالف  من كبار الثقــات والحفاظ، إالَّ أنَـّ

الجمع من الحفاظ، كاملــك، وعبيدالله، والليث 

وغريهم، فروايته والله أعلم شــاذة معلولة بالتفرد، 

)1( مسند البزار: 12/ 134 برقم )5703( .

)2( رشح علل الرتمذي: 1/ 401- 403.

)3( سؤاالت أب عبدالله بن بكري: 54 .

)4(  صحيح مسلم: 3/ 1165 برقم )1535(.

كام قال اإلمام البزار والله أعلم. 

املطلب السادس: حديث )يا ذا األُذنني(

ثنا نص  قال اإلمام البــزار )رحمه الله تعاىل(: » َحدَّ

يٌك، َعْن  ثنــا رَشِ ثنا أَبُــو أحمد، َحدَّ بن عــيل، َحدَّ

َعاِصم، َعن أَنٍَس، قَاَل: قَاَل ِل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه 

. َوَهَذا الَْحِديُث لَْم يَْرِوِه إالَّ  َعلَيِْه َوَسلََّم: يَا َذا األُُذننَْيِ

رشيك«)5(.

تخريــج الحديــث:  أخرجــه األمئــة: » أحمــد، 

والرتمــذي، وابــن أب عاصــم، وابــن األعراب، 

والبغوي، والضياء املقــديس كلهم من طريق: أبو 

أُســامة عن رشيك عن عاصم األحول عن أنس بن 

مالك )ريَِضَ اللَُّه َعْنُه(” )6(.

وأخرجه اإلمــام احمد أيضا مــن طريق: » حجاج 

واألسود كالهام عن رشيك عن عاصم األحول عن 

أنس بن مالك )ريَِضَ اللَُّه َعْنُه(” )7(.

)5(  مســند البزار: ُمْســَنُد أَِب َحْمزََة أَنَِس بِْن َمالٍِك: 13/ 

106، برقم )6474(.

)6( مســند أحمد: »مســند املكرين مــن الصحابة، باب 

مســند أنس بن مالك«: 206/19 برقم )12164(، وسنن 

الرتمذي، »أبواب املناقب: باب مناقب أنس بن مالك ريض 

الله عنــه«: 6/ 160 برقم )3828(،  واآلحاد واملثاين: 4/ 

235 برقــم )2224(، ومعجم بأنَّ األعراب: 1/ 274 برقم 

)510(، ورشح الســنة، »كتاب الرب والصلة باب املزاح«: 

13/ 182 برقــم )3606(، واألحاديث املختارة: 6/ 289 

برقم )2303(.

)7( مسند أحمد: »مسند املكرين من الصحابة، باب مسند 

أنــس بن مالك«: 300/19 برقــم )12285(، و279/21 
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وأخرجــه اإلمام أحمــد، وأبو يعىل، وابن الســني 

 من طريق: »إســحاق بــن أب إرسائيل عن رشيك 

 عن عاصــم األحول عــن أنس بن مالــك )ريَِضَ 

اللَُّه َعْنُه(” )1(.

وأخرجه اإلمام أبو داود والبيهقي من طريق »إبراهيم 

بــن مهدي عن رشيك عن عاصم األحول عن أنس 
بن مالك )ريض الله عنه(«)2(

وأخرجــه اإلمام الطرباين من طريقــني: من طريق 

»عبد الوارث بــن عبد الصمد عن حرب بن ميمون 

عن رشيك عن عاصــم األحول عن أنس بن مالك 

)ريض اللــه عنــه(«، والطريق الثاين مــن طريق : 

»يحيى الحاممي عن رشيك عن عاصم األحول عن 

أنس بن مالك )ريض الله عنه(«)3(.

الدراسة: مدار هذا الحديث عىل رشيك بن عبدالله 

القــايض، وقد تفرَّد به، وهو علتــه، فقد قال اإلمام 

برقم )13738(.

)1(  مســند أحمد: »مســند املكرين من الصحابة، باب 

مسند أنس بن مالك«: 21/ 175 برقم )13544(، ومسند 

أب يعىل: 7/ 91 برقم )4029(، وعمل اليوم والليلة »باب 

كيف مامزحة الصبيان«: 371 برقم )420(.

)2( سنن أب داود، »كتاب األدب، باب ما جاء يف املزاح«: 

4/ 301 برقم )5002(، والسنن الكربى »كتاب الشهادات، 

ــَهاَدُة َما لَْم يَْخُرْج يِف الُْمزَاِح إِىَل  بَاُب: الُْمزَاُح اَل تُرَدُّ ِبِه الشَّ

َعَضِه النََّســِب أَْو َعَضٍه ِبَحدٍّ أَْو فَاِحَشــٍة«: 10/ 419 برقم 

.)21169(

)3( املعجم الكبري، »باب صفة أنس بن مالك وهيئته ريض 

الله عنه«: 1/ 240 برقم )662، 663(.

البزار: » َوَهَذا الَْحِديُث لَْم يَْرِوِه إالَّ رشيك »)4(.

وكذا أعلَّ اإلمام الرتمذي هذا الحديث عندما أخرجه 

فقال فيه: »هذا حديث حســن غريب صحيح«)5(، 

ومعلــوم مراد اإلمام الرتمذي من الحســن وتقييده 

بالغرابــة، لإلشــعار أنَّ مع ضعفه بقوله )حســن(، 

وهو مراد اإلمام الرتمــذي، أردف ذلك بالغرابة، ثم 

قال: »صحيح« يف إشارة إىل وجود ما يشهد له من 

متابعات وشواهد يف إسناد آخر إىل صحته، والعلة 

يف إسناده واقعة يف مداره، وهو »رشيك بن عبدالله 

النخعي«، وهو ضعيف يسء الحفظ، وقد ذكر ابن 

أب عاصــم وأبو نعيم لــه متابعة عن محمد بن أب 

بكــر املقدمي عن أب أحمد الزبريي عن ســفيان 

الثوري عن عاصم به)6(. 

وهذه املتابعــة قد وهــم فيها اإلمــام الدارقطني 

رحمه الله عــىل أب أحمد، عندما ســئل عن هذا 

الحديث فقال: »يرويه رشيك بن عبدالله والصلت 

بن الحجاج عــن عاصم عن أنس، فرواه ابن أحمد 

الزبريي عن رشيك، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن 

أب بكر املقدمي عن أب أحمد الزبريي عن الثوري 

عن عاصم عــن أنس ووهم فيه عــىل أب أحمد، 

والصواب عــن أب أحمد ما رواه نص بن عيل عن 

ســنان عنه عن رشيك عن عاصم حدثنا أبو القاسم 

)4(  مسند البزار: 13/ 106، برقم )6474(.

)5(  سنن الرتمذي: 6/ 160، برقم )3828(.

)6(  اآلحاد واملثــاين: 4/ 236 برقــم )2225(، ومعرفة 

الصحابة: 1/ 236 برقم )818(.



األحاديث التي حكم عليها )البزَّار( بالتفرد يف مسنده )دراسة تطبيقية(

رسمد فؤاد شفيق العبيدي    275 

بن منيع قال: حدثنا داود بن عمرو ومنصور بن أب 

مزاحم وإســحاق بن إبراهيم، وســويد بن سعيد، 

قالوا: حدثنا رشيــك... ثم قال: كذا رواه املقدمي 

عن أب أحمد عن سفيان وغريه يرويه عن أب أحمد 

عن رشيك«)1(.

وكام قلنــا يف مداره عن رشيك وهــو ابن عبدالله 

النخعــي قايض الكوفة، أبــو عبدالله وهو صدوق 

يخطئ كثريا تغري حفظه منذ ول قضاء الكوفة، وكان 

يحيى القطان ال يحدث عنه ويضعف حديثه، وقال: 

نظرت يف أصول رشيك فاذا الخطأ يف أُصوله)2(. 

والقول الفصل فيه: إنَّه مختلف فيه وثقه قوم مثل ابن 

معني، وضعفه آخرون، ومن وثقه أشــار إىل وهمه 

وسوء حفظه، ويشتد ذلك إذا خالف أو تفرد مع أنَّه 

صدوق يف نفسه. وهنا يف هذا الحديث تفرد، ومدار 

هذا الحديث عليه)3(. مع أنَّه يف نفسه صدوق لكنه 

قد جرح بجرح مفرس بســوء الحفظ حتى قال عنه 

اإلمام يعقوب بن شــيبة: »ثقة صدوق يسء الحفظ 

جداً«)4(، وقال إبراهيم بن ســعد الجوهري: »أخطأ 

رشيك يف أربعامئة حديث«)5(.

)1(  علل الدارقطني: 6/ 106 – 108 بتصف واختصار.

)2(  ينظر: الضعفاء الكبري للعقييل: 2/ 193- 195.

)3( ينظــر: تهذيب الكــامل للمــزي: 12/ 462، وميزان 

االعتدال للذهبي: 2/ 270؛ وتقريب التهذيب البن حجر: 

برقم )2787(.

)4(  ينظر: تاريخ بغداد للخطيب: 10/ 384 برقم )4791(.

)5(  ينظر: إكــامل تهذيب الكامل ملغلطــاي: 6/ 249، 

وتاريخ اإلســالم للذهبي: 4/ 642، وبذل اإلحســان ألب 

ومع هذا فإنَّنا نحكم مبا حكــم فيه األمئة واألخذ 

بتوثيق ابن معني وترك قول القطان فيه؛ إلنَّه شــديد 

األخذ عىل الرجال، لكن يبقى القول بجرح وبخاصة 

إذا انفرد مع جنب سوء حفظه. والله أعلم.

املطلب السابع: حديث )ثالث مهلكات(

ثنا ُمَحمد  قال اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل(: »َحدَّ

بُْن الَْقاِســِم بِْن الَْحَكِم قَاَل: وجدت يف كتاب أب، 

ثنا أَيُّوُب بُْن ُعتبة، َعن الَْفْضِل بِْن بَْكٍر، َعن قَتادة،  َحدَّ

َعن أَنَس؛ أَن النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَسلَّم قَاَل: ثاَلُث 

ُمْهلَِكاٍت ُشــحٌّ ُمطَاٌع َوَهًوى ُمتَّبَــٌع َوإِْعَجاُب الَْمرِْء 

ِبَرأِْيِه. َوَهَذا الَْحِديــُث لَْم يَْرِوِه، َعن قَتادة، َعن أَنَس 

ُث َعِن الَْفْضِل إالَّ أَيُّوُب   إالَّ الَْفْضُل بُْن بَْكٍر َولَْم يَُحدِّ

بُْن ُعتْبََة »)6(.

تخريج الحديث: أخرجه اإلمام الدوالب من طريق 

»داود بن منصور عن حميد بن الحكم عن الحسن 

ـُه َعْنُه(” )7(، وأخرجه  عن أنس بن مالك )ريَِضَ اللَـّ

الخرائطــي، والدينــوري، وأبو نعيــم األصبهاين، 

والقضاعــي، والبيهقي، وابن الجــوزي كلهم من 

طريق: »أيوب بن عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة 

ـُه َعْنُه(” )8(، وأخرجه  عن أنس بن مالك )ريَِضَ اللَـّ

إسحاق األثري: 1/ 254- 255 بتصف واختصار.

)6(  مســند البزار: ُمْســَنُد أَِب َحْمزََة أَنَِس بِْن َمالٍِك: 13/ 

486 برقم )7293(.

)7(  الكنى واألسامء: 2/ 469 برقم )847(.

)8( اعتالل القلــوب »باب ذم الهــوى واتباعه«: 1/ 49، 

برقم )96(؛ ومســاوئ األخالق »باب ما جاء يف ذم البخل 
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الطرباين من طريق »إبراهيم بــن محمد بن عرعرة 

عن حميد بن الحكم عن الحسن عن أنس بن مالك 

ـُه َعْنــُه(” )1(، وأخرجه ابــن عبد الرب من  )ريَِضَ اللَـّ

طريــق »يحيى بن عبد العزيز عن عبد الغني بن أب 

عقيل عن يغنم بن ســامل عن أنس بن مالك )ريَِضَ 

اللَُّه َعْنُه(” )2(.

الدراسة: أعلَّ اإلمام البزار هذا اإلسناد بالتفرد فقال 

بعد أْن أخرجه: » َوَهَذا الَْحِديُث لَْم يَْرِوِه، َعن قَتادة، 

ُث َعِن الَْفْضِل  َعن أَنَس إالَّ الَْفْضُل بُْن بَْكٍر َولَْم يَُحدِّ

إالَّ أَيُّوُب بُْن ُعتْبََة »)3(.

وللحديث أكر من علــة: األوىل: يف تفرد الفضل 

بن بكر، وقد تكلم يف ذلك أمئة الشــأن، وان تفرده 

ال يحتمل، وهو ال يتابــع عليه، وحديثه منكر، فقد 

قال العقييل: »ال يتابع عليه من وجه يثبت«)4(، وقد 

نقل العلامء تضعيــف الفضل بن بكر العبدي، فقد 

قال الذهبي: »حديثــه منكر«، وكذا نقل يف ميزانه، 

والحافظ ابن حجر يف لســانه فقــاال: »الفضل بن 

بكر ال يعرف وحديثه منكر«)5(. وقد حكم أبو نعيم 

والكراهة لــه«: 168 برقم )355(؛ واملجالســة وجواهر 

العلــم: 3/ 256 برقم )899(؛ وحليــة األولياء: 2/ 343؛ 

ومســند الشــهاب: 1/ 214 برقم )325- 327(، وشعب 

اإلميان: 2/ 203 برقم )731(؛ وذم الهوى: 19.

)1( املعجم األوسط: 5/ 328 برقم )5452(.

)2(  جامع بيان العلم وفضله: 1/ 568 برقم )961(.

)3(  مسند البزار: 13/ 486 برقم )7293(.

)4(  الضعفاء الكبري: 3/ 447.

)5(  ديــوان الضعفاء: 319؛ وميــزان االعتدال: 3/ 349؛ 

يف حليته عــىل الحديث بقولــه: »غريب«، فذكر 

للحديــث متابعة فقــال: »ورواه عكرمة بن إبراهيم 

عن هشــام عن يحيى بن أب كثري عن أنس )ريَِضَ 

اللَُّه َعْنُه(” ، وهــذه املتابعة التي ذكرها األصبهاين 

ضعيفة جــدا أيضا، فقد قال اإلمــام ابن حبان يف 

عكرمة بن إبراهيم: »كان ممن يقلب األخبار، ويرفع 

املراســيل«)6(. بل إنَّ اإلمــام العقييل ضعف كل 

الروايات التي جاءت يف هذا الحديث ســواء عن 

انس )ريض الله عنه(من هذا الوجه أو عن غري انس 

ريض اللــه عنه، فقال: »وقد روي عن انس من غري 

هذا الوجه، وعن غري أنس بأسانيد فيها لني«)7(.

اما العلة الثانية يف أيوب بن عتبة الراوي عن الفضل 

بن بكر، وهو أي أيوب بــن عتبة اليامين القايض، 

وقد نــزل إىل البصة ومل تكن معــه كتبه، فحّدث 

مــن حفظه، وكان ال يحفظ فيتوهــم ويغلط. أما ما 

حدث به يف الياممة فمســتقيم، لذلك فحديثه يف 

العراق ضعيف، لذلك ضعفه األمئة يف حديثه عن 

غري أهل الياممة، فقال يعقوب بن سفيان: »ال يفرح 

بحديثــه«)8(. قال اإلمام الدارقطني فيه مرة: »يرتك«، 

وقال مرة أخرى: »يعترب به شيخ«)9(، وقال الدارمي: 

واملغني يف الضعفاء: 2/ 511؛ ولسان امليزان: 437/3.

)6(  املجروحني: 2/ 188.

)7(  الضعفاء الكبري: 3/ 447.

)8( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب: 7/ 4.

)9(  سؤاالت الربقاين: 50.
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»ضعيف«)1( عندما ســئل عن أيهام أحب أيوب ام 

عكرمة، فقال: »عكرمة أحب، وأيوب ضعيف«. ويف 

ســؤاالت الربذعي قوله: »وحديث أهل العراق عن 

أيوب بن عتبة ضعيف وحديثه بالياممة صحيح«)2(. 

اذن فالحديث باإلسناد الذي أخرجه البزار ضعيف 

جدا بســبب النكارة والتفرد، وعلته الفضل بن بكر 

الــذي ضعفه األمئــة: الذهبي، وابــن حجر، نقالً 

عن املتقدمني، واملتابعة التي أخرجها أبو الشــيخ 

األصبهــاين يف طبقاتــه ضعيفة جــدا أيضا، وفيها 

عكرمة بن إبراهيم وهــو ممن يقلب األخبار ويرفع 

املراسيل كام قال االمام ابن حبان، ولهذا فالحديث 

بهذا الطريق وبهذه املتابعــة ضعيف جدا ومنكر. 

ويف الباب مــن غري أنس عن ابن عمر وأب هريرة، 

وابــن أب اوىف، وابن عباس أيضــا وال يصح منها 

شء. 

املطلب الثامن: حديــث )كان يتنفس يف اإلناء 	 

ثالثا(

ثنا  قال اإلمــام البزار )رحمــه الله تعــاىل(: » َحدَّ

ثنا داود  إســامعيل بن أب الحارث البغــدادي، َحدَّ

ثنا صالح املــري، َعْن أَِب ِعْمرَاَن  بن املحرب، َحدَّ

الَْجــْويِنِّ، َعن أَنَــٍس، قَاَل: كَاَن رَُســوُل اللَِّه َصىلَّ 

الله عيه وســلم يتنفس يف اإلناء ثالثا.وحديث أب 

ِعْمرَان الَْجْويِنّ، َعن أَنَس مل يروه َعن أب عمران إالَّ 

)1(  تاريخ الدارمي: 71.

)2(  سؤاالت الربذعي: 264.

صالح الُْمرِّي »)3(.

تخريج الحديث: 

أخرجــه األمئة: »أحمــد والبخاري ومســلم وابن 

ماجه وابن األعــراب، وابن حبان، والبيهقي« كلهم 

من طريــق »عزرة بن ثابت األنصــاري، عن مثامة 

بن عبدالله بن أنــس عن أنس بن مالك )ريَِضَ اللَُّه 

َعْنُه(” )4(.

وأخرجه اإلمــام الرتمذي، والنســايئ، وأبو طاهر 

املخلــص، والحاكم كلهم من طريق »عبد الوارث 

بن ســعيد عن أب عاصم عن أنس بن مالك )ريَِضَ 

اللَُّه َعْنُه(” )5(. 

)3(  مسند البزار: ُمْسَنُد أَِب َحْمزََة أَنَِس بِْن َمالٍِك: 14/ 11 

برقم )7391(.

)4(  مســند أحمد: »مســند املكرين من الصحابة، مسند 

أنس بــن مالك ريض اللــه عنــه«: 19/ 320 برقم )12/ 

193(، وصحيح البخاري: »كتــاب األرشبة، باب الرشب 

بنفسني أو ثالثة«: 7/ 112 برقم )5631(، وصحيح مسلم: 

»كتاب األرشبة، بــاب كراهة التنفس باإلناء يف نفس اإلناء 

واســتحضار التنفس ثالثا خارج اإلنــاء«: 3/ 1602 برقم 

)2028(، وســنن ابن ماجه »كتاب األرشبة، باب: الرشب 

بثالثــة أنفــاس«: 2/ 1131 برقــم )3416(؛ ومعجم ابن 

العراب: 2/ 470 برقم )915(؛ وصحيح ابن حبان »كتاب 

آداب الــرشب، باب ذكر ما يســتحب للمــرء التنفس عند 

رشبه ليكــون فرقا بينه وبني البهائم فيــه«: 12/ 146 برقم 

)5329(؛ والســنن الكربى »كتاب الصداق، باب: الرشب 

بثالثة أنفاس«: 7/ 463 برقم )14656(.

)5(  سنن الرتمذي: »أبواب األرشبة، باب ما جاء يف التنفس 

يف اإلنــاء«: 3/ 366 برقــم )1884(؛ والســنن الكربى: 
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الدراســة: أعلَّ اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل( هذا 

الحديث بالتفرد، وبعد أْن أخرجه وســاق إســناده 

ومتنه، قــال: » وحديث أب ِعْمــرَان الَْجْويِنّ، َعن 

أَنَس مل يروه َعن أب عمران إالَّ صالح الُْمرِّي »)1(. 

إالَّ أنَّه ذكر رواية أُخرى للحديث من طريق آخر عن 

ثناه أحمد  أنس بن مالك ريض الله عنه، قال: » وَحدَّ

ثنا أَبُو  بن َعبدة , أَْخرَبَنَا َعبد الوارث بن َســِعيد، َحدَّ

عصــام، َعن أَنَس؛ أَن النَِّبّي َصىلَّ اللَُّه َعلَيه َوَســلَّم 

كان يتنفــس يف اإلناء ثالثًا ويقــول: إنه أهنأ وأمرأ 

وأبرأ »)2(.

وهــذه الرواية التــي ذكرها اإلمام البــزار من رواية 

أب عصام عن أنس ريض اللــه عنه، فأعلها اإلمام 

الدارقطني عندما ســئل عن حديث أب عصام عن 

أنس... الحديث، فقال: » فقال: يرويه عبد الوارث، 

واختلف عنه: فرواه يحيى بن إســحاق السيلحاين، 

عن عبــد الوارث، عن عاصــم األحول، عن أنس، 

وعن أب )عصام( ، عن أنس. وغريه يرويه عن عبد 

الوارث، عــن أب عصام، وحده، عــن أنس ورواه 

هشــام الدســتوايئ، عن أب عصام . حدث به عنه 

حــامد بن ســلمة، واختلف عنه؛ فــرواه أحمد بن 

»كتــاب األرشبة املحظورة، بــاب الرخصة يف التنفس يف 

اإلنــاء«: 6/ 306 برقــم )6861(؛ واملخلصيات: 4/ 78 

برقــم )3026(؛ واملســتدرك عىل الصحيحــني: »كتاب 

األرشبة: 4/ 154 برقم 7205«.

)1(  مسند البزار: 14/ 11 برقم )7391(.

)2(  مسند البزار: 14/ 11 برقم )7392(.

يونس، عن حامد بن سلمة، عن هشام، عن عاصم، 

عن أنس. ووهــم فيه. وغريه يرويــه عن حامد بن 

سلمة، عن هشــام، عن أب عصام، وهو الصواب. 

وروي، عن الثوري، وشــعبة، عن أب عصام، عن 

أنس. قيل: يعرف اسم أب عصام؟ قال: ال. »)3(.

فرواية أب عمران الجوين، واســمه عبد امللك بن 

حبيب األزدي، ويقال: الكندي قد وثقه أمئة النقل، 

كابن سعد، وابن معني، والنسايئ، وأب حاتم. ومن 

املتأخرين كالذهبي، والحافظ ابن حجر)4(. 

إالَّ أنَّ العلة فيمن روى عنه أي عن أب عمران، وهو 

صالح املري، فهو وان اتفق النقاد عىل صالحه إالَّ 

أنهم كذلك اتفقوا عــىل تضعيفه، فقال االمام عيل 

بــن املديني: »ضعيف، ضعيــف«)5(، وقال االمام 

البخاري :«منكر الحديــث«)6(، وقال الجوزجاين: 

»كان قاصــا واهي الحديــث«)7(، وقيل ألب داود 

أيكتب حديث؟ قال ال)8(، قال النســايئ: »ضعيف 

)3(  علل الدارقطني: 12/ 253.

)4(  ينظر ترجمته يف: الطبقات الكربى: 7/ 238؛ وتاريخ 

ابن معني رواية الــدوري: 4/ 153؛ والجرح والتعديل: 5/ 

346؛ وتهذيب الكامل للمزي: 12/ 297- 300؛ وتاريخ 

اإلسالم للذهبي: 3/ 456؛ وسري أعالم النبالء للذهبي: 5/ 

255؛ وتهذيب التهذيب البن حجر: 6/ 389.

)5(  سؤاالت ابن أب شيبة البن املديني: 56 برقم )20(.

)6(  التاريــخ الكبري: 4/ 273 برقــم )2782(؛ والضعفاء 

الصغري: 58 برقم )165(.

)7(  أحوال الرجال: 204 برقم )197(.

)8(  سؤاالت أب عبيد اآلجري: 118 برقم )652(.
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الحديث له أحاديــث مناكري«، وقال أيضا: »مرتوك 

الحديث«)1(. 

فالعلة يف الحديث من أمرين: 

األول: التفــرد، وهــو تفرد صالح املــري عن أب 

عمــران، والثاين: حال صالح املري نفســه، وهو 

متفق عىل تضعيفه والله أعلم.

❊ ❊ ❊

)1(  الضعفاء واملرتوكون: 57 برقم )300(.

الخاتمة 

بعد هذه الرحلة الجميلــة يف كتاب مهم يعترب من 

أهم كتب النقد وبيان العلل مع إمامنا البزار )رحمه 

الله تعاىل( اســتخلصُت من دراستي بعض النتائج 

والتوصيات: 

النتائج: 	 

1-إنَّ اإلمــام البزّار )رحمه اللــه تعاىل( إمام مربز، 

وإمام يف النقد والعلل، وكتابه شــاهد عىل صنيعه 

واتساع علمه ومعرفته بالعلل، وبعلم الحديث رواية 

ودراية.

2-تعــددت أنــواع العلل التي كشــف عنها اإلمام 

البزار )رحمه الله تعاىل( من خالل كتابه فيام يتعلق 

بالعلل والجرح والتعديل. 

3-فيام يتعلق بالتفرد الذي أراد اإلمام البزار )رحمه 

اللــه تعاىل( أْن يحكم عليــه عىل بعض األحاديث 

أراد به مظنة العلــة، وإال فقد حكم عىل األحاديث 

بالتفرد وهي مقبولة.

4-من خالل أحكامه )رحمه الله تعاىل( نرى أنَّه ال 

يتوسع يف بيان علل األحاديث إالَّ ما كان يدور عليه 

الحديث، فــإن كان يف الحديث أكر من علة؛ فإنَّه 

يكتفــي بأقواها وأكرها تأثــريا عىل الحديث وهذا 

غالب يف كتابه. 

5-جملة ما تم دراســته مــن األحاديث التي حكم 

عليها اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل( بالتفرد تنقسم 



األحاديث التي حكم عليها )البزَّار( بالتفرد يف مسنده )دراسة تطبيقية(

 280    رسمد فؤاد شفيق العبيدي

عىل قســمني: الغالب أراد به العلة، واآلخر مطلق 

التفرد الذي قد يكون فيه املقبول، والله أعلم. 

6-إبراز منهج علــامء الحديث والنقــد وما بذلوه 

من جهود يف دراســة أســانيد األحاديث، وملكانة 

مســند اإلمام البزار )رحمه الله تعاىل( بني العلامء 

املحدثني. 

التوصيات: 	 

1-أدعو الباحثــني إىل اغتنام هذا الكتاب، فهو من 

أهم كتب النقــد والعلل، وفيه ما فيه من كنوز لبيان 

أنــواع مختلفة من أنواع العلل التي تنتظر الدراســة 

والتنقيــب عنها فيام يحمله هــذا الكتاب من مادة 

علميــة ثرية متكن الباحث من دراســة أنواع العلل 

املختلفة فيه. 

وصىل الله عىل ســيدنا محمد وعــىل آله وصحبه 

وسلم تسلياًم كثريا

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

- القران الكريم.

1- اآلحــاد واملثاين: لإلمام أب بكر بن أب عاصم 

أحمد بن عمرو بن الضحاك الشــيباين )ت287ه(، 

تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية- 

الرياض،ط)1(، 1991م.

2- األحاديث املختارة: لالمام اب عبد الله محمد 

بن عبد الواحد املقديس )ت643هـ(,تحقيق: عبد 

امللك بن عبد الله، مكتبــة النهضة الحديثة- مكة 

املكرمة، ط)1(، 1410هـ. 

3- األحــكام الرشعية الصغــرى »الصحيحة«:عبد 

الحــق بن عبــد الرحمن بــن عبد اللــه األندليس 

األشــبييل، املعــروف بابــن الخــراط )ت 581 

هـ(,املحقــق: أم محمد بنت أحمد الهليس,أرشف 

عليه وراجعــه وقدم له: خالد بــن عيل بن محمد 

العربية،ط1,  مــص  - جمهورية  العنربي,القاهــرة 

1993م .

4- أحــوال الرجــال: لإلمام اب اســحاق إبراهيم 

بن يعقوب بن إسحاق الســعدي الجوزجاين )ت 

259هـــ(، تحقيــق: صبحي البدري الســامرايئ, 

مؤسسة الرسالة، بريوت, 1405ه.

5- األربعون البلدانية: لإلمــام أب طاهر أحمد بن 

محمــد الســلفي )ت 576هـ(,تحقيــق: عبد الله 

رابح,مكتبة دار البريويت، دمشق,ط1, 1992م .
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6- اعتالل القلوب: لإلمام أب بكر محمد بن جعفر 

الخرائطي الســامري )ت 327هـ(,تحقيق: حمدي 

الدمرداش، مكة املكرمة-الرياض,ط2, 2000م .

7- إكــامل تهذيب الكــامل يف أســامء الرجال: 

العالمــة عالء الدين مغلطاي )ت 762 ھ(,تحقيق: 

أب عبد الرحمن عادل بن محمد- أب محمد أسامة 

بن إبراهيم, الفاروق الحديثة, ط1, 2001م .

8- تاريخ ابن معني )رواية عثامن الدارمي(: لإلمام 

أب زكريــا يحيى بن معني بن عــون البغدادي )ت 

233ه(، تحقيــق: د. أحمد محمد نور ســيف، دار 

املأمون للرتاث- دمشق.

9- تاريخ اإلســالم ووفيات املشــاهري واألعالم: 

لإلمــام أب عبد اللــه محمد بن احمــد بن عثامن 

بن قامياز الذهبــي )ت 748ه(، تحقيق: عمر عبد 

السالم التدمري، دار الكتاب العرب، بريوت، ط2، 

1993م.

10- التاريــخ الكبري املعــروف بتاريــخ ابن أب 

خيثمــة: لإلمام أب بكر أحمد بــن أب خيثمة )ت 

279هـ(,املحقق: صالح بن فتحي هالل,الفاروق 

الحديثة للطباعة والنرش– القاهرة,ط1, 2006 م.

11- التاريــخ الكبري:لإلمام أب عبد الله محمد بن 

إسامعيل بن إبراهيم البخاري)ت 256ه(، تحقيق: 

محمد عبد املعيد خــان، دائرة املعارف العثامنية، 

حيدر آباد- الدكن.

12- تاريــخ بغــداد أو مدينة الســالم: لإلمام أب 

بكــر أحمد بن عيل بن ثابت بــن أحمد بن مهدي 

الخطيب البغــدادي )ت463هـ(، تحقيق: الدكتور 

بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي- بريوت، 

ط1، 2002م.

13- تقريــب التهذيب: لإلمــام أب الفضل أحمد 

بن عيل بن حجر العسقالين )ت 852ه(، تحقيق: 

محمد عوامة، دار الرشيد- سوريا، ط1، 1986م.

14- تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشــنيعة 

املوضوعة: لإلمام عيل بن محمد بن عيل بن عبد 

الرحمن ابن عــراق الكناين )ت 963هـ(، تحقيق: 

عبد الوهاب عبد اللطيف, عبد الله محمد الصديق 

الغــامري, دار الكتــب العلميــة – بــريوت, ط1, 

1399ه.

15- تنقيــح التحقيق يف أحاديــث التعليق: لإلمام 

شــمس الدين محمد بــن أحمد بن عبــد الهادي 

الحنبــيل )ت 744هـ(, تحقيق: ســامي بن محمد 

بــن جاد الله وعبد العزيز بن نارص الخباين، أضواء 

السلف – الرياض, ط1, 2007م.

16- تهذيــب التهذيب: لإلمــام أب الفضل أحمد 

بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العســقالين 

)ت852هـ(، مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند، 

ط)1(، 1326هـ.

17- تهذيب الكامل يف أســامء الرجــال: لإلمام 

أب الحجاج يوســف بن عبــد الرحمن املزي )ت 

742ه(، تحقيق: د. بشــار عواد معروف، مؤسســة 

الرسالة- بريوت، ط1، 1980م.

18- الثقات: لإلمــام أب حاتم محمد بن حبان بن 
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أحمد الدارمــي البســتي )ت 354ه(، تحقيق: د. 

محمد عبد املعيد خان، دائــرة املعارف العثامنية 

بحيدر آباد الدكن- الهند، ط1، 1973م.

19- الجامع )منشور كملحق مبصنف عبد الرزاق(: 

لإلمام أب عروة معمر بن أب عمرو راشــد األزدي 

موالهم،البــصي،)ت 153هـ(,املحقــق: حبيب 

بباكســتان،  العلمي  الرحمــن األعظمي,املجلس 

وتوزيع املكتب اإلسالمي ببريوت,ط2, 1403ه.

الرتمــذي(: لإلمام  الصحيح )ســنن  20- الجامع 

محمــد بن عيىس الرتمذي الســلمي)ت279هـ(، 

تحقيق: أحمد محمد شــاكر وآخريــن، دار إحياء 

الرتاث العرب- بريوت.

الهــادي ألقوم  ــَنن  والسُّ 21- جامــع املســانيد 

َســَنن:لالمام أب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري 

الدمشــقي )ت 774هـ(,املحقــق: د عبد امللك 

بن عبد اللــه الدهيش,دار خــر للطباعة والنرش 

والتوزيع بريوت - لبنان،ط)2(,1998م.

22- الجامع املســند الصحيح املختص من أمور 

رســول الله صىل الله عليه وســلم  وســننه وأيامه 

)صحيح البخــاري(: لإلمام أب عبــد الله محمد 

بن إســامعيل البخــاري )ت 256ه(، تحقيق: د. 

مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة- بريوت، 

ط3، 1987م.

23- جامــع بيــان العلم وفضله: لإلمــام أب عمر 

يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبــد الرب بن 

عاصم النمري القرطبي )ت 463هـ(, تحقيق: أب 

األشبال الزهريي, دار ابن الجوزي، اململكة العربية 

السعودية, ط1, 1994م.

24- الجــرح والتعديــل: لإلمــام أب محمد عبد 

الرحمن بن محمد بن إدريــس بن املنذر التميمي 

الرازي ابن أب حاتم )ت 327ه(، دار إحياء الرتاث 

العرب- بريوت، ط1، 1952م.

25- حليــة األوليــاء وطبقات األصفيــاء: لإلمام 

أب نعيم أحمد بــن عبد الله بن أحمــد بن مهران 

األصبهاين )ت430هـ(، السعادة- مص، 1974م.

26- خالصة البــدر املُنري: لإلمام أب حفص عمر 

بن عيل بن أحمد الشافعي املصي املعروف بابن 

امللقن)ت 804هـ(, مكتبة الرشد للنرش والتوزيع, 

ط1, 1989م.

الهداية: أبو  27- الدرايــة يف تخريــج أحاديــث 

الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر 

العسقالين )ت 852هـ(, املحقق: السيد عبد الله 

هاشم اليامين املدين, دار املعرفة– بريوت.

28- ديــوان الضعفــاء واملرتوكــني وخلــق من 

املجهولــني وثقات فيهــم لني: لإلمــام أب عبد 

اللــه محمد بــن أحمــد بن عثــامن بــن قَامْياز 

محمد  بن  حــامد  الذهبي)ت748هـ(,املحقــق: 

األنصاري,مكتبــة النهضــة الحديثــة – مكة,ط2, 

1967 م .

29- ذخرية الحفاظ:لإلمــام أب الفضل محمد بن 

طاهر املقــديس ، املعروف بابــن القيرساين )ت 

507هـ( املحقق: د. عبــد الرحمن الفريوايئ دار 
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السلف – الرياض, ط)1(, 1996م.

30- ذم الهوى: لإلمام أب الفرج  جامل الدين عبد 

الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي )ت 597هـ(, 

املحقــق: مصطفى عبد الواحــد, مراجعة: محمد 

الغزال 

31- سنن ابن ماجه، لإلمام أب عبد الله محمد بن 

يزيــد، القزويني )ت275 هـ(، تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار الفكر- بريوت.

32- ســنن أب داود: لإلمام أب داود سليامن ابن 

األشعث السجستاين األزدي )ت275هـ(، تحقيق: 

الشيخ خليل مأمون شــيحا، دار املعرفة، بريوت- 

لبنان، ط)1(، 2001م.

33- ســنن الدارقطني: لإلمام أب الحسن عيل بن 

عمر بن دينار البغــدادي )ت385ه(، حققه وضبط 

نصه وعلق عليه: شــعيب األرنؤوط، حســن عبد 

املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، 

مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، ط1، 2004م.

34- ســنن الدارمي: لإلمام اب محمد عبد الله بن 

عبد الرحمن الدارمــي )ت 255هـ(- تحقيق: فواز 

احمــد زمرل و خالد الســبع العلمي، دار الكتاب 

العرب- بريوت، ط1، سنة 1407هـ.

35- الســنن الكــربى: لإلمام أب بكــر أحمد بن 

الحسني الخراســاين البيهقي )ت 458ه(، تحقيق: 

محمــد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- لبنان، 

ط)3(، 2003م.

36- السنن الكربى: لإلمام أب عبد الرحمن أحمد 

بن شعيب الخراساين النسايئ )ت303ه(، تحقيق: 

حسن عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة- بريوت، 

ط)1(، 2001م.

37- ســؤاالت ابــن الجنيد ألب زكريــا يحيى بن 

معني: لإلمام أب زكريا يحيى بن معني ابن عون بن 

زياد بن بســطام بن عبد الرحمن املري، البغدادي, 

)ت 233هـــ(, تحقيق: أحمد محمد نور ســيف, 

مكتبة الدار - املدينة املنورة، ط)1(، 1988م.

أب  لإلمــام  الربقــاين  بكــر  أب  38- ســؤاالت 

الحســن الدارقطني: لإلمــام أب بكــر أحمد بن 

محمــد بن أحمد بــن غالب،املعــروف بالربقاين 

)ت 425 هـ(,املحقــق: أبو عمــر محمد بن عيل 

األزهري,الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــرش – 

القاهرة,ط1, 2006م.

39- ســؤاالت أب عبــد الله بن بكــري البغدادي 

لإلمــام أب الحســن الدارقطني: لإلمــام أب عبد 

الله الحســني بــن أحمد بــن عبد اللــه بن بكري 

البغدادي)ت388ه(,املحقــق: أبو عمر محمد بن 

عيل األزهري,الفــاروق الحديثة للطباعة والنرش – 

القاهرة,ط1, 2006م.

40- سؤاالت أب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين 

يف الجرح والتعديل: لإلمام أب داود ســليامن بن 

األشعث بن إسحاق ابن بشــري بن شداد بن عمرو 

ِجْســتاين )ت275ھ( تحقيــق: محمد  األزدي السِّ

عيل قاسم العمري، املدينة املنورة، ط1، 1983م.

41- ســؤاالت الربذعي ألب زرعة الــرازي ومعه 



األحاديث التي حكم عليها )البزَّار( بالتفرد يف مسنده )دراسة تطبيقية(

 284    رسمد فؤاد شفيق العبيدي

كتاب أســامي الضعفاء: لإلمام أب زرعة عبيد الله 

بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ املخزومي بالوالء 

الــرازي )ت 264 هـ(,املحقق: أبو عمر محمد بن 

عيل األزهري,الفــاروق الحديثة للطباعة والنرش – 

القاهرة,ط1, 2009م.

42- ســؤاالت محمد بن عثامن بن أب شيبة لعيل 

بن املديني:لإلمام أب الحســن عــيل بن عبد الله 

بن جعفر الســعدي بالوالء املديني، البصي،)ت 

234هـ(,املحقق: موفق عبد الله عبد القادر,مكتبة 

املعارف – الرياض,ط1, 1404ه .

43- رشح مذاهب أهل السنة ومعرفة رشائع الدين 

والتمسك بالسنن: لإلمام أب حفص عمر بن أحمد 

بن عثامن بن أحمد البغدادي املعروف بـ ابن شاهني 

)ت 385هـ(,املحقــق: عادل بن محمد,مؤسســة 

قرطبة للنرش والتوزيع، ط1, 1995م .

44- شــعب اإلميــان: لإلمام أب بكــر احمد بن 

الحســني بن عيل البيهقي )ت458ه(، تحقيق: د. 

عبد العال عبد الحميد حامد، مكتبة الرشــد للنرش 

والتوزيع- الرياض، ط)1(، 2003م.

45- صحيــح ابن حبان: لإلمــام اب حاتم محمد 

بن حبان بن احمد التميمي البســتي ت)354هـ(، 

تحقيق: شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة- بريوت، 

ط)2(، 1414هـ-1993م.

46- العلــل الكبري: لالمام اب عيــىس محمد بن 

عيىس بن َســْورة الرتمذي)ت279هـــ(،  تحقق: 

صبحي الســامرايئ، أبو املعاطي النوري، محمود 

خليــل الصعيدي،  رتبــه عىل كتــب الجامع: أبو 

طالب القايض، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية 

– بريوت، ط)1( ، 1409ه

الواهيه: لإلمام  47- العلل املتناهية يف األحاديث 

أب الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي 

)ت 597هـــ(, املحقق: إرشــاد الحــق األثري, 

إدارة العلــوم األثرية، فيصل آباد، باكســتان، ط2، 

1401هـ/1981م.

48- العلل الواردة يف األحاديث النبوية: لإلمام  أب 

الحسن عيل بن ُعَمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني 

)ت385 ه( تحقيــق: محفوظ الرحمــن زين الله 

السلفي, دار طيبة– الرياض, ط)1(, 1985م.

49- العلــل ومعرفة الرجال: لإلمــام أب عبد الله 

 أحمــد بــن محمد بن حنبــل بن هالل الشــيباين 

)ت 241هـــ( رواية ابنه عبد اللــه, تحقيق: ويص 

الله بن محمد عباس, دار الخاين, الرياض, ط)2(, 

2001 م.

50- عمــل اليــوم والليلة ســلوك النبــي مع ربه 

عز وجل ومعارشتــه مع العباد: لالمــام أحمد بن 

ــنِّي« )ت  محمد بن إســحاق املعروف بـ »ابن السُّ

للثقافة  القبلة  الــربين,دار  364هـ(,املحقق: كوثر 

اإلسالمية - جدة / بريوت.

51- فتــح الباري رشح صحيح البخــاري: لإلمام 

أب الفرج عبد الرحمن بن شــهاب الدين البغدادي 

الشــهري بابن رجب )ت795ه(، تحقيق: طارق بن 

عوض الله، دار ابن الجوزي- السعودية، ط)2(.
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52- فضائــل الخلفــاء األربعة وغريهــم: لإلمام 

أب نعيــم أحمد بن عبد الله بــن أحمد األصبهاين 

)ت430هـ(,تحقيــق: صالح بن محمد العقيل,دار 

البخاري للنــرش والتوزيع، املدينــة املنورة,ط1, 

1997م.

53- الكامــل يف ضعفاء الرجال: لإلمام أب أحمد 

عبد اللــه بن عدي الجرجاين )ت 365ه(، تحقيق: 

عادل أحمــد عبد املوجود، عــيل محمد معوض 

وعبــد الفتاح أبو ســنة، الكتــب العلمية، بريوت- 

لبنان، ط1، 1997م.

54- كتــاب الضعفاء: لإلمــام أب عبد الله محمد 

بن إســامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري )ت 

256هـ(, تحقيق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن 

أب العينني, مكتبة ابن عباس, ط)1(, 2005م.

55- الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار: لإلمام 

أب بكر بن أب شــيبة، عبد الله بن محمد العبيس 

)ت235ه(، تحقيق: كامل يوســف الحوت، مكتبة 

الرشد- الرياض، ط)1(، 1409ه.

56- كشــف األســتار عن زوائد البزار: لإلمام نور 

الدين عــيل بن أب بكر بن ســليامن الهيثمي )ت 

807هـ(,تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي,مؤسسة 

الرسالة، بريوت, ط1, 1979 م .

57- لســان امليزان: لإلمــام أب الفضل أحمد بن 

عيل بن محمد بن حجر العســقالين )ت852هـ(، 

تحقيق: دائــرة املعارف النظامية- الهند، مؤسســة 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط)2(، 1971م.

58- املتفق واملفرتق: لإلمام أب بكر أحمد بن عيل 

بن ثابت الخطيب البغدادي )ت 463هـ(,دراســة 

وتحقيــق: الدكتــور محمد صــادق الحامدي,دار 

القادري للطباعــة والنرش والتوزيع، دمشــق,ط1, 

1997 م.

59- املجالسة وجواهر العلم: لإلمام أب بكر أحمد 

بن مروان الدينوري املالــي )املتوىف: 333هـ( 

املحقق: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل سلامن, 

جمعية الرتبية اإلســالمية )البحرين - أم الحصم(، 

دار ابن حزم )بريوت - لبنان(, 1419ه.

60- املجتبى من الســنن )ســنن النسايئ(، ألب 

عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عيل الخراساين، 

النســايئ )ت 303ھ(، تحقيــق: عبــد الفتاح أبو 

غدة، مكتب املطبوعات اإلســالمية- حلب، ط2، 

1986م.

والضعفــاء  املحدثــني  مــن  61- املجروحــني 

واملرتوكني: لإلمام أب حاتــم محمد بن حبان بن 

احمد الدارمي )ت354ه(، تحقيق: محمود إبراهيم 

زايد، دار الوعي- حلب، ط1، 1396ه.

62- مجمــع الزوائد ومنبــع الفوائــد: لإلمام أب 

الحســن نور الديــن عيل بن أب بكر بن ســليامن 

الهيثمي )ت807ه(، تحقيق: حسام الدين القديس، 

مكتبة القديس، القاهرة، 1994م.

63- املجمــوع رشح املهذب: لإلمــام أب زكريا 

محيي الدين يحيى بن رشف النووي )ت676هـ(، 

دار الفكر.
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64- مختص زوائد مســند البزار عىل الكتب الستة 

ومسند أحمد: لإلمام أب الفضل أحمد بن عيل بن 

محمد الكناين العسقالين، شهاب الدين، ابن َحَجر 

)ت 852 هـ(,املحقــق: صربي عبــد الخالق أبو 

ذر,مؤسسة الكتب الثقافية بريوت,ط1، 1992 م .

65- املخلصيات وأجزاء أخرى: لإلمام أب طاهر 

محمــد بن عبــد الرحمن بــن العبــاس البغدادي 

الدين  نبيل سعد  املَخلِّص )ت 393هـ(,املحقق: 

لدولة  األوقاف والشــؤون اإلســالمية  جرار,وزارة 

قطر,ط1, 2008م .

66- مســاوئ األخالق ومذمومها: لإلمام أب بكر 

محمد بن جعفــر بن محمد الخرائطي الســامري 

)ت 327هـ(,حققــه وخرج نصوصــه وعلق عليه: 

مصطفــى بن أبو النص الشــلبي,مكتبة الســوادي 

للتوزيع، جدة, ط1, 1993 م .

67- مستخرج أب عوانة: لإلمام يعقوب بن إسحاق 

بن إبراهيم النيســابوري اإلسفراييني )ت 316ھ(، 

تحقيق: أمين بن عارف الدمشــقي، دار املعرفة – 

بريوت، ط1، 1998م.

68- املســتدرك عىل الصحيحني: لإلمام أب عبد 

الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري 

املعروف بابن البيع )ت405هـ(، تحقيق: مصطفى 

عبد القــادر عطــا، دار الكتب العلميــة- بريوت، 

ط)1(، 1990م.

69- مســند أب يعــىل: لإلمام أحمــد بن عيل بن 

املثُنــى بن يحيى بــن عيىس بن هــالل التميمي، 

املوصيل )ت 307هـ(, تحقيق: حسني سليم أسد, 

دار املأمون للرتاث – دمشق, ط1, 1984م.

70- مســند البزار املشهور باســم البحر الزخار: 

لإلمــام أب بكــر أحمد بن عمرو بــن عبد الخالق 

تحقيــق: محفوظ  بالبــزار )ت292ه(،  املعروف 

الرحمن زين الله،مكتبة العلــوم والحكم- املدينة 

املنورة، ط)1(، 2009م.

71- مســند الشــهاب: لإلمام أب عبد الله محمد 

بن ســالمة بن جعفر بن عيل بن حكمون القضاعي 

املــصي )ت 454ھ( املحقــق: حمدي بن عبد 

املجيد السلفي، مؤسســة الرسالة – بريوت، ط2، 

1986م.

72- املســند الصحيح املختص بنقل العدل عن 

العدل إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم)صحيح 

مســلم(: لإلمام أب الحسني مســلم بن الحجاج 

القشريي النيســابوري )ت261ه(، تحقيق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العرب- بريوت.

73- مســند أمــري املؤمنني أب حفــص عمر بن 

الخطاب )ريض الله عنه(وأقواله عىل أبواب العلم: 

لإلمام أب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرش 

البصي ثم الدمشــقي )ت 774هـ(,املحقق: عبد 

املعطــي قلعجــي,دار الوفاء – املنصــورة, ط1, 

1991م .

74- املســند: لإلمام أب عبد الله أحمد بن محمد 

بن حنبل الشــيباين )ت241هـ(،تحقيق: شــعيب 

الرسالة،  وآخرون،مؤسسة  مرشد  وعادل  األرناؤوط 
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ط)1(، 2001م.

75- مصنــف عبد الــرزاق: لإلمام ابــو بكر عبد 

الرزاق بن هامم الصنعــاين )ت211هـ(، تحقيق: 

حبيب عبد الرحمن االعظمي، املكتب االسالمي- 

بريوت، ط)2(، 1403هـ.

76- املطالــب العالية بزوائد املســانيد الثامنية: 

لإلمــام أب الفضــل أحمد بن عيل بــن محمد بن 

أحمد بن حجر العسقالين )ت 852هـ(, تنسيق: د. 

سعد بن نارص بن عبد العزيز الشري, دار العاصمة، 

دار الغيث – السعودية, ط1, 1419ه.

القاسم سليامن  77- املعجم األوسط: لإلمام أب 

بن أحمد بن أيوب الطــرباين )ت360ه(، تحقيق: 

طــارق ابن عوض الله بن محمد، وعبد املحســن 

الحسني، دار الحرمني، القاهرة.

78- معجم الســفر: لإلمــام أب طاهر صدرالدين 

أحمد بن محمد بن أحمد بن ِسلََفه األصبهاين )ت 

576هـ(,املحقق: عبد الله عمر البارودي, املكتبة 

التجارية - مكة املكرمة

79- املعجم الكبري: لإلمام أب القاســم ســليامن 

بن أحمد بن أيوب الطرباين )ت360هـ(، تحقيق: 

حمدي بــن عبد املجيد ، مكتبــة القاهرة، ط)2(، 

1994م. 

80- املعجم: لإلمام أب سعيد بن األعراب أحمد 

بــن محمد بن زياد بن برش بــن درهم البصي )ت 

340هـ(,تحقيــق وتخريــج: عبــد املحســن بن 

إبراهيم الحسيني,دار ابن الجوزي، اململكة العربية 

السعودية ,ط1, 1997م .

81- معرفــة الصحابة: لإلمــام أب نعيم أحمد بن 

عبد الله بن أحمد بن إســحاق بن موس بن مهران 

األصبهاين )ت 430هـ(,تحقيق: عادل بن يوســف 

العــزازي, دار الوطن للنرش، الرياض، ط1, 1998 

م.

82- املغني يف الضعفاء: للحافظ شــمس الدين 

محمد بن أحمد بن عثــامن الذهبي، ت)748هـ( 

تحقيق: نور الدين عرت، دار الكتب العلمية- بريوت 

1418هـ-1979م.

83- املقصد العيل يف زوائد أب يعىل املوصيل: 

لإلمام أب الحســن نور الدين عيل بن أب بكر بن 

سليامن الهيثمي )ت 807هـ(,تحقيق: سيد كرسوي 

حسن,دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان .

84- مكارم األخالق ومعاليهــا ومحمود طرائقها: 

لإلمام أب بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 

بن شــاكر الخرائطي السامري )ت 327ھ(، تقديم 

وتحقيق: أميــن عبد الجابر البحــريي، دار اآلفاق 

العربية، القاهرة، ط1، 1999م.

85- املنتقى من كتاب مــكارم األخالق ومعاليها 

ومحمــود طرائقهــا: لإلمــام أب بكــر محمد بن 

جعفر الخرائطي السامري )ت 327هـ(,انتفاء: أبو 

طاهر أحمد بن محمــد األصبهاين,تحقيق: محمد 

مطيع الحافــظ، وغزوة بدير,دار الفكر - دمشــق - 

سورية,1406 هـ.

86- ميــزان االعتدال يف نقد الرجــال: لإلمام أب 
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عبــد الله محمد بــن احمد بن عثــامن بن قامياز 

الذهبي )ت 748ه(، تحقيق: عيل محمد البجاوي، 

دار املعرفة للطباعة والنــرش، بريوت- لبنان، ط1، 

1963م.
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