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»)(المنكر) في سنن أبي دا ُود (دراسة تطبيقية
ُ «الحديث

 محمد رساج الدين قحطان. د. م.أ

Abstract:

The early critics took care of the judgment

ملخص البحث

on the Hadith and maintain it of whaterver

reasons , which cause of weakness in metn اعتنى النقاد االوائل بالحكم عىل الحديث وصيانته

and support , and they set up terms for it ،م�ما يلحق به م��ن اس��باب الضعف متنا واس��نادا
to be known as the hadith that is preserved ووضع��وا اصطالحات لذلك يع��رف منها الحديث

from what is below it, including the term  ومنه��ا اصطالح (حديث،املحفوظ م�ما هو دونه
“Hadith Munkar.” I found a number  وق��د وجدت عند االم��ام ايب داوود جملة، )منكر
of hadiths of the Prophet And study its  فعملت عىل،من االحاديث يحكم عليه��ا بالنكارة

provisions by reference to the words of in جمعها ودراس��ة احكامها بالرجوع اىل اقوال النقاد
the reasons for their ignorance in the study , ،واه��ل الصنع��ة يف اس��باب نكارته��ا يف مبح��ث

And that was after explaining the concept وذلك بعد بي��ان مفهوم اصط�لاح املنكر يف اللغة

of (The Munkar) in the languge and  ث��م بيان مذاه��ب النقاد يف،واالصط�لاح مببحث
terminology in a research , and explaining  فخرج هذا البحث مبباحث،معنى الحديث املنكر

the doctrines of critics in the meaning of  للوقوف عىل املعنى ال��ذي اراده االمام ايب،ثالث��ة
(the Munkar Hadith).

 وهذا بعد مقارنة حكمه مبا،)داوود من لفظ (املنكر

And this subject comes out into three ذهب اليه كل من ابن الصالح وابن حجر يف مقاصد

researches , to find out the meaning that  واختمه بخالصة ما بدا،)الحف��اظ من لفظ (املنكر
the Imam Abu Dauod wanted from the

word (Munkar) .This is after comparing
his judgment with what Ibn Al-Salah and
Ibn Hajar in the purposes of preserving the

word (Almunkar) , and I conclude with a
summary of what seemed to me the purpose

or the objective of Abu Daoud of (Munkar
Hadith) .

.)يل من مقصد ايب داوود من (الحديث املنكر

❊

❊

❊
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المقدمة
الحمد لله ،والصالة والس�لام عىل نبي الله ،محمد
بن عبد الله ،وعىل آله وصحبه ومن وااله.

وبع��د  ...فقد اعتن��ى النقاد االوائ��ل بالحكم عىل

المبحث االول
تعريف الحديث المنكر

الحديث وصيانته مام يلحق به من اسباب الضعف دأب الباحث��ون ع�لى بي��ان مع��اين مصطلح��ات
متنا واس��نادا ،ووضعوا اصطالح��ات لذلك يعرف موضوع البحث من أجل التمهيد لدراس��ة مش��كلة

منها الحديث املقبول م�ما هو دونه من االحاديث البح��ث والعمل ع�لى وض��ع الحلول له��ا ،ونتبع
امل��ردودة ،ومنها اصط�لاح (حديث منك��ر)  ،وقد يف هذا املبحث س��نن من قبلن��ا يف هذه املنهجية

وجدت عن��د االمام ايب داود جمل��ة من االحاديث مبطلبني :االول للتعريف اللغوي ،واآلخر للتعريف
يحكم عليها بالنكارة ،فعملت عىل جمعها ودراسة
االصطالحي...
احكامها بالرجوع اىل اقوال النقاد واهل الصنعة يف
•املطلب االول :تعريف (املنكر) يف اللغة...
اس��باب نكارتها يف مبحث ،وذلك بعد بيان مفهوم
اصط�لاح املنك��ر يف اللغة واالصط�لاح مببحث،

لف��ظ (املنك��ر) جاء من مص��در (نك��ر) ،ونقل

صاح��ب التهذيب عن الليث ب��ن املظفر قوله:
ث��م بيان مذاهب النقاد يف معن��ى الحديث املنكر،
« ال ُّنكْ�� ُر :ال َّده��ا ُء ،وهو :نع��ت لِ أْلَ ْم ِر الشَّ ��ديد،
فخرج ه��ذا البحث مبباحث ثالث��ة ،للوقوف عىل

املعنى الذي أراده االمام أبو داود من لفظ (املنكر)،

وه��ذا بعد مقارنة حكمه مبا ذه��ب اليه كل من ابن

نقي��ض الْمعرفَة»،
وال َّن ِك�� َرةُ :إنكا ُر َك اليش َء َو ُه َو
ُ

قال« :واالستنكا ُر :استفها ُمك أمرا ً ت ُ ْنك ُره» وقال:

َس َك ِإلىَ حا ٍل ت ْك َر ُهها،
الص�لاح وابن حج��ر يف مقاصد الحف��اظ من لفظ التَّ َنكُّ�� ُر :التّغ رَُّي َعن حا ٍل ت رُ ُّ
ري :اس�� ٌم لإلن��كار و َم ْع َن��ا ُه التَّ ْغيِري»((( قال
(املنكر) ،وأختمه بخالصة ما بدا يل من مقصد أيب وال َّنك ُ
َ َ َ

َ َ َ

ۡ
كير ١٨ﵞ ُ
ﵝالم ۡلك الآية ﵘﵑﵜ .
داود من (الحديث املنكر) عىل حد فهمي القارص ،تعاىل :ﵟفكيف كان ن ِ ِ

وأسأل الله أن يكون هذا البحث نافعا ً للقراء ،مسددا ً ((( ينظ��ر :تهذيب اللغة أليب منص��ور محمد بن أحمد بن
األزهري اله��روي ،109/10:وورد هذا التعريف يف كتاب

باللط��ف والعناية م��ن قبل الكري��م الوهاب ،وآخر

العني للخليل بن أحمد للفراهيدي ،355/5:إال أن الهروي

دعوان��ا اللهم أجرنا من العذاب ،وأع ّنا عىل مواجهة

قد نس��به لليث إذ كان يضع أقواله يف كتاب العني وينس��بها

محمد ،وعىل آله وصحبه األحباب.

بن احمد الهروي.25/1:

وص ِّ
الصعابَ ،
��ل يا رب عىل النبي األواب س��يدنا للفراهي��دي ،انظر :مقدمة تهذيب اللغة اليب منصور محمد
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وق��ال صاح��ب اللس��ان« :امل ُ ْنكَ�� ُر ِم�� َن األَمر :عن��ه الرشيعة والعفة ،وهو م��ا ال يجوز يف دين الله

ِخ�َل�اَ ُف الْ َم ْع�� ُر ِ
ح ِد ِ
ي��ث تعاىل((( .وقريب منه ما ذكره املناوي أ َّن املنكر :ما
وفَ ،وقَ�� ْد تَكَ�� َّر َر فيِ الْ َ
إلنْ��كا ُر وامل ُ ْن َك ُرَ ،و ُه َو ِ
ض�� ُّد الْ َم ْع ُر ِ
وكل َما ليس فيه رضا الله تعاىل من قول أو فعل ،واملعروف
ا ِ
وفُّ ،

ج ْم ُع ض��ده((( .وذكر س��عدي أبو حبيب معن��ى مقارباً
ح َّر َم ُه َوكَ ِر َه ُه ،فَ ُه َو ُم ْن َك ٌرَ ،والْ َ
الش ُع و َ
قَ َّب َ
ح�� ُه رَّ ْ
وه��و أن املنك��ر :ما خال��ف ما هو م��ن العبادة
َمناكِري.(((»..
وأض��اف صاحب القام��وس »:نَ ُك َر األَ ْم�� ُر ،إذا :فعالً ،أو تركاً(((.
واس��تَ ْن َك َرهُ وباملجم��ل ف��إن املعن��ى االصالح��ي للف��ظ
��ب ،وتَناكَ�� َر :ت َجا َه َ
َ
��ل ،وأنْكَ�� َرهُ ْ
ص ُع َ
(املنك��ر) هو  :كل قول أو فع��ل تقبحه الرشيعة
ج ِهلَه.(((»..
وتَناكَ َرهُ َ :
• نفه��م م�ما تقدم من ح��دود أهل اللغ��ة يف لفظ ويرتت��ب عليه عق��اب دنيوي أو أخروي بس��بب
(املنك��ر) أن��ه :إذا نعت ب��ه الرجل أريد ب��ه الدهاء ذلك الفعل القبيح أو ترك أمر محمود.
والفطنة ،وإذا أريد به األمر فمعناه ما يخالف اليشء
املعروف وقد يدخل فيه االستفهام عن أصله بسبب

الجهالة به وعدم معرفته.

•املطلب الثاين( :املنكر) يف االصطالح...

❊

❊

❊

ورد لف��ظ املنك��ر بتعري��ف اصطالح��ي عند أهل

الرسوم مبعانٍ متقاربة ،وهذه التعاريف تختلف عن
املعن��ى الذي اصطل��ح عليه أه��ل الحديث ،ذلك

املعنى الذي سنفصل فيه القول يف مبحث مستقل.

أم��ا اصط�لاح أهل الح��دود فنذكر منه م��ا وجدناه
يف مصنفاته��م...إذ ب�ين الجرج��اين أن املنك��ر:
نهي عام متي��ل إليه النفس والش��هوة ،وقيل :األمر
ٌ
باملعروف إشارة إىل ما يريض الله تعاىل من أفعال

العب��د وأقوال��ه ،والنهي عن املنك��ر :تقبيح ما تنفر ((( انظ��ر :كت��اب التعريف��ات لع�لي بن محم��د الرشيف
الجرجاين37-36:

((( ينظر :لسان العرب البن منظور اإلفريقي.233/5:

((( انظر :التوقيف عىل مهامت التعاريف لعبد الرؤوف بن

الفريوزابادي.487/1:

((( انظر :القاموس الفقهي ،الدكتور سعدي ابو حبيب361:

((( ينظ��ر :القام��وس املحي��ط أليب طاه��ر مج��د الدين تاج العارفني املناوي317:
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َص ْل»(((.
آ َ
ِي َذلِ َك َولَ ْم يُف ِّ
خ َر ،فَأَطْل ََق ال رَ ْ
ْب ِديج ُّ
ث��م عك��ف اب��ن الص�لاح ع�لى بي��ان املعنى
المبحث الثاني
وتوضي��ح امل��راد من ح��دود التعري��ف ،فقال:
حك ِْم َعلىَ التَّفَ�� ُّر ِد بِال َّر ِّد أَ ِو ال َّنكَا َر ِة أَ ِو
الحديث (المنكر)
« َوإِطْلاَ ُق الْ ُ
ح ِد ِ
يث،
في اصطالح المحدثين
جو ٌد فيِ كَلاَ ِم كَ ِثريٍ ِم ْن أَ ْهلِ الْ َ
الشُّ ذُو ِذ َم ْو ُ
ي��ل ال ِ
اب ِفي�� ِه التَّف ِ
ْص ُ
َّ��ذي بَ َّي َّن��ا ُه آنِفًا فيِ
َو َّ
الص�� َو ُ
ح الشَّ اذِّ.
ش ِ
مل يتجل لنا واضحاً تعريف الحديث املنكر عند رَ ْ
املتقدمني من أهل الف��ن إمنا ألحقه املتأخرون َو ِع ْن َد َهذَا نَق ُ
ُول :الْ ُم ْن َك ُر يَ ْنق َِس�� ُم ِق ْسمَينْ َِ ،علىَ َما
من النقاد بالحديث (الش��اذ) بفرعي��ه وذكروا له َذكَ ْرنَا ُه فيِ الشَّ اذِّ ،فَ ِإنَّ ُه بمِ َ ْع َناه»(((.
وه��ذا يدل عىل ان ابن الصالح ما كان يفرق بني
أمثلة توضح مرادهم من ذلك.
وس��نعرض يف ه��ذا املبح��ث أق��وال بع��ض الشاذ واملنكر بل يعدهام مرتادفني.
املتقدم�ين من أه��ل الصنعة وم��ن وافقهم  -أو وق��د أجمل اإلم��ام النووي أقس��ام الش��اذ التي
اختل��ف معهم -ممن ورث ه��ذا العلم الرشيف حدده��ا الحافظ ابن الصالح ووج��د أنها تطابق
وما اس��تقر عليه رأي العل�ماء يف املعنى املراد معن��ى املنك��ر بقول��ه« :فالحاص��ل أ ّن الش��اذ
م��ن لفظ (الن��كارة) ...فمن أصح��اب املذهب امل��ردود« :هو الف��رد املخالف ال��ذي يخالف
األول روى الحاف��ظ اب��ن الص�لاح (رحمه الله) م��ن هو أحفظ من��ه وأضبط ،والف��رد الذي ليس
يف مفه��وم (الحديث املنكر) ع��ن الحافظ أَبيِ يف راوي��ه من الثقة والضبط ما يجرب تفرده ،والله
قائال يف معرض بيانه للمنكر:
ح ِديثُ أعلم ،(((».وأردف ً
بَ ْك ٍر أَ ْ
ِي(((« :أَنَّ ُه الْ َ
ح َم َد بْنِ َها ُرو َن ال رَ ْ
ْب ِديج ِّ
ال ِ
َّ��ذي يَ ْن َف ِر ُد بِ�� ِه ال َّر ُج ُلَ ،ولاَ يُ ْع�� َر ُف َمتْ ُن ُه ِم ْن غ رْ ِ
َي «ق��ال الحاف��ظ الربديج��ي ه��و :الف��رد الذي ال
ِر َوايَ ِت�� ِه لاَ ِم َن الْ َو ْج ِه ال ِ
َّ��ذي َر َوا ُه ِم ْن ُه َولاَ ِم ْن َو ْج ٍه يعرف متنه عن غري راوي��ه ،وكذا أطلقه كثريون،
والصواب ا ّن فيه التفصيل الذي تقدم يف الشاذ،
((( أحم��د بن ه��ارون بن روح الحافظ أب��و بكر الربديجي ((( انظر:مقدم��ة اب��ن الص�لاح أليب عم��رو عث�مان ب��ن
ق��دم أصبهان مرتني ،س��كن وحدث وتويف ببغ��داد ،يروي الصالح80:

عن العراقيني واملرصيني ،وكان ثقة فاضالً .تاريخ أصبهان ((( املصدر نفسه80:

أليب نعي��م أحمد بن عب��د الل��ه األصبهاين،148/1:تاريخ ((( ينظر :التقريب والتيس�ير ملعرفة سنن البشري النذير يف
بغداد للخطيب البغدادي431/6:

أصول الحديث أليب زكريا محيي بن رشف النووي40:

(المنكر) في سنن أبي دا ُود (دراسة تطبيقية)»
«الحديث ُ

أ .م .د .محمد رساج الدين قحطان

663

الضبط ما يش�ترط يف ح ِّد الصحيح والحس��ن،
فهذا أحد قس��مي الش��اذ .فإن خول��ف من هذه
صفته مع ذلك كان أشد يف شذوذه ،ورمبا سماّ ه
بعضه��م منكرا ً وإن بلغ تل��ك الرتبة يف الضبط،
لكنه خالف من هو أرجح منه يف الثقة والضبط،
فهذا القسم الثاين من الشاذ.(((».
ثم ب�ين موطن االفرتاق بينه��ا يف املعنى بقوله:
«وأم��ا ما انف��رد املس��تور أو املوصوف بس��وء

فإنه مبعناه ،والله أعلم.(((».
وه��و الرأي الذي ذهب إليه ابن دقيق العيد وابن
جامعة وأبو الفداء بن كثري الدمش��قي(((  ،وبدر
الدين الزركيش وقال« :يعرف من َذلِك أَن الْ ُمنكر
حتَج إلفراده»((( وعلق بعد
من أَ َ
قسام الشاذ فَلم ي ْ
إيراده لتعريف الربديجي قائالًَ « :هذَا لاَ يظْهر ِفي ِه
فرق بَينه َوبَني َما سبق فيِ أحد نَ ْوعي الشاذَ ،ومن
ح ِديث وجدهم
تَأمل كَلاَ م األقدمني من أه��ل ال َ
��ف يف بعض مش��ايخه دون
خالف الحف��ظ أو املض َّع ُ
ح ِديث ال َِّذي يُ َ
ِإنمَّ َا يطلقون النكارة عىل ال َ
بعض ب�شيء ال متابع ل��ه وال ش��اهد فهذا أحد
ِر َوايَ ِه الْحفاظ املتقنني.(((»...
املذه��ب الثاين يف معرف��ة الحديث املنكر قس��مي املنك��ر ،وهو ال��ذي يوج��د يف إطالق
أما
ُ
فق��د تبناه الحافظ ابن حجر العس��قالين (رحمه كث�ير من أهل الحدي��ث  ،وإن خولف يف ذلك،
الل��ه) وف��رق بني الش��اذ واملنك��ر يف نكته عىل فه��و القس��م الث��اين وه��و املعتم��د ع�لى رأي
مقدمة اب��ن الصالح ،وقال يف مع��رض تفصيله األكرثين»(((.
للف��رق بني حد الش��اذ وحد املنك��ر« :نعم هام أي إن املنك��ر أح��د اثنني ،األول :املس��تور أو
يسء الحف��ظ أو من كان ش��يوخه م��ن الضعفاء
مش�تركان يف كون كل منهام عىل قسمني وإمنا
ّ
اختالفهام يف مراتب الرواة ،فالصدوق :إذا تفرد وتفرد برواي��ة ال متابع لها وال ش��اهد ،والثاين :
ب�شيء ال متابع له وال ش��اهد ومل يكن عنده من هو م��ن احتمل تلك الصفات الس��ابقة وخالف
الثقات .لذلك قال الحافظ ابن حجر« :فبان بهذا
((( املصدر السابق41:
فصل املنكر من الش��اذ وأن كلاّ ً منهام قس�مان
((( ينظ��ر :االق�تراح يف بي��ان االصط�لاح الب��ن دقي��ق
العي��د ،17/1:املنه��ل الروي يف مخترص عل��وم الحديث يجمعهام مطلق التفرد أو مع قيد املخالفة -والله
النب��وي أليب عبد الله محمد بن إبراهيم بن جامعة ،51/1:أعلم .(((».-
الباع��ث الحثي��ث اىل اختصار علوم الحدي��ث أليب الفداء

إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي48/1:

((( انظ��ر :النك��ت عىل كت��اب مقدمة اب��ن الصالح أليب

((( ينظر :النكت عىل مقدمة ابن الصالح أليب عبد الله بدر الفضل أحمد بن عيل بن حجر العسقالين674/2:
الدين الزركيش156-155/2:

((( املصدر نفسه156-155/2:

((( املصدر السابق675/2:
((( املصدر نفسه675/2:
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وحج��ة الحاف��ظ ابن حج��ر يف ذلك م��ا أورده
اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه إذ قالَ « :علاَ َم ُة
ح ِّد ِ
ح ِد ِ
ت
ث ،إِذَا َم��ا ُعرِضَ ْ
ي��ث الْ ُم َ
الْ ُم ْنكَ�� ِر فيِ َ
ح ِد ِ
يث َعلىَ ِر َوايَ ِة غ رَْي ِِه َم ْن أَ ْهلِ ال ِْحف ِْظ
ِر َوايَتُ�� ُه لِلْ َ
َ��ت ِر َوايَتُ�� ُه ِر َوايَتَ ُه�� ْم ،أَ ْو لَ ْم ت َ َك ْد
َوال ِّرضَ ��اَ ،
خالَف ْ
ح ِدي ِث ِه كَ َذلِ َك كَا َن
َب ِم ْن َ
ت ُ َوا ِف ُق َها ،فَ ِإذَا كَا َن الأْ َ ْغل ُ

ح ِو َذلِ َك”(((.
ضَ ِع ٌ
ج َهالَ ِت ِه أَ ْو نَ ْ
يف ب ُِسو ِء ِحف ِْظ ِه أَ ْو َ
وق��ال يف موضعَ « :و ِب َهذَا يتَّج��ه قَ ْوله يف رشح»
النخبة «بَينهماَ ُع ُم��وم وخصوص من َوجه ،لأِ َن
خالفَة وافرتاقاً يف
بَينهماَ اجتامعاً يف اشْ ترِ َاط الْ ُم َ
ص�� ُدوق َوالْ ُمنكر ِر َوايَة
أَن الش��اذ ِر َوايَة الثِّقَة أَو َ
ضَ ِعيف»(((.

هم املرتوك��ون ،فعىل هذا رواي��ة املرتوك عند
مس��لم تس��مى منكرة ،وهذا هو املختار  -والله
أعلم.(((».-
ووافق��ه تلميذه الس��يوطي ونقل عن��ه قوله« :إِ َّن
جتَ ِم َعانِ فيِ اشْ ترِ َ ِ
خالَ َف ِة،
اط الْ ُم َ
الشَّ ��اذََّ ،والْ ُم ْن َك َر يَ ْ
ص ُدوقٍ ،
َويَ ْفترَ ِقَ��انِ فيِ أَ َّن الشَّ ��ا َّذ ِر َوايَ�� ُة ِثقَ�� ٍة أَ ْو َ
َوالْ ُم ْن َك َر ِر َوايَ ُة ضَ ِع ٍ
يف .ق َ
َالَ :وقَ ْد َغف ََل َم ْن َس َّوى

االصطالح��ي للحدي��ث املنك��ر « :تضارب��ت
اآلراء يف تحديد مدلوالت��ه تضارباً يحري القارئ
وإن كان معن��اه االصطالح��ي مس��تقرا ً عند كثري
من املتأخرين كام ح��رره الحافظ ابن حجر يف
النخب��ة أو النكت»((( ،وعقب بع��د ذلك ليختار
مسلكاً مستقالً عن السابقني يعتمد عىل التحليل
واالس��تقراء واإلحصاء فق��ال« :لكن الذي يتأكد
ع��ن طريق التتب��ع واالس��تقراء ملص��ادر العلل
والرتاج��م أن هذا االصطالح الذي اس��تقر عليه
رأي املتأخرين تضييق ملا وس��عه نقاد الحديث
يف اس��تعامل لفظ (املنك��ر) إذ املعنى عندهم
(حديث غري معروف عن مصدره) سواء من رواية

ح ِد ِ
َي َم ْق ُبولِ ِهَ ،ولاَ ُم ْستَ ْع َملِ ِه»((( ،ومث��ة مذه��ب يتوس��ط األمري��ن تبن��اه حم��زة
جو َر الْ َ
َم ْه ُ
يث ،غ رْ َ
وعقب الحافظ قائالً« :فالرواة املوصوفون بهذا املليب��اري إذ ق��ال يف تحريره ملس��ألة املفهوم

بَ ْي َنهُماَ »(((.
ووافق��ه أيض��اً تلميذه الس��خاوي ونق��ل عنه ما
جتَ ِم َعانِ فيِ ُمطْلَقِ
نصه »:أَ َّن ك اًُّل ِم ْنهُماَ ِق ْس�َم�اَ نِ يَ ْ
خالَ َف ِةَ ،ويَ ْفترَ ِقَانِ فيِ أَ َّن الشَّ ا َّذ
التَّ َف ُّر ِد أَ ْو َم َع قَ ْي ِد الْ ُم َ
ص�� ُد ٌ
َي ضَ اب ٍِطَ ،والْ ُم ْن َك َر َرا ِوي ِه
َرا ِوي ِه ثِ َق ٌة أَ ْو َ
وق غ رْ ُ

((( انظر :مقدمة صحيح مس��لم أليب الحس�ين مس��لم بن ((( انظ��ر :فت��ح املغيث برشح ألفي��ة الحديث أليب الخري

الحجاج القشريي6/1:

محمد بن عبد الرحمن السخاوي250/1:

العسقالين675/2:

محمد بن عبد الرحمن السخاوي199:

الدين السيوطي279/1:

الله املليباري67:

((( ينظ��ر :النك��ت ع�لى كتاب اب��ن الص�لاح البن حجر ((( انظر:الغاية يف رشح الهداية يف علم الرواية أليب الخري
((( انظ��ر :تدري��ب ال��راوي رشح تقريب الن��واوي لجالل ((( ينظ��ر :الحديث املعلول قواعد وضوابط د .حمزة عبد
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الثقة أم ال ،وسواء تفرد به الراوي مع املخالفة أم
المبحث الثالث
ال ،لكنه��م يعربون عن ه��ذا املعنى بألفاظ عدة
منها (وهم) (خطأ) (غري محفوظ) (غري صحيح)
تطبيقات حكم أبي داود
(ال يش��به)(((»...وغريها ثم ساق نصوصاً ألمثلة
على الحديث المنكر في سننه
عىل ما ذكر من األلفاظ.
وهذا األخري ه��و الذي أميل إلي��ه ،ألن الحفاظ
اختلفت ألفاظهم يف النق��د باختالف مقصدهم تتبعت األحاديث التي حكم عليها أبو داود بالنكارة
يف املعنى الذي يبتغ��ون ،لذلك ينبغي الوقوف يف س��ننه فبلغت إح��دى عرشة رواي��ة موزعة عىل
عند املعنى الذي يريده الناقد من لفظه ليتبني لنا أبواب كتاب الس��نن ،وس��نتناولها يف هذا املبحث

مقصد الحكم...

❊

بالدراس��ة لبي��ان قصد اإلم��ام أيب داود يف قوله يف
ال��راوي (منكر) ،ومقارنتها بأقوال الحفاظ النقاد يف

❊

❊

مدار اإلس��ناد ،وفيام ييل نس��وق األحاديث موضع

الدراسة:

•الحديث األول:

أوالً :نص الحديث:

ح َن ِف ِّيَ ،ع ْن
ح َّدث َ َن��ا نَصرْ ُ بْ ُن َعليِ ٍّ َ ،ع�� ْن أَبيِ َع�ِل�يِ ٍّ الْ َ
َ
ِيَ ،ع ْن أَن ٍ
َس ،ق َ
َال:
ج َريْ ٍ
جَ ،عنِ ال ُّز ْهر ِّ
َهماَّ ٍمَ ،عنِ ابْنِ ُ

«كَانَ ال َّنب ُِّي ﷺإِ َذا َدخ ََل الْخَلاَ َء َوضَ َع خَاتمَ َهُ »(((.

ثانياً :حكم أيب دوواد:
ق َ
ح ِدي��ثٌ ُم ْن َك ٌر َوإِنمَّ َا يُ ْع َر ُفَ ،عنِ
َال أَبُو داودَ « :هذَا َ
ِيَ ،ع ْن
ج َريْ ٍ
جَ ،ع ْن ِزيَا ِد بْنِ َس�� ْع ٍدَ ،ع��نِ ال ُّز ْهر ِّ
ابْ��نِ ُ
أَن ٍ
خ َذ خَاتمَ ًا ِم ْن َورِقٍ  ،ث ُ َّم أَلْقَا ُه»
َ��س« ،أَ َّن ال َّنب َِّي ﷺاتَّ َ
َوالْ َو ْه ُم ِفي ِه ِم ْن َهماَّ ٍمَ ،ولَ ْم يَ ْرو ِِه إِلاَّ َهماَّ م.(((».

((( سنن أيب داود كتاب الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر
((( املصدر نفسه67:

الله تعاىل يدخل به الخالء)19( 5/1:

((( املصدر نفسه5/1:
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ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود:

وغ�يره((( ،وقال أحم��د :ثبت يف كل املش��ائخ
لكنه باملخالفة صار حديثه شاذا ً»((( ،وعليه فإ ّن
النكارة فيه هي عىل مذهب ابن الصالح من عدم
الفرق بني الشاذ واملنكر ،وعىل مذهب من فرق
هو شاذ ،والله اعلم.

إن س��بب حك��م ايب داود ع�لى ه��ذا الحديث
بالن��كارة ه��و يف الوهم الذي وق��ع فيه هامم بن
يحيى بن دينار العوذي ،وبني الدارقطني علته إذ
ج ،كل من:
ج َريْ ٍ
ب�ين أ َّن الحديث :يَ ْر ِوي ِه عن ابْ ُن ُ
هامم بن يحي��ى ،ويحيى بن املت��وكل ،ويحيى •الحديث الثاين:
ب��ن الرضي��س ،ويرويه عن هامم كل من س��عيد أوالً :نص الحديث:
يَ ،و ُعثْماَ ُن
ح َيى بْ ُن َم ِعنيٍَ ،و َه َّنا ُد بْ�� ُن رَّ ِ
الس ِّ
ح َّدث َ َن��ا يَ ْ
ب��ن عام��ر وهدبة بن خال��د عن اب��ن جريج من َ
ب َو َهذَا لَ ْف ُ
ظ
ح ْر ٍ
طري��ق الزهري عن انس بلف��ظ(( :كان اذا دخل بْ ُن أَبيِ شَ �� ْي َبةََ ،ع ْن َع ْب ِد َّ
الس�َل�اَ ِم بْنِ َ
ح ِد ِ
خالِ ٍد ال َّدالاَنيِ َِّ ،ع ْن قَتَا َدةََ ،ع ْن
ح َيى َع ْن أَبيِ َ
يث يَ ْ
الخ�لاء ،))...اما املحف��وظ والصحيح عن ابن َ
جريج م��ا رواه عبد الله بن الحارث املخزومي ،أَبيِ الْ َعالِ َي ِةَ ،عنِ ابْنِ َع َّب ٍ
اس ،أَ َّن َر ُس َ
��ول اللَّ ِه ﷺ كَا َن
ص�ِّل�يِّ َولاَ يَتَ َوضَّ أُ،
ج ُد َويَ َنا ُم َويَ ْن ُفخُ ،ث ُ َّم يَقُو ُم فَ ُي َ
وحج��اج ،وأب��و عاصم ،وهش��ام بن س��ليامن ،يَ ْس�� ُ
جَ ،ع ْن ِزيَا ِد بْنِ ق َ
ْت،
ج َريْ ٍ
ت َولَ�� ْم تَتَ َوضَّ أْ َوقَ�� ْد نمِ َ
صلَّ ْي َ
َ��ال :فَ ُقل ُ
وموىس بن طارقَ ،ع��نِ ابْنِ ُ
ْ��ت لَ�� ُهَ :
َس ْع ٍد ،عن الزهري ،عن أنس أنه رأى يف يد النبي فَق َ
َال« :إِنمَّ َا الْ ُوضُ و ُء َعلىَ  َم ْن نَا َم ُمضْ طَجِ ًعا»(((  ،زَا َد
ت َمف ِ
َاصلُ ُه.
استرَ ْ َ
خ ْ
ج َع ْ
ﷺخامتا من ذهب ،فاضطرب الناس الخواتيمُ ،عثْماَ نَُ ،و َه َّنا ٌد :فَ ِإنَّ ُه إِذَا اضْ طَ َ
فرم��ى به النبي ﷺ ،وقال(( :ال ألبس��ه أبدا))((( ،ثانياً :حكم أيب داود:
وه�مام هذا ثق��ة من رج��ال صحيح مس��لم((( ،ق َ
َ��ال أَبُ��و داود :قَ ْولُ�� ُه« :الْ ُوضُ ��و ُء َع�َل�ىَ  َم�� ْن نَ��ا َم
ح ِديثٌ ُم ْن َك ٌر لَ ْم يَ�� ْرو ِِه إِلاَّ يَزِي ُد أَبُو
روى ل��ه الجامعة رمب��ا وهم كام ق��ال الحافظ ُمضْ طَجِ ًع��ا»ُ .ه َو َ
خالِ ٍ
��د ال َّدالاَنيِ َُّ ،ع ْن قَتَ��ا َد َة َو َر َوى أَ َّولَ ُه جَماَ َعةٌَ ،عنِ
اب��ن حجر يف التقري��ب(((« ،إ ْذ املتف��رد به وهو َ
هامم ،من رشط رجال الصحيح ،وث ّق ُه ابن معني ابْنِ َع َّب ٍ
اسَ ،ولَ ْم يَ ْذكُ ُروا شَ �� ْيئًا ِم ْن َه��ذَاَ ،وق َ
َال :كَا َن
((( ينظر:عل��ل الدارقطني  ،اليب الحس��ن عيل بن عمر بن
أحمد البغدادي الدارقطني176-175/12:

((( انظر:الجرح والتعديل أليب محمد عبد الرحمن بن أيب

((( ينظر :رجال صحيح مس��لم ،ألحمد بن عيل بن محمد حاتم الرازي108/9:

جويَ��ه (ت428 :هـ) ،ت :عبد ((( انظ��ر :مرعاة املفاتي��ح رشح مش��كاة املصابيح أليب
ب��ن إبراهيم ،ايب بكر ابن َم ْن ُ
الله الليثي ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة321/2 :

الحسن عبيد الله بن محمد عبد السالم.55/2:

حجر العسقالين574:

النوم)202( 52/1:

((( ينظر :تقري��ب التهذيب أليب الفضل أحمد بن عيل بن ((( س��نن أيب داود كت��اب الطه��ارة ب��اب يف الوض��وء من
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وقال ابن حجر»صدوق كثري الخطأ» ،فإ ْن كان عىل
رأي البخاري ومن وافقه يكون الحديث ش��اذا ً ،وإن

مدار الحديث عىل أيب خالد الداالين ،قال الرتمذي :كان عىل قول ابن حبان وابن حجر فيه يكون منكرا ً،

«س��ألت محمدا ً-يعني البخاري -عن هذا الحديث ألن كث�ير الخط��أ يف الرواية يعد ضعيف��اً وال يرتقي
فقال :هذا ال يشء...وال أعرف أليب خالد الداالين ملرتبة الصدوق ،والله اعلم.

س�ماعاً من قتادة ،قلت :أبو خال��د كيف هو؟ قال:

•الحديث الثالث:

صدوق ،(((».وهو عند ابن معني ال باس به وعند ايب أوالً :نص الحديث:

ح��ارِثُ بْ ُن َوجِي ٍه،
ح َّدث َ ِني الْ َ
ح َّدث َ َن��ا نَصرْ ُ بْ ُن َع�ِل�يِ ٍّ َ ،
حات��م ثقة((( ،وذكره ابن عدي يف الضعفاء((( ،وعند َ
ح َّم ِد بْنِ ِس�يرِي َنَ ،ع ْن
خطَ��أ فَاحش الْ َوهم يُ َ
اب��ن حبان كَا َن  :كثري الْ َ
ح َّدث َ َن��ا َمالِ ُك بْ ُن ِدي َنارٍَ ،ع ْن ُم َ
خالف َ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
جاج ِب ِه إِذا َوافق أَبيِ ُه َريْ َر َة ق َ
ت ك ُِّل
ح َ
��ول اللَّ ِه ﷺ« :إِنَّ تَ ْ
ح ِت َ
الثِّقَات فيِ ال ِّر َوايَات لاَ يجوز الاِ ْ
ش»(((.
الثِّقَ��ات فَكيف إِذا انْفَ��رد َع ْن ُهم باملعضالت؟ ((( ،و شَ ْع َر ٍة َج َنابَ ًة فَاغ ِْسلُوا الشَّ ْع َرَ ،وأَنْقُوا الْ َب رَ َ
ذكر الذهبي اقوال النق��اد فيه بني معدل ومجرح((( ،ثانياً :حكم أيب داود:
ق َ
ح ِديثُ ُه ُم ْن َك ٌرَ ،و ُه َو
حارِثُ بْ ُن َوجِي ٍه َ
َال أَبُو داود« :الْ َ
يف»(((.
((( املصدر نفس��ه ،52/1 :قال ب��در الدين العيني« :قوله :ضَ ِع ٌ
«كان النبي -عليه السالم -محفوظاً » يريد بهذا أن نومه -عليه

السالم -يف سجوده ما كان يرضه؛ ألنه كان محفوظاً من الله

تع��اىل ،وغريه ليس مبحفوظ ،يخ��اف عليه من خروج ريح

ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

إ َّن م��دار الضعف ع�لى الحارث بن وجي��ه ،إذ قال

ونحوه» ،انظر :رشح سنن أيب داود ،اليب محمد محمود بن البخ��اري« :في��ه بع��ض املناك�ير»  ،وضعفه ابن
معني وابو حات��م( ،((1وقال الدارقطني :هو من اهل
أحمد الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى.465/1:
(((

((( ينظر :علل الرتمذي الكبري أليب عيىس محمد بن عيىس البرصة ضعيف( ،((1وكذا ضعفه النس��ايئ( ،((1وذكره

بن سورة الرتمذي45/1:

((( ينظر:الجرح والتعديل البن ايب حاتم277/9:
((( ينظر :الكامل يف ضعفاء الرجال166/9:

((( س��نن أيب داود كت��اب الطه��ارة ب��اب يف الغس��ل من
الجنابة)248( 65/1:

((( ينظر :املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ((( املصدر نفسه65/1:

أليب حات��م محمد بن حب��ان بن أحمد بن حب��ان الدارمي ((( :انظ��ر :الضعف��اء الصغ�ير أليب عب��د الل��ه محم��د بن

.105/3

اسامعيل البخاري40/1:

((( ينظر :ميزان االعتدال أليب عبد الله شمس الدين محمد ( ((1ينظر :الجرح والتعديل البن ايب حاتم92/3:

ب��ن أحمد بن عثامن الذهب��ي  ،432/4:وتقريب التهذيب ((1( :ينظر :علل الدارقطني103/8:
.636

( ((1ينظر :الضعفاء واملرتوكون ،اليب عبد الرحمن أحمد
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ابن ع��دي يف الضعفاء((( ،وكذا عن��د ابن حجر(((،
وع�لى اإلج�ماع بضعفه وك�ثرة مناك�يره فإنه يكون

ع�لى وصف ابن حجر باملذهب الثاين منكر  ،ألنه
يندرج يف سياق مخالفة الضعيف للثقات.
•الحديث الرابع

أوالً :نص الحديث:

بسبب إدراجه االستعاذة يف منت الحديث ،وإمنا
األصل املحفوظ ما رواه غري واحد من الحفاظ
ع��ن اإلم��ام الزه��ري دون ذكره��م لالس��تعاذة،
حميد امليك هذا قد احتج به الشيخان((( ،فقد
و ُ
ذكره ابو نرص الكالب��اذي من رجال البخاري(((،
وعند ابن منجويه هو من رجال مس��لم((( ،وليس
ب��ه بأس عن��د النقاد ع�لى ما نقل��ه الذهبي وابن
حج��ر((( ،وقال العظيم آب��ادي »:فعىل هذا صار
الحديث ش��اذا ً ال منكرا ً ،والشاذ ما رواه املقبول
مخالف��اً مل��ن ه��و أوىل وهذا ه��و املعتمد يف

ح َميْ ٌد
َ
ح َّدث َ َنا ُ
ج ْع َف ٌرَ ،
ح َّدث َ َنا َ
ح َّدث َ َنا قَطَ ُن بْ ُن ن َُس رْيٍَ ،
ابَ ،ع ْن ُع ْر َوةََ ،ع ْن
الأْ َ ْع َر ُج الْ َم يِّ
كَُّ ،عنِ ابْنِ ِش�� َه ٍ
َس َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه
َعائِشَ �� َةَ ،و َذكَ َر الإْ ِف َْك ،قَال ْ
َتَ :
جل َ
ج ِه ِهَ ،وق َ
ﷺ َوكَشَ َ
ِالس�� ِميعِ
��ف َع ْن َو ْ
َال« :أَ ُعو ُذ ب َّ
َّ
ٓ
ي��م ،ﵟإ َّن ٱلذ َ
الْ َعلِ ِ
ِين َجا ُءو تعريف الش��اذ بحس��ب االصط�لاح  ،(((”.وهو
ي��م ِم َن الشَّ �� ْيطَانِ ال َّرجِ ِ ِ
بٱلۡإ ۡف ِ ُ ۡ َ ۡ ُ ّ ٞ
مﵞ ُّ
ﵝالنور الآية ﵑﵑﵜ(((.
الصواب والله اعلم.
ك عصبة مِنك ۚ
ِ ِ
ثانيا :حكم أيب داود
ق َ
ح ِدي��ثٌ ُم ْن َك ٌر قَ�� ْد َر َوى َهذَا
َ��ال أَبُ��و داودَ :و َه��ذَا َ

((( ينظر :مخترص س��نن أيب داود ، 232/1:مخترص سنن

ِي ،لَ ْم يَ ْذكُ ُروا َهذَا الْكَلاَ َم
ح ِديثَ جَماَ َع ٌة َعنِ ال ُّز ْهر ِّ
الْ َ
أيب داود للحاف��ظ عب��د العظي��م ب��ن عبد الق��وي املنذري
خ ُ
اف أَ ْن يَكُو َن أَ ْم ُر الاِ ْس ِت َعا َذ ِة ِم ْن
ح َوأَ َ
الش ِ
َعلىَ َهذَا رَّ ْ
ح َميْد(((.
كَلاَ ِم ُ

ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

(املتوىف 656 :هـ).

املحق��ق :محمد صبحي بن حس��ن ح�لاق (أبو مصعب)

النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة

حميد امليك
أنكر اإلمام أبو داود هذه الرواية عن ُ

العربية السعودية -الطبعة :األوىل 1431 ،هـ  2010 -م.

بن شعيب بن عيل الخراساين ،النسايئ29/1:

اليب ن�صر أحم��د ب��ن محمد ب��ن الحس�ين بن الحس��ن،

الجرجاين462/2:

((( ينظر :رجال صحيح مسلم ،اليب بكر أحمد بن عيل بن

((( ينظر :الهداية واإلرش��اد يف معرفة أهل الثقة والس��داد،

((( ينظر :الكام��ل يف ضعفاء الرجال أليب أحمد بن عدي الكالباذي179/1:

جويَه164/1:
((( ينظر :التقريب148:
محمد بن إبراهيم ،بن َم ْن ُ
((( س��نن أيب داود كت��اب الص�لاة ب��اب من مل ي��ر الجهر ((( ينظر :ميزان االعتدال ،615/1:التقريب182:

بـ بس��م الله الرحم��ن الرحي��م ، )785( 208/1:واآلية من ((( انظ��ر :ع��ون املعب��ود رشح س��نن أيب داود أليب عبد

سورة النور برقم.11:

((( املصدر نفسه208/1:

الرحم��ن محمد أرشف ب��ن أمري بن عيل ب��ن حيدر العظيم
آبادي350/2:

(المنكر) في سنن أبي دا ُود (دراسة تطبيقية)»
«الحديث ُ

أ .م .د .محمد رساج الدين قحطان

•الحديث الخامس:

أوالً :نص الحديث:
ج ْع َفرٍ،
ح َّم�� َد بْ َن َ
ح َّدث َ َن��ا ُعثْماَ ُن بْ ُن أَبيِ شَ ��يْبَةَ ،أَ َّن ُم َ
َ
جا ِه ٍدَ ،عنِ ابْنِ
حك َِمَ ،ع ْن ُم َ
ح َّدث َ ُه ْم َع ْن شُ ْعبَةََ ،عنِ الْ َ
َ
َعبَّ ٍ
اسَ ،عنِ ال َّنب ِِّي ﷺأَنَّ ُه ق َ
اس�� َت ْم َت ْع َنا
َالَ « :ه ِذ ِه ُع ْم َر ٌة ْ
ح َّل الْ ِ
ي َفلْ ُي ِ
ح َّل كُلَّهُ َو َقدْ
ِب َها َف َم ْن ل َْم يَكُ ْن ِع ْن��دَ ُه هَدْ ٌ

خل ِ
ح ِّج إِلىَ يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة»((( .
َد َ
َت الْ ُع ْم َر ُة فيِ الْ َ
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ح ْن َبلٍ (((،
ح َم�� ُد بْ ُن َ
« َو ِفيماَ قَالَ�� ُه نَظَ ٌر ،فَ َق ْد َر َوا ُه أَ ْ
ح َّم ُد بْ ُن بَشَّ ��ارٍَ ،و ُعثْماَ ُن
ح َّم�� ُد بْ ُن الْ ُمثَ َّنىَ ،و ُم َ
َو ُم َ
ج ْع َف ٍر َع ْن شَ �� ْي َب َة
ح َّم ِد بْ��نِ َ
بْ ُن أَبيِ شَ �� ْي َب َة َع�� ْن ُم َ
َم ْرفُوع��اًَ ،و َر َوا ُه أَيْضاً يَزِي ُد بْ�� ُن َها ُرونََ ،و ُم َعا ُذ بْ ُن
س(((َ ،و ُع َم ُر بْ ُن
ُم َع��ا ٍذ الْ َع ْن رَب ُّ
ِيَ ،وأَبُو داود الطَّ َيالِ يِ ُّ
َم ْرزُوقٍ َع ْن شَ �� ْي َب َة َم ْرفُوعاًَ ،وتَق ِ
ري َم ْن قَصرَّ َ ِم ْن
ْص ُ
حا ِفظَُ ،وا َللَّ ُه أَ ْعلَ ُم»(((.
ال ُّر َوا ِة لاَ يُ َؤث ِّ ُر ِفيماَ أَث ْ َبتَ ُه الْ َ

ثانياً :حكم أيب داود:
ق َ
َ��ال أَبُ��و داودَ »:ه��ذَا ُم ْنكَ�� ٌر إِنمَّ َ��ا ُه�� َو قَ�� ْو ُل ابْ��نِ ((وق��د دخلت العم��رة يف الح��ج ))....مرفوع
َعبَّ��اس.أ((( ،يعني قوله (( :وق��د دخلت العمرة يف
الحج إىل يوم القيامة)).

ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :
أش��كل النقاد ع�لى أيب داود يف حكمه بالنكارة
عىل قطع��ة الحدي��ث وزعمه أنها م��ن قول ابن
عب��اس (ريض الله عنهام) ،إ ْذ ق��ال ابن القطان:
ح ِديث ُمس��لم يَأْبىَ َعلَيْ ِه الأْ َمريْ��نِ َ ،ويُ ْع ِطي أَن
« َ
حج)) من
الْقط َعة الَّ ِتي ِه َي ((دخلت الْعم َرة فيِ الْ َ
حج ملن أحرم
كَلاَ م ال َّنبِي ﷺَ ،وأَن َم ْع َنا ُه ،فسخ الْ َ
حابَ��ة َ -رضيِ الله
بِ�� ِه فيِ الْعم َرة ،كَ�َم�اَ فعل َّ
الص َ
السلاَ م ،(((».وبني الحافظ
َع ْن ُهم  -بأَ ْمره لَ ُهم َعلَيْ ِه َّ
املنذري طرقه تعقباً ع�لى حكم أيب داود فقال:

وعىل ما تقدم من أقوال النقاد يتضح لنا أن قوله:

للنبي ﷺ وليس موقوفاً عىل ابن عباس ،ويصح
تسميته مدرجا ايضاً ،وقد وهم أبو داود يف نسبته
إىل ابن عباس ،لذلك يرتفع حكم أيب داود عىل
الحديث بالنكارة ألنه ال يندرج تحت أي وصف
مام تقدم من أوص��اف الحديث املنكر ،بل هو
حدي��ث صحيح أخرجه اإلمام مس��لم((( بتاممه،
والله أعلم.
•الحديث السادس:

أوالً :نص الحديث:

ح َّدث َ َنا َعليِ ُّ بْ ُن ث َاب ٍ
ح َّدث َ ِني َع ْب ُد
ِ��تَ ،
ح َّدث َ َن��ا ال ُّن َف ْيليِ ُّ َ ،
َ
ح َمنِ بْ�� ُن ال ُّن ْعماَ نِ بْنِ َم ْع َب ِد ابْنِ َه�� ْو َذةََ ،ع ْن أَبِي ِه،
ال َّر ْ

((( اخرجه احمد يف مسنده)2115( 23/4:

((( رواه ابو داود الطياليس يف مسنده)2764( 366/4:

((( س��نن أيب داود كت��اب املناس��ك باب يف إف��راد الحج ((( انظ��ر :مخت�صر س��نن أيب داود للحاف��ظ زيك الدين
)1790( 156/2:

((( املصدر نفسه

ب��ن عبد القوي املنذري ،23/4:وانظ��ر :نصب الراية أليب
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي107/3:

((( انظ��ر :بيان الوهم واإليهام من كتاب األحكام لعيل بن ((( اخرج��ه مس��لم يف صحيح��ه كتاب الحج ب��اب جواز
محمد بن عبد امللك أيب الحسن بن القطان176/2:

العمرة يف اشهر الحج)1241( 911/2:
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ح ِع ْن َد عداد الصحابة عند اب��ن قانع وأيب نعيم األصبهاين
ج ِّد ِهَ ،عنِ ال َّنب ِِّي ﷺأَنَّ ُه أَ َم َر بِالإْ ِثمْ ِ ِد الْ ُم َر َّو ِ
َع�� ْن َ
ال َّن ْو ِم «َ ،وق َ
واب��ن األثري الج��زري واب��ن حجر العس��قالين(((،
الصائِ ُم»(((.
َال« :لِ َي َّت ِق ِه َّ
ثانياً :حكم أيب داود:
َ��ال أَبُو داود« :ق َ
ق َ
ح ِديثٌ من التس��اهل مع املجاهيل ،ف��إن عبد الرحمن ابنه
حيَى بْ�� ُن َم ِع ٍ
ني ُه َو َ
َال ليِ يَ ْ
يك��ون باملحصلة صدوقاً لكنه ي��روي عن مجهول
حلِ (((.
ح ِديثَ الْ ُك ْ
ُم ْن َك ٌر» ،يَ ْع ِني َ
وع�لى فرض ت��رك حكم اب��ن حبان ملا ع��رف عنه

ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

فسبب انقطاعاً يف اإلس��ناد وأوهنه ،لذلك جزم ابن

مدار حكم أيب داود عىل عبد الرحمن وأبيه النعامن حج��ر يف نكارت��ه يف تعجيل املنفع��ة((( ،فهو عىل

وج��ده معبد بن هوذة ،أما عب��د الرحمن فقد ضعفه هذا الوصف يدخل ضمن س��ياق مذهب ابن حجر
ابن معني ،وع َّده أبو حات��م الرازي صدوقاً-أي ثقة -ب��أن النكارة تأيت م��ن رواية الضعي��ف خالفاً للثقة،
وزاد اب��ن حجر :رمبا غل��ط((( ،وذكره ابن حبان يف والله اعلم.

الثق��ات((( ،وأما أبوه النع�مان فمنهم من وثقه كابن

•الحديث السابع

حبان((( ،ومنهم من جهل��ه كالذهبي وابن حجر((( ،أوالً :نص الحديث:

ح َمنِ
��اس بْ ُن َعبْ ِد الْ َع ِظ ِ
ح َّدث َ َنا َعبْ ُد ال َّر ْ
يمَ ،
وزاد اب��ن عبد الهادي الحنبيل عىل ذلك« :إن معبد َ
ح َّدث َ َنا الْ َعبَّ ُ
ش ٌ
يكَ ،ع ْن
بنَ��ا رَ ِ
وابن��ه النعامن كاملجهولني فإن��ه ال يعرف لهام إال بْ�� ُن َهانِئٍ أَبُ��و نُ َع ٍ
��ي ،أَ ْ
يم ال َّن َ
خ رَ َ
خ ِع ُّ

َال :ق َ
ح َديْ��رٍ ،ق َ
َال
ه��ذا الحدي��ث»((( ،بين�ما ذُك��ر معبد ب��ن هوذة يف إِبْ َرا ِهي�� َم بْنِ ُم َهاجِ��رٍَ ،ع ْن ِزيَا ِد بْنِ ُ
ب ،لأَ َقْتُلَ َّن الْ ُمقَاتِلَ َة
َئ بَ ِق ُ
َعليِ ٌّ  :ل نِ ْ
يت لِ َن َ
صا َرى بَ ِني ت َ ْغلِ َ
((( س��نن أيب داود كتاب الصوم باب يف الكحل عند النوم َولأَ َ ْس�� ِبينَ َّ ال ُّذ ِّريَّةَ ،فَ�� ِإنيِّ كَتَبْ ُ
��اب بَيْ َن ُه ْم َوبَينْ َ
ت الْ ِكتَ َ
للصائم)2377( 310/2:

((( املصدر نفسه911/2:

((( ينظ��ر الج��رح والتعدي��ل أليب محم��د عب��د الرحم��ن ((( ينظر :معجم الصحابة أليب الحسني عبد الباقي بن قانع
ب��ن محم��د ب��ن إدري��س ب��ن املن��ذر التميم��ي ،اب��ن أيب بن مرزوق ب��ن واثق األموي ،94/3:معرف��ة الصحابة أليب

حاتم ،294/5:التقريب352:

نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إس��حاق بن موىس بن

حاتم ،الدارمي ،البُستي81/7:

أليب الحسن عيل بن أيب الكرم ابن االثري الجزري،215/5:

((( ينظر :الثقات ملحمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،أيب مهران األصبهاين ،2526/5:أسد الغابة يف معرفة الصحابة
((( ينظر :املصدر نفسه530/7:

اإلصابة يف متييز الصحاب��ة أليب الفضل أحمد بن عيل بن

((( ينظر :ميزان اإلعتدال ،266/4:التقريب564:

حجر العسقالين.134/6:

محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبيل246/3:

الفضل أحمد بن عيل بن حجر العسقالين333/2:

((( انظر :تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق لشمس الدين ((( ينظ��ر :تعجيل املنفعة بزوائد رجال األمئة األربعة أليب
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صوا أَبْ َنا َء ُه ْم»(((.
ال َّنب ِِّي ﷺَ ،علىَ «أَنْ  لاَ يُ َن رِّ ُ
ثانياً :حك��م أيب داود :ق َ
ح ِديثٌ
َال أَبُ��و داودَ « :هذَا َ
ح ِديثَ
ح َم َد أَنَّ��ه كَا َن يُ ْن ِك ُر َهذَا الْ َ
ُم ْنكَ�� ٌر بَلَ َغ ِني َع ْن أَ ْ

إِنْكَا ًرا شَ ِ
��دي ًدا»  ،ق َ
َال أَبُو َعليِ ٍّ َ « :ولَ�� ْم يَ ْق َرأْهُ أَبُو داود
فيِ الْ َع ْرضَ ِة الثَّانِيَ ِة»(((.
ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

إن حك��م أيب داود ع�لى ه��ذا الحدي��ث  -كام
نرى -متأث��ر بقول اإلمام أحمد في��ه ،ومدار قول
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لكنن��ا نجد أن أب��ا حاتم الرازي كت��ب حديثه(((،
وذكره ابن حبان يف الثقات( ،((1وفصل ابن حجر
فيه فق��ال« :صدوق ل��ه أغالط أف��رط ابن معني
فكذبه وقال البخاري هو يف األصل صدوق»(،((1
وعىل م��ا تق��دم فالرجل ضمن دائ��رة الضعف،
فيكون ما رواه من الحديث الذي حكم عليه أبو
داود بالن��كارة يف زمرة مذهب اب��ن حجر الذي
ي��رى أ َّن املنك��ر هو ما يروي��ه الضعيف مخالفاً

اإلم��ام أحم��د عىل عب��د الرحمن ب��ن هانئ ،إذ للثقات ،والله اعلم.
قال فيه عقيب الس��ؤال عن هذا الحديث« :ليس •الحديث الثامن
ب�شيء» ،وزاد العقييل « :ال يتابع عليه»((( ،وقال أوالً :نص الحديث:
سةََ ،و ُعثْماَ ُن بْ ُن أَبيِ
ابن ع��دي« :وأَبُو نعيم َهذَا عام��ة ما له ال يتابعه َ
ح َّدث َ َن��ا ُع َب ْي ُد اللَّ ِه بْ ُن ُع َم َر بْنِ َم ْي رَ َ
(((
(((
ج ْع َفرٍَ ،ع ْن شُ ْع َبةََ ،عنِ
ح َّم ُد ابْ ُن َ
ح َّدث َ َنا ُم َ
الثق��ات علي��ه»  ،وكذب��ه يحي��ى ب��ن معني  ،شَ ْي َب َة  ،قَالاَ َ :
(((
حك َِمَ ،ع ْن ُعماَ َر َة بْنِ ُع َم رْيٍَ ،ع ْن أُ ِّم ِهَ ،ع ْن َعائِشَ ��ةَ،
وتركه الدارقطني  ،وذك��ره أبو زرعة الرازي يف الْ َ
الضعف��اء((( ،وعد الذهبي حديثه يف املناكري(((َ ،ع��نِ ال َّنب ِِّي ﷺ أَنَّ�� ُه ق َ
َالَ « :ولَدُ ال َّر ُجلِ ِم ْن ك َْس�� ِب ِه ِم ْن
ب ك َْس ِب ِهَ ،فكُلُوا ِم ْن أَ ْم َوالِه ِْم»(.((1
أَطْ َي ِ

((( س��نن أيب داود كتاب الخ��راج واإلمارة والفيء باب يف ثانياً  :حكم أيب داود:
أخذ الجزية)3040( 167/3:
ق َ
ح�َّم�اَّ ُد بْ ُن أَبيِ ُس��لَ ْيماَ نَ ،زَا َد ِفي ِه «إِذَا
َ��ال أَبُو داودَ :
((( املصدر نفسه
جتُ ْم» َو ُه َو ُم ْنكَر(.((1
حتَ ْ
ا ْ
((( انظر :الضعفاء الكب�ير أليب جعفر محمد بن عمرو بن
موىس بن حامد العقييل349/2:

((( ينظر :الكامل يف الضعفاء511/5:

((( ينظر :الجرح والتعديل البن أيب حاتم298/5:

((( ينظر :الجرح والتعديل298/5:

((( ينظ��ر :علل الدارقطني ،أليب الحس��ن عيل بن عمر بن ( ((1ينظر :الثقات377/8:
أحمد بن مهدي بن مس��عود ب��ن النعامن بن دينار البغدادي ( ((1انظر :التقريب352:
الدارقطني224/14:

((( ينظر :الضعفاء أليب زرعة الرازي116/1:
((( ينظر :ميزان االعتدال 595/2 :

( ((1س��نن أيب داود كتاب البيوع باب يف الرجل يأكل من
مال ولده)3529( 289/3:

( ((1املصدر نفسه289/3:

672

(المنكر) في سنن أبي دا ُود (دراسة تطبيقية)»
«الحديث ُ

أ .م .د .محمد رساج الدين قحطان

ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

و ُرم��ي باإلرجاء((( ،وعىل ما تق��دم من حال الراوي

إن عل��ة النكارة يف ه��ذا الحديث تدور عىل الزيادة فإن��ه يدخل يف توصي��ف مذهب اب��ن الصالح من

الت��ي أوردها حامد بن أيب س��ليامن م��ن قوله« :إِذَا ان س��بب النكارة مخالفة الصدوق أو الثقة ملن هو
جتُ ْم» ،وهذه الزيادة أوردها الحاكم يف املستدرك أوثق منه ،والله اعلم.
حتَ ْ
ا ْ

وصححه��ا عىل رشط الش��يخني((( ،ووهم الحاكم

•الحديث التاسع

يف زعمه أن الش��يخني قد أخرج��اه دون الزيادة عن أوالً :نص الحديث:
��ام،
ري بْ ُن ِهشَ ٍ
ح َّدث َ َنا ُعثْماَ ُن بْ ُن أَبيِ شَ ��يْبَةََ ،
أم املؤمنني عائش��ة (ريض الله عنه��ا)((( ،فلم يروه َ
ح َّدث َ َنا كَ ِث ُ

ِيَ ،ع ْن َس��الِ ٍمَ ،ع ْن
ج ْعفَ�� ِر بْنِ بُ ْرقَانََ ،عنِ ال ُّز ْهر ِّ
أح��د منهام ال بالزيادة وال بغريها ،وأعل ابن القطان َع ْن َ
رواية عامرة هل هي عن أمه او عن عمته؟ وكلتاهام أَبِي ِه ،ق َ
َال« :نَ َهى َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه ﷺ َع�� ْن َمطْ َع َم نْيَِ :ع ِن
خ ْم ُرَ ،وأَنْ يَأْك َُل
جل ِ
ب َعلَ ْي َها الْ َ
مجهول��ة عنده((( ،أما الزي��ادة  -وهي موطن النكارة الْ ُ
ش ُ
ُوس َعلىَ  َمائِدَ ٍة يُ رْ َ
يف الحدي��ث -فقد تفرد بها حامد ابن أيب س��ليامن ال َّر ُج ُل َو ُه َو ُم ْن َب ِط ٌح َعلىَ بَطْ ِن ِه»(((.

ع�لى ما يبدو ،ونق��ل البيهقي عن اب��ن املبارك عن ثانياً :حكم أيب داود:
س��فيان أنها وهم من ح�ماد وزاد أنها غري محفوظة ق َ
ج ْع َف ٌرِ ،م َن
ح ِديثُ لَ ْم يَ ْس�� َم ْع ُه َ
َ��ال أَبُو داودَ :هذَا الْ َ
ِيَ ،و ُه َو ُم ْن َك ٌر(((.
بهذه الزيادة((( ،فمدار الزيادة إذن عىل حامد بن أيب ال ُّز ْهر ِّ

س��ليامن وهو ثقة أو صدوق عن��ده تخليط وأوهام ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود:

أوض��ح اإلمام أبو داود يف مع��رض حكمه عىل
((( انظ��ر :املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين أليب عب��د الله الحديث إن علته هي يف انقطاع اإلسناد بني جعفر
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم  312/2:بن برق��ان والزهري ،وإن رواي��ة جعفر عىل هذه
( ،)3123ووافقه الذهبي
الصيغة منكرة  ،وذكر عليه دليالً يف الرواية التالية
((( ينظر :البدر املنري يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة
ِي ِب َهذَا
ج ْع َف ٌر ،أَنَّ ُه بَلَ َغ ُه َعنِ ال ُّز ْهر ِّ
ح َّدث َ َنا َ
إذ ق��الَ « :
يف ال�شرح الكبري لرساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن

أحمد الش��افعي املرصي ابن امللق��ن  ،310/8:التلخيص ((( ينظر :الكاش��ف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة
الحب�ير يف تخريج أحادي��ث الرافعي الكب�ير أليب الفضل أليب عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن الذهبي،349/1 :

أحمد بن عيل بن حجر العسقالين21/4:

تهذي��ب التهذي��ب أليب الفض��ل أحمد بن ع�لي بن حجر

الحسن عيل بن محمد بن القطان546/4:

((( س��نن أيب داود كتاب األطعمة ب��اب يف الجلوس عىل

البيهقي)15745( 788/7 :

((( املصدر نفسه

((( ينظ��ر :بي��ان الوه��م واإليهام يف كت��اب األحكام أليب العسقالين  ،17-16/3:التقريب178:

((( ينظ��ر :الس��نن الك�برى أليب بك��ر أحمد بن الحس�ين مائدة عليها بعض ما يكره)3774( 349/3:
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ح ِدي��ث»((( ،وجعفر هذا -وإن كان ثق ًة صدوقاً وبه��ذا فإن الحك��م عىل حديثه بالن��كارة يدخل
الْ َ
 كام قال ابن س��عد -إال أنه كان كثري الخطأ يف فيام ذهب إليه ابن الصالح بأنه يلتحق بالش��اذ ،حديث��ه((( ،وذكر ابن معني :إن��ه كَا َن ثقة صدوقاً والله اعلم.
وأصح مرويات��ه عن ميمون وأصحابه ،أما روايته •الحديث العارش
ري فليست مبستقيمة((( ،وهو رأي اإلمام أوالً :نص الحديث:
عنِ ال ُّز ْه ّ
بنَا
ح َّم ُد بْ�� ُن َع ْب ِد الْ َعزِي ِز بْ��نِ أَبيِ ِر ْز َمةَ ،أَ ْ
ح َّدث َ َن��ا ُم َ
أحمد فيه((( ،ووضعه الحافظ ابن حجر يف مرتبة َ
خ رَ َ
وب،
الصدوق الذي يهم يف حديث الزهري((( ،وساق الْفَضْ ُل بْ ُن ُموسىَ َ ،ع ْن ُ
ح َس�ْي�نْ ِ بْنِ َوا ِق ٍدَ ،ع ْن أَيُّ َ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
العقي�لي الحديث بإس��ناده يف ترجمة جعفر بن َع�� ْن نَا ِفعٍَ ،عنِ ابْنِ ُع َم َر ،ق َ
��ول اللَّ ِه ﷺ:
ً (((
ح ِد ِ
خ ْب َز ًة بَ ْيضَ ا َء ِم ْن بُ َّر ٍة َس ْم َرا َء ُملَ َّب َقة
ِيَ « ،و ِد ْد ُ
ت أَنَّ ِع ْن ِدي ُ
يث ال ُّز ْهر ِّ
برقان وقال »:لاَ يُتَابَ�� ُع َعلَ ْي ِه ِم ْن َ
َي َوى ِم ْن غ رْ ِ
جا َء ِب ِه،
ج ٌل ِم َن الْ َق ْو ِم فَاتَّ َ
َي طَرِي��قِ ال ُّز ْهر ِّ
خ َذهُ  ،فَ َ
ِي كُلُّ ُه ب َِس ْم ٍن َول نََبٍ» فَقَا َم َر ُ
َوأَ َّما الْ��كَلاَ ُم ف رُ ْ
ش ٍء كَانَ َه َذا؟» ق َ
ُوس َع�َل�ىَ َمائِ َد ٍة فَق َ
ب،
ح ٍة َما َ
ِبأَ َس��انِي َد َ
َال« :فيِ أَ ِّ
خ�َل�اَ الْ ُ
صالِ َ
َال :فيِ ُع َّك ِة ضَ ٍّ
جل َ
ي يَ ْ
ني ،(((”.ق َ
َال« :ا ْر َف ْعهُ »(((.
ب َعلَ ْي َها الْ َ
خ ْم�� ُر ،فَال ِّر َوايَ ُة ِفي ِه ِفي َها لِ ٌ
ش ُ
يُ رْ َ

وق��ال أبو حاتم الرازي« :إن ه��ذا الحديث خطأٌ ثانياً :حكم أيب داود:
ح ِدي��ثٌ ُم ْن َك ٌر ،ق َ
كذَا ،ق َ
َ��ال أَبُو داود:
جل َع��نِ ال ُّز ْهري َه َ
َ��ال أَبُ��و داودَ :هذَا َ
ج ْع َف ٍر َع ْن ر ُ
يَ ْر ِوي ِه َع�� ْن َ
ح ِد ِ
خ ِت َيانيِ ُّ»(.((1
الس ْ
س َه��ذَا ِمن صحي�� ِ
س ُه َو َّ
يث ال ُّز ْه��ريَ « ،(((».وأَيُّ ُ
ح َ
وب لَ ْي َ
َولَ ْي َ
ونخل��ص مام تقدم إن ه��ذه الرواية صدرت من ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

ثقة أو صدوق غ�ير أنه يخالف الثقات الحفاظ ،مل يب�ين اإلم��ام أب��و داود وج��ه الن��كارة يف هذا
الحدي��ث ،إال أنه علق عليه مبا يش��عر أن س��بب
((( س��نن أيب داود كتاب األطعمة ب��اب يف الجلوس عىل النكارة من الراوي عن «أيوب» وهو الحس�ين بن
مائدة عليها بعض ما يكره)3775( 349/3:
واقد ،وحس�ين هذا ثقة عند األكرثين( ،((1غري أن
((( ينظ��ر :الطبق��ات الك�برى أليب عب��د الل��ه محم��د بن
سعد335/7:

((( اللب��ق :الحل��و الل�ين االخ�لاق ،وقي��ل معناه:الرقيق

((( ينظر :الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي372/2:

اللطيف العمل.ينظر :الزاهر يف معاين كلامت الناس ،اليب

حنبل103/3:

((( سنن أيب داود كتاب األطعمة باب يف الجمع بني لونني

((( ينظ��ر :العل��ل ومعرفة الرجال أليب عب��د الله أحمد بن بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ،األنباري161/1:
((( ينظر :التقريب140:

((( انظر :الضعفاء الكبري184/1:

((( ينظر :العلل البن أيب حاتم716-715/3:

من الطعام)3818( 359/3:

( ((1املصدر نفسه359/3:

( ((1ينظ��ر :الج��رح والتعدي��ل الب��ن أيب حات��م، 66/3:
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اإلمام أحمد أنكر حديثه عن بعض الرواة((( ،وذكر ق َ
ح ُ
ِيَ ،ع ْن
ح َّم ٍد الأْ َن َ
ْص��ار ُّ
اق بْ�� ُن ُم َ
ح َّدث َ ِني إِ ْس�� َ
َالَ :
ج ِّد ِه أَبيِ َس ِع ٍ
يد
كل من العقييل والذهبي :إن اإلمام أحمد استنكر ُربَيْ ِ
ح َمنِ َ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن َ
ح بْنِ َعبْ ِد ال َّر ْ
ِي« :أَنَّ َر ُس َ
َس ا ْح َت َبى
ح َّر َك رأسه ،كأنه مل يرضه ملا قيل الْ ُ
��ول اللَّ ِه ﷺكَانَ ِإ َذا َجل َ
خ ْدر ِّ
بعض حديثه ،و َ
له :إن��ه روى ه��ذا الحديث ((( ،وذك��ره أبو يعىل ِب َي ِد ِه»(((.

الخلييل فيمن يدل��س((( ،ويبدو أن هذا الحديث ثانياً :حكم أيب داود:
من أمثل��ة ما كان يدلس��ه ،فإنه ي��روي عن أيوب ق َ
خ ُم ْن َك ُر
َ��ال أَبُ��و داودَ :عبْ�� ُد اللَّ ِه بْ�� ُن إِبْ َرا ِهي َم شَ ��يْ ٌ
ح ِد ِ
يث(((.
ح ِديث ُمنكر الْ َ
الس��ختياين وأيوب بن خوط ،فَكل َ

ِع ْن��ده َعن أَيُّ��وب َعن نَا ِفع َعن ابن عم��ر إِنمَّ َا ُه َو ثالثاً :حكم الحديث عند غري ايب داود :

خ ِت َيان((( ،لذلك إن م��دار ه��ذا الحديث ع�لى عبد الله ب��ن إبراهيم
الس ْ
س ِبأَيُّوب ّ
أَيُّوب بن خوط َولَ ْي َ
أبهم يف س��ياق اإلس��ناد ومل يبني ع��ن أي أيوب الغفاري وقد حكم أبو داود عليه بأنه منكر الحديث،
يروي ،فنبه لذلك اإلم��ام أبو داود يف حكمه بعد وعب��د الل��ه هذا ليس قوي��اً يف الحدي��ث كام أخرب

أن س��اق الحديث أنه ليس السختياين ،فالحسني الب��زار((( ،وكان يغل��ب عىل حديث��ه الوهم كام قال
بن واقد ثقة عند الحفاظ ورمبا دلس وقد يهم((( ،العقييل((( ،وجعله ابن حبان يف زمرة الوضاعني(،((1

فيدخ��ل يف حد املنكر الذي يلحق بالش��اذ عىل وهو عن��د الدارقطني منكر الحدي��ث( ،((1وقال ابن

مذهب ابن الصالح ،والله اعلم.
•الحديث الحادي عرش

أوالً :نص الحديث:

عدي »:عام��ة ما يرويه ال يتابعه علي��ه الثقات»(،((1
((( س��نن أيب داود كتاب األدب ب��اب يف جلوس الرجل:
)4846( 262/4

ن إِبْ َرا ِهي َم ((( ،املصدر نفسه262/4:
ح َّدث َ َنا َس��لَ َم ُة بْ ُن شَ ب ٍ
ح َّدث َ َنا َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ُ
ِيبَ ،
َ
((( ينظ��ر :مس��ند البزار أليب بكر أحم��د بن عمرو بن عبد
تهذيب الكامل يف أسامء الرجال أليب الحجاج يوسف بن الخال��ق بن خالد بن عبي��د الله العتيك املع��روف بالبزار:
عبد الرحمن بن يوسف املزي494-491/6:

((( ينظر :العلل ومعرفة الرجال301/1:

361/14

((( ينظر :الضعفاءالكبري233/2:

((( ينظ��ر :الضعف��اء الكب�ير للعقي�لي ،251/1:مي��زان ( ((1ينظر :كت��اب املجروحني م��ن املحدثني والضعفاء
اإلعتدال549:

واملرتوك�ين أليب حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان

العراقي44/1:

( ((1ينظ��ر :تعليق��ات الدارقطني ع�لى املجروحني البن

((( ينظ��ر :املدلس�ين أليب زرع��ة أحمد بن عب��د الرحيم الدارمي37-36/2:
((( ينظر :الثقات البن حبان210/6:
((( ينظر :التقريب169:

حبان أليب الحسن عيل بن عمر الدارقطني154/1:

( ((1انظر :الكامل يف ضعفاء الرجال319/5 :
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الخاتمة

مرتوك الحدي��ث»((( ،فهو يف مرتبة املرتوك املتهم الحمد لله ،وبعد ...ف��إن الخالصة فيام خرجت به

بالوضع((( ،وه��و بهذه الدرجة الهالك��ة يف الرواية من نتائج البحث تجمل يف النقاط اآلتية:

يدخ��ل يف مذهب من ق��ال :إن س��بب املنكر هو  -1ذه��ب نق��اد الحدي��ث يف اصط�لاح (الحديث
مخالف��ة الضعيف لرواية الثق��ات ،عىل مذهب ابن املنك��ر) اىل اتجاه�ين ،األول :وه��و مذه��ب ابن

حجر ،والله اعلم.

❊

الصالح ومن تبعه ،أنه مبعنى ما يوصف به الحديث
الش��اذ إما من مطلق التفرد أو مخالفة الثقة ملن هو

❊

❊

أوثق منه ،فهو عندهم يلتحق بالش��اذ وال يفرتق عنه

بالوص��ف ،أما االتجاه الثاين :فذه��ب إليه الحافظ

اب��ن حجر وم��ن وافقه ،وهو أن املنك��ر يفرتق عن
يس ُء
الش��اذ بكونه أحد اثنني ،أحدهام :املستور أو ّ
الحفظ أو من كان شيوخه من الضعفاء وتفرد برواية
ال متابع لها وال شاهد ،واآلخر  :هو من احتمل تلك
الصفات السابقة وخالف الثقات.

 -2ذه��ب د .حم��زة املليب��اري إىل ع��دم تضيي��ق
ما وس��عه نقاد الحديث يف استعامل لفظ (املنكر)

إذ املعن��ى عنده��م أنه( :حديث غ�ير معروف عن
مصدره) س��واء من رواية الثقة أم ال ،وس��واء تفرد به

الراوي مع املخالف��ة أم ال ،لكنهم يعربون عن هذا

((( ينظر :السنن الكربى للبيهقي)5916( 334/3 :

((( ينظر :ذخ�يرة الحفاظ أليب الفضل محمد بن طاهر بن

عيل بن أحمد املقديس2591/5 ،1975 /4 :

املعنى بألفاظ عدة.

 -3وجدت بعد دراسة ما أخرجه اإلمام أبو داود من

الحديث ال��ذي حكم عليه بالنكارة أن خمس��ة من

((( ينظ��ر :املغن��ي يف الضعفاء أليب عبد الل��ه محمد بن تل��ك األحاديث هي عىل مذه��ب ابن الصالح يف
َاياز الذهبي ، 330/1:التقريب 295:وصف الحديث املنكر أنها رواية الثقة أو الصدوق
أحمد بن عثامن بن ق مْ
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مخالفاً الثق��ات ،وأربعاً من تلك الروايات هي عىل

المصادر

مذه��ب ابن حج��ر يف مخالفة الضعي��ف للثقات،
واح��دى تل��ك الرواي��ات م�ترددة ب�ين الوصفني،

وواحدة منها هي وهم من أيب داود يف إنكار حديث • القرآن الكريم.

هو عند مسلم يف صحيحه ،فجملة ما درسنا إحدى  .1اسد الغابة يف معرفة الصحابة أليب الحسن عيل

عرشة رواية ،وأحكامه��ا -كام بان -هي مناصفة بني ب��ن أيب الكرم ابن االث�ير الجزري ،ت :عيل محمد
املذهبني ،وعليه يتحقق قول د .حمزة املليباري يف مع��وض  -ع��ادل أحمد عبد املوج��ود ،دار الكتب

رأيه أن مقصود النقاد األوائل يف مصطلح املنكر ال العلمية ،ط1415 ،1هـ  1994 -م.
ٍ
يقيد بهذين املذهبني بل يتعداهام إىل معانٍ
وألفاظ  .2االصابة يف متيي��ز الصحابة اليب الفضل احمد
كثرية كان يطلقه��ا الحفاظ عىل كل حديث غريب ،بن عيل بن حجر العس��قالين ،ت :عادل أحمد عبد
أو غ�ير محف��وظ ،أو غري مع��روف أصل��ه عندهم املوجود وعىل محمد معوض ،دار الكتب العلمية

وتدخ��ل يف املعنى ذاته من قبيل ( :وهم)( ،خطأ) - ،بريوت ،ط 1415 ،1هـ.
(غ�ير محفوظ)( ،غري صحيح)( ،ال يش��به) وغريها  .3االقرتاح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد ،أبو
من األلفاظ املشابهة لتلك املعاين.

الفتح محمد بن عيل بن وهب بن مطيع القش�يري،

 -4وعليه فإن م��راد أيب داود (رحمه الله) من معنى (ت702 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت ،د.ت.
(الن��كارة) يف أحكامه هو ع�لى اإلتجاه الذي يقول  .4الباع��ث الحثي��ث اىل اختصار عل��وم الحديث

من عدم تقييد معنى اإلصطالح بل إطالقه بحس��ب اليب الفداء اس�ماعيل بن عمر بن كثري الدمش��قي،
مقاص��د الحفاظ وأحكامهم ،النه ق��د بان الخالف ت :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت
من اختالف مقاصد النقاد يف معنى الحديث املنكر  -لبنان ،ط ،2د.ت.
مقارنة باحكام ايب داود رحمه الله ،هذا والله أعلم  .5 .البدر املنري يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة

وص�لى الل��ه ع�لى س��يدنا محم��د وع�لى آل��ه يف ال�شرح الكب�ير ،البن امللق��ن رساج الدين أيب
وصحبه وسلم...
حفص عمر بن عيل بن أحمد الش��افعي املرصي،
مكتب��ة الرش��د للن�شر والتوزي��ع ،ط1410 ،1هـ-

❊

❊

❊

1989م.

 .6بيان الوهم وااليهام من كتاب االحكام لعيل بن

محمد بن عبد امللك ايب الحس��ن ابن القطان ،ت:
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د .الحسني آيت س��عيد ،دار طيبة – الرياض ،ط .13 ،1تقري��ب التهذيب ،اليب الفضل احمد بن عيل

1418هـ1997-م.

بن حجر العسقالين ،ت :محمد عوامة ،دار الرشيد

 .7تاري��خ اصبه��ان اليب نعي��م احمد ب��ن عبد الله – سوريا ،ط1406 ،1هـ – 1986م.

االصبهاين ،ت :س��يد كرسوي حس��ن ،دار الكتب  .14التقريب والتيس�ير ملعرفة س��نن البشري النذير

العلمية  -بريوت ،ط 1410 ،1هـ1990-م.

يف أص��ول الحدي��ث اليب زكريا محي��ي بن رشف

 .8التاريخ الكبري اليب عبد الله محمد بن اسامعيل الن��ووي ،ت :محمد عثامن الخش��ت ،دار الكتاب
البخ��اري ،دائ��رة املع��ارف العثامنية ،حي��در آباد العريب ،بريوت ،ط 1405 ،1هـ  1985 -م.

– الدك��ن ،طبع تح��ت مراقبة :محم��د عبد املعيد  .15التلخي��ص الحبري يف تخريج أحاديث الرافعي

خ��ان ،د.ت.

الكب�ير ،أبو الفض��ل أحمد ابن عيل ب��ن محمد بن

 .9تاريخ بغداد اليب بكر أحمد بن عيل بن ثابت بن أحم��د بن حجر العس��قالين ،دار الكت��ب العلمية،
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت463 :هـ) ،ط1419 ،1هـ1989 .م.

تحقي��ق الدكتور بش��ار ع��واد مع��روف ،دار الغرب  .16تنقي��ح التحقي��ق يف احاديث التعليق لش��مس
اإلسالمي  -بريوت ،ط1422 ،1هـ  2002 -م.

الدي��ن محمد ب��ن أحمد بن عبد اله��ادي الحنبيل،

 .10تدري��ب ال��راوي رشح تقريب الن��وواي ،لعبد ت :س��امي بن محمد بن جاد الل��ه وعبد العزيز بن
الرحم��ن بن أيب بكر ،جالل الدين الس��يوطي (ت :نارص الخباين ،دار أضواء السلف – الرياض ،ط، 1

911ه��ـ) ،ت :أبو قتيبة نظر محم��د الفاريايب ،دار 1428هـ  2007 -م.
طيبة ،د.ت.

 .17تهذيب التهذي��ب اليب الفضل احمد بن عيل

 .11تعجي��ل املنفع��ة بزوائد رج��ال األمئة األربعة بن حجر العسقالين ،مطبعة دائرة املعارف النظامية،
اليب الفضل احمد بن عيل ابن حجر العس��قالين ،الهند ،ط1326 ،1هـ.

ت :د .إكرام الله إمداد الحق ،دار البشائر ـ بريوت .18 ،تهذيب الكامل يف أس�ماء الرجال يوسف بن

ط1996 ،1م.

عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جامل الدين

 .12تعليق��ات الدارقطني ع�لى املجروحني البن ابن الزيك أيب محمد القضاعي الكلبي املزي ،ت:
حبان اليب الحس��ن عيل بن عم��ر الدارقطني ،ت :د .بش��ار عواد معروف ،مؤسس��ة الرسالة – بريوت،
خليل بن محمد الع��ريب ،الفاروق الحديثة للطباعة ط 1400 ،1هـ1980 -م.

والن�شر ،دار الكتاب اإلس�لامي – القاه��رة ،ط .19 ،1تهذيب اللغة اليب منصور محمد بن احمد بن

 1414هـ  1994 -م.

االزه��ري الهروي ،ت .محمد ع��وض مرعب ،دار
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إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط2001 ،1م.

 .26رجال صحيح مسلم ،ألحمد بن عيل بن محمد

جويَ��ه (ت428 :هـ)،
 .20التوقيف عىل مهامت التعاريف لعبد الرؤوف ب��ن إبراهي��م ،ايب بكر ابن َم ْن ُ
بن ت��اج العارفني املن��اوي ،عامل الكت��ب  38عبد ت :عبد الله الليثي ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة:

الخالق ثروت-القاهرة ،ط1410 ،1هـ1990-م.

األوىل1407 ،ه.

 .21الثق��ات محمد ب��ن حبان بن أحم��د بن حبان  .27الزاه��ر يف مع��اين كلامت الن��اس ،اليب بكر
ب��ن معاذ بن َم ْعب�� َد ،التميمي ،أبو حات��م ،الدارمي ،محمد بن القاس��م ب��ن محمد ابن بش��ار ،األنباري
ال ُبس��تي ،طب��ع بإعان��ة :وزارة املع��ارف للحكومة (ت328 :ه��ـ)،ت :د .حات��م صال��ح الضام��ن،

العالي��ة الهندية ،تحت مراقب��ة :الدكتور محمد عبد مؤسس��ة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل1412 ،

املعي��د خان مدي��ر دائرة املع��ارف العثامنية ،دائرة هـ .1992-

املع��ارف العثامنية بحيدر آباد الدك��ن الهند ،ط .28 ،1سنن ايب داود ،اليب داود سليامن بن األشعث

 1393ه 1973 -م.

السج ِْستاين (ت275 :هـ) ،ت:
بن إسحاق بن بشري ِّ

 .22الج��رح والتعدي��ل اليب محمد عب��د الرحمن محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العرصية،
بن ايب حاتم الرازي ،طبع��ة مجلس دائرة املعارف صيدا – بريوت ،د.ت.

العثامني��ة  -بحيدر آب��اد الدكن – الهن��د ،دار إحياء  .29الس��نن الك�برى اليب بكر أحمد بن الحس�ين
الرتاث العريب  -بريوت ،ط 1271 ،1هـ  1952م .البيهق��ي ،ت :محمد عبد القادر عط��ا ،دار الكتب

.23الحدي��ث املعل��ول قواعد وضواب��ط د .حمزة العلمي��ة ،ب�يروت – لبن��ات ،ط 1424 ،3ه��ـ -
عبد الله املليب��اري ،دار ابن حزم ،ط1416 ،1هـ2003 -م.

1996م.

 .30رشح س��نن أيب داود ،اليب محم��د محم��ود

 .24ذخ�يرة الحفاظ أليب الفض��ل محمد بن طاهر ب��ن أحمد بن موىس بن أحمد ابن حس�ين الغيتاىب
ب��ن عيل بن أحمد املق��ديس ،ت :د .عبد الرحمن الحنف��ى ب��در الدين العين��ى (ت855 :ه��ـ) ،ت:

الفريوايئ ،دار الس��لف – الرياض ،ط 1416 ،1هـ أبو املنذر خالد بن إبراهيم املرصي ،مكتبة الرش��د

1996-م.

– الرياض ،لطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999-م.

 .25رجال صحيح مسلم ،اليب بكر أحمد بن عيل  .31صحيح مسلم ،اليب الحسن مسلم بن الحجاج
جويَه (ت428 :هـ) ،القش�يري النيس��ابوري (ت261 :هـ) ،ت :محمد
بن محمد بن إبراهيم ،اب��ن َم ْن ُ

ت :عبد الله الليثي ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة :فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،
األوىل.1407 ،

د.ت.
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 .32الضعف��اء الصغ�ير ،ملحمد بن إس�ماعيل بن 1409هـ.

إبراهيم ب��ن املغرية البخ��اري ،ايب عب��د الله (ت.38 :عل��ل الدارقطني ،أبو الحس��ن عيل بن عمر بن
256ه��ـ) ،ت :أبو عب��د الله أحمد ب��ن إبراهيم بن أحم��د بن مهدي بن مس��عود بن النع�مان بن دينار
أيب العين�ين ،مكتب��ة ابن عب��اس ،الطبع��ة :األوىل البغ��دادي الدارقطني ،املجلدات م��ن األول ،إىل

1426هـ2005/مـ.

الحادي عرش ،تحقيق وتخري��ج :محفوظ الرحمن

 .33الضعف��اء الكبري اليب جعف��ر محمد بن عمرو زين الله السلفي ،النارش :دار طيبة – الرياض ،ط،1
ب��ن موىس بن حامد العقي�لي امليك للعقييل  ،ت 1405 :هـ  1985 -م ،واملجلدات من الثاين عرش،

عب��د املعطي أمني قلعج��ي ،دار املكتبة العلمية – إىل الخامس عرش ،علق عليه :محمد بن صالح بن
بريوت ،ط1404 ،1هـ 1984 -م.

محمد الدبايس ،النارش :دار ابن الجوزي – الدمام،

 .34الضعفاء اليب زرعة الرازي ،الرس��الة العلمية :ط1427 ،1هـ.

لسعدي بن مهدي الهاشمي ،عامدة البحث العلمي  .39العل��ل ومعرفة الرجال اليب عبد الله احمد بن

بالجامع��ة اإلس�لامية ،املدين��ة النبوي��ة ،اململكة حنبل ،ت:ويص الله بن محمد عباس ،دار الخاين،
العربية السعودية ،الطبعة1402 :هـ1982-م.

الرياض ،ط 1422 ،2هـ  201 -م.

 .35الضعف��اء واملرتوك��ون ،اليب عب��د الرحم��ن  .40ع��ون املعبود رشح س��نن أيب داود اليب عبد

أحمد بن شعيب بن عيل الخراساين ،النسايئ (ت :الرحم��ن محم��د أرشف بن أمري بن ع�لي بن حيدر
303ه��ـ)،ت :محمود إبراهيم زاي��د ،دار الوعي – العظيم آبادي ،دار الكت��ب العلمية – بريوت ،ط،2
حلب ،الطبعة :األوىل1396 ،هـ.

 1415هـ.

 .36الطبق��ات الك�برى اليب عب��د الل��ه محمد بن  .41الغاي��ة يف رشح الهداية يف عل��م الرواية اليب
سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي الخ�ير محمد بن عبد الرحمن الس��خاوي ،ت :أبو

املعروف بابن سعد (ت230 :هـ) ،ت :محمد عبد عائ��ش عبد املنع��م إبراهي��م ،مكتبة أوالد الش��يخ

الق��ادر عط��ا ،دار الكتب العلمية – ب�يروت ،ط ،1للرتاث ،ط2001 ،1م.

 1410هـ  1990 -م.

 .42فت��ح املغي��ث ب�شرح الفي��ة الحدي��ث اليب

 .37عل��ل الرتم��ذي الكبري اليب عي�سى محمد بن الخري محمد بن عبد الرحمن الس��خاوي ،ت:عيل

عيىس بن س��ورة الرتمذي ،صبحي الس��امرايئ  ،أبو حسني عيل ،مكتبة الس��نة – مرص ،ط1424 ،1هـ
املعاطي النوري  ،محم��ود خليل الصعيدي ،عامل 2003 /م.

الكت��ب  ،مكتب��ة النهض��ة العربية – ب�يروت ،ط .43 ،1القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،د .س��عدي
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أب��و حبي��ب  ،دار الفكر .دمش��ق – س��ورية ،ط ،2بريوت ،ط 1414 - 3هـ.

 1408هـ =  1988م ،تصوير 1993 :م .

 .50املجروح�ين م��ن املحدث�ين والضعف��اء

 .44القام��وس املحي��ط اليب طاهر مج��د الدين واملرتوكني محم��د بن حبان بن أحمد بن حبان بن
الفريوزابادي ،ت :مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة معاذ بن َم ْعب َد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي
العرقسويس ،مؤسسة  ،ت :محم��ود إبراهي��م زاي��د ،دار الوعي – حلب،
الرسالة بإرشاف :محمد نعيم
ُ
الرس��الة للطباعة والنرش والتوزي��ع ،بريوت  -لبنان ،ط1396 ،1هـ.

ط 1426 ،8هـ  2005 -م.

 .51مخترص سنن أيب داود للحافظ عبد العظيم بن

 .45الكاش��ف يف معرف��ة من له رواي��ة يف الكتب عبد القوي املنذري (املتوىف 656 :هـ) املحقق:
الستة ،لش��مس الدين أيب عبد الله محمد بن أحمد محم��د صبحي بن حس��ن ح�لاق (أب��و مصعب)
َاي��از الذهب��ي ،ت :محمد عوامة الن��ارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض -
بن عث�مان بن ق مْ

أحم��د محم��د من��ر الخطي��ب ،دار القبل��ة للثقافة اململكة العربية الس��عودية الطبعة :األوىل1431 ،
اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،ط 1413 ،1هـ  2010 -م.

هـ 1992 -م.

 .52املدلس�ين اليب زرع��ة احمد ب��ن عبد الرحيم

 .46الكام��ل يف ضعف��اء الرج��ال اليب احم��د بن العراق��ي ،ت :د رفعت فوزي عبد املطلب ،د .نافذ
عدي الجرج��اين ،ت:عادل أحم��د عبد املوجود -حسني حامد ،دار الوفاء ،ط1415 ،1هـ1995 ،م.

عيل محمد مع��وض ،دار الكتب العلمية  -بريوت .53 -مرع��اة املفاتي��ح رشح مش��كاة املصابي��ح

لبنان ،ط1418 ،1هـ1997م.

أليب الحس��ن عبي��د الله ب��ن محمد عبد الس�لام،

 .47كت��اب التعريف��ات لعيل بن محم��د الرشيف املباركف��وري (ت1414 :ه��ـ) ،إدارة البح��وث

الجرجاين ،دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،ط ،1العلمية والدعوة واإلفتاء  -الجامعة السلفية  -بنارس
1403هـ 1983-م.

الهند ،ط 1404 - 3هـ 1984 ،م.

 .48كت��اب العني اليب عب��د الرحم��ن الخليل بن  .54املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين أب��و عب��د الله

أحم��د بن عمرو بن متي��م الفراهيدي البرصي (ت :الحاك��م محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه،
170ه��ـ) ،ت :د .مه��دي املخزوم��ي ،د إبراهي��م ت :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية –
السامرايئ ،دار ومكتبة الهالل ،د ت.

بريوت ،ط 1411 ،1هـ1990 -م.

 .49لس��ان العرب محم��د بن مكرم ب��ن عىل ،ابن  .55مس��ند البزار اليب بكر أحمد بن عمرو بن عبد
منظ��ور اإلفريق��ى (ت711 :ه��ـ) ،دار ص��ادر – الخال��ق بن خالد ب��ن عبيد الله العت�كي املعروف
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بالب��زار ،محفوظ الرحمن زي��ن الله( ،حقق األجزاء 748ه��ـ) ،ت :عيل محمد البج��اوي ،دار املعرفة

م��ن  1إىل  ،)9وعادل بن س��عد (حقق األجزاء من للطباع��ة والنرش ،بريوت – لبن��ان ،ط 1382 ،1هـ
 10إىل  ،)17وصربي عبد الخالق الشافعي (حقق  1963 -م.

الجزء  ،)18مكتبة العلوم والحكم  -املدينة املنورة .62 ،نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية
ط( ،1بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
األملع��ي يف تخريج الزيلعي ،اليب محمد عبد الله

 .56معجم الصحابة أليب الحس�ين عبد الباقي بن بن يوس��ف بن محمد الزيلعي (ت762 :هـ) ،ت:
قان��ع بن مرزوق ب��ن واثق األم��وي ،ت :صالح بن محمد عوام��ة ،مؤسس��ة الريان للطباع��ة والنرش -

س��امل املرصايت ،مكتب��ة الغرباء األثري��ة  -املدينة بريوت -لبنان /دار القبلة للثقافة اإلس�لامية -جدة –
املنورة ،ط1418 ،1ه.
السعودية ،ط1418 ،1هـ1997/م.

 .57معرفة الصحابة أليب نعيم أحمد بن عبد الله بن  .63النكت ع�لى كتاب مقدمة اب��ن الصالح اليب
أحمد بن إس��حاق بن موىس بن مهران األصبهاين،
الفض��ل احمد ب��ن عيل بن حجر العس��قالين ،ت:
ت :عادل بن يوس��ف الع��زازي ،دار الوطن للنرش،
ربي��ع بن ه��ادي عم�ير املدخيل ،ع�مادة البحث
الرياض ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م.
العلم��ي بالجامع��ة اإلس�لامية ،املدين��ة املن��ورة،
 .58املغني يف الضعف��اء اليب عبد الله محمد بن
اململكة العربية السعودية ،د.ت.
َاي��از الذهب��ي ،ت :د .نور
أحم��د ب��ن عثامن بن ق مْ
 .64النكت عىل مقدمة ابن الصالح ،اليب عبد الله
الدين عرت ،د .ت.
ب��در الدين محم��د بن عبد الله بن به��ادر الزركيش
 .59مقدمة ابن الصالح  ،اليب عمرو عثامن بن عبد
الش��افعي (ت794 :ه��ـ) ،ت :د .زين العابدين بن
الرحم��ن ،املعروف بابن الص�لاح (ت643 :هـ)،
محم��د بال فريج ،أضواء الس��لف  -الرياض ،ط،1
ت :ن��ور الدين عرت ،دار الفكر -س��وريا ،دار الفكر
1419هـ 1998 -م.
املعارص – بريوت1406 ،هـ 1986 -م.
 .65الهداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد،
 .60املنه��ل ال��روي يف مخت�صر عل��وم الحديث
اليب نرص أحمد بن محمد بن الحسني بن الحسن،
النبوي اليب عبد الله محمد ابن ابراهيم بن جامعة،
ت :د .محيي الدين عبد الرحمن رمضان ،دار الفكر الكالب��اذي (ت398 :هـ)،ت :عبد الله الليثي ،دار
 -دمشق ،ط2،1406هـ.

 .61مي��زان االعتدال يف نقد الرجال ،اليب عبد الله
َاياز الذهبي (ت:
محمد بن أحم��د بن عثامن بن ق مْ

املعرفة – بريوت ،الطبعة :األوىل.1407 ،
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