
  
  
  

  " وف ا:"  ل ا اري
وا  ى د  

  دراسة نظرية تطبيقية
  
  
  
  

ا ر  را  

  اام  ا  ا / د
  مدرس احلديث وعلومه بكلية الدراسات اإلسالمية 

    جامعة األزهر- بدمياط اجلديدة 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٤٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 
 ومن يضلل فال ، من يهده اهللا فال مضل له،ينه حنمده ونستع،إن احلمد هللا

 )١( وأن حممدا عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،هادي له
آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره على صلى اهللا عليه و

صيارفة  و،قد قيض اهللا تعاىل هلذه األمة مجاعة من أئمة النقدف : أما بعد،الغافلون
 وسربوا أحوال الرواة فمازوا ،احلديث فحصوا املرويات فمازوا صحيحها من سقيمها

 وكان من هؤالء األئمة النقاد الذين ضربوا بسهم وافر يف نقد ،ثقا�م من ضعفائهم
الروايات واملرويات اإلمام الناقد أمري املؤمنني يف احلديث أبو عبد اهللا حممد بن 

 وقد امتاز اإلمام البخاري جبملة من ألفاظ – اهللا مضجعه  برد–إمساعيل البخاري 
فيه " و ،"سكتوا عنه  ":اجلرح والتعديل اشتهر باستعماهلا دون سائر النقاد كقوله

 وملا ،"معروف احلديث ": ومن تلك األلفاظ اليت استخدمها أيضا قوله،وحنومها" نظر
 رأيت أن أمجع هؤالء الرواة كان معىن هذا اللفظ غري ظاهر يف الداللة على التوثيق

 وأدرس ترامجهم وأحاديثهم ألستخرج من خالل هذه ،الذين وصفهم البخاري بذلك
الدراسة معىن هذا اللفظ عند اإلمام البخاري خاصة بعدما فتشت كتب املصطلح فلم 

 وقد أسفرت هذه ،أجدهم ذكروا هذه اللفظة يف ألفاظ ومراتب اجلرح والتعديل

                                 
م�سلم  یستفتح بھا خطبھ أخرجھ�ا خطبة الحاجة التي كان النبي احدى صیغ ھذه ) ١(

م�ن ح�دیث اب�ن ) ٢/٥٩٣/٨٦٨ (ب�اب تخفی�ف ال�صالة والخطب�ة ،كتاب الجمع�ةفي 
 وكان یرقي م�ن ، قدم مكة وكان من أزد شنوءة،أن ضماداعباس رضي هللا عنھما 

 ل�و أن�ي : فق�ال، إن محم�دا مجن�ون: یقول�ون، فسمع سفھاء من أھ�ل مك�ة،ھذه الریح
ي أرق�ي م�ن  یا محمد إن�: فقال، قال فلقیھ،رأیت ھذا الرجل لعل هللا یشفیھ على یدي

إن " : فھ�ل ل�ك ؟ فق�ال رس�ول هللا ، وإن هللا ی�شفي عل�ى ی�دي م�ن ش�اء،ھذه ال�ریح

                  أن وأ ، دي   و ،   ه ا  ،ه وم ، ا

          أ ،ه ور ا وأن ،   هو ا إ أع�د عل�ي : فق�ال: ق�ال"إ 

 لق�د س�معت : فق�ال: ق�ال، ث�الث م�رات فأعادھن علی�ھ رس�ول هللا ،ھؤالءكلماتك 
.. . فم��ا س��معت مث��ل كلمات��ك ھ��ؤالء، وق��ول ال��شعراء، وق��ول ال��سحرة،ق��ول الكھن��ة

  .الحدیث



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٤٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  :لبحث الذي مسيتهالدراسة عن هذا ا
 -  ومدى داللته على التوثيق "معروف الحديث ":البخارياإلمام قول (

  )دراسة نظرية تطبيقية

  خطوات البحث
 واستخرجت منها الرواة الذين ، قمت بفحص مصنفات اإلمام البخاري:أوال

 : وما يف معناها كقوله مثال،"معروف احلديث ":وصفهم اإلمام البخاري بقوله
  . ومل يستخدم البخاري هذا املصطلح إال يف كتابه التاريخ الكبري،"معروفةأحاديثه "

 فحصت كتب اجلرح والتعديل اليت تنقل عن اإلمام البخاري كالضعفاء :ثانيا
 و�ذيب التهذيب البن ، و�ذيب الكمال للمزي، والكامل البن عدي،للعقيلي

ا يف التاريخ الكبري إال ما  ومل أظفر بشيء زائد على م،حجر الستخراج هؤالء الرواة
  . وقد نبهت عليها يف ثنايا البحث،نتج عن التصحيفات واألخطاء املطبعية

 قمت بعمل ترمجة لكل راو مجعت فيها كل ما طالته يدي من أقوال النقاد :ثالثا
 وختمتها مبا ترجح يل عند االختالف مؤيدا ما أذهب إليه باألدلة ،فيه جرحا وتعديال

  .والقرائن
 اعتنيت مبعرفة أحكام اإلمام البخاري الضمنية على هؤالء الرواة كتخرجيه :بعارا

  . وحنو ذلك، أو تصحيح حديث تفرد به،له يف الصحيح
  : درست أحاديث هؤالء الرواة على النحو التايل:خامسا

 وإن كان مكثرا نظرت فإن ،إن كانت أحاديث الراوي قليلة خرجتها كلها )١
 وإن مل ،ن اكتفيت بذكر أحاديثه اليت أخرجاها لهكان ممن أخرج له الشيخا

 .خيرجا له ذكرت ما أخرجه له أصحاب السنن
 وأبني ، وشواهده،كل حديث أذكره للراوي أجتهد يف البحث عن متابعاته )٢

  .هل توبع هذا الراوي على هذا احلديث أم خولف
 ومتو�ا يف ضوء ،األحاديث اليت أذكرها للراوي أحكم على أسانيدها )٣

 .لشواهد واملتابعاتا
 وبينت مدى صحة ،إن استنكر أحد النقاد حديثا من أحاديث الراوي ذكرته )٤

 .نسبة اخلطأ إليه حبسب قواعد النقد احلديثي
  . اجتهدت أن يكون احلكم على كل راو يف ضوء أحاديثه اليت درستها:سادسا



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٤٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

ىن  وأحــاديثهم معــ، حاولــت أن أســتخلص مــن خــالل دراســة هــؤالء الــرواة:ســابعا
  . وهل يكفي يف قبول حديث الراوي أم ال ؟،"معروف احلديث"قول اإلمام البخاري 

  الدراسات السابقة
ث بالدراسـة يف حـدود مـا مل أجد أحدا من القدامى أو املعاصرين تناول هذا البحـ

  .وقفت عليه
  خطة البحث

  : وخامتة على النحو التايل، وفصلني،قسمته إىل مقدمة
 والدراســـات ، واخلطـــوات اإلجرائيـــة، وخطتـــه،مهيـــة البحـــث ذكـــرت فيهـــا أ:املقدمـــة

  .السابقة
  : الدراسة النظرية وفيه ستة مباحث:الفصل األول
  . اإلمام البخاري ومكانته العلمية:املبحث األول
  .يف اللغة واالصطالح" املعروف ":املبحث الثاين

  .يف اللغة واالصطالح" املنكر ":املبحث الثالث
  ."معروف احلديث "يخ استخدام احملدثني ملصطلح  تار:املبحث الرابع

  .عند اإلمام البخاري" معروف احلديث" معىن :املبحث اخلامس
 )معــروف احلــديث (: درجــة حــديث مــن وصــفه البخــاري بقولــه:املبحــث الــسادس

  .وحنوها
   الدراسة التطبيقية :الفصل الثاين

ــــه ــــرواة الــــذين وصــــفهم البخــــاري بقول ــــه تــــراجم ال " وف احلــــديثمعــــر ":ذكــــرت في
  . مرتبني على حروف املعجم مع دراسة ألحاديثهم اليت وقفت عليها،وحنوها

  . ذكرت فيها أهم نتائج البحث:اخلامتة

  وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

   سعدالدمراني عبد اهللا عبد الغني / كتبه

  مدرس احلديث بكلية الدراسات اإلسالمية بدمياط اجلديدة



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٤٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

ولار: اا اا   
   وم ا، ا اري:ا اول

   وصفته ، ونسبه،اسمه
ُْاجلعفــي )١(إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن املغــرية البخــاريبــن هــو اإلمــام أبــو عبــد اهللا حممــد 

)٢(، 
   .)٣(شيخا حنيف اجلسم ليس بالطويل وال بالقصريكان 

  مولده ونشأته
معة بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شـوال سـنة أربـع ولد البخاري يوم اجل

قــال  ، وعلــم حيــث عــرف أبــوه بالــصالح، وقــد نــشأ يتيمــا يف بيــت صــالح،)٤(وتــسعني ومائــة
دخلــت علــى أيب احلــسن إمساعيــل بــن إبــراهيم عنــد موتــه فقــال ال  :عــن والــدهأمحــد بــن حفــص 

   .)٥(اغرت إيل نفسي عند ذلكفتص :قال أمحد ،ًأعلم يف مجيع مايل درمها من شبهة
أمحـــد بـــن الفـــضل  وكانـــت معروفـــة بالـــصالح أيـــضا فقـــد روى ،وربتـــه أمـــه بعـــد مـــوت أبيـــه

 ذهبــت عينــا حممــد بــن إمساعيــل يف صــغره فــرأت والدتــه يف املنــام إبــراهيم اخلليــل :قــالالبلخــي 
 - دعائـك يـا هـذه قـد رد اهللا علـى ابنـك بـصره لكثـرة بكائـك أو كثـرة :فقـال هلـا ،عليه السالم

  .)٦(فأصبحنا وقد رد اهللا عليه بصره -شك البلخي 
هلمـت  أ:متحـدثا عـن نفـسهقـال  ،وقد رزقه اهللا تعاىل قدرة عجيبة على احلفظ منذ صغره

إىل  ختلـــفأر فجعلـــت عـــشمث خرجـــت مـــن الكتـــاب بعـــد ال ،نـــا يف الكتـــابأحفـــظ احلـــديث و
ن عـن أىب الــزبري عـن إبـراهيم فقلــت سـفيا : للنـاسأوقـال يومــا فيمـا كـان يقــر ، وغـريه)٧(الـداخلى

                                 
 وال��راء بع��د االل��ف ن��سبة إل��ى البل��د ، وف��تح الخ��اء المعجم��ة،ب��ضم الب��اء الموح��دة) ١(

 وھ�ي تق�ع ،١/٢٩٣ساب لل�سمعاني المعروف بم�ا وراء النھ�ر یق�ال لھ�ا بخ�ارا األن�
   .١١حالیا في دولة أوزبكستان أطلس الحدیث النبوي 

 ، ھ�ذه الن�سبة إل�ى القبیل�ة، وف�ي آخرھ�ا الف�اء، وس�كون الع�ین المھمل�ة،بضم الجیم)  ٢(
  .٢/٦٧ األنساب للسمعاني .وھي جعفي بن سعد العشیرة

  .٤٩من روى عنھم البخاري في الصحیح ) ٣(
  .قالمصدر الساب) ٤(
  .١٩/٢٣٩تاریخ اإلسالم ) ٥(
  .١٢/٣٩٣سیر أعالم النبالء ) ٦(
 الداخلي الم�ذكور ل�م أق�ف عل�ى :٥/٣٨٧قال الحافظ ابن حجر في تغلیق التعلیق ج) ٧(

 وال الرش��اطي ھ��ذه الن��سبة وأظ��ن أنھ��ا ن��سبة إل��ى ،اس��مھ ول��م ی��ذكر اب��ن ال��سمعاني
  .المدینة الداخلة بنیسابور



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٤٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

ن كـان إرجع إىل األصـل  ا:فقلت له ،فانتهرىن ،ن أبا الزبري مل يروه عن إبراهيمإيا أبا فالن  :له
هو الزبري بـن عـدى بـن  :قلت؟ كيف هو يا غالم  :مث خرج فقال يل ،عندك فدخل ونظر فيه

بــن كــم  ا:صــحابهأه بعــض فقــال لــ ،صــدقت :فقــال ،حكــم كتابــهأفأخــذ القلــم مــين و ،إبــراهيم
  .)١(بن إحدى عشرةافقال ؟ كنت إذ رددت عليه 

  شيوخه
 كتبـت : قال عن نفـسه،كثر شيوخ اإلمام البخاري جدا لكثرة رحالته يف طلب احلديث

  .)٢(ذكر إسنادهأال إعن ألف شيخ أو أكثر ما عندي حديث 
  :ومن أجل شيوخه

  . هـ٢٤١ل الشيباين املتوىف سنة إمام السنة أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنب) ١
  . هـ٢٣٤إمام العلل علي بن عبد اهللا بن جعفر املديين املتوىف سنة ) ٢
  .هـ٢٣٣إمام اجلرح والتعديل حيىي بن معني أبو زكريا البغدادي املتوىف سنة ) ٣

  تالميذه
 ،�افت طالب العلـم علـى جمـالس أيب عبـد اهللا البخـاري فكثـر تالميـذه كمـا كثـر شـيوخه

مسع كتاب الصحيح حملمد بـن إمساعيـل تـسعون ألـف رجـل فمـا  :حممد بن يوسف الفربريال ق
  .)٣(بقي أحد يرويه غريي

  :ومن أجل تالميذه
  . هـ٢٦١صاحب الصحيح أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري املتوىف سنة ) ١
  .هـ٣٢٠راوي الصحيح حممد بن يوسف الفربري املتوىف سنة ) ٢
  .هـ٢٧٩ أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي املتوىف سنة صاحب السنن) ٣

   وثناء العلماء عليه،مكانته العلمية
 ، وأقرانـه، وشـهد لـه شـيوخه،قد أطبق أهل العلم قاطبة على جاللة أيب عبد اهللا البخاري

                                 
   .٢/٦تاریخ بغداد ) ١(
   .٢/١٠تاریخ بغداد ) ٢(
  .١٢/٣٩٨سیر أعالم النبالء ) ٣(

 ق�د :١٥/١٢وقد ضعف ال�ذھبي ھ�ذه الروای�ة ق�ال ف�ي ترجمت�ھ م�ن س�یر أع�الم الن�بالء 
رواه بعد الفربري أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي النسفي وبقي إلى سنة تسع 

  .وعشرین وثالث مئة
أطلق ذلك بناء على ما : ٥١٦لساري أما الحافظ ابن حجر فجمع بینھما بقولھ في ھدي ا

لعل��ھ ل��م ی��شعر ببق��اء الب��زدوي : ٥/٤٣٦ وق��ال أی��ضا ف��ي تغلی��ق التعلی��ق ،ف��ي علم��ھ
  .المذكور



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٥٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 مـــا :البخـــاريقـــول ملـــا بلغـــه  علـــي بـــن املـــديين  فمـــن ذلـــك قـــول، واإلمامـــة،وتالميـــذه بـــاحلفظ
وقـال  ،)١( ذروا قولـه هـو مـا رأى مثـل نفـسه:ال عند على بن املديينإعندأحد تصاغرت نفسي 

 حممـد :وقـال أبـو حـامت الـرازي ،)٢( ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيـل:لبأمحد بن حن
  .)٣(علم من دخل العراقأبن إمساعيل 
ذاكـــرين أصـــحاب  : مسعـــت حممـــد بـــن إمساعيـــل يقـــول:حممـــد بـــن أىب حـــامت الـــوراقوقـــال 

 : فقـالوا لـه،عرفـه فـسروا بـذلك وسـاروا إىل عمـرو بـن علـىأ ال :فقلـت ،رو بن علـى حبـديثعم
حـديث ال يعرفـه  :فقـال عمـرو بـن علـى ،ذاكرنا حممد بـن إمساعيـل البخـاري حبـديث فلـم يعرفـه

 مــا رأيــت حتــت أدمي :بــن خزميــةحممــد بــن إســحاق وقــال  ،)٤(حممــد بــن إمساعيــل لــيس حبــديث
 ومل :أبـو عيـسى الرتمـذيوقـال  ،)٥(ث من حممد بن إمساعيل البخـاريعلم باحلديأهذه السماء 

علـــم مـــن حممـــد بـــن أر أحـــدا بـــالعراق وال خبراســـان يف معـــىن العلـــل والتـــاريخ ومعرفـــة األســـانيد أ
  .)٦(إمساعيل

 ومــصنفات اإلمــام البخــاري شــاهد صــدق ،وغــري ذلــك كثــري جــدا يطــول احلــديث بــذكره
كتابــه بــن راهويــه ســحاق قــد أخــذ ا ف،مــصنفاته يف حياتــه وقــد أثــىن مــشاخيه علــى ،علــى براعتــه

فنظـر فيـه  ً،أيهـا األمـري أال أريـك سـحرا :فأدخله على عبد اهللا بن طـاهر فقـال" التاريخ الكبري"
  .)٧(لست أفهم تصنيفه :عبد اهللا فتعجب منه وقال

  مصنفاته
 ويكفيـــه جامعـــه الـــصحيح الـــذي هـــو ،مـــصنفات اإلمـــام البخـــاري هـــي الـــذهب اخلـــالص

ر حيث عبد الطريـق ملـن جـاء صنفاته باالبتكام وقد متيزت ،أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل
  :)٨(وهذه تذكرة خمتصرة مبصنفات اإلمام البخاري املطبوعة ،بعده

                                 
   .٢/١٨تاریخ بغداد ) ١(
  .١٢/٤٢١سیر أعالم النبالء ) ٢(
   .٢/٢٣تاریخ بغداد ) ٣(
   .٢/١٨تاریخ بغداد ) ٤(
   .٢/٢٣تاریخ بغداد ) ٥(
   .٢/٢٣تاریخ بغداد ) ٦(
  .١٩/٢٤٩تاریخ اإلسالم ) ٧(
 وق�د ذك�رت ك�ل م�ا وقف�ت علی�ھ م�ن م�صنفات اإلم�ام ،اكتفیت ھن�ا ب�ذكر المطب�وع) ٨(

ال��رواة ال��ذین أخ��رج لھ��م البخ��اري ف��ي ال��شواھد "البخ��اري ف��ي رس��التي لل��دكتوراة 
  ."والمتابعات وأحادیثھم في جامعھ الصحیح جمع ودراسة
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 وأشـــهرها علـــى اإلطـــالق الطبعـــة ،وطبعاتـــه كثـــرية جـــدا أمههـــا» اجلـــامع الـــصحيح «   )١
 ،)١(ميــد الثــاين علــى النــسخة اليونينيــةالــسلطانية الــيت أمــر بطباعتهــا الــسلطان عبــد احل

وقد توىل العمل يف حتقيق ألفاظها على النسخة اليونينيـة وعـدة نـسخ أخـرى مجـع مـن 
 ،هـــ١٣١١ وشــرعت املطبعــة األمرييــة يف طباعتهــا ســنة ،أكــابر علمــاء األزهــر الــشريف

 ومتتـــاز هـــذه الطبعـــة بـــذكر فـــروق ،)٢(هــــ يف تـــسعة أجـــزاء١٣١٣وأمتـــت طباعتهـــا ســـنة 
  .نسخ على هامش كل صفحة من صفحا�اال

طبع عدة مرات منها طبعة املطبعة السلفية بالقـاهرة بتحقيـق حممـد » األدب املفرد «  )٢
  .هـ يف جملد١٣٧٥فؤاد عبد الباقي سنة 

 بـــريوت – دار ابـــن حـــزم ،طبـــع عـــدة مـــرات منهـــا طبعـــة» رفـــع اليـــدين يف الـــصالة «  )٣
  .)هـ١٤١٦ (،بتحقيق بديع الدين الراشدي

خــري « باســم اخلــاجني طبــع عــدة مــرات منهــا طبعــة مكتبــة » قــراءة خلــف اإلمــام ال«  )٤
  .)هـ١٤٢١ (،على عبد الباسط مزيد/بتحقيق د »القراءة خلف اإلمام الكالم يف 

 طبعته قريبا دار احلديث الكتانيـة بـاملغرب بتحقيـق بـسام عبـد الكـرمي  »بر الوالدين«  )٥
  .د العاطي حممد الشرقاوي ومكتبة البخاري مبصر بتحقيق عب،احلمزاوي

طبع عدة مرات أوهلا وأجودها طبعة دائرة املعـاف العثمانيـة باهلنـد » التاريخ الكبري «  )٦
 وقـــد صـــور�ا عـــدة ،بتحقيـــق الـــشيخ عبـــد الـــرمحن املعلمـــي اليمـــاين يف مثانيـــة جملـــدات

  .مكتبات
طبعتــــه دار الــــصميعي بالــــسعودية بتحقيــــق حممــــد بــــن إبــــراهيم » التــــاريخ األوســــط «  )٧

ـــــدان   وحقـــــق يف رســـــالتني جـــــامعيتني جبامعـــــة أم القـــــرى ،هــــــ يف جملـــــدين١٤١٨اللحي

                                 
 وقد اعتنى بضبطھا ،لصحیح على اإلطالقالنسخة الیونینیة ھي أدق وأجود نسخ ا) ١(

وتحریرھا اإلمام الحافظ شرف الدین أبو الحسین علي بن محم�د الی�ونیني المت�وفى 
 فق�د قابل�ھ ف�ي س�نة واح�دة ، وكان�ت ل�ھ عنای�ة فائق�ة ب�صحیح البخ�اري،ھـ٧٠١سنة 

 وق��د امت��ازت ھ��ذه الن��سخة ب��أن اإلم��ام الی��ونیني ق��ام ،وأس��معھ اح��دى ع��شرة م��رة
 وح�رر ألفاظھ�ا ، وأثبت الفروق بینھ�ا، على عدة نسخ من الجامع الصحیحبمقابلتھا

بحضرة العالم النحوي الشھیر جمال الدین أبي عبد هللا محمد ب�ن عب�د هللا ب�ن مال�ك 
  .صاحب األلفیة في النحو

 مقدم�ة ال�شیخ ،٤١-١/٤٠ إرش�اد ال�ساري : لمعرفة المزید عن الن�سخة الیونینی�ة انظ�ر
 ،٤/١٥٥ ت�ذكرة الحف�اظ :ترجمة اإلمام الیونیني ف�ي ،لسلطانیةأحمد شاكر للطبعة ا

  .٦/٣شذرات الذھب 
  .٤-١/٢مقدمة الطبعة السلطانیة ) ٢(
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 وكــــان قــــد طبــــع خطــــأ باســــم ،)الطبعــــة الثانيــــة(هـــــ ١٤٢٩طبعتهمــــا دار الرشــــد ســــنة 
هـــــ يف ١٤٠٦التــــاريخ الــــصغري طبعتــــه دار املعرفــــة بتحقيــــق حممــــود إبــــراهيم زايــــد ســــنة 

  .جملدين
الــساري ضــمن مــصنفات البخــاري الــيت أورده احلــافظ يف هــدي » التــاريخ الــصغري «  )٨

 كمـا »التـاريخ الـصغري «  باسـم »التاريخ األوسـط «  وقد طبع ،)١(وجدت يف عصره
  .سبق

دار ابـــن عفــان بتحقيــق عمـــرو طبــع عــدة مـــرات منهــا طبعــة » خلــق أفعــال العبـــاد «  )٩
 .)هـ١٤٣٣ (،عبد املنعم سليم

فـة بتحقيـق حممـود إبـراهيم طبع عدة مرات منها طبعة دار املعر» الضعفاء الصغري «   )١٠
 .هـ مع الضعفاء واملرتوكني للنسائي يف جملد واحد١٤٠٦زايد سنة 

  . وقد طبع معه، أو تتمة له، هو جزء من التاريخ الكبري: ويقال.»الكىن كتاب «  )١١
   وأخالقه، وورعه،عبادته

نــه أنــه  ومساحــة اخللــق فقــد جــاء ع، والــورع،مجــع اإلمــام البخــاري إىل العلــم الغزيــر العبــادة
   .)٢(ويقوم بعد الرتوايح كل ثالث ليال خبتمة ،خيتم يف رمضان يف النهار كل يوم ختمةكان 

   .)٣(أرجو أن ألقى اهللا وال حياسبين أين اغتبت أحدا :وجاء عنه أنه قال
صدق رمحه اهللا ومـن نظـر ىف كالمـه يف اجلـرح والتعـديل علـم ورعـه يف  :قال الذهيب معلقا

 ،"سـكتوا عنـه "،"منكـر احلـديث" :نصافه فيمن يضعفه فإنه أكثـر مـا يقـولالكالم يف الناس وإ
 : حـىت إنـه قـال"كان يـضع احلـديث"أو  ،"كذاب فالن ":وحنو هذا وقل أن يقول ،"فيه نظر"

ال حياسـبين اهللا أين اغتبـت  ":وهـذا معـىن قولـه ، فهو متهم واه"فالن يف حديثه نظر ":إذا قلت
  .اهـلورع وهذا هو واهللا غاية ا ،"أحدا

أعجــب صــاحب البــستان بــستانه وا ضــيفه بعــض أصــحابه يف بــستان لــه فلمــا جلــسوقــد 
؟ يــا أبــا عبــد اهللا كيــف تــرى  :املــاء يف أ�ــاره فقــال لــه وذلــك أنــه كــان عمــل جمــالس فيــه وأجــرى

 ، كنـت عنـد أيب عبـد اهللا ىف منزلـه:عبد اهللا بـن حممـد الـصاريفوقال  ،)٤(فقال هذه احلياة الدنيا
! ؟كيـف متـشني  :فقـال هلـا ،فعثـرت علـى حمـربة بـني يديـه ،ه جارية وأرادت دخول املنـزلفجاءت
فقيـل لـه  ،اذهـيب فقـد أعتقتـك :وقـال هلـا ،فبسط يديه؟ إذا مل يكن طريق كيف أمشي  :قالت

                                 
  .٥١٧ھدي الساري ) ١(
  .١٢/٤٣٩سیر أعالم النبالء ) ٢(
  .١٢/٤٧٠سیر أعالم النبالء ) ٣(
  .١٢/٤٤٥سیر أعالم النبالء ) ٤(
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إن كانـت أغـضبتين فـإين أرضـيت نفـسي مبـا  :قـال؟ يا أبا عبد اهللا أغـضبتك اجلاريـة  :فيما بعد
    .)١(فعلت

  ه مع والى بخارى محنت
بعـــث األمـــري خالـــد بـــن أمحـــد الـــذهلي متـــويل خبـــارى إىل حممـــد بـــن إمساعيـــل أن امحـــل إيل 

وال أمحلـــه إىل  ،أنـــا ال أذل العلـــم :فقـــال لرســـوله ،كتـــاب اجلـــامع والتـــاريخ وغريمهـــا ألمســـع منـــك
فـإن مل  ،فإن كانت له إىل شـيء منـه حاجـة فليحـضر إىل مـسجدي أو يف داري ،أبواب الناس

عجبــه هــذا فإنــه ســلطان فليمنعــين مــن اجللــوس ليكــون يل عنــد اهللا يــوم القيامــة ألين ال أكــتم ي
 ال :وقـــال ،والده ال حيـــضره غـــريهم فـــامتنع عـــن ذلـــك أيـــضان يعقـــد جملـــسا ألأفراســـله  ،العلـــم

محـــد حبريـــث بـــن أىب الورقـــاء أفاســـتعان خالـــد بـــن  ،ن أخـــص بالـــسماع قومـــا دون قـــومأيـــسعىن 
  .)٢(م ببخارى عليه حىت تكلموا يف مذهبه ونفاه عن البلدوغريه من أهل العل

  وفاته رحمه اهللا تعالى
بعدما رفض اإلمام البخاري أن يذهب إىل واىل خبارى إجالال ملا ورثه من شريف العلم 

وكان له �ا أقرباء فنزل عندهم  ،)٣(كْنَتـْرَىل خإجاء  فقدمل ميكث كثريا حىت وافاه األجل 
فما " اللهم إنه قد ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك  " :قالصلى ذات ليلة مث ف

تويف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة  ،مت الشهر حىت قبضه اهللا وقربه خبرتنك رمحه اهللا
ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت مستهل شوال سنة ست ومخسني  ،الفطر

 .)٤(ثة عشر يوما رمحه اهللاومائتني وعاش اثنتني وستني سنة إال ثال

                                 
  .١٢/٤٥٢سیر أعالم النبالء ) ١(
  .١٩/٢٧١ تاریخ اإلسالم ،٢/٣٣ بغداد تاریخ) ٢(
 ون�ون س�اكنة اح�دى ق�رى ، وف�تح الت�اء المثن�اة م�ن ف�وق، وتسكین ثانی�ھ،بفتح أولھ) ٣(

 أطل�س دول . وھي تق�ع حالی�ا ف�ي دول�ة أوزبك�ستان.٢/٣٥٦ معجم البلدان .سمرقند
  .٢٠العالم اإلسالمي 

  .٦٢ – ٦٠من روى عنھم البخاري في الصحیح ) ٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٥٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ما وف (:اح) اوا ا   
  

  في اللغة ) المعروف(
العني والراء والفاء أصالن صحيحان يدل أحدمها على تتابع الشيء  :قال ابن فارس
 ، فاألول العرف عرف الفرس،واآلخر يدل على السكون والطمأنينة ،متصال بعضه ببعض

عرف فالن فالنا  : تقول، واألصل اآلخر املعرفة والعرفان.. .ع الشعر عليهومسي بذلك لتتاب
 وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه ألن من أنكر ، وهذا أمر معروف،عرفانا ومعرفة

  .)١ (والعرف املعروف ومسي بذلك ألن النفوس تسكن إليه.. .شيئا توحش منه ونبا عنه
   .)املعروف(ني دار استخدام احملدثني للفظ وحول األصل الثاين من هذين األصل

  في االصطالح ) المعروف(
 وملا ، وللراوي تارة أخرى،يأيت على لسان احملدثني وصفا للحديث تارة) معروف(لفظ 

قد جاء وصفا للحديث " معروف احلديث"كان لفظ معروف يف قول اإلمام البخاري 
  .وا �ا احلديثفاملقصود هنا بيان معناها عند احملدثني إذا وصف

بأرجح فالراجح  -  يعين الراوي –فإن خولف  (:قال إمام الصنعة احلافظ ابن حجر
  .)٢ ()ومع الضعف فالراجح املعروف ومقابلة املنكر ،ومقابلة الشاذ ،احملفوظ

  :حيتمل أمرين) مع الضعف(وقول احلافظ 
  . أن يكون الضعف يف اجلانبني الراجح واملرجوح:األول
  .كون الضعف يف اجلانب املرجوح فقط أن ي:الثاني

 واللقاين عن أحد تالمذة ،وكال االحتمالني منقول عن احلافظ نفسه فقد نقل املناوي
 وأن تلميذه أوقفه على أن ،ابن حجر أنه صرح بأنه أراد أن يكون الضعف من اجلانبني

 مث إن ،ل بغريه إن الالئق هو التمثي: فقال له احلافظ،التمثيل على هذا الفهم يكون مشكال
 وأن الضعف لو وجد ، يعترب الضعف يف راوي املنكر املخالف:احلافظ روجع مرة أخرى فقال

   .)٣( ولآلخر منكر،فيهما يقال ملن قل ضعفه معروف
  :واألصح من االحتمالني هو الثاين ألمور

ه وإن وقعت املخالفة له مع الضعف فالراجح يقال ل ": قول احلافظ شارحا كالمه:أوهلا

                                 
  .٤/٢٨١للغة مقاییس ا) ١(
   .٩٨ - ٩٧نخبة الفكر مع شرحھا نزھة النظر ) ٢(
   .٨٨٤ ،٢/٨٤١ قضاء الوطر ،٤٢٧ - ١/٤٢٦الیواقیت والدرر ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٥٥
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 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .)١(" ومقابله يقال له املنكر،املعروف
  .أي لراوي الصحيح واحلسن أي من كان مقبول الرواية) له (:فقوله
 ولو كان املعىن ، أن املثال الذي ذكره احلافظ الرواية الراجحة فيه راويها ثقة:ثانيها

  . ومحل كالمه على الصواب أوىل،األول هو ما عناه احلافظ ملا صح التمثيل به
  . أن املعىن الثاين هو األقرب إىل تطبيقات أئمة احلديث كما سيأيت:هاثالث

 أنه هو الذي اختاره احلافظ آخرا فاألول صدر عنه إما سهوا أو خطأ تراجع :رابعها
  .عنه

وبناء على ما سبق ميكننا أن نستخلص من جمموع كالم احلافظ تعريف مصطلح 
  :مبا يلي) املعروف(

  . وكان يف الرواية املرجوحة ضعفا، الروايات عند اخلالفهو ما ترجح من) املعروف(
 وهو خمالف ،ألنه قيده بوجود املخالفة) املعروف(وهذا التعريف فيه تضييق ملعىن 

 وكل ،على ما مل يقع فيه خالف كما سيأيت) املعروف(لتطبيقات أئمة احلديث حيث أطلقوا 
على ما ذكره ) املعروف(ه ملصطلح من جاء بعد احلافظ ابن حجر من املتأخرين بىن تعريف

  .احلافظ يف النخبة
   .)٢( هو ما رواه الضعيف خمالفا ملن هو أعلى منه ضعفا:قال ابن احلنبلي] ١[
  .)٣(هو ما خالف فيه الراجح من هو ضعيف :وقال الشيخ حسن املشاط] ٢[
  .)٤( هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف:نور الدين عرت/ وقال الدكتور ] ٣[
  .)٥( ما رواه الثقة خمالفا ملا رواه الضعيف:حممود الطحان/ وقال الدكتور ] ٤[
  .)٦( ما رواه الراجح خمالفا للضعيف:حممد أبو شهبة/ وقال الدكتور ] ٥[

وكل هذه التعريفات دارت يف فلك ما قرره احلافظ ابن حجر على االحتمالني السابق 
  . وجعله قيدا يف التعريف،فةذكرمها واتفقت كلها على اشرتاط املخال

  :)٧(وقد تتبعت استخدام احملدثني هلذا املصطلح فوجد�م يطلقونه على ثالثة معاين

                                 
   .٩٨نزھة النظر ) ١(
  .٦٣قفو األثر ) ٢(
  .٢٦التقریرات السنیة ) ٣(
  .٤٣٠منھج النقد في علوم الحدیث ) ٤(
  .١٢٢تیسیر مصطلح الحدیث ) ٥(
  .٣١٦وم الحدیث الوسیط في عل) ٦(
 ونحوه حتى ال یك�ون اس�تباقا ،"معروف الحدیث" تحاشیت ھنا ذكر قول المحدثین )٧(

 وأف�ردت ل�ھ مبحث�ا خاص�ا لتحدی�د معن�اه م�ن خ�الل إط�الق المح�دثین ،لتحدید معناه



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٥٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  . الوجه الراجح من أوجه اخلالف حىت وإن كان ضعيفا:األول
 وهو يقابل املنكر باملعىن ،وهذا هو املعىن الذي قرره احلافظ ابن حجر يف كالمه السابق

  :)١(من أمثلة ذلك و،الذي قرره أيضا
 ، عن قتادة، مهامعن عمرو بن عاصم قول اإلمام الرتمذي بعدما أخرج حديث] ١[

من مل "  : قال رسول اهللا : قال، عن أيب هريرة، عن بشري بن �يك،عن النضر بن أنس
 هذا حديث غريب ال نعرفه إال :قال ."يصل ركعيت الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس 

 وال نعلم أحدا روى هذا احلديث عن مهام �ذا اإلسناد حنو هذا إال عمرو ...من هذا الوجه
 ، عن بشري بن �يك، عن النضر بن أنس، من حديث قتادةواملعروف ،بن عاصم الكاليب

من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس  " :قال  عن النيب ،عن أيب هريرة
  .)٢("فقد أدرك الصبح 

 عثمان عن مودود املدين سلم بن قتيبة عن أيب ضا عن احلديث الذي رواهوقوله أي] ٢[
 " : عن جده قال، عن أبيه، عن حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم،بن الضحاك

 عثمان بن :هكذا قال :قال "مكتوب يف التوراة صفة حممد وعيسى ابن مرمي يدفن معه 
  .)٣( الضحاك بن عثمان املديينواملعروف ،الضحاك
 :بعدما ذكر له ثالثة أحاديثسحيم أيب مبارك  :وقول اإلمام العقيلي يف ترمجة] ٣[

  .)٤( من غري هذا الطريقمعروفةوهي  ،كلها مناكري ال يتابع على شيء منها من هذا الطريق

                                                                                  
  .على األحادیث) معروف(للفظ 

ال�ھ م�ا  مث:مثل الحافظ ابن حجر للحدیث للمنكر والمعروف ف�ي نزھ�ة النظ�ر ق�ائال) ١(
رواه ابن أبي حاتم من طریق حبیب بن حبی�ب وھ�و أخ�و حم�زة ب�ن حبی�ب الزی�ات 
المقرئ عن أبي إسحاق عن العیزار ب�ن حری�ث ع�ن اب�ن عب�اس رض�ي هللا عنھم�ا 

 وق�رى ال�ضیف ، وص�ام،من أقام ال�صالة، وآت�ى الزك�اة، وح�ج: " قالعن النبي 
ق�ات رواه ع�ن أب�ي إس�حاق  ھ�و منك�ر ألن غی�ره م�ن الث:قال أبو ح�اتم" دخل الجنة

  : وعلى ھذا المثال مالحظتان،موقوفا وھو المعروف
 ط ٢/١٨٢ ھو أبو زرعة ولیس أبا حاتم كم�ا ج�اء ف�ي العل�ل : أن الذي قال ذلك:األولى

  . ط الجریسي٥/٣٥٩ ،المعرفة
ھ�ذا ح�دیث منك�ر  " : ونص كالم أبي زرعة، أن الحافظ إنما نقل الكالم بالمعنى:الثانیة

   ."وھو المعروف ":لیس فیھ قولھ"  ابن عباس موقوف إنما ھو
 ب��اب م��ا ج��اء ف��ي إع��ادة ركعت��ي الفج��ر بع��د طل��وع ، س��نن الترم��ذي كت��اب ال��صالة)٢(

  .)٢/٢٨٨/٤٢٣(الشمس 
  .)٥/٥٨٨/٣٦١٧ (في فضل النبي  باب ،المناقب سنن الترمذي كتاب )٣(
  .٦/٨٠ كتاب الضعفاء للعقیلي )٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٥٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 وهذا يعين أن روايته ،"هذا احلديث معروف بفالن ":ومن هذا الباب قول احملدثني
  : ومن ذلك، والغالب يف مثله أن يكون منكرا،ة وإعادة النظرمن غري طريقه توجب الريب

 شعبه عن عدي بن ثابت عن زر بن جيش قول أيب حامت عن احلديث املروي عن] ٤[
:  "ال منافقإوال يبغضك  ،ال مؤمنإحيبك  ال " :يل إنه له لعهد النيب  إ:نه قالأعن علي 

عمش وقد روى عن األ ، علييش عنحبزر بن عن عمش عن عدي هذا احلديث رواه األ
ولو كان هذا احلديث عند  ، ومن حديث شعبه غلطواحلديث معروف باألعمش ،اخللق

  .)١(ول ما يسأل عن هذا احلديثأشعبه كان 
جرير عن منصور عن أيب معشر عن وقوله أيضا ملا سأله ولده عن حديث رواه ] ٥[

ه جرير بالري عن مغرية ويشبه أن روا :ابراهيم عن علقمة عن القرثع عن سلمان عن النيب 
يهما أ ف:ال ابنهق ،واحلديث معروف من حديث مغريةيكون حدث بالعراق من حفظه هكذا 

  .)٢(املغرية :قال؟ أشبه 
 ولذلك يطلق النقاد لفظ املعروف على الرواية ،وهذا الرجحان ال يستلزم الصحة

  :الراجحة مع تصرحيهم بضعفها ومن أمثلة ذلك
عمر بن أيب معروف املكي عن ليث عن جماهد عدي عن حديث يرويه قول ابن ] ٦[

ووزيرين من أهل  ،إن يل وزيرين من أهل السماء ":قال رسول اهللا  :بن عباس قالاعن 
 :"ووزيري من أهل األرض أبو بكر وعمر  ،األرض فوزيري من أهل السماء جربيل وميكائيل

 ،هذا احلديث فذكر متنا غري ما ذكره غريهوعمر بن أيب معروف روى عن ليث �ذا اإلسناد 
وشيخ بلخي يقال له معروف بن أيب معروف عن  ،وروى هذا احلديث علي بن مجيل الرقي

ملا عرج يب إىل السماء رأيت على  " بن عباس عن النيب اجرير عن ليث عن جماهد عن 
 ،مر الفاروقوع ،ساق العرش مكتوب ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أبو بكر الصديق

  .)٣(وهذا أيضا ليس بصحيح ،واحلديث املعروف هو هذا" وعثمان ذا النورين 
 الروايات اليت مل يظهر فيها خلل من جهة هذا الراوي بصرف النظر عن وجود :الثاني

  اختالف فيها 
  : ومن أمثلة ذلك،وهو يقابل املنكر باملعىن الذين قرره ابن الصالح كما سيأيت بيانه

 كان عنده كتاب عن : إمساعيل بن قيس بن سعدعنعبد الرمحن بن شيبة قول ] ١[
ومل يكن عنده كتاب إال عن حيىي بن سعيد  ، فضاع منهأحاديث معروفةأىب حازم فيه 

                                 
  .٢/٤٠٠ علل الحدیث )١(
  .١/٢٠٨ علل الحدیث )٢(
  .٥/٣٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٥٨
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  .)١(األنصاري مث روى عن أىب حازم وغريه مناكري
روى عن شريك حديثني  :الزاهدثابت بن موسى وقول ابن عدي يف ترمجة ] ٢[

مث ... . وأحدمها سرقه مجاعة من الضعفاء،ال بهإإسناد واحد وال يعرف احلديثان منكرين ب
ولثابت غري هذين احلديثني عن شريك وغريه أحاديث يسرية  :قال بعدما ساق احلديثني

  .)٢( غري هذين احلديثني معروفةوكلها ،مقدار مخسة أحاديث
حاديث اليت ذكر�ا عن وهذه األوقول ابن عدي أيضا يف ترمجة أيوب بن مسكني ] ٣[

 ومل أجد يف سائر أحاديثه غري ما ذكرت أيضا شيئا أحاديث معروفةأيوب أيب العالء هي 
ال بأس به ألن أحاديثه ليست باملناكري وهو ممن يكتب حديثه  :بن حنبلامنكرا وهلذا قال 

  .)٣(حدث عن أهل واسط هشيم ويزيد بن هارون وحممد بن يزيد وغريهم
 وتداوله النقاد بصرف النظر عن ،يث الذي اشتهر يف الوسط احلديثي احلد:الثالت

  .صحته أو ضعفه
  :ومن أمثلة ذلك" حديث مشهور  " :وهذا كقوهلم

 معروفهذا حديث ثابت  :عن حديث إعطاء السلب للقاتل الشافعي قول] ١[
  .)٤(عندنا

بن اجلراح ذكرنا عند وكيع  : مسعت أيب يقول:قول عبد اهللا بن أمحد بن حنبل] ٢[
فجعل  ،هذا يروي عنه مخسة أحاديث :فقلت ،أحاديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس

  .)٥(مل يسمعهاأحاديث معروفة  هذه ، مل يسمعها:قال أيب ،يذكر ذلك
 ،وأنا عنده ،مهدي قلت لعبد الرمحن بن : مسعت عليا يقول: حممد بن عثمانقول] ٣[

ذا إف ،كدعين حىت أملي علي :فقال ،أنظر فيههات  :وقد أخرج إيل كتاب مهام فقلت له
أحاديث ال إيل فلم أجد فيه شيئا إ علي مث رمي بالكتاب ىفأمل ،فرغت منها فانظر فيها

  .)٦( أتراين كنت أترك منها شيئا مما تريده:فقال ،ومل أكتب منها شيئا ،ةمعروف
لوال أن أشق "زيد بن خالد اجلهين أيب سلمة عن  قول اإلمام الرتمذي عن حديث] ٤[

 وقد ورد من حديث أيب سلمة عن ،احلديث.. .على أمىت ألمر�م بالسواك عند كل صالة

                                 
  .٢/٢٢٤التاریخ األوسط ) ١(
  .٢/٩٩الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
  .١/٣٥٤ الكامل في ضعفاء الرجال )٣(
  .٤/١٤٢األم ) ٤(
  .)٢/١٦٢/١٨٧٤(العلل ومعرفة الرجال ) ٥(
  .٣٩سؤاالت ابن أبي شیبة ) ٦(
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  .أيب هريرة
 هذا احلديث معروف وحديث أيب سلمة عن أيب هريرة عندي هو صحيح أيضا ألن :

ويف حديث أيب سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس يف حديث أيب  ،من حديث أيب هريرة
  .)١(مها عندي صحيحهريرة وكال

 وال يستلزم ذلك أن يكون ما ،هنا يعين مشهور متداول" معروف ":فقول الرتمذي
  . ولذا صحح كال الوجهني،خيالفه منكرا

 وقد :قال وقد أطلق الشافعي هذا اللفظ على احلديث مع كونه ضعيفا حيث] ٥[
ف وهو أن حديث معروف عندنا وهو غري متصل اإلسناد فيما أعر روى رسول اهللا 

من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليسترت بسرت اهللا فإنه من  ":قال رسول اهللا 
  .)٢("يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهللا عز وجل

ففي النص السابق وصف اإلمام الشافعي احلديث بكونه معروفا مع كونه غري متصل 
  .اإلسناد

طلقوا هذا املصطلح على عدة معاين ومن خالل ما سبق يتبني لنا أن أئمة احلديث أ
 وأضيق هذه املعاين وأكثرها حتديدا هو ،تدور يف فلك األصل الثاين الذي ذكره ابن فارس

 ولعل ذلك ألنه األكثر يف ،املعىن األول الذي قصر احلافظ ابن حجر التعريف عليه
  :رئيسني مها وهذه املعاين الثالثة اليت سبق ذكرها ميكن ردها إىل معنيني ،استعماهلم

  . هو �ذا يقابل املنكر، اخللو من اخلطأ:األول

  ."حديث مشهور" الشهرة فهو كقوهلم :الثاني

                                 
  .٣١-٣٠علل الترمذي الكبیر ) ١(
  .٦/٤٧١ معرفة السنن واآلثار ،٨/٣٢٩السنن الكبرى للبیھقي ) ٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٠
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ا ا:) ح ) اوا ا   
  

 ولذا فإن فهم ،بكثرة) املنكر(يف مقابلة مصطلح ) املعروف(استخدم احملدثون مصطلح 
وطريقة ) املعروف(تخدامه يساعد على فهم مصطلح وطريقة احملدثني يف اس) املنكر(مصطلح 

  .احملدثني يف استخدامه
  في اللغة ) المنكر(

النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خالف املعرفة اليت يسكن  :قال ابن فارس
والباب كله راجع إىل .. .مل يقبله قلبه ومل يعرتف به لسانه : ونكر الشيء وأنكره،إليها القلب

  .)١(هذا
  في االصطالح ) المنكر(

هذا  ":يف وصف احلديث فيقولون) منكر(أكثر احملدثون من استخدام مصطلح 
  . وحنو ذلك من العبارات،"منكر احلديث" ويقولون يف وصف الراوي ،"حديث منكر

 ميكن أن ميثل باكورة لتحديد مفهوم مسلم مااإلمام يف مقدمة صحيح وقد جاء 
حيث قال عند حديثه عن الرواة الذين ال يشتغل بتخريج عند احملدثني ) املنكر(مصطلح 
وعالمة املنكر يف حديث احملدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غريه " :حديثهم

فإذا كان األغلب من  ،من أهل احلفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو مل تكد توافقها
 ومن كالم اإلمام مسلم ،)٢("هلحديثه كذلك كان مهجور احلديث غري مقبوله وال مستعم

  . وسيكون لنا عودة لتحليل كالمه قريبا،يفهم أن عالمة النكارة هي التفرد وخمالفة الثقات
 –عند احملدثني فهو ) املنكر(أما أول من تصدى لصياغة تعريف واضح ملصطلح 

 عنه  نقله،)هـ٣٠١(املتوىف سنة  بكر أمحد بن هارون الربدجيي وأب احلافظ - حسب علمي 
ومل أقف ألحد من املتقدمني على حد املنكر من احلديث  ":احلافظ ابن رجب احلنبلي فقال

 وكان من أعيان احلفاظ املربزين يف العلل ، إال على ما ذكره أبو بكر الربدجيي احلافظ،وتعريفه
 الصحابة أو عن التابعني عن الصحابة ال يعرف نهو الذي حيدث به الرجل ع :أن املنكر

وظاهر كالم  ،)٣(ً" وهو منت احلديث إال من طريق الذي رواه فيكون منكرا،احلديثذلك 
 وهلذا علق ابن رجب ،اإلمام الربدجيي أن املنكر هو الفرد املطلق سواء تفرد به ثقة أو غريه

 وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة وال يعرف املنت من غري ذلك الطريق :قائال

                                 
  .٥/٤٧٦مقاییس اللغة ) ١(
  .١/٧صحیح اإلمام مسلم ) ٢(
  .١/٤٥٠شرح علل الترمذي ) ٣(
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   .)١(فهو منكر
وقد نقل احلافظ ابن الصالح تعريف اإلمام الربدجيي مبعناه مث قال ما حاصله أن 

إطالق احلكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود  وأن ،الربدجيي أطلق ومل يفصل
 قسمان كالشاذ ألنه مبعناهاملنكر  وأن ،يف كالم كثري من أهل احلديث والصواب فيه التفصيل

هو الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة  :الثاين ،نفرد املخالف ملا رواه الثقاتهو امل :األول
  .)٢(واإلتقان ما حيتمل معه تفرده

 وأ�ما يطلقان على حديث ،هكذا صرح ابن الصالح أن الشاذ واملنكر مبعىن واحد
ه وافق وهذا حتقيق جيد ، وعلى حديث املخالف من هو أو ثق منه حينا آخر،املنفرد حينا

يوافق ما سبق نقله قريبا عن اإلمام  وهو ،)٣(عليه من اختصر كتابه أو نظمه ممن أتوا بعده
وعالمة املنكر يف حديث احملدث إذا ما عرضت روايته للحديث على  " :مسلم فإن قوله

يفهم منه أن من عالمات املنكر " رواية غريه من أهل احلفظ والرضى خالفت روايته روايتهم
أن من  "  أو مل تكد توافقها ": وقوله، وهذا هو النوع األول عند ابن الصالح،ظخمالفة احلفا

  . وهذا هو النوع الثاين عند ابن الصالح،عالمات املنكر التفرد برواية احلديث دون احلفاظ
لكن احلافظ ابن حجر ذهب إىل التفريق بينهما فقال تعليقا على كالم ابن 

نعم مها مشرتكان يف كون كل  ،حد النوعني عن اآلخرليس يف عبارته ما يفصل أ :الصالح
منهما على قسمني وإمنا اختالفهما يف مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء ال متابع له وال 

                                 
  .١/٤٥١شرح علل الترمذي ) ١(

 ،وق��د ن��اقش بع��ض المعاص��رین الح��افظ اب��ن رج��ب فیم��ا اس��تظھره م��ن ك��الم البردیج��ي
كغیره من العلماء إنما یحكم بالنك�ارة عل�ى الح�دیث إذا ل�م وذھبوا إلى أن البردیجي 

 واحتج�وا بنق�والت أخ�رى ع�ن اإلم�ام ،یكن المنفرد بھ في درجة م�ن یحتم�ل تف�رده
 فلتنظ�ر ، والمقام ال یسمح لإلطالة بمناقشتھم، وال یسلم لھم ما ذھبوا إلیھ،البردیجي

  :آراؤھم في
شاذ والمنك�ر وزی�ادة الثق�ة موازن�ة ب�ین  ال�،٦٨–١/٤٩الحدیث المنكر عند نقاد الحدیث 

 علوم الحدیث في ض�وء تطبیق�ات المح�دثین النق�اد ،٥٤–٥١المتقدمین والمتأخرین 
  .٢٠٩ – ٢٠٦ نظرات جدیدة في علوم الحدیث ،١٤٦ – ١٤٤

  .١٠٦مقدمة ابن الصالح ) ٢(
  :انظر على سبیل المثال) ٣(

 االقت�راح الب�ن ،١/٢٣٨ل�سیوطي التقریب والتیسیر لإلمام النووي مع تدریب الراوي ل
 اخت�صار عل�وم الح�دیث الب�ن ،٥١، المنھ�ل ال�روي الب�ن جماع�ة ٢٦٩دقی�ق العی�د 

 التقیید واإلیضاح ،١/١٧٩ المقنع البن الملقن ،٥٨كثیر مع شرحھ الباعث الحثیث 
  .٨٧ ألفیة العراقي مع شرحھا لھ مطبوع باسم فتح المغیث ،١٠٥للعراقي 
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 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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شاهد ومل يكن عنده من الضبط ما يشرتط يف حد الصحيح واحلسن فهذا أحد قسمي 
 ،رمبا مساه بعضهم منكراو ،الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد يف شذوذه

وإن بلغ تلك الرتبة يف الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه يف الثقة والضبط فهذا القسم 
وأما إذا انفرد املستور أو املوصوف بسوء احلفظ أو  ،وهو املعتمد يف تسميته ،الثاين من الشاذ

سمي املنكر املضعف يف بعض مشاخيه دون بعض بشيء ال متابع له وال شاهد فهذا أحد ق
وإن خولف يف ذلك فهو القسم الثاين  ،وهو الذي يوجد يف إطالق كثري من أهل احلديث

ن كال منهما قسمان أفبان �ذا فصل املنكر من الشاذ و ،وهو املعتمد على رأي األكثرين
 ،مث نقل احلافظ ما سبق ذكره عن اإلمام مسلم.. .جيمعهما مطلق التفرد أو مع قيد املخالفة

فعلى هذا رواية املرتوك عند مسلم تسمى  ،قلت فالرواة املوصوفون �ذا هم املرتوكون :وقال
  .)١( وهذا هو املختار واهللا أعلم،منكرة

  
وحاصل ما ذكره احلافظ يف التفريق بني الشاذ واملنكر أن الشاذ خيتص بأحاديث 

 وأشار إىل أن ،بول واملنكر خيتص بأحاديث من مل يكن يف مرتبة الق،من هم يف مرتبة القبول
 وبعضهم يطلقها على أحاديث ،بعض احملدثني قد يطلق النكارة على حديث الصدوق

  .املرتوكني
 يف النخبة إىل -  حبسب الراجح عنده –مث إن احلافظ ابن حجر أضاف قيدا آخر 

بأرجح  -  يعين الراوي –فإن خولف  ": وهو املخالفة فقال،)املنكر( و ،)الشاذ(تعريف 
   .)٢("ومع الضعف فالراجح املعروف ومقابلة املنكر ،ومقابلة الشاذ ،احملفوظفالراجح 

 والثالث ": وهو عدم اشرتاط املخالفة بقوله يف شرحها–وأشار إىل رأي آخر يف املنكر 
على رأي من ال يشرتط يف املنكر قيد  -  املنكر -يعين من أسباب الطعن يف الراوي - 

 ، أو ظهر فسقه، أو كثرت غفلته،س، فمن فحش غلطه و اخلام،وكذا الرابع ،ةاملخالف
  .)٣("فحديثه منكر

ونظرا ملا للحافظ من مكانة علمية رفيعة فقد تابعه كثري ممن جاء بعده على هذا التفريق 
 ومضعفا رأي ابن الصالح الذي ،منهم اإلمام السيوطي الذي نظم رأي احلافظ مرجحا له

  :كان السيوطي ينظم كتابه فقال
   يف خنبة قد حققه،خمالفا ***   الذي روى غري الثقه كرنامل

                                 
  .٦٧٥-٢/٦٧٤الح النكت على ابن الص) ١(
   .٩٨ - ٩٧نخبة الفكر مع شرحھا نزھة النظر ) ٢(
   .١٢٣ - ١٢٢نزھة النظر ) ٣(
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  )١(اذ نأىــترادف املنكر والش ***   والذي رأى ،روفــــــــقابله املع
 -  وتابعه عليه كثريون ممن جاءوا بعده - وهذا التفريق الذي اختاره احلافظ ابن حجر 

  .يأيتمل يقم عليه دليل واحد بل هو خمالف لتطبيقات أئمة احلديث كما س
ُولذا تعقب احلافظ ابن حجر تلميذه ابن قطلوبغا يف حاشيته على النزهة فقال  قد :ََ

 )٢(أطلقوا يف غري موضع النكارة على رواية الثقة خمالفا لغريه من ذلك حديث نزع اخلامت
 مع أن راويه مهام بن حيىي وهو ثقة احتج به )٣("هذا حديث منكر ":حيث قال أبو داود

 ،)٥( ويف عبارة النسائي ما يفيد يف هذا احلديث بعينه أنه يقابل احملفوظ،)٤(أهل الصحيح
وإمنا هي  [،ليسا بنوعني حقيقني حتتهما أفراد خمصوصة عندهم) املعروف(و ) احملفوظ(وكأن 

                                 
  .٢٣ألفیة اإلمام السیوطي ) ١(
 إذا دخ��ل الخ��الء وض��ع ك��ان النب��ي  " :یق��صد ح��دیث أن��س رض��ي هللا عن��ھ ق��ال) ٢(

  ب�اب الخ�اتم یك�ون فی�ھ ذك�ر هللا،كت�اب الطھ�ارة الذي أخرجھ أبو داود ف�ي "خاتمھ 
  .)١/٥/١٩(تعالى یدخل بھ الخالء 

 ع�ن اب�ن ، وإنم�ا یع�رف، ھ�ذا ح�دیث منك�ر: قال أبو داود بعدما أخرج ھذا الح�دیث)٣(
 اتخ�ذ خاتم�ا م�ن أن النب�ي  " ، عن أن�س، عن الزھري، عن زیاد بن سعد،جریج
  . ولم یروه إال ھمام،والوھم فیھ من ھمام"  ثم ألقاه ،ورق

 :٢/٦٧٧ النك�ت عل�ى اب�ن ال�صالح ف�أغرب حی�ث ق�ال أجاب الحافظ عن ذل�ك ف�ي) ٤(
 ،وق��د ن��وزع أب��و داود ف��ي حكم��ھ علی��ھ بالنك��ارة م��ع أن رجال��ھ م��ن رج��ال ال��صحیح

والجواب أن أب�ا داود حك�م علی�ھ بكون�ھ منك�را ألن ھمام�ا تف�رد ب�ھ ع�ن اب�ن ج�ریج 
وھما وإن كانا من رجال الصحیح فإن الشیخین لم یخرجا من روایة ھمام ع�ن اب�ن 

ج شیئا ألن أخذه عنھ كان لما كان ابن جریج بالبصرة وال�ذین س�معوا م�ن اب�ن جری
 والخلل في ھذا الح�دیث م�ن جھ�ة أن اب�ن ،جریج بالبصرة في حدیثھم خلل من قبلھ

 ووھم ھمام في لفظھ ،جریج دلسھ عن الزھري بإسقاط الواسطة وھو زیاد بن سعد
 وحك�م الن�سائي ، بكونھ منكراعلى ما جزم بھ أبو داود وغیره ھذا وجھ حكمھ علیھ

علی��ھ بكون��ھ غی��ر محف��وظ أص��وب فإن��ھ ش��اذ ف��ي الحقیق��ة إذ المنف��رد ب��ھ م��ن ش��رط 
  .الصحیح لكنھ بالمخالفة صار حدیثھ شاذا

 إذ كی�ف یح�اكم أئم�ة النق�د إل�ى عل�وم – رحمھ هللا تعالى –وھذا عجیب جدا من الحافظ 
 ،! لم یقل بھا أحد من قبلھ ؟ بل إلى تشقیقات اصطالحیة،االصطالح الحادثة بعدھم

أضف إلى ذلك أن كالمھ األخیر ینقض كالمھ األول حیث دافع عن تعبیر أبي داود 
  .ثم صوب أنھ شاذ" منكر"

 ب��اب ن��زع ،حی��ث ق��ال بع��دما أخ��رج ھ��ذا الح��دیث ف��ي ال��سنن الكب��رى كت��اب الزین��ة) ٥(
  . وھذا الحدیث غیر محفوظ:)٥/٤٥٦/٩٥٤٢(الخاتم عند دخول الخالء 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٤
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  .)٢( فجعلها املصنف أنواعا فلم يوافق ما وقع عندهم،)١(]ألفاظ تستعمل يف التضعيف
 ال خيفاك أن األصل يف األقسام :الم ابن قطلوبغا بقولهوقد حاول اللقاين أن يدفع ك

  .)٣( فالعدول عنه لغري ضرورة مما ال يلتفت إليه، وقد أمكن،أ�ا حقيقية متباينة
 ومماحكة عقلية ال تثبت أمام استخدام األئمة هلذه املصطلحات ، هذه حيدة:قلت

  ."فكر يف مصطلح أهل األثرخنبة ال" وقد مسى احلافظ كتابه ،فهو الفيصل يف هذه املسألة
 وبىن اصطالحه على ،تتبع منقوال�موأجاب عن ذلك مال علي القاري بأن احلافظ 

  .)٤( فيكون مذهبه التحقيق،أكثر استعماال�م
 قريب إىل الصواب كما يتضح مما - )املعروف( فيما يتعلق مبصطلح – هذا :قلت

 ألن القضية هنا متعلقة باالصطالح فيه نظر" فيكون مذهبه التحقيق ": إال أن قوله،سبق
أما فيما يتعلق مبصطلح املنكر  ،وطريقة استخدام األئمة هلذا اللفظ ال برتجيح رأي على رأي
 وقد وصفوا به أحاديث ،)املنكر(فال ميكن قبوله ألن أكثر ما يستخدمه النقاد هو مصطلح  

 وال تكاد جتد أحدا ،تفرد سواء خالف الراوي أو ،الثقات كما وصفوا به أحاديث الضعفاء
 ومن يطالع كتب ،من النقاد قبل احلاكم النيسابوري يصف احلديث بأنه شاذ إال نادرا جدا

 ،)الشاذ( ال جيد أئمة النقد يستخدمون مصطلح – وغالب ما فيها أخطاء الثقات –العلل 
  .وإمنا يكثرون من استخدام املنكر

هو ما  : ملا عرف املنكر قال– النقاد  وحسبك به خبريا بتطبيقات–واإلمام الذهيب 
  .)٥( وقد يعد مفرد الصدوق منكرا،انفرد الراوي الضعيف به

 إنه مل يذكر القسم : وال يقال، ومل يلتفت إىل اشرتاط املخالفة،فعرف املنكر بالتفرد
 ويف تعبري ابن ،األول عند ابن الصالح وهو املخالفة ألن املخالفة نوع من أنواع التفرد

                                 
 والیواقی��ت ،٢/٨٥٤ وف��ي ق��ضاء ال��وطر ،ك��ذا وق��ع ف��ي مطبوع��ة الق��ول المبتك��ر) ١(

 ،)المعروف( ألن ، وقد یظن أن ھذا ھذا سبق قلم من ابن قطلوبغا،٢/٤٣٢والدرر 
 و ،)ال�شاذ( وإنما یستخدم ف�ي الت�ضعیف ،ال یستخدمان في التضعیف) المحفوظ(و 
خدمان ف��ي ت��ضعیف الروای��ة ی��ست) المحف��وظ( و ،)المع��روف( إن : فیق��ال،)المنك��ر(

ص ١٣٣ وق��د نق��ل ھ��ذه العب��ارة اب��ن الحنبل��ي ب��المعنى ف��ي الف��رع األثی��ث ،المخالف��ة
 ،]وكأنھما وال�شاذ والمنك�ر ألف�اظ ت�ستعمل ف�ي مق�ام الت�ضعیف[ فجاءت ھكذا ١٣٣

  .وھذا واضح ال إشكال فیھ
   .٦٩القول المبتكر على شرح نخبة الفكر ) ٢(
   .٢/٨٥٥قضاء الوطر ) ٣(
  .٣٤٢ شرح شرح نخبة الفكر )٤(
  .٤٢ الموقظة في علم مصطلح الحدیث )٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .ما يؤكد ذلك". املنفرد املخالف ملا رواه الثقات "ح السابق الصال
 دراسة –احلديث املنكر " عبد السالم أبو مسحة يف حبثه املعنون / وقد خلص الدكتور 

إىل أن أبا حامت وأبا زرعة يطلقان " نظرية تطبيقية يف كتاب علل احلديث البن أيب حامت 
 وهذا مطابق متام املطابقة ، والثقة على حد سواء،يف واملخالفة من الضع،النكارة على التفرد

  .)١(ملا قرره ابن الصالح
اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني "نور الدين عرت يف كتابه / وانتهى الدكتور 

احلديث املنكر وداللته عند " حممد بن تركي الرتكي يف حبثه املعنون /  والدكتور ،"الصحيحني
على احلديث الذي يتفرد به ) املنكر( إىل أن اإلمام الرتمذي يطلق "اإلمام الرتمذي 

  .)٢( واملرتوك بصرف النظر عن املخالفة،الضعيف
واحلافظ ابن حجر نفسه صرح بأن أئمة احلديث يطلقون النكارة على التفرد ممن ال 

 على جمرد  أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغري واحد من النقاد لفظ املنكر ":حيتمل تفرده فقال
لكن حيث ال يكون املتفرد يف وزن من حيكم حلديثه بالصحة بغري عاضد يعضده  ،التفرد

")٣(.   
وعلى ضوء ماسبق فإن ما قرره ابن الصالح هو الصحيح املطابق الستعماالت أئمة 

 وإمنا ذكر ، ولكن ما ذكره ابن الصالح ليس تعريفا حمددا للحديث املنكر،النقد احلديثي
 وقد اجتهد بعض املعاصرين يف صياغة تعريف ،عرف �ما كون احلديث منكراعالمتني ي

محزة /  قول الدكتور - حبسب علمي -  وأول هذه احملاوالت ،واضح وحمدد للحديث املنكر
 سواء أكان ،ًاملنكر هو احلديث الذي مل يكن معروفا عن مصدره الذي أضيف إليه :املليباري

ًيه ثقة أم صدوقا أم ضعيفاورا  يعين ذلك أن . سواء أتفرد به الراوي مع املخالفة أم ال،ً
  .)٤(احلديث فيه خطأ

وهذا تعريف مبهم ال يفصل املنكر عن غريه من أنواع الضعيف بل هو أصدق على 
   . وحنومها منه على املنكر، واملعلق،املنقطع

 بصرف.. . املنكر هو احلديث الذي ترجح خطؤه:طارق بن عوض اهللا/ وقال الشيخ 

                                 
 دراس�ة نظری�ة تطبیقی�ة ف�ي كت�اب عل�ل الح�دیث الب�ن أب�ي ح�اتم –الحدیث المنك�ر ) ١(

٢٨٠ – ٢٦١.  
اإلم�ام الترم�ذي والموازن�ة ب�ین  ،٦٧الحدیث المنكر وداللت�ھ عن�د اإلم�ام الترم�ذي ) ٢(

  .٢١٢جامعھ وبین الصحیحین 
  .٢/٦٧٤ت على كتاب ابن الصالح النك) ٣(
  .١٤١ علوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین النقاد )٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   .)١(النظر عن حال راويه من الثقة أو الضعف
حامت العوين بأنه ليس كل خطأ يكون منكرا فكثري من / وانتقد هذا التعريف الدكتور 

 ،األحاديث املردودة ال يصفها النقاد بكو�ا منكرة بل يكتفون بوصفها بأ�ا خطأ أو وهم
 هو ما يستفحشه الناقد من املنكر ":وعرفه بتعريف آخر خال عن االنتقاد يف رأيه فقال

ليدخل ما " خمالفة الصواب ": وذكر أنه قال، فقيد اخلطأ بكونه فاحشا،"خمالفة الصواب
  .)٢(كانت املخالفة فيه عمدا

عبد الرمحن بن نويفع السلمي يف دراسته اليت / وقد رجح هذا التعريف الدكتور 
 النكارة :اده إيضاحا فقالخصصها للحديث املنكر عند نقاد احلديث وصاغ تعريفا آخر ز

  .)٣( ويدركه بقرائن أمهها التفرد أو املخالفة،خلل يف الرواية يستفحشه الناقد
 وأكثر وضوحا من غريه إال أنه ال يسلم من ،وهذا التعريف وإن كان أقرب إىل الصواب

ية  فاملوضوع مثال خلل يف الروا، واملعلل، واملدلس،النقد أيضا ألنه يتسع ليشمل املوضوع
 ولذا فإن هذا التعريف ال يفصل املوضوع من ،يستفحشه الناقد ويدركه بقرائن منها التفرد

 وتبقى طريقة احلافظ ابن الصالح أدق حيث وضع عالمتني للمنكر ال خيرج عنهما ،املنكر
 وكالم ابن الصالح ، ولو صاغ تعريفا ملا سلم من النقد فيما أرى،حديث وصفه النقاد بذلك

  .ا لكالم اإلمام مسلم كما سبق، وال يستبعد أن يكون قد أخذه عنهمطابق متام
وال ) املنكر(والذي أراه أن هذه التعريفات اليت صاغها بعض املعاصرين تقرب معىن 

 ومن املستبعد أن يتمكن الباحث من وضع تعريف جامع مانع ،حتده على طريقة املناطقة
 ،ملصطلحات من واقع املعىن اللغوي للكلمة امة النقد استخدموا هذههلذا املصطلح ألن أئ

 وقد يعربون عن احلديث الواحد بألفاظ خمتلفة مع تقار�ا ،وقبل استقرار معانيها االصطالحية
 : ويقول الثالث،)باطل( ويقول اآلخر ،)منكر (:يف الداللة على املراد فيقول أحدهم

لذا فإنه من اخلطأ البني  و، ورمبا صدر ذلك عن ناقد واحد يف أوقات خمتلفة،)موضوع(
 بل ،حماكمة كالم النقاد إىل ما قرره أئمة احلديث املتأخرين الذين دونوا علوم االصطالح

 وتعريفات املتأخرين إىل طريقة أئمة احملدثني يف ،العكس هو الصواب وهو أن حتاكم تقريرات
  .استخدام املصطلحات احلديثية

 

                                 
  .٢٣ مقدمة تحقیق المنتخب من العلل للخالل )١(
  .١١٧ شرح الموقظة )٢(
  .١/٩٦ الحدیث المنكر عند نقاد الحدیث )٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

اا ا  
ا اا ر   )وف ا (  

 واإلمام أبو حامت ،استخدم هذا املصطلح ثالثة من أئمة احلديث هم اإلمام البخاري
  : واحلافظ أبو العباس بن عقدة وهاك البيان،الرازي

  
  )هـ٢٥٦ت ( اإلمام أبو عبد اهللا البخاري :أوال

 هذا املصطلح  وقد استخدم،أول من وجدته استخدم هذا املصطلح هو اإلمام البخاري
  :وما يف معناه سبع عشرة مرة يف كتابه التاريخ الكبري جاءت على النحو التايل

  : على أحد عشر راويا هم"معروف احلديث"أطلق هذا اللفظ بعينه ] ١[
  براهيم بن ديناربن إحممد  )١
  حممد بن الزبرقان أبو مهام االهوازي )٢
  الشيباينبن املغرية حممد بن عقبة  )٣
  ضرميحممد بن خملد احل )٤
  سحاقإأبو بن إسحاق براهيم إ )٥
  براهيم السمرقندىإسحاق بن إ )٦
  روح بن الفضل البصري )٧
  اهللا بن عبد اهللا بن عون عبيد )٨
   الكويفالفضل بن مهلهل )٩

  الوليد بن عتبة الدمشقي )١٠
  رقم الكنديأيونس بن  )١١

  : على ثالثة رواة هم"حديثه معروف"أطلق عبارة ] ٢[
  حممد بن شرحبيل بن جعشم اليماين )١
  عفراعيل بن سعيد أبو إسحاق األإمس )٢
  احلكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصري )٣

  : على ثالثة رواة هم"أحاديثه معروفة"أطلق عبارة ] ٣[
   اهلرويعبد اهللا بن سنان )١
   الزبرييعبد اهللا بن نافع )٢
   املروزيعبدة بن سليمان )٣

  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

كلها " فةأحاديثه معرو "،"حديثه معروف "،"معروف احلديث"وهذه األلفاظ الثالثة 
معروف  ": أو قوله،"حديثه معروف ": وال حيسنب أحد أن قوله،مبعىن واحد كما هو ظاهر

تفيد أن للراوي حديثا واحدا ألنه أطلق هاتني العبارتني على رواة هلم عدة أحاديث " احلديث
 دراسة وافية هلؤالء الرواة -  إن شاء اهللا تعاىل – وسوف تأيت ،بعضها خمرج يف الصحيحني

  .حاديثهم يف الفصل الثاين من هذا البحثوأ
  :تنبيهان
إسحاق بن حيىي بن  جاء يف �ذيب احلافظ ابن حجر أن البخاري قال يف :األول

  .)١(ال أن إسحاق مل يلق عبادةإ أحاديثه معروفة :الوليد بن عبادة بن الصامت
 ،له العبارةفلم تستقم  واختصر الكالم ،وقد نقل احلافظ ابن حجر هذا الكالم باملعىن

قال  : عن احلاكم النيسابوري قالإكمال �ذيب الكمالوأصل هذا الكالم نقله مغلطاي يف 
سألت البخاري :  قرأت خبط أيب عمرو املستملي:"املستدرك "ّاحلاكم أبو عبدالله يف كتاب 

عن أحاديث عبدالرمحن بن املبارك بن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق 
 إال أن إسحاق مل يلق ،هي أحاديث معروفة: ن الوليد عن عبادة نسخة كبرية فقالبن حيي ب

  .)٢(عبادة
 هي أحاديث معروفة ليس وصفا لكل أحاديث إسحاق بن حيىي كما :فقول البخاري

عبدالرمحن بن املبارك بن  وإمنا هو حكم على نسخة يرويها ،يفهم من تلخيص ابن حجر
 أما ،بة عن إسحاق بن حيي بن الوليد عن عبادةفضيل بن سليمان عن موسى بن عق

 وقد نص ابن عدي على أن أحاديثه غري ،أحاديثه األخرى فقد يكون هلا حكم آخر
  .)٣(حمفوظة

 :تعجيل املنفعةمن  سليمان بن عمرو بن عبد اهللا النخعي الكويف  جاء يف ترمجة:الثاني
ا قال البخاري فيه نقال عن  إمن، وهذا خطأ صرف)٤(")معروف احلديث  ":قال البخاري(

 وقد جاءت العبارة على الصواب يف التاريخ ، "معروف بالكذب ": وإسحاق،قتيبة
  .)٥(الكبري

                                 
  .١/٢٢٤تھذیب التھذیب ) ١(
  . المستدرك فلم أجده وقد بحثت عنھ في،٢/١٢٠ إكمال تھذیب الكمال )٢(
  .١/٣٣٩ الكامل )٣(
 وذك��ر المحق��ق ف��ي الھ��امش أن العب��ارة وردت ھك��ذا ف��ي ،١/٦١٦تعجی��ل المنفع��ة ) ٤(

  .جمیع النسخ
  .٤/٢٨التاریخ الكبیر ) ٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٦٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  
  )هـ٢٧٥ت ( اإلمام أبو حاتم الرازي :ثانيا

 واستخدمه يف ،أخذ هذا املصطلح اإلمام أبو حامت الرازي عن قرينه اإلمام البخاري
  :األلفاظ اليت قاهلا اإلمام البخاري فيهمابنفس اجلرح والتعديل ترمجتني من 

  .)١( هو معروف احلديث:نقل ابنه عنه أنه قال فيهإبراهيم أبو إسحاق ] ١ [
 حديثه :نقل ابنه عنه أنه قال فيهع فرإمساعيل بن سعيد أبو إسحاق األ] ٢ [
  .)٢(معروف

مام البخاري وال شك أن اإلمام أبا حامت الرازي قد أفاد من كتاب التاريخ الكبري لإل
اجلرح "بن أيب حامت كتاب  كنت بالري وهم يقرؤون على عبدالرمحن :قال أبو أمحد احلاكم

" تاريخ البخاري" أراكم تقرؤون كتاب ، هذه ضحكة:فقلت البن عبدويه الوراق" والتعديل
 يا أبا أمحد اعلم أن : فقال، وقد نسبتموه إىل أيب زرعة وأيب حامت،على شيخكم على الوجه

 هذا علم ال يستغىن عنه، وال حيسن :قاال" تاريخ البخاري" وأبا حامت ملا محل إليهما ،با زرعةأ
  .)٣( فأقعدا عبد الرمحن، فسأهلما عن رجل بعد رجل، وزادا فيه ونقصا،بنا أن نذكره عن غرينا

وليست هذه العبارة النقدية هي الوحيدة اليت أخذها اإلمام أبو حامت الرازي من اإلمام 
  ."مستقيم احلديث"لبخاري بل وجدته اقتبس عبارة أخرى وأكثر منها وهي عبارة ا

حيث استخدم اإلمام البخاري هذه العبارة يف التاريخ الكبري مرتني تابعه اإلمام أبو 
  :رة منهماحامت الرازي يف م

هو  : وقد قال فيه أبو حامت،)٤( يف ترمجة زفر بن يزيد بن عبد الرمحن بن أردك:األوىل
  .)٥(مستقيم احلديث

  .)٦( يف ترمجة أيب عثمان عبد اهللا بن خالد البجلي:الثانية
وأثناء عملي يف هذا البحث وجدت أثر اإلمام البخاري ظاهرا يف كتاب اجلرح والتعديل 
فإضافة إىل ما سبق وقفت على عدة مواضع تظهر نقل عبد الرمحن بن أيب حامت عن 

  :الرازي لكالمه منها وترديد اإلمام أيب حامت ،البخاري

                                 
  .٢/١٥١الجرح والتعدیل ) ١(
  .٢/١٧٣الجرح والتعدیل ) ٢(
  .٣/٩٧٨ تذكرة الحفاظ ،١٦/٣٧٣سیر أعالم النیالء ) ٣(
  .٣/٤٣١ریخ الكبیر التا) ٤(
  .٣/٦٠٨الجرح والتعدیل ) ٥(
  .٥/٧٨التاریخ الكبیر ) ٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  من الكتابني النعمان البصري احلكم بن عبد اهللا أيبما جاء يف ترمجة ] ١[
 ،مسع شعبة ،كان حيفظ  النعمان البصريواحلكم بن عبد اهللا أب ":ففي التاريخ الكبري

احلكم بن عبد اهللا أبو نعمان " ويف اجلرح والتعديل من ترمجة الراوي ذاته  )١("حديثه معروف
 روى عن شعبة روى عنه أبو موسى حممد بن املثىن مسعت أيب يقول ذلك كان حيفظصري الب

   .)٢("جمهول :سألت أيب عنه فقال
 أو قلده فيه ،دون عزو" كان حيفظ ":ففي هذه الرتمجة نقل ابن أيب حامت قول البخاري

 " :٢/٣٩٦وقد عزا احلافظ ابن حجر هذا القول إىل أيب حامت فقال يف �ذيب التهذيب 
 وهذه عبارة قلقة مل يقلها ابن أيب ، "وهو جمهول ،بن أيب حامت عن أبيه كان حيفظاوقال 

من كالم " كان حيفظ  " : والذي ظهر يل أن قوله،!حامت إذ كيف يكون احلافظ جمهوال ؟
 ،مل نص كالم ابن أيب حامت السابق وهذا ظاهر ملن تأ، وليس من كالم والده،ابن أيب حامت
 قد عزا هذا القول إىل ابن أيب ٢/٥٣٠إلمام الباجي يف كتابه التعديل والتجريح مث وجدت ا

  .حامت كما فهمته فاحلمد هللا
  ما جاء يف ترمجة عبد اهللا بن نافع الزبريي من الكتابني ] ٢[

مسع عبد اهللا بن نافع من ولد الزبري بن العوام القرشي املديين  " :ففي التاريخ الكبري
  .)٣("أحاديثه معروفة ،يته أبو بكركن ،مالك بن أنس

بن نافع بن ثابت بن عبد اهللا بن اوهو  ،عبد اهللا بن نافع الزبريي ":ويف اجلرح والتعديل
مسعت أىب  ،وكنيته أبو بكر مسع من مالك أحاديث معروفة ،الزبري بن العوام القرشي املديين

  .)٤("يقول ذلك
اري مع اختالف يف السياق مث نقل عن ففي هذه الرتمجة نقل ابن أيب حامت كالم البخ

  .أبيه أنه قال ذلك
 وبني ،" أحاديثه معروفة...مسع مالك بن أنس" :والفرق بني ما جاء يف التاريخ الكبري

أن األول وصف ألحاديث " مسع من مالك أحاديث معروفة" :ما جاء يف اجلرح والتعديل
  .الراوي كلها أما الثاين فهو وصف حلديثه عن مالك خاصة

  

                                 
  .٢/٣٤٢التاریخ الكبیر ) ١(
  .٣/١٢٢الجرح والتعدیل ) ٢(
  .٥/٢١٣التاریخ الكبیر ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  )١()هـ٣٣٢ت ( الحافظ أبو العباس بن عقدة :ثالثا
 العباس أمحد بن حممد بن سعيد الكويف وأبوقد استخدم هذا املصطلح بعدمها احلافظ 

 ،روى ذلك عنه اخلطيب البغدادي يف مخسة مواضع من تاريخ بغداد املعروف بابن عقدة
  .وسادس يف املتفق واملفرتق

معروف "ا اخلطيب استخدام ابن عقدة هلذا املصطلح وهذه هي الرتاجم اليت أورد فيه
  :مع تلخيص ما جاء فيها" احلديث
 وإمساعيل بن ، وهشيم بن بشري، مسع جرير بن حازمحممد بن هارون البغدادي] ١[

  .)٢( حدث عنه إبراهيم بن إسحاق الصواف، وهذه الطبقة،علية
 وثقه ،)هـ٢٩٠(ة  املتوىف سنمحد بن احلسني بن مدرك أبو جعفر القصرىأ] ٢[

  .)٣(اخلطيب
حممد ن وعبد العزيز ب ،مسع مالك بن أنس ،محد بن حامت بن يزيد الطويلأ] ٣[

 وثقه ابن معني ،وعبد اهللا بن امحد بن حنبل ،الدراوردي روى عنه عباس بن حممد الدوري
  .)٤(وأمحد والدارقطين

 وثقه ،)هـ٢٩١( أبو العباس الكندي املتوىف سنة محد بن على بن إمساعيلأ] ٤[
  .)٥(اخلطيب
  .)٦()هـ٢٥٣( املتوىف سنة أمحد بن حيىي بن عطاء أبو عبد اهللا اجلالب] ٥[
روى عنه  ،مسع حممد بن جحادة ومساك بن حرب حممد بن املنهال الطائي الكويف] ٦[

                                 
 ح�افظ الع�صر والمح�دث : ما ملخ�صھ٨٤٢-٣/٨٣٩قال الذھبي في تذكرة الحفاظ ) ١(

 ك��ان أب��وه ،د ب��ن محم��د ب��ن س��عید الك��وفي م��ولى بن��ي ھاش��مالبح��ر أب��و العب��اس أحم��
 والح�ق ، وكتب العالي والنازل،نحویا صالحا یلقب بعقدة حدث عن أمم ال یحصون

 وص�نف وجم�ع وأل�ف ، وكان الیھ المنتھى في قوة الحف�ظ وكث�رة الح�دیث،والباطل
 ول�و ،ی�ھ ولھذا كان یأخ�ذ ع�ن ال�ذین یرحل�ون إل،في األبواب والتراجم ورحلتھ قلیلة

 ول��ضرب بإمامت��ھ المث��ل لكن��ھ جم��ع ،ص��ان نف��سھ وج��ود ل��ضربت الی��ھ أكب��اد اإلب��ل
 وھو غیر غال ، ومقت لتشیعھ، والخرز بالدر الثمین، وخلط الغث بالسمین،فاوعى

 ول��د ف��ي س��نة ت��سع ، ح��دث عن��ھ الجع��ابي والطبران��ي واب��ن ع��دي وال��دارقطني،فی��ھ
  .تین وثالثین وثالث مائة ومات في ذي القعدة سنة اثن،وأربعین ومائتین

  .٣/٣٤٧ تاریخ بغداد )٢(
  .٤/٩٦ تاریخ بغداد )٣(
  .٤/١١٣ تاریخ بغداد )٤(
  .٤/٣٠٧ تاریخ بغداد )٥(
  .٥/٢٠١ تاریخ بغداد )٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .)١(الفضل بن موفق
ثر  وهو أك، هذا املصطلحابتكرويف ضوء ما سبق يظهر أن اإلمام البخاري هو الذي 

 وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن ، وعنه أخذ من جاء بعده،احملدثني استخداما له
   وقبول حديثه ؟، وهل يكفي يف تعديل الراوي،املعىن الذي قصده البخاري �ذا املصطلح

                                 
  .٣/٢٥٠المتفق والمفترق ) ١(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

ا ا:  )وف ا (ريا ا   
  

معروف  ":ان معىن قول البخاريمل أجد أحدا من القدامى أو املعاصرين تعرض لبي
لعل اإلمام البخاري رمحه اهللا إمنا  : حيث قالعبدالرمحن الفقيهإال ما ذكره الشيخ " احلديث

 فمثل هذا الراوي ينقى ،يقصد أن أحاديثه ميكن متييزها فيعرف منها الصحيح والضعيف
  .)١(الصحيح من حديثه ويطرح الضعيف

 ومل يقدم دليال على ما ذكر إال أنه نقل عن ،هكذا ذكر الشيخ هذا الرأي احتماال
 وال ،صحيح حديثه من سقيمهالبخاري بعض ما اشتهر عنه من أنه ال يروي إال عمن يعرف 

 وهو أمر ظاهر ال ،"معروف احلديث  " : وبني قول البخاري،أرى عالقة بني هذا الكالم
  .حيتاج إىل إطالة

ميكن الكشف عنه من " معروف احلديث" :والذي أراه أن تفسري قول اإلمام البخاري
  : أمورخالل أربعة
  .اليت سبق بيا�ا) املنكر(و ) املعروف( طريقة احملدثني يف استخدام مصطلحي :أولهما
 وما يتعلق به من ألفاظ أخرى ، طريقة البخاري يف استخدام هذا املصطلح:ثانيهما

لفاظ  وما يضم إليه من األ،"ليس مبعروف احلديث ":سواء كانت مبعناه أو بعكسه كقوله
  .األخرى اليت تكشف عن معناه

 وكالمه اآلخر يف هؤالء الرواة إن ،"معروف احلديث" املقارنة بني قول البخاري :ثالثها
   . وكذلك النظر يف تطبيقاته العملية املتعلقة �ؤالء الرواة،وجد

  .ء الرواةاملقارنة بني كالم البخاري وكالم غريه من النقاد يف هؤال :رابعها
بصورة ال " معروف احلديث ":وبتتبع هذه األمور األربعة تكشف يل معىن قول البخاري

يف اصطالح احملدثني ) املعروف( وبيان ذلك أنه قد سبق عند حديثنا عن معىن ،لبس فيها
  :أ�م يطلقونه على ثالثة معاين

  . الوجه الراجح من أوجه اخلالف حىت وإن كان ضعيفا:األول
 الروايات اليت مل يظهر فيها خلل من جهة هذا الراوي بصرف النظر عن وجود :الثاني

  . فيهااختالف
 وتداوله النقاد بصرف النظر عن ، احلديث الذي اشتهر يف الوسط احلديثي:الثالث

                                 
  .موقع ملتقى أھل الحدیث على الشبكة العنكبوتیة على ھذا الرابط) ١(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٣٤٧٣٩  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .صحته أو ضعفه
) املنكر( وهو �ذا املعىن يقابل ،وجيمع األول والثاين معىن اخللو من اخلطأ أو اخللل

  : وعلى ذلك فاملتحصل من هذه املعاين الثالثة معنيان مها،ىن الذي مت حتريره سابقاباملع
  .اخللو من النكارة] ١[
  .الشهرة يف الوسط احلديثي] ٢[

هل يعين أن أحاديث هذا " معروف احلديث"فأي هذين املعنيني قصد البخاري بقوله 
 أحاديثه مشتهرة يف الوسط  أم يعين أن، و خالية من األخطاء الفاحشة،الراوي مستقيمة

   وعدمه ؟،احلديثي يتداوهلا النقاد بصرف النظر عن نكار�ا
  : وذلك ملا يلي،والذي ظهر يل بعد البحث والتتبع أنه يعين املعىن األول

 ،"مشهور احلديث" أن املعىن الثاين استخدم له البخاري مصطلحا آخر هو :أوال
 : وعمرو بن صاحل الكويف، وأسد بن موسى،وحنوها كقوله يف إسحاق بن عيسى الطباع

 وعبيد بن ، وحسني بن زياد املروزي، وقوله يف حممد بن حرب املكي،)١(مشهور احلديث
 وحممد بن يسار ، وقوله يف حممد بن فضيل بن عياض،)٢( أحاديثه مشهورة:عمرو البصري

 األول هو مقصود  وإذا كان األمر كذلك تعني أن يكون املعىن،)٣( حديثه مشهور:اخلراساين
  .اإلمام البخاري

 ، أن املعىن األول هو األكثر انتشارا يف كالم النقاد خالفا للثاين كما سبق بيانه:ثانيا
  .ومحله على املعىن األكثر استخداما أوىل

 أن أئمة النقد احلديثي يستخدمون املعروف يف مقابلة املنكر غالبا ومن ذلك قول :ثالثا
 كان عنده كتاب عن أىب حازم فيه : إمساعيل بن قيس بن سعدعنعبد الرمحن بن شيبة 

ومل يكن عنده كتاب إال عن حيىي بن سعيد األنصاري مث روى  ، فضاع منهأحاديث معروفة
  .)٤( مناكريعن أىب حازم وغريه

وهذه األحاديث اليت ذكر�ا عن أيوب أيب  :وقول ابن عدي يف ترمجة أيوب بن مسكني
  .)٥(شيئا منكرا ومل أجد يف سائر أحاديثه غري ما ذكرت أيضا عروفةأحاديث مالعالء هي 
منكر "بإزاء " حديثه ليس باملعروف" أن اإلمام البخاري نفسه استخدم عبارة :رابعا

                                 
  .٦/٣٤٤ ،٢/٤٩ ،١/٣٩٩التاریخ الكبیر ) ١(
  .١/٢٦٨ ،١/٢٠٨التاریخ الكبیر ) ٢(
  .٥/٤٥٤ ،٢/٣٩١ ،١/٦٩التاریخ الكبیر ) ٣(
  .٢/٢٢٤التاریخ األوسط ) ٤(
  .١/٣٥٤ الكامل في ضعفاء الرجال )٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

أيوب بن واقد أبو احلسن الكويف  ":الضعفاء الصغري و،حيث قال يف التاريخ الكبري" احلديث
منكر  ،روى عنه حممد بن عقبة السدوسي ،وفحديثه ليس باملعر ،مسع عثمان بن حكيم

  حديثه ليس باملعروف" وقد نقل العقيلي كالم البخاري فضم العبارتني هكذا ،)١("احلديث
  .)٢( "منكر احلديث

 فيكون ،"حديثه ليس باملعروف ":كالتفسري لقوله" منكر احلديث ":وهكذا جاء قوله
   .يثيعين أنه ليس مبنكر احلد" معروف احلديث ":قوله

 ،)٣("ليس مبعروف احلديث ": أن اإلمام البخاري قال يف ترمجة شبل بن عباد:خامسا
وعند مقارنة كالمه بكالم غريه من النقاد يف هذا الراوي جند أ�ا تساوي منكر احلديث 

ال يتابع على  ": وقال العقيلي عنها،)٤("غري حمفوظة ":حيث قال ابن عدي عن أحاديثه
  .)٦(" منكر احلديث ليس باملعروف  ": أبو حامت وقال،)٥("شيء منها

منكر احلديث  " :عمران بن أنس املكيومن هذا الباب أن اإلمام البخاري قال عن 
  .)٨("حديثه ليس باملعروف  ": وقال عنه ابن منده،)٧("

أحاديثه  ": نقل القاضي عياض أن البخاري قال يف عبد اهللا بن نافع الزبريي:سادسا
 ،وهذا النقل إن ثبت عن البخاري بتمامه قوي يف الداللة على ما ذكرته" مةمعروفة مستقي

  ."أحاديثه معروفة  " :تفسري لقوله" مستقيمة ":والذي أفهمه منه أن قوله
أحاديثه  " :لكن الذي وجدته من كالم البخاري يف هذا الراوي قوله يف التاريخ الكبري

 وإن كان ،كلمة من تفسري القاضي عياضفلعل هذه ال" مستقيمة ":دون قوله" معروفة 
  .األمر كذلك فهو فهم إمام حيتج بفهمه وتفسريه يف مثل هذا املوضع

 واملنكر فيها نادر مع أن النكارة ، الغالب علي أحاديث هؤالء الرواة االستقامة:سابعا
 فمن هؤالء الرواة السبعة عشر مل أجد إال ثالثة فقط ،عند التحقيق ليست من جهتهم

 وبعد دراسة هذه األحاديث املستنكرة كانت ،تنكر هلم أئمة النقد بعض األحاديثاس

                                 
" بدل " سمع منھ " وعبارة التاریخ،١/٤٢٦ التاریخ الكبیر ،١٩الضعفاء الصغیر ) ١(

  ."روى عنھ 
  .١/١١٥كتاب الضعفاء ) ٢(
  .٢/١٤٦ التاریخ األوسط ،٢/٢٧١ التاریخ الكبیر ،٢٨الضعفاء الصغیر ) ٣(
  .٢/١٩٣ الكامل في ضعفاء الرجال )٤(
  .٢/١١١كتاب الضعفاء ) ٥(
  .٣/٧٧الجرح والتعدیل ) ٦(
  .٣/٢٣٩سنن الترمذي ) ٧(
  .٨٥ فتح الباب في الكنى واأللقاب) ٨(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  :النتيجة على النحو التايل
 وهو ،استنكر له ابن عدي ثالثة أحاديث (احلكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصري )١

 .)١()بري من عهد�ا
 ،ب رفعهاستنكر له الذهيب حديثا رواه موقوفا والصوا(الفضل بن مهلهل الكويف  )٢

 .)٢()والظاهر أن اخلطأ منه
 وال يتوجه ،نسب إليه الدارقطين أنه أخطأ يف حديث(حممد بن شرحبيل بن جعشم  )٣

 .)٣()اجلزم بأنه هو الذي أخطأ فيه ألن الراوي عنه متكلم يف حفظه
  

 وهذا يؤكد أن الغالب ، يتبني أن راويا واحدا فقط هو الذي ميكن نسبة اخلطأ إليهو�ذا
 ويؤيد النتيجة اليت انتهيت إليها من أن قول اإلمام ،ء الرواة هو الصواب ال اخلطأعلى هؤال

  .تعين أنه مستقيم احلديث" معروف احلديث ":البخاري يف الراوي
 مل أقف على كالم لإلمام البخاري جيرح به واحدا من هؤالء الرواة أو يصفه :ثامنا

 احلكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصريوهو  ، وقد وصف أحد هؤالء الرواة باحلفظ،باجلهالة
 وهذا وإن كان وحده ال يكفي يف الداللة على املقصود إال أنه ،)٤("كان حيفظ ":فقال

  .بانضمامه إىل األمور السابقة يكون ظاهرا يف الداللة
 وليس فيهم من ، أغلب هؤالء الرواة وثقهم أئمة آخرون غري اإلمام البخاري:تاسعا
 ، والذين اختلف فيهم كالم النقاد ترجح يل أ�م يف حيز القبول، على ضعفهأمجع النقاد

  .وسيأيت بيان ذلك مفصال يف املبحث التايل
 ،بصورة ال لبس فيها" معروف احلديث ": يظهر معىن قول البخاريومن خالل ما سبق

 ،ستنكرة والتفردات امل،وأنه يعين أن أحاديث الراوي مستقيمة خالية من األخطاء الفاحشة
وميكننا اجلزم بأن هذا القول منه يدل على تعديل الراوي وقبول حديثه فهو قريب من قول 

   ."مستقيم احلديث ":الناقد
 

                                 
  .]٤[انظر ترجمتھ رقم ) ١(
  .]١٠[انظر ترجمتھ رقم ) ٢(
  .]١٣[انظر ترجمتھ رقم ) ٣(
  .]٤[انظر ترجمتھ رقم ) ٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   در   و اري :ا ادس
:) وف ا (و  

ىل أربعة وحنوها إ) معروف احلديث (:ميكن تقسيم الرواة الذين وصفهم البخاري بقوله
  :أقسام

 أو قبول حديثه وهذا القسم رواته ثقات على ، من اتفق النقاد على توثيقه:األول
 ، وأدناهم الصدوق الذي ال بأس حبديثه فهم مجيعا يف مرتبة القبول،اختالف درجا�م

  : وهؤالء الرواة مثانية هم،وحديثهم دائر ما بني الصحة واحلسن
  
 ، حديثه معروف:قال فيه أبو حامت الرازي (عفرإمساعيل بن سعيد أبو إسحاق األ )١

 كان عاملا بسفيان : كان من أصحاب احلديث وقال عبد اهللا بن أمحد:وقال أمحد
  .)١()بن عيينة

 مستقيم : وقال ابن حبان، ثقة:قال أبو داود( اهلروي عبد اهللا بن سنان )٢
  .)٢()احلديث

 ال : وقال أبو زرعة،ه بأس صدوق ليس ب:قال ابن معني( الزبريي عبد اهللا بن نافع )٣
  .)٣() ثقة: وقال البزار والعجلي،بأس به

 مستقيم : وقال ابن حبان، صدوق:قال أبو حامت( املروزي عبدة بن سليمان )٤
  .)٤() ثقة: وقال الدارقطين،احلديث

 وذكره ابن حبان يف ، صاحل احلديث:قال أبو حامت (اهللا بن عبد اهللا بن عون عبيد )٥
  .)٥()الثقات

 كان من : وزاد أبو حامت، ثقة:قال أبو حامت والدارقطين (براهيم بن دينار إبنحممد  )٦
 كان فقيها فاضال له بالعلم رواية : وقال ابن عبد الرب،فقهاء املدينة حنو مالك

  .)٦()ودراية

                                 
  .]٢[انظر ترجمتھ رقم ) ١(
  .]٦[انظر ترجمتھ رقم ) ٢(
  .]٧[انظر ترجمتھ رقم ) ٣(
  .]٨[انظر ترجمتھ رقم ) ٤(
  .]٩[انظر ترجمتھ رقم ) ٥(
  .]١١[انظر ترجمتھ رقم ) ٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 وقال النسائي ، ثقة:قال ابن املديين والدارقطين (حممد بن الزبرقان أبو مهام االهوازي )٧
 : وقال أبو زرعة، صاحل احلديث صدوق: وقال أبو حامت،ه بأس ليس ب:وابن معني

  .)١()صاحل وسط
 ، ثقة: وحممد بن عبد اهللا احلضرمي،قال احلاكم (الشيباينبن املغرية حممد بن عقبة  )٨

  .)٢() وذكره ابن حبان يف الثقات،وقال ابن عدي من الثقات
ا القسم تتبع فيه القواعد  وهذ، من اختلف فيه كالم النقاد ما بني جارح ومعدل:الثاني

 مع األخذ يف االعتبار ،املعروفة يف اجلمع والرتجيح بني أقوال األئمة ليحكم عليه مبا يناسبه
 ، وقد ترجح يل أ�م مجيعا يف حيز القبول،أن كالم اإلمام البخاري مندرج يف أقوال املعدلني

  :وهؤالء مخسة هم ،فيهم من يرتجح ضعفهوليس 
 ، والذهلي،وصفه باحلفظ والتثبت البخاري ( أبو النعمان البصرياحلكم بن عبد اهللا )١

 له مناكري ال : وقال ابن عدي، واخلطيب وغريهم، وأبو أمحد احلاكم،وابن حبان
  .)٣()هو بريء منها كما بينت ذلك يف ترمجته :قلت ،يتابع عليها

 وذكره ، ثقة: وقال العجلي، يكتب حديثه:قال أبو حامت( الكويف الفضل بن مهلهل )٢
 ،أخطأ الفضل يف رفعه :قلت . واستنكر له الذهيب حديثا،ابن حبان يف الثقات
  .)٤() ومل أجد له إال هذا احلديث،والصواب أنه موقوف

 وقال ، مستقيم احلديث:قال ابن حبان (حممد بن شرحبيل بن جعشم اليماين )٣
ا إليه أنه  وقد نسب، ضعيف: وقال أبو علي الغساين، مل يكن باحلافظ:الدارقطين

 درست أحاديثه السبعة فوجدته توبع عليها إال احلديث :قلت ،أخطأ يف حديث
 ويف نسبة اخلطأ إليه نظر ألن الراوي عنه متكلم يف ،الذي نسب إليه أنه أخطأ فيه

  .)٥()حفظه
 ، ال أعرفه: وقال أبو حامت،ذكره ابن حبان يف الثقات (حممد بن خملد احلضرمي )٤

 وال يضر الراوي أال يعرفه أبو ، األزدي متكلم فيه:قلتزدي وضعفه أبو الفتح األ

                                 
  .]١٢[انظر ترجمتھ رقم ) ١(
  .]١٤[انظر ترجمتھ رقم ) ٢(
  .]٤[انظر ترجمتھ رقم ) ٣(
  .]١٠[انظر ترجمتھ رقم ) ٤(
  .]١٣[انظر ترجمتھ رقم ) ٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٧٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 وإمنا النكارة فيها ، وقد درست أحاديثه الستة فلم أجد فيها نكارة من جهته،حامت
  .)١()من جهة غريه

 كان صدوقا روى عنه أهل العلم واحتملوا :قال البزار (رقم الكنديأيونس بن  )٥
 : وقال العقيلي،بن حبان يف الثقات وذكره ا،حديثه على أن فيه شيعية شديدة

 وقد ، مل يأت من ضعفه حبجة:قلت ، لني احلديث: وقال ابن خراش،ضعيف
 إن – وإمنا النكارة فيها ،درست أحاديثه االثنا عشر فلم أجد فيها نكارة من جهته

  .)٢ () من جهة غريه- وجدت 
لى من مل  وال شك أن من عرف حجة ع، من وصفه بعض النقاد باجلهالة:الثالث

  .يعرف
  :وهؤالء اثنان مها

 وتابعه ، وقال أبو حامت،ذكره ابن حبان يف الثقات (روح بن الفضل البصري )١
  .)٣ () نزل الطائف: وقال عنه، قد عرفه البخاري:قلت ، جمهول:الذهيب

 وتابعه ، وقال أبو حامت،ذكره ابن حبان يف الثقات( الوليد بن عتبة الدمشقي )٢
 وعرفه ، روى عنه اثنان:قلت ، مستور:ابن حجر وقال ، جمهول:الذهيب

  .)٤()البخاري
  إن قول: أنه قال)٥(وقد بقي أن نشري هنا إىل ما نقله ابن حجر عن النبايت

 وعقب على ذلك ابن ، مشهور الراوي ال يدل على أن"معروف احلديث ":البخاري
ل حديث  وليس من شرط قبو، هو كما قاال: وأقول،)٦(وهو كما قال :حجر قائال

  .الراوي أن يكون مشهورا بل يكفي أن يعرفه أحد العلماء

                                 
  .]١٥[انظر ترجمتھ رقم ) ١(
  .]١٧[انظر ترجمتھ رقم ) ٢(
  .]٥[انظر ترجمتھ رقم ) ٣(
  .]١٦[انظر ترجمتھ رقم ) ٤(
ة الحافظ الناق�د أب�و العب�اس أحم�د ب�ن محم�د اب�ن مف�رج اإلش�بیلي الشیخ اإلمام الفقی) ٥(

 ولد سنة إحدى وستین ،األموي موالھم الحزمي الظاھري النباتي الزھري العشاب
 كان بصیرا بالحدیث ورجالھ ولھ مجلد مفید فیھ استلحاق على الكام�ل ،وخمس مئة

لع�صر وجل�س ف�ي البن عدي وكانت لھ بالنبات والحشائش معرف�ة ف�اق فیھ�ا أھ�ل ا
 م�ات س�نة س�بع ، ق�ال اب�ن نقط�ة كتب�ت عن�ھ وك�ان ثق�ة حافظ�ا ص�الحا،دكان لبیعھ�ا

  .٥٩ – ٢٣/٥٨ سیر أعالم النبالء .وثالثین وست مئة
  .٦/٣٤٧لسان المیزان ) ٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

معروف  ": من مل يوجد فيه جرح وال تعديل إال قول البخاري وحده أو مع غريه:الرابع
 وال شك أنه يكفيه هذا القول من الناقد بناء ،)١( مع ذكر ابن حبان له يف الثقات،"احلديث

  .على ما تقرر يف معناه
  :اوهؤالء اثنان مه

 وذكره ابن ، معروف احلديث:قال فيه أبو حامت (سحاقإأبو بن إسحاق براهيم إ )١
 .)٢() لست أعرفه وال أباه:حبان يف الثقات وقال

  .)٣ ()ذكره ابن حبان يف الثقات( قاضي مسرقند براهيم السمرقندىإسحاق بن إ )٢
ال أن  والرابع حديث أصحا�ما مقبول يف رتبة احلديث احلسن إ،والقسمان الثالث

  .تظهر فيه نكارة توجب رده شأ�م شأن غريهم من الرواة الذين يقبل حديثهم
 وتطبيقاته ،عند النظر يف موقف اإلمام البخاري اآلخر من حديث هؤالء الرواةو

  : أمرينالعملية نالحظ
  . مل أقف على أي حديث استنكره اإلمام البخاري من أحاديث هؤالء الرواة:األول
  : وهم،ج ألربعة منهم يف صحيحه يف املتابعات أنه أخر:الثاني

  .)٤()أخرج له حديثني(حممد بن إبراهيم بن دينار ] ١[
  .)٥()أخرج له حديثا واحدا (أبو النعمان البصرياحلكم بن عبد اهللا ] ٢[
  .)٦()أخرج له حديثا واحدا(حممد بن الزبرقان البصري ] ٣[
  .)٧()له ثالثة أحاديثأخرج (حممد بن عقبة بن املغرية الشيباين ] ٤[

 وإخراج البخاري هلم ما توبعوا عليه ،وهذه األحاديث كلها مما توبع عليه هؤالء الرواة
 ، فإنه يرفعهم عن رتبة من يروي املناكري،وإن كان ال يدل وحده على كو�م من الثقات

الفتهم  أو تتأكد خم،وجيعل حديثهم يف رتبة القبول إال أن يثبت فيهم اجلرح بربهان واضح
  .للثقات

                                 
عادة ابن حبان أن یذكر من أورده البخاري في التاریخ وإن لم یعرف عنھ شیئا إال ) ١(

أس�عد ت�یم ف�ي كتاب�ھ عل�م طبق�ات المح�دثین /  ال�دكتور  حقق ذل�ك،ما ذكره البخاري
  ."كتاب الثقات یكاد یكون منتزعا من التاریخ الكبیر  " : وقال،١٦٠ص 

  .]١[انظر ترجمتھ رقم ) ٢(
  .]٢[انظر ترجمتھ رقم ) ٣(
  .]١١[انظر ترجمتھ رقم ) ٤(
  .]٤[انظر ترجمتھ رقم ) ٥(
  .]١٢[انظر ترجمتھ رقم ) ٦(
  .]١٤[رقم انظر ترجمتھ ) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

صف أن يعلم أن ختريج صاحب الصحيح ألي نينبغي لكل م :قال احلافظ ابن حجر
وال سيما ما انضاف إىل ذلك  ،وعدم غفلته ،وصحة ضبطه ،لعدالته عنده راو كان مقتض

وهذا معىن مل حيصل لغري من  ،من إطباق مجهور األئمة على تسمية الكتابني بالصحيحني
هذا إذا خرج  ،هو مبثابة إطباق اجلمهور على تعديل من ذكر فيهماخرج عنه يف الصحيح ف

والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من  ،والشواهد ،ما إن خرج له يف املتابعاتأله يف األصول ف
  .)١(أخرج له منهم يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم

القبول على  أن األصل يف حديث هؤالء الرواة هو ومن خالل ما سبق يتبني لنا
 وال يعين ذلك قبول كل ما يروى عنهم من األحاديث ألن من شروط قبول ،اختالف درجاته

 وليس كل ما يرويه الثقة يكون ، وليس من شرط الثقة أال خيطئ،احلديث خلوه من اخلطأ
 .صوابا كما هو مقرر يف علوم احلديث

  

  

  

 

                                 
  .٤٠٣ھدي الساري ) ١(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

ما ا:ا راا   
  

  

 ،ترامجهمنسوق تراجم هؤالء الرواة حيسن بنا أن نقدم الطريقة املتبعة يف دراسة قبل أن 

   : وهي على النحو التايل،وأحاديثهم

   ما يتعلق بتراجم الرواة:أوال

 وقد اتبعت يف ،أكثر هؤالء الرواة كالم النقاد فيهم قليل نظرا لقلة حديثهم كما سيأيت

  :مجهم ما يليادراسة تر

 ص كالم اإلمام البخاريصدرت الرتمجة بن.  

 مما له تعلق باجلرح أو التعديليف الراوي  ما وقفت عليه من أقوال أئمة النقد ذكرت.  

 وحرصت ،اجتهدت يف احلكم على الراوي مستفيدا من أقوال أئمة اجلرح والتعديل 

  .عند اختالف النقاد يف الراويعلى أن يكون احلكم يف ضوء أحاديثه اليت درستها 

 احلكم على الرواة ما انتهيت إليه يف هذا البحث من أن قول البخاري اعتمدت يف 

وحنوها كاف يف قبول حديثه إال إذا وجد ما يعارضه "  معروف احلديث ":يف الراوي

  .كما سبق بيانه مفصال يف ثنايا هذا البحث

   ما يتعلق بدراسة أحاديثهم:ثانيا

  :عدد أحاديثهم على النحو التايل وقد جاء ،الغالب على هؤالء الرواة قلة األحاديث

  :من مل أقف له على أي حديث أو أثر ومها اثنان] ١[

 .إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق )١

  .روح بن الفضل البصري )٢

   :من له حديث واحد وهم أربعة] ٢[

  .إسحاق بن إبراهيم السمرقندي )١

  .إمساعيل بن سعيد أبو إسحاق األفرع )٢



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 .الفضل بن مهلهل الكويف )٣

   عتبة الدمشقي الوليد بن )٤

   :من له بضعة أحاديث وهم مخسة] ٣[

 )له ثالثة أحاديث (اهللا بن عبد اهللا بن عون عبيد )١

 )له مخسة أحاديث(عبد اهللا بن سنان اهلروي  )٢

 )له ستة أحاديث(حممد بن خملد احلضرمي  )٣

 )له سبعة أحاديث(حممد بن شرحبيل بن جعشم  )٤

  )له تسعة أحاديث(حممد بن إبراهيم بن دينار  )٥

   :من زادت أحاديثه على العشرة وهم ستة] ٤[

  احلكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصري )١

  عبد اهللا بن نافع الزبريي )٢

  عبدة بن سليمان املروزي )٣

 حممد بن الزبرقان البصري )٤

  حممد بن عقبة بن املغرية الشيباين )٥

 رقم الكنديأيونس بن  )٦

  :وقد اتبعت يف دراسة أحاديثهم ما يلي

 يث الرواة وحصرها على اثنني من الربامج احلاسوبية مها اعتمدت يف مجع أحاد

مع التنبه ملا يقع يف هذه الربامج من أخطاء " جامع احلديث" و ،"جوامع الكلم"

  .اجلمع والتفريق اليت تظهر مع التخريج وتتبع الطرق

 أما من كان مكثرا ،اجتهدت يف حصر أحاديث الرواة املقلني منهم وهم األكثر 

 أذكر ما أخرجه ،ذكر ما أخرجه الشيخان فإن مل خيرج له الشيخانفقد اكتفيت ب

  . وذلك لتعذر إيراد كل ما رووه،أصحاب السنن

 وأبني هل توبع ، وشواهده،كل حديث أذكره للراوي أجتهد يف البحث عن متابعاته 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .هذا الراوي على هذا احلديث أم خولف

 ومتو�ا يف ضوء الشواهد  ،األحاديث اليت أذكرها للراوي أحكم على أسانيدها

  .واملتابعات

 وبينت مدى صحة نسبة ،إذا استنكر أحد النقاد حديثا من أحاديث الراوي ذكرته 

يف احلكم على احلديث  ومدي ثأثري ذلك ،اخلطأ إليه حبسب قواعد النقد احلديثي

 .الراوي

 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  سحاقإأبو بن إسحاق براهيم إ] ١[

  

اق عن ابن جريج سمع منه وكيع، معروف سحإبراهيم أبو إ :قال اإلمام البخاري

  .)١(الحديث

  

  :أقوال النقاد فيه

ومساه إبراهيم  وذكره ابن حبان يف الثقات ،)٢(معروف احلديثهو  :قال أبو حامت الرازي

لست أعرفه وال  ،بن جريج روى عنه وكيع بن اجلراحاشيخ يروى عن  : وقال،بن إسحاقا

  .)٣(أباه

 وأورده ،)٤(ذيل ميزان االعتدالذكره العراقي يف " أعرفه لست  " :وألجل قول ابن حبان

  .)٥( ومل يزد على كالم شيخه،احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان

و ه ف،على حديثه وأبو حامت ، البخاريأثىنال يضره أال يعرفه ابن حبان إذا  :قلت

  .صدوق حسن احلديث إال أن يظهر يف حديثه ما يوجب رده

  

  :دراسة حديثه

يف الرواة عن ابن جريج من امسه فيمن ذكرهم املزي  وليس ،ف له على حديثمل أق

  .)٦( وكنيته أبو إسحاق،إبراهيم

                                 
  ١/٢٧٣التاریخ الكبیر ) ١(
  .٢/١٥١الجرح والتعدیل ) ٢(
  .٨/٦٣الثقات ) ٣(
  .١٣ذیل میزان االعتدال ص ) ٤(
  .١/١٣٢لسان المیزان ) ٥(
  .١٨/٣٣٩تھذیب الكمال ) ٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  براهيم السمرقندىإسحاق بن إ] ٢[

  

 أبو على - قاضى خوارزم :يقال -براهيم إسحاق بن  إ:قال اإلمام البخاري

  .)١( معروف الحديث،السمرقندى عن ابن جريج

  

  :أقوال النقاد فيه

بن جريج اكان على قضاء مسرقند وخبارا يروى عن  : وقال،ذكره ابن حبان يف الثقات

 وذكره ابن أيب حامت يف ،)٢(وحممد بن سليمان القرياطى ،روى عنه رجاء بن املرجى املروزي

 ،روى عنه عبدة بن سليمان ،هو قاضى مسرقند وبلخ : ونقل عن أبيه قوله،اجلرح والتعديل

  .)٣(روزيوأمحد بن منصور امل

 وقد عرفه البخاري وأبو حامت وأثنيا على حديثه فهو صدوق حسن ، كان قاضيا:قلت

  .احلديث

  

  :دراسة حديثه

وقفت له على حديث واحد علقه اإلمام الرتمذي على سبيل املتابعة واالستشهاد 

) ٤/٣٧٨/٢٠٣٢(باب ما جاء يف تعظيم املؤمن  ، يف كتاب الرب والصلة:حلديث آخر قال

 حدثنا احلسني : حدثنا الفضل بن موسى قال: واجلارود بن معاذ قاال، حيىي بن أكثمحدثنا

املنرب فنادى   صعد رسول اهللا : عن ابن عمر قال، عن نافع، عن أوىف بن دهلم،بن واقد

 ال تؤذوا ،يا معشر من أسلم بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه " : فقال،بصوت رفيع

 ومن ، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته، تتبعوا عورا�ماملسلمني وال تعريوهم وال

                                 
  .١/٣٧٨التاریخ الكبیر ) ١(
  .٨/١٠٩الثقات ) ٢(
  .٢/٢٠٧الجرح والتعدیل ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ونظر ابن عمر يوما إىل البيت أو إىل :قال" تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف رحله 

  ." واملؤمن أعظم حرمة عند اهللا منك ،ما أعظمك وأعظم حرمتك " :الكعبة فقال

 ،رفه إال من حديث احلسني بن واقدهذا حديث حسن غريب ال نع :قال الرتمذي

  ... حنوه، عن حسني بن واقد،وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي

 ومل أقف عليه مسندا يف ،هكذا ساقه اإلمام الرتمذي متابعة للفضل بن موسى السيناين

  .موضع آخر

 وأبو ،)١٢/٧٥/٥٧٦٣(ومن طريق الفضل بن موسى أخرجه ابن حبان يف صحيحه 

  .٣٠٨ والكالباذي يف حبر الفوائد ص ،)٩٣( ح ،٤٩وبيخ والتنبيه ص الشيخ يف الت

وقد استنكر أبو حامت الرازي هذا احلديث فقد نقل ولده عبد الرمحن أنه سأله عن هذا 

 وجاء يف ترمجته من اجلرح ،)١(دري ما هوأال يعرف أوىف عن نافع وال  :احلديث فقال

  .)٢( وال أدري من هو، ال يعرف:والتعديل

  . وحسن الرتمذي حديثه كما سبق،)٣( قد وثقه النسائي:تقل

وعلى كل فلو ثبت ضعف هذا احلديث فال عهدة على إسحاق بن إبراهيم فيه ألنه 

 ، وله شواهد من حديث الرباء بن عازب،توبع عليه من الفضل بن موسى السيناين كما سبق

  .ي اهللا عنهم بريدة بن احلصيب رض، وعبد اهللا بن عباس،وأيب برزة األسلمي

                                 
  .٢/٣٠٦حدیث علل ال) ١(
  .٢/٣٤٩الجرح والتعدیل ) ٢(
  .٣/٣٩٦تھذیب الكمال ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  )١(رعفإسماعيل بن سعيد أبو إسحاق األ] ٣[

  

إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق األقرع عن حماد بن سلمة  :قال اإلمام البخاري
  .)٢(سمع منه قتيبة حديثه معروف

  
  :أقوال النقاد فيه

 ،)٤( كان من أصحاب احلديث: وقال أمحد،)٣( حديثه معروف:قال أبو حامت الرازي
 وحدثنا عنه ،كان عاملا بسفيان بن عيينة ،بصري كان مقيما مبكة : بن أمحدعبد اهللاوقال 

  .)٦(يف الثقاتحبان  وذكره ابن ،)٥(حممد بن أبان البلخي
 وأثىن على حديثه ، وخاصة يف سفيان بن عيينة، وابنه عبد اهللا، أثىن عليه أمحد:قلت

  .البخاري وأبو حامت فأقل أحواله أن يكون صدوقا حسن احلديث
  

  :دراسة حديثه
 وقد ، وهو موقوف على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه،مل أقف له إال على حديث واحد

  : وروي مرفوعا،توبع عليه
 عن ،)٧(رعقحدثنا أبو إسحاق األ :قال) ٢/٥٣٣/١٥٠٨(أخرجه نعيم بن محاد يف الفنت 

خيرج  " :قال رضي اهللا عنه ، عن أيب بكر، عن ابن عباس، عن عكرمة، عن قتادة،مهام
  ."الدجال من قبل املشرق من أرض يقال هلا خراسان 

                                 
ت��اریخ دم��شق ھك��ذا ض��بطھ اب��ن ع��ساكر بالف��اء بع��دما أخ��رج أث��را م��ن طریق��ھ ف��ي ) ١(

   ."أبو إسحاق األفرع بالفاء " :  قال٥٩/٢٧١
  واعتمدت ضبط ابن ع�ساكر  ألن�ي،وقع بالقاف في كل المراجع التي عزوت إلیھاوقد 

  .كتب المشتبھ فلم أجد لھ ذكرا فیھانظرت في 
  .٢/٦٨٤) فرع( واألنثى فرعاء كما في المعجم الوسیط ،واألفرع ھو الغزیر الشعر

  .١/٣٥٧التاریخ الكبیر ) ٢(
  .٢/١٧٣الجرح والتعدیل ) ٣(
  .٢/٥٠٢كتاب السنة ) ٤(
  .٢/٥٠٣كتاب السنة ) ٥(
  .٨/٩٧الثقات ) ٦(
  .فیھ وقد سبق بیان ما ،كذا وقع بالقاف) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٨٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ومهام بن حيىي من أوثق الناس يف قتادة كما قال غري واحد من أهل ،وهذا إسناد رجاله ثقات
 لكن اإلمام الدارقطين نفى ثبوته عن قتادة فقال يف سياق حديثه عن الرواية ،)١(العلم

 - وهو ضعيف احلديث  - دينار ويكىن أبا سعيد البصري ورواه أيضا احلسن بن .. :.املرفوعة
بن شوذب عن أيب التياح وروى اوأصحها إسنادا حديث  ،عن أيب التياح فخلط يف إسناده

بن عباس عن أيب بكر موقوفا اعن احلسن بن دينار فيه إسناد آخر عن قتادة عن عكرمة عن 
  .)٢(وال يثبت عن قتادة

 لكنه )٣(واحد من أئمة احلديث وكذبه أبو حامت الرازي احلسن بن دينار تركه غري :قلت
 وله طريق ثالث عن ،مل يتفرد بروايته من طريق قتادة  فقد تابعه أبو إسحاق األقرع كما سبق

 ونعيم بن محاد يف الفنت ،)٧/٤٩٤/٣٧٤٩٩ (همصنفقتادة أخرجه ابن أيب شيبة يف 
 أيب عروبة عن قتادة عن سعيد حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن :قاال) ٢/٥٣١/١٤٩٦(

فإن  :نعم قال : قالوا؟أبو بكر هل بالعراق أرض يقال هلا خراسان :قال :بن املسيب قال
   .الدجال خيرج منها

هكذا " خيرج الدجال من خراسان" ولفظ نعيم بن محاد ،هذا لفظ ابن أيب شيبة
  .خمتصرا

 عروبة كان قبل اختالطه  ومساعه من سعيد بن أيب،ويزيد بن هارون ثقة متقن مشهور
  .)٥( واستثىن أمحد ثالثة أو أربعة أحاديث،)٤(كما أفاده ابن معني

  :وقد روي عن سعيد بن أيب عروبة على وجه آخر مرفوعا
  باب ما جاء من أين خيرج الدجال،الفنتأخرجه الرتمذي يف كتاب 

  الدجالفتنة باب ،الفنت وابن ماجه يف يف كتاب ،)٤/٥٠٩/٢٢٣٧(
 ،)٧/٤٩٤/٣٧٥٠٠ (همصنف وابن أيب شيبة يف ،٧ ،١/٤ وأمحد ،)٢/١٣٥٣/٤٠٧٢(

 رقم ١١٨ وحنبل بن إسحاق يف الفنت ص ،)]٤( رقم ،٣٠املنتخب ص [وعبد بن محيد 
 والبزار ،)١/٣٨/٣٣( وأبو يعلى ،)٥٧( رقم ١١٨ واملروزي يف مسند أيب بكر ص ،)٢٤(
داين يف السنن الواردة يف الفنت  وأبو عمرو ال،)٤/٥٧٣/٨٦٠٨( واحلاكم ،)١/١١٣/٤٨(

                                 
  .١١/٦١تھذیب التھذیب ) ١(
  .١/٢٧٦ العلل )٢(
 كت�����اب ،٢/٢٩٦ الكام�����ل ،٣/١١ الج�����رح والتع�����دیل ،٢/٢٩٢الت�����اریخ الكبی�����ر ) ٣(

  .٢/٢٣١المجروحین 
  .]٢٨٥ ،٤/٢٢٠روایة الدوري [ تاریخ ابن معین ) ٤(
  . ]٣/٣٠٢روایة عبد هللا [ العلل ومعرفة الرجال ) ٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 والضياء يف املختارة ،١٤/٦٧ ،١٠/٣٤ واخلطيب يف تاريخ بغداد ،)٦/١١٥٦/٦٢٩(
 عن أيب ،سعيد بن أيب عروبةروح بن عبادة  من طرق عن) ٣٨ - ١١٨/٣٥- ١/١١٧(

 حدثنا رسول : عن أيب بكر الصديق قال، عن عمرو بن حريث، عن املغرية بن سبيع،التياح
 يتبعه أقوام كأن وجوههم ، خراسان:الدجال خيرج من أرض باملشرق يقال هلا " :قال اهللا 

  . ")١(ا�ان املطرقة
  .هذا لفظ الرتمذي والباقون بنحوه إال أن رواية ابن أيب شيبة خمتصرة

 ووافقه ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال احلاكم.هذا حديث حسن غريب :قال الرتمذي
  .الذهيب

 )٢(إسناد رجاله ثقات مشاهري إال املغرية بن سبيع فلم يوثقه إال ابن حبان هذا :قلت
 وسعيد بن أيب عروبة وإن كان اختلط إال أن الراوي عنه وهو ، فحديثه حسن)٣(والعجلي

  .)٤(روح بن عبادة ممن روى عنه قبل االختالط كما قال أبو داود
إمنا أخذه عن عبد اهللا بن شوذب  والدارقطين أن سعيد بن أيب عروبة ،ولكن رجح البزار

بن شوذب أو اوسعيد بن أيب عروبة فلم يسمع من أيب التياح ويرون إمنا مسعه من  :البزارقال 
بن أيب عروبة قد حدث عن مجاعة يرسل عنهم مل اوكان  ،بلغه عنه فحدث به عن أيب التياح

وعاصم بن  ،ملعتمرومل يقل حدثنا وال مسعت من واحد منهم مثل منصور بن ا ،يسمع منهم
�دلة وغريمها ممن روى عنهم ومل يسمع منهم فإذا قال أنا ومسعت كان مأمونا على ما 

  . )٥(قال
ورواه سعيد بن أيب  ،حدث به عبد اهللا بن شوذب عن أيب التياح :وقال الدارقطين
منا ويقال إن سعيد بن أيب عروبة إ ،تفرد به روح بن عبادة عن سعيد ،عروبة عن أيب التياح

ورواه أيضا  ،مسعه من عبد اهللا بن شوذب عن أيب التياح ودلسه عنه وأسقط امسه من اإلسناد
عن أيب التياح فخلط  -وهو ضعيف احلديث  -احلسن بن دينار ويكىن أبا سعيد البصري 

                                 
 والمطرق��ة ھ��ي الت��ي ألب��ست العق��ب ش��یئا ف��وق ، وھ��و الت��رس،المج��ان جم��ع مج��ن) ١(

 ، ومنھ ط�ارق النع�ل إذا ص�یرھا طاق�ا ف�وق ط�اق رك�ب بع�ضھا ف�وق بع�ض،شيء
 النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث . واألول أش��ھر،ورواه بع��ضھم بت��شدید ال��راء للتكثی��ر

  .٣/١٢٢) طرق(
  .٥/٤٠٨الثقات ) ٢(
  .٢/٢٩٢معرفة الثقات ) ٣(
  .)٢٦٤( رقم ٢٢٤سؤاالت اآلجري ص ) ٤(
  .١/١١٤مسند البزار ) ٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .)١(بن شوذب عن أيب التياحاوأصحها إسنادا حديث  ،يف إسناده
 وقال أبو حامت على تشدده ال ، ثقة:محد وابن معني قال فيه أ، عبد اهللا بن شوذب ثقة:قلت

 وقد أخرج حديثه املروزي يف مسند أيب ،)٢("صدوق  " : أما احلافظ ابن حجر فقال:بأس به
 رقم ١١٧ وحنبل بن إسحاق يف الفنت ص ،)٥٩ (،)٥٨(رقم ١١٨ ،١١٧بكر ص 

 ،م١/١٩٨/٤٦ (،)٤٧ - ١١٣/٤٦ -  ١/١١٢( والبزار ،)١/٣٩/٣٤( وأبو يعلى ،)٢٢(
 والضياء يف املختارة ،)٦/١١٥٥/٦٢٨( وأبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت ،)م٤٧

 وابن قانع يف معجم الصحابة ،٣٥٩ والسهمي يف تاريخ جرجان ص ،)٣٤ ،١/١١٦/٣٣(
 -٢/٦٩٦( واخلليلي يف اإلرشاد ،)٢/٢٥١/١٢٨٥( والطرباين يف مسند الشاميني ،٢/٦١

، عن املغرية بن سبيع ، عن أيب التياح ، عبد اهللا بن شوذب  من طرق عن ) ٦٩٧/٤٧٦
مث ، مرض أبو بكر رضي اهللا عنه مث كشر عنه فصلى بالناس  " :عن عمرو بن حريث قال

إين مسعت رسول اهللا ،  إنا مل نأل بكم خريا :أقبل عليهم بوجهه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
 أرض يقال هلا خراسان معه قوم كأن وجوههم  خيرج الدجال من قبل املشرق من :يقول

  . "كا�ان
  . والباقون بنحوه دون القصة اليت يف أوله، والثانية خمتصرة،هذا لفظ إحدى رواييت املروزي

 ولو صح موقوفا فقط فله حكم الرفع ألن هذا مما ال ،فاحلديث صحيح موقوفا ومرفوعا
  .ق األفرع مل يتفرد �ذا احلديثوحيثما كان األمر فإن أبا إسحا ،جمال للرأي فيه

  :تنبيه
يف صحيحه بعدما أخرج حيث  أورد اإلمام ابن حبان إشكاال على هذا احلديث فقال

قول أيب هريرة وأشار حنو  :) وأشار حنو املشرق "خيرج الدجال من ها هنا"(مرفوعا أيب هريرة 
ل يكون من جزيرة من وخروج الدجا ،املشرق أراد به البحرين ألن البحرين مشرق املدينة

والدليل على صحة هذا أنه موثق يف جزيرة من جزائر البحر على ما  ،جزائرها ال من خراسان
  .)٣(أخرب متيم الداري وليس خبراسان حبر وال جزيرة

  : واجلواب عندي من وجهني، مل أقف على جواب عما استشكله ابن حبان: قلت
 وبني كونه موثقا يف إحدى اجلزائر ،راسان أنه ال تعارض بني خروج الدجال من خ:األول

 ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم يف ،ألن خروجه يعين اشتهار أمره وظهوره باتباع الناس له

                                 
  .١/٢٧٦ علل الدارقطني )١(
 تقری��ب التھ��ذیب ،٧/١٠ الثق��ات ،٢/٣٧ معرف��ة الثق��ات ،٥/٨٢الج��رح والتع��دیل ) ٢(

٣٠٨.  
  .١٥/٢٠٢اإلحسان ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

يتبع الدجال من يهود  " :قال  أن رسول اهللا ،أنس بن مالكصحيحه من حديث 
مشال شرق  وخراسان يقع قسم منها يف أقصى ،)١(" سبعون ألفا عليهم الطيالسة ،أصبهان

  .)٢( وأصفهان تقع أيضا يف إيران،إيران
 وليس خبراسان حبر وال  ": أن خراسان تقع جبوار حبر قزوين فكيف يقول ابن حبان:الثاين
 .؟ " جزيرة

                                 
  )٤/٢٢٦٦/٢٩٤٤( باب في بقیة من أحادیث الدجال ،في كتاب الفتن) ١(
  .٤٤ ،١٦٠أطلس األحادیث النبویة ص ) ٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  الحكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصري] ٤[
  

سمع  ،كان يحفظالحكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصري  :قال اإلمام البخاري
ثنا الحكم بن  :بن بشار قالاحدثني  ،قاله عبيد اهللا بن سعيد ،حديثه معروف ،شعبة

  .)١(عبد اهللا أبو النعمان
  :أقوال النقاد فيه

ثبتا يف شعبة عاجله  كان :قال الذهلي و، كان حيفظ:قال البخاري فيما سبق نقله
ال  : وقال أيضا،)٣( جمهول: وقال أبو حامت،)٢(املوت مسعت عبد الصمد يثبته ويذكره بالضبط

كان حافظا رمبا  : وقال، وذكره ابن حبان يف الثقات،)٥( كان حيفظ: وقال ابنه،)٤(أعرفه

                                 
  .٢/٣٤٢تاریخ الكبیر ال) ١(
  .٤/٩٤إكمال تھذیب الكمال ) ٢(
  .٣/١٢٢الجرح والتعدیل ) ٣(
  .٢/٣٠٧علل الحدیث ) ٤(
  .٣/١٢٢الجرح والتعدیل ) ٥(

"  :٢/٣٩٦وقد عزا الحافظ ابن حجر ھذا القول إلى أبي حاتم فقال في تھذیب التھ�ذیب 
رة قلق�ة ل�م یقلھ�ا  وھ�ذه عب�ا،"وقال ابن أبي حاتم عن أبیھ كان یحفظ وھ�و مجھ�ول 

ك�ان  " : وال�ذي ظھ�ر ل�ي أن قول�ھ،!ابن أبي حاتم إذ كیف یك�ون الح�افظ مجھ�وال ؟
 ونص كالم ابن أبي حاتم في ، ولیس من كالم والده،من كالم ابن أبي حاتم" یحفظ 

الحكم بن عبد هللا أبو نعمان البصري كان یحفظ روى  " :٣/١٢٢الجرح والتعدیل 
سى محمد بن المثنى سمعت أب�ي یق�ول ذل�ك س�ألت أب�ي عن شعبة روى عنھ أبو مو

  اھـ ". عنھ فقال مجھول 
 قد عزا ھذا القول إل�ى اب�ن ٢/٥٣٠ثم وجدت اإلمام الباجي في كتابھ التعدیل والتجریح 

  .أبي حاتم كما فھمتھ فالحمد �
 وغیر ،ویظھر لي أیضا أن ابن أبي حاتم نقل مطلع الترجمة من التاریخ الكبیر كما ھي

 ق�ال أب�و أحم�د ،خاف أنھ اعتمد في تصنیف كتاب�ھ ھ�ذا عل�ى كت�اب اإلم�ام البخ�اري
الج�رح "  كنت بالري وھم یق�رؤون عل�ى عب�دالرحمن ب�ن أب�ي ح�اتم كت�اب :الحاكم

ت�اریخ "  أراكم تق�رؤون كت�اب ، ھذه ضحكة:فقلت البن عبدویھ الوراق" والتعدیل 
:  فقال،ى أبي زرعة وأبي حاتم وقد نسبتموه إل،على شیخكم على الوجھ" البخاري 

 :ق�اال" ت�اریخ البخ�اري "  وأبا حاتم لما حم�ل إلیھم�ا ،یا أبا أحمد اعلم أن أبا زرعة
 فأقع�دا عب�د ال�رحمن، ،ھذا علم ال یستغنى عنھ، وال یحسن بنا أن نذكره عن غیرن�ا

   .فسألھما عن رجل بعد رجل، وزادا فیھ ونقصا
  .٣/٩٧٨لحفاظ  تذكرة ا،١٦/٣٧٣سیر أعالم النیالء 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 :)٣( قال عقبة بن مكرم البصري و،)٢( له مناكري ال يتابع عليها: وقال ابن عدي،)١(أخطأ
ال وق ،)٥( كان حافظا: يقال:وقال أبو أمحد احلاكم ، )٤( من أصحاب شعبة من الثقاتكان

 ونقل عن ابن اجلارود ، وذكره ابن خلفون يف الثقات،)٦(كان ثقة يوصف باحلفظ :اخلطيب
  .)٩(ثقة له أوهام : وقال ابن حجر،)٨( صدوق:  وقال الذهيب،)٧( كان ثقة:أنه قال
  

 وقد أخرج ، هو ثقة وصفه باحلفظ والضبط أكثر النقاد خاصة يف شعبة بن احلجاج:قلت
" جمهول ": وقول أيب حامت، وأخرج له مسلم حديثني عنه،بةالبخاري له حديثا عن شع

 ،)١٠(ليس مبجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي :عجيب قد رده احلافظ بقوله
 وإن ثبت أن له بعض ،وهو بريء من عهدة األحاديث اليت استنكرها ابن عدي كما سيأيت

  . الثقة أال خيطئاألغالط فهي ال تنزله عن رتبة الثقة ألنه ليس من شرط

                                 
  .٨/١٩٤الثقات ) ١(
  .٢/٢١٥الكامل ) ٢(
َعقبة بن مكرم ) ٣( ْ  ، بف�تح المھمل�ة-ِّ العمي - وفتح الراء ، وسكون الكاف، بضم المیم-ُ

 واب��ن ، ویحی��ى القط��ان، روى ع��ن غن��در، أب��و عب��دالملك الب��صري–وت��شدید الم��یم 
 عقب�ة ب��ن : داود ق�ال أب��و، واب��ن ماج�ة، والترم�ذي، وأب�و داود، وعن�ھ م��سلم،مھ�دي

 وذك�ره ، وقال النسائي ثقة،مكرم ثقة ثقة من ثقات الناس فوق بندار في الثقة عندي
 م�ات ، ك�ان ثق�ة مج�ودا: ونقل الذھبي عن بعض الحف�اظ قول�ھ،ابن حبان في الثقات

  . وقیل بعدھا،)٢٤٣(بالبصرة سنة 
یب التھ�ذیب  تھ�ذ،٨/٥٠٠ الثقات ،١٢/١٨٧ سیر أعالم النبالء ،١٢/٢٦٦تاریخ بغداد 

  .٦٨٣ تقریب التھذیب ،٢٢٣ / ٧
  .٣/١٢٢الجرح والتعدیل ) ٤(
  .٤/٩٤إكمال تھذیب الكمال ) ٥(
  .٧/١٠٥تھذیب الكمال )٦(
  .٤/٩٥إكمال تھذیب الكمال ) ٧(
  .١/٣٤٤الكاشف ) ٨(
  .١٧٥تقریب التھذیب ) ٩(
  .٤١٨ھدي الساري ) ١٠(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  :دراسة حديثه
 ،)٢( وأخرج له مسلم حديثني عنه،)١(أخرج البخاري له حديثا عن شعبة بن احلجاج 

  .وكلها يف املتابعات
  :واستنكر ابن عدي له ثالثة أحاديث

ثنا احلكم بن عبد اهللا أبو مروان  :قالبن أيب بزة ا عن  ساقه من طريقني :األول
قال رسول اهللا  :د بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن أنس قالالبصري البزاز حدثنا سعي

: "  وهذا : مث قال،)٣(" من لقي أخاه املسلم مبا حيب ليسره به سره اهللا يوم القيامة 
  .حديث منكر �ذا اإلسناد

وقد مال احلافظ ابن حجر إىل أن أبا مروان املذكور يف إسناد ابن عدي غري أيب 
 ،ويهجس يف خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان " :ة قالالنعمان صاحب الرتمج

  .)٤("فاهللا أعلم ،وهو غري أيب النعمان الراوي عن شعبة

                                 
  .)٢/٥١٣/١٣٤٩( باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ،في كتاب الزكاة) ١(

 : ب�اب قول�ھ تع�الى،وقد تابعھ علیھ محمد بن جعفر أخرجھ البخ�اري ف�ي كت�اب التف�سیر
ال�����ذین یلم�����زون المط�����وعین م�����ن الم�����ؤمنین ف�����ي ال�����صدقات] ٧٩ :التوب�����ة [
)٤/١٧١٤/٤٣٩١(.   

ِإن الح�سنات ی�ذھبن ال�سَّیئات : باب قولھ تع�الى،في  كتاب التوبة) ٢( ِ َِ َِّ َ ْ ْ ُْ َ َ َّ ِ] ١١٤ :ھ�ود [
)٤/٢١١٧/٢٧٦٣(.  

 ب���اب ف���ي اآلی���ات الت���ي تك���ون قب���ل ال���ساعة ،ف���ي كت���اب الف���تن وأش���راط ال���ساعةو
)٤/٢٢٢٧/٢٩٠١(.  

  .وقد ساقھما متابعة لحدیث الباب
 ح�دثنا أب�و :ق�ال) ٢/٤٩٣/٨٩٤( رواه عن ابن أبي بزة أی�ضا ال�دوالبي ف�ي الكن�ى )٣(

في ط دار الكتب العلمیة  و،كذا في المطبوع[الحسن أحمد بن عبد هللا بن أبي برزة 
كذا في األصل ولعلھ أبو الحسین (بالراء وعلق المحقق علیھا بقولھ " برة "١/٣٤٧

 ح��دثنا الحك��م ب��ن عب��د هللا أب��و حم��دان :ق��ال!!) ] أحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن أب��ي ف��روة 
  .فذكره.. . حدثنا سعید بن أبي عروبة: قال، وكان قدریا،البصري

 والظاھر أنھ من تخلیط ابن أبي بزة فھو ضعیف ،"حمدان أبو " ھكذا وقعت كنیتھ ھنا 
أبو  ": وثالثة یقول،"أبو مروان" ومرة یقول ،"أبو النعمان ":كما سیأتي فمرة یقول

  ." !!حمدان
ث�م ) ٢/٢٨٨/١١٧٨(ومن طریق ابن أبي ب�زة أخرج�ھ الطبران�ي ف�ي المعج�م ال�صغیر 

 تف�رد ب�ھ ب�ن أب�ي ،م ب�ن عب�د هللا وال عن�ھ إال الحك�، لم یروه عن قتادة إال س�عید:قال
  .بزة

  .٢/٣٦٩تھذیب التھذیب ) ٤(
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" احلكم بن عبد اهللا أبو مروان " مل أجد ترمجة �ذا الرتكيب الذي ظنه احلافظ :قلت
مجة فقد  فالظاهر رجحان ما ذهب إليه ابن عدي من كونه صاحب الرت،غري صاحب الرتمجة

 على ،)١( "أبو النعمان :وقيل ، احلكم بن عبد اهللا أبو مروان البصري البزاز ":ترجم له بقوله
أن النكارة يف هذا احلديث ليست من قبل أيب النعمان إمنا هي من قبل الراوي عنه وهو أمحد 

 بزة بن أيب ا:قلت أليب : قال ابن أيب حامت،بن حممد بن عبد اهللا بن أيب بزة فهو ضعيف
فإنه روى عن عبيد اهللا بن موسى عن  ،ولست أحدث عنه ،نعم : قال؟ضعيف احلديث

 :قال العقيليو ،)٢(حديثا منكرا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب 
  .)٣( ويوصل األحاديث،منكر احلديث

 ال هذا حديث موضوع واحلكم :وقد سأل ابن أيب حامت والده عن هذا احلديث فقال
  .)٤(أعرفه

  . وقد بان له ما فيه،)٥( إسناده حسن:أما اهليثمي فقال
  

 حممد بن مالك العنزي ثنا احلكم بن عبد اهللا ثنا شعبة  أخرجه من طريقني عن:الثاني
وكل مخر  ،كل مسكر مخر " :قال رسول اهللا  :بن عمر قالاعن أيوب عن نافع عن 

  .ديث عن شعبة غريب املنت واإلسناد وهذا ح: مث قال."أو كل مسكر حرام  ،حرام
 ، ال أدري ما الذي استنكره احلافظ ابن عدي يف منت هذا احلديث وإسناده:قلت

 وقد أخرجه مسلم يف صحيحه من ،)وهو السختياين(وشعبة معروف بالرواية عن أيوب 
 ،)٦( " وكل مسكر حرام،كل مسكر مخر" حديث أيوب وموسى بن عقبة عن نافع بلفظ 

                                 
  .٢/٢١٥الكامل ) ١(
  .٢/٧١الجرح والتعدیل ) ٢(
  .١/٣٦٩كتاب الضعفاء الكبیر ) ٣(
  .٢/٣٠٧علل الحدیث ) ٤(
  .٨/١٩٣مجمع الزوائد ) ٥(
 ب��اب بی��ان أن ك��ل م��سكر خم��ر وأن ك��ل خم��ر ح��رام ،كت��اب األش��ربةأخرج��ھ ف��ي ) ٦(

 حدثنا حماد بن : قاال، وأبو كامل، حدثنا أبو الربیع العتكي:قال) ٣/١٥٨٧/٢٠٠٣(
ك�ل م�سكر  " : ق�ال رس�ول هللا : ق�ال، عن اب�ن عم�ر، عن نافع، حدثنا أیوب،زید

 ل�م ، ومن شرب الخمر في الدنیا فمات وھو یدمنھا لم یتب، وكل مسكر حرام،خمر
  ."یشربھا في اآلخرة



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٤٩٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  .)١( " وكل مخر حرام،كل مسكر مخر " بلفظ نافع بن عمر عنعبيد اهللا ث ومن حدي
  .وقد رواه احلكم بكال اللفظني

حممد بن أيب علي الفرغاين حدثين مسعود بن حممد الرملي حدثين  أخرجه عن :الثالث
من أدرك أحد  " :أيب حدثنا احلكم بن عبد اهللا عن شعبة عن قتادة عن أنس قال النيب 

  ."فلم يغفر له فأبعده اهللا والديه 
وهذا احلديث غريب عن شعبة عن قتادة عن أنس وهو عندي من  :بن عدياقال 

ن قتادة يروي هذا عن زرارة بن أوىف عن أيب بن مالك إ صحف ف)عن قتادة عن أنس (:قال
  .فصحف وظن أنه أنس بن مالك فقال أنس بن مالك

ه حىت تعصب اجلناية برأسه فشيخ  ليس من دون احلكم بن عبد اهللا بأقوى من:قلت
 ومل يذكر فيه جرحا وال )٢(ابن عدي وهو حممد بن عبد احلميد الفرغاين ترمجه ابن عساكر

 ومل أقف له على ترمجة لكن قال ، وشيخه مسعود بن حممد الرملي أكثر عنه الطرباين،تعديال
 مسعود :ه راو يقال له ويف امليزان ولسان، وال أدري ما مستنده يف هذا،)٣( ضعيف:اهليثمي

 ووالد مسعود ،ـ)٤( ه٤١٦بن حممد اجلرجاين لكنه متأخر الطبقة عن هذا الراوي تويف سنة 
  .بن حممد الرملي مل أقف على ترمجة له

 أو من بعضه ،ومن خالل ما سبق تظهر براءة احلكم بن عبد اهللا مما استنكره ابن عدي
نكر يف حديثه فال مينع ذلك من كونه ثقة  وعلى فرض وقوع بعض ما يست،على أقل األحوال

  .فليس من شرط الثقة أال خيطئ

                                 
 بی��ان أن ك��ل م��سكر خم��ر وأن ك��ل خم��ر ح��رام  ب��اب،كت��اب األش��ربةأخرج��ھ ف��ي ) ١(

 ح�دثنا : ق�اال، ومحم�د ب�ن ح�اتم، وح�دثنا محم�د ب�ن المثن�ى:قال) ٣/١٥٨٨/٢٠٠٣(
 وال أعلم�ھ إال : ق�ال، ع�ن اب�ن عم�ر، أخبرنا ن�افع، عن عبید هللا،یحیى وھو القطان

  ." وكل خمر حرام ،كل مسكر خمر " : قالعن النبي 
  .٥٤/٧٠تاریخ دمشق ) ٢(
  .٥/٣١مع الزوائد مج) ٣(
  .٦/٢٧ لسان المیزان ،٤/١٠٠میزان االعتدال ) ٤(
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  يروح بن الفضل البصر] ٥[

  

روح بن الفضل البصري نزل الطائف، سمع حماد ابن سلمة، روى  :قال اإلمام البخاري

  .)١( معروف الحديث،عنه ابن حوشب

  

  :أقوال النقاد فيه

  .)٤( جمهول: وقال الذهيب،)٣( جمهول:مت وقال أبو حا،)٢(ذكره ابن حبان يف الثقات

   :قلت

 وحقه  أن يكون صدوقا حسن ، فال يكون جمهوال، وأثىن على حديثه،قد عرفه البخاري

  .احلديث إال أن يثبت فيه اجلرح ببينة واضحة

   

  :دراسة حديثه

 .مل أقف له على أي حديث أو أثر

  

                                 
  .٣/٣٠٩التاریخ الكبیر ) ١(

وابن حوشب ھو محمد بن عبد هللا بن حوشب كذا نسبھ أب�و ح�اتم ف�ي الج�رح والتع�دیل 
  . وھو من شیوخ البخاري الذین روى عنھم في الصحیح،٣/٤٩٩

  .٨/٢٤٣الثقات ) ٢(
  .٣/٤٩٩الجرح والتعدیل ) ٣(
  .١/٢٣٤المغني )  ٤(
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   الهرويعبد اهللا بن سنان] ٦[

  

 بن المبارك سمع منهاعبد اهللا بن سنان نزل البصرة سمع  :قال اإلمام البخاري
  .)١(أحاديثه معروفة
  :أقوال النقاد فيه

 وذكره ،)٣( ثقة: وقال أبو داود،)٢( مستقيم احلديث: وقال،ذكره ابن حبان يف الثقات
وأبو موسى حممد بن  ، وذكر ممن روى عنه علي بن املديين،ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل

 وترجم له اخلطيب يف تاريخ بغداد وذكر يف الرواة عنه مجلة من أئمة الثقات منهم ،)٤(املثىن
 ،وأبو زرعة الرازي ،وحممد بن حيىي الذهلي ، أبو خيثمة زهري بن حرب:زيادة على ما تقدم

  .)٥(هـ٢١٣ وأنه مات سنة ،وعباس بن حممد الدوري
 وهذا ، ومل جيرحه أحد،قيم احلديث مست: وقال فيه ابن حبان، هو ثقة وثقه أبو داود:قلت

  .كاف يف توثيقه
  :دراسة حديثه

  :وقفت له على مخسة أحاديث توبع عليها مجيعا
 ومن طريقه ابن –) ٢/٤٥٨/١٤٧٨(يف مسنده الروياين  أخرجه :الحديث األول

 ومن طريقه أخرجه –نا عمرو بن علي  : قال– ١٨/٦٧تاريخ مدينة دمشق عساكر يف 
نا عبد اهللا بن سنان اهلروي نا ابن املبارك  -) ١/١٤٦/١٩٦(وات الكبري البيهقي يف الدع

لظوا بذي أ ":يقول عن حيىي بن حسان عن ربيعة بن جباد بن عامر قال مسعت رسول اهللا 
  .)٦("اجلالل واإلكرام

  

                                 
  .٥/١١١التاریخ الكبیر ) ١(

 وق�د روى ،ھكذا وقعت فیھ الترجمة وفیھا سقط ظاھر ألن فاع�ل س�مع الثانی�ة ل�م ی�ذكر
  .عنھ جماعة من كبار الثقات یأتي ذكرھم

  .٨/٣٤٢الثقات ) ٢(
  .٩/٤٦٩تاریخ بغداد ) ٣(
  .٥/٦٨الجرح والتعدیل ) ٤(
  .٩/٤٦٩تاریخ بغداد ) ٥(
 أي الزم��وه واثبت��وا علی��ھ وأكث��روا م��ن قول��ھ :٤/٢٥٢اب��ن األثی��ر ف��ي النھای��ة ق��ال )٦(

  . یقال ألظ بالشيء یلظ إلطاظا إذا لزقھ وثابر علیھ،والتلفظ بھ في دعائكم
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 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  :تابعه عليه متابعة تامة مثانية فيهم أربعة من الثقات احلفاظ
أخرجه النسائي يف الكربى  :)١()لقبه عبدان (عبد اهللا بن عثمان بن جبلة] ١[

  .)١/٦٧٦/١٨٣٦( واحلاكم يف املستدرك ،)٦/٤٧٩/١١٥٦٣(
  .)٤/٤٠٩/٧٧١٦(أخرجه النسائي يف الكربى  :)٢(حممد بن عيسى الدامغاين] ٢[
  .٤/١٧٧أخرجه أمحد يف مسنده  :)٣(إبراهيم بن إسحاق البناين] ٣[
خرجه الطرباين يف املعجم الكبري أ :)٤(حيىي بن عبد احلميد احلماين] ٤[

 وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ،)١/٤٧/٩٢( ويف كتاب الدعاء ،)٥/٦٤/٤٥٩٤(
)٢/١٠٩٣/٢٧٦٠(.  

أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب   :)٥(علي بن احلسن بن شقيق] ٥[
)١/٤٠٢/٦٩٣(.  

أخرجه ابن منده يف كتاب التوحيد  :)٦(سلمة بن سليمان املروزي] ٦[
)١/٤٧٩/٣٥٤(.  

                                 
 ، بف�تح ال�راء- ابن أب�ي رواد - والموحدة ، بفتح الجیم-عبد هللا بن عثمان بن جبلة ) ١(

 أب��و عب��د ال��رحمن الم��روزي - والمثن��اة ، بف��تح المھمل��ة- العتك��ي -وت��شدید ال��واو 
 تقری�ب .ھ�ـ٢٢١ مات سنة ،الملقب عبدان ثقة حافظ روى لھ الجماعة إال ابن ماجھ

  .٣١٣التھذیب 
 .محمد بن عیسى بن زیاد ال�دامغاني أب�و الح�سین نزی�ل ال�ري مقب�ول م�ن العاش�رة) ٢(

  .٥٠٠تقریب التھذیب 
 موالھم أبو إسحاق - ثم نون ، الموحدة بضم-إبراھیم بن إسحاق بن عیسى البناني ) ٣(

 وأب�و ، روى ل�ھ م�سلم،الطالقاني نزی�ل م�رو وربم�ا ن�سب إل�ى ج�ده ص�دوق یغ�رب
  .٨٧ تقریب التھذیب .ھـ٢١٥ مات سنة ، والترمذي،داود

 - وت�شدید الم�یم ، الحم�اني بك�سر المھمل�ة-یحیى بن عبد الحمی�د ب�ن عب�د ال�رحمن ) ٤(
 .ھ�ـ٢٢٨ م�ات س�نة ،سرقة الح�دیث روى ل�ھ م�سلمالكوفي ح�افظ إال أنھ�م اتھم�وه ب�

  .٥٩٣تقریب التھذیب 
علي بن الحسن بن شقیق أبو عبد الرحمن المروزي ثق�ة ح�افظ م�ن كب�ار روى ل�ھ ) ٥(

  .٣٩٩ تقریب التھذیب .ھـ وقیل قبل ذلك٢١٥ مات سنة ،الجماعة
ك�ان سلمة بن س�لیمان الم�روزي أب�و س�لیمان ویق�ال أب�و أی�وب الم�ؤدب ثق�ة ح�افظ ) ٦(

 تقری�ب .ھ�ـ٢٠٣ مات سنة ،یورق البن المبارك روى لھ البخاري ومسلم والنسائي
  .ھـ٢٤٧التھذیب 
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أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة  :)١(عبد احلميد بن صاحل] ٧[
)٢/١٠٩٣/٢٧٦٠(.  

أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة  :)٢(إبراهيم بن نصر اخلراساين] ٨[
)٢/١٠٩٤/٢٧٦١(.  

هذا حديث صحيح اإلسناد  : قال احلاكم،صحيح رجاله ثقاتهذا احلديث إسناد و
  .ومل خيرجاه
  

 ومن طريقه الضياء يف –) ١/٩٤/٣١ ( يف مسندهالشاشيخرجه  أ:الحديث الثاني
 وأخرجه الاللكائي يف شرح أصول ،حدثنا العباس الدورى : قال–) ٣/٥٨/٨٦٢(املختارة 

نا  :من طريق عمرو بن علي الفالس قاال) ٨/١٤٠٨/٢٧٠٩(اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد عن عبد اهللا بن سنان اهلروى نا عبد اهللا بن املبارك عن 

أوجب  ":يقول يومئذ أبيه عن جده عبد اهللا بن الزبري عن الزبري قال مسعت رسول اهللا 
  ."يعين يوم أحد ": زاد الاللكائي."طلحة

وفيه تصريح حممد بن ) ٩٤( رقم ٨٠وهكذا أخرجه ابن املبارك يف كتاب اجلهاد ص 
 ابن املبارك ومن طريقه أخرجه ابن أيب شيبة يف  ورواه غري واحد عن،إسحاق بالتحديث

ابن أيب  و،٣/٢١٨ وابن سعد يف كتاب الطبقات الكبري ،)٦/٤٧٦/٣٢١٦٠(مصنفه 
 رقم ٢٤٧ وأبو نعيم يف كتاب اإلمامة ص ،)٢/٩٢٦/١٤٣١ (يف كتاب السنةعاصم 

  والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل،)٣/٤٢١/٥٦٠٣( واحلاكم يف املستدرك ،)٣٦(
  .)٣ ()٨/١٤٠٨/٢٧١٠(السنة واجلماعة 

                                 
 والج�یم بینھم�ا راء ، ب�ضم الموح�دة-عبد الحمید ب�ن ص�الح ب�ن عج�الن البرجم�ي ) ١(

 تقری�ب .ھ�ـ٢٣٠ م�ات س�نة ، أبو ص�الح الك�وفي ص�دوق روى ل�ھ الن�سائي-ساكنة 
  .٣٣٣التھذیب 

ظ الب��ارع مح��دث نی��سابور أب��و إس��حاق إب��راھیم ب��ن ن��صر الخراس��اني اإلم��ام الح��اف)٢(
المطوعي الغازي سمع اب�ن المب�ارك وجری�ر ب�ن عب�د الحمی�د وأب�ا بك�ر ب�ن عی�اش 

  وصنف المسند وكان أبو زرعة یقدمھ ، وأبو حاتم، روى عنھ أبو زرعة،وطبقتھم
  .١٠/٣٩٧  سیر أعالم النبالء.ھـ٢١٠  ویقال سنة ،ھـ٢١٣ویفخمھ استشھد سنة 

  " سمعت رسول هللا : قال،ثنا محمد ابن عبد هللا بن الزبیر"  :وقع عند أبي نعیم) ٣(
 ف�ضال ع�ن وفیھ سقط ظاھر ألن محمد بن عبد هللا بن الزبیر لم یسمع من النب�ي 

      =.أن یشھد معھ غزوة أحد



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٠٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

ورواه عن ابن إسحاق مجاعة منهم يونس بن بكري أخرج حديثه الرتمذي يف كتاب 
باب مناقب أيب  ،املناقب ويف كتاب ،)٤/٢٠١/١٦٩٢ ( باب ما جاء يف الدرع،اجلهاد

 رقم ،١٠١ ويف الشمائل ص ،)٥/٦٤٣/٣٧٣٨ (حممد طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه
 ،)٣/٢٨/٤٣١٢( واحلاكم يف املستدرك ،)٣/١٨٨/٩٧٢( والبزار يف مسنده ،)١١١(
 ،)٩/٦٤/١٧٧١١ (،)٦/٣٧٠/١٢٨٧٨( والبيهقي يف الكربى ،)٣/٤٢١/٥٦٠٢(

 ، عن حممد بن إسحاق،يونس بن بكري من طرق عدة عن ٧/١١٦والبغوي يف شرح السنة 
 عن الزبري بن ،عبد اهللا بن الزبري عن جده ، عن أبيه،عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري

 فأقعد ، فلم يستطع، فنهض إىل الصخرة،درعان يوم أحد  كان على النيب :العوام قال
 " :يقول  مسعت النيب : فقال،عليه حىت استوى على الصخرة  فصعد النيب ،طلحة حتته

  . هذا لفظ الرتمذي والباقون بنحوه."أوجب طلحة 
 وهذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث :ألولقال الرتمذي يف املوضع ا

هذا  :وقال احلاكم ،هذا حديث حسن صحيح : وقال يف املوضع الثاين.حممد بن إسحاق
  .حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه

 وقد ،)١( هو حسن كما قال الرتمذي ألجل ابن إسحاق فهو صدوق مدلس:قلت
د على شرط مسلم كما قال احلاكم ألن مسلما  وليس هذا اإلسنا،صرح بالسماع كما سبق

 وله طرق أخرى عن ابن ،)٢(إمنا روى حملمد بن إسحاق يف املتابعات كما أفاده املزي
  . وشواهد ليس هذا موضع سردها،إسحاق

حدثنا عباس  : قال)٣/٣١٩/١٤٢٤ ( يف مسندهالشاشي أخرجه :الحديث الثالث
 نا يعقوب بن عبد اهللا بن سعد ،ن ينزل البصرة وكا، نا عبد اهللا بن سنان اهلروي،الدوري

 قال : قال، عن أيب بن كعب، عن جابر بن عبد اهللا، عن عيسى بن جارية،األشعري القمي
  ."إذا صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبري وذا احلاجة  " :رسول اهللا 

  وقد تابعه عليه مجاعة من الثقات مع اختالف يسري من بعضهم

                                                                                  
 "   س�معت رس�ول هللا: ق�ال،ع�ن عب�د هللا ب�ن الزبی�ر" ووقع عند ابن أب�ي عاص�م = 

 إنم��ا ول��د ف��ي أول ق��دوم ،وھ��و خط��أ ك��ذلك ألن عب��د هللا ب��ن الزبی��ر ل��م ی��شھد أح��دا
  .المسلمین المدینة كما ھو مشھور

  .٢٤/٤٢٨تھذیب الكمال ) ١(
  .٤٦٧تقریب التھذیب ) ٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٠٣
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  )١( بن محيد الكويفجعفر] ١[
حدثنا عثمان بن عبيد اهللا  :قال) ٤/١٠٨/٣٧٣٢(املعجم األوسط أخرجه الطرباين يف 

الطلحي قال نا جعفر بن محيد قال نا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن جابر أن 
 إذا صليتم فأوجزوا فان خلفكم الضعيف والكبري واملريض وذا احلاجة " :قال رسول اهللا 

".  
  ."املريض" وزاد ، جعله من مسند جابر ألنه اختصر القصة اليت فيه وستأيتهكذا

   )٢(عبد األعلى بن محاد] ٢[
حدثنا عبد األعلى حدثنا يعقوب بن  :قال) ٣/٣٣٣/١٧٩٥(أخرجه أبو يعلى يف مسنده 
 ودخل ، صلى أيب بالناس يف قباء: عن جابر بن عبد اهللا قال،عبد اهللا عن عيسى بن جارية

 فلما مسع أبيا يقرأ سورة طويلة انفتل من : قال،ته غالم من األنصار وله سقييف صال
  فعرف أيب أن الغالم يشكو إىل رسول اهللا : قال، فلما انفتل أيب أخرب بذلك،صالته

 أو ،" فإذا صليتم فأوجروا ،إن منكم منفرين " :وقرب الغالم يشكو أبيا فقال رسول اهللا 
 ."فإن خلفكم الكبري واملريض وذا احلاجة  " :و حيىي  أو كما قالشك أب"  فأوجزوا  " :قال

  . جابر رضي اهللا عنه وجعله من مسند،هكذا بذكر القصة يف أوله
  )٣(سليمان بن داود العتكي] ٣[

.. .حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب :قال) ٣/٣٣٤/١٧٩٥(أخرجه أبو يعلى يف مسنده 
  .بنحو حديث عبد األعلى

 وقال ،)٤( مناكري أحاديثه:بن معنيا احلديث عيسى بن جارية قال فيه اويف إسناد هذ
  .)٦( أحاديثه كلها غري حمفوظة: وقال ابن عدي،)٥( منكر احلديث:النسائي

هذا احلديث من مناكريه ألن الثابت أن هذه القصة وقعت ملعاذ بن جبل وليس  :قلت

                                 
 .ھ�ـ٢٤٠ م�ات س�نة ،جعفر بن حمید العبسي الكوفي أبو محم�د ثق�ة روى ل�ھ م�سلم) ١(

  .١٤٠تقریب التھذیب 
 بف��تح -ألعل��ى ب��ن حم��اد ب��ن ن��صر الب��صري أب��و یحی��ى المع��روف بالنرس��ى عب��د ا) ٢(

 وأب��و ، وم��سلم، روى ل��ھ البخ��اري، ال ب��أس ب��ھ- وبالمھمل��ة ، وس��كون ال��راء،الن��ون
  .٣٣١ تقریب التھذیب .ھـ٢٣٧ مات سنة ، والنسائي،داود

 روى ،سلیمان بن داود بن حماد المھري أبو الربیع المصري ابن أخي رشدین ثقة) ٣(
  .٢٥١ تقریب التھذیب .ھـ٢٥٣ مات سنة ،لھ أبو داود والنسائي

   . ]٤/٣٦٩روایة الدوري [تاریخ ابن معین ) ٤(
   .٧٦الضعفاء والمتروكین ص ) ٥(
   .٥/٢٤٨الكامل ) ٦(
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  .)١(أليب بن كعب كما ثبت يف الصحيحني
 وأخرجه ، حدثنا حممد بن املثىن)١/٤٧٢/٣٣٨( أخرجه البزار يف مسنده :الحديث الرابع
 :قاال ،حدثنا يزيد بن سنان : قال)١/١٥٤/١٦٥(شرح مشكل االثار والطحاوي يف 

مسعت  :حدثنا عبد اهللا بن سنان اهلروي ثنا عبد اهللا بن املبارك عن جرير بن حازم قال
 أتى :مسعت عمر بن اخلطاب يقول :إسحاق بن سويد حيدث عن ابن حجري العدوي قال

إياكم واجللوس على هذه الطرق فإ�ا  " :وحنن جلوس على الطريق فقال علينا رسول اهللا 
مث مضى رسول اهللا عليه السالم  ، "جمالس الشيطان فإن كنتم ال حمالة فأدوا حق الطريق

يا  :فلحقته فقلت؟ هو ومل أسأله ما  ،"أدوا حق الطريق ":قال رسول اهللا عليه السالم :فقلت
وتغض  ،حق الطريق أن ترد السالم" قال ؟ رسول اهللا إنك قلت كذا وكذا فما حق الطريق 

 ولفظ البزار ،هذا لفظ الطحاوي " وتعني امللهوف ،و�دي الضال ،وتكف األذى ،البصر
  .بنحوه لكنه أخصر منه

باب يف  ،اب األدبكتيف  داود  أخرجه أبو)٢(وقد تابعه احلسن بن عيسى النيسابوري
 ومن طريقه البيهقي يف الشعب –) ٤/٢٥٦/٤٨١٧(اجللوس يف الطرقات 

حدثنا احلسن بن عيسى  : قال- /) ١/٤٢٩( والضياء يف املختارة ،)٦/١٠٧/٧٦٢١(
بن ا عن ، عن إسحاق بن سويد، أخربنا جرير بن حازم، أخربنا ابن املبارك،النيسابوري

وتغيثوا "  قال )٣(يف هذه القصة خلطاب عن النيب  مسعت عمر بن ا: قال،حجري العدوي

                                 
 ب�اب م�ن ش�كا ،لھ عندھا ط�رق كثی�رة منھ�ا م�ا أخرج�ھ البخ�اري ف�ي كت�اب األذان) ١(

 ، ح�دثنا ش�عبة: ق�ال، آدم ب�ن أب�ي إی�اس ح�دثنا:ق�ال) ١/٢٤٩/٦٧٣(إمامھ إذا طول 
 أقب�ل : ق�ال، سمعت جابر ب�ن عب�د هللا األن�صاري: قال، حدثنا محارب بن دثار:قال

 فت��رك ناض��حھ وأقب��ل إل��ى ، فواف��ق مع��اذا ی��صلي،رج��ل بناض��حین وق��د ج��نح اللی��ل
 ، ف��انطلق الرج��ل وبلغ��ھ أن مع��اذا ن��ال من��ھ- أو الن��ساء - فق��رأ ب��سورة البق��رة ،مع��اذ

أفاتن "  أو -"  أفتان أنت ،یا معاذ " : فقال النبي ، فشكا إلیھ معاذا،نبي فأتى ال
 واللی��ل إذا ، وال�شمس وض�حاھا،فل�وال ص��لیت ب�سبح اس�م رب��ك " : ث�الث م�رار-" 

  ." فإنھ یصلي وراءك الكبیر والضعیف وذو الحاجة ،یغشى
 بع�دھا الحسن بن عی�سى ب�ن ماس�رجس بف�تح المھمل�ة وس�كون ال�راء وك�سر الج�یم) ٢(

 م��ات ، والن��سائي، وأب��و داود، روى ل��ھ م��سلم،مھمل��ة أب��و عل��ي النی��سابوري ثق��ة
  .١٦٣ تقریب التھذیب .ھـ٢٤٠سنة

 : ق�ال أن رس�ول هللا ،أبي سعید الخدريیعني ما أخرجھ قبلھ مباشرة من حدیث ) ٣(
 م�ا ب�د لن�ا م�ن مجال�سنا نتح�دث ، ی�ا رس�ول هللا:قالوا" إیاكم والجلوس بالطرقات " 
=  وم��ا ح��ق :ق��الوا" إن أبی��تم ف��أعطوا الطری��ق حق��ھ  " : فق��ال رس��ول هللا ،ھ��افی
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  ."امللهوف و�دوا الضال 
 لذا قال الذهيب ، ومل يذكر جبرح وال تعديل،وابن حجري هذا مل يرو عنه إال إسحاق بن سويد

 وقد خطأ األئمة جرير بن حازم يف وصل هذا ،)٢( مستور: وقال ابن حجر،)١( ال يعرف:فيه
  . حيث رواه غري واحد عن إسحاق بن سويد مرسال وصوبوا إرساله،احلديث

رواه عبد اهللا بن املبارك عن جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن بن  :قال الدارقطين
وغريه يرويه عن إسحاق بن سويد عن حيىي بن يعمر  حجري العدوي عن عمر عن النيب 

  .)٣(وهو أشبه بالصواب واهللا أعلم مرسال عن النيب 
 وال ، عن إسحاق بن سويد،وهذا احلديث ال نعلم أسنده إال جرير بن حازم :روقال البزا

 عن إسحاق بن ، وروى هذا احلديث محاد بن زيد،رواه عن جرير مسندا إال ابن املبارك
  .)٤(سويد مرسال

هناد  أخرجه ، مل أقف على رواية محاد بن زيد لكين وجدته من رواية محاد بن سلمة:قلت
شرح مشكل وأخرجه والطحاوي يف  ،حدثنا قبيصة) ٢/٥٨٤/١٢٤١ (دالزهيف بن السري 

كالمها  حدثنا حجاج بن منهال : قال، حدثنا حممد بن خزمية : قال)١/١٥٤/١٦٥(االثار 
  مر رسول اهللا : عن حيىي بن يعمر قال، عن إسحاق بن سويد،محاد بن سلمةعن 

  .و حديث عبد اهللا بن سنانبنح.. .إياكم واجللوس يف هذه ا�الس " :فقال، مبجلس 
 ثنا عبد العزيز :قال ] )٦/٣٩/٥٤٥٨(كما يف إحتاف اخلرية [  يف مسنده احلارثوأخرجه 

بنحوه مر على جملس  بن أبان، ثنا هشام، عن رجل، عن حيىي بن يعمر أن رسول اهللا 
وأصل احلديث يف الصحيحني من حديث أيب  ، وهو مع انقطاعه فيه راو مل يسم.خمتصرا

  .)٥(عيد اخلدري رضي اهللا عنهس

                                                                                  
 واألم�ر ، ورد ال�سالم، وك�ف األذى،غض الب�صر ":یا رسول هللا ؟ قال الطریق =

  ". والنھي عن المنكر،بالمعروف
   .٤/٥٩٠میزان االعتدال ) ١(
   .٦٨٨تقریب التھذیب ) ٢(
   .٢/٢٥٠العلل ) ٣(
  .١/٤٧٢مسند البزار ) ٤(
  باب ،لھ عندھما طرق منھا ما أخرجھ البخاري في كتاب كتاب المظالم والغصب) ٥(

 حدثنا أبو ، حدثنا معاذ بن فضالة:قال) ٢/٨٧٠/٢٣٣٣(أفنیة الدور والجلوس فیھا 
 ع�ن أب�ي س�عید ، ع�ن عط�اء ب�ن ی�سار، ع�ن زی�د ب�ن أس�لم،عمر حفص ب�ن می�سرة

 ،"اكم والجل�وس عل�ى الطرق�ات إی� " : ق�ال ع�ن النب�ي ،الخدري رض�ي هللا عن�ھ
=  ،ف�إذا أبی�تم إال المج�الس " : ق�ال، إنما ھي مجال�سنا نتح�دث فیھ�ا، ما لنا بد:فقالوا



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٠٦
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أخربنا احلسن بن  : قال٩/٤٦٩تاريخ بغداد  أخرجه اخلطيب يف :الحديث الخامس
أىب بكر حدثنا امحد بن سلمان النجاد حدثنا بشر بن موسى حدثنا عبد اهللا بن سنان 
حدثنا الفضل بن موسى حدثنا حممد بن عمرو عن أىب سلمة عن أىب هريرة قال قال رسول 

  ." اللذات)١(أكثروا ذكر هادم ":اهللا 
   :تابعه عليه ستة أربعة منهم ثقات

   )٢(حممود بن غيالن] ١[
 ابن ماجه ،)٤/٥٥٣/٢٣٠٧ (باب ما جاء يف ذكر املوت ،الزهدأخرجه الرتمذي يف كتاب 

حدثنا حممود بن  :قاال) ٢/١٤٢٢/٤٢٥٨( باب ذكر املوت واالستعداد له ،كتاب الزهديف 
 حدثنا الفضل بن :قال - ]٧/٢٥٩/٢٩٩٢اإلحسان [يقه ابن حبان  ومن طر–غيالن 
  . " يعين املوت" وزاد ،مبثله.. .موسى
  )٣(احلسني بن حريث] ٢[

 ويف الكربى ،)٤/٤/١٨٢٤ ( كثرة ذكر املوت باب،كتاب اجلنائزأخرجه النسائي يف 
اإلحسان [ ومن طريقه ابن حبان –حدثنا احلسني بن حريث  :قال) ١/٦٠٠/١٩٥٠(
  .مبثله... قال حدثنا الفضل بن موسى - ]٧/٢٦٠/٢٩٩٤

  )٤(حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة] ٣[

                                                                                  
 وك�ف ،غ�ض الب�صر " : وما ح�ق الطری�ق ؟ ق�ال: قالوا،"فأعطوا الطریق حقھا =

  ." ونھي عن المنكر ، وأمر بالمعروف، ورد السالم،األذى
 ، بالذال المعجم�ة أي قاطعھ�ا: ھاذم:٤/٦٦ة المفاتیح قال مال علي القاري في مرقا) ١(

ورجح األسنوي .. . وصحح الطیبي بالدال المھملة،وفي نسخة بالمھملة أي كاسرھا
 ، ب�أن الروای�ة بال�ذال المعجم�ة، وصرح السھیلي في الروض األنف،أنھا بالمعجمة

  . ا ه بتصرف. وجعل اإلعجام من غلط المحدثین،وصححھ الخطابي
 :٥/١٨٣بالمھملة مرادا ھنا ق�ال ف�ي الب�در المنی�ر " ھادم" ابن الملقن أن یكون وقد نفى

 وقد تعقب�ھ الح�افظ .ً ولیس مرادا ھنا، المزیل للشيء من أصلھ:وأما بالمھملة فمعناه
  . وفي النفي نظر ال یخفى: بقولھ٢/١٠١في التلخیص الحبیر 

  .من من تصحیفھا في المطبوعات لم ألتفت إلى الفرق بینھما عند التخریج لعدم األ:قلت
محمود ب�ن غ�یالن الع�دوي م�والھم أب�و أحم�د الم�روزي نزی�ل بغ�داد ثق�ة روى ل�ھ ) ٢(

  ٥٢٢ تقریب التھذیب .ھـ  وقیل بعد ذلك٢٣٩ مات سنة ،الجماعة إال أبا داود
الحسین بن حریث الخزاعي موالھم أبو عمار المروزي ثقة روى لھ الجماع�ة إال ) ٣(

  .١٦٦ تقریب التھذیب .ھـ٢٤٤ سنة  مات،ابن ماجھ
 أب�و عم�رو - وس�كون ال�زاي ، بك�سر ال�راء-محمد بن عبد العزیز ب�ن أب�ي رزم�ة ) ٤(

  .٤٩٣ تقریب التھذیب .ھـ٢٤١المروزي ثقة روى لھ الجماعة إال مسلما مات سنة 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٠٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 أخربنا حممد بن عبد اهللا بن اجلنيد قال :قال] ٢/٢٦٠/٢٩٩٥اإلحسان [أخرجه ابن حبان 
حدثنا حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو 

يكثر أن يقول أكثروا من ذكر هاذم   كان رسول اهللا :يب هريرة قالعن أيب سلمة عن أ
  .اللذات
  )١(هدية بن عبد الوهاب] ٤[

الزهد الكبري  والبيهقي يف ،)١/٢١٠/٣٧١(أخرجه ابن األعرايب يف معجمه 
 والقضاعي يف مسند ،)٥٣( رقم ،٤٥ وابن عساكر يف تعزية املسلم ص ،)١/٢٦٧/٦٩١(

  .مبثله.. . ثنا الفضل بن موسى السيناين: طريقه قالمن) ١/٣٩١/٦٦٩(الشهاب 
  )٢(نعيم بن محاد املروزي] ٥[

.. . أنا الفضل بن موسى:قال) ٢/٣٧/١٤٦(أخرجه يف زياداته على الزهد البن املبارك 
  .مبثله

  )٣(حيىي بن أكثم] ٦[
 رقم ،٤٥ وابن عساكر يف تعزية املسلم ص ،]٧/٢٥٩/٢٩٩٢اإلحسان [أخرجه ابن حبان 

وقد رواه عن حممد بن علقمة مجاعة غري .مبثله.. . نا الفضل بن موسى:من طريقه قال) ٥٣(
  الفضل بن موسى 

 ويف الكربى ،)٤/٤/١٨٢٤ ( كثرة ذكر املوت باب،كتاب اجلنائزأخرجه النسائي يف 
 وابن أيب شيببة ،١١٧ ويف الزهد ص ،٢/٢٩٢ وأمحد يف مسنده ،)١/٦٠٠/١٩٥٠(
 وأخرجه ، من طريق حممد بن إبراهيم١/٣٨٤ب يف تاريخ بغداد  واخلطي،)٧/٧٨/٣٤٣٢٧(

اإلحسان [وأخرجه ابن حبان ،من طريق حممد بن بشر) ٧/٧٨/٣٤٣٢٧(ابن أيب شيببة 
شعب اإلميان  والبيهقي يف ،)٨/٢٥٦/٨٥٦٠( والطرباين يف األوسط ،]٧/٢٦٠/٢٩٩٣

                                 
 بن عب�د الوھ�اب الم�روزي أب�و - وتشدید التحتانیة ، وكسر ثانیھ، بفتح أولھ-ھدیة ) ١(

 تقری�ب التھ�ذیب .ھ�ـ٢٤١ م�ات س�نة ،ح صدوق ربما وھ�م روى ل�ھ اب�ن ماج�ھصال
٥٧١.  

نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث الخزاعي أبو عبد هللا الم�روزي نزی�ل م�صر ) ٢(
ص���دوق یخط���ىء كثی���را فقی���ھ ع���ارف ب���الفرائض روى ل���ھ الجماع���ة إال م���سلما 

  .٥٦٤تقریب التھذیب . ھـ على الصحیح٢٢٨ مات سنة ،والنسائي
یحیى بن أكثم بن محمد بن قط�ن التمیم�ي الم�روزي أب�و محم�د القاض�ي الم�شھور ) ٣(

فقیھ صدوق إال أنھ رم�ي ب�سرقة الح�دیث ول�م یق�ع ذل�ك ل�ھ وإنم�ا ك�ان ھ�ى الروای�ة 
 تقری���ب .ھ���ـ٢٤٣  م���ات ف���ي آخ���ر س���نة ، روى ل���ھ الترم���ذي،باإلج���ازة والوج���ادة

  .٥٨٨التھذیب



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٠٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ابن عساكر يف تاريخ  و،٢/٢٨٢ والرافعي يف التدوين يف تاريخ قزوين ،)٧/٣٥٤/١٠٥٦٠(
من ) ١/٣٩٢/٦٧٠ (،)١/٣٩١/٦٦٨( والقضاعي يف مسند الشهاب ،٣٤/٤٢دمشق 

يزيد  من طريق :)٤/٣٥٧/٧٩٠٩(املستدرك  وأخرجه احلاكم يف ،طريق عبد العزيز بن مسلم
شعب اإلميان  والبيهقي يف ،٥/٢٢٢أخرجه ابن عدي يف الكامل و ،)١(بن هارون

 وابن اجلوزي يف العلل املتناهية )١/٢٦٦/٦٩٠(كبري الزهد ال يف ،)٧/٣٥٤/١٠٥٥٩(
 ] ١٦/٢٨٣ملحق بتاريخ بغداد [  وابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد ،)٢/٨٨٤/١٤٧٩(

من ) ٢/٨٨٤/١٤٧٩(وأخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  ،من طريق العالء بن حممد
من طريق محاد بن  ٦ ،٤٨/٥وأخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،طريق معاذ بن أسد

بنحوه زاد ابن .. . عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرةسبعتهمسلمة 
 فما ذكره عبد قط وهو يف ضيق إال وسعه "حبان والقضاعي يف رواية عبد العزيز بن مسلم 

  . "عليه وال ذكره وهو يف سعة إال ضيقه عليه
 قال ،و بن علقمة وهو صدوق مشهوروهذا إسناد ظاهره احلسن حلال حممد بن عمر

هذا حديث صحيح على شرط  : وقال احلاكم،هذا حديث حسن غريب :اإلمام الرتمذي
  .مسلم ومل خيرجاه

 فال يكون )٢( حممد بن عمرو بن علقمة إمنا أخرج له مسلم يف املتابعات كما قال املزي:قلت
  .على شرطه

يرويه حممد بن عمرو  :قالال وقد صوب اإلمام الدارقطين يف هذا احلديث اإلرس
وحممد بن إبراهيم بن عثمان  ،وعبد العزيز بن مسلم ،واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى

ومحاد  ،وسليم بن أخضر ،والعالء بن حممد بن يسار ،وعثمان ابين أيب شيبة ،والد أيب بكر
وعبد الرمحن  ،ويعلى بن عباد عنه ،بن سلمة من رواية حممد بن احلسن الكويف األسدي التل

                                 
 ثن�ا ، بك�ر محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن عت�اب العب�دي ح�دثنا أب�و:كذا أخرجھ الح�اكم ق�ال) ١(

 ،... أنب�أ محم�د ب�ن عم�رو ب�ن علقم�ة، ثنا یزید بن ھارون،أحمد بن زیاد بن مھران
والمعروف أن یزید ب�ن ھ�ارون إنم�ا یروی�ھ ع�ن محم�د ب�ن إب�راھیم ع�ن محم�د ب�ن 

  . والخطیب كما سبق، وابن أبي شیبة، وأحمد،عمرو ھكذا أخرجھ النسائي
 وش�یخ ش�یخھ ل�م ، ك�ان ثق�ة: وق�ال،٥/٤٣٢م ترجم�ھ الخطی�ب ف�ي تاریخ�ھ وشیخ الحاك

  .أقف على ترجمتھ
 ع��ن محم��د ب��ن عم��رو بت��سعة ، ح��دثنا یزی��د:وق��د ق��ال أحم��د بع��د م��ا روى ھ��ذا الح��دیث

 ، عن محم�د ب�ن عم�رو، ثم أتمھا بھذا الحدیث عن محمد بن إبراھیم،وتسعین حدیثا
  .تمام مائة حدیث  عن النبي ، عن أبي ھریرة،عن أبي سلمة

   .٢٦/٢١٧تھذیب الكمال ) ٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٠٩
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ورواه أبو أسامة وغريه  ،بن قيس الزعفراين عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة
  .)١(عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة مرسال والصحيح املرسل

 ال أدري ملاذا رجح اإلمام الدارقطين رواية اإلرسال مع أن الوصل رواه العدد الكثري :قلت
هذا حديث ال يثبت ومداره على حممد بن  :ما ابن اجلوزي فقالأ وفيهم مجلة من الثقات ؟

 رمحه اهللا تعاىل - هذه عادته  و.ما زال الناس يتقون حديثه :بن معنياقال حيىي  ،عمرو الليثي
 ،ُهذا كالمه وال يتابع عليه : وقد رده ابن امللقن فقال، يذكر اجلرح ويسكت عن التعديل–

 ،وابن طاهر ،واحلاكم ، وصحيح كما قاله ابن حبان،يبل هو حديث حسن كما قاله الرتمذ
 وقد وثقه حيىي مرة أخرى ، وحممد بن عمرو هذا من فرسان الصحيحني،وهم أعلم منه وأجل

َوذكره ابن حبان يف ثقاته ولينه ،كما نقله عنه يف ضعفائه َّ
)٢(.   

 ،)٣(كان ثقه وكان حيىي بن سعيد يضعفه بعض الضعف : وقال علي بن املديين:قلت
وقال أبو  ،)٤(حممد بن عمرو رجل صاحل ليس بأحفظ الناس للحديث :حيىي القطانوقال 
 :وقال مرة ،ليس به بأس :وقال النسائي ،)٥(صاحل احلديث يكتب حديثه وهو شيخ :حامت
 من جلة أهل املدينة : وقال ابن حبان أيضا،)٧(أرجو أنه ال بأس به :بن عدياوقال  ،)٦(ثقة

  .)١٠( وذكره ابن شاهني يف الثقات،)٩(مل يكن به بأس :بن املباركاقال و ،)٨(ومتقنيهم
 وأيب سعيد اخلدري ، وعبد اهللا بن عمر،وللحديث شواهد من حديث أنس بن مالك

  .رضي اهللا عنهم ال حاجة لإلطالة بذكرها
  

                                 
   .٨/٣٩العلل ) ١(
  .٥/١٨٢البدر المنیر ) ٢(
  .٤٢سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني ) ٣(
  .٧/٤٥٥الكامل البن عدي ) ٤(
  .٨/٣١الجرح والتعدیل ) ٥(
  .٢٦/٢١٧تھذیب الكمال )٦(
  .٧/٤٥٧الكامل ) ٧(
  .١٣٣مشاھیر علماء األمصار ) ٨(
  .١٠/٣٠١كمال تھذیب الكمال إ) ٩(
   .٢٦٧تاریخ أسماء الثقات ) ١٠(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٠
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   الزبيريعبد اهللا بن نافع] ٧[

  
بن العوام القرشي المديني عبد اهللا بن نافع من ولد الزبير  :قال اإلمام البخاري

مات سنة  :قال هارون بن محمد ،سمع مالك بن أنس كنيته أبو بكر أحاديثه معروفة
  .)١(عشرين ومائتين

  
  :أقوال النقاد فيه

مسع من مالك أحاديث  : أبو حامت وقال،)٢ (صدوق ليس به بأس :بن معنيقال ا
 : وقال البزار،)٥(ان يف الثقاتبن حباوذكره  ،)٤( ال بأس به: وقال أبو زرعة،)٣(معروفة

 : وقال ابن حجر،)٨( ثقة زاهد عابد: وقال الذهيب،)٧( مدين متعبد ثقة: وقال العجلي،)٦(ثقة
  .)١٠(بن ماجةاروى له النسائي و وقد ،)٩(صدوق

 أما البزار ، هو صدوق ال بأس حبديثه كما أفاده كالم ابن معني وأيب زرعة:قلت
  .ق الثقة على كل من كان مقبول احلديثالعجلي فهما يتوسعان يف إطال

  
  :دراسة حديثه

له عدة أحاديث أخرج له النسائي وابن ماجه ثالثة منها قد توبع عليها متابعة تامة يف 
  :الصحيحني

  

                                 
  .٥/٢١٣التاریخ الكبیر ) ١(

 أحادیث�ھ معروف�ة : أن البخ�اري ق�ال٣/١٤٦وجاء في ترتیب المدارك للقاضي عی�اض 
  .مستقیمة

  .٥/٢٨٤الجرح والتعدیل )٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٤٤١سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ص ) ٤(
  .٨/٣٤٢الثقات ) ٥(
  .٦/٤٦تھذیب التھذیب ) ٦(
  .٢/٦٣معرفة الثقات ) ٧(
  .١/٦٠٢الكاشف ) ٨(
  .٣٢٦تقریب التھذیب ) ٩(
  .١٦/٢٠٥تھذیب الكمال ) ١٠(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 باب ما جاء يف كم يصلي بالليل ،كتاب إقامة الصالةيف ابن ماجه  أخرجه :الحديث األول
 حدثنا عبد اهللا بن نافع بن ثابت :اصم قالحدثنا عبد السالم بن ع) ١/٤٣٣/١٣٦٢(

 أن عبد اهللا بن قيس ، عن أبيه، عن عبد اهللا بن أيب بكر، حدثنا مالك بن أنس:الزبريي قال
 ،الليلة  ألرمقن صالة رسول اهللا ، قلت: قال، أخربه عن زيد بن خالد اجلهين،بن خمرمة

 مث ،فصلى ركعتني خفيفتني فقام رسول اهللا " ،)١( أو فسطاطه، فتوسدت عتبته:قال
 ومها دون ، مث ركعتني، ومها دون اللتني قبلهما، مث ركعتني،ركعتني طويلتني طويلتني طويلتني

 ثالث عشرة  فتلك، مث أوتر، مث ركعتني، مث ركعتني ومها دون اللتني قبلهما،اللتني قبلهما
  ."ركعة

  .)٢(تابعه عليه مجاعة منهم قتيبة بن سعيد
 باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه ،كتاب صالة املسافرين يفمسلم أخرجه 

  .بنحوه.. . عن مالك بن أنس،وحدثنا قتيبة بن سعيد :قال) ١/٥٣١/٧٦٥(
باب ما يكون فيه اليمن والشؤم  ،كتاب النكاحيف ابن ماجه  أخرجه :الحديث الثاني

 : قال،ع حدثنا عبد اهللا بن ناف: حدثنا عبد السالم بن عاصم قال)١/٦٤٢/١٩٩٤(
إن كان  " : قال أن رسول اهللا ، عن سهل بن سعد، عن أيب حازم،حدثنا مالك بن أنس

  .يعين الشؤم"  واملسكن ، واملرأة،ففي الفرس
   )٣(تابعه عليه مجاعة منهم عبد اهللا بن مسلمة

 باب ما يذكر من شؤم الفرس ،كتاب اجلهاد والسرييف البخاري  أخرجه 
  .مبثله.. . عن مالك،ا عبد اهللا بن مسلمةحدثن :قال) ٣/١٠٥٠/٢٧٠٤(

  
 باب اجلبار ،كتاب النعوت أخرجه النسائي يف الكربى :الحديث الثالث

 : قال، حدثنا عبد اهللا بن نافع الزبريي: قال، أخربنا احلسني بن حريث)٤/٤٠٠/٧٦٨٩(
 مسعت :ل قا، عن عبد اهللا بن عمر، عن عبيد اهللا، عن أبيه،حدثين عبد العزيز بن أيب حازم

يأخذ اجلبار مسواته وأرضه بيده وقبض يديه فجعل يقبضهما  " :يقول رسول اهللا 

                                 
  .٢/٢٤٥) رفف( النھیة في غریب الحدیث . الخیمة:الفسطاط) ١(
 ، روى ل�ھ الجماع�ة، ثقة ثبت،قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفي أبو رجاء) ٢(

  .٤٥٤ تقریب التھذیب .ھـ٢٤٠مات سنة 
عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن الب�صري أص�لھ م�ن ) ٣(

 م��ات ف��ي س��نة ، روى ل��ھ الجماع��ة إال اب��ن ماج��ھ،المدین��ة وس��كنھا م��دة ثق��ة عاب��د
  ٣٢٣ تقریب التھذیب .ھـ٢٢١



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  ومييل رسول اهللا :قال"  أنا اجلبار فأين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ :ويبسطهما مث يقول
 حىت إين ألقول ساقط ، حىت نظرت إىل املنرب حترك من أسفل شيء منه،عن ميينه وعن مشاله

  . اهللا هو برسول
  .)١(تابعه عليه مجاعة منهم سعيد بن منصور

 حدثنا سعيد :قال) ٤/٢١٤٩/٢٧٨٨ ( كتاب صفة القيامة واجلنة والناريفمسلم أخرجه 

 .بنحوه…  حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم ،بن منصور

                                 
صنف وك�ان ال سعید بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزیل مك�ة ثق�ة م�) ١(

 وقی�ل ،ھ�ـ٢٢٧ م�ات س�نة ، روى ل�ھ الجماع�ة،یرجع عما في كتابھ لشدة وثوق�ھ ب�ھ
  .٢٤١ تقریب التھذیب .بعدھا



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   المروزيعبدة بن سليمان] ٨[

كان  ،يثه معروفةأحاد ،بن المباركاعبدة بن سليمان سمع  :قال اإلمام البخاري
  .)١(بالشام

  :أقوال النقاد فيه
قال و ،)٣(مستقيم احلديث :وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ،)٢(صدوق :قال أبو حامت

ن ابوذكر ابن عدي  ، روى له أبو داود،)٥( صدوق:، وقال ابن حجر)٤( ثقة:الدارقطين
  .)٧(ومل يذكر ذلك غريه : قال املزي،)٦(البخاري روى عنه

 : أما أبو حامت فقال، مستقيم احلديث: وقال ابن حبان،هو ثقة وثقه الدارقطين :قلت
 وقد قال هذه الكلمة يف اإلمام مسلم صاحب ،وهو ضنني بألفاظ التوثيق" صدوق"

  الصحيح 
  :دراسة حديثه

  . وقد توبع عليه عند مسلم متابعة تامة،له عدة أحاديث أحدها عند أيب داود
 حدثنا عبدة :قال) ٣/١٠/٢٥٠٢( باب كراهية ترك الغزو ، اجلهادكتابأخرجه أبو داود يف 
 - يعين ابن الورد : قال عبدة- ، أخربنا وهيب، أخربنا ابن املبارك،بن سليمان املروزي

  عن النيب ، عن أيب هريرة، عن أيب صاحل، عن مسي،أخربين عمر بن حممد بن املنكدر
  . "غزو مات على شعبة من نفاق ومل حيدث نفسه بال،من مات ومل يغز " :قال

 باب ،اإلمارة عند مسلم أخرجه يف كتاب )٨(تابعه حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي
 حدثنا حممد بن عبد الرمحن :قال) ٣/١٥١٧/١٩١٠(ومل حيدث نفسه بالغزو ذم من مات 

ال عبد اهللا  ق:قال ابن سهم"بنحوه وزاد .. . أخربنا عبد اهللا بن املبارك،بن سهم األنطاكي
  ." فنرى أن ذلك كان على عهد رسول اهللا :بن املبارك

                                 
  .٦/١١٥التاریخ الكبیر ) ١(
  .٦/٨٩الجرح والتعدیل ) ٢(
  .٨/٤٣٧الثقات ) ٣(
  .١٠١سؤاالت السلمي ص ) ٤(
  .٣٦٩تقریب التھذیب ) ٥(
  .١٦٦ الصحیح ص أسامي من روى عنھم البخاري في) ٦(
  .١٨/٥٣٥تھذیب الكمال ) ٧(
 م�ات ،محمد بن عبد الرحمن بن حكیم بن سھم األنطاكي ثقة یغرب روى لھ م�سلم) ٨(

  .٤٩٢ تقریب التھذیب . ھـ٢٤٣سنة 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  اهللا بن عبد اهللا بن عون عبيد] ٩[

  

رطبان مولى مزينة البصري، أاهللا بن عبد اهللا بن عون بن  عبيد :قال اإلمام البخاري
  .)١( معروف الحديث، سمع منه محمد بن عقبة،باهأسمع 

  :أقوال النقاد فيه
  .)٣(وذكره ابن حبان يف الثقات ،)٢(صاحل احلديث :قال أبو حامت

 ويكفيه أن ، وأبو حامت ضنني بألفاظ التوثيق كما سبق، هو صدوق حسن احلديث:قلت
   . ومل جيرحه أحد فيما أعلم،البخاري أثىن على حديثه

  :دراسة حديثه
  :وقفت له على ثالثة أحاديث توبع عليها مجيعا

حدثنا احلسن بن علي  :قال) ١٢/٣٨٤/١٣٤٢١ ( أخرجه الطرباين يف الكبري:األول
 ثنا إمساعيل بن : قاال،حدثنا إبراهيم :قال) ٣/١٤٦/٢٧٥٠( وأخرجه يف األوسط ،املعمري

 كتب إيل نافع أن ابن : قال، عن أبيه،مسعود اجلحدري ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عون
  ."ي عن حلوم احلمر اإلنسية ُ� " : قال،عمر

  .مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا إال إمساعيل :قال الطرباين
 وله يف ، ومل أجد لعبيد اهللا متابعة تامة،)٤( وابن حجر، هو ثقة كما قال الذهيب:قلت

باب غزوة خيرب  ،كتاب املغازيالصحيحني متابعات قاصرة منها ما أخرجه البخاري يف 
 حدثنا عبيد اهللا بن ، أخربنا عبد اهللا، حدثنا حممد بن مقاتل:قال) ٤/١٥٤٤/٣٩٨٠(

  ."�ى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية   أن رسول اهللا"  بلفظ .. . عن نافع،عمر
 حدثنا احلسن بن علي :قال) ١٢/٣٨٤/١٣٤٢٢( أخرجه الطرباين يف الكبري :الثاني

  عن، عن نافع، عن أبيه، ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عون، ثنا إمساعيل بن مسعود،املعمري
فقاهلا مرارا فلما "  اللهم بارك يف ميننا ،اللهم بارك لنا يف شامنا " :قال ابن عمر أن النيب 

 و�ا ، والفنت،إن �ا الزالزل " : قال ؟ يا رسول اهللا ويف عراقنا: قالوا،كان يف الثالثة أو الرابعة
  ."يطلع قرن الشيطان 

                                 
  .٥/٣٨٨التاریخ الكبیر ) ١(
  .٥/٣٢٢الجرح والتعدیل ) ٢(
  ."بن عون"والصواب " بن عوف ": ووقع فیھ.٨/٤٠٣الثقات ) ٣(
  .١١٠ تقریب التھذیب ،١/٢٤٩لكاشف ا) ٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   )١(سمانتابعه عليه مجاعة يف الصحيحني منهم أزهر بن سعد ال
 "الفتنة من قبل املشرق" :كتاب الفنت باب قول النيب أخرجه البخاري يف 

.. .، عن ابن عون، حدثنا أزهر بن سعد،حدثنا علي بن عبد اهللا :قال) ٦/٢٥٩٨/٧٠٩٤(
  . ولعله رواها باملعىن،"  ؟ ويف عراقنا ":بدل قوله" ويف جندنا ؟  ":بنحوه لكنه قال

ومن كان باملدينة كان جنده بادية العراق  ، من جهة املشرق جند:اخلطايباإلمام قال 
رض خالف الغور فإنه ما  وهي مشرق أهل املدينة، وأصل النجد ما ارتفع من األ،ونواحيها

  .)٢(اخنفض منها
 باب الفتنة ،كتاب الفنتأخرج مسلم يف وهذا ما فهمه سامل بن عبد اهللا بن عمر فقد 

 يا أهل العراق ما :قالمل بن عبد اهللا بن عمر ساأن ) ٤/٢٢٢٩/٢٩٠٥ (من املشرق
 مسعت رسول اهللا : مسعت أيب عبد اهللا بن عمر يقول، وأركبكم للكبرية،أسألكم عن الصغرية

 من حيث يطلع قرنا - وأومأ بيده حنو الشرق  -إن الفتنة جتئ من ها هنا : " يقول 
  ".الشيطان 

 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن :قال) ١٨/١٨٧/٤٤٤( أخرجه الطرباين يف الكبري :الثالث
 عن ، عن أبيه، ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عون، ثنا حممد بن أيب السري،أيب الورس الرملي
قاتل رجل رجال فعض يده  " :قال  أن النيب ، عن عمران بن حصني،حممد بن سريين

ك فتعضها كما يعض أيدعها يف في " :فقال  فخاصمه إىل النيب ، فبدرت ثنيته،فانتزعها
  . فأهدرها النيب" الفحل ؟ 

كتاب القسامة باب الصائل على  عند مسلم أخرجه يف )٣(تابعه عليه قريش بن أنس
 حدثنا ، حدثنا أمحد بن عثمان النوفلي:قال) ٣/١٣٠١/١٦٧٣(نفس اإلنسان أو عضوه 

 ."زعها  مث انت، ادفع يدك حىت يعضها"بنحوه وزاد .. . عن ابن عون،قريش بن أنس

                                 
 ، روى ل�ھ ال�ستة إال اب�ن ماج�ھ،أزھر بن سعد السمان أبو بكر الباھلي بصري ثق�ة) ١(

  .٩٧ تقریب التھذیب .ھـ٢٠٣مات سنة 
  .١٣/٤٧فتح الباري ) ٢(
قریش بن أنس األنصاري ویقال األم�وي أب�و أن�س الب�صري ص�دوق تغی�ر ب�أخرة ) ٣(

 كذا قال الح�افظ .ھـ٢٠٨ مات سنة ،اعة إال ابن ماجھ روى لھ الجم،قدر ست سنین
ثقة تغیر قبیل موتھ  " :٢/١٣٦ وقال الذھبي في الكاشف .٤٥٥في تقریب التھذیب 

 تھ��ذیب التھ��ذیب . ثق��ة: والن��سائي، وھ��و أرج��ح فق��د ق��ال فی��ھ عل��ي ب��ن الم��دیني،"
٨/٣٣٥.  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   الكوفيالفضل بن مهلهل] ١٠[

  

خو المفضل عن حبيب بن أبى عمرة وكان أالفضل بن مهلهل  :قال اإلمام البخاري
  .)١(روى عنه الحسن بن الربيع ،عابدا معروف الحديث

  
  :أقوال النقاد فيه

يكتب حديثه  : وقال أبو حامت،)٣( ثقة: وقال العجلي،)٢(ذكره ابن حبان يف الثقات
حدث عنه احلسن بن الربيع البجلي حديثا  : وقال الذهيب،)٤(حب إىل منهأخوه أومفضل 
  .)٥( سقته يف ترمجة مسلم يف طبقات احلفاظةفيه نكر

 وتشدد ، هو صدوق حسن احلديث ألن ابن حبان والعجلي يتوسعان يف إطالق الثقة:قلت
ال يلزم منه أن يكون  وكونه أخطأ يف حديث رواه مرفوعا والصواب وقفه ،أيب حامت ال خيفى

 ولكن ، وعدم وقوفنا على حديث آخر له ال يلزم منه أنه مل يرو إال هذا احلديث،ضعيفا
الفضل  ":يشكل على ما تقدم ما نقله ابن حجر يف اللسان عن اخلطيب البغدادي أنه قال

 ولست أسلم مبا قاله اخلطيب مع توثيق العجلي ،)٦("ال هذا احلديثإبن مهلهل مل يسند 
  . وثناء البخاري على حديثه،له
  

  :دراسة حديثه
  . وهو احلديث الذي أشار إليه اإلمام الذهيب،)٧(مل أجد له إال حديثا واحدا

                                 
  .٧/١١٥التاریخ الكبیر ) ١(
  .٩/٥الثقات ) ٢(
  .٢/٢٠٥معرفة الثقات ) ٣(
  .٧/٦٧الجرح والتعدیل ) ٤(
  .٣/٣٦٠میزان االعتدال ) ٥(
  .٤/٤٥١لسان المیزان ) ٦(
وق��ع اس��م الف��ضل ب��ن مھل��ل ف��ي بع��ض الكت��ب المطبوع��ة م��صحفا ع��ن اس��م أخی��ھ ) ٧(

 م���ن ذل���ك م���ا أخرج���ھ إس���حاق ب���ن راھوی���ھ ف���ي م���سنده ،المف���ضل ب���ن مھلھ���ل
لھ�ل ع�ن المغی�رة ع�ن  أخبرنا یحیى بن آدم نا الفضل بن مھ:قال) ٥/٢٤٩/٢٤٠٣(

 إن ف�ي حج�ري بن�ي أخ : فقال�تإبراھیم قال جاءت امرأة عبد هللا إلى رس�ول هللا 
 ش�ك : ق�ال المف�ضل).نع�م( :لي أو بني أخ لعبد هللا أفأجعل زكوة م�الي ف�یھم ؟ فق�ال

  .المغیرة في بني أخیھا أو بني أخي عبد هللا



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

الكىن  والدواليب يف ،)٢٧(وقد أخرج هذا احلديث حممد بن خملد العطار يف فوائده رقم 
 ،)١٤(م  رق،٢٩ وابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج ص ،)٢/٧٤٧/١٢٩٤(واألمساء 

األحاديث  والضياء يف ،)١٥٤( وابن مردوية يف جزئه رقم ،)١٥(واصطناع املعروف رقم 
 وابن حجر يف لسان امليزان ،٢/٥٨٨ والذهيب يف تذكرة احلفاظ ،)١٠/١٤٧/١٤٦(املختارة 

 أخو مفضل بن  ثنا فضل بن مهلهل،بيع البجلياحلسن بن الر من عدة طرق عن ٤/٤٥١
 كان يل على سعيد بن جبري شيء فجئت أجلس : قال،يب عمرةعن حبيب بن أ ،مهلهل

 فإين ، فال تقاضاين حىت آتيك: قال، نعم: قلت، لعلك يا حبيب جئت تقاضاين:إليه فقال
 كان له ،من مشى حبقه إىل أخيه يقضيه إياه " : قال رسول اهللا :مسعت ابن عباس يقول

   ." وكل معروف صدقة ، به صدقة ومن أماط األذى عن الطريق كان له،بكل خطوة درجة
 وزاد ، ومل يذكر الضياء القصة اليت يف أوله، والباقون بنحوه،هذا لفظ حممد بن خملد

  ." كل معروف صدقة  ": واقتصر ابن أيب الدنيا على قوله،"وكل معروف صدقة"الدواليب 
 رواه ووجه النكارة يف هذا احلديث أن الفضل رواه مرفوعا والصواب فيه الوقف هكذا

  . وأبو محزة السكري وحسبك �م، وشعبة،سفيان الثوري
 رقم ،١٦٣ صالرب والصلة فقد أخرجه احلسني بن حرب يف  أما حديث الثوري

أخربنا  : عن حممد بن بشار قاال)٢/٨٢٤/٨٢٣( واملروزي يف تعظيم قدر الصالة ،)٣١٩(
 ، عن سعيد بن جبري، عن حبيب بن أيب عمرة، حدثنا سفيان: قال،عبد الرمحن بن مهدي

 ومن ،من مشى إىل أخيه حبقه فله بكل خطوة صدقة " : يقول، مسعت ابن عباس:قال
 ومن أماط األذى عن الطريق فهو له ، ومن محل على دابة فله صدقة،هدى زقاقا فله صدقة

  . وإسناده صحيح مسلسل بالثقات املشاهري."صدقة 
أخربنا أبو  : قال)٧/٥٣١/١١٢٣٥( فأخرجه البيهقي يف الشعب وأما حديث شعبة

عبد اهللا احلافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا حيىي بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا 
 ومن قتل : قال سعيد"بنحوه وزاد .. .شعبة عن حبيب القصاب قال مسعت سعيد بن جبري

   . " كانت له صدقة وزغا
 وأبو عمرو بن مطر هو ،نيسابوري شيخ البيهقي هو احلاكم ال،وإسناده أيضا ثقات

 ، أثىن احلاكم على زهده وتعففه،َّحممد بن جعفر بن حممد بن مطر النيسابوري الزاهد احلافظ

                                                                                  
 وق��د م��ال ،"المف��ضل"یث  وف��ي أخ��ر الح��د،ھك��ذا وق��ع ف��ي اإلس��ناد الف��ضل ب��ن مھلھ��ل

 وال�راجح عن�دي أن�ھ المف�ضل ألن یحی�ى ب�ن آدم ،المحقق إلى أنھ الفضل بن مھلھل
  .معروف بروایتھ عن المفضل ال الفضل



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 وحيىي بن حممد هو أبو زكريا احلنائي ترمجه ،)١(كان ذا حفظ وإتقان :وقال فيه الذهيب
  . وبقية رجاله ثقات مشاهري،)٢( ثقة: وقال،اخلطيب

 فأخرجه )وهو ثقة مشهور امسه حممد بن ميمون( حمزة السكريوأما حديث أبي 
أخربنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو علي حامد  : قال)٧/٥٣١/١١٢٣٦(البيهقي يف الشعب 

بن حممد الرفا ثنا إبراهيم بن زهري ثنا علي بن احلسن بن شقيق عن أيب محزة السكري عن 
من مشى إىل غرميه حبقه كان  " : قالبن عباساحبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن 

  . هكذا خمتصرا. "له بكل خطوة خيطوها صدقة
شيخ البيهقي أبو نصر بن قتادة امسه عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ترمجه علي بن 

 وشيخه حامد بن حممد ترمجه ،)٣(زيد البيهقي يف تاريخ بيهق وذكر أنه من املشايخ الكبار
 وشيخه علي بن احلسن ، وإبراهيم بن زهري مل أقف على ترمجته،)٤(قة كان ث: وقال،اخلطيب

  .)٥(بن شقيق ثقة كما قال ابن حجر
  

 وبلفظ خمتلف أخرجه ،وقد توبع الفضل بن مهلهل على رفعه ولكن من طريق ال يصح
 من )٧/٥٣٠/١١٢٣٣،١١٢٣٤(شعب اإلميان  والبيهقي يف ،)١١/٢٢/٤٦٩٦(البزار 
بن عباس امسعت  : معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبري قالأيب سعد القاص عنطريق 
 ،ونون املاء ،من مشى إىل غرميه حبقه صلت عليه دواب األرض " قال رسول اهللا  :يقول

  . "وكتب اهللا تبارك وتعاىل له بكل خطوة شجرة تغرس يف اجلنة وذنب يغفر
  

لعبسي البقال فهو وهذا إسناد ضعيف ألجل أيب سعد هذا وامسه سعيد بن املرزبان ا
 وقال البيهقي ،)٧( إسناده ضعيف: ولذا قال احلافظ،)٦(ضعيف مدلس كما قال ابن حجر

 .بن عباس من قوله موقوفااواحملفوظ عن سعيد عن  :بعدما أخرجه

                                 
  .٣/٢١ شذرات الذھب ،١/١٥٠ العبر ،١٦/١٦٢ترجمتھ في سیر أعالم النبالء ) ١(
  .١٤/٢٢٩تاریخ بغداد ) ٢(
 – ٥١٣یل النقي ف�ي ت�راجم ش�یوخ البیھق�ي  نقال عن السلسب٣٦٨تاریخ بیھق ص ) ٣(

٥١٩.  
  .٨/١٧٢تاریخ بغداد ) ٤(
  .٣٩٩تقریب التھذیب ) ٥(
  .٢٤١تقریب التھذیب ) ٦(
  .١/٥٢٨ مختصر زوائد مسند البزار) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥١٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   الجهنيبراهيم بن ديناربن إمحمد ] ١١[

  

لمدينى عن ابن براهيم بن دينار أبو عبد اهللا الجهنى ابن إمحمد  :قال اإلمام البخاري
 وقال يعقوب بن محمد عن ،وعبد العزيز بن المطلب معروف الحديث ،أبى ذئب

  .)١(نصاريبراهيم من ولد دينار بن النجار األإمحمد بن 
  

  :أقوال النقاد فيه
وذكره ابن حبان يف  ،)٢(وكان ثقة ،كان من فقهاء املدينة حنو مالك :قال أبو حامت

 :وقال الدارقطين ،)٤(كان فقيها فاضال له بالعلم رواية وعناية :وقال ابن عبد الرب ،)٣(الثقات
  .)٦ ( ثقة فقيه: وقال ابن حجر،)٥(ثقة

  . وحسبك به تشددا، ويكفيه توثيق أيب حامت الرازي له، هو ثقة بال شك:قلت
  

  :دراسة حديثه
  :أخرج له البخاري حديثني توبع عليهما داخل الصحيح

 حدثنا أمحد بن أيب :قال) ١/٢٥٩/١١٩(ظ العلم  باب حف،كتاب العلم يف :األول
 عن سعيد ، عن ابن أيب ذئب، حدثنا حممد بن إبراهيم بن دينار: قال،بكر أبو مصعب

 " : إين أمسع منك حديثا كثريا أنساه ؟ قال، يا رسول اهللا: قلت: قال، عن أيب هريرة،املقربي
 فما نسيت شيئا ،فضممته " ضمه " : مث قال، فغرف بيديه: قال،فبسطته" ابسط رداءك 

  .بعده
حدثنا إبراهيم بن  :وله طرق أخرى عند البخاري منها ما أخرجه بعده مباشرة قال

  . "غرف بيده فيه"  : حدثنا ابن أيب فديك �ذا أو قال:املنذر قال
باب مناقب جعفر بن أيب طالب اهلامشي رضي اهللا عنه  ،كتاب املناقب  يف :الثاني

 حدثنا حممد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد ، حدثنا أمحد بن أيب بكر:قال) ٧/٩٣/٣٧٠٨(

                                 
  .١/٢٥التاریخ الكبیر ) ١(
  .٧/١٨٤الجرح والتعدیل ) ٢(
  .٩/٣٩الثقات ) ٣(
  .٢٤/٣٠٧تھذیب الكمال ) ٤(
  .٩/٧تھذیب التھذیب )٥(
  .٤٦٥تقریب التھذیب ) ٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ،أن الناس " : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن سعيد املقربي، عن ابن أيب ذئب،اهللا اجلهين
 )١(بشبع بطين حىت ال آكل اخلمري كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإين كنت ألزم رسول اهللا 

 وإن ، وكنت ألصق بطين باحلصباء من اجلوع، خيدمين فالن وال فالنة وال،)٢(وال ألبس احلبري
 وكان أخري الناس للمسكني ، كي ينقلب يب فيطعمين، هي معي،كنت ألستقرئ الرجل اآلية

 حىت إن كان ليخرج إلينا ، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته،جعفر بن أيب طالب
  ." فنلعق ما فيها  فنشقها، اليت ليس فيها شيء)٣(ةَّكُالع

 باب احللواء ،كتاب األطعمةوللحديث طرق أخرى عند البخاري منها ما أخرجه يف 
 عن ، أخربين ابن أيب الفديك: قال،حدثنا عبد الرمحن بن شيبة) ٩/٤٦٨/٥٤٣٢(والعسل 

 .بنحوه.. .لشبع بطين كنت ألزم النيب  " : قال، عن أيب هريرة، عن املقربي،ابن أيب ذئب

                                 
  .١/٢٤٠ أفاده القاضي عیاض في مشارق األنوار .الخمیر ھو العجین المختمر) ١(
  .١/٣٢٨ النھایة في غریب األثر . ما كان موشیا مخططا:الحبیر من البرود) ٢(
َّالعكة) ٣(  النھایة . وعاء من جلود مستدیر تختص بالسمن والعسل وھو بالسمن أخص:ُ

  .٣/٢٨٤الحدیث في غریب 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  بن الزبرقان البصريمحمد ] ١٢[
  

هوازي سمع يونس بن عبيد  أبو همام األ)١(محمد بن الزبرقان :قال اإلمام البخاري
  .)٢( معروف الحديث،وعلى ،سمع منه عبد اهللا الجعفي

  :أقوال النقاد فيه
 وابن ،)٥(وقال النسائي ،)٤(صاحل احلديث صدوق :وقال أبو حامت ،)٣(ثقة :بن املدييناقال 
 ،)٧(ولكن ال بأس به ،مل يكن صاحب حديث:أيضابن معني اقال  ،ليس به بأس :)٦(معني

 وقال ،)٩(رمبا أخطأ :وقال ،بن حبان يف الثقاتاوذكره  ،)٨(وسطهو صاحل  :وقال أبو زرعة
  .)١٢( صدوق رمبا وهم: وقال ابن حجر،)١١( ثقة:وقال الذهيب ،)١٠(ثقة :الدارقطين

 ولكن ، والدارقطين إىل درجة الثقة، ابن املديين وقد رفعه،هو صدوق حسن احلديث :قلت
 ورمبا تكون له أخطاء قليلة تقعد به عن تلك الدرجة كما يفيده قول ،أكثر النقاد توسطوا فيه

 ومل أقف على حديث له ،لكين مل أجد له ذكرا يف كتب الضعفاء "  رمبا أخطأ ":ابن حبان
  .استنكره أهل العلم

  دراسة حديثه
  :ان يف املتابعاتأخرج له الشيخ

 باب القصد واملداومة على العمل ،كتاب الرقاقأما البخاري فقد أخرج له حديثا واحدا يف 
 حدثنا موسى ، حدثنا حممد بن الزبرقان، حدثنا علي بن عبد اهللا:قال) ١١/٣٠٠/٦٤٦٧(

سددوا وقاربوا  " :قال  عن النيب ، عن عائشة، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن،بن عقبة

                                 
 ،١١/٣٠٥ ف�تح الب��اري . وبالق�اف،بك�سر ال�زاي وال�راء بینھم�ا ب�اء موح�دة س�اكنة) ١(

  .١١٧المغني في ضبط أسماء الرجال 
  .١/٨٧التاریخ الكبیر ) ٢(
  .٢٥/٢١٠تھذیب الكمال ) ٣(
  .٧/٢٦٠الجرح والتعدیل ) ٤(
  .٢٥/٢١٠تھذیب الكمال ) ٥(
  .١٢٨] روایة ابن محرز[رجال  معرفة ال،٢٣٦سؤاالت ابن الجنید ) ٦(
  .٢/٥١٦تاریخ الدوري ) ٧(
  .٧/٢٦٠الجرح والتعدیل ) ٨(
  .٧/٤٤١الثقات ) ٩(
  .١٣٧سؤاالت السلمي ) ١٠(
  .٣١/٣٦٤تاریخ اإلسالم ) ١١(
  .٤٧٨تقریب التھذیب ) ١٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 إال ،وال أنا " : وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال:قالوا"  فإنه ال يدخل أحدا اجلنة عمله ،بشرواوأ
 . عن عائشة، عن أيب سلمة، أظنه عن أيب النضر:)١(قال" أن يتغمدين اهللا مبغفرة ورمحة 

 عن ، عن عائشة، مسعت أبا سلمة: قال، عن موسى بن عقبة، حدثنا وهيب،وقال عفان
  ."وا وأبشروا سدد " :النيب 

 وقد وصله مسلم يف ،)٢(هكذا ضمه إىل طريق معلق تابعه فيه وهيب بن خالد
  . يف نفس الباب خمتصرا)٤( وتابعه أيضا سليمان بن بالل،)٣(صحيحه

 ما له يف : وقال،)٥(وقد عده احلافظ يف مجلة من أخرج له البخاري يف املتابعات
  .)٦(فيه وقد توبع ،البخاري سوى هذا احلديث الواحد

  باب حكم العزل ،كتاب النكاحفأخرج له حديثا واحدا يف مسلم وأما 
 : قالوا، وعلي بن حجر، وقتيبة بن سعيد،حدثنا حيىي بن أيوب :قال) ٢/١٠٦١/١٤٣٨(

 أنه ، عن ابن حمرييز، عن حممد بن حيىي بن حبان، أخربين ربيعة،حدثنا إمساعيل بن جعفر
 ، يا أبا سعيد: فقال، فسأله أبو صرمة، سعيد اخلدري دخلت أنا وأبو صرمة على أيب:قال

                                 
 فاع��ل أظن��ھ ھ��و عل��ى ب��ن الم��دیني ش��یخ :١١/٣٠٥ق��ال الح��افظ ف��ي ف��تح الب��اري ) ١(

وز أن یكون موسى بن عقبة ل�م ی�سمع ھ�ذا الح�دیث م�ن أب�ي  وكأنھ ج،البخاري فیھ
 لك�ن ق�د ظھ�ر م�ن ،سلمة بن عبد الرحمن وأن بینھما فی�ھ واس�طة وھ�و أب�و الن�ضر

 :وجھ آخر أن ال واسطة لتصریح وھیب وھو ابن خالد عن موس�ى ب�ن عقب�ة بقول�ھ
 ع�ن وھذا ھو النكتة في إیراد الروای�ة المعلق�ة بع�دھا ع�ن عف�ان" سمعت أبا سلمة"

  .وھیب
  .سبقت ترجمتھ) ٢(
 ب���اب ل���ن ی���دخل أح���د الجن���ة بعمل���ھ ،ف���ي كت���اب ص���فة القیام���ة والجن���ة والن���ار) ٣(

 ، أخبرنا عبد العزیز بن محمد، وحدثنا إسحاق بن إبراھیم:قال) ٤/٢١٧١/٢٨١٨(
 ح�دثنا ، ح�دثنا بھ�ز- واللفظ لھ - ح وحدثني محمد بن حاتم ،أخبرنا موسى بن عقبة

  ."واعلموا أن أحب العمل إلى هللا أدومھ وإن قل " اد  وز،بنحوه.. .وھیب
  .سبقت ترجمتھ) ٤(

 ب���اب الق���صد والمداوم���ة عل���ى العم���ل ،وحدیث���ھ أخرج���ھ البخ���اري ف���ي كت���اب الرق���اق
 ح�دثنا عب�د العزی�ز ب�ن عب�د :قبل حدیث الترجمة بح�دیثین ق�ال) ١١/٣٠٠/٦٤٦٤(

 ع��ن ،ب��د ال��رحمن ع��ن أب��ي س��لمة ب��ن ع، ع��ن موس��ى ب��ن عقب��ة، ح��دثنا س��لیمان،هللا
 واعلموا أن لن یدخل أحدكم عمل�ھ ،سددوا وقاربوا " : قال أن رسول هللا :عائشة
  ." وأن أحب األعمال إلى هللا أدومھا وإن قل ،الجنة

  .٤٨٨ھدي الساري ) ٥(
  .١١/٣٠٥فتح الباري ) ٦(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه ، نعم: يذكر العزل ؟ فقالهل مسعت رسول اهللا 
 فأردنا ، ورغبنا يف الفداء، فطالت علينا العزبة، فسبينا كرائم العرب،ملصطلقين اوسلم غزوة ب

  فسألنا رسول اهللا ،بني أظهرنا ال نسأله  نفعل ورسول اهللا : فقلنا،أن نستمتع ونعزل
 إال ، ما كتب اهللا خلق نسمة هي كائنة إىل يوم القيامة،ال عليكم أن ال تفعلوا" فقال 

 حدثنا موسى ، حدثنا حممد بن الزبرقان، موىل بين هاشم، حدثين حممد بن الفرج،"ستكون 
 " : غري أنه قال، حديث ربيعة يف معىن، �ذا اإلسناد، عن حممد بن حيىي بن حبان،بن عقبة

  ."فإن اهللا كتب من هو خالق إىل يوم القيامة 
 .هكذا ساقه مسلم متابعة إلسناد السابق



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٤

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  محمد بن شرحبيل بن جعشم اليماني] ١٣[

  

حديثه  ،بن جريجامحمد بن شرحبيل بن جعشم اليماني سمع  :قال اإلمام البخاري
  .)١(معروف

  :أقوال النقاد فيه
مل يكن  :وقال الدارقطين، )٢( مستقيم احلديث: وقال،بان يف الثقاتذكره ابن ح

روى عنه :  وترجم له ابن أيب حامت وقال،)٤(ضعيف : وقال أبو علي الغساين،)٣(باحلافظ
  .)٥(يرجاء بن مرجى احلافظ املروز

 ، وكما يفيده كالم البخاري، هو صدوق مستقيم احلديث كما وصفه ابن حبان:قلت
 ويف نسبة ،إمنا ذكره عند تضعيفه حلديث من روايته"  مل يكن باحلافظ " :ينوقول الدارقط

 وقد فحصت أحاديثه األخرى فوجدته ،اخلطأ إليه نظر ألن الراوي عنه متكلم فيه كما سيأيت
  .إمنا تبع فيه كالم الدارقطين" ضعيف ": وقول أيب علي الغساين،قد توبع عليها مجيعا
  :دراسة حديثه

 ويف نسبة ، واستنكر عليه أحدها،سبعة أحاديث توبع على ستة منهاوقفت له على 
  :اخلطأ إليه نظر ألن الراوي عنه متكلم يف حفظه

حدثنا إبراهيم بن  :قال) ٢/٢١٣/٣٥ (،)٢/١٤٥/٢٨( أخرجه الدارقطين يف السنن :األول
ثنا ، عاين ثنا حممد بن شرحبيل الصن، ثنا أبو األزهر ، ثنا مكي بن عبدان ، حممد بن حيىي 

أمر  " :أنه قال، عن ابن عمر ، عن نافع أنه أخربه ، عن سليمان بن موسى ، ابن جريج 
  ."أو صاع من متر ، عمرو بن حزم يف زكاة الفطر نصف صاع من حنطة  رسول اهللا 

وهذا حديث منكر فقد روى اجلماعة هذا احلديث عن نافع عن ابن عمر فذكروا أن 
  .جيزئ يف زكاة الفطر كان بعد رسول اهللا جعل نصف صاع من احلنطة 

) ٢/٥٤٨/١٤٣٦ (باب صدقة الفطر صاعا من متر ،كتاب الزكاةأخرجه البخاري يف 
   ، حدثنا الليث،حدثنا أمحد بن يونس :قال

                                 
  .١/١١٣التاریخ الكبیر ) ١(
  .٩/٥٢الثقات ) ٢(
  .١٢/٢٦٢العلل ) ٣(
  .٢٢٨دیث الضعاف من سنن الدارقطني ص تخریج األحا) ٤(
  .٧/٢٨٥الجرح والتعدیل ) ٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري ، كتاب الزكاةوأخرجه مسلم يف
عن  كالمها ، عن أيوب، أخربنا يزيد بن زريع،ىي وحدثنا حيىي بن حي:قال) ٢/٦٧٨/٩٨٤(

 ،بزكاة الفطر صاعا من متر أمر النيب  " : قال، أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما،نافع
فجعل الناس عدله مدين من حنطة  " :قال عبد اهللا رضي اهللا عنه" أو صاعا من شعري 

  . ومسلم بنحوه،هذا لفظ البخاري."
 ،وروي عن ابن جريج :خلطأ فيه من حممد بن شرحبيل حيث قالوقد جعل الدارقطين ا

وليس ذلك " نصف صاع من حنطة "  : عن نافع وقال فيه،عن سليمان بن موسى
  .)١( ومل يكن باحلافظ، حدث به حممد بن شرحبيل بن جعشم األنباري الصنعاين،مبحفوظ

    .)٢(ابن شرحبيل ضعيف :وقال الغساين بعدما أورد هذا احلديث
  : وقد روي عن أيب األزهر عن حممد بن شرحبيل على وجه أخر:تقل

 ، أخربنا أبو طاهر الفقيه :قال) ٤/١٦٨/٧٥٠٠(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 
 ، ثنا ابن جريج، ثنا حممد بن شرحبيل، ثنا أبو األزهر،أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني القطان

لعمرو  أمر رسول اهللا ص " : ابن عمر قال أخربه عن، أن نافعا)٣(أخربين أيوب بن موسى
  ."بن حزم يف زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من متر 

 وكيف يكون ذلك صحيحا ؟ ورواية اجلماعة عن نافع ، وهذا ال يصح:قال البيهقي
  .ن تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول اهللا  أعن ابن عمر

طأ كما فعل الدارقطين حيث نسبه إىل حممد بن  مل حيدد البيهقي ممن هذا اخل:قلت
 وال أستطيع اجلزم بنسبة اخلطأ إىل حممد بن شرحبيل فإن الراوي عنه وهو أمحد بن ،شرحبيل

ما حدث من  :احلاكم أبو أمحدفيه قال  وإن وثقه غري واحد من النقاد فقد ،األزهر بن منيع
 ،خيطئ :بن حبان يف الثقات وقالاه وذكر ، وكان قد كرب فرمبا يلقن،أصل كتابه فهو أصح

 فال يستبعد أن يكون ،)٤( كان حيفظ مث كرب فصار كتابه أثبت من حفظه :وقال ابن حجر
  .الوهم منه

 ،وحدثنا أمحد بن عيسى بن السكني :قال) ٦٣( رقم ٧٣ الدارقطين يف الرؤية ص :الثاني

                                 
  .١٢/٢٦٢العلل ) ١(
  .٢٢٨تخریج األحادیث الضعاف من سنن الدارقطني ص ) ٢(
ول�م یظھ�ر " سلیمان ب�ن موس�ى"بدل " أیوب بن موسى ":ھكذا جاء في المطبوعة) ٣(

  .لي ھل ھو تحریف أم خطأ من البیھقي أو من فوقھ
 تقری��ب التھ��ذیب ،١/١٠ تھ��ذیب التھ��ذیب ،١/٢٥٥ تھ��ذیب الكم��ال ،٨/٤٣الثق��ات ) ٤(

٧٧.  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 حدثين ابن ،الصنعاين حدثنا حممد بن شرحبيل ،حدثنا أمحد بن حممد بن عمر بن يونس
يتجلى لنا ربنا يوم القيامة  " : قال رسول اهللا : قال، عن جابر، عن أيب الزبري،جريج

  ."ضاحكا 
   لكن رواه موقوفا ومثله له حكم الرفع )١(تابعه روح بن عبادة

 :قال) ١/١٧٧/١٩١ ( باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها،كتاب اإلميانأخرجه مسلم يف 
 حدثنا : قال عبيد اهللا، كالمها عن روح، وإسحاق بن منصور، بن سعيدحدثين عبيد اهللا

 ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا، أخربين أبو الزبري: قال، حدثنا ابن جريج،روح بن عبادة القيسي
 انظر أي ذلك فوق الناس ؟ ، جنيء حنن يوم القيامة عن كذا وكذا: فقال،يسأل عن الورود

 : فيقول، مث يأتينا ربنا بعد ذلك، األول فاألول، وما كانت تعبد،ا فتدعى األمم بأوثا�:قال
 فيتجلى هلم ، حىت ننظر إليك: فيقولون، أنا ربكم: فيقول، ننظر ربنا:من تنظرون ؟ فيقولون

  .احلديث.. .يضحك
   )٢(وتابعه عليه مرفوعا أبو عاصم النبيل

 ثنا :عة الرازي قالحدثنا أبو زر :قال) ١/١٢٢/٣٦٣(أخرجه أبو عوانة يف مسنده 
 أنه ، أخربين أبو الزبري: ثنا ابن جريج قال: ثنا أبو عاصم قال:إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال

 مسعت : قال، فيتجلى هلم:قال"  وفيه ،احلديث.. .مسع جابر بن عبد اهللا يسأل عن الورود
  ."يضحك  " :يقول رسول اهللا 

دثنا أمحد بن زكريا العابدي مبكة  ح: قال٣/٩ أخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة :الثالث
 عن حممد بن عبد ، عن ابن جريج، نا حممد بن شرحبيل،نا حممد بن إسحاق بن حبيب

إذا صام الغالم ثالثة أيام متتابعات  " : قال عن جده أن النيب ، عن أبيه،الرمحن بن لبيبة
  ."فقد وجب عليه صوم شهر رمضان 

 عن ابن )٤/١٥٤/٧٣٠٠( أخرجه يف مصنفه ،الصنعاينبن مهام عبد الرزاق تابعه 
  . ومل يقل عن أبيه،مبثله.. . عن جده، عن حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة،جريج

 ، ليس حديثه بشيء:وحممد بن عبد الرمحن بن لبيبة هذا ضعيف قال فيه ابن معني
 فذكره يف  أما ابن حبان،ضعيف كثري اإلرسال : وقال ابن حجر، ضعيف:وقال الدارقطين

                                 
روح ب��ن عب��ادة ب��ن الع��الء ب��ن ح��سان القی��سي أب��و محم��د الب��صري ثق��ة فاض��ل ل��ھ ) ١(

  .٢١١ تقریب التھذیب .ھـ٢٠٧ أو ،٢٠٥ مات سنة ، روى لھ الجماعة،تصانیف
لنبی�ل الب�صري ثق�ة الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم ال�شیباني أب�و عاص�م ا) ٢(

  .٢٨٠تقریب التھذیب .  أو بعدھا،ھـ٢١٢ مات سنة ، روى لھ الجماعة،ثبت



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٧

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  . وله عنه طرق أخرى ال فائدة من ذكرها،)١(الثقات
حدثنا عبيد بن حممد الكشوري  :قال) ٢٤/٢٨٣/٧١٧( أخرجه الطرباين يف الكبري :الرابع

 ، ثنا ابن جريج، ثنا حممد بن شرحبيل بن جعشم، ثنا ميمون بن احلكم الشريازي،الصنعاين
 امرأة عبد اهللا بن ، عن زينب الثقفية،سعيد عن بسر بن ،عن بكري بن عبد اهللا بن األشج

  ."إذا خرجت إىل العشاء فال متسي طيبا  " :قال  أن النيب ،مسعود
  له عند مسلم متابعتان قاصرتان 

  باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة،كتاب الصالةأخرجهما يف 
 عن ، أخربين خمرمة،نا ابن وهب حدث،حدثنا هارون بن سعيد األيلي :قال) ١/٣٢٨/٤٤٣(

إذا  " :أنه قال  كانت حتدث عن رسول اهللا ، أن زينب الثقفية، عن بسر بن سعيد،أبيه
  ."شهدت إحداكن العشاء فال تطيب تلك الليلة 

 ، عن حممد بن عجالن، حدثنا حيىي بن سعيد القطان، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة
 : قالت، امرأة عبد اهللا، عن زينب،عن بسر بن سعيد ،حدثين بكري بن عبد اهللا بن األشج

  ."إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا  " :قال لنا رسول اهللا 
 نا حممد بن ، نا حممد :قال) ١/٣٨٠/٧٢٣( أخرجه ابن األعرايب يف معجمه :الخامس

عن  ، عن رجل، عن سامل بن أيب اجلعد، عن منصور، نا سفيان الثوري،شرحبيل بن جعشم
وإذا غسلت وجهك خرجت  " :قال  ذكر حديثا عن النيب ،كعب بن مرة البهزي

 وإذا غسلت رجليك ، فإذا غسلت يديك خرجت خطاياك من يديك،خطاياك من وجهك
  ."خرجت خطاياك من رجليك

  تابعه عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 
 عن ، سفيان أخربنا: قال،حدثنا عبد الرزاق : قال٤/٣٢١أخرجه أمحد يف مسنده 

  .بأطول منه.. . عن كعب بن مرة البهزي، عن رجل، عن سامل بن أيب اجلعد،منصور
 باب خروج اخلطايا مع ماء الوضوء ،كتاب الطهارةوله شاهد عند مسلم أخرجه يف 

إذا توضأ  " :قال أن رسول اهللا من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  )١/٢١٥/٢٤٤(
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع  - أو املؤمن - العبد املسلم 

 فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه ،-  أو مع آخر قطر املاء - املاء 
 فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء ،- مع املاء أو مع آخر قطر املاء 

  ."الذنوب  حىت خيرج نقيا من -  أو مع آخر قطر املاء - 

                                 
 تقری���ب ،٩/٢٦٨ تھ���ذیب التھ���ذیب ،٢٥/٦٢٠ تھ���ذیب الكم���ال ،٧/٣٦٩الثق���ات ) ١(

  .٤٩٣التھذیب 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 البيهقي يف -  ومن طريقه ،)١/٣٧٦/٧١٩( أخرجه ابن األعرايب يف معجمه :السادس
 نا حممد بن شرحبيل بن ، نا حممد بن الصباح الصنعاين : قال- ) ١/٤٦٠/١٩٩٩( الكربى
 : عن شتري بن شكل العبسي قال، عن أيب الضحى، عن األعمش، نا سفيان الثوري،جعشم

 فقال النيب ،ن يوم األحزاب صلينا العصر ما بني املغرب والعشاء ملا كا:مسعت عليا يقول
: "  شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم وأجوافهم نارا".  

   وعبد الرزاق بن مهام الصنعاين،تابعه عبد الرمحن بن مهدي
.. .فيان عن س،حدثنا عبد الرمحن : قال١/١٢٦أما حديث عبد الرمحن فقد أخرجه أمحد 

  .مبثله
 وهذا يف ،عبد الرزاقحدثنا  : قال١/١٤٦وأما حديث عبد الرزاق فأخرجه أمحد 

  .مبثله.. .عن الثوري) ١/٥٧٦/٢١٩٤(مصنفه 
باب الدليل  ،كتاب املساجدوله طرق أخرى يف الصحيحني منها ما أخرجه مسلم يف 

بو بكر بن أيب  حدثنا أ:قال) ١/٤٣٧/٦٢٧ (ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر
 عن مسلم بن ، عن األعمش، حدثنا أبو معاوية: قالوا، وأبو كريب، وزهري بن حرب،شيبة

مث صالها بني " وزاد  ،" مأل اهللا بيو�م وقبورهم نارا "بلفظ .. . عن شتري بن شكل،صبيح
  . " بني املغرب والعشاء،العشاءين

 حدثنا أمحد بن  :قال) ٨٢( رقم ١٢٥ أخرجه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات ص :السابع
 ثنا ابن ، ثنا أمحد بن عمر بن يونس اليمامي ثنا حممد بن شرحبيل الصنعاين،احلسني الصويف

مسح   أن رسول اهللا ، عن علي، عن جده، عن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه،جريج
  .رأسه ثالث مرات

   )١(تابعه عبد اهللا بن وهب
 أخربنا أبو احلسن علي بن :قال) ١/٦٣/٣٠٢(ربى أخرجه البيهقي يف السنن الك

 ثنا ، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا عباس بن الفضل، أنا أمحد بن عبيد الصفار،أمحد بن عبدان
 عن علي أنه ، عن جده، عن أبيه، عن حممد بن علي بن حسني، عن ابن جريج،ابن وهب

 : وقال، وغسل رجليه ثالثا،ثا ومسح برأسه ثال، وغسل يديه ثالثا،توضأ فغسل وجهه ثالثا
   ."يتوضأ  هكذا رأيت رسول اهللا " 

 وقال فيه حجاج عن ابن ، ومسح برأسه ثالثا:هكذا قال ابن وهب :قال البيهقي
  . "ومسح برأسه مرة "  :جريج

                                 
 روى ل�ھ ، ثق�ة ح�افظ عاب�د،عبد هللا بن وھب ب�ن م�سلم أب�و محم�د الم�صري الفقی�ھ) ١(

  .٣٢٨ تقریب التھذیب .ھـ ٢٩٧ مات سنة ،الجماعة



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٢٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 حجاج هو ابن حممد املصيصي األعور أبو حممد ثقة لكنه اختلط يف آخر عمره كما :قلت
 ، باب صفة الوضوء،يثه أخرجه النسائي يف الصغرى كتاب الوضوء وحد،)١(قال ابن حجر

أخربنا  :قال) ١/٨٤/١٠٠(، باب صفة الوضوء، ويف الكربى كتاب الوضوء،)١/٩٦/٩٥(
 أن حممد ، حدثين شيبة، قال ابن جريج: أنبأنا حجاج قال:إبراهيم بن احلسن املقسمي قال

 ، دعاين أيب علي بوضوء:ن علي قال أن احلسني ب، أخربين أيب علي:بن علي أخربه قال
 ، مث مضمض ثالثا،فبدأ فغسل كفيه ثالث مرات قبل أن يدخلهما يف وضوئه" فقربته له 

 مث اليسرى ، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالثا، مث غسل وجهه ثالث مرات،واستنثر ثالثا
 مث اليسرى ،الثا مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ث، مث مسح برأسه مسحة واحدة،كذلك
 فناولته اإلناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل . ناولين: فقال، مث قام قائما،كذلك

يصنع مثل  ال تعجب ؛ فإين رأيت أباك النيب  " : فعجبت فلما رآين قال."وضوئه قائما 
  ."ما رأيتين صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما 

 بن -  بكسر النون – وهو شيبة بن نصاح ،حممد بن علي وبني ،هكذا جعل شيبة بينه
  .)٢(سرجس املخزومي ثقة كما قال ابن حجر

 أخربين من :قالف عن ابن جريج )١/٤٠/١٢٣(يف مصنفه عبد الرزاق وقد رواه 
  .مطوال.. . عن أبيه، أخربين أيب: أخربه قال،أصدق أن حممد بن علي بن حسني

 مث  ": وقال فيه، وبني حممد بن علي بن احلسنيهكذا بإ�ام الواسطة بني ابن جريج
  ."مسح برأسه مسحة واحدة 
 بذكر الواسطة لكنه خمتصر ليس فيه ذكر ٤/٢٤٢التاريخ الكبري وأخرجه البخاري يف 

 ، أخربين شيبة، أنا ابن جريج، نا أبو عاصم،حدثين أبو حفص بن علي :مسح الرأس قال
رأيت  ": توضأ ثالثا قال، أخربه أنه رأى عليا، أخربه عن حسني بن علي،أن حممد بن علي

  . يعين النيب" أباك يفعله
 ، أنه مسح رأسه مرة واحدةواملعروف عن علي رضي اهللا عنه يف وصف وضوء النيب 

ومهما كان األمر فهذا احلديث ال يثبت عن حممد بن شرحبيل ألن الراوي عنه هو أمحد بن 
 وقال ، كان كذابا: وابن صاعد،يه أبو حامت الرازيعمر بن حممد بن يونس اليمامي قال ف

                                 
  .١٥٣ تقریب التھذیب )١(
  .٢٧٠تقریب التھذیب ) ٢(

وصنیع اإلم�ام البخ�اري یفی�د أن ش�یبة ھ�ذا غی�ر ش�یبة ب�ن ن�صاح ألن�ھ ذك�ر ل�ھ ترجم�ة 
 وق��د ذك��ر الم��زي ، وأورد فیھ��ا ھ��ذا الح��دیث،م��ستقلة بع��د ترجم��ة ش��یبة ب��ن ن��صاح

  .١٨/٣٤٠ روایة ابن جریج عن شیبة بن نصاح في تھذیب الكمال



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٣٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 وإن ثبت أن حممد بن ،)١( يروي أشياء مقلوبة: وقال ابن حبان، حدث بعجائب:ابن عدي
  . رواه فقد تابعه ابن وهب كما سبقشرحبيل قد

ومن خالل العرض السابق يظهر أن حممد بن شرحبيل توبع على مجيع حديثه إال 
  .هو منكر لكن ال نستطيع اجلزم بأن النكارة من جهتهحديثا واحدا تفرد به و

                                 
 ال���ضعفاء والمتروك���ون الب���ن الج���وزي ،١/١٤٣ المج���روحین ،١/١٧٨الكام���ل ) ١(

  .١/١٤٢ المیزان ،١/٨٧



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٣١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  د بن عقبة بن المغيرة الشيبانيمحم] ١٤[

  

با عبد أراه أخو الوليد بن عقبة، أمحمد بن عقبة الشيباني  :قال اإلمام البخاري
  .)١( معروف الحديث،براهيم الفزارىإاهللا سمع 

  
  :أقوال النقاد فيه

 وقال ،)٣( من الثقات:بن عديا قالو ،)٢(كان ثقة :قال حممد بن عبد اهللا احلضرمي
وقال ابن  ،)٦(بن حبان يف الثقاتاوذكره  ،)٥(ليس مبشهور :قال أبو حامت ،)٤( ثقة:احلاكم
  .)٧( ثقة:حجر

 بعد أن " ليس مبشهور " : وال يضره قول أيب حامت،هو ثقة فقد وثقه غري واحد :قلت
  .روى عنه يف املتابعاتقد  و،عرفه البخاري

  
  دراسة أحاديثه

  : والثالث ذكر بعده شاهدا،أخرج له البخاري حديثني مقرونني
 :قال) ٩٤١ ،٢/٤٩٦/٩٤٠( باب القائلة بعد اجلمعة ،كتاب اجلمعة يف :األول

 : قال، عن محيد، حدثنا أبو إسحاق الفزاري: قال،حدثنا حممد بن عقبة الشيباين الكويف
  ." مث نقيل،ةكنا نبكر إىل اجلمع ": يقول،مسعت أنسا

  
 عن سهل ، حدثين أبو حازم: قال، حدثنا أبو غسان: قال،حدثنا سعيد بن أيب مرمي

  ." مث تكون القائلة ،اجلمعة كنا نصلي مع النيب  " : قال،بن سعد

                                 
  .١/٢٠٠التاریخ الكبیر ) ١(
  .٢٧٥تاریخ أسماء الثقات ) ٢(
  .١٩٠من روى عنھ البخاري في الصحیح ) ٣(
  .٥٦سؤاالت السجزي ) ٤(
  .٨/٣٦الجرح والتعدیل ) ٥(
  .٩/٧١الثقات ) ٦(
  .٤٩٦تقریب التھذیب ) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٣٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .)١(هكذا ذكر له شاهدا من حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه
 حدثنا عثمان :قال )٧/٥٠٠/٤١٤٥( باب حديث اإلفك ،كتاب املغازي يف :الثاني
 ، ذهبت أسب حسان عند عائشة: قال، عن أبيه، عن هشام، حدثنا عبدة،بن أيب شيبة

يف   استأذن النيب :، وقالت عائشة فإنه كان ينافح عن رسول اهللا ، ال تسبه:فقالت
  . ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجني:قال" كيف بنسيب ؟ "  قال ،هجاء املشركني

 سببت : قال، عن أبيه، مسعت هشاما، حدثنا عثمان بن فرقد،مد بن عقبة حم)٢(حدثنا
  .حسان وكان ممن كثر عليها

  .هكذا أخرجه مضموما إىل إسناد سابق توبع فيه متابعة قاصرة
 باب األحكام اليت تعرف بالدالئل ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة يف :الثالث

 ، عن أمه، عن منصور بن صفية،بن عيينة حدثنا ا، حدثنا حيىي:قال) ١٣/٣٤١/٧٣٥٧(
  ح  أن امرأة سألت النيب :عن عائشة

 حدثنا ، حدثنا الفضيل بن سليمان النمريي البصري،وحدثنا حممد هو ابن عقبة
 أن امرأة سألت : عن عائشة رضي اهللا عنها، حدثتين أمي،منصور بن عبد الرمحن ابن شيبة

 ،"تأخذين فرصة ممسكة فتوضئني �ا  " :ل كيف تغتسل منه ؟ قا،عن احليض النيب 
 كيف أتوضأ �ا يا : قالت،"توضئي  " : كيف أتوضأ �ا يا رسول اهللا ؟ قال النيب :قالت

 ، فعرفت الذي يريد رسول اهللا : قالت عائشة،"توضئني �ا  " :رسول اهللا ؟ قال النيب 
  .فجذبتها إيل فعلمتها

  .توبع فيه متابعة قاصرةهكذا أخرجه مضموما إىل إسناد سابق 
 

                                 
 وھو طری�ق  س�عید ب�ن ،أخرج حدیث سھل بن سعد من نفس الطریق المذكور ھنا) ١(

الة فانت�شروا  : ب�اب ق�ول هللا تع�الى،أبي مریم في كتاب الجمعة ُ ف�إذا ق�ضیت ال�صَّ ِ ِ َِ ْ َ َُ ََ َ ُ ِ
ِفي األرض  ْ َ ْ ِ]  ٢/٤٩٤/٩٣٨] (١٠الجمعة(.  

 ب��اب وق��ت الجمع��ة إذا زال��ت ،الجمع��ةوق��د أخ��رج لح��دیث أن��س طریق��ا آخ��ر ف��ي كت��اب 
 أخبرن��ا : ق��ال، أخبرن��ا عب��د هللا: ق��ال، ح��دثنا عب��دان:ق��ال) ٢/٤٤٩/٩٠٥(ال��شمس 

  .بنحوه.. .حمید
  .٧/٥٠٣ فتح الباري ."وقال محمد " وفي أكثرھا ،ھكذا وقع في بعض النسخ) ٢(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٣٣
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 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  محمد بن مخلد الحضرمي] ١٥[

  

محمد بن مخلد الحضرمي بصرى مات سنة عشرين ومائتين  :قال اإلمام البخاري
  .)١(عيل بن جعفر معروف الحديثاسمإسمع 

  :أقوال النقاد فيه
من أهل البصرة يروى عن إمساعيل بن جعفر روى  : وقال،ذكره ابن حبان يف الثقات

 عبد العزيز بن معاوية هبلده مات سنة عشرين ومائتني وهو الذي يروى عنعنه أهل 
  .)٤( وضعفه أبو الفتح األزدي،)٣( ال أعرفه: وقال أبو حامت،)٢(العتيب

 وال يضره أال يعرفه أبو حامت بعدما عرفه البخاري ، هو صدوق ال بأس حبديثه:قلت
 ونفسه شديد يف ،دي ألنه متكلم فيه كما ال يضره تضعيف أيب الفتح األز،وأثىن على حديثه

 ومل ، كما أن جرحه غري مفسر،)٥( وعليه يف كتابه الضعفاء مؤاخذات كما قال الذهيب،اجلرح
   .أجد يف حديثه شيئا منكرا تكون النكارة فيه من جهته
 وثقه ، وهو ثقة تكلم فيه بال حجة،وقد روى عنه أيضا إسحاق بن احلسن احلريب

 وروى عنه أيضا حممد بن غالب املعروف ،)٦( وإبراهيم احلريب، بن أمحد وعبد اهللا،الدارقطين
   .)٧( وهو ثقة أيضا وثقه الدارقطين،بتمتام

  :دراسة حديثه
 يف بعضها ضعف ونكارة لكن ليس ،وقفت له على ستة أحاديث توبع عليها مجيعا

  :من جهته
  -) ١٨٨(م  رق٢٠٨ أخرجه أبو جعفر بن البخرتي يف حديثه ص :الحديث األول

 وابن عساكر يف ،١/٣٩٠اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ومن طريقه اخلطيب يف 
أخربنا أمحد بن  : قال٢/١٧٢ا�روحني  وأخرجه ابن حبان يف – ٣٦/٣٦٢تاريخ دمشق 

                                 
  .١/٢٤١التاریخ الكبیر ) ١(
صواب العتب��ي كم��ا ف��ي ترجمت��ھ م��ن وال��" العین��ي ": وق��د وق��ع فیھ��ا،٩/٧٧الثق��ات ) ٢(

  .١٥٠ وذیل المیزان ،١٠/٤٥٢ وتاریخ بغداد ،،٨/٣٩٧الثقات 
  .٨/٩٣الجرح والتعدیل ) ٣(
  .٤/٣٢میزان االعتدال ) ٤(
  .٣/٩٦٧ تذكرة الحفاظ ،١٦/٣٤٨سیر أعالم النبالء ) ٥(
  .١/٣٦٠ لسان المیزان ،١/٣٤٠میزان االعتدال ) ٦(
  .٢/٦١٥ تذكرة الحفاظ ،١٣/٣٩٠سیر أعالم النبالء ) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٣٤
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 ومن – ١/٣٨٤  يف معجم شيوخه بكر اإلمساعيليوأب وأخرجه ،اخلطاب بن مهران بتسرت
 نا أمحد بن حممد بن : قال- ) ٤٠( رقم ،٨٨خ جرجان ص طريقه السهمي يف تاري

أخربنا  :قال) ١/٣٤٦/٣٨٩(يف فوائده متام وأخرجه  ، حدثنا حممد بن حيويه،الغطريف
 حدثنا حممد بن ،حدثنا عبد العزيز بن معاوية : قالواخمستهم ، وخيثمة،احلسن بن حبيب

 قال رسول : عن أنس قال،دة عن قتا، عن األوزاعي، عن عباد بن جويرية،خملد احلضرمي
ٍ خذوا زينتكم عند كل مسجد  :يف قول اهللا تعاىل اهللا  ِ

ْ َ ِّ َُ َ ِْ ْ ُ َ ِ ُ ُ] قال،]٣١ :األعراف : " 
  ."صلوا يف نعالكم 

  :قد تابعه عليه اثنان عن عباد بن جويرية
  )١( حممد بن أيب السري:األول

لقاسم بن يوسف بن فارس حدثنا يوسف بن ا :قال) ١/٣٤٦/٣٨٩(يف فوائده متام أخرجه 
 ثنا عباد بن ، ثنا حممد بن أيب السري، ببغداد، ثنا أمحد بن عمر زجنويه القطان،بن سوار

  . فذكر بإسناده مثله، عن األوزاعي،جويرية
  )٢( عباد بن الوليد:الثاين

 - ٢/٢١ ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات - ٣/١٢٢أخرجه العقيلي يف الضعفاء 
 عن ، حدثنا عباد بن جويرية: حدثنا عباد بن الوليد قال: حممد بن هشام قالحدثناه :قال

  .مبثله.. .األوزاعي
وال  ،هذا حديث ال يصح :وعلى كل فاحلديث ال يصح قال ابن اجلوزي بعدما أخرجه

  . هو كذاب:والبخاري ، قال أمحد،يعرف إال بعباد بن جويرية وال يتابع عليه
حدثين  :قال) ١/٥٦٩/٧٣٤(بكر الشافعي يف الغيالنيات  أخرجه أبو :الحديث الثاني

 : ثنا عباد بن جويرية الغربي قال: ثنا حممد بن خملد احلضرمي قال،إسحاق بن احلسن احلريب
 : قالت، عن عائشة، عن القاسم، حدثين الزهري:حدثين عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي قال

  ."اجعله صيبا هنيئا اللهم  " :إذا رأى املطر قال كان رسول اهللا 
 وهو متهم كما سبق لكن عباد بن ،مل أجد أحدا تابعه يف روايته عن عباد بن جويرية

                                 
محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الھاشمي موالھم العسقالني المعروف بابن أبي ) ١(

 تقریب .ھـ٢٣٨ روى لھ أبو داود مات سنة ،السري صدوق عارف لھ أوھام كثیرة
  .٥٠٤التھذیب 

 ب�در  أب�و- وفتح الموحدة المخففة ، بضم المعجمة-عباد بن الولید بن خالد الغبري ) ٢(
 س�نة : وقی�ل،ھ�ـ٢٥٨ م�ات س�نة ، روى ل�ھ اب�ن ماج�ھ،المؤدب سكن بغ�داد ص�دوق

  .٢٩١ تقریب التھذیب .ھـ٢٦٢
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  : تابعه عيسى بن يونس،جويرية توبع عليه
 وإسحاق ،٦/٩٠وأمحد يف املسند  ،)٦/٢٢٨/١٠٧٥٣(أخرجه النسائي يف الكربى 

 ويف الدعاء ،)٨/١٨٧/٨٢٠٢(والطرباين يف األوسط ) ٢/٤٠١/٩٥٣(يف مسنده 
 واخلرائطي يف ،)١/٥٧٠/٧٣٥( وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات ،)١/٣٠٨/١٠٠٧(

  .مبثله.. . عن األوزاعي، عيسى بن يونسمن عدة طرق عن) ٩٦٨(مكارم األخالق رقم 
صيبا " وهو يف الصحيحني بلفظ ،وله طرق أخرى خارج الصحيحني بنفس اللفظ

) ١/٣٤٩/٩٨٥ ( باب ما يقال إذا مطرت،تسقاءكتاب االسأخرجه البخاري يف " نافعا
 أخربنا عبيد : قال، أخربنا عبد اهللا: قال،حدثنا حممد هو ابن مقاتل أبو احلسن املروزي :قال
 ،كان إذا رأى املطر  أن رسول اهللا : عن عائشة، عن القاسم بن حممد، عن نافع،اهللا
  ."اللهم صيبا نافعا  " :قال

 ومن طريقه –) ٥٩٦( رقم ،٢٥٨ بشران يف األمايل ص  أخرجه ابن:الحديث الثالث
 ،عمر بن حممد اجلمحيحفص أخربنا أبو  : قال- ) ١/٣٩٧/٥٢٨(البيهقي يف الشعب 

 حدثنا ، حدثنا بشر بن املفضل، حدثنا حممد بن خملد احلضرمي،حدثنا علي بن عبد العزيز
 عن جابر بن ،أنه أخربه مسعت أيوب بن خالد بن صفوان :عمر بن عبد اهللا موىل غفرة قال

يا أيها الناس إن  " : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال:عبد اهللا األنصاري قال
 : قلنا." فارتعوا يف رياض اجلنة ،هللا عز وجل سرايا من املالئكة تقف وحتل على جمالس الذكر

 واذكروه ،ا يف ذكر اهللاغدوا وروحو ،جمالس الذكر " :أين رياض اجلنة يا رسول اهللا ؟ قال
 ، من كان حيب أن يعلم كيف منزلته من اهللا عز وجل فلينظر كيف منزلة اهللا عنده،بأنفسكم

  ."فإن اهللا تبارك وتعاىل ينزل العبد حيث أنزله من نفسه 
  :تابعه عليه مجاعة

كشف األستار [ أخرجه البزار يف مسنده  :)١(حممد بن عبد امللك بن زجنويه] ١[
  .مبثله.. . ثنا بشر،ثنا حممد بن عبد امللك :قال] ٤/٥/٣٠٦٤

 رقم ١٣٣املنتخب ص [ أخرجه عبد بن محيد يف مسنده  :)٢(حبان بن هالل] ٢[
  .مبثله.. . ثنا بشر بن املفضل،حدثين حبان بن هالل :قال) ] ١١٠٧(

                                 
محمد بن عبد الملك ب�ن زنجوی�ھ البغ�دادي أب�و بك�ر الغ�زال ثق�ة روى ل�ھ أص�حاب ) ١(

  .٤٩٤ تقریب التھذیب  .ھـ٢٥٨ مات سنة ،السنن
 .ھـ٢١٦ مات سنة ، لھ الجماعة روى،حبان بن ھالل أبو حبیب البصري ثقة ثبت) ٢(

  .١٤٩تقریب التھذیب 
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 –) ٣/٣٩٠/١٨٦٥(أخرجه أبو يعلى يف مسنده  :)١(عبيد اهللا بن عمر القواريري] ٣[
 حدثنا بشر ،حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري : قال-  ٢/٨١ه ابن حبان يف ا�روحني وعن

  .مبثله.. .بن املفضل
 :قال) ٤/١٠٦/٢١٣٨(أخرجه أبو يعلى يف مسنده  :)٢(إسحاق بن راهويه] ٤[

  .مبثله.. . حدثنا بشر بن املفضل: قاال، والقواريري،حدثنا إسحاق
 ويف ،)٣/٦٧/٢٥٠١(جه الطرباين يف األوسط أخر :)٣(حفص بن عمر الضرير] ٥[
 نا بشر بن : نا أبو عمر الضرير قال:حدثنا أبو مسلم قال :قال) ١/٥٢٨/١٨٩١(الدعاء 
  مبثله.. .املفضل
أخرجه يف مسنده كما يف املطالب العالية  :)٤(مسدد بن مسرهد] ٦[

م يف  احلاك،)١/٥٢٨/١٨٩١( ومن طريقه الطرباين يف الدعاء –) ١٤/٦٣/٣٣٨٧(
  .مبثله.. . حدثنا بشر بن املفضل: قال- ) ١/٦٧١/١٨٢٠(املستدرك 

  . ومل يتعقبه الذهيب، ومل خيرجاه،هذا حديث صحيح اإلسناد :قال احلاكم
رواه أبو يعلى والبزار والطرباين يف األوسط وفيه عمر بن عبد اهللا موىل  :وقال اهليثمي

  .)٥(اهلم رجال الصحيحفرة وقد وثقه غري واحد وضعفه مجاعة وبقية رجُغ
 : أمحد فيه قال–بضم املعجمة وسكون الفاء  - ُ عمر بن عبد اهللا موىل غفرة :قلت

كان ثقة كثري احلديث ليس  :بن سعداوقال  ،مل يكن به بأس : وقال ابن معني،ليس به بأس
 : والنسائي،بن معنياوقال  ،مل يكن به بأس:البزار وقال ،يكاد يسند وكان يرسل حديثه

كان ممن يقلب  : وقال، وأورد له هذا احلديث،يف ا�روحنيحبان ذكره ابن و ،يفضع

                                 
عبید هللا بن عمر بن می�سرة الق�واریري أب�و س�عید الب�صري نزی�ل بغ�داد ثق�ة ثب�ت ) ١(

 تقری�ب .ھـ عل�ى األص�ح٢٣٥ مات سنة ،روى لھ الجماعة إال الترمذي وابن ماجھ
  .٣٧٣التھذیب 

ھوی�ھ الم�روزي ثق�ة ح�افظ إسحاق بن إبراھیم بن مخلد الحنظلي أبو محم�د اب�ن را) ٢(
 روى ل��ھ ،مجتھ��د ق��رین أحم��د ب��ن حنب��ل ذك��ر أب��و داود أن��ھ تغی��ر قب��ل موت��ھ بی��سیر

  .٩٩ تقریب التھذیب .ھـ٢٣٨ مات سنة ،الجماعة إال ابن ماجھ
 روى ل��ھ أب��و ،حف�ص ب��ن عم�ر أب��و عم�ر ال��ضریر األكب��ر الب�صري ص��دوق ع�الم) ٣(

  .١٧٣ تقریب التھذیب  .ھـ٢٢٠ مات سنة ،داود
 ، مسدد بن مسرھد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري أب�و الح�سن ثق�ة ح�افظ)٤(

 ، وأب���و داود، روى ل���ھ البخ���اري، إن���ھ أول م���ن ص���نف الم���سند بالب���صرة:یق���ال
  .٥٢٨ تقریب التھذیب .ھـ٢٢٨ مات سنة ، والنسائي،والترمذي

  .١٠/٧٦مجمع الزوائد ) ٥(
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ال جيوز االحتجاج به وال ذكره يف  ،األخبار ويروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات
يكتب حديثه  :وقال العجلي ،تركه مالك :وقال الساجي ،الكتب إال على سبيل االعتبار

  . )١( وذكره العقيلي يف الضعفاء، يكتب حديثه: وابن عدي، وقال أبو حامت،وليس بالقوي
 ولذا قال ، وهو أكثر من التعديل،والذي يرتجح يل أنه ضعيف ألن اجلرح فيه مفسر

  . فاحلديث ضعيف ألنه تفرد به،)٢( ضعيف:ابن حجر
  . تفرد به عمر،ال يروى هذا احلديث عن جابر إال �ذا اإلسناد :قال الطرباين

أخربنا علي بن أمحد ) ٣/٤٧٨/٤١١٥(شعب اإلميان  أخرجه البيهقي يف :ابعالحديث الر
 ، حدثين حممد بن خملد احلضرمي، حدثنا حممد بن غالب، أخربنا أمحد بن عبيد،بن عبدان

 فلما ، سافرنا إىل مكة: يقول، مسعت أيب: قال،حدثنا إبراهيم بن صاحل بن درهم الباهلي
 حنن من : قلت له: قال، من أنتم ؟: فقال لنا،تقبل احلاجانتهينا إىل البطحاء إذا رجل يس

 : قال، ما جاء بكم ؟: قال، من أهل البصرة: قلنا، من أي العراق أنتم ؟: قال،أهل العراق
 : قال، ال: قلنا: قال، فما جاء بكم حاجة غريها أو جتارة: قال، جئنا نؤم البيت العتيق:قلنا

 وركب بعريه فما يرفع ،من جاء يؤم البيت احلرام " :وليق فأبشروا فإين مسعت أبا القاسم 
 وحط عنه �ا خطيئة ورفع له �ا درجة ،البعري خفا وال يضع خفا إال كتب اهللا له �ا حسنة

 واملروة مث حلق أو قصر إال خرج من ،حىت إذا انتهى إىل البيت فطاف به وطاف بني الصفا
 ، مث ذكر احلديث يف رجوعهم إليه عشاء ل فهلم نستأنف العم،"ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 ركعتني أو )٤(لةب يعين باأل،)٣(رمن الذي يضمن يل منكم أن أصلي يف مسجد العشا :وقوله
 ألين مسعت خليلي : قال، فلم ذاك يرمحك اهللا ؟: قلنا: قال، يقول هذه عن أيب هريرة؟أربعة 

العشار يوم القيامة شهداء ال إن اهللا يبعث من مسجد  " :يقول أبا القاسم رسول اهللا 
   ."يقوم مع شهداء بدر غريهم 

                                 
 ،]٣/١٠٧روای���ة عب���د هللا [ العل���ل ومعرف���ة الرج���ال  ،٦/١١٩الج���رح والتع���دیل ) ١(

 كت��اب ال��ضعفاء ،٢/١٨١ كت��اب المج��روحین ،٨١ال��ضعفاء والمت��روكین للن��سائي 
 تھ�ذیب التھ�ذیب ،٢١/٤٢٠ تھذیب الكم�ال ،٢/١٦٨ معرفة الثقات ،٣/١٧٨الكبیر 

٧/٤١٤.  
  .٤١٤تقریب التھذیب ) ٢(
معب��ود  وت��شدید ال��شین المعجم��ة كم��ا ف��ي ع��ون ال، بف��تح الع��ین المھمل��ة:الع��شار) ٣(

١١/٢٨٤.  
 بل��دة عل��ى ش��اطىء دجل��ة - وت��شدید ال��الم المفتوح��ة ، ب��ضم الھم��زة والب��اء–األبل��ة ) ٤(

البصرة العظمى ف�ي زاوی�ة الخل�یج ال�ذي ی�دخل إل�ى مدین�ة الب�صرة وھ�ي أق�دم م�ن 
  .١/٧٧ معجم البلدان .البصرة
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  : وقد تابعه على الطرف األخري منه ثالثة،مل أجده �ذا السياق إال عند البيهقي
  )١(حممد بن املثىن العنزي] ١[

 :قال) ٤/١١٣/٤٣٠٨( باب يف ذكر البصرة ،كتاب املالحمأخرجه أبو داود يف 
 انطلقنا ،: يقول، مسعت أيب: قال،إبراهيم بن صاحل بن درهم حدثين ،حدثنا حممد بن املثىن

 من يضمن : قال، نعم: األبلة ؟ قلنا: إىل جنبكم قرية يقال هلا: فقال لنا، فإذا رجل،حاجني
 مسعت : ويقول هذه أليب هريرة، أو أربعا،يل منكم أن يصلي يل يف مسجد العشار ركعتني

 ال يقوم ،ث من مسجد العشار يوم القيامة شهداءإن اهللا يبع " :يقول خليلي رسول اهللا 
  ."مع شهداء بدر غريهم 

  .)٢("هذا املسجد مما يلي النهر  " :قال أبو داود
 ١/٥٥أخرجه العقيلي يف كتاب الضعفاء الكبري  :)٣(فرج بن عبيد قاضي عبادان] ٢[

ثنا إبراهيم  حد:قال،  حدثنا فرج بن عبيد قاضي عبادان : حدثين جدي رمحه اهللا قال:قال
   .فذكر اجلزء املرفوع يف حديث حممد بن املثىن.. .بن صاحل بن درهم

 : قال٣/٣٢الكامل أخرجه ابن عدي يف  :)٤(خالد بن عمرو أبو سعيد القرشي] ٣ [
ثنا إبراهيم بن أسباط ثنا احلسن بن محاد الوراق ثنا خالد بن عمرو أبو سعيد القرشي عن 

  .فذكر اجلزء املرفوع يف حديث حممد بن املثىن.. .إبراهيم بن صاحل بن درهم
  . واحلمل فيه على إبراهيم بن صاحل،وقد استنكر هذا احلديث غري واحد من النقاد

،  إبراهيم :العقيليقال و .وهذا احلديث بأي إسناد كان فهو منكر :بن عدياقال 
 البخاري يف ترمجة وأورده اإلمام .واحلديث غري حمفوظ، وأبوه ليسا مبشهورين بنقل احلديث 

  .)٥(ال يتابع عليه : وقال،إبراهيم بن صاحل هذا
حدثنا أبو  :قال) ٧( رقم ،٢٥ أخرجه الكالباذي يف حبر الفوائد ص :الحديث الخامس

 ح حممد بن : ح حممد بن حبري بن حامت أبو جعفر قال:الفضل حممد بن حامت بن اهليثم قال
 عن أنس بن ، عن ثابت البناين،الم أبو املنذر ح س:خملد احلضرمي أبو عمرو البصري قال

                                 
ي ثق�ة  أب�و موس�ى الب�صر- بفتح النون والزاي -محمد بن المثنى بن عبید العنزي ) ١(

  .٥٠٥ تقریب التھذیب .ھـ٢٥٢ مات سنة ، روى لھ الجماعة،ثبت
  .١٠/٧٠أي نھر الفرات كما في مرقاة المفاتیح ) ٢(
  .لم أجد لھ ترجمة) ٣(
خالد بن عمرو بن محمد بن عبد هللا بن سعید بن العاص األموي أبو سعید الك�وفي ) ٤(

 روى لھ أب�و داود ،وضع ونسبھ صالح جزرة وغیره إلى ال،رماه ابن معین بالكذب
  .١٨٩ تقریب التھذیب .وابن ماجھ

  .١/٢٩٣التاریخ الكبیر ) ٥(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٣٩
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 ، الطيب:إمنا حبب إيل من الدنيا ثالث " : قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال،مالك
  . " وجعلت قرة عيين يف الصالة،والنساء

  .تابعه مجاعة منهم
 باب حب النساء ،أخرجه النسائي يف كتاب عشرة النساء :)١(عفان بن مسلم الصفار] ١[
 وابن سعد يف ،٣/٢٨٥ وأمحد ،)]٥/٢٨٠/٨٨٨٧( الكربى ،)٧/٦١/٣٩٣٩(لصغرى ا[

 وأبو ،)٢٣٤( رقم ،١١٩ وابن أيب عاصم يف الزهد ص ،١/٣٤٢كتاب الطبقات الكبري 
 والعقيلي يف ،)٦/٢٢٧/٣٥٣٠( وأبو يعلى يف مسنده ،)٣/١٤/٤٠٢٠(عوانة يف مسنده 

  .)٥/١١٢/١٧٦٣( والضياء يف املختارة ،٢/١٦٠ضعفائه 
 عنه عن ٣/١٩٩ ،٣/١٢٨أخرجه أمحد  :)٢(عبد الواحد بن واصل السدوسي] ٢[

  .مبثله.. .سالم
  .مبثله.. . عنه عن سالم٣/١٢٨أخرجه أمحد  :)٣(عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبيد] ٣[
 والبيهقي ،)٥/٢٤١/٥٢٠٣(أخرجه الطرباين يف األوسط  :)٤(علي بن اجلعد اجلوهري] ٣[

.. . نا سالم أبو املنذر: علي بن اجلعد قالمن طريق) ٧/٧٨/١٣٢٣٢(يف السنن الكربى 
    .مبثله

 ال :وإسناد هذا احلديث ظاهره احلسن ألجل سالم بن سليمان أيب املنذر قال فيه ابن معني
 : وقال اآلجري، صدوق صاحل احلديث: وقال أبو حامت، حيتمل لصدقه: وقال أيضا،بأس به

وكان خيطىء وليس هذا بسالم الطويل  : وقال، يف الثقات وذكره ابن حبان،ليس به بأس

                                 
عفان بن مسلم بن عبد هللا الباھلي أبو عثمان ال�صفار الب�صري ثق�ة ثب�ت روى ل�ھ ) ١(

  .٣٩٣ تقریب التھذیب .ھـ٢١٩ مات سنة ،الجماعة
ي نزیل بغداد ثق�ة عبد الواحد بن واصل السدوسي موالھم أبو عبیدة الحداد البصر) ٢(

 م��ات س��نة ، روى ل��ھ الجماع��ة إال م��سلما واب��ن ماج��ھ،تكل��م فی��ھ األزدي بغی��ر حج��ة
  .٣٦٧ تقریب التھذیب .ھـ١٩٠

عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبید الب�صري أب�و س�عید م�ولى بن�ي ھاش�م نزی�ل مك�ة ) ٣(
اري  روى ل��ھ البخ��- بف��تح الج��یم وال��دال بینھم��ا راء س��اكنة ث��م ق��اف -لقب��ھ  جردق��ة 

 تقری��ب التھ��ذیب .ھ��ـ١٩٧ م��ات س��نة ، ص��دوق ربم��ا أخط��أ،والن��سائي واب��ن ماج��ھ
٣٤٤.  

 ،علي بن الجع�د ب�ن عبی�د أب�و الح�سن الج�وھري البغ�دادي ثق�ة ثب�ت رم�ي بالت�شیع) ٤(
  .٣٩٨ تقریب التھذیب .ھـ٢٣٠ مات سنة ،روى لھ البخاري و أبو داود



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٤٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  .)١( ال يتابع على حديثه: وقال العقيلي،ذاك ضعيف وهذا صدوق
 :وبالغ ابن امللقن فقال ،)٣(إسناده حسن :قال ابن حجرو ،)٢( إسناده قوي:ولذا قال الذهيب

ن ثابت عن أنس يرويه سالم الطويل ع :وقد أبعد العقيلي النجعة فقال ،)٤(إسناد صحيح
  .)٥(وسالم فيه لني

 ومن ، إمنا يعرف احلديث من رواية سالم بن سليمان كما رواه العقيلي نفسه يف ترمجته:قلت
 ، وال دخل لسالم الطويل فيه،رواية سالم بن أيب الصهباء كما سيأيت يف كالم الدارقطين

  .فلعله سبق قلم منه
 ، أبو املنذر- حدث به سالم بن سليمان  : لكن قال الدارقطين،وله طرق أخرى عن ثابت

وخالفهم محاد  ، عن أنس، عن ثابت، وجعفر بن سليمان الضبعي،وسالم بن أيب الصهباء
 ، عن ثابت البصري مرسال،وكذلك رواه حممد بن عثمان ، فرواه عن ثابت مرسال،بن زيد

  .)٦(واملرسل أشبه بالصواب
  .ية حممد بن عثمان فاهللا أعلم وال روا، مل أقف على رواية محاد بن زيد:قلت

حدثين حممد  :قال )٢/٦٣/٤٥٢(معجم الصحابة  أخرجه البغوي يف :الحديث السادس
  ،بن علي اجلوزجاين نا حممد بن خملد احلضرمي

 ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة –) ٣/٢٥٤/٣٣٢٥(املعجم الكبري وأخرجه الطرباين يف 
 وحممد بن خملد ، ثنا عفان بن مسلم،حدثنا علي بن عبد العزيز : قال–  ٢/٧٨٨الصحابة 
 أن رجال جاء من بكر بن : نا سالم أبو املنذر القاري نا عاصم عن أيب وائل:قاالاحلضرمي 

وإذا رايات سود   انتهيت إىل مسجد رسول اهللا : احلارث بن يزيد قال:وائل يقال له
 هكذا أورده البغوي خمتصرا .رو بن العاص قدم عم:فسألت الناس ما هذه الرايات ؟ فقالوا

 ،"احلارث بن يزيد"بدل " احلارث بن حسان" لكنه قال ،وهو عند الطرباين مطول وفيه قصة
  .)٧(وهو يعرف باالمسني كليهما

                                 
 تھ���ذیب ،٢/١٧٧عت���دال  می���زان اال،٦/٤١٧ الثق���ات ،٤/٢٥٩الج���رح والتع���دیل ) ١(

  .٤/٢٤٩التھذیب 
  .٢/١٧٧میزان االعتدال ) ٢(
  .٣/١١٦التلخیص الحبیر ) ٣(
  .١/٥٠١البدر المنیر ) ٤(
  .٤/٤٢٠ كتاب الضعفاء الكبیر ترجمة یحیى بن عثمان الحربي )٥(
  .٤١-١٢/٤٠العلل ) ٦(
  .٥/٣٩١أفاده الترمذي في سننھ ) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٤١
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 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ومن ،)١( تابعه يف طريق الطرباين السابق عفان بن مسلم،وقد توبع حممد بن خملد عليه
 ،)٢/١٧٣/٦٥٩( وابن أيب شيبة يف مسنده ،٣/٤٨١نده طريق عفان أخرجه أمحد يف مس

  .)٥/١٨١/٨٦٠٧(  والنسائي يف الكربى ،٨/١٥٨وابن سعد يف كتاب الطبقات الكبري 
  :وتابعه أيضا اثنان آخران

أخرجه وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين  :)٢(سفيان بن عيينة] ١[
أبو نعيم يف معرفة الصحابة  و،)٣/٢٥٥/٣٣٢٦( والطرباين يف الكبري ،)٣/٢٨٧/١٦٦٧(
إبراهيم بن سعيد اجلوهري  كلهم من طريق ٧٠ وأبو الفتح األزدي يف املخزون ص ،٢/٧٩٠

  . ورواية األزدي مطولة،حديث عفانبنحو حدثنا سفيان  :قال
 ومن طريقه ، حدثنا زيد بن احلباب: قال٣/٤٨٢أخرجه أمحد  :)٣(زيد بن احلباب] ٢[

 والدواليب يف الكىن ،)٥/٣٩٢/٣٢٧٤( باب سورة الذاريات ،الرتمذي يف كتاب التفسري
 ورواية أمحد ، بنحو حديث عفان٢/٧٩٠ وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ،)٣/١٦٧/١٨٧٥(

  .مطولة
وخالف هؤالء الثالثة أبو بكر بن عياش فرواه عن عاصم عن احلارث بن حسان مل يذكر فيه 

  .أبا وائل
 ومصنفه ،)٢/١٧٣/٦٥٨(ه هكذا أخرجه ابن أيب شيبة يف مسند

رواية عبد اهللا [  والعلل ومعرفة الرجال ،٣/٤٨١ وأمحد يف املسند ،)٦/٥٣٢/٣٣٦٠٢(
 ومن طريقه أخرجه ابن ماجه يف ، حدثنا أبو بكر بن عياش:قاال) ] ٢/٥٥٤/٣٦٢٠(

 وابن أيب ،٨/٢٢٠ والطربي يف تفسريه ،)٢/٩٤١/٢٨١٦( باب الراية ،كتاب اجلهاد
 والبغوي ،١/٣٠١ وابن شبة يف تاريخ الدينة ،)٣/٢٨٦/١٦٦٦( واملثاين عاصم يف اآلحاد

 ،)٣٣٢٩ -  ٣/٢٥٥/٣٣٢٧( والطرباين يف الكبري ،)٢/٦٣/٤٥١(معجم الصحابة يف 
، والبيهقي يف /٤/١٣٢١( وأبو الشيخ يف العظمة ،٢/٧٩١وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 

  .)٦/٣٦٣/١٢٨٤٧(الكربى 

                                 
  .سبقت ترجمتھ قریبا) ١(
ن عیینة بن أبي عم�ران أب�و محم�د الك�وفي ث�م المك�ي ثق�ة ح�افظ فقی�ھ إم�ام سفیان ب) ٢(

 ، روى لھ الجماعة،حجة إال أنھ تغیر حفظھ بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  .٢٤٥تقریب التھذیب .ھـ١٩٨مات في رجب سنة 

 ب�ضم المھمل�ة - أب�و الح�سین العكل�ي - ب�ضم المھمل�ة وموح�دتین -زید بن الحباب ) ٣(
 ، روى ل��ھ م��سلم واألربع��ة، ص��دوق یخط��ىء ف��ي ح��دیث الث��وري-ون الك��اف وس��ك

  .٢٢٢ تقریب التھذیب .ھـ٢٣٠مات سنة 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٤٢
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 وقد تكلم غري واحد من ،ك من رواية الواحد إن كان ثقةورواية اجلماعة أصح بال ش
ثقة عابد إال أنه ملا كرب  : وخلص حاله احلافظ ابن حجر فقال،النقاد يف أيب بكر بن عياش

  .)١(ساء حفظه وكتابه صحيح
وقول سالم يف هذا عن أيب وائل أثبت وأصح وإن كان أبو بكر بن عياش  :قال األزدي

  .يه السهوثقة إال أنه بشر يقع عل
وإسناد هذا احلديث حسن ألجل سالم بن سليمان أيب املنذر وعاصم بن �دلة وهو 

 واألوىل التوسط يف أمرمها )٢(ابن أيب النجود املقرئ الكويف تكلم بعض النقاد يف حفظهما
  .فهما صدوقان حديثهما حسن احلديث

 وأن ،يع أحاديثهومن خالل ما سبق يظهر أن حممد بن خملد احلضرمي قد توبع على مج
   .ما فيها من ضعف أو نكارة يرجع إىل شيوخه أو من فوقهم

                                 
  .٦٢٤تقریب التھذیب ) ١(
 وترجم��ة عاص��م ف��ي تھ��ذیب التھ��ذیب ،٤/٢٤٩ترجم��ة س��الم ف��ي تھ��ذیب التھ��ذیب ) ٢(

٥/٣٥.  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٤٣
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  الوليد بن عتبة الدمشقي] ١٦[

  

صالح، معروف  الوليد بن عتبة الدمشقي روى عن معاوية بن :قال اإلمام البخاري
  .)١(الحديث روى عنه محمد بن عبد العزيز

  :أقوال النقاد فيه
 ال يدرى من : وقال الذهيب،)٣( جمهول:قال أبو حامت و،)٢(ذكره ابن حبان يف الثقات

   .)٦( مستور من التاسعة: وقال ابن حجر،)٥( جمهول:، وقال أيضا)٤(هو
وروى مروان بن حممد الطاطري عن الوليد بن عتبة عن حممد بن سوقة فال  :قال املزي

  .)٧(أدري هو الذي روى عنه الرملي أو غريه
 وألجل هذا وصفه يف التقريب ،)٨(نه هو هذاهذيب أيف �ذيب الت وقد رجح ابن حجر

  . كما سبق حيث روى عنه اثنان" مستور ":بقوله
ما رجحه احلافظ هو الظاهر ألن طبقته يف هذا اإلسناد متقدمة عن مسيه الوليد  :قلت

 وشيخه فيه هو حممد بن سوقة من صغار ،)٩(بن عتبة األشجعي أيب العباس الدمشقي
  .)١١( وهو من كبار أتباع التابعني،قارب شيخه اآلخر معاوية بن صاحل فهو ي)١٠(التابعني

 وثنائه على ،ويف ضوء ما سبق فإن جتهيل أيب حامت له ال يضره بعد معرفة البخاري له
  .حديثه، فهو حسن احلديث إال أن تظهر منه خمالفة

  دراسة حديثه
  :مل أجد له إال حديثا واحدا وهو من روايته عن حممد بن سوقة

                                 
  .٨/١٥٠التاریخ الكبیر ) ١(
  .وھو تصحیف" عقبة الولید بن "  ووقع فیھ ،٩/٢٢٤الثقات ) ٢(
  .١٣ -٩/١٢الجرح والتعدیل ) ٣(
  .٤/٣٤١میزان االعتدال ) ٤(
  .٢/٧٢٣المغني في الضعفاء ) ٥(
  .٥٨٣تقریب التھذیب ) ٦(
  .٥٠ /٣١تھذیب الكمال) ٧(
  .١١/١٢٥تھذیب التھذیب ) ٨(
 ع�ن أبی�ھ أب�ي ٩/١٢ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة األشجعي من الج�رح والتع�دیل ) ٩(

  . یروي عن مروان بن محمد الطاطري الذي یروي عن صاحب الترجمةحاتم أنھ
  .٤٨٢تقریب التھذیب ) ١٠(
  .٥٣٨تقریب التھذیب ) ١١(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٤٤
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 ،٥/١٣حلية األولياء  وأبو نعيم يف ،)١/٢٥٣/٧٩٨ (الدعاءأخرج هذا احلديث الطرباين يف 
 من ٣٣٠ ،٥٣/٣٢٩ ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ،١/٣٢٣أخبار أصبهان ويف 

مروان بن حممد الطاطري ثنا الوليد بن عتبة ثنا حممد بن سوقة عن نافع عن طرق عدة عن 
احلمد هللا  (:من رأى مبتلى فقال " :قال رسول اهللا  :هما قال رضي اهللا عن)١(ابن عمر

 عافاه اهللا عز و )الذي عافاين مما ابتلى هذا به وفضلين عليه وعلى كثري ممن خلق تفضيال
  . "جل من ذلك البالء كائنا ما كان

 ثقات من رجال – خال الوليد بن عتبة صاحب الرتمجة -رجاله هذا إسناد حسن و
  .الصحيح

  :طريق آخر عن نافعوله 
 :من طريقه قال عون احلكم بن سنان أيب يف ترمجة ٢/٢٠٦أخرجه ابن عدي يف الكامل 

.. .من مر مببتلى " :قال رسول اهللا  :بن عمر قالاحدثنا عمرو بن دينار عن نافع عن 
  .احلديث

بري عن وهذا احلديث إمنا يرويه عمرو بن دينار وهو أبو حيىي قهرمان آل الز :قال ابن عدي
 "بن عمراعن عمرو بن دينار عن نافع عن  ":سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن جده ومن قال

وللحكم بن سنان غري ما ذكرت وليس بالكثري  :وختم ترمجة احلكم بقوله.. .فقد أخطأ به
  .وفيما يرويه بعضه مما ال يتابع عليه

 ،)٢( ضعيف:قوله عمرو بن دينار هذا متفق على ضعفه خلص ابن حجر حاله ب:قلت
  :وقد اضطرب يف رواية هذا احلديث حيث روى عنه على أوجه أخرى

  .مرفوعاعن سامل عن ابن عمر عن عمر رضي اهللا عنهما  :األول
 وابن ،)٥/٤٩٣/٣٤٣١( باب ما يقول إذا رأى مبتلى ،يف كتاب الدعواتأخرجه الرتمذي 

من طريق ) ٣٠٨( رقم ٢٦٧ى ص  باب ما يقول إذا رأى مبتل،السين يف عمل اليوم والليلة
 واحلارث بن أيب ،)١٣( رقم ٤وأخرجه الطيالسي يف مسنده ص  ، )٣(عبد الوارث بن سعيد

                                 
وقد أخرجھ أبو ) عن ابن عمر عن عمر(وقع في مطبوعة كتاب الدعاء للطبراني ) ١(

  . وكذا ابن عساكر،نعیم من ثالث طرق إحداھا طریق الطبراني فلم یذكر فیھ عمر
 تقری���ب التھ���ذیب ،٢٨ – ٨/٢٧ تھ���ذیب التھ���ذیب ،١٥ – ٢٢/١٣یب الكم���ال تھ���ذ) ٢(

٧٣٤.  
 ، بفتح المثناة-عبد الوارث بن سعید بن ذكوان العنبري موالھم أبو عبیدة التنوري ) ٣(

 ، روى ل�ھ الجماع�ة،  البصري ثقة ثبت رم�ي بالق�در ول�م یثب�ت عن�ھ-وتشدید النون
  .٣٦٧ تقریب التھذیب .مات سنة ثمانین ومائة
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 وابن السين يف ، ]"ومن مهزه أبدا ما عاش " زاد ) ٢/٩٥٦/١٠٥٦(بغية الباحث [ أسامة 
مسنده  والبزار يف ،)٣٠٨( رقم ٢٦٧ باب ما يقول إذا رأى مبتلى ص ،عمل اليوم والليلة

 ،٤/٣٠٦ والعقيلي يف الضعفاء ،)١/٢٥٣/٧٩٧ (الدعاء والطرباين يف ،)١/٢٣٧/١٢٤(
 وأبو نعيم ،)٢( رقم ،٣٣ واخلرائطي يف فضيلة الشكر ص ،٥/١٣٥وابن عدي يف الكامل 

 ويف ،)٧/٥٠٦/١١١٤٧ (،)٤/١٠٨/٤٤٤٥( والبيهقي يف الشعب ،٦/٢٦٥ يف احللية
 وأخرجه عبد بن محيد يف ،)١(محاد بن زيدق من طري) ٢/٢٨٤/٤٩٩(الدعوات الكبري 

بغية الباحث [  واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده ،) ]٣٨( رقم ،٤٣املنتخب ص [ مسنده 
 ،)٢(محاد بن سلمةمن طريق )] ٦/١٤٥/٦١١٥( إحتاف اخلرية ،)٢/٩٥٦/١٠٥٦(

لعزيز عبد امللك بن عبد ا من طريق ٣٣١ ،٣٣٠وأخرجه الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ص 
 ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ - ) ٢/١٥٦/١٤١٠( وأخرجه متام يف فوائده ،)٣(بن جريج
وأخرجه ابن عدي يف الكامل ،)٤(زياد بن الربيع اليحمدي من طريق - ٥/٢٣٦دمشق 

 وأخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده ،)٥( من طريق حممد بن موسى السعدي٦/٢١١
من طريق سعيد بن )] ٦/١٤٥/٦١١٥(إحتاف اخلرية  ،)٢/٩٥٦/١٠٥٦(بغية الباحث [

   ،)٧( وعباد بن داود،)٦(زيد

                                 
 ،حماد بن زید بن درھم األزدي الجھ�ضمي أب�و إس�ماعیل الب�صري ثق�ة ثب�ت فقی�ھ) ١(

  .١٧٨ تقریب التھذیب .ھـ١٧٩ مات سنة ،روى لھ الجماعة
 ثقھ عابد أثبت الناس ف�ي ثاب�ت وتغی�ر ،حماد بن سلمة بن دینار البصري أبو سلمة) ٢(

  .١٧٨ التقریب .ھـ١٦٧ مات سنة ، روى لھ البخاري تعلیقا والباقون،حفظھ بأخرة
 ، وك�ان ی�دلس ویرس�ل،عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج المكي ثقة فقی�ھ فاض�ل) ٣(

  .٣٦٣ تقریب التھذیب . أو بعدھا،ھـ١٥٠ مات سنة ،روى لھ الجماعة
 وك��سر الم��یم أب��و ، وس��كون المھمل��ة، ب��ضم التحتانی��ة-زی��اد ب��ن الربی��ع الیحم��دي ) ٤(

 م�ات س�نة خم�س وثم�انین ، البصري ثقة-مة  وآخره معج، بكسر المعجمة-خداش 
  .٢١٩ تقریب التھذیب . والترمذي وابن ماجھ، روى لھ البخاري،ومائة

 بصري یحدث عن عم�رو : وقال٦/٢١١ترجم لھ ابن عدي في الكامل البن عدي ) ٥(
 ث�م ق�ال بع�دما س�اق ل�ھ ،بن دینار قھرمان آل الزبیر منكر الحدیث عنھ وع�ن غی�ره

بذاك المع�روف ول�م أر یح�دث عن�ھ غی�ر محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن  لیس :عدة أحادیث
  . مجھول:٤/٥٠ وقال الذھبي في المیزان ،حفص األنصاري

سعید بن زید بن درھم األزدي الجھضمي أبو الحسن البصري أخو حم�اد ص�دوق ) ٦(
 م�ات س�نة س�بع وس�تین ، والبخاري تعلیق�ا، روى لھ الجماعة إلى النسائي،لھ أوھام

  .٢٣٦یب التھذیب  تقر.ومائة
  .لم أقف على ترجمتھ) ٧(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٤٦
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  ،)١(وأشعث السمان
 ، عن ابن عمر، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، موىل آل الزبري، عمرو بن دينارتسعتهم عن 

ومن مهزه "  وزاد احلارث بن أيب أسامة ،بنحو الرواية السابقة.. . أن رسول اهللا ،عن عمر
  ."ا ما عاش أبد

 وعمرو بن دينار قهرمان ، ويف الباب عن أيب هريرة،هذا حديث غريب :قال اإلمام الرتمذي 
 وقد تفرد بأحاديث عن سامل بن ، وليس هو بالقوي يف احلديث، شيخ بصري:آل الزبري هو

  .عبد اهللا بن عمر
  عن سامل عن  ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا :الثاني
 باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إىل أهل البالء  ،كتاب الدعاء يف ابن ماجه أخرجه

 ، عن خارجة بن مصعب، حدثنا وكيع:حدثنا علي بن حممد قال : قال)٢/١٢٨١/٣٨٩٢(
 عن ، عن سامل- موىل آل الزبري ، وليس بصاحب ابن عيينة- عن أيب حيىي عمرو بن دينار 

  .بنحوه.. .بالءمن فجئه صاحب  " : قال رسول اهللا : قال،ابن عمر
  .)٢( مرتوك وكان يدلس عن الكذابني:وخارجة بن مصعب متفق على تركه قال فيه ابن حجر

 ، ثنا حممد بن حيىي بن منده،حدثنا أيب : قال١/٢٥٩وأخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان 
 عن ، عن أيوب السختياين، عن سفيان، ثنا مهران بن أيب عمر،ثنا إسحاق بن الفيض

  .بنحوه.. .  عن رسول اهللا، عن ابن عمر، عن سامل بن عبد اهللا،ينارعمرو بن د
 ، وقد خولف فيه، وهذا منها)٣(ومهران هذا متكلم فيه خاصة يف روايته عن سفيان الثوري

  .والثابت عن أيوب أنه رواه عن سامل من قوله كما سيأيت
  عن سامل عن ابن عمر ضي اهللا عنهما موقوفا :الثالث

 عن ،حدثنا إمساعيل ابن علية :قال) ٦/٩٣/٢٩٧٣٦( شيبة يف مصنفه أخرجه ابن أيب
.. .ما من رجل " : قال، عن أبيه، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر،عمرو بن دينار القهرماين

  به
وقد رواه موسى بن سهل بن كثري الوشاء عن ابن علية فرفعه أخرجه ابن األعرايب يف معجمه 

                                 
 روى ل��ھ الترم��ذي واب��ن ،أش��عث ب��ن س��عید الب��صري أب��و الربی��ع ال��سمان مت��روك) ١(

  .١١٣ تقریب التھذیب  . من السادسة،ماجھ
  .٢٥٤ تقریب التھذیب ،٦٨- ٣/٦٧ تھذیب التھذیب ،٢٣ -٨/١٦تھذیب الكمال ) ٢(
 ،١٠/٢٩١دیث س�فیان تھ�ذیب التھ�ذیب  كان عنده غلط كثیر ف�ي ح�:قال ابن معین) ٣(

 كت�اب ال�ضعفاء للعقیل�ي . روى ع�ن الث�وري أحادی�ث ال یت�ابع علیھ�ا:وق�ال العقیل�ي
٦/٨٨.  
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  . عليةعن موسى عن ابن) ٣/١٠٩٨/٢٣٦٤(
 ، ضعيف جدا: وقال الربقاين، ضعيف ال حيتج به:وموسى هذا ضعيف قال فيه الدارقطين

  .)١( ضعيف:وقال ابن حجر
  عن جابر بن عبد اهللا موقوفا :الرابع

حدثنا قبيصة عن محاد بن سلمة  :قال) ١/٢٥٧/٤٤٨(أخرجه هناد بن السري يف الزهد 
ما من رجل يرى مبتلى  :ابر بن عبداهللا يقولعن عمرو بن دينار قهرمان الزبري قال مسعت ج

يف جسده فيقول احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال إال 
  .عويف من ذلك البالء

 ومحاد ،، وليس هذا منها)٢(وقبيصة ثقة يف حديثه عن الثوري ضعف كما قال ابن معني
  .رمجته قريباسبقت ت

 ملا سئل عن ٥٤ – ٢/٥٣الدارقطين أنه من روايته عن سامل قال يف العلل وقد رجح اإلمام 
محاد بن  يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن سامل واختلف عنه فرواه :هذا احلديث

زيد عن عمرو عن سامل عن أبيه عن عمر وتابعه عبد الوارث بن سعيد وإمساعيل بن عليه 
بن ا سنان أبو عون عن عمرو بن دينار عن نافع عن ورواه احلكم بن ،وخارجة بن مصعب

  .عمر ووهم فيه عليه والصواب عن سامل
 الظاهر أن اختالف هذه األوجه راجع إىل عمرو بن دينار موىل آل الزبري وأنه قد :قلت

 وقد وقع االختالف عليه يف رواية سامل حيث رواه مجاعة الثقات ،اضطرب يف روايته لضعفه
 ورواه عنه ابن علية وهو ثقة ثبت عن ،مرفوعامسند عمر بن اخلطاب عنه عن سامل من 

  . األرجح ألنه قد توبع على حنوه وهو،سامل عن ابن عمر من قوله موقوفا كما سبق
 فرواه عن ،)٣(تابعه أيوب بن أيب متيمة السختياين وهو ثقة ثبت حجة كما قال ابن حجر

  . يسمهمسامل بن عبد اهللا بن عمر من قوله نقال عمن مل
 ومن طريقه البيهقي يف الشعب – )١٠/٤٤٥/١٩٦٥٥(يف مصنفه  عبد الرزاق أخرجه

 إذا : كان يقال: قال، عن سامل بن عبد اهللا، عن أيوب،عن معمر -) ٤/١٠٨/٤٤٤٤(
 وفضلين ،احلمد هللا الذي عافاين مما ابتاله به " : فقال،استقبل الرجل شيء من هذا البالء

 مسعت غري :قال معمر"  مل يصبه ذلك البالء أبدا كائنا ما كان .يالعلى كثري ممن خلق تفض

                                 
 ،١٠/٣١٠ تھ���ذیب التھ���ذیب ،١٣/٤٨ ت���اریخ بغ���داد ١٥٦س���ؤاالت الح���اكم ص ) ١(

  .٥٥١تقریب التھذیب 
  .٧/١٢٦الجرح والتعدیل ) ٢(
  .١١٧تقریب التھذیب ) ٣(
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  . مل يصبه ذلك البالء إن شاء اهللا:أيوب يذكر يف هذا احلديث قال
 وهو وإن مل يكن صرحيا يف أنه موقوف فله ،وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات مشاهري

 وإذا انضم إىل حديث ،لصحابةحكمه ألن ساملا إمنا ينقل عن الطبقة اليت فوقه وهم جيل ا
  .الوليد بن عتبة زاده قوة

  وله طريق آخر عن نافع لكنه يرجع إىل رواية عمرو بن دينار
يب خيثمة أمحد بن أ حدثنا حممد بن : قال)٥/٢٨٣/٥٣٢٤( األوسط أخرجه الطرباين يف

 بن مسلم حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا املغرية :حدثنا زكريا بن حيىي الضرير قال :قال
  .بنحوه.. .من رأى مبتلى " :قال رسول اهللا  :بن عمر قالايوب عن نافع عن أعن 

عن املغرية إال شبابة تفرد   مل يرو هذا احلديث عن أيوب إال املغرية بن مسلم وال:قال الطرباين
  .به زكريا بن حيىي
رير ومل أعرفه وبقية فيه زكريا بن حيىي بن أيوب الض :١٠/١٣٨جممع الزوائد قال اهليثمي يف 

  .رجاله ثقات
  . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال٤٥٧ / ٨ ترجم له اخلطيب يف تاريخ بغداد :قلت

 يرويه أيوب :١٢/٢٦٦علل وقد أعل الدارقطين هذه الرواية وخطأ املغرية بن مسلم قال يف ال
 عن ، عمر عن ابن، عن نافع، عن أيوب،فرواه مغرية بن مسلم ، واختلف عنه،السختياين

 عن النيب ، عن ابن عمر، عن سامل، عن رجل، عن أيوب،ورواه الثوري ،ووهم فيه النيب 
 وهو أصح من حديث املغرية، قهرمان ابن الزبري،وهذا الرجل هو عمرو بن دينار .  

 ومل أقف على رواية الثوري عن ، �ذا يرجع حديث املغرية إىل حديث عمرو بن دينار:قلت
  . وقد سبق أن أيوب رواه عن سامل من قوله وهو الصحيح،ها الدارقطينأيوب اليت ذكر

  وله شاهد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
 :قال) ٥/٤٩٣/٣٤٣٢ (باب ما يقول إذا رأى مبتلى ،الدعواتأخرجه الرتمذي يف كتاب 

) ١/٢٥٤/٧٩٩( وأخرجه الطرباين يف الدعاء ، وغري واحد،)١(أبو جعفر السمناينحدثنا 
وعبد الرمحن بن معدان بن مجعة  ،)٢(أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقيحدثنا  :الق

                                 
 ون�ونین أب�و جعف�ر ب�ن ، وس�كون الم�یم، بك�سر المھمل�ة-عفر السمناني محمد بن ج) ١(

 . م��ن الحادی��ة ع��شرة،أب��ي الح��سین ثق��ة روى ل��ھ البخ��اري والترم��ذي واب��ن ماج��ھ
  .٤٧٢تقریب التھذیب 

 أب�و زرع�ة - ب�النون -عبد ال�رحمن ب�ن عم�رو ب�ن عب�د هللا ب�ن ص�فوان الن�صري ) ٢(
 وھو ص�احب .٣٤٧قریب التھذیب ت. ھـ٢٨١الدمشقي ثقة حافظ مصنف مات سنة 

  .التاریخ المطبوع باسم تاریخ أبي زرعة الدمشقي
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 ، حدثنا عبد اهللا بن عمر العمري: حدثنا مطرف بن عبد اهللا املديين قال:قالوا ،)١(الالذقي
من رأى  " : قال رسول اهللا : قال، عن أيب هريرة، عن أبيه،عن سهيل بن أيب صاحل

 مل ، وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال،د هللا الذي عافاين مما ابتالك به احلم: فقال،مبتلى
  . ولفظ الطرباين بنحوه،هذا لفظ الرتمذي" يصبه ذلك البالء 

  ."هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه  " :قال الرتمذي
  : في هذا الحديث نظر من ثالث جهات:قلت

 ولكن قال ،ن وثقه الدارقطين وابن سعد أن مطرف بن عبد اهللا أبو مصعب املدين وإ:األولى
 ليس بذاك : وقال الذهيب، وضعفه ابن عدي، مضطرب احلديث:فيه أبو حامت الرازي

 وقد اضطرب يف رواية هذا احلديث حيث رواه غري واحد من الثقات عنه مع ،)٢(املتقن
  :اختالف شديد يف املنت

 ،)٣(عبد اهللا بن شبيب حدثنا :قال] )٤/٢٥/٣١١٨(كشف األستار [أخرجه البزار 
حدثنا عبد الرمحن بن معدان بن مجعة  :قال) ٥/٧٨/٤٧٢٤(وأخرجه الطرباين يف األوسط 

حدثنا عبد الرمحن بن معدان  :قال) ] ٢/٤/٦٧٥(الروض الداين [  ويف الصغري ،)٤(الالذقي

                                 
  .لم أقف على ترجمتھ) ١(
 المغن��ي ،١٠/١٥٨ تھ��ذیب التھ��ذیب ،٦/٣٧٧ الكام��ل ،٨/٣١٢الج��رح والتع��دیل ) ٢(

٢/٦٦٢.  
 ثق�ة ل�م ی�صب ب�ن ع�دي ف�ي :٥٣٤وقول الذھبي أولى من قول ابن حج�ر ف�ي التقری�ب 

 وتح�سین حدیث�ھ إال عن�د مخالفت�ھ لم�ن ھ�و ،و التوس�ط ف�ي أم�رهتضعیفھ فاألولى ھ�
   .أوثق منھ

 ح�دث بمن�اكیر :عبد هللا بن شبیب بن خالد أبو سعید الربع�ي المك�ي ق�ال اب�ن ع�دي) ٣(
 یقل�ب األخب��ار وی��سرقھا ال یج�وز االحتج��اج ب�ھ لكث��رة م��ا : وق��ال اب�ن حب��ان،كثی�رة

 . ذاھ�ب الح�دیث:و أحم�د الح�اكم وق�ال أب�،خالف أقران�ھ ف�ي الروای�ات ع�ن األثب�ات
 ل����سان ،٢/٤٣٨ می����زان االعت����دال ،٢/٧٤ كت����اب المج����روحین ،٤/٢٦٢الكام����ل 
  .٣/٢٩٩المیزان 
 وعب��د هللا ب��ن عم��ر ق��د ، ال نعلم��ھ ی��روى ع��ن أب��ي ھری��رة إال بھ��ذا اإلس��ناد:ق��ال الب��زار

  .احتمل أھل العلم حدیثھ
  .ن عبد هللا العمري وسیأتي أیضا الحدیث ع، بل لھ طرق أخرى كما سیأتي:قلت

  .لم أقف على ترجمتھ) ٤(
 ،لم یرو ھ�ذا الح�دیث ع�ن س�ھیل ب�ن أب�ي ص�الح إال عب�د هللا ب�ن عم�ر " :قال الطبراني

  ."تفرد بھ مطرف بن عبد هللا 
  . قد توبعا علیھ كما سیأتي:قلت
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 :الق )٣( رقم ،٣٣ صفضيلة الشكر  وأخرجه اخلرائطي يف ،)١( وأبو زرعة،بن مجعة الالذقي
 من ٦/٣٧٨ ،٤/١٤٣ وأخرجه ابن عدي يف الكامل ،)٢(حدثنا عباس بن حممد الدوري

 وأخرجه البيهقي يف ،)٤( وعلي بن حبر الربي،)٣(طريق أمحد بن داود بن أيب صاحل احلراين
 ،)٦( وحممد بن هشام،)٥(من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي) ٤/١٠٧/٤٤٤٣(الشعب 

                                 
  .ھو أبو زرعة الدمشقي ثقة مصنف سبقت ترجمتھ قریبا) ١(
ري أب��و الف��ضل البغ��دادي خ��وارزمي األص��ل ثق��ة عب��اس ب��ن محم��د ب��ن ح��اتم ال��دو) ٢(

 وھ�و .١/٢٩٤ ھـ تقری�ب التھ�ذیب ٢٧١  مات سنة ،حافظ روى لھ أصحاب السنن
  .راوي التاریخ عن ابن معین

 وحسن الظن بھ اب�ن ع�دي فق�د ق�ال ف�ي ، وابن طاھر، والدارقطني،كذبھ ابن حبان) ٣(
 بن عم�ر العم�ري بع�دما ترجمة مطرف بن عبد هللا راوي ھذا الحدیث عن عبد هللا

 ورأیت أھل م�صر لم�ا ح�دثنا ب�ن أب�ي ص�الح ع�ن مط�رف ھ�ذا :أخرج ھذا الحدیث
كانوا یتھمونھ انھ قد روى لھم عن شیخ ال یعرف وظلموه ألن ھ�ذا الح�دیث ح�دیث 

 والربی��ع ، وعب��اس ال��دوري،س��ھیل كم��ا ح��دثناه رواه ع��ن مط��رف عل��ي ب��ن بح��ر
 " :وق��د ق�ال ف��ي مط��رف ھ�ذا قب��ل ذل��ك ،الالذق�ي فعل��م ب�ذلك أن لمط��رف ھ��ذا أص�ل

 ومال��ك وغی��رھم ، وعب��د هللا ب��ن عم��ر، وأب��ي م��ودود،یح��دث ع��ن اب��ن أب��ي ذئ��ب
  " بالمناكیر 

 لك�نھم اس�تنكروا ، جعل ابن عدي الحمل فیھ على مطرف ألن أحمد قد توب�ع علی�ھ:قلت
 وابن حج�ر ف�ي ل�سان ،ألحمد ھذا أحادیث أخرى ذكرھا الحافظ الذھبي في المیزان

 ھ�ذه أباطی�ل حاش�ا :٤/١٢٥قال الذھبي ف�ي ترجم�ة مط�رف م�ن المی�زان  ،یزانالم
 فكیف خفي ھذا على ابن ع�دي ، وإنما البالء من أحمد بن داود،ًمطرفا من روایتھا

  . ولو حولت ھذه إلى ترجمتھ كان أولى،فقد كذبھ الدارقطني! ؟
 می��زان ،٦/٣٧٨ الكام��ل ،١/١٤٦ كت��اب المج��روحین :انظ��ر لترجم��ة أحم��د ب��ن داود

  .١/١٦٨ لسان المیزان ،١/٩٦االعتدال 
 بع�دھا تحتانی�ة ، وت�شدید ال�راء المك�سورة، بف�تح الموح�دة-علي بن بح�ر ب�ن ب�ري ) ٤(

 والترم��ذي م��ات س��نة ، روى ل��ھ أب��و داود، البغ��دادي فارس��ي األص��ل ثق��ة-ثقیل��ة 
  ٣٩٨ تقریب التھذیب .ھـ٢٣٤

 تقریب .ھـ٢٧٧ة حافظ مات سنة یعقوب بن سفیان الفارسي أبو یوسف الفسوي ثق) ٥(
  . وھو صاحب المعرفة والتاریخ.٦٠٨التھذیب 

 وف���ي ط مكتب���ة الرش���د ،"محم���د ب���ن ھ���شام " ط دار الكت���ب العلمی���ة وق���ع ف���ي ) ٦(
 ولم أق�ف عل�ى ترجم�ة لم�ن ت�سمى بمحم�ود ،"محمود بن ھشام  " ٦/٢٥٤/٤١٢٩

  .ور أما محمد بن ھشام فلم یتمیز لي عند كتابة ھذه السط،بن ھشام
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  ،)١(هارون بن سفيان املستمليمن طريق ) ٣٩٢(ديثه رقم وأخرجه أبو الفضل الزهري يف ح
 فقد " :به إال أنه قال.. . نا عبد اهللا بن عمر:مطرف بن عبد اهللا املديين قالسبعتهم عن 

  . وبينهما فرق كبري يف املعىن" لم يصبه ذلك البالء " :بدال من قوله "شكر تلك النعمة 
 أرجح ألن مطرفا وشيخه عبد اهللا العمري "مة  فقد شكر تلك النع" :وهذا اللفظ وهو قوله

  :قد توبعا عليه خبالف اللفظ اآلخر
   يق بكر العووأبأما مطرف فقد تابعه على هذا اللفظ حممد بن سنان 

 ابن أيب الدنيا يف الشكر ص ،)٣( رقم ،٣٣ صفضيلة الشكر أخرج حديثه اخلرائطي يف 
 من عدة )١١١٤٩ -  ٥٠٧/١١١٤٨/ ٧(شعب اإلميان  والبيهقي يف ،١٨٧ ص ،٦٣
مبثل اللفظ .. .ي قال حدثنا عبد اهللا بن عمر العمريق بكر العوأيبعن حممد بن سنان  طرق
  .الثاين

  .)٢( ثقة ثبت:وحممد بن سنان متفق على توثيقه قال فيه ابن حجر
  .وأما متابعة عبد اهللا العمري فستأيت قريبا

هللا بن عمر العمري وأكثر أهل العلم على  أن شيخ مطرف يف هذا احلديث هو عبد ا:الثانية
 وقال عنه الرتمذي ،)٣( ضعيف عابد: وقد جزم احلافظ يف التقريب بضعفه فقال،ضعفه
 وقد تكلم فيه حيىي بن سعيد ،وهو صدوق.. . وليس هو بالقوي عند أهل احلديث ":نفسه

  .)٤( "يضعف من قبل حفظه ": وقال أيضا،"من قبل حفظه 
عه على اللفظ الذي أخرجه الرتمذي إمنا توبع على اللفظ الثاين تابعه عليه ومل أجد أحدا تاب

  :عبد اهللا بن جعفر املديين
حدثنا احلسني بن إسحق  : قال:)١/٢٥٤/٨٠٠(أخرج هذه املتابعة الطرباين يف الدعاء 

التسرتي ثنا إمساعيل بن موسى السدي ثنا عبد اهللا بن جعفر املدين عن سهيل بن أيب صاحل 
من رأى أحدا به شيء من "  : أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا عن

 وفضلين عليك وعلى كثري ممن خلق ، احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به:البالء فقال

                                 
ھارون بن سفیان بن بشیر أبو سفیان مستملي یزید بن ھارون یعرف بالدیك م�ات ) ١(

 ،١٤/٢٥ت��رجم ل���ھ الخطی��ب ف���ي ت��اریخ بغ���داد .  وقی��ل بع���دھا،ھ���ـ٢٥٠ف��ي س��نة 
 ولم یذكرا فیھ جرحا وال تع�دیال لك�ن اختی�ار یزی�د ٥/٢٨٩والسمعاني في األنساب 

  .بن ھارون لھ لیكون مستملیا لھ یقوي أمره
  .٤٨٢ تقریب التھذیب ،٩/١٤٤ تھذیب التھذیب ،٢٥/٣٢٠تھذیب الكمال ) ٢(
  .٣١٤ تقریب التھذیب ،٥/٢٨٥ تھذیب التھذیب ،١٥/٣٢٧تھذیب الكمال ) ٣(
  .٤/٤٧٩ ،٢/١٧٩ ،١/٣٢٣ ،١/١٩٠سنن الترمذي ) ٤(
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  ."تفضيال فقد أدى شكر تلك النعمة 
 وقد صرح ، ضعفه متفق علىأبو جعفر املديين والد علي بن املديينوعبد اهللا بن جعفر هو 

  . لكنه يصلح يف املتابعات)١(ابنه علي بن املديين بضعفه لذا جزم احلافظ بذلك يف التقريب
 أن سهيل بن أيب صاحل خمتلف فيه وأعدل ما قيل فيه أنه صدوق تغري حفظه كما :الثالثة

 وعلى هذا فحديثه حسن إن تفرد به لكين وجدت له طريقا )٣( وابن حجر،)٢(قال الذهيب
حدثنا  :)١/٢٥٤/٨٠١( أخرجه الطرباين يف الدعاء :خر عن أيب هريرة رضي اهللا عنهآ

مطلب بن شعيب األزدي ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن عيسى بن موسى بن 
مبثل حديث .. .إياس بن البكري عن صفوان بن سليم عن رجل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  .عبد اهللا بن جعفر املديين السابق
 وذكره ابن حبان ، وعيسى بن موسى ضعفه أبو حامت،مل يسموهذا إسناد ضعيف فيه رجل 

 وال يبعد أن يكون هذا الرجل هو ذكوان ، وهذا إسناد ال بأس به يف املتابعات،)٤(يف الثقات
 ،، وعلى كل فهذا الطريق إن مل يفد حديث سهيل بن أيب صاحل مل يضره،)٥(والد سهيل

 وإن كان عيسى بن موسى تابعه ، �ذا احلديث فهو حديث حسنفعلى فرض كونه تفرد
  .كان أقوى حلاله

  وللفظ األول شاهد آخر من حديث حذيفة بن أوس رضي اهللا عنه 
سد  ومن طريقه ابن األثري يف أ- ] ٢/٤٣كما يف اإلصابة [شاهني يف الصحابة أخرجه ابن 

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن يوسف  ،أخربنا حممد بن سليمان احلراين : قال- ١/٥٧١الغابة 
ّ حدثين أبان بن : قال، أخربنا عبد اهللا بن أبان بن عثمان ابن حذيفة بن أوس،العبدي
.. .: قال رسول اهللا : قال، عن جده حذيفة بن أوس، عن أبيه عثمان بن حذيفة،عثمان

  .مبثل اللفظ األول
عبد اهللا بن حممد بن يوسف  به فوإسناده مسلسل بالضعفاء وا�اهيل ال يصلح لالستشهاد

حدث ومل يكن  :ابن يونسفيه قال من شيوخ ابن عدي أبو غسان نزيل القلزم هو العبدي 

                                 
  .٢٩٨ تقریب التھذیب ،٥/١٥٢ تھذیب التھذیب ،١٤/٣٧٩تھذیب الكمال ) ١(
  .٢٥٢ موثق ص من تكلم فیھ وھو) ٢(
  .٢٥٩تقریب التھذیب ) ٣(
 ،٢٣/٤٥ تھ���ذیب الكم���ال ،٧/٢٣٤ ،٥/٢١٦ الثق���ات ،٦/٢٨٥الج���رح والتع���دیل ) ٤(

  .٨/٢١١تھذیب التھذیب 
صفوان بن سلیم یروي عن أبي صالح السمان وال�د س�ھیل واس�مھ ذك�وان كم�ا ف�ي ) ٥(

  .١٣/١٨٤تھذیب الكمال 
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 وهذا ،"جمهول  " : وقد فهم احلافظ ابن حجر أن ابن عدي قال فيه،بذاك يعرف وينكر
ة عجيب منه رمحه اهللا تعاىل إذ كيف يكون جمهوال عنده وهو شيخه الذي روى عنه عد

  .)١( وإمنا قال ذلك يف عبد اهللا بن أبان بن عثمان كما سيأيت،أحاديث
 ، ليس باملعروف حدث عن الثقات باملناكري:قال فيه ابن عديعبد اهللا بن أبان بن عثمان و

  .)٢( والشيخ جمهول:وختم ترمجته بقوله
 ما وقفت  وليس هلما ذكر يف حدود، وجده عثمان فلم أقف هلما على ترمجة،أما أبوه أبان

  .عليه إال من طريق عبد اهللا هذا
   :وخالصة القول

 كما سبق  وقد صح موقوفا،حسن "مل يصبه ذلك البالء " :ولفظهعمر ابن حديث  :أوال
  .تفصيله

مل يصبه ذلك " أما لفظ " فقد شكر تلك النعمة "حديث أيب هريرة حسن بلفظ  :ثانيا
ا على ذلك فإنه ال يصح تقوية حديث عمر وبناء ، فهو لفظ مرجوح كما سبق بيانه"البالء 

   .)٣(حبديث أيب هريرة

                                 
  .٣/٣٥٤، لسان المیزان ١٣٨ ذیل میزان االعتدال ص ،٤/٥٣٦األنساب ) ١(
  .٤/٢٢٩الكامل ) ٢(
 وال��شیخ األلب��اني ف��ي ،٦/١٤٥فع��ل ذل��ك اإلم��ام البوص��یري ف��ي إتح��اف الخی��رة ) ٣(

  .٢/١٥١السلسلة الصحیحة 
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  رقم الكنديأيونس بن ] ١٧[

  

وكان يتشيع سمع يزيد بن  ،رقم الكندي البصريأيونس بن  :قال اإلمام البخاري
  .)١( معروف الحديث روى عنه محمد بن عقبة،أبي زياد

  :أقوال النقاد فيه
 وذكره ابن أيب حامت يف اجلرح ،)٢( يتشيع كان: وقال،ذكره ابن حبان يف الثقات

 ،)٣(ومحيد بن مسعدة وحممد بن عقبة  ،روى عنه القواريرى : ونقل عن والده قوله،والتعديل
 ،)٤(كان صدوقا روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه على أن فيه شيعية شديدة :وقال البزار

 وكذا قال ،)٦( احلديث لني: وقال عبد الرمحن بن خراش،)٥( ضعيف:وقال العقيلي
  .)٧(اهليثمي

 "ضعيف" : وقول العقيلي، أعدل األقوال فيه قول البزار إنه صدوق إال أنه يتشيع:قلت
 ومل يذكر ، والعهدة فيه على غريه كما سيأيت،إمنا قاله ألجل حديث استنكره وقد توبع عليه

 كما أن ، متكلم فيه أما ابن خراش فهو، وكذا ابن عدي مل يرتجم له،له ترمجة يف كتابه
   .جرحه غري مفسر

  :دراسة حديثه
  :وقفت له على اثين عشر حديثا

 عبيد كالمها عن) ١/٤٢٨/٥٦٧( وأبو يعلى ،)١/١١٩/٩٦١( أخرجه أمحد :األول
 عن عبد الرمحن بن ، حدثنا يزيد بن أيب زياد، حدثنا يونس بن أرقم،اهللا بن عمر القواريري

يقول   أنشد اهللا من مسع رسول اهللا : الرحبة ينشد الناس يف، شهدت عليا: قال،أيب ليلى
 فقام اثنا : قال عبد الرمحن،ملا قام فشهد" من كنت مواله فعلي مواله  " :يوم غدير خم

يقول يوم غدير   نشهد أنا مسعنا رسول اهللا : فقالوا، كأين أنظر إىل أحدهم،عشر بدريا
 ، بلى يا رسول اهللا:فقلنا" واجي أمها�م ؟  وأز،ألست أوىل باملسلمني من أنفسهم " :خم

                                 
  .٨/٤١٠التاریخ الكبیر ) ١(
  .٩/٢٨٧الثقات ) ٢(
  .٨/٢٣٦الجرح والتعدیل ) ٣(
  .٢/١٤٦مسند البزار ) ٤(
  .٢/٦٤كتاب الضعفاء ) ٥(
  .٤/٤٧٧ میزان االعتدال ،٢/٣٩١تعجیل المنفعة ) ٦(
  .٧/٢٣٩مجمع الزوائد ) ٧(
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  ." وعاد من عاداه ، اللهم وال من وااله،فمن كنت مواله فعلي مواله " :قال
 ومل يتفرد به ،)١(إسناده ضعيف ألجل يزيد بن أيب زياد فهو ضعيف كما قال احلافظ

  :يونس بن أرقم فقد تابعه عليه اثنان
   )٢(جعفر بن زياد األمحر] ١[

وأخرجه احملاملي يف  ،حدثنا يوسف بن موسى :قال) ٢/٢٣٥/٦٣٢(البزار أخرجه 
 : قال، نا مالك بن إمساعيل:قاال ،حدثنا عبد األعلى بن واصل) ١٣( رقم ،١٦١أماليه ص 

 نا عبد الرمحن بن : قاال، وعن مسلم بن سامل، عن يزيد بن أيب زياد،حدثين جعفر األمحر
  .بنحوه.. .ناس مسعت عليا ينشد ال: قال،أيب ليلى

 هو أبو غسان النهدي ثقة متقن كما يف مالك بن إمساعيلوإسناده إىل جعفر صحيح 
  .)٣(التقريب

  )٤(العالء بن سامل العطار] ٢[
حدثنا القاضي أبو أمحد حممد بن  : قال٢/١٩٨أخرجه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان 

بن زياد بن عجالن أبو الشيخ  ثنا أبو جعفر حممد بن احلسني بن إبراهيم ،أمحد بن إبراهيم
 ، عن يزيد بن أيب زياد، ثنا العالء بن سامل العطار، ثنا عبد اهللا بن سعيد الكندي،األ�ري

  .بنحوه.. . نشد علي الناس بالرحبة: قال،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى
 وقد ،وإسناده إىل العالء ثقات إال أبا جعفر األ�ري فلم أجد فيه جرحا وال تعديال

 ومل يذكرا ،)٥(رجم له أبو نعيم يف املوضع املذكور من تاريخ أصبهان والسمعاين يف األنسابت
  .فيه جرحا وال تعديال

 وقد تنازع يف ،وهلذا احلديث طرق وشواهد كثرية جدا ال يتسع املقام لبسط القول فيها

                                 
  .٦٠١تقریب التھذیب ) ١(
 م�ات ، روى ل�ھ الترم�ذي والن�سائي،جعفر بن زیاد األحمر الكوفي ص�دوق یت�شیع) ٢(

  .١٤٠ تقریب التھذیب .ھـ١٦٧سنة 
  .٥١٦تقریب التھذیب ) ٣(
 وحم�زة ،روي عن إسماعیل ب�ن أب�ي خال�دالعالء بن سالم العبدي الكوفي العطار ی) ٤(

 ، ویزید بن أب�ي زی�اد، وعبد الملك بن عمیر،بن حبیب الزیات وعبد األعلى التیمي
 ، ومحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن نمی��ر،وی��روي عن��ھ أب��و س��عید عب��د هللا ب��ن س��عید األش��ج

 وق��ال فی��ھ اب��ن ،ومحم��د ب��ن عم��ران األخن��سي ل��م أج��د أح��دا ذك��ره بج��رح أو تع��دیل
 تقری�ب التھ�ذیب ،٨/١٦٣ تھذیب التھ�ذیب ،٢٢/٥١٠ تھذیب الكمال . مقبول:حجر
٤٣٥.  

  .١/٧٩األنساب ) ٥(
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  .تصحيحها األئمة
 عازب ومن حديث روي من حديث زيد بن أرقم ومن حديث الرباء بن :قال الزيلعي

وأنس  ،وأيب هريرة ،وأيب سعيد اخلدري ،ومن حديث طلحة بن عبيد اهللا ،سعد بن أيب وقاص
وحذيفة بن أسيد  ،وجابر بن عبد اهللا ،وجرير بن عبد اهللا البجلي ،وابن عمر ،بن مالك
 حديث زيد بن أرقم هو :قلت . مث أفاض يف خترجيها.)١(وحبشي بن جنادة ،الغفاري

  .يتاحلديث اآل
حدثنا أبو  : قال)٦٠٦/١٣٦٩/ ٢(يف كتاب السنة  أيب عاصم  أخرجه ابن:الثاني

 : قال– )٥/١٩٥/٥٠٦٨( الكبري ومن طريقه الطرباين يف_ وهو أمحد بن الفرات مسعود 
ثنا عاصم بن مهجع ثنا يونس بن أرقم عن األعمش عن أيب ليلى احلضرمي عن زيد بن أرقم 

 " :فقال ،بلى :قالوا؟  ألست أوىل بكم من أنفسكم  ":فقال قال خرج علينا رسول اهللا 
  . "من كنت مواله فعلي مواله

 وهو ، ومل أجد أحدا تابع يونس بن أرقم على هذا اإلسناد،أبو ليلى احلضرمي مل أعرفه
 وعاصم ،)٢(كما قال احلافظثقة حافظ تكلم فيه بال مستند  أمحد بن الفرات ،إليه صحيح

   .)٣(سألت أبا زرعة عنه فقال ثقة :أيب حامت يف اجلرح والتعديل وقالبن مهجع ذكره ابن 
 عن زيد ، عن أيب الطفيل،عن حبيب بن أيب ثابتوهذا احلديث يعرف عن األعمش 

  .)٤(هكذا رواه مجاعة منهم أبو عوانةبن أرقم 
/ ٢(يف كتاب السنة  أيب عاصم ابن) ٥/١٣٠/٨٤٦٤(أخرجه النسائي يف الكربى 

 ،)٢٠/٤٩/١٥٢٣( واآلجري يف الشريعة ،)٢/٦٤٤/١٥٥٥ (،)٦٠٦/١٣٦٥
 الكبري  والطرباين يف،٥/١٨ والطحاوي يف مشكل اآلثار ،)٥/٢٢٢١/١٧٠٦(
 ، وفيه عند بعضهم ذكر قصة غدير خم.)٣/١١٨/٤٥٧٦( واحلاكم ،)٦/١٦٦/٤٩٦٩(

  ."من كنت وليه فعلي وليه  " :ولفظه
هذا احلديث  :وقال الطحاوي ،اهصحيح على شرط الشيخني ومل خيرج :قال احلاكم
  .ال طعن ألحد يف أحد من رواته، صحيح اإلسناد 

                                 
  .٢/٢٣٤تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في تفسیر الكشاف ) ١(
  .٨٣تقریب التھذیب ) ٢(
  .٦/٣٥٠الجرح والتعدیل ) ٣(
 الواسطي - بالمعجمة - بن عبد هللا الیشكري – بتشدید المعجمة ثم مھملة -وضاح ) ٤(

 تقری�ب التھ�ذیب .ھ�ـ١٧٥ م�ات س�نة ، روى لھ الجماع�ة،البزاز أبو عوانة ثقة ثبت
٥٨٠.  
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  . وللحديث طرق أخرى كثرية وشواهد كما سبق:قلت
حدثنا احلسن بن مسلم بن  :قال) ١/٢٣٢/٣٧٦(أخرجه الطرباين يف الصغري  :الثالث

 ،ارون بن سعد عن ه، حدثنا يونس بن أرقم، حدثنا عبد احلميد بن صبيح،الطيب الصنعاين
إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم  " :قال  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب ،عن عطية

  ."وإ�ما لن يفرتقا حىت يردا على احلوض ، به لن تضلوا كتاب اهللا وعرتيت 
  . يروه عن هارون بن سعد إال يونس مل:قال الطرباين

وق رمي بالرفض ويقال رجع صد ": هارون بن سعد خلص احلافظ حاله بقوله:قلت
عن عبد الرمحن بن  : لكنه قال)٢( وقد رواه عنه أيضا حممد بن أيب حفص العطار،)١("عنه

  . عن أبيه،أيب سعيد اخلدري
حدثنا حممد بن عثمان  : قال٤/٣٦٢أخرجه العقيلي يف ترمجة هارون من الضعفاء 

 عن ، بن أيب حفص العطار حدثنا حممد: حدثنا حيىي بن احلسن بن فرات القزاز قال:قال
بنحوه وزاد بعدما ذكر .. . عن أبيه، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري،هارون بن سعد

هذا ،  ال يتابع عليه  وهارون:قال العقيلي ."وطرفه بأيديكم ،  سبب طرفه بيد اهللا "القرآن 
  .يروى بأصلح من هذا اإلسناد

يف مع تشيعه وتدليسه متفق على وقد رواه هارون عن عطية العويف وعطية العو
  .)٣(ضعفه

 وابنه يف فضائل الصحابة ،٣/١٤،١٧،٢٦،٥٩ومن طريق عطية أخرجه أمحد 
 وابن أيب شيبة يف مصنفه ،)١٣٨٣ ،٢/٧٧٩/١٣٨٢ (،)٢/٥٨٥/٩٩٠(
 وابن أيب عاصم ،٢/١٧٤ وابن سعد يف الطبقات ،)٦/١٣٣/٣٠٠٨١(
 وأبو القاسم البغوي ،١/٢٩٦اريخ  والفسوي يف املعرفة والت،)١٥٥٤ ،٢/٦٤٣/١٥٥٣(

 ،٥/٢٢١٦/١٧٠٢( واآلجري يف الشريعة ،)٢٧١١( رقم ،٣٩٧يف مسند ابن اجلعد ص 
 ،)٢٦٧٩ ،٣/٦٥/٢٦٧٨( والطرباين يف الكبري ،)٢/٣٧٦/١١٤٠( وأبو يعلى ،)١٧٠٣

 ،٢/٢٥٠ والعقيلي يف الضعفاء ،)١/٢٢٦/٣٦٣( والصغري ،)٤/٣٣/٣٥٤٢(واألوسط 
  .٥٤/٩٢ريخ دمشق وابن عساكر يف تا

باب من فضائل علي بن أيب  ،فضائل الصحابةوهذا املنت صحيح أخرجه مسلم يف 

                                 
  .٥٦٨تقریب التھذیب ) ١(
  . كان یخطئ: وقال،٧/٤٣٧ذكره ابن حبان في الثقات ) ٢(
 تقری���ب ،٧/٢٠٠ تھ���ذیب التھ���ذیب ،٢/٢٧ الكاش���ف ،٢٠/١٤٥تھ���ذیب الكم���ال ) ٣(

  .٣٩٣التھذیب 
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يوما   قام رسول اهللا :قال من حديث زيد بن أرقم ) ٤/١٤٧٣/٣٤٠٨ (طالب 
 " : مث قال، ووعظ وذكر، مباء يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثىن عليه،فينا خطيبا

 وأنا تارك فيكم ،ا الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب أال أيه،أما بعد
فحث على "  واستمسكوا به ، أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا:ثقلني

 أذكركم اهللا يف أهل ،وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت " : مث قال،كتاب اهللا ورغب فيه
  ." بييت  أذكركم اهللا يف أهل،بييت

 ،حدثنا عبيد اهللا بن عمر :قال) ١/٤٢٣/٥٦٠( أخرجه أبو يعلى يف مسنده :الرابع
 ، عن شريح بن هانئ، عن القاسم بن خميمرة، حدثين يزيد بن أيب زياد،حدثنا يونس بن أرقم

يف سفر  كنا مع رسول اهللا  " : فقال، أتيت عليا فسألته عن املسح على اخلفني:قال
  ." وللمقيم يوما ،ام ولياليهنفمسحنا ثالثة أي

 ومل يتفرد به يونس بن أرقم فقد تابعه ،يف إسناده يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف كما سبق
  :عليه اثنان
  سفيان بن عيينة] ١ [

ثنا سفيان ثنا يزيد بن أيب زياد أنه مسع  )١/٢٥/٤٦ (:ه قالمسندأخرجه احلميدي يف 
سألت عائشة عن املسح على اخلفني  : قالالقاسم بن خميمرة حيدث عن شريح بن هانئ

  .فذكر حنوه.. .إئت علي بن أيب طالب فاسأله فإنه كان يغزو مع رسول اهللا  :فقالت
 ،هكذا ذكر أن شريح بن هانئ سأل عائشة أوال فأحالت على علي رضي اهللا عنه

  . وعلى كل فهو اختالف غري مؤثر،ولعل يونس بن أرقم مل يذكرها لتشيعه
   بن راشدمعمر] ٢[

قال أخربنا معمر عن يزيد بن أيب زياد  )١/٢٠٢/٧٨٨ (يف مصنفهعبد الرزاق أخرجه 
  .بنحو حديث سفيان.. .عن القاسم بن خميمرة

  باب التوقيت يف املسح على اخلفني، كتاب الطهارةواحلديث عند مسلم يف 
 أخربنا ، أخربنا عبد الرزاق،حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي :قال) ١/٢٣٢/١٧٦(

 عن شريح ، عن القاسم بن خميمرة، عن احلكم بن عتيبة، عن عمرو بن قيس املالئي،الثوري
 ، عليك بابن أيب طالب: فقالت، أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني: قال،بن هانئ

ثالثة أيام  جعل رسول اهللا  " :فسألناه فقال فسله فإنه كان يسافر مع رسول اهللا 
  ." ويوما وليلة للمقيم ،للمسافرولياليهن 

) ١٨٤( رقم ١٧٧ أخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه ص :الخامس
 ، حدثنا عبيد اهللا بن عمر: قال، حدثنا إبراهيم احلريب: قال،حدثنا أمحد بن يونس :قال
 حدثنا : قال، عن زياد بن املنذر، حدثنا سعيد بن دينار: قال، حدثنا يونس بن أرقم:قال



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٥٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ، ففزع،نتحدث أن األذان رؤيا رآها رجل من األنصار"  كنا : قلت البن احلنفية: قال،العالء
  ولكن رسول اهللا ، هذا واهللا الباطل، عمدمت إىل أحسن دينكم فزعمتم أنه كان رؤيا:وقال

 وبعث اهللا عز وجل إليه ملكا ما رآه أحد يف ،ملا عرج به انتهي إىل مكان من السماء فوقف
  ."ء قبل ذلك اليوم علمه األذان السما

 وهو رافضي ،مل أجده من غري هذا الطريق ومع كونه مرسال يف إسناده زياد بن املنذر
 وقد رواه زياد هذا على أوجه ،)١( وابن حبان، وأبو داود،متهم بالكذب ا�مه ابن معني
لد  حدثنا حممد بن عثمان بن خم:قال) ٢/١٤٦/٥٠٨(أخرى منها ما أخرجه البزار 

 عن ، عن أبيه، عن حممد بن علي بن احلسني، عن زياد بن املنذر، نا أيب: قال،الواسطي
 ملا أراد اهللا أن يعلم رسوله األذان أتاه جربيل صلى اهللا عليهما بدابة : قال، عن علي،جده

   .وفيه قصة طويلة.. . الرباق:يقال هلا
املستدرك  أخرجه احلاكم يف ويف كون األذان شرع يف اإلسراء روايات ال تصح منها ما

 ،حدثين نصر بن حممد العدل، ثنا أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ : قال)٣/١٨٧/٤٧٩٨(
 عن ، عن األجلح، ثنا نوح بن دراج، ثنا حممد بن إسحاق البلخي،ثنا أمحد بن حيىي البجلي

ن قدمت  ملا كان من أمر احلسن بن علي ومعاوية ما كا: قال، عن سفيان بن الليل،البهي
 فتذاكرنا عنده األذان : قال-  فذكر احلديث بطوله -  ،عليه املدينة وهو جالس يف أصحابه

 : فقال له احلسن بن علي، إمنا كان بدء األذان رؤيا عبد اهللا بن زيد بن عاصم:فقال بعضنا
 وعلمه ، أذن جربيل عليه السالم يف السماء مثىن مثىن،إن شأن األذان أعظم من ذاك" 

سكت عنه  ."فأذن احلسن حني ويل  وأقام مرة مرة فعلمه رسول اهللا هللا رسول ا
  .نوح بن دراج كذاب :قال الذهيب يف خمتصره و،احلاكم

بن حجر عدة اوقد ذكر احلافظ  ،)٢( وابن حبان، وأبو داود، كذبه ابن معني:قلت
نه ال يصح شيء  واحلق أ: وقال-  أعين كون األذان شرع يف اإلسراء –روايات يف هذا الباب 

  .)٣(من هذه األحاديث
 وعنه أبو الشيخ يف العظمة –) ٢/١٤٥/٥٠٧( أخرجه البزار :السادس

 نا يونس بن : قال،حدثنا حممد بن احلصني القيسي : قال-خمتصرا ) ٣/١٠٤٢/٥٦٠(
 عن ، عن زيد بن علي بن احلسني، نا إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن بن حسن: قال،أرقم
صالة   صلى بنا رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال، عن علي بن أيب طالب، عن جده،أبيه

                                 
  .٣/٢٣٢ تھذیب التھذیب ،٤/٢٧٦ میزان االعتدال ،٣٠/٤٣تھذیب الكمال ) ١(
  .١٠/٤٣٠ تھذیب التھذیب ،٢/٩٣ میزان االعتدال ،٩/٥١٧تھذیب الكمال ) ٢(
  .٢/٩٤فتح الباري ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٦٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 " :وانتهره وقال مىت الساعة ؟ فزبره رسول اهللا  " : فلما صلى صالته ناداه رجل،الصبح
 مث رمى ،"تبارك رافعها ومدبرها  " : فقال، حىت إذا أسفر رفع طرفه إىل السماء،"اسكت 

" أين السائل عن الساعة ؟  " : مث قال،"ك داحيها وخالقها تبار " : فقال،ببصره إىل األرض
 ،ذلك عند حيف األئمة " : فقال، أنا بأيب وأمي سألتك: فقال،فجثا الرجل على ركبتيه

 والصدقة مغرما والفاحشة ، وحني تتخذ اإلمامة مغنما، وتكذيب بالقدر،وتصديق بالنجوم
   ." فعند ذلك هلك قومك ،)١(ةرزيا

�ذا اللفظ إال من هذا الوجه  وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب  :قال البزار
 ويونس بن أرقم كان صدوقا روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه على أن فيه ،�ذا اإلسناد

  .)٢(رواه البزار وفيه من مل أعرفهم :وقال اهليثمي ،شيعية شديدة
 وشيخ ،رقم صاحب الرتمجة رواته كلهم مشاهري من آل البيت إال يونس بن أ:قلت

 وقد روي هذا احلديث على وجهني ،البزار حممد بن احلصني القيسي مل أقف على ترمجته
  :آخرين عن زيد بن علي

   هكذا منقطعاعن النيب  عن علي ،عن زيد  :األول
ثنا سوار بن  :قال) ٨٢( رقم ،٣٣ يف جزئه ص  اجلهم العالء بن موسىأخرجه أبو

 يا رسول : فقال له رجل،يوما بغلس  صلي رسول اهللا : قال،لي عن ع، عن زيد،مصعب
وهذا اإلسناد مع كونه منقطعا فيه سوار بن مصعب  .بنحو رواية البزار.. .اهللا مىت الساعة ؟

 ، منكر احلديث: وقال البخاري، ليس بشيء:وهو ضعيف جدا قال فيه أمحد وابن معني
  .)٣( مرتوك احلديث:وقال النسائي

   مرسالن زيد بن علي بن احلسني عن النيب  ع:الثاين
 من طريق ١/٤٦٤والشجري يف أماليه  ،)٦١ (رقمذم املالهي أخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 هو أبو جماهد الطائي -  عن سعد ، أخربنا مسلمة بن جعفر: قال،العنقزيعمرو بن حممد 
 بنحوه وفيه أن السائل.. . مىت الساعة ؟، يا رسول اهللا: قال رجل: قال، عن زيد بن علي- 

 قد سألت : قال" الفاحشة زيارة " فسألت عن :قالوزاد  ،هو عمر بن اخلطاب رمحه اهللا
 يصنع أحدهم طعاما ، الرجالن من أهل الفسق" : فقال، يزعم أنه سأل إياه عنها،عنها

ند  فع: قال، فيتزاورون على ذلك: قال، اصنع يل كما صنعت: فيقول، ويأتيه باملرأة،وشرابا

                                 
 والصواب زی�ارة ،وال معنى لھ"والفاحشة زیادة  " :وقع في مطبوعة مسند البزار) ١(

  .جري والش،وسیأتي تفسیرھا في روایة ابن أبي الدنیا
  .٧/٣٢٨مجمع الزوائد ) ٢(
  .٣/١٢٨ لسان المیزان ،٢/٢٤٦ میزان االعتدال ،٣/٤٥٤الكامل ) ٣(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٦١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

  ."ذلك هالك أميت يا ابن اخلطاب 
 وذكره الذهيب ، ضعيف: وقال األزدي، ذكره ابن حبان يف الثقاتمسلمة بن جعفرو

وال يصح تقوية احلديث مبجموع هذه الطرق ألن مدارها على  ،)١( جيهل: وقال،يف امليزان
   . ومع اختالف الرواة عنه فال ختلو من مطعن،زيد بن علي بن احلسني

 وإحتاف ،)١٦/١٢٦/٣٩٣٦(كما يف املطالب العالية [  أبو يعلى أخرجه :السابع
 ومن طريقه عبد اهللا – القواريري  ثنا عبيد اهللا بن عمر: قال)٢() ]٧/١٩٨/٦٦٦٤(اخلرية 

 ٤٢/٢٥٨  وابن عساكر يف تاريخ دمشق ،)٢/٥٦٠/٩٤٥(بن أمحد يف فضائل الصحابة 
 صاحب زاد ، عن سفينة، عن ثابت البجلي، عن مطري بن أيب خالد،ثنا يونس بن أرقم - 

 وكان يف ،طريين بني رغيفني  أهدت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا :قال النيب 
 ،فدعا بالغداء  فجاء رسول اهللا ، وغري أنس بن مالك، ومل يكن يف البيت غريي،املسجد
اللهم ائتين  " :قال فقدمت إليه الطريين ف، قد أهدت لك امرأة هدية، يا رسول اهللا:فقلت

 فجاء علي فضرب الباب ضربا :قال" إليك وإىل رسولك  " :أحسبه قال" بأحب خلقك 
 " : فقال رسول اهللا ، مث ضرب ورفع صوته، أبو احلسن: من هذا ؟ قال: فقلت،خفيفا

ففتحت فأكل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " افتح له  " : علي قال:قلت" من هذا ؟ 
  ."ين حىت فنيا من الطري

 :وقال أبو زرعة ،مرتوك احلديث :أبو حامت الرازيفيه مطري بن أيب خالد قال يف إسناده 
  . وشيخه ثابت البجلي مل أجد له ترمجة،)٣( ال يصح حديثه: وقال البخاري،ضعيف احلديث

  وله طريق آخر عن ثابت البجلي 
 من )٧/٨٢/٦٤٣٦(ري املعجم الكب والطرباين يف ،)١/٤٤٤/٦٧٦(أخرجه الروياين 

ضرار بن صرد ثنا علي بن هاشم عن شقيق بن أيب عبد اهللا عن ثابت البجلي عن طريق 
وجاء علي رضي اهللا عنه يستأذن فدق الباب دقا خفيفا   كنت عند النيب :سفينة قال

 ،وضرار بن صرد كذبه ابن معني ، هكذا خمتصرا."يا سفينة افتح له  " :فقال رسول اهللا 
   .)٤( مرتوك احلديث: والنسائي،لبخاريوقال ا

  

                                 
   .٦/٣٣ لسان المیزان ،٤/١٠٨ میزان االعتدال ،٩/١٨٠الثقات ) ١(
   .لم أجده في النسخة المطبوعة من المسند) ٢(
ال�ضعفاء  المغن�ي ف�ي ،٤/٢٥٢ كت�اب ال�ضعفاء للعقیل�ي ،٨/٣٢٤الجرح والتعدیل ) ٣(

٢/٦٦٣.  
  .٤/٤٠٠ تھذیب التھذیب ،٢/٣٢٧ میزان االعتدال ،١٣/٣٠٣تھذیب الكمال ) ٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٦٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

   : طريقان آخرانوله عن سفينة 
 ومن –حدثنا عبد األعلى بن واصل  : قال)٩/٢٨٧/٣٨٤١( البزار  أخرجه:أوهلما

نا سهل بن  :نا عون بن سالم قال :قال - ) ٥٢٩( رقم ،٤٤٣طريقه احملاملي يف أماليه ص 
أهدى لرسول  : قال ن خادما لرسول اهللانا بريدة بن سفيان عن سفينة وكا :شعيب قال

من  : فقلت"؟من أين لك هذا  ":فصنعت له بعضها فلما أصبح أتيته به فقال ،اهللا طواير
اللهم " : مث قال"أمل أقل لك ال تدخرن لغد طعاما لكل يوم رزقه" :قال ،الذي أتيت به أمس

  ". يلإاللهم و ":الفق، فدخل علي"أدخل علي أحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري
 وبريدة ،)١( ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال،سهل بن شعيب هذا ترجم له ابن أيب حامت

  .)٢( والدارقطين، وشدد القول فيه العقيلي،بن سفيان ضعفه مجاهري النقاد
حدثنا عبيد العجلي  : قال)٧/٨٢/٦٤٣٧(املعجم الكبري  أخرجه الطرباين يف :الثاين

عيد اجلوهري ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرم عن فطر بن خليفة عن ثنا إبراهيم بن س
  .بنحو حديث البزار خمتصرا.. .عبد الرمحن بن أيب نعم عن سفينة موىل النيب 

رواه البزار والطرباين باختصار ورجال الطرباين رجال الصحيح غري فطر بن  :قال اهليثمي
  .)٣(خليفة وهو ثقة

فة فهو شيعي صدوق من رجال الصحيح أيضا أخرج له  أما فطر بن خلي:قلت
َْ وإمنا آفته سليمان بن قـرم،)٤(البخاري مقرونا

 فهو ضعيف غال يف التشيع أخرج له مسلم )٥(
  .)٦(يف املتابعات

 وله شواهد وروايات عديدة لكنها ال تسلم من ،وهذا احلديث يعرف حبديث الطري
 وأنكروا على احلاكم النيسابوري ختريج بعض ،مطعن ولذا حكم بعض احملدثني عليه بالوضع

  .طرقه يف املستدرك
 ،هل الكوفة عن املشاهريأمنا جييء من سقاط  إ،قال ابن طاهر حديث الطائر موضوع

                                 
  .٤/١٩٩الجرح والتعدیل ) ١(
 تھ�ذیب ،٤/٥٥ تھ�ذیب الكم�ال ،٢/٤٢٤ الجرح والتع�دیل ،٢/١٤١التاریخ الكبیر ) ٢(

  .١/٣٧٩التھذیب 
  .٩/١٢٦مجمع الزوائد ) ٣(
 تھ�ذیب ،٤٣٥ ھ�دي ال�ساري ،٧/٣٥٢ذیب  ت�ذھیب التھ�،٢٣/٣١٦تھذیب الكم�ال ) ٤(

  .٤/٢٧١التھذیب 
  .٢٥٣بفتح القاف وسكون الراء كما في تقریب التھذیب ) ٥(
 تھ���ذیب ،١/٤٦٣ الكاش���ف ،٢/٢١٩ می���زان االعت���دال ،١٢/٥١تھ���ذیب الكم���ال ) ٦(

  .٤/١٤٧التھذیب 



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٦٣

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ذكر ذلك اإلمام ، ال يصح:وقد جاء عن احلاكم نفسه أنه قال .)١(وا�اهيل عن أنس وغريه
؟ فكأنه " املستدرك "  أخرج حديث الطري يف فهذه حكاية قوية، فما باله :الذهيب مث قال

  .)٢(اختلف اجتهاده
حدثنا : قال)٣/٦٦٧/٦٤٦٦املستدرك على الصحيحني  أخرجه احلاكم يف :الثامن

أبو عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد ثنا حممد بن أيب شيبة ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا يونس 
  أشرف رسول اهللا : أبيه عن جده قالبن أرقم ثنا هارون بن سعد عن زيد بن احلسني عن

وعلي وجعفر وعقيل هم يف أرض يعملون فيها فقال  ،من بيت ومعه عماه العباس ومحزة
اخرتت  :وقال اآلخر ،اخرتت جعفر : فقال أحدمها"اختارا من هؤالء ":لعميه رسول اهللا 

  ."خريتكما فاخرتمتا فاختار اهللا يل عليا ":فقال ،عليا
 يف إسناده هارون بن سعد ، وظاهره احلسن،ا آخر غري هذا الطريقمل أجد له طريق

 ،)٣(صدوق رمي بالرفض ويقال رجع عنه :العجلي الكويف األعور خلص احلافظ حاله بقوله
 ، ألن يونس بن أرقم، إال أن يف النفس من حتسني هذا احلديث شيء،ومثله حسن احلديث

  .ا فال حيتمل تفردمها �ذا احلديثوهارون بن سعد فيهما تشيع شديد مع خفة ضبطهم
 نا :حدثنا إبراهيم قال :قال) ٣/١٦٧/٢٨١٩( أخرجه الطرباين يف األوسط :التاسع

 ، عن بيان، نا السري بن إمساعيل: نا يونس بن أرقم قال:سليمان بن داود الشاذكوين قال
 ادعاء :كفر باهللا " : قال رسول اهللا : مسعت أبا بكر يقول:عن قيس بن أيب حازم قال

  ." تربؤ من نسب وإن دق : وكفر باهللا،نسب ال يعرف
  مل يرو هذا احلديث عن بيان إال السري :قال الطرباين

 ، والشاذكوين مرتوك أيضا،)٤( السري مرتوك احلديث كما قال احلافظ ابن حجر:قلت
  : وقد توبع يونس بن أرقم عليه تابعه اثنان،)٥(وا�مه ابن معني

  )٦(د األمحرجعفر بن زيا] ١[
 ،)م١/٢٠٤/٧٠( ،)١/١٣٩/٧٠(البزار  و،)٢/٤٤٣/٢٨٦٣(الدارمي أخرجه 

                                 
  .١/٢٣٦العلل المتناھیة ) ١(
  .١٧/١٦٩سیر أعالم النبالء ) ٢(
  .٥٦٨ تقریب التھذیب) ٣(
  .٨٣تقریب التھذیب ) ٤(
  .٣/٨٤ لسان المیزان ،١/٢٧٩ المغني ،٤/١١٤الجرح والتعدیل ) ٥(
 م�ات ، روى ل�ھ الترم�ذي والن�سائي،جعفر بن زیاد األحمر الكوفي ص�دوق یت�شیع) ٦(

  .١٤٠ تقریب التھذیب .ھـ١٦٧سنة 
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 عن السري بن ،جعفر األمحرمن طريق ) ٩٠( رقم ،١٥٨واملروزي يف مسند أيب بكر ص 
  .بنحوه.. .إمساعيل
  )١(عبد العزيز بن أبان] ٢[

 املطالب العالية ،)١/١٧٧/٣٠ (بغية الباحث[يف مسنده احلارث أخرجه 
.. . حدثنا السري بن إمساعيل،حدثنا عبد العزيز بن أبان :قال] )١٢/٤٠٦/٢٩٢٨(

  .بنحوه
  :وله طريق آخر عن أيب بكر

 وابن ،)١/٥٨٧/٢١٤٣(الدعاء  ويف ،)٨/٢٦٠/٨٥٧٥(األوسط أخرجه الطرباين يف 
 عمر بن موسى احلادي  من طريق٣/١٤٤ واخلطيب يف تارخيه ،٥/٥٤عدي يف الكامل 

 عن عبد ، عن عبد اهللا بن مرة، عن األعمش، عن احلجاج بن أرطأة،ن سلمة نا محاد ب:قال
  .مرفوعا بنحوه عن أيب بكر الصديق ،اهللا بن سخربة

 وال رفعه عن احلجاج إال ،مل يرفع هذا احلديث عن األعمش إال احلجاج :قال الطرباين 
  . عمر بن موسى احلادي: تفرد به،محاد بن سلمة

والضعف بني يف .. . يسرق احلديث وخيالف يف األسانيدضعيف :قال فيه ابن عدي
  .)٢(رواياته

 ورواه عن ،إال عن أيب بكر عنه وهذا الكالم ال نعلمه يروى عن النيب  :وقال البزار
واختلفوا يف رفع  ،ورواه أبو معمر عن أيب بكر ،يب حازم �ذا اإلسنادأأيب بكر قيس بن 

 عن عبد اهللا بن مرة عن أيب معمر عن أيب بكر حديث أيب معمر فرواه مجاعة عن األعمش
والسري بن إمساعيل ليس  موقوفا وأسنده بعضهم والذي أسنده فليس باحلجة يف احلديث

  .بالقوي وقد حدث عنه الزهري ومجاعة كثرية واحتملوا حديثه
  .)٣(واملوقوف أشبه بالصواب :وقال الدارقطين بعدما ذكر طرقه املرفوعة واملوقوفة

ابن أيب شيبة  و،)٢/٤٤٢/٢٨٦١(الدارمي رج الرواية املوقوفة قلت أخ
يف مصنفه عبد الرزاق  و،)٢/٤١٦/٨١٤(يف الزهد  السري  وهناد بن،)٥/٢٨٣/٢٦١٠٩(
 رقم ،٣٩٤ وأبو القاسم البغوي يف مسند ابن اجلعد ص ،)١٦٣١٦ ،٩/٥١/١٦٣١٥(

                                 
د الك�وفي عبد العزیز بن أبان بن محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن س�عید ب�ن الع�اص أب�و خال�) ١(

 تقری��ب .ھ��ـ٢٠٧ م��ات س��نة ، روى ل��ھ الترم��ذي،مت��روك وكذب��ھ اب��ن مع��ین وغی��ره
  .٣٥٦التھذیب 

  .٥/٥٤الكامل ) ٢(
  .١/٢٥٤علل الدارقطني ) ٣(
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ئ يف معجمه رقم  وابن املقر،)١/٣٥٠/٧٥٠(يف السنة عبد اهللا بن أمحد  و،)٢٦٩١(
عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن أيب  من طرق ٣/١٤٤ واخلطيب يف تارخيه ،)٥٧٩(

  ."كفر باهللا من ادعى نسبا ال يعلم وتربأ من نسب وإن دق ": قال أبو بكر :معمر قال
 وقد أمن تدليس األعمش برواية ،وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات من رجال الشيخني

   .طيبشعبة عنه عند اخل
 وابن املقرئ يف معجمه رقم ،)٧/٢٥٥/٧٤٣٢( أخرجه الطرباين يف األوسط :العاشر

 ، ثنا يونس بن أرقم، محيد بن مسعدة من طريق ٢/٣١٣ وابن عدي يف الكامل ،)١١٤٣(
 ، عن إبراهيم النخعي، حكيم بن جبري)١( عن، عن إبراهيم بن مهاجر،ثنا احلسن بن صاحل

  ."يف جر أخضر  كنا ننبذ لرسول اهللا  " :ت قال، عن عائشة،عن األسود
 وحكيم بن جبري إبراهيم بن مهاجر أحد ممن ،مل يدخل بني احلسن بن صاحل :قال الطرباين

  . تفرد به محيد بن مسعدة،روى هذا احلديث عن احلسن بن صاحل إال يونس بن أرقم
   فلم يذكر ابن مهاجر )٢( رواه عبد اهللا بن داود اخلرييب عن احلسن بن صاحل وهو ثقة:قلت

بن داود عن ابن املثىن حدثنا اثنا الساجي ثنا  : قال٢/٢١٨أخرجه ابن عدي يف الكامل 
  .به.. .احلسن بن صاحل عن حكيم بن جبري

 وقد أورد ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة ،ومل يظهر يل نسبة الوهم فيه إىل يونس بن أرقم
 وعلى كل فذكر ،جم ليونس بن أرقم يف كتابه ومل يرت، وحكيم بن جبري،احلسن بن صاحل

 : بل قال فيه الدارقطين،إبراهيم بن مهاجر غري مؤثر ألن حكيم بن جبري متفق على ضعفه
  .)٤(رواه الطرباين يف األوسط وفيه حكيم بن جبري وهو مرتوك : لذا قال اهليثمي،)٣(مرتوك

 وابن ،)١٥٤٥ ،٣/٨٧٥/١٥٤٤(ومن طريق حكيم بن جبري أخرجه إسحاق يف مسنده 
 وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان ،٢/٣١٣الكامل  وابن عدي يف ،)٥/٨٤/٢٣٩٣٢(أيب شيبة 

٢/٢١٠.  
 عن ، عن ابن عباس،عن سعيد بن جبري :وقد رواه حكيم ين جبري على وجه آخر فقال

حدثنا حممد بن نصري  :قال) ٧/٢٠٤/٧٢٧٨( أخرجه الطرباين يف األوسط ،عائشة
 عن ، عن حكيم بن جبري، وأبو إسرائيل، ثنا إسرائيل،اعيل بن عمرو ثنا إمس،األصبهاين

                                 
  .بزیادة الواو وكالم الطبراني اآلتي یأباه" وعن"وقع في مطبوعة الكامل ) ١(
  .٣٠١تقریب التھذیب ) ٢(
 تقری���ب ،٢/٣٨٣ تھ���ذیب التھ���ذیب ،١/٣٤٧ الكاش���ف ،٧/١٦٥تھ���ذیب الكم���ال ) ٣(

  .١٧٦التھذیب 
  .٥/٦٤مجمع الزوائد ) ٤(
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  .به.. . عن عائشة، عن ابن عباس،سعيد بن جبري
 :حدثناه معاذ بن املثىن قال : قال٢/٦٤ أخرجه العقيلي يف الضعفاء :الحادي عشر

 عن ،د حدثنا يزيد أبو خال: حدثنا يونس بن أرقم قال:حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال
إنه كائن  " : عن النيب عليه السالم قال، عن معاذ بن جبل، عن أيب قتادة،يبةورؤبة بن ر

  ." إين منهم بريء وهم مين براء ، فمن أدركهم فليقتلهم،بعدي قوم يكذبون بالقدر
ويونس بن أرقم  ،ويزيد أبو خالد حنوه ،يبة جمهول بالنقلورؤبة بن ر :قال العقيلي

  . ويف هذا رواية من غري هذا الوجه فيها لني أيضا...ديث غري حمفوظواحل ،ضعيف احلديث
أمحد بن عبد  يونس بن أرقم بريء من عهدة هذا احلديث فقد توبع عليه تابعه :قلت

  . مع اختالف يف ألفاظه)١(اهللا بن احلسن بن شهاب
 حدثنا أبو حفص عمر : قال)٢/١١٦/١٥٣٩ (يف اإلبانةابن بطة أخرج هذه املتابعة 

بن أمحد بن عبد اهللا بن احلسن بن شهاب قال حدثنا أيب قال حدثنا يزيد بن خالد أبو 
  األنصاري عن معاذ بن جبل عن النيب )٣(قتادة ابن رويبة املزين عن أيب )٢(ةبخالد عن رؤ

 يأيت من بعدي قوم يكذبون بالقدر فمن أدركهم منكم فليبلغهم عين أين منهم  "أنه قال
 . "اء حق على كل مسلم أدركهم أن جياهدهم كما جياهد الرتك والديلمبريء وهم مين بر

  .)٤(واحلديث منكر كما قال الذهيب
تاريخ بغداد  ومن طريقه اخلطيب يف – )١١/٣٥/٤٧١٧(البزار  أخرجه :الثاني عشر

 : قال، حدثنا يونس بن أرقم: قال،حدثنا إمساعيل بن سيف القطعي : قال-  ٤/٣٣٤
 عن ابن عباس أن عليا رضي اهللا عنهم ناول رسول ، عن عكرمة،اكحدثنا األعمش عن مس

مساعيل بن إ رواه البزار عن :قال اهليثمي .ترابا فرمى به يف وجوه املشركني يوم حنني اهللا 

                                 
 ، سمع أحمد بن عی�سى الم�صري: وقال٤/٢٢١ترجم لھ الخطیب في تاریخ بغداد ) ١(

 ، روى عنھ بن أخیھ أبو طالب إجازة، وأحمد بن مالعب،وجمیع بن الربیع الكوفى
  .وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت العكبري سماعا

 ١١/٢٤٠ وق�د ت�رجم ل�ھ الخطی�ب ف�ي ت�اریخ بغ�داد ، ابنھ عم�ر: وروى عنھ أیضا:قلت
  . وكان ثقة:وقال

كم�ا ف�ي روای�ة " رؤب�ة " وھو خطأ والصواب " رؤیة " وقع في مطبوعة اإلبانة ) ٢(
  .العقیلي

كم�ا ف�ي " بي قت�ادة أ" وھو خطأ والصواب " أبي ھناد " وقع في مطبوعة اإلبانة ) ٣(
  .قیليروایة الع

  .٢/٥٦میزان االعتدال ) ٤(
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  .)١(سيف وهو ضعيف
حدث بأحاديث عن الثقات غري حمفوظة  ": بل ضعيف جدا قال فيه ابن عدي:قلت

مستقيم احلديث  : أما ابن حبان فقال، وأبو يعلى،ذاه البزار وضعفه تلمي،"ويسرق احلديث
 وتلميذاه أعرف به فقوهلما مع قول ابن عدي مقدم على قول ابن ،)٢(إذا حدث عن ثقة

  .حبان
 رمى ترابا يف وجوه املشركني يوم حنني وليس فيه أن وقد ثبت يف صحيح مسلم أن النيب 

  .الذي أعطاه هو علي رضي اهللا عنه
من حديث ابن ) ٣/١٣٩٨/١٧٧٥ ( باب يف غزوة حنني،كتاب اجلهاد والسرييف أخرجه 

حصيات فرمى �ن وجوه  أخذ رسول اهللا ( وفيه ،عباس رضي اهللا عنهما يف قصة حنني
  .)"ا�زموا ورب حممد  " : مث قال،الكفار

 وما مل ،ومن خالل ما سبق يظهر أن يونس بن أرقم قد توبع على أغلب هذه األحاديث

 .تابع عليه فما كان فيه من نكارة فال يتوجه اجلزم بأ�ا من جهتهي

                                 
  .٦/١٨٣مجمع الزوائد ) ١(
 ل����سان المی����زان ،١/٢٣٣ می����زان االعت����دال ،٨/١٠٣ الثق����ات ،١/٣٢٤الكام����ل ) ٢(

١/٤٠٩.  



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٦٨
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ا  
  

  :هذا ملخص ألهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث

 أطلق احملدثون لفظ معروف على الراوي والرواية. 

  على احلديث فإ�م يقصدون عدة معاين ترجع ) معروف(حني يطلق احملدثون لفظ

   :ئيسنيإىل معنيني ر

  .اخللو من اخلطأ :األول

  ."حديث مشهور"الشهرة فهو كقوهلم  :الثاني

  يف حالتني) منكر(يطلق احملدثون لفظ:   

  .أن ينفرد باحلديث من ليس أهال للتفرد مبثله :ىاألول

  .أن خيالف الراوى من هو أوىل بالقبول :ةالثاني

  اإلمام يف وصف الراوي هو ) معروف احلديث(استخدم مصطلح أول من 

احلافظ استخدمه أيضا  و،قليالاإلمام أبو حامت الرازي تابعه على ذلك  و،البخاري

 .أبو العباس بن عقدة

  و ) حديثه معروف(يستخدم البخاري أيضا ألفاظ أخرى يف هذا املعىن مثل

 .)أحاديثه معروفة(

 ف معرو (:وصف اإلمام البخاري يف كتابه التاريخ الكبري سبعة عشر راويا بقوله

 . ومل أجده استخدم هذا املصطلح يف كتاب آخر،وحنوها) احلديث

 أن أحاديث الراوي مستقيمة به يعين وحنوها ) معروف احلديث (:قول البخاري

هذا القول منه يدل على و ، والتفردات املستنكرة،خالية من األخطاء الفاحشة

 ."ديثمستقيم احل ":تعديل الراوي وقبول حديثه فهو قريب من قول الناقد

 ولذا قل كالم النقاد فيهم،الغالب على هؤالء الرواة قلة األحاديث . 
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 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 بعد فحص تراجم هؤالء الرواة وأحاديثهم تبني أ�م يف حيز القبول فمنهم الثقة، 

 . وال يوجه اجلزم بضعف واحد منهم،ومنهم الصدوق

  قبول يعينة هو القبول على اختالف درجاته ال األصل يف حديث هؤالء الرواكون 

 ،كل ما يروى عنهم من األحاديث ألن من شروط قبول احلديث خلوه من اخلطأ

كما هو مقرر  وليس كل ما يرويه الثقة يكون صوابا ،وليس من شرط الثقة أال خيطئ

 .يف علوم احلديث
  

  وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  هللا رب العاملنياحلمد آخر دعوانا أن و



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٧٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

را:ادر واس ا 
)١(

 
 

 عثمان عبد اهللا : حتقيق، عبيد اهللا بن حممد بن بطة:اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية )١(
 .)هـ١٤١٨( الطبعة األوىل ، الرياض– دار الراية ،آدم

 ،صريي شهاب الدين أمحد بن أيب بكر البو:إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة )٢(
 ).هـ١٤٢٠( الطبعة األوىل ، الرياض-  دار الوطن ، دار املشكاة للبحث العلمي:حتقيق

: حتقيق. حلافظ ابن حجر العسقالينا :إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة )٣(
 املدينة -   جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،ني زهري بن ناصر الناصر،وآخر/د

 .)هـ١٤١٧( األوىل الطبعة ،املنورة
باسم :  حتقيق)ابن أيب عاصم(ألمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد : اآلحاد واملثاين )٤(

  ). هـ١٤١١(الطبعة األوىل  ، الرياض- دار الراية. فيصل اجلوابرة
 : حتقيق، ضياء الدين حممد بن عبدالواحد احلنبلي املقدسي:األحاديث املختارة )٥(

الطبعة األوىل  ، مكة املكرمة-كتبة النهضة احلديثةعبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، م
  ).هـ١٤١٠(

: عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، حتقيق:  صحيح ابن حبانبرتتيباإلحسان  )٦(
 ). هـ١٤٠٨(الطبعة األوىل  ، بريوت-مؤسسة الرسالة. شعيب األرناؤوط

 ،ب العلميةدار الكت. على حممد دندل: حتقيق. لعمر بن شبة النمري:  املدينةأخبار )٧(
 .)هـ١٤١٧ ( الطبعة األوىل،بريوت

 أمحد : مع شرحه الباعث احلثيث شرح وحتقيق، احلافظ ابن كثري:اختصار علوم احلديث )٨(
 .)هـ١٤٢٣(الطبعة األوىل   ، دار اآلثار،حممد شاكر

شهاب الدين أمحد بن حممد اخلطيب  :إرشاد الساري إىل شرح صحيح البخاري )٩(
 .)هـ١٣٢٣( الطبعة السابعة ،ية املطبعة األمري،القسطالين

أبو يعلى اخلليل بن عبداهللا بن أمحد بن اخلليل : اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث )١٠(
الطبعة األوىل  ، الرياض-حممد سعيد بن عمر مكتبة الرشد/د:  اخلليلي، حتقيق=القزويين

  ).هـ١٤٠٩(
بد اهللا بن عدي  احلافظ أيب أمحد ع:أسامي من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري )١١(

 بريوت الطبعة األوىل - دار البشائر ،عامر حسن صربي/ حتقيق د،اجلرجاين

                                 
 وإذا ع�زوت إل�ى الثانی�ة ،ما ذكرت ل�ھ ن�سختین ف�العزو عن�د اإلط�الق إل�ى األول�ى) ١(

 وم�ا ل�م أذك�ر فی�ھ س�نة ، وما أھمل فیھ ذكر بلد الطبع فھو مما طب�ع بم�صر،ذكرتھا
  .الطبع فقد أھملت في النسخة التي وقعت لي
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 .)ه١٤١٤(
ابن األثري، = عز الدين أيب احلسن علي بن حممد اجلزري: أسد الغابة يف معرفة الصحابة )١٢(

 . دار الشعب،حممد إبراهيم البنا، وحممد أمحد عاشور، وحممد عبدالوهاب فايد: حتقيق
حتقيق حممد  ،ن علي بن حجر العسقالينبأمحد احلافظ  : يف متييز الصحابةاإلصابة )١٣(

 . بريوت-   تصوير دار املعرفة،علي البجاوي
 حممد : حتقيق، ابن أيب الدنيا- أيب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد :اصطناع املعروف )١٤(

 .)ه١٤٢٢( الطبعة األوىل ، بريوت– دار ابن حزم ،خري رمضان يوسف
 دمشق الطبعة اخلامسة – دار الفكر ،شوقي أبو خليل/ د:النبويأطلس احلديث  )١٥(

 ).هـ١٤٢٦(
 دمشق الطبعة الثانية – دار الفكر ،شوقي أبو خليل/ د:أطلس دول العامل اإلسالمي )١٦(

 ).هـ١٤٢٤(
 ،دار الكتب العلمية ،تقي الدين ابن دقيق العيد :االقرتاح يف بيان االصطالح )١٧(

 .)هـ١٤٠٦(  األوىل الطبعة،بريوت
 ، الفاروق احلديثة، حتقيق عادل بن حممد، عالء الدين مغلطاي:كمال �ذيب الكمالإ )١٨(

  .)هـ١٤٢٢(الطبعة األوىل 
 : حتقيق وشرح، جالل الدين عبدالرمحن ابن أيب بكر السيوطياحلافظ :ألفية السيوطي )١٩(

 . املكتبة العلمية،الشيخ أمحد شاكر
 -  زهري النجار، دار املعرفة حممد بن إدريس الشافعي، أشرف على طبعه حممد:األم )٢٠(

 ). هـ١٣٩٣(الطبعة الثانية . بريوت
 ، إبراهيم القيسي/د :حتقيق ،احلسني بن إمساعيل الضيب احملاملي أبو عبد اهللا :مايلاأل )٢١(

 .)ه١٤١٢( الطبعة األوىل ،عمان - دار ابن القيمو، املكتبة اإلسالمية 
 الطبعة . الرياض- دار الوطن. عادل بن يوسف العزازي:  البن بشران، حتقيق:األمايل )٢٢(

 .)هـ١٤٢٠ (األوىل
 دار الكتب ، حممد حسن إمساعيل: حتقيق، حيىي بن احلسني الشجري:األمايل اخلميسية )٢٣(

 .)هـ١٤٢٢( الطبعة األوىل ، بريوت–العلمية 
 جلنة التأليف ،نور الدين عرت/ د:اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني )٢٤(

  .)هـ١٣٩٠(بعة األوىل  الط،والرتمجة
 علي بن حممد بن ناصر /د :حتقيق ،أبو نعيم األصبهاين :اإلمامة والرد على الرافضة )٢٥(

  .)هـ١٤١٥(  الطبعة األوىل،املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم ،الفقيهي
العالمة عبد  : حتقيق، أليب سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور السمعاين:األنساب )٢٦(

 اهلند، تصوير مكتبة - دائرة املعارف العثمانية، وآخرين،ىي املعلمي اليماينالرمحن بن حي
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  .ابن تيمية
 دار ،حممد محيداهللا/د: حتقيق ،البالذري=  أمحد بن حيىي بن جابر:أنساب األشراف )٢٧(

 .املعارف
أبو بكر حممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب  :حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار )٢٨(

دار  ،أمحد فريد املزيديو ،حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل ،ي البخاريالكالباذ
 .)ه١٤٢٠( الطبعة األوىل ، لبنان–بريوت  ،الكتب العلمية

. مجال حممد السيد: حتقيق. البن امللقن: البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري )٢٩(
 ). هـ١٤١٤( الطبعة األوىل . الرياض،دار العاصمة

 -  دار الوطن ، حممد سعيد خباري: حتقيق، للحسني بن احلسن املروزي:لةالرب والص )٣٠(
 .)هـ١٤١٩( الطبعة األوىل ،الرياض

 اجلامعة ،حسني أمحد الباكري/ حتقيق د، احلافظ نور الدين اهليثمي:بغية الباحث )٣١(
 .)هـ١٤١٣( الطبعة األوىل ، املدينة املنورة–اإلسالمية 

جامعة امللك .  أمحد حممد نور سيف/د: حتقيق). وريرواية الد( حيىي بن معني :التاريخ )٣٢(
 ).١٣٩٩(الطبعة األوىل .  مكة املكرمة-عبدالعزيز، كلية الشريعة

 الفاروق ، حتقيق أيب عمر األزهري، أبو حفص عمر بن شاهني:تاريخ أمساء الثقات )٣٣(
 .)هـ١٤٣٠( الطبعة األوىل ،احلديثة للطباعة والنشر

 حتقيق أيب عمر ، أبو حفص عمر بن شاهني: واملرتوكنيتاريخ أمساء الضعفاء والكذابني )٣٤(
 .)هـ١٤٣٠( الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،األزهري

 ، حممد بن أمحد ابن عثمان الذهيباحلافظ :تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم )٣٥(
 - هـ١٤٠٧(وىل الطبعة األ. بري وت-دار الكتاب العريب. حتقيق عمر عبدالسالم تدمري

  ).وما بعدها
 وحيىي ،حتقيق تيسري أبو محيد ،حممد بن إمساعيل البخاريأبو عبد اهللا  :التاريخ األوسط )٣٦(

 .)هـ١٤٢٩( الطبعة الثانية ، السعودية– مكتبة الرشد ،بن عبد اهللا الثمايل
صوير ت.  اهلند-مطبعة دار املعارف العثمانية. حملمد بن إمساعيل البخاري: التاريخ الكبري )٣٧(

 . بريوت-دار الفكر
  . املدينة املنورة،املكتبة السلفية. أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي: خ بغداديتار )٣٨(
 ،حممد عبد املعيد خان/حتقيق د ،محزة بن يوسف أبو القاسم اجلرجاين :تاريخ جرجان )٣٩(

 .)هـ١٤٠١( بريوت – عامل الكتب
حتقيق  ابن عساكر= اهللا الشافعيأبو القاسم علي بن احلسني بن هبة : تاريخ دمشق )٤٠(

 -  هـ١٤١٥(عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
١٩٩٥(.  
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 ، حتقيق أيب عمر األزهري،تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكريا حيىي بن معني )٤١(
 .)هـ١٤٢٩( الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر

علي : حتقيق.  أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ: حرير املشتبهتبصري املنتبه بت )٤٢(
 . بريوت- تصوير املكتبة العلمية. حممد البجاوي

 ،عبد اهللا بن حيىي بن أيب بكر الغساين :ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين )٤٣(
 .)ه١٤١١( الرياض – دار عامل الكتب ،مأشرف عبد املقصود عبد الرحي :حتقيق

جلمال الدين أيب حممد : ج األحاديث واألثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشريختري )٤٤(
. عبداهللا بن عبدالرمحن السعد/ عبداهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي  بتقدمي الشيخ

 .)هـ١٤١٤(الطبعة األوىل . دار ابن خزمية. وبعناية سلطان بن فهد الطبيشي
عزيز اهللا : حتقيق:  الرافعي-حممد القزويينلعبدالكرمي بن : التدوين يف أخبار قزوين )٤٥(

 . اهلند- عن طبعةاملطبعة العزيزية). هـ١٤٠٨) (دار الكتب العلمية: تصوير. (العطاري
الكتب العلمية عن تصوير دار .  حممد بن أمحد عثمان الذهيباحلافظ: تذكرة احلفاظ )٤٦(

 .الطبعة اهلندية
 ، حتقيق غنيم عباس غنيم،لذهيب حممد بن أمحد ابن عثمان ااحلافظ :تذهيب التهذيب )٤٧(

 .)هـ١٤٢٥( الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة
 ، حممد بن تاويت الطنجي:حتقيق ، القاضي عياض بن موسى اليحصيب:ترتيب املدارك )٤٨(

  .)ه١٤٠٣( الطبعة الثانية ، وزارة األوقاف املغربية،وآخرين
 دار ، اهللا إمداد احلقإكرام /د: حتقيق. حلافظ ابن حجر العسقالين ا:تعجيل املنفعة )٤٩(

 .)هـ١٤١٥( األوىل الطبعة بريوت - البشائر اإلسالمية 
 حتقيق ، أبو الوليد الباجي:التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح )٥٠(

 ). هـ١٤٠٦(الطبعة األوىل  ، الرياض– دار اللواء ،أبو لبابة حسني/د
 جمدي فتحي :حتقيق ،سن بن هبة اهللالقاسم بن علي بن احل :تعزية املسلم عن أخيه )٥١(

 .)ه١٤١١(الطبعة األوىل    جدة–مكتبة الصحابة  ،السيد
عبدالرمحن بن عبداجلبار  / الدكتور: حتقيق:  حملمد بن نصر املروزي:تعظيم قدر الصالة )٥٢(

  ). هـ١٤٠٦(الطبعة األوىل .  املدينة املنورة-مكتبة الدار. الفريوائي
سعيد عبدالرمحن /د: حتقيق. د بن علي بن حجر العسقالين أمحاحلافظ: تغليق التعليق )٥٣(

 ). هـ١٤٠٥(الطبعة األوىل .  األردن- بريوت، دار عمار-املكتب اإلسالمي. القزقي
 بريوت -  دار الفكر أليب جعفر بن جرير الطربي، :]جامع البيان [تفسري الطربي )٥٤(

 .هـ١٤٠٥
، حممد عوامة حتقيق) ١(.  أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ: تقريب التهذيب )٥٥(

 .هـ١٤٠٦  الطبعة األوىل. سوريا،الرشيددار 
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 جالل الدين احلافظ :تدريب الراوي اإلمام النووي مع شرحه :التقريب والتيسري )٥٦(
 .مكتبة دار الرتاث. عبدالوهاب عبداللطيف: حتقيق. عبدالرمحن ابن أيب بكر السيوطي

  ).هـ١٣٩٢(الطبعة الثانية 
 . مكتبة التوعية، حسن حممد املشاط:يف شرح النظومة البيقونيةالتقريرات السنية  )٥٧(
 الفضل عبد الرحيم بن وأب :التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح )٥٨(

 بريوت – دار الفكر ، حققه عبد الرمحن حممد عثمان،زين الدين العراقي= احلسني
 .)هـ١٤٠١(

أمحد بن علي بن حجر احلافظ : الكبريالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي  )٥٩(
 .)هـ١٤٢٦(الثانية  الطبعة ،حسن عباس، مكتبة قرطبة:حتقيق .العسقالين

  ). حباشية املستدرك. ( حممد بن أمحد بن عثمان الذهيباحلافظ: تلخيص املستدرك )٦٠(
 ، بريوت،دار الفكر.  أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ: �ذيب التهذيب )٦١(

  ).هـ١٤٠٤(الطبعة األوىل 
: حتقيق :أبو احلجاج يوسف بن عبدالرمحن املزي: �ذيب الكمال يف أمساء الرجال )٦٢(

 ١٤١٣ -  هـ١٤٠٣(الطبعة الثانية .  بريوت- مؤسسة الرسالة. بشار عواد معروف/د
 ).هـ

إسحاق بن حممد بن   أليب عبداهللا حممد بن:التوحيد ومعرفة أمساء اهللا عز وجل وصفاته )٦٣(
طبع اجلامعة . الدكتور على بن حممد بن ناصر الفقيهي: قحتقي. حيىي بن منده

 ).هـ١٤١٣(الطبعة األوىل سنة . اإلسالمية باملدينة املنورة
 الطبعة العاشرة ، الرياض، مكتبة املعارف،حممود الطحان/  د:تيسري مصطلح احلديث )٦٤(

 .)هـ١٤٢٥(
مطبعة . عيد خان حممد عبدامل/د: حتت مراقبة. أبو حامت حممد بن حبان البسيت: الثقات )٦٥(

 ).١٤٠٣ - هـ١٣٩٣(الطبعة األوىل .  اهلند-جملس دائرة املعارف العثمانية
مع شرحه فتح () ١( : أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري:اجلامع الصحيح )٦٦(

 ، السلفيةاملكتبة ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، ، حمب الدين اخلطيب: حتقيق،)الباري
 .)هـ١٤٠٧(الطبعة الثالثة 

أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب : اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٦٧(
الطبعة األويل  . الرياض-مكتبة املعارف. حممود الطحان/د: حتقيق. البغدادي

  ).هـ١٤٠٣(
مطبعة جملس ). ابن أيب حامت(أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن ادريس: اجلرح والتعديل )٦٨(

الطبعة .  بريوت-وير دار احياء الرتاث العريبتص.  اهلند-دائرة املعارف العثمانية
  ). هـ١٣٧١(األويل



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٧٥

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ، عبد الرحيم بن حممد القشقري: حتقيق، العالء بن موسى الباهلي:جزء أيب اجلهم )٦٩(
 .)هـ١٤٢٠ (، الطبعة األوىل، الرياض–مكتبة الرشد 

 ، أمحد بن موسى بن مردوية:جزء فيه ما انتقى ابن مردوية على أيب القاسم الطرباين )٧٠(
 .)ه١٤٢٠( الطبعة األوىل ، بدر بن عبد اهللا البدر:حتقيق

 . دار املطبوعات احلديثة جبدة،نزيه محاد/ حتقيق د، عبد اهللا بن املبارك:اجلهاد )٧١(
عبد /  د: دراسة نظرية تطبيقية يف كتاب علل احلديث البن أيب حامت–احلديث املنكر  )٧٢(

 .)هـ١٤٣٣(ىل الطبعة األو ، دمشق– دار النوادر ،السالم أبو مسحة
 -  مكتبة الرشد ،عبد الرمحن بن نويفع السلمي/  د:احلديث املنكر عند نقاد احلديث )٧٣(

 .)هـ١٤٢٦( الطبعة األوىل ،الرياض
 – دار العاصمة ،حممد بن تركي الرتكي/  د:احلديث املنكر وداللته عند اإلمام الرتمذي )٧٤(

 .)هـ١٤٣٠(الطبعة األوىل  ،الرياض
تصوير دار . أبو نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين: صفياءحلية األولياء وطبقات األ )٧٥(

  .لكتب العلميةا
دار .  مصطفي عبد القادر عطا حتقيق،الطرباين=  لسليمان بن أمحد بن أيوب:الدعاء )٧٦(

 ).هـ١٤١٣(الطبعة األوىل . بريوت- الكتب العلمية
. الكويت -مركز اخلطوطات والرتاث. بدر البدر: حملقيق. للبيهقي: الدعوات الكبري )٧٧(

 ). هـ١٤١٤ - هـ١٤٠٩(الطبعة األ وىل 
 محاد بن : حتقيق، حممد بن أمحد ابن عثمان الذهيباحلافظ :ديوان الضعفاء واملرتوكني )٧٨(

 .)هـ١٣٨٧( مكة ، مكتبة النهضة احلديثة،حممد األنصاري
سيد : حتقيق ، أليب نعيم أمحد بن عبداهللا بن أمحد األصبهاين:ذكر أخبار أصبهان )٧٩(

 ).هـ١٤١٠(الطبعة األوىل .  بريوت- دار الكتب العلمية.كسروي حسن
حممد :  حتقيق. ابن أيب الدنيا-أليب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد: ذم املالهي )٨٠(

  . القاهرة- دار اإلعتصام. عبدالقادر عطا
. ابن النجار= حملب الدين حممد بن حممود بن احلسن البغدادي: ذيل تاريخ بغداد )٨١(

 - تصوير دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل. ر قيصر فرحالدكتو: صحح مبشاركة
 .بريوت

: حتقيق. زين الدين العراقي= أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني: ذيل ميزان اإلعتدال )٨٢(
 ).هـ١٤٠٦( الطبعة األوىل .دار عامل الكتب .صبحي السامرائي /د

لدكتور عبدالعلي ا:  حتقيق،)ابن أيب عاصم( ألمحد بن عمرو الضحاك بن خملد :الزهد )٨٣(
 ). هـ١٤٠٣( الطبعة األوىل . اهلند،الدار السلفية. عبداحلميد

دار  تصوير ،طبعة اهلند. حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق ، لعبداهللا بن املبارك:الزهد )٨٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٧٦

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 . بريوت- الكتب العلمية
 .طبعة دار الريان للرتاث .لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل :الزهد )٨٥(
دار اخللفاء للكتاب . عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي:  حتقيق. هلناد بن السري:الزهد )٨٦(

 ). هـ١٤٠٦(الطبعة األوىل .  الكويت- اإلسالمي
مؤسسة . عامر أمحد حيدر: حتقيق.  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي:الزهد الكبري )٨٧(

  ). هـ١٤٠٨(الطبعة األوىل .  بريوت-الكتب الثقافية
 دار ، أبو الطيب نايف بن صالح املنصوري: البيهقيالسلسبيل النقي يف تراجم شيوخ )٨٨(

 .)ه١٤٣٢( الطبعة األوىل ، الرياض–العاصمة 
 . مكتبة املعارف، الرياض،.حملمد ناصر الدين األلباين: سلسلة األحاديث الصحيحة )٨٩(

 .)هـ١٤١٥ (الطبعة األوىل
يب ابن أ=  أليب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين البصري:السنة )٩٠(

الطبعة األوىل .  بريوت-املكتب اإلسالمي. حممد ناصر الدين األلباين: عاصم حتقيق
 ).هـ١٤٠٠(

الدكتور : حتقيق.  أليب عبدالرمحن عبداهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين:السنة )٩١(
  ). هـ١٤٠٦( الطبعة األوىل . الدمام-دار ابن القيم. حممد سعيد القحطاين

.  تصحيح وترقيم السيد عبداهللا هاشم مياين املدين،دارقطين علي بن عمر ال:السنن )٩٢(
 . بريوت-تصوير دار الكتب العلمية

. ترقيم عبدالفتاح أبو غدة. ألمحد بن شعيب بن علي النسائي): ا�تىب(السنن الصغرى  )٩٣(
  .تصوير مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب

 - دار املعرفة . يل شيحامأمون خلحتقيق . ألمحد بن احلسني البيهقي: السنن الصغري )٩٤(
  ).هـ١٤١٠(الطبعة األوىل . بريوت

 بكر أمحد بن احلسني البيهقي، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، أبو: السنن الكربى )٩٥(
  .بريوت-تصوير دار املعرفة، ) هـ١٣٤٤(الطبعة األوىل . اهلند

 ،ر البنداريدكتور عبدالغفا: حتقيق ،أمحد بن شعيب بن علي النسائي: السنن الكربى )٩٦(
  ). هـ١٤١١(الطبعة األوىل .  بريوت-دار الكتب العلمية. وسيد كسروي

 عمرو عثمان بن  الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها لإلمام أيبالسنن الواردة يف )٩٧(
 اهللا بن حممد إدريس ء رضا:حتقيق ،)هـ٤٤٤ت ( الداين ئسعيد املقر

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ دار العاصمة ،ياملباركفور
ابن حزم  دار . وعادل السيد،عزت عبيد الدعاس: حتقيق.  داود السجستاينأبو :السنن )٩٨(

  ). هـ١٤١٨( الطبعة األوىل . بريوت-
 دار ، وخالد السبع،فواز أمحد زمريل: بتحقيق عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي: السنن )٩٩(
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   .)هـ١٤٠٧(.  الطبعة األوىل.الريان للرتاث مصر
دار .  حممد فؤاد عبدالباقي:حتقيق. ابن ماجه= حممد بن يزيد القزويين : السنن )١٠٠(

 .احلديث
وحممد ، أمحد حممد شاكر: حتقيق. أبو عيسي حممد بن عيسي بن سورة الرتمذي:السنن )١٠١(

  .احلديثتصوير دار . براهيم عطوة عوضإو، فؤاد عبد الباقي
 ، حتقيق أيب عمر األزهري،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني )١٠٢(

 .)هـ١٤٢٨( الطبعة األوىل ،اروق احلديثة للطباعة والنشرالف
 حتقيق أيب عمر ،سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي لإلمام الدارقطين يف اجلرح والتعديل )١٠٣(

 .)هـ١٤٢٧( الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،األزهري
 حتقيق أيب عمر ،يلسؤاالت أيب عبد اهللا احلاكم لإلمام الدارقطين يف اجلرح والتعد )١٠٤(

 .)هـ١٤٢٧( الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،األزهري
 حتقيق أيب ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين )١٠٥(

 .)هـ١٤٣١( الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،عمر األزهري
 حتقيق أيب ،و أليب زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي الرازيسؤاالت الربذعي عثمان بن عمر )١٠٦(

 .)هـ١٤٣١( الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،عمر األزهري
 ، حتقيق أيب عمر األزهري،سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب شيبة لإلمام علي بن املديين )١٠٧(

  .)هـ١٤٢٧( الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر
 ، حتقيق أيب عمر األزهري،سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب شيبة لإلمام علي بن املديين )١٠٨(

  .)هـ١٤٢٧( الطبعة األوىل ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر
 حتقيق أيب عمر ،سؤاالت مسعود بن علي السجزي أليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري )١٠٩(

 .)هـ١٤٢٧(عة األوىل  الطب، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،األزهري
شعيب األرناؤوط، : حتقيق. مد بن أمحد بن عثمان الذهيباحلافظ حم: سري أعالم النبالء )١١٠(

 ١٤٠٥ - هـ١٤٠٢( الطبعة الثانية . بريوت- مؤسسة الرسالة. وبشار عواد، وغريمها
 .)هـ

 عبد القادر مصطفى/  د:الشاذ واملنكر وزيادة الثقة موازنة بني املتقدمني واملتأخرين )١١١(
 .)هـ١٤٢٦( الطبعة األوىل ، بريوت– دار الكتب العلمية ،احملمدي

ابن =  شهاب الدين عبد احلي بن أمحد احلنبلي :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )١١٢(
 الطبعة ، بريوت- دار ابن كثري ، وحممود األرناؤوط، حتقيق عبد القادر األرناؤوط،العماد
 .)هـ١٤٠٦(األوىل 

أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن الطرباين : ة واجلماعةشرح أصول اعتقاد أهل السن )١١٣(
 الطبعة األوىل . الرياض-دار طيبة.  أمحد سعد محدان/د: حتقيق ،الاللكائي



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٧٨

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  .)هـ١٤٠٢(
 عبد الرحيم بن :)فتح املغيث بشرح ألفية احلديثمطبوع باسم (شرح التبصرة والتذكرة  )١١٤(

  .)هـ١٤١٨(ة الثانية  الطبع، مكتبة السنة،)صاحب األلفية(احلسني العراقي 
شعيب : حتقيق.  حممد احلسني بن مسعود الفراء البغويوحميي السنة أب: شرح السنة )١١٥(

الطبعة الثانية .  بريوت-املكتب االسالمي. األرناؤوط وحممد زهري الشاويش
 ).هـ١٤٠٣(

 . املكتبة العلمية،محد حممد شاكرأل :شرح ألفية السيوطي )١١٦(
نور الدين أبو احلسن على بن سلطان  :أهل األثرشرح شرح خنبة الفكر يف مصطلحات  )١١٧(

دار األرقم  ،وهيثم نزار متيم ،حممد نزار متيم حتقيق ،"مبال على القاري"القاري املعروف 
  .بريوت -

 ،نور الدين عرت/ د: حتقيق .عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي: شرح علل الرتمذي )١١٨(
  .)ه١٣٩٨(الطبعة األوىل  ،دار املالح للطباعة والنشر

. بريوت-مؤسسة الرسالة. شعيب األرناؤوط: حتقيق ، للطحاوي:شرح مشكل اآلثار )١١٩(
  .)هـ١٤١٥(الطبعة األوىل 

حممد زهري : حتقيق. أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي: شرح معاين اآلثار )١٢٠(
 ). هـ١٣٩٩(الطبعة األ وىل .  بريوت-دار الكتب العلمية. النجار

الوليد بن حممد بن نبيه سيف : حتقيق ،مد بن احلسني اآلجري أليب بكر حم:الشريعة )١٢١(
الطبعة األوىل . مؤسسة قرطبة ،عبدالقادر األرنؤوط/ الناصر ومراجعة وتقدمي الشيخ

  .)هـ١٤١٧(
أيب هاجر حممد السعيد بن : حتقيق ،أمحد بن احلسني البيهقي  بكرأبو :شعب اإلميان )١٢٢(

 ). هـ١٤١٠(الطبعة األوىل .  بريوت-دار الكتب العلمية. بسيوين زغلول
 ، مؤسسة الكتب، حتقيق سيد عباس اجلليمي، أليب عيسى الرتمذي:الشمائل احملمدية )١٢٣(

    .)هـ١٤١٢( الطبعة األوىل ،بريوت
 .اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان= صحيح ابن حبان 

. حممد مصطفى األعظمي/ د:  حتقيق،حممد بن إسحاق بن خزمية :صحيح ابن خزمية )١٢٤(
 .)هـ١٤١٢ (الطبعة األوىل.  بريوت- اإلسالمياملكتب

  .اجلامع الصحيح= صحيح البخاري 
 دار إحياء ، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، اإلمام مسلم بن احلجاج:صحيح مسلم )١٢٥(

 . بريوت- الرتاث 
أيب : حتقيق.  ابن اجلوزي=أبو الفرج عبدالرمحن بن علي القرشي: كنيوالضعفاء واملرت )١٢٦(

  ).هـ١٤٠٦(الطبعة األوىل .  بريوت-دار الكتب العلمية. قاضيالفداء عبداهللا ال



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٧٩

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 الطبعة األوىل ، بريوت– دار الكتب العلمية ، لإلمام السيوطي:طبقات احلفاظ )١٢٧(
 .)هـ١٤٠٣(

أليب حممد عبداهللا بن حممد بن جعفر بن : طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها )١٢٨(
د الغفور عبد احلق البلوشي، مؤسسة دراسة وحتقيق عب. أيب الشيخ= حيان األصبهاين
 .)هـ١٤٠٧(الطبعة األوىل . الرسالة، بريوت

 حتقيق حممد بن علي ، احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين:طبقات املدلسني )١٢٩(
  .)هـ١٤٢٥( الطبعة األوىل ، دار البيان العريب،األزهري

.  األصبهاينأيب الشيخ=  أليب حممد عبداهللا بن حممد بن جعفر بن حيان:العظمة )١٣٠(
الطبعة األوىل .  ا لرياض-دار العا صمة. رضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري: حتقيق

  ).هـ١٤٠٨(
: حتقيق) ١ (.ابن أيب حامت= عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي: علل احلديث )١٣١(

حتقيق سعد ) ٢ (،) هـ١٤٠٥ (،تصوير دار املعرفة، بريوت. حمب الدين اخلطيب
  .)١٤٢٧( الطبعة األوىل ، الرياض، مطبعة اجلريسي،يناحلميد وآخر

 برتتيب أيب طالب ،أبو عيسي حممد بن عيسي بن سورة الرتمذي :العلل الكبري )١٣٢(
 ).هـ١٤٠٦( الطبعة األوىل .عامل الكتب .صبحي السامرائي وآخرونحتقيق . القاضي

 ،)ابن اجلوزي(  الفرج عبد الرمحن بن عليأبو :العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  )١٣٣(
 ).هـ١٤٠٣(الطبعة األوىل .  بريوت- دار الكتب العلمية ،خليل امليس: حتقيق

حمفوظ الرمحن / د:  حتقيق.لدارقطين ا علي بن عمر: الواردة يف األحاديث النبويةالعلل )١٣٤(
 ).هـ١٤١٢ -١٤٠٥(الطبعة األوىل . دار طيبة، املدينة املنورة. زين اهللا السلفي

حتقيق وصي اهللا  ،إلمام أمحد بن حممد بن حنبلا :)رواية عبد اهللا(الالعلل ومعرفة الرج )١٣٥(
 ).هـ١٤٠٨(بريوت، الطبعة األوىل : املكتب اإلسالمي. عباسبن حممد 

 الطبعة األوىل ، الرياض- مكتبة الرشد ، أسعد سامل تيم:علم طبقات احملدثني )١٣٦(
 .)هـ١٤١٥(

 – دار ابن حزم ،زة املليباريمح/  د:علوم احلديث يف ضوء تطبيقات احملدثني النقاد )١٣٧(
 .)هـ١٤٢٣( الطبعة األوىل ،بريوت

دار . أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي: عون املعبود شرح سنن أيب داود )١٣٨(
 .)هـ١٤١٥ (نيةالطبعة الثا. ، بريوتكتب العلميةال

 نظر : حتقيق، أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده:فتح الباب يف الكىن واأللقاب )١٣٩(
 .)هـ١٤١٧ (الطبعة األوىل ، الرياض– مكتبة الكوثر ،مد الفاريايبحم

: حتقيق.  أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )١٤٠(
 الطبعة الثالثة ، السلفيةاملكتبة ،حمب الدين اخلطيب، وراجعه قصي حمب الدين اخلطيب



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٨٠

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ).هـ١٤٠٧(
 ، بريوت– دار البشائر ، عامر حسن صربي:حتقيق ، حنبل بن إسحاق الشيباين:الفنت )١٤١(

 .)هـ١٤١٩(الطبعة األوىل 
الطبعة األوىل  مكتبة التوحيد ، مسري الزهريي: حتقيق، نعيم بن محاد املروزي:الفنت )١٤٢(

 .)هـ١٤١٢(
 حتقيق نبيل صالح ، رضي الدين حممد بن إبراهيم الشهري بابن احلنبلي:الفرع األثيث )١٤٣(

 .)م٢٠٠٨ (األوىلالطبعة  ،اس مكتبة ابن عب،عبد ا�يد
 دار ،وصي اهللا حممد بن عباس: حتقيق.  ألمحد بن حممد بن حنبل:فضائل الصحابة )١٤٤(

  .)هـ١٤١٢ (لثالثةالطبعة ا ،ابن اجلوزي
 حممد بن جعفر بن حممد بن سهل السامري أبو بكر :فضيلة الشكر هللا على نعمته )١٤٥(

 ، دمشق– دار الفكر ،اليايفعبد الكرمي . د، حتقيق حممد مطيع احلافظ اخلرائطي 
 .)ه١٤٠٢(الطبعة األوىل 

مكتبة . محدي بن عبدا�يد السلفي: حتقيق.  أليب القاسم متام بن حممد الرازي:الفوائد )١٤٦(
 ). هـ١٤١٢(الطبعة األوىل .  الرياض-الرشد

 ،أبو عبد اهللا حممد بن خملد بن حفص العطار الدوري البغدادي :فوائد حممد بن خملد )١٤٧(
 . مطبعة الفتح باهلرم،ح بن عايض الشالحيحتقيق صال

جمدي : حتقيق ، ابن أيب الدنيا- أليب بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد: قضاء احلوائج )١٤٨(
 . مصر- مكتبة القرآن.السيد إبراهيم

 ، حتقيق أيب حفص اليماين، برهان الدين بن إبراهيم اللقاين:قضاء الوطر يف نزهة النظر )١٤٩(
 .)هـ١٤٣١(طبعة األوىل  ال، األردن–الدار األثرية 

 حتقيق ، رضي الدين حممد بن إبراهيم الشهري بابن احلنبلي:قفو األثر يف صفو علم األثر )١٥٠(
 .)هـ١٤٠٨( مكتب املطبوعات حبلب الطبعة الثانية ،عبد الفتاح أبو غدة

 حتقيق عبد ، زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي:القول املبتكر على شرح خنبة الفكر )١٥١(
 .) هـ١٤٢٩( الطبعة الثانية ، دمشق– دار الفارايب ،رويشاحلميد الد

  حممد بن أمحد بن عثماناحلافظ: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة )١٥٢(
 - دار القبلة. قدم له وعلق عليه حممد عوامة، وخرج نصوصه أمحد منر اخلطيب ،الذهيب

 ). هـ١٤١٣(الطبعة األوىل . مؤسسة علوم القرآن
عادل : حتقيق) ١( ،أبو أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين:  ضعفاء الرجالالكامل يف )١٥٣(

 ،)هـ١٤١٨( الطبعة األوىل .بريوت-دار الكتب العلمية. عبد املوجود، وعلى معوض
 .)هـ١٤٠٩( الطبعة الثالثة ، دار الفكر بريوت،سهيل زكار/حتقيق د) ٢(

 ملحق بسؤاالت ،الرازي أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي :الضعفاءكتاب أسامي  )١٥٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٨١

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 .الربذعي أليب زرعة
الضعفاء واملرتوكني مطبوع مع  [حممد بن امساعيل البخاري: الضعفاء الصغريكتاب  )١٥٥(

  .)هـ١٤٠٦(الطبعة األويل ، بريوت-دار املعرفة  ،حممود إبراهيم زايد: حتقيق] للنسائي
مازن /د: قيقحت ، أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسي العقيلي: الكبريالضعفاءكتاب  )١٥٦(

 .)هـ١٤٢٩(لثانية الطبعة ا دار ابن عباس ،السرساوي
الضعفاء مطبوع مع [.  أمحد بن شعيب بن علي النسائي:الضعفاء واملرتوكنيكتاب  )١٥٧(

الطبعة  ، بريوت- دار املعرفة  ،حممود إبراهيم زايد: حتقيق] للبخاريالصغري 
 ).هـ١٤٠٦(األويل

 مكتبة ،موفق بن عبد اهللا/د:  حتقيق.لدارقطين ا علي بن عمر:الضعفاء واملرتوكنيكتاب  )١٥٨(
  ).هـ١٤٠٤(الطبعة األويل ، الرياض–املعارف 

 ،علي حممد عمر/ حتقيق د، حممد بن سعد كاتب الواقدي:كتاب الطبقات الكبري )١٥٩(
 .) هـ١٤٢١ (الطبعة األوىل، ،مكتبة اخلاجني

حتقيق  : الشافعيأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم :)الغيالنيات(كتاب الفوائد  )١٦٠(
 .)هـ١٤١٧(  الطبعة األوىل،الرياض – حلمي كامل أسعد دار ابن اجلوزي

حتقيق حممود  ، أبو حامت حممد بن حبان التيمي البسيت:ا�روحني من احملدثنيكتاب  )١٦١(
 .)هـ١٣٩٦ (حلب – دار الوعي ،إبراهيم زايد

حبيب : حتقيق. ثمي لنور الدين علي بن أيب بكر اهلي:كشف األستار عن زوائد البزار )١٦٢(
  ). هـ١٣٩٩(الطبعة األوىل .  بريوت-مؤسسة الرسالة. الرمحن األعظمي

 -  دار الكتب العلمية ،الدواليبأبو بشر حممد بن أمحد بن محاد : الكىن واألمساء )١٦٣(
  .)هـ١٤٠٣( ،بريوت

 : حتقيق، احلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي:لب اللباب يف حترير األنساب )١٦٤(
  .)هـ١٤١١( الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية بريوت،بد العزيزحممد أمحد ع

. ابن األثري= عز الدين علي بن أيب الكرم حممد اجلزري: اللباب يف �ذيب األنساب )١٦٥(
 ). هـ١٤١٤ (الطبعة الثالثةبريوت،  - دار صادر 

غنيم عباس، وخليل : حتقيق.  أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ: لسان امليزان )١٦٦(
 .)هـ١٤١٦( الطبعة األوىل ،مكتبة ابن تيمية. لعريبا

 حممد صادق : حتقيق، أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي:املتفق واملفرتق )١٦٧(
 .)هـ١٤١٧ ( الطبعة األوىل، دمشق– دار القادري ،احلامدي

 ، حتقيق حسام الدين القدسي، لعلي بن أيب بكر اهليثمي:جممع الزوائد ومنبع الفوائد )١٦٨(
  .)م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ (،القدسيمكتبة 

: حتقيق. للقاضي احلسن بن عبدالرمحن الرامهرمزي: احملدث الفاصل بني الراوي والواعي )١٦٩(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٨٢

 املجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة نظرية تطبيقية ومــدى داللتـه عىل التـوثيق "  معروف احلديث": قول اإلمام البخاري 

 ). هـ١٤٠٤(الطبعة الثالثة .  بريوت-دار الفكر. حممد عجاج اخلطيب. د
ألمحد بن علي بن حجر : خمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد )١٧٠(

.  بريوت-مؤسسة الكتب الثقافية. صربي بن عبداخلالق أيب ذر: يقحتق. العسقالين
 ).هـ١٤١٢(الطبعة األوىل 

 حتقيق حممد إقبال ، أليب الفتح حممد بن احلسني األزدي:املخزون يف علم احلديث )١٧١(
 .)هـ١٤٠٨( اهلند - الدار العلمية ،السلفي

مجال  :حتقيق ،علي بن سلطان حممد القاري :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )١٧٢(
  .)هـ١٤٢٢( بريوت دار الكتب العلمية ،عيتاين

: حتقيق ،أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري: املستدرك على الصحيحني )١٧٣(
 .) هـ١٤١١( الطبعة األوىل .بريوت -دار الكتب العلمية. حممد عبدالقادر عطا

حممد بن عبد . د:  حتقيق،يالطيالس=  داود سليمان بن داود بن اجلارودأبو  :املسند )١٧٤(
  .)هـ١٤١٩(. الطبعة األوىل، دار هجر.احملسن الرتكي

 - املكتبة السلفية. حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق. حلميديعبد اهللا بن الزبري ا :املسند )١٧٥(
  . بريوت- تصوير عامل الكتب .املدينة املنورة

 مكتبة ،مليمنية نسخة مصورة عن الطبعة ا،لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل :املسند )١٧٦(
 .قرطبة

عامر أمحد حيدر : حتقيق ،أليب القاسم عبداهللا بن حممد البغوي: مسند ابن اجلعد )١٧٧(
 ).هـ١٤١٠(الطبعة األوىل .  بريوت-مؤسسة نادر

 ، شعيب األرناؤوط: حتقيق، أبو بكر علي بن سعيد املروزي:مسند أيب بكر الصديق )١٧٨(
 . بريوت–املكتب اإلسالمي 

حمفوظ / د:  حتقيق،بزارأمحد بن عمرو بن عبداخلالق ال : الزخارالبحر= مسند البزار  )١٧٩(
 ). هـ١٤٠٩(الطبعة األوىل .  املدينة املنورة-مكتبة العلوم واحلكم. الرمحن زين اهللا

 ،مؤسسة قرطبة. حتقيق أمين علي أبو مياين :حممد بن هارون الروياين :مسند الروياين )١٨٠(
 ).هـ١٤١٦(الطبعة األوىل 

محدي : حتقيق.  الطرباين-أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب :مسند الشاميني )١٨١(
  ). هـ١٤٠٩(الطبعة األوىل .  بريوت-موسسة الرسالة. عبدا�يد السلفي

محدي عبدا�يد السلفي، : حتقيق.  للقاضي حممد بن سالمة القضاعي:مسند الشهاب )١٨٢(
  ). هـ١٤٠٥(الطبعة األوىل .  بريوت- مؤسسة الرسالة

أمين :  حتقيق يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين:على صحيح مسلمرج ستخاملسند امل )١٨٣(
  .)هـ١٤١٩(. الطبعة األوىل. دار املعرفة، بريوت. عارف الدمشقي

 دار ،أسدسليم  حسني :حتقيق. أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي: املسند )١٨٤(



    

 
 

    

 
 
  

  

 

٥٨٣
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  ).هـ١٤٠٤(الطبعة األوىل . املأمون للرتاث، دمشق
عبدالغفور عبداحلق حسني / د: حتقيق. هويه احلنظلي املروزيإسحاق بن را: املسند )١٨٥(

  ). هـ١٤١٢(الطبعة األوىل .  املدينة املنورة- مكتبة اإلميان. البلوشي
مكتبة العلوم . حمفوظ الرمحن زين اهللا/د: هليثم بن كليب الشاشي حتقيقا :املسند )١٨٦(

  ).هـ١٤١٠(الطبعة األوىل .  املدينة املنورة-واحلكم
 . دار الرتاث، القاضي عياض بن موسى اليحصيب:ار على صحاح اآلثارمشارق األنو )١٨٧(
حتقيق جمدي بن منصور  ،أبو حامت حممد بن حبان البسيت: مشاهري علماء األمصار )١٨٨(

 .)هـ١٤١٦( الطبعة األوىل. بريوت -دار الكتب العلمية ،الشورى
 حتقيق ،ن الذهيب حممد بن أمحد ابن عثمااحلافظ : وأنسا�م،املشتبه يف الرجال أمسائهم )١٨٩(

 .)م١٩٨٧( اهلند الطبعة الثانية – الدار العلمية ،حممد على البجاوي
املكتب . حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق.  عبدالرزاق بن مهام الصنعاين:املصنف )١٩٠(

 ). هـ١٣٩٠(الطبعة األوىل .  بريوت- اإلسالمي
بن عثمان أبو بكر عبداهللا بن حممد بن إبراهيم : املصنف يف األحاديث واألثار )١٩١(

 تصوير ، بريوت- دار التاج  ،كمال يوسف احلوت :قيقحت ابن أيب شيبة= العبسي
 .)هـ١٤٠٩(مكتبة الرشد 

أمين : حتقيق ألمحد بن علي بن حجر العسقالين: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية )١٩٢(
  .)هـ١٤١٨( الطبعة األوىل ، مكتبة قرطبة،علي أبو مياين

عبداحملسن بن ابراهيم :  حتقيق)ابن األعرايب(محد بن حممد بن زياد  أليب سعيد أ:املعجم )١٩٣(
  ). م١٩٩٧ -هـ١٤١٨(الطبعة األوىل .  السعودية-دار ابن اجلوزي. بن أمحد احلسيين

طارق : حتقيق. الطرباين= أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب: املعجم األوسط )١٩٤(
  .)هـ١٤١٥ (الطبعة األوىل ردار احلرمني، مص. عوض اهللا، وعبد احملسن احلسيين

. شهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي البغدادي: معجم البلدان )١٩٥(
 الطبعة األوىل ،دار إحياء الرتاث العريب. املرعشليحممد عبد الرمحن / حتقيق د

 .)هـ١٤١٧(
ح بن أيب عبدالرمحن صال:  بتعليق.أبو احلسني عبدالباقي بن قانع: معجم الصحابة )١٩٦(

  ). هـ١٤١٨(الطبعة األوىل .  املدينة املنورة-مكتبة الغرباء األثرية. سامل املصرايت
الروض (مع خترجيه . الطرباين= أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب: املعجم الصغري )١٩٧(

 بريوت، الطبعة -  املكتب اإلسالمي،.حممد شكور حممود احلاج أمرير: حتقيق). الداين
  .)هـ١٤٠٥(األوىل 

محدي عبدا�يد : للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين حتقيق: املعجم الكبري )١٩٨(
 الطبعة األوىل ،العريب، مصورة دار البيان  بغداد-الدار العربية للطباعة، السلفي
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 .)هـ١٣١٩(
 ،أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي :املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي )١٩٩(

 الطبعة األوىل ،املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم ، حممد منصورزياد/حتقيق د
 ).هـ١٤١٠(

برتتيب اهليثمي ( احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي أبو :معرفة الثقات )٢٠٠(
.  باملدينة املنورة-مكتبة الدار. عبد العليم عبد العظيم البستوي: حتقيق )والسبكي

  ).هـ١٤٠٥(الطبعة األوىل 
 حتقيق أيب ،]رواية أيب العباس بن حمرز[الرجال لإلمام أيب زكريا حيىي بن معني معرفة  )٢٠١(

 .)هـ١٤٣٠( الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،عمر األزهري
 ،عبداملعطي قلعجي: حتقيق.  أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي:معرفة السنن واآلثار )٢٠٢(

 .بريوت ،الكتب العلميةدار 
عادل بن : حتقيق ، نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاينأبو: حابةمعرفة الص )٢٠٣(

  .)هـ١٤١٩ (الطبعة األوىل.  السعودية.دار الوطن. يوسف العزازي
.  أكرم ضياء العمري/د: حتقيق. أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: خياملعرفة والتار )٢٠٤(

 ).هـ١٤١٠(الطبعة األوىل .  املدينة املنورة-مكتبة الدار
 ،نور الدين عرت/حتقيق د ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب احلافظ:املغين يف الضعفاء )٢٠٥(

 .)هـ١٣٩٦(دار الكتب احلديثة 
 ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ، احلسني أمحد بن فارس بن زكرياوأب :مقاييس اللغة )٢٠٦(

   .)هـ١٣٩٩ (،بريوت –فكر دار ال
لرمحن الشافعي املعروف بابن الصالح  أبو عمرو عثمان بن عبد ا:مقدمة ابن الصالح )٢٠٧(

  ).مع كتاب التقييد واإليضاح(
 حتقيق عبد اهللا ، سراج الدين عمر بن أمحد املعروف بابن امللقن:املقنع يف علوم احلديث )٢٠٨(

 .)هـ١٤١٣( الطبعة األوىل ، دار فواز السعودية،بن يوسف اجلديع
عبد اهللا بن  حتقيق ،لذهيب حممد بن أمحد بن عثمان ا احلافظ:من تكلم فيه وهو موثق )٢٠٩(

 .)هـ١٤٢٦(الطبعة األوىل، السعودية  ،ضيف اهللا الرحيلي
 ، حتقيق أيب معاذ طارق بن عوض اهللا، موفق الدين بن قدامة:املنتخب من علل اخلالل )٢١٠(

 .)هـ١٤٢٥ (الطبعة األوىل ،مكتبة الرتبية والتوعية
البدري السامرائي، صبحي : حتقيق ، عبد بن محيد:عبد بن محيد املنتخب من مسند )٢١١(

  .) هـ١٤٠٨( الطبعة األوىل . بريوت- عامل الكتب،وحممود حممد خليل الصعيدي
ابن =  حممد بن عبد اهللا بن علي أبو :املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهللا  )٢١٢(

الطبعة األوىل .  مؤسسة الكتب الثقافية، عبد اهللا عمر البارودي:قيق حت،اجلارود
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 ). هـ١٤٠٨(
 الطبعة الثالثة ، دمشق– دار الفكر ،نور الدين عرت/ د:نقد يف علوم احلديثمنهج ال )٢١٣(

 .)هـ١٤١٨(
 – دار الفكر ،حميي الدين رمضان/ حتقيق د، بدر الدين بن مجاعة:املنهل الروي )٢١٤(

 .)هـ١٤٠٦( الطبعة الثانية ،دمشق
دين  نور ال:حتقيق. ابن اجلوزي= أليب الفرج عبد الرمحن بن علي القرشي: املوضوعات )٢١٥(

  .)هـ١٤١٨( الطبعة األوىل . دار أضواء السلف.بن شكري
 دار ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، حممد بن أمحد ابن عثمان الذهيباحلافظ :املوقظة )٢١٦(

 .)هـ١٤٢١(السالم الطبعة اخلامسة 
علي : حتقيق.  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيباحلافظ :ميزان االعتدال يف نقد الرجال )٢١٧(

 ). هـ١٤١٢(الطبعة األوىل .  بريوت- ار املعرفةد. حممد البجاوي
 ، األردن، مكتبة املنار، مسري بن أمني الزهريي: حتقيق، البن شاهني:الناسخ واملنسوخ )٢١٨(

  .)هـ١٤٠٨(الطبعة األوىل 
 . مع شرحها نزهة النظر =  أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ :خنبة الفكر )٢١٩(
 حتقيق ، أمحد بن علي بن حجر العسقالينفظاحلا : خنبة الفكريف توضيحنزهة النظر  )٢٢٠(

  .)١٤١٧( الطبعة الرابعة ، دار ابن اجلوزي،علي حسن عبد احلميد
. جلمال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيعلي: نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية )٢٢١(

 .)هـ١٣٥٧(تصوير دار احلديث .  اهلند- أعضاء ا�لس العلمي بدا�يل: حتقيق
 الطبعة ، بريوت– دار ابن حزم ،محزة املليباري/  د: علوم احلديثنظرات جديدة يف )٢٢٢(

 .) هـ١٤٢٣(الثانية 
 حتقيق ،احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين: النكت على كتاب ابن الصالح )٢٢٣(

 ). هـ١٤١٥( الطبعة الرابعة ،دار الراية السعودية ،.ربيع بن هادي عمري
ثري جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد ابن األ: النهاية يف غريب احلديث واألثر )٢٢٤(

 . بريوت– دار الفكر ،حممود الطناحي، وطاهر أمحد الزواوي.د: حتقيق. اجلزري
: حتقيق ، أمحد بن علي بن حجر العسقاليناحلافظ :)مقدمة فتح الباري(هدي الساري  )٢٢٥(

  .)هـ١٤٠٧( الطبعة الثالثة ، السلفيةاملكتبة ،حمب الدين اخلطيب
 الطبعة األوىل ، مكتبة السنة،حممد أبو شهبة/ د:يف علوم ومصطلح احلديثالوسيط  )٢٢٦(

)١٤٢٧(.  
 املرتضى : حتقيق، حممد عبد الرؤوف املناوي:اليواقيت والدرر بشرح شرح خنبة الفكر )٢٢٧(

 .)هـ١٤٢٠ (، الطبعة الثانية، الرياض– مكتبة الرشد ،الزين أمحد
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  س ات
  ٤٤٥                  المقدمة 

  ٤٤٨             الدراسة النظرية:األولالفصل 

  ٤٤٨          . اإلمام البخاري ومكانته العلمية:املبحث األول

  ٤٥٤          .يف اللغة واالصطالح" املعروف ":املبحث الثاين

  ٤٦٠          .يف اللغة واالصطالح" املنكر ":املبحث الثالث

  ٤٦٧      ."معروف احلديث " تاريخ استخدام احملدثني ملصطلح :املبحث الرابع

  ٤٧٣      .عند اإلمام البخاري" معروف احلديث" معىن :املبحث اخلامس

  ٤٧٧    .)معروف احلديث (: درجة حديث من وصفه البخاري بقوله:املبحث السادس

  ٤٨٢              الدراسة التطبيقية :الفصل الثاني

  ٤٨٢                  تمهيد

 ٤٨٥            إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق] ١[

  ٤٨٦            سمرقندي إسحاق بن إبراهيم ال]٢[

 ٤٨٨          إمساعيل بن سعيد أبو إسحاق األفرع] ٣[

 ٤٩٣           احلكم بن عبد اهللا أبو النعمان البصري] ٤[

 ٤٩٨            روح بن الفضل البصري ] ٥[

  ٤٩٩            عبد اهللا بن سنان اهلروي ] ٦[

 ٥١٠             عبد اهللا بن نافع الزبريي] ٧[

 ٥١٣            عبدة بن سليمان املروزي] ٨[

 ٥١٤             اهللا بن عبد اهللا بن عون عبيد] ٩[

 ٥١٦            الفضل بن مهلهل الكويف ] ١٠[

  ٥١٩            حممد بن إبراهيم بن دينار] ١١[

  ٥٢١            حممد بن الزبرقان البصري] ١٢[

  ٥٢٤            حممد بن شرحبيل بن جعشم] ١٣[

  ٥٣١          حممد بن عقبة بن املغرية الشيباين] ١٤[
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 ٥٣٣             خملد احلضرميحممد بن] ١٥[

  ٥٤٣            الوليد بن عتبة الدمشقي] ١٦[

  ٥٥٤            رقم الكنديأيونس بن ] ١٧[

  ٥٦٨                  الخاتمة  

  ٥٧٠                فهرس املراجع

  ٥٨٦                فهرس املوضوعات


