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األحاديث التي تكلم عليها اإلمام أبو حاتم محمد بن ِحّبان في كتاب ))َروضِة 
 الُعقالِء(( دراسة نظرية تطبيقية

 مصطفى بن محمد محمود بن سيدات مختار
الجامعة -ية كلية الحديث الشريف والدراسات اإلسالم-قسم علوم الحديث 

 السعودية اإلسالمية المدينة المنورة.
 Mustafa.111079@gmail.com البريد اإللكتروني:
 ملخص البحث:

قام الباحث بدراسة األحاديث التي تكلم عليها اإلماُم ابُن ِحّبان في كتابه: 
))َروضة الُعقالِء((، وعدد ما أعله خمسة أحاديث، وما تكلم عليه بدفع العلة 

ة فيه حديٌث واحٌد، وما حكم عليه بحكم ُكليٍّ حديٌث واحٌد لم يذكر المتوهم
َمخَرجه، وقد َخرَّجه الباحث من طريق تسعة من الصحابة، وما حكم بعدم 

 االحتجاج على تسِع رواة رووا أحاديث في باب واحد ال تصح. 
نما اختصت الدراسة بكالم ابِن ِحّبان في ))َروضِة الُعقالء((؛ ألنه لم  يحظ وا 

بالعناية مع كثرة من تصّدى لدراسة منهج ابن ِحّبان في تعليل األحاديث، وفي 
 الحكم على الرواة.

وتناولت الدراسة مقارنة أحكام ابن حّبان على األحاديث والرواة بأحكام غيره 
من العلماء. وقد تنوعت أحكامه على األحاديث، وتعددت العلل التي وجهها 

ة ما ذهب إليه من تلك األحكام، إال في موضٍع واحٍد لتلك الروايات، وتبين صح
حيث جانبه فيه الصواب، وقد استعمل ابن ِحّبان األحكام الكلية على األحاديث 

 الواردة في الباب، وتبين كذلك صحة حكمه في ذلك وموافقة العلماء له فيه. 
 . همة، أحاديث، العلة المتو الكلمات المفتاحية: ابن ِحّبان، روضة، العقالء
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Ahadith That Abo Hatim Mohammad Bin Hiban deals 

with in his book of (Rawdat al ugla) 

Theoretical And Applied Study 

Mustafa Mohammad Mahmoud S Muhktar 

Department of Hadith Sciences - Hadith shareef Faculty -

Islamic university - Madinah Munawara -Saudi Arabia. 

Email:  Mustafa.111079@gmail.com 

Research summary:  

Researcher studies ahadith that Abo Hatim Mohammad 

bin Hiban deals with in his book of (Rawdat al ugla) 

number of ahadith that he found unauthentic are five and 

one hadith that he defends to be authentic though some 

found unauthentic and he gave total judgment is one 

hadeeth he did not define his narrator; researcher defines 

nine narrators of sahaba of this hadeeth. he judges of 

unauthenticity on nine narrators in one chapter that he 

found unauthentic. 

I study this subject of ibin hebans book of rawdat alugla 

because lack of cares of many researchers who studied 

ibin heban method in judging Hadeeth and narrators. 

The study compares the judgment of ibin hiban on 

hadeeth and narrators with that of other Ulama. his 

judgment were various and he was precise on his 

judgment except for one case he was mistaken . Ibin 

Hiban uses total judgment on the ahadeeth of the 

chapter. he was accurate other Ulama agreed with him. 

 Key words :Ibin Hiban- Rawda Alugla- - Ahadith 

Delusional illness.       
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:
فإن من نعم اهلل العظيمة على المسلمين وطلبة العلم خاصة أن وفق لهم أئمًة 

من ، وكان ُيبيِّنون لهم الصحيح من السقيم من أحاديث النَّبّي األمين 
أشهرهم اإلماُم الحافُظ أبو حاتم محمد بن ِحّبان الُبستي، فقد أّلف وانتقى 

فراد الصحيح منها.  عالل األحاديث، وا   واشُتهر بمعرفة الرواة وا 
وقد نظرت في أحكام هذا اإلمام على األحاديث في كتابه: ))َروضة الُعقالء((، 

انها ودراستها، ومعرفة فوجدته قد حكم على بعضها بأحكام لم أَر من تعرض لبي
موافقة تلك األحكام ألحكام اإلمام في كتبه األخرى، أو العلماء األخرين، أو 

 مخالفتها.
فعزمت على جمعها وتخريج أحاديثها، والتعريف بالرواة الذين ذكرهم فيها، 

 ومقارنة كالمه بكالم غيره من أهل العلم.
 أهمية الموضوع:

حاديث لها أهمية بالغة حيث يعرف بها ال شك أن أحكام العلماء على األ
الصحيح من غيره، كما ُتعرف من خاللها مناهج أصحابها، خاصة إذا كان 
الحكم قد صدر من إمام عال كعبه، وكثُر كالمه في الرواة وَسْبر مروياتهم، 

 وتنوعت مصنفاته في ذلك كابن ِحّبان.
 أسباب اختيار الموضوع:

 ديث وعلومه.مكانة اإلمام ابن ِحّبان في الح -2
أن كالم اإلمام ابن ِحّبان على األحاديث في كتاب ))َروضة الُعقالء((  -1

 لم أجد من اعتنى به مع كثرة من ألف عن هذا اإلمام ومنهجه وكتبه.
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أن اإلمام ابن ِحّبان قد حكم على بعض األحاديث بأحكام كلية تشمل  -3
ذه في جميع ما ورد في الباب، ولم أر من سلط الضوء على طريقته ه

 الحكم على األحاديث.
معرفة صحة كالم اإلمام ابن ِحّبان على تلك األحاديث، ومقارنته بكالم  -4

 غيره من العلماء.
بأن  -أحيانا–مما تقرر عند طلبة العلم أن العالم قد يقع منه الوهم  -5

يحكم بأحكام متعارضة على الشيء الواحد، وكان البن ِحّبان من ذلك 
على بعض الرواة بالتوثيق، ثم إعادتهم في  ما اشتهر عنه من الحكم

كتابه في الضعفاء، فأحببت أن أعرف هل خالف في كالمه على هذه 
 األحاديث أحكامه في كتبه األخرى. 

فلهذه األسباب كتبت هذا البحث بعنوان: ))األحاديث التي تكلم عليها اإلمام أبو 
 اسة نظرية تطبيقية((.حاتم محمد ابن ِحّبان في كتاب ))َروضة الُعقالء(( در 

 أهدف البحث:
االطالع على كالم ابن ِحّبان على األحاديث في كتاب ))َروضة  -2

 الُعقالء((.
 مقارنة كالمه بكالم غيره من العلماء. -1
-الوقوف على وجه المخالفة في حكم ابن ِحّبان على هذه األحاديث  -3

 . -إن ُوجد
 حدود البحث:

م أبو حاتم محمد بن ِحّبان في كتاب جميع األحاديث التي تكلم عليها اإلما
 ))َروضة الُعقالء((، سواًء بالتعليل، أو التصحيح بدفع العلة المتوهمة فيها.

 الدراسة السابقة:
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لم يقف الباحث بعد التفتيش والبحث عمن جمع األحاديث التي تكلم عليها 
 اإلمام أبو حاتم محمد بن ِحّبان في كتابه ))َروضة الُعقالء((.

ر د. محمد بن أحمد دعوري في رسالته: ))منهج ابن ِحّبان في التعليل وقد ذك
، غير (2)دراسة نظرية تطبيقية(( تسَع دراساٍت علميٍة حول اإلمام ابِن ِحّبان

 أنها:
لم تتطرق إلى الموضوع المراد بحثه، وهو األحاديث التي تكلم عليها  -2

 ابن ِحّبان في ))روضة العقالء((.
راسة كتب اإلمام ابن ِحّبان في الجرح والتعديل، تناولت في الغالب د -1

وكتابه الصحيح، وما يتعلق بمنهج ابن ِحّبان في الجرح والتعديل، 
وُمْشكل الحديث وُمختلِفه، وكذلك المصطلحات التي استعملها ابن 

 ِحّبان.
والدراسة العاشرة والتي أخصها بالذكر هي رسالة: ))منهج ابن ِحّبان في 

، فقد أدخل كتاب ))َروضِة الُعقالِء(( ضمن (1) نظرية تطبيقية((التعليل دراسة 
 الكتب التي اعتمد عليها في رسالته كما ذكر. 
 ولي عليه ملحوظات أوجزها في النقاط التالية:

أّنه لم يذكر سوى ثالثة أحاديث فقط من األحاديث التي تكلم عليها  -2
 ابن ِحّبان في ))روضة العقالء((.

ذا األحاديث، ولم يعتن بها، حيث ذكرها في القسم األول أّنه لم ُيخّرج ه -1
 من رسالته وهو الدراسة النظرية.

                                 
 (. 6-5انظر: منهج ابن حبان في التعليل )ص (2)
-هـ2433رسالة دكتوراه بكلية الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية قدمت في عام  (1)

فحة. جعل فيه الدراسة في قسمين نظري وآخر تطبيقي. ( ص2984هـ، تقع في )2434
 وهي أحسن الدراسات التي تناولت منهج التعليل عند ابن ِحّبان. 
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(: ))من اعتذر إلى أخيه..((. واكتفى في تخريجه بعزوه 5فذكر حديث رقم )
 .(2)إلى ابن ماجه، والطبراني فحسب

(: ))استعينوا على حوائجكم بالكتمان ..((. واكتفى بعزوه إلى 6وحديث رقم )
 . (1)يخ جرجان، وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعيتار 

(: ))السَّخّي قريب من اهلل ..((. واكتفى بعزوه إلى الترمذي 7وحديث رقم )
 .(3)فقط

 وال يخفى ما في ذلك من القصور العلمي في تخريج ودراسة هذه األحاديث.
أّنه في القسم الثاني: الدراسة التطبيقية. الفصل األول: األحاديث التي  -3

( 14. ذكر )(4)أعلها ابن ِحّبان بعلة قادحة أو وقع رواتها في َوَهم
 حديثا، ولم يذكر فيها واحدا من أحاديث هذا البحث.

كما ذكر في الفصل السابع: األحاديث التي حكم عليها بالتفرد. 
( حديثا، ولم يذكر فيها واحدا من 26) (5)المبحث الثاني: الغرابة

 أحاديث هذا البحث.
 بحث:منهج ال

 المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث يتمثل في النقاط التالية:
  جمعت كالم اإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان، سواًء أراد به التعليل أو

 تصحيح الحديث الذي أخرجه بدفع العلة المتوهمة فيه.

                                 
 (. 216)ص (2)
 (. 217)ص (1)
 (. 219)ص (3)
 (. 504-148)ص (4)
 (. 2688-2527)ص (5)
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  بدأت بذكر كالم اإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان، ثم ُسقت الحديث
 . -وجد إن-الذي أخرجه 

 .رتبت كالم ابن ِحّبان بحسب وروده في الكتاب عنده 
  خرجت األحاديث التي تكلم عليها اإلماُم ابن ِحّبان من المصادر

 األخرى التي أخرجتها.  
  عند تخريجها. -إن ُوجد–ذكرت علل تلك األحاديث، وما تندفع به 
 حاشية عرفُت بالرواة الذين أخرج ابن ِحّبان الحديث من طريقهم في ال

 .-غير المشهورين من أهل العلم–
   إذا كان الراوي الذي ذكره في اإلسناد له تأثيٌر في الحكم على الحديث

فإني عّرفت به ونقلت أقوال أهل العلم فيه عند تخريج روايته؛ ليتضح 
من خاللها المقارنة بين حكمهم وحكم ابن ِحّبان، ما لم يكن الراوي من 

كتفي بذكر ما َيَتبيَّن به حاله من كالم أهل المشهورين بالضعف فإني أ
 العلم.

  ذكرت تحت عنوان الدراسة في كل حديث ما يتبين به موافقة العلماء
 لحكم اإلمام ابن ِحّبان أو مخالفتهم له. 

  ذكرت في نهاية كل حديث خالصة الحكم عليه من خالل حكم ابن
 ِحّبان وأحكام النقاد اآلخرين.  

 خطة البحث:
 ة البحث في المساقات التالية:رتبت خط

  المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف
 البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.

 :التمهيد: وفيه مبحثان 
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  المبحث األول: تعريف موجز باإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان
 الُبستي. وفيه أربعة مطالب:

  :اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته.المطلب األول 
 .المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتالمذته 
 .المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه 
 .المطلب الرابع: أشهر مؤلفاته 
 .))المبحث الثاني: تعريف موجز بكتاب ))َروضة الُعقالء 
 .المطلب األول: اسم الكتاب، ونسبته لإلمام ابن ِحّبان 
  ،وسبب تأليفه.المطلب الثاني: موضوعه 
 .المطلب الثالث: أشهر طبعاته 
  الدراسة النظرية والتطبيقية لكالم اإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان على

 األحاديث في كتاب ))َروضة الُعقالء((.
 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث 
 .قائمة المصادر والمراجع 
 .فهرس الموضوعات 
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 التمهيد:
لمبحث األول: تعريف موجز باإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان الُبستي. وفيه ا

 أربعة مطالب:
 .(2)المطلب األول: اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته

هو محمُد بن ِحّبان بن أحمد بن ِحّبان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن هدية بن 
، (1)التميمي  مرة بن سعيد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد اهلل بن دارم، 

 .(3)الُبْستي
، وتوفي ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال، (4)هـ(177وولد في حدود سنة )

 .(5)هـ(354سنة )
 المطلب الثاني: أبرز شيوخه وتالمذته.

لقد نشأ نشأة علمية متميز جعلته من أوسع العلماء رحلة في طلب العلم، 
 .(6)قا وغرباهـ( جاب فيها البالد شر 300ابتدأت في رأس سنة )

وأبان عنها بقوله: ))ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيٍخ من إسبيجاب إلى 
 .(2)األسكندرية((

                                 
اسة ترجم له بتوسع ودراسة مؤصلة قيمة د. عّداب محمود الحمش في )ابن حبان ودر  (2)

 آثاره العلمية تأريخ وتحليل ونقد(. 
 (. وبنو عبد اهلل بن دارم من أشرف بيوتات العرب.51/151تاريخ مدينة دمشق ) (1)
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واأللقاب  (3)
(1/326 .) 

 (. بحسب القرائن. 2/117حدده د. عّداب الحمش في ) (4)
 (. 51/153(، وتاريخ مدينة دمشق )1/115نساب للسمعاني )األ  (5)
انظر معجم للبدان التي رحل إليها في كتاب زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب  (6)

 (.  21-2/8الستة )
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 :(1)ومن أشهر شيوخه
هـ(، أخرج له في صحيحه 307أبو يعلى أحمد بن المثنى الموصلي )ت -2

 ( موضعا.2274)
هـ(، أخرج له في 303أبو العباس الحسن بن سفيان الفسوي )ت -1

 ( موضعا.930صحيحه )
هـ(، أخرج له في 303أبو خليفة الفضل بن الُحباب الجمحي )ت -3

 ( موضعا.740صحيحه )
هـ(، أخرج له في 322أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة )ت -4

 ( موضعا.323صحيحه )
 :(3)ومن أشهر تالميذه

اإلمام أبو الحسن الدارقطني، والحافظ أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن منده، 
، والحافظ أبو عبد اهلل محمد -وهو راوي الصحيح–ن أحمد الزوزني ومحمد ب

 بن عبد اهلل الحاكم.
 المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه.

قال تلميذه الحاكم: ))وأبو حاتم كبير في العلو، كان من أوعية العلم في اللغة 
ن من . وقال ابن ماكوال: ))كا(2) والفقه والحديث والوعظ، ومن عقالء الرجال((

 .(1)الحفاظ األثبات((
                                                                             

(. وحدد المحقق مكان 2/208خطبة المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع ) (2)
 اشكند.إسبيجاب في جمهورية طاجسكتان، شمال ط

( 495ذكر د. عّداب الحمش في )ابن حبان ودراسة آثاره العلمية تأريخ وتحليل ونقد( ) (1)
شيخا، وزاد د. يحيى بن عبد اهلل البكري في رسالته )زوائد رجال صحيح ابن حبان على 

 ( شيخا.26الكتب الستة( )
حبان على الكتب  ذكر د. يحيى بن عبد اهلل البكري في رسالته )زوائد رجال صحيح ابن (3)

 ( تلميذا.29الستة( )
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 :(3)المطلب الرابع: أشهر مؤلفاته
اشتهر اإلمام ابن ِحّبان بكثرة التأليف، إال أنه قد ُفقدت تلك المؤلفات ولم يبق 
منها إال النَّزر اليسير، والعزاء في ذلك هو أن ما بقي قد كثر االنتفاع به، وقد 

 :(4)اشتهر من كتبه
واألنواع من غير وجود قطع في سندها  المسند الصحيح على التقاسيم -2

 .(5)وال ثبوت جرح في ناقليها
 الثقات.  -1
 المجروحين من المحدثين. -3
 مشاهيُر علماء األمصار. -4
 َروضُة الُعقالء. -5

 المبحث الثاني: تعريف موجز بكتاب ))َروضة الُعقالء((. وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول: اسم الكتاب، ونسبته لإلمام ابن ِحّبان.

))َروضُة الُعقالء((، كذا ورد في ثالث نسخ خطية، وكذلك عزاه له بهذا االسم 
 . (2)جميع من ذكره

                                                                             
 (. 51/152تاريخ دمشق ) (2)
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واأللقاب  (1)
(1/326 .) 

( كتابا، 43(: )304-1/301ذكر الخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الراوي ) (3)
ائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة( وأوصلها د. يحيى البكري في رسالته )زو 

 ( كتابا. 90( إلى )2/23-29)
انظر: اإلمام ابن حبان ودراسة آثاره العلمية تأريخ وتحليل ونقد للدكتور عّداب محمود  (4)

 الحمش. 
طبع باسمه الذي سماه به مؤلفه وعلى طريقته التي صنفه بها بعد أن كان إنما يوجد  (5)

 . بترتيب ابن بلبان
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وفي أغلب طبعات الكتاب: ))َروضُة الُعقالِء وُنْزَهُة الُفضالِء((، وهذه الزيادة 
هـ، بمطبعة 2319في العنوان تبعوا فيها جميعا الطبعة األولى الصادرة سنة 

صر، والتي صححها محمد أمين الخانجي، ولم يوقف على كردستان العلمية بم
 .(1)أصلها الخطي الذي اعتمدته للتأكد من صحة هذه الزيادة

ووقع االسم في نسختين متأخرتين من نسخ الكتاب: ))رياضة العقالء وما 
. ولذا سماه محمد بن عوض بن عبد الغني (3)يحتاج إليه الملوك النبالء((
درة عن دار الميراث النبوي: ))روضة العقالء وما المصري، في طبعته الصا

 يحتاج إليه الملوك والنبالء((. تلفيقا بين العنوانين.
 وأما نسبته إلى ابن ِحّبان فتتلخص في النقاط التالية:

 . (4)جاء مسندا إليه من طريقين -2
 .(6)، وكذلك ياقوت الحموي(5)رواه من طريقه الحافظ ابن عساكر -1
ماء في كتبهم، كالحافظ ابن حجر، والعراقي، نسبه إليه بعض العل -3

 . (7)والسخاوي

                                                                             
(. ويزاد على ما ذكره: إتحاف المهرة بالفوائد 39انظر: مقدمة د. محمود عايش )ص (2)

(، 1/47(، و)2/204المبتكرة بأطراف العشرة في جميع المواضع التي ذكره فيها ومنها: )
 (. 29/440(، و)3/9و)
 (. 2/24مقدمة عبد العليم الدرويش ) (1)
 (. 38مقدمة د. محمود عايش )ص (3)
 ( التعريف برواة الكتاب. 37-2/30دمة عبد العليم الدرويش )مق (4)
(. وأشار أن راوي النسخة المخطوطة كان رفيقا للحافظ ابن 2/37المرجع السابق ) (5)

 عساكر. 
 (. 39(، ومقدمة د. محمود عايش )ص2/429معجم البلدان ) (6)
 (. 39انظر المواضع إليهم في مقدمة د. محمود عايش ) (7)
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 المطلب الثاني: موضوعه، وسبب تأليفه.
هو كتاب أدب مختصر بناه على مقدمة وخمسين بابا، فيما ينبغي للعاقل 

 التحّلي به، وما يجب عليه التجر د منه.
 وجعل محوره هو العقل، وجعل للعقل خمسين شعبة، ذكر كل شعبة في باب
بناء على حديث صحيح عنده، ثم تكلم على كل حديث بما ُيستفاد منه في 

 .(2)السلوك اإلنساني، والتربية االجتماعية، والتعايش اإلسالمي
 وسبب تصنيفه:

صّنف ابن ِحّبان هذا الكتاب ردا على من يّدعي أنه قد تمكن من الكمال لعقله 
 اس، والفصاحة.بأشياء أربع، وهي: النفاق، والمداهنة، وحسن اللب

قال ابن ِحّبان: )).. فَنَبَغ فيه أقواٌم يدُعون التمك ن من العقل مع نفي ُشعب 
الجهل، باستعمال ِضدِّ ما يوجُب العقل من شهوات صدورهُم، وترك ما ُيوجبه 
نفُس العقل بَهجَساِت قلوبهم، جعلوا أصول العقل الذي يعتمدون عليه عند 

َة، وُفروَعه التي يعّولون عليها، عند ورود المعضالت: النفاَق والُمداهن
النَّائباِت: ُحسَن اللِّباس والفصاحِة. وزعموا أن من َأْحكم هذه األشياَء األربَع 

 .(1)فهو العاقُل، الذي يجب االقتداُء به((
 وشرط فيه:

 االختصار وعدم سلوك التطويل.  -2

                                                                             
لم يذكر المحققون عناية الحافظ ابن حجر بالكتاب حيث ضّمن األحاديث التي تنبيه: 

 أخرجها ابن حبان فيه في: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف العشرة.
(. وقد استفاد 1/47ابن حبان ودراسة آثاره العلمية تأريخ وتحليل ونقد لعّداب الحمش) (2)

أخطاء وقعت في ترجمة ابن حبان ولم يعزو ذلك منه المحقق د. محمود عائش في تصحيح 
 إليه.  

 (. 78-79روضة العقالء تحقيق محمود عايش )ص (1)
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 عدم تكرار ما نقله في كتبه األخرى قبل هذا الكتاب. -1
 ب الثالث: أشهر طبعاته.المطل

 هـ.2319طبعة الخانجي سنة  -2
وهي أول طبعاته صدرت عن مكتبة كردستان العلمية بمصر، واعتنى 
بتصحيحها محمد أمين الخانجي، واعتمد على نسخة في مكتبة الشيخ طاهر 

 الجزائري.
ويؤخذ عليها أن فيها الكثير من األخطاء، كما أنه زاد في العنوان: ))ونزهة 

 .(2)ء((. وال توجد هذه الزيادة في بقية النسخالفضال
 م.2884-هـ2369طبعة مكتبة السنة المحمدية سنة  -1

بتحقيق ثالثة هم: محمد محي الدين عبد الحميد، ومحمد عبد الرزاق حمزة، 
 ومحمد حامد الفقي.

وليس فيها وصف للنسخة التي اعتمدوا عليها، وبدأت بترجمة ابن ِحّبان من 
 دان لياقوت الحموي، ثم النص المحقق.كتاب معجم البل

طبعة وزارة األوقاف السورية بتحقيق عبد العليم محمد الدرويش من  -3
 م.1008منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب بدمشق عام 

وهي من أحسن طبعات الكتاب؛ حيث قام بمقابلة النص على المخطوط 
جع التي نقلت عنه، ووضع والمطبوع والمصادر التي نقل منها المؤّلف، والمرا

فوارق النسخ المطبوعة، وأثبَت األصوب في المتن، كما قاَم بضبط الّنِص 
إال أنه تخريج –بالشَّكل كامال، وشرِح غريب األلفاظ واألعالم، وخّرَج األحاديث 

 .-ينقصه بعض الدقة والعناية
ن تصوير ويؤخذ عليه أّنه لم يحققه إال على نسخة واحدة واعتذر بعدم تمكنه م

 ، كما أطال حواشي الكتاب بصورة مبالغ فيها.(2)بقية النسخ
                                 

 (. 44-43مقدمة محمود عايش )ص (2)
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 طبعة أروقة للدراسات والنشر بعمان بتحقيق د. محمود عايش. -4
ر عنوان  وهي أحسن الطبعات؛ حيث اعتمد على ستِّ نسٍخ خطية، وحرَّ

( 210الكتاب، واستدرك السقط الذي وقع في النسخ المطبوعة ومقداره )
 موضعا.
عليه أنه قام بتغيير جميع عناوين األبواب بناًء على نسخٍة متأخرة، ويالحظ 

 مع مخالفتها للعناوين الواردة في الن سخ األخرى.  

                                                                             
 (. 24-2/23مقدمة المحقق ) (2)
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الدراسة النظرية والتطبيقية لكالم اإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان على 
 األحاديث في كتاب ))َروضة الُعقالء((.

خبرًا صحيحًا في الَعْقل؛  بي قال ابن ِحّبان: ))لسُت أحفُظ عن الن -2
ألن َأبان بن أبي عّياٍش،  وسلمَة بن َوْرَدان، وُعمير بن ِعمران، وعليَّ 
بن زيٍد، والحسَن بن ِديناٍر، وعّباد ابن كثيٍر، وَميسرَة بن عبد رّبه، 

وذويهم، ليسوا ممن أحتج   (2)وداود بن المَحبَِّر، ومنصور بن ُصقْيرٍ 
 .(1)ا عندهم من اأَلحاديِث في الَعقِل((بأخبارهم فأخرَِّج م

ذكر ابن ِحّبان هؤالء الرواة، وحكم عليهم بقوله: ))ليسوا ممن أحتج 
  بأخبارهم((. وهم:

: العبدي، أبو إسماعيل البصري، )ت حدود َأبان بن أبي عّياشٍ  -2
 .(3)هـ(240

قال ابن ِحّبان: ))جالس الحسن فكان يسمع كالمه ويحفظه فإذا حدث ربما 
وهو ال يعلم،  عل كالم الحسن الذي سمعه من قوله عن أنس عن النبي ج

ولعله روى عن أنس أكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكبير شيء منها 
 . (4)أصل ُيرجع إليه((

 . (5)وقال ابن حجر: ))متروك((
                                 

في طبعة وزارة األوقاف السورية: )ُسقير( بالسين، وكالهما قيل في اسم أبيه. انظر:  (2)
 (.7/166رتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب )اإلكمال في رفع اال 

 (. 98-97روضة العقالء )ص (1)
(، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة 56-2/55انظر: تهذيب التهذيب ) (3)

( )فصل في سرد أسماء الوضاعين والكذابين(. ولم أجد من 2/28الموضوعة البن عراق )
 ه حديثا في العقل.أخرج من طريق

 (. 2/86المجروحين ) (4)
 (. 97تقريب التهذيب )ص (5)



 

 
339 

 .(2)هـ(257: الليثي المدني، )تسلمَة بن َوْرَدان -1
أشياء ال تشبه حديثه، وعن غيره من  قال ابن ِحّبان: ))وكان يروي عن أنس

الثقات ما ال يشبه حديث األثبات، كأنه كان كبر وحطمه السن؛ فكان يأتي 
 .(1)بالشيء على التوهم حتى خرج عن حد االحتجاج به((

 . (3)وقال ابن حجر: ))ضعيف((
، ولكن الحمل فيه على (4)وأخرج ابن ِحّبان من طريقه حديثا في فضل العقل

وهو أبو حذافة أحمد بن إسماعيل الُجمحي، وليس على سلمة بن  أحد رواته
 وردان.

قال ابن القيسراني: ))وهذا أحد ما ُأنكر على أبي حذافة أحمد بن 
 .(5)إسماعيل((

وعلى هذا فنسبة ابن ِحّبان الحديث إليه إنما أراد بها أنه من روايته ال أنه 
 المخطئ فيه.

 .  (6): الحنفيُعمير بن ِعمران -3
. وقال (7)ل ابن عدي: ))حّدث بالبواطيل عن الثقات وخاصة ابن جريج((قا

 .(2)الذهبي: ))حّدث بالموضوعات((

                                 
 (. 1/78(، وتهذيب التهذيب )284-1/283انظر: ميزان االعتدال في نقد الرجال ) (2)
 (. 2/336المجروحين ) (1)
 (. 149تقريب التهذيب )ص (3)
 ( ترجمة أحمد بن إسماعيل الُجمحي. 2/259المجروحين ) (4)
 (. 193ة الحفاظ )صتذكر  (5)
(، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة 6/136انظر: لسان الميزان ) (6)

( )فصل في سرد أسماء الوضاعين والكذابين(. ولم أجد من 2/84الموضوعة البن عراق )
 أخرج من طريقه حديثا في العقل.

 (. 6/234الكامل في ضعفاء الرجال ) (7)
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التيمي،  -ُينسب أبوه إلى جده-: ابن ُجدعان علَي بن زيدٍ  -4
 .(1)هـ(232)ت

 .(3)قال ابن حجر: ))ضعيف((
، كما أخرج ابن (4)وأخرج ابن عدي من طريقه حديثين في فضل العقل

حديثا من طريقه، والَحْمُل فيها جميعا على من دون علي بن زيد  (5)الجوزي
 كما بّيناه. 

وعلى هذا فِنسبُة ابن ِحّبان الحديث إليه إنما أراد بها أنه من روايته ال أنه 
 المخطئ فيه.

 .(6): أبو سعيد البصريالحسَن بن ِدينار -5
 .(7)قال أحمد بن حنبل: ))ال ُيكتب حديث الحسن بن دينار((

قال ابن ِحّبان: ))يحدث بالموضوعات عن األثبات ويخالف الثقات في و 
 . (9)الروايات((

 (2)من طريقه أثرا عن قتادة، وكذا الحكيم الترمذي (8)وأخرج ابن أبي الدنيا
حديثا مرفوعا في فضل العقل، والراوي عن الحسن بن دينار فيهما هو داود بن 

 الُمَحبَّر.

                                                                             
 (. 309لمتروكين )صديوان الضعفاء وا (2)
 (. 1/78(، وتهذيب التهذيب )284-1/283انظر: ميزان االعتدال في نقد الرجال ) (1)
 (. 402تقريب التهذيب )ص (3)
 (. 7/53( و)1/47الكامل في ضعفاء الرجال ) (4)
 (. 2675( رقم )445-3/444الموضوعات من األحاديث المرفوعات ) (5)
 (. 498-2/497د الرجال )انظر: ميزان االعتدال في نق (6)
 (. 3/21الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (7)
 (. 2/336المجروحين ) (9)
 (. 33( رقم )42كتاب العقل وفضله البن أبي الدنيا )ص (8)
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 . (1)هـ(240لبصري. وليس بالرملي )ت بعد : الثقفي، اعّباد بن كثيرٍ  -6
 .(3)قال ابن حجر: ))متروك((

وأخرج الحارث بن أبي أسامة أحاديث في فضل العقل من رواية داود بن 
 . (4)المحبَّر عنه

 . (5): الفارسيَميسرَة بن عبد رّبه -7
 .(6)قال أبو حاتم الرازي: ))كان يرمى بالكذب، وكان يفتعل الحديث((

ّبان: ))كان ممن يروي الموضوعات عن األثبات ويضع المعضالت وقال ابن حِ 
عن الثقات في الحث على الخير والزجر عن الشر ال يحل كتابة حديثه إال على 

 . (7)سبيل االعتبار((
من طريقه أحاديث في فضل العقل، من رواية  (9)وأخرج الحارث بن أبي أسامة

 ابن الُمَحبَّر عنه. 

                                                                             
(. ولم أجده في النسخة المسندة 1/134المغني عن حمل األسفار في األسفار للعراقي ) (2)

 الترمذي.المطبوعة من نوادر األصول للحكيم 
(، والكشف الحثيث عمن ُرمي بوضع الحديث 268-2/266انظر: المجروحين ) (1)
 (.384-2/383(، وتهذيب التهذيب )244)ص
 (. 180تقريب التهذيب )ص (3)
، 929، 925، 923، 921، 920انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم ) (4)

915 ،930 ،936 ،937 ،939 ،940 ،942 .) 
-9/134(، ولسان الميزان )165ظر: الكشف الحثيث عمن ُرمي بوضع الحديث )صان (5)

135.) 
 (. 9/154الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (6)
 (. 1/22المجروحين ) (7)
، 913، 912، 910، 928، 929انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم ) (9)

914 ،918 ،933 ،943 ،944 ،946 ،947 .) 
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 . (2)هـ(106البصري )ت :داود بن الُمَحبَّرِ  -9
قال ابن ِحّبان: ))صاحب كتاب العقل، وكان يضع الحديث على الثقات ويروي 

 . (1) عن المجاهيل المقلوبات((
 .(3)وقال الحاكم: ))وأكثر ما أودع ذلك الكتاب من الحديث موضوٌع((

من طريقه سبعة وثالثين حديثا في فضل  (4)وأخرج الحارث بن أبي أسامة
 أربعة أحاديث. (5)بن أبي الدنياالعقل، وا

 .(6): ويقال: ُسقير، الجزري البغدادي، أبو النضرمنصور بن ُصقْيرٍ  -8
.وقال ابن حجر: (7) قال ابن ِحّبان: ))ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد((

 .(9)))ضعيف((
من طريق منصور بن  (1)، وابن ِحّبان(2)، والعقيلي(8)وأخرج ابن أبي الدنيا

وسى بن أعين، حدثني ُعبيد اهلل بن عمر العمري، عن نافع، عن ُصقير، عن م
 حديثا في فضل العقل. ابن عمر 

                                 
ر: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واأللقاب انظ (2)
(، والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 1/10(، وميزان االعتدال )7/261)
(2/221 .) 

 (. 2/182المجروحين ) (1)
(. وانظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف 2/231المدخل إلى معرفة الصحيح ) (3)
 .(62)ص
 (. 947-920( رقم )925-1/955انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) (4)
 (. 99، 97، 96، 34كتاب العقل وفضله البن أبي الدنيا رقم ) (5)
 (. 4/257انظر: تهذيب التهذيب ) (6)
 (. 40-3/38المجروحين ) (7)
 (. 547تقريب التهذيب )ص (9)
 (. 24( رقم )39)ص كتاب العقل وفضله البن أبي الدنيا (8)
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وقد أخطأ منصور بن ُصقير في إسناده فأسقط منه راويا متروكا بين ُعبيد اهلل 
 ونافع.

قال ابن معين: ))هذا حديث باطل؛ إنما رواه موسى بن أعين، عن صاحبه 
بن عبد اهلل بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن  عبيد اهلل بن عمر، عن إسحاق

، فرفع إسحاق من الوسط؛ فقيل: موسى، عن عبيد اهلل، عمر، عن النَّبّي 
 .(3)عن نافع، عن ابن عمر((

وقال ابن ِحّبان: ))تتبعته مرة ألن أجد لهذا الحديث أصال أرجع إليه، فلم أره إال 
سحاق ابن أبي من حديث إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن  عمر. وا 

فروة ليس بشيٍء في الحديث. وعبيد اهلل بن عمر سمع من إسحاق بن أبي 
فروة؛ فكأن موسى بن أعين سمعه من عبيد اهلل بن عمر في المذاكرة عن 
إسحاق بن أبي فروة فحكاه، فسمعه منصور بن ُصقير عنه فسقط عليه 

 (.إسحاق بن أبي فروة فصار عبيد اهلل بن عمر عن نافع(
 فتبين أن ذلك خطًأ من منصور بن ُصقير وليس تدليسا.
 وقال العقيلي: ))رواه منصور بن ُصقير وال يتابع عليه((.

 الدراسة:
ذكر ابن ِحّبان تسع رواة حكم عليهم بقوله: ))ليسوا ممن أحتج  بأخبارهم 

 فأخرَِّج ما عندهم من اأَلحاديِث في الَعقِل((. 
ال ُيحتج به وهم ثالثة: سلمة بن َوْرَدان، وعلي  وتبين أن منهم الضعيف الذي

بن زيد، ومنصور ابن ُصقير، وهؤالء ُيعتبر بهم إال أن أحاديثهم في العقل ال 

                                                                             
-6/29الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (2)
28 .) 
 (. 40-3/38المجروحين ) (1)
 (. 5/255كتاب العلل البن أبي حاتم ) (3)
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تصح؛ فسلمة بن وردان، وعلي بن زيد الَحمُل فيها على من دونهم، وأما 
 منصور بن ُصقير فقد أخطأ في إسناد حديثه.

 االعتبار ما بين متروك أو متهم بالكذب.   وأما بقية الرواة فقد خرجوا عن حد
را منه ألنهم  وُحكُم ابِن ِحّبان عليهم بحكم واحد مع اختالف مراتبهم، ُيعد  َتجو 
يشتركون في عدم االحتجاج بما رووا من األحاديث في العقل، ألنها كلها 

 باطلة وال تصح. 
))لسُت ُكليٍّ بقوله:  وقد حكم ابن ِحّبان على األحاديث الواردة في العقل بحكم

 خبرًا صحيحًا في الَعْقل((. أحفُظ عن النبي 
 وحكمه هذا قد وافقه العلماء عليه.

. وقال العقيلي: ))وال (2)فقال أبو الفتح األزدي: ))ال يصح في العقل حديث((
. وقال ابن قيم الجوزية: ))أحاديث العقل كلها (1)يثبت في هذا المتن شيٌء((

 .(3)كذب((
 صة:الخال

األحاديث التي رواها هؤالء الرواة في العقل باطلة، وال يصح منها شيء كما 
 حكم بذلك ابن ِحّبان.

أخباٌر كثيرٌة ُتصرُِّح بنفي  قال ابن ِحّبان: ))وقد ُروي عن النَِّبّي  -1
تزدد ُحّبًا((. إاّل أّنه ال  (4)اإِلكثاِر من الزيارة، حيث يقول: ))ُزر ِغّباً 

                                 
 (. 62المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف )ص (2)
 (. 4/266غلب على حديثه الوهم ) الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن (1)
 (. 60المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف )ص (3)
ن جاء  (4) الغب  من أوَراد اإلبل: أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود، فنقله إلى الزيارة وا 

بعد أيام. يقال: غّب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. النهاية في غريب الحديث واألثر 
 ( باب الغين مع الباء. 3/336)
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خراجها في هذا يصح منها خبٌر  من جهة الّنقِل، فَتنكَّبنا عن ذكرها وا 
 . (2) الكتاب((
 تخريج الحديث:

، عن النبي هذا الحديث ُروي عن جماعة من الصحابة 
(1): 

 . -رضي اهلل عنهما-أوال: جابر بن عبد اهلل األنصاري 
ن من طريق إبراهيم ب (4)، وأبو نعيم األصبهاني(3)أخرجه أبو الشيخ األصبهاني

شيخ -فهد بن حكيم، عن محمد بن عمر الرومي، عن الحسن بن عبد اهلل 
، عن محمد بن عبيد اهلل الفزاري العرزمي، عن أبي الزبير، -من أهل الكوفة

 به. عن جابر 
، وقال ابن (5)وهذا إسناد موضوع، فيه إبراهيم بن فهد بن حكيم، كذبه البرذعي

 . (6)كير، وهو ُمظلم األمر((عدي: ))سائر أحاديث إبراهيم بن فهد منا
ن كان متروكا إال أّن  (2)وفي اإلسناد محمد بن عبيد اهلل العرزمي، وهو وا 

 اإلسناد إليه لم ثابت.

                                 
 (. 199روضة العقالء )ص (2)
ألف فيه الحافظ أبو نعيم األصبهاني جزء طرق حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا"، كما قام  (1)

بدراسة األحاديث الواردة فيه الباحثان: د. وليد بن محمد الكندري، ود. مبارك بن سيف 
بًّا" دراسة حديثية نقدية. وقد استفدت من دراستهما الهاجري بعنوان: حديث "ُزر ِغبَّا تزدد حُ 

الذي ُيعد  أقوى  -رضي اهلل عنها–طرق االختالف في حديث عائشة  -2وزدُت عليها: 
التخريج من بعض  - .3تخريج رواية همام عن أبي هريرة -1حديٍث في الباب. 

 المصادر التي فاتتهم.
 (.27قم )( ر 24األمثال في الحديث ألبي الشيخ )ص (3)
 (.290-2/278تاريخ أصبهان ) (4)
 (.2/117(. وانظر: تاريخ أصبهان )2/334لسان الميزان ) (5)
 (.2/436الكامل في ضعفاء الرجال ) (6)
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 . ثانيا: حبيب بن مسلمة الفهري  
كلهم من طريق  (5)، وابن الجوزي(4)، والحاكم(3)، وابن عدي(1)أخرجه الطبراني

خلد الر عيني، حدثنا سليمان بن أبي أزهر بن زفر المصري، عن محمد بن م
 كريمة، عن مكحول، عن َقزعة بن يحيى، عن حبيب بن مسلمة الفهري 

 به.
قال الطبراني: ))ال ُيروى عن حبيب بن مسلمة إال بهذا اإلسناد تفرد به 

 أزهر((.
وهذا الحديث منكر، فيه سليمان بن أبي كريمة قال فيه أبو حاتم الرازي: 

، وقال العقيلي: ))يحّدث بمناكير، وال يتابع عليه، وال (6)())ضعيف الحديث(
 . (7)يتابع على كثير من حديثه((

وفيه أيضا محمد بن مخلد الرعيني، قال ابن عدي: ))منكر الحديث عن كل 
 .(8)، وقال الدارقطني: ))متروك(((9)من يروي عنه((

                                                                             
 (.484تقريب التهذيب )ص (2)
(، ومسند 186( رقم )2/297(، والمعجم الصغير )3535( رقم )4/12المعجم الكبير ) (1)

 (.3563( رقم )4/361الشاميين )
 (.4/150الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)
(. وسكت عنه الحاكم ولم يذكره 5566( رقم )7/228المستدرك على الصحيحين ) (4)

الذهبي في التلخيص. تنبيه: لم يعزه للحاكم صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية 
 نقدية.

 (.1/154العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (5)
 (.4/239الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (6)
 (1/517الضعفاء ومن ُنسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (7)
 (.7/503المرجع السابق ) (9)
 ( نقال عن غرائب مالك للدارقطني.7/486لسان الميزان ) (8)
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 .-رضي اهلل عنهما-ثالثا: عبد اهلل بن عمر 
من طريق روح بن صالح، قال: حدثنا ابن  (1)، وابن عدي(2)أخرجه الطبراني

 به. لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر 
قال الطبراني: ))لم يرو هذا الحديث عن نافع إال يزيد بن أبي حبيب، وال عن 

 يزيد إال ابن لهيعة، تفرد به روح بن صالح((.
ابن َسَيابة، وهو ضعيف وثّقه ابن  وهذا إسناد منكر تفرد به روح بن صالح

 ، وتساهال في ذلك. (4)والحاكم (3)ِحّبان
 ، وقال ابن عدي: ))ضعيف(((5) وقال ابن يونس: ))رويت عنه مناكير((

، وقال ابن ماكوال: ))ضعفوه (7)،وقال الدارقطني: ))كان ضعيفا في الحديث(((6)
 .(9)في الحديث((

يقول: قال  -عني أحمد بن نصر الحافظي–وقال الدارقطني: سمعت أبا طالب 
لي أخو ميمون، واسمه أحمد بن محمد بن زكريا أبو بكر البغدادي: ))اتفقنا 

 . (8)على أاّل ُيكتب بمصر حديث ثالثة: .. وروح بن صالح((
 وهذا يعني أنه كان مشهورا بالضعف، وقد تفرد بالحديث عن ابن لهيعة.

                                 
 (97( رقم )2/34المعجم األوسط ) (2)
 (.4/63الرجال ) الكامل في ضعفاء (1)
 (.9/144الثقات ) (3)
( قال: ))ثقة مأمون من أهل الشام((. 89سؤاالت مسعود بن علي السجزي للحاكم ) (4)

 وكل من ترجم له ذكر إنه موصلي انتقل إلى مصر.
 (. ولم أجده في المطبوع من تاريخ ابن يونس.3/492لسان الميزان ) (5)
 (.4/63الكامل في ضعفاء الرجال ) (6)
 (.3/2377المؤتلف والمختلف ) (7)
 (5/25اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ) (9)
 (.56سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل )ص (8)
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واه الطبراني في األوسط، وفيه ابن وحّسن هذا الحديث الهيثمي فقال: ))ر 
 . (2)لهيعة، وحديثه حسن((

 والحق أن الحديث منكر ألنه قد تفرد به راٍو ضعيف عن ابن لهيعة.
 .-رضي اهلل عنهما-رابعا: عبد اهلل بن َعمرو 

، (4)، وأبو الشيخ األصبهاني(3)، وابن عدي(1)أخرجه أبو بكر ابن أبي الدنيا
 ،(7)كلهم من طريق ُسويد بن سعيد الحدثاني (6)زي، وابن الجو (5)والطبراني

، من طريق إسحاق بن سّيار (8)عن أبيه، وتمام الرازي (9)وابن أبي حاتم
سحاق( عن محمد بن عمرو بن عثمان  النصيبي، كالهما )أبو حاتم، وا 

 الجعفي،

                                 
 (.9/275مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (2)
 (.204رقم )( عقب 256اإلخوان  البن أبي الدنيا )ص (1)
 (.5/265الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)
 (.29( رقم )24األمثال في الحديث ألبي الشيخ )ص (4)
 (.24756( رقم )24/233المعجم الكبير ) (5)
 (.2131( رقم )1/153العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (6)
فقلت: إن عندي قال أبو زرعة الرازي: ))لما قدمت مصر مررت به فأقمت عنده،  (7)

أحاديث البن وهب، عن ضمام ليست عندك؟ فقال: ذاكرني بها، فأخرجت الكتب، وأقبلت 
أذاكره فكلما كنت أذاكره كان يقول: حدثنا بها ضمام، وكان ُيدلس حديث حريز بن عثمان، 
وحديث نيار بن مكرم، وحديث عبد اهلل بن عمرو ))ُزر ِغبًّا(؟ فقلت: أبو محمد لم يسمع 

 (.409-1/407لثالثة األحاديث من هؤالء فغضب((. أجوبة أبي زرعة )هذه ا
فبين أن ُسويدا لم يسمع الحديث من ِضمام بل دلسه. وسيأتي التعريف بحال سويد بن 

 بعد هذا الحديث.  سعيد عند الكالم على حديث علي 
يث "ُزر (. ولم يعزه إليه صاحبا حد1271( رقم )5/541كتاب العلل البن أبي حاتم ) (9)

 ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية
 (.118( رقم )2/88فوائد تمام الرازي ) (8)
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من طريق أحمد بن عيسى  -(1)ومن طريقه ابن الجوزي– (2)والخطيب البغدادي
 المصري،

عن أبي َقبيل  (3)لهم )ُسويد، والجعفي، والمصري( عن ِضمام بن إسماعيلك
 به. ُحيّي بن هانئ المعافري، عن عبد اهلل بن عمرو 

وهذا حديث منكٌر تفّرد به ِضمام بن إسماعيل المصري، وقد اختلف العلماء 
، (5)، وقال أحمد: ))صالح الحديث(((4)فيه. فقال ابن معين: ))ليس به بأس((

، وقال األزدي: ))يتكلمون فيه وفي حديثه (6)ال ابن ِحّبان: ))كان يخطئ((وق
. ومثله ال يقبل تفرده، وقد (9)، وقال ابن حجر: ))صدوق ربما أخطأ(((7)لين((

 تفرد بالحديث.
قال ابن عدي بعد أن أخرج لضمام هذا الحديث وغيره: ))وهذه األحاديث التي 

 .(8)أمليتها لضمام ال يرويها غيره((
وقال أبو حاتم الرازي: ))ليس هذا الحديث بصحيح؛ إّنما يرويه ِضماٌم 

 . (1)(((2)ُمبتَّراً 

                                 
 (.20/409تاريخ مدينة السالم ) (2)
 (.2133( رقم )1/153العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (1)
الموضع بين ( في هذا 23زاد صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية )ص (3)

ِضمام وأبي قبيل )عن أبي إسماعيل( وهو خطأ إنما يرويه ِضمام عن أبي قبيل، وأبي 
 إسماعيل هي كنية ِضمام.

 (.81)ص -رواية أبي خالد الدقاق–من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال  (4)
 (.4/468الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (5)
 .(6/495الثقات البن حبان ) (6)
 (.7/35إكمال تهذيب الكمال ) (7)
 (.109تقريب التهذيب )ص (9)
 (.5/265الكامل في ضعفاء الرجال ) (8)
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 .خامسا: علي بن أبي طالب 
 (5)، وابن الجوزي(4)، وأبو الشيخ األصبهاني(3)أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا

كلهم من طريق ُسويد بن سعيد الحدثاني، حدثنا القاسم بن ُغصن، عن عبد 
 . من بن إسحاق الواسطي، عن النعمان بن سعد، عن علي الرح

سناد هذا الحديث ضعيف جدا رواته  كلهم ضعفاء إال  -دون الصحابي-وا 
 النعمان بن سعد.

، قال الذهبي: ))ما روى عنه غير عبد  النعمان بن سعد هو ابن َحْبَتة -2
. وقال ابن حجر: (6)الرحمن بن إسحاق أحد الضعفاء، وهو ابن أخته((

 .(7) ))مقبول((
عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، قال ابن حجر:  -1

 .(9)))ضعيف((
، وقال أبو (2)القاسم بن ُغصن، قال أحمد: ))ُيحّدُث أحاديث مناكير(( -3

 .(1)حاتم الرازي: ))ضعيف الحديث((

                                                                             
عّلق محقق كتاب العلل بقوله: ))الظاهر أّنه بمعنى مقطوع من البتر بمعنى القطع،  (2)

وفعله هنا وهو بّتر مزيد بالتضعيف، فيكون ضمام يرويه إما عن عبد اهلل بن عمرو من 
 ه، أو من قول أبي قبيل، أو غيرهما((.قول
 (. 1271( رقم )5/541كتاب العلل البن أبي حاتم ) (1)
 (.204( عقب رقم )256اإلخوان  البن أبي الدنيا )ص (3)
 (.24( رقم )21األمثال في الحديث ألبي الشيخ )ص (4)
 (.2132( رقم )1/151العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (5)
 (. 4/165االعتدال )ميزان  (6)
 (.564تقريب التهذيب )ص (7)
-1/233(. انظر: أقوال أهل العلم فيه في تهذيب التهذيب )336المرجع السابق )ص (9)

234.) 
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 .(3)ُسويد بن سعيد الحدثاني متكلم فيه من جهة حفظه -4
 أنه عمي فصار يتلقن ما ليس قال ابن حجر: ))صدوق في نفسه إال

. وذكره في المرتبة الرابعة (4)من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول((
 .(5)من المدلسين

 .سادسا: معاوية بن حيدة 
من طريق عيسى بن يونس، عن بهز بن حكيم، عن  (6)أخرجه تمام الرازي
 أبيه، عن جده به.

، وابن (7)عبد العزيز الكتانيوفيه أبو علي محمد بن هارون شيخ تمام، اتهمه 
 بالكذب.  (9)حجر

 . سابعا: أبو ذر الغفاري 

                                                                             
 (.3227( رقم )1/474) -رواية عبد اهلل–العلل ومعرفة الرجال  (2)
 (.7/226الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (1)
(. وانظر: )تعارض 234-1/233فيه في تهذيب التهذيب )انظر: أقوال أهل العلم  (3)

ألفاظ الجرح والتعديل دراسة تطبيقية على مروياته سويد بن سعيد الحدثاني جمع وتوثيق 
( حيث ذكر حديث سويد هذا وأنه ال ينبغي حمل الضعف عليه 106-105ودراسة( )ص

 وحده لوجود جماعة ضعفاء غيره.
 (.160تقريب التهذيب )ص (4)
(. وقد صرح في هذا 265تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص (5)

 الحديث.
 (.2083( رقم )1/44فوائد تمام الرازي ) (6)
 (.25/519سير أعالم النبالء ) (7)
 (.7/559لسان الميزان ) (9)
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، وتمام (4)، وأبو الشيخ األصبهاني(3)، وابن عدي(1)، والعقيلي(2)أخرجه البزار
كلهم من طريق َعوَبد بن أبي ِعمران  (7)، وابن الجوزي(6)، والبيهقي(5)الرازي

 به.  ، عن أبي ذر الَجوني، عن أبيه، عن عبد اهلل بن الصامت
سناده ضعيف جدا مداره على عوبد بن أبي عمران  الَجوني  -عبد الملك–وا 

 . (9)متروك
قال البزار عقبه: ))وهذا الكالم ال نعلمه يروى عن أبي ذر إال من هذا الوجه، 
وال نعلم رواه عن أبي عمران إال ابنه عوبد، وعوبد فلم يكن بالقوي((. وقال 

، عن أبيه عن عبد اهلل بن الصامت، عن أبي ذر بهذا ابن عدي: ))ولعوبد
 اإلسناد أحاديث وليس فيها أنكر من ))ُزر ِغبًّا((((.

 .ثامنا: أبو هريرة 
 رواه عنه ثانية: 

 إسماعيل بن َوْردان. -2
من طريق عبد الملك بن - (2)ومن طريقه ابن الجوزي – (8)أخرجه ابن عدي

خراساني، عن إسماعيل بن َوْردان، عن محمد الذََّماري، عن زهير بن محمد ال
 به. أبي هريرة 

                                 
 (.3863( رقم )392-8/390المسند ) (2)
 (.5/47غلب على حديثه الوهم )الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن  (1)
 (.7/202الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)

 (.28( رقم )25األمثال في الحديث ألبي الشيخ )ص(4) 
 (.117( رقم )2/88فوائد تمام الرازي ) (5)
 (.20/567شعب اإليمان ) (6)
 (.2132( رقم )1/151العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (7)
 (6/149في لسان الميزان )انظر: ترجمته  (9)
 (.4/295الكامل في ضعفاء الرجال ) (8)
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وهذا إسناد ضعيف جدا، من رواية أهل الشام عن زهير بن محمد الخراساني 
، والراوي عنه عبد الملك الذََّماري شامي قال ابن حجر: (1)وهي ضعيفة

 .(3)))صدوق كان يصحف((
سماعيل بن وردان راويه عن أبي هريرة   م له.لم أجد من ترج وا 

 الحسن البصري. -1
من طريق سليمان  (6)، وأبو الشيخ األصبهاني(5)، ابن عدي(4)أخرجه العقيلي

 به. بن كرّاز، عن المبارك ابن فضالة، عن الحسن، عن أبي هريرة 
إسناده منكر، فيه سليمان بن كرّاز البصري، قال العقيلي: ))الغالب على حديثه 

الحديث وقال: ))ال ُيحتمل عن مبارك  الوهم((. وحمل عليه ابن عدي في هذا
 ألن مبارك ال بأس به((. 

 وعليه فلم يثبت الحديث عن مبارك فمن فوقه.
 عبد الرحمن بن هرمز األعرج. -3
 أبو يونس سلمة بن جبير.  -4

من طريق عيسي بن صالح المؤذن بمصر، حدثنا روح  (7)أخرجهما ابن عدي
 به. نس، عن أبي هريرة بن صالح، حدثنا ابن لهيعة عن األعرج وأبي يو 

إسناده ضعيف جدا روح بن صالح تقدم بيان ضعفه، والراوي عنه هنا عيسى 
بن صالح المؤذن قال فيه ابن عدي بعد إخراجه هذين الطريقين: ))ولعل البالء 
                                                                             

 (.2137( رقم )1/154العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (2)
 (.1/777انظر: شرح علل الترمذي البن رجب ) (1)
 (.1/629(. وانظر: تهذيب التهذيب )363تقريب التهذيب ) (3)
 (.1/519حديث ومن غلب على حديثه الوهم )الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع ال (4)
 (.4/184الكامل في ضعفاء الرجال ) (5)

 (.26( رقم )24األمثال في الحديث ألبي الشيخ )ص(6) 
 (.4/63الكامل في ضعفاء الرجال ) (7)
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فيه من عيسى هذا فإنه ليس بمعروف، ولروح بن سيابة أحاديث ليست 
 بالكثيرة، .. وفي بعض حديثه نكرة((

 ء بن أبي رباح.عطا -5
، (5)، وابن ِحّبان(4)، والعقيلي(3)، والبزار(1)، وابن أبي الدنيا(2)أخرجه الطيالسي

من طرق عن  (9)، وأبو الشيخ األصبهاني(7)، وأبو هالل العسكري(6)وابن عدي
 طلحة بن عمرو الحضرمي، 

 ، من طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي،(8)والطبراني
من طريق منصور بن إسماعيل الحراني، عن ابن  (22)اني، والطبر (20)والعقيلي
 جريج،

                                 
 (.1659( رقم )4/169مسند أبي داود الطيالسي ) (2)
 (.204( رقم )265اإلخوان  البن أبي الدنيا )ص (1)
(. وعزاه صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة 8325( رقم )26/262مسند البزار ) (3)

 حديثية نقدية إلى كشف اإلستار مع كونه في المسند المطبوع.
 (.3/257الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (4)
 (.8/271الثقات البن حبان ) (5)
 (.5/273ضعفاء الرجال )الكامل في  (6)
 (.505كتاب جمهرة األمثال للعسكري )ص (7)
 (.25( رقم )23األمثال في الحديث ألبي الشيخ )ص (9)
(. وقال: ))لم يرو هذا الحديث عن األوزاعي إال 2775( رقم )1/448المعجم األوسط ) (8)

 الوليد((.
يثه الوهم الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حد (20)

نما يعرف بطلحة بن عمرو 3/257) (. وقال: ))ليس بمحفوظ من حديث ابن جريج، وا 
 وتابعه قوم مثله في الضعف((.

(. وقال: ))لم يرو هذا الحديث عن األوزاعي 5637( رقم )1/189المعجم األوسط ) (22)
 إال الوليد((.
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 من طريق عثمان بن عبد الرحمن الجمحي،   (1)، وأبو الشيخ(2)وابن عدي
 من طريق محمد بن عبد الملك األنصاري، (3)وابن عدي أيضا
من طريق يحيى بن أبي سليمان  (5)، والخطيب البغدادي(4)وابن عدي أيضا

 المدني،
 من طريق يحيى بن يزيد الرهاوي، (6)ضاوابن عدي أي

كلهم )طلحة، واألوزاعي، وابن جريج، وعثمان، واألنصاري، وابن أبي سليمان، 
 به. والرهاوي( عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة 

 .(7)وهذه األسانيد كلها غير محفوظة عن عطاء بن أبي رباح
 محمد بن سيرين. -6

يق الحكم بن سنان، عن يحيى بن عتيق، من طر  (9)أخرجه أبو الحسن الِخلعي
 به. عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة 

وهذا إسناد ضعيف جدا، فيه الحكم بن سنان الباهلي قال ابن ِحّبان: ))ممن 
 ينفرد عن الثقات بالموضوعات، ال يشتغل بروايته((.

 

                                 
 (.6/175الكامل في ضعفاء الرجال ) (2)
 (.26( رقم )24ألبي الشيخ )ص األمثال في الحديث (1)
 (.7/151الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)
 (.8/94المرجع السابق ) (4)
 (.26/263تاريخ مدينة السالم ) (5)
 (.8/95الكامل في ضعفاء الرجال ) (6)
 (.34-17انظر: حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية )ص (7)
( رقم 445ن الصحاح والغرائب المعروفة بالخلعيات )صالفوائد المنتقاة الحسان م (9)
(. وقد عزاه صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية إليه عن طريق 2250)

 المقاصد الحسنة للسخاوي.
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 همام بن منبه. -7
ن أحمد بن ، عن أبي حفص بن شاهين ع(2)أخرجه الحسن بن محمد الخالل

محمد بن جابر الرملي، عن أحمد بن محمد بن يوسف الُحذافي، قال : قال لي 
حفص بن أبي الدغيش، قلت لعبد الرزاق: هل أدركت همام بن منبه؟ قال نعم، 
أدركته شيخا كبيرا، قال قلت له: هل سمعت منه شيئا؟ قال: نعم، سمعته 

 به. يحدث عن أبي هريرة 
مد بن يوسف الحذافي، وحفص بن أبي الدغيش لم وفي إسناده أحمد بن مح

 أجد لهما ترجمة.
من طريق يحيى بن عبد اهلل بن كليب قال: حدثنا أحمد  (1)ورواها ابن النجار

بن يوسف الحذافي، حدثنا عبد الرزاق، قال: أدركت همام بن منبه شيخا قانتا 
عن عبد فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة به.  فجعلها من رواية الحذافي 

الرزاق. ثم ذكر عقبه: ))قال الحذافي: قال ابن أبي الدغيش: سمع عبد الرزاق 
 من همام وهو ابن ثمان سنين((.

 . (3)قال الذهبي: ))هذا باطل، ولعله من وضع ابن كليب هذا((
ولكن تقدم إسناد الخالل وليس من طريق ابن كليب، وراويه عن الحذافي هو 

، وجعله من رواية الحذافي عن (4)لي أحد الحفاظأحمد بن محمد بن جابر الرم
 حفص عن عبد الرزاق. 

                                 
ذكر من لم يكن عنده إال حديث واحد ومن لم يحدث عن شيخه إال بحديث واحد للخالل  (2)
م يذكر صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية (. ل35( رقم )59-57)ص

 هذه الرواية. 
(. عزى صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة 298ذيل تاريخ بغداد البن النجار )ص (1)

 حديثية نقدية هذه الرواية إلى الذهبي في ميزان االعتدال فقط.
 (.4/382ميزان االعتدال ) (3)
 (.25/462أعالم النبالء ) سير (4)
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 أبو سلمة بن عبد الرحمن. -9
من طريق عبد الرحمن بن محمد بن الجارود  (2)أخرجه أبو نعيم األصبهاني

الرقي، ثنا هالل بن العالء، ثنا معمر بن مخلد السروجي، ثنا عبدة بن 
ثي، عن أبي سلمة، عن أبي سليمان، عن محمد بن عمرو بن علقمة اللي

 به. هريرة 
وعبد الرحمن بن محمد بن الجارود الرقي ذكره أبو نعيم وقال: ))قدم 

وذكر له  (1)أصبهان((، وساق له هذا الحديث وحديث آخر، وذكره ابن عساكر
 ثالث رواة، ولم أجد فيه جرحا وال تعديال، ومثله ال يحتمل تفرده بالحديث.

عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ضعيفة، قال يحيى بن ثم إن رواية محمد بن 
معين: ))كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى 

 .(3)عن أبي سلمة، عن أبي هريرة((
 .فتبين أنه لم يصح طريق من طرق الحديث عن أبي هريرة  

 .-رضي اهلل عنها-تاسعا: عائشة 
 :(4)ه على ثالثة أوجهاختلف فيه على جعفر بن عون فروا

رضي اهلل -جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  -2
 مرفوعا. -عنها
، من -(3)ومن طريقه ابن الجوزي– (1)، والخطيب البغدادي(2)أخرجه الحاكم

، حدثنا أبو عقيل الجمال، (4)طريق أبي محمد عبد اهلل بن وهبان البغدادي

                                 
 (.1/79تاريخ أصبهان ) (2)
 (.35/366تاريخ مدينة دمشق ) (1)
 (.9/32الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (3)
لم يذكر صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية االختالف على جعفر بن  (4)

 عون.
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رضي اهلل -روة، عن أبيه، عن عائشة حدثنا جعفر بن عون، عن هشام بن ع
 به. -عنها

 .(5)وصف ابن حجر هذا الطريق بأنه أقوى طرق هذا الحديث
قال ابن الجوزي: ))أبو عقيل مجهول((. وقال ابن حجر: ))كذا قال وقد أخطأ 

 .(6)في ذلك((
يعني أن أبا عقيل غير مجهول، واسمه يحيى بن حبيب األسدي قال فيه ابن 

 .(7)معت منه مع أبي، وهو صدوق((أبي حاتم: ))س
. وقد خولف في هذه (9)ولكن بقي أنه قال فيه ابن ِحّبان: ))ربما أخطأ وأغرب((

 الرواية.
رضي اهلل –جعفر بن عون عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة  -1

 موقوفا. -عنها
حدثنا عبد اهلل، حدثنا جعفر بن عون، عن هشام  (8)أخرجه أبو بكر بن المقرئ

 موقوفا. -رضي اهلل عنها–عروة، عن أبيه عن عائشة بن 

                                                                             
(. ولم أجده في القسم المطبوع، 488-20/489فتح الباري نقال عن تاريخ نيسابور ) (2)

 ألن أكثره مفقود. 
 (.22/418تاريخ مدينة السالم ) (1)
 (.2140( رقم )1/155العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (3)
 (: وكان ثقة.1/227) -الغرباء–قال ابن يونس في تاريخه  (4)
 (. 488-20/489فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر ) (5)
 (. 4/347تهذيب التهذيب ) (6)
 (. 8/237الجرح والتعديل ) (7)
 (. 8/170الثقات البن حبان ) (9)
 (. 885( رقم )304معجم ابن المقرئ )ص (8)
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وعبد اهلل شيخ ابن المقرئ هو الحافظ أبو القاسم عبد اهلل بن أحمد بن ثابت 
. وروايته أقوى من (3)، والذهبي(1)، والخطيب البغدادي(2)البزاز، وثقه القّواس

 رواية أبي عقيل الجمال عن عون المرفوعة.
الكلبي، عن عطاء بن أبي رباح من  جعفر بن عون، عن أبي جّناب -3

 .-رضي اهلل عنها–قول عبيد بن عمير الليثي لعائشة 
، عن أبي أحمد، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا (4)أخرجه أبو بكر بن المنذر

أبو جناب الكلبي، قال حدثنا عطاء قال: دخلت أنا وعبد اهلل بن عمر، وعبيد 
ا عليها، فقالت: من هؤالء؟ بن عمير على عائشة، وهي في خدرها، فسلمن

قال: قلت: هذا عبد اهلل بن عمر، وعبيد بن عمير، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك 
من زيارتنا؟ قال: ما قال األول: زر غبا تزدد حبا. قالت: إنا لنحب زيارتك 

 وغشيانك فقال عبد اهلل بن عمر: دعونا من رطانتكم هذه((. 
. وهذا يدل على أن (5)وهاب الفراءوأبو أحمد هو الحافظ محمد بن عبد ال

 المحفوظ عن جعفر بن عون هو روايته عن أبي جناب هذه.
، (6)والحديث مشهور من رواية أبي جناب عن عطاء أخرجه ابن أبي الدنيا

 من طرٍق عن أبي جناب يحيى بن أبي حّية،  (9)، والعقيلي(7)والطحاوي

                                 
 (. 22/30تاريخ مدينة السالم ) (2)
 المرجع السابق.  (1)
 (. 14/161سير أعالم النبالء ) (3)
 (. 2162( رقم )1/531كتاب تفسير القرآن البن المنذر ) (4)
(. قال ابن حجر: ))ثقة عارف((. 16/18انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (5)

 (. 484تقريب التهذيب )ص
 (. 205( رقم )258اإلخوان  البن أبي الدنيا )ص (6)
 (. 4629( رقم )21/23مشكل اآلثار) (7)
 (.3/257ثه الوهم )الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حدي (9)
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 ن العرزمي، من طريق عبد الملك بن أبي سليما (2)وابن ِحّبان
كالهما عن عطاء بن أبي رباح، دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ...((. 

 من قول عبيد بن عمير ذكره مثال، وهو المحفوظ.
 الدراسة:

يتبين بعد ذكر هذه األحاديث وبيان علتها صحة ما قاله ابن ِحّبان: ))وقد ُروي 
اِر من الزيارة، حيث يقول: ))ُزر أخباٌر كثيرٌة ُتصرُِّح بنفي اإِلكث عن النَِّبّي 

ِغّبا تزدد ُحّبا((. إاّل أّنه ال يصح منها خبٌر من جهة الّنقِل، فَتنكَّبنا عن ذكرها 
خراجها في الكتاب((.  وا 

 وقد وافق بذلك أحكام األئمة المتقدمين.
 .(1)حديٌث صحيٌح(( قال البزار: ))ليس في ُزر ِغبًّا تزدد ُحبًّا عن النَّبّي 

 .(3)العقيلي: ))والرواية في هذا الباب فيها ليٌن((وقال 
 .(4)((وقال ابن الجوزي: ))هذه األحاديث ليس فيها ما يثبت عن رسول اهلل 

 وذهب آخرون إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه المتقدمة.
قال المنذري: ))وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى 

يع طرقه والكالم عليه، ولم أقف له على طريق غير واحد من الحفاظ بجم
 .(5)صحيح كما قال البزار، بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره((

                                 
( النوع السابع 7187( رقم )713-7/711المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع ) (2)

 واألربعون.
(. وعزاه صاحبا حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية 26/262مسند البزار ) (1)

 إلى كشف اإلستار مع كونه في المسند المطبوع.
 (.5/49لى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم )الضعفاء ومن نسب إ (3)
 (.1/155العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (4)
 (.149-3/147الترغيب والترهيب للمنذري ) (5)
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وقال السخاوي: ))وأفرد أبو ُنعيم طرقه ثم شيخنا في اإلنارة بطرق غب الزيارة، 
ن قال البزار: إنه ليس فيه حديث صحيح، فهو  وبمجموعها يتقوى الحديث، وا 

 .(2)ما قلناه((ال ينافي 
وقولهم مرجوح بما تقدم بيانه من شدة ضعف طرق الحديث وعدم أهليتها 

تبّين أنه قد  -رضي اهلل عنها–للتقوية، بل إن أقوى طرقه وهو حديثه عائشة 
شذ فيه راويه والمحفوظ أنه من قول ُعبيد بن عمير الليثي، وهو مثل من 

 أمثال العرب تمّثل به ُعبيد. 
 الخالصة:

 كما قاله ابن ِحّبان.  ديث ال يصح من جميع طرقه عن النَِّبّي الح 
قال ابن ِحّبان: ))ُشَبْيُل بن َعْزَرَة من أفاضل أهل البصرِة وقرّاِئهم،  -3

ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبِر؛ ألن َأَنَس بَن مالٍك سمع هذا الخبر 
 .(1)، فقّصر به ُشبيل ولم يحفظه((من َأِبي موسى، عن النَِّبّي 

، حّدثنا أبو داود (3)وعنى به ما أخرجه عن محمد بٍن َنصِر بِن َنوفل
، عن ُشَبْيِل بِن َعْزَرَة، عن أنس بن مالك، قال: (5)، حدثنا أبو عاصم(4)السِّْنِجي  

                                 
 (.377المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة )ص (2)
 (. 181روضة العقالء )ص (1)
معبد المروزي، قال ابن حجر: ))ثقة صاحب حديث رحال أديب((.  سليمان بن (3)
هـ(. انظر: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في الكنى واألنساب 157)ت

(، وتقريب التهذيب 69-21/67(، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )4/473واأللقاب )
 (. 154)ص
هـ(. تهذيب الكمال في 123ر: ))ثقة ثبت((، )تالضحاك بن مخلد النبيل، قال ابن حج (4)

 (. 190(، وتقريب التهذيب )ص197-23/192أسماء الرجال )
خرج له ابن حبان في صحيحه في موضعين، ولم أجد من ترجم له. انظر: زوائد رجال  (5)

 (. 4/2195ابن حبان على الكتب الستة )
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الِح مثُل العطَّاِر، ِإْن لم ُيعِطَك شيئًا قال رسول اهلل  : ))مثُل الَجِليِس الصَّ
ِإْن لم ُيحِرْق ثوَبك َأصاَبك  (2)ثُل الَجِليِس الس وِء مثُل الَقْينِ ُيصْبَك من ِعطرِه، وم

 .(1)من ُدَخاِنه((
 تخريج الحديث:
من طريق عبد اهلل بن الصباح  (4)، وابن خالد الرامهرمزي(3)أخرجه أبو داود

 العطار، 
 عن عمرو بن علي الفالس، ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم األزدي،  (5)والبزار
من طريق إسحاق بن أحمد  -(7)ومن طريقه الخطيب البغدادي- (6)ارقطنيوالد

 بن خلف البخاري، 
 من طريق أبي قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشي، (9)والحاكم

 من طريق محمد بن أبي العوام الرياحي، (20)، والخطيب البغدادي(8)والُقضاعي
لف، وأبي قالبة، وابن كلهم )ابن الصباح، والفالس، وابن عبد الكريم، وابن خ

ومن طريقه -( 2)أبي العوام( عن سعيد بن عامر الضبعي، وأبو يعلى الموصلي
 من طريق جعفر بن سليمان الضبعي،  -(1)طريقه الضياء المقدسي

                                 
 ( باب القاف مع الياء. 4/235)الحداد والصائغ. النهاية في غريب الحديث واألثر  (2)
 (. 181روضة العقالء )ص (1)
 (. 4785( رقم )5/196باب من يؤمر أن يجالس )-سنن أبي داود كتاب األدب  (3)
 (. 77( رقم )223للرامهرمزي )ص كتاب أمثال الحديث المروية عن النبي  (4)
 (. 6470( رقم )23/204مسند البزار ) (5)
 (. 2409/ 3لدارقطني )المؤتلف والمختلف ل (6)
 (. 2/287الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ) (7)
 (. 7841( رقم )8/418المستدرك على الصحيحين ) (9)
 (. 2891( رقم )1/98مسند الشهاب ) (8)

 (. 2/287الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ) (20)
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 به. كلهم )أبو عاصم النبيل، وسعيد، وجعفر( عن ُشبيل بن َعْزَرة عن أنس 
ل بن عزرة قال: ))انطلق إلى وفي رواية سعيد بن عامر عند البزار: حّدثنا ُشبي

أنس فحّدثنا((. وعند الحاكم: ))انطلقنا بقتادة نقوده إلى أنس، ونحن غلمة 
فدخلنا عليه فقال: ما أحسن هذا، ثم تكلم بكالم يرغبهم في طلب العلم قال: 

 قال(( فذكره. فحدثنا يومئذ أن رسول اهلل 
 قال الحاكم: ))صحيح اإلسناد ولم يخرجاه((.

 ّل ابن ِحّبان رواية ُشبيل هذه بأنه لم يحفظ اإلسناد وقّصر فيه.  وقد َأع
َبِعي    َخَتُن قتادة، يكنى أبا َعمٍر.  (3)وُشَبْيُل بن َعْزَرة الض 

. وقال عثمان بن أبي (4)قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ))ثقة((
في الثقات لكن . وذكره ابن ِحّبان (5)شيبة: ))كان عالما صدوقا حسن الحديث((

، واعتمد الذهبي في (7). وذكره كذلك ابن خلفون في ثقاته(6)قال: ))رّبما أخطأ((
 .(8)توثيق ابن معين له. وأما ابن حجر فقال: ))صدوق يهم(( (9)الكاشف

والراجح في حاله أنه ثقة حيث لم يضعفه غير ابن ِحّبان، وقد تبعه ابن حجر 
 في ذلك.

                                                                             
 (. 4185( رقم )7/174مسند أبي يعلى ) (2)
 (.  1125( رقم )6/288تارة مما ليس في الصحيحين )األحاديث المخ (1)
(، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 2409/ 3المؤتلف والمختلف للدارقطني ) (3)
(21/373 .) 

 (. 4/391الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (4)
 (. 224تاريخ أسماء الثقات البن شاهين )ص (5)
 (. 4/368الثقات البن حبان ) (6)
 (. 6/121تهذيب الكمال ) إكمال (7)
 (. 2/490الكاشف بمعرفة من له رواية في الكتب الستة ) (9)
 (. 164تقريب التهذيب )ص (8)
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لى هذا الحديث حيث جزم بخطأ ُشبيل فيه في قوله وكأّن ابن ِحّبان ُيشير إ
 المتقدم: ))ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبِر؛ .. فقّصر به ُشبيل ولم يحفظه((.

إال أّن ُشبيال لم يخطئ في هذا الحديث فقد توبع عليه، كما أنه لم يرد الحديث 
 .بهذا اللفظ من مسند أبي موسى األشعري 

 .يزيد العطار فرواه عن قتادة، عن أنس، عن النَِّبّي فقد تابع ُشبيال أبان بن 
عن ابن أبي سويد القرشي،  (1)، ومحمد بن خالد الرامهرمزي(2)أخرجه أبو داود

كالهما عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا أبان، عن قتادة، عن أنس، عن 
طيب،  بلفظ: ))مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها النَِّبّي 

وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب، وال 
ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب، وطعمها 
مر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر، وال ريح لها، 

إن لم يصبك منه شيء أصابك ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، 
من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده 

 أصابك من دخانه((.
وأبان قد جمع فيه بين حديثين، حديث: ))مثل المؤمن..((. وحديث: ))مثل 

 الجليس ..((.
وحديث: ))مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن..((. يرويه أصحاب قتادة عن قتادة، 

، عن النَِّبّي أنس، عن أبي موسى األشعري  عن
(3). 

قال العقيلي: ))رواه أبان جاء بألفاظ الخبرين جميعا، وخالفه شعبة، وهمام 
ومعمر، وسعيد، وأبو عوانة كلهم رووا عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى، 

                                 
 (. 4786( رقم )5/195باب من يؤمر أن يجالس )-سنن أبي داود كتاب األدب  (2)
 (. 77( رقم )223للرامهرمزي )ص كتاب أمثال الحديث المروية عن النبي  (1)
تحاف المهرة )6/407تحفة األشراف بمعرفة األطراف ) انظر: (3)  (. 20/20(، وا 
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. فجاؤوا بالحديث األول ولم يذكر أحد منهم ))مثل الجليس عن النَِّبّي 
لح. . .((. ولم يتابع أبان عليه منهم أحد، ورواه شبيل بن عزرة عن الصا

 .(2)أنس، عن النبي عليه السالم. فتابع أبان ولم يقل: عن أبي موسى((
وقد تعّقب الحافُظ ابُن حجر اإلماَم ابَن ِحّبان في تخطئته لُشبيل بن َعْزرَة 

 .وزعمه إن الحديث من مسند أبي موسى األشعري 
جر: ))لم يصب ابن ِحّبان في زعمه بأن ُشبيال أسقط أبا موسى من قال ابن ح

هذا السند، فقد تابعه عليه أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أنس، ولم أره في 
نما روي عن  شيء من األصول من رواية أنس عن أبي موسى بهذا اللفظ، وا 

 .(1)أنس بلفظ غير هذا((
بسبب رواية أبان بن يزيد عن قتادة وُيمكن أن يكون قد نشأ الوهم البن ِحّبان 

وحديث أبي موسى حيث دخل عليه  التي جمع فيها بين متني حديث أنس 
حديث في حديث، والصواب أن حديث ))مثل المؤمن(( هو الذي من مسند أبي 

 .، وأما حديث ))مثل الجليس(( فمن مسند أنس موسى 
 الدراسة:

، في رواية الحديث من مسند أنس  جزم ابن ِحّبان بتخطئة ُشبيل بن َعْزَرة
من  وأنه قصر في إسناده، وأن الصواب أنه من مسند أبي موسى األشعري 

 عنه. رواية أنس 
وقد تبين أن ُشبيال ثقة، وأن قول ابن ِحّبان فيه: ))ربما أخطأ((، إشارة منه 
 لهذا الحديث الذي تبين أنه لم يخطئ فيه، كما أن قول الحافظ ابن حجر فيه:
))صدوق يهم((. قد تبع فيه ابن ِحّبان، والراجح إنه ثقة وثقه يحيى بن معين 

 وعثمان بن أبي شيبة، والذهبي.

                                 
 (. 2/434الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (2)
 (. 1/47إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ) (1)



 

 
9999 

، كما أن وأما الحديث الذي رواه فقد توبع على روايته من مسند أنس 
الحافظ ابن حجر قد تعقب ابن ِحّبان بأن حديث ))مثل الجليس..(( لم يرد في 

 .وسى األشعري شيء من الكتب عن أبي م
 الخالصة:

ُشبيل بن َعْزَرة الضبعي ثقة ولم يخطئ في إسناد الحديث حيث رواه من مسند 
هو حديث  ، والحديث الذي يرويه أنس عن أبي موسى األشعري أنس 

 آخر، وقد أخطأ ابن ِحّبان في تخطئة ُشبيٍل فيه. 
 (2)ن األعمش َسمعقال ابن ِحّبان: ))قد مكثُت ُبرهًة من الدَّهر ُمتوّهما أ -4

فدلَّسه، حتى رأيت علي بن  (1)هذا الخبر من ليث بن أبي ُسليم
، عن األعمش، قال: حدثني  المديني حّدث بهذا الخبر، عن الط َفاِوي 
مجاهد؛ فعلمت حينئٍذ أّن الخبر صحيٌح ال شّك فيه، وال اْمِتراَء في 

ِته((  .(3)صحَّ

                                 
)لم يسمع(. وذكرها الحافظ  في طبعة وزارة األوقاف السورية، والنسخ المطبوعة األخرى: (2)

( بلفظ: )يسمع هذا الحديث(. وزاد محققه كلمة )لم( 9/643ابن حجر في إتحاف المهرة )
 قبل يسمع، وذكر أنها زيادة من روضة العقالء، والمثبت أصح. 

(، وليث بن أبي 495-3/494ضعيف ولم يوثقه غير العجلي. انظر: تهذيب التهذيب ) (1)
كتب الستة دراسة نقدية، إعداد د. محمد عودة الحوري، ود. محمد سليم ومروياته في ال

 (. 86-85طوالبة )ص
 5/131(، وابن ماجه )1333( رقم )4/245وأخرج الحديث من طريقه الترمذي )

(، وابن أبي شيبة في المصنف 4764( رقم )9/393(، وأحمد في المسند )4223رقم
( من ُطرٍق عنه، 2( رقم )15األمل )س (، وابن أبي الدنيا في قصر34304( رقم )7/45)

 مرفوعا. عن مجاهد، عن ابن عمر 
 (. 345روضة العقالء )ص (3)
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، حّدثنا (2)ُن بن سفيان الشَّيبانيّ وعنى بالخبر ما أخرجه قبله هذا عن الحس
، عن (3)، حّدثنا محمُد بن عبد  الرحمن الط َفاِوي  (1)محمد بن أبي بكر الُمقدَّمي  

بمنَكبي، فقال:  اأَلعمِش، عن مجاهٍد، عن ابن عمر قال: أخذ رسول اهلل 
 .(4)))ُكن في الد نيا كَأّنَك َغريٌب، أو عابُر سبيٍل((

 تخريج الحديث:
من  (7)، وأبو نعيم األصبهاني(6)، والبيهقي(5)رجه أبو بكر بن أبي عاصمأخ

 طريق محمد بن أبي بكر المقدمي،
، كالهما -مطيَّن–عن محمد بن عبد الحضرمي  (8)، والعقيلي(9)وابن أبي الدنيا

 عمرو بن محمد الناقد، 
 ثالثتهم عن محمد بن عبد من طريق الحسن بن قزعة، (2)وابن ِحّبان أيضا

به. وفي رواية  الرحمن الط فاوّي، عن األعمش، عن مجاهد عن ابن عمر 
                                 

هـ(. انظر: 303( موضعا، )ت930حافظ مشهور، أكثر عنه ابن حبان وأخرج له في ) (2)
(، وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي 24/257سير أعالم النبالء )

 (. 1/362ال صحيح ابن حبان على الكتب الستة )(، وزوائد رج100)ص
(، وتقريب 537-14/535هـ(. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )134ثقة ) (1)

 (. 470التهذيب )ص
وثّقه تلميذه ابن المديني، واحتج به البخاري، وقال ابن حجر: ))صدوق يهم((. انظر:  (3)

(، وتقريب التهذيب 442فتح الباري )ص(، وهدي الساري مقدمة 3/632تهذيب التهذيب )
 (. 483)ص
 ( ذكر الحث على لزوم القناعة. 1/594روضة العقالء ) (4)
 (. 295( رقم )81الزهد البن أبي عاصم )ص (5)
 (. 316اآلداب للبيهقي )ص (6)
 (. 3/302حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (7)
 (. 1( رقم )16قصر األمل البن أبي الدنيا )ص (9)
 (. 4/155الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (8)
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ابن قزعة: حّدثنا األعمش. وليس في رواية هؤالء تصريح األعمش بالسماع 
 .(1)من مجاهد، وقد اختلف العلماء في سماعه منه

قال أبو حاتم الرازي: ))األعمش قليُل السماع من مجاهد، وعامة ما َيروي عن 
. وقال وكيع بن الجراح: ))لم يسمع األعمش من مجاهد إال (3)َدلٌَّس((مجاهد مُ 

 .(4)أربعة أحاديث((
وقال ابن معين: ))ِإّنما سمع األعمش من مجاهد أربعة أحاديث أو 

 .(5)خمسة((
وقال يعقوب بن شيبة: ))ليس يصح لألعمش عن مجاهد إال أحاديث يسيرة. 

ن مجاهد؟ قال: ال يثبت منها إال ما قلت لعلي بن المديني: كم سمع األعمش م
نما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى  قال سمعت هي نحو من عشرة، وا 

 .(6)القتات((
فزاد علي بن المديني وأثبت له سماع نحو عشرة أحاديث، وقد زاد البخاري 

 عليه في ذلك أيضا.
عة قال الترمذي: قلت لمحمد: يقولون: لم يسمع األعمش من مجاهد إال أرب

أحاديث؟ قال: ))ريٌح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوا من ثالثين 
 .(7)أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد((

                                                                             
( النوع السادس 4590( رقم )376-5/375المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع ) (2)

 والست ون: ذكر اإلخبار عن الوصف الذي يجب أن يكون في هذه الدنيا الفانية الزائلة. 
 (. 165في أحكام المراسيل للعالئي )صانظر: جامع التحصيل  (1)
 (. 1228( رقم )5/472كتاب العلل البن أبي حاتم ) (3)
 (. 114تقدمة المعرفة للجرح والتعديل، البن أبي حاتم )ص (4)
 (. 1228( رقم )5/472) -رواية الدوري–التاريخ ليحيى بن معين  (5)
 (.6/81إكمال تهذيب الكمال ) (6)
 (. 399ر )صعلل الترمذي الكبي (7)
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 والمثبُت مقّدم على النافي.
وقد تقدم أن ابن المديني حين سئل عن سماع األعمش من مجاهد قال: ))ال 

 ذا يدل على عنايته بها.يثبت منها إال ما قال سمعت هي نحو من عشرة((. وه
 وهذا الحديث مما سمعه األعمش من مجاهد.

ويدل على ذلك ما ذكره ابن ِحّبان من أنه تبّين له أنه صحيح واستدل على ذلك 
برواية علي بن المديني عن الط فاوّي التي وقع فيها تصريح األعمش بتحديث 

 مجاهد.
 ، (2)وهذه الرواية أخرجها البخاري

ن أبي الحارث العباس بن السندي األنطاكي، ومحمد بن أيوب بن ع (1)والعقيلي
 الضريس، 
 في من طريق محمد بن محمد بن سليمان الباغندي،  (3)والبيهقي

كلهم عن علي بن المديني، حّدثنا محمد بن عبد الرحمن الط فاوّي عن 
 به. األعمش قال: حّدثنا مجاهد، عن ابن عمر 

رواية ابن المديني هذه التي فيها تصريح وأنكر عمرو بن محمد الناقد 
 األعمش بالتحديث. 

عن محمد بن عبد اهلل الحضرمي قال: قال لنا عمرو بن  (4)فروى العقيلي
محمد، وذكر علي بن المديني: ))زعم المخذول في هذا الحديث أنه حدثنا 

نما يرويه األعمش أخذه من ليث ابن أبي سليم((.  مجاهد، وا 

                                 
( 9/98كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) باب قول النَّبّي -كتاب الرقائق  (2)

 (. 6426رقم )
 (. 4/155الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (1)
 (. 8764( رقم )21/474(، وشعب اإليمان )3/526السنن الكبرى ) (3)
 (. 4/155نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) الضعفاء ومن (4)
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ناقد من رواة هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن وعمرو بن محمد ال
 الط فاوّي.

وُيمكن أن يجاب عليه بأن علي بن المديني من الحفاظ، وفي رواية قرينة تدل 
 على مزيد تثبته وهي زيادته التصريح عن شيخه الط فاوّي.

وقد وثّق ابن المديني شيخه محمد بن عبد الرحمن الط فاوّي عند روايته عنه 
 مما يدل على أنه ارتضى روايته هذه. (2)ا الحديثلهذ

ولعل هذا ما جعل ابن ِحّبان ُيغير رأيه في الحكم على الحديث ويرى في رواية 
علي بن المديني قدرا كافيا وملمحا معتبرا في اإليماء إلى سالمته من علة 

 التدليس. 
دون ذكر وقد تابع الط فاوّي في روايته عن األعمش مالَك بن ُسعير لكن 

 التصريح بالتحديث.
عن أحمد بن  -(3)ومن طريقه القضاعي– (1)أخرجه أبو سعيد بن األعرابي

 عبيد بن إسماعيل النخعي، عن مؤمل بن إهاب الكوفي، 
من طريق أحمد بن محمد بن أبي بزّة  (4)وأبو بكر محمد بن الحسين اآلجري

 المكي،
 به. د، عن ابن عمر كالهما عن مالك بن ُسعير، عن األعمش، عن مجاه

 والحديث صحيح.
قال الحافظ ابن حجر: ))فهذا الحديث قد تفرد به الط فاوّي، وهو من غرائب 

 .(2)الصحيح، وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب((

                                 
 المرجع السابق.  (2)
 (. 878( رقم )1/505المعجم البن األعرابي ) (1)
 (. 644( رقم )2/373مسند الشهاب ) (3)
 (. 10( رقم )32الغرباء لآلجري )ص (4)
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 الدراسة:
الحديث رواه جماعة عن محمد بن عبد الرحمن الط فاوّي، عن األعمش عن 

ولم يصرح األعمش بالسماع منه إال في رواية علي بن المديني عن مجاهد 
الط فاوّي، وعلي بن المديني هو أوثق من روى هذا الحديث عن الط فاوّي، 

 وألجل ذلك احتج بها البخاري في صحيحه.
وأفاد قول ابن ِحّبان: ))قد مكثُت ُبرهًة من الدَّهر ُمتوّهما أن األعمش ...((. 

 ية علي بن المديني في انتفاء التدليس عن الحديث.أنه اكتفى بروا
فقد أخرجه في صحيحه كما تقدم من رواية الحسن بن ّقزعة، عن الط فاوّي، 
وليس فيها التصريح بالتحديث، وقال عقبها: قال الحسن بن َقزعة: ما سألني 

 يحيى بن معين إال هذا الحديث.
بن المديني المصرحة  فكأن ابن ِحّبان لم يكن قد وقف على رواية علي

 بالتحديث، وهذا معنى قوله: ))مكثت برهة من الدهر ...((.  
وهذه الفائدة التي ذكرها في هذا الموضع تؤيد صحة إخراجه الحديث في 

 صحيحه.
 الخالصة:

رواية علي بن المديني التي صرح فيها األعمش بتحديث مجاهد له صحيحة 
ان بها في انتفاء التدليس في هذا أخرجها البخاري، ولذلك اكتفى ابن ِحبّ 

 الحديث.
دّلس هذا الخبَر؛  (1)قال ابن ِحّبان: ))أنا خائٌف أن يكوَن ابَن ُجريج -5

 .(2)((غريبٌ  (3)فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن، فهو خبرٌ 

                                                                             
 (. 442هدي الساري مقدمة فتح الباري )ص (2)
 ( زيادة: رحمة اهلل ورضوانه عليه. 1/689زارة األوقاف السورية )زاد في طبعة و  (1)
 أشار المحقق د. محمود عايش، أّنه في بعض الن سخ: ))حديث حسن غريب((.  (3)
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، عن علي بن (1)ويعني به ما أخرجه عن علي بن الحسين بن عبد الجّبار
وكيع، عن الّثوري، عن ابن ُجريٍج، عن العّباس بن عبد ، حّدثنا (3)حرب الطائي

] : ))من ، عن ُجوَداَن قاَل: قاَل َرُسوُل اهلل (4)الرحمن بن ِمْيناء ]األشجعيَّ
 .(6)(((5)اعتذر إلى أخيه فلم يقبل منه، كان عليه مثُل َخطيَئِة صاِحب َمْكسٍ 

 تخريج الحديث:
  عن علي بن حرب الطائي، (7)أخرجه الخرائطي

 عن علي بن محمد الطنافسي،  (9)وابن ماجه
كالهما عن محمد بن إسماعيل  (8)وابن ماجه أيضا، وأبو القاسم البغوي

 األحمسي، 

                                                                             
 (. 407روضة العقالء )ص (2)
الَبَلدي ، قال ابن يونس: قدم علينا مصر، وكتبنا عنه، حّدث عن علّى بن حرب  (1)

(، واألنساب 1/252) -القسم الثاني الغرباء–ابن يونس الموصلي. انظر: تاريخ 
(. وتصحف اسم والده في المطبوع إلى الحسن. وقد توبع على روايته عن علي 1/306)

 بن حرب تابعه الخرائطي كما سيأتي.
هـ(. انظر: تهذيب 165أبو الحسن الموصلي، قال ابن حجر: )صدوق فاضل(، )ت (3)

 (. 388(، وتقريب التهذيب )ص364-10/362الكمال في أسماء الرجال )
( عن المخطوط، ولم يشر د. محمود عايش 1/689من طبعة وزارة األوقاف السورية ) (4)

 إلى ذلك. 
( 4/348الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العّشار. النهاية في غريب الحديث واألثر ) (5)

 باب الميم مع الكاف. 
 (. 407روضة العقالء )ص (6)
( رقم  322(، وفي: مساوئ األخالق )ص502( رقم )2/152ل القلوب )( اعتال 7)
(648.) 
 (.3729( رقم )4/665باب المعاذير )–( سنن ابن ماجه أبواب األدب 9)
 (.339( رقم )2/506( معجم الصحابة للبغوي )8)



 

 
9999 

 عن سهل بن صالح األنطاكي،  (2)وأبو داود
 عن محمد بن فضيل البزاز،  (1)وأبو بكر بن أبي عاصم

 من طريق حاجب بن سليمان المنبجي،  (3)وابن قانع
من طريق أبي كريب محمد بن العالء  (5)وأبو نعيم األصبهاني (4)نيوالطبرا

 الهمداني، 
 من طريق مليح بن وكيع بن الجراح،  (6)والطبراني

كلهم )ابن حرب، والطنافسي، واألحمسي، وسهل، وابن فضيل، والمنبجي، وأبو 
كريب، ومليح( عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن 

به، إال أن سهل  س بن عبدالرحمن بن ميناء، عن ُجودان عن النَّبّي العبا
، وخالف (7)بن صالح قال: ابن جودان، وهو مرجوح ألن سهال متكلم فيه

 الجماعة في ذلك.
 وُأعّل الحديث بثالث علل:

 األولى: التدليس. 
 رحمة اهلل-أعله بذلك ابن ِحّبان في قوله: ))أنا خائٌف أن يكوَن ابَن جريج 

 . ((دّلس هذا الخبر -ورضوانه عليه

                                 
 (.512( رقم )350( المراسيل، باب في المالحم )ص2)
 (1708( رقم )275/ 5( اآلحاد والمثاني )1)
 (.256/ 2( معجم الصحابة البن قانع )3)
 (.1256( رقم: )176-175/  1( المعجم الكبير )4)
 (.2700( رقم )633-631/ 1( معرفة الصحابة البن قانع )5)
(. في هذا الموضع في المطبوع: 1256( رقم: )176-175/  1( المعجم الكبير )6)

 م عن ميناء(. والصواب: )ابن ميناء(.)العباس بن عبد العظي
 (. 9/181( قال ابن حبان: )ربما أخطأ(. انظر كتاب الثقات )7)
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، ال ُيدلس إال فيما سمعه (2)وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، كثير بالتدليس
 .(1)من مجروح كما قاله الدارقطني

 الثانية: اإلرسال.
أعله بذلك أبو داود، وابن أبي حاتم حيث ذكراه في المراسيل، وكذلك 

 البوصيري.
. ويعني بذلك ترجيح (3)اده ثقات؛ إال أنه مرسل((قال البوصيري: ))ورجال إسن

ن ُذكر في أكثر كتب الصحابة  .(4)القول بعدم صحبة ُجودان راوي الحديث، وا 
. وتبعه (5)قال أبو حاتم: ))جودان هذا ليست له صحبة، وهو مجهول((

 العراقي.
وقال أحمد بن هارون الَبْرِديجي: ))ُجودان، ويقال: ال صحبة له روى عنه 

 .(6)عباس بن عبدالرحمن((ال
وقال العراقي: ))رواه ابن ماجه، وأبو داود في المراسيل من حديث ُجودان، 

 .(7)واختلف في صحبته، وجّهله أبو حاتم، وباقي رجاله ثقات((
 العلة الثالثة:

 .(9)جهالة العباس بن عبد الرحمن بن مينا األشجعي، أعله بذلك األلباني

                                 
 ( المرتبة الثالثة.42( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص2)
 (.165( رقم )274( سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني )ص1)
 (.4/224ه )(  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج3)
 (.302-4/187( انظر: الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في اكتب الستة )4)
 (.14( كتاب المراسيل البن أبي حاتم )ص 5)
 (.42( طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث )ص6)
 (.2933( رقم )2/490( المغني عن حمل األسفار في األسفار للعراقي )7)
 (.2807( رقم )4/378( سلسلة األحاديث الضعيفة )9)
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، (2)ى عنه جماعة، وذكره ابن ِحّبان في الثقاتوالعباس بن عبد الرحمن رو 
ال  (3)، وقال ابن حجر: ))مقبول(((1)وقال الذهبي: ))صالح(( يعني إذا توبع وا 

 فلين الحديث.
ووثق العراقي رجال إسناد الحديث عدا ُجودان في قوله المتقدم: ))وباقي رجاله 

 ثقات((.
ّمن يتفرد ابن ِحّبان وقد سأل الحافظ ابُن حجر شيخه الحافظ العراقّي ع

بتوثيقه، فقال: ))ما يقول سيدّي في أبي حاتم ابن ِحّبان إذا انفرد بتوثيق رجل 
ال ُيعرف حاله إاّل من جهة توثيقه له، هل ينهض توثيقه بالّرجل إلى درجة من 
ُيحتج به؟ فأجابه الحافظ العراقّي بقوله: ))إّن الذين انفرد ابُن ِحّبان بتوثيقهم ال 

إّما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إاّل راو واحد، أو روى عنه اثنان يخلو: 
ثقتان وأكثر، بحيث ارتفعت جهالة عينه. فإن كان روى عنه اثنان فأكثر، 

 .(4)ووثّقه ابُن ِحّبان، ولم نجد لغيره فيه جرحًا فهو ممن ُيحتّج به((
أن مراده العباس وبه يعرف سبب توثيق العراقي لرجال اإلسناد غير ُجودان، و 

بن عبد الرحمن ابن ميناء فقد روى عنه جماعة ولم يرد فيه غير توثيق ابن 
 ِحّبان. 

 
 
 

                                 
 (.2/328(. وانظر: تهذيب التهذيب )5/158( كتاب الثقات )2)
 (.2/535( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة )1)
 (.183( تقريب التهذيب )ص3)
( 236ص( أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقالني )4)

 (.242و)ص



 

 
9999 

 الدراسة:
العلة األولى وهي تدليس ابن جريج هي أقوى ما ُأعّل به الحديث حيث إن 
إسناد الحديث لم يثبت عن العباس بن عبد الرحمن بن ميناء، وال عن ُجودان 

 بسبب ذلك.
هذه العلة استغربه ابن ِحّبان، ووجه الغرابة معلق بما لو كان ابن  ولألجل

جريج قد سمعه، وال يقصد بذكر الغرابة إعالل الحديث، ألنه ذكر عّلته وهي 
 تدليس ابن جريج.

 ومراده الغرابة المطلقة حيث ليس ال بن جريج متابع.
غريٌب((.  وفي قوله: ))فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن، فهو خبرٌ 

 إشارة إلى أنه لم يسمعه منه.
وأما إعالل الحديث باإلرسال ففيه نظر؛ من حيث إّنه ال يعرف ُجودان بالّرواية 
عن الّصحابة أو من دونهم، ومن حيث إّن الرّاوي عنه كذلك معدود في 

 التّابعين أيضًا، كما أن اإلسناد إليه لم يثبت.
ثه في كتاب المراسيل ما ذكره الحافظ ابن ولعّل وجه إدخال اإلمام أبي داود حدي

حجر، حيث قال: ))وذكره غالب من صنف في أسماء الصحابة فيهم ولم يحكوا 
خالفا في صحبته، لكن لّما وقع عند أبي داود حديثه، وفيه: ))ابن جودان(( 

 . (2)ذكره في المراسيل((
 . (1)يعني: ظّنًا منه أّنه ابُن صاحب الترجمة

اية أبي داود أخطأ فيها شيخه سهل بن صالح في قوله: ))ابن وقد تقدم أن رو 
 ُجودان((.

 

                                 
 (.2/310( تهذيب التهذيب )2)
 (.4/305( الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة )1)
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 الخالصة:
الحديث ضعيف أعله ابن ِحّبان بتدليس ابن جريج، وابن جريج يدلس عن 
عالله باإلرسال أو  المجروحين، ولم يصرح في شيء من الروايات بسماعه، وا 

  جهالة ابن ميناء ليس بقوي حيث لم يثبت اإلسناد إليهم.
حسٌن، وطريٌق غريٌب؛ إن كان عروة  (2)قال ابن ِحّبان: ))هذا إسنادٌ  -6

؛ (1)هذا هو: ابن الز بير بن العوام. وسعيُد بن َساَلٍم ما َأرى حفظ حديثه
 .(3)فلذلك َتَنكَّبُت عن ِذكره((

، حدَّثنا محمد (4)ويعني به ما أخرجه عن محمد بن سليمان بن فارس الّدالَّل
، حّدثنا (6)، حدثنا الهيثم بن أيوب العطار الس لمي  (5)عيد العبدي  بن إبراهيم بن س

، عن محمد بن (7)سهل بن عبد الرحمن، عن محمد بن ُمطرِّف أبي غسان

                                 
( زيادة: ))صحيٌح((. وذكر أنها من 1/721في طبعة وزارة األوقاف السورية ) (2)

ع ما المخطوط. ولم يشر إلى ذلك د. محمود عايش في طبعته، والمثبت أصح ألنه يتوافق م
سناد حسن((.25/371في إتحاف المهرة )  (: ))وهذا طريق غريب، وا 

 وسيأتي.  يعني حديث سعيد بن سالم عن ثور من مسند معاذ بن جبل  (1)
 (. 427روضة العقالء )ص (3)
النيسابوري، راوية كتاب التاريخ الكبير عن البخاري، وأخرج له ابن حبان في صحيحه  (4)

(، وزوائد 3/959(. انظر: اإلرشاد إلى معرفة علماء الحديث )هـ321( مواضع، )ت5في )
 (. 4/2283رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة )

هـ(. انظر: تهذيب 180أبو عبد اهلل الُبوَشْنِجي، قال ابن حجر: ))ثقة حافظ((. )ت (5)
 (. 465(، وتقريب التهذيب )ص324-14/320الكمال في أسماء الرجال )

هـ(. انظر: تهذيب الكمال في 139الطالقاني، قال ابن حجر: ))ثقة((. )ت أبو عمران (6)
 (. 577(، وتقريب التهذيب )ص365-30/364أسماء الرجال )

الليثي المدني، قال ابن حجر: ))ثقة((. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (7)
 (. 507(، وتقريب التهذيب )ص16/472-473)
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: ))استعينوا على المنكدر، عن عروة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 
 .(2) الحوائج بالكتمان؛ فإنَّ لكلِّ نعمٍة حاسدا((

 يث: تخريج الحد
عن أبي بكر أحمد بن  -(3)ومن طريقه ابن العديم- (1)أخرجه حمزة السهمي

إبراهيم اإلسماعيلي، حدثنا أبو بكر بن عمير حدثنا َسيَّار بن نصر بن َسيَّار 
 البغدادي البزاز،

كالهما )محمد بن إبراهيم العبدي البوشنجي، وَسيَّار( عن الهيثم بن أيوب 
عن محمد بن ُمطرِّف أبي بن عبد الرحمن، السلمي الطالقاني، عن سهل 

به. وفي رواية  غسان، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن أبي هريرة 
 َسيَّار بن نصر: )عن عروة بن الزبير(.

إسناٌد حسٌن، وطريٌق غريٌب؛ إن وحكم ابن ِحّبان على هذا االسناد بقوله: ))
 كان عروة هذا هو: ابن الز بير بن العوام((.

ط للحكم بالُحسن إذا كان عروة هو ابن الزبير، وقد جاء منسوبا في رواية فشر 
سّيار بن نصر، عن الهيثم بن أيوب، ولم يأت منسوبا في رواية البوشنجي 

 الحافظ عند ابن ِحّبان. 
وسّيار بن نصر بن َسيَّار البغدادي يكنى بأبي الحكم، روى عنه جماعة، وترجم 

اكوال، وابن عساكر، والذهبي، ولم يذكروا فيه له الخطيب البغدادي، وابن م
 .(2)جرحا وال تعديال

                                 
 (. 427روضة العقالء )ص (2)
 (. ترجمة سهل بن عبد الرحمن الجرجاني. 325( رقم )113تاريخ جرجان )ص (1)
(. ترجمة أبي بكر بن عمير. وسقط عنده ذكر 20/4347بغية الطلب في تاريخ حلب ) (3)

الهيثم بن أيوب بين ابن سيار ومطرف، وهو في تاريخ جرجان، ونقله على الصواب كذلك 
 (. 1/362الواقعة في تفسير الكشاف ) الزيلعي في تخريج األحاديث واآلثار
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ومثله ال ُيحتمل تفرده بنسبة عروة المذكور خاصة أّن الحافظ محمد بن إبراهيم 
العبدي البوشنجي لم يذكرها وقد شاركه في الرواية عن الهيثم بن أيوب 

 الطالقاني.
 واإلسناد منكٌر؛ لتفرد سهل بن عبد الرحمن به.

وقد ترجم له السهمي وذكر أنه جرجاني، وساق له حديثين من طريق الهيثم 
بن أيوب الطالقاني عنه عن أبي غسان محمد بن ُمطرِّف، ولم يذكر فيه جرحا 
وال تعديال. والحديثان اللذان رواهما سهل بن عبد الرحمن هذا عن محمد بن 

 .(1)تفرده ُمطرِّف المدني منكران، تفرد بهما سهل ومثله ال ُيحتمل
، فإن سهال (3)وليس هو بسهل بن عبد الرحمن المعروف بسندي بن عبدويه 

في  (4)المعروف بسندي ال تعّلق له بهذا الحديث، ولم َيذكر من ترجم له
 . (5)شيوخه محمد بن ُمطرِّف، وال في الرواة عنه الهيثم بن أيوب

                                                                             
(، واإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف 20/317انظر: تاريخ مدينة السالم ) (2)

(، 73/221(، وتاريخ مدينة دمشق )4/416والمختلف في األسماء والكنى واأللقاب )
 (. 6/759وتاريخ اإلسالم )

 (. 94ل البن قدامة )صانظر: تعليق محقق كتاب المنتخب من العلل للخال  (1)
(، وحّسن 3/439ذهب إلى أنه هو الشيخ األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ) (3)

الحديث ألجل ذلك، ولم يذكر دليال على أن سهال الجرجاني هو نفسه سهل المعروف 
بسندي، وقد تعقبه خالد بن أحمد المؤذن في بحثه بعنوان: إقامة البرهان على ضعف حديث 

( حيث ذكر أربعة أوجه تدل على 38-39وا على إنجاح حوائجكم بالكتمان( )ص)استعين
 التفريق بين سهل الجرجاني وسهل سندي. 

(، 4/329(، وأعاده فيمن اسمه سندي )4/102انظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (4)
الضبط البن والمؤتلف والمختلف المعروف باألنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النَّقط و 

 (. 92القيسراني )ص
 ذكر له ابن أبي حاتم خمسة عشر شيخا، وتسع رواة.  (5)
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ه؛ فلذلك َتَنكَّبُت عن وسعيُد بن َساَلٍم ما َأرى حفظ حديثوقول ابن ِحّبان: ))
 ((.ِذكره

 .  يعني به حديث سعيد بن ساَلم من مسند معاذ بن جبل 
وياني ، من طريق عبد اهلل بن (2)وهو ما أخرجه أبو بكر محمد بن هارون الر 

 معاوية الجمحي،
 ، عن محمد بن خزيمة بن راشد البصري،(1)والعقيلي

 ، عن علي بن الحسين بن البراء،(3)والخرائطي
 ، عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد اهلل الكشي، (4)والطبراني

 ، من طريق َأِسيد بن عاصم األصبهاني، (5)و ابن عدي
 ، من طريق حسان بن الحسن المجاشعي،(6)وابن المقرئ

كلهم عن سعيد بن َساَلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ 
 حوائج بالكتمان لها، فإن كل ذي مرفوعا بلفظ: ))استعينوا على إنجاح ال

 نعمة محسود((.
وأعله ابن ِحّبان حيث أشار إلى أن راويه لم يحفظه في قوله المتقدم: ))ما أرى 

 حفظ حديثه((. 

                                 
 (. 2448( رقم )1/417مسند الروياني ) (2)
-1/457الضعفاء ومن ُنسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (1)

495 .) 
 (. 1/335اعتالل القلوب ) (3)
(، ومسند 1455( رقم )3/55(، والمعجم األوسط )293م )( رق10/84المعجم الكبير ) (4)

 (. 409( رقم )2/119الشاميين )
 (. 4/461الكامل في ضعفاء الرجال ) (5)
 (. 129( رقم ) 85المعجم البن المقرئ )ص (6)
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وقال العقيلي: ))ال يتابع عليه، وال يعرف إال به((. وقال الطبراني: ))ال يروى 
وقال ابن عدي: ((. هذا الحديث عن معاذ إال بهذا اإلسناد، تفرد به سعيد

 ))وهذا يرويه سعيد بن سالم وبه يعرف((.
، (3)، وضرب أحمد على حديثه(1)، كذبه ابن نمير(2)وسعيد بن سالم العطار

. وقال ابن ِحّبان: ))منكر (4)وقال أبو حاتم الرازي: ))منكر الحديث جدا((
 .(5) الحديث؛ ينفرد عن األثبات بما ال أصل له((

أباه عن حديثه فقال: ))هذا حديث منكر؛ كان سبب  اتموقد سأل ابن أبي ح
ضعفه: من هذا الحديث؛ ألن هذا حديث ال  -بعد القضاء-سعيد بن ساَلم 
 .(6) يعرف له أصل((

 يعني أن هذا الحديث كان سبب تضعيف العلماء لسعيد بن ساَلم.
 الدراسة:

سناده على واستغربه، وعلق حكم بحسن إ أخرج ابن ِحّبان حديث أبي هريرة 
 أن يكون عروة الذي رواه هو عروة بن الزبير. 

وقد تبين أن من نسبه عن سهل بن عبد الرحمن الجرجاني، ليس عنده من 
الحفظ ما ُيحتمل فيه قوله، خاصة وأن البوشنجي الحافظ حين رواه عن سهل 

 لم ينسبه.

                                 
 (. 4/55انظر: ترجمته في لسان الميزان ) (2)
 (. 5593م )( رق3/362) -رواية عبد اهلل–العلل ومعرفة الرجال ألحمد  (1)
 المرجع السابق.  (3)
 (. 4/31الجرح والتعديل ) (4)
 (. 2/312المجروحين ) (5)
 (. 1159( رقم )5/697كتاب العلل البن أبي حاتم ) (6)
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د والحديث تفرد به سهل بن عبد الرحمن الجرجاني، عن ثقة مشهور هو محم
 بن ُمطرِّف المدني؛ فال يحتمل تفرده عنه.

ويظهر انتقاء اإلمام ابن ِحّبان حيث أخرج حديث سهل بن عبد الرحمن، 
وأعرض عن إخراج حديث سعيد بن ساَلم العطار، وذلك ألن سعيدا هذا متهم 

 بالكذب.
وقد سأل مهنا بن يحيى الشامي اإلمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن 

 ث الوارد في هذا الباب فبّينا أنه ال أصل له.هذا الحدي
قال مهنا: وسألتهما عن قول الناس: )استعينوا على طلب حوائجكم بالكتمان(؟ 

 .(2)فقاال: ))هذا موضوع، وليس له أصل((
 الخالصة:

الحديث منكر تفرد به سهل بن عبد الرحمن الجرجاني من مسند أبي هريرة 
يث سعيد بن سالم من مسند معاذ ، وهو ممن ال يحتمل تفرده، وحد 

 منكر كذلك.
قال ابن ِحّبان: ))إْن كان حفظ سعيُد بن محمٍد إسناد هذا الحديث؛  -7

 .(1)فهو َغريٌب َغريٌب((
، (2)، عن الحسن بن عرفة(3)ويعني به ما أخرجه عن أحمد بن يحيى بن ُزهير

 ، عن األعرج، عن عن سعيد بن محمد الورَّاُق، حّدثنا يحيى بن سعيد األنصاري 

                                 
 (. 15( رقم )93المنتخب من العلل للخالل البن قدامة )ص (2)
 (. 506روضة العقالء )ص (1)
قال ابن المقرئ: تاج المحدثين. وأخرج له  أحمد بن محمد بن يحيى بن زهير التستري، (3)

هـ(. انظر: سير أعالم النبالء 320( موضعا، )ت84ابن حبان في صحيحه في )
(، وزوائد رجال ابن حبان على الكتب الستة 270(، ومعجم ابن المقرئ )ص24/361)
(2/262 .) 
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: ))الّسخي  قريٌب من  اهلل، قريٌب من النَّاس، أبي هريرَة قال: قال رسول اهلل 
والبخيل بعيٌد من اهلل، بعيٌد من النَّاس، ولسخيٌّ جاهٌل أحب  إلى اهلل من بخيٍل 

 .(1)عابٍد((
 تخريج الحديث: 

 اختلف فيه على سعيد بن محمد الوراق على ثالثة أوجه:
ول: عن يحيى بن سعيد األنصاري عن األعرج عن أبي هريرة الوجه األ 
 مرفوعا.

من  (6)، والخطيب البغدادي(5)، وابن عدي(4)، والخرائطي(3)أخرجه الترمذي
 طريق ابن عرفة، 

من طريق محمد بن حرب  (9)، والعقيليعن الفضل بن إسحاق (7)وابن جرير
سماعيل عن عمر بن عبد ا (8)الواسطي، وأبو بكر اإلسماعيلي هلل الَهَجري، وا 

من طريق الحسن بن الصباح البزاز، كلهم )ابن عرفة، والفضل،  (20)التيمي

                                                                             
تهذيب هـ(. انظر: 157العبدي، أبو علي البغدادي، قال ابن حجر: )صدوق(. )ت (2)

 (. 261(، وتقريب التهذيب )ص104-6/102الكمال في أسماء الرجال )
 (. 506روضة العقالء )ص (1)
 (. 2862( ح رقم )143-4/141باب ما جاء في السخاء )–أبواب البر والصلة  (3)
 (. 252( رقم )4/2382مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها ) (4)
 (.4/460الكامل في ضعفاء الرجال ) (5)
 (. 49( رقم ) 62كتاب البخالء )ص (6)
( 1/200) -مسند عمر–من األخبار  تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل  (7)

 (. 263رقم )
 (. 1/272الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (9)
 (. 3/733معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي ) (8)

 (. 1/161الترغيب والترهيب  لِقوام الس ّنة ) (20)
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وابن حرب، والَهَجري، وابن الصباح( عن سعيد بن محمد الوراق، عن يحيى 
 به. بن سعيد األنصاري عن األعرج عن أبي هريرة 

إسناد هذا ..((. إلى وأشار ابن ِحّبان في قوله: ))إْن كان حفظ سعيُد بن محمٍد 
 أنه لم يحفظه.

، وقد -وهو متساهلٌ –لم يوثّقه غير الحاكم  (2)وسعيد بن محمد الورّاق ضعيف
 تفّرد بالحديث.

 .(1)وسأل ابن أبي حاتم أباه عن روايته هذه فقال: ))هذا حديث منكر((
وقال الترمذي: ))هذا حديث غريب، ال نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن 

 ن أبي هريرة إال من حديث سعيد بن محمد((. األعرج ع
 وقال البيهقي: ))تفرد به سعيد بن محمد، وهو ضعيف((.

الوجه الثاني: عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
 أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها.

، من طريق محمد بن بكار بن ريان  (4)،والخطيب البغدادي(3)أخرجه الطبراني
عن سعيد بن محمد الوراق، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم 

 .التيمي، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا
قال الطبراني: ))لم يرو هذا الحديث عن يحيى، عن محمد، عن أبيه، عن 

 عائشة إال سعيد((.
الوجه الثالث: عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن عروة، عن عائشة رضي 

 اهلل عنها.

                                 
 (. 140(، وتقريب التهذيب )ص2/443(، والكاشف )1/40انظر: تهذيب التهذيب ) (2)
 (. 1353( رقم )89-6/87كتاب العلل ) (1)
 (. 1363( رقم )3/17المعجم األوسط ) (3)
 (. 50( رقم )63كتاب البخالء )ص (4)
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 الوجه ذكره المّروذي عن اإلمام أحمد.وهذا 
قال المّروذي: وسئل أبو عبد اهلل عن سعيد الوراق، فقال: لم يكن بذاك، وقد 
حكوا عنه حديثا منكرا، قلت أيش هو؟ قال: ))قال عن يحيى بن سعيد، عن 

 .(2)عروة، عن عائشة شيئا في السَّخاء((
 وهذه األوجه الثالثة غير محفوظة.

 .(1) ))وال يثبت منها شيء على وجه(( قال الدارقطني:
 الدراسة:

تبين مما تقدم أن سعيد بن محمد الورّاق لم يضبط الحديث بل اضطرب فيه، 
))إْن كان حفظ سعيُد بن محمٍد إسناد وهذا ما أشار إليه ابن ِحّبان حين قال: 

 هذا الحديث((. 
هي تفرد سعيد بن وقوله: ))فهو َغريٌب َغريٌب((. أراد به الغرابة المطلقة، و 

 محمد الوراق بالحديث، وهو سبب غرابته، وتقدم أن الترمذي استغربه كذلك.
 ، (3)وقال العقيلي: ))ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى وال غيره((

))وهذا اختلف فيه على يحيى بن سعيد، وكل االختالف فيه  :وقال ابن عدي
 .(4)عليه ليس بمحفوظ((

 الخالصة:
ر، تفرد به سعيد بن محمد الوراق، ولم يضبطه، واستغربه ابن الحديث منك

 ِحّبان لتفرده به.

                                 
 (. 260)ص -رواية المروذي–اإلمام أحمد العلل ومعرفة الرجال عن  (2)
 (. 24/368كتاب العلل ) (1)
 (. 1/272الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ) (3)
 (. 4/460الكامل في ضعفاء الرجال ) (4)
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: وأنا قال ابن ِحّبان: ))قال لنا هذان الشيخان، عن النَّبّي  -9
 .(2)َأهاُبه((

براهيم بن محمد (1)وَعنى به ما أخرجه عن الحسين بن إسحاق األصبهانيَّ  ، وا 
، حدثنا بكار بن (5)بن ُعتبَة الكندي   (4)بيد، حدثنا محمد بن عُ (3)الدَّْسَتواِئيَّ 

، عن إسماعيل بن َأبان، قال: بلغ الحسن بن ُعماَرَة، أّن (6)األسود الَعيِذي  
األعمش يقُع فيه، فبعث إليه بكسوٍة، فلّما كان بعد ذلك مدحه األعمش، فقيل 

 قال: ))إّن حدثني، عن عبد اهلل (7)له: كيف تُذّمه ثّم مدحَتُه؟ فقال: إّن َخيثمة
 . (9)القلوَب ُجبلْت على ُحبِّ من أحسن إليها، وبغِض من أساَء ِإليها((

 

                                 
 (. 511-512روضة العقالء )ص (2)
وحفظ((. وأخرج له ابن حبان في قال أبو الشيخ: ))كان أحد من كتب الحديث الكثير  (1)
(، وزوائد رجال ابن حبان على 3/458( مواضع. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان )7)

 (. 1/395الكتب الستة )
إبراهيم بن محمد بن سعيد بن خالد الدستوائي، أبو إسحاق، ووصفه ابن المقرئ،  (3)

 (.103المقرئ )ص(، والمعجم البن 5/347والسمعاني بالحافظ. انظر: األنساب )
زاد د. محمود عايش في هذا الموضع لفظ الجاللة )اهلل(. وذكر أنها من بعض الُنسخ.  (4)

 والمثبت أصح؛ ألنه كذلك في بعض النسخ وهو الصواب في اسم الراوي.  
أبو جعفر الكندي، قال ابن حجر: ))صدوق((. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (5)
 (.287ب التهذيب )ص(، وتقري16/67-69)

ويقال في اسمه بكر، قال أبو حاتم: ))صدوق((، وذكره ابن حبان وقال: ))كان يسكن  (6)
(، والثقات 1/393(، والجرح والتعديل )3/319جّبانة َسبيع((. انظر: لسان الميزان )

(9/238.) 
تهذيب  ابن عبد الرحمن الجعفي، تابعي، قال ابن حجر: ))ثقة، وكان ُيرسل((. انظر: (7)

 (.485(، وتقريب التهذيب )ص371-9/372الكمال في أسماء الرجال )
 (. 512روضة العقالء ) (9)
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 تخريج الحديث: 
 ، -(1)ومن طريقه ابن الجوزي- (2)أخرجه ابن عدي

، عن عبد اهلل بن محمد بن (4)، وأبو نعيم األصبهاني(3)وأبو الشيخ األصبهاني
  عثمان الواسطي،

ي، وأبو الشيخ، والواسطي(، عن إبراهيم بن محمد كلهم )ابن ِحّبان، وابن عد
 الدستوائي،

 ، -(6)ومن طريقه أبو موسى المديني- (5)وابن األعرابي
 من طريق إسماعيل بن محمد الصفار،  (7)والخطيب البغدادي

كلهم )الحسين األصبهاني، والدستوائي، وابن األعرابي، والصفار( عن محمد 
، عن إسماعيل بن َأبان بن ُعبيد بن عتبة الكندي، عن  بكار بن األسود الَعيِذي 

الغنوي، عن األعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن مسعود، 
 به. عن النَّبّي 

قال ابن عدي: ))وهذا لم أكتبه مرفوعا إال من هذا الشيخ، وال أرى يرفع هذا 
محمد  الحديث إال من هذا الوجه((. يعني بالشيخ: شيخه إبراهيم بن

 الدستوائي.
ومثله قول ابن ِحّبان: ))قال لنا هذا الشيخان((. يعني الدستوائي، وحسين 

 األصبهاني.
                                 

 (. 3/89الكامل في ضعفاء الرجال ) (2)
 (.1/18العلل المتناهية في األحاديث الواهية ) (1)
 (.2/85األمثال في الحديث النبوي ألبي الشيخ ) (3)
 (.4/212) حلية األولياء وطبقات األصفياء (4)
 (.2/211المعجم البن األعرابي ) (5)
 (.62ذكر اإلمام الحافظ أبي عبد اهلل بن منده )ص (6)
 (.9/315تاريخ مدينة السالم ) (7)
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سماعيل  وقد تبين أنهما ثقتان وقد توبعا، حيث تابعهما ابن األعرابي وا 
الصفار، وآفة الحديث لم تأت من جهتهما بل من جهة راويه عن األعمش وهو 

 إسماعيل بن أبان الغنوي.
 .(5)، وابن ِحّبان(4)، وأبو داود(3)، والجوزجاني(1)، وأحمد(2)د كذبه ابن معينفق

 ولذا حكم األئمة بعدم صحة هذا الوجه المرفوع.
قال أبو نعيم: ))غريب من حديث األعمش، عن خيثمة لم نكتبه إال من هذا 

 الوجه((.
 ((.وقال ابن الجوزي: ))ال يصح عن رسول اهلل 

 .قوفا على عبد اهلل بن مسعود وقد ُروي الحديث مو 
، عن عبد اهلل بن محمد بن -(7)ومن طريقه البيهقي- (6)أخرجه ابن عدي

سلم، عن أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، عن عبد الرزاق، عن معمر عن 
 األعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن مسعود قوله. 

 ورجح ابن عدي هذا الوجه.
 وهو معروٌف عن األعمش موقوفا((. ووافقه البيهقي.قال ابن عدي: ))

لكن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال فيه أبو حاتم الرازي: 
 .(9)))كان كذابا((

                                 
 (.1/260الجرح والتعديل ) (2)
 (.2/219المجروحين ) (1)
 (.232أحوال الرجال )ص (3)
 (.80ي )صأسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري، البن عد (4)
 (.2/219المجروحين ) (5)
 (. 3/89الكامل في ضعفاء الرجال ) (6)
 (.22/306شعب اإليمان ) (7)
 (.1/72الجرح والتعديل ) (9)
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وقد تابعه أحمد بن داود ابن أخت عبد الرزاق، عن عبد الرزاق لكنه خالفه في 
األعمش، عن اسم شيخه، فرواه عن عبد الرزاق، عن يحيى بن العالء، عن 

 موقوفا. (2)خيثمة، عن عبد اهلل
 وروايته أيضا ال تصح ألنه كذاب أيضا.

قال أبو حاتم الرازي: ))هذا حديث منكر، وكان ابن أخت عبد الرزاق 
 .(1)يكذب((

 فتبين أن الحديث ال يصح من الوجه المرفوع والموقوف.
 .(3)قال السخاوي: ))وهو باطٌل مرفوعا وموقوفا((

 اوي ابن عدي والبيهقي في حكمها المتقدم على الوجه الموقوف.وتعقب السخ
قال السخاوي: ))وقول ابن عدي، ثم البيهقي: إن الموقوف معروف عن 
األعمش، يحتاج إلى تأويل، فإنهما أورداه كذلك بسند فيه من اتهم بالكذب 

 .(4)والوضع((
 الدراسة:

ف في رواية شيخيه أشار ابن ِحّبان إلى أن رفع الحديث ال يصح حيث تصر 
، وأشار بذلك إلى اللذين رويا الحديث مرفوعا وهاب أن ينسبه إلى النَّبّي 

 ميله إلى ترجيح وقفه.
ولم أَر من ذكر صنيع ابن ِحّبان هذا في تصرفه في رواية شيوخه حيث 

استنكر رفع الحديث فلم يذكر فيه النَّبّي 
(2). 

                                 
 ( تعليقا.179-6/177كتاب العلل البن أبي حاتم ) (2)
 (.179-6/177كتاب العلل ) (1)
 (.190المقاصد الحسنة )ص (3)
 المرجع السابق. (4)
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وآفت الوجه المرفوع هو إسماعيل وقد تبين أن الحديث ال يصح من الوجهين، 
 بن أبان الغنوي، وليست من الشيخين اللذين روى عنهما ابن ِحّبان الحديث.

الخالصة: الحديث باطل وال يصح من طريق األعمش مرفوعا وال موقوفا،  
فيه إشارة منه إلى  وتصر ف ابن ِحّبان في رواية شيخيه حيث لم يذكر النَّبّي 

 ف. ترجيح الوجه الموقو 

                                                                             
د. محمد أحمد إبراهيم دعوري في منهج ابن حبان في تعليل األحاديث، رسالة  لم يذكره (2)

هـ. ولعل ابن حبان لم يكثر منه فلذا لم 2434-هـ2433دكتوراه بقسم علوم الحديث عام 
 ُيعد منهجا له.
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 الخاتمة
 أهم نتائج البحث:

تنّوع كالم اإلمام ابن ِحّبان في تعليل األحاديث في ))روضة العقالء((   -أ 
 فمنها:

(: ))ولكنه لم يحفظ 3ما أعّله بَوهم راويه فيه: وهو قوله في رقم ) -2
(: ))وسعيُد بن َساَلٍم ما َأرى حفظ 6إسناد هذا الخبِر((. وفي رقم )

 حديثه((.
( بقوله: ))أنا خائٌف أن يكوَن ابَن 5دليس: وهو في رقم )ما أعّله بالت -1

 ُجريج دّلس هذا الخبَر((.
ما عّلق الحكم عليه بالُحسن على حفظ راويه له مع إشارته إلى أنه لم  -3

(: ))إْن كان حفظ سعيُد بن محمٍد 7يحفظه، كما في قوله في رقم )
 إسناد هذا الحديث((.

حة نسبة الراوي بقوله في رقم ما عّلق الحكم عليه بالُحسن على ص -4
حسٌن، وطريٌق غريٌب؛ إن كان عروة هذا هو: ابن  (: ))هذا إسنادٌ 6)

 الز بير بن العوام((. 
وتعليقه الحكم في هذين الموضعين شبيه بأحكام شيخه ابن خزيمة 

 على األحاديث، وأراد به هنا اإلشارة إلى أنها لم تصح.
(، حيث دفع عّلة 4ما أبان فيه دفع العلة عنه، وهو حديث واحد برقم ) -5

التدليس المتوهمة في رواية األعمش له، وهي رواية مشهورة أخرجها 
ابن ِحّبان في صحيحه من غير هذا الطريق، وليس فيها التصريح 
بالتحديث، وأفاد في هذا الموضع صحة ما ذهب إليه من إخراجها في 

 صحيحه.
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(: ))فإن كان سمعه من 5عليه بالغرابة وهو في قوله في رقم )ما حكم  -6
، وأراد بالغرابة الغرابة ((العباس بن عبد الرحمن، فهو خبٌر غريبٌ 

 (: ))هذا إسنادٌ 6المطلقة حيث ليس لراويه متابٌع، وقوله في رقم )

حسٌن، وطريٌق غريٌب((، وأراد تفرد الراوي بنسبة عروة راوي الحديث، 
(: ))فهو َغريٌب َغريٌب((. وأراد الغرابة المطلقة حيث 7م )وقوله في رق

 تفرد سعيد بن محمد الوراق به
بلغ عدد الرواة الذين أشار ابن ِحّبان إلى ضعفهم وعدم االحتجاج بهم -ب 

تسع رواٍة هم: أبان بن أبي عّياش، والحسن بن دينار، وداود بن 
ن زيد، وعمير بن الُمحّبر، وسلمة بن وردان، وعّباد بن كثير، وعلي ب
 عمران، ومنصور بن ُصقير، وميسرة بن عبد رّبه.  

استعمل ابن ِحّبان أحكامًا ُكلّيًة في الحكم على األحاديث الواردة في  -ج 
 الباب.

( حكم بحكم كليٍّ على األحاديث الواردة في العقل 2كما في رقم )
بّين خبرًا صحيحًا في الَعْقل((. وت بقوله: ))لسُت أحفُظ عن النبي 

 صحة حكمه، وموافقة أهل العلم له فيه.
( على طرق حديث ))ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا(( بقوله: ))إاّل 1وحكم في رقم )

أّنه ال يصح منها خبٌر من جهة الّنقِل((، وقد خّرجه الباحث من حديث 
، وتبين صحة ما ذهب إليه ابن ِحّبان من عدم تسعة من الصحابة 

 طرقه، وأنها ال تصلح للتقوية.   ثبوت الحديث من أي من 
استعمل ابن ِحّبان طريقة لم أجد من أشار إليها في منهجه، وهي في  -د 

( حيث تصرف في رواية شيخيه اللذين رويا الحديث مرفوعا، 9رقم )
، حين تأكد عنده عدم صحة رفعه، وهي وهاب أن ينسبه إلى النَّبّي 

 إشارة منه إلى ترجيح الوقف على الرفع.
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من خالل هذه الدراسة صحة أحكام اإلمام ابن ِحّبان على  تبين -ه 
األحاديث التي تكلم عليها، والرواة الذين ضعفهم، إال في موضٍع واحٍد 

لم ُيصب في إعالله بأن  -رحمه اهلل–(، فإن ابن ِحّبان 3وهو رقم )
ر فيه.  راويه ُشبيال لم يحفظ إسناده وَقصَّ

 أهم التوصيات:
كتاب ))روضة العقالء(( لإلمام ابن ِحّبان على  العناية بتخريج زوائد -

 المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع، وكذلك زوائد رجاله عليه.
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 قائمة المصادر والمراجع
األحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، تصنيف اإلمام ضياء الدين أبي -

د الملك بن هـ(، تحقيق د. عب643عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي )ت
 م.1000-هـ3/2410دهيش، دار خضر ببيروت، ط 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أبي الفضل أحمد -
هـ(، تحقيق زهير محمد الناصر 951بن علي بن حجر العسقالني )ت

وآخرون، صدر عن مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 
لتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط المنورة با

 م.2889-هـ2/2429
أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي، ألبي زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم -

هـ(، ضمن )أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية( 164الرازي )ت
عة اإلسالمية، دراسة وتحقيق د. سعدي الهاشمي، نشر المجلس العلمي بالجام

 م.2891-هـ2/2401ط 
أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقالني )مع -

أجوبة الحافظ ابن حجر العسقالني على أسئلة بعض تالميذه(، تحقيق أد. عبد 
-هـ2/2414الرحيم بن محمد أحمد القشقري، أضواء السلف الرياض، ط 

 م.1003
ليف ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك اآلحاد والمثاني، تأ-

هـ(، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية 197الشيباني)ت
 م.2882-هـ2/2422الرياض، ط 

هـ( 158أحوال الرجال، للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني )ت-
منهجه(، ضمن اإلمام الجوزجاني و -المطبوع )باسم الشجرة في أحوال الرجال
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تحقيق ودراسة د. عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، نشر حديث أكاديمي 
 م. 2882هـ2/2422فيصل أباد باكستان، ط 

اإلخوان للحافظ أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد القرشي، المعروف بابن -
هـ(، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 192أبي الدنيا )
 م. 2889-هـ2/2408 بيروت، ط

هـ(، اعتنى 459اآلداب تأليف الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت-
/ 2به أبو عبد اهلل سعيد المندوه، نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط 

 م.2899-هـ2409
اإلرشاد في معرفة علماء الحديث لإلمام أبي يعلى الخليل بن عبد اهلل بن -

هـ(، تحقيق د.محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة 446ي )تأحمد الخليلي القزوين
 م.2898-هـ2/2408الرشد بالرياض، ط 

اعتالل القلوب تأليف أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي -
هـ(، تحقيق حمدي الدمرداش، نشر مكتبة مصطفى الباز بمكة 317)ت

 م. 1000-هـ3/2410المكرمة، ط 
تعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان( إقامة البرهان على ضعف حديث )اس-

تأليف أبي لؤي خالد بن أحمد المؤذن، راجعه وقدم له مقبل بن هادي 
 م.2882-2/2422الوادعي، نشر مطابع الفرزدق بالرياض ط 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للعالمة عالء الدين ُمُغْلطاي بن قليج -
أسامة إبراهيم، دار الفاروق للنشر هـ(، تحقيق عادل محمد و 761الحنفي )ت
 م.1002-هـ2411/ 2بالقاهرة، ط

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء وكنى -
واألنساب، تأليف الحافظ األمير أبي نصر علي بن هبة اهلل ابن ماكوال 

 م. 2880-هـ2422/ 2هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، ط 475)ت
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ّبان ودراسة آثاره العلمية تأريخ وتحليل ونقد، تأليف د. اإلمام محمد بن حِ -
عّداب بن محمود الِحمش، )مستل من رسالته: منهج اإلمام ابن ِحّبان في 

 م.1007-ه2/2419الجرح والتعديل(، ط
انتقاء الشيوخ عند المحدثين حتى نهاية القرن الثاني وأثره في الحكم على -

رموك، باألردن، إعداد محمد زهير عبد اهلل الرواية، رسالة دكتوراه، جامعة الي
 م.1005-هـ2416المحمد 

األمثال في الحديث النبوي ألبي محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر األنصاري -
هـ(، حققه د. عبد العلي عبد الحميد 368المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني )ت

 م.2897-هـ2409/ 1حامد، نشر الدار السلفية بومباي الهند، ط 
األنساب، للحافظ اإلمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي -

هـ(، حقق نصوصه وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 561السمعاني )
 م.2890-هـ2400المعلمي اليماني، الطبعة الثانية 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن -
هـ(، تحقيق د. حسين أحمد الباكري، مركز خدمة 907لهيثمي )تسليمان ا

السنة والسيرة النبوية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجمع 
 م.2881-هـ2/2423الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط 

بغية الطلب في تاريخ حلب، صّنفه ابن العديم كمال الدين عمر بن أحمد بن -
 )بدون(. 2دة، حققه وقدم له د. سهيل زكار، دار الفكر بيروت، ط أبي جرا

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للحافظ مؤرخ اإلسالم أبي عبد اهلل -
هـ(، حققه د. بشار عواد معروف، 747محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت
 م.1003دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى 
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لصدفي، للمؤرخ المحدث أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد تاريخ ابن يونس ا-
هـ(، تحقيق عبد الفتاح فتحي، دار 347بن يونس بن عبد األعلى المصري )ت

 م. 1000-هـ2412الكتب العلمية بيروت، 
تاريخ أصبهان )ذكر أخبار أصبهان(، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن -

كسري حسن، دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق سيد 460أحمد األصبهاني )ت
 م.2880هـ2/2420بيروت، ط 

هـ(، 395تاريخ أسماء الثقات، تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن شاهين )-
-هـ2404حققه صبحي السامرائي، الدار السلفية الكويت، الطبعة األولى 

 م.2848
هـ(، تحت 417تاريخ جرجان، للحافظ حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني )ت-

ة محمد عبد المعين خان مدير دائرة المعارف العثمانية، نشر دار الكتب مراقب
 م.  2897-هـ4/2407بيروت، ط 

هـ( عن أبي زكريا يحيى بن معين 190تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي )ت-
في تجريح الرواة وتعديلهم، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون 

 للتراث بدمشق.
هـ(، طبعة 156ليف اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري )تالتاريخ الكبير، تأ-

 دار الكتب العلمية بيروت.
تاريخ مدينة دمشق، تصنيف الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر -

هـ(، تحقيق عمر كرامة العمروي، دار الفكر بيروت، الطبعة 572الدمشقي )ت
 م. 2885-هـ2425األولى 

محدثيها وذكر قّطنها العلماء من غير أهلها تاريخ مدينة السالم وأخبار -
ووارديها، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
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هـ(، حققه وضبط نصوصه وعلق عليه د. بشار بن عواد معروف، 463)ت
 م.1002-هـ2411دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى 

لحجاج عبد الرحمن بن يوسف تحفة األشراف بمعرفة األطراف، للحافظ أبي ا-
هـ(، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، المكتب اإلسالمي بيروت 741المزي )ت

 م.2893-هـ2403والدار القيمة، ط 
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليف جمال -

هـ(، اعتنى به سلطان بن فهد 761الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعي )ت
 هـ.2/2424بيشي، نشر دار ابن خزيمة بالرياض، طالط
تذكرة الحفاظ )أطراف أحاديث كتاب المجروحين البن ِحّبان(، للحافظ أبي -

الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي المعروف بابن القيسراني 
هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، نشر دار الصميعي 507)ت

 م.2884 -هـ 2/2425بالرياض، ط 
الترغيب والترهيب، للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد األصبهاني -

هـ(، اعتنى به أيمن بن صالح شعبان، دار 535المعروف بِقوام الس نَّة )ت
 م.2883-هـ 2/2424الحديث القاهرة، ط 

الترغيب والترهيب تأليف الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي -
تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت،  هـ(،656المنذري )ت 

 م.2887-هـ2/2427ط 
تعارض ألفاظ الجرح والتعديل دراسة تطبيقية على مروياته سويد بن سعيد -

الحدثاني جمع وتوثيق ودراسة( أطروحة ماجستير إعداد وسيم عبد الجليل 
صول الدين عام شولي، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، قسم أ

 م.1002
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تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تأليف الحافظ ابن حجر -
هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه د. أحمد بن علي سير 951العسقالني )ت

 م1002-هـ3/2411مباركي، مطابع الحميضي، ط 
اتم تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي ح-

هـ(، نشر دار الكتب العلمية بيروت عن 317محمد بن إدريس الرازي )ت
م بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 2853-هـ2371الطبعة األولى عام 

 أباد الهند.
 951تقريب التهذيب، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت-

أمين ميرغني. قابلها  هـ(، ومعه حاشية عبد اهلل بن سالم البصري، ومحمد
بأصول مؤلفيها محمد عوامة، دار ابن حزم )اإلخراج الجديد(، الطبعة األولى 

 م.2888-هـ2410
من األخبار، ألبي جعفر  تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل -

، -مسند عمر بن الخطاب–هـ( 320محمد بن جرير بن يزيد الطبري )ت
 ة المدني بالقاهرة، ط )بدون(.حققه محمود محمد شاكر، مطبع

تهذيب التهذيب، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني -
هـ(، اعتنى به عادل مرشد وآخر، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة 951)ت

 م. 2886-هـ2426األولى 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج -

هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد 741يوسف المزي )ت
 م.2893-هـ2403معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الثانية 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة، تأليف أبي الحسن -
هـ(، حققه وعلق عليه عبد الوهاب 863على بن محمد بن ِعراق الكناني )ت
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الصديق الغماري، نشر دار الكتب العلمية ببيروت، ط عبد اللطيف وأحمد بن 
 م. 2892-هـ2/2402
هـ(، طبع مجلس 354الثقات، لإلمام أبي حاتم محمد بن ِحّبان البستي )ت-

-هـ2385دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهند، الطبعة األولى 
 م.2875

ح الدين أبي سعيد جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تأليف الحافظ صال-
هـ(، حققه وقدم له وخرج أحاديثه حمدي 762خليل بن كيكلدي العالئي )ت

 م.2897هـ2/2389عبد المجيد السلفي، الدار العربية للطباعة بغداد، ط 
الجامع الكبير، لإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي -
د معروف، دار هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. بشار عوا178)ت

 م.2889الغرب اإلسالمي بيروت، الطبعة األولى 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه، لإلمام -

هـ(، اعتنى به د. زهير بن 156أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري )ت
بعة ناصر الناصر، دار الطوق النجاة بيروت، توزيع دار المنهاج بجدة، الط

 هـ.2411األولى 
الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس -

-هـ2371هـ(، نشر دار الكتب العلمية عن الطبعة األولى عام 317الرازي )ت
 م بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الهند.2853

عداد الباحثان: د. وليد بن حديث "ُزر ِغبَّا تزدد ُحبًّا" دراسة حديثية نقدية إ-
محمد الكندري، ود. مبارك بن سيف الهاجري، ُأجيز للنشر جامعة األزهر 

 م.1005بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا عام 
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حلية األولياء وطبقات األصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل -
بيروت، ط هـ(، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الفكر ب410األصبهاني )ت

 م.2886-هـ2426)بدون( 
ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ )ترتيب أحاديث الكامل( للحافظ -

هـ(، 507أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني )ت
رتّبه وحققه عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، نشر دار السلف بالرياض، 

 م.2886-هـ2/2426ط 
ر اإلمام الحافظ أبي عبد اهلل بن منده ومن أدركهم من أصحابه اإلماُم أبو ذك-

عبد اهلل الحسين بن عبد الملك الخالل، تأليف الحافظ أبي موسى محمد بن 
هـ(، تقديم وتحقيق أد. عامر حسن 592أبي بكر بن المديني األصبهاني )ت

 م.1004-هـ2/2415صبري، دار البشائر اإلسالمية بيروت، ط 
ذكر من لم يكن عنده إال حديث واحد ومن لم يحدث عن شيخه إال بحديث -

هـ(، تحقيق 438واحد للحافظ أبي محمد الحسن بن محمد بن علي الخالل )ت
أبي عبد الباري رضا بو شامة الجزائري، دار ابن القيم ودار ابن عفان، ط 

 م.2/1004
ل في علوم ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )ضمن أربع رسائ-

هـ(، اعتنى به عبد الفتاح أبو 747الحديث(، للحافظ أبي عبد اهلل الذهبي )ت
 م.2880-هـ4/2420غدة، دار البشائر بيروت، ط

ذيل تاريخ بغداد تأليف الحافظ محب الدين أبي عبد اهلل محمد بن محمود بن -
 هـ(،643الحسن بن هبة اهلل بن محاسن المعروف بابن النجار البغدادي )ت

-هـ1/2414تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط 
 م.1004



 

 
9999 

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة، جمع ودراسة -
د. كمال قالمي الجزائري، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ط 

 م.1007-هـ2/2417
ي حاتم محمد بن ِحّبان الُبستي روضة العقالء، تصنيف اإلمام الحافظ أب-
هـ(، دراسة وتحقيق محمود عايش، دار أروقة بعمان، ط 354)ت
 م.1028-هـ1/2440
روضة العقالء، تصنيف اإلمام الحافظ أبي حاتم محمد بن ِحّبان الُبستي -
هـ(، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد العليم بن محمد 354)ت

امة السورية للكتاب، مركز إحياء التراث العربي الدرويش، منشورات الهيئة الع
 م.1008/ 2وزارة الثقافة دمشق ط

روضة العقالء ونزهة الفضالء، تصنيف اإلمام الحافظ أبي حاتم محمد بن -
هـ(، بتحقيق وتصحيح محمد محي الدين عبد الحميد، 354ِحّبان الُبستي )ت

سنة المحمدية بالقاهرة، ومحمد عبد الرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقي، مكتبة ال
 م.2848-هـ2369/ 2ط
هـ(، 197الزهد البن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني )ت-

 هـ.1/2409حققه عبد العلي عبد الحميد، دار الريان للتراث بالقاهرة، ط
زوائد رجال صحيح ابن ِحّبان على الكتب الستة، جمع ودراسة د. يحيى بن -

 م.1002-هـ2412/ 2هري، مكتبة الرشد بالرياض، طعبد اهلل البكري الش
سؤاالت ابن الجنيد أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل الختلي ألبي زكريا يحيى -

هـ(، تحقيق د. أحمد بن محمد نور بن سيف، مكتبة الدار 133بن معين )ت
 م.2899-هـ2/2409بالمدينة، ط 



 

 
9999 

ام أحمد بن حنبل في سؤاالت أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني لإلم-
جرح الرواة وتعديلهم، دراسة وتحقيق د. زياد محمد منصور، مكتبة العلوم 

 م.2886-هـ2/2424والحكم، ط 
 175سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت-

هـ(، في معرفة الرجال وجرهم وتعديلهم، دراسة وتحقيق د.عبد العليم بن عبد 
 م.2887-هـ2429/ 2لبستوي، دار االستقامة ومؤسسة الريان، ط العظيم ا

سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، ألحمد بن محمد بن غالب -
هـ(، تحقيق د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، كتب خانه 415البرقاني )ت

 هـ.2/2404جميلي الهور باكستان، ط 
ني في الجرح والتعديل دراسة وتحقيق د. سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقط-

-هـ2/2404موفق بن عبد اهلل عبد القادر، مكتبة المعارف بالرياض، ط 
 م.2894

سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح -
والتعديل، لحمزة بن يوسف السهمي، دراسة وتحقيق د. موفق عبد القادر، 

 م.2894-هـ2/2404ض، ط مكتبة المعارف بالريا
سؤاالت السلمي للدارقطني، ألبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي -
هـ(، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد اهلل 421)

 هـ. 2/2417الحميد وخالد عبد الرحمن الجريسي، ط 
اة، سؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرو 

هـ(، دراسة 405لإلمام أبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوي )ت
-هـ2/2409وتحقيق د. موفق عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي بيروت، ط 

 م.2898
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سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للمحدث محمد ناصر -
والتوزيع بالرياض، ط هـ(، مكتبة المعارف للنشر 2410الدين األلباني )ت

 م.4/2425-2885
سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيء على األمة، للمحدث محمد ناصر -

هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض، ط 2410الدين األلباني )ت
 م.2881-هـ2/2421
هـ(، حققه 175السنن لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت-

وله محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية بجدة ومؤسسة وقابله بأص
 م.2889-هـ2428/ 2الريان ببيروت، ط

هـ(، 173السنن لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت-
حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه شعيب األرناؤوط )وآخران(، دار الرسالة 

 م.1008-هـ2/2430ببيروت، ط
هـ(، 303لكبرى، لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )تالسنن ا-

حققه وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة ببيروت، ط 
 م.1002-هـ2/2412
هـ(، نشر 459السنن الكبرى لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت-

 مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
اإلمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن  سير أعالم النبالء، تصنيف-

هـ(، أشرف على تحقيقه شعيب األرناؤوط، مؤسسة 749عثمان الذهبي)ت
 م.2891-هـ1/2401الرسالة بيروت، ط 

شرح علل الترمذي، لإلمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد -
. نور هـ(، تحقيق وتعليق د 785البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي )ت

 م. 1000-هـ6/2412الدين عتر، دار العطاء للنشر، ط 
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هـ(، 459شعب اإليمان تأليف الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت-
حققه د. عبد العلي عبد الحميد حامد، بإشراف مختار الندوي، نشر مكتبة 

 م.1003-هـ2/2413الرشد بالرياض، ط 
يث ومن غلب على حديثه الوهم الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحد-

ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى ما ال يتابع عليه وصاحب يغلو فيها 
ن كانت حاله في الحديث مستقيمة، تصنيف الحافظ أبي جعفر  ويدعوا إليها وا 

هـ(، اعتنى به د. مازن 311محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي )ت
د اإلسالم ودار ابن عباس، ط بن محمد السرساوي، الناشر دار مج

 م.1009-هـ2/2418
طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، تأليف -

هـ(، حققه وعلق عليه سكينة 302أحمد بن هارون بن روح البرديجي )ت
 م.2/2897الشهابي، دار طالس للنشر بدمشق، ط

هـ(، دار صادر، 130الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد كاتب الواقدي )ت
 بيروت، ط )بدون(.

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، ألبي محمد عبد اهلل بن محمد -
هـ(، تحقيق عبد 368بن جعفر األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني )ت

الغفور عبد الحق حسين البلوشي، نشر مؤسسة الرسالة بيروت، ط 
 .2881 -هـ1/2421
كبير ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق ودراسة حمزة ديب علل الترمذي ال-

 م.2896-هـ2/2406مصطفى، مكتبة األقصى عمان، ط 
العلل المتناهية في األحاديث الواهية، للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد -

هـ(، تحقيق إرشاد الحق األثري، نشر 587الرحمن بن علي بن الجوزي )ت
 م.2892-هـ2/22402د باكستان، ط إدارة العلوم األثرية فيصل آبا
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هـ(، رواية 142العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل )ت-
عبد اهلل بن أحمد، تحقيق وتخريج د. وصي اهلل محمد عباس، المكتب 

 م. 1002-هـ1/2411اإلسالمي ودار الخاني بالرياض، ط 
هـ( برواية 142نبل )تالعلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد بن محمد بن ح-

المروذي وصالح بن أحمد والميموني، تحقيق د. وصي اهلل محمد عباس، دار 
 م.1006-هـ2/2411اإلمام أحمد للنشر مصر، ط 

هـ(، تحقيق د. 360الغرباء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين اآلجري )ت-
 م.2893-هـ2/2403بدر البدر، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، ط 

لباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر فتح ا-
هـ(، قام بإخراجه محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأحاديثه  951العسقالني )ت

 م. 2899-هـ2408/ 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان بالقاهرة، ط
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن -

هـ(، تحقيق د. عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير ود. محمد 801السخاوي )ت
 هـ.2416/ 2الفهيد، مكتبة دار المنهاج الرياض، ط 

هـ(، تحقيق 424الفوائد تأليف الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي )-
 م.2881-هـ2/2421حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد بالرياض، ط 

نتقاة الحسان من الصحاح والغرائب المعروفة بالخلعيات، تخريج الفوائد الم-
أحمد بن الحسن الشيرازي، رواية القاضي أبي الحسن علي بن الحسن الخلعي 

هـ(، اعتنى بها صالح اللحام، الدار العثمانية للنشر عمان، ط 481)
 م.1020-هـ2/2432
قرشي، المعروف قصر األمل للحافظ أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد ال-

هـ(، حققه محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم 192بابن أبي الدنيا )
 م.2887-هـ2/2427ببيروت، ط
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الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للحافظ أبي عبد اهلل محمد -
هـ(، قدم له وعلق عليه محمد عوامة وأحمد محمد 749بن أحمد الذهبي )ت

/ 2لة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن جدة، طنمر الخطيب، دار القب
 م.2881-هـ2423

الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف الحافظ أبي أحمد عبد اهلل بن عدي -
هـ(، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض، نشر دار 365الجرجاني )ت

 م.2887-هـ2429/ 2الكتب العلمية بيروت، ط
، ألبي محمد الحسن بن عبد لنَّبّي كتاب أمثال الحديث المروية عن ا-

هـ(، علق عليه أحمد عبد الفتاح تمام، 360الرحمن بن خالد الرامهرمزي )ت
 م.2898-2/2408مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط 

كتاب البخالء تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي -
حزم بيروت، ط  هـ(، عناية بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن463)ت
 م.1000هـ2/2412
كتاب تفسير القرآن لإلمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -
هـ(، حققه وعلق عليه د. سعد بن محمد السعد، دار المآثر للنشر 329)ت

 م  1001-هـ2/2413والتوزيع بالرياض ط
هـ(، 385)تكتاب جمهرة األمثال، ألبي هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري -

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الجيل، 
 م.2899-هـ1/2409ط
كتاب العقل وفضله، تصنيف الحافظ أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد -

هـ(، حققه وعلق عليه 192القرشي البغدادي المعروف بابين أبي الدنيا )ت
ه د. نجم عبد الرحمن خلف، لطفي محمد الصغير، أشرف عليه وترجم لمؤلف

 / )بدون(.2دار الراية للنشر والتوزيع، ط 
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كتاب العلل تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس -
هـ(، تحقيق عدد من الباحثين بإشراف د. سعد بن عبد اهلل 317الرازي )ت

الحميد، ود. خالد بن عبد الرحمن الجرسي، مطابع الحميضي، ط 
 .1006-هـ2/2417
كتاب المراسيل تصنيف الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -
هـ(، تحقيق أحمد عاصم الكاتب، دار الكتب العلمية بيروت، ط 319)ت
 م.2893-هـ2/2403
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، للحافظ أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن -

هـ(، حققه عامر العمري األعظمي وغيره، 135إبراهيم بن أبي شيبة الكوفي )ت
 طبع الدار السلفية بالهند.

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، تأليف الحافظ برهان الدين -
هـ(، حققه وعلق عليه صبحي السامرائي، 942المعروف بسبط ابن العجمي )ت

 م.2887-هـ2/2407عالم الكتب بيروت، ط 
واية، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الكفاية في معرفة أصول علم الر -

هـ(، حققه ماهر ياسين الفحل، دار ابن 463بن ثابت الخطيب البغدادي )ت
 م.1021-هـ2431الجوزي الدمام، 

هـ(، دراسة 161الكنى واألسماء، لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري )ت-
ة وتحقيق عبد الرحيم بن محمد القشقري، نشر المجلس العلمي بالجامع

 م.2894-هـ2/2404اإلسالمية بالمدينة المنورة، ط
لسان الميزان، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر -

هـ(، اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، أخرجه سلمان 951العسقالني )ت
عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، نشر دار البشائر 

 م.1001-هـ2413األولى  اإلسالمية، الطبعة
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ليث بن أبي سليم ومروياته في الكتب الستة دراسة نقدية، إعداد د. محمد -
عودة الحوري، ود. محمد طوالبة، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 

 . 2432( جمادى اآلخرة: 15الكويت، السنة )
هدي المؤتلف والمختلف تأليف الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن م-

هـ(، تحقيق د. موفق عبد اهلل عبد القادر العاني، 395الدارقطني البغدادي )ت
 م.2896-هـ2/2406دار الغرب اإلسالمي ببيروت، ط 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لإلمام أبي حاتم محمد بن -
هـ(، تحقيق حمدي بن عبد المجد السلفي، دار 354ِحّبان البستي )ت

 م.1000-هـ2/2410الرياض، طالصميعي 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لإلمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن -

هـ(، حققه حسين سليم أسد الداراني، 907أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت
 م. 1025-هـ2/2436دار المنهاج جده، ط

رجال المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أشكل من أسماء ال-
في الصحيحين، تأليف اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم 

هـ(، تحقيق وتعليق أد. إبراهيم بن علي بن محمد آل 405النيسابوري )ت
 م1001-هـ2/2413كليب، مكتبة العبيكان، ط 

هـ(، 175المراسيل، تصنيف أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت-
اديثه شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، حققه وعلق عليه وخرج أح

 م.2899-هـ2/2409ط
المستدرك على الصحيحين، لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل -

هـ(، حقق نصوصه وخرج أحاديثه الفريق العلمي 405الحاكم النيسابوري )ت
عبد  لموسوعة جامع السنة النبوية إشراف سليمان عبد اهلل الميمان وأيمن

 م.1024-هـ2/2435الرحمن الحنيحن، دار الميمان للنشر والتوزيع، ط 
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هـ(، حققه وخرج 142مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت-
أحاديثه وعلق عليه شعيب األرناؤوط وعادل المرشد، مؤسسة الرسالة بيروت، 

 م.1002-هـ2/2412ط
تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن  مسند البزار )المنشور باسم: البحر الزخار(-

هـ(، تحقيق د. محفوظ الرحمن 182عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار )ت
(. 8م )ج2899هـ2/2408زين اهلل، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ط

 م. 1003-هـ2/2414وتحقيق عادل سعد، مكتبة العلوم والحكم، ط 
ظ أحمد بن علي بن المثنى مسند أبي يعلى الموصلي لإلمام الحاف-
هـ(، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد الداراني، دار المأمون 307)ت

 م.2894-هـ2/2404للتراث بدمشق، ط 
مسند الروياني، تصنيف الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني -
هـ(، حققه وعلق عليه أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة للنشر، 307)ت
 م.2885-هـ2/2426ط
مسند الشاميين، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني -
هـ(، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة 360)ت

 م.2896-هـ2/2426بيروت، ط 
مسند الشهاب، تأليف القاضي أبي عبد اهلل محمد بن سالمة القضاعي، -

يد السلفي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المج
 م.2885هـ2/2405
المسند الصحيح على التقاسيم واألنواع، للحافظ أبي حاتم محمد بن أحمد بن -

هـ(، تحقيق أد. محمد علي سونمز ود. خالص آي 354ِحّبان الُبستي )ت
 م.1021-هـ2/2433دمير، دار ابن حزم بيروت، ط
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هـ(، 104يمان بن داود الطيالسي )تمسند الطيالسي لإلمام أبي داود سل-
تحقيق د. محمد عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

 م.2888-هـ2/2428بدار هجر، ط 
مشكل اآلثار )المطبوع باسم شرح مشكل اآلثار(، تأليف اإلمام أبي جعفر -

هـ(، حققه شعيب األرناؤوط، مؤسسة 312محمد بن سالمة الطحاوي )ت
 م.2884-هـ2/2425سالة بيروت، طالر 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر -

هـ(، تحقيق موسى محمد علي وعزت علي عوض، نشر 940البوصيري )ت
 دار الكتب الحديثة بمصر ومطبعة حسان، ط )بدون(.

بي الفضل المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ شهاب الدين أ-
هـ(، صنع وتنسيق د.سعد بن 951أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت

-هـ2/2410ناصر الشثري، دار العاصمة للنشر بالرياض ودار الغيث، ط 
 م.1000

المعجم ألبي بكر محمد بن إبراهيم األصبهاني، الشهير بابن المقرئ -
رياض، ط هـ(، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل سعد، مكتبة الرشد بال392)ت
 م.2889هـ2/2428
هـ(، 340المعجم تصنيف أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن األعرابي )ت-

تحقيق د. عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار ابن الجوزي الرياض، ط 
 م.2887-هـ2/2429
هـ(، 360المعجم األوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت-

محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، نشر دار  حققه طارق عوض اهلل
 م.2885هـ2/2425الحرمين بالقاهرة، ط
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معجم الصحابة تصنيف أبي القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي -
هـ(، دراسة وتحقيق د. محمد األمين بن محمد محمود أحمد الجكني، 327)ت

 .  م1000-هـ2/2412مكتبة دار البيان بالكويت، ط 
هـ(، ضبط 352معجم الصحابة تصنيف أبي الحسين عبد الباقي بن قانع )ت-

نصه وعلق عليه صالح سالم المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية بالمدينة 
 م.2887-هـ2/2427المنورة، ط 

المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني -
يق محمد شكور محمد الحاج أمرير، هـ(، )مع الروض الداني( تحق360)ت

 م.2895-هـ2/2405المكتب اإلسالمي بيروت، ط
المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي، ألبي بكر أحمد بن إبراهيم -

هـ( رواية أبي بكر البرقاني عنه، تحقيق د. زياد محمد 372اإلسماعيلي )ت
 م.2880-هـ2/2420منصور، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة، ط 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني -
هـ(، حققه وخرج أحاديثه حمدي بن عبد المجيد السلفي، نشر مكتبة 360)ت

 (.15م )ج2885-هـ2425/ 1ابن تيمية القاهرة، ط 
المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني -
يق فريق من الباحثين بإشراف د. سعد بن عبد اهلل الحميد، هـ(، تحق360)ت

 (.  24-23ود. خالد الجريسي، مطابع الحميضي )ج
رواية ابن -هـ( 133معرفة الرجال، لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين )ت-

، تحقيق محمد كمال القصار، من مطبوعات مجمع اللغة العربية -محرز
 م. 2895-هـ2/2405بدمشق، ط 

ي عن حمل األسفار باألسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار، المغن-
هـ(، 906للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت
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-هـ2/2425اعتنى به أشرف عبد المقصود، مكتبة دار طبرية بالرياض، ط 
 م. 2885

سنة، تأليف المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األل-
هـ(، 801الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )ت

-هـ 2/2405تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي بيروت، ط 
 م.2895

مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها، تأليف أبي بكر محمد بن جعفر -
جاش الحميري، مكتبة هـ(، تحقيق ودراسة د. عبد اهلل بن ب317الخرائطي )ت

 م. 1006-هـ2417/ 2الرشد بالرياض، ط
من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية أبي خالد الدقاق زيد بن -

الهيثم بن طهمان، تحقيق د. أحمد محمد سيف، نشر مركز إحياء التراث 
 اإلسالمي بجامعة أم القرى ودار المأمون للتراث. ط )بدون(

في الصحيح والضعيف تأليف الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن  المنار المنيف-
هـ(، تحقيق يحيى بن عبد اهلل الثمالي ، نشر 752أبي بكرابن قيم الجوزية )ت
 دار عالم الفوائد ط )بدون(. 

المنتخب من العلل للخالل، للعالمة موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد -
تحقيق وتعليق أبي معاذ طارق  هـ(،610الشهير بابن قدامة المقدسي )ت

 م. 2889هـ2/2425عوض اهلل محمد، دار الراية للنشر، ط 
منهج ابن ِحّبان في التعليل دراسة نظرية تطبيقية، إعداد محمد أحمد إبراهيم -

قسم علوم -دعوري، رسالة دكتوراه بكلية الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 هـ.2434-2433الحديث عام 
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من األحاديث المرفوعات، تأليف الحافظ جمال الدين عبد  الموضوعات-
(، تحقيق د. نور الدين شكري 507الرحمن بن علي ابن الجوزي )ت
 م.2887-هـ2/2429بوياجيالر، أضواء السلف الرياض، ط

ميزان االعتدال في نقد الرجال، للحافظ المحدث شمس الدين محمد بن أحمد -
عوض وعادل عبد الموجود، نشر دار  هـ(، تحقيق علي محمد749الذهبي )ت

 م.2885الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى 
النهاية في غريب الحديث واألثر، تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك -

هـ(، تحقيق طاهر بن أحمد الزواوي 606بن محمد ابن األثير الجزري )ت
الكتاب اللبناني،  ومحمود بن محمد الطناحي، طبع دار الكتاب المصري ودار

 م.2878-هـ2388ط/ 
هدي الساري مقدمة فتح الباري، لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -

هـ(، قام بإخراجه محب الدين الخطيب، دار الريان  951العسقالني )ت
 م.2899-هـ2408بالقاهرة، الطبعة الثانية 

محمد نور يحيى بن معين وكتابه التاريخ دراسة وترتيب وتحقيق د. أحمد -
حياء التراث بجامعة الملك عبد العزيز   -سابقا–سيف، مركز البحث العلمي وا 

 م.2878هـ2/2388بمكة المكرمة، ط 
 


