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 امتنع عن التحديث حتى وفاته من المحدِّثينمن 
 خالد بن محمد بن عقيل البداح

 المملكة العربية السعوديةقسم الحديث وعلومه ،جامعة القصيم ،
 Dr.khaledabaldah@gmail.com البريد اإللكتروني:

 ملخص البحث: 
هذا البحث يتحدث عن المحدِّثين الذين امتنعوا عن التحديث حتى وفاتهم؛ 

ع، واالنشغال بالعبادة، وكان امتناعهم لعدة أسباب ذاتية خاصة، كالتور 
واحتراق كتبهم، واإلحساس بالتغير، واالختالط والمرض، وأسباب أخرى خارجة 

 عن إرادتهم من غيرهم، كالحسد، واإلكراه على االمتناع عن التحديث.
واتضح لي من خالل نماذج الممتنعين عن التحديث حتى وفاتهم؛ قد  

 ذا يكون في آخر حياتهم.يكون سببه االنقطاع واالشتغال بالعبادة، وه
وهذا البحث تتمة لبحث سابق هو )من امتنع عن التحديث ثم رجع من  

 المحدِّثين(، ولذا أتبعته بهذا البحث؛ ليكتمل الموضوع من جميع جوانبه.  
 

من ترك  –من امتنع عن التحديث حتى وفاته من المحدِّثين ة:الكلمات المفتاحي
 اإلمساك عن التحديث. –امتنعوا عن التحديث الذين  –التحديث من المحدِّثين 
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Is About Scholars Of Hadith Who Refrained From 

Telling Hadith Until Their Death. 
Khalid bin Mohammed bin Aqeel Al-Baddah 

Department Of Hadith And Sciences, Qassim University, 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Email: Dr.khaledabaldah@gmail.com 

Research Summary: 

This research is about scholars of hadith who 

refrained from telling hadith until their death. This was 

due to several reasons; some of which are personal such 

as piety, spending more time in worship, their books 

being burnt, deteriorating memory or sickness. Some 

other times the decision to stop is brought on them by 

others such as envy and being stopped by force from 

telling hadith. Research demonstrated that those who 

refrained from telling hadith to find more time for 

worship did this towards the end of their lives. 

 This research is complementary to a previous one 

about hadith scholars who stopped telling hadith 

temporarily, in an effort to cover all aspects of the topic. . 

 Keywords: Who Refrained From Altahdith Until His Death 

From The Almhddithyn- Who Left The Almhddithyn- Who 

Refrained From The Almhddithyn- To Refrain From The 

Almhddithyn. 
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 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين    

             نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.                                                               
 وبعد
ر لها حفظًة، ومدققين، لقد حفظ اهلل سبحانه ُسنَّة نبي     ه األمين، بأن سخَّ

في تبليغها بما رواه عنه أنس  وكاتبين، وناقلين، ومبلِّغين، فقد حث النبي 
َر اللَُّه َعْبًدا َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، : » ، قال: قال رسول اهلل بن مالك  َنضَّ

َفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه ُثمَّ َبلََّغَها َعنِّي، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َغْيِر 
  .(1)«ِمْنهُ 
َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو » ، قال: ، أن النبي وما رواه عنه عبد اهلل بن عمرو     

ًدا، َفْلَيَتَبوَّ  ْأ َمْقَعَدهُ آَيًة، َوَحدُِّثوا َعْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َواَل َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ
 .  (2)«ِمَن النَّارِ 
، والتابعون، ومن بعدهم إلى نشرها وتبليغها فتسابق الصحابة      

لطالبيها، وأفنى أئمة الحديث أعمارهم، وتركوا بالدهم، وطافوا األمصار، 
وتحملوا مشقة األسفار وأخطارها في سبيل طلب علم  الحديث، ثم جلسوا 

، تقر في أذهانهم وكتبهم من حديث رسول اهلل للتالميذ يحدِّثونهم بما اس
فمقلٌّ ومستكثر، فعقدت المجالس ألئمة الحديث، ووفد عليهم التالميذ من كل 
بلٍد ومصر ليظفروا بأحاديث لم يسمعوا بها من قبل، أو طلًبا لعلو اإلسناد، 
فربما سافر أحدهم إلى بالٍد بعيدة من أجل حديث واحد، وقصص رحالتهم في 

 ثيرة.ذلك ك
غير أن أئمة الحديث ليسوا على درجة واحدة في قبول التحديث لكل من     

طلبه، فبعضهم يجود بما عنده من الحديث، والبعض اآلخر يمتنع عن التحديث 

                                 
 (.13331، وأحمد برقم: )(232أخرجه ابن ماجه برقم: )( 1)
 .(3621أخرجه البخاري برقم: )( 2)
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ألي سبب من األسباب، كاالحتياط وغيره، وربما كان ذلك راجًعا ألسباب نفسية 
بب المرض، أو التخليط وخلقية لدى المحدِّث، وقد يمتنع عن التحديث بس

والنسيان، وربما امتنع ألمٍر خارج عن إرادته كضياع كتبه، أو احتراقها، أو 
 غرقها.
وقد ُكرَِه االمتناع عن بذل الحديث لطالبه، ومن ذلك ما أخرجه الخطيب      

 َماِنُع اْلَحِديِث َأْهَلُه َكُمَحدِِّثهِ »قال:  البغدادي بسنده، عن عبد اهلل، أن النبي 
 . (1)«َغْيَر َأْهِلهِ 
ومن ذلك جاءت فكرة هذا البحث، وهو )من امتنع عن التحديث حتى       

وفاته من المحدِّثين(، والوقوف على األسباب الحقيقية لدى المحدِّث، وتحليلها، 
 والتعليق عليها بما تيسَّر.

 وهذا البحث تتمة لبحٍث سابق كان بعنوان: )من امتنع عن التحديث ثم    
تماًما للموضوع.(2)رجع من المحدِّثين(  ، فأردت أن أتبعه بهذا البحث إكمااًل وا 

 أسباب اختيار الموضوع:
 تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية: 

الوقوف على األسباب الحقيقية المتناع بعض المحدِّثين عن التحديث،  .1
تناعهم عن التحديث، فكثيرًا ما أورد أصحاب كتب الرجال والتراجم ام

 دون إشارة إلى أسباب لذلك في األعم األغلب، وهذا البحث يجلي ذلك.
تلمُّس األعذار لمن امتنع عن التحديث من المحدِّثين، فهناك أعذار  .2

 جليَّة، وأخرى خفيَّة تحتاج للكشف واإليضاح.

                                 
 .(1/361الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، )( 1)
العرردد -مصررر–( ُنشررر فرري مجلررة كليررة أصررول الرردين والرردعوة بجامعررة األ هررر بال قررا يق 2)

(31  .) 
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إن المحدِّثين بشر كغيرهم يعتريهم ما يعتري غيرهم، ففيهم المتبسِّط  .3
اذل للحديث في أي وقت، وفيهم المنقبض الّضان بحديثه عمن الب

 يطلبه.
لمن يستحقه،  إبرا  حرص المحدِّثين في بذل ونشر حديث رسول  .6

 وقبضه عمن سواهم ممن لم يصل حد األهلية لهذا العلم.
 المنهج العلمي في البحث:

 جمعت ما وقع لي في كتب الرواة والتراجم ممن امتنع عن التحديث. .1
عناوين ألسباب االمتناع عن التحديث، مستفادة من الشواهد،  وضعت .2

 والنماذج التي وقفت عليها، وأدرجت األمثلة تحتها.
 أدرجت في هذا البحث من امتنع عن التحديث حتى وفاته. .3
لم أستوعب جميع األمثلة والشواهد، واكتفيت ببعض األمثلة لكل نوع  .6

 منها.
 بتعليقات تجلي الغموض عنها. أحلل األمثلة والشواهد، وأعلق عليها .3
 رتبت التراجم، والرواة داخل العنوان الواحد حسب وفياتهم. .2
 شرحت الغريب من األلفاظ التي وردت في األمثلة والشواهد. .7

 الدراسات السابقة:
لم أقف أثناء قراءتي وبحثي على بحٍث تحدَّث عن أسباب االمتناع عن      

 وأنواعه. التحديث عند المحدِّثين بكل جوانبه
وهناك بحوٌث تناولت بعض جوانب هذا الموضوع، غير أنهم لم يلت موا       

 باستقصاء جميع أقسام الموضوع، وهذه البحوث هي:
"العسر عند المحدِّثين: أقسامه، وأسبابه"، أ.د. بدر بن محمد العماش،  .1

بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
هر، وكان ُجلُّ ما في البحث عن ج ئية واحدة 1631( محرم 62لعدد )ا

وهي العسر عند المحدِّثين، وقد استوعب جميع جوانبه، وفي بحثي هذا 
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أوردت فيه العسر عند المحدِّثين كأحد أسباب االمتناع عن التحديث، ولم 
 ألت م االستيعاب فيه.

ي، وهو بحث منشور "أسباب ترك التحديث"، د. صالح بن نمران الحارث .2
( العدد 22بمجلة الدراسات اإلسالمية، جامعة الملك سعود، في المجلد )

هر، وقد أورد الباحث جملًة من أسباب ترك التحديث، 1633(، في 1)
 ولكن لم نتوافق في شيٍء مما ذكر.

 خطة البحث
 قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وجاءت على النحو التالي:

ه، وفيه سبعة مطالب:المبحث األ   ول: من امتنع عن التحديث لسبٍب يخصَّ
 المطلب األول: من امتنع عن التحديث لعسٍر ثم استمر حتى وفاته.

 المطلب الثاني: من امتنع عن التحديث لتعذُّر الجمع بين التحديث وال هد. 
 المطلب الثالث: من امتنع عن التحديث لتغيُّر مذهبه.

 تنع عن التحديث إلحساسه بالتغيُّر. المطلب الرابع: من ام
 المطلب الخامس: من امتنع عن التحديث بسبب احتراق كتبه، وتغيُّره.

 المطلب السادس: من امتنع عن التحديث الختالطه.
 المطلب السابع: من امتنع عن التحديث بسبب اعتالله، ومرضه.
 أربعة مطالب:المبحث الثاني: من امتنع عن التحديث لسبٍب خارٍج عنه، وفيه 
 المطلب األول: من امتنع عن التحديث بسبب حسد الناس له.

 المطلب الثاني: من امتنع عن التحديث ُمكرًها من عدو.
 المطلب الثالث: من امتنع عن التحديث للتوبيخ؛ فأقسم أاّل يحدِّث.

 المطلب الرابع: من امتنع عن التحديث لغير سبب معروف. 
لت إليها.الخاتمة: وفيها أبر  النت  ائج التي توصَّ
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ه.  المبحث األول: من امتنع عن التحديث لسبٍب يخصَّ
نورد في هذا المبحث مجموعة من المحدِّثين تركوا التحديث، فمرنهم مرن كانرت 
نيترره الرجرروع للتحررديث، ولكررن لررم يررتمكن مررن ذلررك إمررا لمرضرره أو لوفاترره أو 

تررك التحرديث وهرو ال ألسباب أخرى تتعلق بنفسره، ومرن هر الء المحردِّثين مرن 
ينررروي الرجررروع إليررره ألمرررر رآه، أو اجتهررراد اجتهرررده، وسرررأعرض هرررذه األنرررواع 

 .-إن شاء اهلل تعالى-بالتفصيل 
 ثم استمر حتى وفاته. (1)المطلب األول: من امتنع عن التحديث لعسرٍ 

، فربما امتنعروا عرن التحرديث كان أئمة الحديث يحتاطون لحديث رسول اهلل 
أ عليهم وخاصًة إذا كان األمر يتعلق بالمتلقي، ولكن عندما يكون ألي أمٍر يطر 

االمتنرراع سررمًة غالبررًة علررى هررذا الررراوي، ويخرررج األمررر عررن حرردِّ االحتيرراط إلررى 
الُعسرر واالمتنراع الشررديدْين كران ل اًمررا أن نردرس هررذه الحالرة، ومررن كانرت تلررك 

سرعيد بررن  صرفته داخررل فري هررذا المبحرث، وممررن اتصرف بررذلك مرن المحرردِّثين:
 ه(127عبد الع ي  بن أبي يحيى التنوخي )ت 

قال الرذهبي: )قرال يحيرى الوحراظي: سرألت سرعيد برن عبرد الع ير  عرن حرديث، 
، وكرران عسرررًا، وكررذا قررال أبررو مسررهر عنرره، قلررت: شررا ، وضرراق  فررامتنع علرريَّ

 .(2)ُخلقه، واشتغل باهلل عن الرواية(
مر بررن الربيررع، أبررو عبررد وكررذلك ممررن اتصررف بررذلك: عبررد اهلل بررن داود بررن عررا

 – 211الرررررحمن الهمررررداني، ثررررم الشررررعبي الكرررروفي المعررررروف بررررالخريبي )ت 
 .(3)هر(213

                                 
الرجرل عسرًرا فهرو عسرٌر، وعسرارًة برالفتح: قرّل سرماحه فري األمرور.  ( الُعسر: يقرال: َعِسررَ 1)

 (.2/614المصباح المنير، للفيومي، )
 .(8/33سير أعالم النبالء، ) (2)
(، 1/267(، ترررذكرة الحفررراظ، )16/638(، تهرررذيب الكمرررال، )28/14تررراريخ دمشرررق، ) (3)
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قال الخطيب البغدادي: )حدثني أبو القاسم األ هرري، قرال: حردثنا عبيرد اهلل برن 
عثمرران ابررن يحيررى الرردقاق، قررال: حرردثنا إسررماعيل الخطبرري، قررال: سررمعت أبررا 

قول: كتبت الحرديث، وعبرد اهلل برن داود حري، ولرم مسلم إبراهيم بن عبد اهلل، ي
أقصده ألني كنت يوما في بيت عمتي، ولها بنون أكبر مني فلم أرهم، فسرألت 
عررنهم، فقررالوا: قررد مضرروا إلررى عبررد اهلل بررن داود فررأبطئوا، ثررم جررا وا يذمونرره، 
وقررالوا: طلبنرراه فرري من لرره فلررم نجررده، وقررالوا: هررو فرري ُبسررْيِتيَنة لرره بررالقرب، 

ناه فإذا هو فيها، فسلمنا عليه وسألناه أن يحدِّثنا، فقرال: متعرت بكرم أنرا فقصد
في شغل عن هذا، هذه الُبَسْيِتيَنة لي فيهرا معراش، وتحتراج أن تسرقى، ولريس 
لري مررن يسررقيها، فقلنرا: نحررن نرردير الرردوالب ونسرقيها، فقررال: إن حضرررتكم نيررة 

لبسرتان، ثرم قلنرا لره: حردِّثنا فافعلوا، قال: فتشلَّحنا وأدرنا الردوالب حترى سرقينا ا
اآلن، فقررال: متعررت بكررم لرريس لرري نيررة فرري أن أحرردِّثكم، وأنررتم كانررت لكررم نيررة 

 .(1)ت جرون عليها(
وقال الخليلي: )ويروى عن مالك سمعت عبد اهلل بن محمد الحافظ، وعبيرد اهلل 
بن محمد بن بدر، يقروالن: سرمعنا أحمرد برن كامرل القاضري يقرول: سرمعت أبرا 

الضرير، يقول: أتيت عبد اهلل برن داود الخريبري، وكران قرد أمسرك عرن العيناء 
 الرواية، فقلت: حدثني. فقال: يا غالم، مر، وأقرأ القرآن. 

فقرررأت وجررودت.    ( 2) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )فقلررت: قررد قرررأت. فقررال: هررات: 
فقال: أحسنت، مر، وتعلم بعد القرآن الفرائض. فقلت: قد تعلمت. فقرال: أيهمرا 

ك: ابن أخيك أم ابن عمرك  فقلرت: ابرن أخري. فقرال: وِلرَم  قلرت: ألنره أقرب إلي
ولدته أمي. فقال: يا غالم، تعلم بعد هذين العربية. فقلت: تعلمرت العربيرة قبرل 

                                                                             
 .(3/144تهذيب التهذيب، )

 .(7/32تاريخ بغداد، ) (1)
 .71يونس: سورة  (2)
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القرآن والفرائض. فقال قول عمر: يا هلل، يا للمسرلمين، لرم فرتح األولرى وكسرر 
لالستنصررار. فقررال: يررا الثانيررة  فقلررت: فررتح األولررى لالسررتغاثة، وكسررر الثانيررة 

 .(1)غالم، لو كنت محدِّثًا أحًدا لحدَّثتك(
قال الذهبي: )قرال إسرماعيل القاضري: لمرا دخرل يحيرى برن أكرثم البصررة مضرى 
إلررى الخريبرري، فلمررا دخررل رأى الخريبرري مشرريته. فلمررا جلررس وسررلم قررال: معرري 
أحاديرررث تحررردِّثني بهرررا  قرررال: متعرررت برررك، إنررري لمرررا نظررررت إليرررك نويرررت أن ال 

 .(2)حدِّث(أ
وقال أيضا: )قلت: لقيه البخاري، ولم يسمع منه، واحتاج إليره فري "الصرحيح"، 
فروى عن مسدد، عنه، وعن الفالس، عنه، وعن نصر بن علري، عنره، وتررك 

 .(3)التحديث تديًنا إذ رأى طلبهم له بنية مدخولة(
 .(6)وقال أبو نصر بن ماكوال: )وكان عسرًا في التحديث(

                                 
 .(261/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، )( 1)
 .(3/361تاريخ اإلسالم، ) (2)
. وفيمرررا يخرررص قرررول الرررذهبي عرررن الخريبررري فررري تركررره (4/331سرررير أعرررالم النررربالء، ) (3)

التحديث: )وترك التحديث تديًنا إذ رأى طلبهم له بنية مدخولة(، يرد ردًّا علرى هرذا قرول 
به أن يروي المحدِّث لكل أحد سأله التحديث وال يمنع أحردا مرن الخطيب: )والذي نستح

الطلبة، فقد قال سرفيان الثروري فري خبرر آخرر: طلربهم الحرديث نيرة "، وقرال حبيرب برن 
أبي ثابت، ومعمر بن راشد: طلبنرا الحرديث ومرا لنرا فيره نيرة، ثرم ر ق اهلل النيرة بعرد(. 

جرراء قرروم إلررى سررماك بررن حرررب (. و 1/338الجررامع ألخررالق الررراوي وآداب السررامع، )
يطلبررون الحررديث، فقررال جلسررا ه: ومررا ينبغرري لررك أن تحرردث فمررا لهرر الء رغبررة وال نيررة، 
فقال سماك: )قولوا خيرا، قرد طلبنرا هرذا األمرر ال نريرد اهلل بره، فلمرا بلغرت منره حراجتي 

المحردِّث الفاصرل برين الرراوي والرواعي،  دلني على مرا ينفعنري وحج نري عمرا يضررني(.
 (.182مهرم ي، )ص: الرا

اإلكمال في رفع االرتيراب عرن الم تلرف والمختلرف فري األسرماء والكنرى واألنسراب، البرن ( 6)
 .(282/ 3ماكوال، )
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)روى عنه القدماء مثل: مسدد بن مسررهد، أمسرك عرن الروايرة  وقال الخليلي:
 .(1)قبل موته بسنتين، واجتهدوا به فلم يجبهم(

فالخريبي رحمه اهلل بّيت نيته أاّل يحدِّث أحًدا، وما كان يطلبه مرن التلميرذ إنمرا 
هو تهرب عن التحديث أو لعله يجد عذرًا يمنعه من تحديثره، لرذلك قرال لره مرا 

 قال.
أي حال هي عادة غالرب المحردِّثين عنرد الكبرر يمتنعرون عرن التحرديث، وعلى ا

ويصيبهم الضجر، وتوقي طرالب الحرديث، إمرا لرداعي الملرل، أو إيثرار التنسرك 
 والعبادة.

 المطلب الثاني: من امتنع عن التحديث لتعذُّر الجمع بين التحديث وال هد.
العبرادة، واالنقطراع عرن بعض رواة الحديث يميلون أثناء حياتهم إلى الت هرد، و 

التحديث، وربما عرّد هرذا ال هرد أهرّم مرن التحرديث؛ لكرون ال هرد والعبرادة عائردًة 
عليرره بينمررا التحررديث عائررٌد علررى المتلقرري، فيغلررب األولررى عنررده فيمتنررع عررن 
التحررديث؛ ألن التالميررذ ال نهايررة لهررم، ويرررى فرري غيررره مسرردًّا وكفايررة، وممررن 

 وصف بهذا من المحدِّثين:
، قرال ابرن (2)حسن بن ثابرت برن ال رقراء التغلبري، أبرو علري الكروفي، األحرولال

سعد: )روى عن األعمش وغيره، ثم امتنع من الحديث فلرم يحردِّث حترى مرات، 
 .(3)وكان معروًفا بالحديث(

قال مغلطاي: )قال ابن خلفون: كان الحسن رجاًل صرالًحا دفرن كتبره، وقرال: ال 
 . (1)يصلح قلبي على التحديث(

                                 
 .(261/ 1اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، )( 1)
/ 6إكمررال تهررذيب الكمررال، ) ،(26/ 2تهررذيب الكمررال، )، (343/ 2الطبقررات الكبرررى، ) (2)

 .(681/ 1ال، )مي ان االعتد، (24
 .(343/ 2الطبقات الكبرى، )( 3)
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فإقرردام الحسررن بررن ثابررت علررى دفررن كتبررة دليررٌل علررى ع مرره ترررك التحررديث إلررى 
األبد، وال نية لديه الرجوع إليه، ولذلك قال: ال يصلح قلبري علرى التحرديث. أي 
ال يستوعب هذا القلب األمرين مًعا: التحديث وال هرد واالنقطراع للعبرادة، ولرذلك 

 حسم أمره، وقد كان معروًفا بالحديث.
بهذا من المحدِّثين: داود بن نصير، أبو سليمان الطرائي الكروفي  وممن وصف

 ه(.121)ت 
قال الخطيب: )كان داود الطائي ممن علرم وفقره، قرال: وكران يختلرف إلرى أبري 
حنيفة حتى نفذ في ذلك الكالم، قال: فأخذ حصاة فحذف بها إنساًنا، فقرال لره: 

بعرد ذلرك سرنة ال يسرأل يا أبا سليمان، طال لسانك وطالت يدك  قرال: فراختلف 
وال يجيب، فلما علم أنه يصبر، عمد إلى كتبه فغرَّقها في الفرات، ثم أقبل على 
العبررادة وتخلررى... وكرران  ائرردة صررديقا لرره وكرران يعلررم أنرره يجيررب فرري آيررة مررن 

فأترراه فصررلى إلررى  [2-1]الررروم:     (ھ ے ے ھ ھ)القرررآن يفسرررها 
، فقال: يرا أبرا (ھ ے ے ھ ھ)جنبه، فلما انفتل، قال: يا أبا سليمان 

 .(2)الصلت انقطع الجواب فيها، انقطع الجواب فيها، مرتين(
وقال ابن حبان: )وكان داود مرن الفقهراء مرن كران يجرالس أبرا حنيفرة ثرم عر م 
على العبادة فجرب نفسه على السركوت فكران يحضرر المجلرس وهرم يخوضرون 

ن ال يرتكلم فري العلرم وهو ال ينطق فلما أتى عليه سنة وعلرم أنره يصربر علرى أ
ق كتبه في الفرات ول م العبادة(  . (3)غرَّ

وممن وصف بهذا من المحدِّثين: أحمرد برن ميمرون أبرو الحسرن الدمشرقي )ت 
ه( قال أبو يعلى: )وقيرل إنره طلرب أحمرد برن أبري الحرواري العلرم ثالثرين 262

                                                                             
 .(24/ 6إكمال تهذيب الكمال، )( 1)
 (.311/ 4( تاريخ بغداد, )2)
 (.282/ 2( الثقات، )3)
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علرم لرم سنة، فلما بلغ منه الغاية حمرل كتبره كلهرا فغرَّقهرا فري البحرر وقرال يرا 
أفعل هذا تهاوًنا بك، وال استخفاًفا بحقك ولكن كنت أكتب ألهتدي بك إلرى ربري 
نمرا  فلما اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك، وقرال: ال دليرل علرى اهلل سرواه، وا 

 .(1)العلم يطلب ألدب الخدمة(
وممن وصف بهذا أيضا: أحمد برن محمرد برن إبرراهيم، أبرو حامرد النيسرابوري، 

. قال الرذهبي: )ذكرره الحراكم فقرال: كران يعطري (2)هر(326ئ، )ت الواعظ المقر 
كل نوع من أنواع العلوم حقه، وكترب الحرديث الكثيرر، ولرم يحردِّث تورًعرا، ولر م 
مسجده ثالثين سنة، وكانت شمائله تشبه شرمائل السرلف، ولره مصرنفات تردل 

 . (3)على كماله. توفي في شوال، وله ست وسبعون سنة، ولم يحدِّث قط(
وممرررن وصرررف بهرررذا أيضرررا: منصرررور برررن أحمرررد برررن هرررارون، أبرررو صرررادق 

. قررال ابررن الجررو ي: )سررمع مررن (6)هررر(372النيسررابوري، الحنفرري الم كرري )ت 
 . (3)جماعة، ولم يحدِّث قط، وكان من ال هاد الهاربين من الرئاسات(

وقررال الررذهبي: )سررمع: أبررا العبرراس السررراج، وأبررا عمرررو الحيررري، وم مررل بررن 
 .(2)م يحدِّث قط من  هده وورعه(الحسن، ول

كل ما سبق من المحدِّثين امتنعروا عرن التحرديث حترى وفراتهم، والجرامع بيرنهم 
ال هد والورع، واالنقطاع للعبادة، وهذا الصنف في المحدِّثين كثيرٌر جردا، وألجرل 

                                 
 (.78/ 1( طبقات الحنابلة، )1)
 .(226/ 8تاريخ اإلسالم، ) (2)
 .(226/ 8تاريخ اإلسالم، ) (3)
 .(382/ 8(، تاريخ اإلسالم، )2/181الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، ) (6)
 .(244/ 16المنتظم في تاريخ الملوك واألمم )( 3)
(، الجرواهر المضريئة فري طبقرات الحنفيرة، 244/ 16المنتظم في تاريخ الملروك واألمرم )( 2)

 .(382/ 8(، تاريخ اإلسالم، )2/181)
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تررركهم التحررديث لمرردٍد طويلررة يتوقررف أئمررة النقرراد فرري قبررول روايرراتهم، وكررونهم 
 ، وأصبحوا من غير أهل الصناعة الحديثية.تركوا الحديث

 المطلب الثالث: من امتنع عن التحديث لتغيُّر مذهبه.
يعمررد بعررض المحرردِّثين إلررى األخررذ برربعض العلرروم األخرررى غيررر الحررديث، ومررن 
جملررة هررذه العلرروم علررم الكررالم والمنطررق، وربمررا تطررور برره األمررر لتبنرري آراء 

االنتقرال إلرى المرذاهب الكالميرة التري أصحاب تلك العلوم، ثم يوصرله ذلرك إلرى 
خرجت عن إطار النص الشرعي وحكَّمت العقل أو استدلت بالنصوص استدالاًل 
خاطًئا، وممن ترك وامتنع عن التحديث وسرلك مسرلك هر الء: داود برن المحبرر 

 .(1)هر(212بن قحذم بن سليمان بن ذكوان، أبو سليمان الطائي البصري )ت 
)قال الردوري: سرمعت يحيرى برن معرين، وذكرر داود برن  قال الخطيب البغدادي:

المحبر فأحسن عليه الثناء، وذكره بخير، وقال: ما  ال معروًفا بالحديث، يكتب 
الحديث، وترك الحديث ثم ذهب فصحب قوًما من المعت لة، فأفسدوه، وهو ثقرة 
... قال يحيرى: وقرد كتبرت عرن أبيره المحبرر برن قحرذم وكران داود ثقرة، ولكنره 

 .(2)ا الحديث(جف
وممن هذا حاله أيًضا: محمد بن محمد بن عبد الملك، أبو عبد اهلل، المعروف 

ه(، قررال المقريرر ي: )قررال أبررو سررعد ابررن السررمعانّي: 671بررابن الشررهوري )ت 
كان شيًخا سّيئ المعتقد، ُيرمى بال ندقة، ويمتنع من روايرة الحرديث ويرذّم أهرل 

 .(3)هذا الشأن(
 
 

                                 
 (.167/ 16(، تاريخ اإلسالم، )663/ 8(، تهذيب الكمال، )322/ 4تاريخ بغداد، )( 1)
 (.322/ 4تاريخ بغداد، )( 2)
 (.37/ 7المقفى الكبير، )( 3)
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 امتنع عن التحديث إلحساسه بالتغير. المطلب الرابع: من
يتورع بعض المحدِّثين إلى االمتناع عن التحديث بسربب إحساسره برالتغير فري 
عقله، فربما نسي حديثًا أو غلط فيره، أو اختلطرت عليره األحاديرث، ومرن يكرن 
بهذه الصفة من هذا الحال امتنع تورًعا خشية من أن يقع في دائرة الكذب في 

طيب: )إذا بلغ الراوي حد الهرم والحالة التي في مثلهرا يحردث الحديث، قال الخ
الخرررف فيسررتحب لرره ترررك الحررديث، واالشررتغال بررالقراءة والتسرربيح، وهكررذا إذا 
عمرري بصررره وخشرري أن يرردخل فرري حديثرره مررا لرريس منرره حررال القررراءة عليرره، 
فراألولى أن يقطررع الروايررة، ويشررتغل بمررا ذكرنرراه مررن التسرربيح والقررراءة ... قررال 

بررو محمررد الحسررن بررن عبررد الرررحمن بررن خررالد: فررإذا تنرراهى العمررر بالمحرردِّث أ
، وقال النووي: )وينبغي (1)فأعجب إلي أن يمسك في الثمانين فإنها حد الهرم(

أن يمسك عرن التحرديث إذا خشري التخلريط بهررم أو خروف أو عمرى، ويختلرف 
إمسرراك  . وقررال ابررن دقيررق العيررد: )قيررل: أنرره ينبغرري(2)ذلررك برراختالف النرراس(

المحردِّث عرن التحرديث فري السرن الررذي يخشرى عليره فيره مرن الهررم والخرروف، 
 .(3)ويخاف عليه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه(

 :(6)وقال العراقي
 َوَيْنَبِغي اإِلْمَساُك ِإْذ ُيْخَشى اْلَهَرْم    ...     َوباْلَثَماِنْيَن اْبُن َخالٍَّد َجَ مْ 

 ْقٍل َلْم ُيَبْل        ...      َكَأَنِس َوَماِلٍك َوَمْن َفَعلْ َفِإْن َيُكْن ثَاِبَت عَ 
 اْلَبَغِويُّ َواْلُهَجْيِمْي َوِفَئْه        ...      َكالطََّبِرِي َحدَُّثْوا َبْعَد اْلِماَئهْ 

                                 
 (.2/313( الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي )1)
 (.74( التقريب والتيسير، النووي، )ص:2)
 (.33( االقتراح في بيان االصطالح، ابن دقيق العيد، )ص: 3)
 (.133بصرة والتذكرة في علوم الحديث )ص: ( ألفية العراقي المسماة بر: الت6)
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وممررن أمسررك وامتنررع عررن التحررديث لتغيررره: جعفررر بررن محمررد بررن الحسررن بررن 
ابررن عسرراكر: )قررال الحررافظ أبررو علرري ه(، قررال 311المسررتفاض الفريررابي )ت 

النيسررابوري: دخلررت بغررداد والفريررابي حرري، وقررد أمسررك عررن التحررديث، ودخلنررا 
. قرال الرذهبي: )قلرت: ِنْعرَم (1)عليه غير مرة، ونكتب بين يديه، كنا نرراه حسررة(

 .(2)ما صنع، فإنه أِنَس من نفسه تغيرًا، فتورع، وترك الرواية(
بررن محمررد بررن سررليمان الحررافظ، أبررو الطيررب وممررن وصررف بررذلك أيًضررا: أحمررد 

ررْعلوكّي النيسررابوري )ت  ه(، قررال الررذهبي: )كرران إماًمررا مقرردًَّما فرري  337الصُّ
معرفة الفقه والُلغرة. أدرك األسرانيد العاليرة، وصرنَّف فري الحرديث، وأمسرك عرن 

رررر( . وقرررال ابرررن الملقرررن: )امتنرررع عرررن التحرررديث بعرررد أن (3)الروايرررة بعرررد أن ُعمِّ
 .(6)عمي(

فعندما ُتفقد آلة التحديث التي يعتمد عليها المحدِّث وهي البصر ُيْ ِثر االمتناع 
عن التحديث خشية الوقوع في الخطأ، وهرذا مرن ورع المحردِّث ورغبتره صريانة 

 .حديث رسول اهلل 
 المطلب الخامس: من امتنع عن التحديث بسبب احتراق كتبه وتغيره.

أو يحجبون عن التحرديث ألسرباب خارجرة بعض الرواة من المحدِّثين يمتنعون 
عررن إرادتهرررم، كغررررق كتررٍب أو احتراقهرررا أو فقررردها، وممررن غرقرررت كتبررره، عبرررد 
الرررحمن بررن عمرررو بررن أبرري عمرررو يحمررد الشررامي، أبررو عمرررو األو اعرري )ت 

ه(، قررال الوليررد بررن مسررلم فيمررا رواه أبررو عوانررة فرري صررحيحه: )احترقررت 133

                                 
 (.164/ 72تاريخ دمشق، )( 1)
 (.44/ 16سير أعالم النبالء، )( 2)
 (. 713/ 7تاريخ اإلسالم، )( 3)
 .(66( العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، )ص: 6)
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وقال له هو إصرالحك بيردك، فمرا عررض كتبه  من الرجفة فأتى رجل بنسخها، 
 .(1)بشيء منها حتى مات(

وممررن احترقررت كتبرره فررامتنع: أحمررد بررن عبررد الرروارث بررن جريررر بررن عيسرررى 
ه(، قرررال ابرررن يرررونس: )وكانرررت كتبررره 321األسررروانّي، أبرررو بكرررر العّسرررال )ت 

احترقت، وبقري منهرا أربعرة أجر اء. وهرو آخرر مرن حردَّث عرن محمرد برن رمرح، 
ق كتبره سرنة واحردة، وتروفي يروم الجمعرة لخمرس خلرون مررن وعراش بعرد احتررا

 .(2)جمادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وثالثمائة(
وممن احترقت كتبه فتغير فحجبه ابنه: عمر بن علي بن أحمرد برن محمرد برن 
عبرررد اهلل، سرررراج الررردين أبرررو حفرررص األنصررراري، الررروادي آشررري، األندلسرررري، 

 ه(. 816المعروف بابن النحوي؛ وبابن الملقن )ت 
باحتراق كتبه، وأكلرت النرار أكثرر مسروداته، -رحمه اهلل-قال السخاوي: )ابتلي 

 .(3)فتغير حاله بعدها، وكان ذلك سبًبا في حجب ابنه له عن التحديث(
وقررال ابررن قاضرري شررهبه: )وكرران موسررًعا عليرره، كثيررر الكتررب جرردا، ثررم احترررق 

 .(6)غالبها قبل موته(
مررا ال يرردخل تحررت الحصررر، منهررا مررا هررو  وقررال ابررن حجررر: )وعنررده مررن الكتررب

ملكه، ومنها ما هو مرن أوقراف المردارس ال سريما الفاضرلية، ثرم إنهرا احترقرت 
مع أكثر مسوداته في أواخر عمره ففقد أكثرها، وتغير حاله بعدها فحجبه ولرده 

 .(3)نور الدين إلى أن مات(

                                 
 (.262/ 2تهذيب التهذيب، )( 1)
 (.1/12تاريخ ابن يونس، )( 2)
 (.8كرة ابن الملقن، السخاوي، )ص:التوضيح األبهر لتذ( 3)
 .(62/ 6طبقات الشافعية، ) (6)
 (.218/ 2إنباء الغمر بأبناء العمر، ) (3)
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لره مرن تالميرذه ومن هنا يتأكد دور من حول المحدِّث من أبنائه أو المال مين 
فرري صرريانة حديثرره مررن الخطررأ، فمررن المحرردِّثين مررن يحملرره ورعرره وتقررواه علررى 
االمتناع عن التحديث لكونه يعتمد علرى كتابره الرذي احتررق أو غررق، ومرنهم 
من ال يكون بتلك الصفة ألي سبب من األسباب، فربما حدَّث من حفظره فيقرع 

 في الوهم والغلط.
 التحديث الختالطه. المطلب السادس: من امتنع عن

يمتنع المحدِّث أو يمنعه من حوله إذا اختلط عقله، وأن تحديثره حرال اختالطره 
يكون سبٌب في رد روايته، فيمتنع عن التحرديث ليسرلم مرا رواه قبرل اختالطره، 
ذا ُوفِّق المحدِّث المخلط بولٍد صالح أو تلميذ فرإنهم يسرارعون فري منعره مرن  وا 

حديث، لئال يدخلوا عليه أحاديث لم يروها فيتوهم التحديث وحجبه عن طالب ال
أنرره رواهررا فيحصررل الخلررل بمروياترره، ومررن هرر الء الررذين حجبرروا عررن التحررديث: 

 ، أبررو النضررر األ دي البصررري يررد بررن عبررد اهلل بررن شررجاعبررن  جريررر بررن حررا م
. وقررال ابررن أبرري حرراتم: )نررا أحمررد بررن سررنان قررال: سررمعت عبررد (1)هررر(171)

ول: جرير بن حا م اخرتلط وكران لره أوالد أصرحاب حرديث الرحمن بن مهدي يق
حردثنا فلما خشوا ذلرك منره حجبروه فلرم يسرمع منره أحرد فري اختالطره شريئا... 
. (2)(عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: تغير جرير بن حا م قبل موتره بسرنة

وقال العقيلري: )حردثنا الحسرين برن عبرد اهلل الرذارع قرال: حردثنا أبرو داود قرال: 
. وقررال (3)يررر بررن حررا م، وعبررد الوهرراب الثقفرري تغيرررا فحجررب النرراس عررنهم(جر 

                                 
(، تررررراريخ مولرررررد العلمررررراء 2/366(، الضرررررعفاء الكبيرررررر، للعقيلررررري، )2/166( الثقرررررات، )1)

(، سررررير أعررررالم النرررربالء، 6/326(، تهررررذيب الكمررررال، )1/341ووفيرررراتهم، للربعرررري، )
 (.11/121ب التهذيب، )(، تهذي7/48)

 (.313/ 2الجرح والتعديل، )( 2)
 (.73/ 3الضعفاء الكبير، )( 3)
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الصررفدي: )وثَّقرره النرراس ولكنرره تغيررر قلررياًل قبررل موترره، فحجبرره ابنرره وهررب فمررا 
 .(1)سمع منه أحد في اختالطه(

بن هالل بن أفيشي، أبو  وكذلك ممن هذا حاله: جرير بن عبد الحميد بن قرط
. قررال الررذهبي: )قررال أبررو حرراتم، (2)هررر(187) فيعبررد اهلل الضرربي الرررَّا ي الكررو 

 . (3)صدوق، تغير قبل موته، وحجبه أوالده(
بن الصلت بن ُعَبيد اهلل بن الحكم بن أبي  وكذلك: عبد الوهاب بن عبد المجيد

. قرال العقيلرري: )تغيرر فرري (6)هرر(146العراص الثقفري، أبررو محمرد البصررري )ت 
دثنا عقبرة برن مكررم قرال: كران عبرد آخر عمره. حدثنا محمد برن  كريرا قرال: حر

الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثالث سنين أو أربع سنين. حدثنا الحسرين 
بررن عبررد اهلل الررذارع قررال: حرردثنا أبررو داود قررال: جريررر بررن حررا م وعبررد الوهرراب 

. وقررال ابررن معررين: )كرران عبررد الوهرراب (3)الثقفرري تغيرررا فحجررب النرراس عررنهم(
. وقال البرذعي: )قلت: عبرد الوهراب الثقفري اخرتلط  (2)(الثقفي قد اختلط بآخره

 .(7)قال: نعم، وقال لي أبو حاتم: اختلط قبل موته بسنة(

                                 
 (.21/ 11الوافي بالوفيات، ) (1)
(، 7/381(، الطبقررات الكبرررى، )1/211(، الضررعفاء الكبيررر، )2/216( الترراريخ الكبيررر، )2)

يرر ان (، م6/361(، تهررذيب الكمررال، )2/313(، الجرررح والتعررديل، )2/163الثقررات، )
 (.2/73(، تهذيب التهذيب، )1/346االعتدال، )

 (.346/ 1مي ان االعتدال، )( 3)
(، تهررذيب 2/414(، التعررديل والتجررريح، )7/132(، الثقررات، )2/71( الجرررح والتعررديل، )6)

 (.2/664(، تهذيب التهذيب، )18/313الكمال، )
 (.73/ 3الضعفاء الكبير، )( 3)
 (.112/ 6ري، )رواية الدو -تاريخ ابن معين  (2)
 (.666/ 2الضعفاء، ألبي  رعة الرا ي، )( 7)
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. قررال (1)هررر(212وكررذلك: الحجرراج بررن محمررد المصيصرري، أبررو محمررد األعررور )
. وقرال الخطيرب (2)ابن سعد: )وقد كان تغير حين قدم بغرداد، فمرات علرى ذلرك(

م الحربرري: أخبرنرري صررديق لرري، قررال: لمررا قرردم حجرراج البغرردادي: )قررال إبررراهي
األعررور آخررر قدمررة إلررى بغررداد خلررط، فرأيررت يحيررى بررن معررين عنررده فرررآه يحيررى 
خلرط، فقرال البنره: ال ترردخل عليره أحردا، قرال: فلمررا كران بالعشري دخرل النرراس، 
فأعطوه كتاب شعبة، فقال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مررة، عرن عيسرى ابرن 

عن عبد اهلل، فقرال لره رجرل: يرا أبرا  كريرا علري برن عاصرم  مريم، عن خيثمة،
حدَّث عن ابن سوقة عن إبراهيم عن األسرود، عرن عبرد اهلل عبرتم عليره، وهرذا 
حدَّث عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عيسرى ابرن مرريم، عرن خيثمرة، فلرم 

 .(3)تعيبوا عليه  قال: فقال البنه: قد قلت لك(
. قال ابرن (6)ه(211، أبو إسحاق السامري )توكذلك: إبراهيم بن أبي العباس

 .(3)سعد: )وكان قد اختلط في آخر عمره، فحجبه أهله في من له حتى مات(
وعامرة مرن يمروت يخرتلط قبرل موتره،  وقال الذهبي: )قلرت: فمرا ضرره االخرتالط

نما المضعِّف للشيخ أن يروي شيًئا  من اختالطره( . وقرال العالئري: )يعنري (2)وا 
 .(1)((7)ا حينئذ، فهو من القسم األولولم يرو شيئً 

                                 
(، 3/631(، تهرذيب الكمرال، )2/318(، التعديل والتجرريح، )3/122( الجرح والتعديل، )1)

 (.2/212تهذيب التهذيب، )
 (.7/684( الطبقات الكبرى، )2)
 (.162/ 4تاريخ بغداد، ) (3)
 (.2/112(، تهذيب الكمال، )8/28(، الثقات، )2/121( الجرح والتعديل، )6)
 (.362/ 7الطبقات الكبرى، ) (3)
 .(34/ 1مي ان االعتدال ) (2)
ذكر العالئي األقسام في مقدمة كتابره فقرال: )أمرا الررواة الرذين حصرل لهرم االخرتالط فري  (7)

  :آخر عمرهم فهم على ثالثة أقسام
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وكذلك: سعيد بن حفص بن عمر، ويقال: عمرو بن نفيل الُهذلي النفيلي، أبرو 
. قال ابن حجر: )وقال أبو عروبة الحراني: كان قد (2)هر(237عمرو الحرَّاني )

 .(3)كبر ول م البيت، وتغير في آخر عمره(
د، أبرررو جعفرررر األخررررم وكرررذلك أيضرررا: محمرررد برررن العبررراس برررن أيررروب برررن سرررعي

. قررال أبررو الشرريخ األصرربهاني: )ترروفي سررنة إحرردى (6)هررر(311األصرربهاني )ت 
وثالثمائة، وقطرع الحرديث سرنة سرت وتسرعين، وكران ممرن يتفقره فري الحرديث 
ويعنى به، ثم خولط بعد وقطع الحديث، وكان متعصبا للسُّنة، غليظا على أهل 

 .(3)متقدما في الحفظ(البدع، له صولة وقبول، من الحفاظ الكبار، 

                                                                             
ه إما لقصر مردة االخرتالط أحدها: من لم يوجب ذلك له ضعفا أصال ولم يحط من مرتبت      

سررحاق بررن إبررراهيم بررن راهويرره، وهمررا مررن أئمررة اإلسررالم المتفررق  وقلترره كسررفيان بررن عيينررة وا 
ما ألنه لم يرو شيئا حال اختالطه فسلم حديثه مرن الروهم كجريرر برن حرا م وعفران  عليهم، وا 

  .بن مسلم ونحوهما
ل مررن االخررتالط إال  يررادة فرري والثرراني: مررن كرران متكلمررا فيرره قبررل االخررتالط فلررم يحصرر       

  .ضعفه، كابن لهيعة ومحمد بن جابر السحيمي ونحوهما
والثالث: من كان محتجا به ثم اختلط أو عمر في آخر عمرره فحصرل االضرطراب فيمرا        

روى بعد ذلك فيتوقف االحتجاج به علرى التميير  برين مرا حردث بره قبرل االخرتالط عمرا 
 (.3ص: رواه بعد ذلك(. المختلطين، )

 (.3المختلطين، )ص: ( 1)
(، تهرذيب 3/822(، تراريخ اإلسرالم، )13/136(، الروافي بالوفيرات، )8/224( الثقات، )2)

 (.623(، الكواكب النيرات، البن الكيال، )ص:6/17التهذيب، )
 (.277/ 3إكمال تهذيب الكمال، ) (3)
 (.2/223(، تذكرة الحفاظ، )3/137( الوافي بالوفيات، )6)
 .(667/ 3بقات المحدِّثين بأصبهان، )ط (3)
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وقال أبو نعيم: )توفي سنة إحدى وثالث مائة، وقطع عرن التحرديث سرنة سرت 
 .                         (1)وتسعين الختالطه(

بررن رافررع بررن علرري بررن إبررراهيم  وكررذلك: يحيررى بررن أبرري منصررور بررن أبرري الفررتح
بي: . قرررال الرررذه(2)هرررر(278الحرانررري، الحنبلررري، المعرررروف برررابن الجيشررري )ت 

)وروى الكثير وتفرد في  مانه، ثم كبر وهرم وتغير قبل موته بسرنتين أو أكثرر 
. وقال أيًضا: )وبقي قبل موته بنحرو سرنتين (3)فحجبه ولده الشيخ فخر الدين(

منقطًعا في البيت، وضعف وانهرم، ومنع ابنره فخرر الردين الطلبرة مرن الردخول 
نئررذ أم ال، ولررم يسررمع منرره إليرره، وبقرري يتعلررل علرريهم، ومررا أعلررم هررل تغيررر حي

 . (6)الحافظان الم ي والبر الي لهذا السبب(
 المطلب السابع: من امتنع عن التحديث بسبب اعتالله ومرضه.

ربمرررا كررران المررررض كافًيرررا المتنررراع المحررردِّث عرررن التحرررديث، وخاصرررًة إذا كررران 
المررررض شرررديًدا ال يرررتمكن معررره مرررن اسرررتقبال طرررالب الحرررديث، فيمتنرررع عرررن 

أو التحدث لهم، وممن عاجله المررض والمروت: هرارون برن سرفيان  استقبالهم
 ه(.267بن بشر أبو سفيان المستملي، يعرف بالديك وبمكحله )ت 

قررال ابررن حبرران: )سررمع إبررراهيم بررن سررعيد وغيررره، وكرران مررن الحفّرراظ، عاجلرره 
 .(3)الموت، ولم يحدِّث، ولم يظهر له كثير الحديث(

                                 
 .(146/ 2تاريخ أصبهان، )( 1)
، ذيرررل التقييررد فررري رواة السررنن واألسرررانيد، (377/ 2معجررم الشرريو  الكبيرررر، للررذهبي، ) (2)

 (،2/311للفاسي، )
 .(377/ 2معجم الشيو  الكبير، ) (3)
 .(371/ 13تاريخ اإلسالم، ) (6)
 (.1/342بلة، ألبي يعلى، )، طبقات الحنا(234/ 4الثقات، ) (3)
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خرالل عنره: هرو رجرل قرديم مشرهور معرروف وقال ابن مفلرح: )قرال أبرو بكرر ال
 . (1) عنده عن أبى عبد اهلل مسائل كثيرة ومات لم يحدِّث بها(

وكذلك ممن اعتل وامتنع عن التحديث: عبد اهلل بن أحمد بن أسيد، أبو محمد 
. قررال أبررو الشرريخ األصرربهاني: )شرريخ جليررل، كثيررر (2)هررر(311األصرربهاني )ت 

الشيو ، اعتل قبل موته بيسير، ولرم يحردِّث، الحديث، صنف المسند واألبواب و 
 .(3)ومات سنة عشر وثالثمائة(

                                 
 .(3/71المقصد األرشد، ) (1)
 .(133/ 7(، تاريخ اإلسالم، )14/ 11(، تاريخ بغداد، )22/ 2تاريخ أصبهان، ) (2)
 .(314/ 3طبقات المحدِّثين بأصبهان والواردين عليها، ) (3)
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 المبحث الثاني: من امتنع عن التحديث لسبٍب خارٍج عنه.
في هذا المبحث سنعرض بعًضا من حاالت امتناع المحدِّثين عن التحديث 

عن التحديث  بسبب يتعلق بالسائل أو طالب التحديث، وكثيرًا ما يمتنع المحدِّث
لهذا األمر فليس كل من طلب الحديث كان أهاًل له، وبعض المحدِّثين يتأمل 
طالب الحديث، فلعله رأى عليه خلقا ال يتناسب مع أخالق من يطلب الحديث 
فينصرف عن التحديث ألجل ذلك، وربما وجد في نفسه على من حوله من 

أعرض هذه الحاالت الناس فُصّد عن التحديث فامتنع، واعت ل الناس، وس
 بالتفصيل بمشيئة اهلل. 

 المطلب األول: من ترك التحديث بسبب حسد الناس له.
ال يخلو قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، وكثيرا ما يحصل مثل 
هذا بين طالب العلم، وربما جعل المحدِّث ينصرف عن التحديث بسبب 

شريف بين رواة الحديث، وغالب ما المنافسة التي تخرج عن حد التنافس ال
يكون هذا بين األقران، قال الذهبي: )كالم األقران بعضهم في بعض ال يعبأ به، 
ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إال من عصم 

، (1)اهلل، وما علمت أن عصرا من األعصار سلم أهله من ذلك، سوى األنبياء(
هذا يْ ثر المحدِّث االنع ال واالمتناع عن التحديث، وممن امتنع  فإذا وقع مثل

، أبو يعقوب إسحاق ابن إسماعيل عن التحديث بسبب حسد الناس له:
 .(2)(223، يعرف باليتيم )ت الطالقاني

                                 
 (.34سير أعالم النبالء، )المقدمة/ ( 1)
(، 324/ 3(، تررراريخ اإلسرررالم، )612/ 2كمرررال، )(، تهرررذيب ال368/ 7تررراريخ بغرررداد، )( 2)

 (.222/ 1تهذيب التهذيب، )
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قال الخطيب البغدادي: )قال عبد اهلل بن محمد البغوي: مات إسحاق بن 
ان سنة ثالثين، وكتبت عنه سنة إسماعيل الطالقاني ببغداد في شهر رمض

 خمس وعشرين، وقطع الحديث قبل أن يموت بخمس سنين، وكان ال يخضِّب.
 .(1)قلت: وهو أول شيخ كتب عنه البغوي(

قال ابن حبان: )من ثقات أهل العراق ومتقنيهم، حسده بعض الناس فحلف أن 
 .(2)(ال يحدِّث حتى يموت، وذاك في أول سنة خمس وعشرين ومات في آخرها

 المطلب الثاني: من ترك التحديث مكرًها من عدو.
ال يمتنع المحدِّث عن التحديث بغير سبب، فربما كان السبب مقدورًا على 
تجاو ه، وربما عن كان بخالف ذلك، ومن الحاالت التي ليس مقدورًا على 
 تجاو ها؛ االمتناع عن التحديث بسبب اإلكراه من عدو، فربما ُهدَِّد وأوذي ممن
هم أقوى منه فيكون سبًبا في امتناعه عن التحديث، وممن هذا حاله: إبراهيم 
بن سعيد بن عبد اهلل النعماني موالهم التجيبي، أبو إسحاق الحبال الكتبي، 

 .(3)هر( 682المصري )ت 
قد منعوه من الرواية، وأخافوه  (6)قال الذهبي: )وكان المصريون الباطنية

ه شيء كثير، قال أبو علي بن سكرة الصدفي: وتهددوه فلم ينتشر من حديث
منعت من الدخول عليه إال بشرط أن ال يسمعني، وال يكتب إجا ة، فأول ما 
فاتحته الكالم خلط في كالمه وأجابني على غير س الي حذرًا من أن أكون 

                                 
 (.368/ 7تاريخ بغداد، ) (1)
 (.113/ 8الثقات، )( 2)
(، الرررروافي بالوفيررررات، 11/313(، ترررراريخ اإلسررررالم، )18/643( سررررير أعررررالم النرررربالء، )3)

(3/233.) 
لررون النصرروص كمررا  الباطنيررة: هررم الررذين يقولررون إن كررلَّ آيررة لهررا برراطن وظرراهر، (6) في وِّ

يشا ون، وهم فرق عدة كاإلسماعيلية، والقرامطة، والنصيرية، وغيرهرا. الملرل والنحرل، 
 .(142/ 1للشهرستاني، )



 

 
577 

مدسوًسا عليه حتى باسطته وأعلمته أني من أهل األندلس أريد الحج فأجا  
 .(1)من غير ذلك(لي لفًظا وامتنع 

وقال ابن عبد الهادي: )وسمع منه القاضي أبو بكر بمصر سنة خمٍس 
 .(2)وسبعين، ومنع من التحديث بعد ذلك(

وعلى هذا يكون امتناع الحّبال عن التحديث سبع سنين تقريًبا، إذ كان منعه 
 عن التحديث سنة خمس وسبعين ووفاته سنة ثنتان وثمانين وأبع مئة.

 ث: من امتنع عن التحديث للتوبيخ فأقسم أاّل يحدِّث.المطلب الثال
كثير من المحدِّثين يرى األدب في الطلب أولى من الطلب، فلعل بعض التالميذ 
مما يراه من التنافس بين الشيو  يسيء التصرف فيثير الشيخ عليه؛ فيكون 
ث سبًبا في حرمان التالميذ من هذا المحدِّث فيقسم على االمتناع عن التحدي

من أجل العقاب على ذاك الفعل، وممن امتنع عن التحديث للتوبيخ: محمد بن 
المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العن ي، أبو موسى البصري، المعروف 

 .(3)هر(232بالّ ِمن )ت 
قال الخطيب البغدادي: )أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا محمد بن محمد 

لجرجاني، قال: سمعت محمد بن المسيب، بن عبيد اهلل بن عمرو بن  يد ا
يقول: لما مات بندار جاء رجل إلى أبي موسى، فقال: يا أبا موسى البشرى 
مات بندار، قال: جئت تبشرني بموته  عليَّ ثالثون حجة إن حدَّثت أبًدا 

 .(6)بحديث. فبقي أبو موسى بعد بندر تسعين يوًما، ولم يحدِّث بحديث ومات(

                                 
 .(233/ 3تذكرة الحفاظ، ) (1)
 .(382/ 3طبقات علماء الحديث، ) (2)
(، 3/641(، ميرر ان االعترردال، )334/ 22(، تهررذيب الكمررال، )638/ 6ترراريخ بغررداد، ) (3)

 .(4/623تهذيب التهذيب، )
 .(638/ 2تاريخ بغداد، ) (6)
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 امتنع عن التحديث لغير سبب معروف. المطلب الرابع: من
ال يمتنع المحدِّث عن التحديث بغير سبب، ولكن ربما كان السبب ظاهرًا وربما 
كان خفيًّا ال ينجلي لمن حوله، وكما ذكرنا في مقدمة البحث بأنه تختلف أحوال 
المحدِّث في االمتناع عن التحديث بحسب حاله وظرفه الذي يعيش فيه، وممن 

التحديث لسبب غير معروف: الحسن بن ثابت بن ال رقاء، أبو علي امتنع عن 
 هر(.211التغلبي، األحول الكوفي، المعروف بابن الرو كار )في حدود 

قال ابن سعد: )روى عن األعمش وغيره، ثم امتنع من الحديث فلم يحدِّث حتى 
 .(1)مات. وكان معروًفا بالحديث(

ان بن هالل الباهلي، ويقال الكناني، وممن امتنع لغير سبب معروف أيًضا: حب
 . (2)هر( 212أبو حبيب البصري )ت 

قال ابن سعد: )وكان ثقة ثبتًا، حجة، وكان قد امتنع من الحديث قبل موته، 
 . (3)ومات بالبصرة في شهر رمضان سنة ست عشرة ومائتين(
 . (6)قال الذهبي: )قلت: والمتناعه لم يتهيأ للبخاري األخذ عنه(

تنع لغير سبب معروف أيًضا: أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن وممن ام
 .(3)هر(334عبدة التميمي، أبو الحسن السليطي النيسابوري الم كي )ت 

قال الحاكم: )سمع الحديث من: ابن خ يمة، وأبي العباس ابن السراج، 
 .(2)وأقرانهما، ولم يحدِّث حتى توفي سنة تسع وثالثين وثالث مئة(

                                 
 (243/ 2الطبقات الكبرى، ) (1)
/ 3ترراريخ اإلسررالم، ) ،(361/ 3إكمررال تهررذيب الكمررال، )، (328/ 3تهررذيب الكمررال، ) (2)

241). 
 (244/ 2الطبقات الكبرى، ) (3)
 (227/ 1تذكرة الحفاظ، ) (6)
 .(322/ 8اريخ اإلسالم، )(، ت263طبقات الشافعيين، )ص:  (3)
 .(342/ 1طبقات الفقهاء الشافعية، البن الصالح، )( 2)



 

 
573 

 ة:الخاتم
الحمد هلل أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطًنا، فقد قضيت في الصفحات السابقة سير 
علماء الحديث، الذين كان لهم ماٍض عريٌق في تحصيل العلم والحرص عليه، 

، أن يبذل لطالبيه تارًة، ويمنع أخرى؛ ومن حرصهم على حديث رسول اهلل 
اإلشارة إلى أهم النتائج  عندما ال يتوفر سببه، ومن المناسب في نهاية البحث

 التي رأيت أهميتها، فمن النتائج: 
عْبر البحث والسبر، وجدت عدًدا من المحدِّثين ليس بالقليل امتنعوا  -

عن التحديث، وذلك ألسباب مختلفة، وكان امتناعهم مستمرًا حتى 
 وفاتهم.

أن المحدِّثين كغيرهم من الناس، يعتريهم ما يعتري غيرهم من اإلقبال  -
التحديث والفتور عنه، ولكن عندما يصل األمر إلى حد ال يادة  على

المعهودة ل م البحث والتنقيب عن األسباب الداعية لالمتناع عن 
 التحديث.

امتنع بعض المحدِّثين عن التحديث ألسباب نفسية، كالعسر،  -
واالشتغال بالعبادة، أو فقدان أصوله التي يحدِّث منها، أو تغير 

 أخرى. مذهبه، أو أسباب
وامتنع قسم آخر من المحدِّثين ألسباب خارجة عنهم، تخص المتلقي  -

وطالب الحديث، كأن يراه المحدِّث ليس أهاًل لتلقي حديث رسول اهلل 
.أو للتأديب والتربية، أو حسد غيره له ، 

، وعدم بذله بدا جليًّا اهتمام المحدِّثين وصيانتهم لحديث رسول اهلل  -
 حقه، ولو كان من أشراف الناس.وامتهانه لمن ال يست

اتضح لي من خالل قصص المحدِّثين، تعرض بعضهم لالمتحان  -
 والمنع عن التحديث وهذا خارج إرادتهم.

 وصلَّى اهلل وسلََّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 
 كتاب الضعفاء: ألبي  رعة أبو  رعة الرا ي وجهوده في السُّنة النبوية ،

الرا ي، الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي الهاشمي، الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 م.1482هر/1612السعودية، الطبعة: 
  اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد

هر(، 662حمد بن إبراهيم بن الخليل الق ويني )المتوفى: اهلل بن أ
الرياض،  –تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، نشر: مكتبة الرشد 

 هر.1614الطبعة األولى، 
  االقتراح في بيان االصطالح، الم لف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن

علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد 
 بيروت. –هر(، الناشر: دار الكتب العلمية 712: )المتوفى

  إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الم لف: مغلطاي بن قليج بن
عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد اهلل، عالء الدين 

أبو -هر(، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 722)المتوفى: 
اشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، محمد أسامة بن إبراهيم، الن

 م.2111-   هر1622الطبعة: األولى، 
  اإلكمال في رفع االرتياب عن الم تلف والمختلف في األسماء والكنى

واألنساب، سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال 
 لبنان، الطبعة-بيروت-هر(، نشر: دار الكتب العلمية 673)المتوفى: 

 م.1441-هر1611األولى 
  :ألفية العراقي المسماة بر: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، الم لف
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أبو الفضل  ين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي 
هر(، تحقيق ودراسة: العربي 812بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 

للنشر والتو يع، الرياض الدائ  الفرياطي، الناشر: مكتبة دار المنهاج 
 المملكة العربية السعودية-
  إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

هر(، تحقيق: د حسن حبشي، 832بن حجر العسقالني )المتوفى: 
لجنة إحياء التراث -نشر: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

 م.1424هر، 1384اإلسالمي، مصر، عام النشر:
  تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، أبو  كريا يحيى بن معين بن عون

بن  ياد ابن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي )المتوفى: 
هر(، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، نشر: مرك  البحث 233

حياء التراث اإلسالمي  مكة المكرمة، الطبعة األولى، -العلمي وا 
 م.1474-هر 1344

  ،تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي
هر(، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 367أبو سعيد )المتوفى: 

 هر.1621الطبعة األولى، 
  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل

هر(، 768 محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيما  الذهبي )المتوفى:
تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، 

 م.1443-هر  1613الطبعة الثانية، 
  تاريخ أصبهان=أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد

هر(، 631ابن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: 
بيروت،  –العلمية تحقيق: سيد كسروي حسن، نشر: دار الكتب 
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 م.1441-هر1611الطبعة األولى، 
  ،التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيررة البخراري

هر(، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر 232أبو عبد اهلل )المتوفى: 
 الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. –آباد 

 علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن
هر(، تحقيق: الدكتور بشار عواد 623الخطيب البغدادي )المتوفى: 

بيروت، الطبعة األولى،  –معروف، نشر: دار الغرب اإلسالمي 
 م.2112-هر 1622

  تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن
ن غرامة العمروي، نشر: هر(، تحقيق: عمرو ب371عساكر )المتوفى: 

 1443-هر  1613دار الفكر للطباعة والنشر والتو يع، عام النشر: 
 م.
  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، أبو سليمان محمد بن عبد اهلل بن أحمد

بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن  بر الربعي 
نشر: دار  هر(، تحقيق: د. عبد اهلل بن أحمد الحمد،374)المتوفى: 
 هر.1611الرياض، الطبعة األولى،  –العاصمة 

  تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن
-هر(، نشر: دار الكتب العلمية بيروت768َقاْيما  الذهبي )المتوفى: 

 م.1448-هر1614لبنان، الطبعة األولى، 
 جامع الصحيح، أبو التعديل والتجريح، لمن خرَّج له البخاري في ال

الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
هر(، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، 676الباجي األندلسي )المتوفى: 

هر 1612الرياض، الطبعة األولى،  –نشر: دار اللواء للنشر والتو يع 
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 م.1482-
 ل الحديث، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصو

الم لف: أبو  كريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
هر(، تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار 272

 م.1483-هر 1613الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: األولى، 
  تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن

هر(، نشر: مطبعة دائرة المعارف 832فى: حجر العسقالني )المتو 
 هر.1322النظامية، الهند، الطبعة األولى، 

  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف
أبو الحجاج، جمال الدين بن ال كي أبي محمد القضاعي الكلبي الم ي 

هر(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، نشر: م سسة 762)المتوفى: 
 م.1481-هر 1611بيروت، الطبعة األولى،  –سالة الر 
  التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر، الم لف: شمس

الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
هر(، الناشر: مكتبة أضواء 412عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 .م1448-هر 1618السلف، الطبعة: األولى، 
  ،الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد

هر(، طبع 336التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
بإعانة: و ارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور/ 
محمد عبد المعيد خان، مدير دائرة المعارف العثمانية، نشر: دائرة 

هر 1343عثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة األولى، المعارف ال
 م.1473-
  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، الم لف: أبو بكر أحمد بن علي
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هر(، 623بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 
 الرياض. –المحقق: د. محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف 

  ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن الجرح والتعديل
هر(، 327المنذر التميمي، الحنظلي، الرا ي بن أبي حاتم )المتوفى: 

 –بحيدر آباد الدكن -نشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
-هر1271بيروت، الطبعة األولى،  –الهند، دار إحياء التراث العربي 

 م.1432
 حنفية، عبد القادر بن محمد القرشي، الجواهر المضية في طبقات ال

هر(، نشر: مير محمد 773أبو محمد، محيي الدين الحنفي )المتوفى: 
 كراتشي. –كتب خانه 

  ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد، محمد بن أحمد بن علي، تقي
هر(، تحقيق: 832الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي )المتوفى: 

ر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة كمال يوسف الحوت، نش
 م.1441هر/1611األولى، 

  سير أعالم النبالء، الم لف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد
هر(، تحقيق: مجموعة 768بن عثمان بن َقاْيما  الذهبي )المتوفى: 

من التحقيقين بإشراف الشيخ شعيب األرنا وط، نشر: م سسة 
 م.1483هر /  1613الثالثة،  الرسالة، الطبعة

  الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد
هر(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، 322العقيلي المكي )المتوفى: 

-هر 1616بيروت، الطبعة األولى،  –نشر: دار المكتبة العلمية 
 م.1486

 حمد )المتوفى: طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن م
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 بيروت. –هر(، تحقيق: محمد حامد الفقي، نشر: دار المعرفة 322
  طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي

هر(، 831الشهبي الدمشقي، تقي الدين بن قاضري شهبة )المتوفى: 
بيروت،  –تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب 

 هر.1617ألولى، الطبعة ا
  طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي

هر(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح 771)المتوفى: 
محمد الحلو، نشر: هجر للطباعة والنشر والتو يع، الطبعة الثانية، 

 هر. 1613
 ن كثير القرشي طبقات الشافعيين، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ب

هر(، تحقيق: د أحمد عمر هاشم، 776البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
د محمد  ينهم محمد ع ب، نشر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 

 م.1443-هر 1613
  طبقات الفقهاء الشافعية، الم لف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو

هر(، 263عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: 
 –المحقق: محيي الدين علي نجيب، الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

 م.1442بيروت، الطبعة: األولى، 
  الطبقات الكبرى، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي

هر(، 231بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 
ت، الطبعة األولى، بيرو  –تحقيق: إحسان عباس، نشر: دار صادر 

 م.1428
  طبقات المحدِّثين بأصبهان والواردين عليها، الم لف: أبو محمد عبد

اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ 
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هر(، المحقق: عبد الغفور عبد الحق 324األصبهاني )المتوفى: 
لثانية، بيروت، الطبعة: ا –حسين البلوشي، الناشر: م سسة الرسالة 

 م.1442-هر 1612
  العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، الم لف: ابن الملقن سراج

الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
سيد مهنى، الناشر: دار -هر(، المحقق: أيمن نصر األ هري  816

 .م1447-هر 1617لبنان، الطبعة: األولي،  –الكتب العلمية، بيروت 
  :الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى

هر(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، 323
-شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، نشر: الكتب العلمية 

 م.1447هر1618لبنان، الطبعة األولى، -بيروت
  كات بن أحمد بن محمد الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات، بر

هر(، 424الخطيب، أبو البركات،  ين الدين بن الكيال )المتوفى: 
بيروت، -تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي، نشر: دار المأمون 

 م.1481-الطبعة األولى 
  المجروحين من المحدِّثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن

يمي، أبو حاتم، الدارمي، أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التم
هر(، تحقيق: محمود إبراهيم  ايد، نشر: دار 336الُبستي )المتوفى: 

 هر. 1342حلب، الطبعة األولى،  –الوعي 
  المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي، الم لف: أبو محمد الحسن بن

هر(، 321عبد الرحمن بن خالد الرامهرم ي الفارسي )المتوفى: 
بيروت،  –عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر  المحقق: د. محمد
 ه.1616الطبعة: الثالثة، 
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  المختلطين، الم لف: صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد
هر(، المحقق: د. رفعت فو ي 721اهلل الدمشقي العالئي )المتوفى: 

 –عبد المطلب، علي عبد الباسط م يد، الناشر: مكتبة الخانجي 
 م.1442-هر 1617عة: األولى، القاهرة، الطب

  المصباح المنير في غريب الشرح، الكبير الم لف: أحمد بن محمد بن
هر(، 771علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 

 بيروت. –الناشر: المكتبة العلمية 
  معجم الشيو  الكبير، الم لف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن

هر(، المحقق: 768ْيما  الذهبي )المتوفى: أحمد بن عثمان بن َقا
-الدكتور محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف 

 م.1488-هر 1618المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 
  المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، الم لف: إبراهيم بن

ق، برهان الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح، أبو إسحا
هر(، المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، 886)المتوفى: 

هر 1611السعودية، الطبعة: األولى، -الرياض -الناشر: مكتبة الرشد 
 م.1441-
  :هر  863المقفى الكبير، الم لف: تقي الدين المقري ي )المتوفى-

سالمي، م(، المحقق: محمد اليعالوي، الناشر: دار الغرب اال 1661
 م.2112-هر 1627لبنان، الطبعة: الثانية، -بيروت 

  الملل والنحل، الم لف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر
 هر(، الناشر: م سسة الحلبي.368أحمد الشهرستاني )المتوفى: 

  المنتظم في تاريخ األمم والملوك، الم لف: جمال الدين أبو الفرج عبد
هر(، المحقق: 347مد الجو ي )المتوفى: الرحمن بن علي بن مح
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محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 
 م.1442-هر 1612العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 

  مي ان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
تحقيق: علي هر(، 768أحمد بن عثمان بن َقاْيما  الذهبي )المتوفى: 

لبنان، -محمد البجاوي، نشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
 م.1423-هر 1382الطبعة األولى، 

  الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي
هر(، تحقيق: أحمد األرنا وط وتركي مصطفى، نشر: 726)المتوفى: 

 م.2111-هر1621بيروت، عام النشر: –دار إحياء التراث 
 


