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،  والحركــة، واالخــتالل،خــتالفاال: وهــي، أمــور ثالثــة بــه ویــراد یطلــق اللغــة فــي االضــطراب
ــسمى ـــساوت إذا إالً مــــضطربا الحــــدیث والیــ ــان تـ   واتحــــد،بینهمــــا التــــرجیح أو الجمــــع  والیمكــــن،الروایتــ
 وألن مظنة الوهم والخطأ فیه أكثـر ، فیلصق الخطأ بأضعفهم،ٕواذا كان في اإلسناد ضعفاء، مخرجهما
ّ وان ســـوء الحفـــظ،مـــن غیـــره وجـــدت فـــي الـــراوي فهـــي عالمـــة علـــى  وكثـــرة الـــوهم إذا ، وفحـــش الخطـــأ،ٕ

، وألن  فإعاللــه بــالمجهول أولــى،ٕ واذا اشــتمل اإلســناد علــى ضــعیف ومجهــول،االضــطراب فــي حدیثــه
، ً ومتـــصالًیـــة الحـــدیث مـــسندا، واالخـــتالف فـــي روا،ق أخـــرى فیتقـــوى بهـــاالـــضعیف ربمـــا تـــأتي لـــه طـــر

ٕ واذا كـــان الـــراوي ،الحـــدیث ومـــدار الحـــدیث علـــى راو واحـــد أحـــد األســـباب للقـــول باضـــطراب ومرســـال،
ــرا وأبــــوه صــــدوق، وروى عــــن أبیــــهاًضــــعیف ــى روایــــاتهم أقــــرب، فــــي روایتــــه، یهــــم كثیــ ،  فاالضــــطراب إلــ

 . إذا كان الحدیث ال یروى عن غیرهماوخصوصا

Abstract: 

 
AL-Ethterab in Arabic language is intended to mean three things: 

difference، imbalance، and movement. This term is used in prophetic tradition to 
mean that there are two equal narrations which have the same narrators but they 
cannot be united or prefered one to another. If such trait found in prophetic 
tradition، it indicates weakness and it is an evidence that the narrator with no full 
integrity. In prophetic tradition، AL-Ethterab may be found at Sanad (narrators) or 
Matin (saying of prophet Mohammed peace be upon him). It is generally found in 
sanad and it is rare to judge on prophetic tradition (matin) to have such trait 
without its existence in sanad. In this study، the researcher aims at showing the 
reason on which Abu Hatem judges on prophetic tradition to have trait of AL-
Ethterab. The present research studies eleven prophetic tradition، nine of them 
have AL-Ethterab in sanad، and one of them in Matin. It also contains another 
prophetic tradition with AL-Ethterab but not specified in sand or matin . 
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 ومن سیئات ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ونستغفره،هدیه ونست، ونستعینه، نحمده،الحمد هللا
 ،لــه إال اهللاإ وأشــهد أن ال ، ومــن یــضلل فلــن تجــد لــه ولیــا مرشــدا، مــن یهــد اهللا فــال مــضل لــه،أعمالنــا

 لیظهـــره علـــى الـــدین كلـــه ولـــو كـــره ، أرســـله اهللا بالهـــدى ودیـــن الحـــق، عبـــده ورســـولهاًوأشـــهد أن محمـــد
  .وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى اهللا علیه ،المشركون

  ...أما بعد

األحادیـث ( وبحثـي الموسـوم بــ،فإن االضـطراب نـوع مـن أنـواع العلـة التـي وجـدت فـي الحـدیث
 أردت أن أبــین فیــه ،)بـن أبــي حـاتمالتـي حكــم علیهـا أبــو حـاتم باالضــطراب فـي كتــاب علـل الحــدیث ال

  . وبیان وجه االضطراب فیها،بعلة االضطراباألحادیث التي حكم علیها أبو حاتم 

تـي حكـم علیهـا أبـو حادیـث التطرقـت فـي القـسم األول إلـى األ، لـى قـسمینإوقد قسمت البحث 
وهـذا هـو القـسم )  وبـاب الغـزو والـسیر، وباب الحـج وآدابـه وثوابـه،باب الطهارة( في حاتم باالضطراب

  .ضطرابالثاني من األحادیث التي حكم علیها أبو حاتم باال

 ذكـــرت فیـــه تعریـــف االضـــطراب اًتمهیـــد - بعـــد المقدمـــة - وقـــد تـــضمنت خطتـــي فـــي البحـــث
األحادیـث التـي حكـم علیهـا أبـو حـاتم : المبحـث األول. ثمانیـة مباحـث ثـم قـسمت البحـث إلـى، وأنواعـه

األحادیـث التـي حكـم علیهـا أبـو حـاتم باالضـطراب فـي :  والمبحث الثاني،باالضطراب في باب اللباس
األحادیــث التــي حكــم علیهــا أبــو حــاتم باالضــطراب فــي بــاب القــرآن :  والمبحــث الثالــث،ب األطعمــةبــا

األحادیــث التــي حكــم علیهــا أبــو حــاتم باالضــطراب فــي بــاب ثــواب  : والمبحــث الرابــع،وتفــسیر القــرآن
 ،األحادیـــث التـــي حكـــم علیهـــا أبـــو حـــاتم باالضـــطراب فـــي بـــاب الـــدعاء:  والمبحـــث الخـــامس،األعمـــال

 والمبحـث ،األحادیث التي حكم علیها أبو حاتم باالضـطراب فـي بـاب البـر والـصلة :مبحث السادسوال
 : والمبحـث الثـامن،األحادیث التي حكم علیها أبو حـاتم باالضـطراب فـي بـاب اآلداب والـصلة :السابع
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 احــث تلــك المبتبعــتأ ثــم ،األحادیــث التــي حكــم علیهــا أبــو حــاتم باالضــطراب فــي بــاب األمــراء والفــتن
  . بینت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها في البحث،بخاتمة

  :على النحو اآلتيفقد جاء أما المنهج الذي اتبعته في البحث 

بـن أبـي حـاتم وسـأل أبیـه عنـه  فإني أذكر الحدیث الـذي ذكـره ا،فیما یتعلق بذكر الحدیث: أوال
  .سألت أبي عن هذا الحدیث: بقوله

 ،رج الحدیث من كتب السنة وغیرها مـن الكتـب التـي ذكـرت الحـدیث أخ،تخریج الحدیث: ثانیا
والــصفحة   فــإني أذكــر الجــزء، والــسنن الكبــرى للبیهقــي، وســنن الــدارقطني،لكتــب الــستةإلــى اوبالنــسبة 

ورقـــم ، فـــإني أذكـــر الجـــزء والـــصفحة ٕواذا كـــان فـــي غیرهـــا مـــن الكتـــب، والبـــاب والكتـــاب ورقـــم الحـــدیث
  . في تخریج الحدیث على الوفیاتالترتیب، مع الحدیث إن وجد

 فإني أقتصر على الحكم الذي ذكـره ابـن حجـر العـسقالني فـي ،فیما یتعلق بتراجم الرواة: ثالثا
ٕ وان لم أجد الترجمة على ، كونه قد سبر أقوال األئمة في حكمهم على الرواة،»تقریب التهذیب«كتابه 

  .في كتب التراجم األخرى  أذكر ما ذكره األئمة عنه، فإنيالراوي عند ابن حجر

 فـإني أذكـره ،ٕ وان كان هناك حكم ألبي زرعة الرازي،أذكر حكم أبي حاتم على الحدیث: رابعا
  . وذلك ألن ابن أبي حاتم في بعض األحادیث یسأل أبا زرعة عنها،معه

ني أبـین الـسبب الـذي مـن أجلـه حكـم أبـو حـاتم إ فـ،فیما یتعلق ببیان وجـه االضـطراب: خامسا
 وخــصوصا فــي بعــض رواة ، مــع مقارنــة أقــوال األئمــة مــع قــول أبــي حــاتم،دیث باالضــطرابعلــى الحــ

  . مبینا الخالصة من هذه األقوال،األحادیث الذین یحتمل أن یكون االضطراب بسببهم

ـــى الحــــدیث: سادســــا ــــالحكم علـ ـــق ب ــــه ،فیمــــا یتعلـ ــــى الحــــدیث الــــذي فی ـــر الحكــــم عل  فــــإني أذكـ
  .حیحة للحدیث أذكرها معتمدا في ذلك على أقوال األئمةن كان هناك طرائق أخرى صٕا و،اضطراب

لهــا، وقــد اعتمــدت فــي بحثــي هــذا علــى  وضــعت ترقیمــا ،فیمــا یتعلــق بتــرقیم األحادیــث: ســابعا
 فإن وفقت فـي بحثـي هـذا ، متون الحدیث وكتب الشروح وكتب العلل وكتب تراجم الرجال وغیرهاكتب

 وصـلى اهللا علـى سـیدنا ،وأسأله تعـالى التوفیـق والـسداد ،ٕ وان أخطأت فمني،فذلك من فضل اهللا تعالى
  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 مــن ، الـضرب:المعنــى األول، ٍثالثـة معـانمفهومـه اللغــوي فــي لالضـطراب  : لغــةاالضـطراب
َضـرب ًلمـوج یـضطرب أي یـضرب بعــضه بعـضا،ا: یقـال. ََ ُ ُ َتـضرب الـشيء واضـطرب وُ َ  ،حـرك ومــاجت: َ

: ، واضـطربت أقـوالهماضطرب الحبل بـین القـوم إذا اختلفـت كلمـتهم:  یقال.االختالف: والمعنى الثاني
:  والمعنـــى الثالـــث،ٌ وأمـــر مـــضطرب، وحـــدیث مـــضطرب الـــسند،اختـــل: واضـــطرب أمـــره، إذا اختلفـــت

  .)١(تحرك:  اضطرب البرق في السحاب،الحركة

هـو الـذي تختلـف الروایـة : المـضطرب مـن الحـدیث: قال ابن الصالح: ًراب اصطالحااالضط
 إذا تــساوت ٕ، وانمــا نــسمیه مــضطربا وبعــضهم علــى وجــه مخــالف لــه، وجــهفیــه فیرویــه بعــضهم علــى

ُ أما إذا ترجحت إحداهما بحیث ال تقاومهـا األخـرى بـأن یكـون راویهـا أحفـظ أو أكثـر صـحبة ،الروایتان
ٍ وال یطلــق علیــه حینئــذ ، فــالحكم للراجحــة،أو غیــر ذلــك مــن وجــوه الترجیحــات المعتمــدة، للمــروي عنــه

ُلـه حكمـه وال ،وصـف المـضطرب ُُ ْ
فیرویـه بعــضهم  (: علـى قـول ابـن الـصالحًوقـال الزركـشي معقبـا. )٢(

ٍ لیخرج ما لو روي الحدیث عن رجل مرة وعـن آخـر ،ینبغي أن یقال على وجه یؤثر: (قال) على وجه
  .)٣()فهذا قوة للحدیث وزیادة دالئل صحته:  فإن ابن حزم قال،مرة أخرى

                                                 
مــادة : العــین للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي : وینظــر،٥٤٤و، ١/٥٤٣ ، مــادة ضــرب: لــسان العــرب البــن منظــور ) ١(

، مادة ضرب:  وتاج العروس للزبیدي،١٢/١٧ ، مادة ضرب:بن منصور األزهري وتهذیب اللغة ال،٧/٣٢ ،ضرب
٥/٥٩٢. 

 ،١٩٢ ص:معرفة أنواع علوم الحدیث لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمـر، تقـي الـدین، المعـروف بـابن الـصالح ) ٢(
الــشذا الفیــاح مــن علــوم ابــن الــصالح ألبــي  و،٢/٢٢٤ : النكــت علــى مقدمــة ابــن الــصالح للزركــشي : وینظــر

 : محاسـن االصـطالح للبلقینـي و،١/٢٢١: قـنالمقنـع فـي علـوم الحـدیث البـن المل و،١/٢١٢: إسحاق األبناسـي
النكـت علـى كتـاب ابـن الـصالح  و،١/٢٩٣ :لعبـد الـرحیم العراقـي ) ألفیة العراقـي( شرح التبصرة والتذكرة و،٢٦٩

:  تـــدریب الـــراوي للـــسیوطي، و٢٩٠/ ١: فـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث للـــسخاويو، ٢/٧٧٢ :البـــن حجـــر
 .٢/٢٧ :یح اآلثار للصنعانيتوضیح األفكار لمعاني تنق و،١/٣٠٨

 .٢/٢٧:  الصالحالنكت على مقدمة ابن ) ٣(
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  وال،)١( إلشـعاره بـأن الـراوي لـم یـضبط،ٕواذا وجد االضطراب في الحدیث فإنـه یوجـب الـضعف
 ختلف المخرج لم یعـد هنـاك أي اخـتالف ألنه لو ا،بد في الحدیث المضطرب أن یتحد مخرج الحدیث

  .)٢( الرواةبین
طراب هـو االخـتالف االضـ (: قـال ابـن حجـر. فـي الحـدیثًمـؤثراوحقیقة االضطراب أن یكون 

 وذلك ألنه ، أما االختالف الذي یكون عند الرواة في اسم رجل فهذا اختالف ال یؤثرًالذي یؤثر قدحا،
ً، وان كـــان ضـــعیفان الـــراوي ثقـــة فـــال ضـــیرإن كـــا بـــسببه ال بـــسبب اخـــتالف الـــرواة  فـــضعف الحـــدیث ٕ

  .)٣()فیه

 ویقــع فــي الــسند والمــتن ، وهــو قلیــل، ویقــع فــي المــتن،یقــع االضــطراب فــي الــسند وهــو األكثــر
  .)٤(كلیهما

 

ــطراب فــــي الــــسند  ــسامإقــــسم الحــــافظ ابــــن حجــــر االضــ  وهــــذا التقــــسیم نقلــــه عــــن ،لــــى ســــتة أقــ
  .)٥(العالئي

  .إلرسالتعارض الوصل وا: أوال
  .تعارض الوقف والرفع: ثانیا
  . تعارض االتصال واالنقطاع: ثالثا
 ویرویـه غیـرهم عــن ، عـن صـحابي،عـن تـابعي،  عـن رجـلٌأن یـروي الحـدیث قـوم مـثال: رابعـا

  .عینه، عن الصحابي ذلك الرجل عن تابعي آخر
  .زیادة رجل في أحد اإلسنادین: خامسا

                                                 
 .١/٢١٢:  ألبي إسحاق األبناسيالشذا الفیاح من علوم ابن الصالح :ینظر) ١(

 .٤٠ : ألحمد بن عمر بن بازمول السلفيالمقترب في بیان المضطرب :ینظر) ٢(

 .٢/٧٧٣: النكت على كتاب ابن الصالح) ٣(

 .١٩٣: بن الصالح اللحدیثمعرفة أنواع علوم ا :ینظر) ٤(

:  للــصنعاني،توضــیح األفكــار لمعــاني تنقــیح اآلثــار :، وینظــر٧٧٨و ٢/٧٧٧ :النكــت علــى كتــاب ابــن الــصالح )٥(
٢٨- ٢/٢٧. 
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 وهــذا النــوع ، بــین ثقــة وضــعیفًمتــرددا إذا كــان ،االخــتالف فــي اســم الــراوي ونــسبه: سادســا

  :)١(لى أربعة أقسامإینقسم 

 ، فالظـاهر أن هـذا القـسم ال تعـارض فیـه،أن یبهم في طریق ویـسمى فـي أخـرى: القسم األول

 وعلى تقدیر أن یكـون یرویـه فـال تـضر ،لمبهم في إحدى الروایتین هو المعین في األخرىألنه یكون ا

  .روایة من سماه وعرفه إذا كان ثقة روایة من أبهمه

، فإن مثل هـذا  بهما في الكل واحديأن یكون االختالف في العبارة فقط والمعن: القسم الثاني

ًال یعد اختالفا أیضا،   . ثقة وال یضر إذا كان الراويً

  . مع االختالف في سیاق ذلك،أن یقع التصریح باسم الراوي ونسبه: القسم الثالث

 أحدهما ثقة ، لكن یكون ذلك من متفقین،أن یقع التصریح به من غیر اختالف: القسم الرابع

  . أو أحدهما مستلزم االتصال واآلخر اإلرسال،واآلخر ضعیف

 

ّ وقــل أن یحكــم المحــدث علــى الحــدیث باالضـــطراب ،ولكنــه قلیــلیقــع االضــطراب فــي المــتن 
  :)٣( والحدیث الذي وقع االختالف في متنه ال یخلو من حالتین،)٢(بالمتن دون االسناد

ـــ  وهـــذه الحالـــة تعـــرف بمختلـــف ، فـــي المـــتن مـــع اخـــتالف المخـــرجأن یقـــع االخـــتالف: ىاألول

   . وهو الحدیث المقبول المعارض في الظاهر بمثله،الحدیث

 فــإذا اتحــد مخــرج الحــدیث وتقاربــت ،أن یقــع االخــتالف فــي المــتن مــع اتحــاد المخــرج: الثانیــة

سـیما إذا ، وال الـرواةٍ فاألكثر حینئذ على الظن أنه حدیث واحد وقـع االخـتالف فیـه علـى بعـض،ألفاظه

 فــإن أمكــن رد بعــضها إلــى بعــض صــیر ،كــان ذلــك فــي ســیاقة واقعــة تبعــد أن یتعــدد مثلهــا فــي الوقــوع

                                                 
 .٢/٢٩ :  للصنعاني،توضیح األفكار لمعاني تنقیح اآلثار ،٢/٧٨٥ :النكت على كتاب ابن الصالح :ینظر ) ١(

 .٩٦: بن حجر النزهة النظر : ینظر) ٢(

 .١٦٢:  ألحمد بن عمر بن بازمول،المقترب في بیان المضطرب : ینظر) ٣(
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فالجمع بین ألفاظ الحدیث وبناء بعضها على بعض أولى من اطـراح أحـدهما أو تـوهین الحـدیث ، إلیه

  .)١(باالضطراب في ألفاظه

 

 إلـــى ســـند  بـــد مـــن أن ینظـــر أوالوهـــذه الحالـــة إذا وقـــع االخـــتالف فـــي ســـند الحـــدیث ومتنـــه ال

 ولهـذا أخـرج الخطیـب ،)٢( ألن االختالف فـي مـتن الحـدیث قلمـا یكـون إال وفـي االسـناد شـيء،الحدیث

 فــإن ،ال تنظــروا إلــى الحــدیث ولكــن انظــروا إلــى االســناد:(ن یحیــى بــن ســعید القطــان أنــه قــالبــسنده عــ

  .)٣()سنادٕ واال فال تغتر بالحدیث إذا لم یصح اإل،صح االسناد

                                                 
 .١٦٧ : ن عمر ألحمد بالمقترب في بیان المضطرب :  ینظر) ١(

 ألحمـد بـن لمقترب في بیان المـضطربا :  وینظـر،٥/١٨١:  للقاضي عیاض ،إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم ) ٢(
 .١٦٧ : عمر

 .٢/١٠٢:  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٣(
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 :عـن هـارون بـن عبـد ، حـدثنا بـهر حدیثاسمعت أبي وذك: (قال ابن أبي حاتم 

ّاهللا الحمال
 عن بـرد ابـن ،)٣( عن العباس بن الفضل األزرق،)٢( عن سعد بن عبد الحمید بن جعفر،)١(

خـرج : ، قـال)٨( عن أبـي لیلـى،)٧(عن أبي ُأنیسة، )٦( عن یحیى بن زید،)٥( عن عبید بن علي،)٤(سنان

ً، فمر برجل من بني عدي كاشفا وخرجنا معهرسول اهللا  ٍ ّغط فخذیك یـا :  فقال النبي ، عن فخذهّ

                                                 
 : قریـب التهـذیبت .ه٢٤٣:  ت، ثقـة مـن العاشـرة،هارون بن عبد اهللا بن مروان أبو موسى الحمال البـزاز البغـدادي) ١(

٧٢٣٥/(٥٦٩.( 

 ، صـدوق لـه أغـالیط،سعد بن عبد الحمید بن جعفر بـن عبـد اهللا بـن الحكـم األنـصاري أبـو معـاذ المـدني نزیـل بغـداد) ٢(
 ).٢٢٤٧/(٢٣١: تقریب التهذیب .ه٢١٩:  ت،من كبار العاشرة

 خلطــه ابــن عــدي بالموصــلي ، ضــعیف مــن التاســعة،بــن الفــضل بــن العبــاس بــن یعقــوب أبــو عثمــان األزرقعبــاس ) ٣(
 ).٣١٨٦/(٢٩٤ :تقریب التهذیب . وقد كذبه ابن معین،فوهم

:  یبتقریـب التهـذ . مـن الخامـسة، صدوق رمي بالقـدر، مولى قیس، نزیل البصرة،برد بن سنان أبو العالء الدمشقي) ٤(
٦٥٣/(١٢١.( 

 لــین ، علــي بـن عبیـد اهللا: ، ویقـال فیـه یعـرف بعبــادل، هــو عبیـد اهللا بـن علــي بـن أبـي رافــع المـدني: عبیـد بـن علـي) ٥(
:  ن أبـي حـاتم الـدكتور سـعد الحمیـدقـال محقـق علـل ابـو ) .٤٣٢٢/(٣٧٣ :تقریب التهـذیب . من السادسة،الحدیث

 وفـي اآلحـاد ،»عتبـة بـن علـي «١/١٥١ : ، وفـي المقـصد العلـي»عقبة بـن علـي «٢/٢٢٩:  د أبي یعلىفي مسن(
ْ حیـث روى هـذا الحـدیث مـن طریـق عبـد األعلـى، عـن ،»عبیـد اهللا بـن علـي «٢/١٨٦:   البن أبي عاصـموالمثاني َ

ْبــرد بــن ســنان، عــن عبیــد اهللا بــن علــي َ ٍُ َِ ِ ْ ِ :  رم األخــالق وفــي مكــا،لةَّ باإلســناد الــذي رجحــه أبــو حــاتم فــي آخــر المــسأ،ْ
 .٤/٣٠٧:  العلل)  »عبید بن یعلى «١٥٥

ـــیبة الرهـــــاوي:یحیـــــى بـــــن زیـــــد) ٦( ـــن یزیـــــد الجـــــزري أبـــــو شــ ـــن الـــــسابعة، هـــــو یحیـــــى بــ :  تقریـــــب التهـــــذیب . مقبـــــول مــ
٧٦٧٤/(٢٩٨.( 

 ، ثقـة لـه أفـراد مـن الـسادسة،صـله مـن الكوفـة ثـم سـكن الرهـا هو زیـد بـن أبـي ُأنیـسة الجـزري أبـو أسـامة أ:أبو ُأنیسة) ٧(
 ).٢١١٨/(٢٢٢ :تقریب التهذیب. ه١٢٤ وقیل ،ه١١٩  سنةمات

 ، وقیـل داود بـن بلیـل بـن بـالل بـن أحیحـة، وقیـل أوس بـن خـولي، فقیـل یـسار بـن نمیـر،اختلف في اسـمه: أبو لیلى) ٨(
لیلـى اسـمه داود بـن بـالل بـن أحیحـة، أبـو :   وقال ابن الكلبـي،بالل بن بلیل وقیل ،وقیل یسار بن بالل بن أحیحة
 وشـهد هـو وابنـه ، شهد معه أحد وما بعدها مـن المـشاهد،) (  صحب النبي) ( والد عبد الرحمن بن أبي لیلى

 .٤/١٧٤٤: بن عبد البر الاالستیعاب في معرفة االصحاب .المشاهد كلها)  ( دنا عليعبد الرحمن مع سی



 

 
٢٢٢ 

 
   



أبــو شــیبة یحیــى بــن : ، إنمــا هــوهــذا إســناد مــضطرب: ، فــسمعت أبــي یقــول فإنهمــا مــن العــورة)١(معمــر

  .)٢()بإسناد له...  عن زید بن أبي أنیسة،یزید

:  
 عـن ، مـن طریـق الحـسن بـن الـصباح)٣(ي أخرجها أبـو یعلـ،روایة یحیى بن زید بن أبي أنیسة

 مـن طریـق جعفـر ابـن )٤( وأخرجـه الخرائطـي، مـن غیـر ذكـر سـعد بـن عبـد الحمیـد،الفضل بن العبـاس
 عـن ابـن أبـي ،وروایـة  یحیـى بـن یزیـد .  ونـصر بـن داود كالهمـا عـن سـعد بـد عبـد الحمیـد بـه،عامر
  . عن برد بن سنان به،ریق عبد األعلى  من ط)٦( وابن قانع، )٥( أخرجها ابن أبي عاصم،أنیسة 

:  

 عــن زیــد بــن أبــي ،أبــو شــیبة یحیــى بــن یزیــد: ، إنمــا هــوهــذا إســناد مــضطرب: (قــال أبــو حــاتم

  .)٧()بإسناد له... أنیسة 

 ،ضــطراب مــن غیــر أن یبــین ســبب اال،حكــم أبــو حــاتم علــى الحــدیث باالضــطراب فــي إســناده

ٕ وانمـا مـنهجم أن یقتـصروا فـي ،فهـم أهـل الـصنعة والفهـم بعلـل الحـدیث، ولیس هذا یعني عـدم المعرفـة
ٕ واذا نطرنــا إلــى ، ألن ذكــر الــسبب ربمــا یطــول،بعــض األحیــان علــى ذكــر العلــة مــع عــدم ذكــر ســببها

ضــطراب، حكــم االإســناد الحــدیث وجــدنا أن األئمــة حكمــوا علــى رواتــه بأحكــام ال تخــرج الحــدیث عــن 

                                                 
 تـأخرت هجرتـه إلـى المدینـة ألنـه ً، وأسـلم قـدیما، من شیوخ بني عـديً، كان شیخا هو ابن عبد اهللا بن فضالة:معمر) ٩(

 .٣/١٤٣٤ :صحابب في معرفة األاالستیعا ). (ً، وعاش عمرا طویالكان هاجر الهجرة الثانیة إلى الحبشة

 ) .١٤٤٠/(٤/٣٠٦: العلل) ٢(

إتحـاف  و،) ٣٢٢/(١/١٥١:  للهیثمـيالمقصد األعلـى فـي زوائـد أبـي یعلـى و،) ٩٢٩/(٢/٢٢٩: ىمسند أبي یعل) ٣(

  وفیها ذكر سعد بن عبد الحمید في اإلسناد،) ١١٥٠/(٢/١١٥ : للبوصیريالخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة

 .١٥٥ :مكارم األخالق) ٤(

 ) .٩٣٢/(٢/١٨٦: اآلحاد والمثاني) ٥(

 .٣/١٩: معجم الصحابة) ٦(

 ٤/٣٠٧: العلل) ٧(
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، )١()أدركه أبي ولم یكتب عنـه: (قال ابن أبي حاتم: سعد بن عبد الحمید بن جعفر: ومن هؤالء الرواة

 خطـؤه وكثـر وهمـه حتـى حـسن  ممن فحش،كان ممن یروي المناكیر عن المشاهیر (:وقال ابن حبان

 وقال صالح بن ،)٣()یتكلمون في حدیثه: ( وقال زكریا بن یحیى الساجي،)٢()عن االحتجاج بهالتنكب 

ٕ فهــو وان قــال فیــه یحیــى بــن ،)٤()ســيء الحفــظ:  وفــي موضــع آخــر قــال،ال بــأس بــه: (محمــد البغــدادي
والخالصـة فیـه كمـا قـال ،  ولكـن األئمـة تكلمـوا عـن سـوء حفظـه،)٥() قـد كتبـت عنـه،البأس بـه: (معین

سـئل یحیـى :  العبـاس بـن الفـضل األزرق:، فهـوأمـا الـراوي اآلخـر. )٦()صـدوق لـه أغـالیط: (ابن حجر

: وقـــال ابـــن أبـــي حـــاتم، )٨() حدیثـــهذهـــب: ( وقـــال البخـــاري،)٧()كـــذاب خبیـــث: (بـــن معـــین عنـــه فقـــال

  .)٩() وترك أبو زرعة حدیثه ولم یقرأه علینا،ذهب حدیثه: سمعت أبي یقول(

 والخالصـة ،)١٠()جعله ابن عدي مع العباس بن الفضل األنصاري واحـد فـوهم (:وقال الذهبي

  .ضعیف ذاهب الحدیث: فیه

 والعبـــاس بـــن الفـــضل ضـــعیف ذهـــب ،فهـــذا اإلســـناد فیـــه ســـعد بـــن عبـــد الحمیـــد ســـيء الحفـــظ

 واإلسـناد إذا كـان فیـه ضـعفاء ،حاتم أعل الحـدیث بـسبب سـعد أو العبـاس أو كلیهمـا  ولعل أبو،حدیثه

  .)١١(ه واهللا أعلم وألن مظنة الوهم والخطأ منه أكثر من غیر،فیلصق الخطأ بأضعفهم

                                                 
 .٤/٩٢: الجرح والتعدیل )١(

 ) .٤٦٩/(١/٣٥٧: المجروحین) ٢(

 ١٠/١٨١: تاریخ بغداد) ٣(

 .المصدر نفسه) ٤(

 .٤٢٦ :دسؤاالت ابن الجنی) ٥(

 ) .٢٢٤٧/(٢٣١: التقریب) ٦(

 .٣٢٤ :سؤاالت ابن الجنید) ٧(

 ).١٧/(٧/٥: ریخ الكبیراالت) ٨(

 .٦/٢١٣: الجرح والتعدیل) ٩(

 ).٤١٧٨/(٢/٣٨٥: میزان االعتدال) ١٠(

 .١٠٩ : ألحمد بن عمر السلفي المكيالمقترب في بیان المضطرب :ینظر )١١(
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 رواه ،  وقد روي من طریق محمد بن جحش عن النبي،الحدیث بهذا اإلسناد فیه اضطراب
رجالــه رجـال الـصحیح عــن أبـي كثیــر : ( قــال ابـن حجـر،)٣( والحـاكم،)٢(والبخـاري فــي التـأریخ، )١(أحمـد

  .)٤()مولى محمد بن جحش فقد روى له الجماعة

 :عـن عبـد ،)٥( رواه ابـن وهـبًذكـر حـدیثاسـمعت أبـي، و: ( أبي حـاتمقال ابن 
 عـــن ،)٩( عـــن یـــونس بـــن عبیـــد،)٨( عـــن خالـــد بـــن میمـــون،)٧( عـــن عمـــر بـــن صـــبیح،)٦(اهللا بـــن الـــسمح

إن المـــشركین یتـــسرولون وال ) (رســـول اهللا  یـــا:  أنهـــم قـــالوا  عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا،)١٠(الحـــسن
َان المــشركین یتخفـــون وال ینتعلــونو:  قــالوا،فتــسرولوا أنـــتم واتــزروا: یــأتزرون؟ قــال فتخفــوا أنـــتم : ؟ قــالٕ

عمـــر بـــن صـــبیح وخالـــد بـــن میمـــون :  قـــال أبـــي.طعتم وخـــالفوا أولیـــاء الـــشیطان بكـــل مـــا اســـت،وانتعلـــوا
  .)١١()سناده مضطربإ وهذا الحدیث ،خراسانیان

                                                 
 ) .٢٢٤٩٥/(٣٧/١٦٦ :مسند أحمد) ١(

 .١/١٣: ریخ الكبیراالت) ٢(

 ).٧٣٦١/(٤/٢٠٠: المستدرك على الصحیحین) ٣(

 .١/٤٧٩: فتح الباري) ٤(

 ).٣٦٩٥/(٢٢٨: تقریب التهذیب ، مقبول من السادسة، هو عبد اهللا بن وهب بن منبه الیماني:ابن وهب) ٥(

، لــم یــذكر فیــه أبــو حــاتم جرحــا وال  عــن مقاتــل بــن حیــان،بــد اهللا بــن الــسمح المــصري روى عــن عمــر بــن صــبیحع) ٦(
 ).٣٦٣/(٥/٧٧: التعدیلالجرح و. تعدیال

 متـروك كذبـه ابـن ،ابـن صـبح بـن عمـر أو عمـران أبـو نعـیم الخراسـاني التمیمـي أو العـدوي: ، ویقـالعمر بن صبیح) ٧(
 ).٤٩٢٢/(٤١٤: تقریب التهذیب .راهویه من السابعة

الجـــرح  .بـــأس بـــه المـــا أرى بحدیثـــه بأســـا، :  أبـــي یقـــولعتســـم: یمـــون الخراســـاني قـــال ابـــن أبـــي حـــاتمخالـــد بـــن م) ٨(

 ) .١٥٨٩/(٣/٣٥٢:  والتعدیل

تقریــب  ،ه١٣٩:   ت، ثقــة ثبــت فاضــل ورع مــن الخامــسة،یــونس بــن عبیــد بــن دینــار أبــو عبیــد العبــدي البــصري) ٩(

 ) .٧٩٠٩/(٦١٣:  التهذیب

 ًفقیــه فاضــل مـــشهور وكــان یرســل كثیـــرا ثقـــة ،واســم أبیـــه یــسار األنــصاري مــوالهم ،هــو ابــن أبـــي الحــسن: الحــسن) ١٠(
ــا یعنــي قومــه الــذین حــدثوا وخطبــوا بالبــصرة: فیتجــوز ویقــول: قــال البــزار،ویــدلس ُ حــدثنا وخطبن  وهــو رأس الطبقــة ،ُ
 ).١٢٢٧/(١٦٠: تقریب التهذیب .ه١١٠:  ت،الثالثة

 ).١٤٥٥/(٤/٣٢٦: العلل )١١(
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 ، وهــب مــن طریــق أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن)٢( وأخرجــه الطبرانــي،)١(اتمــــه ابــن أبــي حـرجـــأخ

ُ عـن یـونس بـن عبیـد مـن غیـر ذكـر ، عن خالد بن میمـون، عن عبد اهللا بن السمح،عن عمه عبد اهللا
  .عمر بن صبیح

 وهـذا ،عمـر بـن صـبیح وخالـد بـن میمـون خراسـانیان: (قـال أبـو حـاتم

  .)٣()سناده مضطربإالحدیث 

، وهـم  وأشـار إلـى اثنـین مـن رجـال الـسند،إسـناد الحـدیث بأنـه مـضطربأطلق أبـو حـاتم علـى 

 وقـد تكلـم أئمـة ، أي مـن خراسـان،)٤()خراسـانیان: ( فقـال، وخالد بن میمـون، أو صبحعمر ابن صبیح

عمـر : ( وقـال ابـن حبـان،)٥()منكـر الحـدیث: ( قـال أبـو حـاتم،النقد على عمر بن صبیح وأعلوا حدیثـه

 ال یحــل كتابــة حدیثــه إال علــى جهــة التعجــب ألهــل ،بــن صــبح كــان ممــن یــضع الحــدیث علــى الثقــات

ًظ ال متنــا وال إســناداعامــة مــا یرویــه غیــر محفــو: ( وقــال ابــن عــدي،)٦()الــصناعة : وقــال الــذهبي ،)٧()ً

 أمــا ،أنـه متـروك یـضع الحـدیث: ، والخالصـة)٩()متــروك: (، وقـال ابـن حجـر)٨()لـیس بثقـة وال مـأمون(

  .)١٠(بأس به قال عنه أبو حاتم خالد بن میمون فحدیثه ال

                                                 
 ).١٤٥٥/(٤/٣٢٦: العلل )١(

 ).٤١٢٢/(٤/٢٥٣:  المعجم األوسط )٢(

 .٤/٣٢٧: العلل )٣(

 .المصدر نفسه) ٤(

 ) .٦٢٩/(٦/١١٦:  الجرح والتعدیل )٥(

 ).٦٤٧/(٢/٨٨: المجروحین) ٦(

 .٦/٥٠: الكامل في ضعفاء الرجال) ٧(

 ) .٦١٤٧/(٣/٢٠٦: میزان االعتدال) ٨(

 ) .٤٩٢٢/(٤١٤: التقریب) ٩(

 .٣/٣٥٢: الجرح والتعدیل :ینظر) ١٠(
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 الحـدیث أبــو َّ ولهـذا أعـل، متـروك كمـا قـال ابـن حجـر،فـي الحـدیث عمـر بـن صـبیح أو صـبح
 وال عـن ،ٌلم یرو هذا الحـدیث عـن یـونس إال خالـد: ( وقال الطبراني،)١()إسناده مضطرب: (وقال حاتم

بــي أ فكــأن االضــطراب عنــد ،)٢() تفــرد بــه ابــن أخیــه، وال عــن عبــد اهللا ال ابــن وهــب،خالــد إال عبــد اهللا
  .حاتم جاء من تفرد عمر بن صبیح ونكارة حدیثه واهللا أعلم


 

 :٣( رشــیدســألت أبــي عــن الحــدیث الــذي رواه داود بــن: (قــال ابــن أبــي حــاتم(، 
 عــن أنــس بــن ،)٦( عــن أبــي عقــال،)٥( عــن عبــاد بــن كثیــر الــشامي،)٤(عــن ســلمة بــن بــشیر بــن صــیفي

 عــن ، بهــذا الحــدیث)٧(حــدثنا النفیلــي: ؟ قــال أبــيلمــاءأثــردوا ولــو با: قــال) ( عــن النبــي ،)( مالــك
  .عباد بن كثیر

                                                 
 .٤/٣٢٧: العلل) ١(

 ).٤١٢٢/(٤/٢٥٣: المعجم األوسط) ٢(

َداود بن رشید) ٣(  :تقریب التهـذیب .ه٢٣٩:  ت، ثقة من العاشرةغداد، الهاشمي موالهم الخوارزمي نزیل ب، بالتصغیر،ُ
١٧٨٤/(١٩٨.( 

 . مقبــول مــن الثامنــةنــسب إلــى جــده ومــنهم مــن فــرق بینهمــا،ســلمة بــن بــشیر بــن صــیفي أبــو بــشیر الدمــشقي وربمــا ) ٤(
 ).٢٤٨٥/(٢٤٧: یب التهذیبتقر

:  ضـعیف مـن الـسابعة قـال ابـن عـديالتمیمـي واسـم جـده قـیس،: عباد بن كثیر الرملي الفلسطیني الشامي ویقال لـه) ٥(
: تقریــب التهــذیب . تــأخر إلــى حــدود الــسبعین٥/٥٤٤: الكامــل فــي ضــعفاء الرجــالٌهــو خیــر مــن عبــاد الثقفــي، 

٣١٤٠/(٢٩٠.( 

: تقریـب التهـذیب . متـروك مـن الخامـسةسار أبـو عقـال البـصري نزیـل عـسقالن، هو هـالل بـن زیـد بـن یـ:أبو عقال )٦(
٧٣٣٦/(٥٧٥.( 

َ هـــو عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن نفیـــل أبـــو جعفـــر النفیلـــي الحرانـــي:النفیلـــي) ٧(  ثقـــة حـــافظ  مـــن كبـــار العاشـــرة ،ُ
 ).٣٥٩٤/(٣٢١: تقریب التهذیب .ه٢٣٤:ت
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عباد بن كثیر هـذا مـضطرب :  قال أبي،)(  عن أنس بن مالك،)١(عن عبد الرحمن السري
  .)٣() فإذا هو قریب منه،)٢( من عباد بن كثیر البصري، ظننت أنه أحسن حاالالحدیث

َروایــة داود بـــن رشــید أخرجهـــا الطبرانــي ُ
،  عـــن داود بـــه، مـــن طریــق محمـــد بــن عبـــد الــرحیم)٤(

َوروایة عبد بن محمد النفیلي  ،َفیلـي بـهُ عـن الن، مـن طریـق أحمـد بـن عبـد الـرحمن)٥( أخرجهـا الطبرانـيُ
َ عـن النفیلـي بـه، مـن طریـق محمـد بـن إبـراهیم)٦(وأخرجها البیهقي  وفـي روایـة الطبرانـي والبیهقـي عـن ،ُ

  .من غیر ذكر السدي )( عن أنس ، عن عاصم بن طلحة،عباد بن كثیر

ً ظننـت أنـه أحـسن حـاال مـن عبـاد بـن ،عباد بن كثیر هذا مـضطرب الحـدیث : (قال أبو حاتم
  .)٧()كثیر البصري فإذا هو قریب منه

 وهـو عبـاد بـن ،َ وأن االضـطراب سـببه أحـد رواة اإلسـناد،بین أبو حـاتم أن الحـدیث مـضطرب
ٕ واذا نظرنـا إلـى أقـوال ، مـن عبـاد بـن كثیـر البـصريه أحـسن حـاالَوقـد ظـن أبـو حـاتم َأنـ ،كثیر الشامي
ــا إلــىاألئمــة وجــدنا ــاد بــن كثیــر الــشامي فــي الوصــف قریب  ومــن هــذه ، عبــاد البــصري أنهــم جعلــوا عب

                                                 
تقریــب  . مجهــول الحــال مــن الثالثــةن أبــي كریمــة واســم أبــي كریمــة نهــشل،بــ هــو عبــد الــرحمن :عبــد الــرحمن الــسدي) ١(

 وهــو والــد إســماعیل المعــروف ، كــان یقعــد فــي ســدة بــاب الجــامع بالكوفــة فــسمي الــسدي).٣٩٩٠/(٣٤٩: التهــذیب
 .٣/١٣٢: تهذیب الكمال للمزي : ینظر.بالسدي الكبیر

تقریـب  ، مـات بعـد األربعـین، مـن الـسابعة،)روى أحادیث كذب (: قال أحمد. متروك،عباد بن كثیر الثقفي البصري) ٢(

 ) ٣١٣٩/(٢٩٠: التهذیب

 ) ١٥٢٩/(٤/٤١٥: العلل) ٣(

 ) ٧١٤٧/(٧/١٥٧: المعجم األوسط) ٤(

 ) ١١١٠/(٢/٢٤: المصدر نفسه) ٥(

 ) ٥٥٢٣/(٨/٨٠: شعب اإلیمان) ٦(

 ) ١٥٢٩/(٤/٤١٥: العلل) ٧(
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 وقال ابن ،)٢()فیه نظر: ( وقال البخاري،)١()زعموا أنه ضعیف الحدیث: (قال أحمد بن حنبل: األقوال
:  وقــال النــسائي،)٣()ضــعیف الحــدیث: ســئل أبــو زرعــة عــن عبــاد بــن كثیــر الرملــي فقــال: (أبــي حــاتم

: ٕ فهــو وان كــان یحیــى بــن معــین قــال عنــه،)٥()هــو عنــدي ال شــيء: (وقــال ابــن حبــان، )٤()لــیس بثقــة(
ّ إال أن ضـعفه أخـف مـن ، فیـه نظـر،ضعیف الحدیث: ، والخالصة فیهّ إال أن األئمة ضعفوه،)٦()ثقة(

  .)٧( فعباد البصري متروك الحدیث،عباد بن كثیر البصري

ِ وفیــه أیـضا أبـو عقــال هـالل بـن زیــد ،)٨(إسـناد الحـدیث فیــه عبـاد بـن كثیــر مـضطرب الحـدیث ً
 ،)٩()ال یــروى هــذا الحــدیث عــن أنــس إال بهــذا اإلســناد تفــرد بــه عبــاد: ( قــال الطبرانــي.متــروك الحــدیث

َتفرد به داود بن رشید: (ًوقال أیضا   . وبهذا تحقق االضطراب من قول أبي حاتم،)١٠()ُ

                                                 
  روایة ابنه عبد اهللا) ٢٠٢٦/(٢/٢٠٦: العلل) ١(

 ) ١٦٤١/(٦/٤٣: التاریخ الكبیر) ٢(

 ٦/٨٥: الجرح والتعدیل) ٣(

 ٧٤ : الضعفاء والمتروكون) ٤(

 ) ٧٩٤/(٢/١٦٩: المجروحین) ٥(

  روایة الدارمي١٤٥ : ابن معینریختا) ٦(

 ) ٣١٣٩/(٢٩٠: تقریب التهذیبو، ٧٤ : للنسائيالضعفاء والمتروكون) ٧(

 ٤/٤١٦: بن أبي حاتم الالعلل : ینظر) ٨(

 ) ١١١٠/(٢/٢٤ :المعجم األوسط) ٩(

 ) ٧١٤٧/(٧/١٥٧: المصدر نفسه) ١٠(



 

 
٢٢٩ 

 
   




 

 :حـدثنا :  قـال،)١(سـألت أبـي عـن حـدیث رواه ابـن حمیـر: (قـال ابـن أبـي حـاتم
  عــن أبــي هریــرة،)٥( عــن أبــي ســلمة،)٤(عــن أبیــه، )٣(عــن هــشام بــن عــروة، )٢(شــعیب ابــن أبــي األشــعث

)(، عــن النبــي ) (مــضطرب لــیس هــو هــذا حــدیث :قــال أبــي. المــراء فــي القــرآن كفــر: أنــه قــال 
  .)٦() وشعیب مجهول،ال یكون :، عن أبي سلمةعروة، صحیح اإلسناد

ــــي ــ ـــــا الطبران ــــر أخرجهـ ــ ـــن حمی ـــــد بـــ ـــــة محمـ ـــــدارقطني،)٧(روایـ ــــدادي،)٨( والـ ــب البغــ ــــ  ،)٩( والخطی
  .)١١( وابن عساكر،)١٠(والهروي

                                                 
تقریـب  .ه٢٠٠ صـدوق  مـن التاسـعة ت،َ هو محمد بن حمیر بن أنـیس الـسلیحي بفـتح أولـه  الحمـصي:ابن حمیر) ١(

 ) ٥٨٣٧/(٤٧٥: التهذیب

 سـألت أبـي عنـه : ابـن أبـي حـاتم قـال،روى عن هشام بن عروة روى عنه محمـد بـن حمیـر: شعیب بن أبي األشعث) ٢(
 ) ١٤٩٩/(٤/٣٤١: الجرح والتعدیل . مجهول:فقال

تقریــب  .ه١٤٦ه وقیــل ١٤٥ ثقــة فقیــه ربمــا دلــس مــن الخامــسة تعــروة بــن الزبیــر بــن العــوام األســدي،هــشام بــن ) ٣(

 ) ٧٣٠٢/(٥٧٣: التهذیب

 مات قبل المائـة سـنة ، ثقة فقیه مشهور من الثالثةلد أبو عبد اهللا األسدي المدني،ویعروة بن الزبیر بن العوام بن خ) ٤(
 .)٤٥٦١/(٣٨٩: تقریب التهذیب ).(أربع وتسعین على الصحیح ومولده في أوائل خالفة عثمان 

:  ت،ثقــة مكثــر مــن الثالثــة،ري قیــل اســمه عبــد اهللا وقیــل إســماعیل هــو ابــن عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــ: أبــو ســلمة) ٥(
 ) ٨١٤٢/(٦٤٥: تقریب التهذیب. ه١٠٤  أو،ه٩٤

 ) ١٧١٤/(٤/٦٥٩: العلل ) ٦(

 ) ٥٧٤/(١/٣٤٥ :المعجم الصغیر و،)٤٢١٢/(٤/٢٨٤: المعجم األوسط) ٧(

 ) ٥٦٥٩/(٣/٣٦٠ :أطراف الغرائب واألفراد) ٨(

 ١٢/٤٤٨: تاریخ بغداد) ٩(

 ألبي إسماعیل الهروي) ١٧٤/(٢/٨٣: ذم الكالم وأهله) ١٠(

 ٣٦/٣٨٢: تاریخ دمشق) ١١(
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ال ،  عــن أبــي ســلمة،عــروة، هــذا حــدیث مــضطرب لــیس هــو صــحیح اإلســناد: (قــال أبــو حــاتم
  .)١() وشعیب مجهول،یكون

 ثـم أشـار إلـى ،وأنـه حـدیث مـضطرب، حكم أبو حاتم على الحدیث بأنه لـیس صـحیح اإلسـناد
 وقـد وافـق األئمـة أبـا حـاتم فـي حكمـه علـى ،)٢(ّأن في أحد رواته مجهول وهو شعیب بن أبـي األشـعث

 آخـر ا وأضـاف أبـو الفـتح األزدي إلـى الجهالـة حكمـ،)٤( وابـن حجـر،)٣(الذهبي: شعیب بالجهالة ومنهم
ٌ فهــؤالء األئمــة متفقــون علــى أنــه مجهــول ال یعــرف حالــه،)٥()لــیس بــشيء: (إذ قــال  :، والخالصــة فیــهّ
یعتبر بحدیثه إذا لم یكن في إسناده ضعیف : (ابن حبان ذكره في الثقات وقال عنهٕ وان كان ،مجهول

ٕ واضـــافة االضـــطراب إلـــى شـــعیب بـــن أبـــي األشـــعث أولـــى مـــن غیـــره مـــن رواة ،)٦()وال بقیـــة بـــن الولیـــد
إذا اشــتمل اإلســناد : (ٕ والــى هــذا القــول ذهــب ابــن القطــان فقــال، ال یعــرف حالــه كونــه مجهــوال،اإلســناد

 وكــذلك األمــر الــذي أدى إلــى االضــطراب هــو ،)٧() فإعاللــه بــالمجهول أولــى،علــى ضــعیف ومجهــول
 قـال ، عـن شـعیب،ن حمیـر وتفـرد محمـد بـ، عـن عـروة،التفرد الذي وقع فـي الروایـة مـن طریـق شـعیب

 تفـرد بـه محمـد بـن ،لـم یـرو هـذا الحـدیث عـن هـشام بـن عـروة إال شـعیب بـن أبـي األشـعث: (الطبرانـي
 عــن ، تفــرد بــه شــعیب بــن أبــي األشــعث،غریــب مــن حــدیث عــروة عنــه: ( وقــال الــدارقطني،)٨()حمیــر

  .)٩()ن حمیر ولم یرو عنه غیر محمد ب،هشام بن عروة

                                                 
 .٤/٦٦٠: العلل) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(

 ) ٣٧٠٧/(٢/٢٧٥: میزان االعتدال) ٣(

 ) ٣٨٠١/(٤/٢٤٨: لسان المیزان) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(

 ) ٨٤٧٤/(٦/٤٣٨: الثقات) ٦(

 .١١١ : ألحمد بن عمر السلفيالمقترب في بیان المضطرب : وینظر٢/٢٢٣: النكت على مقدمة ابن الصالح) ٧(

 ) ٤٢١٢/(٤/٢٨٤: المعجم األوسط) ٨(

 ٢/٣٦٠: أطراف الغرائب) ٩(
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 وأبـي هریـرة،  والحـدیث روي مـن طـرق أخـرى عـن أبـي سـلمة،الحدیث بهذا اإلسـناد مـضطرب
)(، عن النبي ) (رواه أحمد)٤( وابن حبان،)٣( والنسائي،)٢( وأبو داود،)١(.  


 

 : عــن ، رواه أحمــد بــن حنبــلســألت أبــي عــن حــدیث: (ابــن أبــي حــاتمقــال 
عــن مــسلمة بــن ، )٨()(  عــن أبــي أیــوب،)٧( عــن محمــد بــن المنكــدر،)٦( عــن ابــن جــریج،)٥(البرســاني

ًمن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة، ومن نجى مكروبـا: قال) (ّ أن النبي ،)( )٩(خالد  فـرج ً

                                                 
 ) ٩٤٨٠/(١٥/٢٨٨ و) ٧٩٨٩/(١٣/٣٦٩: مسند أحمد) ١(

 . باب النهي عن الجدال في القرآن، كتاب السنة،)٤٦٠٣/(٧/١٢ :سنن أبي داود) ٢(

 . كتاب فضائل القرآن باب المراء في القرآن،)٨٠٣٩/(٧/٢٨٩ : السنن الكبرى) ٣(

 ) ١٤٦٤/(٤/٣٢٤: صحیح ابن حبان) ٤(

 –ه ٢٠٤ صدوق قـد یخطـئ مـن التاسـعة ت،ُهو محمد بن بكر بن عثمان أبو عثمان البصري البرساني: البرساني) ٥(
  ) ٥٧٦٠/(٤٧٠: تقریب التهذیب

كـان یـدلس ویرسـل مـن  ثقة فقیه فاضـل و، هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األموي موالهم المكي:ابن جریج) ٦(
 ) ٤١٩٣/(٣٦٣: تقریب التهذیب -ه١٥٠السادسة ت

: تقریــب التهـــذیب –ه١٣٠، ثقــة فاضــل مــن الثالثـــة تلتیمــي المـــدنيمحمــد بــن المنكــدر بــن عبـــد اهللا بــن الهــدیر ا) ٧(
٦٣٢٧/(٥٠٨.( 

عنـدما قـدم إلـى ) ( نـزل عنـده النبـي ،) (هو خالد بن زید بـن كلیـب بـن ثعلبـة أبـو أیـوب األنـصاري : أبو أیوب) ٨(
 وتــوفي بالقــسطنطینیة مــن أرض ،)( والخنــدق وســائر المــشاهد مــع رســول اهللا ، شــهد العقبــة وبــدرا وأحــداالمدینــة

بـن عبـد  الاالستیعاب في معرفـة األصـحاب . تحت رایة یزید) (ه في خالفة معاویة ٥١ه وقیل ٥٠الروم سنة 
 ٤/١٦٠٦و ٢/٤٢٤: البر

بـو معمـر األنـصاري وقیـل أمخلد بن الصامت بن دینار أبـو معـن، وقیـل أبـو مـسعود، وقیـل أبـو معاویـة، مسلمة بن ) ٩(
 وقیــل إنـه كـان ابــن وهـو ابــن عـشر سـنین،) ( ومــات رسـول اهللا المدینـة،) ( ولـد مقــدم النبـي الـساعدي الزرقـي،

مــصر، یقــال ) ( یــةثــم واله معاو،  ثــم تحــول إلــى المدینــة، شــهد فــتح مــصر وســكنها،)( أربــع ســنین مقــدم النبــي
 ١٣٩٨و٣/١٣٩٧: االستیعاب في معرفة األصحاب .ه٦٢ ویقال بالمدینة سنةبمصر،) (مات 
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َ عنـه كربـة مـن كـرب یـوم القیامـة، ومـن كـان فـي حاجـة أخیـه، كـان اهللا فـي حاجتـهاهللا ُ هـذا : ؟ قـال أبـيُ
  .)١()ٌحدیث مضطرب اإلسناد

 محمد بن بكر البرساني، عن  عن،)٣( وأخرجه أحمد، عن ابن جریج به،)٢(أخرجه عبد الرزاق
 مـن طریـق )٦( وأخرجـه ابـن أبـي الـدنیا،)٥( وابـن األثیـر،)٤( ومـن طریقـه أخرجـه ابـن قـانعابن جـریج بـه،

 والخطیـب ،)٧(وأخرجـه ابـن جمیـع الـصیداوي،عن محمـد بـن بكـر البرسـاني بـه ،محمد بن أبان البلخي 
 ن علـــي الجهـــضمي، عـــن محمـــد بـــن بكـــر جمـــیعهم مـــن طریـــق نـــصر بـــ)٩( وابـــن عـــساكر،)٨(البغـــدادي

  . من طریق أبي جمیع الصیداوي)١٠( وأخرجه الذهبيالبرساني به،

  .)١١()ٌهذا حدیث مضطرب اإلسناد: (قال أبو حاتم

ه یعـود الضـطراب فـي سـندّأعل أبو حاتم الحدیث بأنه مضطرب اإلسناد ویبدو واهللا أعلـم أن ا
  :إلى أمرین

أحمــد بــن (  فقــد نقــل أبــو طالــب،ي مــسلمة بــن مخلــد أهــو صــحابي أم الاالخــتالف فــ: األول
 ،القـول ذهـب أبـو حـاتم الـرازيٕ والـى هـذا ،)١٢()لیست لـه صـحبه: ( عن أحمد بن حنبل أنه قال،)حمید

                                                 
 ) ١٩٨٤/(٥/٢٨٢: العلل) ١(

 ) ١٨٩٣٦/(١٠/٢٢٨: نف عبد الرزاقمص) ٢(

 ) ١٦٩٥٩/(٢٨/١٥٨: مسند أحمد) ٣(

 ٣/٨٣: معجم الصحابة) ٤(

 ٥/١٦٨: أسد الغابة) ٥(

 ٩٥ :ضاء الحوائجق) ٦(

 ٣٦٩ : معجم الشیوخ) ٧(

 ١٥/١٩٩: تاریخ بغداد) ٨(

 ٥٨/٥٤: تاریخ دمشق) ٩(

 ٦/٣٣٤: سیر أعالم النبالء) ١٠(

 ٥/٢٨٢: العلل) ١١(

 ١٥٠ : البن المبرد الحنبليبحر الدم فیمن تكلم علیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم) ١٢(
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 فغیــر أبــي ذلــك ، وكــان البخــاري كتــب لــه صــحبة، نــزل مــصر،لیــست لــه صــحبة: (قــال ابــن أبــي حــاتم
 وروى عــن ،والجمهــور أثبتــوا ذلــك لــه: (ك فقــال وقــد رد العالئــي علــى ذلــ،)١()لیــست لــه صــحبة: وقــال
 ،)٣()لعلـه أراد الـصحبة الخاصـة: ( وقد أجاب ابـن حجـر عـن قـول أحمـد بـن حنبـل فقـال،)٢()( النبي

  .والقول فیه قول ابن حجر واهللا أعلم
 الحــدیث فــي تعییــین الــصحابي الــذي ذهــب إلــى هــو االخــتالف بــین رواةف: أمــا األمــر الثــاني

 ّ ففـي هـذا الحـدیث أن أبـا أیـوب األنـصاري،إلـى مـصر یـسأله عـن هـذا الحـدیث )( مسلمة بن مخلـد
) (وفـــي روایـــة أخـــرى ذكرهـــا أحمـــد،هـــو الـــذي ذهـــب )( ّ أن عقبـــة بـــن عـــامر)٤ ( هـــو الـــذي ذهـــب

 وفــي ،یــسأله) رضــي اهللا عنهمــا (ّ أن أبــا أیــوب ركــب إلــى عقبــة بــن عــامر)٥( وفــي روایــة أخــرى،یــسأل
 ، بـن مخلـدفـأتي إلـى مـسلمة) رضـي اهللا عنهمـا(  أبا أیوب رحل إلى عقبة بـن عـامرّ أن)٦(روایة أخرى

رضــي اهللا ( ّ أن الــذي ذهــب إلــى مــسلمة بــن مخلــد هــو جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري)٧(وذكــر الطبرانــي
 ه أبهــم الرجــل الــذي ذهــب إلــى مــسلمة بــن مخلــد، إال أنــ الحــدیث)٨( وذكــر الخطیــب البغــدادي،)عنهمــا

)(،أدى ،أل عـن الحـدیث فهـذا الخـالف الـذي وقـع فـي تعیـین الـصحابي الـذي ذهـب إلـى مـصر یـس 
  .إلى القول باضطراب الحدیث واهللا أعلم

:  فمــرة قــال،الــذهبي اختلــف قولــه فــي الحكــم علیــهّى إن  حتــ،الحــدیث بهــذا اإلســناد مــضطرب
 وقــد روي الحــدیث مــن ،)١٠()هــذا حــدیث غریــب فــرد: ( ومــرة أخــرى قــال،)٩()هــذا حــدیث جیــد اإلســناد(

                                                 
 ٢٦٦و٨/٢٦٥: الجرح والتعدیل) ١(

 ٣٠٤ : وتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ألبي زرعة العراقي٢٨٠ :لتحصیلجامع ا) ٢(

 ٦/٩٢ : اإلصابة في تمییز الصحابة) ٣(

 ) ١٦٩٦٠/(٢٨/١٦٠: مسند أحمد) ٤(

 ) ١٧٤٥٤/(٢٨/٦٥٦: المصدر نفسه) ٥(

 ) ١٧٣٩١/(٢٨/٦١٣: المصدر نفسه) ٦(

 ) ٨١٣٣/(٨/١١٤ : المعجم األوسط) ٧(

 ١٢٤ : الرحلة في طلب الحدیث) ٨(

 ٦/٣٣٥: سیر أعالم النبالء) ٩(

 ٩/٤٢٢: المصدر نفسه) ١٠(
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 ، عــن ســالم بــن عبــد اهللا، مــن طریــق الزهــري)٣( ومــسلم،)٢(البخــاري و،)١( فقــد أخــرج أحمــد،طریــق أخــرى
  ).(  عن النبي،)رضي اهللا عنهما( عن أبیه عبد اهللا بن عمر


 

 :عـن ،)٤(سـألت أبـي عـن حـدیث رواه كنانـة بـن جبلـة: (قـال ابـن أبـي حـاتم 

 ّ قـال أخـرج إلـي عبـد اهللا بـن عمـر،)٧( عن أبي عبد الرحمن المنقـري،)٦( عن أبیه،)٥(عثمان ابن عطاء

)(ّهـؤالء كلمـات أمالهـن علـي رسـول اهللا : قـال ف، صحیفة صـغیرة ّ)(،ّفـیهن :  وقـال،ّ وأمرنـي بهـن
ٍ رب كـل شـيء وملیكـه، عـالم الغیـب والـشهادة، اللهم فاطر السموات واألرض،ٌخیر كثیر  أشـهد أن ال ،َ

ـــه إال أنـــت ـــدك ورســـولك،إل ً وأن محمـــدا عب ــشهدون،ّ ـــك مـــن الـــشیطان هـــ الل، والمالئكـــة یـ م إنـــي أعـــوذ ب

ً وأعــوذ بــك أن أقتــرف علــى نفــسي ســیئة أو أجرهــا علــى مــسلم،ِوشــركه ا هــذ:  قــال أبــي،إلــى:  أو قــال،ً

  .)٨() وكنانة بن جبلة محله الصدق،ٌحدیث مضطرب

                                                 
 ) ٥٦٤٦/(٩/٤٦٣: مسند أحمد) ١(

 . وال یسلمهالغصب باب ال یظلم المسلم المسلم كتاب المظالم و)٢٤٤٢/(٣/١٢٨: صحیح البخاري) ٢(

  كتاب البر والصلة واآلداب باب تحریم الظلم) ٢٥٨٠/(٤/١٩٩٦: صحیح مسلم) ٣(

 بن جبلة بن المعلى بن عبیـد اهللا بـن عبـد  بلغني أنه كنانة:  وقال ابن أبي حاتم،كنانة بن جبلة الهروي سكن هراة ) ٤(
 : الجــرح والتعــدیل –روى عــن عثمــان بــن عطــاء وابــراهیم بــن طهمــان،الــرحمن بــن الــصلت بــن العبــاس بــن مــرداس 

٩٦٦/(٧/١٦٩ ( 

 : لتهـذیبتقریـب ا –ه١٥٥سلم الخراساني أبو مسعود المقدسي، ضعیف مـن الـسابعة تعثمان بن عطاء بن أبي م) ٥(
٤٥٠٢/(٣٨٥ ( 

ل ویـدلس  ویرسـ، صـدوق یهـم كثیـرا عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان  الخراساني واسم أبیه میسرة وقیل عبد اهللا: أبوه) ٦(
 ) ٤٦٠٠/(٣٩٢: تقریب التهذیب –ّه، ولم یصح أن البخاري أخرج له١٣٥من الخامسة ت

ٌلكـوفي مـشهور بكنیتـه  هو عبد اهللا بن حبیـب بـن ربیعـة أبـو عبـد الـرحمن الـسلمي المقـرئ ا:الرحمن المنقريأبو عبد ) ٧(
  ) ٣٢٧١/(٢٩٩: تقریب التهذیب – ثقة من الثانیة مات بعد السبعینوألبیه صحبة،

 ) ٢٠٩٧/(٥/٤٣٧: العلل) ٨(
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َ مـــن طریـــق شـــعیب بـــن رزیـــق)٢(برانـــي وأخرجهـــا الط،)١(أخرجهـــا ابـــن أبـــي حـــاتم ُ  عـــن عطـــاء ،ُ
  .)رضي اهللا عنهما(  عن عبد اهللا بن عمر، عن أبي عبد الرحمن المقرئ،الخراساني

  .)٣() وكنانة بن جبلة محله الصدق،ٌهذا حدیث مضطرب: (قال أبو حاتم

ـــى الحـــدیثبـــو حـــاأطلـــق أ ـــى أن أحـــد رواة الحـــدیث محلـــه ،تم حكـــم االضـــطراب عل ّ وأشـــار إل
 فقــد قــال ، ولكــن أقــوال العلمــاء فــي كنانــة كانــت أشــد مــن قــول أبــي حــاتم،الــصدق وهــو كنانــة بــن جبلــة

سألت یحیى بـن معـین عـن كنانـة بـن جبلـة الـذي یكـون بخراسـان مـن أهـل : (عثمان بن سعید الدارمي
وقـال  ،)٤()وهـو قریـب ممـا قـال یحیـى خبیـث الحـدیث:  وقـال عثمـان،خبیـثذاك كـذاب : الحـدیث؟ قـال

 وقــال ابــن ،)٥()شــویخ كـان بخراســان ضـعیف األمــر جـداكنانـة بــن جبلـة : (إبـراهیم بــن یعقـوب الــسعدي
: وقـــال ابـــن عـــدي ،)٦() باألشـــیاء المعـــضالت وینفـــرد عـــن الثقـــات، یقلـــب األخبـــارًكـــان مرجئـــا( :حبـــان

  .)٨()متروك الحدیث: ( وقال أبو الفتح األزدي،)٧()مقدار ما یرویه غیر محفوظ(

 ،)٩() حـسن الحـدیث، یكتـب حدیثـه،محلـه الـصدق: (أما قول أبـي حـاتم ،فهذه أقوال األئمة فیه
إذا قیـل صـدوق أو محلـه : (قال ابن أبـي حـاتم.  فكنانة ممن یكتب حدیثه وینظر فیه،وعلى هذا القول

                                                 
 ).٢٠٩٧/(٥/٤٣٧: العلل )١(

 ٤٢٩ :الدعاء) ٢(

 ٥/٤٣٨: العلل) ٣(

  روایة الدارمي١٩٦ :تاریخ ابن معین) ٤(

 ٢٠٤ :أحوال الرجال) ٥(

 ) ٩٠٣/(٢/٢٢٩: المجروحین) ٦(

 ٣/٤١٥: ومیزان االعتدال ٢/٥٣٣:  للذهبيالمغني في الضعفاء : وینظر٧/٢١٦: المصدر نفسه) ٧(

 ) ٢٦٠٥/(٢/٢٦: بن الجوزي الالضعفاء والمتروكون) ٨(

 ٦/٤٥٢: بن حجر اللسان المیزان :  وینظر٧/١٧٠: الجرح والتعدیل) ٩(
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عندما وصفه بهذا حتـى  فكأن أبو حاتم ،)١() فهو ممن یكتب حدیثه وینظر فیه،بأس به ق أو الالصد
  .ٌیبعد عنه أنه سبب في االضطراب واهللا أعلم

 ومــن هـــذه ،ئمـــة تكلمــوا عــن عثمــان وأبیـــه عطــاءٕواذا مــا نظرنــا فــي بقیـــة الــرواة وجــدنا أن األ
ـــوال ال ــاناألقـ ــعیف الحــــدیث: (قــــال یحیــــى بــــن معــــین: تــــي تخــــص عثمــ ـــن المــــدیني،)٢()ضــ :  وقــــال ابـ

عثمـان بـن : قـال محمـد یعنـي البخـاري: ( وقـال الترمـذي،)٤()لـیس بـذاك: (وقـال البخـاري ،)٣()ضعیف(
یكتب حدیثـه وال یحـتج : (وقال أبو حاتم الرازي ،)٦()ضعیف الحدیث: ( وقال مسلم،)٥()ءعطاء ال شي

ال یجـوز : (ابـن حبـان وقال ،)٨()لیس بالقوي في الحدیث: (وقال إبراهیم بن یعقوب الجوزجاني ،)٧()به
ــب حدیثــــه: ( وقــــال ابــــن عــــدي،)٩()االحتجــــاج بروایتــــه ضــــعیف الحــــدیث : (قــــال الــــدارقطني و،)١٠()یكتــ

ــــیم،)١١()جـــــدا ـــال أبـــــو نعـ ـــاء: ( وقــ ـــن عطــ ـــان بــ ــث منكـــــرة،عثمــ ـــذهبي،)١٢() عـــــن أبیـــــه أحادیـــ ــال الــ :  وقـــ
فهــو : م الخراســاني أمــا أبــوه عطــاء بــن أبــي مــسل،ّأنــه ضــعیف وال یحــتج بــه:  والخالصــة،)١٣()ضــعفوه(

 ،ضـــطراب یعـــود إلـــى عثمـــان وأبیـــه عطـــاءّلـــذي یبـــدو أن اال فا،)١٤( ویرســـل ویـــدلسًصـــدوق یهـــم كثیـــرا
 فاالضـطراب إلـى مرویـاتهم أقـرب والسـیما إذا كـان فیهـا مـن ، وأبوه صـدوق یهـم كثیـرا،فعثمان ضعیف

                                                 
 ٢/٣٧: الجرح والتعدیل) ١(

 ٣٩٣ص: سؤاالت ابن الجنید) ٢(

 ١٥٨ : بن المدیني السؤاالت ابن أبي شیبة) ٣(

 ) ٢٢٩٠/(٦/٢٤٤: التاریخ الكبیر) ٤(

 ٣٩٥ :العلل الكبیر) ٥(

 ) ٣١٧٥/(٢/٧٧٩: الكنى واألسماء) ٦(

 ٦/١٦٢: الجرح والتعدیل) ٧(

 ١٥٩ :أحوال الرجال) ٨(

 ) ٦٦٨/(٢/١٠٠: المجروحین) ٩(

 ٦/٢٩٣: الكامل في ضعفاء الرجال) ١٠(

 ٦١ :  للدارقطنيسؤاالت السلمي) ١١(

 ١١٤ :الضعفاء) ١٢(

 ) ٥٥٤٠/(٣/٤٨: میزان االعتدال وینظر ) ٣٧٢٥/(٢/١١: الكاشف) ١٣(

 ) ٤٦٠٠/(٣٩٢: بن حجر التقریب التهذیب) ١٤(
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 وأبــوه ال ،عثمــان أكثــر روایتــه عــن أبیــه: (قــال وقــد أجمــل ابــن حبــان القــول فــي روایتیهمــا ف.المقلوبــات
لك األخبار منه  فلست أدري البلیة في ت،ا من المقلوبات التي وهم فیهایجوز االحتجاج بروایته لما فیه

 وهذا شيء یشتبه إذا روى رجـل لـیس بمـشهور العدالـة عـن شـیخ ضـعیف أشـیاء ال ،أو من ناحیة أبیه
 حتـى ً، بـل یجـب التنكـب عمـا رویـا جمیعـاالقدح بهذا المجهول دونه یروي بها عن غیره ال یتهیأ إلزاق

ُ ألن الدین لم یكلف اهللا عباده أخذه عن كل من لیس بعدل مرضي،هیحتاط المرء فی ّ ّ()١(.  

اهللا بـن عمـرو   وقـد روي الحـدیث مـن طرائـق أخـرى عـن عبـد،الحدیث بهذا االسناد مـضطرب
  .)٣()ٕرواه أحمد واسناده حسن: (ال الهیثمي وق،)٢(خرجه أحمدأ) رضي اهللا عنهما( بن العاص


 

 :ســألت أبــي عــن حــدیث رواه أبــو موســى محمــد بــن : (قــال ابــن أبــي حــاتم
عن عمه خالـد بـن  ،)٦( عن یحیى بن العالء،)٥( عن محمد بن النعمان أبي النعمان الباهلي،)٤(المثنى
 فیــأتي ، فیموتــان،فــي الرجــل یعــق والدیــه أو أحــدهما) ( عــن النبــي ،)(  عــن أبــي هریــرة،)٧(عــامر

  .)٨()ّ كأنه موضوع،اً الحدیث منكر جد ومتن،هذا إسناد مضطرب:  قال أبي،ّقبره كل لیلة

                                                 
 ٢/١٠٠: المجروحین) ١(

 ) ٦٥٩٧/(١١/١٧١: مسند أحمد) ٢(

 ) ١٧٠٣٩/(١٠/١٦٨: مجمع الزوائد) ٣(

 كـان ،ثقـة ثبـت مـن العاشـرة، د العنزي أبو موسى البصري المعـروف بـالزمن مـشهور بكنیتـهمحمد بن المثنى بن عبی) ٤(
 ) ٦٢٦٤/(٥٠٥: تقریب التهذیب –ه٢٥٢هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة ت

 عنـه عبـد اهللا بـن بكـر الـسهمي، وأبـي موسـى محمـد ، روى ویقال أبـو الیمـان،محمد بن النعمان أبو النعمان الباهلي) ٥(
 ) ٤٦٦/(٨/١٠٨: الجرح والتعدیل –) شیخ مجهول: ( قال أبو حاتمبن المثنى،

تقریـــب  –الوضـــع مـــن الثامنــة مـــات قـــرب الــستینیحیــى بـــن العـــالء أبــو عمـــرو أو أبـــو ســلمة البجلـــي الـــرازي رمــي ب) ٦(

 ) ٧٦١٨/(٥٩٥: التهذیب

 . لم أجد له ترجمة: خالد بن عامر) ٧(

 ) ٢١١٦/(٥/٤٦٣: العلل) ٨(
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 ومحمـد بـن ، مـن طریـق هاشـم بـن الحـارث)٢( وأخرجه ابن أبـي الـدنیا،)١(أخرجه ابن أبي حاتم
 ،)( رفـع الحـدیث إلـى النبـي ، عن محمد بن النعمـان،الهما عن عبد اهللا بن بكر السهمي ك،الحسن

  .)٣(ومن طریق ابن أبي الدنیا أخرجه البیهقي

  :حكم أبي حاتم

  .)٤()ّ كأنه موضوع،منكر جدا ومتن الحدیث ،هذا إسناد مضطرب: (قال أبو حاتم

ًأبــو حــاتم أحكامــه علــى الحــدیث ســندا ومتنــاأطلــق  ــه ، فالــسند أعلــه باالضــطراب،ً  والمــتن أعل
ّ واذا ما نظرنا في أقوال األئمة وجدنا أن االضطراب في السند والنكارة ،بالنكارة وهو إلى الوضع أقرب ٕ

 :و النعمــان أو أبــو الیمــان البــاهليمحمــد بــن النعمــان أبــ:  األول،ى اثنــین مــن الــرواةفــي المــتن تعــود إلــ
ـــو حـــاتم ـــذهبي)٦( وقـــال العقیلـــي،)٥()شـــیخ مجهــــول: (قـــال عنـــه أب ه  أنــــ: والخالصـــة،)مجهـــول: ()٧( وال

 وقال أحمد ،)٨()لیس بشيء(:  قال عنه یحیى بن معین،یحیى بن العالء:  والراوي الثاني هو،مجهول
لـیس : (م وقال أبو حـات،)١٠()كان وكیع یتكلم فیه: ( وقال البخاري،)٩()كذاب یضع الحدیث: (بن حنبل

كـان ممـن : ( وقال ابـن حبـان،)١٢()متروك الحدیث یروي عنه عبد الرزاق: ( وقال النسائي،)١١()بالقوي

                                                 
 .)٢١١٦/(٥/٤٦٣: العلل )١(

 ٢/٣٦٦:  للسیوطيالآللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة و٨٣ :مكارم األخالق) ٢(

 ) ٧٥٢٢/(١٠/٢٩٧: شعب اإلیمان) ٣(

 ٥/٤٦٤: العلل) ٤(

 ٨/١٠٨: الجرح والتعدیل) ٥(

 ٤/١٤٦: الضعفاء الكبیر) ٦(

 ) ٦٠٤٥/(٢/٦٤٠: المغني في الضعفاء) ٧(

 ٤٦٨ : سؤاالت ابن الجنید) ٨(

 ٢/٧٤١ :  للذهبيالمغني في الضعفاء) ٩(

 ١٤٠ : الضعفاء الصغیر) ١٠(

 ٩/١٨٠: الجرح والتعدیل) ١١(

 ١٠٧ : الضعفاء والمتروكون) ١٢(
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ه كــان ن الحــدیث صــناعته ســبق إلــى قلبــه أنــینفــرد عــن الثقــات باألشــیاء المقلوبــات التــي إذا ســمعها مــ
أحادیثــه : ( وقــال ابــن عــدي،)١() وكــان وكیــع شــدید الحمــل علیــه،یجــوز االحتجــاج بــهلمعتمــد لــذلك ال ا

وذكـره  ،)٣()لـیس بثقـة: ( وقـال ابـن شـاهین،)٢() والضعف بـین علـى روایتـه وحدیثـه،كلها غیر محفوظة
  .ّأنه متروك الحدیث:  والخالصة،)٤(الدارقطني في الضعفاء والمتروكین

  .)٦( وأخرجه السیوطي في األحادیث الموضوعة،)٥( ومتنه منكر،الحدیث مضطرب االسناد


 

 :عـن القاسـم بـن ،)٧(سـألت أبـي عـن حـدیث رواه أیـوب( :قـال ابـن أبـي حـاتم 
َأن معاذا  قدم على النبي :)٩( عن ابن أبي أوفى،)٨(عوف ً ّ)  (فنهاه النبـي ،فسجد له ) (لـو : وقـال

ُیخالف :  فقال أبي،من عظم حقه علیها.. حد ألمرت المرأة  أن تسجد لزوجهاُ یسجد ألكنت آمرا أحدا
 عــن ،)١١( ورواه  النهــاس بــن قهــم، ســوى ذا إســنادا)١٠(فقــال هــشام الدســتوائي: أیــوب فــي هــذا الحــدیث

                                                 
 ) ١٢٠٣/(٣/١١٥: المجروحین) ١(

 ٩/٢٨: الكامل في ضعفاء الرجال) ٢(

 ١٩٥ : تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین) ٣(

 ٣/١٣٦: الضعفاء والمتروكون) ٤(

 ٥/٤٦٤: بن أبي حاتم الالعلل: ینظر) ٥(

 ٢/٣٦٦:  للسیوطيحادیث الموضوعةالآللئ المصنوعة في األ) ٦(

هاء العباد مـن الخامـسة  ثقة ثبت حجة من كبار الفق،هو ابن أبي تمیمة كیسان السختیاني أبو بكر البصري: أیوب ) ٧(
 ) ٦٠٥/(١١٧: تقریب التهذیب –ه ١٣١ت

 ) ٥٤٧٥/(٤٥١:  تقریب التهذیب – صدوق یغرب من الثالثة ،القاسم بن عوف الشیباني الكوفي) ٨(

 بـن أبـي أسـید بـن رفاعـة أبـو معاویـة، هو عبد اهللا بن أبي أوفى واسم أبي أوفـى علقمـة بـن الحـارث : ابن ابي أوفى) ٩(
ه ٧هـأو٦ سنة ة شهد الحدیبة وروى أحادیث شهیرة، نزل الكوفة له وألبیه صحبقیل أبو إبراهیم وبه جزم البخاري،و

 ٤/١٦: بن حجر الاإلصابة في تمییز الصحابة –)رضي اهللا عنهما(خر من مات من الصحابة بها آوهو 

 –ه١٥٤مي بالقـدر مـن كبـار الـسابعة ت ثقة ثبت وقد رهو ابن أبي عبد اهللا، أبو بكر البصري،: توائيهشام الدس) ١٠(
 ) ٧٢٩٩/(٥٧٣: تقریب التهذیب

تقریــب  –، ضــعیف مــن الــسادسةّالنهــاس بتــشدید الهــاء ابــن قهــم بفــتح القــاف وســكون الهــاء أبــو خطــاب البــصري) ١١(
 ) ٧١٩٧/(٥٦٦: ذیبالته
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 وأخـاف أن یكـون ، والقاسـم بـن عـوف مـضطرب الحـدیث، والدسـتوائي حـافظ مـتقن،القاسم بإسناد آخـر
  .)١()االضطراب من القاسم

مـن طریـق محمـد بـن أبـي بكـر  )٣( وابـن حبـان،وانن طریق أزهر بن مر م)٢(أخرجه ابن ماجه
 ومحمـد ،أزهـر بـن مـروان( مـن طریـق سـلیمان بـن حـرب ثالثـتهم )٥( وابن صاعد،)٤(والبیهقي ،المقدمي

 وابـن ،)٦( وأخرجـه أحمـد، عـن أیـوب بـه،عـن حمـاد بـن زیـد)  وسلیمان بـن حـرب،بن أبي بكر المقدمي
 عن عبد اهللا بن ،م الشیباني بن عوف عن القاس، عن أیوب،براهیم من طریق إسماعیل بن إ)٧(صاعد

 عـوف بـن  عـن، عـن أیـوب، مـن طریـق معمـر)٨(خرجه عبد الرزاقأ و،) (قدم معاذ :قال: أبي أوفى
ً أن معاذا،القاسم أو القاسم بن عوف   ).(ابن جبل  ّ

 ،)١٢(طبرانـي وال،)١١( والبـزار،)١٠(وابـن أبـي الـدنیا ،)٩( أخرجهـا أحمـد،أما روایة هـشام الدسـتوائي
 عن ، عن القاسم بن عوف، عن أبیه هشام الدستوائي، جمیعهم من طریق معاذ بن هشام،)١٣(والحاكم

 ،)أبیـه (، وزاد فـي إسـناد عبـد الـرحمن،)(عـن معـاذ بـن جبـل  ، عـن أبیـه،عبد الرحمن بن أبـي لیلـى
  ).(  حدثنا معاذ، عن القاسم بن عوف، عن أبیه،عن معاذ بن هشام: كموفي إسناد الحا

                                                 
 ) ٢٢٥٠/(٥/٦٧٧: العلل) ١(

  كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة) ١٨٥٣/(٣/٥٩: سنن ابن ماجه) ٢(

 ) ٤١٧١/(٩/٤٧٩: صحیح ابن حبان) ٣(

  كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في بیان حقه علیها)١٤٧١١/(٧/٤٧٧: السنن الكبرى) ٤(

 ٩٧ :دي لیحیى بن محمد بن صاعد  البغدامسند ابن أبي أوفى) ٥(

 ) ١٩٤٠٣/(٣٢/١٤٥: مسند أحمد) ٦(

 ٩٦ :مسند ابن أبي أوفى) ٧(

  منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)٢٠٥٩٦/(١١/٣٠١: جامع معمر بن راشد) ٨(

 ) ١٩٤٠٤/(٣٢/١٤٥: مسند أحمد) ٩(

 ) ٥٣٥/(٢/٧٢٨: النفقة على العیال) ١٠(

 ) ١٤٦١/(١٧٥/(٢:  للهیثميكشف األستار عن زوائد مسند البزار) ١١(

 ) ٩٠/(٢٠/٥٢: المعجم الكبیر) ١٢(

 ) ٧٣٢٥/(٤/١٩٠: المستدرك على الصحیحین) ١٣(
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 ، عـن صــهیب، عـن أبیــه، عـن ابـن أبــي لیلـى، عـن القاســم بـن عــوف،وروایـة النهـاس بــن قهـم
 مـن طریـق عثمـان بـن )٣( والطبرانـي،)٢( والبـزار،)١(ا ابـن أبـي الـدنیا أخرجهـ،)رضي اهللا عنه(عن معاذ 

  عــن زیــد بــن أرقــم، عــن القاســم بــن عــوف، مــن طریــق قتــادة)٤( وأخرجهــا البــزار،ن النهــاس بــهعــ ،عمـر
  .)( معاذ بن جبل) ( بعث رسول اهللا: قال) رضي اهللا عنه(

ورواه   ، سـوى ذافقـال هـشام الدسـتوائي إسـنادا: دیثُیخـالف أیـوب فـي هـذا الحـ: (قال أبو حـاتم
 والقاســـم بـــن عـــوف مـــضطرب ، والدســـتوائي حـــافظ مـــتقن، عـــن القاســـم بإســـناد آخـــر،النهـــاس بـــن قهـــم

  .)٥() وأخاف أن یكون االضطراب من القاسم،الحدیث

 والتي جعل فیها الحدیث من مسند ،لسختیانيعلق أبو حاتم على الحدیث فذكر روایة أیوب ا
ّ أي أن ،)٦()ُأیــوب یخــالف فــي هــذا الحــدیث: ( فقــال أبــو حــاتم،)( الــصحابي عبــد اهللا بــن أبــي أوفــى

 ثـم ،)(ن جبـل  وهو هـشام الدسـتوائي الـذي جعـل الحـدیث مـن مـسند معـاذ بـ،هناك من خالف أیوب
 ،مّا آخـر للحــدیث مـن طریـق النهــاس بـن قهــً وكـذلك ذكــر أبـو حــاتم إسـناد،َذكـر أن هـشاما حــافظ مـتقن

 وفـي إسـناد أیـوب وهـشام ، عـن معـاذ،)( والذي جعل الحـدیث مـن مـسند صـهیب بـن سـنان الرومـي
 وأخــاف أن ،والقاســم مــضطرب الحــدیث: ( ولهــذا قــال أبــو حــاتم، القاســم بــن عــوف الــشیباني،النهــاسو

 ، بـن أبــي أوفــىّأن الحــدیث مـرة یكــون عـن عبــد اهللا هــو:  ووجــه االضـطراب)٧()یكـون االضــطراب منـه
 ،ى عـن زیـد بـن أرقـم وأخـر، وتـارة أخـرى عـن صـهیب بـن سـنان،ومرة أخرى یكـون عـن معـاذ بـن جبـل

  .الختالف أدى إلى القول باالضطرابوهذا ا
                                                 

 ) ٥٣٦/(٢/٧٢٩: النفقة على العیال) ١(

 ) .١٤٧٠/(٢/١٧٩:  كشف األستار عن زوائد مسند البزار) ٢(

 ) .٧٢٩٤/(٨/٣١: المعجم الكبیر) ٣(

 ) .١٤٦٩(و) ١٤٦٨/(٢/١٧٩: ركشف األستار عن زوائد مسند البزا) ٤(

 .٦٧٨و٦٧٧/ ٥: العلل) ٥(

 .٥/٦٧٧: المصدرنفسه) ٦(

 .٥/٦٧٨: المصدر نفسه) ٧(
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ــات  وجـــدنا ثنـــاء األئمـــة، وهـــشام،ٕواذا نظرنـــا إلـــى رواة الحـــدیث أیـــوب  علـــیهم كـــونهم مـــن الثقـ
 وقـال عنـه أبـو ،)١() ولـیس بـشيءًكان قاصا: (نه یحیى بن معین قال ع، أما النهاس بن قهم،المتقنین

 ویخــالف ،ن ممــن یــروي المنــاكیر عــن المــشاهیركــا: ( وقــال ابــن حبــان،)٢()لــیس بــشيء: (حــاتم الــرازي
مـــضطرب الحـــدیث تركـــه یحیـــى : ( وقـــال الـــدارقطني،)٣()فـــي الروایـــات ال یجـــوز االحتجـــاج بـــهالثقـــات 
قــال عنــه : أمــا القاســم بــن عــوف الــشیباني. ه ضــعیف فــي حدیثــه اضــطرابّأنــ:  والخالصــة،)٤()القطــان

قال شعبة دخلت علیه فحرك : ذكرنا لیحیى بن سعید القطان القاسم بن عوف فقال: (علي بن المدیني
 ،)٥()لــو لــم یــضعفه لــروى عنــه: ؟ فقــالفجعــل یحیــد فقلــت لــه ضــعفه: رأســه قلــت لیحیــى مــا شــأنه؟ قــال

 ،)٧()یكتــب حدیثــه: ( وقــال ابــن عــدي،)٦()مــضطرب الحــدیث ومحلــه عنــدي الــصدق: (وقــال أبــو حــاتم
ه صــــدوق  أنــــ: والخالصــــة،)٩()صــــدوق یغــــرب: ( وقــــال ابــــن حجــــر،)٨()مختلــــف فیــــه: (وقــــال الــــذهبي

 ،وایـة أیـوب وهـشام تعـود إلـى القاسـمّومن هذه األقوال یبدو أن االضـطراب فـي ر. یضطرب في حدیثه
ّألن كـل  ،وأحسب االختالف من جهة القاسـم: (ر وقال البزا،)١٠()أیوب أحفظهم: (ولهذا قال أبو زرعة
وفــي روایــة . )١٢()واالضــطراب فیــه مــن القاســم ابــن عــوف: ( وقــال الــدارقطني،)١١()مــن رواه عنــه ثقــة

 منهما مضطرب الحدیث ّ والقاسم ألن كال،د إلى النهاس االضطراب فیها یعوّالنهاس بن قهم یبدو أن
  .واهللا أعلم

                                                 
 .يروایة الدور، )٣٦٣٣/(٤/١٤٨: تاریخ ابن معین) ١(

 ٨/٥١١: الجرح والتعدیل) ٢(

 ) ١١١٩/(٣/٥٦: المجروحین) ٣(

 ٩/٢٠٠: العلل الواردة في األحادیث النبویة) ٤(

 ٧/١١٥: بن أبي حاتم الالجرح والتعدیل) ٥(

 .المصدر نفسه) ٦(

 ٧/١٥٤: الكامل في ضعفاء الرجال) ٧(

 ) ٦٨٢٨/(٣/٣٧٦: میزان االعتدال) ٨(

 ) ٥٤٧٥/(٤٥١: التقریب) ٩(

 ٤/٩٦: بن أبي حاتم الالعلل) ١٠(

 ٢/١٨٠: كشف األستار عن زوائد مسند البزار) ١١(

 ٦/٣٩ : العلل الواردة في األحادیث النبویة) ١٢(
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 ،وى الترمـذي مـن طریـق محمـد بـن عمـرو ور،دیث من طریق القاسـم بـن عـوف مـضطربالح

ًلو كنت آمرا أحدا: (قال) ( عن النبي ،)(  عن أبي هریرة،عن أبي سلمة  أن یسجد ألحد ألمرت ً

  .)١()المرأة أن تسجد لزوجها

 :عن ابن ،)٢( رواه أیوب بن سویدسألت أبي عن حدیث: (قال ابن أبي حاتم 

 عـــن عبیـــد اهللا بـــن ،)٦( عـــن ســـلیمان بـــن یـــسار،)٥( عـــن الزهـــري،)٤( عـــن ســـلیمان بـــن موســـى،)٣(جـــریج

 والنحلـة؟ ،)٨(ُّ والـصرد، والهدهـد،النملـة: َأربع من الدواب ال یقتلن:  قال،)( عن ابن عباس ،)٧(عتبة

  .)٩()هذا حدیث مضطرب: فسمعت أبي یقول

                                                 
: صــحیح ابــن حبــان أبــواب الرضــاع بــاب مــا جــاء فــي حــق الــزوج علــى المــرأة و)١١٥٩/(٢/٤٥٦: ســنن الترمــذي) ١(

٤١٦٢/(٩/٤٧٠ ( 

 وقیـل وتـسعین ثـالث  صـدوق یخطـئ مـن التاسـعة مـات سـنة،أیوب بن سوید أبو مسعود الرملـي الحمیـري الـسیباني ) ٢(
  ) ٦١٥/(١١٨: تقریب التهذیب –ومائتین اثنتین سنة

ان یـدلس ویرسـل مـن فقیه فاضـل وكـ ثقة ، هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج األموي موالهم المكي:ابن جریج) ٣(
 ) ٤١٩٣/(٣٦٣: تقریب التهذیب -ه١٥٠السادسة ت

 صدوق فقیه في حدیثه بعـض لـین وخـولط قبـل موتـه بقلیـل مـن ،سلیمان بن موسى األموي موالهم الدمشقي األشدق) ٤(
 ) ٢٦١٦/(٢٥٥: تقریب التهذیب –الخامسة

ٕ متفـق علـى جاللتـه واتقانـه وثبتـه ،و محمد بن مسلم بـن عبیـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن شـهاب أبـو بكـر الفقیـه ه: الزهري) ٥(
: تقریـــب التهـــذیب –شرین وقیـــل قبـــل ذلـــك بـــسنة أو ســـنتینوهـــو مـــن رؤوس الطبقـــة الرابعـــة مـــات ســـنة خمـــس وعـــ

٦٢٩٦/(٥٠٦ (. 

 ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة مـن كبـار الثالثـة مـات ،ى میمونة وقیل أم سلمةسلیمان بن یسار الهاللي المدني مول) ٦(
 ) ٢٦١٩/(٢٥٥: تقریب التهذیب –بعد المائة وقیل قبلها 

یل  وق٩٤ ثقة فقیه ثبت من الثالثة مات دون المائة  ت،عبید اهللا بن عبد اهللا بن مسعود أبو عبد اهللا الهذلي المدني) ٧(
 ) ٤٣٠٩/(٣٧٢: تقریب التهذیب –ه وقیل غیر ذلك ٩٨ت

َالصرد) ٨(  الحـدیث النهایـة فـي غریـب –ه ریـش عظـیم نـصفه أبـیض ونـصفه أسـود لـ، هو طائر ضخم الرأس والمنقار:ُّ

 ٣/٢١: واألثر

 ) ٢٤٤٤( و) ٢٣٧٤/(٦/١٢٣: العلل) ٩(



 

 
٢٤٤ 

 
   



  . عن أیوب بن سوید به، عن أبي عمیر بن النحاس الرملي عن أبیه)١(أخرجه ابن أبي حاتم

  .)٢()هذا حدیث مضطرب: (تمقال أبو حا

ــا إلــى رواة اإل،أطلــق أبــو حــاتم حكــم االضــطراب علــى الحــدیث َّســناد وجــدنا أن ٕ واذا مــا نظرن
فأمـا أیـوب ،  وسـلمان بـن موسـى،أیوب بن سـوید: لرواة للحدیث وهمااألئمة قد تكلموا على اثنین من ا

لیس بشيء كان یسوق األحادیث قال أهل الرملة حدث عن ابن : (ن معینابن سوید قال عنه یحیى ب
:  وقـــال أحمـــد،)٣()حـــدثني أولئـــك الـــشیوخ الـــذین حـــدث عـــنهم ابـــن المبـــارك: المبـــارك بأحادیـــث ثـــم قـــال

ــین الحــدیث: ( وقــال أبــو حــاتم،)٥()یتكلمــون فیــه: ( وقــال البخــاري،)٤()ضــعیف( :  وقــال النــسائي،)٦()ل
 وقـال ابـن ،)٨()أیوب بـن سـوید إرم بـه: (ه قالنعقیلي عن عبد اهللا بن المبارك أ ونقل ال،)٧()لیس بثقة(

 ویكتـب حدیثـه فـي جملـة ، ویقـع منـه مـا ال یوافقـوه علیـه، في حدیثه ما یوافقه الثقـات علیـهیقع: (عدي
 وقــد ذكــره ابــن حبــان فــي ،)٩()ٌ وبعــض روایــات أیــوب بــن ســوید أحادیــث ال یتابعــه أحــد علیــه،الــضعفاء

ّكـــان رديء الحفــظ یتقـــى حدیثــه مـــن روایــة ابنــه محمـــد بــن أیـــوب عنــه ألن أخبـــاره إذا : (الثقــات وقــال
ّ وقــد رد ،)١١()یعتبــر بــه: ( وقــال الـدارقطني،)١٠()سـبرت مــن غیــر روایـة ابنــه عنــه وجــد أكثرهـا مــستقیمة

                                                 
 ). ٢٤٤٤( و) ٢٣٧٤/(٦/١٢٣: العلل )١(

 : المصدر نفسه) ٢(

 .٤٠٧ :سؤاالت ابن الجنید روایة الدوري و)٥٢٤٨( و) ٥٠٨٤/(٤/٤٢١: تاریخ ابن معین) ٣(

 ٢/٢٣: بن عدي الالرجالالكامل في ضعفاء ) ٤(

 ) ١٣٣٣/(١/٤١٧: التاریخ الكبیر) ٥(

 ٢/٢٥٠: بن أبي حاتم الالجرح والتعدیل) ٦(

 ١٦ :الضعفاء والمتروكون) ٧(

 ) ١٣١/(١/١١٣: الضعفاء الكبیر) ٨(

 ٣٠و٢/٢٨: الكامل في ضعفاء الرجال) ٩(

 ) ١٢٥٤٩/(٨/١٢٥: الثقات) ١٠(

 ٥٨ :  للدارقطنيسؤاالت البرقاني) ١١(
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 وقــال ،ًي الثقــات فلــم یــصنع جیــداوالعجــب مــن ابــن حبــان ذكــره فــ: (الــذهبي علــى قــول ابــن حبــان فقــال
 غیـر ، لـم یرضـوا حفظـه، روى عنه الكبار،صالح الحدیث: ( أبو یعلى الخلیلي وقال،)١()رديء الحفظ
سـلیمان :  أمـا الـراوي الثـاني فهـو،ه لـین الحـدیث تكلـم األئمـة فـي حفظـهأنـ:  والخالصـة،)٢()متفق علیـه

سـلیمان : ( وقـال علـي بـن المـدیني،)٣()سـلیمان فـي الزهـري ثقـة: (بن موسى قال عنـه یحیـى بـن معـین
 وفـي ،محلـه الـصدق: ( وقـال أبـو حـاتم،)٥()عنـده منـاكیر: ( وقـال البخـاري،)٤()بن موسـى مطعـون فیـه

ــم أحـــدا،حدیثـــه بعـــض االضـــطراب ــال ،)٦() مـــن أصـــحاب مكحـــول أفقـــه منـــه وال أثبـــت منـــهً وال أعلـ  وقـ
ٍفقیه راو حدث عنه الثقات مـن : ( وقال ابن عدي،)٧()س بالقوي في الحدیثأحد الفقهاء ولی: (النسائي
ــشام وهــــو أ،النــــاس ــث ینفــــرد بهــــا ال یرویهــــا غیــــره،حــــد علمــــاء أهــــل الــ  وهــــو عنــــدي ، وقــــد روى أحادیــ
 وهـذه الغرائـب التـي ، الـشام فـي وقتـه قبـل األوزاعـي أهـلكان سـلیمان فقیـه: ( وقال الذهبي،)٨()صدوق

، وهـــو فـــي الحـــدیث ه أفقـــه أصـــحاب مكحـــولأنـــ: والخالصـــة ،)٩()تـــستنكر لـــه یجـــوز أن یكـــون حفظهـــا
  . وخولط قبل موته، في حدیثه بعض االضطراب،صدوق

 وسـلیمان بـن موسـى فـي ،ألئمـة علـى حفظـهالحدیث مضطرب ألن فیه أیوب بن سوید تكلـم ا
:  قـال،ابـن جـریج عن ، وقد روي الحدیث من طریق یحیى بن سعید القطان،حدیثه بعض االضطراب

عـن ) ( نهـى رسـول اهللا : قـال،)(  عن ابـن عبـاس،ُ عن عبید اهللا بن عبد اهللا،ُحدثت عن الزهري
ّ والـصرد، والنملة،قتل النحلة  ، عـن ابـن جـریج،ورأیـت فـي كتـاب سـفیان الثـوري:  قـال یحیـى، والهدهـد،ُ

                                                 
 ) ١٠٧٩/(١/٢٨٧: میزان االعتدال) ١(

 ١/٤١٨: ة علماء الحدیثاإلرشاد في معرف) ٢(

  روایة الدارمي١١٧ص: تاریخ ابن معین) ٣(

 ) ٦٣٢/(٢/١٤٠: للعقیلي ء الكبیرالضعفا) ٤(

 ٤/٣٩: التاریخ الكبیر) ٥(

 ٤/١٤٢: الجرح والتعدیل) ٦(

 ٤٩ :الضعفاء والمتركون) ٧(

 ٢٦٢و٤/٢٦١: الكامل في ضعفاء الرجال) ٨(

 ٢/٢٢٦: عتدالمیزان اال) ٩(
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والــصحیح ( :قــال أبــو زرعــة:  وقــال ابــن أبــي حــاتم،)١( أخرجــه أحمــد، عــن الزهــري،عــن ابــن أبــي لبیــد
 عـن عبیـد اهللا بـن ، عـن الزهـري، عـن عبـد اهللا بـن أبـي لبیـد،كتـاب ابـن جـریجدنا على مـا روي فـي عن

  .)(  عن النبي،)٢()(  عن ابن عباس،عبد اهللا

 :٣( رواه عبـد الـسالم بـن حـربسـألت أبـي عـن حـدیث: (قـال ابـن أبـي حـاتم(، 
 ،امــرأة جلیلــة) ( قــدمت إلــى النبــي:  قــال، عــن ســعد،)٥( عــن زیــاد بــن جبیــر،)٤(عــن یــونس بــن عبیــد

ٌ إنـا كـل علـى آبائنـا وأزواجنـا، فقالـت أي رسـول اهللا،أنها من نساء مـضرك َ ُّ فمـا یحـل لنـا مـن أمـوالهم؟ ،ّ

َالرطب تأكلینه وتهدینه؟ قال أبي هذا حدیث مضطرب: قال ُّ()٦(.  

 ،)٩( وأخرجـه ابـن أبـي شـیبة،ُ من طریق الفضل بـن دكـین)٨( وعبد بن حمید)٧(أخرجه ابن سعد
 مـن طریـق علـي )١١(الـدنیا وأخرجه ابن أبـي ،ّ من طریق محمد بن سوار المصري)١٠(وأخرجه أبو داود

 مــن )١٣( وأخرجــه الحــاكم، مــن طریــق أحمــد بــن إشــكاب)١٢( وأخرجــه ابــن األعرابــي،بــن حفــص بــن زیــاد
                                                 

 ) ٣٢٤٢/(٥/٢٩٤: مسند أحمد) ١(

 ١٦٦و٦/١٦٥: العلل) ٢(

لــه منــاكیر مــن صــغار  ثقــة حــافظ ،النهــدي المالئــي الكــوفي أصــله بــصريعبــد الــسالم بــن حــرب بــن مــسلم أبــو بكــر ) ٣(
 ) ٤٠٦٧/(٣٥٥: تقریب التهذیب –ه١٨٧الثامنة ت

:  التهذیبتقریب –ه١٣٩لخامـسة تة ثبت فاضل ورع من ا ثق،یونس بن عبید بن دینار أبو عبید العبدي البصري) ٤(
٧٩٠٩/(٦١٣ ( 

: تقریـــب التهـــذیب – ثقــة وكـــان یرســل مـــن الثالثــة، بــن مـــسعود بــن متعـــب الثقفــي البـــصريزیــاد بــن جبیـــر بــن حیـــة) ٥(
٢٠٦٠/(٢١٨ ( 

 ) ٢٤٢٦/(٦/١٧٦: العلل) ٦(

 ٨/٧: الطبقات الكبرى) ٧(

 ٧٩ : تخب من مسند عبد بن حمیدالمن) ٨(

 ) ٢٢٠٨٤/(٤/٤٥٦:  مصنف ابن أبي شیبة) ٩(

 . كتاب الزكاة باب المرأة تصدق من بیت زوجها) ١٦٨٦/(٣/١١٣: سنن أبي داود) ١٠(

 ) ٥١٩/(٢/٧١٠: العیال) ١١(

 ) ١٨١٥/(٢/٨٧١: معجم ابن األعرابي) ١٢(

 ) ٧١٨٥/(٤/١٤٩: المستدرك على الصحیحین) ١٣(
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طریـق یحیـى بـن عبـد الحمیــد  مــن )١(نعـیم وأخرجـه أبـو ،أبـي غـسان مالـك بـن إســماعیل النهـديطریـق 
 وأبـو بكـر بـن ،ُالفـضل بـن دكـین( جمـیعهم ، من طریـق سـلیمان بـن حـرب)٢( وأخرجه البیهقي،الحماني

 ویحیـى بـن ، ومالـك بـن إسـماعیل، وأحمـد بـن إشـكاب،حفـص وعلـي بـن ،ّومحمد بن سـوار ،أبي شیبة
 مـن ،)٥( والبیهقـي،)٤( والحـاكم،)٣( وأخرجـه البـزار،عـن عبـد الـسالم بـه) سلیمان بن حرب و،عبد الحمید

  .ُ عن یونس بن عبید به،طریق سفیان الثوري

  .)٦()هذا حدیث مضطرب: (قال أبو حاتم

 وفیه زیاد بن جبیر ،هم ثقاتّحكم أبو حاتم على الحدیث باالضطراب مع أن رواة الحدیث كل
 وبــالنظر إلــى أقــوال األئمــة علــى الحــدیث یمكــن أن نعــزو ســبب ،مــع ثقتــه یرســل فــي بعــض أحادیثــه

  :االضطراب إلى أمرین واهللا أعلم

ه ســعد ابــن أبــي ، فمــنهم مــن قــال أنــ)(اخــتالف األئمــة فــي ســعد الــراوي عــن النبــي : األول
ُوالى هذا القول ذهب عبد بن حمید) ( قاصو  حیث جعلوه في ،)٧( وابن القطان،ُ وأبو نعیم، والبزار،ٕ

ُ ال یختلف  وهو سعد ابن أبي وقاص: (ُ وقال أبو نعیم،)رضي اهللا عنه( مسند سعد بن أبي وقاص
 وأمـا ،)٩()عـن سـعد بـن أبـي وقـاص : (ّ یضاف إلـى ذلـك أن الحـاكم فـي إحـدى روایاتـه قـال،)٨()فیه

ٌابن أبي وقاص وانما هو رجل من األنـصارهو  هذا لیس ًعداَّلذین ذهبوا إلى القول بأن سا ٕ والـى هـذا ،ٕ

                                                 
 ) ٣٢٠٨/(٣/١٢٧٨ : معرفة  الصحابة) ١(

  كتاب الزكاة باب المرأة تتصدق من بیت زوجها بالشيء الیسیر ) ٧٨٥١/(٤/٣٢٣: السنن الكبرى) ٢(

 ) ١٢٤١/(٤/٧٤: مسند البزار) ٣(

 ) ٧١٨٥/(٤/١٤٩: المستدرك على الصحیحین) ٤(

 كتاب الزكاة باب المرأة تتصدق من بیت زوجها بالشيء الیسیر ) ٧٨٥٢/(٤/٣٢٤: السنن الكبرى) ٥(

 ٦/١٧٦: العلل) ٦(

 ٥٧٨و٥/٥٧٧: یهامبیان الوهم واإل) ٧(

 ٣/١٢٧٨: معرفة الصحابة) ٨(

 ) ٧١٨٦/(٤/١٤٩: المستدرك على الصحیحین) ٩(



 

 
٢٤٨ 

 
   



.  وابــن حجــر، وعبــد الحــق األشــبیلي، وابــن منــده،والبغــوي ، والــدارقطني،القــول ذهــب علــي بــن المــدیني
ٌویقال إن سعدا هذا رجل من األنصار: (قال الدارقطني ً  وهـو أصـح إن ، ولـیس بـسعد بـن أبـي وقـاص،ّ

ــبیلي،)١()شــــاء اهللا ـــد الحــــق األشــ ـــاص: ( وقــــال عبـ ـــیس ابــــن أبــــي وقـ ـــذا لـ ـــعد هـ ــــي بــــن ،َّإن سـ ــــه عل  قال
 ، بن سلمة ودلیلهم الحدیث الذي روي من طریق حماد،)٣()وهو الراجح: ( وقال ابن حجر،)٢()المدیني

 ، یقـال لـه سـعد علـى الــسعایةبعـث رجـال) ( ّ عـن زیـاد بـن جبیــر أن رسـول اهللا،ُعـن یـونس بـن عبیـد
 عـن ابـن ،)٤( والحـدیث أخرجـه ابـن حجـر،وقال ما عبر عنه الراوي بهذا  وقاص،فلو كان هو ابن أبي

  .منده
 ومدار الحـدیث ، ومرسال،الً فقد روي مسندا متص،االختالف في روایة الحدیث: ثانيلاألمر ا

 أما المرسلة هي ما رواه ، والتي ذكرها ابن أبي حاتم هي الروایة المسندة المتصلة،على زیاد بن جبیر
 وقـال ،)٥() علـى الـصدقةًبعـث سـعدا( )( ّ أن النبـي، عـن زیـاد بـن جبیـر، عن یونس بـن عبیـد،هشیم

ولعلـه  ...) علـى الـصدقةًبعـث سـعدا( )(ّ أن النبـي ، عن زیاد،س عن یون،وأرسل هاشم: (الدارقطني
 أي فــي ،الحــدیث لــیس بمرســل: ( وقــد رد ابــن القطــان علــى الروایــة المرســلة فقــال،)٦(ُأراد بهاشــم هــشیم

 والثوري وهو إمام رویـاه ،ّ أن عبد السالم بن حرب وهو حافظ وذلك، عن یونس بن عبید،روایة هشیم
 عـن یـونس ،ولعل ما رواه هشیم:  ثم قال، عن سعد،عن زیاد بن جبیر: عن یونس بن عبید فقاال فیه

 وابــن ،)٨( ذهــب الــدارقطني،ٕوالــى القــول بــأن الحــدیث روي متــصال ومرســال ،)٧()دیث آخــربــن عبیــد حــ
  .)١٠(جر وابن ح،)٩(عبد الحق األشبیلي

                                                 
 ٤/٣٨٢: علل الواردة في األحادیث النبویةال) ١(

 ٥/٥٧٧: یهامبیان الوهم واإل) ٢(

 ٣/٧٩: صابة في تمییز الصحابةاإل) ٣(

 ٣/٨٠: المصدر نفسه) ٤(

 ٥/٥٧٧: یهامبیان الوهم واإل) ٥(

 ٤/٣٨٢: العلل الواردة في األحادیث النبویة) ٦(

 ٥٧٨و٥/٥٧٧: یهامبیان الوهم واإل) ٧(

 ٤/٣٨٢: العلل الواردة في األحادیث النبویة) ٨(

 ٥٧٧و٥/٥٧٦ :بیان الوهم واإلیهام:  وینظر٤/١٨٤: األحكام الشرعیة الكبرى) ٩(

 ٨٠و٣/٧٩: صابة في تمییز الصحابةاإل) ١٠(



 

 
٢٤٩ 

 
   



  .)١(الحدیث مضطرب


 

 :٢(ن عمـارسـألت أبـي عـن حـدیث رواه هـشام بـ: (قـال ابـن أبـي حـاتم(، 
ن عبــد رب  عـن عمــرو بـن موســى بـ،)٤( عـن أبیــه،)٣(عـن عبـد اهللا بــن عبـد الــرحمن بـن یزیــد بـن جــابر

ًجــا أو معتمــراُقــدمت مكــة حا:  قــال،)٥(الكعبــة ) رضــي اهللا عنهمــا(  فــذا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص،ً
 ومنـا مـن ، یـضع رحلـه فمنـا مـن، إذ نـزل منـزال،بینـا نحـن نـسیر معـه: قـال) (یحدث عن رسول اهللا 

ر  وذكـ،فـذكر الحـدیث.... الصالة جامعة: ُ ینادي إذ سمعنا منادیا،)٦( ومنا من ینتضل،یضرب خباءه
ُوان أمتكم هذه ج: فیه ّ ٌ وان آخـرهم سیـصیبهم بـالء وأمـو، عافیتهـا فـي أولهـاعلتٕ ّ ُر تنكرونهـا؟ قـال أبـيٕ ٌ :

 ،)٨( عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبـة،)٧( عن زید بن وهب،ّ إنما هو من حدیث األعمش،ٌهذا وهم
  .)٩()وهذا حدیث مضطرب

                                                 
 ٦/١٧٦: بن أبي حاتم الالعلل) ١(

 صدوق مقرئ كبر فصار یتلقن حدیثه القدیم أصح من كبار ،هشام بن عمار بن نصیر السلمي الدمشقي الخطیب ) ٢(
  ) ٧٣٠٣/(٥٧٣: تقریب التهذیب –ه٢٤٥ّخیاط ولكن معروف لیس بثقة تالعاشرة وقد سمع من معروف ال

ــب التهــذیب – ثقــة مــن الثامنــة، عبــد الــرحمن بــن یزیــد بــن جــابر أبــو إســماعیل األزدي الدمــشقيعبــد اهللا بــن) ٣( : تقری
٣٤٣٧/(٣١١ ( 

تقریـب  –ثقة من الـسابعة مـات سـنة بـضع وخمـسین ،عبد الرحمن بن جابر أبو عتبة األزدي الشامي الداراني : أبوه) ٤(

 ) ٤٠٤١/(٣٥٣: التهذیب

  لم أجد له ترجمة: عمرو بن موسى بن عبد رب الكعبة) ٥(

ــي غریــب الحــدیث  : ینظــر– انتــضل القــوم وتناضــلوا أي رمــوا للــسبق وناضــله إذا رامــاه :  یقــال:ینتــضل) ٦( ــة ف النهای

 ٥/٧٢: بن األثیر الواألثر

مخضرم ثقة جلیل لم یصب من قال فیه في حدیثه خلل من الثانیـة مـات  ،زید بن وهب أبو سلیمان الجهني الكوفي) ٧(
 ) ٢١٥٩/(٢٢٥: تقریب التهذیب –ن بعد الثمانین وقیل سنة ست وتسعی

 ) ٣٩٣٢/(٣٤٥: تقریب التهذیب – كوفي ثقة من الثالثة ،عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي وقیل الصائدي) ٨(

 ) ٢٧٥٦/(٦/٥٥٩: العلل) ٩(



 

 
٢٥٠ 

 
   



 وروایـة األعمـش ، عن هشام بن عمـار بـه،أبي زرعة من طریق محمد بن )١(أخرجه الطبراني
 مـن طریـق )٣( وأخرجه مـسلم، عن األعمش به، من طریق أبي معاویة محمد بن خازم)٢(أخرجها أحمد

طریـق أبـي كریـب وأبـي  مـن )٤( وأخرجه ابـن ماجـه، عن األعمش،ٕ واسحاق بن إبراهیم،زهیر بن حرب
  . عن األعمش، من طریق عیسى بن یونس)٥( وأخرجه أبو داود، عن األعمش به،معاویة ووكیع

 عـن عبـد الـرحمن ، عـن زیـد بـن وهـب،ّ إنما هو من حدیث األعمـش،ٌهذا وهم: (قال أبو حاتم
  .)٦() وهذا حدیث مضطرب،ابن عبد رب الكعبة

 ،اضــطراب الــسند دون المــتن ولعلــه أراد ،مــضطربه علــى الحــدیث بأنــه أطلــق أبــو حــاتم قولــ
 قــال عنــه یحیــى بــن ، أمــا اإلســناد ففیــه هــشام بــن عمــار،وذلــك ألن المــتن صــحیح رواه مــسلم وغیــره

 ،مــا كبـر تغیــر وكلمــا دفــع إلیــه قــرأهل: (ل أبــو حــاتم وقــا،)٨()ٌكــیس كـیس: ( وقــال أیــضا،)٧()ثقــة: (معـین
حـدث بأربعمائـة : ( وقال أبـو داود،)٩() صدوق،قرأ من كتابه كان ی، وكان قدیما أصح،وكلما لقن تلقن

ــــه: ( وقــــال النــــسائي،)١٠()حــــدیث ال أصــــل لهــــا ـــأس ب ــــي،)١١()ال بـ ــال ،)١٢()صــــدوق: ( وقــــال العجل  وقــ

                                                 
 ) ٦١٣/(١/٣٥٣:  الشامیینمسند) ١(

 ) ٦٥٠٣/(١١/٤٧: مسند أحمد) ٢(

  الخلفاء األول فاألول كتاب اإلمارة باب األمر بالوفاء ببیعة) ١٨٤٤/(٣/١٤٧٢: صحیح مسلم) ٣(

  كتاب الفتن باب ما یكون من الفتن) ٣٩٥٦/(٥/١٠٢: سنن ابن ماجه) ٤(

  كتاب الفتن باب ذكر الفتن وداللتها) ٤٢٤٨/(٦/٣٠٢: سنن أبي داود) ٥(

 ٦/٥٥٩: العلل) ٦(

 ٣٩٧ : سؤاالت ابن الجنید) ٧(

 ٩/٦٦: بن أبي حاتم الالجرح والتعدیل) ٨(

 ٦٧و ٩/٦٦: المصدر نفسه) ٩(

 ٣٠/٢٤٨:  للمزيتهذیب الكمال) ١٠(

 ٢/٧١١:  للذهبي الضعفاءالمغني في) ١١(

 ٣٩٧ :الثقات) ١٢(



 

 
٢٥١ 

 
   



:  وقـال ابـن حجـر،)٢() له ما ینكر،صدوق مكثر: ( وقال الذهبي،)١()صدوق كبیر المحل: (الدارقطني
  . والخالصة فیه ما قاله ابن حجر واهللا أعلم،)٣()یثه القدیم أصح كبر فصار یتلقن حد،صدوق مقرئ(

 ولعـل ، لـم أجـد مـن ذكـر لـه ترجمـة،عمرو بن موسى بن عبد رب الكعبـة: وكذلك في اإلسناد
 أمــا بقیــة رجــال الــسند فكلهــم ،االضــطراب فــي ذكــره فــي الــسند بــدل عبــد الــرحمن بــن عبــد رب الكعبــة

 ولـم یخـرج لـه ، هشام بـن عمـار فلقنهـا واهللا أعلـمُلعل هذا الحدیث من األحادیث التي لقن فیها و،ثقات
 فــــي األشــــربة فــــي تحــــریم  واآلخــــر معلقــــا،یحه ســــوى حــــدیثین أحــــدهما فــــي البیــــوعالبخــــاري فــــي صــــح

  .)٤(المعازف

ٌالحدیث في إسناده وهم واضطراب
 عـن ، عـن زیـد بـن وهـب، والحـدیث مـن روایـة األعمـش،)٥(

أخرجـه أحمـد ) رضـي اهللا عنهمـا(  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، الرحمن بن عبد رب الكعبةعبد
  .ومسلم وغیرهما

  
  

                                                 
 ٢٨١ : سؤاالت الحاكم للدارقطني) ١(

 ) ٩٢٣٤/(٤/٣٠٢: میزان األعتدال) ٢(

 ) ٧٣٠٣/(٥٧٣: التقریب) ٣(

 ٤٤٩و٤٤٨:  هدي الساري: ینظر) ٤(

 ٦/٥٥٩ :  العلل ألبن أبي حاتم: ینظر) ٥(



 

 
٢٥٢ 

 
   



 
اء والمرسلین سیدنا محمد وعلى الحمد هللا رب العاملین والصالة والسالم على أشرف األنبی

، یمكن أن نذكر أهم فبعد حمد اهللا وفضله على إتمام البحث ، إلى یوم الدینآله الطیبین الطاهرین
  :وهيالنتائج 

 ألن مظنة الوهم والخطأ فیه أكثر ،إذا كان في اإلسناد ضعفاء فیلصق الخطأ بأضعفهم .١
 .من غیره

هم إذا وجدت في الراوي فهي عالمة على  وكثرة الو، وفحش الخطأ،سوء الحفظ .٢
 .االضطراب في حدیثه

 وألن الضعیف ربما ، فإعالله بالمجهول أولى،ا اشتمل اإلسناد على ضعیف ومجهولإذ .٣
 .یأتي له طریق أخرى فیتقوى بها

 ومدار الحدیث على راو واحد ، ومرسال، ومتصال،االختالف في روایة الحدیث مسندا .٤
 .ل باضطراب الحدیثأحد األسباب للقو

كان االضطراب فیها یختص سبعة منها  ،ت أحادیث الدراسة أحد عشر حدیثابلغ .٥
 وبعد الدراسة تبین ،لق علیها لفظ االضطراب دون تخصیص وأربعة منها أط،باإلسناد

 .ّأن سبب االضطراب فیها یعود إلى اإلسناد واهللا أعلم

 فاالضطراب ،ًأبوه صدوق یهم كثیرا في روایته، و وروى عن أبیهًإذا كان الراوي ضعیفا، .٦
  . إذا كان الحدیث ال یروى عن غیرهماً وخصوصا،رب أقاإلى روایاتهم
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  .القرآن الكریم  -

: ت( مخلد ابن الضحاك بناو ،عمر بن أحمد وهو ،عاصم أبي بن بكر أبو: والمثاني اآلحاد .١
  .م١٩٩١ /هـ١٤١١ ،١ ط،الریاض ،الرایة دار ،الجوابرة أحمد فیصل باسم. د :تحقیق ،)هـ٢٨٧

 قایماز بن سلیم بن إسماعیل بن بكر أبي بن أحمد :العشرة المسانید بزوائد المهرة الخیرة إتحاف .٢
 عبد معبد أحمد الدكتور الشیخ  فضیلة:تقدیم ،)هـ٨٤٠: ت(الشافعي  الكناني البوصیري عثمان بن

، للنشر الوطن دار ،إبراهیم بن یاسر تمیم أبو بإشراف ،العلمي للبحث المشكاة  دار: المحقق،الكریم
  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١ط ،الریاض

 إبراهیم سعید بن الحسین بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبد :الكبرى الشرعیة األحكام .٣
 بن حسین اهللا عبد  أبو:تحقیق ،)هـ٥٨١: ت(الخراط  بابن المعروف األشبیلي، األندلسي األزدي،
  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ ،١ ط،الریاض، الرشد  مكتبة،عكاشة

: تحقیق) هـ٢٥٩: ت(إسحاق  أبو الجوزجاني، السعدي إسحاق بن یعقوب بن إبراهیم: الرجال أحوال .٤
  .بیروت ،الرسالة  مؤسسة،السامرائي البدري صبحي

 بن إبراهیم بن أحمد بن اهللا عبد بن خلیل الخلیلي، یعلى أبو: الحدیث علماء معرفة في اإلرشاد .٥
 ،١ ط، الریاض،الرشد كتبة، مإدریس عمر سعید محمد.  د:تحقیق ،)هـ٤٤٦: ت(القزویني  الخلیل
  .هـ١٤٠٩

 النمري عاصم ابن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن  یوسف:األصحاب معرفة في االستیعاب .٦
 ،١ط،  لبنان، بیروت،الجیل دار ،البجاوي محمد علي : تحقیق،)هـ٤٦٣: ت(عمر  أبو القرطبي
  .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢

 بن عبدالكریم بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو: الصحابة معرفة في الغابة أسد .٧
 –معوض محمد علي:  تحقیق،)هـ٦٣٠: ت(األثیر  ابن الدین عز الجزري، الشیباني الواحد عبد

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ ،١ط ،العلمیة الكتب دار ،الموجود عبد أحمد عادل
العسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو :الصحابة تمییز في اإلصابة .٨

 ، بیروت،العلمیة الكتب دار، معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل :تحقیق ،)هـ٨٥٢: ت(
  .هـ١٤١٥، ١ط



 

 
٢٥٤ 

 
   



 بن علي بن طاهر بن  محمد،الدراقطني  لإلمام: اهللا رسول حدیث من واألفراد الغرائب أطراف .٩
 محمود محمد  محمود:تحقیق، )هـ٥٠٧ :ت( القیسراني بابن المعروف الشیباني المقدسي أحمد
  .م١٩٨٨ /هـ١٤١٩ ،١ط،  لبنان، بیروت،العلمیة الكتب  دار،نصار حسن

 .)هـ٥٤٤ :ت(الفضل عیاض الیحصبي القاضي أبو  :مسلم صحیح بشرح المعلم إكمال .١٠
 ابن حسن بن أحمد بن حسن بن  یوسف:ذم أو بمدح أحمد اإلمام فیه تكلم من في الدم بحر .١١

َالمبرد ابن الدین، جمال الصالحي، الهادي عبد ْ  روحیة  الدكتورة: تحقیق،)هـ٩٠٩: ت(الحنبلي  ِ
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١ ط، لبنان،بیروت العلمیة، الكتب دار ،السویفي الرحمن عبد

 الفاسي، الحمیري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي: األحكام كتاب في واإلیهام الوهم بیان .١٢
 ،١ ط، الریاض،طیبة  دار،سعید آیت الحسین. د :تحقیق ،)هـ٦٢٨ : ت(القطان  ابن الحسن أبو

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨
 بمرتضى الملقب الفیض أبو الرزاق بدع بن محمد بن  محمد:القاموس جواهر من العروس تاج .١٣

  .الهدایة  دار،المحققین من مجموعة:  تحقیق،)هـ١٢٠٥: ت( الزبیدي
 ،)هـ٢٣٣ :ت( البغدادي زكریا أبو بسطام بن زیاد بن عون بن معین بن  یحیى:معین ابن ریخات .١٤

 ،سالمياإل والتراث العلمي البحث  مركز،سیف نور محمد أحمد : تحقیق،الدوري عباس روایة
  .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩ ،١ ط،المكرمة مكة

 ،١ ط،الباز دار) هـ٢٦١: ت(الكوفى  العجلى صالح بن اهللا عبد بن أحمد :الثقات تاریخ .١٥
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥

 تحت  طبع،)هـ٢٥٦ :ت( اهللا عبد أبو البخاري إبراهیم بن إسماعیل بن  محمد:الكبیر ریخاالت .١٦
  .، الدكنباد أ حیدر،العثمانیة المعارف ئرة دا،خان المعید عبد محمد مراقبة

 ،)هـ٤٦٣: ت(البغدادي  الخطیب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن  أحمد:بغداد تاریخ .١٧
  .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢، ١ ط، بیروت،اإلسالمي الغرب  دار،معروف عواد بشار .د: تحقیق

 عمرو:  تحقیق،)هـ٥٧١: ت(عساكر  بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن  علي:دمشق تاریخ .١٨
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ،والتوزیع والنشر للطباعة الفكر  دار،العمروي غرامة بن

 ثم الرازیاني الكردي الحسین بن الرحیم عبد بن أحمد: المراسیل رواة ذكر في التحصیل تحفة .١٩
 ،الرشد بةمكت، نوارة اهللا عبد: تحقیق) هـ٨٢٦: ت(العراقي  ابن الدین، ولي زرعة أبو المصري،
  .الریاض



 

 
٢٥٥ 

 
   



: ت(السیوطي  الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن  عبد:النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب .٢٠
  .طیبة  دار،الفاریابي محمد نظر قتیبة  أبو: تحقیق،)هـ٩١١

 :ت( العسقالني الفضل أبو حجر بن احمد بن محمد بن علي بن  أحمد:التهذیب تقریب .٢١
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١ ط، سوریا،الرشید  دار،عوامة محمد : تحقیق،)هـ٨٥٢

: ت( المزي الحجاج أبو یوسف بن الرحمن عبد بن یوسف :الرجال أسماء في الكمال تهذیب .٢٢
  .م١٩٨٠/ه١،١٤٠٠ ط، بیروت،الرسالة  مؤسسة،فومعر عواد بشار. د:  تحقیق،)هـ٧٤٢

 ،مرعب عوض محمد:  تحقیق،)ـه٣٧٠: ت(منصور  أبي الهروي، أحمد بن  محمد:اللغة تهذیب .٢٣
  .م٢٠٠١، ١ ط،بیروت العربي، التراث إحیاء دار

 الحسني، محمد بن صالح بن إسماعیل بن  محمد:األنظار تنقیح لمعاني األفكار توضیح .٢٤
 ،)هـ١١٨٢: ت(باألمیر  كأسالفه المعروف الدین، عز إبراهیم أبو الصنعاني، ثم الكحالني

  .عویضة بن محمد بن صالح الرحمن عبد  أبو:تحقیق
  دائرة)هـ٣٥٤: ت(  البستي،الدارمي حاتم أبو حبان بن أحمد بن حبان بن محمد :الثقات .٢٥

، ١ ط،لبنان،  بیروت،العربي التراث حیاء إ دار، الهند،الدكن ،بادأر  حید،العثمانیة المعارف
  .م١٩٥٢/ هـ١٢٧١

 أبو موالهم، األزدي وراشد عمر بيأ بن معمر: )الرزاق عبد بمصنف كملحق منشور (الجامع .٢٦
 العلمي المجلس، األعظمي الرحمن  حبیب:تحقیق ،)هـ١٥٣: ت(الیمن  نزیل البصري، عروة

  .ه١٤٠٣، ٢ ط،ببیروت اإلسالمي المكتب توزیع بباكستان،
 اهللا عبد بن كیكلدي بن خلیل سعید أبو الدین صالح: المراسیل أحكام في التحصیل جامع .٢٧

، ٢ ط، بیروت،الكتب عالم ،السلفي المجید عبد حمدي:  تحقیق،)هـ٧٦١: ت(ئي العال الدمشقي
  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٧

 الخطیب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن  أحمد:السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع .٢٨
  .الطحان محمود.  د: تحقیق،)هـ٤٦٣: ت(البغدادي 

 ،)هـ٣٢٧ :ت( حاتم أبي ابن ،الرازي الحنظلي یسإدر بن محمد بن الرحمن  عبد:والتعدیل الجرح .٢٩
، ١ط،  لبنان، بیروت،العربي التراث إحیاء  دار، الهند،الدكن ،بادأ  حیدر،العثمانیة المعارف دار

  .م١٩٥٢/ هـ١٢٧١
: ت(الطبراني  القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن  سلیمان:للطبراني الدعاء .٣٠

  .هـ١٤١٣ ،١ ط،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،عطا القادر عبد مصطفى :تحقیق ،)هـ٣٦٠
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 عبدالرحمن :تحقیق ،)هـ٤٨١:ت( الهروي األنصاري علي بن محمد بن اهللا عبد :ذم الكالم وأهله .٣١
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ،١ ط،المنورة  المدینة،والحكم العلوم مكتبة ،الشبل العزیز عبد

 ،عتر الدین نور: تحقیق ،بكر أبو البغدادي ثابت بن علي بن أحمد :الحدیث طلب في الرحلة .٣٢
  .هـ١٣٩٥ ،١ ط،بیروت ،الكتب العلمیة دار

 –األرنؤوط  شعیب: تحقیق، )هـ٢٧٣: ت(القزویني  یزید بن محمد اهللا عبد  أبو:ماجه ابن سنن .٣٣
، ١ ط،العالمیة الرسالة  دار،اهللا حرز ّاللطیف َ عبد–قرهبللي  كامل َّ محمد–مرشد  عادل

  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠
ْالسجستاني  األزدي عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان: داود أبي سنن .٣٤ ِ ِّ

َّ محمد–األرنؤوط  َشعیب :تحقیق ،)هـ٢٧٥: ت( ، ١ ط،العالمیة الرسالة  دار،قرهبللي ِكامل َ
  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠

:  تحقیق،)هـ٢٧٩ :ت( عیسى أبو الترمذي موسى بن َسورة بن عیسى بن  محمد:الترمذي سنن .٣٥
  .م١٩٩٨،  لبنان، بیروت،اإلسالمي الغرب دار، معروف عواد بشار. د

 عبد محمد: تحقیق ،)هـ٤٥٨ :ت( البیهقي بكر أبو موسى بن علي بن أحمد :الكبرى السنن .٣٦
  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ ،٣ ،١ ط، لبنان، بیروت،الكتب  دار،عطا القادر

 بن زیاد بن عون بن معین بن یحیى زكریا  أبو:معین بن یحیى زكریا ألبي جنیدال ابن سؤاالت .٣٧
  .)هـ٢٣٣: ت(البغدادي  بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام

 النیسابوري، سالم بن خالد بن موسى بن محمد بن الحسین بن محمد: للدارقطني السلمي سؤاالت .٣٨
 بن  سعد.د :وعنایة بإشراف الباحثین من فریق: تحقیق ،)هـ٤١٢: ت(السلمي  الرحمن عبد أبو
  .الجریسي الرحمن عبد بن  خالد.ود – الحمید اهللا عبد

 السعدي جعفر بن اهللا عبد بن علي: المدیني بن لعلي شیبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت .٣٩
 مكتبة ،القادر عبد اهللا عبد موفق:  تحقیق،)هـ٢٣٤: ت(الحسن  أبو البصري، المدیني، بالوالء

  .ه١٤٠٤، ١ ط، الریاض،المعارف
ْقایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس :النبالء أعالم سیر .٤٠ : ت(الذهبي  َ

، ٣ ط،الرسالة  مؤسسة،األرناؤوط شعیب الشیخ بإشراف ،المحققین من مجموعة: تحقیق ،)هـ٧٤٨
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥
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 إسحاق أبو الدین برهان أیوب، بن موسى بن  إبراهیم:الحالص ابن علوم من الفیاح الشذا .٤١
، ١ ط،الرشد  مكتبة،هلل فتحي صالح:  تحقیق،)هـ٨٠٢: ت(الشافعي  القاهري، ثم األبناسي،

  .م١٩٩٨ /هـ١٤١٨
 ،)هـ٨٠٦: ت(العراقي  الرحمن عبد بن الحسین بن الرحیم عبد الدین  زین:والتذكرة التبصرة شرح .٤٢

، ١ ط، لبنان، بیروت،العلمیة الكتب  دار-فحل یاسین  ماهر–الهمیم  اللطیف عبد: تحقیق
  .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣

ِالخسروجردي موسى بن علي بن الحسین بن  أحمد:اإلیمان شعب .٤٣ ْ َ ْ البیهقي  بكر أبو الخراساني، ُ
  مكتبة،حامد الحمید عبد العلي عبد .د: أحادیثه وخرج نصوصه وراجع حققه ،)هـ٤٥٨: ت(

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ١ ط،الهند ،بومباي ،السلفیة الدار ،ریاضال ،الرشد
 : تحقیق،)هـ٣٥٤ :ت( محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي :صحیح ابن حبان .٤٤

  .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ ،١ ط، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة،شعیب األرنؤوط
 : تحقیق،)هـ٢٥٦ :ت(و عبد اهللا  محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري أب:صحیح البخاري .٤٥

 .هـ١٤٢٢، ١ ط، دار طوق النجاة،محمد زهیر بن ناصر الناصر
 محمد فؤاد عبد : تحقیق،)هـ٢٦١ :ت( مسلم بن الحجاج أبو الحسین النیسابوري :صحیح مسلم .٤٦

  . لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،الباقي
األصبهاني  مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد نب اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو :الضعفاء .٤٧

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ،١ط ،البیضاء  الدار،الثقافة دار ،حمادة فاروق :تحقیق ،)هـ٤٣٠:ت(
 : تحقیق،)هـ٣٠٣: ت(النسائي  الخراساني، علي بن شعیب بن  أحمد:والمتروكون الضعفاء .٤٨

  .هـ١٣٩٦ ،١ ط، حلب،الوعي  دار،زاید إبراهیم محمود
: ت(الجوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین  جمال:والمتروكون ضعفاءال .٤٩

  .ه١٤٠٦ ،١، طبیروت ،العلمیة الكتب  دار،القاضي اهللا  عبد: تحقیق،)هـ٥٩٧
 . د:تحقیق) هـ٣٢٧:ت( عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الحنظلي الرازي :علل ابن أبي حاتم  .٥٠

 ،هـ١٤٢٧ ،١ ط، مطابع الحمیضي،لد بن عبد الرحمن الجریسي خا. ود-سعد بن عبد الحمید
  .م٢٠٠٦

 :ت( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني :العلل الواردة في األحادیث النبویة .٥١
 دار ، ومحمد بن صالح بن محمد الدباسي– محفوظ الرحمن زین اهللا السلفي: تحقیق،)هـ٣٨٥
 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥، ١ ط،وزي ودار ابن الج، الریاض،طیبة



 

 
٢٥٨ 

 
   



 ،روایة ابنه عبد اهللا، )ه٢٤١ :ت(  أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني:العلل ومعرفة الرجال .٥٢
  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ ،٢ ط، الریاض، دار الخاني، وصي اهللا بن محمد عباس:تحقیق

 بابن المعروف القرشي األموي البغدادي قیس بن سفیان بن عبید بن محمد بن اهللا عبد: العیال .٥٣
 ، السعودیة،الدمام ،القیم ابن دار ،خلف الرحمن عبد نجم. د: تحقیق )هـ٢٨١: ت(الدنیا  أبي
  .م١٩٩٠ ،١ط

 :ت(الشافعي  العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد :البخاري صحیح شرح الباري فتح .٥٤
 على وأشرف وصححه راجهبإخ  قام،الباقي عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه  رقم،)ه٨٥٢
 دار ،باز بن اهللا عبد بن العزیز عبد: العالمة تعلیقات علیه، الخطیب الدین محب: طبعه

  .هـ١٣٧٩ ، بیروت،المعرفة
: ت(السخاوي  محمد بن الرحمن عبد بن  محمد:للعراقي ،الحدیث ألفیة بشرح المغیث فتح .٥٥

  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤، ١ ط،مصر السنة،  مكتبة،علي حسین علي:  تحقیق،)هـ٩٠٢
 محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد اهللا الذهبي :الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة .٥٦

 ، جدة، مؤسسة علوم القرآن، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، محمد عوامة: تحقیق،)هـ٧٤٨ :ت(
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣ ،١ ط،السعودیة

 عبد أحمد عادل :تحقیق ،)هـ٣٦٥ :ت( الجرجاني عدي بن مدأح  أبو:الرجال ضعفاء في الكامل .٥٧
 ،١ ط، لبنان، بیروت،العلمیة الكتب  دار،سنة أبو الفتاح وعبد العوض محمد  علي–الموجود
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

 )هـ٨٠٧: ت( الهیثمي سلیمان بن بكر أبي بن علي الدین نور :البزار زوائد عن األستار كشف .٥٨
  .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩، ١ ط،بیروت الرسالة، مؤسسة ،ألعظميا الرحمن حبیب :تحقیق

  عبد: تحقیق،)هـ٢٦١: ت(النیسابوري  القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم :واألسماء الكنى .٥٩
 المملكة المنورة، المدینة اإلسالمیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة ،القشقري أحمد محمد الرحیم
  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ ،١ط ،السعودیة العربیة

السیوطي  الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن  عبد:الموضوعة األحادیث في المصنوعة الآللئ .٦٠
 ،العلمیة الكتب  دار،عویضة بن محمد بن صالح الرحمن عبد أبو :تحقیق ،)هـ٩١١: ت(

  .م١٩٩٦ /هـ١٤١٧، ١ ط،بیروت
اإلفریقي  األنصاري منظور ابن الدین  جمال،الفضل  أبو،على بن مكرم بن  محمد:العرب لسان .٦١

  .هـ١٤١٤ ،٣ ط، بیروت،صادر  دار،)هـ٧١١: ت(
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 ،)هـ٨٥٢: ت(العسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو :المیزان لسان .٦٢
  .م٢٠٠٢، ١ ط،اإلسالمیة البشائر دار ،غدة أبو الفتاح عبد :تحقیق

 بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن  محمد:والمتروكین والضعفاء المحدثین من المجروحین .٦٣
َمعبد، ْ   دار،زاید إبراهیم  محمود: تحقیق،)هـ٣٥٤: المتوفى(ُالبستي  الدارمي حاتم أبو ،التمیمي َ
  .هـ١٣٩٦ ،١، طحلب ،الوعي

  .هـ١٤١٢ ،بیروت ،الفكر دار ،الهیثمي بكر أبي بن علي الدین نور :الفوائد ومنبع الزوائد مجمع .٦٤
 ثم األصل، العسقالني الكناني، صالح بن نصیر بن رسالن بن  عمر:االصطالح اسنمح .٦٥

  ).هـ٨٠٥: ت(الدین  سراج حفص  أبو،ّالشافعي المصري البلقیني
 :ت( محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه أبو عبد اهللا الحاكم :المستدرك على الصحیحین .٦٦

 /هـ١٤١١ ،١ ط، لبنان، بیروت،الكتب العلمیة دار ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق،)هـ٤٠٥
 .م١٩٩٠

 حسن سلیم : تحقیق،)هـ٣٠٧: ت(  أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي:يمسند أبي یعل .٦٧
 .م١٩٨٩ /هـ١٤١٠ ،٢ ط، السعودیة، جدة، دار المأمون للتراث،أسد

 شعیب األرئؤوط وعادل : تحقیق،)هـ٢٤١ :ت(  أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني :مسند أحمد .٦٨
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ،١ ط، مؤسسة الرسالة، عبد اهللا عبد المحسن التركي. د: بإشراف،مرشد

 :ت( المعروف بالبزار ، أحمد بن عمرو بن خالد أبو بكر:مسند البزار المعروف بالبحر الزخار .٦٩
  مكتبة العلوم ، محفوظ الرحمن زین اهللا وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق: تحقیق،)هـ٢٩٢

 .م٢٠٠٩ ،١ ط، المدینة المنورة،والحكم
: ت(الطبراني  أبوالقاسم الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن  سلیمان:الشامیین مسند .٧٠

 /هـ١٤٠٥ ،١ ط، بیروت،الرسالة مؤسسة ،السلفي المجید عبد بن  حمدي: تحقیق،)هـ٣٦٠
  .م١٩٨٤

: ت(البغدادي  الهاشمي كاتب بن صاعد بن محمد بن یىیح :أوفى أبي بن اهللا عبد مسند .٧١
  . الریاض،الرشد مكتبة ،الحمید آل اهللا عبد بن سعد: تحقیق ،)هـ٣١٨

: ت(العبسي  خواستي ابن عثمان بن إبراهیم بن محمد بن  عبداهللا:مصنف ابن أبي شیبة .٧٢
  .هـ١٤٠٩ ،١ط ،الریاض ، الرشد مكتبة،الحوت یوسف  كمال: تحقیق،)هـ٢٣٥

 حبیب : تحقیق،)هـ٢١١ :ت( عبد الرزاق بن همام بن منبه الصنعاني: مصنف عبد الرزاق .٧٣
 .هـ١٤٠٣ ،٢ ط، الهند، المجلس العلمي،الرحمن األعظمي
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 البصري درهم بن بشر بن زیاد بن محمد بن أحمد األعرابي بن سعید أبو :األعرابي ابن معجم .٧٤
 ابن دار ،الحسیني أحمد بن إبراهیم بن المحسن عبد: وتخریج تحقیق ،)هـ٣٤٠: ت(الصوفي 
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ ط،السعودیة العربیة المملكة الجوزي،

: ت(الطبراني  القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان: األوسط المعجم .٧٥
  دار،الحسیني إبراهیم بن المحسن  عبد،محمد بن اهللا عوض بن  طارق: تحقیق،)هـ٣٦٠

  . القاهرة،الحرمین
ْجمیع بن یحیى بن الرحمن عبد بن أحمد بن محمد :الشیوخ معجم .٧٦ َ  بدون ،الصیداوي الغساني ُ

  .طبعة
 عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي المعروف بابن :معجم الصحابة .٧٧

 ، المدینة المنورة،بة الغرباء األثریة مكت، صالح بن سالم المصراتي: تحقیق،)هـ٣٥١ :ت(قانع 
 .هـ١٤١٨ ،١ ط،السعودیة

 محمد : تحقیق،) هـ٣٦٠ :ت(  سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني:المعجم الصغیر .٧٨
 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ ،١ ط،عمان،  دار عمار، بیروت، المكتب اإلسالمي،مشكور محمود الحاج

 حمدي : تحقیق،)هـ٣٦٠: ت( د بن أیوب أبو القاسم الطبراني سلیمان بن أحم:المعجم الكبیر .٧٩
  .م٢٠٠٦ ،٢ط ، القاهرة،تیمیة ابن  مكتبة،السلفي المجید عبد

 بابن المعروف الدین تقي عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمان :الحدیث علوم أنواع معرفة .٨٠
 ،العلمیة الكتب دار، الفحل یاسین ماهروالهمیم  اللطیف عبد : تحقیق،)هـ٦٤٣: ت(الصالح 

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ط
: ت(األصبهاني  مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد :الصحابة معرفة .٨١

/ هـ١٤١٩، ١ ط،الریاض ،للنشر الوطن  دار،العزازي یوسف بن عادل :تحقیق ،)هـ٤٣٠
  .م١٩٩٨

ْقایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین  شمس:الضعفاء في المغني .٨٢ : ت(الذهبي  َ
  .عتر الدین نور الدكتور :تحقیق ،)هـ٧٤٨

 المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدین  سراج:الحدیث علوم في المقنع .٨٣
 ،للنشر فواز  دار،الجدیع یوسف بن اهللا  عبد: تحقیق،)هـ٨٠٤: ت(الملقن  بابن المعروف
  .هـ١٤١٣ ،١ ط،السعودیة
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 السلفي بازمول عمر أبو عبود بن أحمد بن سالم بن عمر بن أحمد :المضطرب بیان في المقترب .٨٤
  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ ،١ط ،والنشر للطباعة حزم ابن دار ،الرحابي المكي

: ت( علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي :المقصد العلي في زوائد أبي یعلى الموصلي .٨٥
  . لبنان،  دار الكتب العلمیة، بیروت، حسن سید كسروي:تحقیق ،)هـ٨٠٧

 المعروف القرشي األموي البغدادي قیس بن سفیان بن عبید بن محمد بن اهللا عبد: األخالق مكارم .٨٦
  .القاهرة ،القرآن مكتبة ،إبراهیم السید مجدي: تحقیق ،)هـ٢٨١: ت(الدنیا  أبي بابن

 الخرائطي السامري شاكر بن سهل بن جعفر بن محمد: طرائقها ومحمود ومعالیها األخالق مكارم .٨٧
  .م٢٠٠٦ ،الرشد مكتبة، الحمیري ثابت بن بجاش بن اهللا  عبد.د: ودراسة تحقیق )هـ٣٢٧: ت(

ْقایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد :االعتدال میزان .٨٨  محمد علي:  تحقیق،)هـ٧٤٨: ت(الذهبي  َ
  .م١٩٦٣ /هـ١٣٨٢ ،١ط ، لبنان،بیروت ،المعرفة دار ،البجاوي

 القرشي األموي البغدادي قیس بن سفیان بن عبید بن محمد بن اهللا عبد :النفقة على العیال .٨٩
  .خلف الرحمن عبد نجم.  د:تحقیق ،)هـ٢٨١: ت(الدنیا  أبي بابن المعروف

 عبد: تحقیق) هـ٨٥٢: ت(العسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن  أحمد:النظر نزهة .٩٠
  .١ ط،بالریاض سفیر  مطبعة،الرحیلي اهللا یفض بن اهللا

: ت(العسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن  أحمد:الصالح ابن كتاب على النكت .٩١
 ،اإلسالمیة بالجامعة العلمي البحث  عمادة،المدخلي عمیر هادي بن ربیع:  تحقیق،)هـ٨٥٢

  .م١٩٨٤ /هـ١٤٠٤ ،١ ط،المنورة المدینة
 ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي :ة ابن الصالحالنكت على مقدم .٩٢

 ، الریاض، أضواء السلف، فریجلزین العابدین بن محمد بال. د:  تحقیق،)هـ٧٩٤: ت(الشافعي 
  .م١٩٩٨ /هـ١٤١٩، ١ط

 محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد: واألثر الحدیث غریب في النهایة .٩٣
  محمود–الزاوى أحمد طاهر: تحقیق )هـ٦٠٦: ت(األثیر  ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن

  .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩، بیروت ،العلمیة  المكتبة،الطناحي محمد
  . بدون طبعة،)هـ٨٥٢: ت(العسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن  أحمد:هدي الساري .٩٤
  

 


