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٢٠٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 



  
 
  

 

 

 

٢٠٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  ملخص

 وبــدأت ،أحمــد بــن حنبــل اإلمــام عنــد المنكــر وداللــة مفهــوم الدارســة لــت هــذهناوت

 ثــم تفــسیر العلمــاء لمــصطلح العلــم، أهــل اصــطالح فــي اللغــة، والمنكــربتعریــف 

 ،ومدلولــه أحمــد، اإلمــام عنــد النكــارة لفــظ إطالقــات، ثــم المنكــر عنــد اإلمــام أحمــد

 علیها اإلمام أحكام وبیان دارستها تمت أحادیث خالل من تطبیقیة أمثلة سیقتو

 رجــب ابــن ینالحــافظ مناقــشةثــم  ،وأحكامــه تعبیــره فــي اإلمــام دقــة إلــى للوصــول

  . فیما ذهبا إلیه من تفسیر المنكر عند اإلمام أحمد بمطلق التفردحجر وابن

  

Abstract 
This study dealt with the concept and significance of the 

evil in Imam Ahmad bin Hanbal, and began to define the 

evil in the language, and the terminology of the scholars, 

and then the interpretation of the scholars of the term evil in 

Imam Ahmad, and then releases the word Nakara in Imam 

Ahmad, and its significance, and cited examples of 

application through conversations and studied The 

provisions of the imam to reach the accuracy of the Imam in 

his expression and provisions, and then discuss the 

custodians Ibn Rajab and Ibn Hajar, as they went to him 

from the interpretation of evil when Imam Ahmad absolute 

singularity. 

  



  
 
  

 

 

 

٢٠٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 



  
 
  

 

 

 

٢٠٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  

  مـقـدمــة

َّإن الحمد هللا نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسیئات 

َأعمالنــا، مــن یهــده اهللا فهــو المهتــد، ومــن یــضلل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه 
ُصــلى اللــه ،ًمحمــدا عبــده ورســولهســیدنا إال اهللا، وحــده ال شــریك لــه، وأشــهد أن 

َّ 

  . لموعلى آله وصحبه وسعلیه 

  دو

 وداریــة، حفظــا، ،علــم الحــدیث أئمــة مــن ًإمامــا یعــد حمــد بــن حنبــل،أ فــإن اإلمــام

 مـن الجهابـذة إال یتقنـه ال الـذي ،العلـل علـم سهاأر وعلى ،هصنوف لجمیع ومهارة،

  .النقاد

  . وتنوعتًولقد كثرت العبارات التي یطلقها اإلمام أحمد على األحادیث تعلیال

 وتفــسیر مــدلوالتها بالتحلیــل والمقارنــة، ،ســتقراءتتبع، واالوحــصر هــذه األلفــاظ بــال

  .یعد نقطة أساسیة في فهم منهج اإلمام أحمد في التعلیل

  .لفظ النكارة:  هذه األلفاظ التي یستعملها اإلمام أحمد في تعلیله لألحادیثكثروأ

 علــى الــضوء وتــسلط اإلمــام، هــذا علــم مــن شــیئا لتبــین الدارســة هــذه جــاءتلــذا 

  .عنده المنكر مفهوم

 أن اهللا مـن راجیـا اللفـظ، هذا داللة على لوقوفل ًمحاولة المقل، الجهد هذا كانو

  .نلقاه یوم حسناتنا میزان في یجعله

  ".اول ادد  ن ار د ام أد"وقد أسمیت هذه الدراسة 

ًأو وعور اب اأ 

دیــــــث، فهــــــو مــــــن أبــــــرز األئمــــــة مكانــــــة اإلمــــــام أحمــــــد فــــــي نقــــــد األحا  -١

ـــــات، مـــــع  ـــــرواة والمروی ـــــى ال ـــــي الحكـــــم عل ـــــیهم ف ـــــذین یرجـــــع إل ـــــاد ال النق



  
 
  

 

 

 

٢١٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

اســــــتعماله لــــــبعض األلفــــــاظ والمــــــصطلحات التــــــي تحتــــــاج إلــــــى دراســــــة 

 .وتحلیل قائم على االستقراء والتتبع

إن أكثـــــــــر األلفــــــــــاظ التــــــــــي یــــــــــستعملها اإلمــــــــــام أحمــــــــــد فــــــــــي إعــــــــــالل   -٢

 وكـــــذلك مـــــا رواه عنـــــه تالمیـــــذه ،"المنكـــــر"هـــــا هـــــو لفـــــظ ِّاألحادیـــــث ورد

ــــظ مثــــل ــــى أصــــل هــــذا اللف ــــاظ ترجــــع إل ــــره بألف : مــــن اإلعــــالل كــــان أكث

ــــــه أنكــــــره"، "أنكــــــره"  أنكــــــره"، "ًجــــــدا أنكــــــره"، "اإلنكــــــار أشــــــد أنكــــــره "،"كأن

 ".هذا منكر جدا"، "شدیدا نكاراإ

لهـــــذا المـــــصطلح إال أنـــــه لـــــم یـــــرد مـــــع كثـــــرة اســـــتعمال اإلمـــــام أحمـــــد   -٣

راده منــــه، لــــذا كــــان ال بــــد مــــن تتبــــع المعــــاني  التــــصریح البــــین بمــــعنــــه

ـــــصورة  التـــــي أطلـــــق علیهـــــا اإلمـــــام أحمـــــد هـــــذا اللفـــــظ للوصـــــول إلـــــى ال

 .المقربة لحد هذا المصطلح عنده

ــــــق فــــــي   -٤ ــــــسیرات لهــــــذا المــــــصطلح لــــــم توف ــــــبعض المحــــــدثین تف كــــــان ل

كـــــان  لـــــذا ؛ وغموضـــــاًتحدیـــــد معنـــــاه تحدیـــــدا صـــــحیحا، ممـــــا زاده خفـــــاء

 علــــى الواقــــع النقــــدي ًبنــــاءة هــــؤالء العلمــــاء  لمناقــــشال بــــد مــــن التعــــرض

عنــــد اإلمــــام أحمــــد مــــن خــــالل اســــتقراء أحكامــــه مــــن مختلــــف الروایــــات 

 .عنه

الوقــــوف علــــى حقیقــــة هــــذا المــــصطلح الــــذي یــــستخدمه اإلمــــام أحمــــد   -٥

 .وبیان مدلوله عنده

أهمیـــــــة معرفـــــــة منـــــــاهج األئمـــــــة فـــــــي بـــــــاب العلـــــــل، حتـــــــى ال یحـــــــدث   -٦

، فیـــــصحح مـــــا قـــــد أجمـــــع یفاضـــــطراب فـــــي بـــــاب التـــــصحیح والتـــــضع

األئمــــة علــــى إعاللــــه، أو یــــضعف بعلــــة قــــد اطلــــع علیهــــا األئمــــة ولــــم 

  .یروها قادحة

إبـــــراز مكانـــــة األئمـــــة المتقـــــدمین وجاللـــــتهم فـــــي هـــــذا الـــــشأن وفـــــضلهم   -٧

ــــــان بظــــــواهر  ــــــر مــــــن األحی ــــــي فــــــي كثی ــــــى مــــــن بعــــــدهم ممــــــن یكتف عل

 .األسانید

 بالنكــــــارة  إن مثــــــل دراســــــة مــــــنهج اإلمــــــام أحمــــــد فــــــي إعــــــالل الحــــــدیث -٨



  
 
  

 

 

 

٢١١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

تبـــــرز دقـــــة هـــــذا العلـــــم، ومـــــا یحتـــــاج إلیـــــه دارســـــه مـــــن ســـــعة المعرفـــــة، 

ـــــى  ـــــم عل ـــــاحثین المـــــشتغلین بهـــــذا العل ـــــه الب ـــــك إســـــهام فـــــي تنبی وفـــــي ذل

 . أهمیة التروي وطول النظر قبل إصدار الحكم على األحادیث

  

ً ا  ثا  

 الخطــة وفـقسـتنتاج  هـذه الدراســة اسـتقرائي مـع مــا یخدمـه مـن التحلیــل واالمـنهج

  :التالیة

  .في اسم البحث وأسباب اختیاره وخطته: املقدمة

  .صطالح واال،التعریف بالمنكر في اللغةفي : والتمهيد

ــث األول    ویــشتمل العلمــاء لمــصطلح المنكــر عنــد اإلمــام أحمــدتفــسیر :واملبح

  :لبینمطعلى 

  الحنبلي رجب ابن الحافظ تفسیر :اول اطب

  العسقالني حجر ابن الحافظ تفسیر: ا اطب

، ویــشتمل ومدلولــه أحمــد، اإلمــام عنــد النكــارة لفــظ إطالقــات: انيالثــ املبحــث

  :على مطلبین

  أحمد اإلمام  عندإطالقات لفظ النكارة  اطب اول

ب اطا أحمد اإلمام  عندمدلول لفظ النكارة  

 فیمـا ذهبـا إلیـه مـن )حجـر نوابـ رجـب ابن (الحافظین مناقشة: الثالث املبحث

  :ویشتمل على مطلبین  بمطلق التفردتفسیر المنكر عند اإلمام أحمد

  الحنبلي رجب ابن  الحافظ مناقشة: اول اطب

  حجر ابن  الحافظ مناقشة: ا اطب

  .والتوصیات النتائج أهم في :واخلامتة 

  



  
 
  

 

 

 

٢١٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  متهيد

، أال وهـو تعریـف البحـثب وطیـدة عالقـة أمـر مهـم لـه في للكالم  وخصصته

  .المنكر في اللغة واالصطالح

أو ا  رف ار  

ُالنكرة: قال أبو منصور األزهري َ
ِ   .إنكارك الشيء وهو نقیض المعرفة: َّ

ُأنكرت الشيء وأنا ُأنكره إنكارا ونكرته: ویقال ْ
ِ ً   .)١(مثله: ُ

ِالنكـــرة: وقـــال الجـــوهري ُوقـــد نكـــرت الرجـــ. ضـــد المعرفـــة: ُ َْ
ًل بالكـــسر نكـــرا ونكـــورا، ِ ًُ ُْ َ

ًوَأنكرته واستنكرته، بمعنى ُ ُُ َ ُْ َْ َْ ْْ .  

  : قال األعشى

  )٢( َِ اادِث إ اَ وا***وأمَِْ و َن اِي َمَِْت 

ُّالنــون والكــاف والــراء أصــل صــحیح یــدل علــى خــالف المعرفــة : وقــال ابــن فــارس ٌ

َالتـــي یـــسكن إلیهـــا الق ُ َونكـــر الـــشيء وأنكـــره. لـــبَ َ َّ
َ
ِ ـــم یعتـــرف بـــه : َ ـــم یقبلـــه قلبـــه ول ْل ِ ُ َ َْ ْ

ُلسانه
)٣(.  

  . خالف المعرفة: والنكرة: وقال ابن سیده

  . جهله، عن كراع: ً ونكر األمر نكیرا، وأنكره إنكارا، ونكرا

خــالف : والمنكــر مــن األمــر. االســم: المــصدر، والنكــر. أن اإلنكــار:  والــصحیح

  .)٤(مناكیر: والجمع. المعروف

َوالمنكــر مــن األمــر خــالف المعــروف وقــد تكــرر فــي الحــدیث : وقــال ابــن منظــور ُ َ ْ ُ
ُاإلنكــار والمنكــر وهــو ضــد المعــروف وكــل مــا قبحــه الــشرع وحرمــه وكرهــه فهــو  ََ َُّ ُّ

ُ َُ ْ ْ ِ

ٌَمنكر ْ ُ
)٥(.  

                                                           

 ١٠/١٠٩تهذیب اللغة ألبي منصور األزهري ) ١(

   ٢/٨٣٦الصحاح للجوهري ) ٢(

  ٥/٤٧٦مقاییس اللغة البن فارس ) ٣(

   ٦/٨٠٤المحكم والمحیط األعظم البن سیده ) ٤(

  ٥/٢٣٢لسان العرب البن منظور ) ٥(



  
 
  

 

 

 

٢١٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

مــن خــالل مــا أوردتــه مــن كــالم أئمــة اللغــة یتبــین أن النكــارة هــي الجهالــة وعــدم 

  .لمنكر هو المجهول وغیر المعروفالمعرفة، فا

  حطا  رف ار  

 عرضـت مـا إذا المحـدث، حدیث في المنكر وعالمة: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

 روایـتهم، روایتـه خالفت والرضا، الحفظ أهل من غیره روایة على للحدیث روایته

 غیر الحدیث، مهجور نكا كذلك حدیثه من األغلب كان فإذا توافقها، تكد لم أو

  .)١(مستعمله وال مقبوله،

هذه عبارة اإلمام مسلم في مقدمة صحیحه، إال أن الحافظ ابن الصالح لم یذكر 

ممــن عــرف المنكــر قبلــه إال اإلمــام الحــافظ أبــا بكــر أحمــد بــن هــارون البردیجــي 

، مع أن اإلمام مسلم سابق علیه، وأشـهر منـه، وعبارتـه أقـرب )ه٣٠١(المتوفى 

  .  ة، وأیسر مناال من عبارة البردیجيمظن

ٕوكأنــه فهــم أن اإلمــام مــسلم لــم یعــرف المنكــر بمقولتــه هــذه، وانمــا ذكــر عالمتــه، 
  ).المخالفة، والتفرد: (وسمته التي تدل علیه وهي

 إضـافة إلـى إعـراض ابـن الـصالح عـن ذكـر هـذه العبـارة –ومما یؤكد هذا الفهـم 

ابـن رجـب الحنبلـي لمـا تعـرض للكـالم  أن الحـافظ -في مبحث المنكـر مـن كتابـه

 عرف المنكـر هـو  مننص على أن أول) شرحه لعلل الترمذي(على المنكر في 

 مـن المنكـر حـد علـى المتقـدمین مـن ألحـد أقـف ولم: اإلمام البردیجي، حیث قال

 أعیـان مـن وكـان الحـافظ، البردیجـي بكـر أبـو ذكره ما على إال وتعریفه، الحدیث

 نعــــ الرجــــل بــــه یحــــدث الــــذي هــــو المنكــــر أن: ( العلــــل فــــي المبــــرزین الحفــــاظ

 مـــتن وهـــو الحـــدیث، ذلـــك رفْعـــُی ال ،الـــصحابة عـــن التـــابعین عـــن أو الـــصحابة

  ).ًمنكرا فیكون رواه الذي طریق من إال الحدیث

 هـشام أو عروبة، أبي بن سعید أو شعبة، انفرد إذا ما سیاق في الكالم هذا ذكر

 آلـــه وعلـــى علیـــه اهللا صـــلى النبـــي عـــن أنـــس عـــن قتـــادة عـــن بحـــدیث يالدســـتوائ

 مـن المـتن یعـرف وال ثقـة، عـن ثقـة بـه ینفـرد مـا كـل بأنـه كالتـصریح وهـذا وسلم،

  .)٢(منكر فهو الطریق ذلك غیر

                                                           

 .  ٦مقدمة صحیح اإلمام مسلم صـ) ١(

 .  ٦٥٤، ٢/٦٥٣شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ) ٢(



  
 
  

 

 

 

٢١٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

للقاضــي " المحــدث الفاصــل"أمــا فــي كتــب مــصطلح الحــدیث األولــى مثــل كتــاب 

لحـــاكم، اهللا ا ألبـــي عبـــد" معرفـــة علـــوم الحـــدیث"أبـــي محمـــد الرامهرمـــزي، وكتـــاب 

وغیرهمــــا، فلــــم أقــــف علــــى تعریــــف صــــریح، ولعــــل أول مــــن عرفــــه مــــن علمــــاء 

المصطلح، وجعله نوعا مستقال مـن علـوم الحـدیث هـو الحـافظ ابـن الـصالح فـي 

: حیــث قــال" بمقدمــة ابــن الــصالح"، المــشهور "معرفــة أنــواع علــم الحــدیث"كتابــه 

   .ناهبمع فإنه ،)١(الشاذ في ذكرناه ما على قسمین، ینقسم المنكر

 عــــن مالــــك، روایــــة: - الثقــــات رواه لمــــا المخــــالف المنفــــرد وهــــو - األول مثــــال

 عــن زیــد، بــن أســامة عــن عثمــان، بــن عمــر عــن حــسین، بــن علــي عــن الزهــري،

ــــرث َال": قــــال وســــلم علیــــه اهللا صــــلى اهللا رســــول ُی ِ ــــسلم َ ُالم
ِ
ْ ُ ــــافر ْ َالك

ِ َ ــــافر ََوال ْ ُالك
ِ َ ْ 

َالمسلم
ِ
ْ ُ ْ

)٢(."  

   .العین بضم عثمان، بن مرُع: قوله في الثقات من غیره مالك فخالف

  

 أصـحاب من رواه من كل أن" التمییز " كتاب في الصحیح صاحب مسلم وذكر

  .العین بفتح یعني، عثمان، بن مروَع: فیه قال الزهري

 أنهــــم علــــم كأنــــه عثمــــان، بــــن عمــــر دار إلــــى بیــــده یــــشیر كــــان مالكــــا أن وذكــــر

 عـن هـو إنمـا الحـدیث هـذا أن غیـر ن،عثمـا ولـد جمیعـا وعمـر وعمرو یخالفونه،

  .أعلم واهللا فیه، بالوهم مالك على وغیره مسلم وحكم - العین بفتح - مروَع

 معـه یحتمـل مـا واإلتقـان الثقـة مـن راویـه فـي لـیس الذي الفرد وهو: الثاني ومثال

 بـن هـشام عـن قـیس، بـن محمـد بـن یحیـى كیرُز أبي حدیث من رویناه ما: تفرده

 علیـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول أن: عنهـــا اهللا رضـــي عائـــشة عـــن أبیـــه، عـــن عـــروة،

ُكلوا": قال وسلم َالبلح ُ ََ ِبالتمر، ْ ْ َّ َالشیطان َِفإنَّ ِ َ ْ َإذا َّ َذلك َرَأى ِ ِ ُغاظه، َ َ ُویقول َ ُ َ َعـاش: َ َ 

                                                           

: قسمان المردود الشاذ:  حیث قالالشاذ معرفةیشیر ابن الصالح إلى ماذكره في ) ١(

 والضبط الثقة من راویه في لیس الذي الفرد: والثاني المخالف، الفرد الحدیث: أحدهما

مقدمة ابن  .أعلم واهللا والضعف، النكارة من والشذوذ التفرد یوجبه لما جابرا یقع ما

   ).٧٩صـ (الصالح 

 میراث(، باب )الفرائض( أخرجها اإلمام مالك في الموطأ، روایة یحیي اللیثي، كتاب )٢(

  ،  )١٠٨٢ ح٢/٥١٩(، )الملل أهل



  
 
  

 

 

 

٢١٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ُابن َآدم ْ َّحتى َ ََأكل َ َالجدید َ ِ
َ ِبالخلق ْ ِ َ ْ ِ

 أخـرج صـالح، شیخ وهو كیر،ُأبوز به تفرد. ")١(

  .)٢(أعلم واهللا تفرده، یحتمل من مبلغ یبلغ لم أنه غیر كتابه، في لممس عنه

ُّیعــد وقــد. بــه ُالــضعیف الــراوي انفــرد مــا هــوالمنكــر : وقــال اإلمــام الــذهبي َ ُمفــرد ُ َ ْ ُ 

ِالصدوق ُ ًمنكرا َّ َ
)٣(.  

هـو مـا تفـرد بـه مـن لـیس بثقـة : المنكـر قیـل: وقال اإلمام بدر الـدین ابـن جماعـة

  .)٤(وال ضابط

ِّوهو كالشاذ إن خالف راویه الثقات فمنكر مـردود: ابن كثیروقال  َ ِ َ ْ ِ ِّ ِوكـذا إن ، َّ

ًلم یكن عدال ضابطا ِ ً ْ    .)٥(فمنكر مردود، َِٕوان لم یخالف، َ

 الموصــوف أو المــستور انفــرد مــا وأمــا: وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي النكــت

 الو لـه متـابع ال بـشيء بعـض دون مشایخه بعض في المضعف أو الحفظ بسوء

وهـــو الـــذي یوجـــد فـــي إطـــالق كثیـــر مـــن أهـــل  المنكـــر، قـــسمي أحـــد فهـــذا شـــاهد

فهـــــو القـــــسم الثـــــاني وهـــــو المعتمـــــد علـــــى رأي ٕ، وان خولـــــف فـــــي ذلـــــك، الحـــــدیث

  .)٦(األكثرین

: ْإن وقعــــت المخالفــــة مــــع الــــضعف؛ فــــالراجح یقــــال لــــه: وقـــال فــــي نزهــــة النظــــر

ُ، ومقابلـــه یقــال لـــه"المعــروف"  والمنكـــر الـــشاذ بــین أن ابهـــذ وعــرف.. ".َالمنكـــر: "ُ
                                                           

 ٤/١٦٦(، )البلح بالتمر(، باب )الولیمة( السنن الكبرى، كتاب  أخرجه اإلمام النسائي في)١(

، )أكل البلح بالتمر(، باب )األطعمة(، واإلمام ابن ماجة في سننه، كتاب )٦٧٢٤ح

، وابن حبان )٤٣٩٩ ح٧/٣٦٥(، واإلمام أبو یعلى في مسنده )٣٣٣٠ ح٢/١١٠٥(

 اهللا صلى نبيال حدیث من له أصل ال كالم هذا: ، وقال)٣/١٢٠(في المجروحین 

، والسیوطي في اآللي )٢٦، ٣/٢٥(وساقه ابن الجوزي في الموضوعات . وسلم علیه

  . ، والبلیة فیه من أبي زكیر یحیي بن محمد بن قیس)٢/٢٠٦ (المصنوعة

   ).٨٢- ٨٠صـ (مقدمة ابن الصالح ) ٢(

   ).٤٢صـ (الموقظة في علم الحدیث للذهبي ) ٣(

 .  )٥١صـ(ن جماعة المنهل الروي لبدر الدین اب) ٤(

 .  )١٦٥صـ( اختصار علوم الحدیث البن كثیر) ٥(

   ).٢/٦٧٥(النكت على كتاب ابن الصالح ) ٦(



  
 
  

 

 

 

٢١٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 وافتراقــا المخالفــة، اشــتراط فــي اجتماعــا بینهمــا ألن وجــه؛ مــن وخــصوصا عمومــا

 سـوى مـن غفـل وقـد. ضعیف روایة والمنكر صدوق، أو ثقة، روایة الشاذ أن في

  .)١(أعلم تعالى واهللا بینهما،

  
  

  

                                                           

   ).٢١٤صـ(نزهة النظر البن حجر ) ١(



  
 
  

 

 

 

٢١٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  اإلمام أمحدتفسري العلماء ملصطلح املنكر عند : املبحث األول

مع كثرة استعمال اإلمام أحمد لهذا المصطلح إال أنه لم یرد عنه التصریح البـین 

 لـذا اجتهـد بعـض العلمـاء فـي تحدیـد معنـى المنكـر عنـد اإلمـام أحمـد ؛بمراده منه

 ٕتخریجــا علــى اســتعماله إیــاه واطالقــه لــه، ففــسره الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي وكــذا

  .ردابن حجر العسقالني بمطلق التف

مبحــث وســأذكر بمــشیئة اهللا تعــالى وتوفیقــه كــالم هــذین الحــافظین ثــم أناقــشه فــي 

  . مستقل

   اظ ان رب ار اطب اول

 حــد علــى المتقــدمین مــن ألحــد أقــف ولــم": -رحمــه اهللا–قــال الحــافظ ابــن رجــب 

 وكـان ،الحـافظ البردیجـي بكـر أبو ذكره ما على إال وتعریفه الحدیث، من المنكر

 عن الرجل به یحدث الذي هو المنكر أن: العلل في المبرزین الحفاظ أعیان من

 مــتن وهــو الحــدیث، ذلــك یعــرف ال الــصحابة، عــن التــابعین، عــن أو الــصحابة،

 مــا ســیاق فــي الكــالم هــذا كــر ذ.ًمنكــرا فیكــون رواه الــذي طریــق مــن إال الحــدیث،

 قتـادة، عـن بحـدیث ائيَوُتْسـَّالد هـشام أو روبـةَع أبـي بـن سـعید أو شـعبة انفرد إذا

  .وسلم علیه اهللا صلى النبي عن أنس، عن

 ذلـك غیـر مـن المـتن یعـرف وال ثقة عن ثقة به ینفرد ما كل بأن كالتصریح وهذا

  .)١("منكر فهو الطریق

 اإلمــام قالــه كمــا ": ابــن رجــب أن هــذا صــنیع اإلمــام أحمــد فقــالالحــافظ ثــم ذكــر 

ْالنهـي «  النبـي عـن عمـر، ابن عن ینار،د بن اهللا عبد حدیث في أحمد ْعـن َّ َ 

ِبیع ْ ِالوالء َ
َ َوهبته ْ ِ َ

)٢(«.  

                                                           

  ).٢/٦٥٣(شرح علل الترمذي البن رجب ) ١(

 ٢/٨٩٦(، )بیع الوالء وهبته(، باب )العتق(اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب   أخرجه)٢(

النهي عن بیع (، باب )العتق(، وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٢٣٩٨ح

 ابن عن دینار، بن اهللا عبد، كالهما من طریق )١٥٠٦ ح٢/١١٤٥(، )الوالء وهبته

َنهى«قال  عنهما، اهللا رضي عمر ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ْعن َ ِبیع َ ِالوالء، َْ َ َ 

ْوعن َ ِهبت َ ِ
 هذا في دینار بن عبداهللا على عیال كلهم الناس: مسلماإلمام  قال، »ِهَ

 .الحدیث



  
 
  

 

 

 

٢١٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 إن« :عائـــشة عـــن عـــروة عـــن الزهـــري، عـــن مالـــك، حـــدیث فـــي أحمـــد قـــال وكـــذا

 حــین لحجهــم وطــافوا لعمــرتهم، قــدموا حــین طــافوا والعمــرة الحــج جمعــوا الــذین

  .)٢(»)١(منى من رجعوا

 بـه یجـئ ولـم فیـه، غلـط إال ًمالكـا أظن ما: وقال. مالك إال أحد اهذ یقل لم: قال

  .ثقة ومالك مالك، إال یروه لم: مرة وقال غیره، أحد

ـــارن أن فـــي لألحادیـــث، لمخالفتـــه اســـتنكره إنمـــا أحمـــد ولعـــل ـــا یطـــوف الق  ًطواف

ًواحدا
)٤(")٣(.  

                                                           

 هذا الحدیث لم أجده عن اإلمام مالك بهذه السیاقة، والذي وقفت علیه من روایة )١(

أصحابه الثقات كیحیي بن یحیي التیمي، وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي عنه عن ابن 

َفطاف،: لتشهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قا َ َالذین َ
ِبالعمرة، ََُّأهلوا َِّ َِ ْ ُ ِبالبیت ْ َْْ َوبالصفا ِ َّ ِ

َ 

ِوالمروة،
َ َْ َ ُّحلوا، َُّثم ْ ُطافوا َُّثم َ ًطوافا َ َآخر، ََ َبعد َ ْ ُرجعوا َْأن َ َ ْمن َ ًمنى ِ ْلحجهم، ِ ِ ِّ َ

َّوَأما ِ َالذین َ
َِّ 

ُكانوا ُجمعوا َ َ َّالحج َ َ َوالعمرة، ْ َ ْ ُ ْ َفإنما َ َّ
ُطافوا َِ ًطوافا َ ًواحدا ََ ِ اإلمام البخاري في  أخرجه. "َ

، )١٤٨١ ح٢/٥٦٣(، )والنفساء الحائض تهل كیف(، باب )الحج(صحیحه، كتاب 

 ٢/٨٧٠(، )اإلحرام وجوه بیان(، باب )الحج(وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب 

 ).١٢١١ح

    .٢/٦٥٣،٦٥٤ شرح علل الترمذي البن رجب )٢(

 أن جاء ما(، باب )الحج( ما أخرجه الترمذي في سننه، أبواب : من هذه األحادیث)٣(

ََحدثنا: قال) ٩٤٧ح ٣/٢٨٣(، )واحدا طوافا یطوف القارن َّ ُابن َ َعمر َِأبي ْ َ َقال ُ ََحدثنا: َ َّ َ 

َمعاویة، َُأبو َ ِ َ ْعن ُ ِالحجاج، َ َّ ْعن َ ِالزبیر، َِأبي َ َْ ْعن ُّ ٍِجابر، َ َرسول ََّأن «َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُهَّالل َ َْ َ 

َوسلم
َّ
َ َقرن َ َّالحج ََ َوالعمرة، َ َ ْ ُ َفطاف َ َ َلهما َ ُ ًطوافا َ ًواحدا ََ ِ  حدیث جابر حدیث: ، قال الترمذي»َ

ینظر .( بالعنعنة رواه قدو ،مدلس صدوق، أرطاة بن حجاج إسناده في: قلت. حسن

 ، الجرح١/٢٨٤، ثقات العجلي ٢/٩٩تارخ ابن معین بروایة الدوري : ترجمته في

، تهذیب التهذیب ٨/٢٣٠، تارخ بغداد ١/٢٢٥، المجروحین ٣/١٥٤والتعدیل 

٢/١٧٢ .(  

طواف (، باب )مناسك الحج(     ومنها ما أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب 

ََأخبرنا :، قال)٢٩٣٢ ح٥/٢٢٥(، )القارن ََ ُمحمد ْ َّ َ ُبن ُ ٍمنصور، ْ ُ ْ َقال َ ََحدثنا: َ َّ ُسفیان، َ َْ ْعن ُ َ 

ِبن َبَُّأیو َموسى، ْ ْعن ُ ٍنافع، َ ِ ْعن َ ِابن َ َعمر ْ َ َقرن ُ َّالحج ََ َ َوالعمرة، ْ َ ْ ُ ْ َفطاف َ َ ًطوافا َ ًواحدا، ََ ِ َ 

َوقال َ َهكذا«: َ َ ُرَأیت َ ْ َرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ُیفعله َ َُ َ  .    إسناده صحیح: قلت. »ْ

    .٢/٦٥٣،٦٥٤ شرح علل الترمذي البن رجب )٤(



  
 
  

 

 

 

٢١٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

یحیــي بــن ســعید  أن كــالم اإلمــام أحمــد قریــب مــن كــالم  أیــضاوذكــر ابــن رجــب

، وهــو أن كــل مــا ینفــرد بــه ثقــة عــن ثقــة وال یعــرف المــتن مــن غیــر ذلــك لقطــانا

: الطریق فهو منكر وال تزول النكارة إال بمعرفة الحدیث من وجه آخر حیث قـال

 بـن یحیـى لي قال ،) أحمد یعني (اهللا، عبد أبو لي قال ،هانئ بن إسحاق وقال"

 عـن لنـافع، واحـد حـدیث فـي إال أخطأ عمر، ابن یعني اهللا، عبید أعلم ال: سعید

 أیـام ثالثـة فـوق امـرأة تسافر ال: "قال ـ وسلم علیه اهللا صلى النبي أن عمر ابن

  ".)١(الحدیث... 

  .علیه سعید بن یحیى فأنكره: اهللا عبد أبو قال

 العمـــري بـــه حـــدث قـــد فوجدتـــه: ســـعید بـــن یحیـــى لـــي قـــال) : اهللا عبـــد أبـــو (قـــال

 فلمـا اهللا، عبیـد مـن إال یسمعه لم: اهللا بدع أبو قال. مثله عمر ابن عن الصغیر

  .صححه العمري عن بلغه

 الحـدیث بمعرفـة إال تـزول ال القطـان یحیـى عند النكارة أن على یدل الكالم وهذا

  .آخر وجه من

  .)٢ ("ذلك من قریب أحمد اإلمام وكالم

ـــــال ـــــة فق ـــــة التالی ـــــذلك بالروای ـــــن رجـــــب ل ـــــشهد اب ـــــم است ـــــال: ث ـــــد ق  ســـــألت: اهللا عب

 أخــــو هــــو: )٣(فقــــال المواقیــــت حــــدیث یــــروي الــــذي علــــي، بــــن سینحــــ عــــن أبــــي

                                                           

 یقصر كم في(، باب )تقصیر الصالة(اإلمام البخاري في صحیحه، أبواب   أخرجه)١(

، باب )الحج(، وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )١٠٣٧ ح١/٣٦٩(، )الصالة

، كالهما من طریق یحیي )١٣٣٨ ح٢/٩٧٥(، )وغیره حج إلى محرم مع المرأة سفر(

 النبي عن عنهما اهللا رضي عمر بنا عن نافع عنبن سعید القطان عن عبید اهللا 

  .وسلم علیه اهللا صلى

    .٢/٦٥٥،٦٥٦ شرح علل الترمذي البن رجب )٢(

، )الـصالة(حدیث المواقیت الذي یرویه حسین بن علي أخرجه الترمذي في سننه، كتـاب  )٣(

ــــاب  ــــي جــــاء مــــا(ب ــــت ف ــــي عــــن الــــصالة مواقی ــــه اهللا صــــلى النب  ١/٢٨١(، )وســــلم علی

َّحد: ، قال)١٥٠ح َُأحمد ََثناَ َ ُبن ْ ِمحمد ْ َّ َ ِبن ُ َموسى، ْ َقال ُ ََحدثنا: َ َّ ُعبد َ ْ ُبن ِاهللا َ ِالمبارك، ْ
َ َ ُ َقال ْ َ :

ََأخبرنــا ََ ُحــسین ْ ْ َ ُبــن ُ ِّعلــي ْ ِ
ِبــن َ ٍحــسین ْ ْ َ َقــال ُ َِأخبرنــي: َ ََ ُوهــب ْ ْ ُبــن َ َكیــسان، ْ َ ْ ْعــن َ ِِجــابر َ ِبــن َ ِعبــد ْ ْ َ 

ْعــن ِاهللا، ِرســول َ
ُ َّصــلى ِاهللا َ ُاللــه َ

ِعلیــه َّ َْ َوســلم َ
َّ
َ َقــال َ َِأمنــي: َ ُجبریــل، َّ ِ ْ َفــذكر ِ َ َ َنحــو َ ْ ِحــدیث َ ِ

ِابــن َ ْ 

ٍعبــاس َّ ُبمعنــاه، َ َ ْ َ
ْولــم ِ َ ْیــذكر َ ُ ْ ِفیــه َ ِلوقــت ِ ِْ ِالعــصر َ ْ ِبــاألمس َ ْ َ =  – محمــد وقــال:  قــال الترمــذي.ِ



  
 
  

 

 

 

٢٢٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ــــي، بــــن محمــــد جعفــــر أبــــي ــــذي وحدیثــــه عل ــــیس المواقیــــت فــــي روي ال  بمنكــــر ل

  .)١(غیره صفاته بعض على وافقه قد ألنه

ــــة علــــى اعتبــــار اإلمــــام أحمــــد وممــــا ذكــــر الحــــافظ ابــــن رجــــب ــــة الدال  مــــن األدل

ــــــرد الثقــــــات منكــــــرا؛ أنــــــه  وصــــــف بعــــــض الــــــرواة - اإلمــــــام أحمــــــد  یعنــــــي– ًتف

ـــــاكیر، مـــــنهما ـــــث من ـــــروون أحادی ـــــأنهم ی ـــــد:لثقـــــات ب ـــــد بـــــن  بری ـــــي بـــــن اهللا عب  أب

ـــــــردة ـــــــن محمـــــــد، وب ـــــــن إبـــــــراهیم ب ـــــــة المنفـــــــرد التیمـــــــي الحـــــــارث ب  حـــــــدیث بروای

 بــــن الحــــسین، والحــــارث بــــن عمــــرو، وأنیــــسة أبــــي بــــن زیــــد، وبالنیــــات األعمــــال

     .مخلد بن وخالد واقد،

 وأمـا: ا مخـالف لـصنیع الـشیخین واألكثـرین فقـالثم بین الحافظ ابن رجب أن هذ

 الثقـة عـن الثقـة رواه مـا ٕوان هـذا، خـالف علـى فیـدل واألكثرین الشیخین تصرف

  .)٢(بمنكر فلیس علة له ولیس منتهاه، إلى

ابــن رجــب یــرى أن المنكــر عنــد اإلمــام أحمــد هــو الحــافظ فــتلخص ممــا ســبق أن 

افق علیه، وأنه إذا كان كذلك ال یـصح، ، ولم یو الثقةالغریب الذي انفرد به راویه

  .خالفا لما ذهب إلیه صاحبا الصحیح واألكثرون

                                                                                                                                        

   . النبي عن جابر، حدیث المواقیت في شيء أصح: -البخاري یعني=

َِأمنـــي: وحـــدیث ابـــن عبـــاس هـــو حـــدیث المواقیـــت المـــشهور      ُجبریـــل َّ ِ ْ َعنـــد ِ ْ ِالبیـــت ِ ِمـــرتین، َْ َْ َّ َ 

َّفصلى
َ َْالظهر َ

َاألولـى ِفي ُّ َمنهمـا ُ ُ ْ
َحـین ِ

َكـان ِ ُالفـيء َ ْ َمثـل َ ْ ِالـشراك، ِ
َ
َّثـم ِّ َّصـلى ُ َالعـصر َ ْ َحـین َ

ِ 

َكــان ُّكــل َ ٍشــيء ُ
ْ َمثــل َ ْ ِظلــه ِ رمــذي قبــل حــدیث حــسین بــن علــى الحــدیث، وقــد أخرجــه الت...ِِّ

، بـاب )المواقیـت(هذا مباشرة، وأخرجه أیضا اإلمام النسائي في السنن الـصغرى، كتـاب 

، مــن طریــق عبــد اهللا بــن المبــارك، عــن حــسین )٥٢٦ ح١/٢٦٣(، )أول وقــت العــشاء(

 . به... بن علي

     .٢/٦٥٦ شرح علل الترمذي البن رجب )١(

       ).٢/٦٥٧( شرح علل الترمذي البن رجب )٢(



  
 
  

 

 

 

٢٢١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  

ب اطا ر ظا  ر ا نا  

  

یـروي أحادیـث : (ذكر الحافظ ابن حجـر قـول اإلمـام أحمـد فـي محمـد بـن إبـراهیم

ـــه)منـــاكیر ـــم تعقب ـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر، ث ـــه المنكـــر:  بقول ـــلح بـــن أحمـــد أطلق  نب

 احـتج وقـد ذلـك علـى هـذا فیحمـل ،لـه متـابع ال الذي الفرد الحدیث على وجماعة

  .)١(الجماعة به

  .روي مناكیر: وذكر أیضا قول اإلمام أحمد في ترجمة برید بن عبد اهللا

  .)٢(المطلقة األفراد على المناكیر یطلقون وغیره وأحمد: ثم قال ابن حجر

عنــد قــول )  بــن عبــد اهللا بــن خــصیفةیزیــد( وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي ترجمــة 

 أقرانـه علـى یغـرب مـن على أحمد یطلقها اللفظة هذه): منكر الحدیث(أحمد فیه 

  .)٤(حاله من باالستقراء ذلك عرف، )٣(بالحدیث

 فتلخص مما سبق أن الحافظ ابن حجر یرى أن اإلمام أحمـد یطلـق النكـارة علـى

  .له متابع ال الذي الفرد الحدیث

                                                           

    ).٤٣٧صـ ( هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر )١(

    ).٣٩٢صـ ( هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر )٢(

 على یغرب ):٢٠٢ صـوالتكمیل الرفع (على تعلیقه في غدة أبو الفتاح عبدالشیخ  قال )٣(

  .یخالف لم ٕوان یتفرد، أي: بالحدیث أقرانه

   ).٤٥٣صـ ( مقدمة فتح الباري البن حجر  هدي الساري)٤(



  
 
  

 

 

 

٢٢٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  بحث الثانيامل

  ، ومدلولهإطالقات لفظ النكارة عند اإلمام أمحد

  أد ام  دإطت ظ ارة اطب اول

ـــــــى مـــــــراد اإلمـــــــام أحمـــــــد مـــــــن النكـــــــارة، وللوصـــــــول إلـــــــى الـــــــصورة  للوقـــــــوف عل

ــــة لحــــد مــــصطلح ــــد أوال مــــن  المنكــــرالمقرب ــــده كــــان الب ــــع المعــــاني التــــي  عن تتب

  .ذا اللفظأطلق اإلمام أحمد علیها ه

ــــث بالنكــــارة ســــواء ف ــــر مــــن األحادی ــــى كثی لقــــد حكــــم اإلمــــام أحمــــد رحمــــه اهللا عل

أو ، )أنكـــــــره: (، أو مـــــــا نقلـــــــه عنـــــــه تالمیـــــــذه بقـــــــولهم)منكـــــــر(مـــــــا قالـــــــه بلفظـــــــه 

مـــــا (، أو )ًجـــــدا أنكـــــره(، أو)اإلنكـــــار أشـــــد أنكـــــره( أو،)كأنـــــه أنكـــــره(أو ، )أنكـــــر(

  ). ر جداهذا منك(، أو )شدیدا نكاراإ أنكره(، أو )أنكره

ــــــذ  ــــــل فیهــــــا تالمی ــــــة وخمــــــسین موضــــــعا نق ولقــــــد أحــــــصیت مــــــا یزیــــــد علــــــى مائ

  .اإلمام أحمد إعالله الحدیث بالنكارة وذلك من خالل الكتب اآلتیة

 العلل ومعرفة الرجال بروایة ابنه عبد اهللا -١

  وغیرهالمروذيالعلل ومعرفة الرجال بروایة  -٢

 مسائل اإلمام أحمد بروایة ابنه عبد اهللا -٣

 اإلمام أحمد بروایة ابنه صالح مسائل  -٤

 مسائل اإلمام أحمد بروایة أبي داود -٥

 مسائل اإلمام أحمد بروایة ابن هانئ -٦

  سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد -٧

  سؤاالت األثرم لإلمام أحمد -٨

  المنتخب من العلل للخالل -٩

ومــــــن خـــــــالل دراســــــة هـــــــذه المواضــــــع أســـــــتطیع أن أقــــــسم إطالقـــــــات اإلمـــــــام 

  :أحمد للنكارة إلى اآلتي



  
 
  

 

 

 

٢٢٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 .إطالقات مجردة -١

 .إطالقات مقرونة بما یدل على المبالغة في الوصف بالنكارة -٢

    .إطالقات مقرونة بما یفسر هذا اللفظ -٣

  

  اإلطالقات المجردة: ًأوال

: وهي التي اقتصر فیها اإلمام أحمد على وصف الحدیث بالنكارة فقط مثل قوله

هو عندي (، أو )هذا حدیث منكر(، أو)هو منكر(، أو)هذا منكر(، أو )منكر(

  ، )منكر

    ).كأنه أنكره(أو ، )أنكر(أو ، )فأنكره(:  مثل قولهمهوكذلك ما نقله عنه تالمیذ

  :وهاك بعض األمثلة على ذلك

  ال اول

 عقبة بن موسى عن المبارك ابن روى :اهللا عبد ألبي قلت: قال أبو بكر األثرم

َّكنا َما" :عمر ابن عن نافع عن ُندعو ُ ْ َزید َ ْ َبن َ َحارثة ْ َ ِ َ
 نافع عن لي فقال ،")١(

  .)٢(سالم عن هو إنما ،منكر

ل اا  

 خلــــف بــــه حــــدثنا حــــدیث عــــن أبــــي ســــألت: قــــال عبــــد اهللا بــــن أحمــــد بــــن حنبــــل

ـــــزار هـــــشام بـــــن ـــــیس حـــــدثنا قـــــال الب ـــــي بـــــن عـــــون عـــــن عب ـــــي عـــــن شـــــداد أب  أب

 علیــــــه اهللا صــــــلى النبــــــي ســـــمعت قــــــال الفارســــــي ســـــلمان عــــــن النهــــــدي عثمـــــان

ْمـــن« :یقــول لموســ َغـــدا َ ِصــالة َِإلـــى َ َ ِالـــصبح َ ْ َُأعطـــي ُّ
ِ َربــع ْ ُ ِاإلیمـــان، ُ َ ْومـــن ِْ َ َغـــدا َ َ 

                                                           

ْادعوهم{(، باب )التفسیر( أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب )١( ُ ُ ْآلبائهم ْ ِ
ِ
َ َهو ِ َُأقسط ُ َ ْ 

َعند ْ ِالله ِ ، واإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٤٥٠٤ ح٤/١٧٩٥(، )]٥:األحزاب[} َّ

 زید بن وأسامة حارثة بن زید فضائل(، باب )عنهم تعالى اهللا رضيفضائل الصحابة (

: قال عقبة، بن موسى، كالهما من طریق )٢٤٢٥ ح٤/١٨٨٤(، )عنهما اهللا رضي

َّكنا َما :عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن سالم، حدثني ُندعو ُ ْ َزید َ ْ َبن َ َحارثة ْ َ ِ  َِّإال َ

َزید ْ َبن َ ٍمحمد ْ َّ َ َّحتى ُ َنزل َ ِالقرآن ِفي ََ ُْ ْادعوهم {ْ ُ ُ َآلب ْ ْائهمِ ِ
َُأقسط َُهو ِ َ َعند ْ ْ : األحزاب[} ِهللا ِ

   .لفظ مسلم. ]"٥

   .٣٣ صـ سؤاالت األثرم لإلمام أحمد)٢(



  
 
  

 

 

 

٢٢٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ــــسوق َِإلــــى ِال َُأعطــــي ُّ
ِ ــــة ْ َرای َ ــــیس، َ َإبل

ِ َوهــــو ِْ َمــــع َُ َِأول َ ْمــــن َّ ُیغــــدو َ ْ ِوآخــــر َ ِ
ْمــــن َ َ 

ُیروح َُ
  .)٢(منكر حدیث هذا أبي قال .»)١(

  ال اث

َُأحمـــــد  أخبرنـــــا: أبـــــو بكـــــر الخـــــالل اإلمـــــامقـــــال َ ُبـــــن ْ َیحیـــــى ْ ُّالـــــصوفي َْ ِ  َُأبـــــو ثنـــــا: ُّ

َیعقــــوب َُ ــــو ْ ُوَأب َغــــسان، َ َّ ْعــــن َ ــــدل، َ ٍمن َ ْ ِعــــن َ ِابــــن َ ٍجــــریج، ْ ْ َ ْعــــن ُ ِعمــــرو َ ْ ــــن َ ِب ــــار، ْ ٍدین َ ِ 

ِعــــــن ِابــــــن َ ٍعبــــــاس، ْ َّ َقــــــال َ َقــــــال: َ ُرســــــول َ ُ ِاللــــــه َ َّصــــــلى َّ
ُاللــــــه َ

ِعلیــــــه َّ َْ َوســــــلم َ
َّ

َ ْمــــــن": َ َ 

ُْأهدیت َ
ِ ُله ْ ٌیةَِهد َ ُوعنده َّ َ ْ ِ ٌقوم َ ْفهم َْ ُ ُشركاؤه َ ُ َ َ َفیها ُ

ِ)٣(."  

                                                           

، وأخرجـــــه بلفـــــظ )٦١٤٦ ح٦/٢٥٥( أخرجــــه بهـــــذا اللفـــــظ اإلمـــــام الطبرانـــــي فـــــي الكبیـــــر )١(

ــــاب )التجــــارات(قریــــب اإلمــــام ابــــن ماجــــة فــــي ســــننه، كتــــاب  ، )األســــواق ودخولهــــا(، ب

ـــــُع، كالهمـــــا مـــــن طریـــــق )٢٢٣٤ ح٢/٧٥١( ـــــي بـــــن عـــــون عـــــن میمـــــون بـــــن یسَب  أب

ــــي عــــن شــــداد ــــي صــــلى اهللا علیــــه وســــلمســــلمان عــــن عثمــــان أب . الحــــدیث... عــــن النب

ــــه: قلــــت ــــال عن ــــیس بــــن میمــــون، ق ــــه عب َإســــناده ضــــعیف جــــدا، فی ــــى ُ  :معــــین بــــن یحی

 لـــــــیس :مـــــــرة وقـــــــال ،ضـــــــعیف :مـــــــرة وقـــــــال ،الحـــــــدیث متـــــــروك والـــــــوهم الخطـــــــأ كثیـــــــر

ــــــشيء ــــــال، ب ــــــول َأبــــــي ُســــــمعت: اهللا عبــــــد وق ــــــث: یق ــــــث عبــــــیس أحادی  .منــــــاكیر أحادی

ـــــال ـــــب أبـــــو وق ـــــل، بـــــن أحمـــــد ســـــألت: طال ـــــیس عـــــن حنب  لـــــه: فقـــــال. میمـــــون بـــــن عب

 زاد ،الحــــــدیث ضــــــعیف :والــــــدارقطني حــــــاتم وأبــــــو زرعــــــة أبــــــو وقــــــال، منكــــــرة أحادیــــــث

ـــــــو ـــــــو وقـــــــال ،الحـــــــدیث منكـــــــر :البخـــــــاري وقـــــــال ،الحـــــــدیث منكـــــــر :حـــــــاتم أب  :داود أب

ــــال ،الحــــدیث ضــــعیف ــــال ،حدیثــــه تــــرك :آخــــر موضــــع فــــي وق  :آخــــر موضــــع فــــي وق

 مـــــا عامـــــة :عـــــدي بـــــن أحمـــــد أبـــــو وقـــــال ،بثقـــــة لـــــیس :النـــــسائي وقـــــال ،بـــــشيء لـــــیس

، الجـــــــــرح ٧/٧٩التـــــــــاریخ الكبیـــــــــر : ینظـــــــــر ترجمتـــــــــه فـــــــــي(، محفـــــــــوظ غیـــــــــر یرویـــــــــه

ــــــي ٧/٣٤والتعــــــدیل ــــــن عــــــدي ٣/٤١٧، ضــــــعفاء العقیل ، تهــــــذیب ٥/٣٧٣، الكامــــــل الب

 ).١٩/٢٧٦الكمال 

 .٣/٤٥٨ العلل ومعرفة الرجال بروایة عبد اهللا )٢(

ـــــــد بـــــــن حمیـــــــد فـــــــي مـــــــسنده )٣( ، واإلمـــــــام الطبرانـــــــي فـــــــي )٧٠٥ ح٢٣٣صــــــــ( أخرجـــــــه عب

، واإلمــــــــام أبــــــــو نعــــــــیم فــــــــي حلیــــــــة األولیــــــــاء )١١١٨٣ ح١١/١٠٤(المعجــــــــم الكبیــــــــر 

ــــق) ٣/٣٥١( ــــي بــــن منــــدل جمــــیعهم مــــن طری  بــــن عمــــرو عــــن ،جــــریج ابــــن عــــن ،عل

: قلــــــت. الحــــــدیث...  النبــــــي صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم، عــــــنعبــــــاس ابــــــن عــــــن ،دینــــــار

ـــــَالع علـــــي بـــــن -الثـــــاني ســـــاكن المـــــیم مثلـــــث - منـــــدلإســـــناده ضـــــعیف ألجـــــل   - زيَن

 =بــــن أحمــــد بــــن اهللا عبــــد قــــال، الكــــوفي اهللا عبــــد أبــــو -زاي ثــــم والنــــون المهملــــة بفــــتح



  
 
  

 

 

 

٢٢٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .؟الحدیث اهذ عن َّالله عبد اأب سألت: سعید بن علي قال

  .)١(منكر عندي وهو! الحدیث؟ هذا جاء أین من يأدر ام: فقال

  إطالقات مقرونة بما یدل على المبالغة في الوصف بالنكارة: ثانیا

 دالــــة علــــى المبالغــــة فــــي وصــــف الحــــدیث ویــــستعمل اإلمــــام أحمــــد فیهــــا ألفاظــــا

، أو )مــــــا أنكــــــره(، أو )ًجــــــدا أنكــــــره(، أو)اإلنكــــــار أشــــــد أنكــــــره: (مثــــــلبالنكــــــارة، 

  ). هذا منكر جدا(، أو )شدیدا نكاراإ أنكره(

  : وهاك بعض األمثلة التي توضح ذلك

   ال اول

 حــــدثنا قــــال شــــیبة أبــــي بــــن عثمــــان حــــدثناه بحــــدیث أبــــي حــــدثت: قــــال عبــــد اهللا

ـــد أبـــو ـــي عـــن یزیـــد بـــن ثـــور عـــن األحمـــر خال ـــر أب  النبـــي عـــن جـــابر عـــن الزبی

ُتـــــسلیم« :وســـــلم علیـــــه اهللا صـــــلى
ِ
ْ ِالرجـــــل َ ُ ٍبُأصـــــبع َّ َ ْ ٍواحـــــدة ِ َِ ُیـــــشیر َ

ِ
َبهـــــا ُ ُفعـــــل ِ ْ

ِ 

ِالیهود ُ َ ْ
)٢(«.   

                                                                                                                                        

. الحـــــدیث ضـــــعیف: فقـــــال علـــــى، بـــــن منـــــدل عـــــن - أبـــــاه یعنـــــى - ســـــألته: حنبـــــل= 

-أخیــــه مــــن أصــــلح منــــدال یعنــــى - منــــه أصــــلح هــــو ال،: فقــــال ،ه؟أخــــو حبــــان: فقلــــت

، حدیثــــه یكتــــب بــــأس، بــــه لــــیس: معــــین بــــن یحیــــى، وقــــال أقربهمــــا مــــا: مــــرة وقــــال. 

ـــــیس بـــــشيء، وقـــــال مـــــرة أخـــــرى: وقـــــال مـــــرة ـــــالضـــــعیف، : ل ـــــن یعقـــــوب وق  : شـــــیبة ب

 لــــه: عــــدى بــــن أحمــــد أبــــو وقــــال، الحــــدیث ضــــعیف وهــــو صــــدوقا، فاضــــال خیــــرا كــــان

ـــــــب ـــــــر و غرائ ـــــــب ممـــــــن وهـــــــو اد،إف ـــــــه یكت ـــــــال، حدیث ـــــــسائى وق ینظـــــــر  (.ضـــــــعیف: الن

، الــــــــضعفاء والمتــــــــروكین ٢/٥٨٧تــــــــاریخ ابــــــــن معـــــــین روایــــــــة الــــــــدوري :ترجمتـــــــه فــــــــي

، تهــــــــــذیب ٦/٤٥٥، الكامــــــــــل فــــــــــي الــــــــــضعفاء ٨/٤٣٤، الجــــــــــرح والتعــــــــــدیل ٩٨صـــــــــــ

  ).   ١٠/٢٦٤التهذیب 

  .٧٤ المنتخب من علل الخالل صـ )١(

، وأخرجه بلفظ قریب )٤٤٣٧ ح٤/٣٦١(طبراني في األوسط  أخرجه بهذا اللفظ اإلمام ال)٢(

= ، واإلمام البیهقي في شعب اإلیمان )١٨٧٥ ح٣/٣٩٧(اإلمام أبو یعلى في مسنده 



  
 
  

 

 

 

٢٢٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .)١(جدا أنكره ،منكر حدیث هذا :أبي فقال

                                                                                                                                        

 خالد يأب عن ،شیبة أبي بن عثمان، جمیعهم من طریق )٨٩١٥ ح٦/٤٦٤(=

 علیه اهللا صلى النبي عن جابر عن ،الزبیر أبي عن ،یزید بن ثورعن  ،األحمر

 خالد أبو إال ثور عن الحدیث هذا یرو لم: وقال اإلمام الطبراني عقبه. الحدیث...وسلم

 وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول عن یروى وال شیبة، أبي بن عثمان: به تفرد األحمر،

 والطبراني یعلى أبو رواه): ٨/٧٩(، وقال الهیثمي في مجمع الزوائد"اإلسناد بهذا إال

وقال اإلمام البوصیري في . الصحیح رجال یعلى أبي لورجا ،له واللفظ األوسط في

 رواته إسناد هذا: عقب ذكره الحدیث بإسناد أبي یعلى) ٦/٤١إتحاف الخیرة المهرة (

الزبیر المكي تابعي  في إسناده أبو:  قلت.اللفظ بهذا الطبراني رواه ،الصحیح رواة

  . یة رجاله ثقاتصدوق، مشهور بكثرة التدلیس، وقد روى الحدیث بالعنعنة، وبق

ٕ     وانكار اإلمام أحمد لهذا الحدیث ألجل تفرد عثمان ابن أبي شیبة به، قال اإلمام العقیلي 

 عثمان حدثنا: - ألبیه یعني -  له وقلت: اهللا عبد قال): ٣/٢٢٣الضعفاء الكبیر (في 

 النبي عن ،جابر عن الزبیر، أبي عن یزید، بن ثور عن ،األحمر خالد أبو حدثنا: قال

 فأنكر ، »الیهود فعل یشبهها واحدة بأصبع الرجل تسلیم« : قال وسلم علیه اهللا صلى

 األحادیث هذه: وقال جدا أنكرها النحو هذا من أحادیث عدة مع األحادیث هذه أبي

 - أي یتهم– فِّنَطُی ال بكر، أبا یعني أخوه، كان: قال موضوعة، كأنها أو ،موضوعة

 نراه: وقال والدنیا، الدین في السالمة اهللا نسأل: قال ثم األحادیث، هذه من بشيء نفسه

  .السالمة اهللا نسأل األحادیث، بهذه یتوهم

: ، وقال أبو حاتممأمون ثقة:  بن معینیحیىعثمان بن أبي شیبة قال عنه :      قلت

ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ الذهبي متعقبا : صدوق، وقال العجلي

 عثمان): علیها یتابع ال أحادیث روى عثمان أن یذكرون أصحابنا رأیت(ي قول األزد

 وقد یغلط، وقد روى ما لسعة بأحادیث ینفرد أن له ینكر وال متابع، إلى یحتاج ال

وقال الحافظ . والناس والبغوى، یعلى، أبو عنه وروى صحیحیهما، في الشیخان اعتمده

، ٢/١٣٠ثقات العجلي : ترجمته فيینظر . (ثقة حافظ شهیر له أوهام: ابن حجر

، میزان ١١/٢٨٣، تاریخ بغداد ٨/٤٥٤، ثقات ابن حبان ٦/١٦٦الجرح والتعدیل 

  ).       ٣٦٨، التقریب صـ٣/٣٥االعتدال 

 .١/٧٥٧ العلل ومعرفة الرجال بروایة عبد اهللا )١(



  
 
  

 

 

 

٢٢٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ل اا  

  

 عـن حـدثنا شـریح: قلـت اهللا، عبـد أبا سألت: نقل الخالل عن أبي طالب أنه قال

 عـــن زیـــد، بـــن الملـــك عبـــد عـــن ،-یكَدُفـــ أبـــي ابـــن: یعنـــي- إســـماعیل بـــن محمـــد

 أبیـه، عـن الـرحمن، عبـد بـن سـلمة أبـي عـن الزهـري، عـن مـصعب، بـن مصعب

ُترفـــع« :وســـلم علیـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول قـــال: قـــال ـــة ُ ـــدنیا ُزین َال ْ  ٍخمـــس َبعـــد ُّ

ٍسنة ِومائة َوعشرین َ َ
)١(«.  

 مـنع یبـالي ال فـدیك أبـي ابـن كـان جدا، منكر هذا تخرجه؛ ال: اهللا عبد أبو قال

  .)٢(روى

، وثقــه ابــن المــدنى -مــصغر بالفــاء - دیكُفــ أبــي بــن إســماعیل بــن محمــد: قلــت

 :، وقـال الـذهبيبـأس به لیس :النسائي وقالمعین، وذكره ابن حبان في الثقات، 

                                                           

 ، واإلمام البزار في مسنده)٨٥١ ح٢/١٦٠( أخرجه اإلمام أبو یعلى في مسنده )١(

 عبد عن ،فدیك أبي بن إسماعیل بن محمدكالهما من طریق ) ١٠٢٧ ح٣/٢٣٩(

 ،الرحمن عبد بن سلمة أبي عن ،الزهري عن ،مصعب بن مصعب عن ،زید بن الملك

: قال اإلمام البزار عقب الحدیثو .الحدیث...، عن النبي صلى اهللا علیه وسلمأبیه عن

 هذا إال طریقا له نعلم وال عوف، بن الرحمن عبد عن إال یروى نعلمه ال الحدیث هذا

  . الطریق

 أبى ابن قال، عوف بن عبدالرحمن بن مصعب بن مصعب: إسناده ضعیف، فیه:      قلت

الجرح والتعدیل : ینظر ترجمته في. (، وذكره ابن حبان في الثقاتضعفوه: حاتم

 بن أبو سلمة :وفیه). ٤/١٢٢، میزان االعتدال ٧/٣٥٠، الثقات البن حبان ٨/٣٠٦

تهذیب التهذیب (قال ابن حجر في . عبد الرحمن بن عوف لم یسمع من أبیه

 ،شیبة بن ویعقوب ،حاتم وأبو ،معین وابن ،وأحمد ،المدینى ابن على قال): ١٢/١٢٨

) ٥/٣٠٨الكامل (وقد قال الحافظ ابن عدي في . مرسل أبیه عن حدیثه: داود وأبو

 غیر یروه لمالحدیث منكر بهذا اإلسناد، هذا : عقب روایه هذا الحدیث من هذا الطریق

مجمع الزوائد (وقال الهیثمي في . فدیك أبي بن الملك عبد وعن ،زید بن الملك عبد

  .  ضعیف وهو مصعب بن مصعب وفیه ،والبزار یعلى أبو رواه): ٧/٥٠٩

 .٢٩١ المنتخب من علل الخالل صـ)٢(



  
 
  

 

 

 

٢٢٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

، بحجــة لــیس: وحــده ســعد ابــن قــال ،الــستة الكتــب فــي بــه یحــتج ،مــشهور صــدوق

   .)١(صدوق:  وقال ابن حجر.جماعة ووثقه

  

  ال اث

 ابـن عمرو عن عیینة ابن عن يالجعف الحسین حدیث له وذكرت: المروذيقال 

َُأسلم«: جابر عن دینار َ َسـالمها ْ َ َ ُاللـه َ  اهللا عبـد هـذا: وقـال شـدیدا إنكـارا فـأنكره، »َّ

  .)٣(هو؟ من قبل من الوهم نظرا )٢(عمر ابن عن دینار بن

  

  اإلطالقات المقرونة بما یفسر هذا اللفظ  : ثالثا

أحیانا یستعمل اإلمام أحمد أو تالمیذه الذین ینقلون عنه لفـظ النكـارة مقرونـا بمـا 

  .یفسره أو یبین وجه النكارة

  

  :یلي فیما ها إجمالوهذه اإلطالقات یمكن 

 ال یعرفه أن یقرنه بما یدل على عدم المعرفة أو أنه -١

  : مثال ذلك

 سـلمة بـن حمـاد حـدثنا :قـال ،النرسي حماد بن األعلى عبد حدثني: قال عبد اهللا

 تأكــل شــاة اشــترى رجــال أن :ســیرین بــن محمــد عــن حــسان بــن هــشام زعــم :قــال

   .سائغ واللبن ،مجان العلف :شریح فقال ،شریح إلى فخاصمه )٤(الذبان

                                                           

 ، میزان االعتدال٩/٤٢بن حبان ، ثقات ا٧/١٨٨الجرح والتعدیل : ( ینظر ترجمته في)١(

  ).  ٤٦٨، التقریب صـ ٣/٤٨٣

ــــــصحابة رضــــــي اهللا تعــــــالى ( أخرجــــــه اإلمــــــام مــــــسلم فــــــي صــــــحیحه، كتــــــاب )٢( فــــــضائل ال

ـــــــاب )عـــــــنهم ـــــــي دعـــــــاء(، ب ـــــــه اهللا صـــــــلى النب  ٤/١٩٥٣(، )وأســـــــلم لغفـــــــار وســـــــلم علی

ــــــاب )٢٥١٨ح ــــــي ســــــننه، كت ــــــاب )المناقــــــب(، واإلمــــــام الترمــــــذي ف ــــــار مناقــــــب(، ب  لغف

 بـــــــن اهللا عبـــــــد، كالهمـــــــا مـــــــن طریـــــــق )٣٩٤١ ح٥/٧٢٩(، )ومزینـــــــة وجهینـــــــة موأســـــــل

 . رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا علیه وسلمعمر ابن عن دینار

 .١١١ صـوغیره المروذي روایة الرجال ومعرفة العلل )٣(

َّ الذبان)٤(  ).١/٢٠٦المصباح المنیر . (بكسر الذال وتشدید الموحدة، جمع ذباب: ِ



  
 
  

 

 

 

٢٢٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 عـــــــــن المـــــــــسعودي حـــــــــدیث هـــــــــذا :فقـــــــــال الحـــــــــدیث هـــــــــذا عـــــــــن أبـــــــــي ســـــــــألت

 عـــــــــن محمـــــــــد حـــــــــدیث مـــــــــن وال ،هـــــــــشام حـــــــــدیث مـــــــــن أعرفـــــــــه ال ،)١(القاســـــــــم

  .)٢(أنكره كأنه شریح

  

 أن یقرنه بما یدل على أنه خالف المعروف  - ٢   

  :أمثلة ذلك

  ال اول

 ودي،األ قیس أبي حدیث عن وسئل حنبل، بن حمدأ سمعت: يالمیمونقال 

َُأنه«: وسلم علیة اهللا ليص النبي عن شعبة بن المغیرة عن روي مما َمسح َّ َ َ 

َعلى ِالنعلین َ َْ ْ »والجوربین َّ
)٣(.   

                                                           

 الحمر تتبع أو تعثر البغلة(، باب )البیوع(ه اإلمام عبد الرزاق في مصنفه، كتاب  أخرج)١(

، واإلمام أبوبكر بن أبي شیبة في )١٤٧٤٤ ح٨/١٦٨(، )الذبان تأكل والشاة ترد هل

، )٢٢٣٦١ ح٤/٤٨٥(، )الشاة تأكل الذبان(، باب )البیوع واألقضیة(مصنفه، كتاب 

 الرحمن عبد بن القاسم عن  المسعودي،هللا عبد بن الرحمن  عبدكالهما من طریق 

َاختصم: قال َ َ ٍشریح َِإلى ْ ْ َ ِرجالن ُ َ ُ َفقال َ ََأحدهما ََ ُ ُ ُاشتریت: َ ْ ََ ْمن ْ َهذا ِ ًشاة َ ُتأكل َ ُ َالذبان َْ َقال َِّّ َ :

ٌلبن« ِبالمجان َ َّ َ ْ
ٌلبن«الرزاق، وعند ابن أبي شیبة   هذا لفظ عبد»ِ ٌطیب ََ ٌوعلف َِّ َ َ ٌمجان َ َّ َ« . 

 .٢/١٠٩ العلل ومعرفة الرجال بروایة عبد اهللا )٢(

المسح على (، باب )الطهارة( هذا الحدیث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب )٣(

 یحدث ال مهدي بن الرحمن عبد كان: ، وقال عقب روایته١٥٩ح ١/٨٩) الجوربین

 على مسح وسلم علیه اهللا صلى النبي أن المغیرة عن المعروف ألن الحدیث بهذا

ما جاء في المسح على (، باب )الطهارة(وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب . الخفین

، وأخرجه صحیح حسن حدیث هذا: ، وقال الترمذي٩٩ ح١/١٦٧، )الجوربین والنعلین

 الجوربین على المسح في جاء ما(، باب )الطهارة(ابن ماجة في سننه، كتاب 

عن  وكیعداود والترمذي وابن ماجة من طریق   ثالثتهم أبو. ٥٥٩ح ١/١٨٥، )والنعلین

 عن النبي شعبة بن المغیرة عن شرحبیل بن الهذیل عن األودي قیس أبي عن سفیان

  .صلى اهللا علیه وسلم



  
 
  

 

 

 

٢٣٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 الخفــین، علــي مــسح أنــه: وســلم علیــة اهللا صــلي النبــي عــن المعــروف: لــي فقــال

  .)١(مناكیر أشیاء له إن قیس، أبي من إال هذا لیس

 عـن ،سـفیان عـن ،ووكیـع األشـجعي بحـدیث أبـي حـدثت: وقال عبـداهللا بـن أحمـد

 علیــه اهللا صــلى النبــي مــسح :قــال شــعبة بــن المغیــرة عــن ،هزیــل عــن ،قــیس أبــي

 أبـــي حـــدیث مــن إال هـــذا یــروى لـــیس :أبـــي قــال ،والنعلـــین الجــوربین علـــى وســلم

  .قیس

 یعنـــي منكــر هـــو :یقــول بـــه یحــدث أن مهـــدي بــن الـــرحمن عبــد ىَبـــَأ :أبــي قــال 

  .)٢(قیس أبي حدیث من إال یرویه ال هذا المغیرة حدیث

 أنكره اإلمـام أحمـد علـى أبـي قـیس األودي ألنـه رواه عـن هزیـل بـن فهذا الحدیث

شــرحبیل األودي عــن المغیــرة بــن شــعبة، فــذكر المــسح علــى النعلــین والجــوربین، 

وبین اإلمام أحمد وجه نكارته بأنه مخـالف للمعـروف عـن النبـي صـلى اهللا علیـه 

  . وسلم وهو أنه كان یمسح على الخفین

ه جماعـــة مـــن الثقـــات عـــن المغیـــرة بـــن شـــعبة فـــي وهـــذا المعـــروف هـــو الـــذي روا

  .)٣(الصحیحین وغیرهما

 وقـال  الكـوفي، قـال ابـن معـین ثقـة،ثـروان بـن الرحمن عبدوأبو قیس األودي هو 

 ،ثبــت ثقــة،: العجلــى اإلمــام وقــال ،بــأس بــه لــیس: عنــه روایتــه فــى أحمــد اإلمــام

 " كتاب فى حبان ابن وذكره، ثقة: الدارقطنى، وقال بأس به لیس: النسائى وقال

 وقـال ،أحادیثه فى یخالف: أبیه عن حنبل، بن أحمد بن اهللا عبد قالو،  "الثقات

                                                           

 .١٧٥ العلل روایة المیموني صـ )١(

 .٣/٣٦٦ العلل ومعرفة الرجال بروایة عبد اهللا )٢(

 ١/٧٨(، )صاحبه یوضيء الرجل(ب ، با)الوضوء( أخرجه البخاري في صحیحه كتاب )٣(

، )المسح على الخفین(، باب )الطهارة(، واإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )١٨٠ح

  .  شعبة بن المغیرة عن )٢٧٤ ح١/٢٢٨(



  
 
  

 

 

 

٢٣١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 حدیثــه؟ كیــف: لــه قیــل بحـافظ، ولــیس الحــدیث، قلیــل هـو بقــوى، لــیس: حــاتم أبـو

   .)١(ثقة: ، وقال الذهبيالحدیث لین هو، صالح: فقال

ل اا  

 عــن محمــد بــن زهیــر حــدیث -أحمــد أي لإلمــام – لــه ذكــرت: المــروذي قــال -ب

َإذا":  اهللا رسول قال :قال هریرة أبي عن أبیه عن العالء َكان ِ ُنـصف َ ْ
َشـعبان ِ َ ْ َ 

َصوم ََفال ْ َ
 .اهقـیتو وكـان بـه یحـدثني فلـم عنـه مهـدي ابـن سـألت :وقـال فأنكره. ")٢(

  . )٣( يالنب عن رویت التي األحادیث خالف هذا :اهللا عبد أبو قال ثم

وانــضم إلــى  لتفــرد العــالء بــن عبــد الــرحمن بــه، فهــذا الحــدیث أنكــره اإلمــام أحمــد،

، مـع أن العـالء بـن )٤( مخالفته لألحادیـث المرویـة والمعروفـة عـن النبـي  ذلك

  .عبد الرحمن ثقة عند اإلمام أحمد

                                                           

، ١/٦٢٣، الكاشف٧/٦٥، ثقات ابن حبان ٥/٢١٨الجرح والتعدیل : ( ینظر ترجمته في)١(

  ).  ٦/١٣٨تهذیب التهذیب 

 ١/٧١٣(، )في كراهیة ذلك(، باب )الصیام(اود في سننه، كتاب  أخرجه اإلمام أبو د)٢(

 كراهیة في جاء ما(، باب )الصوم(، واإلمام الترمذي في سننه، كتاب )٢٣٣٧ح

، واإلمام النسائي في السنن )٧٣٨ ح٣/١١٥(، )شعبان من الثاني النصف في الصوم

مام ابن ماجة ، واإل)٢٩١١ ح٢/١٧٢(، )صیام شعبان(، باب)الصیام(الكبرى، كتاب 

، )بصوم رمضان یتقدم أن النهي في جاء ما(، باب )الصیام(في سننه، كتاب 

 أبي عن أبیه عن الرحمن عبد بن العالء: ، جمیعهم من طریق)١٦٥١ح١/٥٢٨(

 ولم:  عن النبي صلى اهللا علیه وسلم بألفظ متقاربة، قال أبو داود عقب روایتههریرة

 ،صحیح حسن حدیث هریرة أبي حدیث : الترمذيوقال. أبیه عن العالء غیر به یجىء

 غیر الحدیث هذا روى أحدا نعلم ال: وقال اإلمام النسائي. الوجه هذا من إال نعرفه ال

  .   الرحمن عبد بن العالء

 ).١٢٣، ١٢٢صـ (وغیره المروذي روایة الرجال ومعرفة العلل )٣(

َعائشة حدیث أم المؤمنین:  من هذه األحادیث)٤( َ ِ َرضي َ
ِ

ُالله َ
َعنها، َّ ْ ْقالت َ َ ْلم" : َ ِیكن َ ُ ُّالنبي َ ِ َّ 

َّصلى ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ُیصوم َ ُ ًْشهرا َ َََأكثر َ ْمن ْ َشعبان، ِ َْ ُفإنه َ َكان ََِّ ُیصوم َ ُ َشعبان َ َْ ُكله َ

َُّ" .

  = ، )صوم شعبان(، باب )الصوم(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب 



  
 
  

 

 

 

٢٣٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .)١(ثقة رحمنال عبد بن العالء: أبي قال: اهللا عبد قال

: قال ؟ ثقة ألیس الرحمن، عبد بن العالء: له قیل أحمد، سمعت: داود أبو وقال

  .)٢(ثقة هو بلى

ممـا سـبق یتــضح لنـا أن اإلمــام أحمـد أحیانـا یطلــق النكـارة علــى الحـدیث ویقــصد 

  . بها أنه خالف المعروف

  . أو إطالق المنكر بمعنى الخطأ،أن یقرنه بما یدل على الخطأ-٣

  : ذلكأمثلة

  ال اول

 عـن عروة عن الزهري عن حدث عیینة بن سفیان نإ : ألبي قلت: قال عبد اهللا

َقال :قالـت عائشة ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  :»ِنفعني َما
َ َ ٌمال َ ِنفعني َما َ

َ َ ُمال َ ٍبكر َِأبي َ ْ َ
)٣(«. 

                                                                                                                                        

خرجه اإلمام سلم في صحیحه، كتاب باللفظ السابق، وأ) ١٨٦٩ ح٢/٦٩٥(=

 ٢/٨٠٩(، )رمضان غیر في وسلم علیه اهللا صلى النبي صیام(، باب )الصیام(

َهریرة َِأبيحدیث : ومنها. بلفظ قریب) ١١٥٦ح َ َْ َرضي ُ
ِ

ُالله َ
ُعنه، َّ ِعن َْ ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ  ُاهللا َ

ِعلیه َْ َوسلم، َ
َّ
َ َقال َ َّیتقدمن َال«: َ َ َّ ََ َْأحدكم َ ُ ُ َمضانَر َ َ ِبصوم َ ْ َ

ٍیوم ِ ْ ِیومین، َْأو َ ْ َ ْ َیكون َْأن َِّإال َ ُ ٌرجل َ ُ َ 

َكان ُیصوم َ ُ ُصومه، َ َ ْ ْفلیصم َ ُ َذلك ََْ َالیوم َِ ْ ، )الصوم(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب . »َ

وأخرجه اإلمام ، )١٨١٥ ح٢/٦٧٦(، )یومین وال یوم بصوم رمضان یتقدمن ال(باب 

، )یومین وال یوم بصوم رمضان تقدموا ال(، باب )مالصیا(سلم في صحیحه، كتاب 

  ).١٠٨٢ ح٢/٧٦٢(

 ).٢/٤٨٢( العلل ومعرفة الرجال بروایة عبد اهللا )١(

 ). ٢١٧صـ( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )٢(

ٕ، واسحاق بن راهویة في مسنده )٢٥٠ ح١/١٢١( أخرجه اإلمام الحمیدي في مسنده )٣(

، وأبو یعلى في )١٢٣٠ ح٢/٥٧٧( السنة ، وابن أبي عاصم في)٧٦١ ح٢/٢٥٨(

 عائشة عن عروة عن الزهري عنجمیعهم من طریق سفیان ) ٤٤١٨ح٧/٣٩١(مسنده 

  .به

=  بكر أبي فضل (باب ،)المناقب (كتاب الكبرى، السنن في النسائي اإلمام أخرجه     و



  
 
  

 

 

 

٢٣٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 عــن ســفیان عــن حــدثنا ،نمعــی بــن یحیــى :قلــت ؟، بــه حــدث مــن :وقــال فــأنكره

 :قـال ؟ذكـره مـن :لـسفیان رجـل فقـال :یحیـى قـال ،عائـشة عـن عـروة عـن الزهـري

 وأنكـره ،ابنـه عـن وائـل روى إنما ،الزهري من یسمع لم وائل نرى :أبي قال .وائل

 عــن معمــر عـن الــرزاق عبـد حــدثنا :قـال ثــم ،خطــأ هـذا :وقــال ،اإلنكـار أشــد أبـي

 فـذكر :وسـلم علیـه اهللا صـلى اهللا رسول قال" :قال المسیب بن سعید عن الزهري

  .)٢(")١(الحدیث

ففي هذا المثال نرى أن اإلمام أحمد وصف الحدیث بالنكارة ألن راویه وائل بن 

  .داود أخطأ فیه

                                                                                                                                        

 وفضائل اإلیمان (كتاب سننه، في ماجة ابن واإلمام ،)٨١١٠ح ٥/٣٧ (،)الصدیق=

 مسنده في أحمد واإلمام ،)٩٤ح ١/٣٦ (،)الصدیق بكر أبي فضل (باب ،)حابةالص

 ،)الفضائل (كتاب مصنفه، في شیبة أبي بن بكر أبو واإلمام ،)٧٤٤٦ح ١٢/٤١٤(

 جمیعهم ،)٣١٩٢٧ح ٦/٣٤٨ (،)عنه اهللا رضي الصدیق بكر أبي في ذكر ما (باب

 رضي اهللا عنه عن رةهری بيأ عن صالح أبي عن األعمش عن معاویة يأبمن طریق 

  . النبي صلى اهللا علیه وسلم

، وقد صرح )ثقة یدلس (الضریر خازم بن َّمحمد إسناده صحیح، أبو معاویة هو:      قلت

واألعمش هو ). ٤٧٥التقریب صـ (األعمش لحدیث الناس أحفظبالتحدیث، وهو 

إال أن ٕ،  وان لم یصرح بالتحدیث في هذا الحدیث )ثقة یدلس(سلیمان بن مهران، 

عنعنته محمولة على السماع؛ فشیخه في اإلسناد هو أبو صالح السمان وهو معدود 

 بن سلیمان ):٢/٢٢٤المیزان (قال الحافظ الذهبي في . في شیوخه اللذین أكثر عنهم

 إال علیه نقموا ما التابعین، صغار في عداده الثقات، االئمة أحد عمشاأل مهران

 ومتى كالم، فال ،"حدثنا" :قال فمتى به، یدرى وال ،ضعیف عن دلس وربما ...التدلیس

 وابن كإبراهیم،: عنهم أكثر له شیوخ في إال التدلیس احتمال إلى تطرق ،"عن ":قال

       .االتصال على محمولة الصنف هذا عن روایته فإن السمان، صالح وأبى وائل، أبى

، )وسلم علیه اهللا لىص النبي أصحاب باب( أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب )١(

ْعن) ٢٠٣٩٧ ح١١/٢٢٨( ٍمعمر، َ َ ِعن َْ ِّالزهري، َ ِ ْ ِعن ُّ ِابن َ ِالمسیب، ْ َِّ ُ َقال ْ َقال: َ ُرسول َ ُ َ 

ِالله َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ُمال َما«: َ ٍرجل َ ُ َمن َ

َالمسلمین ِ ْ
ِ ِ

ُ َُأنفع ْ َ ْمن ِلي ْ ِمال ِ
ٍبكر َِأبي َ ْ َ« .  

  ).   ٢/٣٤٥(ال  العلل ومعرفة الرج)٢(



  
 
  

 

 

 

٢٣٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ْي عقـب روایتـه لهـذا الحـدیث وذكـر الخلیلـىقال أبو یعل مثـل :  كـالم اإلمـام أحمـدِ

  .)١(فیه أخطأ ًوائال إنهذا یحمل على خطأ الشیوخ؛ 

  

ل اا  

 بــنا عــن ،غیــاث بــن حفــص حــدثنا :قــال ،الكــوفیین بعــض حــدثنا :عبــد اهللا قــال

ُخمـروا( : النبـي عـن ،عبـاس بـنا عـن ،عطاء عن ،جریج ِّ َوجـوه َ ُ ْموتـاكم ُ ُ َ ْ  ََوال َ

ُتــشبهوا َّ َ ِبیهــود َ ُ َ ِ
 ،فعــهفر حفــص فیــه أخطــأ هــذا :وقــال فــأنكره أبــي بــه فحــدثت ).)٢(

 .)٣(مرسل عطاء عن جریج بنا عن األعور حجاج عن وحدثني

ففي هذا المثال أیضا نرى أن اإلمام أحمد وصف الحدیث الذي أخطأ فیه راویـه 

  .وهو حفص بن غیاث بالنكارة

ووجــه الخطــأ عنــد حفــص أنــه روى الحــدیث مرفوعــا، والمحفــوظ أنــه مرســل عــن 

 كمـا رواهـا عبـد بـن جـریجعطاء، وهي روایة حجاج بن محمد المصیـصي عـن ا

  .اهللا بن أحمد عن أبیه

 وأشـــد حدیثـــه، وأصـــح أضـــبطه، كـــان مـــا:  وحجـــاج هـــذا قـــال عنـــه اإلمـــام أحمـــد

 فـي ثبـت حجـاج:  أیـضاوقال جدا، أمره من أحمداإلمام  ورفع ،بالحروف تعاهده

  .)٤(الحدیث

                                                           

  . ١/٣٧٠ ألبي یعلى الخلیلي الحدیث علماء معرفة في اإلرشاد )١(

، والدارقطني في سننه، ١١٤٣٦ح١١/١٨٣ هذا الحدیث أخرجه الطبراني في الكبیر )٢(

، والبیهقي في السنن الكبرى، ٢٧٣ح٢/٢٩٧) المواقیت(، باب )الحج(كتاب 

، جمیعهم من طریق عبد ٦٤٤٤ ح٣/٣٩٤) المحرم یموت(، باب )الجنائز(كتاب

 ،عباس بنا عن ،عطاء عن ،جریج بنا عنالرحمن بن صالح عن حفص بن غیاث، 

  .الحدیث بلفظه ...وسلم علیه اهللا صلى النبي عن

  . ٢/٣٨٣ العلل ومعرفة الرجال )٣(

  ).٣٨صـ ( البن المبرد الحنبلي ذم أو بمدح أحمد اإلمام فیه تكلم فیمن انظر بحر الدم )٤(



  
 
  

 

 

 

٢٣٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 عـن ابـن  سـفیان الثـوري:وقد تابع حجاج بن محمد المصیصي على هذه الروایة

 وكـذلك:  حیـث قـال كما ذكر البیهقي في السنن الكبرى،یج عن عطاء مرسالجر

، وقـد أخـرج هـذه الروایـة أبـو بكـر بـن )١(مرسـال جریج ابن عن وغیره الثورى رواه

   .)٢(أبي شیبة في مصنفه

 كـان: ٕأما حفص بن غیاث فهو وان كـان قـد أثنـى علیـه اإلمـام أحمـد عنـدما قـال

  . )٣(یسأل حتى یتكلم یكاد ما ئةوهی ووقار عقل له غیاث بن حفص

 وأمـــا، ثبـــت فـــصدوق عبـــده أمـــا: قـــال ؟ وعبـــده فحفـــص: لـــه قیـــلإال أنـــه عنـــدما 

  .)٤(حدیثه في خله: وقال یده فنفض حفص

  .)٥(أمره َّوضعف ًمخلطا، كان حفص: ًوقال أیضا

 حفص بن غیاث على هذه الروایة علي بن عاصم عن ابـن جـریج كمـا وقد تابع

: قال عنه اإلمام أحمـدعلي بن عاصم هذا ، إال أن )٦(في سننهأخرج الدارقطني 

:  وقال ابن معین،)٧(بالكـذب متهما یكن ولم لجاج فیه وكان ویخطىء یغلط كان

                                                           

  ).٦٤٤٤ ح٣/٣٩٤(سنن الكبرى للبیهقي  ال)١(

 یموت المحرم في(، باب )الحج( أخرجها أبو بكر بن أبي شیبة في مصنفه، كتاب )٢(

َقال: قال) ١٤٤٣٧ ح٣/٣٠٤(، )رأسه یغطى ََحدثنا: َ َّ ٌوكیع، َ
ِ
ْعن َ َسفیان، َ َْ ِعن ُ ِابن َ ْ 

ٍجریج، ْ َ ْعن ُ ٍعطاء َ َ َقال َ َقال: َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ُخمروا«: َ ِّ ْوجوهكم، َ ُ َ ُ  ََوال ُ

ُتشبهوا ََّ ِبالیهود َ ُِ َْ«   

  ). ٢/١٨٣( العلل ومعرفة الرجال )٣(

  ).   ١٣٤صـ ( علل اإلمام أحمد بروایة المروذي )٤(

  . ٢/٢٠٨ مسائل أحمد بروایة ابن هانئ )٥(

، )باب المواقیت(، باب )حجال( أخرج هذه الروایة اإلمام الدارقطني في سننه، كتاب )٦(

ٍبكر َُأبو ثناحد: قال) ٢٧٧٢ ح٣/٣٦٨( ْ ُّالنیسابوري َ ِ َُّ َ ُمحمد ثناحد، ْ َّ َ ُبن ُ ٍّعلي ْ ِ
ُّالسرخسي َ ِ ْ َ َّ ،

ُّثناعليحد ِ
ُبن َ ٍعاصم ْ ِ ِعن، َ ِابن َ ٍجریج ْ ْ َ ْعن، ُ ٍعطاء َ َ ِعن، َ ِابن َ ٍعباس ْ َّ ِعن، َ ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ َ 

ِعلیه ُاهللا َْ َّوسل َ
َ ِِالمحرم ِفي َمَ ْ ُ ُیموت ْ ُ َقال، َ ْخمروهم«: َ ُُ ِّ ُتشبهوا ََوال َ ََّ ِبالیهود َ ُِ َْ«.    

  ). ١/٥٦( العلل ومعرفة الرجال )٧(



  
 
  

 

 

 

٢٣٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

، )٢(ل�یس ب�القوي عن�دھم: البخ�اري وق�ال ،)١(ب�شيء ل�یس ك�ذاب عاصم بن علي

  .)٤(صدوق نفسھ في ضعفھ مع ھو: ، وقال الذھبي)٣(ضعیف: وقال النسائي

 وروى: - بعـد حكایتـه إنكـار اإلمـام أحمـد لهـذا الحـدیث– قد قال اإلمام البیهقيو

   .)٥(وهم وهو حفص رواه كما جریج بنا عن عاصم بن علي عن

  

  ال اث

 األوزاعـي، عن الولید، عن فتعرف): اهللا عبد ألبي یعني (له قلت: المروذي قال

ـــرة، أبـــي عـــن ســـلمة، أبـــي عـــن یحیـــى، عـــن ـــى« ؛ النبـــي عـــن هری َمت ـــت َ َكتب ْ ِ ُ 

�نبیــا ِ  عــن یخطــئ ممــا ًكثیــرا هــو األوزاعــي، خطــأ مــن هــذا منكــر، هــذا: قــال ؟)٦(»َ

  .)٧(المهلب أبو هو ٕوانما المهاجر، أبي عن: یقول كان كثیر، أبي بن یحیى

ففي هذا المثال أیضا نرى أن اإلمام أحمد وصف الحدیث الذي أخطأ فیه راویـه 

  .م األوزاعي بالنكارةوهو اإلما

                                                           

  ). ١/٥٠( تاریخ ابن معین بروایة ابن محرز )١(

  ). ٨٢صـ( التاریخ الصغیر للبخاري )٢(

  ).٧٦صـ( الضعفاء والمتروكین للنسائي )٣(

  ).٣/١٣٨( میزان االعتدال )٤(

  ).٦٤٤٤ ح٣/٣٩٤( السنن الكبرى للبیهقي )٥(

في فضل النبي صلى اهللا علیه (، باب )المناقب( أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، كتاب )٦(

تواریخ المتقدمین من (والحاكم في المستدرك، كتاب  ،)٣٦٠٩ ح٥/٥٨٥(، )وسلم

، )٢/١٩٧(بهان، ، وأبو نعیم في أخبار أص)٤٢١٠ ح٢/٦٦٥(، )األنبیاء والمرسلین

 أبي عن كثیر أبي بن یحیى عن األوزاعي عن مسلم بن الولید: ثالثتهم من طریق

َقال هریرة أبي عن سلمة َقیل: َ َرسول َیا: ِ ُ ِالله، َ َمتى َّ َكتبت َ ِْ ِ�نبیا؟ ُ َقال َ ُوآدم«: َ َ َبین َ ِالروح َْ ُّ 

ِوالجسد
َ َ ْ َمتى«: ، اللفظ ألبي نعیم، وعند الترمذي والحاكم»َ ْوجبت َ َ َ َلك َ ُالنبوة َ وقال . »؟َُُّّ

       .الوجه هذا من إال نعرفه ال هریرة، أبي حدیث من غریب حسن حدیث هذا: الترمذي

  ).   ١١٤، ١١٣صـ ( علل اإلمام أحمد بروایة المروذي )٧(



  
 
  

 

 

 

٢٣٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 مـــن األوزاعـــي كـــان: واإلمـــام األوزاعـــي ثقـــة جلیـــل، بـــل قـــال عنـــه اإلمـــام أحمـــد

  .)١(، كذا نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاریخهاألئمة

وقد أبان اإلمام أحمد في روایة سبب خطأ اإلمـام األوزاعـي علـي یحیـي بـن أبـي 

  .كثیر

 أبـي بـن یحیى عن األوزاعي حدیث عن أحمد سألت: مهنا وقال: قال ابن رجب

 منـه، ضـاع قـد كثیـر أبـي بـن یحیـى عـن األوزاعـي كتـاب كـان: أحمد قال ؟كثیر

ًحفظا كثیر أبي بن یحیى عن یحدث فكان
)٢(.   

ممـا سـبق یتــضح لنـا أن اإلمــام أحمـد أحیانـا یطلــق النكـارة علــى الحـدیث ویقــصد 

    . بها خطأ أحد رواة الحدیث

، أو إطالق المنكر بمعنى الحدیث الفرد الـذي ردالتفأن یقرنه بما یدل على -٤

  .لیس له متابع

    ل ذك

 ؟،هو كیف )٣(إسحاق بن الرحمن فعبد :اهللا عبد ألبي قلت: المروذياإلمام قال 

 ،بهـا تفـرد أراد كأنـه بأحادیـث الزهـري عن حدث فقد حدیثه من كتبنا ما أما :قال
                                                           

  ).   ٤٦١صـ( تاریخ أبي زرعة الدمشقي )١(

  ).  ٢/٧٩٩( شرح علل الترمذي البن رجب )٢(

، إسحاق بن عباد :له ویقال ،الثقفي الحارث بن اهللا عبد بن إسحاق بن الرحمن عبد:  هو)٣(

، وقال ابن بأس به لیس: آخر موضع فى قال، والحدیث صالح هو : اإلمام أحمدقال

 عن" العلل "فى الترمذى وحكى، الحدیث صالح: آخر موضع فى وقالثقة، : معین

 یكتب: العجلى اهللا عبد بن أحمد وقال ،بأس به لیس: النسائى  وقال،وثقه أنه البخارى

 محمد من قریب وهو به، یحتج وال حدیثه، یكتب: حاتم أبو وقال، بالقوى ولیس حدیثه،

 ابن وقال، قوى وال بثبت ولیس الحدیث، حسن وهو ،"المغازى "صاحب إسحاق، بن

 ابن قال كما الحدیث صالح وهو علیة، یتابع وال ینكر ما بعض هحدیث في :عدي

، ٢/٣٥٢العلل ومعرفة الرجال : ینظر. (صدوق رمي بالقدر: ، وقال ابن حجرلحنب

  = ، ٤/٣٣١، ٣/١٧١تاریخ یحیي بن معین بروایة الدوري 



  
 
  

 

 

 

٢٣٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 عبـد أبـو فـأنكره -)١(مطیبـینال حلـف- الحلـف في جبیر بن محمد حدیث ذكر ثم

  .)٢(غیره رواه ما :وقال اهللا

                                                                                                                                        

، ثقات ٥/٢١٢، الجرح والتعدیل ٤٤ بن معین بروایة الدارمي صـ تاریخ یحیي=

، التقریب صـ ٦/١٢٥، تهذیب التهذیب ٤/٣٠٣، الكامل البن عدي ٢/٧٢العجلي 

٣٣٦.(         

ََحدثنا: ، قال)١٦٥٥ ح٣/١٩٣( هذا الحدیث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )١( َّ ُبشر َ ْ ُبن ِ ْ 

ِالمفضل، َّ َ ُ ْعن ْ ِعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ َإسحاق، ْ َ ْ ِعن ِ ِّالزهري، َ ِ ْ ْعن ُّ ِمحمد َ َّ َ ِبن ُ ِجبیر ْ َْ ِبن ُ ٍمطعم، ْ ِ ْ ُ 

ْعن َِأبیه، َ ْعن ِ ِعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ ْعو ْ ِعن ٍف،َ ِّالنبي َ َّصلى َِّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم، َ
َّ َ َقال َ ُشهدت: " َ ْ ِ َ 

َحلف ْ َالمطیبین ِ ََِّ ُ َمع ْ ِعمومتي َ
َ ُ َوأَنا ُ ٌغالم، َ َفما ُ ُُّأحب َ َحمر ِلي َأنَّ ِ ْ ِالنعم، ُ

َ ِّوَأني َّ َُأنكثه َ ُ ُ ْ" ،

 ١٩٩صـ(، )حلف الجاهلیة(وأخرجه أیضا اإلمام البخاري في األدب المفرد، باب 

، واإلمام ابن أبي عاصم في )١٠٠٠ ح٣/٢١٣(، واإلمام البزار في مسنده )٥٦٧ح

، )٨٤٥ ح٣/١٥٧( ، واإلمام أبو یعلى في مسنده )٢٢١ ح١/١٧٥(اآلحاد والمثاني 

، واإلمام ابن حبان في صحیحه، كتاب )٤/٣٠١(واإلمام ابن عدي في الكامل 

، )المكاتب(في مستدركه، كتاب ، واإلمام الحاكم )٤٣٧٣ ح١٠/٢١٦(، )األیمان(

 ،الزهري عن ،إسحاق بن الرحمن عبد عن طرق من، جمیعهم )٢٨٧٠ ح٢/٢٣٩(

 اهللا رسول أن ،عوف بن الرحمن عبد عن ،أبیه عن ،مطعم بن جبیر بن محمد عن

 .الذهبي ووافقه ، "اإلسناد صحیح: " الحاكم وقال .فذكره: قال وسلم علیه اهللا صلى

  .جل عبد الرحمن بن إسحاق، وقد سبق بیان حالهإسناده حسن أل: قلت

 بن الرحمن عبد قیطر من) ٨٤٤ ح٢/١٥٦(     وأخرجه اإلمام أبو یعلى في مسنده 

 ولم، عوف بن الرحمن عبد عن ،مطعم بن جبیر بن محمد عن ،الزهري عن ،إسحاق

 أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب شاهد ولهذا الحدیث . جبیرا أباه فیه یذكر

 أبي عن أبیه عن سلمة أبي بن عمر حدیث من) ٤٣٧٤ ح١٠/٢١٦(، )ألیمانا(

: قلت  ".ومخزوم وزهرة وأمیة هاشم: والمطیبون: قال :" وزاد ، نحوه به مرفوعا هریرة

   .الشواهد في به بأس ال دهاسنإ

 وتیم زهرة وبنو هاشم بنو اجتمع: )٣/٣٣٣ النهایة (في  ابن األثیرقال المطیبین حلف     و

 وتحالفوا ،فیه أیدیهم وغمسوا ،جفنه في طیبا وجعلوا الجاهلیة في جدعان ابن دار في

      .المطیبین فسموا الظالم، من للمظلوم واألخذ التناصر على

  ).   ٢٨صـ ( علل اإلمام أحمد بروایة المروذي )٢(



  
 
  

 

 

 

٢٣٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ألن راویه عبد الرحمن بـن إسـحاق تفـرد بـه عـن فهذا الحدیث أنكره اإلمام أحمد؛ 

: آخــر موضــع فــى قــال، والحــدیث صــالح  هــو: مــع أنــه أثنــى علیــه وقــال،الزهـري

  كــابن معــین، والبخـــاري،-وأثنــي علیــه غیــر واحــد مــن العلمــاء . سبــأ بــه لــیس

، وهـذا مـن إطالقـات المنكـر علـى -والنسائي، وابن حجر، كما سبق فـي ترجمتـه

  .مفردات الرواة

  

  .الوصف بالكذب والوضعأن یقرنه بما یدل على - ٥

  :أمثلة ذلك

   ولا ال

 :قــال شــیبة أبــي بــن عثمــان حــدثناه بحــدیث أبــي حــدثت:  بــن أحمــدقــال عبــد اهللا

 َعـن ،ضمرة بن عاصم عن ،إسحاق أبي عن ،سالم بن محمد عن ،جریر حدثنا

ٍّعلــي ِ
ُ رضــي اهللا عنــهَ َْ ُ َ

ِ
ِعــن ،َ ِّالنبــي َ َّصــلى َِّ َعلیــه اهللا َ ِســقت ِفیمــا: َوســلم َ َ ِالــسماء َ َّ 

ُالعشر، ِسقي وما ُ ِبالغرب ُ َ ِوالدالیة ِ ِ
َ ُفنصف ، ّ ِالعشر َِ ُ.  

  .)١(سالم بن محمد حدیث من أنكره ،موضوعا أراه حدیث هذا أبي قال

 أبـــي فحــدثت :الــرحمن عبــد أبــو قــالت المــسند مثلــه، وفــي آخــره وهــو فــي زیــادا

 سـالم بـن محمـد عـن یحـدثنا ال أبـى وكـان ،جـدا فـأنكره جریـر عن عثمان بحدیث

ٕ وانكاره لحدیثهعنده لضعفة
)٢(.  

ضــعف محمــد بــن مــن أجــل  فهــذا الحــدیث أنكــره اإلمــام أحمــد ووصــفه بالوضــع،

  .سالم

 عـن محمـد بـن - أي أبـاه اإلمـام أحمـد– سـألته: قال عبد اهللا بن أحمد في العلل

  .)٣(هو شبه المتروك: سالم أبي سهل فقال

                                                           

  ). ١/٥٥٨( العلل ومعرفة الرجال )١(

  ). ١٢٣٩ ح١/١٤٥( مسند اإلمام أحمد )٢(

  ). ١/٤١٤( العلل ومعرفة الرجال )٣(



  
 
  

 

 

 

٢٤٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

، وأمــــا المــــتن فقــــد  محمــــد بــــن ســــالمســــنادإ فیمــــا یبــــدوا علــــى حكــــم اإلمــــام أحمــــدف

، ))١(الخــــراج(یحیــــي بــــن آدم فــــي ورد مــــن غیــــر طریــــق محمــــد بــــن ســــالم، رواه 

یــــق، وأبــــي اهللا، وقــــیس بــــن الربیــــع، وعمــــار بــــن رز مــــن طریــــق شــــریك بــــن عبــــد

ــــونس ــــن صــــالح، واســــرائیل بــــن ی ــــاش، وحــــسن ب ــــن عی ، كلهــــم عــــن أبــــي ٕبكــــر ب

  .إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي اهللا عنه موقوفا

، واإلمــــام أبــــو بكــــر ابــــن أبــــي ))٢(مــــصنفه(وكــــذا رواه اإلمــــام عبــــد الــــرزاق، فــــي 

عــــن أبــــي إســــحاق، كالهمــــا مــــن طریــــق ســــفیان الثــــوري ) )٣(مــــصنفه(شــــیبة فــــي 

  .ن ضمرة، عن علي رضي اهللا عنه موقوفاعن عاصم ب

أبــــي بكــــر بــــن مــــن طریــــق ) )٤(األمــــوال(ورواه أبــــو عبیــــد القاســــم بــــن ســــالم فــــي 

عیـــــاش، عـــــن أبـــــي إســـــحاق، عـــــن عاصـــــم بـــــن ضـــــمرة، عـــــن علـــــي رضـــــي اهللا 

  .عنه موقوفا

فلعــــل مــــراد اإلمــــام أحمــــد بالنكــــارة والوضــــع رفــــع الحــــدیث، والعهــــدة فیــــه علــــى  

  .محمد بن سالم

 إســـــحاق، أبـــــو یرویـــــه: فقـــــالعـــــن هـــــذا الحـــــدیث إلمـــــام الـــــدارقطني  اســـــئلوقـــــد 

 ضـــــعیف، وهـــــو ســـــهل أبـــــو العنبـــــسي ســـــالم بـــــن محمـــــد فرفعـــــه عنـــــه؛ واختلـــــف

 علیــــــه اهللا صــــــلى النبــــــي عــــــن علــــــي، عــــــن عاصــــــم، عــــــن إســــــحاق، أبــــــي عــــــن

 أحمـــــد وأنكـــــر موقـــــوف، والـــــصحیح .إســـــحاق أبـــــي عـــــن الثـــــوري، وقفـــــهو .وســـــلم

  .)٥(موضوعا أراه :وقال سالم، بن محمد حدیث حنبل بن

                                                           

، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ح١١٥، ١١٤صـ( أخرجه اإلمام یحیي بن آدم في الخراج )١(

٣٧٩، ٣٧٨ .(  

، )ما تسقي السماء(، باب )الزكاة( أخرجه اإلمام عبد الرزاق في مصنفه، كتاب )٢(

  ). ٧٢٣٣ ح٤/١٣٣(

 فیما قالوا ما(، باب )الزكاة(تاب  أخرجه اإلمام أبو بكر بن أبي شیبة في مصنفه، ك)٣(

  ). ١٠٠٨٢ح٢/٣٧٦(، )وبالدوالي سیحا یسقى

  ). ١٤١٦ ح٥٧٧صـ ( أخرجه اإلمام أبوعبید القاسم بن سالم في األموال )٤(

  ).٧٢، ٤/٧١( لإلمام الدارقطني النبویة األحادیث في الواردة العلل )٥(



  
 
  

 

 

 

٢٤١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ـــــل جـــــابر بـــــن  ـــــصحابي الجلی ـــــة ال ـــــى الحـــــدیث فهـــــو صـــــحیح مـــــن روای أمـــــا معن

  . مرفوعا)٢(، والصحابي الجلیل عبد اهللا بن عمر)١(عبد اهللا

  

   ا ال

 محمــد أبــو إبــراهیم بــن خالــد حــدثنا بحــدیث أبــي حــدثت: قــال عبــد اهللا بــن أحمــد

 عن ،األعمش حدثنا :قال ،اكیةأنط قاضي رزین )٣(بن سالم حدثنا :قال المؤذن

ُّوالنبي َأنا بینما :قـال مسعود بن اهللا عبد عن ،شقیق ُالله َّصلى َّ َوسلم ِعلیه َّ
 في َّ

ــات ِبعــض ِطرق ــا إذا ِالمدینــة ُ ــد ٍبرجــل أن َصــرع ق ِ ــدنوت ، ُ ُف ُِأذنــه فــي فقــرَأ ُمنــه َ ِ 

ُّالنبي َفقال ًجالسا، َفاستوى ُالله َّصلى َّ َوسلم ِعلیه َّ
ُِأذنـه فـي َقرأت ماذا: َّ  َابـن یـا ِ

َفداك: ُقلت ٍعبد؟، ِّأم َُْأفحسبتم [ ُقرأت ِّوُأمي أبي ِ ْ
ِ
َ ََأنما َ

ْخلقنـاكم َّ ُ ََ ْ ًعبثـا َ َ ْوَأنكـم َ ُ
َّ َإلینـا َ َِْ 

َترجعون َال ُ َ ُّالنبـي َفقال ،]١١٥: المؤمنون [، ]ُْ ُاللـه َّصـلى َّ َوسـلم ِعلیـه َّ
 َّوالـذي: َّ

 الحــدیث هــذا :أبــي قــال .َلــزال ٍجبــل َعلــى بهــا ٌقنمــو قرَأهــا َلــو ِّبــالحق َبعثنــي

  .)٤(اإلسناد منكر الكذابین حدیث هذا ،موضوع

ة علــى الحــدیث، وقرنــه رلنكــاأطلــق لفــظ اففــي هــذا المثــال نــرى أن اإلمــام أحمــد 

  .الوضع والكذبب

                                                           

 أو العشر فیه ما( باب، )الزكاة( هذه الروایة أخرجها اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )١(

َِجابر، بسنده عن )٩٨١ ح٢/٦٧٥(، )العشر نصف َبن َ ِعبد ْ ْ َرضي ِاهللا َ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ ْ َُأنه ،اَ َّ 

َسمع
ِ
َّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم، َ

َّ
َ َقال َ َفیما«: َ

ِسقت ِ َ ُاألنهار، َ َ َْ ُوالغیم ْ ْ َ ْ ُالعشور، َ ُ ُ َوفیما ْ
ِ
َ 

َسقي
ِ
َّبالس ُ ِانیةِ ِ

ُنصف َ ْ
ِالعشر ِ ْ ُ ْ«.  

 فیما العشر(، باب )الزكاة( هذه الروایة أخرجها اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب )٢(

، بسنده عن عبد اهللا بن )١٤١٢ ح٢/٥٤٠(، )الجاري وبالماء السماء ماء من یسقي

ِعن عنه، اهللا رضيعمر  ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َقال َ ِسقت َیماِف«: َ َ ُالسماء َ َ ُوالعیون َّ ُُ َ 

َكان َْأو َِ�عثریا َ ُالعشر، َ ْ َوما ُ َسقي َ
ِ
ِبالنضح ُ ْ َّ ُنصف ِ ْ

ِالعشر ِ ْ ُ« .  

سالم بن (، والصواب ماذكرت )سالم عن رزین(جاء في المطبوع من العلل :  قلت)٣(

  ). رزین

  ). ٤٦٤، ٣/٤٦٣( العلل ومعرفة الرجال )٤(



  
 
  

 

 

 

٢٤٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 اإلمــام نجــد ولــذلكویبــدوا أن اإلمــام أحمــد یــتهم ســالم بــن رزیــن بهــذا الحــدیث، 

 ذلــك علــى وتبعــه،  ســالمترجمــة فــي الحــدیثهــذا   ذكــر")١(عفاءالــض" فــي العقیلــي

 علــى أحمــد اإلمــام وأقــروا ،")٣(اللــسان  "فــي ابــن حجــرو ،")٢(المیــزان "فــي الــذهبي

  .بالوضع الحدیث على حكمه

 بعـد مـا "الأللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة" في إال أن اإلمام السیوطي

ــــي وذكــــر حكــــم اإل ــــى الحــــدیث بالوضــــع أورد الحــــدیث عــــن العقیل مــــام أحمــــد عل

 ،رشـــید بـــن داود حـــدثنا یعلـــى أبـــو أخرجـــه طریـــق لـــه: قـــال ف ذلـــك تعقـــب،والنكـــارة

 حــنش عــن ،هبیــرة بــن اهللا عبــد عــن ،لهیعــة ابــن حــدثنا ،مــسلم بــن الولیــد حــدثنا

َُأنـه :مـسعود بن اهللا عبد عن ،الصنعاني َقـرَأ " َّ ُِأذن ِفـي َ ًَمبتلـى ُ ْ َفَأفـاق، ُ َ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 

ُرسول ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َوسلم َ
َّ َ َقرأت َما«: َ ُِأذنـه؟ ِفـي ََْ ِ َقـال »ُ ُقـرأت: َ َْ َُْأفحـسبتم {َ ْ

ِ
َ َ 

ََأنما
ْخلقناكم َّ ُ ََ ْ ًعبثا َ َ َّحتى] ١١٥: المؤمنون[} َ َفرغ َ ْمن ََ ِآخر ِ ِالسورة ِ

َ َفقال. ُّ َ ُرسول َ ُ َ 

ِاللــه َّصــلى َّ ِعلیــه ُاهللا َ َْ َوســلم َ
َّ َ ًرجــال َأنَّ ْوَلــ«: َ ُ ًموقنــا َ ِ َقــرَأ ُ َبهــا َ َعلــى ِ ٍجبــل َ َ َلــزال َ َ َ

)٤(«. 

 ،حــسن وحــدیثهما وحــنش لهیعــة ابــن ســوى الــصحیح رجــال رجالــه اإلســناد وهــذا

 الحـسین حـدثنا ،التستري اهللا عبد بن سهل حدثنا :)٥(الحلیة في نعیم أبو وأخرجه

 الحــسین أبــو بأنــاأن :)٦(الخطیــب وأخرجــه .بــه رشــید بــن داود حــدثنا ،إســحاق بــن

 بـن محمـد حـدثنا ،أبـي حـدثنا ،المـازني الـرحیم عبـد بـن محمـد بـن محمد بن علي

 ســـالم بـــن یـــففوع ،عمـــر أبـــو حـــدثنا ،إســـرائیل أبـــي بـــن إســـحاق حـــدثنا ،هـــارون

 حــدثنا :)٧(التفــسیر فــي حــاتم أبــي ابــن وأخرجــه .بــه لهیعــة نأبــ أنبأنــا ،الموصــلي

 ابـن وأخرجـه .بـه لهیعـة ابـن أخبرني ،وهب ابن حدثنا ،الخوالني نصر بن یحیى

 أبـو حـدثنا ،صـالح بـن عثمـان بـن یحیـى حدثنا ،أحمد بن سلیمان حدثنا :مردویه

                                                           

  ).٢/١٦٣(ي  الضعفاء الكبیر للعقیل)١(

  ). ٢/١٧٥( میزان االعتدال )٢(

  ). ٣/٥٧( لسان المیزان )٣(

  ). ٥٠٤٥ ح٨/٤٥٨( أخرجه أبو یعلى في مسنده )٤(

  ). ١/٧( أخرجه أبو نعیم في الحلیة )٥(

  ). ١٢/٣١٢( أخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه )٦(

  ). ٨/٢٥١٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )٧(



  
 
  

 

 

 

٢٤٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 :الترمـذي الحكـیم وأخرجـه .بـه لهیعـة ابـن حـدثنا ،الجبـار عبـد بـن النضر األسود

  .)١(به لهیعة ابن عن ،القعني حدثنا أبي حدثنا

 ضــعف وفیــه لهیعـة ابــن وفیــه یعلـى أبــو رواه": مجمـع الزوائــد"وقـال الهیثمــي فــي 

  .)٢(الصحیح رجال رجاله وبقیة حسن وحدیثه

هـذا الحـدیث بإسـناده مـن طریـق " نتـائج األفكـار"وقد أخرج الحافظ ابن حجر في 

 ابــن أخرجـه .غریـب حـدیث هـذا: أبـي یعلـى عـن داوود بـن رشـید بـه، وقــال عقبـه

 عـــن )٤(الـــدعاء فـــي الطبرانـــي وأخرجـــه .الموافقـــة علـــى یعلـــى أبـــي عـــن )٣(الـــسني

 بعــدها والنــون المهملــة بفــتح- شَنَوحــ .رشــید بــن داود عــن إســحاق، بــن الحــسین

 وقـــد مـــدلس، لكنـــه صـــدوق مـــسلم بــن والولیـــد ،ثقتـــان عنـــه والـــراوي هـــو -معجمــة

 .الولیـد بـه ینفـرد فلـم لهیعـة، بـن اهللا عبـد عن وهب بن اهللا عبد رواه لكن .عنعنه

 عــن وهـب ابــن وروایـة .وهــب ابـن طریــق مـن التفــسیر فـي حــاتم أبـي ابــن أخرجـه

  .)٥(قدیم منه سماعه فإن لهیعة، ابن حدیث جید من لهیعة ابن

 كـابن حجـر والهیثمـي، والـسیوطي، یتضح بعد هذا العـرض ألقـوال الحفـاظ: قلت

   .بالوضع یهعل یحكمه ال ینبغي أن أنوذكر الطریق اآلخر للحدیث 

 إطـالق المنكـر بمعنـى مـا لـیس أن یقرنه بما یدل على أنه ال أصل لـه، أو-٦

  .له أصل

    ل ذك

 حــدیثا حــدث قــد :فقــال نــاْیَوُل - أي اإلمــام أحمــد – وذكــر: المــروذيقــال اإلمــام 

 ،دینــار بــن عمــرو عــن :قــال ؟هــو إیــش :قلــت ،أصــل مالــه عیینــة ابــن عــن منكــرا

                                                           

  ). ٢٢٦، ١/٢٢٥( للسیوطيالموضوعة األحادیث في ةالمصنوع الآللىء )١(

  ). ٥/١٩٨( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢(

  ). ٦٣١ ح٥٨٥صـ ( أخرجه اإلمام ابن السني في عمل الیوم واللیلة )٣(

  ). ١٠٨١ ح٣٣١صـ ( أخرجه اإلمام الطبراني في الدعاء )٤(

  ). ٤/١٥٥( نتائج األفكار البن حجر )٥(



  
 
  

 

 

 

٢٤٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 الـــذي أنـــا مـــا :علـــي قـــصة أبیـــه عـــن ،ســـعد بـــن إبـــراهیم عـــن ،جعفـــر أبـــي عـــن

  . )٢(أصل له ما :وقال ًشدیدا ًإنكارا وأنكره .)١(أخرجكم اهللا كنول ،أخرجتكم

 جعفـــر أبـــو ، األســـدى جبیـــر بـــن حبیـــب بـــن ســـلیمان بـــن محمـــدین هـــو َوُلـــ: قلــت

  .)٣(كثیرا بها وحدث مرات بغداد قدم، األصل كوفي ،بلوین المعروف

  .)٤(أعرفة ال :فقال لوین عن  اإلمام أحمدسئل: المروذي قال اإلمام 

 صـــالح :فقـــال لـــوین ســـلیمان بـــن محمـــد عـــن أبـــى ســـئل:  ابـــن أبـــي حـــاتم وقـــال

  .)٦(ثقة:  وقال النسائي.)٥(الحدیث صالح :قال ؟ثقة :له قیل ،صدوق الحدیث

 اهللا عبـد أبـا أظـن": وقد قال الخطیب فـي وجـه إعـالل اإلمـام أحمـد لهـذا الحـدیث

 غیر ،ینةعی بن سفیان عن محفوظ الحدیث فإن ؛متصال روایته لوین علي أنكر

  .)٧(" النبي عن ،سعد بن إبراهیم عن ،مرسل أنه

سـفیان ثم روى الخطیـب الحـدیث مـن طریـق عبـد اهللا بـن وهـب، والحمیـدي، عـن 

   .ًمرسال
                                                           

 على ََقرأت :قال) ٣٩ ح٦١صـ(، )خصائص اإلمام علي( النسائي في  أخرجه اإلمام)١(

َّمحمد َ َسلیمان بن ُ َْ ََْعیینة ْابن َعن ،ینَوُل ُ ْعمرو َعن ،ُ َدینار بن َ َجعفر أبي َعن ،ِ ْ َّمحمد َ َ ُ 

ّعلي بن ِإبراهیم َعن ،َ
َ  -َِأبیه َعن :ّمرة یقل َولم - ،َِأبیه َعن ،َوقاص أبي بن سعد بن ِْ

َقال ْعند اَُّكن :َ ِالنبي ِ ِعلیه اهللا صلى َّ َْ ْوعنده ،َوسلم َ ِ ُجلوس قوم َ ّعلي َفدخل ،ُ  َوجهه اهللا كرم َ

ُخرجوا ا دخلَفلم َّفلما ،َ ُخرجوا ََ ُتالوموا َ َ ُفقالوا ،ََ ُوأدخله َخرجنا َما َواهللا :ََ ْ ُفرجعوا ،َ َ ُفدخلوا ،ََ َ َ َ، 

َفقال اإلمام : وأخرجه أیضا". وأخرجكم ُخلهأد اهللا بل وأخرجتكم أدخلته َأنا َما َواهللا" :ََ

، )٢/١٤٤(، وأبوالشیخ في طبقات المحدثین )١١٩٥ ح٤/٣٤(البزار في مسنده 

 عن عیینة ابن عن، جمیعهم من طریق لوین )٢/١٤٦(وأبونعیم في أخبار أصبهان 

 وقاص أبي بن سعد بن إبراهیم عن علي بن محمد جعفر أبي عن دینار بن عمرو

  . موصوالأبیه عن

  ).   ٢٧٥ ح١١٨صـ ( علل اإلمام أحمد بروایة المروذي )٢(

  ).   ٢٩٧/ ٢٥( تهذیب الكمال)٣(

  ).   ١٢٠صـ ( علل اإلمام أحمد بروایة المروذي )٤(

  ).   ٢٦٨/ ٧( الجرح والتعدیل )٥(

  ).   ٢٩٥/ ٥( تاریخ بغداد )٦(

  ).   ٢٩٤، ٢٩٣/ ٥( تاریخ بغداد )٧(



  
 
  

 

 

 

٢٤٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 عـن عمـرو، عـن سـفیان، عـن سـلیمان، بن محمد رواه هكذا": وقال اإلمام البزار

 إنمــا ســلیمان بــن محمــد غیـرو أبیــه، عــن ســعد، بــن إبـراهیم عــن علــي، بــن محمـد

   .)١("مرسال علي، بن محمد عن عمرو، عن سفیان، عن یرویه،

 ابـــن یرویــه : ســئل عــن هـــذا الحــدیثعنـــدما "العلــل"وقــال اإلمــام الـــدارقطني فــي 

 .أبیـه عـن سـعد، بـن إبـراهیم عـن جعفـر، أبـي عـن دینـار، بـن عمرو عن عیینة،

 وهـــو .مرســـال عیینـــة ابـــن عـــن یرویـــه وغیـــره .كـــذلك عیینـــة ابـــن عـــن لـــوین، قالـــه

  .)٢("المحفوظ

  .هو باطل، أو إطالق المنكر بمعنى ما البطالنأن یقرنه بما یدل على -٧

  :أمثلة ذلك

  ال اول

 عـــن ،عاصـــم أبـــي حـــدیث مـــن هـــذا تحفـــظ :ألبـــي قلـــت": قـــال عبـــداهللا بـــن أحمـــد

 ســـعید أبـــي عـــن ،المـــسیب بـــن ســـعید عـــن ،بكـــر أبـــي بـــن اهللا عبـــد عـــن ،ســـفیان

 شـيء علـى أدلكم أال :یقول وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان :قال الخدري

 إســباغ :قــال ،اهللا رســول یــا بلــى :قــالوا ؟،الحــسنات فــي ویزیــد ،الخطایــا یكفــر

 أبـي بـن اهللا عبـد حـدیث مـن یعنـي ،باطـل هـذا :أبـي فقـال .المكـاره عند الوضوء

   ،كاراإلن أشد وأنكره ،)٣(عقیل بنا حدیث هو إنما :أبي قال .بكر

                                                           

    ). ١١٩٥ ح٤/٣٤( مسند البزار )١(

  ).   ٤/٣٦٣( علل اإلمام الدارقطني )٢(

 ما(، باب )الطهارة وسننها( حدیث ابن عقیل أخرجه اإلمام ابن ماجة في سننه، كتاب )٣(

ََحدثنا: قال) ٤٢٧ ح١/١٤٨(، )الوضوء إسباغ في جاء َّ ِبكر َُأبو َ ْ ُبن َ َشیبة َِأبي ْ َْ َقال َ َ :

ََحدثنا َّ َیحیى َ ُبن َْ ٍبكیر َِأبي ْ ْ َ َقال ُ ََحدثنا :َ َّ ُزهیر َ َْ ُبن ُ ٍمحمد، ْ َّ َ ْعن ُ ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ ِمحمد ْ َّ َ ِبن ُ ْ 

ٍعقیل، ِ
ْعن َ ِسعید َ ِ

ِبن َ ِالمسیب، ْ َِّ ُ ْعن ْ ٍسعید َِأبي َ ِ
ِّالخدري، َ ِ ْ ُ َُأنه ْ َسمع َّ

ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ  ُاهللا َ

ِعلیه َْ َوسلم َ
َّ
َ ُیقول َ ُ َْأدلكم ََأال«: َ ُ

َعلى ُُّ َیك َما َ ُفرُ
ُالله ِّ

ِبه َّ َالخطایا ِ َ َ ، وأخرجه أیضا »الحدیث...ْ

، واإلمام الدارمي في سننه، كتاب )١٠٩٩٤ ح١٧/٢١(اإلمام أحمد في مسنده 

كالهما من طریق ) ٦٩٨ ح١/١٨٩(، )ما جاء في إسباغ الوضوء(، باب )الطهارة(

رة أخرجه  به، وله شاهد عن أبي هریالمسیب بن سعید عن عقیل بن محمد بن اهللا عبد

) فضل إسباغ الوضوء على المكاره(، باب )الطهارة(اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب 

  ).٢٥١ ح١/٢١٩(



  
 
  

 

 

 

٢٤٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 بــنا حــدیث هــذا :قــال ،بكــر أبــي بــن اهللا عبــد حــدیث یعنــي بــشيء لــیس :وقــال

  .)١("عقیل

بكر أخرجه اإلمام ابن خزیمة في صـحیحه، كتـاب حدیث عبد اهللا بن أبي : قلت

 الوضـــوء بإســـباغ الحـــسنات فـــي والزیـــادة الخطایـــا تكفیـــر ذكـــر(، بـــاب )الوضـــوء(

 عـن سـفیان عـن  النبیـلصـمعا يأبـ مخلـد بـن الـضحاكمـن طریـق ) المكاره على

الحـدیث، ...الخـدري سـعید أبـي عـن المـسیب بـن سـعید عـن بكر أبي بن اهللا عبد

 أبـــو كـــان فـــإن. عاصـــم أبـــي غیـــر ســـفیان عـــن یـــروه لـــم الخبـــر هـــذا:  عقبـــهوقـــال

  .غریب إسناد فهذا حفظه قد عاصم

 المــسیب، بـن سـعید عـن عقیـل، بـن محمـد بـن اهللا عبـد المـتن هـذا فـي والمـشهور

 نـا بكـر، أبـو نـا طـاهر، أبـو أخبرنا .بكر أبي بن اهللا عبد عن ال سعید؛ أبي عن

 عـامر، أبـو أخبرنـا: أحمـد وقـال نـا،: موسى أبو قال عبدة، بن وأحمد موسى أبو

  .)٢(عقیل بن محمد بن اهللا عبد عن محمد، بن زهیر حدثنا

مواقیـــت (، بـــاب )الـــصالة(وأخرجـــه أیـــضا اإلمـــام الحـــاكم فـــي مـــستدركه ، كتـــاب 

 عبـد عـن سـفیان عـن  النبیـلعاصـم يأب مخلد بن الضحاك، من طریق )صالةال

الحـدیث، وقـال ...الخـدري سـعید أبـي عن المسیب بن سعید عن بكر أبي بن اهللا

 مــن غریــب وهــو ،یخرجــاه ولــم الــشیخین شــرط علــى صــحیح حــدیث هــذا: عقبــه

 لالنبیــ عاصــم أبــو بــه تفــرد :یقــول الحــافظ علــي أبــا ســمعت فــإني ،الثــوري حــدیث

  . )٣(الثوري عن

ل اا  

 سـعد عـن العطـار، سـعید بـن یحیـى: اهللا عبـد أبـي علـى عرضت: قال ابن هانئ

 علیــه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال: قـال أنـس، عــن الرقاشـي، یزیـد عـن حبیـب، أبـي

ُدعاء": وسلم َ ِِالوالد ُ
َ ِلولده ْ ِ َِ َمثل  َ ْ ِدعاءِ

َ ِّالنبي  ُ َِّ ُِألمته ِّ َّ ِ."  

   .ومنكر باطل حدیث: اهللا عبد أبو قال

                                                           

  ). ٤٦٤، ٣/٤٦٣( العلل ومعرفة الرجال )١(

  ). ١٨٨ ح١/٩٠( صحیح ابن خزیمة )٢(

  ). ٦٨٩ ح١/٣٠٥( مستدرك الحاكم )٣(



  
 
  

 

 

 

٢٤٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .)١(بشيء حدیثه لیس حبیب، أبو سعد،: یقول وسمعته

 أحمد اإلمام حكم على مستندا " )٢(الموضوعات " في الجوزي ابن أورده: قلت

الحافظ زین  قال، و ")٣(الآللي " في السیوطي وأقره سبق، كما بالبطالن علیه

  .")٤(منكر حدیث هذا: "الترمذي  شرح في العراقي الدین

                                                           

  ).٢/٢٤٥( مسائل اإلمام أحمد، روایة ابن هانيء )١(

  ).٣/٨٧(الموضوعات البن الجوزي : ر ینظ)٢(

  ). ٢/٢٥٠( للسیوطي المصنوعة الآللي:  ینظر)٣(

  ).٣/٧٠١( فیض القدیر للمناوي )٤(



  
 
  

 

 

 

٢٤٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ب اطا رةظ ا ولدد  مد اأ  

  :بالنظر في االطالقات السابقة وأمثلتها تبین اآلتي

 علـى أحادیـث رواهـا بعـض الـضعفاء، أو مـن كـان أن اإلمام أحمد یطلق النكارة

َحاله دون ذلك، كما في حدیث عبیس بن میمـون َغدا ْنَم«: ُ ِصـالة َِإلى َ َ ِالـصبح َ ْ ُّ 

َُأعطي
ِ َربع ْ ُ ِاإلیمان ُ َ ْمن«وحدیث مندل بن علي ، »ِْ ُْأهدیت َ َ

ِ ُلـه ْ ٌهدیـة َ َّ ُوعنـده َِ َ ْ ِ ٌقـوم َ ْ َ 

ْفهم ُ ُشركاؤه َ ُ َ َ َفیها ُ
 بـن عاصـم عـن ،إسـحاق أبـي عـن ،سـالم بـن محمـد، وحدیث »ِ

ٍّعلـي َعن ،ضمرة ِ
ُ رضـي اهللا عنـهَ َْ ُ َ

ِ
ِعـن ،َ ِّالنبـي َ َِّ  :ِسـقت ِفیمـا َ ِالـسماء َ ُالعـشر، َّ ُ 

ِسقي وما ِبالغرب ُ َ ِوالدالیة ِ ِ
َ ُفنصف ، ّ ِالعشر َِ ُ.  

 على أحادیث تفرد بها بعض الثقات، أو من كـان قریبـا مـن ویطلق النكارة أیضا

ُتــسلیم«ذلــك ولــم یخــالفوا، كمــا فــي حــدیث عثمــان بــن أبــي شــیبة 
ِ
ْ ِالرجــل َ ُ ْبُأصــ َّ ٍبعِ َ 

ٍواحدة َِ ُیشیر َ
ِ
َبها ُ ُفعـل ِ ْ

ِالیهـود ِ ُ َ ُترفـع« یكَدُفـ أبـي ابـن، وحـدیث »ْ َالـدنیا ُزینـة ُ ْ  َبعـد ُّ

ــة َوعــشرین ٍخمــس ٍســنة ِومائ َ ِحلــف فــي« عبــد الــرحمن بــن إســحاق، وحــدیث »َ ِْ 

َالمطیبین ََِّ ُ ْ«.  

 علـى أحادیـث خـالف فیهـا رواتهـا األحادیـث المعروفـة، كمـا ویطلق النكارة أیـضا

:  النبــي عــن شــعبة بــن المغیــرة عــن روي ممــا ودي،األ قــیس أبــيي حــدیث فــ

َُأنـه« َمـسح َّ َ َعلـى َ ِالنعلـین َ ْ َ ْ  صـلى النبـي أن المغیـرة عـن المعروف فـ.»والجـوربین َّ

َإذا" العــالء بــن عبــد الــرحمنوكــذلك حــدیث . الخفــین علــى مــسح وســلم علیــه اهللا ِ 

َكان ُنصف َ ْ
َشعبان ِ َ ْ َصوم ََفال َ ْ َ."  

مـــن  ٕوان كـــانوااألحادیـــث التـــي أخطـــأ فیهـــا رواتهـــا،  علـــى ویطلـــق النكـــارة أیـــضا

َمتى«: ، كما في حدیث اإلمام األوزاعيتاثبظ األافحال َكتبت َ ْ ِ �نبیا ُ ِ َ«.  

 التي یطلقها اإلمام أحمد على الحدیث قد تكون من جهـة اإلسـناد، ثم إن النكارة

َّكنــا َمـا ":عمــر ابـن عــن نـافع: كمـا فـي حــدیث ُنــدعو ُ ْ َزیــد َ ْ َبـن َ َحارثــة ْ َ ِ : ، وحــدیث"َ

َُأسـلم«: جـابر عـن دینـار ابـن عمرو عن عیینة ابن عن يالجعف الحسین حدیث َ ْ 

َســالمها َ َ ــه َ ُالل ــا« وائــل بــن داود:  وحــدیث،»َّ ــي َم ِنفعن
َ َ ٌمــال َ ــا َ ِنفعنــي َم

َ َ ُمــال َ ــي َ  َِأب



  
 
  

 

 

 

٢٤٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ٍبكر ْ  ،عبـاس بنا عن ،عطاء عن ،جریج بنا عن ،غیاث بن حفص: ، وحدیث»َ

ُخمروا« :سلم و علیه اهللا صلى النبي عن ِّ َوجوه َ ُ ْموتاكم ُ ُ َ ْ ُتشبهوا ََوال َ َّ َ ِبیهود َ ُ َ ِ«.   

 بــن المغیـرة عـن ودي،األ قـیس أبـي: وقـد تكـون مـن جهـة المـتن، كمـا فـي حـدیث

َُأنـه«: وسـلم علیـة اهللا صـلي النبي عن شعبة َمـسح َّ َ َعلـى َ ِالنعلـین َ ْ َ ْ ، »والجـوربین َّ

َإذا" العالء بن عبد الرحمنحدیث و َكان ِ ُنصف َ ْ
َشعبان ِ َ ْ َصوم ََفال َ ْ َ."  

 -اهللا رحمـه - أحمـد اإلمـام أنیتضح بما ال یدع مجـاال للـشك ومن خالل ذلك  

 الحافظـــان ابـــن ذهـــب إلـــى ذلـــك فقـــط، كمـــا التفـــرد مجـــرد علـــى المنكـــر یطلـــق ال

  . وابن حجر،رجب

ث الـذي تفــرد بــه مـن ال یحتمــل تفــرده، هـو الحــدی  اإلمــام أحمــدالمنكــر عنـد ولكـن

  .ثقة كان أو دون ذلك، وسواء خالف غیره أو لم یخالف

ویشمل كذلك الحدیث الذي دلت القرینة على أن راویه أخطأ فیه، ولو كان إماما 

  .   حافظا

  

          ودد وم أد ا رت اإط ر دو     م رأ ، 

 وأو  

 المنكــرهــل  و وهــل المنكــر أبــدا منكــر؟،؟مــام أحمــد ال تــزولهــل النكــارة عنــد اإل

  . ذلكیدل ما  اإلمام أحمدإلي قد نسب  خاصة وأنه؟على الدوامعنده ٌمردود 

 عــــن الحــــدیث: فقــــال. الفوائــــد) اهللا عبــــد ألبــــي یعنــــي (لــــه ذكــــر: المــــروذي قــــال

  .)١(منكر ًأبدا والمنكر وقت، في إلیه یحتاج قد الضعفاء

 الفوائــد فهــذه): حنبــل بــن أحمــد اهللا عبــد ألبــي یعنــي (لــه قیــل :هــانىء ابــن وقــال

 قیـل .منكـر ًأبـدا المنكـر: قـال المنكر؟ الحدیث یكتب أن ترى المناكیر، فیها التي

 عـــنهم بالكتـــاب یـــر لـــم كأنـــه وقـــت، فـــي إلـــیهم یحتـــاج قـــد: قـــال اء؟ففالـــضع: لـــه

ًبأسا
)٢(.  

                                                           

  ).   ١٢٦صـ ( علل اإلمام أحمد بروایة المروذي )١(

  ).٢/١٦٧( مسائل اإلمام أحمد، روایة ابن هانيء )٢(



  
 
  

 

 

 

٢٥٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 في قول  وسئل عنها،م أحمدالفوائد التي ذكرت لإلما:  تعالىأقول مستعینا باهللا

 األحادیــث التــي  نــوع معــین مــن األحادیــث، وهــيبهــا ، المــرادالمــروذي، وابــن هــانئ

  . أخطأ فیها رواتها، أو لیس لها إسناد

 بــن محمــد بكــر أبــو أنــا رزق، بــن أحمــد بــن محمــد أخبرنــا: قــال الخطیــب البغــدادي

 سـهل بـن محمد ثنا ،سعید بن عثمان بن محمد ثنا النقاش، المقرئ زیاد بن الحسن

َإذا: " یقــول، حنبــل بــن أحمــد ســمعت: قــال، عــسكر بــن َســمعت ِ ْ
ِ
ََأصــحاب َ َ ِالحــدیث ْ ِ

َ ْ 

َیقولون ُ ُ َهذا: َ ٌحدیث َ ِ
ٌغریب َ ِ ٌفائدة َْأو، َ َ ِ ْفـاعلم، َ َ ْ َُأنـه َ ٌخطـأ َّ َ َدخـل َْأو، َ َ ٌحـدیث َ ِ

ٍحـدیث ِفـي َ ِ
َ ،

ٌَخطأ َْأو َمن َ
ِالمحدث ِ ِّ َ ُ ٌَأوحدیث، ْ ِ

َ َلیس ْ ٌإسناد ُهَل َْ َ ْ ْوان، ِ َكان َِٕ ْقد َ َروى َ ٌشعبة َ َ ْ ُوسفیان ُ َْ ُ َ")١(.   

 ولكــنلــیس علــى إطالقــه، " المنكــر أبــدا منكــر: "اإلمــام أحمــدوعلــى ذلــك یكــون قــول 

ألحادیـث الفوائـد، وهــذا أحـد إطالقــات المنكـر عنــد  وهــي ا،نــوع معـین  منـهالمقـصود

  .اإلمام أحمد كما سبق بیان ذلك

وأن ،  تــزول عنــده قــدنیع اإلمــام أحمــد یــدل علــى أن النكــارةأمــا مــا ســوى ذلــك فــص

  :، والدلیل على ذلك ما یأتي؟على الدوام المنكر ال یرد

َوقـت« :قـال عنـه اهللا رضـي أنـس وعـن:  في اآلداب الشرعیةقال ابن مفلح ِّ
 ِفـي ََلنـا ُ

ِّقــص ــشارب َ ِال ِ ــیم َّ ِوتقل ِ ْ َ ِاَألظفــار َ َ ْ ــف ْ ِونت ْ َ ــط َ ِاإلب ِ ــق ِْ ِوحل ْ َ َالع َ ــةْ ِان ــرك َال َْأن َ َنت ُ ْ ــر َ ََأكث َ ْمــن ْ ِ 

ََأربعین ِ
َ ًلیلة ْ َ   .)٢(مسلم رواه .»َْ

 صـلى اهللا رسـول لهـا وقـت :وقـالوا، والنسائي ،والترمذي داود، وأبو ،أحمد ورواه 

   .)٣(وسلم علیه اهللا
                                                           

  ).١٤٢صـ ( الكفایة في علم الروایة، للخطیب البغدادي )١(

 ١/٢٢٢(، )خصال الفطرة(، باب )الطهارة( أخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٢(

ََحدثنا: ، قال)٢٥٨ح َّ َیحیى َ ُبن َْ َیحیى، ْ ُوقتیبة َْ ََُْ ُبن َ ٍسعید، ْ ِ
َكالهما َ ُ َ ْعن ِ ٍَجعفر، َ ْ َقال َ َ :

َیحیى، ََأخبرنا َْ ََ َُجعفر ْ ْ ُبن َ َسلیمان، ْ َ َْ ْعن ُ َعمران َِأبي َ َ ْ
َالج ِ ِّوني،ْ ِ ْعن ْ َِأنس َ ِبن َ ْ 

ٍمالك ِ
  .الحدیث...َ

، واإلمام أبو داود في سننه، )١٢٢٣٢ ح١٩/٢٦٢( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )٣(

، واإلمام الترمذي في )٤٢٠٠ ح٢/٤٨٣(، )في أخذ الشارب(، باب )الترجل(كتاب 

 ٥/٩٢(، )الشارب وأخذ األظافر تقلیم في التوقیت في(، باب )األدب(سننه، كتاب 

 بن أنس عن الجوني عمران بيأعن  موسى بن صدقة: ، ثالثتهم من طریق)٢٧٥٨ح

= وأخرجه الترمذي أیضا عقب ذلك. یثالحد...وسلم علیه اهللا صلى النبي عن : مالك



  
 
  

 

 

 

٢٥١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 عنـه َيِوُرَفـ ،الحـدیث هـذا تـصحیح فـي أحمـد عـن الروایـة اختلفت :)١(الغنیة وفي

  .)٢(المقدار بهذا التوقیت في به االحتجاج عنه َيِوُرَو إنكاره،

  . به االحتجاج عنه وروي إنكاره، عنه َيِوُرَف: قول صاحب الغنیةوتأمل فانظر 

 قدیـــد بـــن محمـــود بـــن علـــي بـــن محمـــد أخبرنـــي: وقـــال اإلمـــام أبـــو بكـــر الخـــالل

 موســى بــن صــدقة عــن أحمــد اهللا عبــد أبــا ســألت :قــال حــدثهم مهنــا أن ،الــوراق

  ي؟الدقیق

 عــن الجــوني عمــران عــن یحــدث: قــال هــو؟ ألــیس: قلــت .منكــر حــدیث لــه: فقــال

َوقــت": أنـس ِّ
ِحلــق ِفــي ََلنـا ُ ْ ِالعانـة َ َ َ ِونتــف ْ ْ َ ِاإلبـط َ ِ . نعــم: قـال، منكــر؟ وهـذا: قلــت ."ِْ

   .الحدیث هذا ینكر شعبة كان

 بــن علــي بــن محمــد أخبرنــي:  ذلــك مباشــرة اإلمــام أبــو بكــر الخــالل عقــبوقــال

 بــن جعفــر حــدیث عــن اهللا عبــد أبــا ســألت :قــال مهنــا حــدثنا قــال مــسارالس یحیــى

َوقــت": قــال أنــس عــن الجــوني عمــران أبــي عــن الــضبعي ســلیمان ِّ
ِحلــق ِفــي ََلنــا ُ ْ َ 

ِالعانة َ َ ََأربعین ْ ِ
َ ًیوما ْ ْ َ".  

                                                                                                                                        

 بن أنس عن الجوني عمران أبي عن سلیمان بن جعفرمن طریق ) ٢٧٥٩ ح٥/٩٢(=

 أصح هذا: وقال. الحدیث...علیه سلمو علیه اهللا صلى اهللا رسول لنا وقت : قال مالك

وأخرجه اإلمام النسائي . بالحافظ عندهم لیس موسى بن وصدقة األول، الحدیث من

 جعفر، من طریق )١٤ ح١/١٥(، )التوقیت في ذلك(، باب )الطهارة(في سننه، كتاب 

 صلى اهللا رسول لنا وقت: قال مالك بن أنس عن الجوني عمران أبي عن سلیمان بن

  . الحدیث...علیه وسلم یهعل اهللا

، وقد الدقیقى موسى بن صدقة: في إسناد اإلمام أحمد، وأبي داود، والترمذي:      قلت

 لین: حاتم أبو وقال، الدوالبى بشر وأبو والنسائى، داود، وأبو معین، بن یحیىضعفه 

ینظر ترجمته . (ضعیف: ، وقال الذهبيبقوى لیس به، یحتج وال حدیثه یكتب الحدیث،

وقد ). ١/٥٠٢، الكاشف ٤/٧٦، الكامل في الضعفاء ٤/٤٣٢الجرح والتعدیل : يف

 كما عند اإلمام الجوني عمران أبيتابعه جعفر بن سلیمان الضبعي في الروایة عن 

  .مسلم والترمذي والنسائي

  ). ١/٤٢( الجیالني موسى بن القادر عبد، لإلمام وجل عز الحق طریق لطالبي الغنیة )١(

  ).٣٣٢، ٣/٣٣١( الشرعیة البن مفلح  اآلداب)٢(



  
 
  

 

 

 

٢٥٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 أنــس عــن الجــوني عمــران أبــي عــن یرویــه الــدقیقي موســى بــن صــدقة: لــي فقــال

  .ینكره شعبة كان: فقال الحدیث؟ هذا في تقول ما: فقلت . النبي إلى یرفعه

  .أصل له لیس: یقول: قال ینكره؟ شعبة قول معنى ما: فقلت

  .یوما أربعین كل في نفسه الرجل یتعاهد أن أحسنه ما: حنبل بن أحمد لي وقال

 وصـدقة ،سـلیمان بـن جعفـر: بـه حـدثا قـد رجـالن هـذان: حنبـل بـن أحمد لي قال

َفتعجب. الدقیقي موسى بن َّ َ َ   .)١(أصل الحدیث لهذا لیس: شعبة قول من َ

 هـــذا": مهنـــا ســـأله عنـــدما فـــإذا نظرنـــا إلـــى قـــول اإلمـــام أحمـــد فـــي الروایـــة األولـــى

یحكـم  وجـدنا أن اإلمـام أحمـد ."الحـدیث هـذا ینكـر شـعبة كـان نعـم،: قال منكر؟،

  .یضا أ شعبة بالنكارة ، ویذكر أن هذا قولموسى بن صدقةعلى روایة 

 فــي نفــسه الرجــل یتعاهــد أن أحــسنه مــا":  یقــول اإلمــام أحمــدالتالیــة الروایــةوفــي  

  . "یوما أربعین كل

  .الحدیث  اإلمام أحمد بهذااحتجاج  یدل علىال شك أن ذلكو

لــیس ذلــك فحــسب؛ بــل إن تلمیــذه مهنــا لینقــل عنــه تعقبــه لــشعبة فــي إنكــاره لهــذا 

 هـــذان: حنبـــل بـــن أحمـــد لـــي قـــال: ، فیقـــولأصـــل لـــه لـــیس زعمـــه أنـــهالحـــدیث، و

َفتعجـب. الـدقیقي موسـى بـن وصدقة سلیمان، بن جعفر :به حدثا قد رجالن َّ َ َ  مـن َ

  .أصل الحدیث لهذا لیس: شعبة قول

، تـزولقـد  یـدل علـى أن النكـارة عنـد اإلمـام أحمـد وكذلك كالم الحافظ ابـن رجـب

  .المنكر أبدا منكر لیس على إطالقه: وأن قوله

 یعنــي (اهللا، عبــد أبــو لــي قــال هــانىء، بــن إســحاق قــال: ن رجــبقــال الحــافظ ابــ 

 إال أخطـأ عمـر، ابـن یعنـي اهللا، عبیـد أعلـم ال: سـعید بـن یحیى لي قال ،) أحمد

 فــوق امــرأة تــسافر ال: "قــال  النبــي أن عمــر ابــن عــن لنــافع، واحــد حــدیث فــي

  ".)٢(الحدیث ... أیام ثالثة

                                                           

صـ (، ألبي بكر الخالل  حنبل بن أحمد اإلمام لمسائل الجامع من والترجل الوقوف )١(

١٤٣.(  

 یقصر كم في(، باب )تقصیر الصالة( أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، أبواب )٢(

 فرس(، باب )الحج(، واإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )١٠٣٧ ح١/٣٦٩(، )الصالة

= كالهما من طریق یحیي بن ) ١٣٣٨ ح٢/٩٧٥(، )وغیره حج إلى محرم مع المرأة



  
 
  

 

 

 

٢٥٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .علیه سعید بن یحیى نكرهفأ: اهللا عبد أبو قال

 الصغیر العمري به حدث قد فوجدته: سعید بن یحیى لي قال : اهللا عبد أبو قال

 عن بلغه فلما اهللا، عبید من إال یسمعه لم: اهللا عبد أبو قال. مثله عمر ابن عن

  .صححه العمري

 الحـدیث بمعرفـة إال تـزول ال القطـان یحیـى عند النكارة أن على یدل الكالم وهذا

  .آخر وجه من

  .)١(ذلك من قریب أحمد اإلمام وكالم

یــدل فــي أن النكــارة عنــد اإلمــام أحمــد أیــضا تــزول إذا كــالم الحــافظ ابــن رجــب و

  عرف الحدیث من وجه آخر، كما هو صنیع اإلمام یحیي بن سعید القطان

  

                                                                                                                                        

 اهللا صلى النبي عن ،عنهما اهللا رضي عمر ابن عن ،نافع عن ،اهللا عبید عنسعید، =

  . الحدیث ...وسلم علیه

  ).٢/٦٥٦( شرح علل الترمذي البن رجب )١(



  
 
  

 

 

 

٢٥٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  املبحث الثالث

 تفسري من إليه ذهبا فيما )ابن رجب وابن حجر(مناقشة احلافظني 

  التفرد مبطلق أمحد اإلمام عند كراملن

ب اطولا ب ان رظ  اا   

 فیمـــا - الـــسابق فـــي المبحـــث األول- مـــن خـــالل تأمـــل كـــالم الحـــافظ ابـــن رجـــب

 ذهب إلیه من تفسیر المنكر عند اإلمام أحمد بمطلق التفرد نجد أنه اعتمد علـى

 علــى ذلــك، واعتمــد أیــضا بهــا ًمحتجــا أحمــد لإلمــام التطبیقیــة النــصوص بعــض

  .على أقواله في بعض الرواة الثقات

  : وهاك بیان ذلك بالتفصیل

ْالنهي « وهو حدیث عبد اهللا بن دینار عن ابن عمر في :النص األول ْعن َّ ِبیع َ ْ َ 

ِالوالء
َ َوهبته ْ ِ َ«.  

 رواه ومـن الوجـه، هـذا مـن إال  النبـي عـن یـصح ال: " قال الحـافظ ابـن رجـب

   .وغلط وهم فقد غیره من

 اإلمام فیه فتكلم هذا ومع خرجاه، الشیخین فإن الصحیح غرائب من معدود وهو

 الـصحیح أن إلـى وأشـار علیـه، دینـار بـن اهللا عبد یتابع لم :قال ثم ووهنه، أحمد

َالـوالء«: قـال :وسـلم علیـه اهللا صلى النبي أن: عمر ابن عن نافع روى ما ََ ْلمـن ْ َ
ِ 

ََأعتق َ ْ
   .وهبته الوالء بیع عن النهي یذكر لم »)١(

 غیـر هبته وعن الوالء بیع عن النهي: قوله من عمر، ابن عن نافع وروى: قلت

  .)٢("أعلم واهللا دینار، بن اهللا عبد حدیث به یعلل مما وهذا، مرفوع

 مــاذكره الحــافظ ابــن رجــب مــن كــالم اإلمــام أحمــد رواه عنــه المیمــوني فــي :قلــت

 عـن دینـار، بـن اهللا عبـد عـن) حنبـل بـن أحمـد یعنـي (سـألته: قالسؤاالته عندما 

                                                           

، )النساء مع والشراء البیع (، باب)البیع(اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب   أخرجه)١(

 إنما(، باب )العتق(، وأخرجه اإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٢٠٤٨ ح٢/٧٥٧(

 ،)١٥٠٤ ح٢/١١٤١(، )أعتق لمن الوالء

       ).٢/٦٢٩( شرح علل الترمذي البن رجب )٢(



  
 
  

 

 

 

٢٥٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 ال الـوالء: قـال. عمـر ابـن عـن یرویـه واحـد حـدیث إال ثقـة،: لي فقال. عمر ابن

   .)١(أعتق لمن الوالء: بریرة قصة في قال ونافع ،توهب وال تباع

ن فالحافظ ابن رجب رحمه اهللا یرى أن اإلمام أحمد أنكر هذا الحـدیث ووهنـه؛ أل

یظهر ذلـك جلیـا فـي .  تفرد به ولم یتابع علیه)٢(راویه عبد اهللا بن دینار وهو ثقة

 إال وتعریفـه الحـدیث، مـن المنكـر حـد علـى المتقـدمین مـن ألحـد أقـف ولـم ":قوله

 فـي المبـرزین الحفـاظ أعیـان مـن وكـان ،الحـافظ البردیجـي بكر أبو ذكره ما على

 التــابعین، عــن أو الــصحابة، عــن الرجــل بــه یحــدث الــذي هــو المنكــر أن: العلــل

 الــذي طریـق مـن إال الحـدیث، مـتن وهـو الحـدیث، ذلـك یعـرف ال الـصحابة، عـن

 یعـرف وال ثقـة عـن ثقة به ینفرد ما كل بأن كالتصریح وهذا.. .ًمنكرا فیكون رواه

 اهللا عبـد حـدیث فـي أحمد اإلمام قاله كما منكر فهو الطریق ذلك غیر من المتن

ْالنهــي  «وســلم علیــه اهللا صــلى النبــي عــن عمــر، ابــن عــن دینــار، بــن ْعــن َّ ِبیــع َ ْ َ 

ِالوالء
َ َوهبته ْ ِ َ«.  

  .فهل اعتبر اإلمام أحمد أن هذا الحدیث منكرا لمجرد تفرد عبد اهللا بن دینار؟

 من الواضح أن اإلمام أحمد لم ینكر هـذا الحـدیث لمجـرد تفـرد عبـداهللا بـن :أقول

ى تفرده جعلت اإلمـام أحمـد یطلـق علیـه دینار؛ بل هناك قرائن أخرى انضمت إل

  :هذا الحكم، وهذه القرائن یمكن إجمالها فیما یأتي

 أن أخــص تالمیــذ عبــد اهللا بــن عمــر صــلة بــه، وأوثقهــم روایــة عنــه كنــافع، :أوال

  . لم یذكرا هذا الحدیث،وسالم

                                                           

 ).١٨٥صـ (والمیموني وصالح المروذي روایة ،أحمد لإلمام الرجال ومعرفة العلل )١(

 عمر بن اهللا عبد مولى المدنى، الرحمن عبد أبو العدوى، القرشى دینار بن اهللا عبد  هو)٢(

 وقال، الحدیث مستقیم ثقة،: أبیه عن حنبل، بن أحمد بن صالح قال، الخطاب بن

 سعد، بن ومحمد حاتم، وأبو زرعة، وأبو معین، بن یحیى عن منصور بن إسحاق

 أكبر نافع: فقال. أحمد عنه سئل: لساجيا وقالثقة، : ، وقال العجليثقة: والنسائى

ثقات العجلي : ینظر ترجمته في. (منه أقوى نافع ولكن نفسه، في ثبت وهو منه،

  ). ١٤/٤٧١، تهذیب الكمال ٥/٤٦،  الجرح والتعدیل ٢/٢٦



  
 
  

 

 

 

٢٥٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ــا  النبــيمــا أشــار إلیــه اإلمــام أحمــد مــن أن نافعــا روى عــن ابــن عمــر عــن : ثانی

َالوالء«: وسلم علیه اهللا صلى ََ ْلمن ْ َ
ََأعتق ِ َ وهذا متن مغایر لما یرویـه عبـد اهللا ، »ْ

ْالنهي«بن دینار ْعن َّ ِبیع َ ْ ِالوالء َ
َ َوهبته ْ ِ َ«.  

ــا  روى النهــي عــن بیــع - وهــو أحفــظ تالمیــذ عبــد اهللا بــن عمــر– أن نافعــا :ثالث

هللا علیـــه  علـــى ابـــن عمـــر، ولـــم یرفعـــه إلـــى النبـــي صـــلى ا)١(الـــوالء وهبتـــه موقوفـــا

  . وسلم

 هـذا على أحمد  اإلمامبكالم السابق النص في رجب ابن احتجاج  إذایستقیم فال

  .ًمنكرا یعد الثقة تفرد أن على الحدیث

 إن« :عائــشة عــن عــروة عــن الزهــري، عــن مالــك،وهــو حــدیث : الــنص الثــاني

 حــین لحجهــم وطــافوا لعمــرتهم، قــدموا حــین طــافوا والعمــرة الحــج جمعــوا الــذین

  .»منى من ارجعو

 مــا: وقــال. مالـك إال أحــد هــذا یقـل لــم:  اإلمـام أحمــدقــال: الحــافظ ابـن رجــبقـال 

 مالــك، إال یـروه لــم: مـرة وقـال غیــره، أحـد بـه یجــئ ولـم فیـه، غلــط إال ًمالكـا أظـن

  .)٢(ثقة ومالك

ٕهـــذه الروایـــة بهـــذا الـــسیاق لـــم أقـــف علیهـــا، وانمـــا الـــذي وقفـــت علیـــه عـــن :  قلـــت
شهاب عن عروة عن أم المـؤمنین عائـشة أن الـذین جمعـوا اإلمام مالك عن ابن 

الحـــج والعمـــرة إنمـــا طـــافوا طوافـــا واحـــد، وقـــد ســـبق بیـــان ذلـــك فـــي تخـــریج هـــذا 

  .الحدیث

ٕثـــم إن هـــذا الحـــدیث لـــم ینكـــره اإلمـــام أحمـــد لمجـــرد تفـــرد اإلمـــام مالـــك بـــه، وانمـــا 
، ومنهـا لمخالفته لألحادیث الـصحیحه التـي بینـت أن القـارن یطـوف طوافـا واحـدا

  .ما هو مروي عن اإلمام مالك نفسه في موطأه

 اسـتنكره إنمـا أحمـد ولعـل: وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابـن رجـب نفـسه حیـث قـال

"ًواحدا ًطوافا یطوف القارن أن في لألحادیث، لمخالفته
)٣(.  

                                                           

، )بیع الوالء وهبته(، باب )الوالء( أخرج هذه الروایة عبد الرزاق في مصنفه، كتاب )١(

      ). ١٦١٥٠ ح٩/٥(

    .٢/٦٥٣،٦٥٤ شرح علل الترمذي البن رجب )٢(

    ).٦٥٤، ٢/٦٥٣( شرح علل الترمذي البن رجب )٣(



  
 
  

 

 

 

٢٥٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .)١(وهو حدیث المواقیت الذي رواه حسین بن علي وهو ثقة: النص الثالث

 فــي شــرح علــل الترمــذي أن كــالم اإلمــام أحمــد فــي ن رجــبالحــافظ ابــحیــث ذكــر 

أن كــل مـا ینفـرد بـه ثقــة : النكـارة  قریـب مـن كـالم یحیــي بـن سـعید القطـان، وهـو

عن ثقة وال یعرف المتن مـن غیـر ذلـك الطریـق فهـو منكـر، وال تـزول النكـارة إال 

  .بمعرفة الحدیث من وجه آخر

  

 الحــدیث بمعرفــة إال تــزول ال انالقطــ یحیــى عنــد النكــارة: قــال الحــافظ ابــن رجــب

  .آخر وجه من

  

 بــن حــسین عــن أبــي ســألت: اهللا عبــد قــال ."ذلــك مــن قریــب أحمــد اإلمــام وكــالم

 علــي، بــن محمــد جعفــر أبــي أخــو هــو: فقــال المواقیــت حــدیث یــروي الــذي علــي،

 صــفاته بعــض علــى وافقــه قــد ألنــه بمنكــر لــیس المواقیــت فــي روي الــذي وحدیثــه

   .)٢(غیره

  

 قـد ألنـه بـالمنكر؛ لـیس: أحمـد اإلمـام قـال ٕوانمـا: رح صحیح البخـاريوقال في ش

 حتـى فیـه یتوقـف فإنـه ثقـة، به انفرد ما أن: قاعدته ألن ؛غیره بعضه على وافقه

 بمـشتهر لـیس الثقـة كـان إن ًخـصوصا نكارتـه، زالـت علیـه توبع فإن علیه، یتابع

  .)٣(وغیرهما يالمدین وابن القطان یحیى قاعدة وهذه ،واإلتقان الحفظ في

                                                           

 یقال المدنى، الهاشمى القرشى طالب أبى بن على بن الحسین بن على بن الحسین هو )١(

ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن : ، قال النسائياألصغر حسین: له

، ثقات ابن حبان ٣/٥٥الجرح والتعدیل : ینظر ترجمته في. (ق مقلصدو: حجر

  ). ١٦٧، التقریب صـ٦/٣٩٥، تهذیب الكمال ٦/٢٠٥

     .٢/٦٥٦ شرح علل الترمذي البن رجب )٢(

       ).٤/١٧٤( ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري البن رجب الحنبلي )٣(



  
 
  

 

 

 

٢٥٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 یعـد أحمـد  اإلمـامأن مـن) الترمـذي علـل شـرح ( النكارة فيرجب ابنأطلق : قلت

بــأن ) البخــاري صــحیح شــرح(، بینمــا قیــده فــي علیــه یتــابع لــم مــا ًمنكــرا الثقــة تفــرد

  .ًجدا مهم تقیید النص هذا وفيذلك في الثقة الذي لم یشتهر بالحفظ واإلتقان، 

  

 واإلتقــان بالـضبط اشـتهر ممـن هـو فلـیس وثـق ٕوان  بـن علـيحـسین أن شـك وال 

ولــیس إمامــا فــي الحــدیث، بــل  وغیــرهم، الثــوري وســفیان وشــعبة والزهــري كمالــك

؛ فهـــذا الـــراوي )حـــدیث جـــابر فـــي المواقیـــت(لـــیس یـــروي إال هـــذا الحـــدیث الواحـــد 

الـــذي لـــیس لـــه إال هـــذا الحـــدیث الواحـــد لـــو لـــم یتـــابع علیـــه لكـــان منكـــرا؛ ألنـــه ال 

  . ن في موافقة الثقات فیما رووا حتى نقبل أفرادهیعرف أنه أمع

فلعل اإلمام أحمد لم یـستنكر الحـدیث لمجـرد التفـرد، بـل لكونـه تفـرد بـشيء یظـن 

  .أنه مخالف لما هو معروف ومشهور

  

ممـا ذكـره الحـافظ ابـن رجـب مـن األدلـة الدالـة علـى اعتبـار اإلمـام : النص الرابع

 یطلــق أنــه تفیــد أحمــد اإلمــام عــن نــصوصا ذكــرًتفــرد الثقــات منكــرا؛  أنــه أحمــد 

 تلــك یــستنكر أنــه یعنــي ممــا الــصحیحین، فــي لهــم ُأخــرج رواة تفــرد علــى النكــارة

  .ومنكرة مناكیر بدل غریبة أو غرائب أنها فیها لقال ٕواال یقبلها، وال التفردات



  
 
  

 

 

 

٢٥٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

ــــرواة هــــم ــــد: وهــــؤالء ال ــــدبری ــــن عب ــــردة  ب ــــي ب ــــن أب ــــن إبــــراهیم )١(اهللا ب ، ومحمــــد ب

  ، )٤(، وعمرو بن الحارث)٣(وزید بن أبي أنیسة ،)٢(التیمي

                                                           

ـــــــن بریـــــــد:  هـــــــو)١( ـــــــى بـــــــن اهللا عبـــــــد ب ـــــــن بـــــــردة أب ـــــــردة أبـــــــو األشـــــــعرى، موســـــــى أبـــــــى ب  ب

ـــــــــو داودالكـــــــــوفى ـــــــــي وأب ـــــــــن معـــــــــین، والعجل ـــــــــال اب ـــــــــة، : ، ق ـــــــــالثق ـــــــــى الترمـــــــــذى وق  ف

ـــــــــــــد": جامعـــــــــــــه" ـــــــــــــة كـــــــــــــوفى وبری  وقـــــــــــــال شـــــــــــــعبة عنـــــــــــــه روى الحـــــــــــــدیث، فـــــــــــــى ثق

یخطــــــــيء، : لــــــــیس بــــــــه بــــــــأس، وذكــــــــره ابــــــــن حبــــــــان فــــــــي الثقــــــــات، وقــــــــال: النــــــــسائي

 بـــــــــــن أحمـــــــــــد وقـــــــــــال ،القـــــــــــوى بـــــــــــذاك لـــــــــــیس ": الـــــــــــضعفاء" فـــــــــــىوقـــــــــــال النـــــــــــسائي 

 أبــــــــــو وقــــــــــال، منــــــــــه إلــــــــــى أحــــــــــب یحیــــــــــى بــــــــــن وطلحــــــــــة منــــــــــاكیر، یــــــــــروى: نبــــــــــلح

ـــــــــیس: حـــــــــاتم ـــــــــالمتین، ل ـــــــــب ب ـــــــــه یكت ـــــــــذهبيحدیث ـــــــــال ال ـــــــــن : ، وق ـــــــــال اب صـــــــــدوق، وق

ـــــــــیال یخطـــــــــىء ثقـــــــــة :حجـــــــــر ـــــــــي : ینظـــــــــر ترجمتـــــــــه فـــــــــي. (قل ، ١/٢٤٤ثقـــــــــات العجل

، ثقـــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــن ٢/٤٢٦، الجـــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــدیل ١/٢٣الـــــــــــــــــضعفاء والمتـــــــــــــــــروكین 

   ).    ١٢١قریب صـ، الت١/٢٥٦، الكاشف ٦/١١٦حبان 

ـــــــراهیم بـــــــن محمـــــــد:  هـــــــو)٢( ـــــــد بـــــــن الحـــــــارث بـــــــن إب ـــــــد أبـــــــو التیمـــــــي القرشـــــــي خال  اهللا عب

 وذكـــــــــره ثقــــــــة،: خــــــــراش وابــــــــن والنــــــــسائي حـــــــــاتم وأبــــــــو معــــــــین ابــــــــن قــــــــال، المــــــــدني

 منـــــــــاكیر، أحادیــــــــث یــــــــروى: حنبــــــــل بــــــــن أحمــــــــد وقــــــــال ،الثقــــــــات فــــــــي حبــــــــان ابــــــــن

ـــــــــــذهبي وقـــــــــــال ـــــــــــابعین، ثقـــــــــــات مـــــــــــن: ال ـــــــــــاس وثقـــــــــــه: وقـــــــــــال الت ـــــــــــه واحـــــــــــتج ،الن  ب

ینظــــــــر ترجمتــــــــه  (أفــــــــراد، لــــــــه ثقــــــــة: حجــــــــر ابــــــــن وقــــــــال القنطــــــــرة، وقفــــــــز الــــــــشیخان،

ـــــــــــــــزان ،٥/٣٨١ حبـــــــــــــــان ابـــــــــــــــن ثقـــــــــــــــات ،١٨٤/ ٧ والتعـــــــــــــــدیل الجـــــــــــــــرح: فـــــــــــــــي  می

  ).    ٤٦٥ صـ التقریب ،٩/٦ التهذیب تهذیب ،٣/٤٤٥ االعتدال

ــــى بــــن زیــــد:  هــــو)٣( ــــالرهــــاوى أســــامة، أبــــو الجــــزرى، زیــــد،: واســــمه یــــسة،َنُأ أب ه ابــــن ، وثق

ــــسائي ــــال الن ــــن ســــفیان، وق ــــوب ب ــــو داود، ویعق ــــیس بــــه بــــأس، : معــــین، والعجلــــي، وأب ل

ــــــى، وحكــــــى ــــــه أحمــــــد عــــــن العقیل ــــــه: قــــــال أن ــــــبعض فیهــــــا ٕوان مقــــــارب، حــــــسن حدیث  ل

 یـــــده، فحـــــرك عنـــــه، ســـــألته: المـــــروزى وقـــــال الحـــــدیث حـــــسن ذلـــــك علـــــى وهـــــو النكــــرة،

ـــال ـــیس. صـــالح: وق ـــذلك هـــو ول ـــال الـــذهبيب ـــن حجـــرحـــافظ إمـــام ثقـــة،: ، وق ـــال اب :  وق

، ٢/١٨٢تــــاریخ یحیــــي بــــن معــــین روایــــة الــــدوري : ینظــــر ترجمتــــه فــــي (.ثقــــة لــــه أفــــراد

، ٦/٣١٥، ثقــــــــات ابــــــــن حبــــــــان ٣/٥٥٦، الجــــــــرح والتعــــــــدیل ١/٣٧٦ثقــــــــات العجلــــــــي 

    ). ٣/٣٤٣تهذیب التهذیب 

 ، قال المصرى أمیة أبو األنصارى، اهللا عبد بن یعقوب بن الحارث بن عمرو:  هو)٤(

=  كان: الخطیب بكر أبو وقال، ثقة: والنسائى والعجلى، زرعة، وأبو عین،م بن یحیى



  
 
  

 

 

 

٢٦٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .)٢(، وخالد بن مخلد)١(والحسین بن واقد

 یــروي: بــردة أبــي بــن اهللا عبــد بــن بریــد فــي أحمــد وقــال: "قــال الحــافظ ابــن رجــب

  .مناكیر أحادیث

                                                                                                                                        

 الحفاظ من كان": الثقات "فى حبان ابن وقال ،ثقة وكان مفتینا، فقیها، قارئا،=

 ما: یقول اهللا عبد أبا سمعت: األثرم بكر أبو وقال، الدین فى الورع أهل ومن المتقنین،

 كان وقد أحد، وال الحارث، بن عمرو ال عد،س بن اللیث من أثبت المصریین هؤالء في

: أحمد عن آخر، موضع في وقال .مناكیر أشیاء له رأیت ثم عندي، الحارث بن عمرو

 یضطرب أحادیث قتادة عن یروي: قال ًشدیدا، ًحمال علیه حمل الحارث بن عمرو

خ تاری: ینظر ترجمته في. (أحد األعالم، حجة له غرائب: ، وقال الذهبيویخطئ فیها

، ثقات العجلي ٦/٣٢٠، التاریخ الكبیر ٢/٤٤١یحیي بن معین، روایة الدوري 

   ).٢/٧٤، الكاشف ٢١/٥٧٠، تهذیب الكمال ٧/٢٢٨، ثقات ابن حبان ٢/١٧٢

 زرعة، أبو وقال، ثقة: معین بن یحیىقال  ،اهللا عبد أبو المروزى واقد بن الحسین:  هو)١(

 الحسین في تقول ما: اهللا عبد ألبي قلت: ثرماأل بكر أبو وقال .بأس به لیس: والنسائى

) اهللا عبد أبو (وذكر: المروذى وقال، ًخیرا علیه وأثنى به، بأس ال: فقال واقد؟ بن

 له واقد، بن حسین: اهللا عبد أبو قال: المیموني وقال، بذاك لیس: فقال. واقد بن حسین

تاریخ یحیي بن : فيینظر ترجمته . (صدوق له أوهام: ، وقال ابن حجرمناكیر أشیاء

، ثقات ٣/٦٦، الجرح والتعدیل ٦/٢٦٧، التاریخ الكبیر ٢/١١٩معین، روایة الدوري 

      ).١٦٩، التقریب صـ ٦/٤٩١، تهذیب الكمال ٦/٢٠٩ابن حبان 

 موضع قطوان إلى النسبة هذه والواو والطاء القاف بفتح - انىَوَطَالق مخلد بن خالد:  هو)٢(

یكتب : ال بأس به، وقال أبو حاتم: ، قال ابن معینالبجلى مالهیث أبو ، - بالكوفة

 وقال، یتشیع ولكنه صدوق: فقال عنه داود أبو سئل: اآلجرى عبید أبو وقالحدیثه، 

 ال اهللا شاء إن عندى وهو الكوفة، محدثى فى المكثرین من هو: عدى بن أحمد أبو

 محمد بن صالح وقال دیثالح كثیر وكان تشیع، قلیل فیه ثقة: العجلى  وقال،به بأس

 منكر متشیعا كان: سعد ابن وقال، بالغلو متهما كان أنه إال الحدیث فى ثقة : جزرة

 عن حنبل، بن أحمد بن اهللا عبد قال، للضرورة عنه وكتبوا مفرطا، التشیع فى الحدیث،

، التاریخ الكبیر ٦/٤٠٦طبقات ابن سعد : ینظر ترجمته في. (مناكیر أحادیث له: أبیه

 ).  ٣/١٠١، تهذیب التهذیب ٣/٣٥٤، الجرح والتعدیل ١/٣٣١، ثقات العجلي ٣/١٧٤



  
 
  

 

 

 

٢٦١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 حـدیث بروایـة المنفـرد وهـو التیمـي، الحـارث بن إبراهیم بن محمد في أحمد وقال

  .منكرة: قال أو مناكیر، أحادیث یروي شيء، حدیثه في: بالنیات األعمال

 النكـارة، لـبعض فیهـا وأن مقارب، لحسن حدیثه إن: أنیسة أبي بن زید في وقال 

  .الحدیث حسن ذلك على وهو: قال

: قــال غرائــب، فهــي منــاكیر تكــن لــم أن أحادیــث لــه إن: ألحمــد قلــت: األثــرم قــال

 اســتنكر وقــد الــصحیح، فــي یثهمبحــد االحتجــاج علــى متفــق الثالثــة وهــؤالء نعــم

 وفـي منـاكیر، أحادیـث له: الحارث بن عمرو في قال وكذلك به، تفردوا ما أحمد

 مــا بعــض الــصحیح فــي لهــم خــرج وجماعــة مخلــد، بــن وخالــد واقــد، بــن الحــسین

 مــا ٕوان هــذا، خــالف علــى فیــدل واألكثــرین الــشیخین تــصرف وأمــا، بــه ینفــردون

   .)١("بمنكر فلیس علة له ولیس ،منتهاه إلى الثقة عن الثقة رواه

اإلمــام  أن إثبــات بعــد إال یــصح ال  مــن الحــافظ ابــن رجــباالســتدالل  هــذا:قلــت

 أو ،مخالفــات توجــد وال فقــط، التفــرد لمجــرد إال األحادیــث تلــك یــستنكر لــم أحمــد

  .األحادیث تلك استنكار نظره في أوجبت قرائن

  .ني أن كل أفراده مناكیر ال یع.له مناكیر:  في الراويوقول اإلمام أحمد

ٕ لـم یرویـا مـا تفـرد بـه هـؤالء فـي الغالـب األعـم، وانمـا رویـا البخـاري ومـسلمثم إن 
 لهم ما یشاركهم فیه غیرهم، وأما ما خرجاه لهؤالء من بعض أفرادهم فقلیـل جـدا،

 كمــا مرویــاتهم بكــل یحتجــان وال ،الــرواة أحادیــث ینتقیــان الــصحیح صــاحباثــم إن 

  .ومشتهر معلوم هو

ـــاكیر مـــع كـــذلك ـــاكیر، أو روى من ـــد فـــالن یـــروي المن ـــین قـــول الناق  ال تعـــارض ب

 إذا لــم تكثــر هــذه المنــاكیر فــي حــدیث الــراوي بحیــث یــستحق بهــا التــرك، ،توثیقــه

 لحــسن حدیثــه إن: "ومــن هــذا قــول اإلمــام أحمــد الــسابق فــي زیــد بــن أبــي أنیــسة

ـــك علـــى وهـــو :قـــال النكـــارة، لـــبعض فیهـــا وأن مقـــارب،  قـــال، الحـــدیث حـــسن ذل

: قــــال غرائــــب، فهــــي منـــاكیر تكــــن لــــم أن أحادیــــث لـــه إن: ألحمــــد قلــــت: األثـــرم

  .)٢("نعم

                                                           

       ).٢/٦٥٧( شرح علل الترمذي البن رجب )١(

       ).٢/٦٥٧( شرح علل الترمذي البن رجب )٢(



  
 
  

 

 

 

٢٦٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

األثـــرم یـــدل علـــى أن النكـــارة معنـــى زائـــد علـــى الغربـــة، بـــل هـــي مـــن قـــول وهـــذا ال

صـــریحة علـــى أن اإلمـــام أحمـــد ال یـــرد األفـــراد، إال إذا قـــارن التفـــرد مـــا یقتـــضي 

  .النكارة عنده

إنمــا  (بحــدیث احــتج لمــا  اإلمــام أحمــدعنــد یقبــل ال الثقــة نمــ تفــرد كــل كــان ولــو

 أنــهعلــى  النقــاد اتفــاقو بــه، التیمــي إبــراهیم بــن محمــد تفــرد مــع) النیــاتاألعمــال 

  .التیمي سند إال صحیح إسناد للحدیث لیس

  

 محمـد عن األنصاري، سعید بن یحیى بروایته تفرد الحدیث هذا: "قال ابن رجب

 الخطــاب بــن عمــر عــن اللیثــي، وقــاص أبــي بــن لقمــةع عــن التیمــي، إبــراهیم بــن

 بــن علــي قــال كــذا الطریــق، هــذا غیــر تــصح طریــق لــه ولــیس عنــه، اهللا رضــي

  .)١("ذلك في الحدیث أهل بین خالفا أعلم ال: الخطابي وقال. وغیره المدیني

 لــم الخبــر هــذا أن فــي الحــدیث أهــل بــین خالفــا أعلــم وال: "وقــال اإلمــام الخطــابي

  ".)٢(الخطاب بن عمر روایة من إال  النبي نع مسندا یصح

هــــذا الحــــدیث مــــع تفــــرد محمــــد بــــن إبــــراهیم التیمــــي بــــه احــــتج بــــه اإلمــــام أحمــــد 

  .وصححه

  

 فـــي یعاتبهـــا وهـــو لجاریتـــه قـــال رجـــل :عـــن بـــيأ ســـئل: قـــال عبـــد اهللا بـــن أحمـــد

 ،حـرة نـتأ نمـاإ :فقال لسانه فسبقه ،مملوكة نتأ نماإ :لها یقول نأ رادأف ،خدمته

 سـبقه نمـإاو ،قـط نفـسه فـي ذلـك ضـمرأ وال ،عتقهـا نـوى وال ،العتـق بـذلك یرد ولم

  .؟لسانه فسبقه مملوكة نتأ :لها یقول نأ رادأ ،لسانه

 وســلم علیــه اهللا صــلى النبــي حــدیث :فقــال ذلــك عــن ســئل نــهأ بــيأ عــن خبــرتأ

  ".)٣(نوى ما امرىء لكل نمإاو بالنیات عمالاأل نماإ"

                                                           

  ).٦٠، ١/٥٩( جامع العلوم والحكم البن رجب )١(

  ).١/١١٠( أعالم الحدیث شرح صحیح البخاري لإلمام الخطابي )٢(

 ).٣٩٩صـ ( مسائل اإلمام أحمد بروایة ابنه عبد اهللا )٣(



  
 
  

 

 

 

٢٦٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

َإنمـا «: عمـر حـدیث: أصـول اإلسـالم علـى ثالثـة أحادیـث:  اإلمام أحمدبل قال َّ
ِ 

ُاألعمـال َ ْ ِبالنیـات َ َِّّ ْمــن «: عائـشة وحــدیث »ِ ََأحــدث َ َ ََأمرنـا ِفــي ْ ِ َهــذا ْ َلــیس َمــا َ ْ ِفیــه، َ ِ 

َفهو ُ ٌّرد َ َ
ُالحالل «: بشیر بن النعمان وحدیث »)١( َ ٌبین، َ ُوالحرام َِّ َ َ ٌبین َ َِّ

)٣(»)٢(.(  

 علیـــه قولـــه ذكـــر أنـــه أبیـــه عـــن أحمـــد، بـــن اهللا عبـــد عـــن حـــدثونا: لحـــاكما وقـــال

ُ األعمال«: والسالم الصالة َ ْ ِبالنیات َ َِّّ َخلق َأنَّ «: وقوله »ِ ْ َْأحدكم َ ُ
ِ
ُیجمع َ َ ْ ِبطـن ِفـي ُ ْ َ 

ُِأمه ََأربعین ِّ ِ
َ ًیومـا ْ ْ َ

ْ مـن«: وقولـه »)٤( ََأحـدث َ َ ََأمرنـا ِفـي ْ ِ َلـیس َمـا ْ ْ ِفیـه، َ َفهـو ِ ُ ٌّرد َ َ « 

   األحادیث أصول فإنها تصنیف، كل في األحادیث بهذه یبدأ أن ینبغي: فقال

فهذا الحـدیث الغریـب یحـتج بـه اإلمـام أحمـد، بـل هـو عنـده مـن أصـول الحـدیث، 

وأصول اإلسالم، مع أنه من روایة محمد بـن إبـراهیم التیمـي، وقـد قـال عنـه كمـا 

  .)٥(رةفي حدیثه شيء، یروي أحادیث مناكیر، أو منك: سبق

                                                           

 صلح على اصطلحوا إذا(، باب )الصلح( أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب )١(

، واإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٢٥٥٠ ح٢/٩٥٩(، )مردود فالصلح جور

 ).١٧١٨ ح٣/١٣٤٣(، )األمور محدثات ورد الباطلة األحكام نقض(، باب )األقضیة(

، )فضل من استبرأ لدینه(، باب )اإلیمان( أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب )٢(

أخذ الحالل وترك (، باب )المساقاة(، واإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٥٢ ح١/٢٨(

 ).١٥٩٩ ح٣/١٢١٩(، )الشبهات

 الروایة أصحاب لمعرفة األمجد األریب هدایة، و)١/٦١( جامع العلوم والحكم البن رجب )٣(

 ).٢٨صـ (حمدان بن الرحمن عبد بن سلیمان، لأحمد عن

ْولقد(، باب )التوحید( أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه، كتاب )٤( ََ ْسبقت َ َ َ َُكلمتنا َ َ
َلعبادنا َِ ِ ِ ِ

َ 

َالمرسلین
ِ
َ ْ ، باب )القدر(، واإلمام مسلم في صحیحه، كتاب )٧٠١٦ ح٦/٢٧١٣(، )ُ

 ).٢٦٤٣ ح٤/٢٠٣٦(، )أمه بطن في اآلدمي الخلق كیفیة(

 ).١/٦١( جامع العلوم والحكم البن رجب )٥(



  
 
  

 

 

 

٢٦٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  مناقشة احلافظ  ابن حجر: املطلب الثاين
 فیمــا  - الــسابق فــي المبحــث األول–حجــر مــن خــالل تأمــل كــالم الحــافظ ابــن 

 نجــد أنــه اعتمــد ،ذهــب إلیــه مــن تفــسیر المنكــر عنــد اإلمــام أحمــد بمطلــق التفــرد

  .على أقواله في بعض الرواة الثقات

  : وهاك بیان ذلك بالتفصیل

: افظ ابــن حجــر قــول اإلمــام أحمــد فــي محمــد بــن إبــراهیمذكــر الحــ: الــنص األول

 وجماعـة حنبـل بـن أحمـد أطلقـه المنكر:  الحافظ، ثم قال)یروي أحادیث مناكیر(

 بـــه احـــتج وقـــد ذلـــك علـــى هـــذا فیحمـــل ،لـــه متـــابع ال الـــذي الفـــرد الحـــدیث علـــى

  .)١(الجماعة

 بـن عبـد ذكر الحافظ ابن حجر قول اإلمام أحمـد فـي ترجمـة بریـد: النص الثاني

  .روي مناكیر: اهللا

  .)٢(المطلقة األفراد على المناكیر یطلقون وغیره وأحمد: ثم قال ابن حجر

ــــث ــــنص الثال یزیــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن (قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر فــــي ترجمــــة : ال

 أحمـد یطلقها اللفظة هذه): منكر الحدیث( اإلمام أحمد فیه عند قول) )٣(یفةَصُخ

)٤(حدیثبال أقرانه على یغرب من على
  .)٥(حاله من باالستقراء ذلك عرف ،

 أن "مقدمــة الفــتح"مــن  المواضــع هــذه فــيابــن حجــر  الحــافظ أطلــق هكــذا :قلــت

  .المطلق الفرد الحدیث على" المنكر "یطلق أحمد اإلمام

                                                           

    ).٤٣٧صـ ( هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر )١(

    ).٣٩٢صـ ( هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر )٢(

 ناب قال ،جده إلى ینسب وقد يِدْنِالك - بضم الخاء- یفةَصُخ بن اهللا عبد بن یزید:  هو)٣(

، سعد وابن ،والنسائي ،حاتم أبو وكذا ،األثرم روایة في أحمد ووثقه ،حجة ثقة :معین

 :قال أنه أحمد عن داود أبي عن اآلجري أبوعبید وروى وذكره ابن حبان في الثقات،

، الثقات البن حبان ٩/٢٧٤الجرح والتعدیل : ینظر ترجمته في. (الحدیث منكر

  ).  ٣٢/١٧٢، تهذیب الكمال ٧/٦١٦

 ٕوان یتفرد، أي ):٢٠٢ صـوالتكمیل الرفع (على تعلیقه في غدة أبو الفتاح عبدالشیخ  قال )٤(

  .یخالف لم

   ).٤٥٣صـ ( هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر )٥(



  
 
  

 

 

 

٢٦٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 كتـاب مقدمـة ابـن الـصالح علـى نكتـة، وذلـك فـي آخر موضع في ذلك قیدبینما 

 أو ،بـالرد التفـرد علـى الحكـم ٕواطـالق : "قولـه فـي علـى ابـن الـصالح عقـبحیث 

  ."الحدیث أهل من كثیر كالم في موجود ،أوالشذوذ ،النكارة

 أحمـــد اإلمـــام أطلـــق فقـــد لـــه، التـــیقظ ینبغـــي مـــام وهـــذا: " ابـــن حجـــرالحـــافظ قـــال

 ال حیــث لكــن ،التفــرد مجــرد علــى المنكــر لفــظ النقــاد مــن واحــد وغیــر والنــسائي

  .)١(یعضده عاضد بغیر بالصحة ثهلحدی یحكم من وزن في المتفرد یكون

ففي هذا الموضع بین الحافظ ابن حجر أن اإلمام أحمد إنما یطلق المنكر علـى 

لیــه  مــع مــا ذهــب إتفــرد مــن ال یــصحح حدیثــه بمفــرده، وال شــك أن هــذا یتعــارض

 النكارة الواقعة في كالم اإلمام من تفسیر "مقدمة الفتح"في المواضع السابقة من 

  ."التفرد المطلق"، بأنه أراد بها لرواة على بعض اأحمد

  . نظرالقولین من الحافظ ابن حجروفي كال 

 مـن كـالم اإلمــام وهـو مـا ذكـره مـن النـصوص فـي مقدمـة فـتح البـاري: أمـا األول

یمي، وبرید بن عبد اهللا، ویزید بن عبد اهللا محمد بن إبراهیم الت:  فيأحمد وتعقبه

 ابـن حجـر ذكـر مـا ذكـر، فـي معــرض ، فممـا ال شـك فیـه أن الحـافظبـن خـصیفة

  .الدفاع عن صدق ووثاقة هؤالء الرواة

یــروي أحادیــث منــاكیر، : فهــو یقــصد أن قــول اإلمــام أحمــد فــي محمــد بــن إبــراهیم

منكــر : یزیــد بــن عبــد اهللافــي روى منــاكیر، وقولــه : وقولــه فــي بریــد بــن عبــد اهللا

 یطلــق النكــارة علــى ؛ ألن اإلمــام أحمــد ال یقــدح فــي عــدالتهم، وتــوثیقهم،الحــدیث

، وهذا ما عرفه الحـافظ ابـن حجـر مـن خـالل اسـتقراء حالـه كمـا مجرد التفرد فقط

  .ذكر

 قـدو  الحـافظ ابـن حجـر یـرده صـنیع اإلمـام أحمـد نفـسه؛وال شك أن ما ذهب إلیه

  .  ذلكیخالف ما أحمد اإلمام عن تقدم

                                                           

 ).٢/٢٧٤( النكت على كتاب ابن الصالح،  للحافظ ابن حجر )١(



  
 
  

 

 

 

٢٦٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 مــن كــان  رواهــا بعــض الــضعفاء، أو النكــارة علــى أحادیــث رحمــه اهللافقــد أطلــق

 عاصـم عـن ،إسـحاق أبـي عـن ،سـالم بـن محمـد  حـدیثحاله دون ذلـك، كمـا فـي

ٍّعلـــي َعـــن ،ضـــمرة بـــن ِ
ُ رضـــي اهللا عنـــهَ َْ ُ َ

ِ
ِعـــن ،َ ِّالنبـــي َ َِّ  :ِســـقت ِفیمـــا َ ِالـــسماء َ َّ 

ُالعشر، ِسقي وما ُ ِبالغرب ُ َ ِوالدالیة ِ ِ
َ ُفنصف ، ّ ِالعشر َِ ُ.  

 حـــدیث مـــن أنكـــره ،موضـــوعا أراه حـــدیث هـــذا أبـــي قـــال :قـــال عبـــد اهللا بـــن أحمـــد

  .)١(سالم بن محمد

ٕ وانكــــاره عنـــده لـــضعفة ســـالم بـــن محمـــد عــــن یحـــدثنا ال أبـــى كـــان: وقـــال أیـــضا
  .)٢(لحدیثه

هـو :  عـن محمـد بـن سـالم أبـي سـهل فقـال- أي أبـاه اإلمـام أحمـد–سألته : قالو

  .)٣(شبه المتروك

كــره اإلمــام أحمــد ووصــفه بالوضــع، مــن أجــل ضــعف محمــد بــن فهــذا الحــدیث أن

  .سالم

یطلــق مثـــل هـــذه العبــارت علـــى مــن ال یجیـــز الروایـــة  كــذلك وجـــدنا اإلمــام أحمـــد

  :عنهم

 عمــارة، بــن الحــسن: یقــول حنبــل ابــن ســمعت: حمیــد بــن أحمــد طالــب أبــو قــال

 الحــــدیث، منكــــر كــــان ولكــــن ،ال: قــــال هــــوى؟ لــــه كــــان: قلــــت. الحــــدیث متــــروك

  .)٤(حدیثه یكتب وال موضوعة، دیثهأحا

 مــا المكــي، مــسلم بــن إســماعیل): أبــاه یعنــي (یقــول ســمعته: أحمــد اهللا عبــد قــالو

 حـــدیث مثـــل التـــي المـــسندة إلـــى جـــاء إذا فأمـــا القـــراءات، فـــي الحـــسن عـــن روى

 ضــعفه، ناوكــ بــشيء، ُأراه لــیس منــاكیر، أحادیــث عنــه یــسند دینــار، بــن عمــرو

  .)٥(مناكیر أحادیث سمرة عن الحسن، عن ویسند

                                                           

  ). ١/٥٥٨( العلل ومعرفة الرجال )١(

  ). ١٢٣٩ ح١/١٤٥(مد  مسند اإلمام أح)٢(

  ). ١/٤١٤( العلل ومعرفة الرجال )٣(

  ).٢٨٦، ٢/٢٨٥( الكامل في الضعفاء البن عدي )٤(

  ). ٢/٣٥٢( العلل ومعرفة الرجال )٥(



  
 
  

 

 

 

٢٦٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 منكـر كـان: فقـال جمـاز؟ بن الهیثم عن حنبل، بن أحمد سألت: طالب أبو قالو

  .)١(حدیثه ترك الحدیث،

ــــان  ــــق علــــیهم اإلمــــام أحمــــد لفــــظ النكــــارة لبی ــــرواة، وغیــــرهم كثیــــر، أطل فهــــؤالء ال

ضعفهم، وكثرة غلطهم، فكیف یستقیم ما قاله الحافظ ابن حجر، وكیف یـسلم لـه 

  !.ستقراء الذي ذكره؟في هذا اال

أن اإلمــام أحمــد إنمــا یطلــق المنكــر : الحــافظ ابــن حجــر وهــو قــول :أمــا الثــانيو

 اإلمـام عـن  أیضاتقدم قد ف،یعضده عاضد بغیرعلى تفرد من ال یصحح حدیثه 

  .  ذلكیخالف ما أحمد

َمتــى«:  حــدیث اإلمــام األوزاعــيفقــد أطلــق رحمــه اهللا النكــارة علــى َكتبــت َ ْ ِ �نبیــا ُ ِ َ«. 

 كـان الزاهـد الفقیـه الحـافظ اإلسـالم شـیخ: عنـه الـذهبيواإلمام األوزاعي كما قـال 

  .)٢(والعبادة العلم في رأسا

  

                                                           

  ). ٩/٨١( الجرح والتعدیل )١(

  ). ١/٦٣٨ (الكاشف للذهبي )٢(



  
 
  

 

 

 

٢٦٨

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  اخلـــاتـــمـــة

، ً وباطنـــاً، وظـــاهراًآخـــرا ،ًالحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات، الحمـــد هللا أوال

لــى آلــه الطــاهرین، مین، وعل ســیدنا محمــد رحمــة اهللا للعــاىوالــصالة والــسالم علــ

  .وأصحابه أجمعین، ومن تبع هداه إلى یوم الدین

  :وبعــد

فقــد وفقنــي اهللا تعــالى إلتمــام هــذا البحــث، وهــداني إلــى نتــائج وتوصــیات أســوقها 

  :فیما یلي

أو  مأا  

 والنظـــر فـــي ذلـــك یبـــین المكانـــة الرفیعـــة ألئمـــة ، البحـــث فـــي علـــل الحـــدیث-١

 أبــرز مــا یمیــزهم عمــن ســواهم ممــن یكتفــي بــالحكم الحــدیث ونقــاده، وهــذا مــن

  .على ظواهر األسانید

 الـــدین إضـــافة لمـــا اشـــتهر عنـــه مـــن اإلمامـــة فـــي - اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل -٢

؛ یعـد مـن أبـرز األئمـة فـي علـم الحـدیث وعللـه -ونشر لواء الـسنة، ونـصرتها

ه دراســة األحادیــث التــي أعلهــا، وأحكامــخــالل  مــن  جلیــاونقــده، یظهــر ذلــك

  .بالعلل التي أطلقها

 تمیــز كــالم اإلمــام أحمــد فــي الــرواة جرحــا وتعــدیال بالدقــة العلمیــة، واألمانــة -٢

  .التامة، والخبرة الواسعة بالرواة ومرویاتهم، والعدل واإلنصاف

 قد یعل اإلمام أحمد الحدیث بالنكـارة، ونحـو ذلـك، وال یقـصد بـذلك إال وجهـا -٣

    . أو المتنفي الحدیث، إما من حیث اإلسناد

 ، لـه رسـوخ قـدم فـي علـم إنكار الحدیث ال یسوغ وال یقبـل إال مـن إمـام مطلـع-٤

  . كاإلمام أحمدالجرح والتعدیلو العلل

 یـشمل - بحـسب مـا یـدل علیـه صـنیعه - الحدیث المنكر عنـد اإلمـام أحمـد -٥

ـــم الحـــدیث الفـــرد  الـــذي ال یحتمـــل التفـــرد مـــن راویـــه، ســـواء خـــالف غیـــره أو ل

ویـشمل كـذلك الحــدیث الـذي دلـت القرینـة علــى أن راویـه أخطـأ فیــه، یخـالف، 



  
 
  

 

 

 

٢٦٩

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

، وكل ذلك قد یكون في اإلسناد أو في المـتن أو فیهمـا  حافظااولو كان إمام

    . معا

مت  أوا  

 العنایــــة بأحكــــام األئمــــة المتقــــدمین علــــى األحادیــــث كاإلمــــام أحمــــد وغیــــره، -١

ا، وضـم بعـضها إلـى بعـضن وتخریجهـا وجمعها من مظانهـا التـي تفرقـت فیهـ

ٕالتخــــریج الــــصحیح عنــــد االخــــتالف؛ ألنهــــم اختــــصوا بمعرفــــة العلــــل وادراك 

  . النكارة

 العنایــة بجمــع أقــوال النقــاد مــن األئمــة المتقــدمین ممــا تنــاثر فــي بطــون كتــب -٢

ٕالعلــل، والرجــال، وعلــوم الحــدیث مــن قواعــد حدیثیــة، واشــارات دقیقــة؛ لتكــون 

ُّ علـــى ترســـم خطـــى األئمـــة فـــي نقـــدهم، وفهـــم ب هـــذا العلـــمعونـــا كبیـــرا لطـــال

  .كالمهم، وتحلیل كتبهم

 االســتمرار فــي مثــل هــذه الدراســات التــى تعنــى بجهــود األئمــة النقــاد لتحلیــل -٣

–كتبهم، والتعرف على منـاهجهم، أوجمـع أقـوالهم وآرائهـم فـي علـوم الحـدیث 

 العمیـق الـذي یتـوخى مـن خـالل االسـتقراء الـشامل، والتحلیـل-نظریا وتطبیقیـا

التــدقیق فــي البحــث ویبتعــد عــن العمومیــة والــسطحیة، وال شــك أن لمثــل هــذه 

    .البحوث والدراسات أهمیة بالغة في التعامل الصحیح مع السنة نقدا وفقها

، ال مــن  علیــه االنطــالق فــي الحكــم علــى الحــدیث مــن أحكــام األئمــة النقــاد-٤

وذ یتطرقان إلى األسانید ذن العلة والشظاهر اإلسناد، أو مجموع األسانید؛ أل

  .التي ظاهرها الصحة

  

  



  
 
  

 

 

 

٢٧٠

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

 ـرس املراجع واملصادرفه

 الریاض، الطبعة –دار الرایة : آلحاد والمثاني، البن أبي عاصم، طبعةا -١

  .باسم فیصل أحمد الجوابرة. د: م، المحقق ١٩٩١ -ه١٤١١األولى، 

، )الریاض(دار المیمان : بعةاختصار علوم الحدیث، للحافظ ابن كثیر، ط -٢

 - هـ١٤٣٤: (ماهر یاسین الفحل، الطبعة األولى/ الدكتور: تحقیق

  ).م٢٠١٣

  .عالم الكتب: اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة، البن مفلح، طبعة -٣

اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث ألبي یعلى الخلیلي، طبعة مكتبة  -٤

محمد سعید / یق دكتور، تحق}ه١٤٠٩{، الطبعة األولى }الریاض{الرشد

  .عمر

محمد . د: أعالم الحدیث شرح صحیح البخاري لإلمام الخطابي، المحقق -٥

مركز (جامعة أم القرى : بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الناشر

 - هـ ١٤٠٩األولى، : ، الطبعة)ٕالبحوث العلمیة واحیاء التراث اإلسالمي

  . م١٩٨٨

ّ عبید القاسم بن سالياألموال، ألب -٦ .  بیروت-. دار الفكر: م، طبعةُ

  .خلیل محمد هراس: المحقق

،  البن المبرد الحنبلي،بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم -٧

الدكتورة روحیة :  لبنان، تحقیق وتعلیق–دار الكتب العلمیة، بیروت : طبعة

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣األولى، : عبد الرحمن السویفي، الطبعة

مجمع اللغة : أبي المیمون بن راشد طبعة: زرعة الدمشقي، روایةتاریخ أبي  -٨

  .شكر اهللا نعمة اهللا القوجاني:  دمشق، دراسة وتحقیق–العربیة 

،  حلب -مكتبة دار التراث ، دار الوعي : التاریخ الصغیر للبخاري، طبعة -٩

  .١٩٧٧ – ١٣٩٧محمود إبراهیم زاید، الطبعة األولى ، : القاهرة، تحقیق 

  .}بیروت{خ بغداد للخطیب البغدادي، طبعة دار الكتب العلمیةتاری -١٠

 بیروت، –عالم الكتب : ، لإلمام أبي القاسم الجرجاني، طبعةتاریخ جرجان -١١

  . محمد عبد المعید خان. د: م، تحقیق ١٩٨١ – ه١٤٠١الطبعة الثالثة ، 

تاریخ یحیى بن معین بروایة أبي العباس الدوري، طبعة مركز البحث  -١٢

سنة النشر (، الطبعة األولى )مكة المكرمة(ٕي واحیاء التراث اإلسالمي العلم

  .أحمد محمد نور سیف/ ، تحقیق دكتور)م١٩٧٩=هـ١٣٩٩

 - دار المأمون للتراث : تاریخ یحیي بن معین بروایة عثمان الدارمي، طبعة -١٣



  
 
  

 

 

 

٢٧١

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .أحمد محمد نور سیف/ دكتور: ه، تحقیق ١٤٠٠دمشق ، 

أسعد :  صیدا، تحقیق–المكتبة العصریة : تفسیر ابن أبى حاتم، طبعة -١٤

  .محمد الطیب

، الطبعة األولى }سوریا{تقریب التهذیب البن حجر، طبعة دار الرشید  -١٥

  .محمد عوامة: ، تحقیق}ه١٤٠٦{

، الطبعة األولى }بیروت{تهذیب التهذیب البن حجر، طبعة دار الفكر -١٦

  .}م١٩٨٤=ه١٤٠٤{

، }بیروت{عة مؤسسة الرسالة تهذیب الكمال في أسماء الرجال للمزي، طب -١٧

  .بشار عواد معروف/ د: ، تحقیق)م١٩٨٠=ه ١٤٠٠(الطبعة األولى، 

تهذیب اللغة لإلمام أبي منصور محمد بن أحمد األزهري، طبعة دار إحیاء  -١٨

محمد : ، تحقیق}م٢٠٠١{، الطبعة األولى عام}بیروت{التراث العربي

  .عوض مرعب

، }ه١٣٩٥{، الطبعة األولى }یروتب{الثقات البن حبان، طبعة دار الفكر -١٩

  .السید شرف الدین أحمد: تحقیق

الجامع الصحیح المسند المختصر من أمور النبي وسننه وأیامه لإلمام  -٢٠

، الطبعة الثالثة )بیروت(البخاري، طبعة دار ابن كثیر الیمامة 

  .مصطفي دیب البغا: تحقیق)م١٩٨٧=ه١٤٠٧(

 إبراهیم - شعیب األرناؤوط :جامع العلوم والحكم البن رجب، المحقق -٢١

 -هـ ١٤٢٢السابعة، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : باجس، الناشر

  .م٢٠٠١

، }بیروت{الجرح والتعدیل البن أبي حاتم، طبعة دار إحیاء التراث العربي -٢٢

  .}ه١٣٧١{الطبعة األولى 

حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ألبي نعیم األصبهاني، طبعة دار الكتاب  -٢٣

  .}ه١٤٠٥{، الطبعة الرابعة }بیروت{لعربي ا

المطبعة السلفیة ومكتبتها، : الخراج، ألبي زكریاء یحیى بن آدم، طبعة -٢٤

  ).ه١٣٨٤(الثانیة، : الطبعة

: ، تحقیق )بیروت(دار الكتب العلمیة : الدعاء، لإلمام الطبراني، طبعة -٢٥

  ).ه١٤١٣(مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األولى ، 

الشیخ : إلمام اللكنوي، تحقیقكمیل في الجرح والتعدیل، لالرفع والت -٢٦

  .، الطبعة السابعة)القاهرة(الفتاح أبو غدة، طبعة، دار السالم عبد



  
 
  

 

 

 

٢٧٢

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

:  بیروت، المحقق–المكتب اإلسالمي : السنة البن أبي عاصم، طبعة -٢٧

  ).ه١٤٠٠(األولى، : محمد ناصر الدین األلباني، الطبعة

  .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق)بیروت(كر سنن ابن ماجة، طبعة دار الف -٢٨

، ١٩٦٦ – ١٣٨٦ بیروت ، -دار المعرفة : سنن اإلمام الدارقطني، طبعة -٢٩

  السید عبد اهللا هاشم یماني المدني: تحقیق 

أحمد : تحقیق) بیروت(سنن الترمذي، طبعة دار إحیاء التراث العربي  -٣٠

  .محمد شاكر، وآخرین

، الطبعة )بیروت(، طبعة دار الكتب العلمیة السنن الكبرى لإلمام النسائي -٣١

عبد الغفار سلیمان البندارى، وسید /، تحقیق دكتور)ه١٤١١(األولى 

  .كسروي حسن

، الطبعة )مكة المكرمة(السنن الكبرى للبیهقي، طبعة مكتبة دار الباز  -٣٢

  .محمد عبد القادر عطا: ، تحقیق)ه١٤١٤(األولى 

انيء األثرم أبا عبد اهللا أحمد بن سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن ه -٣٣

عامر : ، المحقق )بیروت(دار البشائر اإلسالمیة : محمد بن حنبل، طبعة

  األولى: حسن صبري، الطبعة 

  .م٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥ -٣٤

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعدیلهم، مكتبة  -٣٥

مد منصور، سنة النشر زیاد مح. ، تحقیق د)المدینة المنورة(العلوم والحكم 

  ). ه١٤١٤(

، الطبعة }بیروت{سیر أعالم النبالء للذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة  -٣٦

  .شعیب األرنؤوط، بشار عواد، وآخرین: ، بتحقیق}ه١٤١٣{التاسعة 

 – الزرقاء -مكتبة المنار : شرح علل الترمذي، البن رجب الحنبلي، طبعة -٣٧

األولى، : م سعید، الطبعةالدكتور همام عبد الرحی: األردن، المحقق

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 بیروت، الطبعة –شعب اإلیمان لإلمام البیهقي، طبعة دار الكتب العلمیة  -٣٨

  ).ه١٤١٠(األولى 

، )بیروت(الصحاح في اللغة للجوهري، طبعة دار العلم للمالیین -٣٩

  .أحمد عبد الغفور عطا: ، بتحقیق)ه١٤٠٧(الطبعة الرابعة

، الطبعة الثانیة }بیروت{ؤسسة الرسالة صحیح ابن حبان، طبعة م -٤٠

  .شعیب األرنؤوط: ، تحقیق}م١٩٩٣=ه١٤١٤{



  
 
  

 

 

 

٢٧٣

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

محمد : ، تحقیق)بیروت(صحیح مسلم، طبعة دار إحیاء التراث العربي  -٤١

 بیروت، الطبعة األولى ، –دار الكتاب العربي : فؤاد عبد الباقي، طبعة

  .ه١٣٩٦

 ١٤١٨( الطبعة الثانیة ،)بیروت(ضعفاء العقیلي، طبعة دار الكتب العلمیة  -٤٢

  .الدكتور عبد المعطى أمین قلعجي: ، تحقیق)م١٩٩٨ -ه 

، الطبعة األولى }حلب{الضعفاء والمتروكین للنسائي، طبعة دار الوعي  -٤٣

  .محمود إبراهیم زاید: ، تحقیق}١٣٦٩{

العلل الواردة في األحادیث النبویة لإلمام الدارقطني، طبعة در طیبة  -٤٤

محفوظ / دكتور: ، تحقیق)م١٩٨٥=هـ ١٤٠٥(ألولى ، الطبعة ا)الریاض(

  .الرحمن زین اهللا

) ه١٤٢٧(العلل البن أبي حاتم، طبعة مؤسسة الجریسي، الطبعة األولى  -٤٥

) سعد بن عبد اهللا الحمید(ٕفریق من الباحثین، واشراف الشیخین : بتحقیق

  ).خالد بن عبد الرحمن الجریسي(و

ل روایة المروذي وغیره، الدارس العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنب -٤٦

 ).م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨:( األولى: بومباي ، الهند، الطبعة : السلفیة، طبعة

 الریاض، –مكتبة المعارف : وصي اهللا بن محمد عباس، وطبعة: المحقق 

  .صبحي البدري السامرائي: المحقق ،)ه١٤٠٩(األولى، : الطبعة

المكتب : ابنه عبد اهللا، طبعة، لإلمام أحمد بروایة العلل ومعرفة الرجال -٤٧

وصي اهللا بن محمد : الریاض، تحقیق،  بیروت-دار الخاني ، اإلسالمي

  ).١٩٨٨ – ١٤٠٨(عباس، الطبعة األولى، 

محمد . د: غریب الحدیث، ألبي عبید القاسم بن سالم الهروي، تحقیق  -٤٨

  عبد المعید خان

ن موسى الغنیة لطالبي طریق الحق عز وجل، لإلمام عبد القادر ب -٤٩

:  لبنان، المحقق– بیروت دار الكتب العلمیة،: الجیالني، طبعة

 - هـ ١٤١٧األولى، : الرحمن صالح بن محمد بن عویضة، الطبعةعبدأبو

  .   م١٩٩٧

فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر، طبعة دار المعرفة  -٥٠

  ).١٣٧٩(، الطبعة األولى)بیروت(

دار ابن : ، دار النشرخاري البن رجب الحنبليفتح الباري شرح صحیح الب -٥١

أبو معاذ طارق : الثانیة، تحقیق: هـ، الطبعة١٤٢٢ - السعودیة، –الجوزي 



  
 
  

 

 

 

٢٧٤

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

  .بن عوض اهللا بن محمد

: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، للعالمة عبد الرؤف المناوي، طبعة -٥٢

  . م١٩٩٤ - ه ١٤١٥ لبنان الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة بیروت 

، }جدة{مؤسسة علو ، الكاشف للذهبي، طبعة دار القبلة للثقافة اإلسالمیة  -٥٣

  .محمد عوامة: ، تحقیق}م١٩٩٢=ه ١٤١٣{الطبعة األولى 

، الطبعة )بیروت(الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي، طبعة دار الفكر -٥٤

  .یحیي مختار عزازي: ، تحقیق)م١٩٨٨=ه١٤٠٩(الثالثة

عما اشتهر من األحادیث على ألسنة الناس، كشف الخفاء ومزیل اإللباس  -٥٥

دار إحیاء التراث : لإلمام العجلوني، إسماعیل بن محمد الجراحي، طبعة

  .العربي

المدینة (الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي، طبعة المكتبة العلمیة  -٥٦

  .ٕوابراهیم حمدي المدني، أبو عبداهللا السورقي: ، تحقیق)المنورة

دار : وعة في األحادیث الموضوعة، لإلمام السیوطي، طبعةالآللي المصن -٥٧

  . الكتب العلمیة

  .}بیروت{لسان العرب البن منظور، طبعة دار صادر -٥٨

 –مؤسسة األعلمي للمطبوعات : لسان المیزان، للحافظ ابن حجر، طبعة -٥٩

  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الطبعة الثالثة ، بیروت، 

:  عبدالفتاح أبو غدة، طبعة:المجتبى من السنن لإلمام النسائي، تحقیق -٦٠

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ حلب، الطبعة الثاني، –مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

محمود إبراهیم : ، تحقیق}حلب{المجروحین البن حبان، طبعة دار الوعي  -٦١

  .زاید

، }بیروت{مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمي، طبعة دار الفكر  -٦٢

  .}ه١٤١٢{عام

 –بیروت ( ن سیده، طبعة دار الكتب العلمیة المحكم والمحیط األعظم الب -٦٣

عبد الحمید : تحقیق الدكتور) م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(الطبعة األولى ) لبنان 

  .هنداوي

دار الخلفاء للكتاب : المدخل إلى السنن الكبرى، لإلمام البیهقي، طبعة -٦٤

  .محمد ضیاء الرحمن األعظمي. د:  الكویت، المحقق–اإلسالمي 

، الطبعة األولى )بیروت( حاتم، طبعة مؤسسة الرسالة المراسیل البن أبي -٦٥

  .، تحقیق شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني)ه١٣٩٧(



  
 
  

 

 

 

٢٧٥

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

: ، تحقیق)بیروت(المكتب اإلسالمي :مسائل أحمد بروایة ابن هانئ، طبعة -٦٦

 القاهرة، –دار الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر : زهیر الشاویش، طبعة

ُأبو عمر محمد بن: المحقق ْ ُ َّ َ ُُ ِّ علي األزهري، الطبعةََ ِ َ َْ ٍّ ِ
 -  هـ ١٤٣٤األولى، : َ

  . م٢٠١٣

، الطبعة األولى }بیروت{المستدرك للحاكم، طبعة دار الكتب العلمیة  -٦٧

  .مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقیق}م١٩٩= ١٤١١{

، الطبعة األولى }القاهرة {ط دار هجر(مسند أبي داود الطیالسي،  -٦٨

ور محمد بن عبد المحسن التركي الدكت: تحقیق} م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩{

  .بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار هجر

، الطبعة األولى }دمشق{مسند أبي یعلي، طبعة دار المأمون للتراث  -٦٩

  .حسین سلیم أسد: ، تحقیق}١٩٨٤ = ١٤٠٤{

: حقیق، ت)المدینة المنورة(مكتبة اإلیمان : : مسند إسحاق بن راهویه، طبعة -٧٠

 –ه ١٤١٢(عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، الطبعة األولى، . د

  ).م١٩٩١

، الطبعة )بیروت(مؤسسة الرسالة : مسند اإلمام أحمد، طبعة -٧١

  .شعیب األرنؤوط: تحقیق) م١٩٩٩=ه١٤١٩(األولى

البحر الزخار، لإلمام أبو بكر أحمد بن عمرو : مسند البزار المطبوع باسم -٧٢

محفوظ الرحمن زین اهللا، وعادل : معروف بالبزار، تحقیقبن عبد الخالق ال

 -مكتبة العلوم والحكم : بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، طبعة

  .المدینة المنورة

،  بیروت -مكتبة المتنبي ، دار الكتب العلمیة : مسند الحمیدي، طبعة -٧٣

  .حبیب الرحمن األعظمي: القاهرة، تحقیق

، الطبعة )بیروت(طبراني، طبعة مؤسسة الرسالة مسند الشامیین لإلمام ال -٧٤

  .حمدي بن عبد المجید السلفي: ، تحقیق)م١٩٨٤= ه١٤٠٥(األولى 

مسند الشهاب، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن سالمة القضاعي، طبعةك  -٧٥

حمدي عبد المجید السلفي، الطبعة الثانیة : بیروت، تحقیق-مؤسسة الرسالة

  ).م١٩٨٦ –ه ١٤٠٧(

، الطبعة األولى }القاهرة{ بن حمید، طبعة مكتبة السنة مسند عبد -٧٦

ومحمود محمد ، صبحي البدري السامرائي: ، تحقیق}م١٩٨٨= ه١٤٠٨{

  .خلیل الصعیدي



  
 
  

 

 

 

٢٧٦

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

شعیب : مؤسسة الرسالة تحقیق: مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي، طبعة -٧٧

  . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥األولى  : األرنؤوط، الطبعة

: ماجه، لإلمام أبي بكر البوصیري، طبعةمصباح الزجاجة في زوائد ابن  -٧٨

  ).ه١٤٠٣(بیروت، –دار العربیة 

المصباح المنیر ألحمد بن محمد بن علي المقري، طبعة دار الكتب  -٧٩

  .}بیروت{العلمیة 

، الطبعة الثانیة )بیروت(مصنف عبد الرزاق، طبعة المكتب اإلسالمي  -٨٠

  .حبیب الرحمن األعظمي: ، تحقیق)ه١٤٠٣(

، الطبعة األولى )الریاض(أبي شیبة، طبعة مكتبة الرشد المصنف البن  -٨١

  .كمال یوسف الحوت: تحقیق) ه١٤٠٩(

، الطبعة األولى }القاهرة{المعجم األوسط للطبراني، طبعة دار الحرمین  -٨٢

عبد المحسن بن  و، طارق بن عوض اهللا بن محمد: ، تحقیق}هـ١٤١٥{

  .إبراهیم الحسیني

، الطبعة }الموصل{مكتبة العلوم والحكم المعجم الكبیر للطبراني، طبعة  -٨٣

  .حمدي بن عبد المجید السلفي: ، تحقیق}١٩٨٣ =١٤٠٤{الثانیة 

، طبعة )ه٣٩٥(معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس المتوفى -٨٤

: ، تحقیق)م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩(لى ، الطبعة األو)بیروت(دار الفكر 

  .السالم محمد هارونعبد

، الطبعة األولى }المدینة المنورة{لي، طبعة مكتبة الدارمعرفة الثقات للعج -٨٥

  .عبد العلیم عبد العظیم البستوي: ، تحقیق}هـ١٤٠٥{

معرفة الرجال عن یحیى بن معین، روایة أحمد بن محمد بن القاسم بن  -٨٦

هـ، ١٤٠٥األولى، :  دمشق، الطبعة–مجمع اللغة العربیة : طبعة محرز،

  .  م١٩٨٥

 – سوریا، دار الفكر المعاصر -بعة دار الفكر، طمقدمة ابن الصالح -٨٧

  .  نور الدین عتر: بیروت، تحقیق

دار الرایة : المنتخب من علل الخالل، لإلمام  ابن قدامة المقدسي، طبعة -٨٨

  .أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد: للنشر والتوزیع، تحقیق

 المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المعروف بشرح النووي على -٨٩

، الطبعة )بیروت(صحیح مسلم، طبعة دار إحیاء التراث العربي

  ).هـ١٣٩٢(الثانیة



  
 
  

 

 

 

٢٧٧

  ت اراا   ولد ااان  
 ل ااأ ا  ن ا  دَ 

المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث لبدر الدین أبى عبد اهللا محمد بن  -٩٠

هـ، ١٤٠٦، الطبعة الثانیة )دمشق(إبراهیم بن جماعة، طبعة دار الفكر 

  .محیى الدین عبدالرحمن/ د: تحقیق

، الطبعة )المدینة المنورة(زي طبعة المكتبة السلفیة الموضوعات البن الجو -٩١

  .عبد الرحمن محمد عثمان: ، تحقیق)هـ١٣٨٦(األولى 

الموطأ لإلمام مالك روایة یحیي اللیثي، طبعة دار إحیاء التراث العربي  -٩٢

  .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق)مصر(

: الناشر شمس الدین الذهبي،الموقظة في علم مصطلح الحدیث، للحافظ  -٩٣

ّغدة، الطبعةعبد الفتاح أبو: میة بحلب، تحقیقمكتبة المطبوعات اإلسال ُ :

   . هـ١٤١٢الثانیة، 

علي محمد : ، تحقیق}بیروت{میزان االعتدال للذهبي، طبعة دار المعرفة  -٩٤

  .البجاوي

نتائج األفكار في تخریج أحادیث األذكار البن حجر العسقالني، طبعة دار  -٩٥

  .حمدي عبد المجید السلفي: ، تحقیق)بیروتدمشق، و(ابن كثیر 

نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر للحافظ ابن  -٩٦

: ، تحقیق)هـ١٤٢٢(، الطبعة األولى )الریاض(حجر، طبعة مطبعة سفیر 

  .عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي

النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ بن حجر، طبعةعمادة البحث  -٩٧

، )المملكة العربیة السعودیة(مي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، العل

ربیع بن هادي عمیر : ، المحقق)م١٩٨٤=هـ١٤٠٤(الطبعة األولى 

  .المدخلي

النهایة في غریب الحدیث واألثر ألبي السعادات ابن األثیر الجزري، طبعة  -٩٨

 طاهر أحمد :، تحقیق}ه١٣٩٩{، الطبعة األولى }بیروت{المكتبة العلمیة 

 .الزاوى، ومحمود محمد الطناحي

 بن لسلیمان أحمد، عن الروایة أصحاب لمعرفة األمجد األریب هدایة -٩٩

بكر بن : ، تحقیق)الریاض(دار العاصمة : ، طبعةحمدان بن الرحمن عبد

  ).م١٩٩٧ -ه١٤١٨(عبد اهللا أبو زید، الطبعة األولى 

 بن حنبل، ألبي بكر الوقوف والترجل من الجامع لمسائل اإلمام أحمد -١٠٠

: دار الكتب العلمیة، الطبعة: سید كسروي حسن، الناشر: الخالل، المحقق

  .   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األولى 

  


