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 رسالةممخص ال

، وهي أحد مناهج النَّقد التي سار عميها "المعارضة عند نقاد الحديث"البحث دراسة  يتناول 
النُّقاد في نقدهم لألحاديث والرواة، وهي تقوم عمى مقابمة الروايات بعضها ببعض، ومقارنة األسانيد 

 .والمتون

لغًة واصطالًحا، وبيان نشأته، وأهميته، وأشهر ويشتمل البحث عمى التعريف بعمم النَّقد 
 .أئمته

دراسة نظريَّة، من حيث التعريف بها، وبيان نشأتها، وأهميتها، " المعارضة"ثم يدرس البحث  
 .ثم يبيَّن البحث استعماالت المعارضة عند نقَّاد الحديث، وُطُرقها

لمعارضة في مجاالتها الثالثة، وبعد ذلك يدرس البحث نماذج تطبيقية الستخدام النُّقَّاد ا 
 .معرفة ضبط الرَّاوي، والكشف عن عمل الحديث، وتقوية الحديث: وهي

، بالمعارضةمعرفة ضبط الرَّاوي نماذج لثالثة أئمة في كل مجاٍل منها، ففي وقد تم دراسة  
 .ابن حبانمحمد  اخترت نماذج لكٍل من اإلمام أحمد بن حنبل، واإلمام أبي حاتم الرَّازي، واإلمام

معين، درست نماذج لكٍل من اإلمام يحيى بن الكشف عن عمل الحديث بالمعارضة، وفي  
 .واإلمام أبي حاتم الرَّازي، واإلمام عبد اهلل بن َعدي

تناولت نماذج لكٍل من اإلمام الترمذي، واإلمام الُعقيمي، تقوية الحديث بالمعارضة، أمَّا في  
 .واإلمام الدارقطني
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Thesis in summary 

 This thesis is discussing "The Hadith Comparison by Hadith 

Critics" which is one of the critic curriculums used by Hadith critics to 

distinguish the hadith and narrators of hadith. 

This thesis includes a definition of critic linguistically and 

technically, it's begin, importance and the most famous Imams in the first 

three centuries.  

Then the thesis discuses "Hadith Comparison" theoretical study, 

identify it linguistically and technically, declares it's begin, importance. 

And then the thesis demonstrates the uses of "Hadith Comparison" by the 

Hadith critics and it's ways.  

After that the thesis discuses applied forms of how the critics uses 

"The Comparison" in it's three fields: Knowing the narrator's accuracy, 

detection of Hadith "‘illah"(hidden weakness) and strengthen of Hadith.  

And I have been studied three examples for three Imams in every 

field, In the field of "Knowing the narrator's accuracy by comparison"; I 

have chosen examples for the Imams: Ahmed bin Hanbal, Abu Hatem al-

Razy and Mohammed bin Hebban. 

In the field of "Detection of Hadith "‘illah" by comparison", I have 

studied examples for Imams: Yahia bin Ma'en, Abu Hatem al-Razy and 

Abdullah bin Adey. 

Then in the field of "Strengthen of Hadith by Comparison" I have 

chosen examples for Imams: al-Tirmidhi, al-Oqaily and al-Daraqotney. 
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 اإلهداء

 ه اهللـــز رمحـــالعزو ِديـــوالى ــإل

 ي احلنون حفظها اهللِتوالَدو

 ػهذا مثرة َغِرِدُكما

 

 إىل أذقائي مجوّعا وَذِقوقَتي

 على إمتام هذا البحثلي خري عوٍن كنتم 

 

 المــــــــــي اإلدــي ػــي وأخواتــى إخوانــإل

 الذون أرجو أن ونتفعوا بهذا البحث

 ي اهلُل ِلَما َنَفِعُتُهمَػَوِنَفَعِن
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 وجقدير
ٌ
 شكر

 نْ  ََ َل وْ َلدددددددد يَ دِ تَددددددددىْ لَِ  تُ ْنددددددددا كُ َمددددددددوَ  ،اذَ َيددددددددي لِ انَ دَ ي َىددددددددذِ ْلدددددددداَ ؛ اْلَحَمددددددددُد َا َرال اْلَعدددددددداَلِمينَ 
الُة والسَّالم عمى رُسوِل ااي ااُ انِ دَ ىَ   .، والصَّ

 :دُ عْ بَ وَ 

فضديمة السدتاذ  رف عماى هاذا الرساالة المشا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الِعرفاان إلاىني فإنَّ 
ماا ، و النااف  هاذا الموضاوعأرشادني إلاى الكتاباة فاي  الاذيو ، -حفظدو اا–د الدكتور نافذ حسين حمَّدا

 .صورةالبحث بأفضل  جَ رُ خْ يقدّْم لي النُّصح والمشورة  ليَ  زال

خ، حبيبددةي الدددددَدتِ ددوالِ ر اااوأشك  أشااكر كااذلك و . م لاايعمااى دعمهاام ومساااندته، لُفضددال ا وانيدددددوا 
 .ثااق هذا البحااة وتدقياافي مراجع كل من ساعدني

، دكتور عبدددددد اا مصددددطفى مرت دددددىددددددوال، ور ىشددددام محمددددود ز دددددوتددددددددكتددال كمااااا أشااااكر 
مااااان جهاااااٍد فاااااي إثااااارا  هاااااذا الرساااااالة  اباااااذالالاااااذين ناقشاااااا هاااااذا البحاااااث، عماااااى ماااااا  -حفظيمدددددا اا-

 .العممية

 .في ميزان حسناتهم أجمعينوأسااأل اهلل عز وجل أن يجعل ذلك 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة

إنَّ اْلَحْمااااااااااَد ِلمَّااااااااااه َنْسااااااااااَتِعيُنُه َوَنْسااااااااااَتْغِفُرُا، َوَنُعااااااااااوُذ ِبااااااااااِه ِمااااااااااْن ُشااااااااااُروِر َأْنُفِسااااااااااَنا، َمااااااااااْن َيْهااااااااااِد  
هلُل، َوَأْشاااااااااَهُد أنَّ اهلُل َفاااااااااال ُمِضااااااااالَّ َلاااااااااُه، َوَماااااااااْن ُيْضاااااااااِمْل َفاااااااااال َهااااااااااِدَي َلاااااااااُه، َوَأْشاااااااااَهُد َأْن ال إَلاااااااااَه ِإال ا

دً   . ا َعْبُدُا َوَرُسوُلهُ ُمَحمَّ

 :أما بعد

ًماااااااااااااا، هْ لقاااااااااااااد اعتناااااااااااااى عمماااااااااااااا  المساااااااااااااممين بالحاااااااااااااديث النَّباااااااااااااوي الشاااااااااااااريف، حفًظاااااااااااااا وفَ 
صاااااااااور العناياااااااااة باااااااااه، وذلاااااااااك مناااااااااذ  أولَ  هِ ااااااااااامِ هْ ث وفَ اااااااااااااان حفاااااااااظ الحديااااااااااافقاااااااااد ك .ًداااااااااااااوتميياااااااااًزا ونق
 .ا بعد ذلكدِ قْ يز الحديث ونَ يِ مْ إلى تَ  يجَ تِ حْ ثم اُ م، ى اهلل عميه وسمَّ صمَّ  عهد النَّبيّْ 

ي عااااااااان مقّْاااااااااا عااااااااان زمااااااااان التَّ نَ دْ ُعاااااااااماااااااااا بَ تااااااااازداد كمَّ  نقاااااااااد الحاااااااااديث الحاجاااااااااة إلاااااااااى فكاناااااااااتِ 
وكثاااااااااارة الباااااااااادع،  ،َماااااااااا صاااااااااااحب ذلااااااااااك مااااااااان ظهااااااااااور الفاااااااااتنى اهلل عمياااااااااه وساااااااااامَّم، لِ النَّباااااااااي صاااااااااامَّ 
 .ند، وغير ذلكواستطالة السَّ 

األسااااااانيد والمتااااااون، فيعرفااااااون بااااااذلك الصااااااحيح ومااااااا فقااااااام العممااااااا  بوضاااااا  ضااااااوابط لنقااااااد 
عارضاااااااة باااااااين مااااااانهج المُ : ة، كاااااااان مااااااان بينهاااااااا، وقاااااااد سااااااامكوا فاااااااي نقااااااادهم هاااااااذا منااااااااهج عااااااادَّ ُدوَناااااااهُ 
 .واياتالرّْ 

اد الستاذ الد   رتاااستش، بعد أن وهو ما اخترته موضوًعا لبحثي هذا كتور نافذ حسين حمَّ
موضوعاٍت في هذا المرحمة، حيث يكون اختيار  فيما يمكن أن َيدرس الباحث من -حفظو اا–

 . أصعب ما يواجه الباحث الموضوع من

بالبحااااث والدراسااااة، فاااااخترت منهااااا مااااا رأيتااااه أكثاااار نفًعااااا  جااااديرةٍ  اقترح عماااايَّ عاااادة عناااااوينفاااا
 .ةً وأهميَّ 

اسااااااتعنت باااااااهلل ساااااابحانه وتعااااااالى، ورجوتااااااه التوفيااااااق والسااااااداد، وشاااااارعت فااااااي  كتابااااااة وقااااااد 
 ".-ةٌ دددديل قِ يِ بِ طْ تَ  ةٌ ددديل رِ ظَ نَ  ةٌ دداسَ رَ دِ – ِديثِ ددداِد َاْلحَ دددُة ِعْنَد ُنقَّ دددَاْلُمَعاَرضَ " :يتههذا البحث، وَسمَّ 
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 :َىمية الموضوع وبواعث اختياره: َولً 

 :َتْكُمن أهمية هذا الموضوع فيما يمي 

في إصدار أنَّ هذا الدراسة ستفتح المجال أمام الباحثين لالستفادة من منهج المتقدمين  (ٔ
 .أحكامهم عمى الرواة، والكشف عن العمل في مروياتهم

الذين  قد عند المحدثين، َتُردُّ عمىأنَّ هذا النوع من البحوث التي َتدرس مناهج النَّ  (ٕ
 .يشككون في شفافية منهج األئمة النُّقَّاد

 . أنَّه ال يوجد دراسة تحدثت عن المعارضة عند األئمة النُّقَّاد عمى هذا النحو (ٖ

ألجل ما سبق ذكرا من أهميٍة لهذا الموضوع، وبعد أن استخرت واستشرت، رأيُت أنَّه من 
 . الُمفيد الكتابة في هذا الموضوع

 :ف البحثَىدا: ثانًيا

 .بيان منهج المعارضة عند ُنقَّاد الحديث (ٔ

 .معرفة َمَدى استخدام النُّقَّاد لممعارضة، وِفيَم كانوا يستخدمونها (ٕ

 :حث وطبيعة عممي فيومنيج الب: ثالثًا

 :بما يمي متُ وق. بالمنهج االستنباطي تُ ستعن، واالمنهج االستقرائيفي هذا البحث  تُ تبعا 

 .اآليات القرآنية إلى القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم اآلية تُ وْ زَ عَ  (ٔ)

جمة اسم الكتاب، وتر  م  بيان، الواردة في البحث األحاديث النَّبوية الشَّريفة تُ جْ رَّ خَ  (ٕ)
م  مراعاة اختالف ُطُرق  .الجز ، والصفحة، عمى الترتيب المذكورالحديث، ورقمه، و 

 .التصنيف

 .المصنفات عمى تواريخ وفيات مصنفيها، وهذا فيما ُدون الُكُتب السّْتة رتبت (ٖ)

ما تقتضيه طبيعة  قَ فْ أكثرها، وِ الحكم عمى  تُ نوبي بعض األحاديث،في تخريج  تتوسع (ٗ)
 .البحث

 .البحثذكرهم في  دَ رَ ن وَ مشهورين ممَّ الغير م ألعالترجمت ل (٘)
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 ُس بَ تَ ن رأيت أنَّه قد ُيمْ جمَّهم ممَّ  تُ نْ يَّ ي بَ البحث  لكنّْ اة الوارد ذكرهم في رجمة لمرو لم ألتزم التَّ  (ٙ)
فُت به في الحاشية  تعريًفا موجًزا(يعني فالن: )في اسمهم، وذلك بقولي  .، أو عرَّ

 .ردة في البحث، وكذلك األنسابالوا البمدانبطائفة من عرَّفت  (ٚ)

 .الكممات التي قد ُتْشِكل عمى القارئ تضبط (ٛ)

 .الكممات الغريبة فسَّرت (ٜ)

ية، وذلك بذكر الجز  والصفحة، ها إلى مصادرها األصمتالمعمومات الُمْقَتبسة وعزو  تقوثَّ  (ٓٔ)
 .عند ورودا أول مرة في البحثم  التعريف بالكتاب تعريًفا كاماًل 

 :السابقةالدراسات : رابًعا

يوجد رسالة  ُأِفدُت بأنه ال، "دراسات اإلسالميةمركز الممك فيصل لمبحوث وال" ُمَراسمةبعد  
 :ن هناك َمْن َكَتَب في هذا الموضوع بإيجاٍز ومنهم، لكعممية تناولت هذا الموضوع بالدراسة

نشأتو –النَّقد عند المحدثين  منيج"الدكتور محمد مصطفى األعظمي، في كتابه  (ٔ
، حيث ذكر فيه لمحات عن منهج المعارضة، وذلك في حوالي عشرين صفحة "-ريخووتا

 .من كتابه، ذكر فيها بعض أنواع المعارضة بإيجاز

اإلمام عمي بن المديني "الدكتور إكرام اهلل إمداد الحق، في رسالة الماجستير التي عنوانها  (ٕ
إلمام عمي بن المديني، ، تحدث فيها عن منهج المعارضة عند ا"ومني و في نقد الر ال

 .وذلك باختصار شديد، حيث ال يتجاوز ما كتبه خمس صفحات

اإلمام َحمد بن حنبل "الدكتورة سموى سالمة الدقس، في رسالة الدكتوراا التي بعنوان  (ٖ
 ،تحدثت فيها عن منهج المعارضة عند اإلمام أحمد بن حنبل" ومني و في نقد الر ال

 .وذلك بإيجاز

 :حثخطة الب: خامًسا

 .مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة: اشتمل البحث عمى 
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مث 
َّ
حقيقها من المرجو ت الىداف، ثم وبواعث اختياره َىميتوبالحديث عن لمبحث  فقد

الدراسات ، وتحدَّثت عمَّا وجدته من الذي سرت عميه فيه المنيج خالله، وبعد ذلك أوضحت
 .التي رسمتها له الخطةثم بيَّنت ، حوله السابقة

 :في أربعة مباحثوذلك لمحديث عن النَّقد والنُّقَّاد،  انحمهيدخصَّصت قد و  

 .النَّقد لغًة واصطالًحا: المبحث الول

 :ويشتمل عمى مطمبين

 .النَّقد لغةً : المطما الول

 .النَّقد اصطالًحا: المطما الثاني

 .نشأة النَّقد عند المحدثين وعوامل ظيوره: المبحث الثاني

 :بانوفيه مطم 

 .نشأة النَّقد عند المحدثين: المطما الول  

 .عوامل ظيور النَّقد عند المحدثين: المطما الثاني  

 .ةَىمية النَّقدد في صيددانة الس نَّة النَّبويَّ : المبحث الثالث

 .َشير الن قَّاد حتى القرن الثالث الي ري: لمبحث الرابعا

 :ويحتوي عمى ثالثة مطالب 

 .َشير الن قَّاد في القرن الول الي ري: لالمطما الو  

 .َشير الن قَّاد في القرن الثاني الي ري: المطما الثاني  

 .َشير الن قَّاد في القرن الثالث الي ري: المطما الثالث  
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ثاااااام شاااااارعت فااااااي بيااااااان المقصااااااود مااااااان هااااااذا البحااااااث، فباااااادأت بالدراسااااااة النظريَّااااااة، فكاااااااان 

 : األولانباب 
 
ع
ُ
 عندامل

ُ
ة
 
ض
 
دِيثِ  ار

 
ادِ احل

َّ
ق
ُ
 -ن

ٌ
 نظرية

ٌ
 .-دراسة

 :حتوى عمى فصمينوي

اد ا: انفصم األول
َّ
ق
ُ
 .-جعريفها ونشأجها وأهميحها-حلديثاملعارضة عند ن

 :وفيه ثالثة مباحث 

 .تعريف المعارضة لغًة واصطالًحا: المبحث الول

 :ويشتمل عمى مطمبين

 .تعريف المعارضة لغةً : المطما الول

 .تعريف المعارضة في اصطالح الن قَّاد: المطما الثاني

 .نشأة المعارضة عند ُنقَّاِد الحديث وتطورىا: المبحث الثاني

 .َىمية المعارضة عند ُنقَّاِد الحديث: المبحث الثالث

قها: انفصم انثاني
ُ
ر
ُ
ادِ احلديث وط

َّ
ق
ُ
 .اسحعماالت املعارضة عند ن

 :وفيه مبحثان 

 .عند ُنقَّاد الحديثاستعمالت المعارضة : المبحث الول

 .ورأيت أنَّ لممعارضة عندهم ثالثة استعماالت، فتحدَّثت عنها في ثالثة مطالب

 .معرفة ضبط الراوي بالمعارضة: المطما الول

 .الكشف عن ِعَمِل الحديث بالمعارضة: المطما الثاني

 .تقوية الحديث بالمعارضة: المطما الثالث
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 .د ُنقَّاِد الحديث وكيفيتياُطُرق المعارضة عن: المبحث الثاني

 .وهي إحدى عشرة طريقة، كما تبيَّن لي من خالل الدراسة، وجعمتها في أحد عشر مطمًبا 

 .معارضة حديث الرَّاوي بروايتو في َزمان مختمفة: المطما الول

واة عن شيٍخ معين: المطما الثاني  .معارضة َحاديث الر 

 .بحديث شيخومعارضة حديث الرَّاوي : المطما الثالث

 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو: المطما الرابع

 .المعارضة عمى البواا: المطما الخامس

 .معارضة روايات الحديث الواحد: المطما السادس

 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخو: المطما السابع

 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار تالميذه: المطما الثامن

واة ال اراا: المطما التاسع  .لمعارضة بين الر 

 .المعارضة بين ال ران: المطما العاشر

 .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان: المطما الحادي عشر

فكااااااان فااااااي مجاالتهااااااا الثالثااااااة،  ثاااااامَّ درساااااات نماااااااذج تطبيقيااااااة السااااااتخدام النُّقاااااااد المعارضااااااة 

اد احل :انباب انثاني
َّ
ق
ُ
 .ديثمناذج جطبيقية نهمعارضة عند ن

 :وفيه ثالثة فصول 

اوي باملعارضة: انفصم األول
َّ
 .مناذج جطبيقية ملعرفة ضبط انر

ت  ةوقد اخترت نماذج تطبيقية لمعرفة ضبط الرَّاوي بالمعارضة عند ثالث  أئمة، وخصصَّ
 .الحديث عن كل إماٍم في مبحث مستقل، فكانت ثالثة مباحث

  



ٚ 
 

 .ضة لمعرفة ضبط الرَّاوياإلمام َحمد بن حنبل والمعار : المبحث الول

 :وفيه سبعة مطالب 

واة عن شيخ معين عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الول   .معارضة َحاديث الر 

 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الثاني

 .معارضة حديث الراوي باعتبار شيوخو عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الثالث

 .اوي باعتبار التالميذ عند اإلمام َحمد بن حنبلمعارضة حديث الرَّ : المطما الرابع

واة ال ارا عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الخامس  .المعارضة بين الر 

 .المعارضة بين ال ران عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما السادس

 .البمدان عند اإلمام َحمد بن حنبلمعارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار : المطما السابع

 .لمعرفة ضبط الرَّاوي اإلمام َبو حاتم الرَّازي والمعارضة: المبحث الثاني

 :وفيه سبعة مطالب 

واة عن شيخ معين عند اإلمام َبي حاتم: المطما الول   .معارضة َحاديث الر 

 .معارضة الحفظ بالكتاا عند اإلمام َبي حاتم: المطما الثاني

 .المعارضة باعتبار الشيوخ عند اإلمام َبي حاتم: الثالث المطما

 .المعارضة باعتبار التالميذ عند اإلمام َبي حاتم: المطما الرابع

واة ال ارا عند اإلمام َبي حاتم: المطما الخامس  .المعارضة بين الر 

 .المعارضة بين ال ران عند اإلمام َبي حاتم: المطما السادس

 .معارضة باعتبار البمدان عند اإلمام َبي حاتمال: المطما السابع
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 .اإلمام محمد بن حبان والمعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوي: المبحث الثالث

 :وفيه أربعة مطالب 

 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام ابن حبان: المطما الول

 .ن حبانمعارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخو عند اإلمام اب: المطما الثاني

 .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار تالميذه عند اإلمام ابن حبان: لمطما الثالثا

 .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان عند اإلمام ابن حبان: المطما الرابع

 .مناذج جطبيقية نهكشف عن عهم احلديث باملعارضة: انفصم انثاني

ن المعارضة لكشف العمل عند أحد األئمة، وفيه ثالثة مباحث، تحدَّثت في كٍل منها ع
 :وهي

 .اإلمام يحيى بن معين والمعارضة لكشف العمل: المبحث الول

 .اإلمام َبو حاتم الرَّازي والمعارضة لكشف العمل: المبحث الثاني

 .دي والمعارضة لكشف العملاإلمام عبد اا بن عَ : المبحث الثالث

 .احلديث باملعارضة مناذج جطبيقية نحقىية: انفصم انثانث

 :أئمة، في ثالثة مباحث، هي ةثالثلتقوية الحديث بالمعارضة عند ودرست فيه نماذج  

 .اإلمام الترمذي والمعارضة لتقوية الحديث: المبحث الول

 .اإلمام الُعَقيمي والمعارضة لتقوية الحديث: المبحث الثاني

 .الحديثوالمعارضة لتقوية  دار طنياإلمام ال: المبحث الثالث

 .اننحائح وانحىصياتبثم ختمت البحث 
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 :فهارس انحانيةانبوذيمتو 

 .فيرس اآليات القرآنية الكريمة (ٔ
 .يرس الحاديث النَّبوية واآلثارف (ٕ
 .فيرس العالم الُمتر م ليم (ٖ
 .البمدان التي عرَّفت بيافيرس  (ٗ
 .فيرس النساا التي بيَّنتيا (٘
 .فيرس المصادر والمرا ع (ٙ
 .موضوعاتالفيرس  (ٚ

 .الموضوع رجو أن أكون قد وفّْقت في عرض  فإنَّي أبعدو 

ال يخماااااو مااااان فائااااادة وفقناااااي فمعماااااه   عثاااااراتوياااااه ماااان تيحقاااااد هااااذا البحاااااث عماااااى كثااااارة ماااااا و 
ا أن يغفاااار لااااي اهلل لهااااا، وأرشاااادني إليهااااا، فأحماااادا ساااابحانه عمااااى مااااا وفقنااااي فيااااه ماااان خياااار، وأرجااااو 

 .زللما كان مني من 

عمدددى نبيندددا محمدددد وعمدددى آلدددو لمين، وصدددل الميدددم لحمدددد ا را العددداوآخدددر دعواندددا َن ا
 .وصحبو َ معين
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 انحمهيد
 :وفيه أربعة مباحث

 .النَّقد لغًة واصطالًحا: المبحث الول

 .النَّقد لغةً : المطما الول

 .النَّقد اصطالًحا: المطما الثاني

 .نشأة النَّقد عند المحدثين وعوامل ظيوره: المبحث الثاني

 .النَّقد عند المحدثين نشأة: المطما الول 

 .عوامل ظيور النَّقد عند المحدثين: المطما الثاني 

 .ةَىمية النَّقدد في صيددانة الس نَّة النَّبويَّ : المبحث الثالث

 .َشير الن قَّاد حتى القرن الثالث الي ري: لمبحث الرابعا

 .َشير الن قَّاد في القرن الول الي ري: المطما الول 

 .َشير الن قَّاد في القرن الثاني الي ري: ثانيالمطما ال 

 .َشير الن قَّاد في القرن الثالث الي ري: المطما الثالث 

 



ٔٔ 

 

 المبحث الول

 قد لغًة واصطالًحاالنَّ 

 :قد لغةً النَّ : المطما الول

ٌح النون والقاف والدال أصٌل صحي: "، قال أحمد بن فارس(َنَقدَ )النَّْقُد اسٌم مشتٌق من الفعل  
والنََّقد في . متقشّْر: حافٌر َنِقدٌ . النََّقد في الحافر، وهو تقشُُّرا: من ذلك. يدل عمى إبراز شيٍ  وبروزا

َنْقد الدّْرهم، وذلك أن ُيكَشف عن : ومن الباب. عنه (ٔ)تكسُّرا، وذلك يكون بتكشُّف ِليِطه: الضّْرس
 (ٕ)".حاِله في َجودته أو غير ذلك

شبيٌه  فهو في الكشف عن حال الرَّاوي أو الَمْرِوي،عمى عمل المحدثين ( ْقدالنَّ ) ومْنه ُأْطِمقَ  
 .بعمل الصيارفة

 ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم" (ٖ):قال عمرو بن قيس

                                                             
 -لسان العرا: انظر. )ِقشر الَقَصب والقناة وكلّْ شي  كانت له صالبة ومتانة، والقطعة منه ِليَطة :المليط (ٔ)

عبد اهلل الكبير، محمد حسب اهلل، هاشم : ، تحقيق(ٗٔٔٗ/ٙ" )ليط"مادة (: هٔٔٚ: ت)محمد بن مكرم بن منظور 
 .(القاهرة -عارفالشاذلي، دار الم

: قااا، تحقي(ٚٙٗ/٘" )دااااااقااان"ادة ااااام(: هٜٖ٘: ت)ا اااااان زكريااارس باااااان فااد بااأحم -ةدددس المغددم مقاييدددمع  (ٕ)
 (.هٜٜٖٔ)بيروت،  -د السالم هارون، دار الفكرااااااباااع
 (.هٙٗٔ)ٍت وأربعين ومائة هجرية سبن قيس الُمالئي الكوفي، أبو عبد اهلل، توفي سنة  وهو عمر  (ٖ)

نسبًة إلى الُمال  والُمال ة، وهو الُمرط الذي تتستر به المرأة إذا خرجت، وُيعتقد أن هذا النسبة  :والُمالئي
عبد اهلل عمر : ، تعميق(ٖٕٗ/٘(: )هٕٙ٘: ت)اني عَ مْ عبد الكريم بن محمد السَ  -النساا: انظر. )إلى بيعه

ازي عبد الرحمن بن محمد الرَّ  -ال رح والتعديلو  ،(هٛٓٗٔ)روت، الطبعة األولى بي -نالباردوي، دار الجنا
تاريخ مدينة السالم و  ،(هٕٖٚٔ)بيروت، الطبعة األولى  -ي، دار إحيا  التراث العرب(ٕٗ٘/ٙ(: )هٕٖٚ:ت)

(: هٖٙٗ: ت)أحمد بن عمي الخطيب البغدادي  -َوخبار محدثييا وذكر  طَّانيا العمما  من غير َىميا وواردييا
ي ددم فددالمع و  ،(هٕٕٗٔ)وت، الطبعة األولى بير  -بشار معروف، دار الغرب اإلسالمي: ، تحقيق(ٓٙ/ٗٔ)

نظر الفاريابي، مكتبة : ، تحقيق(ٜٗٔص(: )ه٘ٓٗ: ت)ن عبد اهلل الهروي يد اهلل ببَ عُ  -و َسامي المحدثينددمشتب
 ((.هٔٔٗٔ)الرياض،  -الرشد



ٕٔ 

 

  (ٕ)".وكذلك الحديث (ٔ)فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج،

كنا نسم  الحديث فنعرضه عمى أصحابنا كما ": األوزاعيعبد الرحمن بن عمرو وقال 
 (ٖ)".ف عمى الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنايْ عرض الدرهم الزَّ يُ 

 :النقد اصطالًحا: المطما الثاني

له معرفة بأحوال الرواة جرًحا  عمى من" النَّا د"، وأطمقوا اسم "النَّقد"لقد استخدم المحدثون كممة 
 :ث صحًة وضعًفا، ومن ذلكوتعدياًل، واألحادي

عبد الرحمن بن بسندا عن " ال رح والتعديل"روى عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه  (ٔ
اج) اختمفوا يوًما عند شعبة: "قال ديهْ مَ  اجعل بيننا وبينك حكًما، : ا، فقالو (يعني ابن الحجَّ

حتى جا  يحيى، فما َبِرْحَنا  -يعني يحيى بن سعيد الَقطَّان–قد رضيت باألحول : فقال
َو من لو مثل  -ومن يطيق نقدك: فتحاكموا إليه، فقضى عمى شعبة، فقال له شعبة

 (ٗ)".نقدك يا َحول
 اذىا بنا: "بغداد، فقال لي أحمد بن حنبل (ٙ)َقِدَم سميمان الشَّاَذكوني (٘):قال عمرو النَّاقد (ٕ

                                                             
(: هٙٙٙ: ت)لمحمد بن أبي بكر الرازي  -مختار الصحاح: انظر. )دي  من الشي الباطل والر  :الَبْيَرج (ٔ)
 .((مٜٙٛٔ)بيروت، الطبعة  -، مكتبة لبنان(ٕٚص)
 (.ٛٔ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٕ)
 (.ٕٔ/ٕ: )المصدر نفسه (ٖ)
 (.ٕٖٕ/ٔ: )المصدر السابق (ٗ)
كان من الحّفاظ المعدودين، وكان فقيًها، توفي ببغداد سنة هو عمرو بن محمد بن ُبكير، يكنى أبا عثمان،  (٘)

وُلقّْب بالنَّاقد، وهي لفظة لجماعة من ُنقَّاد الحديث وُحّفاظه، لقّْبوا به لنقَّدهم (. هٕٖٕ)اثنتين وثالثين ومائتين 
بن مني   سعد بن لمحمد -الطبقات الكبير: انظر. )ثوا فنسبوا إلى ذلك العملالصيارفة حدَّ ومعرفتهم، وجماعة من 

، (هٕٔٗٔ)القاهرة، الطبعة األولى  -عمي عمر، مكتبة الخانجي: تحقيق ،(ٕٖٙ/ٜ): (هٖٕٓ: ت)الزُّْهِري 
، (ٚٗٔ/ٔٔ(: )هٛٗٚ: ت)محمد بن أحمد الذهبي  سير َعالم النبال ،، و(ٗٔٔ/ٗٔ): وتاريخ مدينة السَّالم

ْمَعاني -النسااو ، (هٕٓٗٔ)لطبعة الثانية بيروت، ا -ن، مؤسسة الرسالةشعيب األرنؤوط وآخرو : تحقيق : لمسَّ
(٘/ٗٗٛ)). 
ويقال له الشَّاَذكوني ألن أباا كان يتَّجر إلى (. هٖٕٗ)كوني، أبو أيوب، توفي سنة اذَ هو سميمان بن داود الشَّ  (ٙ)

َبةوالثياب . ثياب غالظ ُمَضرَّبة: وهي" الشَّاَذكونة"اليمن، وكان يبي   =  اف ذو طاقْينحاون كالمهي التي تك: الُمَضرَّ
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 (ٔ)".إلى سميمان نتعمَّم منو نقَد الرل ال
أورد فيه طائفة من " ال رح والتعديل"بن أبي حاتم الرازي في كتابه اإلمام عبد الرحمن ا (ٖ

اهم  العمما  الذين لهم معرفة بأحوال الرواة جرًحا وتعدياًل، واآلثار صحيحها وسقيمها، وسمَّ
اج، وعبد الرحمن مالك بن أنس، : ، مثل"الن قاد"  (ٕ).بن عمرو األوزاعيوشعبة بن الحجَّ

استخدمها المحدثون منذ القرون األولى، لكن لم ُيَعرَّف " لنَّقدا"يالحظ مما سبق أن كممة 
منهج النَّقد عند "كمصطمح، ولعل أول من عرَّفه هو الدكتور محمد مصطفى األعظمي في كتابه 

تمييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة، والحكم عمى : يمكن تعريفو بأنَّو: "  حيث قال"المحدثين
  (ٖ)."الرواة توثيًقا وتجريًحا

وقد استخمص هذا التعريف من مقدمة الجرح والتعديل البن أبي حاتم كما أشار إلى ذلك في 
 .حاشية كتابه

 

  

                                                                                                                                                                                   
 (:هٕٙ٘: ت)، محمد بن إسماعيل البخاري التاريخ الوسط: انظر. )مخيطْين خياطة كثيرة بينهما قطٌن ونحوا= 
  وتاريخ مدينة ،(هٛٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -محمد إبراهيم المحيدان، دار الصميعي: ، تحقيق(ٕٙ٘/ٕ)

ْمَعاني -النساا، و (ٜٚٙ/ٓٔ): لمذهبي - وسير َعالم النبال، (٘٘/ٓٔ): السَّالم القاموس و  ،(ٖٔٚ/ٖ: )لمسَّ
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : ، تحقيق(ٜٕٓٔص(: )هٚٔٛ: ت)، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المحيط
، مكتبة (ٖٚ٘ص: )مجم  المغة العربية: ، إعدادالمع م الوسيطو  ،(هٕٙٗٔ)بيروت، الطبعة الثامنة،  -الرسالة
 (.هٕ٘ٗٔالقاهرة، الطبعة الرابعة،  -الدولية الشروق

 (.ٙ٘/ٓٔ: )لمخطيب البغدادي -مدينة السالمتاريخ  (ٔ)
 (.وما بعدها ٓٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا : انظر (ٕ)
الرياض،  -، مكتبة الكوثر(٘ص: )لمحمد مصطفى األعظمي -منيج النقد عند المحدثين نشأتو وتاريخو (ٖ)

 (.هٓٔٗٔ)الثالثة الطبعة 
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 المبحث الثاني

 قد عند المحدثين وعوامل ظيورهنشأة النَّ 

ال بد لنا عند الحديث عن عمٍم من العموم أن نبيّْن نشأة هذا العمم وأسباب ظهورا، فمّما كان 
ن النَّقد عند المحدثين، أصبح لزاًما عمينا أن نبيّْن كيف نشأ النَّقد عندهم، خاصًة وأن الكالم هنا ع

 .أصل نقد الروايات يرج  إليهم، وهذا ما شهد به غير المسممين

وأول من نظَّم نقد الروايات ": "مصطمح التاريخ"في كتابه  (ٔ)يقول الدكتور أسد ُرْسُتم
ا  الدين اإلسالمي، فإنهم اضطروا اضطراًرا إلى االعتنا  بأقوال التاريخية ووض  القواعد لذلك عمم

فاْنَبروا لجم  األحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا عمم التاريخ بقواعد ال ... النَّبي، وأفعاله ِلَفْهِم القرآن
 (ٕ)".تزال في ُأسسها وجوهرها محترمة في األوساط العممية حتى يومنا هذا

 :المحدثين دقد عنلنَّ نشأة ا: المطما الول

يمكن القول إنَّ النَّقد نشأ منذ عهد النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، وكانت صورته في تمك 
، ثم تطور تبًعا لعوامل سيأتي ذكرها، وأصبح من أهم عموم الحديث "ثبتحري والتَّ التَّ : "الفترة هي

 .النَّبوي الشَّريف

 :المحدثين وفيما يمي بيان مراحل تطور النَّقد عند

 :قد في العيد النبويالنَّ : َوًل 

التحري : "كان النَّقد في هذا المرحمة في بداياته، وكانت صورته في هذا الفترة هي
التحري والتثبت، وهذا ما  :منهجه في قبول األخبار بي صمَّى اهلل عميه وسمَّم ِمن، فكان النَّ "والتثبت

                                                             
في قرية الشوير المبنانية، وتوفي ( مٜٚٛٔ)هو أسد جبرائيل رستم مجاعص، مؤرخ لبناني مسيحي، ولد سنة  (ٔ)

 -، دار العمم لمماليين(ٜٕٚ/ٔ(: )هٜٖٙٔ:ت)، خير الدين الِزركمي العالم :انظر. )ببيروت (مٜ٘ٙٔ)سنة 
 ((.مٕٕٓٓ) ،بيروت، الطبعة الخامسة عشر

 (.هٖٕٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -، المكتبة العصرية(٘ص: )أسد رستم. ، دمصطمح التاريخ :انظر (ٕ)
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ٔاَيََ :دعا إليه اهلل عز وجل في قوله تعالى ْنَثُِصيُب
َ
َأ ٔا ُِ ََفَجبَيَّ َفَاِشٌقَبِنََبٍإ ًْ ٔاَإِْنََجاَءُك ُِ ٌَ َآ ََ ِي اَاَّلَّ َٓ يُّ

َ
اَأ

ٌِنيََ ََُاِد ًْ اََفَعيُْج ٌَ َ ٔاَىلَعَ اىٍَةََفُجْصبُِح َٓ اَِِبَ ًٌ ْٔ  [.ٙ: سورة الحجرات] كَ

عميه وسمَّم، بهذا المنهج منذ عهد النَّبي صمَّى اهلل  -مااي اهلل عنهاارض-ابة وقااد عماال الصحاا
ل إليه اارحااا  يااك فيهاامَّم وتشكااه وسااى اهلل عميااول اهلل صمَّ اان رسااة عااان أحدهم إذا َبَمَغْتُه روايااافك

وكان األمر  (ٔ).صمَّى اهلل عميه وسمَّم ويشافهه ويسأله مباشرة، ويحصل عمى الجواب الشافي الكافي
الصحااااابة ما كاااانوا َيكاااذبون وال ُيكااااذّْب بعضهم  في ذلك الحين عمى نطاق ضيق جًدا، إذ أنَّ 

 (ٕ).اآلخر، إنَّماااا كااانت غااااية البحااث فااي تمك الفتاااارة هي الطمأنينة القمبية

 مثال عمى النقد في العيد النَّبوي: (ٖ) 

َرَف ااااهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم اْنصَ  َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى" :َأِبي ُهَرْيَرةَ  عنْ ما رواا البخاري في صحيحه 
ااااَلُة َأْم َنِسياااَت َياااا َرُساااوَل اهلِل؟ َفاااَقااااَل َرُساااااوُل اهلِل  (ٗ) :ِمِن اثَْنتَْيِن، َفَقاَل َلُه ُذو اْلَيَدْينِ  َأَقُصااَرِت الصَّ

َفَقاَم َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم . َنَعمْ : َفَقاَل النَّاُس ". دنِ َََصدَدَق ُذو اْلَيدَدْيد: "اهلُل َعَمْيااِه َوَساامَّمَ  ىَصامَّ 
  (٘)".َفَصمَّى اْثَنتَْيِن ُأْخَرَيْيِن، ثُمَّ َسمََّم، ثُمَّ َكبََّر َفَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِا َأْو َأْطَولَ 

                                                             
، (٘ٔٔص: )، حسن فوزي الصعيديالمنيج النقدي عند المتقدمين من المحدثين َوثر تباين المنيج: انظر (ٔ)

 (.هٕٔٗٔ)القاهرة،  -رسالة ماجستير، جامعة عين شمس
 (.ٚص: )لألعظمي -ينمنيج النقد عند المحدث: انظر (ٕ)
، رسالة ماجستير، (ٔٚ -ٙٙص: )، عبد اهلل عمي حافظالنقد عند المحدثين نشأتو ومني و: انظر لمتوس  (ٖ)

 (.ٓٔ -ٚص: )لألعظمي -ومنيج النقد عند المحدثين(. هٕٜٖٔ)مكة المكرمة،  -جامعة الممك عبد العزيز
السما  المبيمة في : انظر. )ذو اليدين لطوٍل كان في يديهوُلقَّْب السُّممي، حجازي، بن عمرو ِخْرباق الهو  (ٗ)

 -عز الدين السيّْد، مكتبة الخانجي: ، تحقيق(٘ٙص(: )هٖٙٗ: ت)، أحمد بن عمي البغدادي النبا  المحكمة
(: هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي وشرح النووي عمى صحيح مسمم ،(هٖٔٗٔ)القاهرة، الطبعة الثانية 

يوسف بن  -الستيعاا في معرفة الصحااو  ،(هٖٚٗٔ)باألزهر، الطبعة األولى، المصرية  المطبعة ،(ٛٙ/٘)
عمان،  -معادل مرشد، دار األعال: ، صححه وخرج أحاديثه(ٕٕٗ، ٖٕٔص(: )هٖٙٗ: ت)عبد البر القرطبي 

(: هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ،(هٖٕٗٔ)الطبعة األولى 
 (.هٕٙٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -نظر الفاريابي، دار طيبة: ، اعتنى به(ٔٙٙ/ٖ)
 = باب هل يأخذ اإلمام إذا شك/ كتاب األذان(: هٕٙ٘: ت)، محمد بن إسماعيل البخاري حدددال امع الصحي (٘)
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نَّ س ه ااى تَثَبُّتِ اادل عمااي" ندددق ذو اليديددَص"ة اابااام لمصحااه وسمَّ اامَّى اهلل عميااي صااؤال النَّباااوا 
 .صمَّى اهلل عميه وسمَّم في قبول األخبار

 :الصحابةيد عقد في النَّ : ثانًيا

حرص الصحابة رضي اهلل عنهم عمى الحفاظ عمى ُسنَّة النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم 
م َنِشَط الصحابة في التَّحري والتَّثبت في والتمسك بها، ولمَّا ُقِبض النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّ 
 :األحاديث، واشتهااار عاااادٌد من الصحابااااة بااااذلك مناااهم

: اكاامرضااي اهلل عنااه، وهااااااو وأول من اْشااااتُاااهاااار باااااذلاك، قاااااااااال الحااااا قددديددر الصل ددددو بكددَب
ااادياااق رضي اهلل عنه رسول اهلل صمَّى اهلل عميااه وسامَّم أباااو بكرن اذب عوأول ماان َوَقااى الك"  (ٔ)،"الصّْ

 (ٕ)".وكان أول من احتاط في قبول األخبار: "وقال الذهبي عنه

كما  -رضي اهلل عنهما- وعمي بن َبي طالا، عمر بن الخطاا: وممَّن ُعِرَف عنه ذلك أيًضا
 (ٖ).ذكر ابن حبان

  عيد الصحابةمثال عمى النَّقد في:(ٗ) 

                                                                                                                                                                                   
، الطبعة األولى محمد الناصر، دار طوق النجاة: ، اعتنى به(ٗٗٔ/ٔ -ٗٔٚ :حديث رقم/ )بقول الناس؟= 
 (.هٕٕٗٔ)
باب السهو في الصالة / كتاب المساجد ومواض  الصالة)بزيادة، " صحيحو"والحديث أخرجه مسمم في  

 .ٔالرياض، ط -الفاريابي، دار طيبةنظر : اعتنى به ،(ٕٛ٘/ٔ -ٖٚ٘: حديث رقم/ والسجود له
فؤاد أحمد، . د: ، تحقيق(ٓٙص(: )ه٘ٓٗ :ت)، محمد بن عبد اهلل النيسابوري المدخل إلى كتاا اإلكميل ((ٔ

 .مكة المكرمة -المكتبة التجارية
عبد الرحمن المعممي، دار الكتب : ، تحقيق(ٕ/ٔ(: )هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي تذكرة الحفاظ (ٕ)

 .بيروت -العممية
: ، تحقيق(ٖٛ/ٔ(: )هٖٗ٘: ت)، محمد بن حبان البستي الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين (ٖ)

 (.هٕٔٗٔ)بيروت،  -محمود زايد، دار المعرفة
: ي اهلل عنهم لمحديث، انظرأمثمة عمى نقد الصحابة رض" الحديث والمحدثون"أورد محمد أبو زهو في كتابه  (ٗ)
 = ةاالطبعة الثانيرياض، اااال -اداادعوة واإلرشااا  والااااة واإلفتااوث العمميااامة إلدارات البحاااسة العاا، الرئ(ٕٚ-ٜٙص)
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اِر اااأْلَْنصَ ُكْنُت ِفي َمْجِمٍس ِمْن َمَجاِلِس " :اْلُخْدِرّي َقالَ  صحيحه عن أبي سعيدروى البخاري في 
 :الَ اااَفقَ  ،تُ ااعْ ااَرجَ ااافَ  يااْؤَذْن لِ ااْم يُ ااَفمَ  ااَلثً ااَر ثَ ااُت َعَمى ُعمَ ااْأَذنْ ااااْستَ  :الَ ااَكَأنَُّه َمْذُعوٌر َفقَ  ىسَ او مُ  واَ  َأبُ ِإْذ ج
 :َوَقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ  .تُ ااعْ ااَرجَ ااي فَ ااْؤَذْن لِ ااْم يُ اامَ ااا فَ اااَلثً ااُت ثَ ااْأَذنْ اااْستَ  :تُ ااُقمْ  ؟كَ ااا َمَنعَ اامَ 
َأِمْنُكْم َأَحٌد َسِمَعُه ِمَن  ،َقاَل َواهلِل َلُتِقيَمنَّ َعَمْيِه ِبَبيَّْنةٍ فَ  ".ِإَذا اْسَتْأَذَن َََحُدُكْم َثاَلثًا َفَمْم ُيْؤَذْن َلُو َفْمَيْرِ عْ "

ُت اانْ ااكُ اافَ  ،ْومِ اااُر اْلقَ اااغَ ااَك ِإالَّ َأصْ ااااوُم َمعَ اااااَل َيقُ  َواهللِ  :ْبُن َكْعٍب  َفَقاَل ُأَبيُّ  ؟َوَسمَّمَ النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه 
 (ٔ)".اااْوِم َفُقْماااُت َمَعااُه َفااَأْخااَبااْرُت ُعااَمااَر َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم َقاَل َذِلكَ َأْصَغااَر اْلقَ 

 :وما بعده التابعينعيد قد في النَّ : ثالثًا

زادت الحاجة في عهد التابعين إلى التَّثبت في األحاديث لظهور الفتن، فتوس  النَّقد وأصبحوا 
رواا عنه اإلمام  محمد بن سيرين فيمايطمبون اإلسناد ويفتشون عن أحوال الرواة، وفي ذلك يقول 

ا َوَ َعِت اْلِفْتَنةُ  .َلْم َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن َعِن اإِلْسَنادِ ": صحيحهمقدمة مسمم في  َسم وا َلَنا  :َ اُلوا ،َفَممَّ
 ٕ()".َفُيْؤَخُذ َحِديثُُيْم، َوُيْنَظُر ِإَلى ََْىِل اْلِبَدِع َفاَل ُيْؤَخُذ َحِديثُُيمْ  َفُيْنَظُر ِإَلى ََْىِل الس نَّةِ . ِرَ اَلُكمْ 

فأول من زكَّى وجرَّح عند : "ويتحدث اإلمام محمد بن أحمد الذهبي عن هذا المرحمة فيقول
،: انقراض عصر الصحابة ْعبيُّ تضعيف وابن سيرين، ونحوهما، ُحِفَظ عنهم توثيق ُأناٍس و  (ٖ)الشَّ

 (ٗ)".آخرين

                                                                                                                                                                                   
فيها   َ مَ ، جَ (ٗٛ-ٕٚص: )، عبد اهلل عمي حافظالنقد عند المحدثين نشأتو ومني و: وانظر لمتوس (. هٗٓٗٔ)= 

 .صحابًيا ٘ٔالباحث نماذج لمنقد شممت 
 (.ٗ٘/ٛ -ٕ٘ٗٙ: حديث رقم/ )باب التسميم واالستئذان ثالثًا/ كتاب االستئذان: مبخاريل -صحيحال امع ال (ٔ)

 -ٖٕ٘ٔ: حديث رقم/ باب االستئذان/ كتاب اآلداب)بمعناا، " صحيحو"ديث أخرجه مسمم في والح
ٕ/ٖٔٓٓ.) 
 .(ٛ/ٔ/ )ب في أن اإلسناد من الدينبا :صحيح مسمممقدمة  (ٕ)
، مات سنة أرب  ومائة عامر بن َشَراحيل، أبو عمرو: واسمه ،وهو بطن من َهْمدان" َشْعا"نسبة إلى  (ٖ)
ْمَعاني -النساا. )(هٗٓٔ) : لمخطيب البغدادي -تاريخ مدينة السَّالم: )، وانظر ترجمته في(ٖٔٗ/ٖ): لمسَّ
 ((.ٜٕٗ/ٗ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٖٗٔ/ٗٔ)
: ، اعتنى به(ٕٚٔص(: )هٛٗٚ: ت)ذهبي ااا، محمد بن أحمد الو في ال رح والتعديلددد  ولددعتمذكر من يُ ( ٗ)

 (.هٓٔٗٔ)حمب، الطبعة الخامسة،  -بوعات اإلسالميةعبد الفتاح أبو غدة، مكتب المط
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دى اا، واستن ِبُسنَِّتِهم، واهت-يعني مسمك الصحابة–م ااثم أخذ مسمكه: "وقال محمد بن حبان
: مااهالمدينة من سادات التابعين منأهل  ة منااالتيقظ في الروايات جماع وا ِمنبهديهم فيما اْستَنُّ 

حفظ  فجدُّوا في... بد اهلل بن عمرب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسالم بن عيَّ سَ سعيد بن المُ 
 (ٔ)".السَُّنن والرحمة فيها، والتفتيش عنها والتفقه فيها وَلِزُموا الدين ودعوة المسممين

ن والَقْدح سبقهم في الحديث واْنِتَقاد الرجال، وحفظ السُّنَ  سار أتباع التابعين عمى منهج من ثم
صناعة لهم ال هم مواظبة عميها، حتى جعموا ذلك أشدهم انتقاً  لمسنن وأكثر  في الضعفا ، وكان من

اجسفيان ، و بن أنسلك ما: آخر ثالثة أْنُفس يشوبونها بشي ٍ   (ٕ).الثوري، وشعبة بن الحجَّ

النُّقاد  (ٖ)واستمرت عناية العمما  بَنقد الحديث، ففي كل عصٍر كان هناك طائفة من الَجَهاِبَذة
  (ٗ).يتكممون في التوثيق والتضعيف

  عمى النقد في عيد التابعين وما بعدهمثال: (٘) 

ِعيَسى  ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيَم ْبنِ  بيأما رواا اإلمام مسمم في مقدمة صحيحه بسندا عن 
،  َن اْلِبدددرل ِإنَّ مِ : "ُقْمُت ِلَعْبِد اهلِل ْبِن اْلُمَباَرِك، َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن، اْلَحِديُث الَِّذي َجا َ : َقالَ  (ٙ)الطَّاَلَقاِنيّْ

                                                             
 (.ٜٖ -ٖٛ/ٔ: )البن حبان -الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين (ٔ)
 (.ٓٗ/ٔ: )لمصدر نفسها (ٕ)
تاج : انظر. )ق النَّقدرُ النَّقَّاد الخبير بغوامض األمور، البارع العارف بطُ : ِجْهِبذ، ومعناها: جم ، ومفردها( ٖ)

ِبيااد مرتضااامحم -وسددر القامدددوس من  واىالعر  : قاا، تحقي(ٕٜٖ/ٜ": )ذااجهب"ادة اام: (هٕ٘ٓٔ: ت)دي ااى الزَّ
: مجم  المغة العربية -والمع م الوسيط، (هٖ٘ٛٔ)حكومة الكويت،  فراج وآخرون، مطبعةعبد الستار أحمد 

 ((.ٔٗٔص)
خمًقا من المتكممين في الرجال إلى " بيخ لمن ذم أهل التأريخاإلعالن بالتو "وقد أورد الحافظ السخاوي في كتابه  (ٗ)

 -ٜٖٔص(: )هٕٜٓ: ت)، محمد بن عبد الرحمن السخاوي اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم َىل التأريخ: انظر. )َزَمِنه
 .((هٚٓٗٔ) ،بيروت، الطبعة األولى -فرانز روزنثال، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق(ٖٖٙ

فيه  رَ كَ حيث ذَ (. ٚٙٔ -ٜٔص: )عبد اهلل عمي حافظ -المحدثين نشأتو ومني و النقد عند: انظر لمتوس  (٘)
 .بعدهم إلى ظهور المصنفات نْ لمنقد في عهد التابعين، وأتباعهم، ومَ متعددة الباحث أمثمة 

ْمَعاني -النساا: انظر. )نسبًة إلى الَطاَلَقان، وهي مدينة تق  في شمال أفغانستان: الطاَلقاني (ٙ)  ،(ٜٕ/ٗ): لمسَّ
 ،(هٜٖٚٔ)ة اابيروت، الطبع -ادراادار ص ،(ٙ/ٗ): (هٕٙٙ: ت) ويمَ الحَ بن عبد اهلل ياقوت  ،البمدانومع م 

 (.maps.google.com :وخرائط  و ل
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،َد اْلبِ دَبعْ  َيا َأَبا  :َعْبُد اهللِ َفَقاَل  :َقالَ . "وَم َلُيَما َمَع َصْوِمكَ دَوَتصُ  ،َك َمَع َصاَلِتكَ دَلَبَويْ  يَ ُتَصمل  ََنْ  ددرل
ْن هَ اعَ  ،ِإْسَحاقَ   :َقالَ  ؟َعمَّنْ  .َفَقاَل ِثَقةٌ  .اشٍ رَ ااِث ِشَهاِب ْبِن خِ اااِديااْن حَ ااَذا مِ اااهَ  :ُت َلهُ ااُقمْ  :الَ اااقَ  ؟َذاااامَّ
اِج ْبِن ِديَنارٍ  :ُقْمتُ  . صمى اهلل عميه وسمم َرُسوُل اهللِ َقاَل  :ُقْمتُ  :َقالَ  ؟َعمَّنْ  .ِثَقةٌ  :َقالَ . َعِن اْلَحجَّ
اااااِج ْبِن ِديَنااااااٍر، َوَبْيَن النَّا: الَ اقَ  اااااِبيّْ صمى اهلل عميه وسمم َمَفاِوَز، َتْنَقِطُ  َيا َأَبا ِإْساااَحااَق ِإنَّ َبْيَن اْلَحاااجَّ

َدَقِة اْخِتاَلفٌ  (ٔ)ِفيَها َأْعَناُق اْلَمِطّي،  (ٕ)".َوَلِكْن َلْيَس ِفي الصَّ

ويظهر من خالل هذا المثال تطور النَّقد في هذا المرحمة، حيث توجهت عناية المحدثين إلى 
 .ا وتعدياًل النظر في األسانيد ومعرفة أحوال الرواة جرحً 

 :قد عند المحدثينعوامل ظيور النَّ : المطما الثاني

تعددت العوامل التي أدت إلى ظهور النقد  تبًعا الختالف المرحمة الزمنية والظروف السائدة 
 :فيها، وهو األمر الذي نشأ عنه تطور النَّقد، وفيما يمي بيان هذا العوامل

اوتون بحسب ما ان، والنَّاس يختمفون في ذلك، ويتفما ُجِبل عميه اإلنسان من الوْهم والنّْسي (ٔ
 نالتغير م ر، كما َتعتري اإلْنسان حاالت منِنعمة الِحفظ والَيقظة والَتذك َمَنَحُهم اهلل من

 (ٖ).النشاط والضعف، والقوة وكبر السن، وما يصاحب ذلك أحياًنا من الذهول والنسيان
وم من أتباع التابعين ليس عندهم من كثرة الوض  في الحديث، ويرج  ذلك إلى وجود ق (ٕ

 (ٗ).التَّورع عن الكذب، والحيطة ما عند الصحابة وُجّل التابعين

                                                             
، "مطط"مادة : البن منظور -لسان العرا. )جم  َمِطيّْة، وهي الناقة التي يركب َمطاطها، أي ظهرها :الَمِطي (ٔ)
ٙ/ٕٕٗ٘.) 
 (.ٜ/ٔ/ )باب في أن اإلسناد من الدين: صحيح مسمم مةمقد ((ٕ
: دراسة وترتيب وتحقيق، الدكتور أحمد محمد نور سيف -يحيى بن معين وكتابو التاريخمقدمة : انظر ((ٖ
حيا  التراث اإلسالمي(ٚ/ٔ)  (.هٜٜٖٔ)مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -، مركز البحث العممي وا 
، مكتبة (ٗٙص: )رفعت فوزي عبد المطمب. ، داني الي ري َسسو وات اىاتوتوثيق السنة في القرن الث (ٗ)

 (.ٚ/ٔ: )يحيى بن معين وكتابو التاريخ: وانظر(. هٓٓٗٔ)القاهرة، الطبعة األولى  -الخانجي
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ول اهلل ااى رساااث إلاااديااون األحااوصماان يااذياارواة الاا  الااياة جمااذر مقابمااعااد وتااسنااة الااطالاااست (ٖ
عة، أو ما في إسنادها مجاهيل من وِجَدت األحاديث الُمْنَقطِ كما صمى اهلل عميه وسمم، 

 (ٔ).الرواة، وهذا في القرن الثاني الهجري
نشو  المذاهب الفقهية واالختالف بينها، مما أدى إلى أن يبذل أئمة كل مذهب توثيق ما  (ٗ

عندهم من األحاديث ومناقشة مخالفيهم، وهذا تمخض عنه حركة هائمة في توثيق الحديث، 
 (ٕ).هجريوكان ذلك في القرن الثاني ال

الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان عميه الصحابة والتابعون  ظهور (٘
 (٘).وغيرهم (ٗ)،والجبرية (ٖ)،المعتزلة: مثلبإحسان، 

كثرة الرواة والمرويات، وطول العهد بالرواة من الصحابة، األمر الذي جعل َتتَب  الرواة  (ٙ
 ٙ().خاصة في المائة الثالثة وما بعدهاوَسْبر المرويات من الضروريات الالزمة، و 

                                                             
 (.٘ٙص: )رفعت فوزي عبد المطمب. د -توثيق السنة في القرن الثاني الي ري َسسو وات اىاتو: انظر (ٔ)
 (.ٙٙص) :هلمصدر نفسا (ٕ)
بداية القرن اسم يطمق عمى أول مدرسة كالمية واسعة ظهرت في اإلسالم، وقد نشأت في البصرة في : المعتزلة (ٖ)

قولهم : وافترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تَُكفّْر سائرها، وتتفق جميعها في أمور منها. الثاني الهجري
ن اهلل تعالى غير خالق إوقولهم . ى نفسه، وال يراا غيرارَ زعموا أنه ال يَ باستحالة رؤية اهلل عز وجل باألبصار، و 

 وأنَّ . اس هم الذين يقدرون عمى أكسابهم، وليس هلل عز وجل فيها صن  وتقديراس، وزعموا أن النَّ ألكساب النَّ 
، الفرق بين الفرق: انظر) .افرااؤمن وال كااق، ال مااالفاسق من أّمة اإلسالم بالمنزلة بين المنزلتين، وهي أنه فاس

مكتبة المحمد محيي الدين عبد الحميد، : ، تحقيق(ٗٔٔص(: )هٜٕٗ: ت)عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
بيروت، الطبعة  -، األهمية لمنشر والتوزي (ٔص)زهدي جاراهلل، المعتزلة، و ،(هٜٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -العصرية

 (.(مٜٗٚٔ)
ضافته إلى الرب تعالى هم الذين يقولون :الَ ْبرية (ٗ) وهم أصناف  . بالَجْبر، وهو نفي الفعل حقيقة من العبد وا 

الجبرية المتوسطة الذين : ومنهم. الجبرية الخالصة الذين ال يثبتون لمعبد فعاًل، وال قدرة عمى الفعل أصاًل : فمنهم
، (ٕٚص) (:هٛٗ٘: ت)هرستاني محمد بن عبد الكريم الشَّ  -الممل والنحل: انظر. )يثبتون لمعبد قدرة غير مؤثرة

 ((.هٖٔٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -أحمد فهمي محمد، دار الكتب العممية: تعميق
 (.هٔٓٗٔ)دمشق، الطبعة الثالثة  -، دار الفكر(ٛ٘ص: )نور الدين عتر. د -منيج النقد في عموم الحديث (٘)
األردن،  -، دار النفائس(٘ٔص: )لعمريمحمد عمي ا. ، ددراسات في منيج النقد عند المحدثين: انظر (ٙ)

 .الطبعة األولى



ٕٔ 

 

 المبحث الثالث

 َىمية النَّقد في صيانة الس نَّة النََّبوية

ذي يتوصل به إلى يعتبر النَّقد من أهم الوسائل التي حفظت السُّنة النَّبويَّة، ألنَّه السبيل ال 
 .األحاديث معرفة الصحيح من السقيم من

فإْن : "مبيًّْنا أهمية النَّقد" ال رح والتعديل"مقدمة كتابه قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في 
ِبَنْقِد العمما  الجهابذة الذين خّصهم اهلل عز وجل : قيل فبماذا ُتعرف اآلثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل

  (ٔ)".بهذا الفضيمة، ورزقهم هذا المعرفة، في كل دهٍر وزمان

حة إخراج الدليل الصحيح، وال ص م منال سبيل إلى معرفة السقي: "نوقال محمد بن حبا
 (ٕ)".بمعرفة ضعفا  المحدثين وكيفية ما كانوا عميه من الحاالت الصريح، إال من

اج عن صني  أئمة الحديث في النَّقد وأهميته، فيقول  نَّما : "ويتحدث اإلمام مسمم بن الحجَّ وا 
 وا بذلك حين سئموا، ِلَما فيه منفتألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقمي األخبار، وأ

إذ األخبار في أمر الدين إنَّما تأتي بتحميٍل، أو تحريٍم، أو أمٍر، أو نهٍي، أو ترغيٍب، . عظيِم الخطر
ه، قد َعَرفَ  انة، ثم أقدم عمى الرواية عنه منفإذا كان الراوي ليس بمعدٍن لمصدق واألم. أو ترهيٍب 

إذ ال ُيْؤمن . َل معرفته، كان آثًما بفعمه ذلك، غاًشا لعوام المسممينَجهِ  ولم يبّين ما فيه لغيرا، ممن
ولعمها أو أكثرها أكاذيب ال . بعضهاعمى بعض من سم  تمك األخبار أن يستعممها، أو يستعمل 

 (ٖ)".أصل لها

ى معااارفة معاني يتبين مما سبق أهمياااااااة النَّقد في حفاااااظ السُّنَّة النَّبوّية، التي هي السبياااال إل 
 ألجل ذلك اعتنى المحدثون بنقد الحديث والارواة مانذ الاِقااَدم، (ٗ)كتاب اهلل عز وجل ومعالم دينه،

                                                             
 (.ٕ/ٔ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٔ)
السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة : ، تحقيق(ٖ/ٔ(: )هٖٗ٘: ت)، محمد بن حبان الُبستي الثقات( ٕ)

 (.هٖٜٖٔ)األولى، 
 (.ٚٔ/ٔ: )صحيح مسمم مقدمة( ٖ)
 (.ٕ/ٔ: )البن أبي حاتم -تقدمة المعرفة لكتاا ال رح والتعديل: انظر( ٗ)
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فافاي كال عصٍر كاان هناك أئمة ُنّقااد َيُذبُّوَن عن حديث رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم الكذب، وقد 
 ٖ()وكتب السؤاالت، (ٕ)وكتب العمل، (ٔ)عديل،ُدونت أقوالهم وآثارهم فيما يعرف بكتب الجرح والت

 ...وغيرها

 

  

                                                             
ككتاب الضعفا  لمبخاري، والضعفا  لمنسائي، والضعفا  : فرد في الضعفا وفيه تصانيف كثيرة  منها ما أُ  (ٔ)

: لثقات والضعفا ومنها ما ُجِمَ  فيه بين ا. بن حباناككتاب الثقات ألبي حاتم : ومنها في الثقات فحسب. لمعقيمي
بن اانظر كالم اإلمام أبي عمرو . )كتاريخ البخاري، وتاريخ ابن أبي خيثمة، والجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي

نور الدين : ، تحقيق(ٖٛٛ -ٖٚٛص": )عموم الحديث"الجرح والتعديل في كتابه  بِ تُ عمى كُ ( هٖٗٙ: ت)الصالح 
 .((هٙٓٗٔ)دمشق،  -عتر، دار الفكر

، (هٕٖٚ:ت)لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي " العمل"، و(هٖٕٗ: ت)لعمي بن عبد اهلل المديني " العمل: "مثل (ٕ)
 (.هٖ٘ٛ: ت)، لعمي بن عمر الدارقطني "العمل الواردة في األحاديث النبوية"و
حمد بن سؤاالت م"، و("هٖٖٕ: ت)ألبي زكريا يحيى بن معين ( هٕٓٙ: ت)يد نَ سؤاالت ابن الجُ : "مثل (ٖ)

سؤاالت أبي داود "، و"في الجرح والتعديل( هٖٕٗ: ت)لعمي بن المديني ( هٜٕٚ: ت)عثمان بن أبي شيبة 
 ".في جرح الرواة وتعديمهم( هٕٔٗ: ت)لإلمام أحمد بن حنبل ( هٕ٘ٚ: ت)السجستاني 
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 المبحث الرابع

 َشير الن قاد حتى القرن الثالث الي ري

بعد أن بيَّْنُت تعريف النَّقد، ونشأته، وأهميته  يجدر بي أْن أذكر من اْشُتِهر من العمما   
لى، ألنَّهم أصحاب الجهود األولى وُهم وسأقتصر عمى ِذْكر أشهر ُنقَّاد القرون الثالثة األو . بالنَّقد

 .الذين أسسوا لهذا العمم ووضعوا القواعد له

 :َشير النقاد في القرن الول الي ري: المطما الول

ْن كان هناك عدٌد من   لم ُتْعَرف لمنُّقَّاد في القرن األول الهجري أقواٌل كثيرٌة في النَّقد، وا 
اد ااب ال يكااى األغمااه عماام ذلك، فإناال عنهااد ُنقِ ااري قاااألول الهجرن ااي القاان فااة والتابعيااالصحاب

ٍد ااو عهاام حديثااك ألنهااز  ذلااد والتمييااي النَّقاان فااالياااٍل أو مثاان مثاار ماام أكثااٍد منهاال واحااد لكاايوج
و الوْهم، ولم يكن بين صفوفهم ول اهلل صمى اهلل عميه وسمم، فمم يطرأ عمى ِعْمِمهم النسيان أاارسااب

  (ٔ).من َيكذب عمى رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم

وفيما يمي ذكر من ُعِرَف في هذا القرن بالكالم في الرجال والبحث عن صحة الروايات، 
 :م  اإلشارة إلى من وصفه بذلك

 :الصحابة الذين اشتيروا بالكالم في الر ال والبحث عن صحة الروايات: َوًل 

 . (هٖٔ: ت) ، خميفة رسول اا بو بكر الصديق، عبد اا بن َبي ُ حافةَ (ٔ

وهو أول من وَقى الكذب عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم، واحتاط في قبول األخبار، 
 (ٖ).والذهبي (ٕ)وصفه بذلك أبو عبد اهلل الحاكم،

 

                                                             
 (.ٕٚص: )، عبد اهلل عمي حافظنشأتو ومني و -النقد عند المحدثين: انظر (ٔ)
 (.ٓٙص: )لى كتاا اإلكميلالمدخل إ (ٕ)
 (.ٕ/ٔ: )تذكرة الحفاظ (ٖ)
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 (.هٖٕ: ت)عمر بن الخطاا، َبو حفص، َمير المؤمنين  (ٕ

لذين فتشوا عن الرجال في الرواية، وبحثوا عن النقل في األخبار، كما قال ابن وهو من أوائل ا
 (ٕ).وقال عنه الذهبي أنَّه هو الذي َسنَّ لممحدثين التثبت في النقل (ٔ)حبان،

 (.هٖٗ: ت)ُعَبادة بن الصامت بن  يس النصاري  (ٖ

 (ٖ).ا عبد اهلل بن َعِدي فيمن َتَكمَّم في الرواة من الصحابةدر أو 

 (.هٓٗ: ت) ، َبو الحسن، َمير المؤمنيني بن َبي طالاعم (ٗ

 ٗ().عّدا ابن حبان من أوائل الذين فتشوا عن الرجال في الرواية، وبحثوا عن النقل في األخبار
 (٘).واعتبرا أبو عبد اهلل الحاكم من الطبقة األولى من الُمَزكّْين لرواة األخبار

 (.هٖٗ: ت)م، َبو يوسف عبد اا بن ساَل  (٘

 (ٙ).دي فيمن َتَكمَّم في الرواة من الصحابةرا ابن عَ ذك

 (.هٚ٘: ت)عائشة بنت َبي بكر الصديق، َم المؤمنين  (ٙ

 (ٚ).دي فيمن َتَكمَّم في الرواة من الصحابةها ابن عَ در أو 

 

                                                             
 (.ٖٛ/ٔ: )الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين (ٔ)
 (.ٙ/ٔ: )تذكرة الحفاظ (ٕ)
عادل أحمد : تحقيق، (ٕٕٔ/ٔ(: )هٖ٘ٙ: ت)دي الجرجاني ان عااد اهلل باا، عبالددا  الر ددل في ضعفددالكام (ٖ)

 (.هٛٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -، دار الكتب العمميةعمي محمد معوض -عبد الموجود
 (.ٖٛ/ٔ: )الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين (ٗ)
أحمد فارس السموم، دار : ، تحقيق(ٕٕ٘ص(: )ه٘ٓٗ: ت)، محمد بن عبد اهلل الحاكم معرفة عموم الحديث (٘)

 (.هٕٗٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -ابن حزم
 (.ٕٓٔ/ٔ: )فا  الر الالكامل في ضع (ٙ)
 (.ٜٔٔ/ٔ: )المصدر نفسه (ٚ)



ٕ٘ 

 

 (.هٛٙ: ت)طما عبد اا بن العباس بن عبد المُ  (ٚ

 (ٔ).دي فيمن َتَكمَّم في الرواة من الصحابةابن عَ  أوردا

 (.هٕٜ: ت)ضر النصاري بن مالك بن النَّ  َنس (ٛ

 (ٕ).دي فيمن َتَكمَّم في الرواة من الصحابةابن عَ  أوردا

 :قد في القرن الول الي ريالتابعين الذين اشتيروا بالنَّ : ثانًيا

 (.هٜٗ: ت)ا بن َحْزن بن َبي وىا، َبو محمد يَّ سَ سعيد بن المُ  (ٔ

 (ٖ).التابعين دي فيمن َتَكمَّم في الرواة منا ابن عَ أورد

 (.هٗٓٔ: ت)عامر بن َشَراحيل الشَّعبي، َبو عمرو  (ٕ

ِذْكر من يعتمد  ولو "والذهبي في كتابه  (ٗ)دي فيمن َتَكمَّم في الرواة من التابعين،ا ابن عَ در أو 
 ٘().، وعدَّا من أوائل من زكَّى وجرح عند انقراض عصر الصحابة"في ال رح والتعديل

 (.هٓٔٔ: ت)بو بكر محمد بن سيرين النصاري، َ (ٖ

ى اال من زكَّ ااان أوائااادَّا الذهبي ماااوع (ٙ)ابعين،اارواة من التااام في الااان َتَكمَّ ادي فيما ابن عَ در أو 
 ،الاْنَتَقد الرج نأول م: "هااأنَّ  يرجب الحنبم ناب هال عنااوق (ٚ).راض عصر الصحابةاااااوَجرَّح عند انق

                                                             
 (.ٜٔٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔ: )نفسهالمصدر  (ٕ)
 .(ٕ٘ٔ/ٔ) :لمصدر السابقا (ٖ)
 (.ٖٖٔ/ٔ: )مصدر السابقال (ٗ)
 (.ٕٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (٘)
 (.ٖٔٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٙ)
 (.ٖٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٚ)



ٕٙ 

 

 (ٔ)".الثقات من غيرهم ومّيز

 :َشير الن قاد في القرن الثاني الي ري: طما الثانيالم

توسعت دائرة النَّقد في القرن الثاني الهجري، وزادت الحاجة إليه، وَكُثَر عدد المشتغمين به، 
 :وفيما يمي ِذْكر أشهرهم م  اإلشارة إلى من وصفهم بذلك

 (.هٚٗٔ: ت)سميمان بن ِمْيران العمش، َبو محمد  (ٔ

وعدَّا الذهبي من أوائل من زكَّى وجرح  (ٕ)ن َتَكمَّم في الرواة من التابعين،دي فيما ابن عَ أورد
 (ٖ).عند انقراض عصر الصحابة

 (.هٓ٘ٔ: ت)النعمان بن ثابت، َبو حنيفة اإلمام  (ٕ

 (ٗ).عدَّا الذهبي من أوائل من زكَّى وجرح عند انقراض عصر الصحابة

 (.هٗ٘ٔ: ت)دي، َبو ُعروة البصري زْ معمر بن راشد الَ  (ٖ

 (٘).ا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديلدر أو 

 (.هٗ٘ٔ: ت) (ٙ).ىشام بن َبي عبد اا َسْنَبر، الدَّْسُتوائي (ٗ

 
                                                             

همام سعيد، : ، تحقيق(ٖ٘٘/ٔ(: )هٜ٘ٚ: ت)، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي، شرح عمل الترمذي (ٔ)
 (.هٕٔٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية  -مكتبة الرشد

 (.٘ٗٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٕ)
 (.٘ٚٔص: )عديلذكر من يعتمد  ولو في ال رح والت (ٖ)
 (.٘ٚٔص: )نفسهالمصدر  (ٗ)
 (.٘ٚٔص: )المصدر السابق (٘)
ليهاارب إيااال غااَواز يقال لها، َدْسَتَوا، تق  شمااادة من بالد اأَلهْ اانسبة إلى بم: يددالدَّْستُوائ( ٙ) اب اااب الثيااا تُْنسَ ااران، وا 

ْمَعاني -اادددالنس: انظر. )نها  َفُنِسَب إليهاوكان هشام يبي  الثياب التي ُتْجَمب م. ةااوائياااالدَّست ، (ٙٚٗ/ٕ: )لمسَّ
 (.maps.google.com :لددط  و ددرائددوخ، (٘٘ٗ/ٕ: )وياااوت الَحمَ اااالياق -دانددم البمددد دددومع



ٕٚ 

 

 (ٔ).ذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل

 (.هٙ٘ٔ: ت)سعيد بن َبي َعروبة، َبو النضر  (٘

 (ٕ).ا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديلدر أو 

 (.هٚ٘ٔ: ت)عبد الرحمن بن عمرو الوزاعي، َبو عمرو  (ٙ

دي واعتبرا ابن عَ  (ٖ)عّدا عبد الرحمن ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد من أهل الشام،
وذكرا الذهبي  (ٗ)،"تابعي التابعين من األئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال إذ هم أهٌل لذلك"من 

 (٘).الجرح والتعديلفيمن يعتمد قوله في 

 (.هٓٙٔ: ت)َبو ِبْسَطام  (ٙ)شعبة بن الح اج بن الَوْرد الَعَتكي، (ٚ

كان شعبة : "وقال أحمد بن حنبل (ٚ)،"شعبة أعمم الناس بالرجال: "قال يحيى بن سعيد القطان
 لحوقال صا (ٛ)".أمًة وحدا في هذا الشأن، يعني في الرجال وبَصرا بالحديث وتَثّبته وتنقيته لمرجال

 ان، ثم أحمد بن حنبل، وابنااى القطااه يحيااتبعم ااة ثاارجال شعبااي الاام فاان تكمااأول م" (ٜ) :داابن محما

                                                             
 (.٘ٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٔ)
 (.٘ٚٔص: )المصدر نفسه (ٕ)
 (.ٗٛٔ/ٔ: ) رح والتعديلالتقدمة المعرفة لكتاا  (ٖ)
 (.ٖٚٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٗ)
  (.٘ٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (٘)
ْمَعاني -النساا: انظر. )، وهو بطن من األزد"َعتيك"نسبة إلى  :الَعَتِكي( ٙ)  ((.ٖ٘ٔ/ٗ: )لمسَّ
 (.ٕٚٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٚ)
وصي اهلل عباس، دار : ، تحقيق(ٜٖ٘/ٕ)، (هٕٔٗ: ت)، أحمد بن محمد بن حنبل عمل ومعرفة الر الال (ٛ)

 (.هٕٕٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية  -الخاني
كان حافًظا عارًفا . هو صالح بن محمد بن َعمرو، األسدي، مولى أسد بن ُخَزيمة، يكنى أبا عمي، وُيَمقَّب َجَزرة (ٜ)

. توفي بُبخارى سنة ثالث وتسعين ومئتين. ُيْرَج  إليه في عمم اآلثار، ومعرفة َنَقمة األخبارمن أئمة الحديث، وممن 
: لمذهبي -سير َعالم النبال ، و(ٜٖٗ/ٓٔ): لمخطيب البغدادي -مدينة السالمتاريخ : انظر(. )هٖٜٕ)
(ٔٗ/ٕٖ)). 



ٕٛ 

 

 (ٔ)".معين

ال رح "وأورد في كتابه  (ٕ)وعّدا عبد الرحمن ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد بالبصرة،
ًحا وتعدياًل، وَرتََّبهم عمى حروف الهجا ، وقد بمغ طائفة من الرواة تكمم فيهم شعبة جر " والتعديل

 (ٖ).عددهم نحو تسعين راوًيا

هو أول من فتش بالعراق عن أمر الُمَحدِّْثين، وجاَنَب الضعفا  : "وقال عنه محمد بن حبان
 دي منواعتبرا ابن عَ  (ٗ)".والمتروكين، حتى صار عمًما يقتدى به، ثم تبعه عميه بعدا أهل العراق

  (٘).التابعين من األئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال تابعي

كان أبو ِبْسطام إماًما : "وقال في السَّْير (ٙ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل
وهو أول من جرَّح وَعدَّل، أخذ عنه هذا الشَّأن يحيى بن سعيد القطَّان، ... ثبتًا حجة، ناقًدا، ِجْهِبًذا

 ٚ()".دي، وطائفةوابن مه

هو أول من َوسَّ  الكالم في الجرح والتعديل، واتصال األسانيد، وانقطاعها، : "وقال ابن رجب
هو : "وقال ابن حجر (ٛ)".وَنقَّب عن دقائق عمم العمل، وأئمة هذا الشأن بعدا تََبٌ  له في هذا العمم

 (ٜ)".أول من فتش بالعراق عن الرجال وَذّب عن السُّنَّة

                                                             
، بيروت -ب العمميةاار الكت، دا(ٕ٘ٗ/ٔ(: )هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي تيذيا السما  والمغات (ٔ)
بشار . د: ، تحقيق(ٜٗٗ/ٕٔ(: )هٕٗٚ: ت) لِمّزيبن عبد الرحمن ا ، يوسفتيذيا الكمال في َسما  الر الو

 (.هٖٓٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -عواد معروف، مؤسسة الرسالة
 (.ٕٙٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٕ)
 (.ٕٖٔ/ٔ: )مصدر نفسهال (ٖ)
 (.ٙٗٗ/ٙ: )البن حبان -الثقات (ٗ)
 (.ٓ٘ٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (٘)
 (.٘ٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٙ)
 .(ٕٙٓ/ٚ) :لمذهبي -سير َعالم النبال  (ٚ)
 (.ٛٗٗ/ٔ: )البن رجب الحنبمي -شرح عمل الترمذي (ٛ)
صغير أحمد : ، تحقيق(ٖٙٗص(: )هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني تقريا التيذيا (ٜ)

 .الباكستاني، دار العاصمة



ٕٜ 

 

 (.هٔٙٔ: ت)بن سعيد الثوري، َبو عبد اا سفيان  (ٛ

دي من تابعي التابعين واعتبرا ابن عَ  (ٔ)عّدا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد بالكوفة،
 (ٖ).را الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديلكوذ (ٕ)من األئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال،

 (.هٜٚٔ: ت)عبد اا المدني مالك بن َنس بن مالك، َبو  (ٜ

وعاّدا ابان أباي حااتم مان  (ٗ)،"ما كان أشدَّ انتقا  مالاٍك لمرجاال وأعمماه بهام: "قال سفيان بن ُعَيينة
دي ماان تااابعي التااابعين ماان األئمااة الااذين ُيْسااَم  واعتباارا اباان َعاا (٘)العممااا  الجهابااذة النُّقَّاااد بالحجاااز،

كااان : "وقاال فاي السّْاَير (ٚ).ن يعتماد قولااه فاي الجارح والتعاديلوذكارا الاذهبي فايم (ٙ)قاولهم فاي الرجاال،
 (ٛ)".مالك إماًما في نقد الرجال، حافًظا، مجوًدا، ُمتقًنا

 (.هٜٚٔ: ت)دي، َبو إسماعيل زْ حماد بن زيد بن ِدْرىم الَ  (ٓٔ

لااه فااي وذكاارا الااذهبي فاايمن يعتمااد قو  (ٜ)عااّدا اباان أبااي حاااتم ماان العممااا  الجهابااذة النُّقَّاااد بالبصاارة،
 (ٓٔ).الجرح والتعديل

 (ٔ)(.هٔٛٔ: ت) (ٔٔ)عبد اا بن المبارك الَمْرَوزي (ٔٔ
                                                             

 (.٘٘/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٔ)
 (.ٗٙٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٕ)
 (.ٙٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٖ)
 (.ٙٚٔ/ٔ: )البن عدي -الكامل في ضعفا  الر ال (ٗ)
 (.ٓٔ/ٔ: )ال رح والتعديلكتاا تقدمة المعرفة ل (٘)
 (.ٗٚٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٙ)
 (.ٙٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٚ)
 (.ٔٚ/ٚ: )سير َعالم النبال  (ٛ)
 (.ٙٚٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٜ)
 (.ٙٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٓٔ)
ة ااو، وهي عاصمة واليرْ بمَ اليوم ركمانستان، وُتْعَرف نسبة إلى َمْرو الشاِهجان، وتق  جنوب شرق تُ  :زيالَمْروَ ( ٔٔ)
ْمَعان -اادددالنس: رااانظ. )ارياام  :لدددو ددط  دددرائددوخ، (ٕٔٔ/٘: )اقوتااالي -دانددمددم البدددمع و ، (ٕ٘ٙ/٘: )ياالمسَّ

maps.google.com)) ، ُةرَّ والموسوعة الح :(www.wikipedia.org.)) 

http://www.wikipedia.org/


ٖٓ 

 

دي من تابعي التابعين واعتبرا ابن عَ  (ٕ)عّدا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد بُخَراسان،
 (ٗ).تعديلوذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح وال (ٖ)من األئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال،

 (.هٛٛٔ: ت) (٘)إبراىيم بن محمد، َبو إسحاق الَفَزاري (ٕٔ

وعّدا الذهبي فيمن يعتمد قوله  (ٙ)ذكرا ابن أبي حاتم في العمما  الجهابذة النُّقَّاد من أهل الشام،
 (ٚ).في الجرح والتعديل

 (.هٜٙٔ: ت)َبو سفيان  (ٛ)وكيع بن ال راح الرؤاسي، (ٖٔ

واعتبرا ابن عدي من األئمة الذين ُيْسَم   (ٜ)الكوفة النُّقَّاد، عّدا ابن أبي حاتم من عمما  أهل
 (ٔٔ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ٓٔ)قولهم في الرجال،

                                                                                                                                                                                   
محمد سعيد محمد أحمد، رسالة ماجستير، جامعة : ، إعدادمحدًثا ونا ًدا -عبد اا بن المبارك: انظر لمتوس  (ٔ)

 (.هٓٓٗٔ)مكة المكرمة،  -الممك عبد العزيز
حيث كانت هذا التسمية ، منطقة جغرافية واسعة :اسانُخرَ (. ٕٕٙ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٕ)

عة اطَ قَ ان، إضافة لمُ ااااااااان، وأجزا  من جنوب ُتركمانستاااااااشمال غرب أفغانست: حاااااالًيا تشملُتطمق عمى المنطقة التي 
 .((www.wikipedia.org: )ةرَّ والموسوعة الحُ ، (ٖٓ٘/ٕ)لياقوت  -مع م البمدان: انظر) .اسان في إيرانرَ خُ 
 (.ٜٛٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال ((ٖ
 (.ٚٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٗ)
ْمَعاني -النساا: انظر. )نسبة إلى قبيمة َفَزاَرة :الَفزَاري( ٘)  (.ٖٓٛ/ٗ: لمسَّ
 (.ٕٔٛ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٙ)
 (.ٚٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٚ)
ؤاسي( ٛ) المباا . )نسبة إلى رؤاس، وهو الحارث بن كالب بن ربيعة بن عامر بن َصْعَصعة بن قيس عيالن :الر 

، مكتبة (ٓٗ/ٕ): (ٖٓٙ: ت)مي بن محمد الجزري، المعروف بعز الدين ابن األثير ع ،في تيذيا النساا
 (.بغداد -المثنى

 (.ٜٕٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٜ)
 (.ٜٙٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٓٔ)
 (.ٚٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٔٔ)

http://www.wikipedia.org/
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 ( )(.هٜٛٔ: ت)يحيى بن سعيد القّطان، َبو سعيد  (ٗٔ

د بن وقال أحم (ٕ)".ما رأيت أحًدا أعمم بالرجال من يحيى بن سعيد: "قال عمي بن المديني
هو صاحب  -يعني في معرفة الحديث ورواته-ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن: "حنبل

  (ٖ)".هذا الشأن

دي من تابعي واعتبرا ابن عَ  (ٗ)وعّدا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد من أهل البصرة،
  (٘).التابعين من األئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال

قد : "وقال عنه هو وابن مهدي أنَُّهَما (ٙ).ا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديلوذكر 
َيْندِمل  -واهلل–اْنَتَدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جاللًة وُنباًل وعمًما وفضاًل، فمن َجَرَحاا ال يكاد 

أمرا، وَنَزل عن درجة الصحيح  ُجْرُحه، ومن وثَّقاا فهو الُحجة المقبول، ومن اخَتَمفا فيه اجُتِهَد في
  (ٚ)".إلى الَحَسن، وقد وثقا خْمًقا كثيًرا، وضعفا آخرين

أخذ ذلك عنه ابن المديني، وأخذ ذلك عن . كان رأًسا في معرفة العمل: "وقال في موض  آخر
 (ٛ)".ابن المديني أبو عبد اهلل البخاري

                                                             
عوض عتقي الحازمي، رسالة ماجستير، جامعة : ، إعدادمحدًثا ونا ًدا -يحيى بن سعيد القطان: انظر لمتوس  (ٔ)

 (.هٜٜٖٔ)مكة المكرمة،  -زيزالممك عبد الع
 (.ٕٛٓ/ٙٔ: )لمخطيب البغدادي -مدينة السالمتاريخ  (ٕ)
ال رح وتقدمة المعرفة لكتاا ، (ٖٖٛ/ٔ: )لإلمام أحمد، رواية ابنه عبد اهلل -العمل ومعرفة الر ال: انظر (ٖ)

 (.ٖٖٕ/ٔ: )البن أبي حاتم -والتعديل
 (.ٕٖٕ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٗ)
 (.٘ٛٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (٘)
 (.ٜٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٙ)
 (.ٓٛٔص: )نفسهالمصدر  (ٚ)
: ، تحقيق(ٔٚٗ/ٖٔ(: )هٛٗٚ: ت)ي اا، محمد بن أحمد الذهبالمددخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعددتاري (ٛ)

 (.هٓٔٗٔ)ت، الطبعة الثانية، بيرو  -عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي
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نه تمقاا أئمة هذا الشأن، هذا العمم وع، والقائم بعدا في مقامه في خميفة شعبة" :وقال ابن رجب
 (ٔ)".وكان شعبة يحكمه عمى نفسه في هذا العمم. ، ونحوهم(ابن معينيعني )، ويحيى كأحمد، وعمي

 (ٖ)(.هٜٛٔ: ت)َبو سعيد  (ٕ)عبد الرحمن بن ميدي بن حسان الَعْنَبري، (٘ٔ

دي من األئمة الذين را ابن عَ واعتب (ٗ)عّدا ابن أبي حاتم من عمما  أهل البصرة الجهابذة النُّقَّاد،
 (ٙ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (٘)ُيْسَم  قولهم في الرجال،

 (.هٜٛٔ: ت)سفيان بن ُعيينة بن َبي عمران، َبو محمد  (ٙٔ

دي من تابعي التابعين واعتبرا ابن عَ  (ٚ)عّدا ابن أبي حاتم من عمما  أهل مكة الجهابذة النُّقَّاد،
 (ٜ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ٛ)ئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال،من األ

 (.ٜٜٔ: ت)َبو ىشام الكوفي  (ٓٔ)عبد اا بن ُنَمير الَيْمداني، (ٚٔ

 (ٔٔ).ذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل

 

                                                             
 (.ٗٙٗ/ٔ: )شرح عمل الترمذي (ٔ)
 -النساا. )، وهم جماعة من بني تميم"َبْمعنبر: "وُيَخفف  فيقال لهم" بني الَعْنَبر"نسبة إلى  :الَعْنَبري( ٕ)

ْمَعاني  (.ٕ٘ٗ/ٗ: لمسَّ
هلل ظافر، رسالة ماجستير، جامعة أم محمد عبد ا: ، إعدادمحدًثا ونا ًدا -عبد الرحمن بن ميدي: انظر لمتوس  ((ٖ

 (.هٙٓٗٔ)القرى، 
 (.ٕٔ٘/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٗ)
 (.ٜٛٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (٘)
 (.ٓٛٔ/ٔ: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٙ)
 (.ٕٖ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٚ)
 (.ٕٛٔ/ٔ: )ر الالكامل في ضعفا  ال (ٛ)
 (.ٚٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٜ)
ْمَعاني -النساا. )نسبة إلى َهْمدان، وهي قبيمة من اليمن، نزلت الكوفة :الَيْمَداني( ٓٔ)  (.ٚٗٙ/٘: لمسَّ
 (.ٛٚٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٔٔ)
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 (.هٕٗٓ: ت)محمد بن إدريس، َبو عبد اا الشافعي  (ٛٔ

منا ا "وقد جعل البيهقي في كتابه  (ٔ)دي من األئمة الذين ُيْسَم  قولهم في الرجال،عَ  عّدا ابن
ما يستدل به عمى معرفة الشافعي رضي اهلل عنه بصحة الحديث وِعمَّته، أورد فيه : باب" الشافعي

 (ٖ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ٕ).شيًئا من كالم الشافعي في عمل الحديث

 :َشير النقاد في القرن الثالث الي ري: المطما الثالث

ن في هذا الفترة  توجهت عناية العمما  في القرن الثالث الهجري إلى تدوين العمم، فكان مما ُدوّْ
 :مصنفاتهم لنُّقَّاد في هذا القرن، وشي  من، وفيما يمي ِذْكر أشهر اعمم النَّقد

 (.هٕٛٔ: ت)عبد العمى بن ُمسير، َبو ُمسير  (ٔ

دي من األئمة الذين وعّدا ابن عَ  (ٗ)اعتبرا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد بالشام،
 (ٙ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (٘)ُيْسَم  قولهم في الرجال،

 (.هٖٖٕ: ت)يحيى بن معين، َبو زكريا البغدادي  (ٕ

الذي كان يحسن : "وقال أبو حاتم (ٚ)".لرجال يحيى بن معيننا بافُ رَ أعْ : "قال أحمد بن حنبل
بن حنبل، ويحيى بن أحمد : ذلك، وُيْحِسن عمل الحديثصحيح الحديث من سقيمه وعندا تمييز 

                                                             
 (.ٕٗٓ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال ((ٔ
دار : السيد أحمد صقر، الناشر: ، تحقيق(٘/ٕ(: )هٛ٘ٗ: ت)، أحمد بن الحسين البيهقي ا ا الشافعيمن ((ٕ

 (.هآٜٖٔ)القاهرة، الطبعة األولى  -التراث
 (.ٔٛٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٖ)
 (.ٕٙٛ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٗ)
 (.ٜٕٓ/ٔ): الكامل في ضعفا  الر ال ((٘
 (.ٕٛٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٙ)
 (.٘٘/ٔ: )الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين (ٚ)
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دي في األئمة وذكرا ابن عَ  (ٕ)وعّدا ابن أبي حاتم من عمما  بغداد الجهابذة النُّقَّاد، (ٔ)...".معين
 (ٗ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ٖ).رح والتعديلالذين ُيسم  قولهم في الج

 :وقد َجَمَ  تالمذته أقواله في مصنفات، منها

  ُزرِ حْ معرفة الرجال لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين، رواية أحمد بن محمد بن م. 
  ألبي زكريا ، (هٕٓٙ: مي تتَّ إسحاق، إبراهيم بن عبد اهلل الخُ  أبو)سؤاالت ابن الُجنيد

 .يحيى بن معين
  (.هٕٔٚ: ت)تاريخ ابن معين رواية أبي الفضل عباس بن محمد الدُّْوِري 

 
 (.هٖٕٗ: ت)زىير بن حرا، َبو خيثمة النَّسائي  (ٖ

له كالم كثير يأُثُرا عنه ولدا أحمد في : "ذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقال
 (٘)."(يعني التاريخ الكبير)تاريخه 

 (ٙ)(.هٖٕٗ: ت)عمي بن عبد اا بن  عفر، َبو الحسن ابن المديني  (ٗ

كان عمي بن المديني : "وقال أبو حاتم (ٚ)،"أعممنا بالعمل عمي بن المديني: "قال أحمد بن حنبل
الذي ُيْحِسن صحيح الحديث من سقيمه : وقال أيًضا (ٛ)،"عمًما في الناس في معرفة الحديث والعمل

                                                             
 (.ٖٕ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٔ)
 (.ٖٗٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٕ)
 (.ٕ٘ٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٖ)
 (.٘ٛٔص: )مد  ولو في ال رح والتعديلذكر من يعت (ٗ)
 (.٘ٛٔص) :لمصدر نفسها (٘)
إكرام اهلل إمداد الحق، رسالة ماجستير، : ، إعداداإلمام عمي بن المديني ومني و في نقد الر ال: انظر لمتوس  (ٙ)

 (.هٛٓٗٔ)مكة المكرمة،  -جامعة أم القرى
 (.٘٘/ٔ: )حبانالبن  -الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين (ٚ)
 (.ٜٖٔ/ٔ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٛ)
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  (ٔ).عمي بن المديني: وعّد جماعة منهم... لك، ويحسن عمل الحديث وعندا تمييز ذ

أعمم من : "وقال صالح بن محمد (ٕ)وذكرا ابن أبي حاتم ِمْن عمما  البصرة الجهابذة النُّقَّاد،
كان من أعمم أهل زمانه بعمل حديث : "وقال ابن حبان (ٖ)".أدركت بالحديث وِعممه عمي بن المديني

دي في األئمة الذين ُيسم  قولهم في الجرح وذكرا ابن عَ  (ٗ)". عميه وسممرسول اهلل صمى اهلل
 (٘).والتعديل

فإليه المنتهى في معرفة عمل : "وقال عنه (ٙ).وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل
 (ٚ)".َعة الِحْفظ والتبحر في هذا الشأنالحديث النبوي، م  كمال المعرفة بَنْقد الرجال، وسَ 

ما : ثقة ثبت إمام، أعمم أهل عصرا بالحديث وعممه، حتى قال البخاري: "وقال ابن حجر
  (ٛ)".استصغرت نفسي إال عند عمي بن المديني

وجمي  : "وله الكثير من التصانيف أكثرها مفقود، قال الخطيب البغدادي بعد أن أورد عدًدا منها
إنَّ  ،ال عمى أربعة أو خمسة حسب، ولعمريإ ،منها ولم نقف عمى شي ٍ  ،هذا الكتب قد انقرضت
ديني فيمسوف هذا وكان عمي بن المَ  .وانقطاع فوائد ضخمة ،ةجمَّ  عمومٍ  في انقراضها ذهابَ 

 (ٜ)".رحمة اهلل عميه، وأكرم مثواا لديه. الصنعة، وطبيبها، ولسان طائفة الحديث، وخطيبها

                                                             
 (.ٖٕ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر (ٔ)
 (.ٜٖٔ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  ٕ))
 (.ٖٓٗ/ٖٔ: )لمخطيب البغدادي -مدينة السالمتاريخ  ٖ))
 (.ٜٙٗ/ٛ: )البن حبان -الثقات ٗ))
 (.ٖٕٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال ٘))
 (.ٙٛٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل ٙ))
عمي معوض، : ، تحقيق(ٓٚٔ/٘(: )هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي ميزان العتدال في نقد الر ال ٚ))

 (.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -عادل عبد الموجود، دار الكتب العممية
 (.ٜٜٙص: )التيذيا تقريا (ٛ)
: ، تخريج وتعميق(ٖٔٗص(: )هٖٙٗ: ت)، أحمد بن عمي البغدادي ال امع لخالق الراوي وآداا السامع ٜ))

 (.هٚٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -صالح عويضة، دار الكتب العممية
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 :المطبوعة مصنفاتهومن 

لعمي بن المديني في الجرح ( هٜٕٚ: ت)ابن أبي شيبة  سؤاالت محمد بن عثمانو ، العمل
 .والتعديل

 (.هٖٕٗ: ت)محمد بن عبد اا بن ُنَمير اليْمداني، َبو عبد الرحمن  (٘

دي في األئمة وذكرا ابن عَ  (ٔ)عّدا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد من أهل الكوفة،
 (ٖ).ذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديلو  (ٕ)الذين ُيسم  قولهم في الجرح والتعديل،

 (.هٕٔٗ: ت)َحمد بن محمد بن حنبل، َبو عبد اا  (ٙ

كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعمم : "قال أبو حاتم
ناد حديث كذا وكذا قوي اإلس: الشافعي أشيا  من معرفة الحديث منه، وكان الشافعي يقول ألحمد

الذي كان يحسن صحيح : وقال أيًضا (ٗ)".نعم، جعمه أصاًل وبنى عميه: محفوظ؟ فإذا قال أحمد
أحمد بن : وعّد جماعة منهم... الحديث من سقيمه وعندا تمييز ذلك، ويحسن عمل الحديث

  (٘).حنبل

ي في األئمة دوذكرا ابن عَ  (ٙ)وعّدا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد من أهل بغداد،
: وذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وقال (ٚ)الذين ُيسم  قولهم في الجرح والتعديل،

 (ٛ)".سأله جماعة من تالمذته عن الرجال، وجوابه بإنصاٍف واعتداٍل، َوَوَرٍع في المقال"

                                                             
 (.ٕٖٓ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  ٔ))

 (.ٕٕٕ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٕ)
 (.ٙٛٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل ٖ))
 (.ٕٖٓ/ٔ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  ٗ))
 (.ٖٕ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل ٘))
 (.ٕٜٕ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  ٙ))
 (.ٕٓٔ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال ٚ))
 (.٘ٛٔص: )يعتمد  ولو في ال رح والتعديلذكر من  ٛ))
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 :من مصنفاته

سؤاالت أبي ، و (رواية ابنه صالح)كنى وال األسامي، و (رواية ابنه عبد اهلل)رفة الرجال العمل ومع
، لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة (هٕ٘ٚ: ت)داود سميمان بن األشعث السجستاني 

 .وتعديمهم

 (.هٕٙ٘: ت)محمد بن إسماعيل، َبو عبد اا البخاري  (ٚ

مد وذكرا الذهبي فيمن يعت (ٔ)دي في األئمة الذين ُيسم  قولهم في الجرح والتعديل،ذكرا ابن عَ 
 (ٕ).قوله في الجرح والتعديل

لم أَر أحًدا بالعراق وال بُخراسان في معنى الِعمل والتاريخ : "-وهو من تالميذا– قال الترمذي
 (ٖ)".ومعرفة األسانيد كبير أحٍد أعمم من محمد بن إسماعيل

 :من مصنفاته

 .الضعفا  الصغيرالتاريخ الكبير، والتاريخ األوسط، و 

 (.هٕٗٙ: ت)لكريم، َبو زرعة الرازي يد اا بن عبد ابَ عُ  (ٛ

الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعندا تمييز ذلك وُيحسن عمل : قال أبو حاتم
واعتبرا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد من  (ٗ).أبو زرعة: فعّد جماعة منهم... الحديث

  (٘).أهل الرَّي

                                                             
 (.ٕٕٙ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٔ)
 (.ٕٜٔص) :ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٕ)
مشهور حسن آل : ، اعتنى به(ٚٛٛص(: )هٜٕٚ: ت)، محمد بن عيسى الترمذي (آخر سنن الترمذي) العمل ((ٖ

 .ولىالرياض، الطبعة األ -سممان، مكتبة المعارف
 (.ٖٕ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٗ)
إحدى مدن إيران، وتق  بالقرب من العاصمة  :الرَّي (.ٕٖٛ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا : انظر (٘)

 (.wikipedia.orgwww.: الموسوعة الُحرَّة، و(ٙٔٔ/ٖ: )لياقوت -مع م البمدان: انظر. )طهران

http://www.wikipedia.org/
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وذكرا الذهبي فيمن يعتمد  (ٔ)  قولهم في الجرح والتعديل،دي في األئمة الذين ُيسموذكرا ابن عَ 
 (ٕ).قوله في الجرح والتعديل

 (.هٕٚٚ: ت)محمد بن إدريس، َبو حاتم الرازي  (ٜ

دي في األئمة وذكرا ابن عَ  (ٖ)عّدا ابن أبي حاتم من العمما  الجهابذة النُّقَّاد من أهل الرَّي،
 (٘).ذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديلو  (ٗ)الذين ُيسم  قولهم في الجرح والتعديل،

ف البالد، وبرع في المتن واإلسناد، وجم  وصنِّف، وَجرَّح . كان من بحور العمم: "وقال عنه طوَّ
 (ٙ)".وعدَّل، وصحح وعمَّل

 (.هٜٕٚ: ت)محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، َبو عيسى  (ٓٔ

الحافظ، الَعَمم، : "وقال عنه في السَّْير (ٚ)ديل،ذكرا الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتع
َممااارع، ابن عيسااام، البااااإلم ِرير، ُمَصنّْف ااى السُّ   راا، وغي"ملااالع"اب اا، وكت" ااالجام"ي التّْْرِمذي الضَّ
 (ٛ)".ذلك

 .له كتاب العمل الكبير، والعمل الصغير

 (.هٖٖٓ: ت)َحمد بن شعيا النََّسائي، َبو عبد الرحمن  (ٔٔ

وذكرا الذهبي فيمن يعتمد  (ٜ)دي من األئمة الذين يسم  قولهم في الجرح والتعديل،اعتبرا ابن عَ 

                                                             
 (.ٕٕٚ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٔ)
 (.ٕٜٔص): ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٕ)
 (.ٜٖٗ/ٔ: )ال رح والتعديلتقدمة المعرفة لكتاا  (ٖ)
 (.ٜٕٕ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٗ)
 (.ٕٜٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (٘)
 (.ٕٚٗ/ٖٔ: )بال سير َعالم الن (ٙ)
 (.ٜٜٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٚ)
 (.ٕٓٚ/ٖٔ: )سير َعالم النبال  (ٛ)
 (.ٖٕٙ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٜ)
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اإلمام الحافظ الثَّبت، شيخ اإلسالم، ناقد : "وقال عنه في السَّْير (ٔ)قوله في الجرح والتعديل،
ولم ... فال، وُحْسن التأليكان من ُبحور العمم، م  الَفهم، واإلتقان، والَبَصر، وَنْقد الرج... الحديث

ئة أحفظ من النَّسائي، هو أحذق بالحديث وِعَممه ورجاله من ُمسمم، ومن اميكن أحٌد في رأس الثالث
 (ٕ)".أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جاٍر في مضمار البخاري، وأبي زرعة

 :من مصنفاته

 .ذكر المدلسينحد، و سمية من لم يرو عنه غير رجل وات، و الطبقاتن، و الضعفا  والمتروكي

                                                             
 (.ٜٜٔص: )ذكر من يعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٔ)
 (.وما بعدها ٕ٘ٔ/ٗٔ: )سير َعالم النبال  (ٕ)
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 المبحث الول

 تعريف المعارضة لغًة واصطالًحا

 :تعريف المعارضة لغةً : المطما الول

، هُ مَ قابَ : ُمَعاَرَضةً  بالشَّي ِ  َعاَرَض الشَّي َ : القَ يُ من َعاَرَض ُيَعاِرض ُمَعاَرضة، : اْلُمَعاَرَضةُ  
ما  لِ ثْ و بمِ تُ ضْ ارَ عَ : ويقال. هيالَ حِ  تُ رْ سِ  :يرسِ في المَ  وُ تُ ضْ ارَ وعَ  .هُ تُ مْ ابَ قَ  أيْ  :ِكَتاِبي بِكَتابو وَعاَرْضتُ 

غيرا، ثم  أخذ في طريق وأخذت في طريقٍ  :فالًنا عارضتو .، إذا أتيت إليه بمثِل ما أتى إليكعَ نَ صَ 
  (ٔ).هيتُ لقِ 

 .الُمَقاَبَمة: هو" ةضَ ارَ عَ المُ "وأقرب هذا المعاني إلى المراد بمصطمح 

 :تعريف المعارضة في اصطالح الن قَّاد: المطما الثاني

بعد تتب  كالم أئمة النَّقد والتأمل فيه  َخَمْصُت إلى أنَّهم كانوا َيْعِرُفوَن المعارضة كطريقة 
اال من خاللها إلى معااارفة الحاااكم عمى الراوي وعمى األحااااديث، وِمْن عباااااراتهم  عممية تطبيقية ُيَتوصَّ

 :ي تفيد ذلك ما يميالت

نت أ :قمت ي؟كيف حديث :ايومً  (ٕ)ةيَّ مَ سماعيل بن عُ لي إ قال: "بن معينقال يحيى  (ٔ
 (ٖ)،اسبها أحاديث النَّ  عارضنا :قمت له ؟وكيف عممتم ذاك :يفقال ل ،مستقيم الحديث

                                                             
مهدي : ، تحقيق(ٖٕٚ -ٕٕٚ/ٔ" )عرض"مادة (: ه٘ٚٔ: ت)مد الفراهيدي الخميل بن أح -العين: نظرا (ٔ)

براهيم السامرائي، و المخزومي،  " عرض"مادة : البن منظور -لسان العراو  ،بيروت -مؤسسة األعممي لممطبوعاتا 
(ٗ/ٕٛٛ٘.) 
(. هٖٜ)توفي سنة هو إسماعيل بن إبراهيم بن ِمْقَسم، أبو ِبْشر األَسدي، مشهور بابن عميَّة، وهي أمُّه، ( ٕ)
، وسير (ٜٙٔ/ٚ: )لمخطيب البغدادي -، وتاريخ مدينة السَّالم(ٕٖٚ/ٜ: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر)

 ((.ٚٓٔ/ٜ: )لمذهبي -َعالم النبال 
بأحاديث بمقابمتها بعضها ببعض، أو اوي وقد تكون المعارضة ألحاديث الرَّ  .رواة الحديث: والمراد بالناس ىنا (ٖ)

 .أو أقرانه، وغير ذلك، كما سيأتي شيوخه،
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 (ٔ)".فرأيناها مستقيمة

  أن الطريقة التي َيْعِرف بها ، َنِجد أنَّه بيَّن إلسماعيل بن ُعميَّةوفي عبارة ابن معين ىذه
واة: صحة حديث الرَّاوي هي  .معاَرضة َحاديثو بأحاديث غيره من الر 

جا ني ُمَطرّْف بن  (ٕ):قال لي هشام بن يوسف: "ما رواا يحيى بن معين، قال (ٕ
 (يعني ابن راشد) وَمْعَمر ،(يعني عبد الممك) أعطني حديث ابن ُجَرْيج: ، فقال(ٖ)مازن

دّْث بها عن َمْعمر نفسه، وعن ابن حَ يُ  لَ عَ نك، فأعطيته، فكتبها، ثم جَ حتى أسمعه م
انظر في حديثه، فهو مثل حديثي سوا ، فأمرت : فقال لي هشام بن يوسف. ُجريج

، فإذا هي مثمها سوا ، فعممت فعارضت بيارجاًل، فجا ني بأحاديث ُمَطرّْف بن مازن، 
 (ٗ)".أنَّه كذَّاب

 أنَّ ابن معين أراد التَّثَبت من أحاديث ُمَطرّْف بن َمازن، وهل :ونالحظ من خالل ما سبق
َصَدَق ِهَشام بن ُيوسف في دعواا أنَّ ُمَطرّْف َسَرَق حديثه؟ فقام ِبُمَقابمِة أحاديث ُمَطرّْف بأحاديِث 

 . هشام  فإذا هي مثمها سوا ، وقد حذف هشام وحدَّث عن ابن ُجريج، وعن َمعمر  مباشرة

 (٘).في الكشف عن ذلك، وعبَّر عنها بهذا المفظ" المعارضة"معين  واستخدم ابن

                                                             
محمد الحافظ، وغزوة : ، تحقيق(ٜٖ/ٕ: )زرِ حْ ، رواية أحمد بن محمد بن مُ معرفة الر ال عن يحيى بن معين (ٔ)

 (.ه٘ٓٗٔ)دمشق، الطبعة  -بدير، مجم  المغة العربية
وتسعين ومائة هو هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عبد الرحمن، قاضي صنعا ، ومات بها سنة سبٍ   (ٕ)
، (ٛٓٔ/ٛ): البن سعد -الطبقات الكبير: انظر". )من أقران عبد الرزاق  لكنه أجلُّ وأتقن: "قال الذهبي(. هٜٚٔ)
 (.(ٓٛ٘/ٜ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٔٚ/ٜ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديلو 
البن  -ال رح والتعديل: انظر(. )هٜٔٔ: )نةهو مطرّْف بن مازن الِكَناِني، أبو أيوب، قاضي صنعا ، توفي س (ٖ)

نبا  َبنا  الزمان، (ٖٗٔ/ٛ: )أبي حاتم ، (ٜٕٓ/٘(: )هٔٛٙ: ت)، أحمد بن محمد بن َخمَّْكان ووفيات العيان َو
: لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالمبيروت،  -إحسان عبَّاس، دار صادر. د: تحقيق

(ٖٔ/ٖٜٗ.)) 
 (.ٚٚٔ/ٖ: )د وريالرواية  -معينبن التاريخ ل (ٗ)
ال تجوز : "ابن حبان يقولو ". ُيتَثَبت في حديثه حتى ُيبمى ما عندا: "في هذا الرَّاوي قوليونجد الُجوَزجاني  (٘)
 = فُهَما أيًضا يريان أنَّ هذا الرَّاوي ينبغي ُمعارضة حديثه بحديث غيرا ".واية عنه إال عند الخواص لالعتبار فقطالرّْ 
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فما  ،اسمان أحاديث النَّ بأحاديث يحيى بن يَ  تُ ضْ ارَ عَ ربما : "بن معينيحيى قال  (ٖ
 ( )".ت عميهبْ رَ ضَ  ،اسخالف فيها النَّ 

 "يحيى بن َيمان"في تمييز ما أخطأ فيه " المعارضة"استخدم " ابن معين"أنَّ  :ويالحظ ىنا
تمييز األحاديث التي اختمط فيها " ابن معين"فأراد  (ٕ)من األحاديث، حيث إنَّ هذا الراوي ُمختمط،

 .هذا الراوي عن التي َسِمَمت

سألُت أِبي عن حِديٍث  رواُا عِميُّ بُن : "بن أبي حاتم في العمل، قالاروى عبد الرحمن  (ٗ
، عن َعبِد اهلِل بِن باباا، عن أِبي عن حِبيِب بِن أِبي ثابت (ٖ)هاشم، عِن ابِن أِبي ليمى،

 (ٗ).ِفي االستسقا   ، عِن الّنِبيّْ صمى اهلل عميه وسممُهريرة

                                                                                                                                                                                   
واة، وقد عبَّرا عن ذلك بألفاظ أخرى =  (:هٜٕ٘: ت) لُجوَزجاني، يعقوب بن إبراهيم اَحوال الر ال: انظر. )من الرُّ
والم روحين من المحدثين والضعفا  باكستان،  -عبد العميم الَبْسَتوي، حديث أكاديمي: ، تحقيق(ٕٙ٘ص)

 ((.ٜٕ/ٖ: )البن حبان -والمتروكين
 (.ٜٖٔ/ٖ: )اية الد وريرو  -بن معينالتاريخ ل (ٔ)
معرفة الثقات من ر ال َىل العمم : رااانظ. )عمي ابن المديني، والعجمي، وابن حجر: وممَّن وصفه باالختالط (ٕ)

، (ٖٓٙ/ٕ) (:هٕٔٙ: ت)أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي والحديث ومن الضعفا  وذكر مذاىبيم َوخبارىم، 
 -وتاريخ مدينة السَّالم، (ه٘ٓٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -دارعبد العميم البستوي، مكتبة ال: تحقيق

دي كمن كياال بي، خمنددالمختمطيو  ،(ٓٚٓٔص: )البن حجر -وتقريا التيذيا، (ٙٛٔ/ٙٔ: )لمخطيب البغدادي
 ،القاهرة -عمي مزيد، مكتبة الخانجيو المطمب،  بدعفوزي ت ارفع. د: يقاقتحا، (ٖٔٔص(: )هٔٙٚ: ت)العالئي 

(: هٜٖٜ: ت)، محمد بن أحمد المعروف بابن الكيَّال والكواكا النيرات في معرفة من اختمط من الرواة الثقات
 .((هٕٓٗٔ)مكة المكرمة، الطبعة الثانية  -مداديةبي، المكتبة اإلعبد القيوم عبد رب النَّ : ، تحقيق(ٖٙٗص)
، توفي سنة ثماٍن وأربعين وقاضيها لكوفةفتي اأبو عبد الرحمن، مُ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليمى،  (ٖ)

، (ٕٕٖ/ٚ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل، و(ٛٚٗ/ٛ): البن سعد -الطبقات الكبير: انظر(. )هٛٗٔ)ومائة 
 ((.ٖٓٔ/ٙ: )لمذهبي -سير َعالم النبال و
بي صمى اهلل عميه وسمم عن النَّ : ، من طريق عمي بن هاشم، به، بمفظ"الدعا "والحديث أخرجه الطبراني في  (ٗ)
ل وال يتزود لنا حْ ر لنا فَ طِ خْ واهلل يا رسول اهلل ما يَ : فقال ،فجا  رجل ."الميم اكفنييم: "ر فقالضَ ه دعا عمى مُ أنَّ 

رايث، ، غير ا، عا اًل قً بَ ا، طَ ريعً ا، مَ ريً ا، مَ ألتك فأعطيتني، الميم اسقنا غيثً وسَ  ،عوتك فأ بتنيالميم دَ " :فقال ،راعي
 = .ٔبيروت، ط -محمد البخاري، دار البشائر. د: ، تحقيق(ٖٛٚٔ/ٖ -ٜٕٓٔ: حديث رقم) ."ا، غير ضارعً ناف
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حمِن، عن ِعيسى بِن المختار، عِن ابِن أِبي ليمى، عن وروى هذا الحديث بكر بن َعبِد الرَّ 
،  ؟ِفي االستسقا   عن أِبيِه، عن جدِّْا، عِن الّنِبيّْ صمى اهلل عميه وسمم (ٔ)داُود بِن عِميٍّ

اج) ما رواُا ُشعبةُ  -واهلُل أعممُ -الصحيح ِعنِدي : قال أِبي ، عن حِبيِب بِن (يعني ابن الحجَّ
 .ِفي دعا  االستسقا   مرساًل ِد، عِن الّنِبيّْ صمى اهلل عميه وسمم عْ أِبي ثابت، عن ساِلِم بِن أِبي الجَ 

رة، عِن الّنِبيّْ صمى اهلل عميه وسمم ِفي عن أِبي ُهري ،وليس لعبد اهلِل بن باباا: قال أِبي
 .معنى -االستسقا 

، : قال أِبي ، عن َعبِد اهلِل بِن باباا، بحديث حبيا وُ تُ ضْ فإني عارَ وأّما حِديث داُود بن عِميٍّ
وال  ليس ِفيِه زيادةٌ  ،فِإذا قد خرج المتن سوا ً  ...أنَّ الّنِبّي صمى اهلل عميه وسمم :عن أِبي ُهريرة

ّنما أراد ابن أِبي  نقصانٌ  ِإالَّ ما شا  اهلل، فعممُت أّنُه ليس لداود بن عمّي معنى ِفي هذا الحديث، واِ 
 (ٕ)".ليمى حِديث حبيب، وكان ابُن أِبي ليمى سي  الحفظ

حبيب بن "بحديِث " داود بن عمي"أبا حاتم َعاَرَض حديث  أنَّ  :من خالل ما سبقُيالحظ 
أخطأ في الحديث، فرواا مرًة " ابن أبي ليمى"لمعارضة إلى أنَّ ، وقد توصل عن طريق ا"أبي ثابت

داود بن "ومرًة أخرى عن ". حبيب بن أبي ثابت، عن عبد اهلل بن باباا، عن أبي هريرة، مرفوًعا"عن 
 ".عمي، عن أبيه، عن جدّْا، مرفوًعا

                                                                                                                                                                                   
عادل سعد، مكتبة العموم : ، تحقيق(ٓٓٗ/ٔٔ -ٜٖٕ٘: حديث رقم": )مسنده"وأخرجه البزار في  =

: قاا، تحقي(ٖ٘ٗ/ٓٔ -ٖٚٙٓٔ: ماارق ثااحدي": )رددم الكبيددالمع "ي ااي فااوالطبران. ٔورة، طاااة المنااالمدين -مااوالحك
 .ٕالقاهرة، ط -د المجيد، مكتبة ابن تيميةاادي عبااحم

 .من طريق بكر بن عبد الرحمن، به
 ".وهذا الحديث ال نعممه يروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد: "وقال البزار 
 .مرساًل  ، عميه وسمَّمد، عن النَّبي صمى اهللعْ جَ الولم أجدا من طريق سالم بن أبي  
بن عبد المطَّمب الُقَرشي الهاشمي، أبو سميمان، توفي سنة ثالٍث  هو داود بن عمي بن عبد اهلل بن عبَّاس( ٔ)

 -تيذيا الكمال في َسما  الر ال، و(ٛٔٗ/ٖ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر(. )هٖٖٔ)وثالثين ومائة 
 ((.ٗٗٗ/٘: )لمذهبي -لنبال سير َعالم ا، و(ٕٔٗ/ٛ: )مِمّزيل
سعد . مجموعة من الباحثين بإشراف د: ، تحقيق(ٖٙٔ/ٕ(: )هٕٖٚ: ت)، عبد الرحمن بن محمد الرَّازي العمل (ٕ)

 (.هٕٚٗٔ)خالد الُجريسي، الطبعة األولى . الُحَميد، و د
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ح أبو حاتم  ِد، عِن عْ أِبي الجَ ما رواا شعبة، عن حِبيِب بِن أِبي ثابت، عن ساِلِم بِن وقد رجَّ
 .مرساًل الّنِبيّْ صمى اهلل عميه وسمم 

جام  إسحاق "في أول كتاب  أحمد بن سممة أبي عن حديٍث  لَ أَ سَ : "قال ابن أبي حاتم (٘
ذا أراد أن يجم  بين :قال إسحاق  "هبن راهويا و يت " :وبين ..."سبحانك الميم" :وا 

، عن سعيد بن عن الميث بن سعد الما يرويه المصريون حديثً   إليَّ  أحبُّ  ."..و يي
عن عمي  ،بيد اهلل بن أبي راف عن عُ  ،(يعني عبد الرحمن بن ُهْرُمز) عن األعرج ،يزيد
 ( )؟بي صمى اهلل عميه وسممبن أبي طالب، عن النَّ ا

هذا من رواية خالد بن القاسم  أرى أنَّ   ال أصل له ،موضوعٌ  باطلٌ  هذا حديثٌ : قال أبي
 فسمعوا منه ،فرج  إلى المدائن ،فسم  من الميث ،خرج إلى مصر ،كان بالمدائنو  (ٕ)،ينِ ائِ دَ المَ 
إلى مصر في  (ٖ)من أهل الحديث فخرج رجلٌ  .ويض  لها أسانيد ،فكان يوصل المراسيل ،اسالنَّ 

                                                             
 سبحانك الميم: "لهيعني الحديث الذي استدل به من رأى الجم  في دعا  االستفتاح في الصالة  بين قو ( ٔ)

 ."...و يت و يي: "، وقوله"...وبحمدك
 . -كما قال الزيمعي-وهو غريب من حديث عمي، وقد ُرِوَي من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر  

نصا الراية : انظر. )ثم نقل كالم ابن أبي حاتم هذا، فكأنَّه لم يقف عمى الحديث في غيرا من المواض 
يمعي عبد اهلللحاديث اليداية،  محمد عوامة، دار القبمة لمثقافة : ، تحقيق(ٜٖٔ/ٔ(: )هٕٙٚ: ت) بن يوسف الزَّ

 ((.هٛٔٗٔ)جدة، الطبعة األولى  -اإلسالمية

توفي سنة . خالد بن القاسم الَمَدائني، أبو الهيثم، أحد الُمتهمين بالكذب، َوَضَ  عمى الميث بن سعد أحاديث( ٕ)
 -وتاريخ مدينة السَّالم، (ٖٚٗ/ٖ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل :انظر(. )هٕٔٔ)إحدى عشرة ومائتين 

 ((.ٖٙٔ/٘ٔ: )لمذهبي -تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، و(ٜٖٕ/ٜ: )لمخطيب البغدادي
ويوجد بها قبر نسبة إلى المدائن، وتق  في العراق عمى بعد بضعة كيمومترات جنوب شرق بغداد،  :الَمَداِئِنيو 
بي َسْممان الفارسي رضي اهلل عنه، في مدينة ُتعرف اليوم باسم سممان باك  نسبًة إليه، وهي جز  من المدائن الصحا

ْمَعاني -النساا: انظر. )التاريخية : والموسوعة الحرَّة، (ٗٚ/٘: )لياقوت -ومع م البمدان، (ٖٕٓ/٘): لمسَّ
(www.wikipedia.org)، وخرائط  و ل( :maps.google.com.)) 
ولم . حمد بن حّماد الكذوانَّه أإ: ن هذا الرجل هو محمد بن حماد الكذو، وفي الجرح والتعديلإ: في العمل جا  (ٖ)
 ((.ٖٚٗ/ٖ: )وال رح والتعديل، (ٖٖٗ/ٕ: )العمل :انظر. )تهعمى ترجم قفأ

http://www.wikipedia.org/
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لهم أن  انَ فبَ   فعارضوا بتمك الحاديث ،ثم جا  بها إلى بغداد ...فكتب كتب الميث هناك ،تجارة
  (ٔ)."مفتعمةأحاديث خالد 

خالد بن "أنَّ هذا الرجل من أهل العراق عارض أحاديث  :ويتضح من المثال السابق
 .  فتبيَّن له كثرة خطئه فترك حديثه"الميث بن سعد"بأحاديث شيخه " القاسم

 :الخالصة

 :يتبيَّن لنا مما سبق، ما يمي

شف عن العمل ومعرفة أحوال بيل الُمتَّب  عند ُنقَّاد الحديث  لمكأنَّ الُمَعارضة هي السَّ  (أ 
 .الرواة جرًحا وتعدياًل 

أنَّ فكرة المعارضة تقوم عمى مقابمة الروايات بعضها ببعض، ومقارنة األسانيد  (ب 
 .والمتون

معارضة أحاديث الرَّاوي بغيرا من الرواة، ومعارضة : الُمَعاَرضة لها عدة طرق، منها (ج 
 .أحاديث الراوي بشيخه روايات الحديث الواحد من طريق شيٍخ معين، ومعارضة

 .في الفصل التالي" طرق المعارضة"وسيأتي تفصيل الحديث عن 

مقابمة األحاديث بعضها ببعض، : يمكن تعريف المعارضة عند ُنقَّاد الحديث بأنيا (د 
ل من خاللها إلى معرفة أحوال الرواة، وتقوية الروايات والكشف عن العمل فيها  . لُيَتوصَّ

فها الدكتور أ مقابمة : هي: المعارضة: "حمد محمد نور سيف تعريًفا ُمَقاِرًبا، فقالوقد عرَّ
 (ٕ)".المرويات بعضها ببعض، ومقارنتها

 

  

                                                             
 (.ٕٖٖ/ٕ: )البن أبي حاتم -العمل (ٔ)
 (.٘ٛ/ٔ: )مقدمة المحقق -معين وكتابو التاريخ يحيى بن (ٕ)
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 المبحث الثاني

 رضة عند ُنقَّاِد الحديث وتطورىانشأة المعا

، وبناً  عمى ذلك "ابمةدددالمق"هو  -كما تقدم في معناها المُّغوي-" ارضةدددالمع"إنَّ أصل  
وهو ما ذهب إليه الدكتور محمد  أنَّ المعااارضة نشااأت منذ عهد النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم،نااجاااد 

إنَّ المعارضة بين الروايات المختمفة  لمعرفة الحديث : "مصطفى األعظمي أيًضا، حيث قال
نزالهم منازلهم الطبيعي عهد  ة، بدأت مناااالصحيح، وتمييز الصواب من الخطأ، ونقد الرجال، وا 

اد كافة  حتى قَّ النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، وترعرعت وتفرعت واستعممت من قبل المحدثين النُّ 
  (ٔ)".أصبحت منهجهم العممي في األقطار واألزمان كافة

 :وفيما يمي بيان لمراحل تطور المعارضة

 :المعارضة في عيد النبي صمَّى اا عميو وسمَّم: َوًل 

حابة رضي اهلل عنهم في َزَمِن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم ُيَقاِبُمون ما سمعوا من  كان الصَّ
الة والسَّالم، وذلك لمتثبت أو لمحفظ  .الحديث بروايته عميه الصَّ

 :ومن المثمة عمى ذلك

ا ََْن َنْسَأَل ددُنِيينَ " :َقالَ رضي اهلل عنه، بن َمالٍك  أنسِ ما رواا مسمم في صحيحه بسندا عن 
 ،َ  الرَُّ ُل ِمْن ََْىِل اْلَباِدَيِة اْلَعاِ لُ يَفَكاَن ُيْعِ ُبَنا ََْن َي ِ  . ٍ يوَل اِا صمى اا عميو وسمم َعْن شَ َرسُ 

دُ  :َفَقالَ  (ٕ)َفَ اَ  َرُ ٌل ِمْن ََْىِل اْلَباِدَيةِ  .َنْسَمعُ َفَيْسَأَلُو َوَنْحُن  نََّك َََتاَنا َرُسوُلَك َفَزَعَم َلَنا ََ  !َيا ُمَحمَّ
َوَزَعَم َرُسوُلَك ََنَّ َعَمْيَنا َخْمَس َصَمَواٍت ِفى َيْوِمَنا  :َ الَ .. ."َصَدقَ " :َ الَ  ؟َتْزُعُم ََنَّ اَا ََْرَسَمكَ 

َك ََنَّ َ اَل َوَزَعَم َرُسولُ  ."َنَعمْ " :َ الَ  ؟آُا ََْمَرَك ِبَيَذا ،ََْرَسَمكَ  يَفِبالَّذِ  :َ الَ  ."َصَدقَ " :َ الَ . َوَلْيَمِتَنا
َوَزَعَم  :َ الَ  ."َنَعمْ " :َ الَ  ؟آُا ََْمَرَك ِبَيَذا ،ََْرَسَمكَ  يَ اَل َفِبالَّذِ  ."َصَدقَ " :َ الَ . ََْمَواِلَنا يَعَمْيَنا َزَكاًة فِ 

                                                             
 .(ٙٙص): نشأتو وتاريخو -منيج النَّقد عند المحدثين (ٔ)
وايات عند البخاري (ٕ) باب ما / كتاب العمم: ال امع الصحيح: انظر. )هو ِضَمام بن َثْعَمبة، كما جا  في إحدى الرّْ

َزِْدِِنَعَِ: جا  في العمم، وقوله تعالى اَوكُْوََرب  ًٍ  (.ٖٕ/ٔ -ٖٙ: حديث رقم[/ ٗٔٔ: طه] يْ
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آُا َََمَرَك  ،َمكَ ََْرسَ  يَ اَل َفِبالَّذِ  ."َصَدقَ " :َ الَ . َسَنِتَنا يَرُسوُلَك ََنَّ َعَمْيَنا َصْوَم َشْيِر َرَمَضاَن فِ 
 :َ الَ . َ اَل َوَزَعَم َرُسوُلَك ََنَّ َعَمْيَنا َحجَّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيالً  ."َنَعمْ " :َ الَ  ؟ِبَيَذا
 (ٔ)"...."َصَدقَ "

ا اااات ممّ اااااااايتثب أراد أنْ رضي اهلل عنه ة ااعمبام بن ثَ اااااد أنَّ ِضمَ ااااااث نجاااااااذا الحديااي هاااافف
، َفَرَحااااااااااال إلى النَّبي صمَّااى اهلل عميه وسمَّم مااااى اهلل عميه وسمَّ اااااهلل صمَّ  ولِ ااااااارس ولِ اااااه من رسااااسمع

 . حتاااااى َيْسَماااااااا  ذلك منه مشافهاااااااةً 

ا جا ا رسوُل رس: "قال أبو عبد اهلل الحاكام إنَّ    اوِل اهلل صمَّاى اهلل عميه وسمَّمالبدوي لمَّ
لم ُيقِنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم  ،فأخبرا بما فرض اهلل عميهم

 (ٕ)".وسم  منه ما بمَّغه الرسول عنه

تًا وماااشاااافااااًها لمانبااّي جاااا  مستثااب: "وقاااااااال القاااااااضاااااي ِعَياااااض عااان ِضاااماااام باااان ثعمااباااة
 (ٖ)".صمَّاااى اهلل عميه وسمَّم

 : ادَيضً  المثمة عمى ذلك نْ دددومِ  

َأنَّ ": ما رواا اإلماااام مسماام في صحيحااااه بسناااادا عن الَباااَرا  بن َعااااااِزب رضاااي اهلل عنه
اَلةِ ِإَذا ََخَ " :م َقالَ ى اهلل عميه وسمَّ َرُسوَل اهلِل صمَّ  ْأ ُوُضوَ َك ِلمصَّ ثُمَّ اْضَطِ ْع  .ْذَت َمْضَ َعَك َفَتَوضَّ

ْضُت ََْمرِ  .ِإَلْيكَ  يََْسَمْمُت َوْ يِ  يُيمَّ ِإنل المَّ  :ثُمَّ ُ لِ  .ِشقلَك اَلْيَمنِ َعَمى   يَوََْلَ ْأُت َظْيرِ  .ِإَلْيكَ  يَوَفوَّ
 يََْنَزْلَت َوِبَنِبيلَك الَّذِ  يآَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَّذِ  .َل َمْنَ ا ِمْنَك ِإلَّ ِإَلْيكَ َرْغَبًة َوَرْىَبًة ِإَلْيَك َل َمْمَ َأ وَ  ِإَلْيكَ 

َفَردَّْدُتُينَّ  :َ الَ  ".اْلِفْطَرةِ ُمتَّ َوََْنَت َعَمى  ،َفِإْن ُمتَّ ِمْن َلْيَمِتكَ  .َواْ َعْمُينَّ ِمْن آِخِر َكاَلِمكَ  .ََْرَسْمتَ 
 ٗ()."ََْرَسْمتَ  يآَمْنُت ِبَنِبيلَك الَّذِ  :ُ لْ " :َ الَ  .ََْرَسْمتَ  يآَمْنُت ِبَرُسوِلَك الَّذِ  :ُقْمتُ فَ  ،َلْسَتْذِكَرُىنَّ 

                                                             
 (.ٕٙ/ٔ -ٕٔ: حديث رقم/ )باب في بيان اإليمان باهلل وشرائ  الدين/ كتاب اإليمان: صحيح مسمم (ٔ)
 (.ٖٔٔص: )معرفة عموم الحديث (ٕ)
يحيى . د: ، تحقيق(ٕٕٓ/ٔ(: )هٗٗ٘: ت)، عياض بن موسى الَيْحُصبي إكمال الُمْعِمم بفوائد مسمم (ٖ)

 (.هٜٔٗٔ)المنصورة، الطبعة األولى  -اعيل، دار الوفا إسم
 -ٕٓٔٚ: حديث رقم/ )باب ما يقول عند النوم وأخذ المضج / كتاب الذكر والدعا  والتوبة واالستغفار: حيح مسممص (ٗ)
ٕ/ٕٔٗٙ.)          = 
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اااااا َسِماااَ  حااااديااااث   فااافي هاااذا الحااااديااااث نالحاااااظ أنَّ الَبااااَرا  بن َعاااااِزب رضي اهلل عنه لمَّ
وهو . م أراد أن يحفظه  فأعادا عمى النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم ليْسَتْذِكراالنَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّ 

 .نوٌع من المعارضة، حيث قاَبل البرا  بن َعاِزب سماعه برواية النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

 :حابة رضي اا عنيمالمعارضة في عيد الصَّ : ثانًيا 

احااااااابااة رضا اي اهلل عنهااام بالعمااااااال بمعاااااااارضاااااة األحاااادياااااااااث باعاااد وفااااااة اْسااتَااَماااااااار الصَّ
 .النَّباااي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، وظهرت في زمنهم المعااااارضة الختبااااااار حفاااااظ الاااارَّاوي

ل أّم المؤمنين عائشة رضلَّ ولع حفظ الختبار  من استخدم المعارضةي اهلل عنها هي أوَّ
 اددجَّ َعَمْينَ ددحَ : "الااقه، ااي اهلل عنااابن الزُّبير رضفقد روى البخاري في صحيحه عن ُعْروة   اويالرَّ 
ِإنَّ اَا َل َيْنِزُع " :َيُقولُ  ،َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ  :ُد اِا ْبُن َعْمٍرو َفَسِمْعُتُو َيُقولُ ددَعبْ 
َوَلِكْن َيْنَتِزُعُو ِمْنُيْم َمَع َ ْبِض اْلُعَمَماِ  ِبِعْمِمِيْم َفَيْبَقى َناٌس ُ يَّاٌل  ،ََْعَطاُكُموُه اْنِتَزاًعا ْلِعْمَم َبْعَد ََنْ ا

  ".َفُيِضم وَن َوَيِضم ونَ  ،ُيْسَتْفَتْوَن َفُيْفُتوَن ِبَرَِْيِيمْ 

 ،ثُمَّ ِإنَّ َعْبَد اِا ْبَن َعْمٍرو َحجَّ َبْعدُ  ،َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ  َفَحدَّْثُت ِبِو َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيل 
َفِ ْئُتُو َفَسَأْلُتُو  ،اْنَطِمْق ِإَلى َعْبِد اِا َفاْسَتْثِبْت ِلي ِمْنُو الَِّذي َحدَّْثَتِني َعْنوُ  ،َيا اْبَن َُْخِتي :َفَقاَلتْ 

َواِا َلَقْد َحِفَظ َعْبُد اِا ْبُن  :َفَقاَلتْ  ،َفَأَتْيُت َعاِئَشَة َفَأْخَبْرُتَيا َفَعِ َبتْ  ،دََّثِنيَفَحدَّثَِني ِبِو َكَنْحِو َما حَ 
 (ٔ)".َعْمٍرو

فعائشة رضي اهلل عنها قد استخدمت هنا معارضة حديث الرَّاوي بروايته في أزمان مختمفة،  
 (ٕ).فيما بعدوهو أحد مناهج المعارضة التي سار عميها النُّقَّاد 

                                                                                                                                                                                   
/ ضو باب فضل من بات عمى الو / كتاب الوضو : )، بنحوا"صحيحو"والحديث أخرجه البخاري في  =

 (.ٛ٘/ٔ -ٕٚٗ: حديث رقم
: حديث رقم/ )باب ما يذكر من ذّم الرأي وتكمُّف القياس/ كتاب االعتصام بالكتاب والسُّنَّة: ال امع الصحيح (ٔ)

ٖٚٓٚ- ٜ/ٔٓٓ.) 
باب رف  العمم وقبضه، وظهور الجهل والفتن، / كتاب العمم: )، بمعناا"صحيحو"والحديث أخرجه مسمم في  

 (.ٖٖٕٔ/ٕ -ٖٕٚٙ: ديث رقمح/ في آخر الزمان
 (.من هذا البحث ٕٚص: انظر). في طرق المعارضة عند نقاد الحديث، بشيٍ  من التفصيل حديثالسيأتي و ( ٕ)
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 :المعارضة في عيد التابعين ومن بعدىم: ثالثًا

سار التابعون ومن جا  بعدهم عمى منهج المعارضة، وقد تنوعت طرقها في عهدهم  فكان  
واة عن شيٍخ معين، والمعارضة عمى األبواب، ومعارضة روايات الحديث  هناك معارضة أحاديث الرُّ

ومدى ضبط الرَّاوي،  ،تها  فكان هناك المعارضة لمعرفة العملكما تنوعت استخداما. الواحد، وغيرها
 .وسيأتي في الدراسة التطبيقية نماذج عمى ذلك. وتقوية الحديث

 :الخالصة 

هكذا يتبّين لنا أنَّ المعارضة كانت موجودة منذ عهد النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم،  
وايات بغرض التَّثبت واستخدمها الصحابة فيما بعد، وكانت في ذلك الوقت ت عتمد عمى مقابمة الرّْ

 . غالًبا

معارضة حديث الرَّاوي بروايته في : ويبدو لنا أنَّ أول طريقة اْسُتخِدمت في المعارضة هي
 .أزَمان مختمفة، وكان الهدف منها اختبار حفظ الرَّاوي وضبطه

ي النَّقد، وقاموا بتطوير ولقد اعتمد النُّقَّاد المعارضة بين الروايات كأحِد أهم المَناهج ف
وهو ما سيأتي الحديث عنه في الفصل . حيث تنوعت استعماالتها وتعّددت طرقها" المعارضة"

 .التالي
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 المبحث الثالث

 ة عند ُنقَّاِد الحديثضَ ارَ عَ َىمية المُ 

ذلك ِمْن ِخاَلل ُتْعتَبر الُمَعاَرضة ِمْن أهم َمَساِلك النُّقَّاد في َنْقِدهم لمرواة ولألحاديث، ويظهر 
مون إلى ل إليها النُّقَّاد عْن طريق الُمعارضة، حيث كانوا يتوصَّ َمْعِرَفة  َمْعِرفة النَّتاِئج الِتي كان َيَتوصَّ

بط، والَكشف عن ِعمل الَحديث َمْرتَبة الرَّاوي من وسيأتي تفصيل ذلك في ... حيث الِحفظ والضَّ
 ( )".ديثحَ ارضة عند نقَّاد العَ ستعمالت المُ ا"مبحث 

عن ن عن أهمية المقارنة بين الروايات، و المعاصرو ن منهم و المتقدمو وقد تحدث العمما  
 .التي تتحقق من خاللها الفوائد

وأكثر ما وجدته من كالم المتقدمين جا  في َمْعِرض حديثهم عن العمل وطرق الكشف 
 .عنها

وايات وأنَّه يتميَّز ِمْن إلى أ" التمييز"قد أشار في كتابه  ااإلَمام مسممً َفَنِجد  همية معارضة الرّْ
فبجم  هذا : "خاللها صحيح األحاديث ِمْن َسقيِمها، وُيْعَرف ُحفَّاظ الرواة ِمْن غيرهم، حيث قال

الروايات وُمَقاَبمة بعضها ببعض، تََتَميَّز صحيحها ِمْن َسِقيِمها، وَتتَبيَّن ُرَواة ِضَعاف األخبار ِمْن 
 (ٕ)".اظأضدادهم من الُحفَّ 

وَعالمة : "كما بيَّن في مقدمة صحيحه أنَّ الحديث الُمْنكر ُيْعَرف بالمعارضة، حيث قال
الُمْنكر في حديث الُمحدّْث إذا ما ُعِرَضت روايته لمحديث عمى ِرواية غيرا من أهل الحفظ والرّْضا، 

 (ٖ)".خالفت روايته روايتهم، أو لم َتَكْد ُتَواِفُقَها

أنَّ الِعمَّة في الحديث ُتْعَرف بجم  طرق الحديث والمعارضة بينها،  داديالخطيا البغويرى 
 ه، وُيْنَظر في اختالف رواته، وُيْعتََبرَ اارقاا  بين طااث أن ُيْجمَ ااة عمَّة الحدياال إلى معرفاااوالسبي: "ولااافيق

                                                             
 .من هذا البحث( ٚ٘ص: )انظر (ٔ)
اج النيسابوري التمييز (ٕ) محمد مصطفى األعظمي، . د: ، تحقيق(ٜٕٓص(: )هٕٔٙ: ت)، مسمم بن الحجَّ

 (.هٓٔٗٔ)ض، الطبعة الثالثة الريا -مكتبة الكوثر
 (.ٖص: )مقدمة صحيح مسمم (ٖ)
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 (ٔ)".بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في اإلتقان والضبط

ُيْعرف كون : "أنَّ ضبط الراوي ُيْعَرف بالمعارضة، حيث قال الحلصَّ اإلمام ابن اوقد بيَّن 
الرَّاوي ضابًطا بأْن َنْعتَِبَر رواياته برواياِت الثَّْقات المعروفين بالضبط واإلتقان، فإْن وجدنا رواياته 

كونه  موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في األغمب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذٍ 
ْن وجدناا كثير المخالفة لهم عرفنا اختالل ضبطه ولم نحتجَّ بحديثه  (ٕ)".ضابًطا ثبتًا، وا 

: من المعاصرين عن أهمية المعارضة، فيقول إنَّه الدكتور َحمد محمد نور سيفويتحدث 
يرة من َوْهم يتكشَّف بها َكِذب الرواة، واْنِتَحالهم ما ليس مْن َحِديثهم، ويتكشَّف بها كذلك جوانب كث"

بط واإلتقان، أو الخمل اليسير أو الكثير م   واة وسهوهم وغمطهم، َفُيْحَكم عمى الرَّاوي بالضَّ الرُّ
دق في المَّْسان  (ٖ)".الصّْ

إنَّ المعارضة قد كشفت عن وقوع االضطراب والَقْمب  الدكتور َكرم ضيا  العمريويقول 
نَّه َنَجَم عنها ظهور فروع عديدة ُعِرفت بعموم . اديثوالتَّصحيف والتَّحريف واإلدراج في متون األح وا 

وَنِتيجة . الحديث، فنتيجة معارضة األسانيد ُعِرف الُمرسل والُمْنقط  والَموقوف والَمقموب وغيرها
 (ٗ).لُمعارضة الُمتون ُعِرَف الشَّاذ والُمضطرب والُمنكر والُمدرج وغيرها

كثيًرا من االصطالحات التي أطمقها المحدثون عمى  إنَّ  الدكتور محمد لقمان السَّمِفيويرى 
واة، جا ت نتيجة المعارضة بين الروايات فالنُّقَّاد يدرسون مرويات الراوي في ضو  مرويات . الرُّ

ثم يطمقون عمى الرَّاوي لفًظا يحدد مقدار . وينظرون في حديثه ويقارُنوَنه بمرويات غيرا. غيرا
 (٘).ضبطه ودرجة َمْرويّْه

                                                             
 (.ٕٙٗص: )ال امع لخالق الراوي وآداا السامع (ٔ)
 (.ٙٓٔص: )عموم الحديث (ٕ)
 (.٘ٛ/ٔ: )يحيى بن معين وكتابو التاريخ مقدمة (ٖ)
، دار (ٖٓ-ٕٚص) :أكرم ضيا  العمري. ، دمنيج النَّقد عند المحدثين مقارًنا بالمنيج النَّقدي الغربي( ٗ)

 (.هٚٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -اشبيميا
محمد لقمان . ، دا ومتًنا ودحض مزاعم المستشر ين َوتباعيماىتمام المحدثين بنقد الحديث سندً : انظر (٘)

 (.هٕٓٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية  -، دار الدَّاعي(ٖٖٓ-ٜٕٖص: )السمفي
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أنَّ المعارضة ِمْن أهم مسالك النُّقَّاد في َنْقِدهم لألحاديث والرواة، ويظهر : ّين مما سبقيتب 
واة، والكشف عن العمل في حديثهم كما يظهر . ذلك من خالل اعتمادهم عميها في معرفة ضبط الرُّ

 .ذلك من خالل عباراتهم التي تفيد أن الُمعارضة هي السَّبيل األمثل إلى ذلك
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 المبحث الول

 لت المعارضة عند ُنقَّاد الحديثاستعما

 .معرفة ضبط الراوي بالمعارضة: المطما الول

 .الكشف عن ِعَمِل الحديث بالمعارضة: المطما الثاني

 .تقوية الحديث بالمعارضة: المطما الثالث

 المبحث الثاني

 ضة عند ُنقَّاِد الحديث وكيفيتيامعار ُطُرق ال

 .اوي بروايتو في َزمان مختمفةمعارضة حديث الرَّ : ولالمطما ال 

 .واة عن شيٍخ معينمعارضة َحاديث الر  : ثانيالمطما ال

 .اوي بحديث شيخومعارضة حديث الرَّ : ثالثالمطما ال

 .اوي بكتابومعارضة حفظ الرَّ : رابعالمطما ال

 .معارضة عمى البوااال: خامسالمطما ال

 .معارضة روايات الحديث الواحد: سادسالمطما ال

 .اوي باعتبار شيوخومعارضة حديث الرَّ : سابعالمطما ال

 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار تالميذه: المطما الثامن
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واة ال ارا: المطما التاسع  .المعارضة بين الر 

 .المعارضة بين ال ران: المطما العاشر

 .ة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدانمعارض: الحادي عشر االمطم

 



٘ٚ 
 

 المبحث الول

 لت المعارضة عند ُنقَّاد الحديثاستعما

واة والَمرويات    تعددت استعماالت النُّقَّاد لممعارضة، ومن خالل استقرا  أقوالهم في َنْقد الرُّ
والَكشف عن ِعَمِل الحديث، وتقوية تبيَّن لي أنَّ أكثر الُمعارضة كانت لمعرفة ضبط الرَّاوي، 

 .وهو ما سأبيّْنه في المطالب التالية. الحديث

 :اوي بالمعارضةمعرفة ضبط الرَّ : المطما الول

فظه، ح غير ُمَغفل، حافًظا إْن حدَّث منهو أْن يكون الرَّاوي متيقًظا  :الُمَراد بضبط الرَّاوي
ْن كان. كَتاِبه ضابًطا لكتابه إْن حدَّث من ُيَحدّْث بالمعنى اْشُتِرَط فيه م  ذلك أن يكون عالًما بما  وا 

 (ٔ).ُيحيل المعاني

ل بن ُعَميّْاة ولذلك لمَّا سااأل إسماااعياا، عرفة ضبط الرَّاوي ىو المعارضةريق إلى مَ والطَّ 
 :ابن ُعَميَّة قالف ،"نت مستقيم الحديثأ" :عن مرتََبِته في الحفظ، قال له بن معينيحيى اإلمام 

 (ٕ)".بها أحاديث النَّاس، فرأيناها مستقيمة عارضنا: "، فأجابه"وكيف عممتم ذاك؟"

وهذا ما أكدَّا وتابعه عميه من كان في عصرا من األئمة، ومن جا  بعدهم إلى عصرنا 
ااافعي، واإلمام ابن حبان، واإلمام ابن الصَّالح، من المتقااادمين: الحااااضر، مثل . اإلماام الشَّ

تاور محمد أبااو شهبة، والدكتور عبد اهلل بن جبرين، والدكتور رفعت فوزي، والدكتور عبد اهلل والاادك
 .الُجدي ، من المعاصرين

قد َبيَّن أنَّ ضبط الرَّاوي ُيْعَرف بمواَفَقِته الُحفَّاظ  أي بمعارضة حديثه  يعِ افِ الشَّ  َفَنِ ُد اإلمام
ل عمى دَ تَ سْ جل بأن يُ بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرَّ  الحديث عمى أهلِ  برُ تَ عْ يُ : "بحديثهم، فقال

 (ٖ)."أهل الحفظ لهحفظ  ه بخالفِ حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعمى خالف حفظِ 

                                                             
 (.٘ٓٔص: )البن الصالح -عموم الحديث: انظر (ٔ)
 (.ٜٖ/ٕ: )معرفة الر ال عن يحيى بن معين: انظر (ٕ)
 .يروتب -ةااب العمميااأحمد شاكر، دار الكت: قااا، تحقي(ٖٖٛص(: )هٕٗٓ) شافعيال سإدري نب د، محمةلالرسا (ٖ)
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عن استخدامه لالعتبار في معرفة حال الرَّاوي من حيث الجرح  اإلمام ابن حبانوقد تحدث 
 .تهوالتعديل، وبيَّن ذلك بمثاٍل أوِرُدا هنا ألهمي

 .وافيما رو  (ٔ)ة في األخبار استعمال االعتبارمَ قَ في النَّ  اإلنصافُ " :قال ابن حبان

ني أمثّْل لالعتبار مثااًل يستدرك به ما ورا ا، و  ا جئنا إلى حماد بن سممة، فرأيناا روى كأنَّ وا 
بي عن النَّ  ،عن أبي هريرة ،عن ابن سيرين ،(يعني ابن أبي َتِميمة السَّْخِتياني) وباااا عن أيخبرً 
 فُ م، لم نجد ذلك الخبر عند غيرا من أصحاب أيوب، فالذي يمزمنا فيه التوقُّ ى اهلل عميه وسمَّ صمَّ 

هل رواا  ،هذا الخبر رَ فننظُ  ،أن نبدأ فيجبُ  ،ا من أقرانهواالعتبار بما روى غيرُ  ،عن جرحه
 منهم وحدا؟ واحدٌ  أو رجلٌ  ،اد عنهأصحاب حمَّ 

 .ث به حمادهذا قد حدَّ  م أنَّ مِ ووا، عُ ه قد ر د أصحابُ جِ فإن وُ 

ن وجد ذلك من رواية ضعيفٍ  ه روى أنَّ  فمتى صحَّ ، اوي دونهذلك بذلك الرَّ  قَ زِ لْ ُأ ،عنه وا 
هذا  هل روى أحدٌ  ، بل ينظرنُ هَ به الوَ  قَ زِ مْ ف فيه، وال يُ وقَّ تَ يجب أن يُ  ،عن أيوب ما لم يتاب  عميه

، إليه  ُ جَ رْ يُ  الخبر له أصلٌ  أنَّ  مَ مِ عُ  ،ذلك جدَ فإن وُ  وب؟الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أي
نْ  ابن سيرين من  هذا الخبر عن أبي هريرة غيرُ  هل روى أحدٌ : حينئذٍ  رَ ظِ نُ  ،لم يوجد ما وصفنا وا 
ن لم يوجد ما قمنا، نُ ، الخبر له أصل أنَّ  مَ مِ عُ  ،جد ذلكفإن وُ ، قاتالثّْ  هذا الخبر  ى أحدٌ وَ هل رَ  :ظروا 

ومتى ، الخبر له أصل أنَّ  صحَّ  ،فإن وجد ذلك م غير أبي هريرة؟ى اهلل عميه وسمَّ ي صمَّ بِ لنَّ عن ا
ناقمه الذي  ال شك فيه، وأنَّ  الخبر موضوعٌ  أنَّ  مَ مِ عُ  ،يخالف األصول الثالثة هُ نفسُ  والخبرُ  ،دم ذلكعُ 
 .د به هو الذي وضعهتفرَّ 

ا ااوقد اعتبرنا حديث شيٍخ شيٍخ، عمى ما وصفن. تة في الروايامَ قَ م االعتبار بين النَّ كْ هذا حُ 
 ا رواا،ااه، وقبمنا مااا باادٌل، احتججناام أنَّه عااا منهاادناان صحَّ عنااماان، فاادياال الااار عمى سبيااامن االعتب

                                                             
ن الرَّاوي مدى إتقامعرفة : والثاني ،تقوية الحديث: الول  طريق يتوصَّل من خالله إلى أمرين" العتبار" دُّ عَ يُ  (ٔ)

وقد أورد اإلمام ابن  .ابن حبان هنا يدل عمى األمر الثاني، كما هو ظاهٌر من خالل السياقاإلمام وكالم . وضبطه
ل من خالله إلى  طريق االعتباربه موضًحا  ،"عموم الحديث"في كتابه كالم ابن حبان هذا  الصالح  الذي يتوصَّ

 (.ٕٛص: ن الصالحالب -عموم الحديث: انظر) .المتاِب  والشاهد
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 (ٔ)."وأدخمناا في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنَّه غير عدل باالعتبار الذي وصفناا،  لم نحتجَّ به

اية كالم ابن حبان، أنَّه ال ينبغي التََّسُرع في الحكم عمى الرَّاوي بالضعف  لتفردا في وغ
نَّما يجب التَّوقف والتَّثبت، َفُيْنَظر فيمن روى هذا الحديث من تالميذا فإن . حديٍث رواا عن شيخه، وا 

ن تفرد بروايته عنه راٍو ضع يف، َفُيْحَتَمل أن يكون رواا عدٌد منهم، فهذا يعني أنَّه قد حدَّث به، وا 
 . الخطأ من هذا الرَّاوي عنه

واة  وهكذا يبحث في رواة الحديث طبقًة طبقة، وُيَعاِرض رواياتهم، ليعرف مدى إتقان الرُّ
 .وضبطهم

أيًضا أنَّ ضبط الرَّاوي ُيْعَرف بمعارضة رواياته بروايات  اإلمام ابن الصالحوقد بيَّن 
بط  برواياِت الثَّْقات المعروفينالراوي ضابًطا بأْن نعتبَر رواياته ُيْعرف كون : "الثَّْقات، فقال بالضَّ

واإلتقان، فإْن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في األغمب 
ْن وجدناا كثير المخالفة لهم عرفنا اختالل  والمخالفة نادرة، عرفنا حينئٍذ كونه ضابًطا ثبًتا، وا 

 (ٕ)".، ولم نحتجَّ بحديثهضبطه

وذلك بمقارنة "  األئمة استوثقوا من حفظ كل راوٍ  نَّ إ: ويقول الدكتور محمد َبو شيبة
 (ٖ)".رواياته بعضها ببعض، وبروايات غيرا فإن وجدوا خطأا أكثر من صوابه ضعَّفوا روايته وردُّوها

التتب   :اويضبط الرَّ  ثم إنَّ الطريق إلى معرفة: "برينبن  ِ الدكتور عبد اا ويقول 
لرواياته، ومقابمتها برواية الُحفَّاظ الثَّقات، فموافقته لهم ولو في المعنى دليل ضبطه، وال تضر 

واية لمغرائب، أو كثيًرا ما ينفرد عن الثقات بما يخالف أما من كان كثير الرّْ . المخالفة النَّادرة

                                                             
 -ٗ٘ٔ/ٔ(: )هٜٖٚ: ت)عال  الدين عمي بن بمبان الفارسي  ،صحيح ابن حبان بترتيا ابن بمبانمقدمة  (ٔ)

 (.هٗٔٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق(٘٘ٔ
 (.ٙٓٔص: )عموم الحديث (ٕ)
، القاهرة -، مجم  البحوث اإلسالمية(ٔ٘ص: )حمد أبو شهبة، محمد مفي رحاا الس نَّة الكتا الصحاح الستة (ٖ)

 (.ه٘ٔٗٔ)الطبعة 
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روايته، ودخول السهو عميه  ولو كان معروًفا ه ال يقبل خبرا، فإن ذلك دليل ضعف األثبات، فإنَّ 
 (ٔ)".بتحري الصدق، وبالصالبة في الدّْين

: ف بوسائل أولهارَ عْ اوي وأنه يُ عن ضبط الرَّ  عبد المطما رفعت فوزي وتحدث الدكتور
مقارنة رواياته بروايات الثّْقات المشهورين بالضبط واإلتقان، فإن كانت رواياته موافقة لرواياتهم "

صحيحة إذا انضمت  -تبًعا لذلك–وأحاديثه   ًما أو في األغمب، فهو ضابط ثبت في مروياتهتما
 (ٕ)".إلى ضبطه عدالته

 ىدَ ولقد قام أئمة الحديث بمقارنة مرويات الرَّاوي بمرويات غيرا لموقوف عمى مَ : "ويقول
، معينٍ  في شيخٍ واية عن آخر، أو ضبطه خير قيام، وقد وصموا من ذلك إلى من هو أثبت في الرّْ 

معين، أو دون تحديد حتى يمكنهم من ذلك األخذ بروايات األتقن منهم لحديثه وترك ما  أو في بمدٍ 
 (ٖ)".خالفه

عرض " :إنَّ ضبط الرَّاوي ُيْعَرف ِبُطُرٍق منها: يعدَ ال ُ الدكتور عبد اا بن يوسف و ال 
ذلك بالمقارنة بين حديث  ويتمُّ  .داأو تفرُّ  موافقته أو مخالفته رن قدتبيَّ يرواياته عمى روايات غيرا ل

في اإلتقان بقدر ما  هُ حالُ  ة، ويعتبرُ رَ كَ نْ قات المعروفة، وأحاديث المجروحين المُ اوي وأحاديث الثّْ الرَّ 
 .قات، أو وافق المجروحينفيه الثّْ  فَ د به، أو خالَ رح بحسب ما تفرَّ قات، وحاله في الجَّ وافق فيه الثّْ 

 (ٗ)."ز أكثر النقمةوهذا طريق تميي

له  ن منها قدر ما يشهدُ اوي بحديث غيرا، ليتبيَّ وهذا المنهج في المقابمة لحديث الرَّ : "ويقول
 (٘)."قات من غيرهماظ الثّْ مييز الحفَّ وما ال يشهد له، أو ما يخالفه ويناقضه، هو القاعدة العظمى لتَ 

 

                                                             
: عبد اهلل بن عبد الرحمن جبرين -َخبار اآلحاد في الحديث النبوي ح يتيا، مفادىا، العمل بمو بيا (ٔ)
 (.هٛٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -، دار طيبة(ٙٗص)
 (.ٔٚٔص) :وات اىاتو َسسو -توثيق السنة في القرن الثاني الي ري (ٕ)
 (.ٕٚٔص: )المصدر نفسه (ٖ)
 (.هٕٗٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -، مؤسسة الريان(ٕٔٙ/ٔ: )، عبد اهلل بن يوسف الُجدي تحرير عموم الحديث (ٗ)
 (.ٕٗٙ/ٔ: )المصدر نفسه (٘)
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 بط بالمعارضة  :مثال عمى معرفة الضَّ

 :منها (ٔ)معرفة ضبط الارَّاوي بالمعارضة كثيرة إنَّ األمثمة عمى 

حنبل لحديث أَبان بن يزيد العطَّار، حيث عارض أحاديثه باعتبار معارضة اإلمام أحمد بن 
 (ٕ)".أَبان العّطار ثبٌت في كل المشايخ: "روايته عنهم جميًعا  فقال شيوخه  فتبيَّن له أنَّه ثبٌت في

 :الحديث بالمعارضةالكشف عن ِعَمِل : المطما الثاني

هو الحديث : والحديث الُمَعملهي أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث، : الِعمَّة 
 (ٖ).الذي اطُِّمَ  فيه عمى ِعمَّة تقدح في صحته م  أنَّ ظاهرا السَّالمة ِمنها

 .بأْن يتم جم  ُطُرق الحديث ومقابمتها والطريق إلى معرفة العمَّة ىو المعارضة، 

والسَّبيل إلى : "، حيث قالالخطيا البغدادي: من العمما ، منهم عددٌ َنصَّ عميه  هذا ما
معرفة عمَّة الحديث أن ُيْجَم  بين طرقه، وُيْنَظر في اختالف رواته، وُيْعَتَبر بمكانهم من الحفظ، 

  (ٗ)".ومنزلتهم في اإلتقان والضبط

ولذلك . والنَّظر في اختالف ُرَواِتهأي أنَّ عمَّة الحديث ُتْدَرك بجم  طرقه، ثم معارضتها 
 (٘)".  طرقه لم يتبيَّن خطؤامَ جْ الباب إذا لم تُ : "اإلمام عمي بن المدينييقول 

والطريق إلى َمْعِرَفِته َجْم  ": في َمْعرض حديثه عن الحديث الُمعمَّلاإلمام النووي وقال  
تقانهم  (ٙ)".ُطرق الحديث والنَّظر في اختالف رواِته وضبطهم وا 

 

                                                             
واة بالمعار فمن الباب الثاني  نماذج تطبيقية لمعر األول سيأتي في الفصل  (ٔ)  (.ٜٚص: انظر. )ضةة ضبط الرُّ
 (.ٜٜٕ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٕ)
 (.ٜٓص: )البن الصالح -عموم الحديث (ٖ)
امع لخالق الرَّاوي وآداا السَّامع (ٗ)  (.ٕٙٗص: )ال َّ
 (.ٖٓٚص: )المصدر نفسه (٘)
: ، تحقيق(ٗٗص: )(هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي التَّقريا والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير (ٙ)

 (.ه٘ٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي
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 مثال عمى معرفة العمَّة بالمعارضة: 

معارضة اإلمام عمي بن : منها (ٔ)هناك العديد من األمثمة عمى معرفة العمَّة بالمعارضة،
َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِا َواْلَيوِم : "الَمِديني لروايات حديث أبي هريرة عن النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

 (ٕ)".اآلِخِر، َفْمُيْكِرْم َ اَرهُ 

ي اايعن)، وابن َعْجالن (يعني ابن أنس)رواا مالك : "قال عمي بن الَمِديني في هذا الحديث
 (ٗ)ورواا عبد الرحمن بن إسحاق (ٖ).د الَمْقُبري، عن أبي ُشَرْيح الُخَزاعياا، عن سعي(داامحم

                                                             
: انظر. )  نماذج تطبيقية لمكشف عن عمل الحديث بالمعارضةمن الباب الثانيالثاني  وسيأتي في الفصل (ٔ)

 (.صٜٕٔ
، "َفاَل ُيْؤِذ َ اَرهُ "البخاري بمفظ في رواية . أبي هريرة حديثمن  بسنديهماجز  من حديث أخرجه البخاري ومسمم  (ٕ)

باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ / كتاب األدب: ال امع الصحيح: انظر. )المفظ نفسهوفي رواية مسمم ب
باب الحّث عمى إكرام الجار والضيف، / كتاب اإليمان: صحيح مسمم، و(ٔٔ/ ٛ -ٛٔٓٙ: )حديث رقم/ جارا

 .((ٔٗ/ٔ -ٚٗ: حديث رقم/ )ر، وكون ذلك كمه من اإليمانولزوم الصمت إال من الخي
ري، عن أبي بُ قْ يد المَ كالهما، عن سع" الموطأ"ومالك في ، من طريق الميث "صحيحو"أخرجه البخاري في و  
 .، مرفوًعا، بزيادةاعيزَ يح الخُ رَ شُ 

 .من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به، مختصًرا" المستدرك"وأخرجه الحاكم في 
 -ٜٔٓٙ: حديث رقم/ )باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جارا/ كتاب األدب: ال امع الصحيح: انظر)
 ،(ٖٓٙٔ/٘ -ٖٖٗٗ: حديث رقم/ )جام  ما جا  في الطعام والشراب/ كتاب الجام : موطأ اإلمام مالك، و(ٔٔ/ٛ

 كتاب: المستدرك عمى الصحيحينو. ٔأبو ظبي، ط -محمد األعظمي، مؤسسة زايد بن سمطان آل نهيان: تحقيق
 (.ٔالقاهرة، ط -، دار الحرمين(ٕٛٚ/ٗ -ٖٚٚٚ: حديث رقم/ )البر والصمة

عمرو بن : وقيل. -وهو األصح–ويمد بن عمرو خُ : صحابي جميل، اْشُتِهر بكنيته، واْخُتِمف في اسمه  فقيلٖ) )
كة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب يوم أسمم قبل فتح م. هانئ بن عمٍرو: وقيل. كعب بن عمٍرو: وقيل. ُخويمد

والستيعاا في معرفة (. ٜٜٔ/٘: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر(. )هٛٙ)فتح مكة، توفي سنة ثماٍن وستين 
، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني واإلصابة في تمييز الصحابة(. ٕٔٛص: )البن عبد البر -الصحاا

 ((.هٜٕٗٔ) بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة األولى عبد اهلل: ، تحقيق(ٖٗٗ/ٕٔ(: )هٕ٘ٛ:ت)
، رددخ الكبيدددالتاري: رااااانظ. )ياااااد الُقَرشااااارف بعبَّ ااااي الَمَدني، ويعااان بن إسحاق بن الحارث الُقَرشاااهو عبد الرحم (ٗ)

وال رح  ،(هٚٓٗٔ)ت، الطبعة بيرو  -العممية دار الكتب، (ٕٛ٘/٘(: )هٕٙ٘: ت)محمد بن إسماعيل البخاري 
= اثل َو دن حّميا من المددة مددا وتسميددر فضميددوتاريخ مدينة دمشق وذك ،(ٕٕٔ/٘: )البن أبي حاتم -لدوالتعدي
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عجالن،  ك وابنوالحديث عندي حديث مال. ا، فرواا عن سعيد الَمْقُبري، عن أبي هريرةاافخالفهم
 (ٔ)".بن إسحاقوأخطأ عبد الرحمن 

ل إليه ابن الَمِديني  كان نتيجة لمعارضته روايات الحديث، حيث تبين له بعد جم   نَّ ما توصَّ وا 
طرقه ومقابمتها، أنَّ هذا الحديث أخطأ فيه عبد الرحمن بن إسحاق، َفَرَواا عن سعيد الَمْقُبري عن 

 .أبي هريرة

 :حديث بالمعارضةتقوية ال: الثالث المطما

عند المحدثين قائٌم عمى " االعتبار"ذلك ألن  (ٕ)تعتبر المعارضة أحد ُسُبل تقوية الحديث،
 .المعارضة، حيث يجم  النَّاقد روايات الحديث، ويقابل بينها، فيعرف المتاِب  والشاهد

واة، فتعتبُرا " :بأنَّه" العتبار"وُيعرَّف  بروايات غيرا من هو أْن تأتي إلى حديٍث لبعض الرُّ
واة ِبَسْبِر ُطُرِق الحديث لُيْعَرف هل شاركه في ذلك الحدي  (ٖ)".ال؟ ث راٍو غيرا َفَرَواا عن شيخه أمالرُّ

 (ٗ)فاالعتباار هاو تتبا  طارق الحااديث الاذي ُيَظان أنَّاه فارد لااُيعمم هال لاه ُمتَااب  أو شاااهد أم ال؟

                                                                                                                                                                                   
(: هٔٚ٘: ت)، عمي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر ا تاز بنواحييا من واردييا َوىميا= 
 ((.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -روي، دار الفكرعمر بن غرامة العم: ، تحقيق(ٜٓٔ/ٖٗ)
 ي،اامحمد مصطفى األعظم: ، تحقيق(ٛٚص(: )هٖٕٗ: ت)ي ااي بن عبد اهلل بن جعفر الَمدينا، عملددالعم (ٔ)

 (.مٜٓٛٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -المكتب اإلسالمي
أو اإلجماع أو أصول الشرع أو قول الصحابي، وموافقة القرآن : مثل ،حيث يتقوى الحديث أيًضا بأمور أخرى (ٕ)

 .وهي معتبرة عند الفقها  دون المحدثين. تمقي العمما  له وتداوله بينهم دون نكير، وبموافقة القياس، وغير ذلك
، (وما بعدها ٕٙٔص)محمد بن عمر بازمول، . ، دتقوية الحديث الضعيف بين الفقيا  والمحدثين: انظر لمتوس )

ومناىج المحدثين (. هٕٗٗٔصفر)، ٕٙ، ع ٘ٔالشريعة والمغة العربية وآدابها، ج مجمة جامعة أم القرى لعموم 
الرياض، الطبعة  -، مكتبة الرشد(ٕٚ -ٕٕص: )مرتضى الزين أحمد. ، دفي تقوية الحاديث الحسنة والضعيفة

 ((.ه٘ٔٗٔ)األولى 
عبد المطيف . د: قااااااا، تحقي(ٕٛ٘/ٔ(: )هٙٓٛ: ت)ي اان العراقاااام بن الحسياا، عبد الرحيشرح التَّبصرة والتَّذكرة (ٖ)

 (.هٖٕٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -فحل، دار الكتب العمميةالالهميم، والشيخ ماهر ياسين 
: قااااااا، تحقي(ٜٔٗ/ٔ(: )هٖٖٛٔ: ت)ي ااااااري الدمشقااار الجزائاااااهااااااا، طول الثرددددر إلى َصددددو النَّظدتو ي: انظر (ٗ)

 (.هٙٔٗٔ)حمب، الطبعة األولى  -لفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالميةعبد ا
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واياات، حياث ياتم  َساْبر طُاُرق الحاديث ثام مقابماة األساانيد والمتاون، فهو يعتمد عمى الُمعارضاة باين الرّْ
 لمعرفة هل تاب  هذا الرَّاوي أحٌد في روايته عن شيخه أم ال؟ وهل يوجد لهذا المتن شاهد أم ال؟

 .وفيما يمي بيان أنواع الحديث الذي يتقوى بالمعارضة م  التمثيل

 :الحديث الحسن يرتقي إلى در ة الصحيح لغيره بالمعارضة: َوًل 

يرتقااي الحااديث الحساان إلااى درجااة الصااحيح لغياارا بالمعارضااة، أي بجماا  طاارق الحااديث ثاام 
 .مقابمتها لمعرفة وجود المتاِب  والشاهد

إذا كان راوي الحديث متأخًرا عان درجاة أهال الحفاظ واإلتقاان، : "وفي ذلك يقول ابن الصالح
ه من غير وجاه، فقاد اجتمعات لاه القاوة ْتر، وُرِوي م  ذلك حديثُ ق والسّْ المشهورين بالصدغير أنَّه من 

 (ٔ)".حيحهتين، وذلك ُيَرّقي حديَثه من درجة الَحَسن إلى درجة الصَّ من الجّْ 

ركشاااي، (ٖ)والطّْيباااي، (ٕ)النَّاااووي،: ه غيااار واحاااٍد مااان األئماااة مااانهموهاااذا ماااا ناااصَّ عميااا  (ٗ)والزَّ

                                                             
 (.ٖ٘ -ٖٗص: )عموم الحديث (ٔ)
 (.ٖٓص: )التقريا والتيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير: انظر (ٕ)
صبحي : ، تحقيق(ٚٗص(: )هٖٗٚ: ت)، الحسين بن عبد اهلل الطيبي الخالصة في َصول الحديث: انظر (ٖ)

 (.ه٘ٓٗٔ)ئي، عالم الكتب، الطبعة األولى السامرا
واسمه الكاشف عن حقائق –هو الحسين بن عبد اهلل بن محمد الطّْيبي، صاحب كتاب شرح المشكاة  :والطليبي

، كان الطّْيبي ذا ثروة من اإلرث والتجارة، فمم يزل ينفق ذلك في وجوا الخيرات، إلى أن كان في آخر عمرا -السَُّنن
شديد الرد عمى الفالسفة والمبتدعة، مالزًما لتعميم الطمبة واإلنفاق عمى ذوي الحاجة منهم، آية في وكان . فقيًرا

الدرر الكامنة في َعيان المائة : انظر(. )هٖٗٚ)توفي سنة . استخراج الدقائق من الكتاب والسُّنَّة، متواضًعا
 ،(هٗٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -الجيلار ، د(ٛٙ/ٕ(: )هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني الثامنة

: ، تحقيق(ٕٛٙص(: )هٖٚٔٔ: ت)، محمد بن عمي الشوكاني والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
 (.(هٕٚٗٔ)دمشق، الطبعة األولى  -يرمحمد حسن حالق، دار ابن كث

، (ٓٓٔ/ٔ(: )هٜٗٚ: ت)ي ااااااااشاااركن الزَّ ااااااااادياااااال الاااد بن جمااااا، محمالحددددت عمى مقدمة ابن الصددددالنك: انظر (ٗ)
 (.هٜٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -زين العابدين بن محمد بال فريج، أضوا  السمف. د: تحقيق
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 (ٕ).وابن حجر (ٔ)والِعراقي،

 ".يح لغيرهالصَّح"وقد َأْطَمَق عميه األئمة اسم 

زائري لذاته من وجه آخر اْنَجَبَر ما فيه من ِخفَّة  إذا جا  الحديث الحسن" (ٖ):قال الجَّ
حيح وهي  بط  فيرتقي بذلك من درجته وهي الدَّرجة األولى من قسمي الحسن إلى درجة الصَّ الضَّ

 (ٗ)".حيح لغيرهوع بالصَّ ى ىذا النَّ ويسمَّ الدَّرجة األخيرة منه، 

انويقول الدكت حيح لغيره: "ور محمود الطَّحَّ هو الحسن لذاته إذا ُرِوَي من طريق آخر : الصَّ
نما جا ت من  حة لم تأت من ذات السَّند، وا  ِمثُمُه أو أقوى منه، وُسميَّ صحيًحا لغيرا ألنَّ الصّْ

 (٘)".اْنِضَماِم غيرا له

 مثال عمى ارتقا  الحديث الحسن إلى الصحيح لغيره بالمعارضة: 

حيح لغيرا،إنَّ أ هو حديث أبي هريرة  (ٙ)شهر األمثمة عمى ارتقا  الحديث الحسن إلى الصَّ

                                                             
 (.ٓٙٔ/ٔ: )شرح التَّبصرة والتَّذكرة: انظر (ٔ)
، (ٕٛص(: )هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني نخبة الفكر في مصطمح َىل الثر: انظر (ٕ)

 (.هٕٚٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -عبد الحميد بن صالح سبر، دار ابن حزم: تحقيق
يعتبر من . بن أحمد الجزائري األصل دمشقي المولد والدار (محمد صالحأو )صالح هو طاهر بن : ال زائري (ٖ)

دار الكتب "حث عنها، فساعد عمى إنشا  ًفا باقتنا  المخطوطات والبمِ كان كَ . أكابر العمما  بالمغة واألدب في عصرا
وكان يحسن أكثر المغات الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية . في القدس" المكتبة الخالدية"في دمشق، و" الظاهرية

الجواهر الكالمية في العقائد اإلسالمية، والتبيان لبعض : والزواوية والتركية والفارسية، وله نحو عشرين مصنًفا، منها
، ىدية العارفين َسما  المؤلفين وآثار المصنفين: انظر. )(هٖٖٛٔ)توفي سنة . لمباحث المتعمقة بالقرآنا

: لمِزِركمي -والعالم ،بيروت -دار إحيا  التراث العربي ،(ٕٖٗ/ٔ(: )هٜٖٖٔ: ت)إسماعيل باشا البغدادي 
 ((.هٗٔٗٔ)روت، الطبعة األولى بي -، مؤسسة الرسالة(ٔٔ/ٕ: )، عمر رضا كحالةومع م المؤلفين ،(ٕٕٔ/ٖ)
 (.ٖٖٙ/ٔ: )لمجزائري -تو يو النظر إلى َصول الثر (ٗ)
اإلسكندرية، الطبعة السابعة،  -، مركز الهدى لمدراسات(ٖٗص) :محمود الطَّحان. ، دتيسير مصطمح الحديث (٘)
 (. ه٘ٓٗٔ)
: حيح لغيرا، وتبعه من جا  بعدا، منهممثَّل ابن الصالح بهذا الحديث عمى ارتقا  الحديث من الحسن إلى الص (ٙ)
 = وشرح التبصرة ،(ٖ٘ص: )البن الصالح -عموم الحديث: انظر. )راقي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطيااالع
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 لل كُ  دَ ددنْ عِ  اكِ وَ ددالسل بِ  مْ يُ تُ رْ مَ ي لَ ددتِ مَّ ى َُ ددقَّ عمددَشُ   َنْ َل وْ دددلَ : "الااي صمَّى اهلل عميه وسمَّم أنَّه قاااعن النَّب
  (ٔ)".ةٍ اَل صَ 

 :ُطُرٍق، ِمْنااَهاحيث ُرِوَي هذا الحاااديث مْن 

ما رواا التّْرمااذي ِمْن طريق محمد بن عمرو، عْن أبي َسَمَمة بن عبد الرَّحمن بن َعوف، 
 .عْن أبي هريرة، عْن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

لاكن تبيَّن بمعارضة روايات  (ٕ)والحديث من ِجهَااااااة محمد بن عمااارو  حسٌن لساااوِ  حفظاااه 
: أبي هريرة، فيرتقي الحديث بها، ولاااااااذا قال الترماااذي ُرِوَي ماْن طُااُرٍق أخااارى عنيث أنَّه قد هذا الحد

                                                                                                                                                                                   
: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني والنكت عمى كتاا ابن الصالح ،(ٓٙٔ/ٔ: )لمعراقي -والتذكرة= 
وفتح  ،(ه٘ٔٗٔ)الرياض، الطبعة الثالثة  -هادي عمير، دار الراية ربي  بن. د: ، تحقيق(ٙٔٗ/ٔ(: )هٕ٘ٛ

عبد الكريم بن . د: ، تحقيق(ٖٔٔ/ٔ(: )هٕٜٓ: ت)، محمد بن عبد الرحمن السخاوي المغيث بشرح َلفية الحديث
دريا وت ،(هٕٙٗٔ)اض، الطبعة األولى الري -محمد بن عبد اهلل آل فهيد، مكتبة دار المنهاج. عبد اهلل الخضير، د

صالح بن : ، تعميق(ٜٛ/ٔ(: )هٜٔٔ: ت)، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي واويداوي في شرح تقريا النَّ الرَّ 
 (.بيروت، الطبعة األولى -عويضة، دار الكتب العممية محمد

ي والتّْرمذي ف. بمفظه، من طريق األعرج "سننو"بنحوا، والنسائي في  "صحيحييما"أخرجه البخاري ومسمم في  (ٔ)
ثالثتهم . بمفظه من طريق سعيد بن أبي سعيد الَمْقُبري "سننو"وابن ماجه في . بمفظه من طريق أبي سممة "سننو"

(. ٗ/ٕ -ٚٛٛ: حديث رقم/ )باب السّْواك يوم الجمعة/ كتاب الجمعة :ال امع الصحيح: انظر. )عن أبي هريرة، به
أحمد بن شعيب سنن النسائي، (. ٕٖٔ/ٔ -ٕٕ٘: حديث رقم/ )باب السّْواك/ كتاب الطَّهارة :صحيح مسمم

، اعتنى (ٓٔص -ٚ: حديث رقم/ )باب الرخصة في السّْواك بالَعِشيّْ لمصائم/ كتاب الطهارة :(هٖٖٓ: ت)النسائي 
كتاب الطهارة عن  :سنن الترمذي. الرياض، الطبعة األولى -مشهور بن حسن آل سممان، مكتبة المعارف: به

، محمد بن سنن ابن ما و(. ٚٔص -ٕٕ: حديث رقم/ )باب ما جا  في السواك/ ميه وسمَّمرسول اهلل صمَّى اهلل ع
مشهور : ، اعتنى به(ٛٙص -ٕٚٛ: حديث رقم/ )باب السّْواك/ كتاب الطهارة وُسَنِنها(: هٖٕٚ: ت)يزيد القزويني 

 (.الرياض، الطبعة األولى -بن حسن آل سممان، مكتبة المعارف
: ه، وقيل٘ٗٔ)توفي سنة صدوق يخطئ، : اص الميثي، أبو عبد اهللْمَقمة بن وقَّ محمد بن عمرو بن عَ  (ٕ)

 .وقد تكّمم فيه األئمة لسو  حفظه، ووثَّقه آخرون(. هٗٗٔ
سمعت يحيى بن سعيد : "وقال عمي بن الَمِديني". لم يكن به بأس: "اإلمام ابن المبارك، قال :َفِممَّن وثََّقو

وُروي عن ". محمد بن عمرو أعمى منه: أبي صالح ومحمد بن عمرو بن َعْمَقمة، فقال القطَّان وُسِئَل عن ُسهيل بن
 = .ةااووثقه يحيى بن معين في رواي". وأما محمد بن عمرو فرجٌل صالٌح ليس بأحفظ النَّاس لمحديث: "الَقطَّان قوله
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وعدَّا التّْرمذي ممن ُتكمّْم فيهم ". يخصالح الحديث يكتب حديثه، وهو ش: "ووثَّقه عمي بن الَمِديني، وقال أبو حاتم= 

عفهم َجَماَعة، ووثَّقهم آخرون لجاللتهم وِصْدِقهم ، وقال في "ليس به بأس: "وقال النَّسائي. من ِقَبِل ِحْفِظِهم، فضَّ
ولمحمد بن عمرو بن عمقمة : "وقال ابن عدي". كان يخطئ: "وذكرا ابن حبان في الثّْقات، وقال". ثقة: "موض  أخر

يٌث صالح، وقد حدَّث عنه جماعة من الثّْقات كل واحٍد منهم ينفرد عنه بنسخة، ويغرب بعضهم عمى بعض، حد
ي في ااوقال الذهب. نااه ابن شاهياااووثَّق". وغيرا، وأرجو أنه ال بأس به" الموطأ"وروى عنه مالك غير حديث في 

وذكرا فيمن تكمّْم فيه وهو موثَّق أو صالح ". متابعة حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسمم": "الضعفا  ي فيااالمغن"
 ".صدوق له أوهام: "وقال ابن حجر". صدوق: "الحديث، وقال عنه

ليس : محمد بن عمرو كيف هو؟ فقال: "يحيى بن سعيد القطَّان، سأله عمي بن الَمِديني: وممَّن َضعََّفو
يعني ابن –وسألت مالًكا : لرحمن بن َحاِطب، قال يحيىأشياخنا أبو سممة ويحيى بن عبد ا: ِممَّن تريد كان يقول

ِعَفه : "ابن المديني قاللذلك و  ".عن محمد بن عمرو  فقال فيه نحًوا مما قمت لك -أنس كان يحيى بن سعيد يضَّ
عف ُسِئَل يحيى بن معين عن محمد بن َعْجالن، "و". كان كثير الحديث، ُيْسَتْضَعفُ : "وقال ابن سعد ."بعض الضَّ

محمد : أو كما قال يحيى. ما يشك في هذا أحد! سبحان اهلل! سبحان اهلل: و أحبُّ إليك أم محمد بن عمرو؟ فقالأه
بن َعْجالن، أوثق من محمد بن عمرو، ولم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب اإلسناد، ا

: وما عمَّة ذلك؟ قال: قيل له. ما زال الناس َيتَُّقون حديثه: "فقال ،وفي رواية عن ابن معين أنَّه ُسِئَل عنه". فكتبوها
". كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سممة بالشي  رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي َسَمَمة عن أبي هريرة

 .كرا العقيمي في الضعفا ذو ". يس بقوي الحديث ويشتهى حديثهل: "وقال الُجوَزجاني
: ، تحقيق(ٖٔٓ/ٓٔ(: )هٕٙٚ: ت)يج مِ ، عال  الدين ُمْغَمطاي بن قَ مال في َسما  الر الإكمال تيذيا الك: انظر)

وال رح  ،(هٕٕٗٔ)القاهرة، األولى  -عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر
لإلمام  -عرفة الر الوم ،(٘٘ٗ/ٚ: )البن عدي -والكامل في ضعفا  الر ال ،(ٖٔ/ٛ: )البن أبي حاتم -والتعديل

دمشق،  -محمد كامل القصار، مجم  المغة العربية: ، تحقيق(ٚٓٔ/ٔ(: )هٖٖٕ: ت)أبي زكريا يحيى بن معين 
، (ٜٗص: )في ال رح والتعديل المديني عمي بنَبي شيبة لعثمان بن بن محمد وسؤالت  ،(ه٘ٓٗٔ)الطبعة 
آخر ) وكتاا العمل ،(هٗٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -رفموفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، مكتبة المعا: تحقيق

البن  -والثقات ،(ٕٚٔ/ٕٙ: )مِمّزيل -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال ،(ٜٓٛ -ٜٛٛص(: )سنن الترمذي
، عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين وتاريخ َسما  الثقات ممن ُنِقَل عنيم العمم ،(ٖٚٚ/ٚ: )حبان

بيروت، الطبعة األولى  -عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية. د :، تحقيق(ٖٕٛص(: )هٖ٘ٛ:ت)
نور الدين عتر، : ، تحقيق(ٜٕٗ/ٕ(: )هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي والمغني في الضعفا  ،(هٙٓٗٔ)

، محمد بن أحمد الذهبي ومن تُكملم فيو وىو موثَّق َو صالح الحديث ،قطر -إدارة إحيا  التراث اإلسالمي
: البن حجر -وتقريا التيذيا ،(هٕٙٗٔ)لرحيمي، الطبعة األولى ا عبد اهلل: ، تحقيق(ٔٙٗص(: )هٛٗٚ:ت)
 = ،(ٕٕٙ -ٕٕ٘/ٖ: )رواية الد وري -ينخ لبن معددالتاريو  ،(ٖٓ٘/ٚ: )البن سعد -والطبقات الكبير ،(ٗٛٛص)
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النَّباي صامَّى اهلل عميه وسمَّم ِكاَلُهَما  عان (ٔ)وحديااااث أبي َسَمَماااة، عن أبي هرياااااارة وزيااد بن خااااااالد،"
وجٍه عن أبي هريرة، َعِن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم هذا  عندي َصحيح، ألنَّه قد ُرِوَي من غير

َح ألنَّاااه قد ُروي من غير وجهٍ . الحاديثُ   (ٕ)".وحديااُث أبي هريرة إنَّما ُصحّْ

يانة، لكنه لم : "وقال ابن الصالح دق والصّْ فمحمد بن عمرو بن عمقمة من المشهورين بالصّْ
ووثَّقه بعضهم لصدقه وجاللته،  ،ضهم من جهة سو  حفظهحتى َضعَّفه بع ،يكن من أهل اإلتقان

هة حسن، فمما انضم إلى ذلك كونه ُرِوَي من أوجٍه ُأَخر زال بذلك ما كنا نخشاا  فحديثه من هذا الجّْ
عميه من جهة سو  حفظه وانجبر به ذلك النَّقص اليسير، فصح هذا اإلسناد والتحق بدرجة 

حيح  (ٖ)".الصَّ

 :بالمعارضةلغيره عيف يرتقي إلى الحسن الحديث الض: انيً ثا

يرتقي الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيرا، إذا تبّين بجم  طرقه ومعارضتها أنَّ 
 .المتن قد ُرِوَي مثمه أو نحوا من وجٍه آخر أو أكثر

وهااو الَحَسان لغياارا كمااا -أحادهما : قاال اباان الصاالح فااي أقساام الحااديث الَحَساان، أنَّاه قساامين
الحاديث الاذي ال يخماو رجاال إسانادا مان مساتوٍر لام تتحقاق أهميتاه غيار أناه لايس " (ٗ):-خاويقاال السَّا

اد الكاذب فاي  مغفاًل كثير الخطأ فيماا يروياه وال هاو ماتهم بالكاذب فاي الحاديث  أي لام يظهار مناه َتَعمُّ
نحااوا ماان  ُمَفسّْااٌق، ويكااون مااتن الحااديث ماا  ذلااك قااد ُعااِرَف بااأن ُرِوَي مثمُااه أوالحااديث وال ساابب آخاار 

                                                                                                                                                                                   
، (ٕٚٙٔ/ٗ(: )هٖٕٖ: ت)ي اايمااقرو العااد بن عماا، محما ددوالضعف، (ٖٕٗص: )ياامُجوَزجانل -َوحوال الر ال= 
 ((.هٕٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -د المجيد السمفي، دار الصميعياادي عبااحم: قااتحقي
لي هذين الطريقين اارة، وعااريااي هاان أبااة، عااق أبي سَممااأورد التّْرمذي الحديث من طري (ٔ) ن زيد بن خالد الُجَهِني، وا 

 .يشير
 -ٕٕ: حديث رقم/ )باب ما جا  في السواك/ اب الطهارة عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّمكت: سنن الترمذي (ٕ)

 (.ٚٔص
 (.ٖ٘ص: )البن الصالح -عموم الحديث (ٖ)
 (.ٖٕٔ/ٔ: )فتح المغيث بشرح َلفية الحديث (ٗ)
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وجااٍه آخاار أو أكثاار حتااى اعتضااد بمتابعااِة َمااْن تااابَ  راِوَيااه عمااى مثمااه أو بمااا َلااه ماان شاااهٍد وهااو ورود 
 (ٔ)."حديث آخر بنحوا َفَيْخُرج بذلك عن أن يكون شاًذا ومنكًرا

وليس كل الحديث الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيرا، فهنااك ضاعف يازول بمجيئاه مان وجاوا 
وهنااك ماا ال ياؤثر فيااه . ضاعفه ناشاًئا مان ضاعف حفااظ راوياه الصادوق األماينأخارى، وذلاك إذا كاان 

 .مجيئه من طرق أخرى، وذلك إذا كان الضعف لفسق الرَّاوي

لايس كال ضاعٍف فاي الحاديث يازول بمجيئاه مان وجاوا، بال ذلاك يتفااوت، : "قال ابن الصاالح
اادق فمناه ضاعٌف يزيماه ذلاك، بااأن يكاون ضاعفه ناشاًئا ماان ضاعف حفاظ راوياه ماا  ك وناه مان أهال الصّْ

. فإذا رأينا ما رواا قد جا  من وجاٍه آخار عرفناا أناه مّماا قاد حفظاه ولام يختال فياه ضابطه لاه. والدّْيانة
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث اإلرسال زال بنحو ذلك، كماا فاي الُمْرَسال الاذي ُيْرِساُمه إماام حاافظ إذ 

 (ٕ)".فيه ضعف قميل يزول ِبِرواَيِته من َوجٍه آخر

 لغيره بالمعارضة ال عمى ارتقا  الحديث الضعيف إلى الحسنثم: 

، حادَّثنا محماد بان ُفَضايل، عان (يعني ابن ساعيد)حدَّثنا ُقتَيبة : ما رواا الترمذي في سننه قال
( يعناي محماد بان عباد الارحمن)سالم بن أباي َحفصاة واألعماش وعباد اهلل بان ُصاْهبان وابان أباي ليماى 

 :َوَسامَّمَ  ياهَصامَّى اهلُل َعمَ  َقااَل َرُساوُل اهللِ : َقاالَ  الُخاْدِري، َأِباي َساِعيدٍ  َعانم، عان عطيَّاة، وَكثير النَّوَّا  ُكمّْها
نَّ َََبدا َبْكدٍر  ،ِإنَّ ََْىَل الدََّرَ اِت اْلُعَمى َلَيَراُىْم َمْن َتْحدَتُيْم َكَمدا تَدَرْوَن الدنَّْ َم الطَّداِلَع ِفدي َُفُدِق السَّدَما ِ " َواِ 

 (ٖ)".َماْنُيْم َوََْنعَ َوُعَمَر مِ 

 (ٔ)."َعْن َأِبي َسِعيدٍ  (ٗ)ُرِوَي ِمْن َغْيِر َوْجٍه َعْن َعِطيَّةَ وقد  ،َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ : "قال الترمذي

                                                             
 (.ٖٔص: )البن الصالح -عموم الحديث (ٔ)
 (.ٖٔص: )لمنووي -سير لمعرفة سنن البشير النَّذيرالتَّقريا والتَّي: ، وانظر(ٖٗص: )عموم الحديث (ٕ)
ة في غريا الحديث ددددالنياي: انظر. )هاااال فياااارا إلى النعيم ودخااااا صااامعن: أي زادا وَفَضال، وقيل :َْنَعَما (ٖ)

إحيا   الزَّاوي، دار محمود الطناحي، وطاهر: ، تحقيق(ٖٛ/٘(: )هٙٓٙ: ت)، المبارك بن محمد الجزري رددوالث
 (.بيروت -التراث العربي

الطبقات : انظر(. )هٔٔٔ)من مشاهير التابعين، توفي سنة . عطية بن سعد بن ُجنادة الَعْوفي، أبو الحسن (ٗ)
 ((.ٕٖ٘/٘)  :لمذهبي -ال ددر َعالم النبددوسي(. ٕٖٛ/ٙ: )البن أبي حاتم -وال رح والتعديل(. ٕٔٗ/ٛ: )البن سعد -الكبير
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 (ٕ).والحديث إسنادا ضعيف  ألن فيه عبد اهلل بن ُصْهبان وكثير النَّوَّا   كالهما ضعيف
 . رى عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الُخدريلكن الترمذي حسَّن الحديث لمجيئه من طرق أخ

نَّ معرفة طرق الحديث يتم بجم  رواياته ومقابمتها، أي   .بالمعارضة: وا 

                                                                                                                                                                                   
ق اار الصديااي بكااب أباااب مناقااب/ مَّمااه وسااى اهلل عميااول اهلل صماان رساااقب عاااب المنااتاااك :ذيددن الترمددسن (ٔ)

 (.ٖٔٛص -ٖٛ٘ٙ: حديث رقم/ )رضي اهلل عنه واسمه عبد اهلل بن عثمان ولقبه عتيق
شعيب : ق، تحقي(ٕٖٛ/ٛٔ -ٕٛٛٔٔ: حديث رقم: )بنحوا "مسنده"أحمد بن حنبل في والحديث أخرجه  

 ،(ٖٚٗ/ٕ -ٜٜٕٔ: حديث رقم: )بمفظه "مسنده"وأبو يعمى في  .ٔبيروت، ط -األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة
  .ٔدمشق، ط -حسين أسد، دار المأمون: تحقيق

  .غير أنَّ أبا يعمى لم يذكر األعمش. من طريق محمد بن ُفضيل، به
: حديث رقم/ ول اهلل صمى اهلل عميه وسممباب في فضائل أصحاب رس: )"سننو"ابن ماجه في أخرجه و 

/ اهلل عنه ما ُذِكر في أبي بكر الصديق رضي/ كتاب الفضائل": )المصنف"وابن أبي شيبة في  ،(ٖٖص -ٜٙ
: األحاديث": )المسند"وأحمد في . ٔجدة، ط -محمد عوامة، دار القبمة: تحقيق، (ٕٙ/ٚٔ -ٕٖٛٛ٘: حديث رقم
 -ٛٚٔٔ: حديث رقم: )"مسنده"، وأبو يعمى في (ٕٕٗ/ٛٔ، ٖٕٕ/ٛٔ، ٖٓٔ/ٚٔ -ٜٖٜٔٔ، ٜٓٙٔٔ، ٖٕٔٔٔ

 .، من طريق األعمش، بنحوا(ٓٓٗ/ٕ
حسين : تحقيق ،(ٕٓ/ٕ -ٕٚٚ: حديث رقم): ل، بنحواوَ غْ من طريق مالك بن مِ  ،"مسنده"الحميدي في و 

 .ٔدمشق، ط -أسد، دار السقا
 .كالهما عن عطية، به 

، من طريق أبي الودَّاك، عن (ٖٔٓ/ٚٔ -ٕٙٓٔٔ: يث رقمحد": )مسنده"أحمد بن حنبل في أخرجه و 
  .أبي سعيد الُخدري، به، بنحوا

، لم يرِو له من أصحاب الكتب الستة غير الترمذي  وقد روى "لين الحديث: "َبو الَعْنَبس، عبد اا بن ُصيبان (ٕ)
: البن حجر -تقريا التيذيا، و(ٕٛٔ/٘ٔ): لمِمزي -تيذيا الكمال في َسما  الر ال: انظر. )له حديًثا واحًدا

 ((.ٙٔ٘ص)
تيذيا الكمال في َسما  : انظر". )ضعيف": ابن نافع النَّوَّا ، َبو إسماعيل: كثير بن إسماعيل ويقال أما
 .((ٚٓٛص): البن حجر -تقريا التيذياو  ،(ٖٓٔ/ٕٗ: )لمِمزي -الر ال
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 المبحث الثاني

 ضة عند ُنقَّاِد الحديث وكيفيتياُطُرق المعار 

ا ُكِتَب لي اال تنوعت طرق المعارضة عند نقَّاد الحديث، وبحسب ما تيسَّر  طالع عميه ممَّ
ارضة، وبالنَّظر إلى أقوال األئمة في الجرح والتعديل وعمل الحديث، تبيَّن لي أنَّ أشهر في المع

 :طرق المعارضة  ما يمي

 .معارضة حديث الرَّاوي بروايته في أزمان مختمفة (ٔ
واة عن شيٍخ معين (ٕ  .معارضة أحاديث الرُّ
 .معارضة حديث الرَّاوي بحديث شيخه (ٖ
 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابه (ٗ
 .ضة عمى األبوابالمعار  (٘
 .معارضة روايات الحديث الواحد (ٙ
 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخه (ٚ
 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار تالميذا (ٛ
واة األقارب (ٜ  .المعارضة بين الرُّ

 .المعارضة بين األقران (ٓٔ
 .معارضة أحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان (ٔٔ

 .أورد نماذج عميهاوفي المطالب التالية سأتحدث عن هذا األنواع، و 

 :اوي بروايتو في َزمان مختمفةمعارضة حديث الرَّ : ولالمطما ال 

تعتمد هذا الطريقة من المعارضة  عمى سماع الحديث من الرَّاوي مرتين أو أكثر، في 
فترات زمنية متباعدة قد تصل إلى سنوات، ويقوم النَّاقد بمعارضة هذا الروايات، وَيْنُظر هل اختمفت 

واة ويسمعوا منهم -غالًبا–أو تغيرت؟ وفي هذا الطريقة  األلفاظ  .النُّقَّاد يرون الرُّ
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ولعمَّها أول  (ٔ)هذا النوع من المعارضة كما تقدَّم، -رضي اهلل عنها–وقد استخدمت عائشة 
 .من استخدمه

معرفة مدى ضبط الرَّاوي وِصْدِقه، وهل تغير حفظه  :وفائدة ىذا النوع من المعارضة ىو
 . تمطأو اخ

 :ومن المثمة عمى ىذه الطريقة

 ؛َعْبُد اِا ْبُن َعْمٍرو َحجَّ َعَمْيَنا: "عن ُعْروة بن الزُّبير رضي اهلل عنه، قال اريالبخ ما رواا (ٔ
 َبْعَد ََنْ ِإنَّ اَا َل َيْنِزُع اْلِعْمَم " :َيُقولُ  ،َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ  :َفَسِمْعُتُو َيُقولُ 

َوَلِكْن َيْنَتِزُعُو ِمْنُيْم َمَع َ ْبِض اْلُعَمَماِ  ِبِعْمِمِيْم َفَيْبَقى َناٌس ُ يَّاٌل  ،ََْعَطاُكُموُه اْنِتَزاًعا
  ".َفُيِضم وَن َوَيِضم ونَ  ،ُيْسَتْفَتْوَن َفُيْفُتوَن ِبَرَِْيِيمْ 

 ،ثُمَّ ِإنَّ َعْبَد اِا ْبَن َعْمٍرو َحجَّ َبْعدُ  ،اُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ َفَحدَّْثُت ِبِو َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيل َصمَّى 
َفِ ْئُتُو َفَسَأْلُتُو  ،اْنَطِمْق ِإَلى َعْبِد اِا َفاْسَتْثِبْت ِلي ِمْنُو الَِّذي َحدَّْثَتِني َعْنوُ  ،َيا اْبَن َُْخِتي :َفَقاَلتْ 

َواِا َلَقْد َحِفَظ َعْبُد اِا ْبُن  :َفَقاَلتْ  ،َفَأَتْيُت َعاِئَشَة َفَأْخَبْرُتَيا َفَعِ َبتْ  ،َفَحدَّثَِني ِبِو َكَنْحِو َما َحدََّثِني
 (ٕ)".َعْمٍرو

، -رضي اهلل عنه–أرادت أن تتثبت مما رواا عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنها-فعائشة 
ا حدَّث بعد زمن ليسم  ال -رضي اهلل عنه-فأرسمت إليه ُعروة بن الزُّبير  حديث منه مرًة أخرى، ولمَّ

 ".َواِا َلَقْد َحِفَظ َعْبُد اِا ْبُن َعْمٍرو: "عبد اهلل بالحديث كنحو ما حدَّث به أول مرة، قالت

 كذاًبا يروي بالغداة شيًئا (ٖ)يدِ بْ كان أبو هارون العَ : "-وهو من تالميذا– اد بن زيدقال حمَّ  (ٕ

                                                             
 .من هذا البحث (ٓ٘ص) :انظر (ٔ)
 :حديث رقم/ )باب ما يذكر من ذّم الرأي وتكمُّف القياس/ ام بالكتاب والسُّنَّةكتاب االعتص: ال امع الصحيح (ٕ)

ٖٚٓٚ- ٜ/ٔٓٓ.) 
روى له . (هٖٗٔ): ، توفي سنة"شيعي -ومنهم من كّذبه–متروك : "هو ُعَمارة بن ُجَوْين، قال عنه ابن حجر (ٖ)

: لمِمزي -الكمال في َسما  الر ال وتيذيا، (ٕ٘ٗ/ٜ: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر). الترمذي وابن ماجه
 ((.ٔٔٚص)  :البن حجر -تقريا التيذياو  ،(ٔٓ٘/ٛ: )لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم ،(ٕٖٕ/ٕٔ)
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  (ٔ)".وبالعشي شيًئا

 .اد بن زيد عمى كذب الرَّاوي باختالف حديثه في كل مرةوقد استدل حمَّ 

إذا حدَّثتني فحدّْثني عن أبي ُزرعة بن عمرو بن : "قال إبراهيم النََّخعي لُعَمارة بن الَقْعَقاع (ٖ
 (ٕ)".َجرير، فإنَّه حدَّثني مرةَّ بحديٍث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرًفا

عي سم  الحديث من أبي ُزرعة مرًة، ثم سأله بعد ذلك بسنين خَ أنَّ إبراهيم النَّ  هنا يالحظو 
وايتين شدة ضبطه لمحديث  .أن يحدّْثه، فتبّين له بمقابمة الرّْ

 :واة عن شيٍخ معينمعارضة َحاديث الر  : ثانيالمطما ال

واة الذين يشتركون في الرواية عن شيٍخ معين  .يقوم النُّقَّاد بمعارضة أحاديث الرُّ

واة لحديث هذا الشيخ، كما تفيد في : ذا النوع من المعارضة ىووفائدة ى معرفة أتقن الرُّ
 .الترجيح بين الروايات عند االختالف

: أتقن النَّاس في الزُّْهِري: "قال ابن حبان مبيًّْنا أتقن الرواة لحديث محمد بن ُمْسِمم الزُّْهِري
 ، وُعَقيل(يعني ابن يزيد) ويونس (ٖ)َبْيِدي،والزُّ ، (يعني ابن راشد)، ومعمر (يعني ابن أنس)مالك 

هؤال  الستة أهل الحفظ واإلتقان والضبط والمذاكرة، (. يعني سفيان)وابن عيينة  ،(يعني ابن خالد)
 (ٗ)".وبهم يعتبر حديث الزُّْهِري إذا خالف بعض أصحاب الزُّْهِري بعًضا في شيٍ  يرويه

 

                                                             
 (.ٖٗٙ/ٙ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٔ)
تعميق / )ُيكرا من الخيل باب ما جا  ما/ كتاب الجهاد عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم: سنن الترمذي (ٕ)

 (.ٜٔٛص(: )آخر سنن الترمذي) كتاا العمل، وفي (ٜٖٙص -ٜٛٙٔ: الترمذي عمى حديث رقم
َبْيدي: هو (ٖ) كان أعمم أهل الشام بالفتوى : "قال عنه ابن سعد. ، أبو الُهَذيلالِحْمصي محمد بن الوليد بن عامر الزُّ

َبْيِدي. (هٛٗٔ)مات سنة ثمان وأربعين ومائة ". والحديث الطبقات : انظر. )نسبة إلى قبيمة ُزَبيد اليمنية: والز 
 .(ٖ٘ٔ/ٖ: انيعَ مْ لمسَّ  -النساا، و(ٕٔٛ/ٙ: )لمذهبي -سير َعالم النبال ، و(ٓٚٗ/ٜ: )البن سعد -الكبير

 (.ٖٖٗ/ٚ: )البن حبان -الثقات (ٗ)
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 :ومن المثمة عمى ىذه الطريقة

اد بن زيد: نة، أثبت النَّاس في عمرو بن دينار، قيليْ يَ سفيان بن عُ : "ن معينقال يحيى ب (ٔ ؟ حمَّ
وسفيان الثوري في فإن اختمف ابن ُعَيْينة : قيل. أعمم بعمرو بن دينار من حمَّاد بن زيد: قال

 (ٔ)".أعمم بعمرو منه (يعني ابن ُعَيْينة) سفيان: عمرو بن دينار؟ قال
، فالقول (يعني ابن أسمم الُبَناني) الف حمَّاد بن سممة في ثابتمن خ: "قال يحيى بن معين (ٕ

وحمَّاد أعمم الناس . تبْ سميمان ثَ : فسميمان بن ُمِغيرة عن ثابت؟ قال: قيل له. قول حمَّاد
 (ٕ)".بثابت

أثبت الناس في الزُّْهِري، مالك بن أنس، ومعمر، ويونس، وُعَقيل، وُشَعْيب : "قال ابن معين (ٖ
 (ٖ)".، وسفيان بن ُعَيْينةبن أبي حمزةا

 :معارضة حديث الراوي بحديث شيخو: ثالثالمطما ال

: وفائدة ىذا النوع من المعارضة ىوبمعارضة حديث الرَّاوي بحديث شيخه،  النُّقاد قومي
 .معرفة مدى ضبط الرَّاوي وِصْدِقه

 :ومن المثمة عمى ىذه الطريقة

اج عن محمد بن عبد الرحمن بن  معارضة يحيى بن سعيد القطان لرواية شعبة بن (ٔ الح َّ
 :َبي ليمى

روى شعبة عن ابن أبي ليمى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن : "قال يحيى بن سعيد
ثم لقيت ابن : قال يحيى (ٗ).أبي ليمى، عن أبي أيوب، عن النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم في الُعطاس

                                                             
 (.ٚٔٔ/ٖ: )رواية الد وري -بن معينالتاريخ ل (ٔ)
 (.ٕ٘ٙ/ٗ): المصدر نفسه (ٕ)
 (.ٙٔٔ/ٖ: )المصدر السابق (ٖ)
نا أبو داود، أخبرنا شعبة، حدَّث ،َغْياَلنَ  حدَّثنا محمود بن: ، قال"سننو"الحااديث الااذي رواا الترمااذي في : المااراد( ٗ)

 = َأنَّ   وبَ ااأيُّ  ن أبيااع مى،عان عباد الارحمان بان أبي ليي ابان أباي ليماى، عان أخياه عيساى بان عباد الارحمان، أخبرن
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 :َوْلَيُقْل الَِّذي َيُرد  َعَمْيوِ  ،ِو َعَمى ُكلل َحالٍ اْلَحْمُد ِلمَّ  :ِإَذا َعَطَس َََحُدُكْم َفْمَيُقلْ " :َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم َقالَ = 

 ".مْ َيْيِديُكُم اُا َوُيْصِمُح َباَلكُ  :َوْلَيُقْل ُىوَ  ،َيْرَحُمَك ااُ 
هكاااذا َرَوى شعبااة هااذا الحديااث عاان اباان أبااي ليمااى، عاان أبااي أيُّااوب، عاان النَّبااي : "ثم قاااااال الترماااذي 

عن أبي أيُّوب، عن النَّبي : وكان ابن أبي ليمى َيْضَطااارب فااي هااذا الحديااث  يقااول أحياًنا. صمَّى اهلل عميه وسمَّم
كتاب األدب عن : سنن الترمذي". )عن عمّي، عن النَّبي صمى اهلل عميه وسمَّم: عميه وسمَّم، ويقول أحياًنا صمَّى اهلل

 (.ٙٔٙص -ٕٔٗٚ: حديث رقم/ باب ما جا  كيف تشميت العاطس/ رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم
د التركي، هجر محم: ، تحقيق(ٖٛٗ/ٔ -ٕٜ٘: حديث رقم": )مسنده"أخرجه الطيالسي في والحديث  

، عن محمد بن جعفر (ٖٚ٘/ٖٛ -ٖٕٚ٘٘: حديث رقم": )مسنده"وأحمد بن حنبل في  .ٔلمطباعة والنشر، ط
 .(ٜ٘٘/ٖٛ -ٖٕٚٛ٘: حديث رقم: )، وفي رواية أخرى عن هاشم بن القاسمبن محمد األعور وحجاج

 -ٜٜٓٚ: حديث رقم/ ما يقول إذا عطس/ كتاب عمل اليوم والميمة": )السنن الكبرى"والنسائي في 
 :، من طريق سعيد بن عامر"المستدرك"والحاكم في  .ٔبيروت، ط -حسن شمبي، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق(ٜٓ/ٜ
 .(ٜٜٖ/ٗ -ٖٚٚٚ: حديث رقم/ كتاب األدب)

/ كتاب الكراهة) :من طريق سعيد بن عامر مقروًنا بوهب بن جرير، "شرح معاني اآلثار"والطحاوي في 
 .ٔمحمد النجار، عالم الكتب، ط: ، تحقيق(ٕٖٓ/ٗ -ٖٓٓٚ: حديث رقم /باب العاطس يشمَّت

 .بإسناداجميعهم، عن شعبة، 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليمى ليس بالقوي في الحديث، سيُّْئ الحفظ، وهو أحد : "قال النسائي

 ".الفقها 
ليمى الفقيه األنصاري القاضي رحمه اهلل  د الرحمن بن أبيااان عبااد بااام محماان أوهااذا مااه: "اكمااال الحاااوق

 ".تعالى، فموال ما ظهر من هذا األوهام لَما نسبه أئمة الحديث إلى سو  الحفظ
، (٘ٔٙص -ٖ٘ٔٚ: حديث رقم/ باب تشميت العاطس/ كتاب األدب": )سننو"أخرجه ابن ماجه في و 

، (ٕ٘ٚ/ٖٔ -ٜٕٔ٘ٙ: حديث رقم/ قال لهما يقول إذا عطس وما يُ / كتاب اآلداب": )المصنف"ابن أبي شيبة في و 
 .، من طريق عمي بن ُمسهر(ٕ٘ٚ/ٕ -ٕٜٚ: حديث رقم": )مسنده"وأحمد بن حنبل في 

/ كتاب األدب": )المستدرك"، والحاكم في (ٕٚٛ/ٕ -ٜٜ٘: حديث رقم": )مسنده"وأحمد بن حنبل في 
 .، من طريق يحيى بن سعيد(ٜٜٖ/ٗ -ٗٚٚٚ: حديث رقم

 .، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة(ٕٓٙ/ٔ -ٖٙٓ: حديث رقم": )همسند"وأبو يعمى في 
 -ٜٜٜٙ: حديث رقم/ ما يقول إذا عطس/ كتاب عمل اليوم والميمة": )السنن الكبرى"والنسائي في 

 .، من طريق أبي َعوانة(ٜٓ/ٜ
أبي طالب،  جميعهم، عن ابن أبي ليمى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليمى، عن عمي بن 

 . عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم
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ي اابن النَّ ااّي، عاان عمااى، عااي ليماان أباان بااد الرحمااباان عاا، عىااه عيساان أخيااا عااثنى، فحدَّ ااي ليمااأب
 ٔ()".صمَّى اهلل عميه وسمَّم

اج، عن محمد بن عبد الرحمن بن  فهذا الحديث سمعه يحيى القطَّان من شعبة بن الحجَّ
 ليمى فيه، ثمَّ سمعه مرًة أخرى من ابن أبي ليمى مباشرًة، فتبيَّن له اضطراب ابن أبي. أبي ليمى

حيث كان يحدَّث به أحياًنا عن أبي أيوب، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، وأحياًنا أخرى عن 
 .عمي، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

 :معارضة شعبة لحديث سفيان الثوري بحديث شيوخو (ٕ

وجدته كما  سفيان أحفظ مني، ما حدَّثني سفيان عن شيٍخ بشيٍ  فسألته، إال: "قال شعبة 
 (ٕ)".حدَّثني

  :معارضة َبي حاتم لحديث خميفة بن خياط بحديث شيخو (ٖ

ت ااوي، كتباار قااو غيااه (ٖ)،(اطاان خيااة بااي خميفاانااايع) هااناااث عدّْ ااحَ ال أُ : "مااااتااااال أبو حااااااق
 :الاااوق ا،ااارهاااا فأنكاااه عنهاااد وسألتاااولياااا الاااأبت ااافأتي (ٗ)داااولياااي الااان أباااالثة عااااديث ثااادا أحااان مسناام

                                                             
 (.ٜٓٛص(: )آخر سنن الترمذي) كتاا العمل (ٔ)
 (.ٓٚٔ/ٔ: )البن عدي -الكامل في ضعفا  الر ال (ٕ)
هو اإلمام، الحافظ، العالمة، األخباري، أبو عمرو الُعصفري البصري، وُيمقب بَشَباب، كان صدوًقا نسَّابة،  (ٖ)

ة، وقد حدَّث عنه البخاري في صحيحه مقروًنا، عالًما بالسّْير  واأليام والرّْجال، وثَّقه بعضهم، وليََّنه آخرون بال ُحجَّ
، التعديل والت ريح لمن خرج عنو البخاري في ال امع الصحيح: انظر(. )هٕٓٗ)توفي سنة أربعين ومئتين 
 -رة األوقاف والشؤون اإلسالميةأحمد لبزار، وزا: ، تحقيق(ٓٚ٘/ٕ(: )هٗٚٗ: ت)سميمان بن خمف الباجي 

، (ٖٗٔ/ٛ: )لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٕٚٗ/ٔٔ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال  المغرب،
إبراهيم الزيبق، وعادل : ، اعتنى به(ٔ٘٘/ٔ(: )هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني وتيذيا التيذيا

 . ((هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -مرشد، مؤسسة الرسالة
، أصمه فارسي، سكن البصرة، توفي صاحب المسند ، الحافظ الكبير،الطيالسيبن الجارود سميمان بن داود  هو (ٗ)

: تاريخ مدينة السالم، و(ٜٜٕ/ٜ): الطبقات الكبير: انظر ترجمته في(. )هٕٗٓ: )، وقيل(هٖٕٓ)سنة 
عبد الحي بن أحمد ابن العماد  -بار من ذىاوشذرات الذىا في َخ، (ٖٛٚ/ٜ): سير َعالم النبال ، و(ٕٖ/ٓٔ)
 ((.هٙٓٗٔ)دمشق، الطبعة األولى،  -محمود األرنؤوط، دار ابن كثير: ، تحقيق(ٕ٘/ٖ): (هٜٛٓٔ: ت)
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 (ٔ)".ما هذا من حديثي

 :واوي بكتابمعارضة حفظ الرَّ : رابعالمطما ال

بحديثه إذا حدَّث  ،أنَّ النَّاقد يقارن حديث الرَّاوي إذا حدث من حفظه: قصد بيذه الطريقةويُ  
 .من كتابه  ليتبيَّن له مدى ضبطه

 :ثمة عمى ىذه المعارضةومن الم

كان إذا حدَّث من حفظه كأنَّه يخطئ، وكان ": "محمد بن مسمم الطائفي"في  قال ابن معين (ٔ
 (ٕ)".إذا حدَّث من كتابه، فميس به بأس

فهو صالح، وما حدَّث من  ن كتبهما حدَّث م": "انياسَ رَ زىير بن محمد الخُ "قال أبو حاتم في  (ٕ
 (ٖ)".حفظه ففيه أغاليط

اح بن عبد اا الَيْشُكري"في  بن حنبل قال أحمد (ٖ إذا حدَّث أبو عوانة " (ٗ):"َبي عوانة وضَّ
ذا حدَّث من غير كتابه فربما وهم   (٘)".من كتابه فهو أثبت، وا 

ذا حدَّث من حفظه غمط كثيًرا: "وقال أبو حاتم ثقة إذا : "وقال أبو زرعة (ٙ)".كتبه صحيحة، وا 
 (ٚ)".حدَّث من كتابه

 
                                                             

 (.ٖٛٚ/ٖ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٔ)
الطيالسي، ثم  ونجد هنا أنَّ أبا حاتم كتب ثالثة أحاديث من مسند خميفة بن خياط، يرويها عن أبي الوليد 

 .فمذلك رأى أبو حاتم أن خميفة ضعيف الحديث. ذهب إلى أبي الوليد فسأله عنها، فأنكرها
 (.ٙٚ/ٖ: )رواية الد وري -معينالتاريخ لبن  (ٕ)
 (.ٜٓ٘/ٖ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٖ)
يزيد بن عطا  الَيْشُكري، توفي سنة  ، مولىاح بن عبد اهللوضَّ هو اإلمام الحافظ، الثبت، محدّْث البصرة، ال ( )
وتيذيا الكمال في َسما   ،(ٖٛٙ/٘ٔ: )لمخطيب البغدادي -تاريخ مدينة السالم: انظر ترجمته في(. )هٙٚٔ)

 ((.ٕٚٔ/ٜ: )سير َعالم النبال ، و(ٔٗٗ/ٖٓ): الر ال

 (.ٓٗ/ٜ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (٘)
 (.ٔٗ/ٜ: )المصدر نفسه (ٙ)
 (.ٔٗ/ٜ: )السابق المصدر (ٚ)
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 :المعارضة عمى البواا: امسخالمطما ال

معرفة  :وفائدة ىذا النوع من المعارضة ىويقوم النُّقاد بمعارضة األحاديث عمى األبواب، 
 .ما يصح من الحديث في هذا الباب وما ال يصح، كما يعرفون بذلك أصح حديث في هذا الباب

 :ومن المثمة عمى ذلك

حدَّثنا بشر بن : بشر بن معاذ، قاالفي الحديث الذي رواا الترمذي عن نصر بن عمي، و  (ٔ
ل، عن عبد الرحمن بن حرممة، عن أبي ِثَفال الُمرّْي  ، عن (يعني ُثَمامة بن ُحصين)المفضَّ

سمعُت : قال (ٔ)رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن ُحويطب، عن جدَّته، عن أبيها،
  (ٕ)".َعَمْيوِ اا  مَ اسْ  رِ كُ ذْ يَ  مْ لَ  نْ مَ لِ  و َ َل ُوضُ : "رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم يقول

                                                             
هو سعيد بن زيد بن عمرو بن ُنَفيل بن عبد الُعزَّى الَعَدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان من السابقين  (ٔ)

إلى اإلسالم، أسمم قبل دخول رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم دار األرقم، وهاجر وشهد أحًدا والمشاهد بعدها، ولم 
: البن سعد -الطبقات الكبير: انظر. )وقيل غير ذلك (هٓ٘)توفي سنة . مذلك لم يشهدهايكن بالمدينة زمان بدر  ف

البن  -اإلصابة في تمييز الصحابةو ، (ٜٕٙص: )البن عبد البَّر -والستيعاا في معرفة الصحاا، (ٕٖ٘/ٖ)
 (.(ٖٖٚ/ٗ: )حجر

باب في التسمية / مى اهلل عميه وسممكتاب الطهارة عن رسول اهلل ص)والمفظ له، " السنن"أخرجه الترمذي في ( ٕ)
 .(ٜٜٙ/ٕ -ٖٗٚ: حديث رقم)مطواًل، " الدعا "والطبراني في  ،(ٛٔص -ٕ٘: حديث رقم/ عند الوضو 

 . لضَّ فَ ر بن المُ شْ من طريق بِ 
 -٘ٔ: حديث رقم/ في التسمية في الوضو / كتاب الطهارة)، بزيادة" المصنف"ابن أبي شيبة في و 

الوسط في "، وابن المنذر في (ٕ٘ٔ/٘ٗ -ٕٚٗٔٚ: حديث رقم)مطواًل، " المسند"في  ، وأحمد بن حنبل(ٜٕٕ/ٔ
 -ٖٗٗ: حديث رقم/ )ذكر التسمية عند الوضو / كتاب صفة الوضو )بزيادة، " السنن واإل ماع والختالف

 -ٖ٘ٚ: محديث رق)مطواًل، " الدعا "والطبراني في . ٔالرياض، ط -أبو حماد حنيف، دار طيبة :، تحقيق(ٖٚٙ/ٔ
 -ٜٕٕ: حديث رقم/ باب التسمية عمى الوضو / كتاب الطهارة)بزيادة، " السنن"، والدارقطني في (ٜٓٚ/ٕ
باب / كتاب الطهارة)مطواًل، " السنن الكبرى"والبيهقي في . ٔط شعيب األرنؤوط وآخرون،: تحقيق ،(ٖٕٔ/ٔ

 .ٖبيروت، ط -ر الكتب العمميةمحمد عطا، دا: تحقيق، (ٔٚ/ٔ -ٖٜٔ: حديث رقم/ التسمية عمى الوضو 
 =         .من طريق وهيب بن خالد
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 -ٕ٘ٗٔٚ: ، وفي حديث رقمٕٕٚ/ٖٛ -ٖٕٖٕٙ: حديث رقم)، "المسند"وأحمد بن حنبل في  =
العمل المتناىية في "، وابن الجوزي في (ٜٓٚ/ٕ -ٖٚٚ: حديث رقم)، "الدعا "والطبراني في (. ٕٗٔ/٘ٗ

 .ٔبيروت، ط -، دار الكتب العممية(ٖٖٙ/ٔ -ٔ٘٘ :حديث رقم)، "الحاديث الواىية
 . من طريق حفص بن ميسرة مطواًل  
 .رشَ عْ ، من طريق أبي مَ (ٜٓٚ/ٕ -ٖٙٚ: حديث رقم)، "الدعا "في  في رواية أخرى مطواًل الطبراني و 

 -ٜٗٔ: حديث رقم/ باب التسمية عمى الوضو / كتاب الطهارة)مطواًل، " السنن الكبرى"والبيهقي في 
 .كيْ دَ ، من طريق ابن أبي فُ (ٔٚ/ٔ

ة، عن أبي ِثَفال، عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها مَ مَ رْ خمستهم عن عبد الرحمن بن حَ 
 .سعيد بن زيد، عن النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

/  باب ما جا  في التسمية في الوضو / كتاب الطهارة وُسَنِنها)بزيادة، " السنن"ابن ماجه في أخرجه و 
، من طريق يزيد بن (ٜٛٙ/ٕ -ٖٖٚ: حديث رقم)بزيادة، " الدعا "والطبراني في (. ٚٛص -ٜٖٛ: حديث رقم

 . ، من طريق الحسن بن أبي جعفر(ٜٙٔ/ٔ -ٕٓٗ: حديث رقم)بزيادة، " المسند"عياض، والطيالسي في 
 .ال بهفَ كالهما عن أبي ثِ 

 ".له إسناٌد جيد ال أعمم في هذا الباب حديثًا: "قال الترمذي عن أحمد
 .قال ابن الجوزي أنَّ الحديث ال يثبت عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسممو 

بيان الوىم "كما بيَّنهم ابن القطان في  -مجاهيل األحوال ةفيه ثالثف، إسناده ضعيف  ًداوالحديث 
 :"واإلييام

اسمه وائل بن هاشم بن : وقيلة بن وائل بن ُحصين، وقد ينسب لجدا، امَ مَ ثُ : أبو ِثَفال، واسمه :الول
 (.ٜٓٔص: تقريا التيذيا :انظر". )مقبول: "قال ابن حجر. ُحَصين، الُمّري
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن ُحويطب القرشي، أبو بكر الُحويِطبي، وقد ينسب إلى جد  :الثاني

 (.ٖٚٔص: تقريا التيذيا: انظر". )مقبول: "قال ابن حجر. أبيه
لم تسم في : "أسما  بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفيل، قال ابن حجر: ة رباح، واسمهاجد :الثالث

: تقريا التيذيا". )لها وألبيها صحبة: "وقال في اإلصابة". إن لها صحبة: الكتابين، وسماها البيهقي، ويقال
 ((.ٕٙٔ/ٖٔ: )واإلصابة في تمييز الصحابة ،(ٖٖٗٔص)

قد ُيوهم فيه أنَّه حسن، وليس كذلك، " إنَّه أحسن شي  في هذا الباب: "اريقول البخ نَّ إوقال ابن القطان 
نَّما معنى كالم البخاري بيان الوىم : انظر". )تهإنه أحسن ما في الباب عمى عمَّ : "وما هو إال ضعيف جًدا، وا 

الحسين . د: يق، تحق(ٖٗٔ -ٖٖٔ/ٖ(: )هٕٛٙ: ت)عمي بن محمد الَفاِسي واإلييام الوا عين في كتاا الحكام، 
 ((.هٛٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -آيت سعيد، دار طيبة
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 (ٔ)".ليس في هذا الباب حديٌث أحسن عندي من هذا: "قال البخاري

حديٍث رواا الُعقيمي من طريق سيف بن سميمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن في  (ٕ
ى ِبالَيِميِن ي صمَّى اا َعِميو وسمَّم َ ضَ دددَنَّ النَّبِ : "مانهااااي اهلل عضس ر بان عاااابعن  دينار،

 ".َمَع الشَّاِىد

وسائر  (ٕ)أحسن حديث في باب اليمين م  الشاهد عندنا حديث سيف هذا،: "قال العقيمي
 (ٖ)".الروايات فيها لين

 :معارضة روايات الحديث الواحد: سادسالمطما ال

يستخدم النُّّقاد هذا الطريقة لمكشف عن عمل الحديث، حيث يتم جم  طرق الحديث 
 .اومعارضته

 :ومن المثمة عمى ذلك

                                                             
: ، تحقيق(ٕٖ -ٖٔص) (:هٛٓٙ: ت)أبو طالب عقيل بن عطيَّة القاضي : ، ترتيبعمل الترمذي الكبير (ٔ)

 (.هٜٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -ن، عالم الكتبصبحي السامرائي، وآخرو 
م َ َضى ِبَيِميٍن ى اا عميو وسمَّ َرُسوَل اِا صمَّ  َنَّ : "ق زيد بن ُحَباب، بمفظمن طري" الصحيح"أخرجه مسمم في ( ٕ)

 ".َوَشاِىدٍ 
من طريق عبد اهلل بن الحارث، بالمفظ " السنن الكبرى"، والنساااائي في "المسند"وأخرجه أحمد بن حنبل في 

 .نفسه
 .كالهماااااا ماان طاارياااااق سيااف باان سميمان، به

 ".هذا إسناٌد جيد، وسيف ثقة: "لنسائيوقال ا
، (ٛٔٛ/ٕ -ٕٔٚٔ: حديث رقم/ )باب القضا  باليمين م  الشاهد/ كتاب األقضية: صحيح مسمم: انظر)

الحكم باليمين م  الشاهد / كتاب القضا  :والسنن الكبرى، (ٕٓٔ/٘ -ٜٕٛٙ: حديث رقم: )ومسند اإلمام َحمد
 ((.ٖ٘ٗ/٘ -ٜٚٙ٘: حديث رقم/ الواحد

 (.ٚٗ٘/ٕ: )لمعقيمي -الضعفا  (ٖ)
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َبيدي: "بن أبي حاتماقال عبد الرحمن  ، عن الزُّْهِري، عن (يعني محمد بن الوليد) روى الزُّ
أنَّه َنَهى : عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عبد اهلل بن َعتيك، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

بيان حين بعثه وأصحابه لقتل ا  (ٔ).بن أبي الُحَقْيقعن قتل النّْسا  والصّْ

َبيدي في هذا الحديث ابن ُعيينة، ويونس بن يزيد براهيم بن (ٕ)،(األَْيمييعني ) وخالف الزُّ  وا 
 .كفمم يذكر أحد منهم في هذا اإلسنااااد عبد اهلل بن َعتياا (ٖ)إسماعيل،

                                                             
م بااااس: الااقاا، ويديااق اليااهاااو يااالُحق اايأب ااااناهلل ب اابااد  عفااااو رابااو أااااه (ٔ) ي كااان يااؤذي النَّباا. ُحَقيقااااال اايأب اانالَّ

وقصة صحابه فقتموا بخيبر، ى اهلل عميه وسمَّم والمسممين، فبعث إليه النَّبي صمى اهلل عميه وسمم جماعة من أااصم
 -، وتيذيا السما  والمغات(ٚٛ/ٕ: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر). قتمه أخرجها البخاري في صحيحه

كتاب : ال امع الصحيحو ، (ٖٔٗ/ٔ: )لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، (ٕٖٗ/ٕ: )لمنووي
 ((.ٖٜ -ٜٔ/٘/ )ي الُحَقيقباب قتل أبي راف  عبد اهلل بن أب/ المغازي

بيدي، به، بمفظ"مدسند الشاميين" والحديث أخرجه الطبراني في اهلل عميه  أنَّ النَّبي صمَّى: "، من طريق الزُّ
: حديث رقم)، "وسمَّم حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الُحقيق، وهو بخيبر، نهى عن قتل النسا  والصبيان

 .ٔبيروت، ط -مفي، مؤسسة الرسالةحمدي الس: ، تحقيق(ٖٚ/ٖ -ٓٙٚٔ
، مينا  المممكة "الَعَقبة"، وهي مدينة تق  عمى ساحل البحر األحمر، وُتْعَرف اليوم باسم "ََْيَمة"نسبًة إلى : اَلْيمي (ٕ)

 .وما تزال بقايا مدينة أيمة موجودة، حيث تم اكتشاف بعض آثارها العمرانية ،األردنية الهاشمية
: هي القرية المقصودة في قوله تعالى" أْيَمة"إلى أنَّ  -كما نقل الحافظ ابن حجر– وذهب جمهور العمما 

َََيََو ًْ ُٓ َِحيَجاُن ًْ ِٓ تِي
ْ
ْبِتَإِْذَثَأ َإِْذََيْعُدوَنَيِفَالصَّ َابْلَْحرِ

ةَ َاىَْلْريَِةَاىَِِّتَََكَُْتََحاِِضَ َِ ََع ًْ ُٓ
ْ ل
َ
َْٔمََلَيَْصبُِجَٔنَْشأ َرُشًًَّعََويَ ًْ ِٓ َْٔمََشبْجِ

ََيْفُصُلٔنََ ٔا َََكُُ ا ٍَ ِ َب ًْ ُْ ََنْبئُ ََنَذلَِم ًْ ِٓ تِي
ْ
َثَأ م اهلل تعالى [ٖٙٔ: األعراف] َل ، حيث كان أهل هذا القرية يهوًدا، حرَّ

 .عميهم يوم السبت صيد السمك، فخالفوا، َفُمِسخوا قردًة وخنازير
 ،آثار البالد َوخبار العباد، و(ٕٜٕ/ٔ: )ويلياقوت الَحمَ  -مع م البمدان، و(ٖٕٚ/ٔ): انيعَ مْ لمسَّ  -النساا: انظر)

مع م المعالم ال غرافية في السيرة بيروت، و -، دار صادر(ٖ٘ٔص(: )هٕٛٙ: ت)زكريا بن محمد القزويني 
، (هٕٓٗٔ)مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -، دار مكة(ٖ٘ص(: )هٖٔٗٔ: ت)عاتق بن غيث الباَلدي  -النبوية

رمضان ٚاألحد  ريدة الشرق الوسط، ، "يا مدينة أْيمة اإلسالمية وسط مينا  العقبةالكشف عن بقا: "ومقال بعنوان
ة ُتَزيّْن شواطئ ااة األثريااامدينة أيمة أكبر المواق  اإلسالمي: "، ومقال(ٔٗٓٛ)م، العدد ٕٓٓٓديسمبر  ٖه، ٕٔٗٔ
ح الباري بشرح ددفت، و(ٜٙٙ٘)م، العدد ٕ٘ٓٓفبراير ٘ه، ٕ٘ٗٔذو الحجة ٕٙ، المصدر نفسه، السبت "العقبة

محمد بن جرير الطبري  امع البيان عن تأويل آي القرآن، ، و(ٕٗ/ٛ: )البن حجر -صحيح البخاري
 (.القاهرة، الطبعة الثانية -تيمية محمود شاكر، مكتبة ابن: ، تحقيق(ٔٛٔ/ٖٔ(: )هٖٓٔ:ت)
 = :رااانظ. )صحيحه، وروى له ابن ماجههو إبراهيم بن إسماعيل بن زيد بن ُمَجمّْ ، استشهد به البخاري في ( ٖ)



ٕٛ 
 

اااه،االمااااا ى عن الزُّْهِري، عاااان اباااان كاااعاااب بنوَ رَ اااااا ابن ُعيينة فَ ااافأمَّ   ي عان النَّب (ٔ)اك، عن عمّْ
با يام، وأمَّ اهلل عميه وسمَّ  صمَّى د الرحمن بن ان عبع الزُّْهااااِريَرَوَيا عن ااراهيم بن إسماعيل فَ ونس وا 

 (ٕ)".كعاااب بااان مالاااك، عااان أبياااه عااان النَّبااااي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

اتم بتعدد طرق الحديث واختالف رواته، وهذا ال يتم إال ويالحظ مّما سبق معرفة أبي ح
 .بجم  طرق الحديث ومقابمتها

 :معارضة حديث الراوي باعتبار شيوخو: سابعالمطما ال

وفائدة ىذا النَّوع من يعارض النُّقَّاد حديث الرَّاوي باعتبار شيوخه الذين روى عنهم، 
 .شيوخه معرفة َمَدى إتقان الرَّاوي لحديث: المعارضة ىو

                                                                                                                                                                                   
 .((٘ٗ/ٕ: )لممزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٗٛ/ٕ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل= 
وأخرج الحديث عنه بهذا . لم ُيسمه، وقد أوردا أبو نعيم األصفهاني فيمن روى عن عمه ولم ُيسمه ولم ينسبه (ٔ)

 .اإلسناد
، إنَّه يحَتِمل أْن "أخو كعب بن مالك -سراقة بن مالك األنصاري"في ترجمة " ابةاإلص"وقال ابن حجر في 

 .يكون هو المراد
  من "أخو كعب بن مالك -سهل بن مالك بن أبي كعب األنصاري"وأيًضا نجدا يأتي بهذا الحديث في ترجمة 

فإن كان محفوًظا احتَمل أن : "طريق مالك، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن عمّْه، فيقول
يكون اسم عمه سهاًل، لكن أخرجه أبو َعوانة، والطحاوي، من وجهين آخرين، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن، عن 

 ".أبيه
 .كعب بن مالك: ، فيكون المراد"عن أبيه: "ولم يرجّْح أحدهما، فكأنَّه يرى أنَّ المحفوظ قوله

 .ه لم يكن لمالك ولد غير كعب الشاعر المشهورالبغوي إنَّ أبي القاسم وأيًضا نقل عن 
ولذلك أشكل هذا عمى الشيخ أحمد شاكر، والدكتور رفعت فوزي، كما أشكل عمى من سبقهما، فال يمكن 

 .معرفته، والجزم به
عادل العزازي، : ، تحقيق(ٖٖٛٓ/ٙ(: )هٖٓٗ: ت)أحمد بن عبد اهلل األصبهاني  -معرفة الصحابة: انظر)

، ٜٓ٘ -ٖٕٛ/ٗ: )البن حااجاار -واإلصابة في تمددييز الصحابددة، (هٜٔٗٔ)ياض، الطبعة األولى الر  -دار الوطن
، دار اباان (ٔ٘ٗ/ٖ): محماد ناصار الديان األلبااانيالتعددميقدددات الددرضدديدة عددمدى الروضدة النديدة، ، و(ٜٕٗ/ٜ

رفعت فوزي . تخريج د -د بن إدريس الشافعيومسند اإلمام محم، (هٖٕٗٔ)الريااااض، الطبعة األولى،  -القياام
 (.هٕٙٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -، دار البشائر اإلسالمية(ٜٖٛٔ/ٕ: )عبد المطمب

 (.ٕٕٔ -ٕٔٔ/٘: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٕ)



ٖٛ 
 

 :ومن المثمة عمى ىذه الطريقة من المعارضة

كان ولكنه . الَمْسعودي ثقة": "عبد الرحمن بن عبد اا الَمْسعودي"قول يحيى بن معين في  (ٔ
وَمْعن  (ٕ)القاسم، عن اوَسَممة بن ُكَهْيل، وكان حديثه صحيحً  (ٔ)يْغَمط إذا حدَّث عن عاصم

 (ٖ)".بن عبد الرحمنا
غير  إذا حدَّث عن: ، فقالان َ رْ  عفر بن بُ سألت أبي عن : "أحمد بن حنبلقال عبد اهلل بن  (ٕ

  (ٗ)."ُيخطئ عن الزُّْهِري هفي حديث: ثمَّ قال ،فال بأس الزُّْهِري

يعني )جعفر بن ُبْرَقان، ثقة، ضابط لحديث ميمون : "وفي رواية أخرى عن اإلمام أحمد قال
 (٘)".يضطرب ويختمف فيه الزُّْهِريحديث  ، وحديث يزيد بن األصّم، وهو في(ابن ِمهران

فإنَّ فيها  الزُّْهِريوأمَّا روايته عن : ""سفيان بن حسين الس ممي"قول ابن حبان في ترجمة  (ٖ
 (ٙ)."الزُّْهِريتخاليط يجب أن يجانب، وهو ثقة في غير حديث 

 ف فيهمعَّ ضَ ذين يُ من األمثمة السابقة أنَّ نتيجة المعارضة كانت معرفة الشيوخ اليالحظ 
 .ن حديثهمقِ تْ ، والشيوخ الذين يُ الرَّاوي

 

                                                             
َبْهَدلة أمه، : ، وقيلَبْهَدلة: الُمقرئ، واسم أبيه جودعاصم بن أبي النَّ هو اإلمام الكبير، ُمقرئ العصر، أبو بكر ( ٔ)

البن  -الطبقات الكبير: انظر(. )هٕٚٔ)، توفي سنة سبٍ  وعشرين ومائة "وليس بشي   بل هو أبوا: "قال الذهبي
 ((.ٕٙ٘/٘: )لمذهبي -سير َعالم النبال و ،(ٖٚٗ/ٖٔ: )لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٖٛٗ/ٛ: )سعد
. الُهذلي مسعودبن  القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللة، أبو عبد الرحمن هو اإلمام المجتهد، قاضي الكوف( ٕ)

وتيذيا الكمال في َسما  ، (ٕٓٗ/ٛ: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر(. )هٙٔٔ)توفي سنة ست عشرة ومائة 
 ((.ٜ٘ٔ/٘: )لمذهبي -سير َعالم النبال ، و(ٜٖٚ/ٖٕ: )لمِمزي -الر ال

 (.ٖٖٖ/ٖ: )ة الد وريرواي -بن معينالتاريخ ل (ٖ)
 (.ٖٓٔ/ٖ: )، رواية ابنه عبد اهللإلمام أحمد بن حنبلل -ومعرفة الر ال لعمال (ٗ)
وِذي والَمْيُموني وصالح -العمل ومعرفة الر ال عن اإلمام َحمد بن حنبل( ٘) : ، تحقيق(ٕٓٓص) :رواية الَمرُّ

 (.هٛٓٗٔ)بومباي، الطبعة األولى  -وصي اهلل عبَّاس، الدار السمفية
 (.ٗٓٗ/ٙ: )البن حبان -الثقات (ٙ)
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 :معارضة حديث الرَّاوي باعتبار تالميذه: المطما الثامن

تعتبر معارضة أحاديث الرَّاوي باعتبار تالميذا أحد طرق المعارضة التي استخدمها النُّقاد، 
كانوا يعارضون أحاديثه فكما كانوا يعارضون أحاديث الرَّاوي باعتبار شيوخه الذين روى عنهم  

 .باعتبار تالميذا الذين رووا عنه

هو معرفة ما إذا كان الرَّاوي ثقة، فُنِسب إليه الضعف  :وفائدة ىذا النوع من المعارضة
 .بسبب من روى عنه

  :ومن َمثمة ىذا النوع من المعارضة

حديثه إذا كان من  كان يخطئ، يجب أن ُيْعَتبر" (ٔ)":َبو ىاشم الر مَّاني"ابن حبان في  قول (ٔ
ا رواية الضعفا  عنه مثل عمرو بن خالد الواسطي ودونه، فإنَّ الوهن : رواية الثقات عنه، فأمَّ

َيْمزق بهم دونه  ألنَّه صدوق لم يكن له سبب يوهن به غير الخطأ، والخطأ متى لم يفحش ال 
 (ٕ)".فيه ذلك الترك دَ جِ يستحق من وُ 

هو مجهول ال أعرفه، روى عنه الخميل بن ُمرَّة أحاديث " ":شعبة بن عمرو"قال أبو حاتم في  (ٕ
 (ٖ)".مناكير

وأبو جعفر ( يعني عبد اهلل)روى عنه ابن المبارك ": "الربيع بن َنس"قال ابن حبان في  (ٖ
، والنَّاس يتَّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه  (يعني عيسى بن أبي عيسى)الرَّازي 

 (ٗ)".ألنَّ فيها اضطراب كثير

في حالة اختالط الرَّاوي، حيث يتم معارضة أحاديث  كما يفيد ىذا النوع من المعارضة
 .تالميذا، ومعرفة من روى عنه قبل االختالط ومن روى بعدا

                                                             
ة، احتجوا به في . ابن ناف : ابن األسود، وقيل: يحيى بن دينار، وقيل: اسمه( ٔ) ، توفي سنة الكتب السّْتَّةثقة، ُحجَّ

وتيذيا الكمال في َسما   ،(ٓٗٔ/ٜ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر. )(هٕٖٔ)اثنتين وثالثين ومائة 
 (.(ٕ٘ٔ/ٙ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(ٕٖٙ/ٖٗ: )مِمزيل -الر ال

 (.ٜٙ٘/ٚ: )البن حبان -الثقات(  ٕ)
 (.ٜٖٙ -ٖٛٙ/ٗ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٖ)
 (.ٕٕٛ/ٗ): البن حبان -الثقات( ٗ)
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ا يدل  عمى ذلك  :وممَّ

قد اختمط في آخر : "حين سأل الترمذي شيخه البخاري عن صالح مولى التوأمة، فأجاب
َما أرى أنَّه ( يعني محمد بن عبد الرحمن)ًما سماعه ُمَقاَرٌب، وابُن أبي ذئب أمرا، مْن َسِم  منه قدي

  (ٔ)".َسِمَ  منه قديًما َيروي عنه مناكير

فهذا الرَّاوي كأنَّه لم يتميز لدى البخاري سماعه من صالح مولى التوأمة أكان قبل اختالطه 
ح البخاري أنَّ سماعه منه كان بعد ا (ٕ)أم بعدا،  .ختالطه  ألنَّه يروي عنه المناكيروقد رجَّ

واة المعارضة بين : المطما التاسع  :ال اراالر 

ومن أنواع المعارضة أيًضا، أْن ُيعارض النُّقَّاد بين أحاديث األقارب  وخاصًة األخوة، 
فيعرفون تفاوتهم في الحفظ، وكأنَّهم أرادوا أن يميزوا بينهم، فال يمتبس أمرهم عمى أحد  لتشابه 

 .سما  بينهماأل

 :ومن المثمة عمى ذلك

 (ٖ)".وهو أوثق من أخيه الحكم  ال بأس به: ""يمِ يْ سعد بن عبد اا الَ "ل أبو حاتم في اق (ٔ
كان من ُحفَّاظ أهل الكوفة، وكان : ""َعْنَبَسة بن سعيد بن َبان الُقرشي"ل أبو حاتم في قا (ٕ

 ٗ()".من أصدق إخوته وأحفظهم
لم يكن به بأس، وكان أخوا ُأَنْيس : ""د بن َبي يحيى اَلْسَمِميمحم"قول يحيى بن سعيد في  (ٖ

 (٘)".أثبت منه
                                                             

 (.ٕٜٕص): عمل الترمذي الكبير( ٔ)
وأضاف ابن  .اع ابن أبي ذئب منه كان قبل اختالطهأنَّ سم :، وغيرهمقال ابن معين، والجوزجاني، وابن عدي( ٕ)

نَّما البال  ممن دون ابن أبي ذئب، ويكون ( يعني لصالح)ال أعرف له : "عدي حديثًا منكًرا إذا روى عنه ثقة، وا 
الكامل في ضعفا  و، (ٕٛٗص: )لمجوزجاني -َحوال الر ال: انظر)". ضعيًفا فيروي عنه وال يكون البال  من قبمه

 (.(ٛ٘ص: )لمعالئي -والمختمطين ،(ٛٛ، ٘ٛ/٘: )بن عديال -الر ال
 (.ٜٔ/ٗ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٖ)
 (.ٓٓٗ/ٙ: )المصدر نفسه (ٗ)
 (.ٖٖٗ/ٕ: )المصدر السابق (٘)
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 (ٕ)".ثالثتهم ليس حديثهم بشي ، ضعفا  كمهم (ٔ)بنو زيد بن أسمم: "قول يحيى بن معين (ٗ
هذا : "مولى عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما" عمر بن نافع"في  (ٖ)قول زياد بن سعد (٘

هذا من : "وكذلك قال اإلمام أحمد بن حنبل (ٗ)".ناف  صحيح أحفظ ولد ناف  وحديثه عن
  (٘)".أوثق ولد ناف 

 (ٙ)".أضعف ولد ناف ": "عبد اا بن نافع"وقال أبو حاتم في أخيه 

 :المعارضة بين ال ران: اشرعالمطما ال

 أنَّه يتبين من خاللها تفاوتهم: وفائدتياوهي أحد طرق المعارضة التي استخدمها النقاد، 
 .ح قوله عند االختالفجَّ رَ يُ  نْ ف مَ رَ عْ في الضبط، فيُ 

 :ومن المثمة عمى ىذا النوع من المعارضة

أشعث بن سوار دون حجاج بن َأْرَطاة، ودون محمد بن : "ل يحيى بن سعيد القطَّانقو  (ٔ
 (ٚ)".إسحاق

وأثبت من  (ٛ)إسماعيل بن جعفر، أثبت من ابن أبي حازم،: "ل يحيى بن معينقا (ٕ
                                                             

ة، القدوة، أبو أسامة، ويقال (ٔ) ومائة أبو عبد اهلل الَعَدوي المدني، الفقيه، توفي سنة سٍت وثالثين : اإلمام، الُحجَّ
 ،(٘٘٘/ٖ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر. )أسامة، وعبد اهلل، وعبد الرحمن: وبنوا هم(. هٖٙٔ)

 ((.ٖٙٔ/٘: )لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(ٕٔ/ٓٔ: )لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال
 (.ٜ٘/٘: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٕ)
ة، زيا (ٖ) ال رح : انظر. )د بن سعد بن عبد الرحمن الُخراساني، توفي سنة خمسين ومائة أو قبمهااإلمام، الُحجَّ

محمد  ومشاىير عمما  المصار،، (ٖٕٖ/ٙ): لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٖٖ٘/ٖ: )البن أبي حاتم -والتعديل
يروت، الطبعة ب -مجدي بن منصور، دار الكتب العممية: ، تعميق(٘ٚٔص): (هٖٗ٘: ت)بن حبان الُبستي ا

 ((.هٙٔٗٔ)األولى 
 (.ٜٖٔ/ٙ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٗ)
 (.ٜٖٔ/ٙ: )المصدر نفسه (٘)
 (.ٖٛٔ/٘: )المصدر السابق( ٙ)
 (.ٕٔٚ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٚ)
 =  ٍ ااي سنة أربااة، توفااديناإلمام، الفقيه، عبد العزيز بن أبي حازم سممة بن دينار، المدني، من أئمة العمم بالم (ٛ)
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 (ٕ)".ومن أبي َضْمرة (ٔ)اَوْرِدي،الدَّرَ 
 ظ منااوهو أحف (ٖ)ي،اااق من عبد األعمى الشَّامااو أوثااة، وهااد ثقااثابت بن يزي: "ل أبو حاتماق (ٖ

 (ٗ)".عاصم

 :معارضة َحاديث الراوي باعتبار البمدان: عشرحادي المطما ال

فيه، أو باعتبار رواية أهل بمٍد يقوم النُّقاد بمعارضة أحاديث الرَّاوي باعتبار البمد الذي روى  
 .معيٍن عنه، أو باعتبار روايته عن أهل بمٍد معين

                                                                                                                                                                                   
وتيذيا الكمال في َسما   ،(ٕٖٛ/٘: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر(. )هٗٛٔ)وثمانين ومائة = 

 ((.ٖٖٙ/ٛ) :لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(ٕٓٔ/ٛٔ: )لمِمزي -الر ال
 دارابجرد موض : "قال البخاري. لدَّراَوْرديهو اإلمام العالم المحدّْث، أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن ُعبيد ا( ٔ)

كان الدراوردي من أهل أصبهان، نزل : المصري ، وقال أحمد بن صالح"بفارس كان جدا منها مولى جهينة المديني
سمعت داود : "، وقال أبو حاتم"أندرون، فمقَّبه أهل المدينة الدراوردي: المدينة، وكان يقول لمرجل إذا أراد أن يدخل

وكان يخطئ، : "، وقال أبو حاتم ابن حبان"ألنَّ أصمه كان من قرية من قرى فارس، يقال لها دراورد: ي يقولالجعفر 
الدَّراوردي، وقد قيل : مدينة بفارس، وكان مولى لجهينة، فاستثقموا أن يقولوا داربجردي، فقالوا -وكان أبوا من درابجرد

، (ٕ٘/ٙ): والتاريخ الكبير، (ٕٓٙ/ٚ): الطبقات الكبير: ته فيانظر ترجم(. )هٚٛٔ)، توفي سنة "إنَّه من أندرابة
تيذيا الكمال في َسما  ، و(ٚٔٔ -ٙٔٔ/ٚ: )البن حبان-والثقات ،(ٜٖ٘/٘): البن أبي حاتم -وال رح والتعديل

ْمَعاني -النساا، و(ٖٙٙ/ٛ) :سير َعالم النبال ، و(ٚٛٔ/ٛٔ): الر ال  ((.ٚٙٗ/ٕ: )لمسَّ

 (.ٖٕٓ/ٖ: )رواية الد وري -بن معينالتاريخ ل( ٕ)
توفي سنة مائتين . هو اإلمام المحدّْث، الصدوق، المعمَّر، أنس بن ِعَياض، المَّيثي المدني :َوبو َضْمرة

: لممزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال ،(ٜٕٛ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر(. )هٕٓٓ)
 ((.ٙٛ/ٜ): لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(ٜٖٗ/ٖ)
(. هٜٛٔ)، توفي سنة تسٍ  وثمانين ومائة مى بن عبد األعمى الُقَرشياإلمام، المحدّْث، الحافظ عبد األع( ٖ)
الكمال في  وتيذيا ،(ٕٛ/ٙ: )البن أبي حاتم -لدددوال رح والتعدي ،(ٖٚ/ٙ: )لمبخاري -التاريخ الكبير: انظر)

 ((.ٕٕٗ/ٜ: )لمذهبي -ال وسير َعالم النب ،(ٜٖ٘/ٙٔ: )لمِمزي -َسما  الر ال
 (.ٓٙٗ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٗ)

هو اإلمام، الحافظ، محدّْث البصرة، أبو عبد الرحمن عاصم بن سميمان األحول، توفي سنة اثنتين  :وعاصم
ال في وتيذيا الكم ،(ٖٖٗ/ٙ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر. )، وقيل غير ذلك(هٕٗٔ)وأربعين ومائة 
 ((.ٖٔ/ٙ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(٘ٛٗ/ٖٔ: )لمِمزي -َسما  الر ال
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معرفة مدى ضبط الرَّاوي بالنسبة إلى حديث شيوخه من : وفائدة ىذا النوع من المعارضة 
وهو . أهل بمٍد معين، أو رواية تالميذا عنه من أهل بمٍد ما، أو روايته لمحديث في بمٍد من البمدان

واة يدلُّ   .عمى مدى دقة النُّقَّاد في إصدار أحكامهم عمى الرُّ

وممَّا يؤكد اعتماد النُّقَّاد هذا الطريقة  لمعرفة حال الرَّاوي بالنسبة إلى بمٍد معين، قول ابن  
 -خاصةً - (ٔ)ال َيْبُعد أْن يكون حديثه عن أهل الجزيرة": " عفر بن ُبْرَ ان"رجب الحنبمي في 

ثه عن غيرهم، وتحقيق ذلك يحتاج إلى َسْبر أحاديثه عن غير الَجزريين محفوًظا  بخالف حدي
 (ٕ)(".يعني ابن عمر)، وناف  (يعني مولى ابن عبَّاس)كِعْكِرَمة 

 :ومن المثمة عمى ىذه الطريقة

 :معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار روايتو في بمٍد معين (َ 

أنَّ ضبط هذا الرَّاوي يختمف من بمٍد  ا معارضتهأن يظهر لمناقد من خالل تتب  الروايات و  وهي
 (ٖ) :ومن هؤال  .آلخر

َدفي .ٔ ما حدَّث بالرّي ضعيف، وما حدَّث بالشام أحسن : ، َبو َرْوحمعاوية بن يحيى الصَّ
 .حااًل 

ليس بقوي، أحاديثه كمها مقموبة، ما حدَّث بالرَّي، والذي حدَّث بالشام : "قال أبو زرعة

                                                             
هي بالد تق  بين َدْجمة والُفرات، ولهذا ُسمّْيت الجزيرة، وهي الجز  الشمالي من األرض التي يكتِنفها  :ال زيرة( ٔ)

ْور والرَّقَّة،  -لعراقفي ا–ر فَ عَ مْ نهرا َدْجمة والُفَرات، أي بين منخفض الثرثار إلى الموصل وتَ  إلى أبي كمال وَدْير الزَّ
ومع م المعالم ال غرافية ، (ٖٗٔ/ٕ) :لياقوت -مع م البمدان: انظر. )وهي من أخصب أرض العرب. في سورية

 ((.ٕٛص: )عاتق الَبالدي -في السيرة النبوية
 (.ٖٜٚ/ٕ: )شرح عمل الترمذي( ٕ)
عبد الرحمن بن أبي الزناد، :   مثلهؤال  الرواة عدًدا من" لترمذيشرح عمل ا"وقد أورد اإلمام ابن رجب في  (ٖ)

: البن رجب -رح عمل الترمذيددش: ردددانظ. )وعبد الرزاق بن همام، والوليد بن مسمم الدمشقي، والمسعودي
ٕ/ٚٙٚ- ٕٚٚ.) 
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  (ٔ)".أحسن حااًل 

  (ٕ)".ا حدَّث بالرَّيضعيف، وما حدَّث بالشام أحسن ممَّ : "حجر قال ابنو 

كان يشترى الكتب ويحدّْث بها، : "ولعل سبب ذلك تغير حفظه  كما قال اإلمام ابن حبان
ق اإسح: فجا  رواية الرَّاوين عنه. وغيرا الزُّْهِريثم تغيَّر حفظه فكان يحدث بالوهم فيما سم  من 

 ل بن زياد وغيرا أشيا  مستقيمة تشبهقْ مقموبة، وفى رواية الشاميين عند الهِ  سميمان وذويه كأنهابن ا
 (ٖ)."حديث الثقات

 .حديثه باليمن صحيح، وحديثه بالبصرة فيه اضطراب: معمر بن راشد َبو عروة البصري .ٕ

ْنَعاني)حديث عبد الرزاق : "أحمد بن حنبل قال ام الصَّ عن معمر أحب إلي من ( يعني ابن همَّ
  (ٗ)".يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدّْثهم بخطأ بالبصرةهؤال  البصريين، كان حديث 

سماع أهل البصرة من معمر، حين قدم عميهم فيه اضطراب، ألن كتبه : "وقال يعقوب بن شيبة
  (٘)".لم تكن معه

                                                             
 (.ٖٗٛ/ٛ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٔ)
 (.ٜٚ٘ص: )البن حجر -تقريا التيذيا (ٕ)
معاوية " ةابن حبان هذا في ترجمكالم اإلمام  جا (. ٖ/ٖ: )الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين ((ٖ
دفي األْطَراُبمسي أبو مطي ا وهذا ما نصَّ . أبو َرْوح دفيالصَّ قد خمط بينه وبين معاوية بن يحيى و  ".بن يحيى الصَّ

د خمط أبو حاتم ابن حبان فجعمهما واحًدا َفَخَمط ِذْكَر هذا وق": "األطرابمسي"عميه ابن الجوزي، حيث قال في ترجمة 
وقد خمط ابن حبان الترجمتين فظنَّهما واحًدا فمم : "الذهبيوكذلك قال ". بهذا، والتَّحقيق أنَّهما اثنان عمى ما ذكرنا

 . "يصن  شيًئا
ْوح، وليس األطَراُبمسي أبو رَ  دفيالصَّ معاوية بن يحيى ابن حجر كالم ابن حبان هذا في ترجمة وقد نقل 

: ، تحقيق(ٕٛٔ/ٖ(: )هٜٚ٘: ت)عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي  الضعفدددا  والمتروكين،: انظر. )أبو مطي 
: ميزان العتدال في نقد الر الو ، (هٙٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية

 ((.ٖٔٔ/ٗ: )تيذيا التيذياو ، (ٕٙٗ/ٙ)
 (.ٚٙٚ/ٕ: )البن رجب -شرح عمل الترمذي (ٗ)
 (.ٚٙٚ/ٕ: )مصدر نفسهلا (٘)
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 (ٔ)".معمر بن راشد ما حدَّث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث: "قال أبو حاتمو 

  (ٕ)".بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد حديثه: "وقال ابن رجب

واألعمش  (يعني الُبَناني) إال أن في روايته عن ثابت  ثقة ثبت فاضل: "وقال ابن حجر
 (ٖ)".ث به بالبصرةوكذا فيما حدَّ  ،اوهشام بن عروة شيئً وعاصم بن أبي النَّجود 

 .يما رواا بالبصرة أَنه حدثهم من حفظه، ولم تكن كتبه معهوسبب اضطراب معمر بن راشد ف

خرج إلى اليمن  ،أصمه بصري: ""معمر بن راشد"حيث قال في  بن شيبةيعقوب وهو ما بيَّنه 
فمن سم  منه بالبصرة بعد مقدمه من  .وليست كتبه معه ،ثهم بهافحدَّ  ،ثم قدم عميهم البصرة ،اقديمً 

  (ٗ)".منه باليمن فسماعه صحيح ومن سم  ي ،اليمن ففي سماعه ش

 :المعارضة باعتبار رواية َىل بمٍد معين عنو (ا 

وهي أن يتتب  النَّاقد حديث الرَّاوي باعتبار َمْن روى عنه، فيتبيَّن ضعفه إذا روى عنه أهل بمٍد 
 :ومن هؤال . دون آخر

 .رواية أهل الشام عنه فيها ضعف: زىير بن محمد الُخَراساني .ٔ

كأن زهير بن محمد الذي كان وق  عندهم ليس هو هذا الذي ُيْرَوى عنه : "لقال أحمد بن حنب
  (٘)".بالعراق، كأنه رجٌل آخر، قمبوا اسمه

                                                             
 (.ٕٚ٘/ٛ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٔ)
 (.ٚٙٚ/ٕ: )البن رجب -شرح عمل الترمذي (ٕ)
 (.ٜٔٙص: )تقريا التيذيا (ٖ)
البن  -ييا َوىمياتاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من الماثل َو ا تاز بنواحييا من وارد (ٗ)

 (.ٕٔ/ٚ: )لمذهبي -سير َعالم النبال : وانظر (.٘ٔٗ/ٜ٘: )عساكر
باب ما جا  في التسميم في / كتاب مواقيت الصالة عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: سنن الترمذي (٘)

 (.ٕٛص -ٜٕٙ: )الترمذي عمى حديث رقم ميقتع/ الصالة
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  (ٔ)".ورواية أهل العراق أْشَبه وأصح. أهل الشام يروون عنه مناكير: "قال البخاريو 

ميين حيث رووا عنه ولعل الشَّا... غيرهمرواية رواية الشاميين عنه أصح من : "ديقال ابن عَ و 
 (ٕ)."فرواياتهم عنه شبه المستقيمة" العراق"أخطئوا عميه، فإنَّه إذا حدَّث عنه أهل 

حديث أهل العراق عنه ضعيف، وحديثه بالَيَمامة : َبو يحيى (ٖ)َيوا بن ُعتبة الَيَمامي، .ٕ
 .صحيح

امة مَ ليَ حديثه با: ويقال .تبة ضعيفعن أيوب بن عُ  ،حديث أهل العراق: "قال أبو زرعة
  (ٗ)."صحيح

 . ويرج  ذلك إلى أنَّه حدَّث بالبصرة وليس معه كتب، وكان ال يحفظ

تبة إلى البصرة يوب بن عُ أوق   :ياممَ سميمان بن داود بن شعبة اليَ  يقال ل" :قال أبو زرعة
و ة فهمَّ ث به ثَ امة ما حدَّ مَ ا حديث اليَ فأمَّ  .وكان ال يحفظ  حفظه نْ ث مِ وليس معه كتب فحدَّ 

  (٘)."مستقيم

فكان يحدث من حفظه  ،قدم بغداد ولم يكن معه كتبه ،تبة فيه لينيوب بن عُ أ: "قال أبو حاتمو 
سميمان  يقال ل .بى كثيرأعن يحيى بن  صحيحة يصل فهما كتبه في األأو  ،عمى التوهم فيغمط

                                                             
 (.ٕٛص -ٜٕٙ: )قمعمى حديث ر  هميقتع: سنن الترمذي (ٔ)
 (.ٚٛٔ/ٗ: )البن عدي -الكامل في ضعفا  الر ال (ٕ)
نسبًة إلى الَيَمامة، وهي بمدة مشهورة في ذاك الوقت، وكان ُمَسيِممة الكذاب منها، وبها ُقِتل يوم ُفِتحت  :الَيَمامي (ٖ)

ديق رضي اهلل عنه، سنة   مركًزا هاًما، فهي عاصمة المممكةوحالًيا تحتل الَيَمامة . لمهجرة ٕٔفي أيام أبي بكر الصّْ
ْمَعاني -النساا: انظر. )العربية السعودية  المعروفة باسم الرياض لياقوت  -ومع م البمدان، (ٗٓٚ/٘: )لمسَّ

، مطاب  (وما بعدها ٔٔص): ، عبد اهلل بن محمد بن خميسوالم از بين الَيَمامة والح از، (ٔٗٗ/٘: )الَحَموي
 ((.هٓٔٗٔ)الرابعة، الرياض، الطبعة  -الفرزدق

زرعة الرازي وجهودا في السنة ضمن كتاب أبي  -الضعفا  لبي زرعة َو وبتو عمى َسئمة البرذعيكتاب  (ٗ)
المنصورة، الطبعة  -سعدي الهاشمي، دار الوفا . د: ، تحقيق ودراسة(ٜٗ٘/ٕ: )لمدكتور سعدي الهاشمي -النبوية
 (.هٜٓٗٔ)الثانية، 

 (.ٖٕ٘/ٕ: )أبي حاتم البن -ال رح والتعديل ((٘
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بى كثير أى بن روى الناس عن يحيأهو : وقال .امةمَ هل اليَ أا ببن شعبة هذا الكالم وكان عالمً ا
 (ٔ)."ا عنهوأصح الناس كتابً 

رواية أهل الحجاز عنه صحيحة، وفي حديث : محمد بن عبد الرحمن بن َبي ذئا .ٖ
  .العراقيين عنه وهٌم كبير

ُرِوَي مااااان طرياااااق محماااااد بااااان عباااااد الااااارحمن بااااان  (ٕ)قاااااال اإلماااااام مسااااامم فاااااي بياااااان ِعمَّاااااة حاااااديثٍ 
ااااا اباااان أبااااي ذئااااب، فماااام َيااااْذكر اباااان": أبااااي ذئااااب ااااَعاية (ٖ)أبااااي فُااااديك فأمَّ عنااااه فااااي خباااارا، وهااااو  (ٗ)السّْ

اااااعاية كاااااان قاااااد ُلقّْاااااَن المفاااااظ  ألنَّ  (٘)َفَمَعااااالَّ ابااااان أباااااي ُبَكيااااار ساااااماع الحجاااااازيين، حاااااين َذَكاااااَر عناااااه السّْ
 (ٚ)".كثير (ٙ)(وهمٌ )بالعراق فيما َنَرى، وفي حديث العراقيين عنه  سماعه عن ابن أبي ذئب

 

                                                             
 (.ٖٕ٘/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل ((ٔ
ي فِ  وُ يًبا لَ صِ نَ  قَ تَ عْ ََ  نْ مَ : "قال رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: المراد حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال ((ٕ
نْ وسِ ان مُ كَ  ، إنْ وِ الِ ي مَ و فِ ابِ حَ صْ لَِ  نَ مِ ، ضَ دٍ بْ عَ  والحديث كما بيَّن اإلمام مسمم في . "دُ بْ عَ الْ  لَ ذَ بَ  الٌ مَ  وُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ًرا، وا 

متنه وهم  التفاق الحفَّاظ من أصحاب ناف  عمى ذكرهم في الحديث المعنى الذي هو ضد السّْعاية، وخالف الحفَّاظ 
 .(ٜٓٔص: لإلمام مسمم بن الحجاج -التمييز: انظر. )المتقنين لحفظهم، يبيّْن ضعف الحديث من غيرا

يمي محمد بن إسماعيل بن مسمم بن أبي ُفَديك( ٖ) ، قال البخاري أنَّه "اإلمام الثقة المحدّْث: "، قال عنه الذهبيالدّْ
: البن سعد -الطبقات الكبير: انظر ترجمته في. )توفي سنة تسٍ  وتسعين ومائة: توفي سنة مائتين، وقال ابن سعد

وسير َعالم ، (٘ٛٗ/ٕٗ: )وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٖٚ/ٔ: )لمبخاري -والتاريخ الكبير، (٘ٔٙ/ٚ)
 (.(ٙٛٗ/ ٜ: )لمذهبي -النبال 

مَّف االكتساب والطمب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك اآلخر، فإذا دفعها إليه كَ أنَّ العبد يُ : السّْعاية تعني (ٗ)
 ا الذي لم َيْعِتق بقدر ما َلُه فيه منهو أن يخدم سيد: وقال بعضهم. َعَتق، وهذا قول جمهور القائمين باالستسعا 

 (.ٖٙٔ/ٓٔ: شرح النَّووي عمى صحيح مسمم: انظر. )الرّْق
ة، الفقيه، قاضي َكرمان، ( ٘) بدي، توفي سنة تسٍ  ومائتين ا العَ ييحيى بن أبي ُبكير أبو زكر هو الحافظ، الحجَّ
 ((.ٜٚٗ/ٜ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٕٖٕ/ٙٔ: )لمخطيب البغدادي -تاريخ مدينة السالم: انظر(. )هٜٕٓ)
، وال يتم المعنى إال بها، ولعمَّها قد سقطت من "شرح عمل الترمذي"زيادة نقمها عنه اإلمام ابن رجب في  (ٙ)

 (.ٓٛٚ/ٕ: شرح عمل الترمذي: انظر) .المخطوط
 (.ٜٔٔص: )لإلمام مسمم بن الحجاج -التمييز (ٚ)
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 :ل بمٍد معينالمعارضة باعتبار روايتو عن َى (ج 

أن يتتب  النَّاقد حديث الرَّاوي باعتبار شيوخه من أهل بمٍد ما، فيتبيَّن له أنَّ روايته عن أهل  يوه
 :ومن هؤال  .بمٍد معين هي أتقن من روايته عن أهل بمٍد آخر

ضعَّفه األئمة في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز، أما روايته  :إسماعيل بن عياش .ٔ
 :منهم (ٔ)فهي أصح، ُنِقل ذلك عن عدٍد من األئمة  عن الشاميين

ثقة في كل ما حدَّث به عن ثقات : إسماعيل بن عياش: "  حيث قالابن معيناإلمام 
 (ٕ)".الشاميين، وهو في حديث العراقيين ضعيف

ا ما روى عن غير فأمَّ  ،ى عن أصحابه أهل الشاموَ ق فيما رَ وثَّ كان يُ : "وقال عمي بن الَمِدْيني
 ٖ()."ل الشام ففيه ضعفأه

 في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشي ، وروايته عن أهل: "بلقال أحمد بن حنو 
 (ٗ)".ه أثبت وأصحالشام كأنَّ 

 (٘)".اميين فهو أصحما روى عن الشَّ ": قال البخاريو 

 بذلك رواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس: "ونقل الترمذي عنه قوله
  (ٙ)".فيما تفرَّد به، ألنَّه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح

                                                             
: لممزي -تيذيا الكمال في َسما  الر ال، و(ٙٛٔ/ٚ: )لمخطيب البغدادي -تاريخ مدينة السَّالم: انظر (ٔ)
 (.ٜٙٔ/ٕ: )يجمِ لُمْغَمطاي ابن قَ  -إكمال تيذيا الكمال في َسما  الر ال، و(ٖٙٔ/ٖ)
: ، تحقيق(ٜٖص): عن َبي زكريا يحيى بن معين( هٕٛٚ: ت)تاريخ َبي سعيد ىاشم بن َمْرَثد الطبراني  (ٕ)

 (.هٓٔٗٔ)عة نظر الفاريابي، الطب
 (.ٔٙٔص) :سؤالت محمد بن عثمان بن َبي شيبة لعمي بن المديني في ال رح والتعديل (ٖ)
 (.ٕٜٔ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٗ)
 (.ٖٓٚ -ٜٖٙ/ٔ: )لمبخاري -التاريخ الكبير (٘)
تعميق / ال وصيَّة لوارث باب ما جا / كتاب الوصايا عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: سنن الترمذي (ٙ)

 (.ٛٚٗص -ٕٕٓٔ: )الترمذي عمى حديث رقم
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 (ٔ)".صدوق إال أنه غمط في حديث الحجازيين والعراقيين": وقال أبو زرعة

 (ٕ)".إذا حدَّث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ: "وقال العقيمي

هل الحجاز والبصرة ضعيف في روايته عن أ :إسماعيل بن مسمم المكي، َبو إسحاق .ٕ
 .والكوفة

ظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إال أنَّه ممن يكتب و أحاديثه غير محف: "يدقال ابن عَ 
 (ٖ)".حديثه

 .ثقة في روايته عن أهل الشام، وضعيف في غيرهم: بقية بن الوليد الِحْمِصي .ٖ

ديثه عن عبيد اهلل بن عمر بقيَّة صالح فيما روى عن أهل الشام، وأمَّا ح: "قال عمي بن المديني
 (ٗ)".وأهل الحجاز والعراق فضعيف جًدا

ذا روى عن غيرهم خمط: "ديقال ابن عَ و   (٘)".إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وا 

م  كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير  فإنَّه إذا حدَّث عن : "وقال ابن رجب في بقيَّة
ومحمد بن  (ٙ)د،عن أهل الشام، كَبِحير بن سع ما يكون حديثه جيًداالثقات المعروفين ولم يدلس فإنَّ 

                                                             
 (.ٕٜٔ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ٔ: )لمعقيمي -الضعفا  (ٕ)
 (.ٖٙٗ/ٔ: )البن عدي -الكامل في ضعفا  الر ال (ٖ)
 (.ٕٚٙ/ٚ: )لمخطيب البغدادي -تاريخ مدينة السالم (ٗ)
 (.ٕٙٚ/ٕ: )البن عدي -الالكامل في ضعفا  الر  (٘)
، وأصحاب السنن "أفعال العباد"وفي " األدب"َبِحير بن سعد السَّحولي أبو خالد الحمصي، روى له البخاري في  (ٙ)

 .عةاألرب
واب أنَّه . همام سعيد. د: في شرح عمل الترمذي، تحقيق" َبحير بن سعيد"وجا  اسمه  ، كما "ابن سعد"والصَّ

وتيذيا الكمال في َسما  ، (ٕٔٗ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر). ين عترنور الد. ورد في طبعة د
 -الترمذي شرح عمل، (٘ٚ/ٜ: )لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، (ٕٓ/ٗ: )لممزي -الر ال

ح لمطباعة والنشر. د: ، تحقيق(ٔٔٙ/ٕ: )البن رجب  (.نور الدين عتر، دار المالَّ
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 (ٕ)".وأّمَا رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق َفَكِثيرة المخالفة لروايات الثقات. وغيرهما (ٔ)زياد،

 .ُيضعَّف في روايته عن أهل العراق خاصة :معمر بن راشد .ٗ

إال عن الزُّْهِري، وابن طاوس  (ٖ)قيين فَخْفه إذا حدَّثك معمر عن العرا: "قال يحيى بن معين
  فإنَّ حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فال، وما عمل في حديث (يعني عبد اهلل)

  (ٗ)".األعمش شيًئا

 (٘)".كان يضعَّف في حديثه عن أهل العراق خاصة: "وقال ابن رجب

                                                             
د بن زياد اأَللهاني، أبو سفيان، محدّْث حمص، روى له أصحاب الكتب الستة سوى مسمم، توفي في حدود محم ((ٔ

وتيذيا الكمال في َسما  ، (ٕٛ٘/ٚ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر(. )هٓٗٔ)األربعين ومائة 
 ((.ٛٛٔ/ٙ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٜٕٔ/ٕ٘: )لممزّْي -الر ال

 (.ٗٚٚ/ٕ: )البن رجب -ح عمل الترمذيشر  (ٕ)
في " فخاَفو"، وبمفظ (ٗٚٚ/ٕ: )البن رجب -وشرح عمل الترمذيبهذا المفظ وردت في تاريخ ابن أبي خيثمة، ( ٖ)

 (. ٓٔ/ٚ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٗٔٗ/ٜ٘: )البن عساكر -تاريخ مدينة دمشق
: لمباجي -ج عنو البخاري في ال امع الصحيحالتعديل والت ريح لمن خر في " فخالفو"وجا ت بمفظ 

كمال تيذيا الكمال في َسما  (ٖٓٙ/ٜ: )لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، (ٛٔٛ/ٕ) ، وا 
 (.ٕٙٔ/ٗ: )البن حجر -وتيذيا التيذيا، (ٖٓٓ/ٔٔ: )لُمْغَمطاي -الر ال

فينبغي إثباتها كما  -في جمي  المواض كما وردت -خيثمة وهي عبارة ابن معين، يرويها عنه ابن أبي 
  ".تاريخه"رواها ابن أبي خيثمة في 

 .فتصرَّف في المفظ -كما ورد في تهذيب التهذيب-" فخالفو"وقد رأى بعض المحققين أنَّ الصواب 
: ، تحقيق(ٕٖ٘/ٔ: )(هٜٕٚ: ت)، أحمد بن زهير بن حرب ابن أبي خيثمةالمعروف بتاريخ  -التاريخ الكبير (ٗ)

 (.هٕٗٗٔ)القاهرة، الطبعة األولى،  -ح همل، الفاروق الحديثةصال
 (.ٗٚٚ/ٕ: )البن رجب -شرح عمل الترمذي (٘)
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 انباب انثاني

 
ُ
اد احلديثمناذج جطبيقية نهمعارضة عند ن
َّ
 ق

 .نماذج تطبيقية لمعرفة ضبط الرَّاوي بالمعارضة: الفصل الول

 .والمعارضة لمعرفة ضبط الراوي اإلمام َحمد بن حنبل: بحث الولالم 

 .والمعارضة لمعرفة ضبط الراويالرَّازي  اإلمام َبو حاتم: مبحث الثانيال 

 .ة ضبط الراويوالمعارضة لمعرف اإلمام محمد بن حبان: الثالثالمبحث  

 .نماذج تطبيقية لمكشف عن عمل الحديث بالمعارضة: الفصل الثاني

 .والمعارضة لكشف العمل يحيى بن معيناإلمام : المبحث الول 

 .والمعارضة لكشف العملالرَّازي  اإلمام َبو حاتم: المبحث الثاني 

 .والمعارضة لكشف العمل دياإلمام عبد اا بن عَ : المبحث الثالث 

 .نماذج تطبيقية لتقوية الحديث بالمعارضة: لفصل الثالثا

 .والمعارضة لتقوية الحديث الترمذياإلمام : المبحث الول 

 .والمعارضة لتقوية الحديث الُعقيمياإلمام : المبحث الثاني 

 .اإلمام الدار طني والمعارضة لتقوية الحديث: المبحث الثالث 
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 انفصم األول

 مناذج جطبيقية ملعرف
َّ
 اوي باملعارضةة ضبط انر

 .اوياإلمام َحمد بن حنبل والمعارضة لمعرفة ضبط الرَّ : المبحث الول

واة عن شيخ معين عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الول   .معارضة َحاديث الر 

 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الثاني

 .يث الراوي باعتبار شيوخو عند اإلمام َحمد بن حنبلمعارضة حد: المطما الثالث

 .اوي باعتبار التالميذ عند اإلمام َحمد بن حنبلمعارضة حديث الرَّ : المطما الرابع

واة ال ارا عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الخامس  .المعارضة بين الر 

 .المعارضة بين ال ران عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما السادس

 .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما السابع

 .اويلمعرفة ضبط الرَّ  اإلمام َبو حاتم الرَّازي والمعارضة: المبحث الثاني

واة عن شيخ معين عند اإلمام َبي حاتم: المطما الول   .معارضة َحاديث الر 

 .اا عند اإلمام َبي حاتممعارضة الحفظ بالكت: المطما الثاني

 .المعارضة باعتبار الشيوخ عند اإلمام َبي حاتم: المطما الثالث

 .المعارضة باعتبار التالميذ عند اإلمام َبي حاتم: المطما الرابع

واة ال ارا عند اإلمام َبي حاتم: المطما الخامس  .المعارضة بين الر 

 .ام َبي حاتمالمعارضة بين ال ران عند اإلم: المطما السادس

 .المعارضة باعتبار البمدان عند اإلمام َبي حاتم: المطما السابع
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 .اوياإلمام محمد بن حبان والمعارضة لمعرفة ضبط الرَّ : المبحث الثالث

 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام ابن حبان: المطما الول

 .اإلمام ابن حبان معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخو عند: المطما الثاني

 .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار تالميذه عند اإلمام ابن حبان: لمطما الثالثا

 .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان عند اإلمام ابن حبان: المطما الرابع
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 الفصل الول

 نماذج تطبيقية لمعرفة ضبط الرَّاوي بالمعارضة

ة تبيَّن من خالل كالم النُّقَّاد فيهم أنَّهم استخدموا سأورد في هذا الفصل نماذج لروا
تقانهم وقد اقتصرت في هذا الدراسة عمى إيراد نماذج لثالثة . المعارضة  لمعرفة مدى ضبطهم وا 

وراعيُت في اختياري لهم أن يكونوا من أزمان مختمفة  لبيان أنَّ منهج . نقَّاد  لكيال يطول البحث
 .عصٍر معين المعارضة ليس مقتصًرا عمى

 المبحث الول

 نبل والمعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوياإلمام َحمد بن ح

واة لمعرفة  يعدُّ اإلمام أحمد بن حنبل أحد األئمة الذين استخدموا ُمَعاَرضة أحاديث الرُّ
واة  . ضبطهم، وظهر ذلك من خالل األقوال الواردة عنه في أحكامه عمى الرُّ

سة أنَّه استخدم عدة طرق من المعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوي، وقد تبيَّن لي من خالل الدرا
 .وهو ما سأتحدَّث عنه في المطالب التالية

واة عن شيخ معين عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الول  :معارضة َحاديث الر 

واة عن شيٍخ معين، ومن األمثمة عمى   استخدم اإلمام أحمد بن حنبل معارضة أحاديث الرُّ
 :ما يمي ذلك،

راح (ٔ عن  ،معارضة اإلمام َحمد بن حنبل لحاديث عبد الرحمن بن ميدي ووكيع بن ال َّ
 :سفيان الثوري

عبد الرحمن : "قالأيُّما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكي ؟ : فحينما سأله ابنه صالح
ان ااااث سفيان، وكاااديااايثًا من حدااان حااياايان، قد خالفه وكي  في ستافااي ساا  فاايان وكااًطا ماقال ساأق
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لشيوخ سفيان من وكي ، وروى وكي  عن  اد الرحمن يجي  بها عمى ألفاظها، وهو أكثر عددً اااعب
 (ٔ)".، ولقد كان لعبد الرحمن توقٍّ حسنخمسين شيًخا لم يرو عنهم عبد الرحمنمن  نحوٍ 

الف وكي  ابن مهدي في نحٍو خ: سمعت أبي يقول: "وقال عبد اهلل ابن اإلمام أحمد بن حنبل
من ستين حديثًا من حديث سفيان، فقمت هذا لعبد الرحمن بن مهدي، فكان يحكيه عبد الرحمن بن 

هي أكثر من ستين، وأكثر من ستين، وأكثر من : ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك. مهدي عني
 ".ستين

يعني في –إصابة من وكي   كان عبد الرحمن بن مهدي عند أبي أكثر: "ثم عقَّب عبد اهلل بقوله
 (ٕ)".-حديث سفيان خاصة

اختَمَف عبد الرحمن بن مهدي ووكي  بن الَجراح في نحٍو من خمسين : "وقال أحمد بن حنبل
واب في يد عبد الرحمن  (ٖ)".حديثًا من حديث الثوري، فنظرنا فإذا عامَّة الصَّ

ذا اختمف وكي  وعبد الرحمن بقول إ: سألت أبا عبد اهلل: -يعني القطَّان–وقال الفضل بن زياد 
 (ٗ).عبد الرحمن يوافق أكثر وبخاصة في سفيان، كان معنًيا بحديث سفيان: من تأخذ؟ قال

يتبيَّن مما سبق أنَّ اإلمام أحمد بن حنبل قد عارض أحاديث عبد الرحمن بن مهدي ووكي  بن 
راح التي روياها عن شيخهما سفيان الثوري، وتبيَّن له من خال ل هذا المعارضة أنَّ ابن مهدي الجَّ

أثبت من وكي  في سفيان، فقد خالفه وكي  في أكثر من ستين حديثًا، ولذلك تُقدَّم رواية ابن مهدي 
 .عمى رواية وكي  إذا اختمفا في حديث سفيان خاصة

 

                                                             
باب ما ُذْكر من إتقان عبد الرحمن بن مهدي : اوانااا، تحاات عنا"تقدمددة المعرفددة لكتدداا ال ددرح والتعديددل( ٔ)

 (.ٜٕٛ/٘)": ح والتعديلال ر "في ترجمة ابن مهدي في و  .(ٖٕ٘/ٔ)وحفظه وثبته 
 (.ٕٚٗ/ٔ: )، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال: انظر( ٕ)
 (.ٚٔ٘/ٔٔ: )يلمخطيب البغداد -تاريخ مدينة السالم( ٖ)
أكرم ضيا  العمري، مكتبة . د: تحقيق( ٓٚٔ/ٕ(: )هٕٚٚ: ت)يعقوب بن سفيان الَبَسوي : المعرفة والتاريخ( ٗ)
 (.هٓٔٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -دارال
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واة عن عامر بن َشَراِحيل الشَّْعبي (ٕ  :معارضة اإلمام َحمد بن حنبل لحاديث الر 

 (ٔ)أصح النَّاس حديثًا عن الشَّْعبي ابن أبي خالد،: "ابن اإلمام أحمد، عن أبيه قال روى عبد اهلل
ابن أبي خالد يشرب العمم شرًبا، ابن أبي خالد : قال (ٕ)فزكريا وفراس وابن أبي السََّفر؟: قمت

 (ٖ)".أحفظهم

ليس عندي : الأصحاب الشَّْعبي من أحبُّ إليك؟ ق: "وقال أبو داود السّْجستاني ألحمد بن حنبل
: قال (٘)بيان؟: قمت (ٗ)ثم ُمَطرّْف،: ثم من؟ قال: قمت(. يعني ابن أبي خالد)فيهم مثل إسماعيل 

 (ٙ)".بيان من الثقات، ولكن هؤال  أروى عنه

                                                             
: سعد، وقيل: ُهْرُمز، وقيل: ، واسم أبيهميجَ إسماعيل بن أبي خالد البَ الحافظ، اإلمام الكبير، أبو عبد اهلل هو ( ٔ)

أجم  األئمة عمى إتقانه واالحتجاج به، وكان ُمحدّْث الكوفة في زمانه م  األعمش، بل هو أسند من . كثير
تيذيا الكمال ، و(ٖٙٗ/ٛ): الطبقات الكبير: انظر ترجمته في(. )ه٘ٗٔ: )، وقيل(هٙٗٔ)مش، توفي سنة األع

 (.(ٙٚٔ/ٙ: )، وسير َعالم النبال (ٜٙ/ٖ): في َسما  الر ال
هو ابن يحيى : وفراس (.هٜٗٔ)، قاضي الكوفة أبو يحيى الَهْمَداني، توفي سنة هو ابن أبي زائدة: زكريا( ٕ)
انظر ترجمة زكريا ) .بن سعيد بن ُيْحِمد الَهْمَداني هو عبد اهلل: وابن َبي السََّفر (.هٜٕٔ)، توفي سنة انيدَ مْ الهَ 
 (. ٕٕٓ/ٙ): وسير َعالم النبال ، (ٜٖ٘/ٜ): وتيذيا الكمال في َسما  الر ال ،(ٗٚٗ/ٛ): الطبقات الكبير: في

تيذيا الكمال في َسما  ، و(ٗٙٗ/ٛ: )ت الكبيروالطبقا، (ٜٖٔ/ٚ: )لمبخاري -التاريخ الكبير: وترجمة فراس في
: والطبقات الكبير، (٘ٓٔ/٘: )لمبخاري -التاريخ الكبير: وترجمة ابن أبي السََّفر في. (ٕ٘ٔ/ٖٕ: )الر ال

 ((.ٛٗٔ/ٛ: )لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم ،(ٔٗ/٘ٔ): تيذيا الكمال في َسما  الر ال، و(ٚ٘ٗ/ٛ)
 (.ٖٖٗ/ٔ: )، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -ومعرفة الر ال العمل( ٖ)
الكوفي، توفي سنة  بن طريفأبو عبد الرحمن، ُمَطرّْف : اإلمام، المحدّْث، القدوة، أبو بكر، ويقالهو ( ٗ)
:  الوتيذيا الكمال في َسما  الر  ،(٘ٙٗ/ٛ): الطبقات الكبير: انظر ترجمته في) .، وقيل غير ذلك(هٖٗٔ)
 ((.ٕٚٔ/ٙ) -سير َعالم النبال ، و(ٕٙ/ٕٛ)
: انظر ترجمته في. )الكوفي، له نحو سبعين حديثًا يسِ مَ يان بن بشر األحْ بَ هو اإلمام، الثقة، المؤدّْب، أبو بشر ( ٘)

تيذيا الكمال في َسما  ، و(ٕٗٗ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل، و(ٖٖٔ/ٕ: )لمبخاري -التاريخ الكبير
 ((.ٕٗٔ/ٙ): سير َعالم النبال ، و(ٖٖٓ/ٗ): الالر 
، (ٜٕٚص): تعديميمفي  رح الرواة و ( هٕٔٗ: ت)لإلمام َحمد بن حنبل ( هٕ٘ٚ: ت)داود سؤالت َبي ( ٙ)

 (.هٗٔٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -زياد منصور، مكتبة العموم والحكم. د: تحقيق
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واة عن الشَّعبي فعرف مراتبهم  يالحظ من خالل ما سبق أنَّ اإلمام أحمد عارض أحاديث الرُّ
 .ان أثبتهم فيه إسماعيل بن أبي خالد، ثم ُمَطرّْف بن طريففي الحفظ واإلتقان لحديثه، فك

 :اوي بكتابو عند اإلمام َحمد بن حنبلمعارضة حفظ الرَّ : المطما الثاني

اعتنى اإلمام أحمد بمعارضة حفظ الرَّاوي بكتابه، وقد ظهر ذلك من خالل أقواله في عدٍد من 
واة، منهم  :الرُّ

 :لحدادبيدة اعبد الواحد بن واصل، َبو عُ  (ٔ

 (ٔ)".لم يكن صاحب حفظ، وكان كتابه صحيًحا: "قال فيه اإلمام أحمد

أين هو من  (يعني الطيالسي) أبو داود: "وروى أبو بكر اأَلْثرم عن أحمد بن حنبل أنَّه قيل له
أبو داود أعرف بالحديث وأحفظ، وأبو ُعبيدة لم يكن صاحب حفظ، إال أنَّ أبا : فقال أبي ُعبيدة؟
 (ٕ)".كتابه صحيًحا ُعبيدة كان

 :عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي (ٕ

 (ٖ)".كتابه أصح من حفظه: "قال اإلمام أحمد بن حنبل

ذا حدَّث من كتابه فهو صحيح، : "وفي موض  آخر قال ذا حدَّث من كان معروًفا بالطمب، وا  وا 
 (ٗ)".فيخطئ، وربما َقَمب كتب النَّاس َوِهم، كان يقرأ من كتبهم

ن أبيه، ااروة، عاان عااام بااادَّراوردي عن هشااثًا رواا الااف حديااد ُيَضعّْ اااام أحماااد اإلماااك نجاااولذل
 َلُو اْلَماُ  ِمْن ُبُيوِت  (٘)َنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اا َعَميو َوَسمَّم َكاَن ُيْسَتْعَذاُ : "عائشة رضي اهلل عنها ناااع

                                                             
 (.ٕٗ/ٙ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٔ)
: ، تحقيق(ٕٚص): (هٕٔٗ: ت)َبددددا عبد اا َحمد بن حنبل ( هٖٕٚ: ت)ي بكددر الثددرم ددؤالت َبددددس( ٕ)

 (. هٕٕٗٔ)الرياض، الطبعة األولى،  -خير اهلل الشريف، دار العاصمة
 (.ٕٕٔص): سؤالت َبي داود لإلمام َحمد بن حنبل في  رح الرواة وتعديميم( ٖ)
 (.ٜٖٙ/٘: )البن أبي حاتم -ديلال رح والتع( ٗ)
 النَّياية في". )أي ُيْحَضر َله منها الما  العذب، وهو الطَّيَّب الذي ال ُمُموحة فيه: "قال مجد الدين ابن األثير (٘)

 (. ٜ٘ٔ/ٖ: غريا الحديث والثر
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 (ٕ)".(ٔ)ايَ الس قْ 

 سمعت: "ثم قال". هذا ِريح: "اود السجستاني عنه قوله في هذا الحديثفقد روى اإلمام أبو د
في كتاب الدَّراوردي، كان يحدثه  -هذا الحديث: يعني–ليس هذا : أحمد ذكر هذا الحديث، فقال

 ٖ()".كتابه أصح من حفظه: حفًظا؟ فقال أحمد

 (ٗ)".أصل كتابه ما رواا إال الدَّراوردي، ولم يكن في: "وفي رواية عن اإلمام أحمد قال

 

                                                             
هكذا أخرجه أبو : "حجرقال ابن ". هي عين بينها وبين المدينة يومان: "قال قتيبة بن سعيد في رواية أبي داود (ٔ)

/ باب في إيكا  اآلنية/ كتاب األشربة: سنن َبي داود". )داود عنه بعد سياق الحديث بسنٍد جيد، وصححه الحاكم
فتح ، وٕالرياض، ط -مشهور بن حسن آل سممان، مكتبة المعارف: ، اعتنى به(ٕٚٙص -ٖٖ٘ٚ: حديث رقم)

 (.ٓٙٙ/ٕٔ: الباري بشرح صحيح البخاري
أحمد ، و (ٕٚٙص -ٖٖ٘ٚ: حديث رقم/ باب في إيكا  اآلنية/ األشاااربااة كتاب) :"سننو"أبو داود في أخرجه  (ٕ)
 -ٖٔٙٗ: حااادياااث رقم": )مسنده"وأبو يعمى في ، (ٕٛٛ/ٔٗ -ٕٓٚٚٗ: حديث رقم) :"مسنده"بن حنبل في ا
، والحاكم (ٜٗٔ/ٕٔ -ٕٖٖ٘: حديث رقم/ باب آداب الشرب/ كتاب األشربة": )صحيحو"، وابن حبان في (ٕٛ/ٛ

: حديث رقم": )شعا اإليمان"، والبيهقي في (ٕ٘ٗ/ٗ -ٕٗٛٚ: حديث رقم/ كتاب األشربة": )المستدرك"في 
كتاب ": )شرح السنة"والبغوي في . ٔبيروت، ط -محمد زغمول، دار الكتب العممية: ، تحقيق(ٕٓٔ/٘ -ٕٖٓٙ
 -شعيب األرنؤوط، المكتب اإلسالمي: ، تحقيق(ٖٖٛ/ٔٔ -ٜٖٗٓ: حديث رقم/ باب استعذاب الما / األشربة

 .من ُطُرق عن الدَّراوردي، بنحوا. ٕبيروت، ط
: من طريق عامر بن صالح، وزاد( ٕٔٔ/٘ -ٖٖٓٙ: حديث رقم": )شعا اإليمان"وأخرجه البيهقي في 

 ".ِمْن ِعْنِد َحمَّاٍم ِعْنَد َطَرِف اْلَحرَّةِ "
من ( ٖٗٛ/ٔٔ -ٖٓ٘ٓ: حديث رقم/ باب استعذاب الما / ربةكتاب األش": )شرح الس نَّة"والبغوي في 

 .طريق محمد بن المنذر، بنحوا
 .عائشة ، عنثالثتهم عن هشام بن ُعروة، عن أبيه

 ."هذا حديث صحيح عمى شرط مسمم ولم يخّرجاا: "قال الحاكم

بهجة البيطار،  ومحمد -محمد رشيد رضا: ، تحقيق(ٖٚٓ -ٖٙٓص: )مسائل اإلمام َحمد رواية َبي داود( ٖ)
 .بيروت -دار المعرفة

 (.ٕٛٗ/ٔ: )ليعقوب بن سفيان الَبَسوي -المعرفة والتاريخ( ٗ)
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 :عبد العمى بن عبد العمى السَّامي (ٖ

ما كان من حفظه ففيه تخميط، وما كان من كتاٍب فال بأس به، : "قال فيه اإلمام أحمد بن حنبل
 (ٕ)".مثل سورة من القرآن (ٔ)وكان يحفظ حديث يونس

 :معارضة حديث الراوي باعتبار شيوخو عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الثالث

قام اإلمام أحمد بن حنبل بمعارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخه، ويالحظ ذلك من خالل 
واة، منهم  :أقواله في عدٍد من الرُّ

 :مَّيثي، َبو زيد الدَسامة بن زي (ٔ

إنَّ ": ابنه عبد اهلل له فقال، "روى أسامة بن زيد عن ناف  أحاديث مناكير: "قال اإلمام أحمد
 (ٖ)".إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها": قال، ف"أسامة حسن الحديث

يتبيَّن من ذلك أنَّ اإلمام أحمد قد تتب  حديث أسامة بن زيد باعتبار شيوخه الذين روى عنهم، 
 . فوجد أنَّه يروي عن ناف  المناكير

ر عنه كما يدلُّ قول اإلمام أحمد عمى اعتماد النُّقَّاد المعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوي، وهو ما عبَّ 
 .بتدبر حديث الرَّاوي

 :عبد اا بن َوْىا بن مسمم (ٕ

عبد اهلل بن وهب صحيح : "روى ابن أبي حاتم، بسندا عن اإلمام أحمد بن حنبل أنَّه قال
أليس : الحديث، َيْفِصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته، قيل له

                                                             
ة، من صغار التابعين وفضالئهم، توفي سنة ( ٔ) هو أبو عبد اهلل يونس بن ُعبيد الَعْبدي، اإلمام القدوة، الُحجَّ
: تيذيا الكمال في َسما  الر ال، و(ٜٕ٘/ٜ): الطبقات الكبير: انظر ترجمته في) (.هٓٗٔ: )، وقيل(هٜٖٔ)
 .((ٕٛٛ/ٙ: )سير َعالم النبال ، و(ٚٔ٘/ٕٖ)
 (.ٖٙٗص): سؤالت َبي داود لإلمام َحمد بن حنبل في  رح الرواة وتعديميم (ٕ)
 (.ٕٗ/ٕ):  ، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال( ٖ)
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خذ  ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه قد كان يسي  األ: كان يسي  األخذ؟ قال
 (ٔ)".وجدته صحيًحا

 وقد استدل اإلمام أحمد بن حنبل عمى صحة حديث الرَّاوي وتَثَبُِّته  بالنظر إلى حديثه وما رواا
 .عن شيوخه

 (ٕ):وسيدُ السَّ بن عبيد اا حنظمة  (ٖ

عن أنس بن مالك أحاديث  كان حنظمة السَُّدوسي ضعيف الحديث، يروي: "قال أحمد بن حنبل
 (ٖ)".مناكير

وهذا يعني أنَّ اإلمام أحمد بن حنبل تبيَّن له ضعف حنظمة بالنظر في روايته عن شيوخه، فقد 
 .روى عن أنس بن مالك مناكير

 :َيوا بن ُعتبة (ٗ

، فسأله "مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير": "أيوب بن ُعتبة"قال أحمد بن حنبل في 
  (ٗ)".هو عمى حال": قالف ،"عن غير يحيى بن أبي كثير؟" :ابنه عبد اهلل

مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفي غير يحيى : "قال وفي رواية عن اإلمام أحمد
  (٘)".عمى ذاك

                                                             
 .(ٜٓٔ -ٜٛٔ/٘): ال رح والتعديل( ٔ)
التاريخ : انظر ترجمته في) .عبد الرحمن: بيد، وقيلعُ : عبد اهلل، وقيل: أيًضا قيلففي اسم أبيه،  فَ مِ اختُ وقد ( ٕ)

، (ٖٓٔ/ٔ: )لمعقيمي -والضعفا ، (ٖٓٗ/ٖ: )البن عدي -والكامل في ضعفا  الر ال، (ٖٗ/ٖ: )لمبخاري -الكبير
: لمذهبي -اريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالمت، و(ٚٗٗ/ٚ: )لممزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال

(ٜ/ٜٔٔ.)) 
 (.ٕٔٗ/ٖ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٖ)
 (.ٚٔٔ/ٖ: )، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال: انظر( ٗ)
 (.ٖٕ٘/ٕ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٘)
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 (ٔ)".ثقة، إال أنَّه ال ُيِقيم حديث يحيى بن أبي كثير تبةأيوب بن عُ : "وقال في موضٍ  آخر

 (ٕ)".ب بن ُعتبة ضعيف الحديثأيو : "وأيًضا ورد عنه قوله

ويظهر من خالل كالم اإلمام أحمد بن حنبل في أيوب أنَّه ضعيف الحديث في يحيى بن أبي 
واة  لكن في روايته عن يحيى   .كثير اضطرابٌ كثير، وكذلك في غيرا من الرُّ

 :عكرمة بن عمَّار (٘

سممة، وكان  عكرمة بن عمَّار مضطرب الحديث عن غير إياس بن: "قال أحمد بن حنبل
 (ٖ)."حديثه عن إياس بن سممة صالح، وحديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب

ا حديثه عن غيرا من الشيوخ وخاصًة يحيى  فهذا الرَّاوي حديثه عن إياس بن سممة صالح، أمَّ
 .وقد وافق البخاري اإلمام أحمد في ذلك. ابن أبي كثير  فهو مضطرب

ار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي َسَممة، عن جابر، ففي الحديث الذي رواا عكرمة بن عمَّ 
َم َرُسوُل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َيْوَم َخْيَبَر : "قال ْنِسيَّةِ  اْلُحُمرِ لُحوَم َحرَّ َوُلُحوَم اْلِبَغاِل َوُكلَّ ِذي  ،اإلِْ

 (ٗ)".ِذي ِمْخَمٍا ِمْن الطَّْيرِ  ، َوُكلَّ السلَباعِ  َناٍا ِمنَ 

                                                             
 (.ٔ٘ٗ/ٚ: )ب البغداديلمخطي -تاريخ مدينة السالم( ٔ)
 (.ٔ٘ٗ/ٚ: )المصدر نفسه (ٕ)
 (.ٖٓٛ/ٔ: )لإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال: ، وانظر(ٓٔ/ٚ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٖ)
باب ما جا  في كراهية كل / كتاب الصيد عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: )"سننو"أخرجه الترمذي في  (ٗ)

غزوة / كتاب المغازي: )"المصنف"ابن أبي شيبة في و ، بنحوا( ٖٓ٘ص -ٛٚٗٔ: حديث رقم/ وذي مخمب ذي ناب
( ٖٗ٘/ٕٕ -ٖٙٗٗٔ: حديث رقم: )"مسنده"، وأحمد بن حنبل في مطواًل ( ٘ٗٗ/ٕٓ -ٖٛٗٓٛ: حديث رقم/ خيبر
 .أبي النضرطريق ن م، مطواًل 

شعيب األرنؤوط، : تحقيق، (ٛٙ/ٛ -ٖٗٙٓ: حديث رقم: )"شرح مشكل اآلثار"وأخرجه الطحاوي في 
طارق بن : تحقيق، (ٖٜ/ٗ -ٕٜٖٙ: حديث رقم: )"المع م الوسط"والطبراني في . ٔبيروت، ط -مؤسسة الرسالة

من طريق عاصم بن مطواًل، (. ه٘ٔٗٔ)القاهرة، الطبعة  -عوض اهلل، وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين
 .عمي

 .كالهما، عن عكرمة، به
 =      ".حديث جابر حديٌث حسٌن غريبٌ : "ترمذيقال ال
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 .ورواا محمد بن عمرو، عن أبي سممة، عن أبي هريرة، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

ذهب البخاري إلى أنَّ رواية محمد بن عمرو هي األصح  ألنَّ عكرمة بن عمَّار يغمط في 
ار : "أحاديث يحيى بن أبي كثير، فقال حديث أبي سممة، عن أبي هريرة، أشبه، وعكرمة بن عمَّ

 (ٔ)".ير في أحاديث يحيى بن أبي كثيريغمط الكث

 :معارضة حديث الراوي باعتبار التالميذ عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الرابع

 :من أمثمة المعارضة باعتبار التالميذ عند اإلمام أحمد بن حنبل، ما يمي

 شعبة: حديث هؤال  الثقات عنه": "حماد بن َبي سميمان"قال اإلمام أحمد بن حنبل في  (ٔ
اج) ، فأحاديث أكثرها (يعني الدَّْسَتوائي)، وهشام (يعني الثوري)، وسفيان (يعني ابن الحجَّ

  (ٕ)".متقاربة

ا عنه  و رواية القدما  عنه تَُقارب الثوري وشعبة وهشام، وأمَّا غيرهم فجا: "وقال في موض  آخر
 (ٖ)".بأعاجيب

 -يعني ابن يونس-عنه إسرائيل روى ": "دينار َبو يحيى الَقتَّات"قال أحمد بن حنبل في  (ٕ
 (ٗ)".أحاديث كثيرة مناكير جًدا

أحاديث مناكير أخشى أن  -يعني ابن صالح-روى عنه َزْمعة ": "سممة بن َوىرام"وقال في  (ٖ
 (٘)".يكون حديثه حديثًا ضعيًفا

واة ال ارا عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الخامس  :المعارضة بين الر 

واة األقارب عند اإلمام أحمد بن حنبل، ما يميمن أمثمة المعارضة   :بين الرُّ

                                                                                                                                                                                   
 ".لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إال عكرمة بن عمَّار: "وقال الطبراني =

 (.ٕٔٗص): عمل الترمذي الكبير( ٔ)
وِذي -العمل ومعرفة الر ال عن اإلمام َحمد بن حنبل( ٕ)  (.ٖٕ٘ص: )صالحابنه و  ،والَمْيُموني ،رواية الَمرُّ
 (.ٚٗٔ/ٖ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٖ)
 (.ٖٖٗ/ٖ: )المصدر نفسه( ٗ)
 (.ٕٚ٘/ٕ: )، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال( ٘)
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بيو (ٔ  :معارضتو لحاديث يحيى بن عبد الممك َو

يحيى بن عبد الممك بن أبي َغِنيَّة ثقة، هو وأبوا متقاربان في : "قال اإلمام أحمد بن حنبل فيهما
 (ٔ)".الحديث

بيو، ولحاديث عيسى َوخيو إ (ٕ  :سرائيلمعارضتو لحاديث عيسى بن يونس َو

سألت أبي أيُّما أصح حديثًا عيسى بن يونس أو أبوا : "قال عبد اهلل ابن اإلمام أحمد بن حنبل
: عيسى أو أخوا إسرائيل؟ قال: فقمت له. ال، بل عيسى أصح حديًثا: يونس بن أبي إسحاق؟ فقال

 (ٕ)".مثل عيسى بن يونس ُيسئل عنه: ما تقول فيه؟ قال: ما أقربهما، قمت

 :المعارضة بين ال ران عند اإلمام َحمد بن حنبل: سادسالمطما ال

تعدُّ المعارضة بين األقران أحد طرق المعارضة التي استخدمها اإلمام أحمد بن حنبل، ومن 
 :األمثمة عميها، ما يمي

حبيب بن الشهيد أثبت من ُحَميد : "روى عبد اهلل ابن اإلمام أحمد بن حنبل، عن أبيه قال (ٔ
 (ٖ)".نعم: أثبت من ُحميد؟ قال: قمت له. ثقة الطويل، حبيب ثبت

 (ٗ)".َخِميفة بن غالب هو أوثق من عبد الرحمن السُّممي: "قال اإلمام أحمد بن حنبل (ٕ

 :اوي باعتبار البمدان عند اإلمام َحمد بن حنبلمعارضة َحاديث الرَّ : المطما السابع

 :ومن أمثمة ذلك ما يمي ر البمدان،اوي باعتبااستخدم اإلمام أحمد بن حنبل معارضة أحاديث الرَّ 

 :باعتبار روايتو عن َىل بمٍد معين الرَّاويمعارضة اإلمام َحمد بن حنبل َحاديث  (ٔ

 في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض": "إسماعيل بن عياش"قال أحمد بن حنبل في 

                                                             
 (.ٖٓٔ/ٖ: )، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال( ٔ)
 (.ٕٜٕ/ٙ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٕ)
 (.ٖٛٗ/ٕ: )، رواية ابنه عبد اهلللإلمام أحمد بن حنبل -العمل ومعرفة الر ال( ٖ)
 (.ٖٛٙ/ٕ: )المصدر نفسه( ٗ)
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 (ٔ)".الشي ، وروايته عن أهل الشام كأنَّه أثبت وأصح

أحمد بن حنبل قد بيَّن اختالف ضبط هذا الرَّاوي باعتبار روايته عن أهل بمٍد فنجد أنَّ اإلمام 
 .دون آخر، فهو ضعيف في روايته عن أهل العراق والحجاز، وروايته عن أهل الشام أثبت وأصح

وكذلك وافقه اإلمام البخاري، فنجدا ُيَضعّْف حديثًا رواا إسماعيل بن عيَّاش، عن المثنَّى بن 
بَّاح، َحَضْرُت : "عن عمرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جدّْا، عن ُسراقة بن مالك بن ُجْعَشٍم، قال الصَّ

 (ٖ)".اْلََا ِمِن اْبِنِو، َوَل ُيِقيُد الْبَن ِمْن ََِبيوِ  (ٕ)النَِّبيَّ َصمَّى اا َعَميِو َوَسمَّم ُيِقيدُ 

هو حديث إسماعيل بن عيَّاش، : "فقد روى الترمذي أنَّه َسَأَل البخاري عن هذا الحديث، فقال
 (ٗ)".وحديثه عن أهل العراق، وأهل الحجاز كأنَّه شبه ال شي ، وال ُيْعَرف له أصل

بَّاح نزيل مكة، ولذلك رأى البخاري  (٘)فهذا الحديث رواا إسماعيل بن عيَّاش عن المثنى بن الصَّ
 .أنَّه ال يثبت

                                                             
 (.ٕٜٔ/ٕ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل( ٔ)
 (.ٕٓٔ/ٗ: البن األثير -الحديث والثرالنياية في غريا : انظر. )أي َيْقَتصُّ له منه: ُيِقْيُد األَب من ابِنه (ٕ)
باب ما جا  في الرَُّجل َيقتل / كتاب الديات عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: )"سننو"أخرجه الترمذي في  (ٖ)

  .به، بهذا المفظ ،(ٖٖٓص -ٜٜٖٔ: حديث رقم/ ابنه ُيقاد منه أم ال؟
، من طريق (ٜٙٔ/ٗ -ٕٖٛٚ: حديث رقم/ كتاب الحدود والديات وغيرا: )"سننو"الدارقطني في أخرجه و 

ُنِقيُد : "ومن طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن ُجريج، عن َعمرو بن شعيب، به، بمفظ. إسماعيل بن عيَّاش، به
 ".ْن ََِبيوِ مِ َوَل ُنِقيُد اِلْبَن ، ِن اْبِنوِ مِ اْلََا 

  رواا حيحٍ ا بص من هذا الوجه، وليس إسنادُ اقة إالَّ رَ هذا حديث ال نعرفه من حديث سُ : "الترمذي قال
وقد روى هذا . ثااف في الحدياااضعَّ اح يُ ااابَّ ن الصَّ اااى بااااح، والمثنَّ اااابَّ ن الصَّ اااى باااااش، عن المثنَّ اااال بن عيَّ ااااإسماعي
ا، عن عمر، عن اة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّْ طَ اج بن أرْ اار، عن الحجَّ ااالد األحماااو خبث أاااالحدي
  ."وهذا حديث فيه اضطراب. وقد ُرِوَي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرساًل . ى اهلل عميه وسمَّمي صمَّ النَّب
 (.ٕٕٓص): عمل الترمذي الكبير (ٗ)
، أبو عبد اهلل، ويقال (٘) بَّاح اليماني اأَلبناويُّ ، من أبنا  الفرس، نزل مكة: المثنَّى بن الصَّ روى له . أبو يحيى المكيُّ

 ،(ٖ٘/ٛ): البن سعد -الطبقات الكبير: انظر(. )هٜٗٔ)، توفي سنة "السَُّنن"والترمذي، وابن ماجه في  أبو داود،
 ((.ٕٚٛ/ٜ: )لمذهبي -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، (ٖٕٓ/ٕٚ: )لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال
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إذا حدَّث عن الشاميين فميس به ": "َضالةَفَرج بن فَ "ونحو ذلك قول اإلمام أحمد بن حنبل في 
  (ٔ)".بأس، ولكن حديثه عن يحيى بن سعيد مضطرب

فهذا الرَّاوي مضطرب في حديثه عن يحيى بن سعيد بن قيس المدني، لكن إذا روى عن 
 .الشاميين فميس به بأس

 :خومعارضة اإلمام َحمد بن حنبل َحاديث الرَّاوي باعتبار البمد الذي سمع فيو عن شي (ٕ

ام "نجد أنَّ اإلمام أحمد بن حنبل قد عارض األحاديث التي رواها  عبد الرزاق بن ىمَّ
نعاني عن شيخه سفيان الثوري، وذلك باعتبار البمد الذي سم  فيه، فوجد أنَّ سماعه عن " الصَّ

 .الثوري بمكة مضطرب، أمَّا سماعه عنه باليمن فصحيح

زاق م: "فقال اإلمام أحمد ا سماعه باليمن الذي سماع عبد الرَّ ن سفيان بمكة مضطرب  فأمَّ
حون (ٕ)أممى عميهم فذاك صحيح جًدا، كان القاضي يكتب،  (ٖ)".فكانوا ُيَصحّْ

ولااااااااااذلك نجااااااااااد اإلمااااااااااام أحمااااااااااد ُيْنكاااااااااار الحااااااااااديث الااااااااااذي رواا عبااااااااااد الاااااااااارزاق، عاااااااااان الثااااااااااوري، 
عااااااان قااااااايس بااااااان مسااااااامم، عااااااان الحسااااااان بااااااان محماااااااد بااااااان عماااااااي بااااااان أباااااااي طالاااااااب، عااااااان عائشاااااااة 

َوُىدددددددَو  (ٗ)مٍ ْحدددددددلَ َصدددددددمَّى اُا َعَمْيدددددددِو َوَسدددددددمََّم َوِشددددددديَقُة  مَنِبددددددديّ َُْىدددددددِدَي لِ ": نهاااااااا، قالاااااااترضاااااااي اهلل ع

                                                             
 (.ٕ٘ٙص): وتعديميمسؤالت َبي داود لإلمام َحمد بن حنبل في  رح الرواة ( ٔ)
َقِدَم : "روى ابن أبي حاتم بسنااادا عن هشام بن يوساااف قال. ، تقدَّمت ترجمتهنعانيهو هشام بن يوسف الصَّ ( ٕ)

البن " شرح عمل الترمذي"ا جا  في اااكم ،"فارتادوني، فكنت أكتب. اطمبوا لي كاتًبا سري  الخط: الثوري اليمن، فقال
، قال -يعني عن سفيان باليمن-ر اااا أنظاااكان هشام بن يوسف القاضي يكتب بيدا، وأن": رجب، عن عبد الرزاق قال

جماعة يسمعون، ال ينظرون في الكتاب، وكنت أنا  مَّ خفيف اليد، فجا وا بالقاضي، وكان ثَ  لائتوني برج: سفيان
 -شرح عمل الترمذي، و(ٓٚ/ٜ): البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر) ."أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب

 .((ٓٛ٘/ٜ): لمذهبي -وسير َعالم النبال ، (ٔٚٚ -ٓٚٚ/ٕ: )البن رجب
 (.ٖٖص): سؤالت َبي بكر الثرم لحمد بن حنبل( ٖ)
أن يؤخذ المحم فُيغمى : الوشيقة: "، وقال ابن األثير"الَوِشيَقة ما ُطِبَخ وُقدّْد: "قال سفيان في رواية اإلمام أحمد( ٗ)

 -ٕٕٛٔٗ: حديث رقم): مسند اإلمام َحمد: انظر". )هي الَقديد: وقيل.  وال ُينضج، وُيحمل في األسفارقمياًل 
 .((ٛٛٔ/٘): مجد الدين المبارك بن محمد الجزري -النياية في غريا الحديث والثر، و(٘٘ٔ/ٓٗ
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 (ٔ)".َفَمْم َيْأُكْموُ  ،ُمْحِرمٌ 

هذا سماع : "فقد نقل ابن رجب أنَّه ُذِكَر ألحمد هذا الحديث، فجعل ينكرا إنكاًرا شديًدا، وقال
ا أخطأ فيه عبد الرزاق (ٕ)".مكة  .أي ممَّ

 

  

                                                             
: حديث رقم/ أكل الصيد باب ما ُينهى عنه الُمحرم من/ كتاب المناسك) :"المصنف"أخرجه عبد الرزاق في  (ٔ)

: حديث رقم) :"مسنده"وأحمد في . ٔبيروت، ط -حبيب األعظمي، المكتب اإلسالمي: تحقيق، (ٕٚٗ/ٗ -ٕٖٗٛ
سحاق بن راهوية في (ٗٙ/ٗٗ -ٕٕٛٛ٘ عبد الغفور . د: تحقيق ،(ٕٛ٘/ٕ -ٚٙ٘: حديث رقم) :"مسنده"، وا 

 ".َوِشيقة ظبي: "ن عبد الرزاق، به، بمفظكالهما ع .ٔالمدينة المنورة، ط -البموشي، مكتبة اإليمان
: عن وكي ، عن الثوري، به، بمفظ( ٕٛ٘/ٕ -ٙٙ٘: حديث رقم) :"مسنده"وأخرجه إسحاق بن راهوية في 

 ".َتي رسول اا صمى اا عميو وسمم بَوِشيقة"
: حديث رقم) :"مسنده"، وأبو يعمى في (٘٘ٔ/ٓٗ -ٕٕٛٔٗ: حديث رقم) :"مسنده"وأخرجه أحمد في 

باب الصيد يذبحه الحالل في الحل، / كتاب مناسك الحج) :"شرح معاني اآلثار"، والطحاوي في (ٕٙٗ/ٛ -ٕٚٛٗ
، من طريق الثوري، عن عبد الكريم بن أبي (ٛٙٔ/ٕ -ٖٚٛٚ: حديث رقم/ هل لممحرم أن يأكل منه أم ال؟

 ". َوِشيقة ظبي: "الُمَخارق، عن قيس بن مسمم، به، جميعهم بمفظ
 (.ٔٚٚ/ٕ: )البن رجب -مل الترمذيشرح ع( ٕ)
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 لمبحث الثانيا

 اتم الرَّازي والمعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوياإلمام َبو ح

استخدم اإلمام أبو حاتم المعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوي، وقد تبيَّن لي من خالل دراسة  
 .أقواله في الرواة  أنَّه استخدم عدة طرق من المعارضة، وفيما يمي بيانها

 :عن شيخ معين عند اإلمام َبي حاتم واةمعارضة َحاديث الر  : المطما الول

واة عن شيٍخ معين عند أبي حاتم، ما يمي   :من أمثمة معارضة أحاديث الرُّ

واة عن َنس بن مالك رضي اا عنو َبي معارضة (ٔ  :حاتم لحاديث الر 

، ثم ثابت (يعني ابن ِدَعامة) ، ثم قتادةالزُّْهِري: أثبت أصحاب أنس: "قال أبو حاتم فيهم
 (ٔ)".نيالُبَنا

واة عن َبي إسحاق السَّبيعي (ٕ  :معارضة َبي حاتم لحاديث الر 

سفيان فقيه حافظ زاهد إمام أهل العراق، وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ : "قال أبو حاتم
ذا اختمف الثوري وشعبة فالثوري  (ٕ)".من شعبة، وا 

واة عن أبي إس  حاق، فوجد أن أثبتهم فيهنالحظ أنَّ اإلمام أبا حاتم قد عارض أحاديث الرُّ
سفيان الثوري، وهو في حديثه عن أبي إسحاق أثبت من شعبة، فيقدَّم الثوري إذا اختمفا في الرواية 

 . عنه

سرائيل، ولذلك لما َسَأل عبد الرحمن ا بن أبي حاتم أباا وأبا ُزرعة  عن حديٍث رواا سفيان، وا 
ُكْم، وال َننْ : عن سممان الفارسي  قال (ٖ)إسحاق السَّبيعي، عن أبي ليمى الِكْندي، عن أبي  حكِ ال نُؤمُّ

                                                             
 (.ٜٗٗ/ٕ: )ال رح والتعديل( ٔ)
 (.ٕٕ٘/ٗ: )مصدر نفسهال( ٕ)
ال اامعاوية بن سممة، وق: سممة بن معاوية، وقيل: أبو ليمى الكندي، مشهور بكنيته، واختُِمَف في اسمه، فقيل( ٖ)
 ي فياا، وأبو داود والنسائ"رداااألدب المف"اري في ااه البخاالروى ". اناان ِسناارف باان أشااد باااسعي: "رَّازيااام الااو حاتاأب

= : ماالبن أبي حات -ديلددددوال رح والتع، (ٚٚ/ٗ: )لمبخاري -خ الكبيردددالتاري: انظر. )راااه ابن حجاااا، ووثَّقاااااسننهم
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 (ٔ).نسائكم

 .عن سممان (ٕ)ورواا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أوس بن َضْمَعج،

                                                                                                                                                                                   
 (.(ٜٛٔٔص: )وتقريا التيذيا، (ٜٖٕ/ٖٗ): وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٕ/ٗ)= 
ِمْن َأْصَحاِب  ، َأو َثاَلَثة َعَشرَعَشَر َراِكًبا يْ اْثنَ  يَأْقَبَل َسْمَماُن فِ : الااااادي، قااااانْ ااااكِ ااي الاامااياااو لااا رواا أبااراد ماماال (ٔ)

اَلُة َقاُلوا، َفَممَّا ممَّ سَ يه وَ مَ ى اهلل عَ مَّ صَ َرُسول اهلل   َواَل َنْنِكحُ  ،ِإنَّا اَل َنُؤمُُّكمْ : َقالَ  ،اهللِ  َتَقدَّم َيا َأَبا َعْبدِ  :َحَضَرِت الصَّ
ِإنََّما  ْمُمَربََّعةِ لِ َما َلَنا وَ : َقاَل َسْمَمانُ َفَممَّا َسمَّم  َرَكَعاٍت، َفتََقدََّم َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َفَصمَّى َأْرَب : َقالَ  ،ِإنَّ اهلَل َهَداَنا ِبُكمْ  ،ِنَساَ ُكمْ 

 ".َوَنْحُن ِإَلى الرُّْخَصِة َأْحَوجُ  ،ُف اْلُمَربََّعةِ َكاَن َيْكِفيَنا ِنصْ 
: حديث رقم/ باب الصالة في السفر/ كتاب الصالة: )والمفظ له" المصنف"أخرجه عبد الرزاق في  

، عن إسرائيل، ومن طريقه (ٖ٘ٔ/ٙ -ٜٕٖٓٔ: حديث رقم/ باب األكفا / كتاب النكاح: )، وفي(ٕٓ٘/ٕ -ٖٕٛٗ
باب / كتاب الصالة": )السنن الكبرى"، والبيهقي في (ٕٚٔ/ٙ -ٖ٘ٓٙ: حديث رقم": )الكبيرالمع م "الطبراني في 

 (.ٕٚٓ/ٖ -ٜٖٗ٘: حديث رقم/ من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة
 -ٓٓٓٛٔ: حديث رقم/ ما قالوا في األكفا  في النكاح/ كتاب النكاح": )المصنف"وابن أبي شيبة في  
 .ري، عن سفيان الثو (ٜٛٗ/ٜ

حديث / باب من كان يقصر الصالة/ كتاب الصالة": )المصنف"وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة في 
باب / كتاب الصالة": )شرح معاني اآلثار"، عن أبي األحوص، ومن طريقه الطحاوي في (ٖ٘ٙ/٘ -ٕٗٗٛ: رقم

 (.ٜٔٗ/ٔ -ٕٕٓٗ: حديث رقم/ صالة المسافر
 .ى الِكْندي، بهثالثتهما عن أبي إسحاق، عن أبي ليم

( ٖ٘ٚ/ٔ -٘٘ٗ: حديث رقم: )، من طريق شعبة"مسند ابن ال عد"وأخرجه أبو القاسم البغوي في 
: حديث رقم": )المع م الكبير"والطبراني في . ٔالكويت، ط -عبد المهدي عبد الهادي، مكتبة الفالح: تحقيق
باب اعتبار / كتاب النكاح": )ن الكبرىالسن"من طريق عبد الجبار بن العباس، والبيهقي في ( ٕٓٙ/ٙ -ٛ٘ٔٙ

من طريق عمار بن ُرزيق، ثالثتهم، عن أبي إسحاق، عن ( ٕٚٔ/ٚ -ٖٙٙٚٔ: حديث رقم/ النسب في الكفا ة
 .أوس بن َضْمَعج، عن سممان

 ".موقوف: هذا هو المحفوظ: "قال البيهقي
 تضا  الصراط المستقيم لمخالفة ا". )هذا إسناد جيد: "وقال ابن تيمية في إسناد عبد الجبار بن العباس

 -ناصر العقل، مكتبة الرشد: ، تحقيق(ٜٖٚ/ٔ(: )هٕٛٚ: ت)أحمد بن عبد الحميم بن تيمية َصحاا ال حيم، 
 .الرياض

 ياااري، وتوفااوى البخااة ساااب الستاااب الكتااارم، روى له أصحااة مخضااي، ثقاارمااج الحضااس بن َضْمعَ وْ و َأااااه( ٕ)
 = :لممزي -ا  الر الددال في َسمدددتيذيا الكمو ، (ٕٖٖ/ٛ: )البن سعد -يردددالطبقات الكب: انظر(. )هٗٚ) ةااااسن



ٔٔٗ 
 

 أيُّهما الصحيح؟

 (ٔ).سفيان أحفظ من شعبة، وحديث الثوري أصح: قاال

ااح روايااة األْتَقاان لحاادياااث شيخاااه، فيقااول في حااديااٍث اضاطااربات  وكااذلااك ناجاد الترمذي ُيصحّْ
 أصااحُّ شااي  فااي هااذا عناادي حااديث إساارائيل وَقْيااس" (ٕ):فايااه الااروايات عن أبااي إسحاااق السَّبيعااي

عاان أبي إسحاق، عن أبي ُعبيدة، عن عبد اهلل، ألنَّ إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من 
 (ٖ)".س بن الرَّبي هؤال ، وتابعه عمى ذلك َقيْ 

واة عن سفيان بن ُعيينة (ٖ  :معارضة َبي حاتم لحاديث الر 

، وهو رئيس (يعني عبد اهلل بن الزُّبير) الُحَميدي: أثبت الناس في ابن عيينة: "قال أبو حاتم
 (ٗ)".أصحاب ابن ُعيينة

 

 
                                                                                                                                                                                   

: البن حجر -وتقريا التيذيا، (ٖٗٙ/٘: )لمذهبي -تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، و(ٜٖٓ/ٖ)= 
 .((٘٘ٔص)
 (.ٔٛٔ -ٓٛٔ/ٕ: )البن أبي حاتم -العمل( ٔ)
َأَتى النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم اْلَغاِئَط، َفَأَمَرِني َأْن آِتَيُه ِبَثاَلَثِة َأْحَجاٍر، : عبد اهلل بن مسعود قال المراد حديث( ٕ)

ْوَثَة، َوَقالَ َفَوَجْدُت َحَجَرْيِن، َواْلَتَمْسُت الثَّاِلَث َفَمْم َأِجْدُا، َفَأَخْذُت َرْوَثًة، َفَأَتْيُتُه ِبَها، َفَأَخَذ اْلَحَجرَ  َىَذا : "ْيِن َوَأْلَقى الرَّ
 ". ِرْكٌس 

والمفظ له، من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن األسود، عن " صحيحو"أخرجه البخاري في 
 (.ٖٗ/ٔ -ٙ٘ٔ: حديث رقم/ باب االستنجا  بالحجارة/ كتاب الوضو . )أبيه، عن ابن مسعود، مرفوًعا

فمم يقض فيه بشي ، وكأنَّه رأى حديث  -يعني اضطراب الحديث–حمًدا عن هذا سألت م: "قال الترمذي
"". ال امع"ووضعه في كتاب  أشبه،: زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أبيه، عن عبد اهلل

 (.ٕٛص: عمل الترمذي الكبير)
تعميق / )باب في االستنجا  بالحجرين/ مكتاب الطهارة عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمَّ : سنن الترمذي( ٖ)

 (.ٙٔص -ٚٔ: الترمذي عمى حديث رقم
 (.ٚ٘/٘: )ال رح والتعديل( ٗ)



ٔٔ٘ 
 

 :معارضة الحفظ بالكتاا عند اإلمام َبي حاتم: المطما الثاني

 لحفظ بالكتاب أحد طرق المعارضة التي استخدمها اإلمام أبو حاتم، ومن أمثمةتعدُّ معارضة ا
 :هذا الطريقة، ما يمي

، وما أشبه (يعني ابن ُقَدامة)زهير أتقن من زائدة ": "زىير بن معاوية"قال أبو حاتم في  (ٔ
اح بن يعني ال) ي ُأَنْيَسة، وهو أحفظ من أبي عوانةاان أبااد باازيديث اار بحااث زهياااحدي وضَّ

ذا حدثا من حفظهما  هما لم أبالي، وهما يوازيان إذا حدثا من كتاب(عبد اهلل بأيهما بطشت، وا 
 (ٔ)".فزهير أحب إلي

ومعارضة الحفظ بالكتاب هنا كانت ألحاديث زهير وأبي عوانة، فهما متساويان إذا حدثا من 
ا عوانة يغمط إذا حدَّث من حفظه، ألن أب. كتابيهما، أما إذا حدَّثا من حفظهما، فيكون زهير أثبت

ذا حدَّث من حفظه غمط كثيًرا، وهو صدوق: "ولذلك قال فيه أبو حاتم  (ٕ)".ثقة كتبه صحيحة، وا 

ليس : سألت أبي عن عبد اهلل بن ناف  الصائغ، فقال: "بن أبي حاتماقال عبد الرحمن  (ٕ
 (ٖ)".بالحافظ، هو لين َتْعِرف حفظه وتُْنِكر، وكتابه أصح

 :المعارضة باعتبار الشيوخ عند اإلمام َبي حاتم: الثالث المطما

 :من أمثمة المعارضة باعتبار الشيوخ عند اإلمام أبي حاتم، ما يمي 

ن قوي، وأحاديثه عن نوفال بليس ب": "ةددا َبو سممدددع بن حبيدددالربي"ي اافم اااتاااقال أبو ح (ٔ
ميه وسمَّم مناكير، ونوفل عبد الممك، عن أبيه، عن عمي، عن النبي صمَّى اهلل ع

 (ٗ)".مجهول

                                                             
 (.ٕ٘ٗ/ٜ) :لممزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٜٛ٘/ٖ: )ال رح والتعديل( ٔ)
 (.ٔٗ/ٜ: )ال رح والتعديل( ٕ)
 (.ٗٛٔ/٘: )المصدر نفسه( ٖ)
 (.ٚ٘ٗ/ٖ: )مصدر السابقال( ٗ)
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وهذا الرَّاوي قد ضعَّفه اإلمام أبو حاتم، ووثََّقه اإلمامين أحمد وابن معين، لذا قال عبد الرحمن 
اتفاق أحمد ويحيى عمى توثيقه يدل عمى أنَّ إنكار حديثه عن نوفل ليس منه، وأنَّه : "ابن أبي حاتم

 (ٔ)".من نوفل بن عبد الممك

ر أهمية معارضة أحاديث الراوي باعتبار شيوخه، فيكون إطالق الحكم عمى الراوي وهنا تظه
نصاًفا، فال يحكم عميه بالضعف مطمًقا إذا كان ضعفه ناشئ عن  بالتوثيق أو التضعيف أكثر دقة وا 

 .ضعف شيخه

. حكم اإلمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بتوثيق هذا الراوي، اعتماًدا عمى األصل ولذلك
 .وحكم عميه اإلمام أبو حاتم بالضعف بالنظر إلى رواياته المنكرة عن شيخه نوفل بن عبد الممك

صدوق إذا حدَّث عن ": "عبد الرحمن بن محمد الُمَحاربي"حاتم في  ويشهد لهذا قول أبي
 (ٕ)".د حديثه بروايته عن المجهولينسَ فْ يَ الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة، فَ 

 راوي تبيَّن لإلمام أبي حاتم من خالل معارضة أحاديثه أنَّه ثقة، لكن َضعفه في بعضفهذا ال
 .األحاديث ناشٌئ عن روايته عن المجهولين

ليس بقوي، تدبرت حديثه فوجدت عامتها ": "سممة بن َوْردان المَّيثي"قال أبو حاتم في  (ٕ
حديث الثقات إال في ( -رضي اهلل عنه– يعني ابن مالك)منكرة، ال يوافق حديثه عن أنس 

 (ٖ)".حديٍث واحد

واة الثقات، فوجد أنَّه يروي عن  ونالحظ هنا أنَّ أبا حاتم قد عارض أحاديث سممة بأحاديث الرُّ
 . أنس بن مالك المناكير، إذ لم توافق روايته عنه رواية غيرا  إال في حديٍث واحد

ليس بالمتين، ال يحتج به، إال  هو لين الحديث، شيخ": "ش اع بن الوليد"قال أبو حاتم في  (ٖ
 (ٗ)".أنَّ عندا عن محمد بن عمرو بن َعْمقمة أحاديث صحاح

                                                             
 (.ٚ٘ٗ/ٖ: )ال رح والتعديل( ٔ)
 (.ٕٕٛ/٘: )المصدر نفسه( ٕ)
 (.٘ٚٔ/ٗ: )مصدر السابقال( ٖ)
 (.ٜٖٚ/ٗ: )المصدر السابق( ٗ)
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يعني ابن )روك الحديث، أحاديثه عن أشعث اامت": "ِصَمة بن سميمان"قال أبو حاتم في  (ٗ
 (ٔ)".منكرة( عبد الممك

 :عند اإلمام َبي حاتم باعتبار التالميذالمعارضة : المطما الرابع

ارضة باعتبار التالميذ هي أحد طرق المعارضة التي استخدمها اإلمام أبو حاتم، تعتبر المع
 :ومن أمثمتها

أحاديث  يروي عنه الدََّراوردي": "الحارث بن عبد الرحمن بن َبي ُذَباا"قال أبو حاتم في  (ٔ
 (ٕ)".منكرة، وليس بالقوي

صاحب ُسنَّة، وهو ممن تقوم به  ثقة فقيه": "عبد اا بن َذْكوان َبو الزلَناد"قال أبو حاتم في  (ٕ
 (ٖ)".ة إذا روى عنه الثّْقاتجَّ الحُ 

أحاديث  ( )روى عنه عبد الوهاب الثََّقفي": "َعْنَبَسة بن َبي رائطة الَغَنوي"قال أبو حاتم في  (ٖ
 (ٙ)".وليس بحديثه بأس ( )،يبهَ حساًنا، وروى عنه وُ 

 :مام َبي حاتمواة ال ارا عند اإلالمعارضة بين الر  : مطما الخامسال

واة األقارب عند اإلمام أبي حاتم، ما يمي  :من أمثمة المعارضة بين الرُّ

                                                             
 (.ٚٗٗ/ٗ: )ال رح والتعديل( ٔ)
 (.ٓٛ/ٖ: )المصدر نفسه( ٕ)
 (.ٜٗ/٘: )المصدر السابق( ٖ)
ة، أبو محمد عبد الوهاب بن  (ٗ) عبد المجيد الثََّقفي، توفي سنة أربٍ  وتسعين هو اإلمام، األْنبل، الحافظ، الُحجَّ

: لمِمزي -، وتيذيا الكمال في َسما  الر ال(ٜٕٓ/ٜ: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر(. )هٜٗٔ)ومائة 
 ((.ٖٕٚ/ٜ: )لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(ٖٓ٘/ٛٔ)
(. ه٘ٙٔ)وفي سنة خمٍس وستين ومائة هو الحافظ، الكبير، أبو بكر وهيب بن خالد الَكَرابيسي الَباِهِمي، ت (٘)
وسير  ،(ٗٙٔ/ٖٔ: )لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال ،(ٕٛٛ/ٜ: )البن سعد -الطبقات الكبير: انظر)

 ((.ٖٕٕ/ٚ: )لمذهبي -َعالم النبال 
 (.ٓٓٗ/ٙ: )ال رح والتعديل( ٙ)
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كانوا ثالثة : ُسِئَل أبي عن زهير، وُرَحيل، وُحَديج، فقال: "قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم (ٔ
 (ٕ)".أوثقهم زهير، ثم ُرَحيل (ٔ):إخوة

هم خمسة، : فقال (ٖ)بن زيد، سألت أبي عن ولد محمد: "قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم (ٕ
 (ٗ)".أوثقهم عمر بن محمد وهو ثقة صدوق

كان من ُحفَّاظ أهل الكوفة، وكان من ": "َعْنَبَسة بن سعيد بن َبان"قال أبو حاتم في  (ٖ
 (٘)".إخوته وأحفظهم أصدق

هم : سألت أبي عنه، فقال": "محمد بن عبد العزيز"قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في  (ٗ
وهم . محمد بن عبد العزيز، وعبد اهلل بن عبد العزيز، وعمران بن عبد العزيز ثالثة إخوة

 ، وهشامالزُّْهِريوليس لمحمد عن أبي الزناد، و . ضعفا  الحديث، ليس لهم حديث مستقيم
 (ٙ)".بن ُعروة حديث صحيحا

 :المعارضة بين ال ران عند اإلمام َبي حاتم: المطما السادس

 قران أحد طرق المعارضة التي استخدمها اإلمام أبو حاتم، ومن األمثمةتعتبر المعارضة بين األ
 :عميها، ما يمي

ن مهاجر ليس بقوي، هو وحصين بن ااراهيم بااإب: "اتمااي حاان أباابارحمن ااد الااال عبااق (ٔ
عبد الرحمن وعطا  بن السائب قريب بعضهم من بعض، محمهم عندنا محل الصدق، 

كانوا : ما معنى ال يحتج بحديثهم؟ قال: حديثهم، قمت ألبييكتب حديثهم وال يحتج ب

                                                             
 -وال رح والتعديل ،(ٕٗٗ/ٖ: )وريرواية الدُّ  -ينالتاريخ لبن مع: انظر. )وهم أوالد ُمعاوية بن ُحَديج الُجْعِفي( ٔ)

 ((.ٚٙٔ/ٕٛ: )لممزي -تيذيا الكمال في َسما  الر ال، و(ٖٚٛ/ٛ: )البن أبي حاتم
 (.٘ٔ٘/ٖ: )ال رح والتعديل( ٕ)
وأوالدا . بن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب، أبو عاصم الَعدوي الُعمري المدنياهو محمد بن زيد بن عبد اهلل  (ٖ)
 ،(ٕٙ٘/ٚ: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر. )وقد حدَّثوا عنه. عاصم، وواقد، وزيد، وعمر، وأبو بكر: مه

 ((.٘ٓٔ/٘: )لمذهبي -وسير َعالم النبال  ،(ٕٕٙ/ٕ٘: )لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال
 (.ٕٖٔ/ٙ: )ال رح والتعديل( ٗ)
 (.ٓٓٗ/ٙ: )مصدر نفسهال( ٘)
 (.ٚ/ٛ: )لسابقمصدر اال( ٙ)



ٜٔٔ 
 

قوًما ال يحفظون فيحدثون بما ال يحفظون فيغمطون ترى في أحاديثهم اضطراًبا ما 
 (ٔ)".شئت

زائدة بن ُقَدامة ثقة صاحب ُسنَّة وهو أحب إلي من أبي عوانة وأحفظ : "قال أبو حاتم (ٕ
أبي بكر بن عياش، وكان عرض حديثه  ومن (يعني ابن عبد اهلل القاضي) يكرِ من شَ 

 (ٕ)".عمى سفيان الثوري

 أشعث بن عبد الممك ال بأس به، وهو أوثق من أشعث الُحدَّاني وأصمح: "قال أبو حاتم (ٖ
 (ٖ)".من أشعث بن سوار

 :عند اإلمام َبي حاتم باعتبار البمدانالمعارضة : المطما السابع

 :البمدان، ومن األمثمة عمى ذلك، ما يمياستخدم اإلمام أبو حاتم المعارضة باعتبار  

 :اوي باعتبار روايتو في بمٍد معينمعارضة َحاديث الرَّ  (ٔ

محمه الصدق وفي حفظه سو ، وكان حديثه ": "زىير بن محمد الُخراساني"قال أبو حاتم في 
فما  بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسو  حفظه، وكان من أهل ُخراسان، سكن المدينة وَقِدَم الشام

 (ٗ)".حدَّث من كتبه فهو صالح، وما حدَّث من حفظه ففيه أغاليط

وال تعارض في ذلك  (٘)وقد تقدَّم ذكرا ممن ُضعّْف حديثهم باعتبار رواية أهل بمٍد معين عنه،
فإنَّه إذا حدَّث في بمٍد يكون أكثر تالميذا منها، فيمكن أن يعتبرا ناقد أنَّه ضعيف باعتبار البمد الذي 

 .يه، ويرى ناقد آخر أنَّ رواية أهل هذا البمد عنه ضعيفةروى ف

 ما حدَّث": "ر بن راشدمَ عْ مَ "حاتم في  قول أبو: ًضاهذا النوع من المعارضة أين األمثمة عمى اوم

 

                                                             
 (.ٖٖٔ/ٕ: )ال رح والتعديل( ٔ)
 (.ٖٔٙ/ٖ: )المصدر نفسه( ٕ)
 (.ٕ٘ٚ/ٕ: )مصدر السابقال( ٖ)
 (.ٜٓ٘/ٖ: )مصدر السابقال( ٗ)
 .هذا البحث من( ٜٓص: )انظر (٘)
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 (ٔ)".أغاليط، وهو صالح الحديث بالبصرة ففيه

 .ة البصريين عنهولذلك كان النّّقاد يستدلون عمى وهم َمْعَمر في الحديث، بمجيئه من رواي

ااا ُساِئاَل عاان حاديااث الزُّْهِري، عاان أبااي ُأَماااَمااة باان َسااهاال باان ُحاَنااْيااف أنَّ : فاناجااد الاادارقاطاناي لامَّ
 (ٕ).النَّبي صمى اهلل عميه وسمَّم أمر بأسعد بن ُزَراَرة، فُكِوي

                                                             
 (.ٕٚ٘/ٛ: )ال رح والتعديل( ٔ)
ا َعَمْيِه َوَسمََّم َعاَد أَسْعَد ْبَن ُزَراَرَة َوِبهِ  َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهللُ : حديث أبي ُأَماَمة بن سهل بن ُحَنيف( ٕ) ْوَكُة، َفَممَّ  الشَّ

َوَل َيُموَمنَّ  ،َوَل ََْمِمُك َلُو َوَل ََْمِمُك ِلَنْفِسي َشْيًئا ،َلْوَل َدَفَع َعْنوُ  :ِبْئَس اْلَميلُت َىَذا، اْلَيُيوُد َيُقوُلونَ : "َدَخَل َعَمْيِه َقالَ 
 ".َماَمةَ ِفي ََِبي َُ 

 -ٜ٘ٔ٘ٔ: حديث رقم/ باب الكي)المطبوع آخر مصنف عبد الرزاق  " امعو"أخرجه معمر بن راشد في 
ٔٓ/ٗٓٚ.) 

حديث ": )المع م الكبير"عن محمد بن عمر، والطبراني في ( ٗٙ٘/ٖ": )الطبقات الكبير"وابن سعد في 
 .من طريق عبد الرزاق، كالهما عن معمر( ٖٛ/ٙ -ٗٛ٘٘: رقم
 .، من طريق صالح بن َكْيسان(ٗٙ٘/ٖ": )الطبقات الكبير"د في رواية أخرى في وابن سع 

 .، من طريق َزْمعة بن صالح(٘ٚٗ/ٕٛ -ٖٕٛٚٔ: حديث رقم": )مسنده"وأحمد بن حنبل في 
والمفظ له، وابن عبد البر في ( ٜٖٖ/ٗ -٘ٚ٘ٚ: حديث رقم/ كتاب الطب": )المستدرك"والحاكم في 

ومحمد البكري، وزارة األوقاف المغربية،  -مصطفى العموي: ، تحقيق(ٔٙ/ٕٗ: )س بن يزيد، من طريق يون"التمييد"
 (.هٖٚٛٔ)الطبعة 

 .من طريق ابن جريج، ومن طريق ابن سمعان( ٔٙ/ٕٗ": )التمييد"وابن عبد البر في  
 .جميعهم، عن الزُّْهِري، عن أبي ُأَمامة بن سهل بن ُحَنيف، مرساًل 

باب ما جا  في / كتاب الطب عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم": )نوسن"وأخرجه الترمذي في  
من طااريق يااازيد باان ُزَرْياااا ، عن َمْعَمر، عن الزُّْهِري، عن أنس ( ٖٙٗص -ٕٓ٘ٓ: حديث رقم/ الرُّخصاااة في ذلك
ْوَكةِ  ََنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َكَوى ََْسَعدَ : "رضي اهلل عنه  ". ْبَن ُزرَاَرَة ِمْن الشَّ

: حديث رقم": )مسنده"وأبو يعمى في  ،(ٖٔ/ٖٔ -ٖٙٓٙ: حديث رقم": )مسنده"وأخرجه البزار في  
حديث / ذكر العمَّة التي من أجمها ُأِمَر أسعد باالكتوا / كتاب الطب": )صحيحو"، وابن حبان في (ٕٗٚ/ٙ -ٕٖٛ٘

ذكر مناقب / كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم": )المستدرك"، والحاكم في (ٖٗٗ/ٖٔ -ٓٛٓٙ: رقم
 = ،(ٜٚ٘/ٗ -ٖ٘٘ٛ: حديث رقم/ مااكتاب الرَُّقى والتمائ)، وفي (ٕٕٗ/ٖ -ٕٜ٘ٗ: مااديث رقااح/ ن ُزرارةااد بااأسع
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 .ْهِري، عن أبي ُأَماَمةهو حديث يرويه َمْعَمر، وزياد بن سعد، عن الزُّ : قال

 .وحدَّث َمْعمر بالبصرة عن الزُّْهِري، عن أنس بن مالك

، -(يعني ابن عبد األعمى)يزيد بن ُزَري ، وعبد األعمى : منهم -حدَّث به عنه البصريون كذلك
 .َوَوِهَم فيه

 (ٔ).والصواب حديث أبي ُأَماَمة بن َسْهل

 :ىل بمٍد معين عنوباعتبار رواية َمعارضة َحاديث الرَّاوي  (ٕ

كان عطا  بن السائب محمه الصدق قديًما قبل أن ": "عطا  بن السائا"قال أبو حاتم في
في حديثه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من . يختمط، صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه

                                                                                                                                                                                   
حديث / اجةباب ما جا  في إباحة قط  العروق والكي عند الح/ كتاب الضحايا": )السنن الكبرى"والبيهقي في = 
 .به، بنحوا( ٘ٚ٘/ٜ -ٜٔ٘٘ٔ: رقم

 ".هذا حديث حسن غريب: "قال الترمذي
بالبصرة  ألنَّ الزُّْهِري يرويه عن  -فيما تبيَّن ألهل الحديث-وهذا الحديث أخطأ فيه معمر : "وقال البزار

 ".أبي ُأمامة بن سهل  ولكن هكذا رواا يزيد بن ُزري  عنه
د بهذ: "وقال ابن حبان   ".ا الحديث يزيد بن ُزري تفرَّ

هذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين، إذا كان أبو ُأمامة عندهما من الصحابة، ولم : "وقال الحاكم
 ".يخرجاا

وهذا قد ُرِوَي مسنًدا من حديث ابن شهاب، عن أنس، إال (: "ٓٙ/ٕٗ" )التمييد"وقال ابن عبد البر في  
 معمر وحدا، وهو عند أهل الحديث خطأ  يقولون إنَّه ممَّا أخطأ فيه أنَّه لم يروا بهذا اإلسناد عن ابن شهاب إال

حديث ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنَّ النَّبي : معمر بالبصرة، ويقولون إنَّ الصواب في ذلك
 ".صمى اهلل عميه وسمَّم كوى أسعد بن زرارة

وُرِوَي عن ابن أبي ذئب، عن الزُّْهِري، . يااث َوِهااَم فيهامعماار حاادَّث بالبصاارة بأحاد: "وقااال اباان حجاار 
والمحفوظ رواية عبد الرزاق، وأبو ُأَمامة بن سهل له رؤية، وال يصح له سماع من النَّبي . عن عروة، عن عائشة
 إمداد الحق، إكرام اهلل. د: ، تحقيق(ٖٔٓ/ٔ: )تع يل المنفعة بزوائد ر ال الئمة الربعة". )صمَّى اهلل عميه وسمَّم
 ((.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -دار البشائر اإلسالمية

. د: ، تحقيق(ٕٔٙ/ٕٔ: )(هٖ٘ٛ: ت) لدارقطنيعمي بن عمر ا ،ةدددمل الواردة في الحاديث النبويدددالع( ٔ)
 (.ه٘ٓٗٔ)محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي، الطبعة األولى 
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اج) وشعبة ،(يعني الثوري) سفيان: عطا  يحدثون عنه  وحديث البصريين الذين. (يعني ابن الحجَّ
ففيه غمط ( يعني محمد)وما روى عنه ابن ُفَضيل . تخاليط كثيرة  ألنَّه َقِدم عميهم في آخر عمرا

 (ٔ)".واضطراب، رف  أشيا  كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة

 وهذا الراوي اختمط في آخر عمرا، فكان ما رواا أهل البصرة عنه فيه تخاليط  ألنَّه َقِدَم عميهم
 .في آخر عمرا

 

  

                                                             
 (.ٖٖٗ/ٙ: )ال رح والتعديل( ٔ)
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الثالثالمبحث   

 بان والمعارضة لمعرفة ضبط الرَّاوياإلمام محمد بن ح

واة  يعدُّ اإلمام أبو حاتم محمد بن حبان أحد األئمة الذين استخدموا ُمَعاَرضة أحاديث الرُّ
  (ٔ).لمعرفة ضبطهم، وقد تقدَّم كالم ابن حبان في كيفية معرفة ضبط الرَّاوي بالمعارضة

 .ا المبحث سأذكر بعض طرق المعارضة عند اإلمام ابن حبانوفي هذ

  :معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام ابن حبان: المطما الول

 :من أمثمة معارضة حفظ الرَّاوي بكتابه عند اإلمام ابن حبان ما يمي

 (ٕ)".كان َيِهم إذا حدَّث من حفظه": "داود بن َبي ىند"قال ابن حبان في  (ٔ
ذا حدَّث من حفظه ربما ": "عبد اا بن نافع الصائغ" وقال في (ٕ كان صحيح الكتاب وا 

 (ٖ)".أخطأ
ْنعاني"في  وقال (ٖ  (ٗ)".حفظه كان ممن يخطئ إذا حدَّث من": "عبد الرزاق بن ىمام الصَّ

أنَّ : َأْنكر اإلمام أحمد بن حنبل حديثه عن معمر، عن الزُّْهِري، عن سالم، عن أبيه ولذلك
  (٘)؟"َلِبْسَت  ديًدا: "مَّى اهلل َعَمْيِه َوَسمََّم َرَأى َعَمى عمر ثوًبا جديًدا، قالالنََّبيَّ صَ 

                                                             
 .من هذا البحث (ٛ٘ص): رانظ( ٔ)
 (.ٕٛٚ/ٙ: )البن حبان -الثقات( ٕ)
 (.ٖٛٗ/ٛ: )مصدر نفسهال( ٖ)
 (.ٕٔٗ/ٛ: )مصدر السابقال( ٗ)
 أنَّ النََّبيَّ َصمَّى اهلل َعَمْيِه َوَسَمَم َرَأى َعَمى ُعَمَر َقِميًصا: "من حديث ابن عمر" المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( ٘)

اْلِبْس َ ِديًدا، َوِعْش َحِميًدا، َوُمْت َشِييًدا، : "َفَقالَ . َبْل َغِسيلٌ : َقالَ ". ؟َ ِديٌد َ ِميُصَك َىَذا، ََْم َغِسيلٌ ََ : "َأْبَيَض، َفَقالَ 
ْنَيا َواآْلِخَرةِ  يَّاَك َيا َرُسوَل اهلل: قال". َوَيرُزُ َك اُا ُ رَّة َعْيٍن ِفي الد   ".َوا 

 .(ٓٗٗ/ٜ -ٕٓٙ٘: محديث رق: )"المسند"ومن طريقه أحمد في 
: حديث رقم/ باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوًبا جديًدا/ كتاب المباس: )"سننو"ابن ماجه في أخرجه و 

 =  .عن الحسين بن مهدي، (ٖٕ٘/ٕٔ -٘ٓٓٙ: حديث رقم) :"مسنده"والبزار في ، (ٜٗ٘ص -ٖٛ٘٘
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: حديث رقم/ رأى عمى أخيه ثوًباما يقول إذا / كتاب عمل اليوم والميمة) :"السنن الكبرى"والنسائي في  =

 .عن نوح بن حبيب، (ٕٗٔ/ٜ -ٓٚٓٓٔ
 .، عن إسحاق بن إبراهيم(ٕٓٗ/ٜ -٘ٗ٘٘: حديث رقم: )"مسنده"وأبو يعمى في 
ذكر / كتاب إخبارا صمى اهلل عميه وسمَّم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم) :"صحيحو"وابن حبان في 

، (ٕٖٓ/٘ٔ -ٜٚٛٙ: حديث رقم/ لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنه بالشهادةدعا  المصطفى صمى اهلل عميه وسمَّم 
 .يرِ من طريق ابن أبي السَّ 
، (ٔٗ/ٕٔ -ٕٖٔٔ: حديث رقم/ باب ما يقول إذا لبس جديًدا/ كتاب المباس) :"شرح السنة"والبغوي في 

 .من طريق أحمد بن منصور
 .جميعهم عن عبد الرزاق، به

 -الكامل في ضعفا  الر ال". )نكر ليس يرويه أحد غير عبد الرزاقهو حديث م: "قال يحيى بن معين
 (.ٜٖ٘/ٙ: البن عدي

 ،قدمت عمى عبد الرزاق :كونياذَ قال سميمان الشَّ  :قالف .سألت ُمحمًدا عن هذا الحديث: "وقال الترمذي
حدث بهذا الحديث عن ثم رأيت عبد الرزاق ي ،عن أبيه ،عن سالم ،عن الزُّْهِري ،فحدثنا بهذا الحديث عن َمْعمر

عن سفيان  ،وقد حدثونا بهذا عن عبد الرزاق .عن ابن عمر ،عن سالم ،بيد اهللعن عاصم بن عُ  ،سفيان الثوري
 ،عن ابن أبي خالد ،عن سفيان ،عيمفالصحيح ما حدثنا به أبو نُ   ا حديث سفيانوأمَّ  .وكال الحديثين ال شي  ،أيضا

 :واسم أبي األشهب هذا ،مرسل ...".اا  ديدً َرى عمى عمر ثوبً  ا عميو وسمَّمصمى ابي النَّ  َنَّ " :عن أبي األشهب
 (.ٖٖٚص -ٜٗٙ: حديث رقم: ترتيب أبي طالب القاضي -عمل الترمذي الكبير: انظر. )زاذان

ورواا عبد الرزاق أيًضا عن الثَّوري، عن عاصم بن : "وقال أبو حاتم في رواية عبد الرزاق عن معمر 
فأْنَكر النَّاس ذلك، وهو حديٌث باطل، فالُتِمَس . عن سالم، عن أبيه، عن النَّبي صمى اهلل عميه وسمَّم مثمهُعبيد اهلل، 
هل رواا أحٌد؟ فوجدوا قد رواا ابن إدريس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي األشهب النََّخعي، عن : الحديث

 (.ٖٔٗ -ٖٓٗ/ٗ: البن أبي حاتم -العمل: انظر". )كر مثمهرجل من ُمَزْيَنة، عن النَّبي صمى اهلل عميه وسمَّم، فذ
وهذا الحديث ال نعمم رواا إال عبد الرزاق، عن َمْعَمر، عن الزُّْهِري، عن سالم، عن أبيه ولم : "وقال البزار

 (.ٖٕ٘/ٕٔ -٘ٓٓٙ: تعميقه عمى الحديث رقم -مسند البزار) ."تابعه عميه أحديُ 
، أانكرا يحيى بن سعيد القطَّان عمى عبد الرزاق، لم يرِوا عن َمْعَمر غيُر وهذا حديٌث منكرٌ : "وقال النسائي

َفُرِوَي عن َمْعقل، عن ِإبراهيم بن سعد،  ،قل بن عبد اهلل، واختُِمَف عميه فيهعْ ِوَي هذا الحديث عن مَ عبد الرزاق، وقد رُ 
: تعميقه عمى الحديث رقم: السنن الكبرى) ."عن الزُّْهِري مرسل، وهذا الحديث ليس من حديث الزُّْهِري، واهلل أعمم

ٔٓٓٚٓ- ٜ/ٕٔٗ.) 
: ، ثم قال بعد أن بيَّن من أخرجه، وأنَّه َوجد له شاهٌد مرسل"هذا حديٌث حسن غريب: "وقال ابن حجر 
 = :نتائج الفكار في تخريج َحاديث الذكار". )وهذا يدلُّ عمى أنَّ لمحديث أصاًل، وأقل درجاته أن يوصف بالحسن"
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 كان يحدّْث به: "فقد حكى أبو داود عن اإلمام أحمد بن حنبل إْنَكاِرا لهذا الحديث، فقال
 ".عبد الرزاق من حفظه، فال أدري هو في كتابه أم ال؟

 (ٔ)". ينكراوجعل أبو عبد اهلل: "ثم قال أبو داود

نكار اإلمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث  ألنَّ عبد الرزاق حدَّث به من حفظه، وكان  وا 
 . يخطئ إذا حدَّث من حفظه

ُيْعَتبر حديثه إذا روى عن الثّْقات من كتابه  فإنَّ ": "عبد الرحيم بن ىارون"وقال في  (ٗ
 (ٕ)".فيما حدَّث من غير كتابه بعض المناكير

 (ٖ)".يخطئ أحياًنا، يعتبر حديثه إذا حدَّث من كتابه": "ن بن إبراىيمطَ  َ "وقال في  (٘
كان من الثّْقات، دخل مصر فحدَّثهم من ": "محمد بن إبراىيم بن مسمم"وقال في  (ٙ

حفظه من غير كتاب بأشياٍ  أخطأ فيها، فال يعجبني االحتجاج بخبرا إال ما حدَّث من 
 (ٗ)".كتابه

 :لرَّاوي باعتبار شيوخو عند اإلمام ابن حبانمعارضة حديث ا: المطما الثاني

تعتبر معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخه  أحد طرق المعارضة التي استخدمها اإلمام  
 :ابن حبان، ومن األمثمة عمى ذلك ما يمي

 ": سفيان بن حسين الس َممي"قال ابن حبان في  (ٔ

ذا روى عن غيرا أشب" ه حديثه حديث األثبات، وذاك أنَّ يروي عن الزُّْهري المقموبات، وا 
 صحيفة الزُّْهري اختمطت عميه  فكان يأتي بها عمى التَّوهم، فاإلنصاف في أمرا َتَنكُّب ما َرَوى عن

                                                                                                                                                                                   
 (.ه٘ٔٗٔ)دمشق، الطبعة الثانية  -حمدي عبد المجيد السمفي، دار ابن كثير: ، تحقيق(ٖٛٔ -ٖٚٔ/ٔ)= 
البن  -شرح عمل الترمذي: ، وانظر(ٖ٘ٔص): مسائل اإلمام َحمد بن حنبل، رواية َبي داود الس ستاني( ٔ)

 (.ٚ٘ٚ -ٙ٘ٚ/ٕ: )رجب
 (.ٖٔٗ/ٛ: )البن حبان -الثقات( ٕ)
 (.ٕٕ/ٜ: )مصدر نفسهال( ٖ)
 (.ٖٚٔ/ٜ: )مصدر السابقال( ٗ)
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 (ٔ)".الزُّْهِري واالحتجاج بما روى عن غيرا
 (ٕ)".محمد يخطئ، إذا روى عن القاسم بن": "ُمثَنَّى بن دينار العطار"في  وقال (ٕ

أباا  ألنَّ   يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه"": ديبْ يل بن عمر العَ الخم"وقال في  (ٖ
ما روى عن  رَ بِ فإذا سُ  ،والمناكير في أخبارا من ناحية أبيه ال من ناحيته ،اكان واهيً 

 (ٖ)".أشيا  مستقيمة تشبه حديث األثبات دَ جِ أبيه من الثقات وُ 

 :الميذه عند اإلمام ابن حبانمعارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار ت: المطما الثالث

 :من أمثمة المعارضة باعتبار التالميذ عند اإلمام ابن حبان، ما يمي

في رواية يحيى بن ُسَميم عنه ": "عمران بن مسمم الَقِصير الِمْنَقري"قال ابن حبان في  (ٔ
 (ٗ)".بعض المناكير، وكذلك في رواية ُسويد بن عبد العزيز عنه

كان يخطئ، يجب أن ُيْعتَبر حديثه إذا كان من رواية ": "سوديحيى بن َبي ال"قال في و  (ٕ
ا رواية الضعفا  عنه مثل عمرو بن خالد الواسطي ودونه، فإنَّ الوهن : الثقات عنه، فأمَّ

يفحش  َيْمَزق بهم ُدوَنه  ألنَّه صدوق لم يكن له سبب يوهن به غير الخطأ، والخطأ متى لم
 (٘)".ال يستحق من وجد فيه ذلك الترك

زياد  يعتبر بحديثه من غير رواية ُدُرْست بن": "َبان بن صالح بن ُعَمْير"في وقال  (ٖ
 (ٙ)".وأضرابه من الضعفا  عنه

إنَّما وق  المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن ": "الحكم بن َبان المدني"وقال في  (ٗ
براهيم ضعيف  (ٚ)".الحكم عنه، وا 

                                                             
 (.ٖٛ٘/ٔ: )البن حبان -الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين( ٔ)
 (.ٗٓ٘/ٚ: )البن حبان -الثقات( ٕ)
 (.ٖٕٔ/ٛ: )مصدر نفسهال( ٖ)
 (.ٕٕٗ/ٚ: )مصدر السابقال( ٗ)
 (.ٜٙ٘/ٚ: )مصدر السابقال( ٘)
 (.ٚٙ/ٙ: )لمصدر السابقا( ٙ)
 (.ٙٛٔ/ٙ: )بقمصدر الساال( ٚ)
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 كان قد اختمط سنة خمس وأربعين ومائة، وبقي": "روبةسعيد بن َبي عَ "قال ابن حبان في  (٘
خمس سنين في اختالطه، وأحب إلي أن ال ُيْحتج به إال بما َرَوَى عنه القدما  قبل 

، ويزيد بن ُزري ، وذويهما، وُيْعَتبر برواية (يعني عبد اهلل) ابن المبارك: اختالطه، مثل
 (ٔ)".االحتجاج بهما المتأخرين عنه دون

 : معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان عند اإلمام ابن حبان: لرابعالمطما ا

  :استخدم اإلمام ابن حبان المعارضة باعتبار البمدان، ومن األمثمة عمى ذلك ما يمي

 :معارضة َحاديث الراوي باعتبار روايتو في بمٍد معين (ٔ

مرا يخطئ فيما يروي، كان في آخر أ": "عيخَ َشريك بن عبد اا النَّ "قال ابن حبان في 
يزيد بن : عميه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخميط، مثل تغير

سحاق األزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة  (ٕ)".هارون وا 

نه فهذا الرَّاوي تبيَّن لإلمام ابن حبان من خالل معارضة أحاديثه أنَّ سماع أهل واسط ع
ا سماع أهل الكوفة عنه فيه تخميط، وكان ذلك نتيجة اختالط هذا الرَّاوي  .صحيح، أمَّ

 :المعارضة باعتبار رواية َىل بمٍد معين عنو (ٕ

 : من األمثمة عمى هذا النوع من المعارضة

  (ٖ)".روى عنه الشاميون المقاطي ": "فرج بن يزيد"ل ابن حبان في و ق

 (ٗ)".روى عنه البصريون الغرائب": "افصَّ ان الخَ رَ يْ بشر بن مَ "ه في لو قو 

 

 

                                                             
 (.ٖٓٙ/ٙ: )البن حبان -الثقات( ٔ)
 (.ٗٗٗ/ٙ: )لمصدر نفسها( ٕ)
 (.ٕٖ٘/ٚ: )مصدر السابقال( ٖ)
 (.ٓٗٔ/ٛ: )مصدر السابقال( ٗ)
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 :المعارضة باعتبار روايتو عن َىل بمٍد معين (ٖ

يروي ": "محمد بن سعيد بن عبد الممك بن مروان"ل ابن حبان في و ق: من أمثمة هذا النوع
 (ٔ)".المقاطي  عن أهل المدينة

                                                             
 (.ٖٕٗ/ٚ: )البن حبان -لثقاتا( ٔ)
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 انفصم انثاني

 ة نهكشف عن عهم احلديث باملعارضةمناذج جطبيقي

 .والمعارضة لكشف العمل يحيى بن معيناإلمام : المبحث الول 

 .والمعارضة لكشف العملالرَّازي  َبو حاتماإلمام : المبحث الثاني 

 .والمعارضة لكشف العمل ديعبد اا بن عَ اإلمام : المبحث الثالث
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 الفصل الثاني

 نماذج تطبيقية لمكشف عن عمل الحديث بالمعارضة

صل نماذج ألحاديث ظهر من خالل كالم األئمة عميها استخدامهم سأذكر في هذا الف
أئمة من عمما  القرنين الثالث والراب   ةوقد اخترت عينة لثالث. المعارضة لمعرفة العمل فيها

الهجريين  لمداللة عمى أن منهج المعارضة كان معمواًل به في أزمان مختمفة، فمم يكن العمل به 
 .مقتصًرا عمى عصٍر معين

 لمبحث الولا

 يحيى بن معين والمعارضة لكشف العملاإلمام 

استخدم اإلمام يحيى بن معين المعارضة لكشف عمل الحديث، وقد تقدمت اإلشارة إلى  
المعارضة في اصطالح "خالل حديثي عن " المعارضة"استخدام اإلمام ابن معين لمصطمح 

اإلمام ابن معين اخترتها من كتابه  وفي هذا المبحث سأذكر نماذج لممعارضة عند (ٔ)".النقاد
 :، وفيما يمي بيانها"التاريخ"

في حديث ابن ُعَيْينة، عن إبراهيم بن ُعقبة، عن ُكَرْيب، عن ابن عباس، عن أسامة بن  (ٔ
 (ٕ)...".ةفَ رَ عَ  نْ و مِ مَّم ََْرَدفَ سَ يو وَ مِ مَّى اا عَ صَ  َنَّ النَّبيّ : "زيد

                                                             
 .في هذا البحث (ٕٗص): انظر (ٔ)
من " ننالس"والنسائي في . اإلسنادبهذا عن سفيان بن ُعيينة،  "المسند"أحمد بن حنبل في الحديث أخرجه ( ٕ)

 . ةمَ مَ رْ محمد بن أبي حَ مقروًنا بإبراهيم بن عقبة  ه، عنطريق
، عن ُكَريب أبو خيثمة، عن إبراهيم بن عقبةبن معاوية من طريق زهير " الصحيح"أخرجه مسمم في و 

 ...". من عرفات أفاض رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: "مولى ابن عبَّاس، باإلسناد اآلخر، بمفظ
/ كتاب المواقيت: سنن النَّسائيو، (ٜٚ/ٖٙ -ٜٕٗٚٔ: حديث رقم: )مسند اإلمام َحمد بن حنبل: انظر)

باب اإلفاضة من عرفات إلى / كتاب الحج: صحيح مسممو ، (ٕٓٔص -ٜٓٙ: حديث رقم)/ باب كيف الجم ؟
 (.(ٗٛ٘/ٔ -ٜٕٚ: حديث رقم)/ ميمةالمزدلفة، واستحباب صالتي المغرب والعشا  جميًعا بالمزدلفة هذا ال
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كذا . إنَّما هو عن ُكَرْيب، سمعه من أسامة نفسه. نةأخطأ فيه ابن ُعَييْ : "ابن معينقال 
 (ٔ)".حدَّث به سفيان الثوري، وزهير، والنَّاس كمهم

، (يعني السَّختياني)حدَّثنا عبد الوهاب الثَّقفي، حدَّثنا أيوب : رواا ابن معين قال في حديٍث  (2
َوَسمَّم َََمَر ِباَلًل َْن َيْشَفَع ََنَّ النَِّبي َصمَّى اا َعِميِو ": بن مالك أنس عن أبي ِقالبة، عن
َ اَمة   (ٕ)".اْلََذان، وُيْوِتر اإلِْ

 (ٗ)".َفَمم يرفعاا (ٖ)لْم َيرفعه غير عبد الوهاب، وقد رواا إسماعيل، ووهيب،: " قالثم 

، عن أبي (يعني السَّبيعي)ما ُرِوَي عن يحيى بن معين أنَّه قال في حديث أبي إسحاق  (3
يعني )هذا يقوله النَّاس زهير بن معاوية، وشعبة " (٘):ن ُأَبيّْ بن كعبَبِصير، عن أبيه، ع

                                                             
 (.ٔٗٔ/ٖ: )رواية الدُّوري -التاريخ لبن معين (ٔ)
: انظر. )من طريق أبي ِقاَلبة، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنهأخرجه البخاري ومسمم في صحيحيهما  (ٕ)

ًَْ: باب بد  األذان وَقوله َعزَّ َوَجلَّ / كتاب األذان: ال امع الصحيح ََُاَدْيُج ََوىَِعًباََذلَِمَََوإَِذا ُزًوا ُْ َ ا َْ َُذو اَلةَِاَّتَّ إََِلَالصَّ
ٌْٔمََلََيْعِلئُن َكَ ًْ ُٓ نَّ

َ
َعةَِ: ، وَقوله[ٛ٘: المائدة] بِأ ٍُ ُ

ْ
ِْٔمَاجل َيَ َْ اَلةٌَِِ  -ٖٓٙ: حديث رقم/ )[ٜ: الجمعة] إَِذأَُُدَِيَلِيصَّ

اإلقامة واحدة إال قوله قد : ، وفي باب(ٕ٘ٔ/ٔ -ٙٓٙ، ٘ٓٙ: حديث رقم/ )، وفي باب األذان مثنى مثنى(ٕٗٔ/ٔ
يتار / كتاب الصالة: وصحيح مسمم(. ٕ٘ٔ/ٔ -ٚٓٙ: حديث رقم/ )قامت الصالة باب األمر بشف  األذان وا 

 ((.ٛٚٔ/ٔ -ٖٛٚ: حديث رقم/ )اإلقامة
  .، تقدَّمت ترجمتههو المعروف بابن عميَّة :إسماعيل( ٖ)

 .مت ترجمته، تقدَّ الَكَرابيسين خالد اب هو :ايْ ىَ ووُ 
 (.ٜٕٙ/ٗ) :رواية الدُّوري -بن معينالتاريخ ل (ٗ)
ْبَح َفَقالَ ى اهلل عميه وسمَّ َصمَّى ِبَنا َرُسوُل اهلِل صمَّ : المراد حديث ُأَبّي بن كعب رضي اهلل عنه، قال (٘)  :م َيْوًما الصُّ
َمَواِت َعَمى اْلُمَناِفِقينَ " :َقالَ  ،الَ  :َقاُلوا. "َََشاِىٌد ُفاَلنٌ " :َقالَ  ،الَ  :َقاُلوا. "َََشاِىٌد ُفاَلنٌ " اَلَتْيِن ََْثَقُل الصَّ  ،ِإنَّ َىاَتْيِن الصَّ

َل َعَمى ِمْثِل َصفل اْلَماَلِئَكةِ  ،َوَلْو َتْعَمُموَن َما ِفيِيَما َلتَْيتُُموُىَما َوَلْو َحْبًوا َعَمى الر َكاِ  نَّ الصَّفَّ اَلوَّ  َوَلْو َعِمْمتُْم َما ،َواِ 
نَّ َصاَلَة الرَُّ ِل َمَع الرَُّ ِل ََْزَكى ِمْن َصاَلِتِو َوْحَدهُ  ،َفِضيَمتُُو َلْبَتَدْرتُُموهُ  َوَصاَلُتُو َمَع الرَُّ َمْيِن ََْزَكى ِمْن َصاَلِتِو َمَع  ،َواِ 

 ."َعزَّ َوَ لَّ َوَما َكُثَر َفُيَو َََحا  ِإَلى اِا  ،الرَُّ لِ 
: حديث رقم/ الجماعةباب في فضل صالة / كتاب الصالة: )له ، والمفظ"نالسن"أخرجه أبو داود في 

حديث ": )المسند"، وأحمد بن حنبل في (ٜٗٗ/ٔ -ٙ٘٘: حديث رقم": )المسند"، والطيالسي في (ٖٓٔص -ٗ٘٘
حديث / باب أي الصالة عمى المنافقين أثقل/ كتاب الصالة": )المسند"، والدارمي في (ٛٛٔ/ٖ٘ -ٕٕ٘ٙٔ: رقم
 = كتاب": )الصحيح"وابن خزيمة في . ٔالرياض، ط -حسين أسد، دار المغني: قاا، تحقي(ٚٓٛ/ٕ -ٖ٘ٓٔ :رقم
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باب ذكر البيان أن ما َكُثَر من العدد في الصالة جماعة كانت الصالة / اإلمامة في الصالة وما فيها من السنن= 

بيروت، الطبعة  -إلسالميمحمد األعظمي، المكتب ا. د: ، تحقيق(ٖٚٙ/ٕ -ٚٚٗٔ: حديث رقم/ أفضل
، (٘ٓٗ/٘ -ٕٙ٘ٓ: حديث رقم/ باب اإلمامة والجماعة/ كتاب الصالة": )صحيحو"وابن حبان في (. هٓٓٗٔ)

حديث / كتاب الصالة": )المستدرك"، والحاكم في (ٖٕٔ/ٕ -ٖٗٛٔ: حديث رقم": )المع م الوسط"والطبراني في 
باب االثنين وما / كتاب الصالة": )السنن الكبرى"، والبيهقي في (ٖٙٙو ٖٗٙ/ٔ -ٜٗٔو ٖٜٔو ٜٚٓ: رقم

 .، من طرق عن شعبة(ٜٙ/ٖ -ٓٓٓ٘: حديث رقم/ فوقهما جماعة
 -ٕٗٓٓ: حديث رقم/ باب فضل الصالة في جماعة/ كتاب الصالة": )لمصنفا"وأخرجه عبد الرزاق في 

كتاب ": )المستدرك"ي ، والحاكم ف(ٜٔٔ/ٖ٘ -ٕٕٙٙٔ: حديث رقم": )المسند"، وأحمد بن حنبل في (ٖٕ٘/ٔ
 .، من طريق سفيان الثوري(ٖٗٙ/ٔ -ٜٛٓ: حديث رقم/ الصالة

 (.ٜ٘/٘ -ٗٚٚٗ: حديث رقم: )من طريق خالد بن ميمون" المع م الوسط"وأخرجه الطبراني في 
صالة "بدل قولهم " صالة العشا "من طريق إبراهيم بن طهمان، وقال " السنن الكبرى"وأخرجه البيهقي في 

 (.ٙٛ/ٖ -ٜٗٙٗ: حديث رقم/ باب ما جا  في فضل صالة الجماعة/ كتاب الصالة) ،"الصبح
 . أربعتهم عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد اهلل بن أبي َبصير، عن ُأَبيّْ بن كعب

 -ٖٗٛ: حديث رقم/ باب الجماعة إذا كانوا اثنين/ كتاب اإلمامة": )السنن"وأخرجه النسائي في 
حديث / جماعةفي فضل صالة الباب / كتاب المساجد والجماعة: )مختصًرا" لسننا"، وابن ماجه في (ٜٖٔص
، (ٕٜٔ/ٖ٘ -ٕٕٚٙٔ: حديث رقم: )، وعبد اهلل ابن اإلمام أحمد في زياداته عمى المسند(ٜٗٔص -ٜٓٚ: رقم

وابن ، (ٛٓٛ/ٕ -ٖٚٓٔ: حديث رقم/ باب أي الصالة عمى المنافقين أثقل/ كتاب الصالة": )المسند"والدارمي في 
باب ذكر البيان أن ما َكُثر من العدد في / كتاب اإلمامة في الصالة وما فيها من السنن": )الصحيح"خزيمة في 

/ كتاب الصالة": )المستدرك"، والحاكم في (ٖٙٙ/ٕ -ٙٚٗٔ: حديث رقم/ الصالة جماعة كانت الصالة أفضل
حديث / باب االثنين فما فوقهما جماعة/ لصالةكتاب ا": )السنن الكبرى"، والبيهقي في (ٖٙٙ/ٔ -ٕٜٔ: حديث رقم

 .من طريق أبي إسحاق، عن عبد اهلل بن أبي َبصير(. ٜٚ/ٖ -ٗٓٓ٘: رقم
، والبيهقي (ٖٙٙ -ٖ٘ٙ/ٔ -ٜٔٔو ٜٓٔ: حديث رقم/ كتاب الصالة": )لمستدركا"وأخرجه الحاكم في 

من طريق أبي ( ٜٙ/ٖ -ٖٓٓ٘: ث رقمحدي/ باب االثنين وما فوقهما جماعة/ كتاب الصالة": )السنن الكبرى"في 
 .إسحاق، عن الَعْيَزار بن ُحَرْيث
/ باب فضل الصف األول/ كتاب الصالة: )من طريق أبي إسحاق" السنن الكبرى"وأخرجه البيهقي في 

 (.٘ٗٔ/ٖ -ٖٜٔ٘: حديث رقم
 =       .ثالثتهم عن أبي َبصير، عن ُأَبيّْ بن كعب
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اج . عن أبي إسحاق، عن عبد اهلل بن أبي َبصير، عن ُأَبيّْ بن كعب: يقول( ابن الحجَّ
 (ٔ)".والقول قوُل شعبة، هو أثبت من زهير

ن ااا، ع(انيعني َذْكوان السَّمَّ )قول يحيى بن معين في حاااديث األعمااش، عن أبي صالح  (4
 رواا" (ٕ) ...":ًراآخِ ًل وَ وَّ ََ  ةِ اَل مصَّ لِ  إنَّ : "مااقال رسول اهلل صمى اهلل عميه وسم: أبي هريرة، قال

 

                                                                                                                                                                                   
واية عن أبي َبصير وابنه عبد اهلل كمها صحيحة، وهذا قول أئمة الحديث، والحديث اختُِمف في إسنادا، والر  =

ْهِمي، وهو قول الُعَقيمي، : الحاكم  وَنَقَل ذلك عن: منهم يحيى بن معين، وعمي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذُّ
 ". ليس بالقويهو حديث : "والبيهقي، وابن الُمَمقّْن، وصحح إسنادا النووي، غير أنَّ ابن عبد البر قال

ولم ُيِشر أحٌد من العمما  إلى . ولم أجد الحديث من رواية أبي إسحاق، عن أبي َبصير، عن أبيه، عن ُأَبيّ 
وال ُيعرف ". عن أبيه"هذا الطريق، كما أنَّ الحاكم، وُمْغَمطاي، وابن الُمَمقّْن، أوردوا قول ابن معين هذا، دون قوله 

 . ألبي بصير رواية عن أبيه
واب ابن أبي بصير، عن أبيه، كما في رواية أبي إسحاق، عنهولعم  .ها تصحيف  والصَّ

 -معرفة السنن واآلثار، و(ٓٛٗ/ٕ: )لمعقيمي -الضعفا ، و(ٖٚٙ -ٖٙٙ/ٔ: )المستدرك عمى الصحيحين: انظر)
: عمى الحديث رقمتعميقه / باب من كرا إقامة الجماعة في مسجد قد أقام فيه اإلمام الجماعة/ كتاب الصالة: لمبيهقي

والبدر المنير في تخريج الحاديث ، ٔحمب، ط -عبد المعطي قمعجي، دار الوعي: ، تحقيق(ٛٔٔ/ٗ -ٖٖٙ٘)
: ، تحقيق(ٖ٘ٛو ٖٖٛ/ٗ(: )هٗٓٛ: ت)المعروف بابن الُمَمقّْن  -، عمر بن عميواآلثار الوا عة في الشرح الكبير

ات مَّ يِ خالصة الحكام في مُ ، و(هٕ٘ٗٔ)بعة األولى، الرياض، الط -مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة
 -حسين الجمل، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق(ٓ٘ٙ/ٕ(: )هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي السنن و واعد اإلسالم

: (هٙٚٙ: ت)يحيى بن شرف النووي لمشيرازي،  الم موع شرح الميذاو، (هٛٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى 
البن  -والتمييد لما في الموطأ من المعاني والسانيددة، ااج -مطيعي، مكتبة اإلرشادمحمد ال: ، تحقيق(ٕٜ/ٗ)

كمال تيذيا الكمال، (ٜٖٔ/ٗٔ: )عبد البر  ((.ٖٕٙ/ٚ: )وا 
 (.ٖٓٚ/ٖ) :رواية الدُّوري -بن معينالتاريخ ل (ٔ)
من طريق محمد بن فضيل،  ،"المسند"، وأحمد في "المصنف"ابن أبي شيبة في و  ،"الس َنن"أخرجه الترمذي في ( ٕ)

 . عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم
أصح من حديث محمد : حديث األعمش عن مجاهد في المواقيت: "وروى الترمذي عن البخاري أنَّه قال

كتاب : سنن الترمذي: انظر". )بن ُفضيل عن األعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيلا
في / كتاب الصالة: الُمَصنَّفو ، (ٔ٘ٔ: حديث رقم/ )باب منه/ مواقيت الصالة عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم

 -ٕٚٔٚ: حديث رقم: )ومسند اإلمام َحمد بن حنبل، (ٙٔٔ/ٖ -ٕٖٔٗ: حديث رقم/ )جمي  مواقيت الصالة
ٕٔ/ٜٗ).) 
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 (ٔ)".، مرساًل (يعني ابن َجْبر)النَّاس كمهم عن األعمش، عن مجاهد 

حدثنا يزيد بن هارون، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو كامل : "قال يحيى بن معين (5
. ، كمهم عن إبراهيم بن سعد، عن الزُّْهِري، عن عبد اهلل بن األسود(يعني ُمَظفَّر بن ُمْدِرك)

". عن الزُّْهِري، عن عبد الرحمن بن األسود: قالوا -والنَّاس أجمعين–إال أَن يونس ومعمًرا 
واب: "قال يحيى  (ٕ)".ولكن إبراهيم بن سعد قال كذا عبد اهلل بن األسود. وهو الصَّ

                                                             
 (.ٙٙ/ٗ) :يرواية الدُّور  -التاريخ لبن معين (ٔ)

حديث / باب منه/ كتاب مواقيت الصالة عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم": )سننو"أخرجه الترمذي في 
 .، من طريق أبي إسحاق الَفَزاري(ٛٗ -ٔ٘ٔ: رقم

، والبيهقي في (ٖٜٗ/ٔ -ٖٔٓٔ: حديث رقم/ باب إمامة جبريل/ كتاب الصالة": )سننو"والدارقطني في 
، من طريق زائدة بن (ٖ٘٘/ٔ -ٔٙٚٔ: حديث رقم/ باب آخر وقت العشا / ب الصالةكتا": )السنن الكبرى"

 .قدامة
، والبيهقي في (ٖٜٗ/ٔ -ٕٖٓٔ: حديث رقم/ باب إمامة جبريل/ كتاب الصالة": )سننو"والدارقطني في 

ن َعبثر ب، من طريق (ٖ٘٘/ٔ -ٔٙٚٔ: حديث رقم/ باب آخر وقت العشا / كتاب الصالة": )السنن الكبرى"
 القاسم؟

 .عن األعمش، عن مجاهد بن جبر، مرساًل  ثالثتهم
 (.ٕ٘ٗ/ٖ): رواية الدُّوري -بن معينالتاريخ ل (ٕ)
 ."ِإنَّ ِمَن الشلْعِر ِحْكَمةً : "المراد حديث ُأَبي بن كعب أن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم قال 

/ الشّْعر والرََّجز والُحَدا  وما يكرا منهباب ما يجوز من / كتاب األدب) ":صحيحو"أخرجه البخاري في 
 .، من طريق ُشعيب بن أبي حمزة(ٖٗ/ٛ -٘ٗٔٙ: حديث رقم

ابن أبي و  ،(ٜٙٓص -ٓٔٓ٘: حديث رقم/ باب ما جا  في الشعر/ كتاب األدب": )سننو"وأبو داود في 
مد بن حنبل في ، وأح(ٕٛٚ/ٖٔ -ٕٕٛ٘ٙ: حديث رقم/ الرخصة في الشعر/ كتاب األدب": )المصنف"شيبة في 

 .، من طريق يونس بن يزيد األيمي(ٜٓ/ٖ٘ -ٕٛ٘ٔٔ: حديث رقم": )مسنده"
 .، من طريق معمر بن راشد(ٜٔ/ٖ٘ -ٜٕ٘ٔٔ: حديث رقم": )مسنده"وأحمد بن حنبل في 

ثالثتهم عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن 
 .بي بن كعب، مرفوًعااألسود، عن أُ 

، من طريق إبراهيم بن سعد، عن (ٛٛ/ٖ٘ -ٕٗ٘ٔٔ: حديث رقم": )مسنده"وأخرجه أحمد بن حنبل في 
الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن مروان بن الحكم، عن عبد اهلل بن األسود، عن ُأَبي بن 

 =           .كعب، مرفوًعا
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ك ويظهر ذل" معارضة روايات الحديث الواحد"حظ مما سبق استخدام اإلمام يحيى بن معين يال
رواا النَّاس : "طالعه عمى جمي  روايات الحديث، مثل قولهمن خالل عباراته التي تدل عمى ا

 .ونحوها" لم يرفعه غيرا"، و"كمهم

ل عن طريق هذا المع كما يتبيَّن لنا أنَّ   .ارضة إلى معرفة عمل الحديثاإلمام ابن معين توصَّ

ل الول النموذجففي   ا مَ لِ  ةفلامخوايته بمجي  ر ابن عيينة أخطأ في الحديث،  أنَّ إلى  توصَّ
 .رواا الثوري وغيرا

 .الحديث لم يرفعه غير عبد الوهاب تبيَّن له أنَّ  الثاني النموذجوفي 

زهير لشعبة في إسناد الحديث، وقد مخالفة  فَ رِ ابن معين عَ  نجد أنَّ ف الثالث النموذجا في أمَّ 
ح رواية شعبة كونه أثبت من زهير  .رجَّ

لنالحظ أن ابن معين الرابع  النموذجوفي  األصل في هذا الحديث بالمعارضة إلى أنَّ  توصَّ
 . اإلرسال

أنَّ الحديث رواا النَّاس كمهم عن  اتضااح الباان معينه ااد أناافنجامس ددالخ النمددوذجي ااا فااأم
 .عبد الرحمن بن األسود وخالفهم إبراهيم بن سعد فقال عبد اهلل بن األسود، والصواب ما قالوا

 

  

                                                                                                                                                                                   
نَّما هو : هكذا يقااول إبااراهيم باان سعااد فااي حااديثه: "حمدقال عبد اهلل ابن اإلمام أ = عبد اهلل بن األسود، وا 

 ".كذا يقول غير إبراهيم بن سعد. عبد الرحمن بن األسود بن عبد َيغوث، عن ُأبي بن كعب
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 المبحث الثاني

 والمعارضة لكشف العملالرَّازي حاتم  اإلمام َبو

استخدم اإلمام أبو حاتم المعارضة لكشف عمل الحديث، وقد أشرت فيما سبق إلى استخدام  
وفي هذا  (ٔ)".المعارضة في اصطالح النُّقاد"أثنا  الحديث عن  "المعارضة"أبي حاتم لمصطمح 

المبحث سأتحدث عن المعارضة لمعرفة العمل عند أبي حاتم، وذلك من خالل عدة نماذج 
 .البنه، وفيما يمي ذكرها والتعميق عميها" العمل"لممعارضة عندا اخترتها من كتاب 

، عن اعيلم بن إسمااااااااديٍث رواا هشاي عن حااااأب تُ اااسأل: "اتماااااااابن أبي حعبد الرحمن ال ق (ٔ
ه، االم، عن أبيااار، عن ساااااال  بن َزبْ ااااااابور، عن عبد اهلل بن العااااااب بن شااااان ُشعياااااد بااااااااامحم

ََِفيُكْم : "الاااااا انَصَرَف قاااااًة، فممَّ ااااأنَّه صمَّى َفَتَرك آي: عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم
هذا وهٌم  دخل لهشام بن إسماعيل حديٌث في حديث، : قال أبي (ٕ)فذكر الحديث؟"... ؟ََُبي  

ام بن ااان هشااااَنَظْرُت في بعض أصناف محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري، ع
ل، ااااذا ُمرسَ اااكاااه... ةً ااااااَرَك آيااااى َفتَ ااااام صمَّ اااي صمَّى اهلل عميه وسمَّ اااأنَّ النَّب: هاااااياان أباااْرَوة، عااااعُ 
، (يعني ابن عبد اهلل بن عمر) ماااالاااال ، عن ساااان العااد اهلل باااث عباااااُت ِبَجْنِبِه حديااااااورأي
َمْثَنى : "أنَّه ُسِئَل عن صالة الميل؟ فقال: ي صمَّى اهلل عميه وسمَّمااااان النَّباااااه، عاااان أبياااع

ْبحَ  فَعِمْمُت أنه قد َسَقَط عمى هشام بن إسماعيل َمْتُن حديث  (ٖ)،..."َمْثَنى، فإذا َخِشيَت الص 

                                                             
 .في هذا البحث (ٗٗص): انظر (ٔ)
ى اهلل عميه وسمَّم ااَأنَّ النَِّبيَّ صمَّ : "، بمفظ"س نن الكبرىدال" بيهقي فيا، وال"نندالس  "ي اأبو داود ف: ادبهذا اإلسان رواا (ٕ)

وفي رواية "". َفَما َمَنَعكَ " :َقالَ . َنَعمْ : َقالَ ". َََصمَّْيَت َمَعَنا" :َفَممَّا اْنَصَرَف َقاَل ألَُبيٍّ  ،َصمَّى َصاَلًة َفَقَرَأ ِفيَها، َفُمِبَس َعَمْيهِ 
/ باب الفتح عمى اإلمام في الصالة/ كتاب الصالة: سنن َبي داود: انظر". )َْن َتْفَتَح َعَميّ  َفَما َمَنَعك: "البيهقي قال

 -ٖٛٚ٘: حديث رقم/ )نَ قّْ اإلمام لُ  رَ صِ باب إذا حُ / كتاب الجمعة: السنن الكبرى، و(ٛ٘ٔص -ٜٚٓ: حديث رقم)
ٖ/ٖٓٓ.)) 
 ".مسند الشاميين"و" المع م الكبير"ي والطبراني ف" مسنده"أحمد بن حنبل في : بهذا اإلسنادأخرجه ( ٖ)

َيا َرُسوَل اهلِل، : ِإنَّ َرُجاًل َقالَ : "أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق الزُّْهِري، عن سالم، به، بمفظو 
ْبَح َفَأْوِتْر ِبَواِحَدةٍ : "َكْيَف َصاَلُة المَّْيِل؟ َقالَ  ْبَح : "مم قالوفي رواية مس". َمْثَنى َمْثَنى، َفِإَذا ِخْفَت الص  َفِإَذا َخِشيَت الص 

 =           ".َفَأْوِتْر ِبَرْكَعةٍ 
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عبد اهلل بن العال ، وبِقَي إسناُدُا، وَسَقَط إسناُد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار َمْتُن 
َزْبر، وهذا حديٌث حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد اهلل بن العال  بن 

 (ٔ)".مشهوٌر يرويه النَّاس عن هشام بن عروة

سألُت أبي عن حديٍث رواا عميُّ بن َعيَّاش، عن ُشعيب بن أبي حمزة، عن : "قال ابن أبي حاتم (ٕ
كان آِخَر المِر من رسول اا صمَّى اا عميو وسمَّم ترُك : محمد بن الُمْنَكِدر، عن جابر  قال

أنَّ : هذا حديٌث ُمضَطِرُب المتاان  إنَّما هو: فسمعت أبي يقول (ٕ)؟النَّارالوضو  مما مسَّت 
أ   ات عن ابن الُمْنَكِدر، عناااكذا رواا الثق (ٖ)النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم أكل َكِتًفا ولم يتوضَّ

                                                                                                                                                                                   
والمع م ، (ٕٖٔ -ٖٔٔ/ٓٔ -ٓٚٔٙو، ٜٙٔٙ: حديث رقم: )مسند اإلمام َحمد بن حنبل: انظر) =

: ال امددع الصحيدددح، (ٖٚٗ/ٔ -ٓٚٚ: حديث رقم: )ومسند الشاميين، (ٖٖٔ/ٕٔ -ٕٖٙٔٔ: حديث رقم: )الكبير
مَّى اهلل عميه وسمَّم يصمي من صباب كيف كان صالة النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم؟ وكم كان النَّبي / جادكتاب الته

باب صالة الميل مثنى / كتاب صالة المسافرين وقصرها: صحيح مسمم، و(ٔ٘/ٕ -ٖٚٔٔ: حديث رقم/ )الميل؟
 .((ٖٖٛ/ٔ -ٜٗٚ: حديث رقم/ )مثنى، والوتر ركعة من آخر الميل

 (.ٜٗ -ٛٗ/ٕ: )البن أبي حاتم -عملال (ٔ)
حديث / باب في ترك الوضو  ممَّا مسَّت النَّار/ اب الطهارةاااكت) :"ندددالس ن"و داود في اااأب: أخرجه بهذا اإلسناد (ٕ)

ث اااحدي/ اراااارت النَّ اااا غيَّ ااامااو  مااارك الوضااااب تاااب/ ارةااااكتاب الطه) :"الس نن"ائي في اااوالنس(. ٖٚص -ٕٜٔ: رقم
حي"ة في ااااوابن خزيم(. ٖٚص -٘ٛٔ: مااارق ي ااارك النَّباااى أن تااال عمااار الدليااااب ذكاااب/ و ااااب الوضاااكت) :"حددددالصَّ

: حديث رقم/ صمَّى اهلل عميه وسمَّم الوضو  مما مسَّت النَّار أو غيَّرت، ناسخ لوضوئه كان مّما مسَّت النَّار أو غيَّرت
باب أكل ما غيَّرت النَّار، هل يوجب / كتاب في الطهارة) :"شرح معاني اآلثار"والطَّحاوي في (. ٕٛ/ٔ -ٖٗ

/ باب نواقض الوضو / كتاب الطهارة) :"الصَّحيح"وابن حبان في (. ٚٙ/ٔ -ٜٖٚ: حديث رقم/ الوضو  أم ال؟
 (.ٛ٘/٘ -ٖٙٙٗ: حديث رقم) :"المع م الوسط"والطبراني في (. ٙٔٗ/ٖ -ٖٗٔٔ: حديث رقم

من حديٍث طويل، اختصرا شعيب بن أبي حمزة متوهًما لنسخ إيجاب  مختصرٌ  هذا خبرٌ : "وقال ابن حبان
نَّما هو نسٌخ إليجاب الوضو  مما مسَّت النار، خال لحم الجزور فقط  ".الوضو  مما مسَّت النار مطمًقا، وا 

د به عمي بن ال يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكد: "وقال الطبراني ر إال شعيب بن أبي حمزة، تفرَّ
 ".عياش

حديث / باب الوضو  هل يجب لكل صالة؟/ كتاب الطهارة) :"شرح معاني اآلثار"الحديث أخرجه الطحاوي في  (ٖ)
: حديث رقم/ باب ترك الوضو  ممَّا مسَّت النَّار/ كتاب الطهارة) :"السنن الكبرى"والبيهقي في (. ٕٗ/ٔ -ٕٕٗ: رقم

 .، كاااالهماااا مااان طرياااق أساماااة باان زياااد المَّيثي، وعبد المااامك باان عبااد الاااعزيز بن جريج، عن ابن المنكااادر، به(ٕٕٗ/ٔ -ٕ٘ٚ
 =   .وفي رواية الطحاوي مقروًنا بهما عبد اهلل بن زياد بن سميمان بن َسْمعان
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 ٔ()".جابر، ويحتمل أن يكون شعيٌب حدَّث به من ِحفِظه  فَوِهَم فيه

بير": قال ابن أبي حاتم (ٖ يعني محمد ) سألت أبي عن حديٍث رواا داود بن أبي هند، عن أبي الزُّ
ُغْسُل َيْوِم الُ ُمَعِة َواِ ٌا ِفي ُكلل : "أنَّ النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم قال: ، عن جابرٍ (ابن مسمم
الزُّبير، عن  عن أبي: -عمى ما رواا الثَّقات–هذا خطٌأ  إنَّما هو : قال أبي (ٕ)؟"َسْبَعِة ََيَّامٍ 

 (ٖ)".، عن أبي هريرة، موقوَفا(يعني ابن َكْيسان) طاوس

، عن عبد العزيز (يعني ابن سعيد)سمعت أبي ذكر حديثًا رواا عبد الواِرث : "قال ابن أبي حاتم (ٗ
ُح بيا: بن ُصَهيب، عن أنسا : فقال (ٗ).َنَّ النَّبي صمَّى اا عميو وسمَّم كانت لو ِخْر ٌة َيَتَمسَّ

                                                             
 (.ٙٗٙ -ٗٗٙ/ٔ: )البن أبي حاتم -العمل (ٔ)
: حديث رقم/ باب إيجاب الُغسل يوم الجمعة/ كتاب الجمعة) :"السنن"النسائي في  :بهذا اإلسناد أخرجه( ٕ)

 -٘ٗٓ٘: حديث رقم/ في غسل الجمعة/ كتاب الجمعة) :"المصنف"ابن أبي شيبة في ، و (ٕٕٙص -ٖٛٚٔ
كتاب ) :"الصحيح"وابن حبان في ، (ٚٙٔ/ٕٕ -ٕٙٙٗٔ: حديث رقم) :"المسند"وأحمد بن حنبل في ، (ٖٖ/ٗ

 .، بنحوا(ٕٔ/ٗ -ٜٕٔٔ: حديث رقم/ باب ُغسل الجمعة/ الطهارة
من طريق محمد بن الُمْنَكدر، عن جابر رضي اهلل عنه، عن النَّبي " الصحيح"وأخرجه ابن خزيمة في 

واجب : اجب أيو : باب أن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم إنَّما أراد بقوله/ كتاب الجمعة. )صمَّى اهلل عميه وسمَّم، بنحوا
 (.ٕٗٔ/ٖ -ٙٗٚٔ: حديث رقم/ عمى البطالن

 (.ٔٚٗ/ٔ: )البن أبي حاتم -العمل (ٖ)
: حديث رقم/ باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك/ كتاب الجمعة": )المصنف"أخرجه عبد الرزاق في 

 .، من طريق عمرو بن دينار(ٜٙٔ/ٖ -ٜٕٛ٘
 .، من طريق أبي الزبير(ٕٜٗ/ٕ -ٕٙٓٚ: حديث رقم": )مسند ابن ال عد"والبغوي في 

 .كالهما عن طاوس، به
سألت عبد الوارث، عن : أخرج البيهقي بسندا عن أبي معمر عبد اهلل بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، قال (ٗ)

أنَّ النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ مسح "حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس 
ن اااد الوارث، عاااذا لو رواا عبااوه: "قياااال البيهاااق. هااان ُعَميَّة َفَمْسُت أرويااذا ابااانة فأخيْ طَ ان في قُ اااك: الااافق". هااااجهو 
د العزيز، عن أنس لكان إسناًدا صحيًحا إال أنَّه امتن  من روايته، ويحتمل أنَّه كان عندا باإلسناد األول واهلل اااعب

باب / كتاب الطهارة: لمبيهقي -السنن الكبرى". )-عني عن أبي عمرو بن العال ، عن إياس بن جعفري–أعمم 
 (.ٕٙٛ/ٔ -ٓٛٛ: حديث رقم/ التمسح بالمنديل
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واياتإني ر  وموقوف ... (ٔ)أنَّه كان ألنس بن مالك ِخْرَقةٌ : عن عبد العزيز: أيُت في بعض الرّْ
 (ٕ)".يكون مسنًداأشبه، وال َيْحَتِمُل أن 

سألت أبي عن حديٍث رواا عميُّ بن قاِدم، عن الثوري، عن يحيى بن : "قال ابن أبي حاتم (٘
أنَّه كان إذا : بيّْ صمَّى اهلل عميه وسمَّمسعيد، عن عمرو بن ُشَعيب، عن أبيه، عن َجدّْا، عن النَّ 

حدَّثنا سهُل بن صالح : الحديث؟ قال أبي (ٖ)،"...المَُّيمَّ، اْسِق ِعَباَدَك َوِباَلَدكَ : "اْسَتسقى قال
فهذا أَصحُّ أو : ياااقمت ألب. ثاااااهذا الحدي... اِدماااااعن عميّْ بن ق -وكان ِثَقةً – (ٗ)ياااااكِ األَْنطَ 
، عن يحيى بن سعيد  أنَّ عمرو بن (يعني محمد بن عبد العزيز) دََّراَورديااااُث ابن الاااااحدي
ه عن عمرو ااااَيْروون: يااااال أباااااق (٘)ى اهلل عميه وسمَّم؟اااي صمَّ ااااه عن النَّباااااارا  أنَّه بمغَ ااااباب أخاااُشَعي
. عن َجدّْا: ى اهلل عميه وسمَّم ُمرَساًل، وَقلَّ من يقولي صمَّ ااااه، عن النَّبااااب، عن أبياااابن ُشَعيا

؟ قال: قمتُ   (ٙ)".وسمَّم مرساًل عن أبيه، عن النَّبيّْ صمَّى اهلل عميه : فَأيُّهما أَصحُّ

                                                             
: ، من طريق ُعبيد اهلل بن أبي بكرة(٘ٔٗ/ٔ": )الوسط في السنن واإل ماع واإلختالف"أخرجه ابن المنذر في  (ٔ)

 . ح وجهه بالمنديل بعد الوضو أنَّه رأى أنس بن مالك يمس
 (.ٗٚٗ -ٖٚٗ/ٔ: )البن أبي حاتم -العمل (ٕ)
(. ٕٔٓص -ٙٚٔٔ: حديث رقم/ باب رف  اليدين في االستسقا / كتاب الصالة) :"السنن"أخرجه أبو داود في  (ٖ)

باب / تسقا كتاب صالة االس) :"السنن الكبرى"والبيهقي في  ،(٘ٔ٘/٘) :"الكامل في ضعفا  الر ال"وابن عدي في 
 (.ٜٙٗ/ٖ -ٔٗٗٙ: حديث رقم/ الدعا  في االستسقا 

ان هذا، وقد روى هذا زَ بُ رْ وهذا الحديث عن الثوري ال أعمم يرويه إال عمي بن قادم وعنه كُ : "قال ابن عدي
لم كان النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم إذا استسقى و : عن عمرو بن شعيب: الحديث عن عمرو بن شعيب جماعة فقالوا

 ".يذكروا في اإلسناد أباا وال جدا
 ".مرساًل  -رواا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو أن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم كان يقول: "وقال البيهقي

ْمَعاني -النساا: انظر) .نسبة إلى بمدة ُيقال لها أنطاكية، تق  جنوب تركيا :الْنَطاكي( ٗ) ، (ٕٕٓ/ٔ: )لمسَّ
  (.maps.google.com: خرائط  و ل، و(ٕٙٙ/ٔ: )لياقوت -دانمع م البمو
 ،(ٕٔٓص -ٙٚٔٔ: حديث رقم/ باب رف  اليدين في االستسقا / كتاب الصالة": )السنن"أخرجه أبو داود في  (٘)
الرزاق في وعبد  ،(ٕٙٙ/ٕ -ٜٗٙ: حديث رقم/ ما جا  في االستسقا / كتااااب االستسقااااا ": )أدددالموط"ي اااك فاااالاااامو 
، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو (ٕٜ/ٖ -ٕٜٔٗ: حديث رقم/ باب االستسقا / كتاب الصالة": )المصنف"

 .عميه من روايته عن أبيه، مرساًل  قفولم أ .بن شعيب، مرساًل 
 (.ٙ٘ -٘٘/ٕ: )البن أبي حاتم -العمل: انظر (ٙ)
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يتبيَّن لنا من خالل النماذج السابقة أنَّ اإلمام أبي حاتم استخدم أنواًعا من المعارضة 
 : لمعرفة العمل، مثل

بن   حيث عارض ما رواا هشام النموذج الولكما في " لحفظ بالكتاامعارضة ا"
َفَروى  إسماعيل بكتاب شيخه محمد بن شعيب، فتبيَّن ألبي حاتم أَنه دخل ِلِهَشام حديثًا في حديٍث،

 .متن أحدهما بإسناد اآلخر

رابع النموذج الثاني والثالث والكما في " معارضة روايات الحديث الواحد"واستخدم أيًضا 
 .والخامس

ما رواا شعيب عن ابن الُمْنَكِدر بما رواا غيرا من الثقات في النموذج الثاني حيث عارض 
 . عنه، فتبيَّن له االضطراب في متن الحديث

حيث عارض ما رواا داود بن أبي هند، عن النموذج الثالث؛ ونحو ذلك فعل أبو حاتم في 
 . َف أنَّه أخطأ في إسناداأبي الزُّبير، بما رواا الثقات عنه، فَعرَ 

عارض أبو حاتم الحديث الذي رواا عبد الوارث عن عبد العزيز بما النموذج الرابع وفي 
 .جا  في الروايات األخرى عنه  فتبين له أن الصواب في الحديث أنَّه موقوف

ساًل، تبيَّن ألبي حاتم بمعارضة روايات الحديث أنَّه ُرِوي مرفوًعا ومر النموذج الخامس وفي 
 .والمرسل أصح
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 المبحث الثالث

 عبد اا بن َعِدي والمعارضة لكشف العملاإلمام 

دي المعارضة لكشف عمل الحديث، وقد اخترت عدة نماذج من كتابه استخدم اإلمام ابن عَ  
قرا تي لمكتاب  وكان اختياري لهذا النماذج بعد. تدلُّ عمى ذلك" الكامل في ضعفا  الر ال"

مل دي في بيان العمل، حيث تبيَّن لي من خالل عباراته في بيان عى منهج ابن عَ طالع عمواال
طالعه عمى جمي  طرق الحديث ومعارضتها، وهي الطريقة التي الحديث أن أحكامه يصدرها بعد ا

 .نصَّ عميها األئمة كما بيَّنُت فيما سبق

 :وفيما يمي بيان هذا النماذج

أحمد بن َمْعدان، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن دي من طريق في حديٍث أخرجه ابن عَ  (ٔ
َما : "قال رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: َمْعدان، عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه، قال

َعُظَمْت ِنْعَمُة اِا َعَمى َعْبٍد إل َعُظَمْت ُمْؤَنُة النَّاِس َعَميِو، َفَمْن َلْم َيْحَتِمْل ِتْمَك الُمُؤَنَة َفَقْد 
َوالِ عَ    (ٔ)".رََّض ِنْعَمَتُو ِلْمزَّ

 

                                                             
مسند "اعي في ضَ ، والقُ (ٖٗٔ/ٕ) :"والمتروكين الم روحين من المحدثين والضعفا "أخرجه ابن حبان في  (ٔ)

وابن الجوزي . ٔبيروت، ط -حمدي عبد المجيد، مؤسسة الرسالة: تحقيق، (ٛٔ/ٕ -ٜٛٚ: حديث رقم) :"الشياا
، ماااان طريااااق أحمااد بن َمااااْعدان، عن (ٚٔ٘/ٕ -ٙ٘ٛ: ث رقماااااحدي) :"في الحاديث الواىية ةيالعمل المتناى"في 
 .ور بن يزيااااد، عن خالااااد بن َمْعدان، عن معاااااذ بن جبل رضي اهلل عنه، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّمثااااا

من طريق محمد بن عبد اهلل بن  (ٛٔٔ/ٙ -ٗٙٙٚ: حديث رقم) :"شعا اإليمان"البيهقي في أخرجه و 
 .معاذ، مرفوًعاُعالثة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن َمعدان، عن مالك بن عامر، عن 

يروي عن ثور بن يزيد األوابد التي ال يجوز : "، قال عنه ابن حبان"أحمد بن َمْعدان"والحديث في إسنادا 
أحمد بن َمْعدان، : وهذا ما رواا عن ثور إال واهيان ضعيفان: "ثم قال في هذا الحديث". االحتجاج بمن َيْروي مثمها

: انظر". )هذا حديث ال يصح: "وقال ابن الجوزي". عيف غير ثابتحديث ض: "وقال الدارقطني". وابن ُعالثه
والعمل الواردة في الحاديث  (.ٖٗٔ -ٕٗٔ/ٕ): البن حبان -الم روحين من المحدثين والضعفا  والمتروكين

 (.ٛٔ٘/ٕ: البن الجوزي -والعمل المتناىية في الحاديث الواىية(. ٜٗ/ٙ -ٜٜٙ: مسألة رقم: )لمدارقطني -النبوية
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وهذا الحديث ُيْرَوى من ُوُجوا، وكمها غير محفوظة، وأحمد بن َمْعَدان هذا ال أعرف له : "ثم قال
 (ٔ)".غير هذا الحديث

حدَّثني يونس بن يزيد الزُّهري، عن سالم، : وفي حديٍث رواا من طريق بقيَّة بن الوليد، قال (ٕ
 نْ مِ  ةً عَ كْ رَ  كَ رَ دْ ََ  نْ مَ : "نه، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم قالعن ابن عمر رضي اهلل ع

 (ٕ)".ةَ اًل الصَّ  كَ رَ دْ ََ  دْ قَ ا فَ ىَ يرِ بِ كْ تَ وَ  ةِ عَ مُ ال ُ  الةِ صَ 

ا اإلسناد فقالوه: "ديابن عَ فيه قال  عن سالم : ذا الحديث خالف َبِقيَّة في إسنادا ومتنه، فأمَّ
نَّما هو عن الزُّْهِري، عن سعيد ، (يعني ابن عبد اهلل بن عمر)  ، عن(يعني ابن المسيَّب)عن أبيه، وا 

والثقات رووا عن الزُّْهِري عن سعيد، عن أبي " ِمْن َصاَلِة الُ ُمَعة: "وفي المتن قال (ٖ).أبي هريرة
 (ٗ)."هريرة ولم يذكروا الجمعة

                                                             
 (.ٕ٘ٛ/ٔ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٔ)
 ،(ٜ٘ص -ٚ٘٘: حديث رقم/ باب من أدرك ركعة من الصالة/ كتاب المواقيت: )"ننالس  "أخرجه النسائي في ( ٕ)
: حديث رقم/ باب ما جا  فيمن أدرك من الجمعة ركعة/ ة فيهانَّ كتاب إقامة الصموات والسُّ ) :"ننالس  "ابن ماجه في و 

/ باب فيمن ياااادرك من الجمعااااة ركعة أو لم يدركه/ كتاااااب الجمعااااة: )"ننالس  "ي في ااااالدراقطن، و (ٕٔٓص -ٖٕٔٔ
ن النَّبي ااااااااه، عاان أبياار، عااااااااالم بن عبااااد اهلل بن عمااان ساااق الزُّْهِري، عااامن طرياااا، (ٕٖٔ/ٕ -ٙٓٙٔ: ديث رقماااح

 .صمى اهلل عميه وسمَّم
نن الس  "البيهقي في ، و (ٕٕٖ/ٕ -ٛٓٙٔ: حديث رقم": )الس نن"خرجه الدارقطني في رواية أخرى في أو 

، من طريق ناف ، عن (ٕٛٛ/ٖ -ٖٚٚ٘: حديث رقم/ باب من أدرك ركعة من الجمعة/ كتاب الجمعة: )"الكبرى
 .ابن عمر، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

والدارقطني في ، ، من طريق الحجاج بن أرطاة(ٖٙ/٘ -ٕٕ٘ٙ: حديث رقم)": مسنده"أخرجه أبو يعمى في  (ٖ)
، من (ٖٛٔ/ٕ -ٜٙ٘ٔ: حديث رقم/ باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها/ كتاب الجمعة": )سننو"

 .ي، بهرِ هْ كالهما عن الزُّ   ،مشقيطريق عبد الرزاق بن عمر الدّْ 
باب ما جا  في القرا ة في الصالة يوم / لصموات والسنة فيهاكتاب إقامة ا": )سننو"وأخرجه ابن ماجه في 

ي، عن ابن رِ هْ ، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزُّ (ٕٔٓ -ٕٔٔٔ: حديث رقم/ الجمعة
 .ب مقروًنا بأبي سممة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، مرفوًعاالمسيَّ 

 ...".رك ركعة من الجمعةمن أد: "وجا ت رواياتهم عن الزهري بمفظ
 (.ٕٛٙ -ٕٚٙ/ٕ: )الكامل في ضعفا  الر ال (ٗ)
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م باان سميمااان باان َساا (ٖ حدَّثنا : وَّار الثََّقفااي، قالفي حديااٍث أخرجااه ماان طريااق سااالَّ
، حدثنا ُزَراَرة بن أوفى، عن ِعْمَران بن ُحَصين (يعني ابن ِدَعامة)الَمْسعودي، حدَّثنا قتادة 

ِتي َما َحدََّثْت ِبِو ََْنُفَسَيا، َما َلْم : "قال رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم َتَ اَوَز اُا ِلي َعْن َُمَّ
 (ٔ)".َتْعَمل ِبوَتَكمَّم ِبو، ََو 

غمط الَمْسعودي في هذا الحديث عن قتادة، ومنهم من روى : "دي في هذا الحديثقال ابن عَ 
واب ومنهم من روى عنه هكذا عن  (ٕ).عنه عن قتادة عن ُزَراَرة بن أْوَفى، عن أبي هريرة، وهو الصَّ

. وَفى، وهو خطأ أيًضاومنهم من رواا عنه، عن قتادة، عن أبي أ. ِعْمَران بن ُحَصين، وهو خطأ
عن ُزَراَرة، عن أبي هريرة، : ومنهم من رواا عنه عن قتادة، عن أنس وهذا كمه خطأ، إال من قال

 (ٖ)".وحكى عنه الخطأ والصواب، والخطأ عمى ألوان

واف، عن حسَّان أبي عثمان،  (ٗ اج الصَّ في حديٍث رواا من طريق َنْصر بن َطِريف، عن حجَّ
 (ٗ)".َسيلُد َرْيَحاِن الَ نَِّة الِحنَّا ُ : "ل رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّمقا: عن سممان الَفارسي

                                                             
من طريق ُزَراَرة بن أوَفى، عن عماااااران بن ُحَصيااان، عاااان النَّباااي " ث شعبددددةحديد"اار في أخرجااه محمد بن الُمَظفّْا (ٔ)

 .ٔعمان، ط -الدار العثمانية حام،صالح الم: ، تحقيق(ٙٗص -ٖٛ: حديث رقم: )صمَّى اهلل عميه وسمَّم
 ،غالق والُكراباب الطالق في اإل/ كتاب الطالق: ال امع الصحيح: انظر) .بهذا اإلسناد شيخانأخرجه ال (ٕ)

، وفي كتاب (ٙٗ/ٚ -ٜٕٙ٘: حديث رقم)/ والغمط والنسيان في الطالق والشرك وغيرا ،والسكران والمجنون وأمِرِهما
َِّوََ: ناسًيا في اإليمان وقول اهلل تعالى باب إذا حنث/ اإليمان والنذور ِ َب ًْ ُت

ْ
ْخَطأ

َ
َأ ا ٍَ َفِي َِاٌح َُج ًْ ََعيَْيُك  ىَيَْس

اَنَِصيُتَ: ، وقال[٘: األحزاب] ٍَ ِ  :مسممصحيح في و  (.ٖ٘ٔ/ٛ -ٗٙٙٙ: حديث رقم[/ )ٖٚ: الكهف] َلَثَُؤاِخْذِِنَب
 ((.ٜٙ/ٔ -ٕٚٔ: حديث رقم/ )إذا لم تستقراهلل عن حديث النفس والخواطر بالقمب  باب تجاوز/ يمانكتاب اإل

 (.ٕٖٗ -ٖٕٖ/ٗ): الكامل في ضعفا  الر ال (ٖ)
. ، ولم أجدا عند غيرا من حديث سممان الفارسي(ٕٚٚ/ٛ": )الكامل في ضعفا  الر دددال"أخرجه ابن عدي في  (ٗ)

: حديث رقم": )الزىد"اح في غير أنَّ له شاهد من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه، أخرجه وكي  بن الجَّر 
وأبو نعيم األصبهاني في . ٔالمدينة المنورة، ط -عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار: ، تحقيق(ٖٕٗ/ٕ -ٓٛٔ

والخطيب البغدادي في . ٔبيروت، ط -سيد كسَروي، دار الكتب العممية: ، تحقيق(ٕٖٗ/ٔ": )َخبار َصبيان ذكر"
 (. ٕٓٔ/ٙ": )تاريخ مدينة السَّالم"

 ".تفرد بروايته بكر بن بكَّار عن شعبة، ولم أكتبه إال من هذا الوجه: "قال الخطيب البغدادي
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وهذا رواا الثّْقات من أوثق من َنْصر بن َطِريف عن حجاج، : "دي في هذا الحديثقال ابن عَ 
عن حسَّان أبي عثمان، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم مرساًل ولم يذكروا في إسنادا سممان، 

 (ٔ)".َنْصر بن َطِريف أوصل الحديثو 

حدَّثنا ُمعتمر بن سميمان، عن : دي من طريق محمد بن جام ، قالرواا ابن عَ  حديٍث في  (٘
، عن عكرمة، عن ابن (يعني ابن ِدعامة)، عن قتادة (يعني سميمان بن َطْرخان)أبيه 

الَوَلُ  ِلَمْن " :صمَّى اهلل عميه وسمَّم قال رسول اهلل: عبَّاس، عن أبي بكر الصديق قال
 (ٕ)".ََْعَتقَ 

ُمْعَتِمر، عن : قال ةً ديث وفي إسنادا، فمر هذا الح نب في متم  اضطر بن جا دمحم: "قالثم 
اج الَباِهمي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم قال الَوَلُ  : "حجَّ

مر، عن أبيه، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي عن ُمْعتَ : ومرة قال". ِلَمْن ََْعَتقَ 

                                                             
 (.ٕٛٚ -ٕٚٚ/ٛ): الكامل في ضعفا  الر ال (ٔ)
كتاب ": )السنن الكبرى"، والبيهقي في (ٚٙٔ/ٗ -ٖٔٛٛ: حديث رقم": )المع م الوسط"أخرجه الطبراني في ( ٕ)

، كالهما من طريق محمد (ٕٗٚ/ٚ -ٖٓٙ٘ٔ: حديث رقم/ تارت فراقهعبد إذا اخباب عدة الُمعتقة تحت / العدد
اج الباهمي،ا  .عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوًعا بن جام ، عن ُمْعَتِمر بن سميمان، عن حجَّ

 :وقال وكان أبو زرعة قد حدَّث به قديًما عن محمد بن جام ، بهذا اإلسناد، ثمَّ ُسِئل عنه  فأبى أن يقرأا،
كَتب هذا م يمحمد بن جام  شيٌخ فيه ليٌن، ول: "، ثم قال"هو خطٌأ، وأظنُّه من محمد بن جام ! اضربوا عميه"

 (.ٜٕٔ/ٗ: البن أبي حاتم -العمل: انظر) ".الحديث عن ُمعَتِمر عن أحٍد غيِرا
اج الباهمي وهمَّام بن : "طبرانيوقال ال اج إال لم َيرِو هذا الحديث عن قتادة إال الحجَّ يحيى، وال عن الحجَّ

د به محمد بن جام   ".ُمعَتِمر، تفرَّ
ال امع : انظر. )وله شاهٌد من حديث عائشة رضي اهلل عنها، أخرجه الشيخان في صحيحيهما مطواًل 

، وفي كتاب (ٜٛ/ٔ -ٙ٘ٗ: حاديث رقم/ )بااب ذكر البي  والشرا  عمى المنبر في المسجد/ كتاب الصالة: الصحيح
، وفي كتاب (ٕٛٔ/ٕ -ٖٜٗٔ: حديث رقم/ )ااب الصادقة عمى موالي أزواج النَّبي صمى اهلل عميه وسمَّمب/ الزكاة
باب / كتاب العتق: صحيح مسممو(. ٖٚ/ٖ -ٜٕٙٔ: حديث رقم/ )باب إذا اشترط شروًطا في البي  ال تحل/ البيوع

 ((.ٔٓٚ/ٕ -ٗٓ٘ٔ: حديث رقم/ )إنما الوال  لمن أعتق
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، عن ُمْعَتمر، عن أبيه، عن (يعني ابن سعيد)وتابعه ُسَوْيد . بكر، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم
 (ٔ)."قتادة

معارضة روايات الحديث "دي استخدم نالحظ من خالل النماذج السابقة أن اإلمام ابن عَ 
 .ل من خاللها إلى معرفة عمل الحديث، وقد توصَّ "الواحد

 .من خالل المعارضة أنَّ جمي  طرق الحديث غير محفوظة النموذج الولحيث تبيَّن له في 

 . تبيَّن له مخالفة َبِقيّْة لسائر رواة الحديث في اإلسناد والمتنالنموذج الثاني وفي 

ِوَي من عدة وجوا عن المسعودي تبيَّن له بمعارضة طرق الحديث أنه رُ  النموذج الثالثأما في 
 .دي الخطأ من الصواب فيهاوأنَّه أخطأ فيها، وقد بيَّن ابن عَ 

دي بالمعارضة أن َنْصر بن َطِريف خالف الثقات، حيث رف  تبيَّن البن عَ  النموذج الرابعوفي 
 .الحديث ورواا الثقات مرساًل 

  اضطرب في متن الحديث دي أن محمد بن جامتبيَّن البن عَ النموذج الخامس أما في 
سنادا  .وا 

                                                             
 (.ٕٗ٘ -ٖٕ٘/ٚ: )  الر الالكامل في ضعفا (ٔ)
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 انفصم انثانث

 مناذج جطبيقية نحقىية احلديث باملعارضة

 .والمعارضة لتقوية الحديث اإلمام الترمذي: المبحث الول 

 .والمعارضة لتقوية الحديث اإلمام الُعَقيمي: المبحث الثاني 

 .ثوالمعارضة لتقوية الحدي اإلمام الدار طني: المبحث الثالث 
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 الفصل الثالث

 نماذج تطبيقية لتقوية الحديث بالمعارضة

ح من خاللها استخدام النُّقَّاد المعارضة   سأذكر في هذا الفصل نماذج ألحاديث، ُأَوضّْ
حيث يوجد أحاديث تكون عمى مرتبٍة من الضعف، يتبين من خالل معارضة . لتقوية مرتبتها

كما أنَّ هناك أحاديث يتبيَّن من خالل معارضة ُطُرقها . ةُطُرقها  أنَّها ترتقي إلى مرتبٍة من الصح
 .شاٌذ، ومنكٌر، وغريٌب، ونحو ذلك: أنَّها ال تتقوى  فمنها

 المبحث الول

 اإلمام الترمذي والمعارضة لتقوية الحديث

ببيان مراتب أحاديثه صحًة وضعًفا، وكان في " ال امع"اعتنى اإلمام الترمذي في كتابه  
ل إلى ما يتقوى به الحديث من كالمه عمى األ حاديث ما يدلُّ عمى استخدامه المعارضة  لمتوصُّ

 :المتابعات والشواهد، وفيما يمي توضيح ذلك

ا َرنَ ااَأْخبَ : الااقَ  ،ْيلٍ ااُن ُشمَ ااُر بْ ااا النَّضْ ااَحدَّثَنَ : الااقَ  ،اَلنَ ااُن َغيْ ااوُد بْ ااا َمْحمُ اااَحدَّثَنَ " : ددال التددرمددذي( ٔ
ا َقَفَل : َقالَ  ،َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ،ِب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَّ  ،َعْن الزُّْهِريّْ  ،رِ ااي اأْلَْخضَ ااُن َأبِ اااِلُح بْ ااصَ  َلمَّ

َس َأَناَخ َفعَ  (ٔ)َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم ِمْن َخْيَبَر َأْسَرى َلْيَمًة َحتَّى َأْدَرَكُه اْلَكَرى  :َقالَ  ثُمَّ  (ٕ)،رَّ
اُا ااااَعْينَ  َفَغَمَبْتهُ  ،ُثمَّ َتَساَنَد ِإَلى َراِحَمِتِه ُمْسَتْقِبَل اْلَفْجرِ  ،َفَصمَّى ِباَللٌ  :َقالَ  ،"َلَنا المَّْيَمةَ  (ٖ)اْكَلْ  !َيا ِباَللُ "
ََْي " :الَ ااااَفقَ  ،ى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ اااا النَِّبيُّ َصمَّ اااظً ااااْم اْسِتيقَ اااااهُ ااالَ اَن َأوَّ ااااَوكَ  ،ٌد ِمْنُهمْ اااااْظ َأحَ اااااااَفَمْم َيْستَْيقِ  ،امَ اااااَفنَ 

                                                             
 (.ٕٛٔ/٘: شرح النووي عمى صحيح مسمم) .النَّوم: النُّعاس، وقيل :الَكَرى( ٔ)
عرَّس ُيَعرّْس َتْعِريًسا، ويقال لموض  : نزول المسافر آخر الميل َنْزَلة لمنَّوم واالستراحة، يقال منها :التَّعريس( ٕ)

، (ٜٓٗ/ٕ): (هٖٛ٘: ت)محمود بن عمر الزمخشري  -ا الحديثالفائق في غري: انظر. )الُمَعرَّس: التَّعريس
النياية في غريا الحديث ، و(هٗٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -ومحمد إبراهيم، دار الفكر -عمي البجاوي: تحقيق
 .((ٕٙٓ/ٖ): البن األثير -والثر

النياية في غريا الحديث . )و َمْكمو ٌ َكأَلُته أْكَمُؤُا ِكالَ ًة، فأنا كاِلٌئ، وه: الحفظ والحراسة، يقال :الِكال ة (ٖ)
 (.ٜٗٔ/ٗ: البن األثير -والثر
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وُل اهلِل ااااَل َرسُ اااَفقَ  .كَ اااَذ ِبَنْفسِ اااي الَِّذي َأخَ اااَذ ِبَنْفسِ ااااَأخَ  ،وَل اهللِ اااااا َرسُ ااااااَت يَ ااااي َأنْ اااااِبَأبِ  :َفَقاَل ِباَللٌ  ،"!ِباَللُ 
اَلةَ  ،"اْ َتاُدوا" :َعَمْيِه َوَسمَّمَ َصمَّى اهلُل  َأ َفَأَقاَم الصَّ ثُمَّ َصمَّى ِمْثَل َصاَلِتِه ِلْمَوْقِت ِفي  .ثُمَّ َأَناَخ َفَتَوضَّ

اَلةَََِّلِْنرِيوََ: َقالَ  ثُمَّ  ،َتَمكُّثٍ  َالصَّ ًْ كِ
َ
 ٔ().[ٗٔ: طه] أ

 َأنَّ  ،بِ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَّ  ،اُا َغْيُر َواِحٍد ِمْن اْلُحفَّاِظ َعْن الزُّْهِريّْ َروَ  ،ُفوظٍ َهَذا َحِديٌث َغْيُر َمح
َوَصاِلُح ْبُن َأِبي اأْلَْخَضِر ُيَضعَُّف ِفي  ،َوَلْم َيْذُكُروا ِفيِه َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ،النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ 

 (ٕ)".ْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن َوَغْيُرُا ِمْن ِقَبِل ِحْفِظهِ َضعََّفُه يَ  ،اْلَحِديثِ 

                                                             
باب قضا  الصالة الفائتة واستحباب تعجيل / كتاب المساجد ومواض  الصالة) :"صحيحو"أخرجه مسمم في ( ٔ)

أبي  نومن طريق أبي حازم، ع .من طريق يونس، عن الزُّْهِري، به، بنحوا( ٖٙٓ/ٔ -ٓٛٙ: حديث رقم/ قضائها
 (.ٖٙٓ/ٔ -ٓٛٙ: حديث رقم) .هريرة مختصًرا

رساله   .والحديث اخُتِمف في وصمه وا 
ااااااح الاااوصاااال ُكٌل من عاان أبااي هاااارياااارة، : هااذا الاحاديااااث: الااصَّحيااح: "  فاقاااالاإلمدددام َبدددي ُزرعددددة: وقااااد رجَّ

 ".اامعاااان الاانَّبااي صمَّااى اهلل عميااه وسمَّ 
وهااذا الاخاباار رواا ماالاك باان أنااااس وجااماعاااة عاااان الزُّْهِري، عاان اباان المااسيَّب، : "  إذ قااالواإلمام البييدقدي

 عميه وسمَّم عاان النَّبااي صاامَّى اهلل عميااه وساامَّم ماارساااًل، ورواا مااالااك عاان زيااد باااان أسااماام، عاان النَّبااي صمَّى اهلل
 ".منقطًعا، وَمْن وصمه ثقة، وقد ثبت من وجه آخر عن أبي هريرة مختصًرا

فهذا كما ترى غير واحد من الثقات : "، حيث قال بعد أن أورد كالم األئمة في الحديثواإلمام ُمْغَمطاي
ح لذلك قول مسمم، واهلل تعالى أعمم  ".وصمه فترجَّ

وهي التي  -ئه من طريق آخر عن أبي حازم، عن أبي هريرةثم استدل عمى صحة وصل الحديث بمجي
 .-أخرجها اإلمام مسمم

 ".والمحفوظ هو المرسل: "، فقال بعد أْن بيَّن اختالف طرق الحديثاإلمام الدار طنيوممن رجَّح اإلرسال 
ط عمى باب ال تفري/ كتاب الصالة): لمبيهقي -السنن الكبرى، و(ٛٚ٘/ٕ: )البن أبي حاتم -العمل: انظر)

وشرح سنن ابن ما و، ، (ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٕ -ٖٚٚٔ: تعميق البيهقي عمى حديث رقم/ من نام عن صالة أو نسيها
مكة  -كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز: ، تحقيق(ٗٗٓٔ/ٖ(: )هٕٙٚ: ت)عال  الدين ُمْغَمطاي بن قميج 

 ((.ٜٕٚ/ٚ: )لمدارقطني -ويةوالعمل الواردة في الحاديث النب، (هٜٔٗٔ)المكرمة، الطبعة األولى 
: حديث رقم/ )ومن سورة طه: باب/ كتاب تفسير القرآن عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: سنن الترمذي( ٕ)

 (.ٔٔٚص -ٖٖٙٔ
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نالحظ من خالل كالم الترمذي عمى الحديث السابق، أنَّه َخُمَص بمعارضة ُطُرقه إلى أنَّ وصمه 
، فقد جا  الحديث من طريق عدٍد من الحفَّاظ مرساًل، فرأى أنَّ رواياتهم تتقوى عمى "غير محفوظ"

 .بن أبي األخضر رواية صالح

م بن ) َحدَّثََنا َأُبو اأْلَْحَوصِ  :، َقال(يعني ابن السَِّري) َحدَّثََنا َهنَّادٌ : "و ال الترمذي( ٕ يعني َسالَّ
َقاَل : َقالَ  ،َعْن َعِميٍّ ، (يعني األْعَور) َعْن اْلَحاِرثِ  ،(يعني السَِّبيعي) قَ اي ِإْسحَ اااْن َأبِ اااعَ  ،(ُسَميم

 ،ُيَسملُم َعَمْيِو ِإَذا َلِقَيوُ  ؛ِلْمُمْسِمِم َعَمى اْلُمْسِمِم ِستٌّ ِباْلَمْعُروفِ " :َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ َرُسوُل اهلِل 
ُتُو ِإَذا َعَطَس  ،َوُيِ يُبُو ِإَذا َدَعاهُ  ا َوُيِحا  َلُو مَ  ،َوَيْتَبُع َ َناَزَتُو ِإَذا َماتَ  ،َوَيُعوُدُه ِإَذا َمِرَض  ،َوُيَشمل

 (ٔ)".ُيِحا  ِلَنْفِسوِ 

َوَقْد ُرِوَي ِمْن  ،َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  .َوَأِبي َمْسُعودٍ  ،َواْلَبَرا ِ  ،َوَأِبي َأيُّوبَ  ،َوِفي اْلَباب َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
 (ٕ)".ِرِث اأْلَْعَورِ َوَقْد َتَكمََّم َبْعُضُهْم ِفي اْلَحا ،َغْيِر َوْجٍه َعْن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ 

لكن تبيَّن لمترمذي  (ٖ)فهذا الحديث حسََّنه الترمذي، م  أنَّ فيه الحارث األعور، وهو ضعيف 
 .أنَّ لمحديث شواهد عن عدٍد من الصحابة يتقوى الحديث بها

                                                             
 -ٖٖٗٔ: حديث رقم/ باب ما جا  في عيادة المريض/ كتاب الجنائز: )"السنن"ابن ماجه في أخرجه  (ٔ)

 .ن هنَّاد، بهبنحوا، ع( ٕٖٗ/ٔ -ٖ٘ٗ: حديث رقم) :"دالمسن"وأبو يعمى في  ،(ٕ٘٘ص
حديث / من أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز/ كتاب الجنائز) :"المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في و  

( ٜٔٔ/ٖٔ -ٕٕٕ٘ٙ: حديث رقم/ ما قالوا في إفشا  السالم/ كتاب األدب: )وفي( ٓٔٔ/ٚ -ٜٚٗٓٔ: رقم
 . عن أبي األحوص، بهمختصًرا 

 عن أبي سعيد، وفي رواية عن حسين( ٜ٘/ٕ -ٖٚٙ: حديث رقم) :"المسند"وأخرجه أحمد بن حنبل في 
باب في حق المسمم / كتاب االستئذان: )"دسنمال"مي في ر ، والدا(ٜ٘/ٕ -ٗٚٙ: حديث رقم)ابن محمد  مختصًرا 

ق اااامن طري( ٔٛ/ٖ -ٓ٘ٛ: حديث رقم) :"المسند"، والبزار في (ٕٓٚٔ/ٖ -ٕ٘ٚٙ: حديث رقم/ عمى المسمم
 ".وَيْنَصح لو بالغيا"، "ويشيده إذا توفلي"بزيادة  .د اهلل بن موسى، ثالثتهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، بهاااابيعُ 
حديث / )باب ما جا  في تشميت العاطس/ كتاب األدب عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: سنن الترمذي( ٕ)

 (.٘ٔٙص -ٖٕٙٚ: رقم
، َقال" مقدمة صحيحو"مسمم في روى ( ٖ) قال  ".َحدَّثَِني اْلَحاِرُث اأَلْعَوُر اْلَهْمَداِنيُّ َوَكاَن َكذَّاًبا: "بسندا، عن الشَّْعِبيّْ

ابن عبيد، أبو زهير : وأمَّا الحارث األعور  فهو الحارث بن عبد اهلل، وقيل": "شرحو عمى صحيح مسمم"النووي في 
 = سااف، وليااديثه ضعااكذَّبه الشَّعبي في رأيه، وُرِمَي بالرفض، وفي ح: "قال ابن حجرو ". الكوفي، متفٌق عمى ضعفه
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 (ٕ)أنَّ هذا الحديث ضعيف اإلسناد  لكن له أصٌل صحيح (ٔ)وكذلك رأى الحافظ ابن حجر
 .يتقوى به

َعْن  ،َحدَّثََنا َسْيُف ْبُن َهاُروَن اْلُبْرُجِميُّ : قال ،ِعيُل ْبُن ُموَسى اْلَفَزاِريُّ اَحدَّثََنا ِإْسمَ : "و ال الترمذي( ٖ
َل ااااُسئِ : الَ اااقَ  ،(-رضي اهلل عنه– يعني الفارسي) َعْن َسْمَمانَ  ،َعْن َأِبي ُعْثَمانَ  ،يّْ ُسَمْيَماَن التَّْيمِ 
 ،اْلَحاَلُل َما َََحلَّ اُا ِفي ِكَتاِبوِ " :َفَقالَ  ؟ى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم َعْن السَّْمِن َواْلُجْبِن َواْلِفَرا ِ َرُسوُل اهلِل َصمَّ 

ا َعَفا َعْنوُ َوَما َسَكَت َعْنُو  ،َواْلَحَراُم َما َحرََّم اُا ِفي ِكَتاِبوِ   (ٖ)".َفُيَو ِممَّ

                                                                                                                                                                                   
باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقمة : مقدمة صحيح مسمم: انظر". )ه عند النسائي سوى حديثيناال= 

: التيذياوتقريا  ،(ٜٛ/ٔ): وشرح النَّووي عمى صحيح مسمم، (ٔٔص/ )األخبار، وقول األئمة في ذلك
 (.ٕٔٔص

 (:هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني التمخيص الحبير في تخريج َحاديث الرافعي الكبير (ٔ)
 (.هٙٔٗٔ)مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة: ، اعتنى به(ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٗ)
 َحق  : "َة َأنَّ َرُسوَل اهلِل صمَّى اهلل عميه وسمَّم َقالَ المراد ما رواا اإلمام مسمم في صحيحه من حديث َأِبى ُهَرْيرَ ( ٕ)

َذا َدَعاَك َفَأِ ْبوُ  ،ِإَذا َلِقيَتُو َفَسملْم َعَمْيوِ " :َقالَ  .َيا َرُسوَل اهللِ  ؟ِقيَل َما ُهنَّ  ."َعَمى اْلُمْسِمِم ِستٌّ اْلُمْسِمِم  َذا  ،َواِ  َواِ 
َذا َعطَ  ،َفاْنَصْح َلوُ  اْسَتْنَصَحكَ  ْتوُ َواِ  َذا َمِرَض َفُعْدهُ  ،َس َفَحِمَد اَا َفَسمل َذا َماَت َفاتَِّبْعوُ  ،َواِ  باب من / كتاب السالم) ."َواِ 

 (.ٖ٘ٓٔ/ٕ -ٕٕٙٔ: حديث رقم/ حق المسمم لممسمم رّد السالم
لمعاطس إذا الدعا  : والتَّشميت، والتَّسميت لغتان مشهورتان، والمقصود" َفَسمّْْته"وقد َوَرَد هذا الحديث بمفظ 

 ((.ٖٔ/ٗٔ): وشرح النَّووي عمى صحيح مسمم،  (ٕٓٗ/ٚ": )سمت"مادة : لمفراهيدي -العين: انظر. )َحِمَد اهلل

 (ٙٙ٘ص -ٖٖٚٙ: حديث رقم/ باب أكل الجبن والسمن/ كتاب األطعمة: )"وددسنن"ه في ااه ابن ماجااأخرج (ٖ)
 .عن إسماعيل بن موسىبمفظه، 

بنحوا، من طريق داود بن ( ٖٙٗ/ٔ": )من المحدثين والضعفا  والمتروكين الم روحين"وابن حبان في  
 .رشيد

في ضعفا   الكامل"، وابن عدي في بنحوا( ٕٓ٘/ٙ -ٕٗٔٙ: حديث رقم: )"المع م الكبير"والطبراني في 
الربي   من طريق أبيبنحوا،  (ٖٖ٘/ٕٔ: )"في َسما  الر ال تيذيا الكمال"زي في ، والمِ بنحوا( ٓٓ٘/ٗ: )"الر ال
 .الزَّهراني

اب بن جَ نْ من طريق مِ بمفظه،  (ٕٛٔ/ٗ -ٜ٘ٔٚ: حديث رقم/ كتاب األطعمة: )"المستدرك"والحاكم في 
 = ". -يعني سيًفا-ضعفه جماعة ": "تمخيصه عمى المستدرك"، وقال الذهبي في "لم يخرجاا: "وقالالحارث، 
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َوَرَوى ُسْفَياُن  .َهَذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه َمْرُفوًعا ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ وَ  .َوِفي اْلَباب َعْن اْلُمِغيَرةِ 
 .َوَكَأنَّ اْلَحِديَث اْلَمْوُقوَف َأَصحُّ  .َعْن َسْمَماَن َقْوَلهُ  ،َعْن َأِبي ُعْثَمانَ  ،َوَغْيُرُا َعْن ُسَمْيَماَن التَّْيِميّْ 

 َعْن َأِبي ،َرَوى ُسْفَياُن َعْن ُسَمْيَماَن التَّْيِميّْ  ،َما ُأَراُا َمْحُفوًظا :َفَقالَ  ،َهَذا اْلَحِديِث  َوَسَأْلُت اْلُبَخاِريَّ َعنْ 
ٍد َعْن  ،َوَسْيُف ْبُن َهاُروَن ُمَقاِرُب اْلَحِديِث  :َقاَل اْلُبَخاِريُّ  .َعْن َسْمَماَن َمْوُقوًفا ،ُعْثَمانَ  َوَسْيُف ْبُن ُمَحمَّ

 (ٔ)".ُب اْلَحِديثِ َعاِصٍم َذاهِ 

حيث تبين  .ايف بن هارون لم ُيتاب  في روايته الحديث مرفوعً سَ  أنَّ في هذا الحديث  ونجد
د بالرَّف   فال بمعارضة روايات الحديث  أنَّ رواية األكثر عمى وقفه، وهذا الذي رواا ضعيف وقد تفرَّ

 .يوجد له ُمَتاِب  يعضدا

 قات عن التَّيميهذا خطأ، رواا الثّْ : "َل عن رواية سيف هذاحين ُسئِ أبو حاتم قال اإلمام ذلك كو 
، عن أبي عثمان، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، مرساًل  ليس فيه سممان  وهو (يعني سميمان)

 (ٕ)".الصحيح

َحدَّثََنا اْلُمِغيَرُة : قال ،انُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّ : قال ،َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِميٍّ ": و ال الترمذي( ٗ
 ،َوَأَتَوكَّلُ  َيا َرُسوَل اهلِل َأْعِقُمَها :َقاَل َرُجلٌ : َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك َيُقولُ  :َقال (ٖ)،ْبُن َأِبي ُقرََّة السَُّدوِسيُّ ا

 (ٗ)".اْعِقْمَيا َوَتَوكَّلْ " :َقالَ  ؟َأْو ُأْطِمُقَها َوَأَتَوكَّلُ 

                                                                                                                                                                                   
م يذكر تحريمه وال كان في معنى ما ذكر تحريمه باب ما ل/ كتاب الضحايا: )"السنن الكبرى"والبيهقي في  =

 .من طريق أبي معمربنحوا،  (ٕٔ/ٓٔ -ٖٕٜٚٔ: حديث رقم/ مما يؤكل أو يشرب
  .تهم عن سيف بن هارون، بهخمس

باب ما لم يذكر تحريمه وال كان في معنى ما ذكر / كتاب الضحايا: )"السنن الكبرى"وأخرجه البيهقي في  
 .من طريق سفيان، عن سميمان التَّيمي، بهبنحوا،  (ٕٓ/ٓٔ -ٕٕٜٚٔ: حديث رقم /ربتحريمه مما يؤكل أو يش

: حديث رقم/ )باب ما جا  في ُلْبس الِفَرا / كتاب المباس عن رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: سنن الترمذي( ٔ)
 (.ٕٔٛص -ٖٔ٘: حديث رقم): عمل الترمذي الكبير، وفي (ٕٓٗص -ٕٙٚٔ

 (.ٖٙٛ/ٗ: )أبي حاتم البن -العمل( ٕ)
 (.ٜٙٙص: تقريا التيذيا". )مستور: "قال ابن حجر( ٖ)
. د: تحقيق ،(ٚٗص -ٕٗ: حديث رقم) :، عن محمد بن الحسن"المثال"الشيخ األصفهاني في  وأخرجه أب( ٗ)

 = اهلل بن، من طريق عبد "الحمية"وأبو نعيم األصفهاني في . ٔبومباي، ط -عبد العمي عبد الحميد، الدار السمفية
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 َوَهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَنسٍ  .َوَهَذا ِعْنِدي َحِديٌث ُمْنَكرٌ  :َقاَل َيْحَيى ،ْبُن َعِميٍّ  َقاَل َعْمُرو
ْمِريّْ  .اَل َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ  َعْن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم  ،َوَقْد ُرِوَي َعْن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة الضَّ

 (ٔ)".َنْحَو َهَذا

فهذا الحديث رواا يحيى بن سعيد القطَّان وذكر أنَّه منكر، ثمَّ بيَّن الترمذي أنَّ ذلك يرج  إلى 
ا المتن فقد ُرِوَي من ُطُرق أخرى عن عمرو بن أميَّة  .إسنادا، أمَّ

 َعنْ  ،َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَمَمةَ  (ٕ)،ُمَؤمَّلٌ الَحدَّثََنا : قال ،َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َغْياَلنَ : و ال الترمذي( ٘
ْكَرامِ  (ٖ)ََِلظ وا" :َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم َقالَ   َعْن َأَنسٍ  ،ُحَمْيدٍ   (ٗ)".ِبَيا َذا اْلَ اَلِل َواإلِْ

                                                                                                                                                                                   
، من طريق "الحاديث المختارة"وضيا  الدين المقدسي في . ٔبيروت، ط -، دار الكتب العممية(ٜٖٓ/ٛ) :محمد= 

  .ٖبيروت، ط -عبد الممك دهيش، دار خضر. د: تحقيق، (ٕٙٔ/ٚ -ٕٛ٘ٙ: حديث رقم) :يحيى بن محمد
 .ثالثتهم عن عمرو بن عمي، به، بمفظه

: حديث رقم): من طريق أبي حفص، عن يحيى بن سعيد القطان ،"التوكل"وأخرجه ابن أبي الدنيا في  
 (. هٚٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -جاسم الدوسري، دار البشائر اإلسالمية: تحقيق ،(ٙٗ -ٔٔ

: حديث رقم": )شعا اإليمان"والبيهقي في . ، من طريق عمي بن ُغَراب(ٕٖ٘/ٙ": )الكامل"وابن عدي في 
 .يق خالد بن يحيى، من طر (ٓٛ/ٕ -ٔٙٔٔ

 .ثالثتهم عن المغيرة، به، بنحوا 
: حديث رقم/ )باب/ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم: سنن الترمذي( ٔ)

 (.ٚٙ٘ص -ٕٚٔ٘
 (.ٜٚٛص: تقريا التيذيا: انظر. )الُمَؤمَّل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمن، صدوق سي  الحفظ( ٕ)
(: هٜٚ٘: ت)، عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي غريا الحديث. )أي الزموا وأكثروا من قوله :ظ واَلِ ( ٖ)
 .((هٕ٘ٗٔ)بيروت، الطبعة  -عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية: ، تحقيق(ٖٕٖ/ٕ)
. ية، عن الرُّحيل بن معاو (ٓٓٛص -ٕٖٗ٘: حديث رقم/ باب/ كتاب الدعوات": )السنن"أخرجه الترمذي في  (ٗ)
وابن عدي في . ، عن أبي معاوية، عن األعمش(ٙٛٔ/٘ٔ -ٜٜٜٕٙ: حديث رقم": )المصنف"ابن أبي شيبة في و 
 .، من طريق الهيثم بن ّجمَّاز(ٜٖٛ/ٛ": الهيثم بن َجمَّاز"في ترجمة ": )الكامل"

َقاشي، عن أنس، عن النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، بمفظه  .ثالثتهم عن يزيد الرَّ
وأبو يعمى في . ، عن عمي بن حرب(ٓٛٔ/ٖٔ -ٕ٘ٙٙ: حديث رقم": )مسنده"البزار في  أخرجهو 

 -ٜٗ: حديث رقم": )الدعا "والطبراني في . ، عن أبي يوسف الجيزي(٘ٗٗ/ٙ -ٖٖٖٚ: حديث رقم": )مسنده"
 =   .، من طريق أبي أحمد الخشاب التَّنيسي، ثالثتهم عن المؤمل، به، بمفظه(ٕٗٛ/ٕ



ٖٔ٘ 

 

نََّما ُيْرَوى َهَذا َعْن َحمَّاِد  ،َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َوَلْيَس ِبَمْحُفوظٍ  يعني ) َعْن ُحَمْيدٍ  ،ْبِن َسَمَمةَ َواِ 
ٌل َغِمَط ِفيهِ  ،َوَهَذا َأَصحُّ  ،َعْن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ  ،اْلَبْصِريّْ  َعْن اْلَحَسنِ  ،(الطَّويل  ،َوُمَؤمَّ
 (ٔ)".َواَل ُيتَاَبُ  ِفيهِ  ،َعْن َأَنسٍ  ،َعْن ُحَمْيدٍ  :َفَقالَ 

نَّما ُيروى الحديث عن نجد في هذا الحديث أنَّ مؤ  مَّل لم ُيَتاب  في روايته من حديث أنس، وا 
 .، وهذا هو األقوى  ألنَّ المؤمَّل تفرَّد في هذا الطريق  مرساًل الحسن البصري

 

  

                                                                                                                                                                                   
    ".وهذا الحديث ال نعمم رواا عن ُحَميد، عن أنس إال من هذا الوجه" :قال البزار =

، من طريق حمَّاد (ٜٚ/ٙ -ٕٗٙٓ: حديث رقم": )الحاديث المختارة"وأخرجه ضيا  الدين المقدسي في 
 .بن سممة، عن ثابت وحميد، عن أنس، به، بمفظها
ث قد جا  من رواية َروح بن ُعبادة عن حمَّاد وقد تعقَّب الحافظ ابن حجر كالم الترمذي هذا  فإنَّ الحدي 
عبد الصمد : ، تحقيق(ٕٛٔ/ٔ) :مطبوع م  تحفة األشراف -النكت الظراف عمى الطراف: انظر. )بن سممة، بها

 (.هٖٓٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -شرف الدين، المكتب اإلسالمي
 .(ٓٓٛص -ٕٖ٘٘: حديث رقم/ )باب/ كتاب الدعوات: سنن الترمذي( ٔ)
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 المبحث الثاني

 اإلمام الُعَقيمي والمعارضة لتقوية الحديث

واة ممَّ " الضعفا "لقد أورد الُعقيمي في كتابه   ن ُضعّْفوا في روايتهم لمحديث، ثمَّ جممًة من الرُّ
جا  بشيٍ  من األحاديث التي رأى فيها ما يدلُّ عمى ضعفهم وسو  حفظهم، فكان في منهجه هذا 

واة ومروياتهم، وفيما يمي بيان ذلك  :ُيْبِرز دور المعارضة في معرفة أحوال الرُّ

حدثنا أبو مصعب الزُّْهِري، : الحدثنا أحمد بن محمد بن موسى النَّْوَفِمي، ق":  ال الُعقيمي( ٔ
: ، عن ناف ، عن ابن عمر، قال(يعني ابن عبد الرحمن)حدثنا الحكم بن سعيد، عن الُجَعيد : قال

ِإنَّو َيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماَن َ ْوٌم ُيَكذلِبوَن ِبالَقَدِر ََل َُولِئَك : "قال رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم
ةِ  ْن َماُتوا َفاَل َتْشَيُدوُىمْ َمُ وُس ىِذِه اُلمَّ  (ٔ)".، ِإْن َمِرُضوا َفال َتُعوُدوُىْم، َواِ 

                                                             
، بمعناا، عن (ٚٗٛص -ٜٔٙٗ: حديث رقم/ باب في القدر/ كتاب السُّنَّة": )سننو"أخرجه أبو داود في  (ٔ)

 . موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر، به
، بمعناا، من طريق عبد الرحمن بن صالح، (ٕٕ٘/ٓٔ -ٚٚٓٙ: حديث رقم": )مسنده"وأخرجه أحمد في 

، مختصًرا، من طريق الحسن بن يحيى، كالهما، (ٖٙ/ٚ -ٛٚٚٙ: حديث رقم": )المع م الوسط"طبراني في وال
 .عن عمر بن عبد اهلل مولى ُغْفرة، عن ناف ، به

، من طريق عمر بن عبد اهلل مولى ُغْفرة، (٘ٔٗ/ٜ -ٗٛ٘٘: حديث رقم": )مسنده"وأخرجه أحمد في 
 .عن ابن عمر، به

 (.ٜٗٔ/ٔ -ٕٙٛ: حديث رقم/ كتاب اإليمان": )المستدرك"ي ومن طريقه الحاكم ف
د به هشام بن عمار: "قال الطبراني  ".لم يرو هذا الحديث عن عمر مولى ُغْفرة إال الحسن بن يحيى، تفرَّ
هذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم : "وقال الحاكم

 ".يخرجاا
، عن أبي مصعب أحمد بن (ٕٙٚ/٘ -ٖٖٓ٘: حديث رقم": )المع م الوسط"وأخرجه الطبراني في 

د به أبو مصعب: "وقال. بنحوا. القاسم  الزُّْهِري، به  ".لم يرو هذا الحديث عن الُجْعيد بن عبد الرحمن إال الحكم، تفرَّ
ريق أبي ، بمعناا، من ط(٘ٙ/ٖ -ٕٜٕٗ: حديث رقم": )المع م الوسط"وفي رواية أخرى لمطبراني في 

 ".لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إال زكريا: "وقال. حازم، عن ناف ، به
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 (ٔ)".وهذا المتن له طريق بغير هذا اإلسناد عن جماعة متقاربة في الضعف: "ثم قال

نجد في هذا الحديث أنَّ الُعقيمي يتكمم عمى حاله باعتبار المتن، فهو قد ُرِوَي بأسانيد أخرى 
 .تصمح لتقوية الحديث  ِلَضْعِف ُرواتها غير هذا  لكن ال

حدَّثنا ِرْفدة بن : حدَّثنا هشام بن عّمار، قال: حدثني َعْبُدوس بن ِديزويه، قال: "و ال الُعقيمي( ٕ
حدَّثنا األوزاعي، عن عبد اهلل بن ُعبيد بن ُعمير الميثي، عن أبيه، عن : ُقَضاعة الَغسَّاني، قال

 (ٖ)". صمَّى اا عميو وسمَّم يرفع يديو مع كل تكبيرةكان رسول اا: "قال (ٕ)جدَّا،

ثابتة عن جماعة من أصحاب " في رف  اليدين"والرواية في هذا الباب : "ثم عقَّب الُعقيمي بقوله
 (ٗ)."فأمَّا هذا اإلسناد فال ُيعرف إال من حديث ِرْفدة هذا -عميه السالم– النَّبي

ولم ُيتاب  في روايته، فاإلسناد ضعيف  لكن  (٘)ف،هذا الحديث قد جا  من رواية راٍو ضعي
 .لمحديث شواهد عن عدٍد من أصحاب النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم

                                                             
 (.ٕٔٛ/ٔ": الحكم بن سعيد"في ترجمة : )لمعقيمي -الضعفا ( ٔ)
، وهو وهٌم من ابن ماجه، والصواب ُعمير بن قتادة، ذكر ذلك "ُعمير بن َحبيب": "سننو"سمَّاا ابن ماجه في ( ٕ)

هذا " المع م الكبير"وقد أخرج الطبراني في  ."تيذيا التيذيا"، وتبعه عميه ابن حجر في "مالتيذيا الك"الِمزي في 
: وتيذيا التيذيا، (ٖٔٚ/ٕٕ): تيذيا الكمال في َسما  الر ال: انظر) ".ُعمير بن قتادة"الحديث في ترجمة 

 ((.ٛٗ/ٚٔ -ٗٓٔ: حديث رقم: )والمع م الكبير، (ٕٖ٘/ٖ)
ذا رف  رأسه/ كتاب إقامة الصموات والسنة فيها": )سننو"أخرجه ابن ماجه في ( ٖ) من  باب رف  اليدين إذا رك ، وا 

 . عن هشام بن عمار، به، (ٜ٘ٔص -ٔٙٛ: حديث رقم/ الركوع
وابن عدي عن أحمد بن المعّمى الدمشقي، ، (ٛٗ/ٚٔ -ٗٓٔ: حديث رقم: )"المع م الكبير"والطبراني في 

والخطيب البغدادي في عن جعفر الفريابي، ، (ٖٔٔ/ٗ": ِرْفدة بن ُقضاعة"ة في ترجم: )"الكامل في الضعفا "في 
 .، من طريق محمد بن محمد بن سميمان(ٜٗ/ٖ: )"تاريخ مدينة السالم"

 ".في الصالة المكتوبة"بزيادة . جميعهم، عن هشام بن عمَّار، به
 ".غريب لم أكتبه إال بهذا اإلسناد: "قال الخطيب البغدادي

 (.ٜٔٗ/ٕ": ِرفدة بن ُقضاعة"في ترجمة : )لمعقيمي -الضعفا ( ٗ)
  (.ٕٖٛص: البن حجر -تقريا التيذيا: انظر. )ضعيف: هو ِرفدة بن ُقضاعة، قال ابن حجر( ٘)
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–حدثنا محمد بن سعيد األثرم : حدَّثنا محمد بن محمد التَّمَّار بصري، قال: "و ال الُعقيمي( ٖ
ا عمى أنس بن مالك في الزَّاوية، فقمنا دخمن: قال ،حدَّثنا سعيد بن َزْون: قال -كان ينزل بني َجْحدر

قال لي رسول اهلل صمَّى : يا أبا حمزة حدّْثنا بما سمعت من رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم، قال: له
ِتي َتْكثُْر َحَسَناُتَك، َيا َََنُس َصلل َصالَة الْ : "اهلل عميه وسمَّم َفْ ِر، َيا َََنُس َسملْم َعَمى َمْن َلِقيَت ِمْن َُمَّ

 (ٔ)".َفِإنََّيا َصالُة اَلوَّابيَن َ ْبَمَك، َيا َََنُس َسملْم إَذا َدَخْمَت َعَمى ََْىِل َبْيِتَك َيْكثُر َخْيُر َبْيِتك

 (ٕ)".وهذا المتن ال ُيعرف له طريق عن أنس يثبت: "ثم قال

فال تصمح لتقوية  ونجد في هذا الحديث أنَّه قد ُرِوَي من ُطُرق كثيرة عن أنس  لكنها ضعيفة،
 .الحديث

                                                             
من طريق عبد اهلل بن عصمة، عن سعيد  (ٕٛٗ/ٙ -ٕٙٚٛ: حديث رقم: )"شعا اإليمان"أخرجه البيهقي في  (ٔ)
 .بن زون، بها

: حديث رقم: )"مسنده"يعمى في  و، وأب(ٕٔ/ٗٔ -ٜٖٙٚ: حديث رقم: )"مسنده"وأخرجه البزار في 
شعا "، والبيهقي في (ٖٙٔ/ٖ -ٕٛٓٛ: حديث رقم: )"المع م الوسط"، والطبراني في (ٜٚٔ/ٚ -ٖٛٔٗ
 .من طريق أبي عمران (ٜٕٗ/ٙ -٘ٙٚٛ: حديث رقم: )"اإليمان

 ".ابنه َعْوَبد لم يرو هذا الحديث عن أبي ِعمران إال: "قال الطبراني 
 .، من طريق ضرار بن مسمم(ٕٕٚ/ٚ -ٖٜٕٗ: حديث رقم: )"مسنده"يعمى في  ووأخرجه أب

، "شعا اإليمان"، والبيهقي في (ٕٖٛ/٘ -ٖ٘ٗ٘: حديث رقم: )"المع م الوسط"وأخرجه الطبراني في 
 .من طريق عمرو بن دينار

عمي بن الَجْعد، ولم َيْروا عن عمي بن الَجْعد  لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إال: "قال الطبراني 
َقاشي  ".إال ُمسدد، ومحمد بن عبد اهلل الرَّ

 .ي وثابتمِ يْ التَّ سميمان ، من طريق (ٖٙٚ/ٔ -ٜٗٙ: حديث رقم: )"الشياا مسند"وأخرجه القضاعي في 
 .يمِ يْ التَّ سميمان ، من طريق (ٕٛٗ/ٙ -ٗٙٚٛ: حديث رقم: )"شعا اإليمان"وأخرجه البيهقي في 

 .، من طريق ثابت(ٕٛٗ/ٙ -ٖٙٚٛ: حديث رقم: )"شعا اإليمان"وفي رواية أخرى لمبيهقي في 
 .جميعهم، عن أنس، به

 .، وبعضها فيه زيادةالطرق فيها اختالف في األلفاظ وهذا
 (.ٛٙٗ -ٚٙٗ/ٕ": سعيد بن َزْون"في ترجمة : )لمعقيمي -الضعفا  (ٕ)



ٔ٘ٚ 

 

حدَّثنا : حدَّثنا ُسَرْيح بن النُّْعَمان، قال: ب، قالحدَّثنااا محمد بن العباس المؤدّْ ": و ال الُعقيمددي( ٗ
 قال: رز بن جابر، عن يزيد بن رومان، عن ُعروة، عن عائشة قالتعبد اهلل بن عبد الممك بن كُ 

 (ٔ)".الس وَّاَل َلْو َصَدُ وا َما َََفَمَح َمْن َردَُّىمْ  إنَّ : "رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم

 (ٕ)".ال ُيتاب  عميه من جهٍة َتْثُبت، وفيه رواية من غير هذا الوجه بإسناٍد لين: "ثمَّ قال

نالحظ هنا أنَّ عبد اهلل بن عبد الممك لم ُيتاَب  في روايته الحديث من جهٍة تَُقويه، فقد جا  
 .رى  لكنها ضعيفة ال تصمح لالعتبارالحديث من طريٍق أخ

اك، : حدَّثنا أحمد بن داود الُقْوَمِسي، قال": و ال الُعقيمي( ٘ حَّ حدَّثنا عبد الوهاب بن الضَّ
حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن ُجبير، عن كثير بن : قال

ِإنَّ اَا اتََّخَذِني َخِمياًل : " صمَّى اهلل عميه وسمَّمقال رسول اهلل: مرَّة، عن عبد اهلل بن عمرو، قال
 (ٖ)".َوَمْنِزلي َمْنِزُل ِإبراىيَم َيْوَم الِقَياَمِة ِفي الَ نَِّة ِتَ اَىْين، والَعبَّاُس َبْيَنَنا ُمْؤِمٌن َبْيَن َخِميَمْينِ 

                                                             
عبد الرحمن عثمان، : ، تحقيق(ٙ٘ٔ/ٕ: )بمفظه ،، من طريق العقيمي"الموضوعات"أخرجه ابن الجوزي في  (ٔ)

 .ٔالمدينة المنورة، ط -المكتبة السمفية
: "التمييد"، وابن عبد البر في (ٖٔٔ/ٕ -ٕٛٗٔ: حديث رقم: )"مسند الشياا"والقضاعي في  
 .بنحوا .، من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن عبد اهلل بن عبد الممك، به(ٜٕٙ/٘)
 ".هذا حديث ال يصح: "قال ابن الجوزي 
 (.ٗٚٙ/ٕ": عبد اهلل بن عبد الممك"في ترجمة : )لمعقيمي -الضعفا ( ٕ)
: حديث رقم/ باب في فضائل أصحاب رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم: المقدمة: )"سننو"أخرجه ابن ماجه في  (ٖ)

وفيه  .اك، بهحَّ اب بن الضَّ ، عن عبد الوهَّ (ٖٔ٘/ٔ: )"المعرفة والتاريخ"، ويعقوب البسوي في (ٓٗص -ٔٗٔ
 ".كما اتخذ إبراهيم خمياًل : "زيادة

اك"في ترجمة : )"الم روحين"وابن حبان في  عن أبي عروبة، وعمر  (ٛٗٔ/ٕ": عبد الوهَّاب بن الضَّحَّ
 .اننَ بن سِ ا

 .ابعن أحمد بن عبد الوهَّ  ،(ٔٚ/ٕ -ٖٜٙ: حديث رقم: )"مسند الشاميين"والطبراني في 
 .عن أحمد بن عمر ،(ٔٛٗ/ٙ: )"مدينة السَّالم تاريخ"والخطيب البغدادي في 

اك"في ترجمة : )"الكامل"وابن عدي في  حَّ  .عن محمد بن عبيد اهلل ،(٘ٔ٘/ٙ": عبد الوهَّاب بن الضَّ
 =    ".كما اتخذ إبراهيم خمياًل : "بزيادة .اك، بهحَّ اب بن الضَّ جميعهم عن عبد الوهَّ 



ٔ٘ٛ 

 

 ( )".قةال ُيتَابعه إال من هو دونه أو مثمه، وليس لمحديث أصٌل عن ث: "ثم قال

هذا الحديث جا  من ُطُرق أخرى  لكن جميعها عن ضعفا ، فال يرتقي الحديث بها، حتى 
 ".ليس لمحديث أصٌل عن ثقة: "قال الُعقيمي

 :وبعد دراسة ىذه النَّماذج، يمكننا َن نتبيَّن كيف َنَّ المعارضة فييا  د حققت َمرين

واة في هذا األح :الول  .هم بهارواياتاديث من طرٍق أخرى، فتتقوى معرفة هل ُتوِب  هؤال  الرُّ

واة، فكانت النتيجة أنَّ أكثر رواياتهم المناكير، َفَوَضَعُهم  :والثاني مدى ضبط هؤال  الرُّ
 .، وأورد بعًضا من هذا األحاديث التي انفردوا بها"الضعفا "الُعَقيمي في كتابه 

 

  

                                                                                                                                                                                   
مصباح الز ا ة في زوائد ابن ". )هذا إسناد ضعيف  التفاقهم عمى ضعف عبد الوهَّاب: "بوصيريقال ال =

 -عوض الشهري، عمادة البحث العممي. د: ، تحقيق(ٗٙٔ/ٔ(: )هٓٗٛ: ت)أحمد بن أبي بكر البوصيري ما و، 
 (.ٔالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ط

 (.ٖٜ/ٕ: سير َعالم النبال ". )عبد الوهاب الُعْرِضي الكذاب: وفي إسنادا. هو موضوع: "وقال الذهبي 
عن أحمد بن معاوية، عن ابن  ،(ٕٗٛ/ٔ :في ضعفا  الر ال الكامل: )رواية أخرىوأخرجه ابن عدي في 

اك، عن إسماعيل بن عيَّاش، وأحمد بن معاوية هذا : "وقال. به عياش وهذا الحديث يعرف بعبد الوهَّاب بن الضَّحَّ
 ."عمى أن عبد الوهَّاب كان ُيتَّهم فيه. ن عبد الوهَّابسرقه م

اك"في ترجمة : )لمعقيمي -الضعفا  (ٔ) حَّ  (.ٖٔٛ/ٖ": عبد الوهَّاب بن الضَّ



ٜٔ٘ 

 

 المبحث الثالث

 لحديثي والمعارضة لتقوية ااإلمام الدار طن

عمى بعض أحاديثه، وبيَّن مراتبها، واختالف " ننَ الس  "لقد تكَّمم اإلمام الدارقطني في كتابه 
ُطُرقها، وما صحَّ منها وما ُدْوَن ذلك، وقد تبيَّن لي استخدامه المعارضة  من خالل كالمه عمى هذا 

ا أوردا في كتابه  األحاديث التي تكمم عميها، فاخترت نماذج من هذا ". العمل"األحاديث، وغيرها ممَّ
ح من خاللها منهج المعارضة عندا لتقوية الحديث  .ألوضّْ

حدثنا أبو الحسين بن قان ، حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا محمد بن ": قال الدارقطني( ٔ
الُمَصفَّى، حدثنا عثمان بن سعيد الِحْمصي، حدثنا ابن َلِهيعة، عن َقْيس بن الحجاج، عن َحَنش 

َأنَُّه َخَرَج َمَ  النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم َلْيَمَة : ، عن ابن عبَّاس، عن ابن مسعود(ابن عبد اهلليعني )
َي ااَمعِ : لَ اااَفقَ ، "وٍد؟ددَن َمْسعُ ددا ابْ دداٌ  يَ دددددَك مَ دددعَ ددََمَ : "مَ اااِه َوَسمَّ اااى اهلُل َعَميْ ااَفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل َصمَّ ، اْلِجنّْ 
أَ ، "ُصاَّ َعَميَّ ِمْنوُ : "َفَقاااَل َرُسااوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمَّمَ  (ٕ)،ِفااي ِإَداَوةٍ  (ٔ)َنِبيااذٌ  ُىَو : "َوَقالَ ، َفَتَوضَّ

 (ٖ)".َشَراٌا َوَطُيورٌ 

                                                             
هو ما ُيعمل من األشربة من التَّمر، والزَّبيب، والعسل، والِحنطة، والشعير وغير ذلك، بأن يترك عميه : النَّبيذ (ٔ)

النياية في غريا الحديث : انظر. )وا  كان ُمسكًرا أو غيَر ُمْسكر  فإنَّه يقال له َنبيذوس. الما  ليصير نبيًذا
 ((.ٚ/٘: )البن األثير -والثر

: انظر. )أَداَوى: إنا  من جمد ُيتَّخذ لمما ، وهي والرَّكوة، والِمْطَهرة، والِميَضأة بمعنى متقارب، وجمعها :اإلَداوة (ٕ)
 ((.ٖٖ/ٔ: )البن األثير -والنياية في غريا الحديث والثر، (ٛٙٔ/ٖ: )مشرح النَّووي عمى صحيح مسم

 -ٖ٘ٛ: حديث رقم/ باب الوضو  بالنبيذ/ كتاب الطهارة وسننها: )، بنحوا"سننو"أخرجه ابن ماجه في  (ٖ)
، "المع م الكبير"، والطبراني في (ٖٕٖ/ٙ -ٕٖٛٚ: حديث رقم: )، بنحوا"مسنده"أحمد بن حنبل في و ، (ٗٛص
 .، من طريق ابن لهيعة، به(ٙٚ/ٓٔ -ٜٜٔٙ: حديث رقم: )تصًرامخ

 ...".أنَّ رسول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّم قال البن مسعود: "جعمه من مسند ابن عباس" ابن ماجه"غير أنَّ 
 ،(ٗٛص -ٖٗٛ: حديث رقم/ باب الوضو  بالنبيذ/ كتاب الطهارة وسننها": )سننو"وأخرجه ابن ماجه في 

، وأحمد بن حنبل (ٜٚٔ/ٔ -ٖٜٙ: حديث رقم/ باب الوضو  بالنبيذ/ كتاب الطهارة": )المصنف"اق في عبد الرز و 
المع م "، والطبراني في (ٖٕٖ/ٚ -ٜٕٙٗ: )، وفي حديث رقم(ٜٖ٘/ٙ -ٖٓٔٛ: حديث رقم": )مسنده"في 
عن أبي زيد ، من طريق أبي َفَزاَرة، (ٛٚ -ٚٚ/ٓٔ -ٜٜ٘ٙ، وٜٜٗٙ، وٖٜٜٙ، وٕٜٜٙ: حديث رقم": )الكبير

 =       .بمعناا ،مولى عمرو بن ُحريث، عن ابن مسعود، به



ٔٙٓ 

 

 (ٔ)".يثتفرَّد به ابن َلِهيَعة وهو ضعيف الحد: "ثم قال الدارقطني

 .مم يرد من طريٍق أخرى يتقوى بهابه، ف (ٕ)ارضة يكشف عن َتَفرُّد ابن لهيعةفالحديث بالمع

حدثنا عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن ُرَشيد، حدثنا عبَّاد : "قال الدارقطني( ٕ
قال : بن العوَّام، عن سفيان بن حسين، عن الزُّْهِري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، قالا
 (ٖ)".الرلْ ُل ُ َبارٌ ": سول اهلل صمَّى اهلل عميه وسمَّمر 

                                                                                                                                                                                   
 -ٜٕٗ، ٕٛٗ، ٕٚٗ: حديث رقم/ باب الوضو  بالنبيذ/ كتاب الطهارة": )سننو"وأخرجه الدارقطني في  =
 .، من طريق حماد بن سممة، عن عمي بن زيد، عن أبي راف ، عن ابن مسعود، به، بنحوا(ٖٔٔ -ٖٓٔ/ٔ

عمي بن زيد ضعيف، وأبو راف  لم َيثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات : "قال الدارقطني
 ".حمَّاد بن َسَممة، وقد رواا أيًضا عبد العزيز بن أبي ِرْزمة وليس هو بقوي

 (.ٜٕٔ/ٔ -ٕٗٗ: تعميقه عمى حديث رقم/ باب الوضو  بالنبيذ/ كتاب الطهارة): سنن الدار طني( ٔ)
صدوق، خمط بعد : "اهلل بن َلِهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، قال ابن حجر هو عبد( ٕ)

: انظر". )احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسمم بعض شي  مقرون
 (.ٖٛ٘ص: تقريا التيذيا

 -ٜٔ٘ٗ: حديث رقم/ باب في الدابة تنفخ برجمها/ كتاب الديات": )سننو"أخرجه أبو داود في والحديث ( ٖ)
 .الواسطي ، من طريق محمد بن يزيد(ٜٕٛص

كتاب : )"السنن الكبرى"، والنسائي في (ٕٖٕ/ٗٔ -ٜٜٚٚ: حديث رقم: )"مسنده"وأخرجه البزار في 
: "الوسطالمع م "، والطبراني في (ٖٖ٘/٘ -ٙ٘ٚ٘: حديث رقم/ باب في الدابة تصيب برجمها/ العارية والوديعة

/ باب الدابة تنفخ برجمها/ كتاب األشربة والحد فيها: )"السنن الكبرى"، والبيهقي في (ٙ٘ٔ/٘ -ٜٕٜٗ: حديث رقم)
 .، من طريق عباد بن العوام(ٜ٘٘/ٛ -ٛٛٙٚٔ: حديث رقم

 .كالهما، عن سفيان بن الحسين، به
 ".ن أبي هريرة إال سفيان بن حسينوهذا الحديث ال نعمم رواا عن الزُّْهِري، عن سعيد، ع: "قال البزار

 ".لم يرو هذا الحديث عن الزُّْهِري إال سفيان بن حسين: "وقال الطبراني
هذا الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزُّْهِري، وقد رواا مالك بن أنس، والميث بن : "وقال البيهقي

 ".لزُّْهِري، لم يذكر أحد منهم فيه الرّْْجلسعد، وابن جريج، ومعمر، وعقيل، وسفيان بن عيينة، وغيرهم عن ا
معالم : انظر. )ما أصابت الدابة ِبِرْجِمها فال َقَود عمى صاحبها: َهَدر، والمعنى: أي ،"ُ بار: "و ولو

 = عزت: ، تعميق(هٖٛٛ: ت)َحْمد بن محمد الخطابي ، (ٖٙٗ/ٗ: )لمخطابي، مطبوع م  سنن أبي داود -السنن
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حدَّثنا أحمد بن منصور، حدَّثنا نعيم بن حمَّاد،  ،ثمَّ أوردا بإسناٍد آخر عن أبي بكر النَّيسابوري
 .طي، عن سفيان بن حسين، بإسنادا مثمهحدَّثنا محمد بن يزيد الواسِ 

وهو وهٌم، ألنَّ الثقات الذين قدَّمنا " الرّْْجُل ُجَبار: "هلم ُيتاب  سفيان بن ُحسين عمى قول: "ثم قال
 .ولم يذكروا ذلك (ٔ)أحاديثهم خالفوا،

وكذلك رواا أبو صالح السَّمَّان، وعبد الرحمن األْعَرُج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد 

                                                                                                                                                                                   
 -والنياية في غريا الحديث والثر، (هٛٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -م، دار ابن حز وعبيد السيد -الدعاس= 

           ((.ٕٗٓ/ٕ): البن األثير
عن َأبي ، ِب وأبي َسَمَمة بن عبد الرَّحمنالُمَسيَّ والحديث أخرجه الشيخان من طريق الزُّْهِري، عن سعيد بن  

َوِفي الرلَكاِز  ،َواْلَمْعِدُن ُ َبارٌ  ،َواْلِبْئُر ُ َبارٌ  ،اْلَعْ َماُ  َ ْرُحَيا ُ َبارٌ " :َمْيِه َوَسمََّم َقالَ َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل عَ  :هريرة
كاز الُخُمس/ كتاب الزكاة: ال امع الصحيح: انظر. )كالهما بالمفظ نفسه". اْلُخُمُس  : حديث رقم/ )باب في الرّْ
: حديث رقم/ )باب جرح العجما  والمعدن والبئر جبار/ لحدودكتاب ا: صحيح مسمم، وفي (ٖٓٔ/ٕ -ٜٜٗٔ
ٔٚٔٓ- ٕ/ٛٔٚ.)) 

نَّ ، هيمةالبَ  ":ا مَ  ْ العَ "  مُ جَ عْ ر عمى ذلك فهو َأدِ من ال يقْ  فكلُّ  ،هاعِ بْ الكالم ليس من طَ  ألنَّ بذلك  يت ما سمّْ وا 
 .مٌ جِ عْ تَ سْ مُ وَ 

 .هاها حيث يجوز له حفرُ فال شي  عمى حافرِ  ،هفما دونَ  ه موتٌ ابَ فأصَ  ،أي من وق  فيها": والبئر  بار"
 .عمى من هو في أرضه فال شي َ  فيه أو أصابه شي ٌ  كَ مَ أي من هَ ": والمعدن  بار"
هو دفين الجاهمية، عمى مذهب أهل الحجاز وجمهور العمما ، وقال أبو حنيفة وغيرا من أهل ": ازكَ والرل "

 عميهم  ألنَّ النبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم فرَّق بينهما وعطف َيُردُّ وهذا الحديث : "هو المعدن، قال النووي: العراق
كاز في المغة الثبوت، واهلل أعمم ، محمد تفسير غريا ما في الصحيحين: انظر". )أحدهما عمى اآلخر، وأصل الرّْ

القاهرة،  -ُزبيدة محمد عبد العزيز، مكتبة السنة: ، تحقيق(ٕٜٕ -ٜٕٔص(: )هٛٛٗ: ت)بن ُفُتوح الحميدي ا
 ((.ٕٕٙ -ٕٕ٘/ ٔٔ): وشرح النووي عمى صحيح مسمم، (ه٘ٔٗٔ)الطبعة األولى، 

َبيااادي، ث رواا الدارقطني من عدة ُطُرٍق ااااافالحدي( ٔ) عن سفيان بن ُعيينة، وجعفر بن ُبْرَقان، ومحمد بن الوليد الزُّ
 . عن الزُّْهِري بإسنادا

ث بن سعاااد، وسفيان بن ُعيينة، ومالاااك بن أنااااس، وعبد الممك بن كما أخرجاااااه من طرٍق أخرى عن المياااا
عبد العزيز بن ُجريج، وَمعَمر بن راشد، وُعَقيل بن خالد، عن الزُّْهِري، عن ابن المسيَّب مقاااااروًنا بأبي سمماااااة بن 

 ٕٖٖٓو ٖٖٔٓ: األحاديث /كتاب الحدود والديات وغيرا: سنن الدار طني: انظر. )عبااد الرحمن بن عوف، به
 (.ٙٛٔ -ٕٛٔ/ٗ -ٖٖٗٓو ٖٖٖٓو
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  (ٔ)".هريرة ، وهو المحفوظ عن أبي"والرلْ ُل ُ َبار: "وغيرهم، عن أبي هريرة، لم يذكروا فيه

عن  ُطُرقٍ ِعدَِّة واية جا ت من قد َوِهم فيه، فالرّْ  (ٕ)سفيان ق الحديث أنَّ رُ وهنا تبين بمعارضة طُ 
 .أبي هريرة دون هذا المفظة، ورواتها ثقات، فهي األصح واألقوى

كما أنَّ هذا الرَّاوي ضعيف في حديثه عن الزُّْهِري خاصة، وهي فائدة أخرى من فوائد 
 (ٖ)".معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخو عند اإلمام ابن حبان"، وقد تقدَّم ذكرا في المعارضة

حدَّثنا عبد الممك بن أحمد الدَّقَّاق، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّْوَرقي، : "قال الدارقطني( ٖ
َأنَّ : نس بن مالك، عن أالزُّْهِري، عن (يعني ابن زيد المَّيثي) حدَّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أسامة

 (٘)َلْوَل ََْن َتِ دَ : "َفَقالَ ، ِبهِ  (ٗ)ثّْلَ َوَقْد ُجِدَع َومُ  ، َعَمْيِه َوَسمََّم َمرَّ ِبَحْمَزَة َيْوَم ُأُحدٍ َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهللُ 
ِإَذا ُخمَّْر َرْأُسُه َبَدْت  (ٙ)،ُه ِبَنِمَرةٍ َفَكفَّنَ ، "َصِفيَُّة َلَتَرْكُتُو َحتَّى َيْحُشَرُه اُا ِمْن ُبُطوِن الطَّْيِر َوالسلَباعِ 

َذا ُخمّْ  ،ِرْجاَلاُ  َر َرْأَسهُ ، َرْت ِرْجاَلُا َبَدا َرْأُسهُ َواِ  َََنا : "َوَقالَ ، َحٍد ِمَن الشَُّهَداِ  َغْيِراِ َوَلْم ُيَصلّْ َعَمى َأ ،َفَخمَّ
 (ٚ)."َشِييٌد َعَمْيُكُم اْلَيْومَ 

                                                             
 (.ٚٛٔ/ٗ -ٖٖٙٓ: تعميقه عمى حديث رقم/ كتاب الحدود والديات وغيرا): سنن الدار طني( ٔ)
ثقة في غير الزُّْهِري : "طي، قال عنه ابن حجراسِ هو سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد أو أبو الحسن الوَ ( ٕ)

 (.ٖٜٖص: اتقريا التيذي". )باتفاقهم
 .في هذا البحث (ٕ٘ٔص): انظر( ٖ)
النياية في غريا : انظر. )الُمْثمة: إذا ُجِدَع أنفه، أو أذنه، أو شيًئا من أطرافه، واالسم: بالقتيل لُمثل يقال ( ٗ)

 (.  ٜٕٗ/ٗ: البن األثير -والثر الحديث
خالد : ، تحقيق(ٙٙ/ٙ(: )ه٘٘ٛ: ت)ي محمود بن أحمد العينشرح سنن َبي داود، : انظر. )أي تحزن :َتِ دَ  (٘)

 .((هٕٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى،  -المصري، مكتبة الرشد
 .الِكَسا  الَخَمق، كما فسَّرها الترمذي بعد سياقه الحديث :النَِّمَرة( ٙ)
 ،(٘ٙ٘ص -ٖٖٙٔ: حديث رقم/ باب في الشهيد يغسَّل/ كتاب الجنائز": )سننو"أخرجه أبو داود في والحديث  (ٚ)

/ باب ما جا  في قتمى أحد وذكر حمزة/ كتاب الجنائز عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم": )سننو"والترمذي في 
 .، من طريق أبي صفوان الَمرواني، بمعناا(ٕٔٗص -ٙٔٓٔ: حديث رقم

/ هذا ما حفظ أبو بكر في ُأُحد وما جا  فيها/ كتاب المغازي": )المصنف"وأخرجه ابن أبي شيبة في 
= د بن اا، عن زي(ٖٔٔ/ٜٔ -ٖٕٓٓٔ: ديث رقمااااح": )دهدددمسن"ي اااد فااا، وأحم(ٖٙٗ/ٕٓ -ٜٖٚٓٚ: ماااث رقاااحدي
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َوَلْم ُيَصلّْ َعَمى َأَحٍد ِمَن الشَُّهَداِ  : "َهَذا المَّْفَظ َغْيُر ُعْثَماَن ْبِن ُعَمرَ  َلْم َيُقلْ : "قال الدارقطني
 ٔ()."َوَلْيَسْت ِبَمْحُفوَظةٍ " َغْيِراِ 

وما توصل إليه  (ٕ)هذا الحديث فيه زيادة في المتن غير محفوظة، لم يذكرها غير عثمان،
 .فة اختالف ألفاظهاالدارقطني فيه داللة عمى معارضة المتون لمعر 

حدَّثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم : "قال الدارقطني( ٗ
زاق، عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر  الصنعاني، حدَّثناااا عبد الرَّ

                                                                                                                                                                                   
حديث / د يغسَّلباب في الشهي/ كتاب الجنائز": )سننو"أبو داود في : الُحَباب، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة= 
 .بمعناا ،(٘ٙ٘ص -ٖٖٙٔ: رقم
باب الصالة عمى / كتاب الرَّد عمى أبي حنيفة": )المصنف"شيبة في  وفي رواية أخرى عند ابن أبي 

 .من طريق ُعبيد اهلل بن موسى، بنحوا ،(ٖٜٔ/ٕٓ -ٖٔٔٙٚ: حديث رقم/ الشهيد
 .في رواية أخرى عن صفوان بن عيسى( ٖٔٔ/ٜٔ -ٖٕٓٓٔ: حديث رقم": )مسنده"وأحمد في 

 .، من طريق أبي بكر الحنفي، بمعناا(ٖٚ/ٖٔ -ٖٚٗٙ: حديث رقم": )مسنده"وأخرجه البزار في 
 .، من طريق َروح، بنحوا(ٗٔ٘/ٔ -ٕٖ٘ٔ: حديث رقم/ كتاب الجنائز": )المستدرك"وأخرجه الحاكم في 

، من طريق عثمان بن (ٗٔ٘/ٔ -ٕٖ٘ٔ: حديث رقم/ كتاب الجنائز": )المستدرك"وفي رواية أخرى في 
 .عمر، بنحوا

 .جميعهم، عن أسامة بن زيد، به
وقد : "ثم قال". حديث أنس حديٌث غريٌب، ال نعرفه من حديث أنس إالَّ من هذا الوجه: "ترمذيقال ال

ُخولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث، َفَرَوى المَّيث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن 
 بن َثْعَمبة، عن جابر، وال نعمم أحًدا مالك، عن جابر بن عبد اهلل بن َزيد، وروى معمر، عن الزُّْهِري، عن عبد اهلل

حديث المَّيث عن ابن شهاب، : وسألت محمًدا عن هذا الحديث؟ فقال. ذكرا عن الزُّْهِري، عن أنس إال أسامة بن زيد
 ".عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر، أصح

ن أنس، وقد رواا الزُّْهِري، الزُّْهِري، عوهذا الحديث ال نعمم أحًدا تاب  أسامة عمى روايته، عن : "وقال البزار
 ".بن كعب بن مالك، عن جابراعن 
 (.ٕ٘ٓ/٘ -ٕ٘ٓٗ: تعميق الدارقطني عمى حديث رقم/ كتاب السَّْير): سنن الدار طني( ٔ)
تقريا ". )كان يحيى بن سعيد ال يرضاا: ثقة، قيل: "هو عثمان بن عمر بن فارس الَعبدي، قال ابن حجر( ٕ)

 (.ٚٙٙص: التيذيا
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َأ ِبَما ََْفَضَمِت السلَباعُ اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم تَ نَّ َرُسوَل ََ :  "بن عبد اهللا  (ٔ)".َوضَّ

هو ابن أبي يحيى، ضعيف، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي َحبيبة، : إبراهيم: "ثم قال
 (ٕ)".وليس بالقوي في الحديث

 وبمعارضة (ٖ)إبراهيم بن محمد،: ق راٍو ضعيف هونجد أنَّ هذا الحديث قد جا  من طري
فال  (ٗ)إبراهيم بن إسماعيل بن أبي َحبيبة، لكنه ضعيف أيًضا،: ًعا، هوطرقه، تبيَّن أنَّ له ُمتابِ 

 .يتقوى الحديث لمجيئه من طريقه

حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوري، حدَّثنا محمد بن عمي بن ُمحِرز الكوفي : "ياااقال الدارقطن( ٘
بياااو أحماااا أباااار، حدَّثنااابمص بيااان أباااوري، عاااالثَّ  اناااا سفياااري، حدَّثنااااد الزُّ ن اااابر، عاااان جااار، عاااي الزُّ

                                                             
رفعت . د: تحقيق ،(ٜٔ/ٕ -ٖٔ: حديث رقم/ الما  الراكد/ كتاب الطهارة) :، بمعناا"الم"أخرجه الشافعي في ( ٔ)

 باب الما  َتِردا/ ارةااكتاب الطه: )"المصنف"د الرزاق في ااوعب، ٔالمنصورة، ط -فوزي عبد المطمب، دار الوفا 
باب سؤر سائر / كتاب الطهارة: )"السنن الكبرى"والبيهقي في ، بمثمه( ٚٚ/ٔ -ٕٕ٘: حديث رقم/ الكالب والسباع

 .، من طريق إبراهيم بن محمدبمعناا( ٖٚٚ/ٔ -ٛٚٔٔ: حديث رقم/ الحيوانات سوى الكمب والخنزير
/ ا من الحيوانما جا  في سؤر الكمب والسّْنَّور وغيرهم/ كتاب الطهارة: )"سننو"وأخرجه الدارقطني في 

باب سؤر سائر الحيوانات سوى / كتاب الطهارة: )"السنن الكبرى"، والبيهقي في بمعناا( ٔٓٔ/ٔ -ٙٚٔ: حديث رقم
 .، من طريق ابن أبي حبييةبمعناا( ٜٖٚ/ٔ -ٓٛٔٔ: حديث رقم/ الكمب والخنزير

 .كالهما عن داود بن حصين، به
من طريق معناا، ب، (ٜٔ/ٕ -ٗٔ: حديث رقم/ الما  الراكد/ كتاب الطهارة: )"الم"وأخرجه الشافعي في 
 .داود بن الحصين، عن جابر، به

فإذا ضممنا هذا األسانيد بعضها إلى بعض، َأَخذت قوًة، : "قال البيهقي بعد أن أورد ُطُرق هذا الحديث 
سنادا صحيح، واالعتماد عميه باب / كتاب الطهارة: معرفة السنن واآلثار: انظر". )وفي معناا حديث أبي قتادة، وا 

 ((.ٚٙ/ٕ/ )ل لحمه سوى سؤر الكمب والخنزيرسؤر ما ال يؤك
 -٘ٚٔ: حديث رقم/ ما جا  في ُسْؤر الكمب والسّْنَّور وغيرهما من الحيوان/ كتاب الطهارة): سنن الدار طني( ٕ)
ٔ/ٔٓٔ.) 
. ، روى له ابن ماجه"متروك: "هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسممي، أبو إسحاق المدني، قال ابن حجر( ٖ)
 (.٘ٔٔص: تقريا التيذيا: رانظ)
 (.ٗٓٔص: تقريا التيذيا: انظر. )"السَُّنن"، وروى له الترمذي وابن ماجه في "ضعيف: "قال ابن حجر( ٗ)
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َذا َ َزَر َعْنُو َفُكْموُ  ،ِإَذا َطَفا َفاَل َتْأُكْموُ " :وسمَّم، قالى اهلل عميه اااي صمَّ اااالنَّب  ْيوِ َوَما َكاَن َعَمى َحافتَ  ،َواِ 
  (ٔ)".َفُكْموُ 

 (ٕ)  والَعَدنيَّان،ااه وكيااد، وخالفااي أحماار أبااوري غياان الثَّ اادا عاام يسناال: "يااال الدارقطناااق
واب، وكذلااااك رواا ااوعب زاق، وُمؤمَّل وأبو عاصم وغيُرهم، َرَوْوا عن الثَّوري موقوًفا، وهو الصَّ د الرَّ

ْخِتياني وُعبيد اهلل بن عمر وابن ُجريج وُزهير وحمَّاد بن َسَمَمة، وغيُرهم عن أبي ال زُّبير أيوب السَّ
بير (يعني محمد بن عبد الرحمن)إسماعيل بن ُأميَّة وابن أبي ِذئب موقوًفا، وُروَي عن  ، عن أبي الزُّ
  (ٖ)".رفُعه، رفعه يحيى بن ُسميم عن إسماعيل بن ُأميَّة، ووقفه غيُرا مرفوًعا، وال يصحُّ 

                                                             
 -ٖ٘ٔٛ: حديث رقم/ باب في أكل الطافي من السمك/ كتاب األطعمة": )سننو"أبو داود في أخرجه  (ٔ)

 -ٕٖٚٗ: حديث رقم/ راااااد البحااااافي من صياااااباب الط/ داايااااب الصااااكت": )وددسنن"ه في اااااااجااان مااااب، و (ٙٛٙص
": المع م الوسط"، والطبراني في (ٜٜٔ/ٓٔ -ٕٛٓٗ: حديث رقم": )شرح مشكل اآلثار"والطَّحاوي في  ،(ٛٗ٘ص
: ديث رقمح/ كتاب الصيد والذبائح واألطعمة وغير ذلك": )سننو"، والدارقطني في (ٔٛٔ/ٖ -ٜٕ٘ٛ: حديث رقم)

: حديث رقم/ باب من كرا أكل الطافي/ كتاب الصيد والذبائح": )السنن الكبرى"، والبيهقي في (ٗٛٗ/٘ -٘ٔٚٗ
 .بمعناا. ، من طريق يحيى بن ُسَميم، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، به(ٜٕٗ/ٜ -ٜٜٓٛٔ

: حديث رقم/ ا أكل الطافيباب من كر / كتاب الصيد والذبائح" )السنن الكبرى"وأخرجه البيهقي في 
 .، من طريق نصر بن عمي، عن أبي الزبير، به، بمعناا(ٜٕٗ/ٜ -ٜٜٛٛٔ

ابر، ااى جااوا عماار، أوقفااي الزبياان أباامَّاد، عااوب وحااوري وأيااان الثااديث سفيااروى هذا الح: "قال أبو داود
ي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النَّبي اااان أباان اباايف، عاااه ضعاان وجااًضا مااحديث أيااذا الااند هااد ُأسااوق

 ".صمَّى اهلل عميه وسمَّم
 ".لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إال يحيى: "وقال الطبراني
 ".يحيى بن ُسَميم الطائفي كثير الوهم سي  الحفظ، وقد رواا غيرا عن إسماعيل بن أمية موقوًفا: "وقال البيهقي

. الثوريسفيان يزيد بن أبي حكيم الَعَدني، من تالميذ أبو عبد اهلل  عبد اهلل بن الوليد الَعَدِني، و حمد  أبو م: هما( ٕ)
: لمِمزي -وتيذيا الكمال في َسما  الر ال، (ٕٛ٘/ٜ -ٛٛٔ/٘: )البن أبي حاتم -ال رح والتعديل: انظر)
 ((.ٗ٘ٗ -ٕٕ٘/ٗٔ: )هبيلمذ -وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم، (ٚٓٔ/ٕٖ -ٕٔٚ/ٙٔ)
 (.ٗٛٗ/٘ -ٗٔٚٗ: تعميق الدارقطني عمى حديث رقم/ كتاب الصيد والذَّبائح واألطعمة وغيِر ذلك): سنن الدار طني( ٖ)



ٔٙٙ 

 

 ب  في روايته عنلم ُيَتا (ٔ)وقد تبيَّن لمدارقطني بمعارضة طرق هذا الحديث، أنَّ أبا أحمد
فالحديث جا  من رواية غيرا من أصحاب الثَّوري موقوًفا، وكذلك ُرِوَي من غير . الثَّوري ُمسنًدا

 .طريق الثَّوري، عن أبي الزُّبير، موقوًفا

 .فالرواية األقوى واألصح هي رواية من َوَقَف الحديث

 

  

                                                             
 (.ٔٙٛص: تقريا التيذيا". )ثقة ثبت إال أنَّه قد يخطئ في حديث الثوري: "قال ابن حجر: أبو أحمد الزُّبيري (ٔ)



ٔٙٚ 

 

 الخاتمة

ي انِ دَ َىدددددد نْ  ََ َل وْ َلدددددد يَ دِ تَددددددىْ لَِ  تُ ْنددددددا كُ َمددددددا، وَ ذَ َيددددددي لِ انَ دَ ي َىددددددذِ ْلدددددداَ  لَّ َ ددددددوَ  زَّ َعدددددد اَ  دُ َمددددددحَ الْ 
الُة والسَّالم عمى رُسوِل اامِ الَ عَ الْ  ا  رَ  ااُ    .ين، والصَّ

مُت من خالل ىذه الدراسة إلى النَّتائج التاليةوبعد؛   :فقد توصَّ

ل من خاللها إلى معرفة الحكم عم (ٔ) ى الرَّاوي، استخدم ُنقاد الحديث المعارضة كطريقة ُيتوصَّ
 .وكذلك الحكم عمى األحاديث

ل : يمكن تعريف المعارضة عند نقاد الحديث بأنَّها (ٕ) مقابمة األحاديث بعضها ببعض، ليتوصَّ
واة، وتقوية الروايات والكشف عن العمل فيها  .من خاللها إلى معرفة أحوال الرُّ

تخدمها الصحابة فيما بعد أنَّ المعارضة نشأت منذ عهد النَّبي صمَّى اهلل عميه وسمَّم، واس (ٖ)
عائشة رضي اهلل عنها هي أول من استخدم أّم المؤمنين ولعل . بغرض التَّثبت غالًبا

المعارضة الختبار حفظ الرَّاوي وضبطه، فعارضت حديث الرَّاوي بروايته في أزمان 
 .مختمفة

واة، ويظهر ذ (ٗ) لك من خالل أنَّ المعارضة من أهم مسالك النُّقاد في نقدهم لألحاديث والرُّ
واة، والكشف عن العمل في حديثهم، كما يظهر مدى اعتمادهم عميها في معرفة  ضبط الرُّ

 .ذلك من خالل عباراتهم التي تفيد أنَّ المعارضة هي السبيل األمثل إلى ذلك
معرفة مدى ضبط الرَّاوي، والكشف عن عمل  :أبرز استعماالت النُّقاد لممعارضة هي (٘)

 .تقوية الحديثالحديث، و 
مت من خالل هذا الدراسة  إلى معرفة  (ٙ) تعددت طرق المعارضة عند نقاد الحديث، وقد توصَّ

 :إحدى عشرة طريقة منها، وهي
 .معارضة حديث الرَّاوي بروايته في أزمان مختمفة .ٔ
واة عن شيٍخ معين .ٕ  .معارضة أحاديث الرُّ
 .معارضة حديث الرَّاوي بحديث شيخه .ٖ
 .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابه .ٗ
 .ارضة عمى األبوابالمع .٘
 .معارضة روايات الحديث الواحد .ٙ



ٔٙٛ 

 

 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخه .ٚ
 .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار تالميذا .ٛ
واة األقارب .ٜ  .المعارضة بين الرُّ
 .المعارضة بين األقران .ٓٔ
 .معارضة أحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان .ٔٔ

ختمفة، ولقد أوردُت في الدراسة التطبيقية نماذج أنَّ المعارضة استخدمها النُّقاد في أزمان م (ٚ)
 .الثاني، والثالث، والراب  الهجرين عند أئمة النَّقد من عمما  القر  لممعارضة

واة،  ثم إنَّي َوصي الباحثين ففيه بيان ما بدراسة مناهج أئمة النَّقد في نقدهم لألحاديث والرُّ
ولعمنا نتوصل من خالل دراسة مناهجهم في النَّقد   .يةبذلوا من جهٍد ألجل الحفاظ عمى السُّنة النَّبو 

 .لُمْخَتمف فيهماوخاصة   ُيَيسّْر لنا الحكم عمى الرواةإلى منهٍج متكامٍل 



ٜٔٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفهارس
 .فيرس اآليات القرآنية الكريمة (ٔ
 .فيرس الحاديث النَّبوية واآلثار (ٕ
 .فيرس العالم الُمتر م ليم (ٖ
 .البمدانفيرس  (ٗ
 .فيرس النساا (٘
 .فيرس المصادر والمرا ع (ٙ
 .فيرس الموضوعات (ٚ



ٔٚٓ 

 

 اآليات القرآنية الكريمةفيرس : َولً 

 الصفحة اآلية
ُزًواََوىَِعبًا ُْ اَ َْ َُذو اَلةَِاَّتَّ َإََِلَالصَّ ًْ  ٖٔٔ [.ٛ٘: المائدة] ...َوإَِذاََُاَدْيجُ
ََِةَابْلَْحر َاىَْلْريَِةَاىَِِّتَََكَُْتََحاِِضَ َِ ََع ًْ

ُٓ ْ ل
َ
 ٔٛ [.ٖٙٔ: األعراف] ...َوْشأ
َاَنَِصيُت ٍَ ِ  ٖٗٔ [.ٖٚ: الكهف] ...َلَثَُؤاِخْذِِنَب
ََاَلَةََِّلِْنرِيو َالصَّ ًْ كِ

َ
 ٛٗٔ [.ٗٔ: طه] أ
ا ًٍ َزِْدِِنَِعيْ  ٛٗ [.ٗٔٔ: طه] َوكُْوََرب 
َََِّو ِ َب ًْ ُت

ْ
ْخَطأ

َ
اَأ ٍَ َِاٌحَفِي َُج ًْ  ٖٗٔ [.٘: األحزاب] ...ىَيَْسََعيَْيُك

ا َٓ يُّ
َ
ٔاَيَاَأ َبإٍََفَجبَيَُِّ

ََفاِشٌقَبِنَ ًْ ٔاَإِْنََجاَءُك ُِ ٌَ َآ ََ ي ِ  ٘ٔ [.ٙ: سورة الحجرات] ...اَّلَّ
ََِعة ٍُ ُ

ْ
ِْٔمَاجل َيَ َْ ٌِ اَلةَِ ِٔدَيَلِيصَّ  ٖٔٔ [.ٜ: الجمعة] ...إَِذاَُُ

 

 

  



ٔٚٔ 

 

 واآلثار فيرس الحاديث: ثانًيا

 الصفحة الرَّاوي الثر/ الحديث
 ٗٔٔ عبد اهلل بن مسعود ...".ُا َعَمْيِو َوَسمََّم اْلَغاِئَط، َفَأَمَرِنيَََتى النَِّبي  َصمَّى ا"
اَلةِ " ْأ ُوُضوَ َك ِلمصَّ  ٜٗ البرا  بن عازب ...".ِإَذا َََخْذَت َمْضَ َعَك َفَتَوضَّ
َذا َ َزَر َعْنُو َفُكْموُ "  ٗٙٔ جابر بن عبد اهلل ...".ِإَذا َطَفا َفاَل َتْأُكْمُو، َواِ 
 ٗٚ أبو أيوب ...".اْلَحْمُد ِلمَِّو َعَمى ُكلل َحالٍ : َعَطَس َََحُدُكْم َفْمَيُقلْ  ِإَذا"
ْكَرامِ "  ٕ٘ٔ أنس بن مالك ".ََِلظ وا ِبَيا َذا اْلَ اَلِل َواإلِْ
 ٚ٘ٔ عائشة ".إنَّ الس وَّاَل َلْو َصَدُ وا َما َََفَمَح َمْن َردَُّىمْ "
 ٚ٘ٔ عبد اهلل بن عمرو ...". َوَمْنِزلي َمْنِزُل ِإبراىيَم َيْوَم الِقَياَمةِ ِإنَّ اَا اتََّخَذِني َخِمياًل "
 ٖٓٔ أسامة بن زيد ...".َنَّ النَّبّي َصمَّى اا َعِميو َوَسمَّم ََْرَدَفو ِمْن َعَرَفة"
أ"  ٖٚٔ جابر بن عبد اهلل ".َنَّ النَّبي صمَّى اا عميو وسمَّم َكل َكِتًفا ولم يتوضَّ
 ٕٓٔ أبو ُأمامة ".النَّبي صمى اا عميو وسمَّم َمر بأسعد بن ُزَراَرة، فُكِوي َنَّ "
 ٖٔٔ أنس بن مالك ...".ََنَّ النَِّبي َصمَّى اا َعِميِو َوَسمَّم َََمَر ِباَلًل َْن َيْشَفَع اْلََذان"
 ٖٕٔ عبد اهلل بن عمر ...".ديًداَنَّ النََّبيَّ َصمَّى اا َعَمْيِو َوَسمََّم َرََى َعَمى عمر ثوًبا  "
 ٓٛ عبد اهلل بن عبَّاس ".َنَّ النَِّبدددي صمَّى اا َعِميو وسمَّم َ َضى ِبالَيِميِن َمَع الشَّاِىد"
 ٕٓٔ عائشة "....َلُو اْلَما ُ  َنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اا َعَميو َوَسمَّم َكاَن ُيْسَتْعَذاُ "
 ٖٛٔ أنس بن مالك ".وسمَّم كانت لو ِخْر ٌة َيَتَمسَُّح بيا َنَّ النَّبي صمَّى اا عميو"
 ٜٙ أبو سعيد الُخْدري ...".ِإنَّ ََْىَل الدََّرَ اِت اْلُعَمى َلَيَراُىْم َمْن َتْحَتُيمْ "
 ٘ٔ أبو هريرة ...".ََنَّ َرُسوَل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم اْنَصدددَرَف ِمِن اْثَنَتْينِ "
َأ ِبَما ََْفَضَمِت السلَباعُ  ََنَّ "  ٖٙٔ جابر بن عبد اهلل ".َرُسوَل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َتَوضَّ
 ٕٙٔ أنس بن مالك ...".ََنَّ َرُسوَل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َمرَّ ِبَحْمَزَة َيْوَم َُُحدٍ "
اَلِة ََوًَّل َوآِخًرا"  ٖٖٔ أبو هريرة ...."إنَّ ِلمصَّ
ْعِر ِحْكَمةً "  ٖٗٔ ُأبي بن كعب ".ِإنَّ ِمَن الشل
 ٜ٘ٔ عبد اهلل بن مسعود ...".ََنَُّو َخَرَج َمَع النَِّبيل َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َلْيَمَة اْلِ نل "
 ٗٗ أبو هريرة ...".الميم اكفنييم: "َنَّو دعا عمى ُمَضر فقال"
 ٖٙٔ عبد اهلل بن عمر ...".َمْثَنى َمْثَنى: "الة الميل؟ فقالَنَّو ُسِئَل عن ص"
دددددا انَصَرَف  دددددال" ؟: "َنَّو صمَّى َفَتَرك آيددددًة، فممَّ  ٖٙٔ عبد اهلل بن عمر "...ََِفيُكْم ََُبي 
 ٜٖٔ روعبد اهلل بن عم ...".المَُّيمَّ، اْسِق ِعَباَدَك َوِباَلَدكَ : "َنَّو كان إذا اْسَتسقى  ال"



ٕٔٚ 

 

 الصفحة الرَّاوي الثر/ الحديث
 ٜٖٔ عبد العزيز بن ُصهيب ...".َنَّو كان لنس بن مالك ِخْرَ ةٌ "
بيان حين بعثو َوصحابو"  ٔٛ عبد اهلل بن َعتيك ...".َنَّو َنَيى عن  تل النلسا  والصل
 ٗ٘ٔ عبد اهلل بن عمر ...".ِإنَّو َيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماَن َ ْوٌم ُيَكذلِبوَن ِبالَقَدرِ "
 ٓٔٔ عائشة ...".َي ِلمَنِبّي َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َوِشيَقُة َلْحمٍ َُْىدِ "
 ٖٗٔ ِعمران بن ُحصين ...".َتَ اَوَز اُا ِلي َعْن َُمَِّتي َما َحدََّثْت ِبِو ََْنُفَسَيا"
 ٕٚ-ٓ٘ ُعروة بن الزُّبير ...".َحجَّ َعَمْيَنا َعْبُد اِا ْبُن َعْمٍرو َفَسِمْعُتُو َيُقولُ "
 ٙٓٔ جابر بن عبد اهلل ...".َحرََّم َرُسوُل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َيْوَم َخْيَبر"
 ٜٓٔ ُسراقة بن مالك ".َحَضْرُت النَِّبيَّ َصمَّى اا َعَميِو َوَسمَّم ُيِقيُد اْلََا ِمِن اْبِنوِ "
 ٓٙٔ أبو هريرة ".الرلْ ُل ُ َبارٌ "
 ٖٗٔ سممان الفارسي ".اِن الَ نَِّة الِحنَّا ُ َسيلُد َرْيحَ "
 ٓ٘ٔ سممان الفارسي "ُسِئَل َرُسوُل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم َعْن السَّْمِن َواْلُ ْبِن َواْلِفَراِ ؟"
 ٖٛٔ جابر بن عبد اهلل ...".ُغْسُل َيْوِم الُ ُمَعِة َواِ ٌا ِفي ُكلل َسْبَعِة ََيَّامٍ "
 ٔ٘ٔ أنس بن مالك ...".َيا َرُسوَل اِا ََْعِقُمَيا َوَََتَوكَُّل، ََْو َُْطِمُقَيا َوَََتَوكَُّل؟: َرُ لٌ  َ الَ "
 ٖٚٔ جابر بن عبد اهلل ...".كان آِخَر المِر من رسول اا صمَّى اا عميو وسمَّم"
 ٘٘ٔ ُعمير بن قتادة ...".كان رسول اا صمَّى اا عميو وسمَّم يرفع يديو مع كل تكبيرة"
 ٚٔ أبو سعيد الُخْدري ...".ُكْنُت ِفي َمْ ِمٍس ِمْن َمَ اِلِس اْلَْنَصدداِر ِإْذ َ دداَ  ََُبددو ُمدددوَسددى"
ُكْم، ول َنْنِكح نسائكم"  ٕٔٔ سممان الفارسي ".ل نُؤم 
 ٛٚ سعيد بن زيد ".َل ُوُضوَ  ِلَمْن َلْم َيْذُكِر اْسَم اا َعَمْيوِ "
 ٜٗٔ عمي بن أبي طالب ...".ِلْمُمْسِمِم َعَمى اْلُمْسِمِم ِستٌّ ِباْلَمْعُروفِ "
 ٚٔ محمد بن سيرين ...".َفَممَّا َوَ َعِت اْلِفْتَنةُ . َلْم َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن َعِن اإِلْسَنادِ "
 ٚٗٔ أبو هريرة .."..َلمَّا َ َفَل َرُسوُل اِا َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَسمََّم ِمْن َخْيَبرَ "
 ٘ٙ أبو هريرة ...".َلْوَل َْن َُشقَّ عمى َُمَِّتي َلَمْرُتُيْم ِبالسلَواكِ "
 ٔٗٔ معاذ بن جبل ...".َما َعُظَمْت ِنْعَمُة اِا َعَمى َعْبٍد إل َعُظَمْت ُمْؤَنُة النَّاِس َعَميوِ "
 ٕٗٔ عبد اهلل بن عمر ...".يرَِىاَمْن ََْدَرَك َرْكَعًة ِمْن َصالِة الُ ُمَعِة َوَتْكبِ "
 ٕٜ عبد اهلل بن عمر ...".َمْن ََْعَتَق َنِصيًبا َلُو ِفي َعْبٍد، َضِمَن ِلَْصَحاِبو ِفي َماِلوِ "
 ٕٙ أبو هريرة ".َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِا َواْلَيوِم اآلِخِر، َفْمُيْكِرْم َ اَرهُ "
 ٛٗ أنس بن مالك ...".صمى اا عميو وسمم َعْن َشي ٍ  ُنِييَنددا ََْن َنْسَأَل َرُسوَل ااِ "
 ٗٗٔ أبو بكر الصديق ".الَوَلُ  ِلَمْن ََْعَتقَ "



ٖٔٚ 

 

 الصفحة الرَّاوي الثر/ الحديث
 ٛٔ إبراهيم الطَّاَلَقاِني ...".ِإنَّ ِمَن اْلِبدددددرل : "َيا َََبا َعْبِد الرَّْحَمِن، اْلَحِديُث الَِّذي َ ا َ "
 ٙ٘ٔ أنس بن مالك ...".ِمْن َُمَِّتي َتْكُثْر َحَسَناُتكَ َيا َََنُس َسملْم َعَمى َمْن َلِقيَت "
 

 

  



ٔٚٗ 

 

 فيرس العالم الُمتر م ليم: ثالثًا

 الصفحة السم
عإبراىيم بن إسماعيل   ٔٛ بن زيد بن ُمَ مل

 ٔٓٔ بن سعيد عبد اهلل :ابن َبي السََّفر
 ٜٚ َبو ِثَفال

 ٔٛ عددددو رافددددَب
 ٕٙ َبو ُشَرْيح الُخَزاعي

 ٚٛ َضْمرة َبو
 ٚٚ اح بن عبد اهللوضَّ ال: َبو عوانة

 ٕٔٔ َبو ليمى الكندي
 ٗٛ َبو ىاشم الر مَّاني

 ٗٔ َسد رستم
 ٜٚ َسما  بنت سعيد بن زيد
 ٔٓٔ إسماعيل بن َبي خالد

 ٕٗ إسماعيل بن ُعميَّة
 ٖٔٔ َوس بن َضْمَعج
 ٜٗ َبِحير بن سعد 

 ٔٓٔ يان بن بشربَ 
 ٘ٙ ال زائري
 ٙٗ بن القاسم الَمَدائنيخالد 

 ٘ٔ بن عمروِخْرباق ال
 ٙٚ خميفة بن خياط

 ٘ٗ داود بن عمي بن عبد اا بن عبَّاس
 ٜٚ منرباح بن عبد الرح
 ٔٓٔ زكريا بن َبي زائدة



ٔٚ٘ 

 

 الصفحة السم
 ٙٛ زياد بن سعد
 ٙٛ زيد بن َسمم
 ٛٚ سعيد بن زيد

 ٕٙٔ سفيان بن حسين
 ٕٔ كونياذَ الشَّ سميمان بن داود 

 ٙٚ بن داود الطيالسيسميمان 
 ٕٚ صالح بن محمد

 ٗٙ الطليبي
 ٖٛ  ودعاصم بن َبي النَّ 

 ٚٛ عاصم بن سميمان الحول
 ٚٛ عبد العمى بن عبد العمى

 ٕٙ ن بن إسحاقدددبد الرحمع
 ٙٛ عبد العزيز بن َبي حازم

  ٚٛ عبد العزيز بن محمد الدَّراَوْردي
 ٘ٙٔ عبد اا بن الوليد الَعَدِني

 ٓٚ عبد اا بن ُصيبان
 ٓٙٔ عبد اا بن َلِييعة

 ٚٔٔ عبد الوىَّاا بن عبد الم يد
 ٖٙٔ عثمان بن عمر

 ٜٙ عطية بن سعد بن ُ نادة
 ٕٚ ُعَمارة بن ُ َوْين

 ٔٔ بن  يس وعمر 
 ٕٔ عمرو النَّا د

 ٔٓٔ فراس بن يحيى
 ٖٛ القاسم بن عبد الرحمن



ٔٚٙ 

 

 الصفحة السم
 ٓٚ كثير بن إسماعيل

بَّاحالمثنَّى بن   ٜٓٔ الصَّ
 ٕٜ بن َبي ُفَديكمحمد بن إسماعيل بن مسمم 

 ٖٚ محمد بن الوليد الز َبْيدي
 ٜ٘ محمد بن زياد اَللياني
 ٛٔٔ محمد بن زيد الُعمري

 ٗٗ محمد بن عبد الرحمن بن َبي ليمى
 ٙٙ محمد بن عمرو بن َعْمَقمة

 ٔٓٔ بن طريفُمَطرلف 
 ٖٗ مطرلف بن مازن

 ٛٔٔ ُحَديج ُمعاوية بن
 ٖٗ ىشام بن يوسف الصنعاني

 ٚٔٔ بن خالد ايْ ىَ وُ 
 ٕٜ يحيى بن َبي ُبكير

 ٘ٙٔ يزيد بن َبي حكيم الَعَدني
 ٗٓٔ يونس بن ُعبيد الَعْبدي

 

  



ٔٚٚ 

 

 البمدانفيرس : رابًعا

 الصفحة البمد
 ٜٖٔ َنطاكية
 ٔٛ ََْيَمة
 ٛٛ ال زيرة
 ٖٓ ُخَراسان
 ٕٙ َدْسَتَوا
 ٖٚ الرَّي

 ٛٔ َطاَلَقانال
 ٙٗ المدائن
 ٜٔ اليمامة

 

  



ٔٚٛ 

 

 فيرس النساا :خامًسا

 الصفحة اسَ النَّ 
 ٜٖٔ الْنَطاكي
 ٔٛ اَلْيمي

 ٚٛ الدََّراَوْرِدي
 ٕٙ يددالدَّْسُتوائ
ؤاسي  ٖٓ الر 
َبْيِدي  ٖٚ الز 
 ٕٔ الشَّاَذكوني
 ٚٔ الشَّْعبي
 ٛٔ الطاَلقاني
 ٕٚ الَعَتِكي
 ٕٖ الَعْنَبري

 ٖٓ َفَزاريال
 ٙٗ الَمَداِئِني
 ٜٕ الَمْرَوزي
 ٔٔ الُمالئي
 ٕٖ الَيْمَداني
 ٜٔ الَيَمامي

 

 

  



ٜٔٚ 

 

 فيرس المصادر والمرا ع: سادًسا

 :الكتا والرسائل العممية( َ

 .بيروت -، دار صادر(هٕٛٙ: ت)، زكريا بن محمد القزويني آثار البالد َوخبار العباد (ٔ)

عبد الممك . د: ، تحقيق(هٖٗٙ: ت)الواحد المقدسي  محمد بن عبدالحاديث المختارة،  (ٕ)
 (.هٕٓٗٔ)بيروت، الطبعة الثالثة  -دهيش، دار خضر

عبد العميم الَبْسَتوي، : ، تحقيق(هٜٕ٘: ت)يعقوب بن إبراهيم الُجوَزجاني َحوال الر ال،  (ٖ)
 .باكستان -حديث أكاديمي

، عبد اهلل بن مفادىا، العمل بمو بياوي ح يتيا، دددث النبددداد في الحديدددار اآلحدددددددددَخب (ٗ)
 (.هٛٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -عبد الرحمن جبرين، دار طيبة

، صححه (هٖٙٗ: ت)، يوسف بن عبد البر القرطبي الستيعاا في معرفة الصحاا (٘)
 (.هٖٕٗٔ)عمان، الطبعة األولى،  -عادل مرشد، دار األعالم: وخرج أحاديثه

: ، تحقيق(هٖٙٗ: ت)، أحمد بن عمي البغدادي   المحكمةالسما  المبيمة في النبا (ٙ)
 (.هٖٔٗٔ)القاهرة، الطبعة الثانية،  -عز الدين السيّْد، مكتبة الخانجي

: ، تحقيق(هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني اإلصابة في تمييز الصحابة (ٚ)
 (.هٜٕٗٔ)عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة األولى 

بيروت، الطبعة  -، دار العمم لمماليين(هٜٖٙٔ: ت)، خير الدين الِزركمي عالمال (ٛ)
 (.مٕٕٓٓ)الخامسة عشر 

، (هٕٜٓ: ت)، محمد بن عبد الرحمن السخاوي اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم َىل التأريخ (ٜ)
 (.هٚٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -فرانز روزنثال، مؤسسة الرسالة: تحقيق

أحمد بن عبد الحميم بن تيمية م لمخالفة َصحاا ال حيم، ا تضا  الصراط المستقي (ٓٔ)
 . الرياض -ناصر العقل، مكتبة الرشد: ، تحقيق(هٕٛٚ:ت)



ٔٛٓ 

 

. د: ، تحقيق(هٗٗ٘: ت)، عياض بن موسى الَيْحُصبي إكمال الُمْعِمم بفوائد مسمم (ٔٔ)
 (.هٜٔٗٔ)المنصورة، الطبعة األولى  -يحيى إسماعيل، دار الوفا 

، (هٕٙٚ: ت)، عال  الدين ُمْغَمطاي بن َقِميج ي َسما  الر الإكمال تيذيا الكمال ف (ٕٔ)
القاهرة،  -عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر: تحقيق
 (.هٕٕٗٔ)األولى 

رفعت فوزي عبد المطمب، . د: ، تحقيق(هٕٗٓ: ت)محمد بن إدريس الشافعي الم،  (ٖٔ)
 (.هٕٕٗٔ)ألولى المنصورة، الطبعة ا -دار الوفا 

إكرام اهلل إمداد الحق، رسالة : ، إعداداإلمام عمي بن المديني ومني و في نقد الر ال (ٗٔ)
 (.هٛٓٗٔ)مكة المكرمة،  -ماجستير، جامعة أم القرى

المعروف بأبي الشيخ األصبهاني  -عبد اهلل بن محمدالمثال في الحديث النبوي،  (٘ٔ)
بومباي، الطبعة األولى  -الدار السمفية عبد العمي عبد الحميد،. د: ، تحقيق(هٜٖٙ:ت)
 (.هٕٓٗٔ)

عبد اهلل عمر الباردوي، : ، تعميق(هٕٙ٘: ت)، عبد الكريم بن محمد الَسْمَعاني النساا (ٙٔ)
 (.هٛٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -دار الجنان

تباعيم (ٚٔ) . ، داىتمام المحدثين بنقد الحديث سنًدا ومتًنا ودحض مزاعم المستشر ين َو
 (.هٕٓٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية  -ن السمفي، دار الدَّاعيمحمد لقما

، (هٖٛٔ: ت)، محمد بن إبراهيم بن المنذرالوسط في السنن واإل ماع والختالف (ٛٔ)
الرياض، الطبعة األولى  -أبو حماد صغير أحمد حنيف، دار طيبة. د: تحقيق

 (.ه٘ٓٗٔ)

: ، تحقيق(هٕٜٕ: ت)زار أحمد بن عمرو الب المعروف بمسند البزار، -البحر الزخار (ٜٔ)
 (.هٜٓٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -عادل سعد، مكتبة العموم والحكم

، (هٖٚٔٔ: ت)، محمد بن عمي الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ٕٓ)



ٔٛٔ 

 

 (.هٕٚٗٔ)دمشق، الطبعة األولى  -محمد حسن حالق، دار ابن كثير: تحقيق

 -، عمر بن عميحاديث واآلثار الوا عة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج ال (ٕٔ)
 -مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة: ، تحقيق(هٗٓٛ: ت)المعروف بابن الُمَمقّْن 

 (.  هٕ٘ٗٔ)الرياض، الطبعة األولى، 

، (هٕٛٙ: ت)عمي بن محمد الَفاِسي بيان الوىم واإلييام الوا عين في كتاا الحكام،  (ٕٕ)
 (.هٛٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -ين آيت سعيد، دار طيبةالحس. د: تحقيق

ِبيدي تاج العروس من  واىر القاموس،  (ٖٕ) : ، تحقيق(هٕ٘ٓٔ: ت)محمد مرتضى الزَّ
 (.هٖ٘ٛٔ)حكومة الكويت،  فراج وآخرون، مطبعةعبد الستار أحمد 

، نعن َبي زكريا يحيى بن معي( هٕٛٚ: ت)تاريخ َبي سعيد ىاشم بن َمْرَثد الطبراني  (ٕٗ)
 (.هٓٔٗٔ)نظر الفاريابي، الطبعة : تحقيق

، عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين تاريخ َسما  الثقات ممن ُنِقَل عنيم العمم (ٕ٘)
بيروت، الطبعة  -عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية. د: ، تحقيق(هٖ٘ٛ:ت)

 (.هٙٓٗٔ)األولى 

، (هٛٗٚ: ت)ذهبي ، محمد بن أحمد التاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير والعالم (ٕٙ)
 (.هٓٔٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية،  -عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي: تحقيق

محمد إبراهيم : ، تحقيق(هٕٙ٘: ت)، محمد بن إسماعيل البخاري التاريخ الوسط (ٕٚ)
 (.هٛٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -المحيدان، دار الصميعي

خيثمة، أحمد بن زهير بن حرب المعروف بتاريخ ابن أبي  -التاريخ الكبير (ٕٛ)
 (.هٕٗٗٔ)القاهرة، الطبعة األولى،  -صالح همل، الفاروق الحديثة: ، تحقيق(هٜٕٚ:ت)

بيروت،  -، دار الكتب العممية(هٕٙ٘: ت)، محمد بن إسماعيل البخاري التاريخ الكبير (ٜٕ)
 (.هٚٓٗٔ)الطبعة 



ٕٔٛ 

 

، غير َىميا ووارديياتاريخ مدينة السالم َوخبار محدثييا وذكر  طَّانيا العمما  من  (ٖٓ)
بشار معروف، دار الغرب : ، تحقيق(هٖٙٗ: ت)أحمد بن عمي الخطيب البغدادي 

 (.هٕٕٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -اإلسالمي

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حّميا من الماثل َو ا تاز بنواحييا من  (ٖٔ)
: ، تحقيق(هٔٚ٘: ت)بن عساكر ، عمي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف باواردييا َوىميا

 (.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر

بيروت، الطبعة  -، عبد اهلل بن يوسف الُجدي ، مؤسسة الريانتحرير عموم الحديث (ٕٖ)
 (.هٕٗٗٔ)األولى 

م   ،(هٕٗٚ: ت)ليوسف بن عبد الرحمن المّْزي تحفة الشراف بمعرفة الطراف،  (ٖٖ)
: ، تحقيق(هٕ٘ٛ: ت)ألحمد بن عمي بن حجر العسقالني عمى الطراف، النكت الظراف 

 (.هٖٓٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -عبد الصمد شرف الدين، المكتب اإلسالمي

، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تدريا الرَّاوي في شرح تقريا النَّدواوي (ٖٗ)
بيروت، الطبعة  -صالح بن محمد عويضة، دار الكتب العممية: ، تعميق(هٜٔٔ:ت)

 .األولى

عبد الرحمن المعممي، دار : ، تحقيق(هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي تذكرة الحفاظ (ٖ٘)
 .بيروت -الكتب العممية

، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني تع يل المنفعة بزوائد ر ال الئمة الربعة (ٖٙ)
بيروت، الطبعة  -إكرام اهلل إمداد الحق، دار البشائر اإلسالمية. د: ، تحقيق(هٕ٘ٛ:ت)

 (.هٙٔٗٔ)األولى، 

، سميمان بن خمف الباجي التعديل والت ريح لمن خرج عنو البخاري في ال امع الصحيح (ٖٚ)
 .المغرب -أحمد لبزار، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: ، تحقيق(هٗٚٗ: ت)

 -محمد ناصر الدين األلباني، دار ابن القيمالتعميقات الرضية عمى الروضة الندية،  (ٖٛ)



ٖٔٛ 

 

 (.هٖٕٗٔ)الرياض، الطبعة األولى، 

، محمد بن ُفُتوح الحميدي تفسير غريا ما في الصحيحين البخاري ومسمم (ٜٖ)
القاهرة، الطبعة األولى،  -ُزبيدة محمد عبد العزيز، مكتبة السنة: ، تحقيق(هٛٛٗ:ت)
 (.ه٘ٔٗٔ)

صغير : ، تحقيق(هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني تقريا التيذيا (ٓٗ)
 .لباكستاني، دار العاصمةأحمد ا

، (هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي التَّقريا والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير (ٔٗ)
 (.ه٘ٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي: تحقيق

أحمد بن عمي بن حجر العسقالني التمخيص الحبير في تخريج َحاديث الرافعي الكبير،  (ٕٗ)
مكة المكرمة، الطبعة  -حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة: ، اعتنى به(هٕ٘ٛ :ت)

 (.هٙٔٗٔ)األولى، 

بن عبد البر يوسف بن عبد اهلل التمييد لما في الموطأ من المعاني والسانيد،  (ٖٗ)
ومحمد البكري، وزارة األوقاف المغربية، الطبعة  -مصطفى العموي: ، تحقيق(هٖٙٗ:ت)
 (.هٖٚٛٔ)

اج النيسابوري التمييز (ٗٗ) محمد مصطفى . د: ، تحقيق(هٕٔٙ: ت)، مسمم بن الحجَّ
 (.هٓٔٗٔ)الرياض، الطبعة الثالثة  -األعظمي، مكتبة الكوثر

 -، دار الكتب العممية(هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي تيذيا السما  والمغات (٘ٗ)
 .بيروت

إبراهيم : به ، اعتنى(هٕ٘ٛ: ت)أحمد بن عمي بن حجر العسقالني تيذيا التيذيا،  (ٙٗ)
 (.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -الزيبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة

: ، تحقيق(هٕٗٚ: ت)، يوسف بن عبد الرحمن الِمّزي تيذيا الكمال في َسما  الر ال (ٚٗ)
 (.هٖٓٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة. د



ٔٛٗ 

 

رفعت فوزي عبد المطمب، . ، داىاتوتوثيق السنة في القرن الثاني الي ري َسسو وات  (ٛٗ)
 (.هٓٓٗٔ)القاهرة، الطبعة األولى،  -مكتبة الخانجي

: ، تحقيق(هٖٖٛٔ: ت)ي ااااهر الجزائري الدمشقااا، طول الثرددتو يو النَّظر إلى َص (ٜٗ)
 (.هٙٔٗٔ)حمب، الطبعة األولى  -عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية

: ، تحقيق(هٕٔٛ: ت)الشهير بابن أبي الدنيا  - بن محمدعبد اهللالتوكل عمى اا،  (ٓ٘)
 (.هٚٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -جاسم الدوسري، دار البشائر اإلسالمية

اإلسكندرية،  -محمود الطَّحان، مركز الهدى لمدراسات. ، دتيسير مصطمح الحديث (ٔ٘)
 (.ه٘ٓٗٔ)الطبعة السابعة، 

السيد شرف الدين أحمد، دار : تحقيق ،(هٖٗ٘: ت)، محمد بن حبان الُبستي الثقات (ٕ٘)
 (.هٖٜٖٔ)الفكر، الطبعة األولى، 

: ، تحقيق(هٖٓٔ: ت)محمد بن جرير الطبري  امع البيان عن تأويل آي القرآن،  (ٖ٘)
 .القاهرة، الطبعة الثانية -محمود شاكر، مكتبة ابن تيمية

ناصر، محمد ال: ، اعتنى به(هٕٙ٘: ت)، محمد بن إسماعيل البخاري ال امع الصحيح (ٗ٘)
 (.هٕٕٗٔ)دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

، تخريج (هٖٙٗ: ت)، أحمد بن عمي البغدادي ال امع لخالق الراوي وآداا السامع (٘٘)
 (.هٚٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -صالح عويضة، دار الكتب العممية: وتعميق

 -تراث العربي، دار إحيا  ال(هٕٖٚ: ت)، عبد الرحمن بن محمد الرَّازي ال رح والتعديل (ٙ٘)
 (.هٕٖٚٔ)بيروت، الطبعة األولى، 

صالح عثمان المحام، الدار : ، تحقيق(هٜٖٚ: ت)محمد بن الُمَظفَّر حديث شعبة،  (ٚ٘)
 (.هٕٗٗٔ)عمان، الطبعة األولى  -العثمانية

، محمد أبو زهو، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية واإلفتا  الحديث والمحدثون (ٛ٘)



ٔٛ٘ 

 

 (.هٗٓٗٔ)رياض، الطبعة الثانية، ال -والدعوة واإلرشاد

، دار (هٖٓٗ: ت)أحمد بن عبد اهلل األصفهاني حمية الوليا  وطبقات الصفيا ،  (ٜ٘)
 (.هٜٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -الكتب العممية

، يحيى بن شرف النووي خالصة الحكام في ُمِيمَّات السنن و واعد اإلسالم (ٓٙ)
بيروت، الطبعة األولى  -الةحسين الجمل، مؤسسة الرس: ، تحقيق(هٙٚٙ:ت)
 (.هٛٔٗٔ)

، (ٚٗص(: )هٖٗٚ: ت)، الحسين بن عبد اهلل الطيبي الخالصة في َصول الحديث (ٔٙ)
 (.ه٘ٓٗٔ)صبحي السامرائي، عالم الكتب، الطبعة األولى : تحقيق

األردن،  -محمد عمي العمري، دار النفائس. ، ددراسات في منيج النقد عند المحدثين (ٕٙ)
 .الطبعة األولى

، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني ر الكامنة في َعيان المائة الثامنةالدر  (ٖٙ)
 (.هٗٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -، دار الجيل(هٕ٘ٛ:ت)

محمد سعيد البخاري، دار . د: ، تحقيق(هٖٓٙ: ت)، سميمان بن أحمد الطبراني الدعا  (ٗٙ)
 (.هٚٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -البشائر اإلسالمية

سيد كسَروي : ، تحقيق(هٖٓٗ: ت)بن عبد اهلل األصبهاني  أحمدذكر َخبار َصبيان،  (٘ٙ)
 (.هٓٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -حسن، دار الكتب العممية

، اعتنى (هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي ذكر من ُيعتمد  ولو في ال رح والتعديل (ٙٙ)
حمب، الطبعة الخامسة،  -عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية: به
 (.هٓٔٗٔ)

أحمد شاكر، دار الكتب : ، تحقيق(هٕٗٓ: ت)، محمد بن إدريس الشافعي الرسالة (ٚٙ)
 .بيروت -العممية



ٔٛٙ 

 

عبد الرحمن عبد الجبار : ، تحقيق(هٜٚٔ: ت)وكي  بن الجراح الكوفي  الزىد، (ٛٙ)
 (.هٗٓٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -الفريوائي، مكتبة الدار

مشهور بن حسن آل : ، اعتنى به(هٖٕٚ: ت)يني ، محمد بن يزيد القزو سنن ابن ما و (ٜٙ)
 .الرياض، الطبعة األولى -سممان، مكتبة المعارف

مشهور بن : ، اعتنى به(هٕ٘ٚ: ت)سميمان بن األشعث السجستاني سنن َبي داود،  (ٓٚ)
 (.هٕٗٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية  -حسن آل سممان، مكتبة المعارف لمنشر والتوزي 

مشهور حسن آل : ، اعتنى به(هٜٕٚ: ت)سى الترمذي ، محمد بن عيسنن الترمذي (ٔٚ)
 .الرياض، الطبعة األولى -سممان، مكتبة المعارف

شعيب األرنؤوط : ، تحقيق(هٖ٘ٛ: ت)عمي بن عمر الدارقطني  سنن الدار طني، (ٕٚ)
 (.هٕٗٗٔ)وآخرون، الطبعة األولى 

ادر عطا، محمد عبد الق: ، تحقيق(هٛ٘ٗ: ت)، أحمد بن الحسين البيهقي السنن الكبرى (ٖٚ)
 (.هٕٗٗٔ)بيروت، الطبعة الثالثة  -دار الكتب العممية

حسن عبد المنعم شمبي، : ، تحقيق(هٖٖٓ: ت)أحمد بن شعيب النسائي السنن الكبرى،  (ٗٚ)
 (.هٕٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -مؤسسة الرسالة

مشهور بن حسن آل : ، اعتنى به(هٖٖٓ: ت)أحمد بن شعيب النسائي سنن النسائي،  (٘ٚ)
 .الرياض، الطبعة األولى -مكتبة المعارفسممان، 

، (هٕٔٗ: ت)َبا عبد اا َحمد بن حنبل ( هٖٕٚ: ت)سؤالت َبي بكر الثرم  (ٙٚ)
 (.هٕٕٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -خير اهلل الشريف، دار العاصمة: تحقيق

في  رح الرواة ( هٕٔٗ: ت)لإلمام َحمد بن حنبل ( هٕ٘ٚ: ت)سؤالت َبي داود  (ٚٚ)
المدينة المنورة، الطبعة األولى  -زياد منصور، مكتبة العموم والحكم. د: حقيق، توتعديميم

 (.هٗٔٗٔ)



ٔٛٚ 

 

: ، تحقيقسؤالت محمد بن عثمان بن َبي شيبة لعمي بن المديني في ال رح والتعديل (ٛٚ)
 (.هٗٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، مكتبة المعارف

شعيب األرنؤوط : ، تحقيق(هٛٗٚ: ت)مد بن أحمد الذهبي ، محسير َعالم النبال  (ٜٚ)
 (.هٕٓٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية،  -الرسالة ن، مؤسسةو وآخر 

، (هٜٛٓٔ: ت)عبد الحي بن أحمد ابن العماد شذرات الذىا في َخبار من ذىا،  (ٓٛ)
 (.هٙٓٗٔ)دمشق، الطبعة األولى،  -محمود األرنؤوط، دار ابن كثير: تحقيق

. د: ، تحقياق(هٙٓٛ: ت)، عبد الرحيم بن الحسين العراقي رةددرة والتَّذكددرح التَّبصدددش (ٔٛ)
بيروت، الطبعة  -عبد المطيف الهميم، والشيخ ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العممية

 (.هٖٕٗٔ)األولى 

شعيب األرناؤوط، : ، تحقيق(هٙٔ٘: ت)الحسين بن مسعود الَبَغوي شرح الس نَّة،  (ٕٛ)
 (.هٖٓٗٔ)وت، الطبعة الثانية بير  -المكتب اإلسالمي

، المطبعة (هٙٚٙ: ت)، يحيى بن شرف النووي شرح النووي عمى صحيح مسمم (ٖٛ)
 (.هٖٚٗٔ)المصرية باألزهر، الطبعة األولى، 

كامل : ، تحقيق(هٕٙٚ: ت)عال  الدين ُمْغَمطاي بن قميج شرح سنن ابن ما و،  (ٗٛ)
 (.هٜٔٗٔ)ولى مكة المكرمة، الطبعة األ -عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز

خالد المصري، : ، تحقيق(ه٘٘ٛ: ت)محمود بن أحمد العيني شرح سنن َبي داود،  (٘ٛ)
 (.هٕٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى،  -مكتبة الرشد

: ، تحقيق(هٜ٘ٚ: ت)، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي شرح عمل الترمذي (ٙٛ)
 (.هٕٔٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية،  -همام سعيد، مكتبة الرشد

شعيب األرنؤوط، : ، تحقيق(هٕٖٔ: ت)أحمد بن محمد الطحاوي رح مشكل اآلثار، ش (ٚٛ)
 (.ه٘ٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -مؤسسة الرسالة



ٔٛٛ 

 

محمد زهري : ، تحقيق(هٕٖٔ: ت)محمد بن سالمة الطحاوي شرح معاني اآلثار،  (ٛٛ)
 (.هٗٔٗٔ)النجار، ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة األولى 

محمد السعيد بن : ، تحقيق(هٛ٘ٗ: ت)أحمد بن الحسين البيهقي مان، ُشَعا اإلي (ٜٛ)
 (.هٕٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -بسيوني زغمول، دار الكتب العممية

، (هٜٖٚ: ت)، عال  الدين عمي بن بمبان الفارسي صحيح ابن حبان بترتيا ابن بمبان (ٜٓ)
 (.هٗٔٗٔ)ة بيروت، الطبعة الثاني -شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: تحقيق

محمد . د: ، تحقيق(هٖٔٔ: ت)محمد بن إسحاق بن خزيمة صحيح ابن خزيمة،  (ٜٔ)
 (.هٓٓٗٔ)بيروت، الطبعة  -مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي

نظر الفاريابي، : ، اعتنى به(هٕٔٙ: ت)، مسمم بن الحجاج النيسابوري صحيح مسمم (ٕٜ)
 (.هٕٚٗٔ)الرياض، الطبعة األولى،  -دار طيبة

ضمن كتاب أبي زرعة الرازي  -بي زرعة َو وبتو عمى َسئمة البرذعيالضعفا  ل (ٖٜ)
سعدي الهاشمي، . د: لمدكتور سعدي الهاشمي، تحقيق ودراسة -وجهودا في السنة النبوية

 (.هٜٓٗٔ)المنصورة، الطبعة الثانية،  -دار الوفا 

: قاا، تحقي(هٜٚ٘: ت)وزي ااارحمن بن عمي بن الجاااد الاااعب ن،دددالضعفدددا  والمتروكي (ٜٗ)
 (.هٙٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية

حمدي عبد المجيد السمفي، : ، تحقيق(هٖٕٖ: ت)، محمد بن عمرو العقيمي الضعفا  (ٜ٘)
 (.هٕٓٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -دار الصميعي

عمي عمر، : يق، تحق(هٖٕٓ: ت)، محمد بن سعد بن مني  الزُّْهِري الطبقات الكبير (ٜٙ)
 (.هٕٔٗٔ)القاهرة، الطبعة األولى،  -مكتبة الخانجي

محمد عبد اهلل ظافر، رسالة ماجستير، : ، إعدادمحدثًا ونا ًدا -عبد الرحمن بن ميدي (ٜٚ)
 (.هٙٓٗٔ)جامعة أم القرى، 



ٜٔٛ 

 

محمد سعيد محمد أحمد، رسالة ماجستير، : ، إعدادمحدثًا ونا ًدا -عبد اا بن المبارك (ٜٛ)
 (.هٓٓٗٔ)مكة المكرمة،  -عبد العزيزجامعة الممك 

: ، تحقيق(هٛٓٙ: ت)أبو طالب عقيل بن عطيَّة القاضي : ، ترتيبعمل الترمذي الكبير (ٜٜ)
 (.هٜٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -صبحي السامرائي وآخرون، عالم الكتب

، (هٜٚ٘:ت)، عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي العمل المتناىية في الحاديث الواىية (ٓٓٔ)
 (. هٖٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى –لكتب العممية دار ا

: ، تحقيق(هٖ٘ٛ: ت)عمي بن عمر الدارقطني العمل الواردة في الحاديث النبوية،  (ٔٓٔ)
 (.ه٘ٓٗٔ)محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي، الطبعة األولى . د

وِذي والَمْيُموني وصالح،العمل ومعرفة الر ال عن اإلمام َحمد بن حنبل،  (ٕٓٔ)  رواية الَمرُّ
 (.هٛٓٗٔ)بومباي، الطبعة األولى  -وصي اهلل عبَّاس، الدار السمفية: تحقيق

وصي اهلل : ، تحقيق(هٕٔٗ: ت)، أحمد بن محمد بن حنبل العمل ومعرفة الر ال (ٖٓٔ)
 (.هٕٕٗٔ)الرياض، الطبعة الثانية،  -عباس، دار الخاني

باحثين مجموعة من ال: ، تحقيق(هٕٖٚ: ت)، عبد الرحمن بن محمد الرَّازي العمل (ٗٓٔ)
 (.هٕٚٗٔ)خالد الُجريسي، الطبعة األولى . سعد الُحَميد، و د. بإشراف د

محمد مصطفى : ، تحقيق(هٖٕٗ: ت)، عمي بن عبد اهلل بن جعفر الَمديني العمل (٘ٓٔ)
 (.مٜٓٛٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -األعظمي، المكتب اإلسالمي

نور الدين : تحقيق، (هٖٗٙ: ت)، عثمان بن عبد الرحمن الشَّهرزوري عموم الحديث (ٙٓٔ)
 (.هٙٓٗٔ)دمشق،  -عتر، دار الفكر

براهيم : ، تحقيق(ه٘ٚٔ: ت)، الخميل بن أحمد الفراهيدي العين (ٚٓٔ) مهدي المخزومي، وا 
 .بيروت -السامرائي، مؤسسة األعممي لممطبوعات

عبد المعطي : ، تحقيق(هٜٚ٘: ت)عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي غريا الحديث،  (ٛٓٔ)



ٜٔٓ 

 

 (.هٕ٘ٗٔ)بيروت، الطبعة  -ميةقمعجي، دار الكتب العم

عمي : ، تحقيق(هٖٛ٘: ت)محمود بن عمر الزمخشري الفائق في غريا الحديث،  (ٜٓٔ)
 (.هٗٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -، دار الفكرومحمد إبراهيم -البجاوي

، (هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ٓٔٔ)
 (.هٕٙٗٔ)الرياض، الطبعة األولى،  -نظر الفاريابي، دار طيبة: اعتنى به

، (هٕٜٓ: ت)، محمد بن عبد الرحمن السخاوي فتح المغيث بشرح َلفية الحديث (ٔٔٔ)
محمد بن عبد اهلل آل فهيد، مكتبة دار . عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير، د. د: تحقيق
 (.هٕٙٗٔ)الرياض، الطبعة األولى،  -المنهاج

محمد : ، تحقيق(هٜٕٗ: ت)هر البغدادي ، عبد القاهر بن طاالفرق بين الفرق (ٕٔٔ)
 (.هٜٔٗٔ)بيروت، الطبعة  -محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية

، محمد محمد أبو شهبة، مجم  البحوث في رحاا الس نَّة الكتا الصحاح الستة (ٖٔٔ)
 (.ه٘ٔٗٔ)القاهرة، الطبعة  -اإلسالمية

مكتب تحقيق : ، تحقيق(هٚٔٛ: ت)، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي القاموس المحيط (ٗٔٔ)
 (.هٕٙٗٔ)بيروت، الطبعة الثامنة،  -التراث في مؤسسة الرسالة

عادل : ، تحقيق(هٖ٘ٙ: ت)دي الجرجاني ، عبد اهلل بن عَ الكامل في ضعفا  الر ال (٘ٔٔ)
بيروت، الطبعة األولى،  -وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية -أحمد عبد الموجود

 (.هٛٔٗٔ)

، محمد بن أحمد المعروف فة من اختمط من الرواة الثقاتالكواكا النيرات في معر  (ٙٔٔ)
مكة  -عبد القيوم عبد رب النَّبي، المكتبة اإلمدادية: ، تحقيق(هٜٖٜ: ت)بابن الكيَّال 

 (.هٕٓٗٔ)المكرمة، الطبعة الثانية 

لمعروف بعز الدين ابن األثير ، عمي بن محمد الجزري، االمباا في تيذيا النساا (ٚٔٔ)
 .بغداد -لمثنى، مكتبة ا(ٖٓٙ:ت)



ٜٔٔ 

 

عبد اهلل الكبير، محمد : ، تحقيق(هٔٔٚ: ت)، محمد بن مكرم بن منظور لسان العرا (ٛٔٔ)
 .القاهرة -حسب اهلل، هاشم الشاذلي، دار المعارف

 -، عبد اهلل بن محمد بن خميس، مطاب  الفرزدقالم از بين الَيَمامة والح از (ٜٔٔ)
 (.هٓٔٗٔ)الرياض، الطبعة الرابعة، 

، محمد بن حبان البستي ثين والضعفا  والمتروكينالم روحين من المحد (ٕٓٔ)
 (.هٕٔٗٔ)بيروت،  -محمود زايد، دار المعرفة: ، تحقيق(هٖٗ٘:ت)

: ، تحقيق(هٙٚٙ: ت)يحيى بن شرف النووي الم موع شرح الميذا لمشيرازي،  (ٕٔٔ)
 .جدة -محمد المطيعي، مكتبة اإلرشاد

بيروت،  -لبنان ، مكتبة(هٙٙٙ: ت)، محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح (ٕٕٔ)
 (.مٜٙٛٔ)الطبعة 

ات فوزي اارفع. د: قااا، تحاقاي(هٔٙٚ: ت)الئي ااادي العاال باان كيكماا، خميندددالمختمطي (ٖٕٔ)
 .القاهرة -عبد المطمب، وعمي مزيد، مكتبة الخانجي

. د: ، تحقيق(ه٘ٓٗ: ت)، محمد بن عبد اهلل النيسابوري المدخل إلى كتاا اإلكميل (ٕٗٔ)
 .مكة المكرمة -التجاريةفؤاد أحمد، المكتبة 

السجستاني  رواية أبي داود سميمان بن األشعث مسائل اإلمام َحمد بن حنبل، (ٕ٘ٔ)
 .بيروت –محمد رشيد رضا ومحمد بهجة البيطار، دار المعرفة: ، تحقيق(هٕ٘ٚ:ت)

، دار (ه٘ٓٗ: ت)محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري المستدرك عمى الصحيحين،  (ٕٙٔ)
 (.هٚٔٗٔ)طبعة األولى القاهرة، ال -الحرمين

دي ااعبد المه: ، تحقيق(هٖٚٔ: ت)عبد اهلل بن محمد البغوي د، دددد ابن ال عددمسن (ٕٚٔ)
 (.ه٘ٓٗٔ)الكويت، الطبعة األولى،  -عبد الهادي، مكتبة الفالح 

. د: ، تحقيق(هٕٗٓ: ت)، سميمان بن داود الطيالسي مسند َبي داود الطيالسي (ٕٛٔ)



ٜٕٔ 

 

 (.هٕٓٗٔ)باعة والنشر، الطبعة األولى محمد عبد المحسن التركي، هجر لمط

حسين سميم أسد، : ، تحقيق(هٖٚٓ: ت)أحمد بن عمي مسند َبي يعمى الموصمي،  (ٜٕٔ)
 .(هٙٓٗٔ)دمشق، الطبعة األولى  -دار المأمون لمتراث

: ، تحقيق(هٖٕٛ: ت)إسحاق بن إبراهيم بن َمخمد الَمروزي مسند إسحاق بن راىويو،  (ٖٓٔ)
 (.هٓٔٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -اإليمان عبد الغفور البموشي، مكتبة. د

شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة : ، تحقيق(هٕٔٗ: ت)مسند اإلمام َحمد بن حنبل  (ٖٔٔ)
 (.هٜٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -الرسالة

رفعت فوزي عبد المطمب، دار . ، تخريج دمسند اإلمام محمد بن إدريس الشافعي (ٕٖٔ)
 (.هٕٙٗٔ)الطبعة األولى، بيروت،  -البشائر اإلسالمية

حسين سميم أسد، دار : ، تحقيق(هٜٕٔ: ت)، عبد اهلل بن الزُّبير مسند الحميدي (ٖٖٔ)
 (.مٜٜٙٔ)دمشق، الطبعة األولى،  -السقا

حسين سميم : ، تحقيق(هٕ٘٘: ت)عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي مسند الدارمي،  (ٖٗٔ)
 (.هٕٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -أسد، دار المغني

حمدي عبد المجيد : ، تحقيق(هٖٓٙ: ت)سميمان بن أحمد الطبراني ند الشاميين، مس (ٖ٘ٔ)
 (.هٜٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -السمفي، مؤسسة الرسالة

حمدي عبد المجيد : ، تحقيق(هٗ٘ٗ: ت)محمد بن سالمة القضاعي مسند الشياا،  (ٖٙٔ)
 (.ه٘ٓٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -السمفي، مؤسسة الرسالة

مجدي بن : ، تعميق(هٖٗ٘: ت)محمد بن حبان الُبستي  ما  المصار،مشاىير عم (ٖٚٔ)
 (.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -منصور، دار الكتب العممية

، (هٓٗٛ: ت)أحمد بن أبي بكر البوصيري مصباح الز ا ة في زوائد ابن ما و،  (ٖٛٔ)
منورة، الجامعة اإلسالمية بالمدينة ال -عوض الشهري، عمادة البحث العممي. د: تحقيق



ٜٖٔ 

 

 (.هٕ٘ٗٔ)الطبعة األولى 

بيروت، الطبعة األولى،  -أسد رستم، المكتبة العصرية. ، دمصطمح التاريخ (ٜٖٔ)
 (.هٖٕٗٔ)

حبيب األعظمي، : ، تحقيق(هٕٔٔ: ت)عبد الرزاق بن همام الصنعاني المصنف،  (ٓٗٔ)
 (.هٜٖٓٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -المكتب اإلسالمي

محمد عوامة، دار : ، تحقيق(هٖٕ٘: ت)بة ، عبد اهلل بن محمد بن أبي شيالمصنف (ٔٗٔ)
 (.هٕٚٗٔ)جدة، الطبعة األولى،  -القبمة لمثقافة اإلسالمية

، (هٖٛٛ: ت)مطبوع م  سنن أبي داود، َحْمد بن محمد الخطابي  معالم السنن، (ٕٗٔ)
 (.هٛٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى  -وعبيد السيد، دار ابن حزم -عزت الدعاس: تعميق

 (.مٜٗٚٔ)بيروت، الطبعة  -، األهمية لمنشر والتوزي زهدي جاراهللالمعتزلة،  (ٖٗٔ)

طارق بن : ، تحقيق(هٖٓٙ: ت)ان بن أحمد الطبراني اااسميمط، ددم الوسدددالمع  (ٗٗٔ)
 (.ه٘ٔٗٔ)القاهرة، الطبعة  -عوض اهلل، عبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين

بيروت،  -، دار صادر(هٕٙٙ: ت)، ياقوت بن عبد اهلل الَحَموي البمدانمع م  (٘ٗٔ)
 (.هٜٖٚٔ)الطبعة 

حمدي عبد المجيد : ، تحقيق(هٖٓٙ: ت)سميمان بن أحمد الطبراني المع م الكبير،  (ٙٗٔ)
 .القاهرة، الطبعة الثانية -السمفي، مكتبة ابن تيمية

، (هٖٔٗٔ: ت)عاتق بن غيث البالدي مع م المعالم ال غرافية في السيرة النَّبوية،  (ٚٗٔ)
 (.هٕٓٗٔ)لى مكة المكرمة، الطبعة األو  -دار مكة

بيروت، الطبعة األولى  -، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالةمع م المؤلفين (ٛٗٔ)
 (.هٗٔٗٔ)

القاهرة، الطبعة  -مجم  المغة العربية، مكتبة الشروق الدولية: ، إعدادالمع م الوسيط (ٜٗٔ)



ٜٔٗ 

 

 (.هٕ٘ٗٔ)الرابعة، 

، (ه٘ٓٗ: ت)، ُعَبيد اهلل بن عبد اهلل الهروي المع م في مشتبو َسامي المحدثين (ٓ٘ٔ)
 (.هٔٔٗٔ)الرياض،  -نظر الفاريابي، مكتبة الرشد: تحقيق

عبد السالم : ، تحقياااق(هٜٖ٘: ت)، أحمد بن فاارس بن زكريا مع م مقاييس المغة (ٔ٘ٔ)
 (.هٜٜٖٔ)بيروت،  -هارون، دار الفكر

معرفة الثقات من ر ال َىل العمم والحديث ومن الضعفا  وذكر مذاىبيم َوخبارىم،  (ٕ٘ٔ)
عبد العميم البستوي، مكتبة : ، تحقيق(هٕٔٙ: ت)صالح العجمي  أحمد بن عبد اهلل بن

 (. ه٘ٓٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -الدار

محمد : ، رواية أحمد بن محمد بن ُمْحِرز، تحقيقمعرفة الر ال عن يحيى بن معين (ٖ٘ٔ)
 (.ه٘ٓٗٔ)دمشق، الطبعة  -الحافظ، وغزوة بدير، مجم  المغة العربية

محمد كامل : ، تحقيق(هٖٖٕ: ت)مام أبي زكريا يحيى بن معين لإل -معرفة الر ال (ٗ٘ٔ)
 (.ه٘ٓٗٔ)دمشق، الطبعة  -القصار، مجم  المغة العربية

عبد المعطي : ، تحقيق(هٛ٘ٗ: ت)أحمد بن الحسين البيهقي معرفة السنن واآلثار،  (٘٘ٔ)
 (.هٔٔٗٔ)حمب، الطبعة األولى  -قمعجي، دار الوعي

عادل العزازي، : ، تحقيق(هٖٓٗ: ت)األصبهاني  ، أحمد بن عبد اهللمعرفة الصحابة (ٙ٘ٔ)
 (.هٜٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -دار الوطن

أحمد فارس : ، تحقيق(ه٘ٓٗ: ت)، محمد بن عبد اهلل الحاكم معرفة عموم الحديث (ٚ٘ٔ)
 (.هٕٗٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -السموم، دار ابن حزم

أكرم ضيا  . د: ، تحقيق(هٕٚٚ: ت)يعقوب بن سفيان الَبَسوي المعرفة والتاريخ،  (ٛ٘ٔ)
 (.هٓٔٗٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -العمري، مكتبة الدار

نور الدين عتر، : ، تحقيق(هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي المغني في الضعفا  (ٜ٘ٔ)



ٜٔ٘ 

 

 .قطر -إدارة إحيا  التراث اإلسالمي

أحمد فهمي : ، تعميق(هٛٗ٘: ت)محمد بن عبد الكريم الشَّهرستاني  ،الممل والنحل (ٓٙٔ)
 (.هٖٔٗٔ)بيروت، الطبعة الثانية  -محمد، دار الكتب العممية

، (هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي من ُتكملم فيو وىو موثَّق َو صالح الحديث (ٔٙٔ)
 (.هٕٙٗٔ)عبد اهلل الرحيمي، الطبعة األولى : تحقيق

ر، السيد أحمد صق: ، تحقيق(هٛ٘ٗ: ت)، أحمد بن الحسين البيهقي منا ا الشافعي (ٕٙٔ)
 (.هآٜٖٔ)القاهرة، الطبعة األولى،  -دار التراث: الناشر

مرتضى الزين أحمد، . ، دمناىج المحدثين في تقوية الحاديث الحسنة والضعيفة (ٖٙٔ)
 (.ه٘ٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -مكتبة الرشد

أكرم ضيا  العمري، دار . ، دمنيج النَّقد عند المحدثين مقارًنا بالمنيج النَّقدي الغربي (ٗٙٔ)
 (.هٚٔٗٔ)الرياض، الطبعة األولى  -اشبيميا

 -، محمد مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثرمنيج النقد عند المحدثين نشأتو وتاريخو (٘ٙٔ)
 (.هٓٔٗٔ)الرياض، الطبعة الثالثة، 

دمشق، الطبعة الثالثة،  -نور الدين عتر، دار الفكر. ، دمنيج النقد في عموم الحديث (ٙٙٔ)
 (.هٔٓٗٔ)

ثر تباين المنيجالمنيج النقدي عند المتق (ٚٙٔ) ، حسن فوزي دمين من المحدثين َو
 (.هٕٔٗٔ)القاهرة،  -الصعيدي، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس

عبد الرحمن : ، تحقيق(هٜٚ٘: ت)عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي الموضوعات،  (ٛٙٔ)
 (.هٖٙٛٔ)المدينة المنورة، الطبعة األولى  -عثمان، المكتبة السمفية

محمد األعظمي، مؤسسة زايد بن : ، تحقيق(هٜٚٔ: ت)مالك بن أنس الموطأ،  (ٜٙٔ)
  (.هٕ٘ٗٔ)أبو ظبي، الطبعة األولى،  -سمطان آل نهيان



ٜٔٙ 

 

عمي : ، تحقيق(هٛٗٚ: ت)، محمد بن أحمد الذهبي ميزان العتدال في نقد الر ال (ٓٚٔ)
 (.هٙٔٗٔ)بيروت، الطبعة األولى،  -معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العممية

: ت)أحمد بن عمي بن حجر العسقالني  تخريج َحاديث الذكار، نتائج الفكار في (ٔٚٔ)
دمشق، الطبعة الثانية  -حمدي عبد المجيد السمفي، دار ابن كثير: ، تحقيق(هٕ٘ٛ

 (.ه٘ٔٗٔ)

، (هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني نخبة الفكر في مصطمح َىل الثر (ٕٚٔ)
 (.هٕٚٗٔ)وت، الطبعة األولى بير  -عبد الحميد بن صالح سبر، دار ابن حزم: تحقيق

يمعي نصا الراية لحاديث اليداية،  (ٖٚٔ) : ، تحقيق(هٕٙٚ: ت)عبد اهلل بن يوسف الزَّ
 (.هٛٔٗٔ)جدة، الطبعة األولى  -محمد عوامة، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية

، عبد اهلل عمي حافظ، رسالة ماجستير، جامعة النقد عند المحدثين نشأتو ومني و (ٗٚٔ)
 (.هٕٜٖٔ)مكة المكرمة،  -زيزالممك عبد الع

، (هٕ٘ٛ: ت)، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني النكت عمى كتاا ابن الصالح (٘ٚٔ)
 (.ه٘ٔٗٔ)الرياض، الطبعة الثالثة  -ربي  بن هادي عمير، دار الراية. د: تحقيق

ركشي النكت عمى مقدمة ابن الصالح (ٙٚٔ) ، (هٜٗٚ: ت)، محمااد بن جمال الدين الزَّ
الرياض، الطبعة األولى  -دين بن محمد بال فريج، أضوا  السمفزين العاب. د: تحقيق

 (.هٜٔٗٔ)

: ، تحقيق(هٙٓٙ: ت)، المبارك بن محمد الجزري النياية في غريا الحديث والثر (ٚٚٔ)
 .بيروت -محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزَّاوي، دار إحيا  التراث العربي

: ت)إسماعيل باشا البغدادي ، ىدية العارفين َسما  المؤلفين وآثار المصنفين (ٛٚٔ)
 .بيروت -، دار إحيا  التراث العربي(هٜٖٖٔ

نبا  َبنا  الزمان (ٜٚٔ) : ، تحقيق(هٔٛٙ: ت)، أحمد بن محمد بن َخمَّْكان وفيات العيان َو
 .بيروت -إحسان عبَّاس، دار صادر. د



ٜٔٚ 

 

عوض عتقي الحازمي، رسالة : ، إعدادمحدثًا ونا ًدا -يحيى بن سعيد القطان (ٓٛٔ)
 (.هٜٜٖٔ)مكة المكرمة،  -جامعة الممك عبد العزيزماجستير، 

دراسة وترتيب وتحقيق، الدكتور أحمد محمد نور  -يحيى بن معين وكتابو التاريخ (ٔٛٔ)
حيا  التراث اإلسالمي مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -سيف، مركز البحث العممي وا 

 (.هٜٜٖٔ)

 :دورياتال( ا

 . ريدة الشرق الوسط (ٔ)

، ٕٙ، ع ٘ٔ، ج عمدددددوم الشدددددريعة والمغدددددة العربيدددددة وآدابيدددددام مدددددة  امعدددددة َم القدددددرى ل (ٕ)
 (. هٕٗٗٔصفر)

 :نترنتال موا ع ( ج

 (.maps.google.com) :خرائط  و ل (ٔ)

 .(www.wikipedia.org) :الموسوعة الحرة -ويكبيديا (ٕ)

 

  

http://www.wikipedia.org)/


ٜٔٛ 

 

 فيرس الموضوعات: سابًعا

 الصفحة  الموضوع

 َ (عربي) سالةممخص الر 
 ا (إن ميزي)ممخص الرسالة 

 ج .اإلىدا 

 د .شكر وتقدير

 ٔ .المقدمة

 ٜٖ-ٓٔ .التمييد

 ٔٔ .النَّقد لغًة واصطالًحا: المبحث الول

 ٔٔ .النَّقد لغةً : المطما الول

 ٕٔ .النَّقد اصطالًحا: المطما الثاني

 ٗٔ .نشأة النَّقد عند المحدثين وعوامل ظيوره: المبحث الثاني

 ٗٔ .نشأة النَّقد عند المحدثين: المطما الول

 ٜٔ .عوامل ظيور النَّقد عند المحدثين: المطما الثاني

 ٕٔ .َىمية النَّقدد في صيددانة الس نَّة النَّبويَّة: المبحث الثالث

 ٖٕ .َشير الن قَّاد حتى القرن الثالث الي ري: المبحث الرابع

 ٖٕ .اد في القرن الول الي ريَشير الن قَّ : المطما الول

 ٕٙ .َشير الن قَّاد في القرن الثاني الي ري: المطما الثاني

 ٖٖ .َشير الن قَّاد في القرن الثالث الي ري: المطما الثالث

دِيثِ : انباب األول
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 ٜ٘-ٓٗ .-دراسة

 ٔٗ .-تعريفيا ونشأتيا َوىميتيا-الحديثالمعارضة عند ُنقَّاد : الفصل الول
 ٕٗ .تعريف المعارضة لغًة واصطالًحا: المبحث الول

 ٕٗ .تعريف المعارضة لغةً : المطما الول



ٜٜٔ 

 

 الصفحة  الموضوع

 ٕٗ .تعريف المعارضة في اصطالح الن قَّاد: المطما الثاني
 ٛٗ .نشأة المعارضة عند ُنقَّاِد الحديث وتطورىا: المبحث الثاني

 ٕ٘ .َىمية المعارضة عند ُنقَّاِد الحديث: ثالمبحث الثال

 ٘٘ .استعمالت المعارضة عند ُنقَّاِد الحديث وُطُر يا: الفصل الثاني
 ٚ٘ .استعمالت المعارضة عند ُنقَّاد الحديث: المبحث الول

 ٚ٘ .معرفة ضبط الراوي بالمعارضة: المطما الول

 ٔٙ .ارضةالكشف عن ِعَمِل الحديث بالمع: المطما الثاني

 ٖٙ .تقوية الحديث بالمعارضة: المطما الثالث

 ٔٚ .ُطُرق المعارضة عند ُنقَّاِد الحديث وكيفيتيا: المبحث الثاني

 ٔٚ .معارضة حديث الرَّاوي بروايتو في َزمان مختمفة: المطما الول

واة عن شيٍخ معين: المطما الثاني  ٖٚ .معارضة َحاديث الر 

 ٗٚ .ضة حديث الرَّاوي بحديث شيخومعار : المطما الثالث

 ٚٚ .معارضة حفظ الرَّاوي بكتابو: المطما الرابع

 ٛٚ .المعارضة عمى البواا: المطما الخامس

 ٓٛ .معارضة روايات الحديث الواحد: المطما السادس

 ٕٛ .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخو: المطما السابع

 ٗٛ .اوي باعتبار تالميذهمعارضة حديث الرَّ : المطما الثامن

واة ال ارا: المطما التاسع  ٘ٛ .المعارضة بين الر 

 ٙٛ .المعارضة بين ال ران: المطما العاشر

 ٚٛ .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار البمدان: المطما الحادي عشر

اد احلديث: انباب انثاني
َّ
ق
ُ
 ٙٙٔ-ٜٙ .مناذج جطبيقية نهمعارضة عند ن

 ٜٚ .نماذج تطبيقية لمعرفة ضبط الرَّاوي بالمعارضة :الفصل الول



ٕٓٓ 

 

 الصفحة  الموضوع

 ٜٜ .اإلمام َحمد بن حنبل والمعارضة لمعرفة ضبط الراوي: المبحث الول
و : المطما الول  ٜٜ .بن حنبلاة عن شيخ معين عند اإلمام َحمد معارضة َحاديث الر 

 ٕٓٔ .حنبلمعارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام َحمد بن : المطما الثاني

 ٗٓٔ .راوي باعتبار شيوخو عند اإلمام َحمد بن حنبلث الة حديمعارض: المطما الثالث

 ٚٓٔ .م َحمد بن حنبلاعند اإلم ذالتالمي ارالرَّاوي باعتب ثحدي ةمعارض: المطما الرابع

واة ال ارا عند اإلمام َحمد بن حنبل: المطما الخامس  ٚٓٔ .المعارضة بين الر 

 ٛٓٔ .المعارضة بين ال ران عند اإلمام َحمد بن حنبل: سادسالمطما ال

 ٛٓٔ .بن حنبلاعتبار البمدان عند اإلمام َحمد معارضة َحاديث الرَّاوي ب: المطما السابع

 ٕٔٔ .اإلمام َبو حاتم الرَّازي والمعارضة لمعرفة ضبط الراوي: المبحث الثاني

واة عن ش: المطما الول  ٕٔٔ .يخ معين عند اإلمام َبي حاتممعارضة َحاديث الر 

 ٘ٔٔ .معارضة الحفظ بالكتاا عند اإلمام َبي حاتم: المطما الثاني

 ٘ٔٔ .المعارضة باعتبار الشيوخ عند اإلمام َبي حاتم: المطما الثالث

 ٚٔٔ .المعارضة باعتبار التالميذ عند اإلمام َبي حاتم: المطما الرابع

واة ال ارا عند اإلمام َبي حاتمالمعارضة بين : المطما الخامس  ٚٔٔ .الر 

 ٛٔٔ .المعارضة بين ال ران عند اإلمام َبي حاتم: المطما السادس

 ٜٔٔ .المعارضة باعتبار البمدان عند اإلمام َبي حاتم: المطما السابع

 ٖٕٔ .اإلمام محمد بن حبان والمعارضة لمعرفة ضبط الراوي: المبحث الثالث

 ٖٕٔ .ارضة حفظ الرَّاوي بكتابو عند اإلمام ابن حبانمع: المطما الول

 ٕ٘ٔ .معارضة حديث الرَّاوي باعتبار شيوخو عند اإلمام ابن حبان: المطما الثاني

 ٕٙٔ .معارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار تالميذه عند اإلمام ابن حبان: المطما الثالث

 ٕٚٔ .مدان عند اإلمام ابن حبانمعارضة َحاديث الرَّاوي باعتبار الب: المطما الرابع

 ٜٕٔ .نماذج تطبيقية لمكشف عن عمل الحديث بالمعارضة: الفصل الثاني



ٕٓٔ 

 

 الصفحة  الموضوع

 ٖٓٔ .اإلمام يحيى بن معين والمعارضة لكشف العمل: المبحث الول
 ٖٙٔ .اإلمام َبو حاتم الرَّازي والمعارضة لكشف العمل: المبحث الثاني

 ٔٗٔ .دي والمعارضة لكشف العملعَ  اإلمام عبد اا بن: المبحث الثالث

 ٙٗٔ .نماذج تطبيقية لتقوية الحديث بالمعارضة: الفصل الثالث

 ٚٗٔ .اإلمام الترمذي والمعارضة لتقوية الحديث: المبحث الول

 ٗ٘ٔ .اإلمام الُعقيمي والمعارضة لتقوية الحديث: المبحث الثاني

 ٜ٘ٔ .وية الحديثاإلمام الدار طني والمعارضة لتق: المبحث الثالث

 ٚٙٔ .الخاتمة

 ٜٙٔ .الفيارس

 ٓٚٔ .فيرس اآليات القرآنية الكريمة: َول

 ٔٚٔ .فيرس الحاديث النَّبوية واآلثار: ثانًيا

 ٗٚٔ .فيرس العالم الُمتر م ليم: ثالثا

 ٚٚٔ .البمدانفيرس : رابًعا

 ٛٚٔ .فيرس النساا: خامًسا

 ٜٚٔ .فيرس المصادر والمرا ع: سادًسا

 ٜٛٔ .فيرس الموضوعات: سابًعا

 

 

 


