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  الملَخص

: شیوخ أبي داود الذین تكلَّم فیھم ثمَّ روى عنھم في كتابھ السنن: عنوان البحث

  ".أبو داود ال یروي إال عن ثقٍة عنده: "دراسة نقدیة لقاعدة

حث إلى دراسة تراجم شیوخ أبي داود الذین روى عنھم في كتاب یقصد ھذا الب

مع كونھ تكلَّم فیھم بنوع جرٍح وتضعیف؛ لبیان ضرورة تقیید القاعدة التي " السنن"

، وأنَّھا لیست "أبا داود ال یروي إال عن ثقٍة عنده"أنَّ : ذكرھا بعض أھل العلم، ومفادھا

  .على طالقتھا

شر شیًخا من شیوخ أبي داود ممَّن انطبق علیھم وقد أورد ھذا البحث اثني ع

شرط الدراسة، وقد ُصدِّر بذكر اسم الشیخ ثمَّ موقف أبي داود منھ، وبعد ذلك ِذْكر أقوال 

النقَّاد فیھ، وأخیًرا ذكر عدد مرویاتھ في السنن، وإیراد نموذجین من تلك الروایات 

لبیان براءة عھدة شیخ أبي داود من ُمَذیََّلین بشيٍء من التعلیق والحكم على اإلسناد؛ 

  .ضْعف الحدیث إْن كان ضعیًفا، وعدم تأثیره على الحدیث إن كان صحیًحا
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Abstract 

Abu Dawood's Sheikhs whom He Reproached and Yet 

Quoted From them in his Book  Al-sunan: A critical study 

of the Role: Abu Dawood does not Quote from Anyone 

winless he is trusted. 

This research aims at examining the biographies of 

Abu Dawood's sheikhs from whom he quoted in the 

Sunnan Book, although the reproached an enfeebled 

them in order to reveal the necessity for restricting the 

principle cited by some scholars which states that; Abu 

Dawood does not quote untrusted people but it is not 

ultimate. 

This research cited twelve of Abu Dawood’s Sheikhs 

who have the conditions of the study. It start by the 

sheikh's name, followed by Abu Dawood's attitude toward 

him and after that how critics described him and finally 

mentioning the number of hadiths cited in Al-Sunnan and 

the citation of two models of those narrarations, followed 

by some comments and judgment about the people who 

quoted in order to show that Sheikh Abu Dawood has 

nothing to do if hadith is weak and his non-interferences 

if it is truthful.      
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مة   :لمق

 من العلوم العقلیة التي -وال سیَّما مفردات الجرح والتعدیل-تعدُّ علوم اإلسناد 
تنضبط بكلِّ كلمٍة فیھا بعیدة عن مجال الخیال واالتِّساع في الداللة؛ لذا فقد كان من 
بعض النقَّاد أْن صدر منھم تقعیٌد لمسائل مشتركة في علم الجرح والتعدیل دون أْن 

عیدھم ھذا بما یمكن أْن یخالفھ من استثناءاٍت عارضة تفرزھا واقع المسائل یقیِّدوا تق
ومن ذلك ما قرَّره بعض المتأخِّرین من أنَّ ثمَّة نقَّاًدا من عادتھم أْن ال یرووا . التفصیلیة

إال عن الشیوخ الثقات، وأنَّ من رووا عنھم من شیوخھم ثقاٌت بال منازع؛ لما ُعِرف عن 
وعند الفحص ودقَّة . من مسلكھم في انتقاء الشیوخ وانتخاب أحادیثھمأولئك العلماء 

النظر في تراجم شیوخ ذلك النَّاقد الموصوف بما تقدَّم تبیَّن أنَّ القاعدة لیست على 
إطالقھا، وأنَّ بعض شیوخ أولئك النقاد مجروحون عندھم أنفسھم ثمَّ ُوجدت روایاٌت لھم 

فأبو داود السجستاني سلیمان بن . بل وضرورة تقییدھاعنھم تؤكِّد عدم دقَّة القاعدة، 
األشعث ممَّن ُوِصف بأنَّھ ال یروي في السنن إال عن شیوخھ الثقات، وقد وجد البحث ما 
یخالف ھذه القاعدة من واقع كتاب السنن ألبي داود؛ إذ وجد الباحثان في السنن اثني 

  .سھعشر شیًخا ألبي داود روى عنھم وكان قد جرحھم ھو نف
  .وقد جاء ھذا البحث في مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة

واشتملت على أھمیة البحث وھدفھ، والدراسات السابقة ذات الصلة، : المقدمة
  .والمنھج المتَّبع في دراستھ

أبو داود ال یروي إال "واشتمل على ذكر القاعدة المتداولة بین النقَّاد : التمھید
لك في حق أبي داود، وما رآه الباحثان من عدم طالقة ، ومن نصَّ على ذ"عن ثقة عنده

  .ھذه القاعدة، وضرورة تقییدھا بقیوٍد معتبرة
  .شیوخ أبي داود الذین جرحھم صراحة: وھو بعنوان: المبحث األول
  .شیوخ أبي داود الذین جرحھم ضْمًنا: وھو بعنوان: المبحث الثاني

   .وفیھا خالصة نتائج البحث: الخاتمة
  :حث وھدفھأھمیة الب

  : تبدو أھمیة ھذا البحث من خالل تحقیق األھداف اآلتیة
: یجب أن یكون مقیًِّدا بقیدین" أبو داود ال یروي إال عن ثقة عنده: قاعدة"فھم  .١
أنَّھ : وثانیھما. أنَّ ھذا الحكم في كتاب السنن دون غیره من كتب أبي داود: أحدھما

 . دون من أورد لھم ذكًرا في كتابھ مطلًقاخاٌص بشیوخ أبي داود الذین روى عنھم رأًسا
طالقة ھذه القاعدة غیر دقیقة بحكم واقع كتاب السنن، وما اشتمل علیھ من  .٢

الروایات عن الشیوخ الذین تكلَّم أبو داود فیھم بنوع جرٍح وتضعیف؛ مما یوجب على 
داود؛ ألنَّھ كما طالب العلم أال یغترَّ بذلك عند الحكم على الروایة التي یجدھا في سنن أبي 

 .تقرَّر في مفردات علم الدرایة والتعلیل أنَّ للنقَّاد مع كلِّ حدیٍث نقًدا خاًصا
حْمل ھذه القاعدة وأمثالھا في مباحث الجرح والتعدیل یجب أْن یكون أغلبًیا،  .٣

وفي المجال النظري التَّصوري لمناھج النقَّاد، ولیس في الجانب االجرائي العملي لكلِّ 
 .روایة

أنَّ أبا داود لم : أحدھما: قد ُیعتذر عن أبي داود في مخالفة ھذه القاعدة بعذرین .٤
أنَّ ألبي : وثانیھما. یقرِّر ھذه القاعدة، وإنما ألزمھ بھا من بعده، ولیس ذلك لھ بالزم
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داود منھًجا خاًصا فیما فعل؛ بحكم كونھ من كبار النقَّاد الذین ینتقون شیوخھم ویعرفون 
ما یمكن للمشتغل بھذا الجانب أْن یعتذر عن أبي داود من خالل دراسة أحادیثھم، م

  .   منھجھ دراسة واعیة وموعبة
  :الدراسات السابقة

لم یجد الباحثان في حدود علمھما وسؤالھما أھل االختصاص دراسة أو بحًثا 
ع دراسة إجرائیة لواق" أبا داود ال یروي إال عن ثقٍة عنده"أنَّ : عني بدراسة قاعدة

كتاب السنن، غیر ثمَّة دراساٍت ذات صلة بھذا البحث تجتمع معھ في جانٍب وتفارقھ في 
  :آخر، ویبقى ھذا البحث منوًطا باستقاللیة فكرتھ، ومن تلك الدراسات

أنھ ال : الدرر المتناسقة فیمن قیل: دراسة الباحث محمد خلف سالمة، بعنوان -١
 .ھـ١٤٢٢/ العدد الثالث والعشرین، رجبالمنشورة في مجلة الحكمة،. یروي إال عن ثقة

إنَّھم ال یروون إال عن ثقة، : جمع الباحث في ھذه الدراسة أسماء النقَّاد الذین قیل
وقد بلغ عددھم ثمانیة وعشرین ناقًدا من بینھم أبو داود سلیمان بن األشعث 

في وكانت دراستھ مقتصرة على ذكر أسماء الموصوفین بھذا، ومن أطلق . السجستاني
حقِّھم ذلك الوصف دون أْن یعرض لمناقشة ھذا الوصف أو تقییده أو دراسة واقع 

  .مرویات الشیوخ الموصوفین بذلك بصورٍة عملیة
. تسمیة مْن لْم یحدِّث إال عْن ثقة: سعاد جعفر حمَّادي، بعنوان. دراسة د -٢

شر  مجلس الن-المنشورة في مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت
 .ھـ١٤٢٨ -العلمي، العدد الثامن والستین، صفر

أنھم : وواضح من عنوان الدراسة أنَّھا مقتصرة على تسمیة النقَّاد الذین قیل فیھم
ال یروون إال عن ثقة مع من نصَّ على وصفھم بذلك، وشيء من التعلیقات الخاصَّة 

م بھذا الوصف خمسین بترجمة ذلك النَّاقد ومنھجھ في الروایة، وقد بلغ عدد من ذكرتھ
غیر أنَّھا لم تعرض ألبتة لدراسة مرویاتھم عن شیوخھم في واقع مصنَّفاتھم؛ . ناقًدا

لتشعر بصحَّة ھذا الوصف مطلًقا أو ضرورة تقییده، فضًلا عن أنَّھا لم تشتغل بھذا في 
 .  أبي داود، وحدیثھ عن شیوخھ الذین روى عنھم في السنن مع جرحھ إیاھم

الرواة الذین جرحھم أبو داود : مد عودة الحوري، بعنوانمح. دراسة د -٣
المنشورة في مجلة العلوم الشرعیة، . وأخرج لھم في السنن دون أن یبیِّن ضعفھم

 .م٢٠١٢ -١، عدد ٦جامعة القصیم، مجلد 
 ذكر الباحث في دراستھ ھذه أربعین راوًیا من الرواة الذین أورد ذكرھم أبو داود 

كتابھ السنن، وذكر جرح أبي داود إیاھم جاعًلا دراستھ ھذه أحد في سیاق أسانیده في 
عشر مبحًثا ضمن كل مبحث ذكر عدد من الرواة الذین جرحھم أبو داود، وتكلم عن ما 

  .أورده لھم من الروایات
  : وتفارق دراسة الباحث الحوري ھذه الدراسة من جھیتن

روى عنھم في كتابھ أن ھذه الدراسة خاصة بشیوخ أبي داود الذین : األولى
السنن دون سائر من أورد ذكرھم في أسانیده كلھا، والباحث الحوري لم یذكر في 

  .دراستھ من شیوخ أبي داود سوى ثالثة من الذین تناولتھم ھذه الدراسة
أبو "أن غایة ھذه الدراسة إثبات عدم طالقة القاعدة التي تقدم ذكرھا : والثانیة

بصورة إجرائیة وعملیة على واقع روایاتھ عن شیوخھ " دهداود ال یروي إال عن ثقة عن
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في السنن، ولكن دراسة الباحث الحوري لم یكن من غایتھا الحدیث عن ھذه القاعدة، بل 
  .لم یتعرض لھا ألبتة

  :منھجیة البحث
  .اإلحصائي، والتحلیلي: سلك الباحثان في ھذا العمل منھجین

لذین انطبق علیھم شرط ھذا البحث، فبالمنھج االحصائي جمعا شیوخ أبي داود ا
وقد كان ذلك الجمع بقراءٍة ماحصة في شیوخ أبي داود والمصنَّفات التي أوردت ذكرھم 
وفي مقدمتھا كتاب السنن، ثم البحث عن قول أبي داود الناقد في شیوخھ جرًحا وتعدیًلا 

 الباحثان كما قام. حتى صفا للباحثین اثنا عشر شیًخا تحقَّق فیھم شرط ھذا العمل
باستقصاء أقوال النقَّاد في شیوخ أبي داود الموصوفین بما ُذِكر؛ لیكون القارئ الكریم 

وأخیًرا استثمر . على اطِّالع بمدى موافقة نقد أبي داود شیوخھ للنقَّاد اآلخرین إیَّاھم
الباحثان المنھج االحصائي في استقصاء مرویات شیوخ أبي داود الموصوفین بما ذكر 

اب السنن؛ للوقوف على عدد مرویاتھم؛ إثباًتا لضرورة تقیید القاعدة الناطقة بأنَّ في كت
، وأنَّھا قاعدة أغلبیة یجب التنبُّھ على ذلك عند "أبا داود ال یروي إال عن ثقٍة عنده"

  . الحكم على أسانید أبي داود في السنن لدى القراءة االجرائیة الخاصَّة بكلِّ حدیث
ي سلك الباحثان شبعة النقد منھ حیث حلَّال ترجمة شیوخ أبي وبالمنھج التحلیل

داود الموصوفین بالشرط المذكور، وفسَّرا عبارة أبي داود الناقدة لشیوخھ مستشھَدین 
بشراح النَّقد الحدیثيِّ؛ بیاًنا لداللة تلك العبارات، وانضباطھا في السیاق العام لألقوال 

 بداللة عبارة نقدیة عمن سواه خال عبارة واحدة نبَّھ النَّقدیة، وأنَّ أبا داود لم یستقل
  .الباحثان علیھا

كما جھد الباحثان في نقد المرویات المذكورة لشیوخ أبي داود المستخرجة من 
كتاب السنن بذكر موقف النقَّاد منھا تصحیًحا وتضعیًفا، وكان االھتمام بصورة أكبر 

االستشھاد؛ ذلك لتحدید مدى عالقة شیوخ بأسانید الروایات دون المتون ألنَّھا موضع 
  .    أبي داود بالحكم على الروایات

  :التمھید
لم ُیخالف النُّـقَّاد الُمحدِّثون عن َسَنن العربیة في التعبیر عن أغراضھم الخاصَّة 
بھم في مجال النَّقد الحدیثيِّ؛ فقد حرَّروا أحكامھم على رواة الُسنَّة من خالل أسالیَب 

كأْن یخصُّوا راوًیا ما بُحكٍم نقديٍّ ما جْرًحا أو تعدیال بحیث تنحصر داللة ذلك : ُمتعدِّدٍة
ضعیٌف، مجھوٌل، ثقٌة، : "الُحكم فیھ، وال تتعدَّاه إلى غیره نحو قولھم في الراوي

  . وھذا المسلك في التعبیر ھو األكثر شیوًعا وانتشاًرا في مصنَّفات القوم". صدوق
 أحكامھم بصیٍغ وعبارات ھي أشبھ بالقواعد الُمطَِّردة التي وأحیاًنا ُیعبِّرون عن

. ینسحب ُحكُمھا العام على جمیع أفرادھا، كما یفعل المناطقة والفقھاء واألصولیون
وربَّما ال تطَِّرد تلك القاعدة؛ فَیِشذُّ بعض أفرادھا عن ُحكِمھا العام، وتبقى طالقة حكمھا 

  .أغلبیَّة
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َأنَّ أبا : "قاعدٌة َمفاُدھا: لھا َطَلبُة الحدیث وَحَملُة السُّّنةومن القواعد التي یتداو
َمنوٌط بقیدین لم : وفحوى ھذه القاعدة". داود السجستاني ال یروي إّلا عن ِثَقٍة ِعنده

تحترز منھما القاعدة بمنطوق لفظھا، وإنَّما كان االحتراز منھما بواقع روایات أبي داود، 
  .وتصرُّفاتھ النَّقدیَّة

َأنَّ الرُّواة الذین عنتھم القاعدة ھم من شیوخھ الذین َتَحمَّل : َأّما القید األول، فھو
الروایة عنھم، ال مطلق َمن أورد لھ ِذكًرا في سیاق أسانیده التي حدَّث بھا؛ إذ قد ُوِجد 
فیھم الضعیُف والمجھول والمتروك ممن ال تنھض بھم الروایة حسب موازین النَّقد 

  .دیثيالروائي الح
" السَُّنن"في كتابھ : التي ُذیَِّلت بھا القاعدة، أي" عنده: "وَأّما القید الثاني، فعبارة

فضائل األنصار، والناسخ، والقدر، والمراسیل، : دون غیره ِمن مصنَّفاتھ األخرى؛ مثل
  .ونحو ذلك مما أورد فیھا روایاٍت ساقھا من طریقھ وبإسناده

أنَّ أبا داود ال یروي عن شیٍخ من شیوخھ في : اعدةأنَّ معنى الق: وُخالصة األمر
َأنَّ أي شیٍخ : ومفھوم مخالفة منطوق ھذه القاعدة. كتابھ السَُّنن إّلا أْن یكون ِثقًة عنده

  .ألبي داود قد تكلَّم أبو داود فیھ ْبِنوع جرٍح فال یروي عنھ في كتاب السنن ألبتَّة
وثیق شیوخ أبي داود ممن روى عنھم في وكان أوَّل َمن َأْطَلق ھذه القاعدة في ت

یروي عن اْبِن : (السَُّنن اْبُن القّطان الفاسيِّ؛ حیث قال في ترجمة إسحاق ْبِن إسماعیل
   .)١()وأبو داود ال یروي إّلا عن ِثقٍة عنده. عیینة وجریر وغیرھما، وھو شیٌخ ألبي داود

ریر ھذه القاعدة واعتمادھا في وقد َتِبع اْبُن حجَر العسقالني اْبَن الَقّطاِن في تق
في ترجمة : األوَّل، "تھذیب التھذیب"أحكامھ النَّقدیة؛ فصرَّح بھا في موضعین من كتابھ 

وھذا : (الحسین ْبِن علي ْبِن األسود العجلي، وقد نقل تجریح أبي داود إیاه؛ حیث قال
في : والثاني. )٢()ثقٍة عندهال یروي إّلا عن ممَّا یدلُّ على أنَّ أبا داود لم یرِو عنھ؛ فإنھ 

    . )٣()َأنَّ أبا داود ال یروي إّلا عن ثقةوقد َتقدَّم : (ترجمة داود ْبِن ُأَمّیة األزدي؛ حیث قال

ثم تلقََّف داللة ھذه القاعدة من بعد اْبِن القطان واْبِن حجَر وعِمل بمقتضاھا في 
المعلِّميُّ : ثین العصریین في صدارتھمتحریر األحكام النَّقدیَّة على الّرواة طائفٌة من الباح

  .، وغیرھم)٥("تقریب التھذیب"، ومحرِّرا )٤(الیمانيُّ
وعند البحث االستقرائي الموِعب في تراجم شیوخ أبي داود الذین روى عنھم في 
كتاب السَُّنن خاصَّة، وتتبُّع نقِد أبي داود إیَّاھم ُوِجد منھم َمن َتكّلم ھو نفُسھ فیھم، ولم 

 حال بعضھم؛ شذوًذا عن القاعدة، وتقییًدا لطالقتھا؛ لیبقى طلبة أصول السُّّنة یرتِض
على َتنبٍُّھ من مثل ھذه األحكام الجارفة، فال یسارعون في إطالق األحكام العامَّة؛ اعتماًدا 
على تعمیماٍت قابلة للتخصیص كما كان من أحد الباحثین حین جزم بحكم ھذه القاعدة، 

میع شیوخ أبي داود من الثقات، ومعظمھم من الثقات األثبات األعالم؛ ِإنَّ ج: (فقال
كیحیى ْبِن معین، وعليِّ ْبِن المدیني، وأحمد ْبِن حنبل، وإسحاق ْبِن راھویھ، وسعید ْبِن 

  . )٦()منصور، وقتیبة ْبِن سعید، ومحمد اْبِن بشَّار، والذھلي
أبي داود، بل ُیقیِّدھا نقد أبي أنَّھا دعوى ُیعارضھا واقع تراجم شیوخ : والحقیقة

  . داود نفسھ كما سیظھر من ھذه الدراسة



 ٢٤٦٩

كما في كتاب المعجم المشتمل على ذكر أسماء شیوخ -بلغ عدُد شیوخ أبي داود 
 أربعمائٍة وخمسین شیًخا، روى في كتاب السُّنن عن مائٍة وثالثٍة وسبعین -األئمَّة الُنبَّل
ت، وَمن دونھم، وفیھم الضعیف، وَمن سكت عنھ أبو فیھم الثقات األثبا. شیًخا منھم

  .داود
وقد توجَّھت الدراسة إلى استنطاق القاعدة السابقة الذِّكر، ومحاولة إجراء حكمھا 
على شیوخ أبي داود في كتاب السنن، فانتھت إلى ُشذوذ اثني عشَر شیًخا عن حكمھا، 

وھي %. ٦٫٩ السنن ھي ونسبة ھؤالء باإلضافة إلى مجمل شیوخ أبي داود في كتاب
نسبة مقتصرة على الشیوخ الذین تكلَّم فیھم أبو داود ثمَّ روى عنھم دون أن یبدي أيَّ 

وما یتصوَّره بعض أھل العلم من مكنة االعتذار عن أبي داود . عذر لذلك الفعل منھ
. منھببعض االجتھادات فأمٌر جید، لكن یبقى محلُّ نظر؛ ألنَّھ تقویٌل ألبي داود ال قوٌل 

 ?وغایة ھذه الدراسة كما تقدَّم نقد القاعدة، وضرورة تقییدھا؛ حفًظا لُسنَّة رسول اهللا 
  . من أن ُیحَكم على بعضھا بالقبول دون التنبُّھ على ضعف بعض نقلتھا

وتجدر االشارة ھنا إلى أنَّ ثمَّة شیوًخا آخرین ألبي داود تكلَّم فیھم وروى عنھم 
نَّ أبا داود قد صرَّح بضعفھم في زمٍن دون زمن أو حاٍل دون ولم تتناولھم الدراسة؛ أل

حال، كما بیَّن أنَّھ انتخب من أحادیثھم ما رواھا عنھم حالة توثیقھم وضبطھم لروایاتھم، 
إسحاق بن راھویھ اإلمام : ومن ھؤالء الشیوخ. وھو عذٌر حسن منھ رحمھ اهللا

ھ بخمسة أشھر، فسمعت منھ في تلك تغیَّر قبل موت: (المشھور، فقد قال فیھ أبو داود
ثقة إال أنَّھ : (وعبید بن ھشام أبو نعیم الحلبي، قال فیھ أبو داود. )٧()األیام ورمیت بھ

  .   )٨()تغیَّر في آخر عمره، ُلقِّن أحادیث لیس لھا أصل



 ٢٤٧٠

املبحث األول
َّ

  

  شيوخ أبي داود الذين جرحهم صراحة

ذین جرحھم أبو داود نفسھ باستعمال لفٍظ في ھذا المبحث ِذْكٌر لشیوخ أبي داود ال
مفرٍد أو عبارٍة مركَّبة بصورٍة صریحة بعیدة عن أيِّ احتمال؛ إذ إنَّ داللتھما واضحة من 
خالل استعمال النُّـقَّاد، وتصرفاتھم النَّقدیة في الحكم على الرواة بحیث إذا سمع طالب 

التأویل، وال یورد علیھا نوع الحدیث ھذا اللفظ أو تلك العبارة ال یذھب بھا مذھب 
  . احتمال ما خال ألفاًظا اختصَّ بھا النُّـقَّاد قصدوا بھا غیر ظاھرھا

وقد اشتمل ھذا المبحث على ستَّة من شیوخ أبي داود الذین تناولتھم الدراسة 
  .بشرطھا المذكور آنًفا

بو ِإسحاَق الزَُّبْیديُّ، یعرف  ِإْبَراِھیُم ْبُن العالِء ْبِن الضَّحَّاِك ْبِن الُمھاجٍر، أ:لا

 ).ھـ٢٣٥ت(بِزْبریَق 
تفرَّد أبو داود بالرِّوایة عنھ، وبتضعیفھ؛ فلم یرِو عنھ أحٌد من أصحاب الكتب 

. )٩()لیس بشيء: (الستَّة سواه، ولم یضعِّفھ أحٌد من النُّـقَّاد المعتبرین غیره؛ إذ قال فیھ
في سیاق الجرح والتضعیف خال ما ُذكر عن وھذه العبارة جاریٌة على ألسن النُّـقَّاد 

: بعضھم من أنَّھم ال یقصدون بمثل ھذه العبارة النَّیل من الراوي، فھي عند عموم النُّـقَّاد
على طریق المبالغة في الذم، فلذلك ُوصف بصفة المعدوم، وكأنھ وصف بذلك ألنھ ال (

  . )١٠()ُینتفع بمرویاتھ

لمن فإْن كان الذي : فھذا ُینظر فیھ... یس بشيء، فالن ل: وأما قولھم (:قال 

قیل فیھ ھذا، قد وثَّـقھ غیُر ھذا القائل، واحتجَّ بھ، فُیحتمل أن یكون قوُلھ محموًال على 
أنھ لیس حدیثھ بشيء ُیحتجُّ بھ، بل یكوُن حدیُثھ عنده یكتب لالعتبار واالستشھاد وغیر 

، ولم یوجد من األئمة من یحسُِّن وإن كان الذي قیل فیھ ذلك مشھورًا بالضعف. ذلك
أمَره، فیكون محموًال على أنَّ حدیثھ لیس بشيٍء یحتجُّ بھ وال یعتبر بھ وال یستشھد بھ؛ 

  . )١١()وَیلتحق ھذا بالمتروك
وھذا من المنذري تفصیٌل حسن، وعلى كل حاٍل فالعبارة من أبي داود تصریٌح منھ 

  .نھ ینحَّط عن رتبة الثقات، واهللا أعلمبأنَّ زبریق لیس عنده بالمحلِّ المرضي، وأ

لنُّـقَّا فيه ل    :ق

. )١٣(ووثَّقھ مسلمة ْبِن القاسم األندلسي. )١٢()صدوق: (قال أبو حاتم الرازي
مستقیم الحدیث، لم ُیْرَم إال بحدیٍث : (وقال اْبِن عدي. )١٤(وذكره اْبُن حبان في الثقات

: وقال الذھبي. )١٥()ھ، وھو لیس من حدیثھواحد؛ یشبھ أن یكون اْبُنھ محمد أدخلھ علی
  .)١٦()صدوق(

  : روایة أبي داود عنھ

يثي ب  ح   : )١٧( له 

هما   . في تقدُّم رمضان بصیام یوٍم أو یومین من كتاب الصوم? حدیث معاویة :ح



 ٢٤٧١

ب  َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن اْلَعَالِء الزَُّبْیِديُّ ِمْن ِكَتاِبِھ  (:قال 

َسِمْعُت :  قال?َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبِن اْلَعَالِء َعْن َأِبي اَألْزَھِر اْلُمِغیَرِة ْبِن َفْرَوَة عن ُمَعاِوَیُة 
وھو حدیٌث ضعیف اإلسناد، آفتھ . )١٩()»)١٨(ُصوُموا الشَّْھَر َوِسرَُّه«:  َیُقوُل?َرُسوَل اللَِّھ 

. )٢٠(األزھر المغیرة ْبُن فروة فإنَّھ لیس بالمشھور، وفیھ جھالٌة كما قال اْبُن حزمأبو 
، وھذا یعني أنَّ ضعف الحدیث لیس من )٢١(وفي حدیثھ بعض نكارٍة كما قال الجوزقاني

  . جھة شیخ أبي داود صاحب الترجمة الذي ضعَّفھ ھو نفسھ

  .صوف من كتاب اللباس في لبس ال? حدیث عتبة ْبِن عبٍد السلمي :ثانيهما

ب  َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن اْلَعَلاِء الزَُّبْیِديُّ َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َعیَّاٍش َعْن  (:قال 

اْسَتْكَسْیُت َرُسوَل : َعِقیِل ْبِن ُمْدِرٍك َعْن ُلْقَماَن ْبِن َعاِمٍر َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السَُّلِميِّ َقاَل
وھو حدیث حسن؛ إذ لم أجْد من انتقد إسناده . )٢٢(الحدیث...)  َفَكَساِني َخْیَشَتْیِن?ِھ اللَّ

لذا . )٢٣()في إسناده إسماعیل ْبُن عیَّاش، وفیھ مقال: (خال ما كان من المنذري حین قال
  . بالُحْسن)٢٥( واألرنؤوط)٢٤(فقد حكم علیھ األلباني

َوِد الِعْجليُّ، َأُبو َعبد اللَّھ الكوفيُّ، وقد ُیْنَسُب إلى  الُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ ْبِن األْس:ثاني�ا

 ).ھـ٢٥٤ت(جدِّه 

م لت ال ألتفُت إلى حكایاتھ أراھا : ( وقال أبو داود. له ب  

وھذه العبارة صریحٌة في الجرح مما جعلت مغلطاي واْبِن حجر یستشكالن . )٢٦()أوھاًما
 شیوخھ، وھو المعروف عنھ أنَّھ ال یروي إال عن ثقٍة وقوعھا من أبي داود في شیٍخ من

وھذا االستشكال منھما لیس في فھم منطوق العبارة؛ وإنِّما في صدورھا وھي . عنده
قال مغلطاي بعد أن . تحمل داللة الجرح في شیٍخ من سیوخ أبي داود وقد روى عنھ

عنھ تضعیف لشیوخھ الذین وفیھ إشكال ألنَّھ لم ُیعَھد : (أورد قول أبي داود في الحسین
: وقال اْبُن حجر معتذًرا عن أبي داود في الروایة عن الحسین. )٢٧()یأخذ عنھم، فُینَظر

إمَّا أْن یكون أبو داود قد أخرج لھ مقروًنا بغیره ومعتمًدا علیھ، وإمَّا أْن یكون الحسین (
ود، وقد أطلق فیھ ھذا غیر المترجم لھ، وربما یكون ھذا اآلخر الذي لم یرِو عنھ أبو دا

ھذه العبارة الجارحة ھو حفید جعفر األحمر وھو الحسین ْبِن علي ْبِن جعفر األحمر ْبِن 
، وُتعقِّب اْبُن حجر في االحتمال الثاني بأنَّ أبا علي الجیَّاني لم یذكر في )٢٨()زیاد الكوفي

  . )٢٩(شیوخ أبي داود إال الحسین ْبِن علي العجلي صاحب الترجمة
د داللة قول أبي داود في الحسین وضوًحا توافق مراده مع أقوال النُّـقَّاد ومما یزی

  .اآلخرین في الحسین ْبِن علي العجلي

لنُّـقَّا فيه ل    :ق

وأحادیثھ ال ُیتابع ... یسرق الحدیث: (وقال اْبُن عدي. )٣٠()ال أعرفھ: (قال أحمد
ُرمي بالكذب وسرقة : (الموَّاقوقال اْبُن . )٣٢()ضعیف جًدا: (وقال األزدي. )٣١()علیھا

  .)٣٣()الحدیث
ربَّما : (، وقال"الثقات"وذكره اْبُن حبان في . )٣٤()صدوق: (قال أبو حاتم

. )٣٦()صدوٌق یخطئ كثیًرا، لم یثبت أنَّ أبا داود روى عنھ: (وقال اْبُن حجر. )٣٥()أخطأ
  .بل قد روى عنھ كما سیأتي



 ٢٤٧٢

بي  عنه   :ية 

  : )٣٨(، وأثرین)٣٧(أحادیثروى لھ أبو داود ستة 

ها  حدیث أبي سھل األسلمي بریدة ْبِن الحصیب في میراث ذوي األرحام من :ح

  . كتاب الفرائض
َحدََّثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن َأْسَوَد اْلِعْجِليُّ َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن آَدَم َحدََّثَنا َشِریٌك : (قال أبو داود

 )٣٩(...)مات رجل من خزاعة: ( َبْكٍر َعِن اْبِن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ قالَعْن ِجْبِریَل ْبِن َأْحَمَر َأِبي
وھذا السند أخرجھ أبو داود متابعًة لسنٍد آخر قبلھ عن شیخھ عبد اهللا ْبِن سعید . الحدیث

والسند بھذا السیاق منكر على . حدثنا المحاربي عن جبریل ْبِن األحمر بھ: الكندي قال
، ولم یكن أحد شیخي أبي داود )٤٠(تھ اْبِن األحمر؛ فإنھ لیس بالقوّيما قال النسائي، وآف
مما روى أبو داود عن الحسین دلیٌل قويٌّ  وفي ھذه الروایة وغیرھا. سبًبا في التضعیف

  .وعملي على أنَّ أبا داود روى عنھ

 في حكم أرض خیبر من كتاب الخراج ? حدیث نفٍر من أصحاب النبيِّ :ثانيهما

  .الفيءواإلمارة و

ب  َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلَأْسَوِد َأنَّ َیْحَیى ْبَن آَدَم َحدََّثُھْم َعْن َأِبي  (:قال 

 َقاُلوا ?ِشَھاٍب َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعْن ُبَشْیِر ْبِن َیَساٍر َأنَُّھ َسِمَع َنَفًرا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ 
 َوَعَزَل النِّْصَف ?َفَكاَن النِّْصُف ِسَھاَم اْلُمْسِلِمیَن َوَسْھَم َرُسوِل اللَِّھ : ْلَحِدیَث َقاَلَفَذَكَر َھَذا ا

": (... الفتح الرباني"قال صاحب كتاب . )٤١()ِلْلُمْسِلِمیَن ِلَما َیُنوُبُھ ِمَن اْلُأُموِر َوالنََّواِئِب
  .)٤٢()سنده جیِّد

:  داود قد جعل الروایة عن شیخھ الحسین قال عین الثاني إال أنَّ أبا:ثالثها

  . بھ)٤٣()حدثنا محمد ْبُن فضیل عن یحیى ْبِن سعید(
ھـ ٢٦٦ت(ُمَحمَُّد ْبُن َعبِد الَمِلك ْبِن مروان الواسطيُّ، أبو َجْعَفر الدقیقيُّ : ثالًثا

 ). ببغداد
لم یكن : (وتفرَّد أبو داود بتضعیفھ، فقال أبو داود. روى لھ أبو داود واْبِن ماجھ

وفحوى ھذه العبارة النقدیة ناطٌق بتضعیف أبي داود شیخھ الدقیقي . )٤٤()بمْحكم العقل
وباتِّھامھ في ضبطھ؛ إذ إنَّ إحكام العقل لھ تعلٌُّق بجانب ضبط الروایات واتقانھا في 
جانبي تحمُّلھا وأدائھا، ویبدو أنَّ أبا داود كان ھو األعرف بشیخھ؛ یْخبره عن قرب 

ونفي إحكام العقل ھنا عن الدقیقي لم یقیِّده أبو داود بزمٍن . ا غاب عن غیرهفعرف م
دون زمن، كأن یكون قد أصابتھ آفٌة فاختلط، ولكنَّھا عبارة مطلقة تشمل حال الدقیقي 
عند أبي داود دون قید الزمن، ولعلَّ ھذا السبب ھو الذي جعل أبا داود ال یروي عنھ 

  .في السنن سوى حدیٍث واحد كما سیأتيكثیًرا؛ فإنَّھ لم یرو عنھ 

لنُّـقَّا فيه ل    :  ق

. )٤٧(، ومسلمة ْبُن القاسم)٤٦(ووثـَّقھ مطیَّن. )٤٥()صدوق: (قال أبو حاتم
  .)٤٩(، والسمعاني)٤٨(والدارقطني

  : روایة أبي داود عنھ



 ٢٤٧٣

 في نسخ المراجعة بعد ?روى لھ أبو داود حدیًثا واحًدا ھو حدیث اْبِن عباس 
  .  ات الثالث من كتاب الطالقالتطلیق

ب   َحدََّثَنا َأُبو النُّْعَماِن َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَنَحدََّثَنا  (:قال 

 َكاَن َأُبو الصَّْھَباِء: َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعْن َأیُّوَب َعْن َغْیِر َواِحٍد َعْن َطاُوٍس َأنَّ َرُجًال ُیَقاُل َلُھ
َأَما َعِلْمَت َأنَّ الرَُّجَل َكاَن ِإَذا َطلََّق اْمَرَأَتُھ َثَالًثا َقْبَل َأْن :  َقاَل?َكِثیَر السَُّؤاِل ِالْبِن َعبَّاٍس 

َل ، َقا? َوَأِبي َبْكٍر َوَصْدًرا ِمْن ِإَماَرِة ُعَمَر ?َیْدُخَل ِبَھا َجَعُلوَھا َواِحَدًة َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ 
  . )٥٠(الحدیث...) َبَلى َكاَن الرَُّجُل ِإَذا َطلََّق اْمَرَأَتُھ َثَالًثا: ?اْبِن َعبَّاٍس 

لمن لكنَّ أبا داود قد صرَّح بواحٍد . )٥١()الرواة عن طاوٍس مجاھیل (:قال 

منھم ھو اْبُن طاوس عن أبیھ كما في الروایة التي أخرجھا في السنن عقب روایة 
، وشاركھ مسلم في إخراج روایة اْبِن طاوس، وذكر روایة )٥٢(المجاھیل عن طاوس

  .أخرى عن إبراھیم ْبِن میسرة، كالھما عن طاوٍس بھ
وھذه الروایة التي أخرجھا أبو داود من طریق الدقیقي ھي من قبیل الحدیث 

 یصف حكم الطالق كما كان في عھد النبوة وصدٍر من الخالفة ?الفعلي؛ ألنَّ اْبِن عباس 
شدة، وھذا كاٍف في إثبات روایة أبي داود عن واحٍد من شیوخھ دون أن یكون عنده الرا

  .مرضًَّیا

  ). ھـ٢٢٣ت( ُمَحمَُّد ْبُن َكِثْیٍر الَعْبِديُّ الواسطيُّ، أبو َعْبِد اهللا الَبْصِريُّ :بع�ا

. )٥٣()كان اْبُن كثیر ال یحفظ، وكانت فیھ سالمة: (وقال أبو داود. روى لھ الستة
ه العبارة صریحة من أبي داود في نفي الحفظ عن العبدي، وقد اقترن ْبِنفي الحفظ وھذ

عنھ ما یمكن أن یكون تسویًغا لھذا الحكم وھو أنَّ العبدي ھذا كانت فیھ سالمة أي نوٌع 
. من الغفلة التي ربما تذھب ببعض حضور ذاكرتھ ویقظتھ عند أداء ما یحفظ أو مراجعتھ

انت فیھ سالمة تجوز علیھ بھا بعض ما ال یجوز على أھل الیقظة وك: (قال اْبِن الفرضي
  .)٥٤()من قبول المدح مواَجَھة، واْسِتْحسان اإلطراء

لنُّـقَّا فيه ل    :ق

 )٥٥()كان في حدیثھ ألفاظ: (، وقال)لم یكن یستأھل أْن ُیكتب عنھ: (قال اْبُن معین
 واْبُن )٥٧(،  وضعَّفھ العجلي)٥٦()لثقةال تكتبوا عنھ لم یكن با: (وقال مرة. كأنَّھ ضعَّفھ

  . )٥٨(قانع
وقال مسلمة ْبُن القاسم في . )٦٠()صدوق: (وقال أبو حاتم. )٥٩(وثـَّقھ أحمد

: ووثـَّقھ الخلیلي وزاد. )٦٢(وذكره اْبُن حبان في الثقات. )٦١()ال بأس بھ": (الصلة"
 :، واْبُن حجر وقال)٦٥(يووثـَّقھ الذھب. )٦٤()صدوق: (وقال اْبُن خلفون. )٦٣()متـَّفق علیھ(
  .)٦٦()لم یصب من ضعَّفھ(

بي  عنه   :ية 

سبعة عش ث� يثا مسن�،  ي ح عش سبعة    : له ب  مائة 

  . في السواك لمن قام من اللیل من كتاب الطھارة?حدیث حذیفة ْبِن الیمان : منھا
َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َمْنُصوٍر َوُحَصْیٍن َعْن َأِبي  ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍرَحدََّثَنا : (قال أبو داود

. )٦٨() َفاُه ِبالسَِّواِك)٦٧( َكاَن ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْیِل َیُشوُص? َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ ?َواِئٍل َعْن ُحَذْیَفَة 



 ٢٤٧٤

وھذا حدیٌث صحیح، ویكفي في إثبات صحَّتھ إخراج البخاري لھ بالسند والمتن 
  .)٦٩(عینیھما

  . في سترة المصلي من كتاب الصالة?حدیث طلحة ْبِن عبید اهللا : ومنھا
َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍر اْلَعْبِديُّ َحدََّثَنا ِإْسَراِئیُل َعْن ِسَماٍك َعْن ُموَسى : (قال أبو داود

ِإَذا َجَعْلَت َبْیَن َیَدْیَك ِمْثَل : (?ُل اللَِّھ َقاَل َرُسو:  َقاَل?ْبِن َطْلَحَة َعْن َأِبیِھ َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّھ 
وھذا حدیٌث صحیح لم ُیقدح في أحٍد من . )٧٠()ُمَؤخََّرِة الرَّْحِل َفَال َیُضرَُّك َمْن َمرَّ َبْیَن َیَدْیَك

رواتھ خال ما كان من أبي داود في شیخھ، وقد أخرجھ مسلم عن یحیى ْبِن یحیى وقتیبة 
  .)٧١(ْبِن أبي شیبة ثالثتھم عن أبي األحوص عن سماك بھْبِن سعید وأبي بكر 

 ). ھـ٢١٩ت(ِھَشاُم ْبُن َبْھراَم، أبو محمٍَّد المدائنيُّ الصیدالنيُّ الدَّالُل : خامًسا
 وھذه العبارة .)٧٢()شیٌخ ضعیف: (قال أبو داود. روى لھ أبو داود والنسائي

رتبة الثِّقة، وتقتضي عدم الروایة ظاھرة التجریح تنحطُّ بھشاَم حْسب رأي أبي داود عن 
  . عنھ بحكم القاعدة التي بصدد نقضھا ھذا البحث

لنُّـقَّا فيه ل    :ق

وقال أبو . )٧٣()شیٌخ من الشُُّیوخ، َوَلا یقرُّ الَحِدیث ِبمثِلِھ اذا تفرَّد: (قال مسلم
  . )٧٤()أدركتھ، ولم أكتب عنھ: (حاتم

مستقیم : (وقال اْبُن حبان. )٧٧(ُن حجر واْب)٧٦( والخطیب)٧٥(وثـَّقھ اْبُن وارة
  .)٧٨()الحدیث

بي  عنه   :ية 

  :روى لھ أبو داود حدیثین
  .  في المواقیت من كتاب المناسك?حدیث عائشة : أحدھما

َلَح  َحدََّثَنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن َعْن َأْفِھَشاُم ْبُن َبْھَراَم اْلَمَداِئِنيَُّحدََّثَنا : (قال أبو داود
 َوقََّت َألْھِل اْلِعَراِق ? َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ ? َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َعاِئَشَة -َیْعِني اْبَن ُحَمْیٍد-

  .)٧٩()َذاَت ِعْرٍق
وھذا حدیٌث تكلَّم فیھ أحمد بإنكاره على أفلح كأنَّھ یتَّھمھ بالتفرُّد، فأجاب اْبِن عدي 

أفلح أشھر من ذاك، وقد حدَّث عنھ ثقات الناس، وھو عندي : (على إعالل أحمد بقولھ
وقال مسلم ْبُن الحجاج في سیاق . )٨٠()صالح، وأحادیثھ أرجو أن تكون مستقیمة كلھا

فأمَّا روایة المعافى ْبِن : (... تضعیف الروایات التي تذكر توقیت ذات عرق ألھل العراق
فیٍض عن المعافى؛ إنما روى  فلیس بمست?عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة 

لكنَّ ھشام . )٨١()ھشام ْبُن بھرام وھو شیٌخ من الشیوخ، وال یقرُّ الحدیث بمثلھ اذا تفرَّد
ْبِن بھرام لم یتفرَّد بروایة ھذا الحدیث عن المعافى بل قد اعتضد بروایة أبي ھاشم محمد 

، فصحَّ الحدیث )٨٢(معافىْبِن علي ْبِن أبي خداش األسدي ومتابعتھ إیاه في الروایة عن ال
حتى من طریق ھشام ْبِن بھرام؛ إْذ لم یتفرَّد، ودلَّت متابعة اْبِن أبي خداش األسدي على 
أنَّ ھشام ْبَن بھرام صحیُح الروایة لھذا الحدیث مستقیُمھا، ولعلَّ ھذا الذي جعل اْبَن 

  .    یحكمان على الحدیث بالصحَّة)٨٤(واْبَن الملِّقن) ٨٣(حزم

  .في القیام للجنازة من كتاب الجنائز? حدیث عبادة ْبِن الصامت :اثانيهم



 ٢٤٧٥

 َأْخَبَرَنا َحاِتُم ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا َأُبو ِھَشاُم ْبُن َبْھَراَم اْلَمَداِئِنيَُّحدََّثَنا : (قال أبو داود
َدَة ْبِن َأِبي ُأَمیََّة َعْن َأِبیِھ َعْن َجدِِّه َعْن اْلَأْسَباِط اْلَحاِرِثيُّ َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن ُجَنا

 َیُقوُم ِفي اْلَجَناَزِة َحتَّى ُتوَضَع ِفي اللَّْحِد، َفَمرَّ ?َكاَن َرُسوُل اللَِّھ :  َقاَل?ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت 
وھذا . )٨٥()اْجِلُسوا َخاِلُفوُھْم: َوَقاَل ?َھَكَذا َنْفَعُل، َفَجَلَس النَِّبيُّ : ِبِھ َحْبٌر ِمَن اْلَیُھوِد َفَقاَل

حدیٌث ضعیف آفتھ سلیمان ْبُن جنادة وبشر ْبُن رافع أبو األسباط الحارثي؛ إذ قال 
: منكر الحدیث، وقال البخاري في أبي األسباط:  في سلیمان)٨٧( واْبُن حبان)٨٦(البخاري

لست أدري : (دیث، فقال، وتردَّد اْبُن حبان في سبب نكارة الح)٨٨(ال ُیتابع في حدیثھ
 أو من بشر ْبِن رافع؛ ألن بشر ْبَن رافع لیس -یعني سلیمان-البلیة في روایتھ منھ 

  . )٩٠(، وحكم اْبُن المقلن بضعف الحدیث)٨٩()بشيء في الحدیث
  .وغایة األمر أنَّ ھشام ْبَن بھرام شیخ أبي داود بريٌء من عھدة علَّة ھذا الحدیث

س�ا د الَمِلِك ْبِن ِعْمراَن الیزنيُّ، أبو تقيٍّ الحمصيُّ األمويُّ موالھم  ِھَشاُم ْبُن َعب:سا

 ).ھـ٢٥١ت(
: انفرد أبو داود بتضعیفھ، فقال مرَّة. روى لھ أبو داود والنسائي واْبِن ماجھ

وكأنَّ العبارة الثانیة مفسرِّة للعبارة . )٩١()شیٌخ مغفَّل: (، وقال أخرى)شیٌخ ضعیف(
د یكون من جھة العدالة أو الضبط أو منھما جمیًعا، ولكنَّ العبارة األولى؛ فإنَّ الضعف ق

الثانیة تؤكِّد أنَّ ضعف الرجل في رأي أبي داود ھو من جھة ضبطھ؛ ألنَّ الغفلة ممَّا 
یعیب الضبط أكثر من العدالة، فالمغفَّل لیس بمحكم العقل قد ُیلقَّن أو یذھل عن كتابھ 

  .ز، ونحو ذلكفُیْدَخل علیھ فیھ دون أن یمیِّ

لنُّـقَّا فيه ل    : ق

  . )٩٣()صدوٌق، ربَّما وھم: (وقال اْبُن حجر. )٩٢()شیخ: (قال اْبُن كثیر
وقال . )٩٦( والذھبي)٩٥(ووثـَّقھ النسائي. )٩٤()كان متقًنا في الحدیث: (قال أبو حاتم

  .)٩٨("الثقات"وذكره اْبُن حبان في كتاب . )٩٧()ال بأس بھ: (مسلمة ْبُن قاسم
 :یة أبي داود عنھروا

 في مباشرة الحائض ?روى لھ أبو داود حدیًثا واحًدا من حدیث معاذ ْبِن جبل 
   .ومؤاكلتھا من كتاب الطھارة

َحدََّثَنا ِھَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَیَزِنيُّ َحدََّثَنا َبِقیَُّة ْبُن اْلَوِلیِد َعْن َسْعٍد : (قال أبو داود
َوُھَو اْبُن - َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعاِئٍذ اَألْزِديِّ َقاَل ِھَشاٌم -ُن َعْبِد اللَِّھَوُھَو اْب-اَألْغَطِش  

 َعمَّا َیِحلُّ ِللرَُّجِل ِمَن ?َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّھ :  َقاَل? َأِمیُر ِحْمَص َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل -ُقْرٍط
َقاَل َأُبو ). َما َفْوَق اِإلَزاِر، َوالتََّعفُُّف َعْن َذِلَك َأْفَضُل(: َفَقاَل: اْمَرَأِتِھ َوِھَي َحاِئٌض، َقاَل

ال یصحُّ؛ ألنھ عن بقیة : (قال اْبُن حزم. )٩٩() ِباْلَقِويِّ-َیْعِني اْلَحِدیَث-َوَلْیَس ُھَو : (َداُوَد
إنَّ في إسناده : (وقال عبد الحق. )١٠٠()ولیس بالقوي، عن سعید األغطش وھو مجھول

  .)١٠١()عد األغطش وھما ضعیفانبقیة وس



 

 ٢٤٧٦

  املبحث الثاني

شيوخ أبي داود الذين جرحهم ضمنا
ً ْ

  

في ھذا المبحث ذكٌر لشیوخ أبي داود الذین جرحھم أبو داوَد نفُسھ بعبارة مركبَّة 
مفاُدھا التجریح والنیل من ذلك الشیخ، ولكنَّ تجریحھ إیاه لم یكن بعبارة صریحة قطعیة، 

غیر أنَّ واقع الروایة یقضي باعتبار . حتمال عند من یرید االحتمالوإنما قد یرد علیھا اال
ذلك االحتمال في الجرح ھو األرجح؛ إما بتأیید النُّـقَّاد اآلخرین لموقف أبي داود، وإما 

  . بواقع روایة أبي داود عن ذلك الشیخ ومنھجھ في إخراج الروایة في سننھ
أبي داود الذین انطبق علیھم شرط وقد اشتمل ھذا المبحث على ستَّة من شیوخ 

  .  الدراسة
 ). ھـ٢٣٨ت(َحِكْیُم ْبُن سْیٍف ْبِن حكْیٍم، َأُبو َعْمرٍو الِرقِّيُّ األسديُّ موالھُم : أوًلا

سألت أبا داود عن حكیم ْبِن سیف : (روى لھ أبو داود والنسائي، وقال اآلجري
حكایة عن أبي داود فحواھا وھذه عبارة من اآلجري . )١٠٣()، فلم یقف علیھ)١٠٢(البرقي

لم یقف علیھ أبو داود؛ أي لم یعرفھ، فعدم : أنَّھ جھَّل حكیم ْبَن سیف؛ فقد قال اآلجري
معرفة أبي داود إیاه تومئ بتجھیلھ جھالة عین وإن انتفت عند غیره؛ إذ قد روى عنھ 

  . أكثر من اثنین، ووثَّـقھ بعضھم
ا على الرغم أنھ أحد من روى عنھ في وخالصة األمر أنِّ أبا داود یضعِّف حكیًم

  . السنن
  :أقوال النُّـقَّاد فیھ

ال بأس بھ، ھو شیٌخ صدوق، ُیكتب حدیثھ وال یحتجُّ بھ، لیس : (قال أبو حاتم
  . )١٠٦(وذكره اْبُن حبان في الثقات. )١٠٥()فیھ مقال: (وقال المنذري. )١٠٤()بالمتین

. )١٠٨(وثـَّقھ الذھبي. )١٠٧()ندھمشیٌخ صدوق، ال بأس بھ ع: (وقال اْبُن عبد البَّر
  . )١٠٩(صدوق: وقال اْبُن حجر

 :روایة أبي داود عنھ
 في تحدید لیلة القدر من ?روى لھ أبو داود حدیًثا واحًدا من حدیث اْبِن مسعود 

  .تفریع أبواب شھر رمضان
 -َیْعِني اْبَن َعْمٍرو-ِھ َحدََّثَنا َحِكیُم ْبُن َسْیٍف الرَّقِّيُّ َأْخَبَرَنا ُعَبْیُد اللَّ: (قال أبو داود

 َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اَألْسَوِد َعْن َأِبیِھ -َیْعِني اْبَن َأِبي ُأَنْیَسَة-َعْن َزْیٍد 
اَن َوَلْیَلَة اْطُلُبوَھا َلْیَلَة َسْبَع َعْشَرَة ِمْن َرَمَض: (?َقاَل َلَنا َرُسوُل اللَِّھ : َقاَل?َعِن اْبِن َمْسُعوٍد 

وھذا حدیٌث ضعیف اإلسناد، منكر . )١١٠()ِإْحَدى َوِعْشِریَن َوَلْیَلَة َثَالٍث َوِعْشِریَن ُثمَّ َسَكَت
؛ ذلك )١١١()رواه أبو داود من حدیث اْبِن مسعود بإسناٍد فیھ مقال: (المتن؛ قال اْبُن حجر

اع، ثم ھو قد ، ولم یصرِّح بالسم)١١٢(ألنَّ فیھ أبا إسحاق السبیعي وھو مدلِّس
، وقد روى عنھ زید ْبُن أبي أنیسة، وال ُیدرى أكانت روایتھ قبل االختالط أم )١١٣(اختلط

وأما . ینضاف إلى ذلك ما قیل في حكیم ْبِن سیف. )١١٤(بعده على ما ذكر بعض المحقِّقین
 وغیره من الصحابة ?نكارة المتن؛ فلمخالفتھ المتون الصحیحة الثابتة عن اْبِن مسعود 

  .  رام في كون اللیلة ھي إحدى لیالي العشر األخیرة من رمضانالك



 

 ٢٤٧٧

ُشَعْیُب ْبُن َأیُّوَب ْبِن ُرَزْیٍق ْبِن مَعْبد، أبو بكٍر الصَِّرْیِفینيُّ القاضي الواسطيُّ : ثانًیا
 ).ھـ٢٦١ت(األصِل 

إني : (قال أبو عبید اآلجري، سمعت أبا داود یقول. تفرَّد بالروایة عنھ أبو داود
وھذه العبارة وإْن كانت مجملة إال أنَّھا . )١١٥()ف اهللا في الروایة عن شعیب ْبِن أیوبألخا

تنطوي على تجریٍح بصورٍة غیر صریحة، وھذا الذي جعل المزي بعد أْن أورد العبارة 
 بیاًنا منھ بفحوى العبارة حتى ال ُتفھم على وجٍھ آخر كما قال )١١٦()یعني یذُّمھ: (قال

  .)١١٧(بعضھم
  :نُّـقَّاد فیھأقوال ال

یخطئ ویدلِّس، كلُّ ما في حدیثھ من : (، وقال"الثقات"ذكره اْبُن حبان في 
  .)١١٩()صدوق یدلِّس: (وقال اْبُن حجر. )١١٨()المناكیر مدلَّسة

  .)١٢١(، والحاكم)١٢٠(وثـَّقھ الدارقطني
  : روایة أبي داود عنھ

 في من رأى ?روى لھ أبو داود حدیًثا واحًدا من حدیث عقبة ْبِن عامر الجھني 
  . علیھ كفارة إذا كان في معصیة من كتاب اإلیمان والنذور

َحدََّثَنا ُشَعْیُب ْبُن َأیُّوَب َحدََّثَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن ِھَشاٍم َعْن ُسْفَیاَن َعْن َأِبیِھ : (قال أبو داود
ِإنَّ ُأْخِتي َنَذَرْت َأْن َتْمِشَي ِإَلى : ?يِّ َعْن ِعْكِرَمَة َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَھِنيِّ َأنَُّھ َقاَل ِللنَِّب

وفي سند الحدیث . )١٢٢()ِإنَّ اللََّھ َلا َیْصَنُع ِبَمْشِي ُأْخِتَك ِإَلى اْلَبْیِت َشْیًئا: اْلَبْیِت، َفَقاَل
ینضاف إلى ذلك ما قیل في . )١٢٣(عكرمة مولى اْبِن عباس، وھو مدلِّس كما قال الحافظ

ان الحدیث بمتابعاتھ صحیًحا، فقد أخرج البخاري بمعنى ھذا شیخ أبي داود، وإن ك
  .، واهللا أعلم)١٢٤(الحدیث عن عقبة نفسھ من طریق أبي الخیر

اْلَفْضُل ْبُن َسْھٍل ْبِن إْبَراِھْیَم األْعَرُج، أبو العبَّاِس البغداديُّ الخراسانيُّ األصِل : ثالًثا
 ).ھـ٢٥٥ت(

قال عبدان . رد أبو داود بتضعیفھوتف. روى لھ الجماعة سوى اْبِن ماجھ
ألنَّھ كان ال یفوتھ : ِلَم؟ قال: أنا ال أحدِّث عنھ، قلت: سمعت أبا داود یقول: (األھوازي

فالعبارة . وحكم أبي داود على الفضل عبارتان ظاھرھما التناقض. )١٢٥()حدیٌث جیِّد
أبا داود ال یحدِّث فحواھا التجریح وتضعیف الفضل مما جعل " أنا ال أحدِّث عنھ: "األولى

فحواھا الثناء والمدح؛ إذ ھي دلیل " كان ال یفوتھ حدیث جیِّد: "وأما العبارة الثانیة. عنھ
  .على سعة حفظ الفضل ومتانة ذاكرتھ بحیث ال یفوتھ حدیث جید ألبتة

ولكنَّ العبارة الثانیة وإن كانت بظاھرھا تشیر إلى الثناء والمدح كما تقدَّم إال أنھا 
على تجریح وادِّعاء أنَّ الفضل یسرق الحدیث ویحدِّث بھ؛ استكثاًرا، وبھذا تنطوي 

وممَّا یؤكِّد ھذا المعنى أنَّ اْبَن عدي ذكر ھذه . المعنى تتوافق عبارتا أبي داود في الفضل
أي كان یسرق الحدیث ویدَّعیھ : العبارة عن أبي داود في ترجمة راٍو كانت ھذه صفتھ

، یرید بذلك اْبُن عدي إقامة الشبھ بین الحسن )١٢٦( الطیب البلخيلنفسھ؛ وھو الحسن ْبُن
وقد أورد الذھبي عبارة أبي داود في الفضل، وعقَّب علیھا . ھذا والفضل ْبِن سھل

ما بھذا الخیال یغمز الحافظ، ثم ھذا أبو داود قائل ھذا قد روى عنھ في : (بقولھ
  .   )١٢٧(")سننھ"



 

 ٢٤٧٨

لنُّـقَّا فيه ل   :ق

وذكره اْبُن حبان في . )١٢٩()ثقة: (وقال النسائي. )١٢٨()صدوق: ( حاتمقال أبو
كان أحد :.. سمعت َأْحَمد ْبِن الحسین الصوفي یقول: (َوَقاَل اْبُن عدي. )١٣٠(الثقات

وقال . )١٣٢()في الذكاء، والمعرفة، وجودة األحادیث، َواللَّھ اعلم: یعني(؛ )١٣١()الدواھي
  .)١٣٤()صدوق: (اْبُن حجروقال . )١٣٣()كان ذكًیا یحفظ: (الذھبي

  :روایة أبي داود عنھ
 في أكل ?روى لھ أبو داود حدیًثا واحًدا من حدیث سفینة مولى رسول اهللا 

  . الحباري من كتاب األطعمة
َحدََّثَنا اْلَفْضُل ْبُن َسْھٍل َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َمْھِديٍّ : (قال أبو داود

 َلْحَم ?َأَكْلُت َمَع َرُسوِل اللَِّھ :  َقاَل?َحدََّثِني ُبَرْیُھ ْبُن ُعَمَر ْبِن َسِفیَنَة َعْن َأِبیِھ َعْن َجدِِّه 
  .)١٣٥()ُحَباَري

وھذا إسناد ضعیف آفتھ بریھ؛ واسمھ إبراھیم ْبُن عمر ْبِن سفینة تكلَّم فیھ 
  .)١٣٦( الملقنالبخاري والترمذي والعقیلي وغیرھم على ما أورد اْبُن

، أبو عبد اهللا البصريُّ مولى ْبِني ھاشٍم ْبِن َأِبي َسِمیَنَةُمحَّْمُد ْبُن إْسَماِعْیَل : رابًعا
 ).ھـ٢٣٠ت(

بعد إیراده حدیًثا –روى لھ البخاري وأبو داود، وقد تفرد أبو داود بتضعیفھ، فقال 
َشْيٌء ُكْنُت ُأَذاِكُر ِبِھ ِإْبَراِھیَم َوَغْیَرُه، ِفي َنْفِسي ِمْن َھَذا اْلَحِدیِث : (یرویھ عنھ، وال یقوِّیھ

َفَلْم َأَر َأَحًدا َجاَء ِبِھ َعْن ِھَشاٍم َوَال َیْعِرُفُھ، َوَلْم َأَر َأَحًدا ُیَحدُِّث ِبِھ َعْن ِھَشاٍم، َوَأْحَسُب 
ِمْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَماِعیَل، َوَأْحَسُبُھ َوَلْم َأْسَمْع َھَذا اْلَحِدیَث ِإالَّ ... اْلَوَھَم ِمَن اْبِن َأِبي َسِمیَنَة

فأبو داود یومئ من خالل كالمھ ھذا إلى تضعیف . )١٣٧()َوِھَم َألنَُّھ َكاَن ُیَحدُِّثَنا ِمْن ِحْفِظِھ
اْبِن أبي سمینة، وعلَّل موقفھ ھذا بأنَّ اْبِن أبي سمینھ قد حدَّث بھ من حفظھ، والمعروف 

وإذا كان .  لحدیثھ یجب أن یكون كذلك في الحفظ والكتابفي قواعد النقد أنَّ الضابط
الراوي ضابًطا لكتابھ حسب ویھم إذا حدَّث من حفظھ فإنَّ ذلك قدٌح فیھ، وقد عیب على 
بعض المحدِّثین حین كانوا یحدِّثون من حفظھم وھم معروفون بالتحدیث من كتبھم 

 الحدیث من حفظھ، فعاب أبو داود فاْبِن أبي سمینة كان قد حدَّث أبا داود ھذا. فیغلطون
وھذا التوھیم الْبِن أبي سمینة ینطوي على جرٍح وإن لم یكن . علیھ ذلك، ورآه وھًما

 . صریًحا

لنُّـقَّا فيه ل   : ق

، واْبُن )١٤١(، والذھبي)١٤٠(، واْبُن خلفون)١٣٩(، وجزرة)١٣٨(وثـَّقھ أبو حاتم
  .)١٤٣(وذكره اْبُن حبان في الثقات. )١٤٢(حجر

  : ي داود عنھروایة أب
  : )١٤٤(روى لھ أبو داود ثالثة أحادیث

ها   .  فیما یقطع الصالة من كتاب الصالة? حدیث اْبِن عباس :ح

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل اْلَبْصِريُّ َحدََّثَنا ُمَعاٌذ َحدََّثَنا ِھَشاٌم َعْن : (قال أبو داود
ِإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم : ( َقاَل?َأْحَسُبُھ َعْن َرُسوِل اللَِّھ : اٍس َقاَلَیْحَیى َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّ



 

 ٢٤٧٩

اْلَكْلُب َواْلِحَماُر َواْلِخْنِزیُر َواْلَیُھوِديُّ َواْلَمُجوِسيُّ : ِإَلى َغْیِر ُسْتَرٍة َفِإنَُّھ َیْقَطُع َصَالَتُھ
  ). ْیِھ َعَلى َقْذَفٍة ِبَحَجٍرَواْلَمْرَأُة، َوُیْجِزُئ َعْنُھ ِإَذا َمرُّوا َبْیَن َیَد

ِفي َنْفِسي ِمْن َھَذا اْلَحِدیِث َشْيٌء ُكْنُت ُأَذاِكُر ِبِھ ِإْبَراِھیَم َوَغْیَرُه، َفَلْم  (:قاَل َب� ���

َأْحَسُب اْلَوَھَم َأَر َأَحًدا َجاَء ِبِھ َعْن ِھَشاٍم َوَال َیْعِرُفُھ، َوَلْم َأَر َأَحًدا ُیَحدُِّث ِبِھ َعْن ِھَشاٍم، َو
:  َواْلُمْنَكُر ِفیِھ-َیْعِني ُمَحمََّد ْبِن ِإْسَماِعیَل اْلَبْصِريَّ َمْوَلى ْبِني َھاِشٍم-ِمَن اْبِن َأِبي َسِمیَنَة 
َوَلْم : َقاَل َأُبو َداُوَد. َعَلى َقْذَفٍة ِبَحَجٍر، َوِذْكُر اْلِخْنِزیِر، َوِفیِھ َنَكاَرٌة: ِذْكُر اْلَمُجوِسيِّ، َوِفیِھ

 )َأْسَمْع َھَذا اْلَحِدیَث ِإالَّ ِمْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَماِعیَل، َوَأْحَسُبُھ َوِھَم َألنَُّھ َكاَن ُیَحدُِّثَنا ِمْن ِحْفِظِھ
)١٤٥(.  

ا لق إنھ لم یسمعھ إال من محمد ْبِن : والعجب أنَّ أبا داود قد قال (:قال ب�� 

 بھ فلم ُیعرف، وأنَّ في نفسھ منھ شیًئا، وأنَّ المنكر إسماعیل ْبِن أبي سمینة، وأنھ ذاكر
منھ ذكر المجوسي والیھودي والخنزیر، والمقدار في المسافة، وأنھ یظن أنَّ اْبَن أبي 

وھذا كلھ ال ُیحتاج إلیھ؛ فإنھ رأٌي ال خبر، . سمینة وھم فیھ، فإنھ كان یحدِّثھم من حفظھ
جزم اْبُن عباس في بعض الطرق إلیھ وغیره لكن قد . )١٤٦()ولم یجزم اْبُن عباس برفعھ

في تعلیقھ على ھذا الحدیث -من الصحابة برفعھ؛ مما جعل اْبَن حجر یسمِّیھ حدیًثا إذ قال 
توقَّف أبو داود في صحَّة حدیٍث أخرجھ عنھ، عن معاذ : (-أثناء ترجمة اْبِن أبي سمینة

یقطع :  عن اْبِن عباسْبِن ھشام، عن أبیھ، عن یحیى ْبِن أبي كثیر، عن عكرمة،
. ینضاف إلى ذلك أنَّ ھذا ال یقال من قبل الرأي فھو مرفوٌع حكًما.  الحدیث)١٤٧()الصالة

والذي یعنینا ھنا أنَّ أبا داود قد أخرج ھذا الحدیث عن اْبِن أبي سمنیة مع كونھ یوھِّمھ 
  . أنھ ال یروي إال عن ثقٍة عنده: كما تقدَّم، وھذا خالف القاعدة

  .  في العمائم من كتاب اللباس? حدیث عبد الرحمن ْبِن عوف :ثانيها

ب  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل َمْوَلى ْبِني َھاِشٍم َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعْثَماَن  (:قال 

َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن : َمِدیَنِة َقاَلاْلَغَطَفاِنيُّ َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َخرَُّبوَذ َحدََّثِني َشْیٌخ ِمْن َأْھِل اْل
وھذا حدیٌث . )١٤٨() َفَسَدَلَھا َبْیَن َیَديَّ َوِمْن َخْلِفي?َعمََّمِني َرُسوُل اللَِّھ : (ْبِن َعْوٍف َیُقوُل

في إسناده مجھول كما ھو ظاھر من سیاقتھ؛ لذا حكم علیھ المحقِّقون بأنَّھ حدیٌث ضعیف 
: وقال األلباني. )١٤٩()شیٌخ من أھل المدینة مجھول: (نذريقال الم. بھذا السیاق

وقد أصاب . )١٥١()إسناده ضعیف، فیھ مجھوالن: (وقال حسین أسد. )١٥٠()ضعیف(
  . )١٥٣( واْبِن حجر)١٥٢(فالمجھول الثاني ھو سلیمان اْبُن خربوذ؛ كذا حكم علیھ الذھبي

و عامٍر اْلُمرُِّي، اْبُن أبي الَھْیذاِم  ُموَسى ْبُن َعاِمٍر ْبِن ُعمارَة، الُخَرْیِميُّ، أب:خامس�ا

 ).ھـ٢٥٥ت(
 اْبُن )١٥٤(حدثنا: (سمعت أبا داود یقول: انفرد أبو داود بالروایة عنھ، وقال عبدان

وكان أبو داود ال یحدِّث . أبي الھیذام عن الولید عن األوزاعي یشبھ حدیث ِھْقل
یث عنھ؛ فإنَّ أبا داود كان في عبارة أبي داود ھذه إشارة إلى سبب ترك الحد. )١٥٥()عنھ

یرى أحادیث اْبِن أبي الھیذام عن الولید عن األوزاعي أفراًدا، وال سیَّما أنَّھا كثیرة لم 
وداللة المشابھة التي عدَّھا أبو . توجد عند غیره ممَّا أدخل الشكَّ على أبي داود فیھا
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 ھقل عنھ ھي داللة داود بین حدیث اْبِن أبي الھیذام عن الولید عن األوزاعي وحدیث
ولعلَّ . الكثرة مع الصحَّة، وھذا ما استبعده أبو داود أْن یكون في حدیث اْبِن أبي الھیذام

ھذا الفھم لعبارة أبي داود مستفاد من أقوال النُّـقَّاد اآلتیة وال سیَّما قول الذھبي الذي 
ة الروایة عنھ، بل صحَّة ینفي فیھ نكارة تفرُّدات اْبِن أبي الھیذام عن الولید، وإثبات صحَّ

  .كتبھ، واهللا أعلم
معلَّل بعبارتھ " أنھ كان ال یحدِّث عنھ: "والشطر األخیر من كالم أبي داود

  .    وھذا الذي یعنینا في ھذا المقام. السابقة، وفیھ غمٌز ونوع جرح

لنُّـقَّا فيه ل   :ق

 الولید وعن غیره، ولموسى ھذا غیر حدیث مما یعزُّ وجوده عن: (قال اْبُن عدي
ویروي إفرادات، وكان یروي عن الولید ما كان یروي المتقدِّمون عن الولید وكانوا 
یجعلونھ من لم یلحق ھشاًما ودحیًما عوًضا منھما، وكان عنده بعض أصناف 

  . )١٥٨()صدوق لھ أوھام: (وقال اْبُن حجر. )١٥٧()شیخ: (وقال اْبُن كثیر. )١٥٦()الولید
. )١٦٠()ثقٌة مكثر عن الولید: (وقال الذھبي. )١٥٩("الثقات "وذكره اْبُن حبان في

تكلَّم فیھ بعضھم بغیر حجَّة، وال ینكر لھ تفرُّده عن الولید، . صدوق صحیح الكتب: (وقال
  . )١٦١()فإنَّھ أكثر عنھ

بي  عنه   :ية 

  : )١٦٢(روى أبو داود عنھ أربعة أحادیث

ها   . ب الخراج واإلمارة في اتخاذ الوزیر من كتا? حدیث عائشة :ح

َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن َعاِمٍر اْلُمرُِّي َحدََّثَنا اْلَوِلیُد َحدََّثَنا ُزَھْیُر ْبُن ُمَحمٍَّد : (قال أبو داود
ُھ ِإَذا َأَراَد اللَّ: (?َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت

ِباْلَأِمیِر َخْیًرا َجَعَل َلُھ َوِزیَر ِصْدٍق ِإْن َنِسَي َذكََّرُه َوِإْن َذَكَر َأَعاَنُھ، َوِإَذا َأَراَد اللَُّھ ِبِھ َغْیَر 
والحدیث بھذا اإلسناد . )١٦٣()َذِلَك َجَعَل َلُھ َوِزیَر ُسوٍء ِإْن َنِسَي َلْم ُیَذكِّْرُه َوِإْن َذَكَر َلْم ُیِعْنُھ

  .)١٦٥(، وصحیح كما قال األلباني)١٦٤(ا قال السیوطيحسن كم

 في میراث المالعنة من كتاب ? حدیث عبد اهللا ْبِن عمرو ْبِن العاص :ثانيها

  .الفرائض
َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن َعاِمٍر َحدََّثَنا اْلَوِلیُد َأْخَبَرِني ِعیَسى َأُبو ُمَحمٍَّد َعِن : (قال أبو داود

. )١٦٦( ِمْثَلُھ?ِث َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َعْن َجدِِّه َعِن النَِّبيِّ اْلَعَلاِء ْبِن اْلَحاِر
، ولعل سبب ضعفھ عیسى ْبُن )١٦٧(والحدیث بھذا اإلسناد ضعیف كما قال اْبُن الملقن

: ، لكن قال اْبُن حجر)١٦٨(موسى شیخ الولید ْبِن مسلم فإنَّ فیھ نظًرا كما قال البیھقي
 .)١٦٩()طرٌق یقوِّي بعضھا بعًضالھذا المتن (

س�ا  ).ھـ٢٤٥ت( ِھَشاُم ْبُن َعمَّاٍر ْبِن ُنَصیٍر اْلسَُّلميُّ، أُبْو اْلوِلْیِد اْلِدَمْشقيُّ :سا

حدَّث ھشام بأربعمائة حدیٍث لیس لھا : (قال أبو داود. روى لھ البخاري واألربعة
 یلقِّنھا ھشام ْبَن  یدور على أحادیث أبي مسھر وغیره)١٧٠(أصل مسندٌة، كان فضلك

وھذه العبارة . )١٧١()حدیثي قد ُروي فال أبالي من حمل الخطأ: قال ھشام ْبُن عمار. عمار
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وقد أیَّد أبا داود على . من أبي داود غمز بھشام ْبِن عمار وقدٌح فیھ بصورٍة غیر مباشرة
 البخاري ھذا الجرح غیر واحٍد من أھل النَّقد الحدیثي، وغیر واحد وثَّـقھ، ویكفي أنَّ

 معروًفا بانتقاء الشیوخ وانتخاب -أيِّ البخاري-روى عنھ في جامعھ الصحیح وإْن كان 
وأما أبو داود فال ُیدرى أروى عن . أحادیثھم والتمییز بین ما صحَّ منھا وما لم یصحَّ

فلیس في المصادر ! ھشام ْبِن عمار قدیًما حین كان حدیثھ صحیًحا أم بعد ما كبر وتغیَّر؟
  .  یشیر إلى شيٍء من ذلكما

لنُّـقَّا فيه ل   :ق

وقال اإلمام ). آفتھ أنَّھ ربما ُلقِّن أحادیث فتلقَّنھا: ()١٧٣( والبزار)١٧٢(قال القزاز
ھشام ْبُن عمَّار لما كبر تغیَّر، وكلمَّا ُدفع : (وقال أبو حاتم. )١٧٤()طیَّاش خفیف: (أحمد

وقال صالح . )١٧٥()ًما أصح؛ كان یقرأ من كتابھإلیھ قرأه، وكلمَّا ُلقِّن تلقَّن، وكان قدی
  . )١٧٦()كان یأخذ على الحدیث، وال یحدِّث ما لم یأخذ: (جزرة

ثقة : (وقال العجلي. )١٧٧()ھشام ْبُن عمار كیِّس كیِّس: (وقال یحیى ْبُن معین
وقال مسلمة ْبُن قاسم في كتاب . )١٧٩()ال بأس بھ: (وقال النسائي. )١٧٨()صدوق

وذكره اْبُن حبان في . )١٨٠() فیھ، وھو جائز الحدیث صدوقُتكلِّم: (»الصلة«
ما كان في الدنیا مثل ھشام ْبِن عمار في إسناده في : (وقال عبدان. )١٨١"(الثقات"

، كبیر، ثقٌة: (وقال الخلیلي. )١٨٣()صدوٌق، كبیر المحل: (وقال الدارقطني. )١٨٢()زمانھ
، رضیھ الحفاظ، وربما یقع وسمع منھ األئمة والقدماء، روى عنھ البخاري في الصحیح

وقال اْبُن . )١٨٤()فالضعف یقع من شیوخھ ال منھ، في حدیثھ غرائب عن شیوخ الشام
ثقٌة أمیٌن عند أئمة : (وقال علم الدین السخاوي. )١٨٥()أحد المكثرین الثقات: (عساكر
  .)١٨٦()الحدیث

بي  عنه   : ية 

  : )١٨٧(روى لھ أبو داود سبعة عشر حدیًثا

ها   . في فضل القعود في المسجد من كتاب الصالة?ث أبي ھریرة  حدی:ح

َحدََّثَنا ِھَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدََّثَنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي : (قال أبو داود
َمْن : (?َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : اَلاْلَعاِتَكِة اَألْزِديُّ َعْن ُعَمْیِر ْبِن َھاِنٍئ اْلَعْنِسيُّ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َق

  . )١٨٨()َأَتى اْلَمْسِجَد ِلَشْيٍء َفُھَو َحظُُّھ
في إسناده عثمان ْبُن أبي العاتكة الدمشقي، وقد ضعَّفھ غیر : (قال المنذري

  .)١٨٩()واحد

 في صالة العید في المسجد إذا كان یوًما مطیًرا من ? حدیث أبي ھریرة :ثانيها

  .كتاب الصالة

َحدََّثَنا ِھَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ح َوَحدََّثَنا الرَِّبیُع ْبُن ُسَلْیَماَن  (:ب قال 

َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َحدََّثَنا َرُجٌل ِمَن اْلَفْرِویِّیَن َوَسمَّاُه الرَِّبیُع 
 ِعیَسى ْبَن َعْبِد اَألْعَلى ْبِن َأِبي َفْرَوَة َسِمَع َأَبا َیْحَیى ُعَبْیَد اللَِّھ التَّْیِميَّ ُیَحدُِّث ِفي َحِدیِثِھ

 َصَالَة اْلِعیِد ِفي ?َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َأَصاَبُھْم َمَطٌر ِفي َیْوِم ِعیٍد َفَصلَّى ِبِھُم النَِّبيُّ 
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، وأبو یحیى التیمي ...ھذا حدیث صحیح اإلسناد (:قال الحاكم. )١٩٠()اْلَمْسِجِد
إسناده :( ؛ ووافقھ اْبُن حجر، قال)١٩٢()ال یصح(بل : وقال اْبُن القطان. )١٩١()صدوق
. ال یعرف: فإنَّ عبید اهللا التیمي متكلَّم فیھ عند النُّـقَّاد، قال الشافعي وأحمد ؛)١٩٣()ضعیف

ى ذلك جھالة الفروي في إسناد ھشام ینضاف إل. )١٩٤()مجھول الحال: (وقال اْبُن القطان
  .)١٩٥(ْبِن عمار كما نصَّ على ذلك اْبُن القطان
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  لخاتمة

همها لنتائج،  لى جملة م  لبح    :نتهى ه 

یعبِّر بعض النقَّاد المحدِّثین عن أحكامھم النَّقدیة في رواة السنَّة بقواعد  -١
 اطِّالعھم على مسائل عامة ینضوي تحتھا مفردات متشابھة، وھذا یدلُّ على سعة

الجرح والتعدیل التفصیلیة، ومْكنتھم العلمیة على جمع شتات المتفرِّق ممَّا لھ في 
وھو أمٌر یزید الثقة واالطمئنان بنقَّاد الحدیث، وأنَّھم األمناء . األصل تالٍق وائتالف

 .العارفون بصنعتھم

یجب أْن یحتاط ال یحسن بطالب العلم أْن یجعل القواعد العلمیة مطلقة، بل  -٢
لنفسھ بأنَّھا أغلبیة، وأنَّ لھا شواذَّ تخرج عن منطوق فحواھا، وھذا أثبتتھ الدراسات 

فھي وإن صدقت " أبو داود ال یروي إال عن ثقة عنده: "العلمیة االجرائیة كقاعدة
 . على نسبة كبیرة من شیوخ أبي داود في كتابھ السنن إال أنھا لیست على طالقتھا

ما -حسب " أبو داود ال یروي إال عن ثقة عنده: "لق قاعدةأوَّل من أط -٣
. ، ثم تبعھ على ذلك آخرون)ھـ٦٢٨ت( ھو ابن القطان الفاسي -وصل إلیھ الباحثان

وھذا یعني أنَّ أبا داود لم یزعم لنفسھ ھذا القول، ولم یفھم من عباراتھ التي أطلقھا 
 .في وصف كتابھ السنن

بطبیعة -یقصد " روي إال عن ثقة عندهأبو داود ال ی: "من أطلق قاعدة -٤
 شیوخھ الذین تلمذ لھم، وأخذ عنھم، وال یقصد من أخرج لھ روایة في -الحال

غیر أنَّ ثمَّة قیًدا آخر یرد على ھذه . أسانیده كلھا سواء أكانوا شیوخھ أم غیرھم
ل ھو أنَّ حدودھا كتاب السنن دون سائر كتب أبي داود، وھذا مستفاد من قو: العبارة

 .   ، أي عنده في السنن"عنده"القائل في صیاغة القاعدة 

عدد شیوخ أبي داود الذین روى عنھم في كتابھ السنن مائة وثالثة  -٥
أنَّ أبا داود قد : وسبعون شیًخا، وبلغ عدد الذین  انطبق علیھم شرط ھذا البحث، أي

إلى جملة روى عنھم مع تضعیفھ إیاھم اثنا عشر شیًخا، وكانت نسبتھم باإلضافة 
، وھي نسبة معتبرة في میزان العلم النَّقدي الذي یجب أْن %٦٫٩شیوخھ في السنن 

وثمَّة شیوخ ألبي داود في السنن تكلَّم فیھم وروى . یكون صارًما في نتائجھ وأحكامھ
عنھم، لكنَّھم لم ینطبق علیھم شرط ھذا البحث؛ ألنَّھ بیَّن سبب روایتھ عنھم مع كونھ 

 بأنَّ أبا داود من النقَّاد المقدَّمین في مسائل االنتخاب واالنتقاء ضعَّفھم، وذلك
 .لألحادیث ورواتھا

بلغ عدد مرویات شیوخ أبي داود االثني عشر الذین انطبق علیھم شرط  -٦
ھذا البحث مائة وستة وستین حدیًثا، وتسعة عشر أثًرا، ونسبة مجموع ھذه 

ه أبو داود في كتابھ السنن، والذي بلغ األحادیث واآلثار باإلضافة إلى مجموع ما روا
، وقد دخلت ھذه األحادیث %٣٫٥خمسة اآلالف ومئتین وأربًعا وسبعین روایة كانت 

 .واآلثار في غالب أبواب الكتاب وموضوعاتھ
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كان تضعیف أبي داود لشیوخھ الذین انطبق علیھم شرط البحث على  -٧
وبلغ عدد . إال داللة الجرحالتضعیف صراحة، وبعبارة ال تحتمل : أحدھما: مسلكین

بحیث كان جرح أبي : التضعیف ضمًنا: وثانیھما. شیوخھ في ھذا المسلك ستة شیوخ
داود شیوخھ بعبارة غیر واضحة ربما احتملت التأویل، لكن األرجح حسب واقع 

 .الروایات، ومعرفة منھج أبو داود الناقد ھو التضعیف ال غیر

وخھ الذین كانوا مادة ھذا البحث قد لوحظ أنَّ تضعیف أبي داود لبعض شی -٨
غیر أنَّ الذین تفرَّد أبو داود . وافقھ علیھ عدٌد من النقَّاد، كما خالفھ آخرون

 .بتضعیفھم، ولم یوافقھ على مقالتھ فیھم غیره من النقَّاد المعتبرین بلغ عدد خمسة

یوصي الباحثان بدراسة منھجیة لسنن أبي داود ھدفھا البحث عن سر ما  -٩
أبو داود في الروایة عن بعض شیوخھ الذین تكلَّم فیھم، وطریقة إخراج صنع 

مرویاتھم في كتابھ السنن؛ للعلم بأنَّ أبا داود ناقد ینتقي وینتخب، ولیس ھو بذھول 
 .عما صنع في كتابھ السنن، خاصَّة وأنھ كان یراجع كتابھ حیًنا بعد حین
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م        :له
                                                           

، بیان الوھم واإلیھام الواقعین في )م١٢٣٠/ھـ٦٢٨ت(أبو الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي ) ١(
 .  ٤٦٦، ص٣، ج)١ط(م ١٩٩٧حسین آیت سعید، الریاض، دار طیبة، : كتاب األحكام، تحقیق

، تھذیب التھذیب، دار الفكر، )م١٤٤٨/ـھ٨٥٢ت(انظر أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ) ٢(
 .٩٨، ص٢، ج)١ط(م ١٩٨٤بیروت، 

 .١٥٦، ص٣المصدر السابق، ج) ٣(
: ، انظر كالمھ حول ھذه القاعدة في كتابھ)م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦ت(عبد الرحمن بن یحیى العتمي : ھو) ٤(

 .  ٣٠٥، ص١، ج)٢ط(م ١٩٨٦التنكیل بما في تأنیب الكوثري من األباطیل، المكتب اإلسالمي، بیروت، 
تحریر تقریب التھذیب، : بشار عواد معروف، وشعیب األرناؤوط، وانظر كالمھما في كتابھما: ھما) ٥(

 .  ٢٨-٢٧، ص١، ج)١ط(م ١٩٩٧مؤسسة الرسالة، بیروت، 
محمد سعید حوى، مقوالت أبي داود النقدیة في كتابھ السنن، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة، كلیة ) ٦(

 .٣١م، ص١٩٩١شعبة الحدیث، -قسم أصول الدین-ةالشریع
، الرواة الثقات المتكلم فیھم بما ال یوجب ردھم، )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذھبي ) ٧(

 . ٥٩، ص)١ط(م ١٩٩٢محمد إبراھیم الموصلي، بیروت، دار البشائر اإلسالمیة، : تحقیق
، سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود سلیمان بن )ھـ٣٠٠ت بعد (أبو عبید محمد بن علي اآلجري ) ٨(

عبد العلیم عبد العظیم البستوي، : األشعث السجستاني في معرفة الرجال وجرحھم وتعدیلھم، تحقیق
، ٢٦٧، ص٢، ج)١ط(م ١٩٩٧مكتبة دار االستقامة، مكة المكرمة، مؤسسة الریان، بیروت، 

 .  ١٨٠٥رقم
 .  ١٦٨٤ رقم٢٢٩، ص٢جري، جسؤاالت أبي عبید اآل: اآلجري) ٩(
منقول عن المكتبة . ٢٦٨، ص٧محمد خلف السالمة، معجم لسان المحدثین، ملتقى أھل الحدیث، ج) ١٠(

 . الشاملة
، جواب الحافظ أبي محمد عبد )م١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت(أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري ) ١١(

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : ل، تحقیقالعظیم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعدی
 .  ٨٦-٨٥، ص)١ط(ھـ ١٤١١المطبوعات اإلسالمیة، حلب، 

، الجرح والتعدیل، دار إحیاء التراث )م٩٣٨/ھـ٣٢٧ت(أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم ) ١٢(
 .٣٧٠ ت٢/١٢١، )١ط(م ١٩٥٢العربي، بیروت، 

: ، إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق)م١٣٦١/ھـ٧٦٢ت(أبو عبد اهللا مغلطاي بن قلیج ) ١٣(
، ١، ج)١ط(م ٢٠٠١أبو محمد أسامة بن إبراھیم، الفاروق الحدیثة، -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد

 . ٢٦٥ ت٢٦٣ص
م ١٩٧٥شرف الدین أحمد، دار الفكر، : ، الثقات، تحقیق)م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(أبو حاتم محمد بن حبان ) ١٤(

 . ١٢٢٩٦ ت٧١، ص٨، ج)١ط(
عادل أحمد : ، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقیق)م٩٧٦/ھـ٣٦٥ت(انظر أبا أحمد عبد اهللا بن عدي ) ١٥(

، )١ط(م ١٩٩٧علي محمد معوض، عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمیة، بیروت، -عبد الموجود
د عوامة، محم: ، تقریب التھذیب، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر . ٥٤٧، ص٧ج

 . ٢٢٦، رقم٩٢، ص)١ط(م ١٩٨٦دار الرشید، سوریا، 
، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب )م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذھبي ) ١٦(

مؤسسة علوم -أحمد محمد نمر الخطیب، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة-محمد عوامة: الستة، تحقیق
 . ١٨٣ ت٢٢٠، ص١ج، )١ط(م ١٩٩٢القرآن، جدة، 

  . ٤٠٣٢، ح٢٣٢٩ح) ١٧(
. وَجْوُفھ، فكَأنَّھ َأراد اَألّیاَم الِبیَض) َوَسُطھ: (َوَأوَّلُھ، َأو آِخُره، َأو ِسرُّه) ُمْسَتَھلُّ الشَّْھِر: (السِّرُّ: السر) ١٨(

: ، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق)م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الحسیني : الزبیدي
 ). سرر(، مادة ٦، ص١٢، ج)٢ط(م،  ١٩٨٦لستار أحمد فراج، وزارة اإلعالم، الكویت، عبد ا
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محمد عبد الغزیز الخالدي، : ، سنن أبي داود، تحقیق)م٨٨٩/ھـ٢٧٥( أبو داود سلیمان بن األشعث )١٩(
 .١٦٧، ص٢، ج٢٣٢٩ كتاب الصوم، باب التقدم، حم،١٩٩٦، )١ط(بیروت، دار الكتب العلمیة 

، المحلَّى باآلثار، دار الفكر، )م١٠٦٣/ھـ٤٥٦ت(د علي بن أحمد بن حزم األندلسي الظاھري أبو محم) ٢٠(
 . ٤٤٦، ص٤ت، ج.، د)ط.د(بیروت، 

، األباطیل والمناكیر )م٨٧٣/ھـ٥٤٣ت(أبو عبد اهللا الحسین بن إبراھیم الجوزجاني الھمذاني ) ٢١(
یوائي، دار الصمیعي، الریاض، مؤسسة عبد الرحمن بن عبد الجبار الفر: والصحاح والمشاھیر، تحقیق

 .١٢٣، ص٢، ج)٤ط(م ٢٠٠٢دار الدعوة التعلیمیة الخیریة، الھند، 
 .٤٨-٣/٤٧، ٤٠٣٢أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب في لبس الصوف والشعر، ح) ٢٢(
محمد : ، مختصر سنن أبي داود، تحقیق)م١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت(عبد العظیم بن عبد القوي : المنذري) ٢٣(

 .٢٤، ص٣، ج)١ط(م ٢٠١٠ي حالق، مكتبة المعارف، الریاض، صبح
، َصِحیُح التَّْرِغیب َوالتَّْرِھیب، مكَتبة )م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠ت(محمد ناصر الدین : انظر األلباني) ٢٤(

 .٤٧٦، ص٢، ج)١ط(م ٢٠٠٠الَمعارف، الریاض، 
 .٢٠٢، ص٢٩لة، جانظر حكم شعیب األرنؤوط في تحقیقاتھ على مسند اإلمام أحمد طبعة الرسا) ٢٥(
) ١/١٧٠الكاشف (وقد ذكر المزي والذھبي :  قال المحقق٣٣٨ رقم٢٤٦، ص١اآلجري، السؤاالت ج) ٢٦(

لم یثبت أنَّ أبا داود روى : "أبا داود في الرواة عنھ، ولكْن نفاه الحافظ ابن حجر فقال في التقریب
 ممَّا یدلُّ على أنَّ أبا داود لم وھذا: "بعد ذكر قول أبي داود) ٣٤٤-٢/٣٤٣(، وقال في التھذیب "عنھ

یرِو عنھ فإنَّھ ال یروي إال عن ثقٍة عنده، والحدیث الذي في السنن في كتاب اللباس حدثنا یزید بن خالد 
 قاال ثنا یحیى بن زكریا بن أبي زائدة فذكره، فإما أْن یكون أخرجھ وحسین بن علي الكوفيالرملي 

 وھو األشبھ، وإْن كان أبو علي -جعفر األحمر-ون ھو اآلتي معتمًدا على روایة یزید، وإما أن یك
  . روى لھ أبو داود عشرة أحادیث". الجیاني لم یذكر في شیوخ أبي داود إال العجلي ال حفید جعفر األحمر

  :إنَّ ھذا االستدالل یجاب علیھ من وجھین:      قال محقق تسمیة شیوخ أبي داود
یدلُّ علیھ قول أبي داود ھذا، أنھ لم یلتفت إلى حكایٍة بعینھا وھَّم فیھا شیخھ، أنَّ غایة ما : الوجھ األول     

  .ال أنَّھ ترك الروایة عنھ مطلًقا، وال أنَّھ نفى عنھ مطلق التوثیق
 في تسعة أحادیث، سمَّاه فیھا بما یمیِّزه على أنَّھ -تحدیًثا-أنھ قد تبیَّن ثبوت روایتھ عنھ : الوجھ الثاني    

) المراسیل(؛ أما الثالثة التي في )السنن(، والباقي في )المراسیل( ھذا؛ منھا ثالثة أحادیث في العجلي
، ٣٠١٦، ٣٠١١، ٢٩٠٤، ١٥٩٨ح: فھي) السنن(، وأما التي في )٣٣٦، ح٣٣٢-٣٣١ح: فھي

 .١١٣-١١١، ص٢السؤاالت، ج. ٣٠٦٩ح: ویضاف إلیھا آخر وھو. ٣٣٥٥
، التَّراِجُم السَّاِقَطُة ِمْن ِكَتاِب ِإْكَمال َتْھِذیَب )م١٣٦١/ھـ٧٦٢ت(صري  أبو عبد اهللا مغلطاي بن قلیج الم)٢٧(

: َترَجمِة الحكم ْبن سنان، تحقیق وَدَراَسة: َترَجمِة الَحَسْن الَبصِرّي ِإَلى: ِمْن) الَمْطُبوع(الَكَمال لُمْغَلَطاي 
جامعة الملك سعود، - ُشْعَبة التَّْفِسْیر َوالَحِدْیث)ھـ١٤٢٤/١٤٢٥لعام (ُطالَّْب َوَطاِلَباْت َمْرَحَلة الماجْستْیر 

  .١٥٤، ص)١ط(ھـ ١٤٢٦دار الُمحدِّث، السعودیة، 
 . ٣٤٤، ص٢انظر ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ٢٨(
 . تسمیة شیوخ أبي داود: والجیَّاني لھ كتاب بعنوان. المصدر السابق) ٢٩(
  . ٣٤٤، ص٢ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ٣٠(
  .٢٤٧، ٢٤٥، ص٣ عدي، الكامل، جابن) ٣١(
بشار عواد معروف، . د: ، تاریخ بغداد، تحقیق)م١٠٧٢/ھـ٤٦٣ت( البغدادي الخطیبأحمد بن علي ) ٣٢(

 . ٧٣، ص٦، ج)١ط(م ٢٠٠٢دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 
 .١٥٤مغلطاي، التَّراِجُم السَّاِقَطُة، ص) ٣٣(
 . ٥٦، ص٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ٣٤(
 . ١٩٠، ص٨ابن حبان، الثقات، ج) ٣٥(
 .١٦٧تقریب التھذیب، ص: ابن حجر) ٣٦(
 .٣٣٥٥ح. ٣٠٦٩، ح٣٠١٦ح. ٣٠١٢-٣٠١١، ح٢٩٠٤ح) ٣٧(
 . ٢٩٨١، رقم١٥٩٨رقم) ٣٨(
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 .٣٣٣، ص٢، ج٢٩٠٤أبو داود، السنن، كتاب الفرائض، باب میراث ذوي األرحام، ح) ٣٩(
، تحفة )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت(ج یوسف بن عبد الرحمن أبي الحجا: أنظْر حكْم النسائيِّ ھذا في المزي) ٤٠(

م ١٩٨٣عبد الصمد شرف الدین، المكتب اإلسالمي، بیروت، : األشراف بمعرفة األطراف، تحقیق
 .  ١٩٥٥ رقم٧٩، ص٢، ج)٢ط(

، ٣٠١٢-٣٠١١أبو داود، السنن، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب ما في حكم أرض خیبر، ح) ٤١(
 . ٣٦٧-٣٦٦، ص٢ج

، الفتح الرباني لترتیب مسند )م١٩٥٨/ھـ١٣٧٨ت(أحمد بن عبد الرحمن بن محمد : بنا الساعاتيال) ٤٢(
اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني، القاھرة، دار الشھاب 

 .١١٤، ص١٤م، ج١٩٨٤، )٢ط(
 . ٣٠١٢انظر أبا داود، السنن، ح) ٤٣(
 .٦٣٥، ص٣ذیب، جابن حجر، تھذیب التھ) ٤٤(
 . ١٩ رقم٥، ص٨ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ٤٥(
، تھذیب الكمال في )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت(أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبي : المزي) ٤٦(

 .٢٤، ص٢٦، ج)١ط(م ١٩٨٠بشار عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة، : أسماء الرجال، تحقیق
 . ٢٥٩، ص١٠ب الكمال، جمغلطاي، إكمال تھذی) ٤٧(
، سؤاالت السلمي للدارقطني، )م١٠٢١/ھـ٤١٢ت(أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي ) ٤٨(

، ٢٨٠، ص)١ط(ھـ ١٤٢٧سعد الحمید وخالد الجریسي، مؤسسة الجریسي، الریاض، : تحقیق
 . ٣٣٤رقم

، األنساب، دار إحیاء )م١١٦٧/ھـ٥٦٢ت(أبو سعد عبد الكریم بن محمد السمعاني التمیمي المروزي ) ٤٩(
 . ٢٣٧، ص٢، ج)١ط(م ١٩٩٩التراث العربي، بیروت، 

 .١٢٧، ص٢، ج٢١٩٩أبو داود، السنن، كتاب الطالق، باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث، ح) ٥٠(
 . ٢/٥٢المنذري، مختصر سنن أبي داود، ) ٥١(
 . ١٢٧، ص٢، ج٢٢٠٠طلیقات الثالث، حأبو داود، السنن، كتاب الطالق، باب نسخ المراجعة بعد الت) ٥٢(
 . ١١٤٠ رقم٦٤-٢/٦٣اآلجري، السؤاالت ) ٥٣(
، تاریخ علماء األندلس، القاھرة، مكتبة )م١٠١٣/ھـ٤٠٣ت(عبد اهللا بن محمد ابن الفرضي ) ٥٤(

 . ٩٧، ص٢، ج)٢ط(م ١٩٨٨الخانجي، 
ت ابن الجنید ألبي زكریا ، سؤاال)م٨٤٨/ھـ٢٣٣ت(أبو زكریا یحیى بن معین المري بالوالء البغدادي ) ٥٥(

 ٣٥٧، ص)١ط(م ١٩٨٨أحمد محمد نور سیف، مكتبة الدار، المدینة المنورة، : یحیى بن معین، تحقیق
 .٣٤٤-٣٤٣رقم

 .٣٣٤، ص٢٦المزي، تھذیب الكمال، ج) ٥٦(
، معرفة الثقات من رجال أھل العلم )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت(أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا العجلي الكوفي ) ٥٧(

یث ومن الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم، تحقیق عبد العلیم عبد العظیم البستوي، مكتبة الدار، والحد
 . ٢٥٠، ص٢، ج)١ط(م ١٩٨٥المدینة المنورة، 

 .٣٢٢، ص١٠مغلطاي، إكمال تھذیب الكمال، ج) ٥٨(
 . ٣٢٢، ص١٠المصدر السابق، ج) ٥٩(
 . ٧٠، ص٨ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ٦٠(
 .   ٣٢٢، ص١٠ السابق، جالمصدر) ٦١(
 . ١٥٢٧٣ رقم٧٨-٧٧، ص٩ابن حبان، الثقات، ج) ٦٢(
، اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث، )م١٠٥٤/ھـ٤٤٦ت(أبو یعلى خلیل بن عبد اهللا الخلیلي القزویني ) ٦٣(

 .٥٢٥، ص٢، ج)١ط(ھـ ١٤٠٩محمد سعید عمر إدریس، الریاض، مكتبة الرشد، : تحقیق
: ، المعلم بشیوخ البخاري ومسلم، تحقیق)م١٢٣٩/ھـ٦٣٦ت(اعیل بن خلفون أبو بكر محمد بن إسم) ٦٤(

 . ٢٢٩، ص)١ط(ت .عادل بن سعد، بیروت، دار الكتب العلمیة، د
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نور الدین عتر، حلب، . د: ، المغني في الضعفاء، تحقیق)م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الذھبي ) ٦٥(
 . ٥٩٢٨ رقم٦٢٧، ص٢، ج)١ط(م ١٩٧٠دار المعارف، 

 .   ٦٢٥٢ رقم٥٠٤ابن حجر، تقریب التھذیب، ص) ٦٦(
 . ٥٠٩، ص٢ابن األثیر، النھایة، ج. َأْي َیْدُلك أْسنَانھ وُیَنقَّیھا: یشوص) ٦٧(
 . ٥٥، ص١، ج٥٥أبو داود، السنن، كتاب الطھارة، باب السواك لمن قام باللیل، ح) ٦٨(
صحیح المختصر من أمور رسول ، الجامع المسند ال)م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعیل البخاري ) ٦٩(

محمد زھیر بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، : صحیح البخاري، تحقیق= وسننھ وأیامھ?اهللا 
 .  ٤، ص٢، ج٨٨٩، كتاب الجمعة، باب السواك یوم الجمعة، ح)١ط(ھـ ١٤٢٢

 . ٢٢٣، ص١، ج٦٨٥أبو داود، السنن، كتاب الصالة، باب ما یستر المصلي، ح) ٧٠(
، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل )م٨٧٥/ھـ٢٦١ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج : النیسابوري) ٧١(

ت، .محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د: ، تحقیق?عن العدل إلى رسول اهللا 
 .   ٣٥٨، ص١، ج٤٩٩، كتاب الصالة، باب سترة المصلي، ح)ط.د(

 . ٢٥١ رقم٢٠٣، ص٢جاآلجري، السؤاالت، ) ٧٢(
محمد مصطفى األعظمي، : ، التمییز، تحقیق)ھـ٢٦١ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج : النیسابوري) ٧٣(

 .٢١٥، ص)٣ط(ھـ ١٤١٠السعودیة، مكتبة الكوثر، 
 . ٥٣، ص٩ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ٧٤(
 . ١٧٧، ص٣٠المزي، تھذیب الكمال، ج) ٧٥(
 . ٧١، ص١٦الخطیب، تاریخ بغداد، ج) ٧٦(
 . ٧٢٨٧، رقم٥٧٢ابن حجر، تقریب التھذیب ص) ٧٧(
 . ٢٣٣، ص٩ابن حبان، الثقات، ج) ٧٨(
 .٧، ص٢، ج١٧٣٩أبو داود، السنن، كتاب المناسك باب في المواقیت ح) ٧٩(
 . ١٢٣، ص٢ابن عدي، الكامل، ج) ٨٠(
 . ٢١٥-٢١٤مسلم، التمییز، ص) ٨١(
السنن الصغرى = ، المجتبى من السنن )م٩١٥/ھـ٣٠٣(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ) ٨٢(

، كتاب مناسك )٢ط(م ١٩٨٦عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، : للنسائي، تحقیق
 .  ١٢٥، ص٥، ج٢٦٥٦الحج باب میقات أھل العراق ح

في تخریج ، الھدایة )م١٩٦٠/ھـ١٣٨٠ت(أبو الفیض أحمد بن محمد الحسني الُغَماِري األزھري ) ٨٣(
یوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، بیروت، : ، تحقیق)بدایة المجتھد البن رشد(أحادیث البدایة 

 .٢٩٨، ص٥، ج)١ط(م ١٩٨٧دار عالم الكتب، 
، البدر المنیر في تخریج )م١٤٠١/ھـ٨٠٤ت(أبو حفص عمر بن علي بن الملقِّن الشافعي المصري ) ٨٤(

، تحقیق مصطفى أبو الغیط وآخرون، دار الھجرة، )ج٩( الكبیر األحادیث واألثار الواقعة في الشرح
 .٨٤، ص٦، ج)١ط(م ٢٠٠٤الریاض، 

 .٤١٢، ص٢، ج٣١٧٦أبو داود، السنن، كتاب الجنائز باب القیام للجنازة ح) ٨٥(
محمود : ، الضعفاء الصغیر، تحقیق)م٨٧٠/ھـ٢٥٦ت(أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل : البخاري) ٨٦(

 .٥٢، ص)١ط(ھـ ١٣٩٦لب، دار الوعي، إبراھیم زاید، ح
، المجروحین من المحدثین )م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(أبو حاتم محمد بن حبان الُبستي التمیمي الدارمي ) ٨٧(

، ١، ج)١ط(ھـ ١٣٩٦محمود إبراھیم زاید، حلب، دار الوعي، : والضعفاء والمتروكین، تحقیق
 .٣٢٩ص

: ، میزان االعتدال في نقد الرجال، تحقیق)م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد : الذھبي) ٨٨(
 .٣١٧، ص١، ج)١ط(م ١٩٦٣علي محمد البجاوي، بیروت، دار المعرفة، 

 . ٣٢٩، ص١ابن حبان، المجروحین، ج) ٨٩(
 . ٢٢٩، ص٥ابن الملقن، البدر المنیر، ج) ٩٠(
 . ١٧٥٢ رقم٢٥١، ص٢، ج١٥٩٧ رقم٢٠٣، ص٢اآلجري، سؤاالت اآلجري، ج) ٩١(
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، التَّْكمیل في )م١٣٧٢/ھـ٧٧٤ت(ء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي أبو الفدا) ٩٢(
شادي بن محمد بن سالم : ، دراسة وتحقیق)ج٤(الَجْرح والتَّْعِدیل وَمْعِرفة الثَِّقات والضُّعفاء والمَجاِھیل 

م ٢٠١١ترجمة، آل نعمان، الیمن، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث وال
 .٨٢٩ رقم٤٧٧، ص١، ج)١ط(

 . ٧٣٠٠ رقم٥٧٣ابن حجر، تقریب التھذیب ص) ٩٣(
 .  ٢٥٤ رقم٦٦، ص٩ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ٩٤(
، تسمیة مشایخ أبي عبد الرحمن )ھـ٣٠٣ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي الخراساني ) ٩٥(

ین، تحقیق الشریف حاتم بن عارف العوني، مكة أحمد بن شعیب بن علي النسائي وذكر المدلس
 . ٢٣٥ رقم١٠٢، ص)١ط(ھـ ١٤٢٣المكرمة، دار عالم الفوائد، 

 .   ٥٩٧٠ رقم٣٣٧، ص٢الذھبي، الكاشف، ج) ٩٦(
 .  ٤٩٥٠ رقم١٤٦، ص١٢مغلطاي، إكمال تھذیب الكمال، ج) ٩٧(
 . ١٦١٧٨ رقم٩/٢٣٣ابن حبان، الثقات ) ٩٨(
 .٩٥، ص١، ج٢١٣طھارة باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتھا حأبو داود، السنن، كتاب ال) ٩٩(
 .٣٩٨، ص١ابن حزم، المحلَّى باآلثار، ج) ١٠٠(
، )م١١٨٥/ھـ٥٨١ت(عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الخراط األزدي األندلسي األشبیلي ) ١٠١(

ض، مكتبة الرشد، حمدي السلفي، صبحي السامرائي، الریا: ، تحقیق?األحكام الوسطى من حدیث النبي 
 .٢٠٨، ص١، ج)ط.د(م، ١٩٩٥

الرقي، ولعلھ الصواب بحكم النسبة إلى الرقة؛ إذ ھو " التقریب"كذا في المصدر المنقول منھ، وفي ) ١٠٢(
 . ٣٧٦ رقم١٧٤منھا كما في تاریخ الرقة أبي علي القشیري ص

 .١٣١٥ رقم١٢٢، ص٤مغلطاي، إكمال تھذیب الكمال، ج) ١٠٣(
 . ٢٠٥، ص٣الجرح والتعدیل، جابن أبي حاتم، ) ١٠٤(
 . ٤٠١، ص١المنذري، مختصر السنن، ج) ١٠٥(
 . ١٣٠٥٢ ت٢١٢، ص٨ابن حبان، الثقات، ج) ١٠٦(
 .٣٨٦، ص٣ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٠٧(
 . ١٦٩٠ ت١٨٧، ص١الذھبي، المغني في الضعفاء، ج) ١٠٨(
 .١٤٧٣ ت١٧٧ابن حجر، التقریب ص) ١٠٩(
 .٤١١، ص١، ج١٣٨٤ان باب من روى أنھا لیلة سبع عشرة حأبو داود، السنن، كتاب شھر رمض) ١١٠(
، فتح الباري شرح )م١٤٤٩/ھـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني الشافعي : ابن حجر) ١١١(

 .٢٦٥، ص٤، ج)ط السلفیة(ھـ ١٣٧٩صحیح البخاري،  بیروت، دار المعرفة، 
أبو الفضل أحمد بن علي :  حجرذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة في المدلسین، انظر ابن) ١١٢(

عاصم بن : ، تعریف اھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تحقیق)م١٤٤٩/ھـ٨٥٢ت(العسقالني 
 .٤٢، ص)١ط(م ١٩٨٣عبداهللا القریوتي، عمان، مكتبة المنار، 

رفعت : ، المختلطین، تحقیق)م١٣٥٩/ھـ٧٦١ت(أبو سعید خلیل بن كیكلدي الدمشقي : العالئي) ١١٣(
 . ٩٣، ص)١ط(م ١٩٩٦ي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزید، القاھرة، مكتبة الخانجي، فوز

األم، الكویت، مؤسسة -، ضعیف أبي داود)م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠ت(محمد ناصر الدین : األلباني) ١١٤(
 .٦٦، ص٣، ج)١ط(ھـ ١٤٢٣غراس، 

 . ١٩١٣ ت٢٩٩، ص٢اآلجري، السؤاالت، ج) ١١٥(
 . ٥٠٧، ص١٢المزي، تھذیب الكمال، ج) ١١٦(
أبو إسحاق حجازي محمد شریف، نثل النبال بمعجم الرجال، مصر، دار ابن عباس، : الحویني) ١١٧(

 .  إذ لم یَر في العبارة ما یقتضي الجرح. ١٨٧، ص٢، ج)١ط(م ٢٠١٢
 . ٣٠٩، ص٨ابن حبان، الثقات، ج) ١١٨(
 . ٤٣٦ابن حجر، التقریب ص) ١١٩(
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أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعللھ، محمد مھدي وآخرون، موسوعة أقوال : المسلمي) ١٢٠(
 .  ١٦٢٧ ت٣١٨، ص١، ج)١ط(م ٢٠٠١عالم الكتب، بیروت، 

 .٢٦٩، ص٦مغلطاي، إكمال تھذیب الكمال، ج) ١٢١(
، ٣٣٠٤السنن، كتاب األیمان والنذور باب من رأى علیھ كفارة إذا كان في معصیة ح: أبو داود) ١٢٢(

 . ٤٤٣-٤٤٢، ص٢ج
 . ٣٥قات المدلسین، صانظر ابن حجر، طب) ١٢٣(
، ١، ج١٨٩٨انظر البخاري، صحیح البخاري، كتاب جزاء الصید باب من نذر المشي إلى الكعبة ح) ١٢٤(

 .٣٤٩ص
 . ٢٠٧، ص٣ابن عدي، الكامل، ج) ١٢٥(
 . ٢٠٧، ص٣المصدر السابق، ج) ١٢٦(
رناؤوط، شعیب األ: ، سیر أعالم النبالء، تحقیق)ھـ٧٤٨ت(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد : الذھبي) ١٢٧(

 .٢١٠، ص١٢، ج)٣ط(م ١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بیروت، 
 .٦٣، ص٧ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ١٢٨(
 . ٥٠٨ رقم٢٧٧، ص٨ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٢٩(
 . ٨-٧، ص٩ابن حبان، الثقات، ج) ١٣٠(
 . ٢٠٧، ص٣ابن عدي، الكامل، ج) ١٣١(
 .٣٣٢، ص١٤الخطیب، تاریخ بغداد، ج) ١٣٢(
 . ١٢٢، ص٢الكاشف، جالذھبي، ) ١٣٣(
 . ٤٤٦ابن حجر، تقریب التھذیب ص) ١٣٤(
 .٥٦٠، ص٢، ج٣٧٩٧أبو داود، السنن، في كتاب األطعمة باٌب في أكل الحباري ح) ١٣٥(
 .٣٧٩-٣٧٨، ص٩ابن الملقن، البدر المنیر، ج) ١٣٦(
 .١٢٠، ص١، ج٧٠٤أبو داود، السنن، كتاب الصالة باب ما یقطع الصالة ح) ١٣٧(
 . ١٠٧٧ رقم١٨٩، ص٧ الجرح والتعدیل، جابن أبي حاتم،) ١٣٨(
 .٥١٣، ص٣ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٣٩(
 .٢٠١ابن خلفون، المعلم بشیوخ البخاري ومسلم، ص) ١٤٠(
 . ٨٥، ص٤الذھبي، الكاشف، ج) ١٤١(
 .٥٧٣٣ رقم٤٦٨ابن حجر، تقریب التھذیب، ص) ١٤٢(
 .١٥٣٢٦ رقم٨٦، ص٩ابن حبان، الثقات، ج) ١٤٣(
 .  ٤١٢٨، ح٤٠٧٩، ح٧٠٤حأبو داود، السنن، ) ١٤٤(
 .٢٢٨، ص١، ج٧٠٤أبو داود، السنن، كتاب الصالة، باب ما یقطع الصالة، ح) ١٤٥(
 . ٣٥٥، ص٣ابن القطان، بیان الوھم واإلیھام، ج) ١٤٦(
 . ٦٠، ص٩ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٤٧(
 .٥٨، ص٣، ج٤٠٧٩أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب في العمائم، ح) ١٤٨(
 . ٣٨، ص٣ مختصر سنن أبي داود، جالمنذري،) ١٤٩(
، ضعیف سنن أبي داود، المكتب اإلسالمي، بیروت، )م١٩٩٩ت(محمد ناصر الدین األلباني ) ١٥٠(

 . ٨٨٣ رقم٤٠٥، ص)١ط(م ١٩٩١
: ، مسند أبي یعلى، تحقیق)م٩٢٠/ھـ٣٠٧ت(أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى التمیمي الموصلي ) ١٥١(

 .١٦٠، ص٢، ج)١ط(م ١٩٨٤لتراث، دمشق، حسین سلیم أسد، دار المأمون ل
  ٤٥٨، ص١الذھبي، الكاشف، ج) ١٥٢(
 . ٢٥٠ابن حجر، تقریب التھذیب، ص) ١٥٣(
؛ فإنھ أكثر انسجاًما في سبك )حدیث(كذا في الكامل، واألقرب إلى الصواب ما في تاریخ ابن عساكر ) ١٥٤(

 . ٤٣٩، ص٦٠ج. العبارة
 . ١٨٣٣ رقم٦٩، ص٨ابن عدي، الكامل، ج) ١٥٥(
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 . المصدر السابق) ١٥٦(
 . ٢٥١، ص١ابن كثیر، التكمیل، ج) ١٥٧(
 .  ٦٩٧٩ ت٥٥٢ابن حجر، التقریب، ص) ١٥٨(
 . ١٦٢، ص٩ابن حبان، الثقات، ج) ١٥٩(
 .٥٧٠٦ ت٣٠٥، ص٢الذھبي، الكاشف، ج) ١٦٠(
 . ٢٠٩، ص٤الذھبي، میزان االعتدال ج) ١٦١(
 . ٤٦٤١،ح٢٩٣٤، ح٢٩٠٨ح) ١٦٢(
 . ٣٤٠، ص٢، ج٢٩٣٢مارة والفيء، باب في اتخاذ الوزیر، حأبو داود، السنن، كتاب الخراج واإل) ١٦٣(
، الجامع الصغیر في أحادیث البشیر )م١١١٣/ھـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر : السیوطي) ١٦٤(

 .٣٩٦، رقم٦٤، ص١، ج)ط.د(ت .النذیر، بیروت، دار الفكر، د
-كتب اإلسالمي، بیروتمحمد ناصر الدین، صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، الم: انظر األلباني) ١٦٥(

 . ٣٠٢، رقم١١٧-١١٦، ص١، ج)٣ط(م ١٩٨٨دمشق، 
یعني مثل . ٥٠١-٢/٥٠٠، ٢٩١٠أبو داود، السنن، كتاب الفرائض، باب في میراث المالعنة، ح) ١٦٦(

 ِمیَراَث اْبِن اْلُمَلاِعَنِة ُألمِِّھ ?َجَعَل َرُسوُل اللَِّھ : (متن الحدیث الذي قبلھ وھو حدیث مكحول الشامي
 ).ِلَوَرَثِتَھا ِمْن َبْعِدَھاَو

، التوضیح لشرح الجامع )م١٤٠١/ھـ٨٠٤ت(أبو حفص عمر بن علي بن الملقن الشافعي المصري ) ١٦٧(
 .٥٣٩، ص٣٠، ج)١ط(م ٢٠٠٨الصحیح، دار النوادر، دمشق، 

 ، السنن الكبرى،)م١٠٦٦/ھـ٤٥٨ت(أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي الُخْسَرْوِجردي الخراساني ) ١٦٨(
   . ٤٢٤، ص٦، ج)٣ط(م ٢٠٠٣محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تحقیق

 . ٣٢-٣١، ص١٢ابن حجر، فتح الباري، ج) ١٦٩(
، ١٢، مترجم في سیر أعالم النبالء، ج)٢/٣١نزھة األلباب (الحافظ الفضل بن العباس الرازي، ) ١٧٠(

 .٦٣٠ص
 . ١٥٦٧ رقم١٩١-١٩٠، ص٢اآلجري، السؤاالت، ج) ١٧١(
 . ٢٧٧، ص٤ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٧٢(
 . ١٥١، ص١٢مغلطاي، إكمال تھذیب الكمال، ج) ١٧٣(
محمود محمد خلیل، موسوعة أقوال اإلمام أحمد، -أحمد عبد الرزاق عید-أبو المعاطي النوري) ١٧٤(

 .٤٤، ص٤م، ج١٩٩٧، )١ط(بیروت، عالم الكتب 
 . ٦٦، ص٩ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ١٧٥(
 . ٢٧٧، ص٤ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٧٦(
 . ٦٦، ص٩ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، ج) ١٧٧(
 . ١٩٠٨ ت٣٣٢، ص٢العجلي، الثقات، ج) ١٧٨(
 .١١٣ ت٦٣النسائي، مشیخة النسائي، ص) ١٧٩(
 . ١٥١، ص١٢مغلطاي، إكمال تھذیب الكمال، ج) ١٨٠(
 . ٢٣٣، ص٩ابن حبان، الثقات، ج) ١٨١(
، أسامي من روى عنھم محمد )م٩٧٦/ھـ٣٦٥ت( عبد اهللا بن عدي الجرجاني أبو أحمد: ابن عدي) ١٨٢(

عامر حسن صبري، بیروت، دار : ، تحقیق)في جامعھ الصحیح(بن إسماعیل البخاري من مشایخھ 
 .٢١٧ھـ، ص١٤١٤، )١ط(البشائر اإلسالمیة 

 .  ٦٩٢، ص٢مجموعة من المؤلفین، موسوعة أقوال الدارقطني، ج) ١٨٣(
 . ٤٤٥، ص١اإلرشاد، جالخلیلي، ) ١٨٤(
عمرو بن : ، تاریخ دمشق، تحقیق)م١١٧٦/ھـ٥٧١ت(أبو القاسم علي بن الحسن : ابن عساكر) ١٨٥(

 .٣٣، ص٧٤م، ج١٩٩٥غرامة العمروي، دار الفكر، 
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، )م١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت(أبو الحسن علي بن محمد الھمداني المصري الشافعي : علم الدین السخاوي) ١٨٦(
بیروت، دار المأمون - محسن خرابة، دمشق-مروان العطیَّة:  تحقیقجمال القراء وكمال اإلقراء،

 .  ٥١٤م، ص١٩٩٧، ١للتراث، ط
، ١٦٢٨، ح١٥٣٢، ح١٥١٨، ح١٣٢٠، ح١١٦٠، ح٦٣٤، ح٤٨٥، ح٤٧٢أبو داود، السنن، ح) ١٨٧(

 . ٤٤٩٠، ح٤٤٣٦، ح٤٢٩٨، ح٣٧١٦، ح٢٩٦٧،ح ٢٩٥٩، ح٢٩١٨، ح١٩٠٥، ح١٦٤٢ح
 .١٦٨، ص١، ج٤٧٢ة باب القعود في المسجد حأبو داود، السنن، كتاب الصال) ١٨٨(
 .  ١٤٨، ص١المنذري، مختصر سنن أبي داود، ج) ١٨٩(
  . ٣٤٧، ص١، ج١١٦٠باٌب یصلى بالناس العید في المسجد حأبو داود، السنن، كتاب الصالة ) ١٩٠(
 . ٤٣٥، ص١، ج١٠٩٤الحاكم، المستدرك، ح) ١٩١(
 . ١٤٥، ص٥ابن القطان، بیان الوھم واإلیھام، ج) ١٩٢(
، التلخیص الحبیر في تخریج )م١٤٤٩/ھـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني :  ابن حجر) ١٩٣(

م، ١٩٩٥، )١ط(أبو عاصم حسن بن عباس، مصر، مؤسسة قرطبة : أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیق
 . ١٦٦، ص٢ج

  .٢٤، ص٧ابن حجر، تھذیب التھذیب، ج) ١٩٤(
    .١٤٥، ص٥ابن القطان، بیان الوھم واإلیھام، ج) ١٩٥(
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