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ملخص البحث:
إن من حق علماء األمة الذين قضوا أعمارهم يف خدمة هذا الدين عموما ،وخدمة السنة خصوصا ،إن
حقهم علينا كباحثني ،وطلبة علم أن نذكر مآثرهم ،وخنلد ذكراهم ،ونعرف جبهودهم يف خدمة السنة
ومتييز صحيحها من سقيمها ،وإن من أولئك العلماء األفذاذ الذين برعوا يف ذلك ،وانلوا منه احلظ
األوفر :اإلمام الناقد ،واحملدث البارع احلافظ إبراهيم بن أيب طالب ،الذي رمبا جيهله كثري من طلبة العلم
الشرعي فضال عن غريهم ،ولعل السبب يرجع إىل فقدان كتبه ،وانداثر آاثره ،خاصة وأن كتابه
القيم(العلل) يف عداد الكتب املفقودة،
ومع ما انله احلافظ من مكانة عالية ،ومنزلة رفيعة ،بني علماء احلديث ،فإنه مل حيظ بدراسة وافية ،ومل
يتناوله الباحثون ابلدراسة والتعريف ،مما ساهم يف خفاء شخصيته ،وانقطاع خربه ،فحاولت يف هذا
البحث إبراز شخصيته ،وإظهار مكانته العلمية ،ومنزلته بني أئمة علم احلديث.

كلمات مفتاحية :إبراهيم -ابن أيب طالب -جهوده -علوم احلديث.
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Abstract
It is the right of the scholars of Ummah who have spent their lives in serving Islam in
general and Sunnah in particular on researchers and students of sharia to mention their
achievements, honor their memory, and show their efforts in serving Sunnah and
distinguishing its true from false. One of such great brilliant scholars who is
knowledgeable and professional in Hadith is the imam-critic and clever muhaddith
(scholar in Hadith) Ibrahim bin Abi Talib. In spite of his high status among Hadith
scholars, he did not receive a thorough study by researchers, which makes his
personality unknown. In this study, the author attempted to throw light on the scholar's
personality and status among the imams of Hadith and reveal his efforts and sayings in
the field of Hadith, and al-jarh and al-tadil (criticism and accreditation).
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املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عل من  ا ن ي بعده.
"رب أعن ويسر اي كرمي"
أما بعد.
فإن الشريعة املطهرة بنيت عل أصلني أساسيني ،فيهما اهلدى والفالح :كتاب هللا العزيز الذي  ا أيتيه
الباطل من بني يديه و ا من خلفه ،وقد تكفل هللا سبحانه حبفظه ﴿:إان َحنن نَْلزلحنَا الذ حكَر َوإ ْلان لَه

َحلَافظو َن ﴾احلجر[ 9:

وسنة رسوله الكرمي ،وقد هيأ هللا هلا رجا اا استغرقوا وسعهم ،وبذلوا جهدهم ،ومل يرتكوا طريقا و ا وسيلة

إ ا سلكوها ،و ا مطية إ ا ركبوها ،و ا منهجا إ ا اتبعوه ،يف سبيل تنقيتها من افرتاء املفرتين ،وختليصها

من الزيف والدخيل ،حىت استبان الصحيح من السقيم ،واتضحت معامل الطريق لكل سالك ،فال يزيغ
عنها إ ا هالك.
وإن من أولئك العلماء األفذاذ ،واجلهابذة النقاد ،الذين حيق لنا أن نفاخر هبم ،ونعلي من شأهنم،
ونتدارس أخبارهم ومآثرهم :اإلمام العلم ،إبراهيم ابن أيب طالب ت :سنة 295ه .
ومن األسباب اليت دعتين إىل الكتابة عن هذا اإلمام:
 -1أين وقفت عل أسئلته ا انتقادية لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري ،كسؤاله عن إخراجه

حلديث سويد بن سعيد احلداثين مع ما قيل فيه ،1وكسؤاله عن إكثاره الرواية عن أمحد بن عبد
الرمحن الوه ي ،مع ظهور أمره ،فأردت الوقوف عل صاحب هذه السؤا ات ،إذ  ا يتجرأ عل
مثلها إ ا من كان يف منزلة املسؤول أو يدانيها.

 -2منزلته الرفيعة يف علم احلديث والعلل ،خصوصا مع عدم الكتابة عنه أو دراسة جهوده.
 -3أن كتابه (العلل) يف عداد الكتب املفقودة فلعل هذه الدراسة تساهم يف التعريف به ،وتدعوا
الباحثني واملهتمني بكتب الرتاث واملخطوطات البحث عنه نسأل هللا أن ييسر ظهوره.
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وقد قمت بدراسة تطبيقية هلذه املقالة ،من خالل مروايت حفص بن ميسرة يف صحيح مسلم ،يف حبث بعنوان  .مقالة مسلم "من أين

كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة " دراسة نقدية حتليلية تطبيقية عل مروايت حفص بن ميسرة يف صحيح مسلم" حبث حمكم ومنشور
يف"جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدمنهور –مصر العدد الثاين 2017مISSN 2357-0962
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وأما األهداف اليت أهدف إليها من وراء هذا البحث فتتمثل يف:
 -1التعريف بشخصية إبراهيم بن أيب طالب وجبوانب أخرى من حياته العلمية والعملية.
 -2التعريف بشيوخه وتالميذه ومكانته بني علماء احلديث.
 -3إبراز أقواله يف اجلرح والتعديل ،وجهوده يف علوم احلديث.
أمهية هذا البحث:
يكتسب البحث أمهيته من موضوعه ،وموضوع هذا البحث هو إمام انقد يقرن ابإلمام مسلم يف الذكر،
وهو من علماء اجلرح والتعديل والرواية والتعليل ،وتتجل أمهية هذا البحث إذا علمنا أنه مل حيظ برتمجة
تليق مبكانته ومنزلته الرفيعة ،ومل جتمع أقواله وآاثره ،وفقدت مصنفاته اليت أمهها كتاب العلل ،ومل يرتجم له
البغدادي عل خالف عادته يف التاريخ يف ترمجة كل من ورد بغداد.
ومنهجييت يف هذا البحث:
سأحاول يف هذا البحث التعريف إببراهيم بن أيب طالب ،وإبراز جهوده يف علم احلديث ،وبناءا عليه فقد
سلكت املنهج الوصفي يف تتبع أوصافه وأقوال أهل العلم فيه ،للتعريف بشخصيته العلمية وا اجتماعية،
ومن مث سلكت املنهج ا استقرائي آلاثره ،سواء ما خيتص مبروايته يف علم احلديث ،أو أقواله يف اجلرح
والتعديل  ،كما سيتم تطبيق املنهج ا استقرائي والوصفي أيضا يف إبراز جهوده وحرصه يف طلب احلديث
ورحالته ،وأقواله وسؤا اته يف اجلرح والتعديل والرواية والتعليل ،وسأتحبع ذلك إن شاء هللا تعاىل ابملنهج

التحليلي ألقواله ،بعرضها عل مناهج العلماء النقاد للوصول إىل تصور دقيق عنه ،ومقارنته أبئمة النقد

يف تعديل وجرح الرواة ،ونقده وتعليله لألحاديث ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
الدراسات السابقة:
مل أجد أحدا قد تناول هذا املوضوع ابلدراسة العلمية ،فهذا البحث يعترب حبثا جديدا مل
يطرق من قبل وفيه فوائد مجة كما تقدم.
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث عل مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس:
املقدمة :بينت فيها أمهية البحث ،وسبب اختيار املوضوع ،ومنهجية البحث ،والدراسات السابقة.
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القسم األول :التعريف إببراهيم بن أيب طالب وفيه مباحث:
املبحث األول :امسه ونسبه وكنيته.
املبحث الثاين :شخصيته ،وشيء من صفاته.
املبحث الثالث :شيوخه ،وتالميذه ،ومصنفاته.
املبحث الرابع :ثناء العلماء عليه ،ومنزلته بني علماء احلديث.
املبحث اخلامس :وفاته.

القسم الثاين :جهود اإلمام إبراهيم بن أيب طالب يف علم احلديث وفيه مباحث:
املبحث األول :حرصه يف طلب احلديث ،ورحالته.
املبحث الثاين :سؤا اته.
املبحث الثالث :روايته للحديث.
املبحث الرابع :أقواله يف اجلرح والتعديل وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعديل الرواة.
املطلب الثاين :جرح الرواة.
املبحث اخلامس :أقواله يف علوم احلديث ،ونقده لألحاديث:
اخلامتة ،وتوصيات الباحث.
فهرس الرواة.
فهرس األحاديث.
فهرس املصادر.
فهرس املوضوعات.
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القسم األول :التعريف إببراهيم بن أيب طالب وفيه مباحث:
املبحث األول :امسه ونسبه وكنيته.
امسه:
هو :إبراهيم بن حممد بن نوح بن عبد هللا بن خالد بن أشرس ،أبو إسحاق النيسابوري ،وأبوه حممد يكىن
أبيب طالب.1
وهو يشتبه مع ثالثة من احملدثني:
األول :إبراهيم بن حممد بن حممد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري ،راوي «صحيح مسلم» عن اإلمام
مسلم نفسه ،ويشتبه معه يف ا اسم ،واسم األب ،والكنية ،والنسبة ،وبصحبته لإلمام مسلم ،ولذلك
خيلط كثري من الناس فيهما ،وهذا تويف بعد ابن أيب طالب بثالث عشرة سنة أي يف سنة مثان وثالمثائة.2
والثاين :إبراهيم بن طالب:
وهو :إبراهيم بن طالب بن هارون النخعي ،الكويف ،وهذا يشرتك معه يف ا اسم فقط لكن اسم األب
يوافق كنية األول فيقع اخللط بينهما.3
ويشتبه أيضا مع اثلث :وهو إبراهيم ابن الشيخ أبو طالب البطائحي ،وهو شرتك معه يف ا اسم وكنية
األب ،املشهور هبا ،لكنه متأخر جدا فهو من شيوخ الذه ي.4

 1اتريخ نيسابور (ص )40 :موضح أوهام اجلمع والتفريق ( )406 /1واتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث
( )528 /10ط الرسالة ( )548 /13البداية والنهاية ط هجر ( )745 /14ومرآة الزمان يف تواريخ األعيان ( )328 /16وغنية امللتمس
إيضاح امللتبس (ص)117 :و املقتىن يف سرد الكىن ()71 /1
 2اتريخ اربل ( )433 /2واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ()46 /1
 3غنية امللتمس إيضاح امللتبس (ص)117 -116 :
 4نقل الذه ي يف اترخيه ت بشار ()906 /14يف ترمجة أبو بَكحر بحن قوام بحن علي بحن قوام بحن منصور بحن معلْل  ،البالسي الزاهد( ،ولد سنة
 ،584وتويف سنة  )658وأخربين الشيخ إبراهيم بن أيب طالب قال :أتيت الشيخ -يعين بن قوام  -وهو يعمل يف النهر الذي استخرجه
ألهل ابلس ،ووجدت عنده خلقا كثريا يعملون معه ،فقال :اي إبراهيم ،أنت  ا تطيق العمل معنا ،و ا أحب أن تقعد بال عمل ،فاذهب إىل
الزاوية ،وصل ما قدر لك ،فهو خري من قعودك عندان بال عمل ،فإين  ا أحب أن أرى الفقري بطا ا ،انظر:
7

املبحث الثاين :شخصيته وشيء من صفاته:
كان احلافظ إبراهيم بن أيب طالب ،عابدا صاحلا ،متقلال من الدنيا ،وعرف ابلزهد والورع ،وكان جماب
الدعوة إىل جانب علمه ابحلديث والرجال والعلل ،ومل تكن تلك األوصاف عن فراغ أو مبالغة يف الثناء،
فقد كان اإلمام زاهدا يف الدنيا ،راغبا فيما عند هللا ،متورعا عما يشغله عن اآلخرة ،مل يكن له من الدنيا
وم حلبَسه ونوائبه ،ومل يقبل من أحد
شيء ،سوى حانوت كان يكريه يف كل شهر سبعة دراهم ،هي ملأكله َ
شيئاا ،وكان يشرتي له اجلزر ،فيطبخ ابخلل فيتأدم به طول الشتاء.1

بل مل يكن حيسن من أمور ا اشتغال ابلدنيا شيئا ،ومع ذلك فقد كان مهيبا جليال ،قال أبو بكر
الصبغي :ما رأيت يف احملدثني أهيب من إبراهيم بن أيب طالب كنا جنلس بن يديه ،وكأن عل رؤوسنا
الطري؛ بينا نن يف مسجده إذ عطس أبو زكراي العنربي فأخف عطاسه ،فقلت له :قليال قليال!  ا ختف
فلست بني يدي هللا -عز وجل.2
وقال أبو الفضل :كان إبراهيم بن أيب طالب يهاب مبرة ،وكان  ا حيضر جملس القضاة إ ا لشهادة
تلزمه.3
وكان كثري اخلصال والشمائل احلميدة واحملاسن الفاضلة ،يقصده ألجلها طالب العلم ،فتعلم اآلداب
والشمائل من الشيوخ  ،ا يقل أمهية عن العلم ،بل قد يفوقه ،وأقوال علماء السلف رضوان هللا تعاىل
عليهم تؤكد إمياهنم بضرورة تعلم األدب قبل العلم ،وتقدمي التأدب عل التعلم ،قال اإلمام عبدهللا بن
املبارك رمحه هللا( :طلبت األدب ثالثني سنة ،وطلبت العلم عشرين سنة ،وكانوا يطلبون األدب قبل العلم
).4
ويقول عبد هللا بن وهب رمحه هللا" :ما تعلْلمنا من أدب ٍ
مالك أكثر مما تعلمنا من علمه.
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وروى اخلطيب يف اجلامع عن إبراهيم بن حبيب الشهيد قال  :قال يل أيب ( اي بين إيت الفقهاء والعلماء
قلت :قد يظن القارئ أنه هذا هو احلافظ وليس به؛ بل هو شيخ الذه ي كما هو ظاهر ألن ذاك توىف قبل هذا بقرون ثالثة .وانظر :ذيل
مرآة الزمان (.)400 /1
 1انظر :املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ( )72 /13مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ()328 /16
 2سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10واتريخ اإلسالم ت بشار ()909 /6
 3اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10ط الرسالة ()548 /13
 4غاية النهاية يف طبقات القراء  198 /1غاية النهاية يف طبقات القراء 198 /1
 5سري أعالم النبالء()113/8
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وتعلم منهم  ،وخذ من أدهبم  ،وأخالقهم  ،وهديهم ،فإن ذاك أحب إيل لك من كثري من احلديث .)1
و قال مالك بن أنس " :كانت أمي جتهز عماميت وأان صغري قبل ذهايب حللق العلم ،فتقول :اي مالك
خذ من شيخك األدب قبل العلم"!.
األدب أحوج منا إىل كث ٍري من العلم"
ويقول بعض السلف" :نن إىل قليل من َ

2

وقد كان اإلمام يقصد ألجل ذلك ،قال أبو علي النيسابوري :كنت أختلف إىل الويل بباب معمر فقال
يل بعض مشاخينا :أ ا حتضر جملس إبراهيم بن أيب طالب فرتى مشائله ،وحماسنه؟
قال :فأحضرين فرأيت شيخا مل تر عيناي مثله.3
ومن أخالقه وأدبه صربه عل املخالف ،ففي ترمجة أيب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن سعد بن قطبة
القيسي النيسابوري قال احلاكم ،وكان يؤذن يف مسجد إبراهيم بن أيب طالب وكان يقيم مثىن مثىن –عل
مذهب احلنفية-وإبراهيم بن أيب طالب يصرب عل ذلك لزهده وصالحه ،4فكان يصرب عل خمالفته
مذهبه يف إفراد اإلقامة ،مع أنه يف مسجده.
املبحث الثالث :شيوخه وتالميذه ومصنفاته
شيوخه  :يعرف فضل عامل احلديث ،وطالب العلم بكثرة شيوخه ،وجاللة قدرهم ،انهيك عما يرتكه
الشيوخ من أثر عل سلوك طالب العلم ،وعل تنوع علومه وكماهلا ،لذا كانوا حيرصون عل تنوع
الشيوخ ،ورمبا سافر أحدهم البالد البعيدة هلذا الغرض ،وإن كان قد مسع يف بلده ما يغنيه ،وإمامنا انل
من ذلك احلظ األوفر ،فلم يكتف أبهل بلده -نيسابور -فحسب ،بل رحل إىل بالد شىت ،طلبا للعلم
ورغبة يف لقاء الشيوخ ،ومما يؤكد حرصه عل لقاء العلماء ،قصته مع اإلمام أمحد أايم حمنته ،و كان
اإلمام أمحد قد حلف أن  ا حيدث فاحتال للسماع منه –سؤا ات ،وذاكره واحتال يف أخذ حكاايت
من لفظه ،ومل يقدر عل املسانيد،
وسأبدأ بذكر شيوخه الذين ذكرهم الذه ي سردا ،مث أعقب ببعض مشاخيه الذين وقفت عليهم ،إما من
رواايته ،أو ممن نص األئمة عل مساعه منهم:
 1اجلامع ألخالق الراوي ()80/1
 2انظر :مدارج السالكني ()376/2
 3انظر :سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10واتريخ اإلسالم ت بشار ()909 /6
 4رجال احلاكم يف املستدرك ( )150 /2األنساب للسمعاين (.)191 /2
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مسع بنيسابور من علماء أهل بلده:
 -1إسحاق بن راهويه،
 -2وأاب قدامة السرخسي،
 -3وعمرو بن زرارة،
 -4واحلسني بن الضحاك،
 -5وعبد هللا بن اجلراح،
 -6وعبد هللا بن عمر بن الرماح،
 -7وحممد بن أابن البلخي ،وأقراهنم،
ومسع ابلري من:
 -8حممد بن مهران اجلمال،
 -9وحممد بن محيد،
 -10وحممد بن عمرو،
 -11وزنيج،
ورحل إىل بغداد ليسمع من أجلة علمائها فبدا ب :
 -12أمحد بن حنبل ،وستأيت قصته يف ذلك ،وقد مسع وذاكره أايم حمنته ،كما سيأيت يف أقواله يف
اجلرح والتعديل.
 -13وداود بن رشيد،
 -14وخملد بن احلسني أبو أمحد.1
 -15وأمحد بن منيع ،وطبقتهم،
ومسع بواسط من:
 -16إسحاق بن شاهني،
 -17وبشر بن آدم،
وابلبصرة مسع من أجلة العلماء مثل:
 1القراءة خلف اإلمام للبيهقي (ص)176 :
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 -18عمرو بن علي الفالس،
 -19وحممد بن بشار بندار،
 -20ونصر بن علي،
وأخذ ابلكوفة عن كبار حمدثيها نو:
 -21عثمان بن أيب شيبة،
 -22وأيب كريب،
 -23وعبد هللا بن عمر بن أابن،
ومسع ابملدينة:
 -24أاب مصعب،
 -25وحيىي بن سليمان بن نضلة،
 -26وإمساعيل بن أيب خبزة،
 -27وهارون بن موس الفروي ،وأقراهنم.
أما مكة حرسها هللا فقد أخذ هبا عن:
 -28حممد بن حيىي بن أيب عمر،
 -29وحممد بن عباد،
 -30وعبد هللا بن عمران ،ومجاعة.1
قلت :ومسع:
 -31بشر بن احلكم،
 -32وهناد بن السري

2

 -33وحممد بن حرب النشائي.3
 1الرواة من رقم  30-1ذكرهم الذه ي يف :اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6وسري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10ط الرسالة
(.)548 /13
 2موضح أوهام اجلمع والتفريق ()404 /1
 3من  32-30انظر :غنية امللتمس إيضاح امللتبس (ص)117 :
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 -34وأمحد بن يوسف بن خالد بن سامل بن زاوية أبو احلسن السلمي النيسابوري املعروف حبمدان،
قال احلاكم :أكثر إبراهيم بن أيب طالب الرواية عنه.1
 -35وأاب بكر احللواين ،وحدث عنه ابليسري.2
 -36وروى عن اإلمام مسلم.3
 -37وأمحد بن اخلليل أبو علي التاجر

4

 -38وأمحد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد هللا الرابطي من أهل مرو.5
 -39وإبراهيم بن احلارث بن إمساعيل أبو إسحاق.6
 -40ودعلج بن أمحد ،قال :حدثنا إبراهيم بن أيب طالب ،قال :حدثنا أبو كريب ،قال :حدثنا
حجاج بن حممد ،عن شعبة ،عن أيب إسحاق ،قال :حج مسروق فلم ينم إ ا ساجدا عل
وجهه حىت رجع.
 -41ويعقوب بن سفيان قال احلاكم أبو عبد هللا احلافظ :هو إمام أهل احلديث بفارس ،قدم
نيسابور ،وأقام هبا سنني ومسع منه مشاخينا :إبراهيم بن أيب طالب...

7

 -42وحممد بن املثىن أبو موس العنزي.8
 -43وإمساعيل بن موس الفزاري.9
 -44وأمحد بن األزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي ،مو اهم ،أبو األزهر النيسابوري.10
 -45وأاب بكر حممد بن إمساعيل بن مهران النيسابوري ،املعروف ابإلمساعيلي وهو رفيقه.11
 1اتريخ دمشق  ابن عساكر ()106 /6
 2الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ()197 /2
 3صيانة صحيح مسلم (ص )58 :والكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ( )26 /1اإلمام مسلم وصحيحه (ص)32 :
 4اتريخ بغداد ت بشار ()212 /5
 5اتريخ بغداد ت بشار ()271 /5
 6اتريخ بغداد ت بشار ()559 /6
 7اتريخ دمشق  ابن عساكر ( )162 /74التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (ص)493 :
 8تعليقة عل العلل  ابن أيب حامت (ص)33 :
 9الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ()389 /1
 10اتريخ دمشق  ابن عساكر ( )30 /71وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()255 /1
 11سري أعالم النبالء ط احلديث ()74 /11
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 -46وعبد هللا بن هاشم بن حيان العبدي الراذكاين الطوسي أبو عبد الرمحن ويقال :أبو حممد ،نزيل
نيسابور ،ويعد إبراهيم بن أيب طالب من أشهر الرواة عنه.1
 -47الدارمي.2
 -48وأبو سعيد ،عبد هللا بن سعيد بن حصني ،الكندي ،الكويف ،األشج.3

تالميذه:
وإذا كان حرص طالب احلديث عليه يظهر من ختريه لألئمة األثبات ،والرحلة إليهم ،فإنه بقدر حتصيله
وعلمه ،حيظ عل طلبة علم أجلة أيضا ،وكلما كانت شهرته أكثر ،وعلمه أغزر ،كان حظه من
التالميذ أوفر ،وملكانة احلافظ ابن أيب طالب بني العلماء وطالب العلم ،فقد حرص طالب العلم عل
لقائه ،واألخذ منه ،فكان منهم أئمة أعالم كإمام األئمة ابن خزمية وأيب علي النيسابوري ،وغريهم.
قال احلاكم حدث عنه:
-1

أبو حيىي اخلفاف،

-2

وإمام األئمة ابن خزمية وأكثر مشاخينا ،4وانظر إىل قول احلاكم وأكثر مشاخينا ،فأكثر مشايخ
احلاكم هم من تالميذ إبراهيم بن أيب طالب،

-3

أبو علي احلافظ النيسابوري كان واحد عصره يف احلفظ ،واإلتقان ،والورع ،مقدما يف مذاكرة
األئمة ،كثري التصنيف ،وكان مع تقدمه يف العلم أحد الشهود املعدلني بنيسابور ،ورحل يف
طلب احلديث إىل اآلفاق البعيدة ،بعد أن مسع بنيسابور إبراهيم بن أيب طالب.5

وروى عنه:
-4

أبو العباس بن محدان،

 1أحاديث ومروايت يف امليزان - 2حديث الفينة (ص)130 :
 2مسند الدارمي ت الزهراين ()21 /1
 3معجم شيوخ الطربي (ص )322 :سنن البيهقي» ()13536 / 133 /7
 4سري أعالم النبالء ط احلديث ( )529 /10اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6وط الرسالة ()548 /13
تذكرة احلفاظ ()157-156 /2
 5اتريخ بغداد ت بشار ()622 /8
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-5

وحيىي بن حممد العنربي،

-6

وأبو عمرو حممد بن جعفر بن مطر النيسابوريون.1

-7

وعبد هللا بن أمحد اخلشاب،2

-8

وعبيد هللا بن أمحد بن عبد هللا أبو القاسم املعروف اببن البلخي،3

-9

وحممد بن داود بن سليمان بن جعفر أبو بكر الزاهد النيسابوري،4

-10

وأبو نصر الكشي صاحب التفسري

5

-11وعبد هللا بن سعيد ،وهو ومن تالميذه الربرة.
ْليسابوري،6
 -11واحلسن بن يعقوب بن يوسف ،الصويف ،احلداد ،الن َ

 -12واحلسني بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري أحد احلفاظ األعالم.7
وله تالميذ كثر رووا عنه احلديث.8
مصنفاته:

 1غنية امللتمس إيضاح امللتبس (ص)117 :
 2الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ()197 /2
 3اتريخ بغداد ت بشار ()77 /12
 4اتريخ بغداد ت بشار ()171 /3
 5التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (ص)320 :
 6الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم ( )437 /1واألنساب للسمعاين ()78 /4
 7طرح التثريب يف شرح التقريب ()42 /1
 8انظر عل سبيل املثال  ا احلصر :املستدرك عل الصحيحني ()311 /1( )293 /1( )225 /1( )113 /1( )112 /1( )91 /1
( 349 /1و/2( )58 /2( )22 /2( )763 /1( )743 /1( )681 /1( )654 /1( )645 /1( )630 /1( )408 /1( )364
 )138اإلميان  ابن منده (276 /1و  366 /1( )431و  )431 /1( )536و (/2( )821 /2( )741 /2( )650 /2( )650 /2
 )902والبعث والنشور للبيهقي (ص)97 :ويف شعب اإلميان ( )479 /2وعلل الدارقطين = العلل الواردة يف األحاديث النبوية (/14
 )124وحلية األولياء وطبقات األصفياء ()328 /9و ( )188 /10وأمايل ابن بشران  -اجلزء الثاين (ص.)21 :
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لإلمام إبراهيم بن أيب طالب مصنفات عدة يف علوم احلديث ،كما يظهر من كالم العلماء ،وتلقاها عنه
تالميذه ،إ ا أان مل نظفر بشيء منها؛ ولعل أهم مصنفاته هو كتاب العلل ،قال احلاكم " :وقد أمل
كتاب " العلل " وغري شيء1ويف كالم احلاكم أنه أمل كتبا أخرى له غري كتاب العلل،
ويدل عل أن له مصنفات غري كتاب العلل ،ما جاء يف ترمجة احلسن الصويف احلداد" ،حدث عن
إبراهيم بن أىب طالب بشيء من مصنفاته.2
وقال احلاكم :وله تصانيف يف علم احلديث ،3ويعد كتاب العلل أشهر كتبه اليت نص عليها العلماء إ ا
أنه مفقود ،4ومل نعثر له عل مصنف.

 1اتريخ اإلسالم ت بشار ( )910 /6وتذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ( )157 /2وسري أعالم النبالء ط احلديث ()530 /10
وإيضاح املكنون يف الذيل عل كشف الظنون( )314/2ومعجم املؤلفني ( .)109/1
 2الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم ( )437 /1األنساب للسمعاين ()78 /4
 3اتريخ نيسابور (ص)40 :
 4جهود احملدثني يف بيان علل احلديث (ص)25 :
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املبحث الرابع :ثناء العلماء عليه ،ومنزلته بني علماء احلديث
تبوأ احلافظ إبراهيم بن أيب طالب مكانة علمية رفيعة ،ومنزلة سامية بني العلماء وطالب احلديث يف
علمه ،وعبادته ،وصالحه ،وزهده ،وورعه؛ فوصفوه ابحلافظ العابد الورع الزاهد ،ولكل وصف من هذه
ا اوصاف مكانة عالية  ،ا يناهلا إ ا أولو العزم من الرجال الذين مجعوا بني العلم والعمل،
وإمامنا يعد حبق أحد أركان علم احلديث والعلل ،ومن النقاد اجلهابذة ،وأييت يف مرتبة قريبة من مرتبة
أصحاب التصانيف ،كاإلمام مسلم ،وابن خزمية ،وأضراهبم؛ إذ يقرن هبم يف الرواية عن املشايخ ،وسيتبني
لنا مكانته من خالل أوصاف العلماء اليت انهلا ،وإن مل ينل حظه من ا اهتمام والدراسة ولعل ذلك يرجع
إىل أمور من وجهة نظري منها:
 -1فقدان كتبه ومصنفاته وأشهرها كتاب العلل.
 -2عدم ترمجته يف كتب الرتاجم املطولة وخاصة اتريخ بغداد.
قال احلاكم عنه :إمام عصره بنيسابور يف معرفة احلديث والرجال ،مث قال :مجع الشيوخ والعلل،1
وقال :مسعت أاب علي احلافظ يقول :رأيت من أئمة احلديث أربعة :إبراهيم بن أيب طالب ،وابن خزمية
بنيسابور ،والنسائي مبصر ،وعبدان ابألهواز ،2وقال أبو علي النيسابوري :رأيت شيخا مل تر عيناي
مثله.3
ووصفه أبنه "أحد أركان احلديث" ،4وذكره يف :الطبقة اخلامسة من علماء نيسابور ،وذكر عن عبد هللا
بن سعيد أنه قال ما رأيت مثل إبراهيم بن أيب طالب ،و ا رأى مثل نفسه ،وقال قال أبو عبد هللا حممد

 1اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10ط الرسالة ()548 /13
تذكرة احلفاظ ()157-156 /2
 2اتريخ اإلسالم ت بشار ( )105 /7تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ()941 /2
 3طبقات علماء احلديث ( )344 /2وتذكرة احلفاظ ( )156 /2وسري أعالم النبالء ط احلديث (.)528 /10
 4تذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ (ص )52 :العرب يف خرب من غرب ( )427 /1مرآة اجلنان وعربة اليقظان ()167 /2
16

بن يعقوب احلافظ املعروف اببن األخرم غري مرة :إمنا أخرجت مدينتنا هذه من رجال احلديث ثالثة
حممد بن حيىي ،ومسلم بن احلجاج ،وإبراهيم بن أيب طالب رمحهم هللا.1
وثبت.2
قال البيهقي :إبراهيم بن أيب طالب حجةٌ ٌ
ابحلديث ،وكان عابدا وزاهدا"،3
وقال اخلطيب" :كان إبحراهيم عاملا ح
والعجيب أين مل أجد له ترمجة يف اتريخ بغداد مع أنه قَد َمها واجتمع ابإلمام أمحد رمحة هللا عليه ،مر اارا
وذاكره ،وكان اإلمام أمحد يثين عليه ،4وقال عن نفسه" :دخلت عل أمحد بعد احملنة غري مرة ،وذاكرته
رجاء أن آخذ عنه حديثا ".5
وقال أبو حامد ابن الشرقي :إمنا أخرجت خراسان من أئمة احلديث مخسة رجال :حممد بن حيىي ،وحممد
بن إمساعيل ،وعبد هللا بن عبد الرمحن ،ومسلم بن احلجاج ،وإبراهيم بن أيب طالب.6
وقال ابن انصر الدين :هو ثقة.7
وقال ابن كثري" :إمام أهل عصره بنيسابور يف معرفة احلديث والرجال والعلل،"8
ولكنه خلط بينه وبني أيب إسحاق املزكي إبراهيم بن حممد بن حيىي بن سختويه ،وخلع عليه أوصاف ابن
أيب طالب.

 1اتريخ نيسابور (ص )40 :موضح أوهام اجلمع والتفريق ( )406 /1اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث
( )528 /10ط الرسالة ()548 /13
 2بيان خطأ من أخطأ عل الشافعي للبيهقي (ص)176 :
3غنية امللتمس إيضاح امللتبس (ص)117 :
 4انظر :املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ( )72 /13مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ()328 /16
 5سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10واتريخ اإلسالم ت بشار ()909 /6
 6هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()215 /15
 7شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ()400 /3
 8البداية والنهاية ط إحياء الرتاث ()119 /11
17

وتظهر مكانته يف قرنه ابلبخاري ومسلم يف السماع من شيوخهم ،فيكثر املزي يف تراجم الرواة من قوله :
روى عنه البخاري ،ومسلم ،وإبراهيم بن أيب طالب.1
وهو يقرن ابإلمام مسلم يف احلديث والثناء :كما تقدم يف كالم ابن الشرقي ،وابن األخرم ،بل صرح
بذلك احلافظ ابن حجر حيث قال :إبراهيم بن أيب طالب أحد حفاظ احلديث وهو من أقران مسلم.

2

وقال «سبط ابن اجلوزي :»3إمام عصره بنيسابور يف معرفة احلديث والعلل والرجال والزهد والورع.4
قال عنه الذه ي" :اإلمام ،احلافظ ،اجملود ،الزاهد شيخ نيسابور ،وإمام احملدثني يف زمانه ،5وذكره يف
طبقات احملدثني ونعته حبافظ نيسابو".6
وقال السيوطي" :اإلمام احلافظ شيخ خراسان أبو إسحاق ،قال احلاكم ومسعت أمحد بن إسحاق الفقيه
يقول ما رأيت يف احملدثني أهيب من ابن أيب طالب "...

7

قال عنه ابخمرمة" :8أبو إسحاق احلافظ ،شيخ خراسان ،وكان إمام عصره بنيسابور يف علوم احلديث
ورجاله وعلله مع حفظ وإتقان.9"...

 1انظر عل سبيل املثال  ا احلصر :هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )461 /6و( )285 /11و( )213 /15و( )237 /16و(/22
 )30و (.)32 /26
 2فتح الباري  ابن حجر ( )407 /9ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب ()24 /29
 3مشس الدين أبو املظفر يوسف بن ق حزأوغلي-أو قز حغلي -بن عبد هللا املعروف ب سبط ابن اجلوزي( 654 - 581ه )و ق حزأوغلي لفظة تركية
ترمجته احلرفية "ابن البنت" أي السبط ،ويف الكتاب من حيذف األلف والواو ختفيفا ،فيكتبها " قزغلي " ابلقاف املكسورة وضم الزاي،
والنص عل هذا يف اتريخ علماء بغداد " منتخب املختار " الصفحة  236قال " :والصواب ضم الزاي وسكون الغني املعجمة " و ا قيمة
ملا ذهب إليه أحد املعاصرين ،من أنه " الفرغلي " اعتمادا عل غلطة " مطبعية " يف كتاب ابن خلكان ،أنظر حاشية األعالم للزركلي (/8
)246
 4مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ()328 /16
 5اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10ط الرسالة ()548 /13
تذكرة احلفاظ ()157-156 /2
 6املعني يف طبقات احملدثني (ص)106 :
 7طبقات احلفاظ للسيوطي (ص )284 :طبقات علماء احلديث ()344 /2
 8هو :أبو حممد الطيب بن عبد هللا بن أمحد بن علي ابخمرمة ،اهلجراين احلضرمي الشافعي ( 947- 870ه ):
 9قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر ()650 /2
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املبحث اخلام  :وفاته رمحه هللا تعاىل:
قال احلاكم وتوىف يوم األحد ،الثاين من رجب سنة مخس وتسعني ومائتني ،وصل عليه ابن أخيه ووارثه
ودفن يف مقربة احلسني بن معاذ ،1وهي السنة اليت مات فيها :اخلليفة املكتفي ابهلل أبو احلسن علي بن
املعتضد أمحد بن املوفق بن املتوكل بن املعتصم العباسي ،وويل بعده أخوه املقتدر وعمره إذ ذاك ثالث
عشرة سنة وأربعون يوما ،ومل يل أمر األمة ص ي قبله.2

 1اتريخ نيسابور (ص )40 :وانظر  :موضح أوهام اجلمع والتفريق ( )406 /1والبداية والنهاية ط هجر ( )745 /14ومرآة الزمان يف
تواريخ األعيان ( )328 /16وغنية امللتمس إيضاح امللتبس (ص )117 :و تذكرة احلفاظ ( )156 /2وسري أعالم النبالء ط احلديث
( )528 /10وط الرسالة ()548 /13واتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6واملقتىن يف سرد الكىن ( )71 /1وفتح الباب يف الكىن
واأللقاب (ص )43 :وتذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ (ص )52 :ومعجم املؤلفني ( )109 /1واملتنظم  ابن اجلوزي " ،"76 /6والعرب "/2
 ،"100والوايف ابلوفيات لصالح الدين الصفدي " ،"128 /6وشذرات الذهب  ابن العماد احلنبلي " "218 /2ورجال احلاكم يف
املستدرك ()117 /1مرآة اجلنان وعربة اليقظان ( )167 /2العرب يف خرب من غرب (.)427 /1
 2قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر (.)678 /2
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القسم الثاين :جهود اإلمام إبراهيم بن أيب طالب يف علم احلديث
لإلمام إبراهيم بن أيب طالب جهود عظيمة يف علم احلديث ،بداية من طلبه العلم ،وانتهاء مبصنفاته مرورا
برحالته وسؤا اته ،وقد تقدم شيء من ثناء العلماء عليه حيث وصفوه ابحلافظ ،احلجة ،الثبت ،أحد
أركان احلديث ،إمام احملدثني يف زمانه يف معرفة احلديث والرجال والعلل ،ما رأى مثل نفسه ،ومل ي َر مثله

يف عصره ،وكان يقرن ابلعلم واجلاللة مبسلم بن احلجاج ،كما مر ،ومل يكن يف احملدثني أهيب منه ،وهذه
األوصاف مل أتت من فراغ ،فقد بذل حياته يف سبيل طلب احلديث ورحل من أجل ذلك إىل معظم
البلدان اإلسالمية املشتهرة ابلعلم والعلماء يف ذلك الوقت ،كما مر معنا يف مبحث شيوخه،

1

وإمامنا يعد حبق أحد أركان علم احلديث والعلل ،ومن النقاد اجلهابذة ،وأييت يف مرتبة قريبة من مرتبة
أصحاب التصانيف كالبخاري ومسلم وابن خزمية وأضراهبم إذ يقرن هبم يف الرواية عن املشايخ،
وهو من األئمة الذين يعتمد قوهلم يف اجلرح والتعديل ،وقد عده الذه ي يف الطبقة السادسة فيمن يعتمد
قوله يف اجلرح والتعديل ،2وله مصنف يف العلل.3
ولعلنا نسلط الضوء عل جهوده من خالل هذه املباحث:
املبحث األول :حرصه يف طلب احلديث ورحالته فيه:
احلرص عل الطلب مسة  ازمة ،وعالمة فارقة ميتاز هبا طالب احلديث ،حىت أنه كان "إذا طلب الشاب
احلديث احتسبه أهله" كما روى ذاك اخلطيب بسنده إىل سفيان ابن عيينة،4
ولقد كان احلافظ إبراهيم بن أيب طالب من طالب العلم األفذاذ ،الذين قضوا أعمارهم يف طلب احلديث
وروايته ،ومما يربز لنا مقدار حرصه عل طلب احلديث ،وعدم تفويته جمللس أو بعض جملس ،هذه القصة
اليت رواها البغدادي بسنده إىل إبراهيم بن أيب طالب ،قال :فاتين عن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي من
مسنده جملس ،وكان ميليه حفظا ،فرتددت إليه مرارا ليعيده علي ،فتعذر فقصدته يوما ألسأله إعادته،
وقد محل إليه حنطة من الرستاق ،فقال يل :تقوم عندهم ،وتكتب وزن هذه احلنطة ،فإذا فرغت أعدت
 1أنظر مبحث شيوخه ومبحث ثناء العلماء عليه.
 2من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل (ص )198 :و (ص)199 :
 3جهود احملدثني يف بيان علل احلديث (ص)25 :
 4اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ()142 /1
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لك الفائت ،قال :ففعلت ذلك فلما فرغت عرفته ،وكان خرج من منزله ،فمشيت معه حىت بلغ ابب
املنزل ،فقلت له فيما وعد من الفائت ،فسألين عن أول حديث من اجمللس ،فذكرته له ،فاتكأ عل
عضاديت الباب ،فأعاد اجمللس إىل آخره حفظا ،وكان قد أمل املسند كله من حفظه،1
نعم! مل تطب نفسه بفوات جملس واحد ،وتكلف من العناء ،ما رأى شيخه أن يكون مثنا لفواته ،إهنا
اهلمة العالية اليت متيز هبا.
ولقد كان إبراهيم بن أيب طالب ،مشتغال ابحلديث عن غريه من العلوم ،فلم يؤثر عنه فيما -وقفت
عليه-اعتناء بعلوم أخرى كأقوال الفقهاء ،ومذاهبهم ،بل هو من نقل عن اإلمام أمحد رأيه يف عدم
اشتغال أصحاب احلديث بكتب الفقهاء ،قال " :مسعت من2يسأل أمحد بن حنبل ،فقال :إن أصحاب
احلديث يكتبون كتب الشافعي؟ فقال  :ا أرى هلم ذلك؛ يعين :أهنم يشتغلون بذلك عن احلديث"،3
فكأنه عمل بوصية شيخه وإمامه ،وفرغ نفسه للحديث وعلومه،
رحالته :ومما يظهر حرصه الشديد عل طلب احلديث ،رحالته يف طلب احلديث وحرصه عل لقي
الشيوخ ،فرحل وطوف البالد طلبا للحديث ،وقد تقدم يف مطلب شيوخه أنه مسع مبكة ،واملدينة،
وبغداد ،والكوفة ،والبصرة ،وواسط ،والري ،هذه هي حواضر العامل اإلسالمي حينئذ ،وهي معاقل العلم
والعلماء يومها ،4وستأيت قصته يف رحلته إىل اإلمام أمحد بن حنبل يف بغداد أايم حمنته ،ومل يكتف به بل
أخذ العلم عن شيوخ بغداد ،كما مر معنا يف شيوخه ،أما أمحد فقد كان ممتنعا عن التحديث أايم احملنة.

 1اتريخ بغداد ت بشار ()362 /7
 2هو شبيب بن سلمة كما ذكره يف مناقب اإلمام أمحد (ص)263 :
 3سري أعالم النبالء ط احلديث ()530 /10
 4انظر مبحث شيوخه.
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املبحث الثاين :سؤاالته:
السؤال نصف العلم ،بل هو أوله ،ومفتاحه ،ومن خري ما أعطي طالب العلم :قلب عقول ،ولسان
سؤول ،ويتميز علم احلديث خاصة من بني العلوم بعلم مستقل ،هو السؤا ات ،ملا هلا من أمهية،
فيستخرج هبا مكنون صدور العلماء من العلوم ،فظهرت لنا كتب السؤا ات ،والسؤال ينبئ عن منزلة
السائل ومكانته  ،ا سيما إذا كان السؤال يتضمن نقدا حديثيا ،وكان املسؤل إمام يعتد به ،وقد كان ابن
أيب طالب ذا لسان سؤول وقلب عقول ،فمما وصل إلينا من أسئلته اليت تدل عل فطنته وعلمه ما يلي:
-1

سؤاله اإلمام أمحد ،قال :سألت أمحد ،عن القراءة فيما جيهر فيه اإلمام ،فقال :يقرأ بفاحتة
الكتاب.

-2

وذكر البيهقي بسنده :إىل إبراهيم بن أيب طالب قال" :دخلت عل أمحد بن حنبل غري مرة
وذاكرته؛ رجاء أن آخذ عنه حديثا ،فقلت يوما :حديث أيب سلمة ،عن أيب هريرة أن الن ي
صل هللا عليه وسلم قال " :امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إىل النار ".1

قال :قيل عن الزهري ،عن أيب سلمة ،فقلت :من ذكره عن الزهري؟ قال :أبو اجلهم ،فقلت :من رواه
عن أيب اجلهم؟ فسكت .فلما عاودته قال :اللهم سلم ،فسكت.2
قال :أبو اجلهم ،فقلت :من رواه عن أيب اجلهم؟ فسكت ،فلما عاودته فيه ،قال :اللهم سلم.3

 1احلديث رواه أمحد يف املسند الرسالة ( )27 /12بلفظ :امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار " وإسناده ضعيف جدا ،فيه أبو
اجلهم الواسطي ،مل يرو عنه غري هشيم ،و ا يعرف إ ا هبذا احلديث،
وأخرجه البزار (-2091كشف األستار) ،وحبشل يف "اتريخ واسط" ص ،122وابن عدي  1404/4و 2598/7و ،2755واخلطيب يف
"شرف أصحاب احلديث" ص  ،102-101وابن اجلوزي  ،138/1وذكره البخاري يف "اترخيه" قسم الكىن ( )154عن مسدد ،عن
هشيم ،موقوفا عل أيب هريرة ،وأخرجه ابن عدي  1404/4من طريق عبد الرزاق بن عمر ،عن الزهري ،به ،وعبد الرزاق هذا مرتوك
احلديث عن الزهري ،كما قال احلافظ يف "التقريب".
وأخرجه ابن عدي  204/1عن أمحد بن حممد بن حرب ،حدثنا أبو داود املروزي ،حدثنا األصمعي ،عن ابن عون ،عن ابن سريين ،عن
أيب هريرة .فذكره ،وقال عقبه :وهذا احلديث هبذا اإلسناد ابطل .وقال عن شيخه أمحد :يتعمد الكذب ،ويلقن فيتلقن.
وأخرجه اخلطيب يف "اترخيه"  ،370/9وابن اجلوزي  139- 138/1من طريق أيب هفان الشاعر ،عن األصمعي ،به .وأبو هفان :هو عبد
هللا بن أمحد بن حرب ،قال ابن اجلوزي  :ا يعول عليه .وقال احلافظ يف "اللسان"  :250/3أت عن األصمعي خبرب ابطل ،مث ساق له هذا
اخلرب"ا.ه بتصرف من حاشية املسند بت :شعيب األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرون.
 2اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10ط الرسالة ()548 /13
 3سري أعالم النبالء ط الرسالة ()296-295 /11
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فهنا أراد اإلمام أ ا تذهب رحلته إىل العراق ولقياه إبمام أهل السنة هباء ،إذ صادف أايم احملنة وكان
اإلمام أمحد قد امتنع عن التحديث وقطع عل نفسه عهدا أ ا حيدث فاحتال إبراهيم يف األخذ عنه عل
وجه السؤال فأجابه بقدر سؤاله فلما رأى أنه سيتجاوز توقف وقال اللهم سلم سلم.
-3

سؤاله ملسلم :كيف استجزت الرواية عن سويد يف (الصحيح)1؟

إبراهيم بن أيب طالب هو الذي سأل اإلمام مسلما عن سبب إخراجه لسويد بن سعيد احلداثين ،مع ما
فيه من كالم ،وكانت إجابة مسلم بياان شافيا ،وقاعدة يتداوهلا األئمة يف معرض الدفاع عن مسلم ،إذ
بني يف هذا أنه قد خيرج ملن  ا يرتضيه ،لغرض ما ويكون احلديث عنده اثبت من وجه أو أوجه أخرى،
حيث أجاب بقوله :فمن أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة؟ يعين بعلو كما بني ذلك الذه ي.2
-4

وأيضا سأل مسلما سؤا ا آخر شبيها هبذا ،قال :قلت ملسلم :قد أكثرت يف (الصحيح)
عن أمحد بن عبد الرمحن الوه ي ،وحاله قد ظهر ،فقال :إمنا نقموا عليه بعد خروجي من
مصر.3

-5

ولعله كان متخصصا ابلرجال ،وأحواهلم ،ومراتبهم ،فها هو يسأل أاب قدامة السرخسي ،عن
الشافعي ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق ،وأيب عبيد ،فقال أبو قدامة :أما أفهمهم فالشافعي،
إ ا أنه قليل احلديث ،وأما أورعهم فأمحد بن حنبل ،وأما أحفظهم فإسحاق ،وأما أعلمهم
بلغات العرب ،فأبو عبيد.4

هذه مناذج من أسئلته اليت وقفت عليها ويغلب عل الظن أن مصنفاته املفقودة هبا أضعاف هذه
األسئلة ،وهذه هي مما نقله عنه احلفاظ ،مما يؤكد أهنا كانت موجودة لدى اإلمام الذه ي -رمحه هللا
تعاىل-عل األقل.

 1سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )418 /11اتريخ اإلسالم ت بشار ()837 /5
 2حبثت هذه املقالة يف دراسة مستقلة كما تقدمت اإلشارة.
 3سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )568 /12صيانة صحيح مسلم (ص)98 :
 4اتريخ بغداد ت بشار ( )392 /14سري أعالم النبالء ط احلديث ( )505 /8و()257 /8
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املبحث الثالث :روايته للحديث.
فضال دخوله يف دعوته -صل هللا عليه وسلم-حيث قال" :نضر هللا امرأ مسع منا
كف طالب احلديث ا
حديثا فحفظه حىت يبلغه ،فرب مبلغ أحفظ له من سامع "،1

قال سفيان بن عيينة" :ليس من أهل احلديث أحد إ ا ويف وجهه نضرة هلذا احلديث".2
وعن أسامة بن زيد -رضي هللا عنه-عن الن ي -صل هللا عليه وسلم-أنه قال" :حيمل هذا العلم من كل
خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وأتويل اجلاهلني".3
(وفيه ختصيص محلة السنة هبذه املنقبة العلية ،وتعظيم هلذه األمة احملمدية ،وبيان جلاللة قدر احملدثني
وعلو مرتبتهم يف العاملني؛ ألهنم حيمون مشارع الشريعة ،ومتون الرواايت من حتريف الغالني وأتويل
اجلاهلني ،بنقل النصوص احملكمة لرد املتشابه إليها.
وقال النووي رمحه هللا تعاىل يف أول هتذيبه" :هذا إخبار منه -صل هللا عليه وسلم-بصيانة هذا العلم
وحفظه ،وعدالة انقليه ،وإن هللا يوفق له يف كل عصر خلفا من العدول حيمونه وينفون عنه التحريف ،فال
يضيع"وهذا تصريح بعدالة حامليه يف كل عصر ،وهكذا وقع وهلل احلمد ،وهو من أعالم النبوة،
وكان أمحد بن سريج يقول" :أهل احلديث أعظم درجة من الفقهاء  اعتنائهم بضبط األصول".
"ويف كتابة احلديث وإمساعه للناس فوائد عظيمة منها :عدم اندراس أدلة الشريعة ،فإن الناس لو جهلوا
األدلة مجلة -والعياذ ابهلل تعاىل-لرمبا عجزوا عن نصرة شريعتهم عند خصمهم،
وكان الشع ي وعبد الرمحن بن مهدي يزجران كل من رأايه يتدين ابلرأي وينشدان:
دين الن ي حممد أخبار  ...نعم املطية للفيت اآلاثر
 ا ترغنب عن احلديث وأهله  ...فالرأي ليل واحلديث هنار)
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 1وهو حديث صحيح ،وأخرجه الرتمذي ( )2657وقال :هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه ( )232وغريهم ،وصححه
شعيب األرانؤط يف ت املسند مسند أمحد ط الرسالة ()221 /7
 2قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث (ص)50 :
 3وهو حديث صححه اإلمام أمحد أنظر شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص.)29 :
 4ما بني القوسني بتصرف من قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث (ص)50 :
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و ا شك أن احلافظ ابن أيب طالب كان يعلم منزلة رواية احلديث ،وفضل تبليغه ،وما ورد يف ذلك،
فسلك سبيل العلماء العاملني ،والرواة احملدثني احلاملني هلذا العلم ،وانل إن شاء هللا دعوة الن ي صل هللا
عليه وسلم ،فروايته للحديث ليست ابلقليلة ،وقد روى عنه أئمة كثر وهو يعد يف طبقة املصنفني
كالبخاري ومسلم ،وكثريا ما يقرن هبم عند ذكر من روى عن الشيوخ ،فيقال :روى عنه البخاري،
ومسلم ،وإبراهيم بن أيب طالب.
ولذلك كان الرواة عنه جلهم من أصحاب املصنفات الذين يف الطبقة اليت تليهم ،كابن منده ،واحلاكم،
والبيهقي ،والدارقطين ،أيضا ،أما شيوخه الذين روى عنهم :فقد أكثر من الرواية عن إسحاق ابن راهويه،
وحممد بن كريب ،وحممد بن موس العنزي ،وأكثر من إخراج حديثه بطبيعة احلال :احلاكم ،1وابن
منده ،2والبيهقي ،3والدارقطين ،4وأيضا أبو نعيم يف احللية ،5وابن بشران يف أماليه.6

 1انظر عل سبيل املثال :املستدرك عل الصحيحني (349 /1( )311 /1( )293 /1( )225 /1( )113 /1( )112 /1( )91 /1
و)138 /2( )58 /2( )22 /2( )763 /1( )743 /1( )681 /1( )654 /1( )645 /1( )630 /1( )408 /1( )364
 2انظر عل سبيل املثال :اإلميان  ابن منده (276 /1و  366 /1( )431و )431 /1( )536و ()741 /2( )650 /2( )650 /2
()902 /2( )821 /2
 3يف البعث والنشور للبيهقي (ص )97 :ويف شعب اإلميان ()479 /2
 4العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين ()124 /14
 5حلية األولياء وطبقات األصفياء ( )328 /9و ()188 /10
 6أمايل ابن بشران -اجلزء الثاين (ص)21 :
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املبحث الرابع :أقواله يف اجلرح والتعديل وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعديل الرواة:
نذكر يف هذا ملطلب الرواة الذين عدهلم اإلمام إبراهيم ابن أيب طالب أو نقل تعديلهم ،مث نتبع ذلك
أبقوال األئمة النقاد ،ملقارنة أقواله أبقواهلم ،ومدى موافقته ،أو خمالفته هلم ،وأرتبهم حبسب حروف
املعجم:
 -1أمحد بن األزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي ،مو اهم ،أبو األزهر النيسابوري،
قال إبراهيم بن أيب طالب" :كان من أحسن مشاخينا حديثا".1
وهذا القول من اإلمام ابن أيب طالب يعترب توثيقا له ،وقد قال النسائي ،والدارقطين  :ا أبس به ،2وقال
الدارقطين :وقد أخرج يف الصحيح عمن هو دونه وشر منه.3
وقال أبو حامت وصاحل جزرة :صدوق ،4وقال ابن حبان يف الثقات :خيط ء.5
وقال حممد بن حيىي :أبو األزهر من أهل الصدق واألمانة نرى أن نكتب عنه.6
وعن مكي بن عبدان ،قال :سألت مسلم بن احلجاج ،عن أيب األزهر ،فقال اكتب عنه ،7قال احلاكم أبو
عبد هللا :وهذا رسم مسلم يف الثقات

8

 1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )258-255 /1هتذيب التهذيب ()12 /1
 2مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص )79 :اتريخ بغداد ت بشار ()66 /5
 3هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()258 /1
 4اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ( )41 /2وهتذيب التهذيب ()12 /1
 5الثقات  ابن حبان ()43 /8
 6اتريخ بغداد ت بشار ()66 /5
 7اتريخ بغداد ت بشار ()66 /5
 8هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()258 /1
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وقال احلاكم أبو أمحد احلافظ :ما حدث من أصل كتابه ،فهو أصح .1وكان بن خزمية إذا حدث عنه قال:
"ثنا أبو األزهر من أصل كتابه ،وحدثنا أبو األزهر تلقينا ،وذاك أنه كان قد كرب فرمبا تلقن ما خيش .2
وقال أمحد بن سيار املروزي :حسن احلديث ،وقال ابن عدي :كتب احلديث فأكثر ومن أكثر  ابد أن يقع
يف حديثه الواحد وا اثنان والعشرة مما ينكر ،وأبو األزهر بصورة أهل الصدق عند الناس.3
ونقل مغلطاي عن أيب عبد هللا احلاكم قوله :هو إبمجاعهم ثقة ،وقوله يف " اتريخ نيسابور " :وهو حمدث
عصره  ..قال :ولعل متوهم يتوهم أن أاب األزهر فيه لني لقول أيب بكر بن إسحاق :حدثنا أبو األزهر ،وكتبته
من كتابه ،وليس كما يتوهم ،ألن أاب األزهر كف بصره -رمحه هللا تعاىل -وكان  ا حيفظ حديثه ،فرمبا قرئ
عليه يف الوقت بعد الوقت ،فنقل ابن إسحاق مساعه منه هلذه العلة ،وقال :ابن شاهني :ثقة نبيل ،قال
مسلمة :جمهول .ويف كالمه نظر قال :وقد سبقنا ابلرد عليه ابن القطان.4
قلت :ويلحظ الناظر يف أقوال األئمة أهنم مل خيتلفوا يف اجلملة يف أنه من أهل الصدق ،بل نقل احلاكم
اإلمجاع عل توثيقه ،وقول ابن عدي قريب منه ،والذين جرحوه جرحهم مبهم فسره احلاكم أبنه بعد أن كف
بصره كان يتلقن ،وعليه فيحمل توثيق من وثقه عل قبل ذلك ،أو إذا حدث من كتابه كما قيده بعضهم،
مجهور األئمة يف توثيقه وحتسني حديثه.
وعليه فقد وافق إبراهيم َ
 -2إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب احلنظلي املعروف اببن راهويه املروزي.
قال إبراهيم بن أيب طالب" :أملي املسند كله من حفظه مرة ،وقرأه من حفظه مرة.5
وإسحاق أحد أئمة املسلمني ،وعلما من أعالم الدين ،اجتمع له احلديث ،والفقه ،واحلفظ ،والصدق،
والورع ،والزهد.
وأان أذكر طرفا من أقوال األئمة فيه وإ ا فهو أشهر من أن يذكر:

 1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()257 /1
 2هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()257 /1
 3هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()257 /1
 4بتصرف من إكمال هتذيب الكمال ()15 /1
 5هتذيب التهذيب ()218-216 /1
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قال اإلمام أمحد :مل يعرب اجلسر إىل خراسان مثل إسحاق ،وملا سئل عنه قال :مثل إسحاق يسأل عنه؟!
إسحاق عندان إمام من أئمة املسلمني ،وقال  :ا أعلم أو  ا أعرف إلسحاق ابلعراق نظريا ،وقال ابن
خزمية :وهللا لو أن إسحاق كان يف التابعني ألقروا له حلفظه وعلمه وفقهه ،وقال نعيم بن محاد :إذا رأيت
اخلراساين يتكلم يف إسحاق فاهتمه يف دينه ،وقال أبو زرعة :ما رؤي أحفظ منه ،قال أبو حامت :والعجب
من إتقانه وسالمته من الغلط مع ما رزق من احلفظ ،وأخباره يف احلفظ واإلتقان مشهورة فهو القائل
أحفظ سبعني ألف حديث كأهنا نصب عيين.1
-3

زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكويف.

قال إبراهيم" :مسعت ابن حنبل يقول :كان وكيع ال يقدم على زائدة يف احلفظ أحدا".2
وزائدة وثقه األئمة وليس بينهم خالف يف توثيقه ابجلملة ،فوثقه العجلي ،3وأبو حامت ،4والذهلي5وابن
حبان ،6وابن سعد 7والدارقطين،8
وقال أبو أسامة :كان من أصدق الناس وأبره ،وقال أمحد :املتثبتون يف احلديث أربعة :سفيان ،وشعبة،
وزهري ،وزائدة ،وقال :إذا مسعت احلديث ،عن زائدة وزهري فال تبال أ ا تسمعه عن غريمها إ ا حديث أيب
إسحاق ،وقال أبو زرعة :صدوق من أهل العلم ،وقال النسائي :ثقة.9

 1انظر :اتريخ بغداد ت بشار ()362 /7
 2سري أعالم النبالء ط احلديث ()530 /10
 3الثقات للعجلي ط الباز (ص)163 :
 4اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ()613 /3
 5هتذيب التهذيب ()307 /3
 6الثقات  ابن حبان ()339 /6
 7إكمال هتذيب الكمال ()29 /5
 8هتذيب التهذيب ()307 /3
9حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم (ص )56 :وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()277-276 /9
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وقال الذه ي :اإلمام ،الثبت ،احلافظ احلجة أحد األعالم ثقة ،1وقال أبو داود الطيالسي :مل يكن زائدة
ابألستاذ يف حديث أيب إسحاق،2
ومبقارنة نقل ابن أيب طالب توثيقه عن أمحد بقول األئمة جند التطابق التام وا اتفاق عل توثيقه،
وإمامته ،ابستثناء حديث أيب إسحاق.
 -4عبد الرمحن بن بشر بن احلكم:
قال إبراهيم بن أيب طالب :مسعت عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ،يقول :محلين بشر بن احلكم على
عاتقه يف جمل

سفيان بن عيينة ،فقال :اي معشر أصحاب احلديث أان بشر بن احلكم بن حبيب

النيسابوري ،مسع أيب احلكم بن حبيب من سفيان بن عيينة ،وقد مسعت أان منه ،وحدثت عنه
خبراسان ،وهذا ابين عبد الرمحن قد مسع منه.3
اعتىن األئمة يف إثبات السماع من الشيوخ؛ ألن عليها يتوقف احلكم اب اتصال من عدمه  ،ا سيما إذا
كان الراوي صغريا ،ولذلك كان األئمة يثبتون ذلك يف حماضرهم وينصون عليها يف إجازاهتم،
ويف قول إبراهيم بن أيب طالب هذا إثبات مساع عبد الرمحن وأبيه وجده من سفيان بن عيينة،
وعبد الرمحن ابن بشر ،وثقه األئمة :ابن أيب حامت 4واخلليلي ،قال صاحل بن حممد :صدوق،5
وقال ابن حبان :من شيوخ نيسابور ،6وقال احلاكم :العامل ابن العامل ابن العامل ،7وقال حيىي القطان :ما
حدثكم عين هذا الص ي فصدقوه ،فإنه كيس.8
 1الكاشف ( )400 /1اتريخ اإلسالم ت بشار ( )365 /4تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ( )158 /1سري أعالم النبالء ط
الرسالة ()375 /7
 2هتذيب التهذيب ()307 /3
 3اتريخ بغداد ت بشار ( )557 /11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()547 /16
 4اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ()215 /5
 5اتريخ بغداد ت بشار ()557 /11
 6الثقات  ابن حبان ()382 /8
 7هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()547 /16
 8اتريخ اإلسالم ت بشار ( )112 /6سري أعالم النبالء ط الرسالة ()341 /12
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قال الذه ي :ثقة صاحب

حديث.1

 -5عبد هللا بن شريويه :هو عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن شريويه أبو حممد املديين
النيسابوري.2
وإلبراهيم بن أيب طالب فيه أقوال ثالثة:
األول :توثيق حفظه عن إسحاق :قال" :كان إسحاق بن راهويه ال يعيد ألحد ،وأان أتعجب كيف مل
يفته_ يعين ابن شريويه_ شيء من " املسند " مث قال :لقد رأيت له منزلة عند إسحاق ملكان أبيه.3
والثاين :نفي الكالم فيه ،وتوثيق حفظه عن إسحاق ،قال أبو نصر الكشي :دخلت عل إبراهيم بن أيب
طالب ،فقلت :اي أاب إسحاق! إنك  ا تتفرغ لقراءة املسند واشته مساعه ،فقال :مل ال تسمعه عن عبد
هللا بن شريويه؟ فقلت :ملا بلغين أنك تكلمت فيه فقال :ما تكلمت فيه! من حدثك عين فهو كذب!
اذهب فامسعه منه ،فانه حفظ الكتاب.
الثالث :رميه ابالختالط :روى احلاكم بسنده عنه ،أنه سئل عن عبد هللا بن شريويه ،فقال" :لقد خلط
واشتغل مبا ال يليق ابلعلم وأهله إال أنه حفظ األصول لوقت احلاجة إليها".4
و ا منافاة بني األقوال:
فالتزكية األوىل هي يف مسند إسحاق خاصة ،والثانية كذلك ،مث بعد اختالطه وانشغاله مبا  ا يليق ،زك
أصوله،
فإبراهيم زك ابن شريويه أو ا ،حىت  ا يتوهم متوهم أنه أكثر عن إسحاق ،مع ما عرف به إسحاق من
أنه  ا يعيد فيربر له ذلك أبن له منزلة عند إسحاق ،فال تتعجبوا من عدم فواته عن إسحاق،
مث وثقه يف حفظه ملسند إسحاق ،وأرشد إىل األخذ عنه ،انفيا أن يكون قد تكلم فيه،

 1الكاشف ()622 /1
 2التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (ص)320 :
 3اتريخ اإلسالم ت بشار ()89 /7
 4التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (ص)320 :
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ويف النقل الثالث :أنه رماه اب اختالط ،إ ا أنه استدرك حفظه األصول ،ومن هذه النقول يتبني للباحث
أن إبراهيم كان يوثقه ،مث اقتصر عل ما حدث من كتابه بعد ان اختلط،
وابن شريويه إمام عامل ،قال ابن خزمية :كنت أرى عبد هللا بن شريويه يناظر وأان ص ي فكنت أقول ترى
أتعلم مثل ما يعلم ابن شريويه قط.1
وقال عبد هللا بن أمحد بن سعد ،أبو حممد النيسابوري البزاز احلاجي احلافظ وهو أحد األثبات ،وقال:
ثقة مأمون.2
وقال الذه ي :احلافظ الفقيه..وهو ثقة ابتفاق

3

قال احلاكم :أحد كرباء نيسابور ،له مصنفات كثرية تدل عل عدالته واستقامته.4
و ا اختالف بني قول إبراهيم ،وتوثيق األئمة ،ملا بينا من أنه حفظ أصوله ،فيقتصر عليها بعد ا اختالط.
 -6عبد هللا بن حممد:
ذكر ابن حجر يف ترمجة الصحايب مهام بن زيد بن وابصة :قال احلاكم :قال أبو الطيب
اَّلل بن حممد.5
الكرابيسي :كان إبراهيم بن أيب طالب يذكر حال مهام بن زيد ،ويوثق عبد ْل
ومل أعثر له عل ترمجة سوى هذه اليت يف ترمجة الصحايب مهام بن زيد بن وابصة.
 -7عبد هللا بن هاشم بن حيان أبو عبد الرمحن الطوسي.

 1التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (ص)320 :
 2اتريخ اإلسالم ت بشار ()878 /7
 3تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()198 /2
 4سري أعالم النبالء ط الرسالة ()166 /14
 5اإلصابة يف متييز الصحابة ()433 /6
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قال إبراهيم بن أيب طالب :عبد هللا بن هاشم جمود 1يف حديث حيىي ،وعبد الرمحن.2
وقوله :جمَود يف حديث حيىي وعبد الرمحن ،هل هي عل ظاهرها مبعىن أنه يتصف مبزيد تثبت وإتقان فيما
يرويه عن حيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي ،أم هلا معىن آخر من ابب قوهلمَ " :ج ْلوده فالن " إذا كان
احلديث معروف ا ابإلرسال مثالا عن شيخ خمصوص ،فأت أحد الرواة عن هذا الشيخ فوصل احلديث ،أو

كان احلديث مروايا بعنعنة اتبعي عن صحايب فأت هذا الراوي فرواه بنفس اإلسناد مصرحا بسماع هذا
التابعي من الصحايب ،ونو هذه الصور اليت تظهر إسناد احلديث يف هيئة جيدة؟ حبث املسألة وتتبعها

الشيخ :حممد عمرو بن عبد اللطيف الشنقيطي (ت1429 :ه ) ،ورجح التفسري الثاين واستدل له من
أحاديثه.3
وعبد هللا بن هاشم ثقة ،من شيوخ مسلم ومل يرو له سائر الستة شيئا ومن أشهر الرواة عنه :إبراهيم بن

أيب طالب ،وذكره ابن أيب حامت ومل يذكر فيه شيئا ،4وقال ابن حبان :مستقيم احلديث من

املتقنني.5

ووثقه اخلليلي 6وصاحل جزرة ،7وقال أمحد بن سيار :كان عبد هللا رجال كاتبا ،معروفا بطلب احلديث،
رحلوا إليه من البلدان ،وكتبوا عنه أحاديث كثرية.8

 1كذا يف "اتريخ بغداد" و"اتريخ اإلسالم" و"هتذيب التهذيب" ،ويف "السري" " :جيود " ،ويف "هتذيب الكمال" وحده " :حممود "،
والصواب األول ،إن شاء هللا
 2يعين حيىي ابن معني وعبد الرمحن بن مهدي فإنه روى عنهما وانظر :اتريخ بغداد ت بشار ( )445 /11واتريخ اإلسالم ت بشار
( )110/6هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )238 /16سري أعالم النبالء ط احلديث ()41 /10
 3أحاديث ومروايت يف امليزان حديث الفينة (ص)136 :
 4اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت (.)196 /5
 5الثقات  ابن حبان ()361 /8
 6اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي ()815 /2
 7اتريخ بغداد ت بشار ()445 /11
 8املصدر نفسه.
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وقال الذه ي :اإلمام ،احلافظ ،املتقن ،1قال ابن حجر :وروى عنه ابن خزمية يف صحيحه ..وروى عنه
مسلم سبعة عشر حديثا ،2وقال يف التقريب :ثقة صاحب حديث.3
وهنا نالحظ أن ابن أيب طالب ،له معرفة خاصة حبديث عبد هللا بن هاشم ،أهلته أن مييز ويسرب رواايته
عن حيىي وعبد الرمحن ،ورأى أنه جيودها.4
 -8عبيد هللا بن سعيد أبو قدامة السرخسي موىل بين يشكر نزل نيسابور:
قال إبراهيم بن أيب طالب" :ما قدم علينا نيسابور أثبت من أيب قدامة وال أتقن منه".5
وأبو قدامة هذا إمام علم وروى عنه الشيخان 6ووثقه األئمة :أبو حامت ،7والنسائي وزاد قل من كتبنا عنه
مثله.8
وقال حيىي بن حممد الذهلي :كان إماما فاضال خريا.9
وقال ابن حبان :هو الذي أظهر السنة بسرخس ،ودعا الناس إليها ،10وقال ابن عدي :ه َو من أفاضل

أهل السنة

11

 1سري أعالم النبالء ط الرسالة ()328 /12
 2هتذيب التهذيب ()60 /6
 3تقريب التهذيب (ص.)327 :
 4أنظر :أحاديث ومروايت يف امليزان حديث الفينة للشنقيطي (ص)136 :
 5جاء يف بعض الرواايت "و ا أتق منه" والصواب ما أثبناه الالئق أبهل النقد والتقوى ليس مما يطلع عليه وعل تفاضل الناس فيه ،وانظر:
اتريخ اإلسالم ت بشار ( )1178 /5تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ( )65 /2هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()52 /19
سري أعالم النبالء ط احلديث ()489 /9
 6إكمال هتذيب الكمال ()24 /9
 7اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ()317 /5
 8مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص)66 :
 9اتريخ اإلسالم ت بشار ()1178 /5
 10اتريخ اإلسالم ت بشار ()1178 /5
 11من روى عنهم البخاري يف الصحيح (ص )150 :رجال صحيح مسلم ()11 /2
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قال احلاكم :أحد أئمة احلديث متفق عل إمامته ،وحفظه ،وإتقانه ،1وقال ابن عبد الرب :روى عنه أئمة
أهل احلديث املتأخرون ،وأمجعوا عل ثقته ،2وقال مسلمة يف كتاب " الصلة " :ثقة مأمون.3
قال الذه ي :اإلمام ،العامل ،احلافظ ،الثبت شيخ اإلسالم

4

ويالحظ الباحث :موافقة األئمة ،إبراهيم بن أيب طالب عل إمامته وجاللته ،ونقل احلاكم وابن عبد الرب
اإلمجاع عل ذلك ،كما تقدم.
 -9علي بن احلسني بن مهران أبو احلسن النيسابوري الصفار.
قال الذه ي :أثىن عليه إبراهيم بن أيب طالب

5

وقال :آخر من مات من أصحاب حيىي بن حيىي التميمي وروى عنه :أبو الفضل حممد بن إبراهيم ،وأبو
علي النيسابوري احلافظ ،تويف يف رجب سنة مخس وتسعني-يعين ومائتني -وروى أيضا عن :إسحاق بن
راهويه ،وعلي بن حجر.6
ومل أجد من ذكره جبرح أو تعديل سوى قول الذه ي هذا.
 -10حممد بن إبراهيم بن الفضل اهلامشي ،أبو الفضل النيسابوري.

 1قال احلاكم " وقد كان حممد بن حيىي روى عن أيب قدامة ،مث ضرب عل حديثه  ا جلرح فيه ،فإن أاب قدامة أحد أئمة احلديث متفق عل
إمامته ،وحفظه ،وإتقانه  ،استزادة وقعت بينهما  استزادة وقعت بينهما األحرف اليت ذكرهتا من مساعه من أيب قدامة أظنها متأل عندي يف
جزء منقطع من حديث البصريني ،كتبه حممد بن حيىي عنه ابلبصرة ،مث خط عل أوله وأخره بغري احلرب املكتوب به ،وكان سبب استزادته
أليب قدامة أين مسعت أاب عبد هللا احلافظ قال :مسعت أاب بكر اجلارودي يقول :ورد أبو قدامة نيسابور ،فدخل عليه عبد الرمحن بن بشر بن
احلكم فقام له قياما ،فما كان إ ا بعد ساعة حىت دخل حممد بن حيىي فلم يقم له ،فخرج حممد وهو متغري عليه ،فأخرب أبو قدامة بذلك،
فقال :إن عبد الرمحن أان ربيته ،وكان أبوه سلمه إيل فخرجت به إىل حيىي بن سعيد ،فسألين حيىي أن أحج اببنه ،فقلت :فما أصنع بوديعة
بشر ،قال :أما ترضاين له ،فسلمته له وحججت مبحمد بن حيىي بن سعيد ،فإمنا قمت لعبد الرمحن [ق  / 58أ] لذلك .قال :فلم يرجع له
حممد بن حيىي إىل ما كان عليه ،مث ضرب عل حديثه ،وقد كان حدث عنه .إكمال هتذيب الكمال ()23 /9
 2إكمال هتذيب الكمال ()24 /9
 3إكمال هتذيب الكمال ()24 /9
 4سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )405 /11والكاشف ()680 /1
 5اتريخ اإلسالم ت بشار ()986 /6
 6نفس املصددر.
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قال الذهيب :ممن زكاه إبراهيم بن أيب طالب.1
وقال أيضا :من أكابر شيوخ نيسابور ،ومن املكثرين من كتابة احلديث وقال :وكان ثقة2وروى عنه:
احلاكم -وأثىن عليه.
ومل أر ألحد سوى توثيق الذه ي وتزكية احلاكم وابن أيب طالب له ،وعليه فال خالف يف توثيقه.
 -11حممد بن إمساعيل بن مهران اإلمساعيلي.
قال إبراهيم بن أيب طالب مل خيرج لنا حديث مالك كما خرجه اإلمساعيلي فإنه جمود.3
ويف السري بلفظ :مل جيود لنا حديث مالك كاإلمساعيلي ،وهو رفيقه.4
قال احلاكم :أحد أركان احلديث بنيسابور كثرة ورحلة واشتهارا ،مجع حديث الزهري وجوده ،وكذلك
حديث مالك ،وهو ثقة مأمون ،وبقي مريضا ست سنني عهدت مشاخينا  ا يصححون مساع من مسع
منه يف املرض.

5

وقال الذه ي :اإلمام ،احلافظ الرحال ،الثقة ،6وقال :احلافظ الثبت البارع ،7كان أحد أركان احلديث
بنيسابور ،وله مصنفات جمودة ،8وقال يف امليزان :صدوق مشهور ،ولكنه أسكت قبل موته بست سنني،
فاآلخذ عنه فيها ضعيف ،9ونوه قال يف املغين يف الضعفاء.10
 1اتريخ اإلسالم ت بشار ()856 /7
 2اتريخ اإلسالم ت بشار ()856 /7
 3تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()184 /2
 4سري أعالم النبالء ط الرسالة ()117 /14
 5تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ( )184 /2سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )118 /14الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة (/8
 )190اتريخ اإلسالم ت بشار ()1017 /6
 6سري أعالم النبالء ط الرسالة ()117 /14
 7تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()184 /2
 8اتريخ اإلسالم ت بشار ()1017 /6
 9ميزان ا اعتدال ()485 /3
 10املغين يف الضعفاء ()556 /2
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ويرى الباحث أن تزكية ابن أيب طالب وإن كانت خاصة يف حديث مالك إ ا أهنا تزكية يف حديث غريه،
إذ أنه جعله يف حديث مالك يف املرتبة العلية اليت  ا يشاركه فيها أحد ،و ا ينفي مشاركة غريه يف غري
حديث مالك ،وهذا يظهر من اتفاق األئمة عل توثيقه ،قبل مرضه ،وعليه فال خالف بني قوله وأقوال
األئمة يف توثيقه ،وهللا أعلم.
 -12حممد بن العالء اهلمداين أبو كريب.
قال إبراهيم بن أيب طالب :قال يل حممد بن حيىي :من أحفظ من رأيت ابلعراق؟ قلت :مل أر بعد
أمحد بن حنبل مثل أيب كريب.1
وابن كريب إمام علم متفق عل حفظه ووثقته ،وروى عنه الشيخان 2ووصفه أبو زرعة ابحلافظ ،3ووثقه
النسائي :وقال مرة  :ا أبس به.4
وقال أبو حامت :صدوق ،5وقال ابن حبان يف الثقات :حدثنا عنه

شيوخنا.6

وقال اخلليلي :ثقة مسع منه البخاري وأبو حامت وأخرج يف الصحيح وهو من أقران ابين أيب شيبة ويسند
حديثا أوقفه

غريه.7

قال أمحد :لو حدثت عن أحد ممن أجاب يعين يف احملنة حلدثت عن اثنني أبو معمر ،وأبو كريب.8

 1اتريخ اإلسالم ت بشار ( )909 /6سري أعالم النبالء ط احلديث ( )528 /10ط الرسالة ()548 /13
تذكرة احلفاظ ()157-156 /2
 2روى عنه البخاري مخسة وسبعني حديثاا ،ومسلم مخسمائة وستة وستني حديثاا انظر :إكمال هتذيب الكمال ()305 /10
 3الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته عل أسئلة الربذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية ()135 /1

 4مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص )52 :هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )246 /26اتريخ اإلسالم ت بشار ()1238 /5
 ، 5اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ( )52 /8ومعىن صدوق عند أيب حامت تعين الصدق ،وقد يكون ثقة وقد  ا يكون وقد وسم هبا أئمة
أثبات من أهل ا اتقان واحلفظ.
 6الثقات  ابن حبان ()105 /9
 7اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي ()574 /2
 8هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()246 /26
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"وقال حممد بن عبد هللا بن منري :ما ابلعراق أكثر حديثا من أيب كريب ،و ا أعرف حبديث بلدان منه،
وكان أبو العباس بن عقدة يقدمه يف احلفظ والكثرة عل مجيع مشاخيهم ،ومسع موس بن إسحاق
األنصاري منه مئة ألف حديث ،وقال أبو عمرو اخلفاف :ما رأيت من املشايخ بعد إسحاق بن إبراهيم
أحفظ من أيب كريب".1
ووصفه الذه ي ابحلافظ ،الثقة احملدث ،اإلمام ،شيخ احملدثني.2
ومن خالل ما تقدم من أقوال األئمة يتبني أن وصف ابن أيب طالب  ابن كريب ابحلفظ قد وافقه عليه
األئمة ،وهو مع ذلك ثقة جليل القدر ومعىن صدوق عند أيب حامت تعين الصدق ،وقد يكون ثقة وقد  ا
يكون وقد وسم هبا أئمة أثبات من أهل ا اتقان واحلفظ.
حممد بن يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد هللا ،أبو عبد هللا ،العدل احلافظ ،الشحْليباين،
ْ -13ل
األخرم.
أخريا اببن ح
الن حْليسابوري ،املعروف قدمياا اببن الك حرماين ،و ا

وكان ممن َّ
عدله إبراهيم بن أيب طالب قدميا.3
قال الدارقطين :احلافظ ،حمدث نَحيسابور وعاملها.
"وقال احلاكم :هو صدر أهل بلدان بعد أيب حامد بن الشرقي صنف كتااب عل كتايب الصحيحني
البخاري ومسلم وصنف املسند الكبري وكان أبو بكر بن خزمية يرجع إىل فهمه ،وقال عبد الغافر بن
إمساعيل :هو احلافظ العدل وهو الفاضل ابن الفاضل يف احلفظ والفهم".4
وكان ابن خزمية يقدمه عل كافة أقرانه ،ويعتمد قوله فيما يرد عليه وإذا شك يف شيء عرضه عليه.5
قال الذه ي :اإلمام احلافظ الكبري اإلمام ،احلافظ املتقن ،احلجة.6
 1انظر :هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()246 /26
 2الكاشف ( )208 /2احلافظ املعني يف طبقات احملدثني (ص )90 :اتريخ اإلسالم ت بشار ( )1238 /5سري أعالم النبالء ط الرسالة
( )394 /11تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()62 /2
 3طبقات الفقهاء الشافعية ( )287 /1الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم ()1282 /2
 4انظر :التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (ص)125 :
 5اتريخ اإلسالم ت بشار ()810 /7
 6سري أعالم النبالء ط الرسالة ()466 /15
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وقال اخلليلي يف "اإلرشاد" :ثقة حافظ

1

وقال ابن عبد اهلادي :اإلمام احلافظ الكبري ،كان من أئمة هذا الشأن.2
وهو من تالميذ ابن أيب طالب وقد مر قوله وثناؤه إلبراهيم ،و ا خالف بني األئمة عل توثيقه.
 -14حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الض ي مو اهم الفراييب:
قال إبراهيم بن أيب طالب :مسعت حممد بن سهل بن عسكر ،قال :خرجنا مع حممد بن يوسف
الفراييب يف االستسقاء فرفع يديه فما أرسلهما حىت مطران.3
وهذا الوصف ابلصالح وإجابة الدعاء وإن مل يكن فيه توثيق يف الرواية إ ا أن صدوره من إمام معترب
كإبراهيم مع عدم اجلرح يعد تعديال له وسوف ننظر يف أقوال األئمة فيه.
قال حممد بن سهل بن عسكر استسق بنا الفراييب فما أرسل يديه حىت مطران.4
وثقه ابن معني ،وأبو زرعة ،وأبو حامت والنسائي والعجلي .5
وقدمه أبو زرعة عل حيىي بن ميان ،6وقدمه ابن معني والدارقطين :عل قبيصة

7

وأخرج له البخاري ومسلم ،8وقال البخاري كان من أفضل أهل زمانه.9

 1الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم ()1285 /2
 2الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم ()1285 /2
 3هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )58 /27سري أعالم النبالء ط احلديث ()290 /8
 4تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()275 /1
 5التعديل والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ( )685 /2هتذيب التهذيب ()536 /9
 6الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته عل أسئلة الربذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية ()936 /3
 7سؤا ات السلمي للدارقطين (ص )298 :هتذيب التهذيب ()536 /9
 8التعديل والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ( )685 /2وإكمال هتذيب الكمال ()401 /10
 9تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()275 /1
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وقال ابن زجنويه :ما رأيت أورع منه.1
قال ابن عدي :صدوق  ا أبس به ،2وقال له إفرادات عن الثوري وله حديث كثري عن الثوري وقد يقدم
الفراييب يف الثوري عل مجاعة مثل عبد الرزاق ونظرائه قالوا الفراييب أعلم ابلثوري منهم

3

قال ابن حجر :أنكر عليه بن معني حديثه عن ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد الشعر يف األنف
أمان من اجلذام وقال هذا ابطل.4
واخلالصة أنه ثقة عابد ،ومل خيتلف األئمة يف توثيقه ابجلملة ،ومن أكثر من احلديث فال خيلوا من انتقاد
بعض حديثه.
 -15حيىي بن حيىي بن بكر بن عبد الرمحن التميمي احلنظلي أبو زكراي النيسابوري.5
قال إبراهيم بن أيب طالب" :قرأ علينا إسحاق عن مشاخيه أحاديث ،وقال :حدثنا حيىي بن حيىي ،وهو
أوثق من حدثتكم اليوم عنه".6
وقال إبراهيم :مسعت حممد بن حيىي الذهلي وذكر حيىي بن حيىي فقال :لو شئت لقلت :هو رأس
احملدثني يف الصدق ،وكان متثبتا.7
وحيىي بن حيىي إمام ثقة ،مل أجد فيه جرحا أو اختالفا يف جاللته وقدره فهو كما قال احلاكم :إمام عصره
بال مدافعة ،وأان أنقل طرفا يسريا من كالم األئمة فيه ابختصار:
أثىن عليه اإلمام أمحد خريا ،وقال :ما رأى حيىي بن حيىي مثل نفسه وما رأى الناس مثله ،وقال ما
أخرجت خراسان بعد ابن املبارك مثل حيىي بن حيىي ،وقال :كان عندي إماما ،وأثىن عليه ابو زرعة ،وقال
 1تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذه ي ()275 /1
 2هتذيب التهذيب ()536 /9
 3املصدر نفسه.
 4املصدر نفسه.
 5رجال صحيح مسلم ()353 /2
 6سري أعالم النبالء ط احلديث ( )514 /8ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب ()132 /10
 7إكمال هتذيب الكمال ()381 /12
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غري واحد :كان حيىي بن حيىي متثبتا ثقة ،كان إذا شك يف حديث ضرب عليه ،وقال قتيبة بن سعيد:
حيىي بن حيىي رجل صاحل ،إمام من أئمة املسلمني.1
وما سبق من أقوال اإلمام إبراهيم بن أيب طالب وعرضها عل أقوال األئمة ،مل نره إ ا إماما منصفا
معتد ا وانقدا بصريا ،فال وكس و ا شطط ،يف ثنائه وتعديله ،ويالحظ أن اإلمام ابن أيب طالب كثريا
ما يكتفي ابلتوثيق اجململ يف الصالح أو احلفظ أو نو ذلك.

 1ا انتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء (ص )62 :اتريخ اإلسالم ت بشار ( )729 /5إكمال هتذيب الكمال ()378 /12
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املطلب الثاين :جرح الرواة:
مل أعثر له فيما وقفت عليه من جرح سوى كالمه يف ثالثة رواة وهم:
 -1أمحد بن عبد الرمحن بن وهب بن مسلم القرشي ،أبو عبيد هللا املصري ،حبشل
قال إبراهيم" :قلت ملسلم :قد أكثرت يف (الصحيح) عن أمحد بن عبد الرمحن الوهيب ،وحاله
قد ظهر ،فقال :إمنا نقموا عليه بعد خروجي من مصر".1
فهو ينتقد عل اإلمام مسلم إخراجه له يف الصحيح ويرى أنه ليس أهال لذلك وقد أجابه مسلم ومل
يعقب عل جوابه.
والوه ي اختلف فيه أهل اجلرح والتعديل،
قال ابن أيب حامت :سألت حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم عنه فقال :ثقة ،ما رأينا إ ا خريا ،وقال
أبو زرعة أدركناه ومل نكتب عنه ،وقال أبو حامت :أدركته وكتبت عنه ،وقال :كتبنا عنه وأمره مستقيم
مث خلط بعد ،مث جاءين خربه أنه رجع عن التخليط ،قال ابن أيب حامت :وسئل أيب عنه بعد ذلك
فقال كان صدوقا ،وقال أبو حامت :مسعت عبد امللك بن شعيب بن الليث يقول :أبو عبيد هللا ابن
اخي ابن وهب ثقة.

2

وملا بلغ أاب زرعة أنه رجع عن تلك األحاديث قال :أن رجوعه مما حيسن حاله و ا يبلغ املنزلة اليت
كان قبل.3
قال ابن حبان :وكان حيدث ابألشياء املستقيمة قدميا حيث كتب عنه بن خزمية وذووه ،مث جعل أييت
عن عمه مبا  ا أصل له كأن األرض أخرجت له أفالذ كبدها.4
قال ابن عدي :رأيت شيوخ أهل مصر الذين حلقتهم جممعني عل ضعفه ،ومن كتب عنه من الغرابء
غري أهل بلده  ا ميتنعون من الرواية عنه ،وحدثوا عنه منهم :أبو زرعة الرازي ،وأبو حامت فمن دوهنما،
وسألت عبدان عنه ،فقال :كان مستقيم األمر يف أايمنا ،وكان أبو الطاهر بن السرح حيسن فيه
 1سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )568 /12صيانة صحيح مسلم (ص)98 :
 2اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت (. )60 /2
 3اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ()60 /2
 4اجملروحني  ابن حبان ()149 /1
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القول ،ومن مل يلحق حرملة اعتمد أاب عبيد هللا يف نسخ حديث ابن وهب ،كنسخة عمرو بن
احلارث وغريه.1
وذكره احلاكم فيمن أخرج هلم البخاري ومسلم ،2لكن قال ابن مندة وأبو عبد هللا النيسابوري 3ومل
خيرج البخاري عن أمحد بن عبد الرمحن شيئا ،ومل يذكره الدارقطين فيمن خرج عنه البخاري.4
وقال الدارقطين :تكلموا فيه.5
ونقل املزي يف هتذيبه :قول العقيلي عنه :ليس بشيء ،وقال أبو عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ:
 ا نشك يف اختالطه بعد اخلمسني وهذا بعد خروج مسلم من مصر...

6

وقال النسائي:كذاب ،7و هذا تشدد مل يوافقه عليه أحد.
قال ابن اجلوزي :كان مستقيم األمر مث حدث ما  ا أصل له.8
وقال أبو سعيد بن يونس  :ا تقوم حبديثه حجة
قال الذه ي :خمتلف

فيه.

9

10

 1الكامل يف ضعفاء الرجال ()302 /1
 2تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص)76 :
 3زعم أبو علي اجلياين يف " تقييد املهمل " وقبله أبو أمحد احلاكم :أن البخاري روى عنه ،زاد صاحب الزهرة (زهرة املتعلمني يف ذكر أمساء
أو أسامي -مشاهري احملدثني .لبعض املغاربة) :تسعة أحاديث ،وأنكر ذلك احلاكم الصغري ،فقال :من قال إن البخاري روى عنه فقدوهم ،إذ البخاري املشايخ الذين ترك الرواية عنهم يف اجلامع قد روى عنهم يف سائر مصنفاته ،كابن صاحل وغريه ،وليس له عن حبشل هذا
رواية يف موضع فهذا يدل عل أنه ترك حديثه أو مل يكتب عنه ألبتة أنظر :إكمال هتذيب الكمال ()76 /1
 4التعديل والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ()341 /1
 5سؤا ات السلمي للدارقطين (ص)289 :
 6هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( )387 /1ا اغتباط مبن رمي من الرواة اب اختالط (ص)40 :
 7التعديل والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح ()342 /1
 8الضعفاء واملرتوكون  ابن اجلوزي ()76 /1
 9هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()391 /1
 10املغين يف الضعفاء ()45 /1
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قال أمحد بن صاحل يقول :ليس ثقة.1
قال ابن حجر :قد صح رجوع أمحد عن هذه األحاديث اليت أنكرت عليه؛ وألجل ذلك اعتمده
ابن خزمية من املتقدمني وابن القطان من املتأخرين وهللا املوفق.

2

وهذا الذي قاله ابن حجر هو األشبه ،وهللا أعلم ،فكان مستقيما أول أمره ،وحينها أخذ عنه
مسلم ،مث خلط وحدث مبناكري ،فنقموا عليه لذلك ،وكان هذا بعد خروج مسلم من مصر ،فلما
نقموا عليه رجع عنها فاعتمد.
-2

سويد بن سعيد بن سهل بن شهراير القهروي احلداثين أبو حممد األنباري

3

قال إبراهيم ابن أيب طالب" :قلت ملسلم :كيف استجزت الرواية عن سويد يف الصحيح؟ فقال:
ومن أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة".

4

وقد حبثت هذه املقالة يف حبث مستقل ،5أما سويد بن سعيد فهو مما اختلف فيه األئمة كثريا ،ولذلك
نرى اإلمام اتعجب من إخراج مسلم له يف الصحيح ،وسأذكر أقوال األئمة فيه ابختصار،

 1إكمال هتذيب الكمال ()75 /1
 2هتذيب التهذيب ()55 /1
 3اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ( )240 /4الكامل يف ضعفاء الرجال ( )496 /4رجال صحيح مسلم ( )290 /1أبو زرعة الرازي
وجهوده يف السنة النبوية (.)107 /1
 4سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )418 /11اتريخ اإلسالم ت بشار ()837 /5
 5بعنوان :مقالة مسلم "من أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة " دراسة نقدية حتليلية تطبيقية عل مروايت حفص بن ميسرة يف صحيح
مسلم" حبث حمكم منشور يف"جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدمنهور –مصر العدد الثاين 2017م ISSN 2357-0962
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قال أمحد  ابنه عبد هللا :اكتب عن سويد أحاديث ضمام ،1فإنه صاحل أو قال :ثقة 2وقال :أرجو أن
يكون صدوقا ،أو قال  :ا أبس به ،3وسأله رجل عنه فقال :ما علمت إ ا خريا 4وروى ابن اجلوزي أن
أمحد قال :مرتوك احلديث ،5قلت :مل أجده يف كتبه.
وقال حيىي :لو كان يل فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد ،6قال ابن شاهني :معلقا :واحسب أن
هذا الكالم ذكره أبو داود عن حييي بن معني وأان شاك فيه ،7وقال حيىي أيضا  :ا صل هللا عليه ،وسئل
عنه ،فقال :ما حدثك فاكتب عنه ،وما حدث به تلقينا فال.8
قال أبو حامت :كان صدوقا وكان يدلس يكثر ذاك :يعين :التدليس،9
وقال علي ابن املديين :ليس بشي.10
قال حممد بن خلفون :أرجو أن يكون سويد هذا صدوقاا يف احلديث.11
قال البخاري فيه نظر وكان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه ،12وقال :حديثه منكر ،وروى الرتمذي
عن البخاري أنه ضعيف جدا وقال -مرة :ضعيف

13

 1الكامل يف ضعفاء الرجال (.)496 /4
 2هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)254-250 /12
 3اتريخ بغداد ت بشار (.)316 /10
 4هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)254-250 /12
 5ميزان ا اعتدال (.)248 /2
 6اجملروحني  ابن حبان (.)352 /1
 7اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني (ص.)105 :
 8اتريخ بغداد ت بشار (.)316 /10
 9اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت (.)240 /4
 10اتريخ بغداد ت بشار (.)316 /10
 11املعلم بشيوخ البخاري ومسلم (ص.)542 :
 12الكامل يف ضعفاء الرجال (.)496 /4
 13ميزان ا اعتدال (.)248 /2
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وكان أبو زرعة يسيء القول فيه ،وقال :أما كتبه فصحاح .فأما إذا حدث من حفظه فال.1
وقال النسائي :ليس بثقة ،2و قال ابن حبان :أييت عن الثقات يف املعضالت ،3وقال ابن عدي :وهو إىل
الضعف أقرب 4،ووثقه العجلي ،5و اخلليلي ،6و الدارقطين 7و دافع عنه.8
وقال البغدادي :وكان قد كف بصره يف آخر عمره ،فرمبا لقن ما ليس من حديثه ،ومن مسع منه وهو
بصري ،فحديثه عنه حسن ،9وبنحوه قال صاحل جزرة ،و احلاكم أبو أمحد.10
ونقل املزي يف هتذيبه :قال أبو بكر اإلمساعيلي :يف القلب من سويد شيء ،يعين من جهة التدليس،
وقال أبو بكر األعني :هو سداد من عيش ،هو شيخ

11

قال يعقوب بن شيبة :صدوق مضطرب احلفظ و ا سيما بعدما عمي

12

قال الذه ي :احتج به مسلم ،وروى عنه البغوي وابن انجية  ،وخلق ،وكان صاحب حديث وحفظ،
لكنه عمر وعمي ،فرمبا لقن مما ليس من حديثه  ،وهو صادق يف نفسه ،صحيح الكتاب.13

 1الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته عل أسئلة الربذعي -أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية (.)410-407 /2
 2الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص.)50 :
 3اجملروحني  ابن حبان (.)352 /1
 4الكامل يف ضعفاء الرجال (.)496 /4
 5الثقات للعجلي ط الباز (ص.)211 :
 6اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي (.)247 /1
 7ميزان ا اعتدال (.)248 /2
 8تعليقات الدارقطين عل اجملروحني  ابن حبان (ص.)122 :
 9اتريخ بغداد ت بشار (.)316 /10
 10هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)254-250 /12
 11نفس املصدر.
 12ميزان ا اعتدال (.)248 /2
 13نفس املصدر.
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وقال مسلمة بن قاسم يف اترخيه :سويد ثقة ثقة روى عنه أبو داود.1
واخلالصة وهللا أعلم ابلصواب:
أن أعدل األقوال يف سويد بن سعيد قول ابن حجر رمحه هللا تعاىل :ضعيف سيء احلفظ ،إذا حدث من
حفظه ،لكن كتابه صحيح ،وعل هذا حيمل توثيق من وثقه كالعجلي ومسلمة ،وأن أكثر من فسر
اجلرح أبنه ملا عمي رمبا قبل التلقني وهذا إمنا يقدح بعد عماه.
واحلافظ ابن أيب طالب انتقد عل مسلم إخراج حديثه يف صحيحه فكأنه رأى أنه ليس عل شرط
الصحيح وقد أجاب مسلم أبنه أخرج له نسخة حفص ابن ميسرة ،ومل تكن عنده إ ا من طريقه ،وقد
تتبعت مجيع مروايته فوجدت مسلما غالبا  ا يروي عن سويد إ ا مقروان بغريه ،أو أييت هلا بطرق أخرى
انزلة بعد حصوهلا عن سويد عالية.
-3

عبد هللا بن حكيم الداهري.

قال إبراهيم بن أيب طالب" :عبد هللا بن حكيم الداهري مرتوك ،يتكلمون فيه".2
وضعفه أبو حامت ،وابنه ،وقال :ترك أبو زرعة حديثه ،ومل يقرأه علينا وقال :هو ضعيف ،وقال أبو حامت
مرة :ذاهب احلديث.3
وقال ابن معني وعلي بن املديين :ليس حديثه بشيء 4زاد علي  :ا يكتب حديثه.5
وسئل عنه أمحد فقال :يروي أحاديث مناكري ليس هو بشيء ،6وقال العقيلي :حيدث أبحاديث  ا أصل
هلا ،وحييل عل الثقات.7
 1املعلم بشيوخ البخاري ومسلم (ص .)542 :وهتذيب التهذيب (.)273 /4
 2اتريخ بغداد ت بشار ()110 /11
 3اجلرح والتعديل  ابن أيب حامت ()545 /2
 4الضعفاء الكبري للعقيلي ()241 /2
 5اتريخ بغداد ت بشار ()110 /11
 6الكامل يف ضعفاء الرجال ()227 /5
 7الضعفاء الكبري للعقيلي ()241 /2
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وكذبه اجلوزجاين ،1وابن القيسراين ،2وقال النسائي :ليس بثقة.3
وقال ابن حبان :كان يضع احلديث عل الثقات ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم
 ا حيل ذكره يف الكتب إ ا عل سبيل القدح فيه.4
وقال احلاكم وأبو نعيم :حدث عن إمساعيل بن أيب خالد واألعمش والثوري ابملوضوعات.5
وذكره الدارقطين يف الضعفاء واملرتوكني.6
وقال ابن عدي :منكر احلديث ،7وقال عبد الرمحن بن يوسف بن خراش :مرتوك احلديث.8
قال الذه ي :واه متهم ابلوضع ،أحد املرتوكني ابتفاق ،9وقال يف امليزان :وبعض الناس قد مشاه وقواه،
فلم يلتفت إليه ،10وقال مرة :ليس بثقة و ا مأمون.11
مما يتقدم يتبني مدى دقة وصف اإلمام له ،وقد وافقه يف وصف الرتك عدد من النقاد كما مر.

 1الكامل يف ضعفاء الرجال ()227 /5
 2تذكرة احلفاظ  ابن القيسراين =أطراف أحاديث كتاب اجملروحني  ابن حبان (ص)46 :
 3الكامل يف ضعفاء الرجال ()227 /5
 4اجملروحني  ابن حبان ()21 /2
 5الضعفاء أليب نعيم (ص )98 :اتريخ اإلسالم ت بشار ()661 /4
 6الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ()160 /2
 7الكامل يف ضعفاء الرجال ()227 /5
 8اتريخ بغداد ت بشار ()110 /11
 9املغين يف الضعفاء ( )335 /1و ()774 /2
 10قلت :ومل أجد أحدا قواه ،ميزان ا اعتدال ()411 /2
 11ميزان ا اعتدال ()499 /4
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املبحث اخلام  :أقواله يف علوم احلديث ،ونقده لألحاديث
عرف احلافظ بفقهه للحديث ،ومعرفته به وبعلله ،فهو يعد من طبقة األئمة املصنفني يف السنن وقد عده
علماء احلديث فيمن عرف بفقه احلديث من أهل احلديث ،إتقاان ،ومعرفة  ا تقليدا وظنا.

1

ولذا فإنه قد تكلم يف األحاديث وعللها ونقد بعضها ،وما كتابه العلل إ ا خري شاهد عل علمه وعلو
كعبه يف هذا الفن ولعل هلل ييسر إجياده مبنه وفضله ،ويف هذا املبحث نذكر شيئا من األحاديث اليت
أعلها وتكلم عنها.
 -1نقده حلديث األسود بن يزيد يف زوج بريرة:
قال" :خالف الناس األسود بن يزيد يف زوج بريرة ،فقال انه كان حرا وقال الناس :إنه كان
عبدا".2
فقد أعل احلديث ابملخالفة ،ونص عل خمالفة األسود للناس ،ووافقه عل ذلك األئمة وتون،
منهم :اإلمام أمحد والبخاري وابن اجلوزي وابن حجر:
قال ابن حجر :وقال اإلمام أمحد :إمنا يصح أنه كان حرا عن األسود وحده ،وما جاء عن غريه
فليس بذاك ،وصح عن بن عباس 3وغريه أنه كان عبدا

4

وذهب البخاري إىل ترجيح قول من قال إن زوج بريرة كان عبدا.5
وكذا قال ابن اجلوزي :زاد وقد روى عنهما األسود بن يزيد أنه كان حرا ،و ا يصح لثالثة أوجه:
أحدها :أن البخاري يقول :قول األسود منقطع ،وقول ابن عباس أصح.

 1توجيه النظر إىل أصول األثر ()423 /1
 2املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ( )72 /13خمتصر سنن أيب داود للمنذري ت حالق ( )61 /2اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة
وأصحابه ت النحال ()139 /6
 3قال ابن عباس" :رأيته عبدا -يعين زوج بريرة ،كأين أنظر إليه يتبعها يف سكك املدينة يبكي عليها" صحيح البخاري ()48 /7
 4فتح الباري  ابن حجر ( )407 /9ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب ()24 /29
 5فتح الباري  ابن حجر ()407 /9
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الوجه الثاين :أن عائشة خالة عروة وعمة القاسم ،وكاان يدخالن عليها بال حجاب ،فقوهلما مقدم
من وجهني :أحدمها :أنه للقرب منها أقدر عل ا استثبات ،والثاين :أهنما اثنان.
والوجه الثالث :أن قوله :كان حرا ،كالم األسود وليس يرويه عن عائشة.1
 -2الرتجيح ابلقرائن ،يف حكمه عل حديث رفع اليدين:
قال إبراهيم بن أيب طالب" :لي

يف رفع اليدين حديث أصح من ذا؛ ألن كل من روى هذا احلديث

يرفعون أيديهم؛ عبد الرزاق ،وابن جريج ،وعطاء ،وعبد هللا بن الزبري ،وأبو بكر ،ورسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم ".2
يشري إىل حديث :عبد الرزاق بن مهام ،قال :ما رأيت أحسن صالة من ابن جريج ،وأخذ صالته عن
عطاء بن أيب رابح ،وأخذ عطاء صالته من عبد هللا بن الزبري ،وأخذ ابن الزبري صالته من أيب بكر
الصديق  -رضي هللا عنه ،قال عبد الرزاق :ورأيت ابن جريج يرفع يديه يف الصالة إذا افتتح الصالة ،وإذا
ركع ،وإذا رفع رأسه من الركوع.3
فهنا يستخدم اإلمام ابن أيب طالب ،القرائن يف الرتجيح بني رواايت احلديث ،كون الرواة للحديث
يعملون به ،و ا شك أن عمل الراوي عل وفق حديثه مما يزيده قوة خبالف ما لو عمل خبالف روايته
ففيه اخلالف املشهور هل العربة مبا روى أم مبا رأى.
 -3تقويته لبعض طرق احلديث جمليئه من طريق آخر ،وقد استند احملدثون إىل قوله ،ووافقوه يف رأيه
وتفسريه لرواايت احلديث:
ذكر البيهقي بسنده إىل إبراهيم بن أيب طالب ،ثنا حممد بن بشار ،ثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان ،ثنا
يونس بن عبيد ،عن زايد بن جبري بن حية ،عن أبيه ،عن املغرية بن شعبة ،قال يونس :وحدثين بعض
أهله أنه رفعه إىل الن ي -صل هللا عليه وسلم " :-الراكب يسري خلف اجلنازة ،واملاشي عن ميينها وعن
مشاهلا قريبان... ،اخل".4

 1كشف املشكل من حديث الصحيحني ()424 /2
 2اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه ت النحال ()353 /2
 3شعب اإلميان ( )507 /4واخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه ت النحال ()352 /2
 4رواه احلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ( )517 /1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد عل شرط البخاري
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قال إبراهيم بن أيب طالب عقيب هذا احلديث :قول يونس بن عبيد" :وحدثين بعض أهله أنه رفعه إىل
الن ي -صل هللا عليه وسلم  "-رواية ليونس بن عبيد عن زايد بن عبيد هللا بن جبري بن حية.1
فهو يزيل اإلشكال يف شك الراوي حيث قد جاء من طريق أخرى بغري شك وقد استند العلماء عل
قوله هذا.
ورواية يونس بن عبيد هذه :أخرجها الطرباين يف (الكبري) من غري شك يف رفعها ،وذلك من طريق :عبد
هللا بن بكر ،ثنا يونس بن عبيد ،عن زايد ،عن أبيه ،عن املغرية مرفوعا" :الراكب خلف اجلنازة ،واملاشي
صلْل عليه ،"2ورواه الثوري عن يونس بن عبيد فلم يرفعه ،أخرجه عبد الرزاق يف
حيث شاء ،والطفل ي َ

مصنفه.3

 -4نقله لكالم العلماء يف تفسري وشرح بعض ألفاظ احلديث مثل نقله قول عبد الرمحن بن مهدي يف
القنوت،
قال احلاكم :أخربين حممد بن موس الصيد اين ،قال :حدثنا إبراهيم بن أيب طالب ،قال :مسعت أاب
قدامة حيكي عن عبد الرمحن بن مهدي يف حديث أنس :قنت شهرا مث تركه ،قال عبد الرمحن :إمنا
ترك اللعن.4
 -5تقريره وبيانه حلقيقة للمجهول 5حيث قال :كل من روى عنه رجالن من أهل العلم ارتفعت عنه
اجلهالة ،وكل من  ا يروي عنه إ ا رجل واحد فهو جمهول.6
 1اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه ت النحال ( )227 /4ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة السنة النبوية وعلومها
()513 /2
 2ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة السنة النبوية وعلومها ()513 /2
 3مصنف عبد الرزاق الصنعاين ()531 /3
 4السنن الكربى للبيهقي ( )287 /2وا اعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر (ص)89 :
 5املقصود به جمهول العني حيث عرفه اخلطيب انسباا تعريفه إىل احملدثني" :كل َم حن مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه ،و ا عرفه العلماء به،
فصاعدا من
عرف حديثه ْلإ ا من جهة را ٍو واحد ،وقد قال بعد ذلك" :وأقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروي عن الرجل اثنان
ا
َ
وم حن مل ي َ
ْل
املشهورين ابلعلم إ ا أنه  ا يثبت له حكحم العدالة بروايتهما عنه" الكفاية (ص.)150-149
ويرى ابن الصالح أن َم حن روى عنه عد ان فعيْلناه ،فقد ارتفعت عنه هذه اجلهالة .معرفة علوم احلديث؛  ابن الصالح (ص.)223
 6املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ()72 /13
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 -6انتقاده ملسلم روايته عن سويد بن سعيد وأمحد بن عبد الرمحن الوه ي ،وقد تقدم الكالم يف عنهما
يف مبحث اجملروحني ،1وإمنا غرضنا هنا البيان والتأكيد أن اإلمام إبراهيم بن أيب طالب كان متمكنا
من علوم احلديث ،والعلل فهو ينتقد ويعلل وجيرح ويعدل ،فهنا انتقد مسلما يف روايته عن سويد بن
سعيد والوه ي ،كونه يرى أهنما ليسا عل شرط الصحيح وقد رد اإلمام مسلم عل ذلك.
 -7نقله تصحيح سلسلة عمرو بن شعيب ،عن شيخه إسحاق بن راهويه ،وإقراره بذلك،
قال احلاكم :مسعت األستاذ أاب الوليد القرشي يقول :مسعت إبراهيم بن أيب طالب يقول :مسعت إسحاق
بن إبراهيم يقول :إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن انفع عن ابن عمر"2
 -8نقله عن إسحاق تصحيح حديث النزول ،وإثباته صفة الفوقية هلل عز وجل:
قال إبراهيم بن أيب طالب :مسعت أمحد بن سعيد الرابطي يقول:
حضرت جملس ابن طاهر وحضر إسحاق ،فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال ،نعم ،فقال له
بعض القواد :كيف ينزل؟ فقال :أثبته حىت أصف لك النزول! فقال الرجل :أثبته فوق ،فقال إسحاق:
صفًّا}] سورة الفجر[22:
{و َجاءَ َرب َ
صفًّا َ
ك َوالح َملَك َ
قال هللاَ :

3

فهو  ا يكتفي برواية احلديث بل ينقل عن شيوخه أحكامهم عل األحاديث وكذلك تفسري وشروح
ألفاظ احلديث وفوائده ،وهذا مما جيعل اجلهود تتضاعف للبحث عن كتابه املفقود املليئ ابجلواهر والعقود
والدر املنضود ،رحم هللا اإلمام إبراهيم بن أيب طالب وأجزل له املثوبة واألجر ،وبعد أن مجعت ما تيسر
من أقواله ونقوله وحاولت تتبع آاثره وجهوده ،أجد نفسي مقصرا يف حقه ،غري مستكثر ملا وقفت عليه،
ولعل هللا ييسر مرجعا ،أو خزانة ألقواله وجهوده ،إما يف كتبه ومصنفاته أو يف تراجم وافية له ،وحس ي أين
قد بذلت اجملهود كله ،فيما وقفت عليه من كتب سواء يف املوسوعات الشاملة أو عل ماقع شبكات
العلمية والبحثية كما هو ظاهر من املراجع واملصادر املتنوعة ،وها قد حان أن نط رحالنا مصلني
مسلمني عل سيد األولني واآلخرين وسبحن ربك رب العزة عما يصفون وسالم عل املرسلني واحلمد
هلل رب العاملني .
 1انظر ص.42
 2إحتاف املهرة  ابن حجر ( )521 /9اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املشركني (ص ،)161 :وأنيس الساري (ختريج
أحاديث فتح الباري) ()1332 /11
 3خمتصر العلو للعلي العظيم (ص)193 :
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اخلامتة
احلمد هلل عل تيسريه والشكر له عل توفيقه ،وأذكر هنا أهم نتائج البحث وتوصياته:
أو ا النتائج:
-1

تبني للباحث أن اإلمام إبراهيم ابن أيب طالب ،حافظ كبري وإمام انقد نرير ،من أئمة علم
احلديث دراية ورواية ،وذلك من خالل أقواله ،وسؤا اته ،ونقو اته ،وانتقاداته.

-2

كان بصريا أبحوال الرجال ،وبعلل األحاديث ،ظهر ذلك جليا من خالل سؤا اته ونقده
لألحاديث والرجال.

-3

ومع ذلك فإنه مل ينل حقه من الدراسة ،ومل ينشر علمه ،بسب فقد كتبه.

-4

كان يف أقواله عفيف اللسان ،معتدل األحكام ،موافقا يف الغالب لسائر النقاد.

اثنيا :التوصيات:
-1

يوصي الباحث املهتمني ومراكز ت املخطوطات ،ابلبحث والتنقيب عن مصنفات اإلمام
 ا سيما كتاب العلل.

-2

يوصي الباحث الباحثني وطالب العلم ،بتتبع جهود العلماء املغمورين والتعريف هبم
وبعلومهم ،كأقل واجب نو ما قدموه للعلم لينالوا أجر وثواب ذلك ،مع الدعوات
الصاحلة.

الفهارس:
فهرس الرواة.
فهرس األحاديث.
فهرس املصادر.
فهرس املوضوعات.
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فهرس األحاديث واآلاثر
م

احلديث

الصفحة

 " .1امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إىل النار

22

 .2الراكب يسري خلف اجلنازة ،واملاشي عن ميينها وعن مشاهلا قريبان

49

 .3رفع اليدين يف الصالة إذا افتتح الصالة ،وإذا ركع ،وإذا رفع رأسه

49

 .4قنت شهرا مث تركه.

50

 .5قول ابن عباس" :رأيته عبدا -يعين زوج بريرة" ،

48

 .6نضر هللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه"

24

 .7حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله

24
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فهرس الرواة
الراوي
م
 .1أمحد بن األزهر بن منيع أبو األزهر النيسابوري
 .2أمحد بن عبد الرمحن بن وهب بن مسلم القرشي ،أبو عبيد هللا املصري،
 .3إسحاق بن إبراهيم بن خملد أبو يعقوب احلنظلي املعروف اببن راهويه
 .4زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكويف.
 .5سويد بن سعيد بن سهل بن شهراير القهروي احلداثين
 .6عبد الرمحن بن بشر بن احلكم.
 .7عبد هللا بن حكيم الداهري.
 .8عبد هللا بن شريويه

الصفحة
26
41
27
28
43
29
46
30

 .9عبد هللا بن حممد
.10عبد هللا بن هاشم بن حيان أبو عبد الرمحن الطوسي.
.11عبيد هللا بن سعيد أبو قدامة السرخسي.
.12علي بن احلسني بن مهران أبو احلسن النيسابوري الصفار.
.13حممد بن إبراهيم بن الفضل اهلامشي ،أبو الفضل النيسابوري.
.14حممد بن إمساعيل بن مهران اإلمساعيلي.

31
32
33
34
34
35

.15حممد بن العالء اهلمداين أبو كريب.
حممد بن يعقوب بن يوسف ،أبو عبد هللا ،الشحْليباين،
ْ .16ل
.17حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الض ي مو اهم الفراييب.

38

.18حيىي بن حيىي التميمي احلنظلي أبو زكراي النيسابوري.

39
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36
37

فهرس املصادر
-1
-2

ابن قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة السنة النبوية وعلومها ،جلمال بن حممد السيد ،ن :عمادة
البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ط1424 ،1ه.
إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت:

852ه ) (ن :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف (ابملدينة) ط 1415 ، 1:ه
 -3أحاديث ومروايت يف امليزان - 2حديث الفينة ،حملمد عمرو بن عبد اللطيف الشنقيطي (ت:
1429ه ) ،ن :ملتق أهل احلديث ،مكة املكرمة.
 -4اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،أليب يعل اخلليلي( ،ت 446 :ه ) ،ت :د .حممد سعيد عمر
إدريس  : ،مكتبة الرشد – الرايض  ،ط . 1409 ،1:
 -5أسامي من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري من مشاخيه (يف جامعه الصحيح) أليب أمحد عبد
هللا بن عدي اجلرجاين (ت365 :ه ) ت :د .عامر حسن صربي ن :دار البشائر اإلسالمية –
بريوت ط1414-1 :ه
 -6اإلصابة يف متييز الصحابة  ،ابن حجر العسقالين (ت 852 :ه )  ،ت :عادل أمحد عبد املوجود
وعل حممد معوض  :دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط  1415 - 1:ه
 -7ا اعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر ،أليب بكر حممد بن موس بن عثمان احلازمي اهلمداين،
(ت584 :ه ) ،ن :دائرة املعارف العثمانية -حيدر آابد  ،الدكن ،الطبعة  :الثانية  1359 ،ه .
 -8األعالم ،خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت1396 :ه )،
ن :دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلامسة عشر -أاير  /مايو  2002م.
 -9ا اغتباط مبن رمي من الرواة اب اختالط لربهان الدين احلل ي (ت841:ه ) ت :عالء الدين علي
رضا ن :دار احلديث – القاهرة ط1988 ،1:م.
 -10إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ملغلطاي (ت 762 :ه ) ت :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد
أبو حممد أسامة بن إبراهيم  :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ط  1422 ،1:ه  2001 -م -11أمايل ابن بشران البغدادي (ت 430 :ه ) ضبط نصه :أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف العزازي :دار
الوطن ،الرايض ط  1418 ،1:ه  1997 -م.
 -12ا انتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم ،أليب عمر
يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري القرط ي (ت463 :ه ) ،ن :دار الكتب العلمية – بريوت.
 -13األنساب ،لعبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين (ت562 :ه ) ،ت :عبد الرمحن املعلمي
اليماين وغريه ،ن :جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد ،ط 1382 ،1ه  1962-م.
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الساري يف ختريج َوحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلَافظ ابن َحجر يف فَتح البَاري ،أليب
 -14أنيس ْل
مؤس َسة الرْلاين ،بريوت – لبنان ،ط،1
السماحةْ ،ل
حذيفة ،نبيل بن منصور الكوييت ،نْ :ل
مؤس َسة ْل
 1426ه  2005-م.
 -15إيضاح املكنون يف الذيل عل كشف الظنون ،إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين
البغدادي (ت1399 :ه ) ،عىن بتصحيحه وطبعه عل نسخة حملمد شرف الدين ابلتقااي رئيس
أمور الدين ،واملعلم رفعت بيلكه الكليس  ،ن :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان.

 -16اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املشركني ،حلمود بن عبد هللا بن محود بن عبد
الرمحن التوجيري (ت1413 :ه ) ،ط 1405 ،2ه .
 -17اإلميان  ابن منده ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق العبدي (ت395 :ه ) ،ت :د .علي بن حممد
بن انصر الفقيهي ،ن :مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1406 ،2
 -18حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم :ليوسف بن حسن ابن املحب َرد احلنبلي(ت909:ه )
ت :د .روحية عبد الرمحن السويفي :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ط 1413 ،1:ه
1992
 -19البداية والنهاية أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (ت774 :ه ) ت :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي ن :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ط1424 :1:ه 2003 /
 -20البداية والنهاية ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (ت774 :ه )،
ت :علي شريي ،ن :دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،1408 1ه  1988-م.
 -21البعث والنشور للبيهقي ،ألمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :ه ) ،ت :الشيخ عامر
أمحد حيدر ،ن :مركز اخلدمات واألحباث الثقافية ،بريوت ،ط 1406 ،1ه  1986-م.
 -22بيان خطأ من أخطأ عل الشافعي ،ألمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :ه ) ،ت :د.
الشريف انيف الدعيس ،ن :مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط.1402 ،1
 -23اتريخ إربل للمبارك بن أمحد بن املبارك ،املعروف اببن املستويف (ت637:ه )ت :سامي بن سيد
مخاس الصقار :وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنشر ،العراق  1980 :م.
 -24اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني أليب حفص عمر بن أمحد املعروف ب ابن شاهني (ت385 :ه ) ت:
عبد الرحيم حممد أمحد القشقري ن- :ط1409 ،1ه 1989/م.
ووفيات املشاهري َواألعالم ،لشمس الدين الذه ي (ت 748 :ه )  ،ت :د .بشار عواد
 -25اتريخ اإلسالم َ
 :دار الغرب اإلسالمي  ،ط  2003 ،1:م.
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 -26اتريخ الثقات ،أليب احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل العجل الكوىف (ت261 :ه)  ،ن :دار
الباز ،الطبعة :الطبعة األوىل 1405ه 1984-م.
 -27اتريخ بغداد ،أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (ت 463 :ه ) ،ت :د .بشار عواد
معروف ،ن :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،ط 1422 ،1:ه  2002-م.
 -28اتريخ دمشق  ابن عساكر (ت 571 :ه ) ت :عمرو بن غرامة العمروي :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع عام النشر 1415 :ه  1995-م
.1

اتريخ نيسابور أليب عبد هللا احلاكم (ت405 :ه ) تلخيص اخلليفة النيسابوري ن :كتاب خانة ابن
سينا – طهران عربه عن الفارسية :د /هبمن كرميي طهران

 -29تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت :
911ه ) حققه :أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب :دار طيبة.
 -30تذكرة احلفاظ (أطراف أحاديث كتاب اجملروحني  ابن حبان) أليب الفضل حممد بن طاهر ،املعروف
اببن القيسراين (ت507:ه ) ت :محدي عبد اجمليد السلفي :دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرايض
ط 1415 ،1:ه  1994-م
 -31تذكرة احلفاظ لشمس الدين الذه ي (ت 748 :ه ) ن :دار الكتب العلمية بريوت-لبنان ط ،1:
1419ه 1998-م
 -32تذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ (مطبوع ضمن جمموع رسائل ابن عبد اهلادي) ليوسف بن حسن ابن
املحب َرد احلنبلي (ت 909 :ه ) ن :دار النوادر ،سوراي ط 1432 ،1:ه  2011-م
 -33تسمية مشايخ النسائي وذكر املدلسني للنسائي (ت 303 :ه ) ت :الشريف حامت بن عارف العوين:
دار عامل الفوائد -مكة املكرمة ط 1423 1:ه
 -34تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما أليب عبد هللا احلاكم املعروف اببن
البيع (ت405:ه ) ت :كمال يوسف احلوت :مؤسسة الكتب الثقافية.
 -35التعديل والتجريح ،ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح أليب الوليد الباجي األندلسي (ت :
474ه ) ت :د .أبو لبابة حسني :دار اللواء للنشر والتوزيع – الرايض ط 1986- 1406 ،1:
 -36تعليقات الدارقطين عل اجملروحني  ابن حبان أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين (ت385 :ه )
ت :خليل بن حممد العريب :الفاروق احلديثة– القاهرة ط 1414 ،1:ه  1994-م
 -37تعليقة عل العلل  ابن أيب حامت لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (ت744:ه )
ت :سامي بن حممد بن جاد هللا :أضواء السلف ،الرايض ط 1423 ،1:ه  2003-م
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 -38تقريب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 852 :ه ) ت :حممد عوامة،
ن :دار الرشيد – سوراي  ،ط  1406 ،1:ه 1986 -م.
 -39التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد حملمد بن عبد الغين ،ابن نقطة احلنبلي (ت629 :ه ) ت :كمال
يوسف احلوت ن :دار الكتب العلمية ط 1408-1:ه  1988-م.
 -40هتذيب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين (ت 852 :ه ) :مطبعة دائرة
املعارف النظامية ،اهلند ،ط1326 ،1:ه .
 -41هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج ،املزي
(ت742:ه ) ت :د .بشار عواد معروف :مؤسسة الرسالة-بريوت ،ط 1980- 1400 ،1:م.
 -42توجيه النظر إىل أصول األثر ،لطاهر بن صاحل (أو حممد صاحل) السمعوين اجلزائري ،مث الدمشقي
(ت1338 :ه ) ،ت :عبد الفتاح أبو غدة ،ن :مكتبة املطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط،1
1416ه 1995-م
 -43الثقات ،حملمد بن حبان البسيت (ت354:ه ) :دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند،
ط 1393 ،1:ه = 1973م.
 -44الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ،أليب الفداء زين الدين قاسم بن قطحل حوبَغَا الس حود حوين  ،اجلمايل
احلنفي (ت879 :ه ) دراسة وت :شادي بن حممد بن سامل آل نعمان.
 -45اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ل أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي (ت:
463ه ) ،ت :د .حممود الطحان ،ن :مكتبة املعارف – الرايض.
 -46اجلرح والتعديل ،أليب حممد عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي (ت 327 :ه )  ،ن :طبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية  -حبيدر آابد الدكن – اهلند  ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،ط ،1:
 1271ه  1952م .
 -47جهود احملدثني يف بيان علل احلديث ،أليب عمر علي بن عبد هللا بن شديد الصياح
املطريي(معاصر) ،ن :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة.
 -48اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،لعبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي ،أبو حممد ،حميي الدين
احلنفي (ت775 :ه ) ،ن :مري حممد كتب خانه – كراتشي.
 -49حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين (ت 430 :ه ) ن :السعادة -مصر1394 ،ه
1974م (طبعة 1409ه بدون ت) -50اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه ل أبو بكر البيهقي ( 384ه  458-ه )،
ت ودراسة :فريق البحث العلمي بشركة الروضة ،ن :الروضة للنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر ،ط،1
 1436ه .2015-
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 -51ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل (مطبوع ضمن كتاب «أربع رسائل يف علوم احلديث» للذه ي
(ت748 :ه ) ت :عبد الفتاح أبو غدة ،ن :دار البشائر – بريوت ط1410 ،4 :ه 1990 ،م.
 -52رجال احلاكم يف املستدرك أتليف م حقبل بن َهادي الوادعي (ت1422 :ه ) ن :مكتبة صنعاء األثرية،
ط :الثانية 1425 ،ه  2004-م.
 -53رجال صحيح مسلم ألمحد بن علي بن حممد ،أبو بكر ابن َمحنجويَه (ت428 :ه ) ت :عبد هللا
الليثي ن :دار املعرفة – بريوت ط.1407 ،1:
 -54الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم أتليف :أبو الطيب انيف بن صالح بن علي املنصوري ،ن:
دار العاصمة للنشر والتوزيع ،الرايض -اململكة العربية السعودية
 -55السنن الكربى أليب بكر البيهقي (ت 458 :ه ) ،ت :حممد عبد القادر عطا ،ن :دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنات  ،ط :الثالثة 1424 ،ه  2003 -م . ،
 -56سؤا ات السلمي للدارقطين ،حملمد بن احلسني ،أبو عبد الرمحن السلمي (ت412 :ه ) ،ت :فريق
من الباحثني ،ط 1427 ،1ه .
 -57سري أعالم النبالء للذه ي ،طبعة :دار احلديث-القاهرة ،الطبعة1427 :ه 2006-م
 -58سري أعالم النبالء للذه ي طبعة الرسالة ت :علي حممد البجاوي :دار املعرفة للطباعة والنشر،
بريوت – لبنان ،ط 1382 ،1:ه  1963-م
 -59شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،لعبد احلي بن أمحد ابن العماد احلنبلي (ت1089 :ه ) ،ت:
حممود األرانؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرانؤوط ،ن :دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،ط،1
 1406ه  1986-م.
 -60شرح سنن النسائي املسم «ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب» .حملمد بن علي بن آدم بن موس
الولْلوي ،ن :دار املعراج الدولية للنشر [ج - ،]5- 1دار آل بروم للنشر والتوزيع [ج - 6
اإلثيويب َ
 ،]40ط 1من  1416ه  1996-م اىل  1424ه  2003-م.
 -61شرف أصحاب احلديث ،أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي (ت463 :ه ) ،ت:
د .حممد سعيد خطي اوغلي ،ن :دار إحياء السنة النبوية – أنقرة.
 -62شعب اإلميان ألمحد بن احلسني البيهقي (ت 458 :ه ) حققه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد وخمتار
الندوي ،ن :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ط  1423 ،1:ه  2003-م
 -63صحيح البخاري= اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ﷺوسننه وأايمه ،حملمد بن
إمساعيل البخاري ،ت :حممد زهري بن انصر الناصر ،ن :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1:ه
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 -64صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط لعثمان بن عبد الرمحن ،أبو
عمرو ابن الصالح (ت643 :ه ) ت :موفق عبد هللا عبد القادر ن :دار الغرب اإلسالمي – بريوت
ط1408 ،2 :
 -65الضعفاء الكبري للعقيلي ،أبو جعفر حممد بن عمرو (ت322 :ه ) ت :عبد املعطي أمني قلعجي:
دار املكتبة العلمية – بريوت ط1404 ،1ه 1984-م
 -66الضعفاء أليب زرعة الرازي رسالة علمية :لسعدي بن مهدي اهلامشي :عمادة البحث العلمي
ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة النبوية ،السعوديةط1402:ه 1982/م
 -67الضعفاء واملرتوكون ،جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (ت597 :ه )،
ت :عبد هللا القاضي ،ن :دار الكتب العلمية – بريوت ،ط.1406 ،1
 -68الضعفاء واملرتوكون ،أليب احلسن الدارقطين (ت385:ه ) ،ت :د .عبد الرحيم حممد القشقري ،ن:
جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة العدد  ،60 ،59و،64- 63
 -69الضعفاء واملرتوكون ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت303 :ه ) ،ت :حممود إبراهيم
زايد ،ن :دار الوعي – حلب ،ط1396 ،1ه .
 -70الضعفاء ،أليب نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موس بن مهران األصبهاين (ت:
430ه ) ،ت :فاروق محادة ،ن :دار الثقافة -الدار البيضاء ،ط.- 1405 ،1
 -71طبقات احلفاظ ،لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :ه  ،ن :دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط.1403 ،1
 -72طبقات الفقهاء الشافعية ،لعثمان بن عبد الرمحن ،أبو عمرو ،ابن الصالح (ت643 :ه ) ،ت:
حميي الدين علي جنيب ،ن :دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،ط1992 ،1م.
 -73طبقات علماء احلديث ،حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي الدمشقي الصاحلي (ت 744 :ه ) ،ت:
أكرم البوشي ،وإبراهيم الزيبق ،ن :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط 1417 ،2ه 1996-م.
 -74طرح التثريب يف شرح التقريب ،أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي (ت:
806ه ) ،أكمله ابنه :أمحد بن عبد الرحيم( ،ت826 :ه ) ،ن :الطبعة املصرية القدمية.
 -75العرب يف خرب من غرب ،لشمس الدين الذه ي (ت748 :ه ) ،ت :أبو هاجر حممد السعيد بن
بسيوين زغلول ،ن :دار الكتب العلمية – بريوت.
 -76العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أليب احلسن الدارقطين (ت385:ه ) ،ت :وختريج :حمفوظ
الرمحن زين هللا السلفي،ن  :دار طيبة – الرايض ط 1405 -1:ه  1985 -م
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 -77غاية النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري( ،ت833:ه ) :مكتبة ابن تيمية
ط :عين بنشره ألول مرة عام 1351ه ج .برجسرتاسر
 -78غنية امللتمس ايضاح امللتبس أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (ت463 :ه ) ت :د.
حيىي بن عبد هللا البكري الشهري ن :مكتبة الرشد-السعودية /الرايض ط1422 ،1:ه 2001-م
 -79فتح الباب يف الكىن واأللقاب أليب عبد هللا حممد بن إسحاق ابن َمحن َده العبدي (ت395 :ه ) ت:
أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب ن :مكتبة الكوثر -السعودية – الرايض ط1417 ،1:ه 1996-م
 -80فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين :دار املعرفة -بريوت،
 :1379حممد فؤاد عبد الباقي أشرف عل طبعه :حمب الدين اخلطيب.
 -81قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر ،أليب حممد الطيب بن عبد هللا بن أمحد بن علي ابخمرمة،
اهلجراين احلضرمي الشافعي ( 947- 870ه ) ،عين به :بو مجعة مكري  /خالد زواري ،ن :دار
املنهاج – جدة ،ط 1428 ،1ه  2008-م.
 -82قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ،حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق
القامسي (ت1332 :ه ) ،ن :دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان.
 -83الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،لشمس الدين الذه ي (ت 748 :ه ) ت :حممد
عوامة ،أمحد حممد منر اخلطيب ن :دار القبلة للثقافة اإلسالمية -مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،ط
 1413 ،1:ه  1992-م.
 -84الكامل يف ضعفاء الرجال ،أليب أمحد بن عدي اجلرجاين (ت365 :ه ) ،ت :عادل أمحد عبد
املوجود-علي حممد معوض ،ن :الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،ط1418 ،1:ه 1997م.
 -85كتاب القراءة خلف اإلمام ،ألمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :ه ) ،ت :حممد السعيد
بن بسيوين زغلول ،ن :دار الكتب العلمية – بريوت ،ط.1405 ،1
 -86كشف املشكل من حديث الصحيحني ،جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد
اجلوزي (ت597 :ه ) ،ت :علي حسني البواب ،ن :دار الوطن – الرايض .-
الروض البَ ْلهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج) حملمد األمني بن عبد هللا
 -87الكوكب ْل
الوهاج و ْل

العلَوي اهلََرري الشافعي ،مراجعة :جلنة من العلماء -ن :دار املنهاج -دار طوق النجاة
األ َرمي َ

ط 1430 ،1:ه  2009-م

 -88الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي
(ت911:ه ) ت :أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة :دار الكتب العلمية – بريوت
ط 1417 ،1:ه 1996-م
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 -89اجملروحون من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،حملمد بن حبان البسيت (ت354:ه ) ،ت :حممود
إبراهيم زايد :دار الوعي – حلب ،ط1396 ،1:ه
 -90خمتصر العلو للعلي العظيم للذه ي (ت748 :ه ) ،ت :حممد انصر الدين األلباين ،ن :املكتب
اإلسالمي ،الطبعة الثانية 1412ه 1991-م.
 -91خمتصر سنن أيب داود للحافظ عبد العظيم املنذري (ت 656 :ه ) ،ت :حممد صبحي بن حسن
حالق ،ن :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض -السعودية ط 1431 ،1ه  2010-م.
 -92مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،حملمد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم
اجلوزية (ت751 :ه ) ت :حممد املعتصم ابهلل البغدادي ،ن :دار الكتاب العريب – بريوت ،ط،3
 1416ه 1996-م.
 -93مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،أليب حممد عفيف الدين عبد هللا
بن أسعد بن علي اليافعي (ت768 :ه ) ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،ن :دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،ط 1417 ،1ه  1997-م.
 -94مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ،لشمس الدين أبو املظفر يوسف بن ق حزأوغلي املعروف ب «سبط ابن
اجلوزي» (ت 654 :ه ) ،ت :جمموعة من الباحثني ،ن :دار الرسالة العاملية ،دمشق – سوراي،
ط 1434 ،1ه .2013-
 -95املستدرك عل الصحيحني ،أليب عبد هللا احلاكم (ت405:ه ) ،ت :مصطف عبد القادر عطا:
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1990 – 1411 ،1:م.
 -96مسند اإلمام أمحد بن حنبل (ت 241 :ه ) ،ت :شعيب األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرون إشراف:
د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ن :مؤسسة الرسالة ط  1421 ،1:ه  2001-م يف السنن
( )262 /1ه.
 -97مسند الدارمي املعروف ب (سنن الدارمي) أليب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َهبرام

(ت255:ه ) ت :حسني سليم أسد الداراين :دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية ،ط1412 ،1:
ه  2000-م.
 -98املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع الصنعاين (ت211 :ه ) ،ت :حبيب الرمحن
األعظمي ن :اجمللس العلمي-اهلند :املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط :الثانية 1403 ،ه.
 -99املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية أليب الفضل ابن حجر العسقالين (ت852 :ه ) ت :جمموعة
من الباحثني ن :دار العاصمة للنشر والتوزيع -دار الغيث للنشر والتوزيع ط1:
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 -100معجم املؤلفني لعمر بن رضا بن حممد راغب كحالة الدمشق (ت1408 :ه ) ن :مكتبة املثىن -
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت
 -101معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة ألكرم بن حممد زايدة الفالوجي
األثري ،ن :الدار األثرية ،األردن -دار ابن عفان ،القاهر ،ط 1426 ،1ه  2005-م.
 -102معرفة أنواع علوم احلديث ،ويعرف مبقدمة ابن الصالح :عثمان بن عبد الرمحن ،أبوعمرو ،ابن
الصالح (ت643 :ه ) ،ت :نور الدين عرت ،ن :دار الفكر-سوراي ،دار الفكر املعاصر – بريوت:
1406ه 1986-م
 -103املعلم بشيوخ البخاري ومسلم أليب بكر حممد بن إمساعيل بن خلفون (ت  636ه ) ت :أبو عبد
الرمحن عادل بن سعد ن :دار الكتب العلمية – بريوت ط1:
 -104املعني عل تفهم األربعني  ابن امللقن (ت  804 :ه ) دراسة وحتقيق :الدكتور دغش بن شبيب
العجمي :مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع ،حويل – الكويىت ط  1433 ،1:ه  2012-م
 -105املعني يف طبقات احملدثني ،لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذه ي (ت748 :ه ) ت:
د .مهام عبد الرحيم سعيد ،ن :دار الفرقان -عمان – األردن ط1404 ،1:
 -106املغين يف الضعفاء ،لشمس الدين الذه ي (ت 748 :ه ) ،ت :د .نور الدين عرت.
 -107مقالة مسلم "من أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة " دراسة نقدية حتليلية تطبيقية عل
مروايت حفص بن ميسرة يف صحيح مسلم" للباحث ،حبث حمكم ومنشور يف"جملة كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بدمنهور –مصر العدد الثاين 2017م
 -108املقتىن يف سرد الكىن للذه ي (ت748:ه ) ت :حممد صاحل عبد العزيز املراد :اجمللس العلمي
ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،السعودية ط1408 ،1:ه
 -109املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،جلمال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي (ت597 :ه ) ت :حممد
عبد القادر عطا ،مصطف عبد القادر عطا :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1412 ،1:ه -
 1992م
 -110موضح أوهام اجلمع والتفريق أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي (ت:
463ه ) حملقق :د .عبد املعطي أمني قلعجي ن :دار املعرفة – بريوت ط1407 ،1:
 -111ميزان ا اعتدال يف نقد الرجال ،لشمس الدين الذه ي (ت748:ه ) ،ت :علي حممد البجاوي ،ن:
دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت – لبنان ،ط 1382 ،1:ه  1963-م.
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