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  الدمشقي  الطَّاَطري محمد بن مروان

   �وناقدًا محدثًا�

 بدر بن حمود بن ربيع الرويليد. 

  جبامعة احلدود الشمالية التربية واآلدابكلية أستاذ احلديث املساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، ب

��Badr.Alrowili@nbu.edu.saالربيد اإللكتروين: �

 هـ)١٩/١٠/١٤٤١يف  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٨/١٤٤١(قدم للنشر يف 

  .تناول موضوع البحث اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري الدمشقي (محّدث� وناقدًا) :مستخلصال

حيث يهدف إلى التعريف به، وإبراز منزلته العلمية، وتوضيح منهجه يف النقد، وحصر مروياته يف 

  الكتب الستة، وبيان عددها، وتوضيح مظاهنا، ودرجتها.

لى ما قيل يف جرح اإلمـام مـروان الطَّـاَطري، ومـن رد عليـه مـن الحفـاظ، وأنـه وأجاب البحث ع

  جرح ال اعتبار له، فهو إمام ثقة، شهد له كبار األئمة والنقاد.

  وخلص البحث إلى نتائج عديدة، من أبرزها:

أن اإلمام مـروان الطَّـاَطري تنـّوع أخـذه عـن الشـيوخ مـن شـتى األمصـار، إال أن ُجّلهـم مـن بـالد 

لشام، كما أنه إمام ناقد، ذكره الحافظ الذهبي فيمن يعتمد قوله يف الجرح والتعديل، وجعله يف طبقـة ا

ان بن مسلم وأمثالهمـا مـن الُحّفـاظ، ولإلمـام مـروان آراء نقديـة أبـرزت جوانـب مـن  ابن مهدي وَعفَّ

  منهجه يف النقد، وتجّلت من خالله منزلته النقدية.

) يف سـنن ١٠) يف صـحيح مسـلم، و(٤) حـديث�، منهـا: (٣٣الستة (وقد بلغت مروياته يف الكتب 

 ) يف سنن ابن ماجه.١٣) يف سنن النسائي، و(٦أبي داود، و(

 . محدث، ناقدالطَّاَطري، : الكلمات المفتاحية
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Abstract: The subject of research studies Imām Marwān bin Muḥammad Al-
Ṭāṭarī Al-Dimashqī as a Ḥadīth narrator and critic. It aims to introduce him, highlight 
his scholarly status, explaining his critical methodology, and collecting his narratives 
in six compilation of Ḥadīth by indicating their number, their sources and their level 
of authenticity. The research addressed the criticism directed toward of Imam Ṭāṭarī, 
and further responded about the Muhaddith who refuted him. These criticisms should 
not be taken into consideration since he is a reliable Imām of Ḥadīth and his status is 
endorsed by most of the senior Imāms and critics of Ḥadīth. The research concluded 
several results, the most prominent are as follow: Imam Marwan Al-Tatri obtained 
(Hadith) from numerous Sheikhs (most senior Imāms of Ḥadīth) in different 
countries. However, most of them were from the Region of Levant. Further, he was 
an Imam and critic of Ḥadīth, al-Hafiz al-Zahabi mentioned him with those who are 
reliable in relation to the Jarh and Tadīl, and he named him with Ibn Mahdi and Affan 
bin Muslim and others Huffaz Hadith. Imam Marwan has critical views which 
highlighted aspects of his approach to criticize and these views manifested through 
his critic position. His narrations in the six books are (33) Hadiths, four of them are in 
Sahīh Muslim, 10 in Abu Daoud, 6 in Al Nasai and 13 in Sunan Ibn Majah 

Keywords: Al-Ṭāṭarī, Muhaddith, critics. 
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 مقدمةال

 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا  ،الحمد هللا رب العالمين

 :أما بعد .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شّرفهم لحفظ شريعته، فهداهم لزوم سـنة وقد اختار طائفة لصفوته،  فإن اهللا 

واالشتغال هبا، فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجـى، حفظـوا األخبـار وارتحلـوا  نبّيه 

ــل واألوطــار،  ــارقوا األه ــين األمصــار، وف ــو وافتجــردب ــوه، وكتب ــديث وطلب ــه للح ا في

ين، وصانه عن   حفظ اهللا ، حتىوفّتشوا عن رجاله وأحكموه، وقّيدوه عبث هبم الدِّ

 العابثين.

وقـام بخـدمتها  هم أوائل من اضطلع بحفـظ سـنة النبـي  وكان الصحابة 

ونشرها يف األمصار، ثم جاء التابعون مـن بعـدهم فحملـوا اللـواء وأكملـوا مهمـة نشـر 

الحــديث وتبليغــه، وبــذلوا يف ســبيل ذلــك جهــودًا عظيمــة، حتــى وقعــت الفــتن وفشــا 

لوضع يف الحديث، مما دفع باألئمـة النقـاد إلـى المزيـد مـن البحـث يف الكذب وظهر ا

 األسانيد والتفتيش يف الرجال.

وهكذا تتابع النقاد على هذا النهج يف القرن الثاين والثالث ومن بعـدهم، فصـنّفوا 

يف ذلك المصنفات، وتكلموا يف األسانيد والرجـال، وانتشـرت المـدارس الحديثيـة يف 

 شتى األمصار.

ان من أبرز هذه المدارس: مدرسة الحديث يف بالد الشام، وهي مما ال يخفى وك

على باحث أهميتها ومكانة أعالمهـا، السـيما يف القـرنين األول والثـاين، وقـد ُكتـب يف 

 ذلك أبحاث ودراسات تناولت أشهر أئمتها وأبرز جهودهم يف علم الحديث.
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ـاَطري الدمشـقي،  وكان من هؤالء األئمة األعـالم: اإلمـام مـروان بـن محمـد الطَّ

تلميذ مالك، والليث، وسـفيان بـن عيينـة، ومـن يف طبقـتهم، وقـد وصـفه الحـافظ ابـن 

، وذكره الحافظ الذهبي فيمن ُيعتمد قوله يف الجرح والتعديل، وجعله )١(عساكر بالناقد

، فجـاءت هـذه الدراسـة )٢(يف طبقة ابن مهدي، والقطـان، وعّفـان بـن مسـلم وأضـراهبم

 عن سيرته وجهوده يف الحديث وعلومه. كاشفة

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

 ؛ إذ لم تكن لتصـلنا ممّحصـة لـوال أن سـّخر اهللا أنه متعلق بسنة النبي  -١

 لها رجاًال يحفظوهنا عرب القرون ويف شتى األمصار.

لشـام المنزلة العلمية لإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري، فهو مـن أئمـة بـالد ا -٢

، وهـو ممـن أخـرج لـه )٣(وُمحّدثيها، وقد قّدمه بعض العلماء على أهـل الشـام يف زمانـه

 أصحاب الكتب الستة عدا البخاري.

لإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري جهود يف الحـديث وعلومـه، وقـد وقفـت  -٣ 

ه ، يظهر من خاللها أبرز مالمح منهج-مما تيسر جمعه  -على جملة من آرائه النقدية 

 النقدي، وهي جديرة بالدراسة.

لم أقف لهذا اإلمام على مصنف يجمع علمـه وآثـاره، فرأيـت تحريـر سـيرته  -٤

وأقوال العلماء يف بيان منزلته العلمية، وحصر مروياتـه وبيـان مظاهنـا يف الكتـب السـتة 

                                           
 ).٦٢/٨٣انظر: تاريخ دمشق، البن عساكر (   )١(

)، وكـذلك صـنع السـيوطي، ١٨٣انظر: ذكر من يعتمد قوله يف الجرح والتعديل، للذهبي (ص   )٢(

 ).١٦١انظر: طبقات الحفاظ، للسيوطي (ص

 ).٥٧/٣١٧انظر: تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٣(
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وبيان درجتها، وجمع آرائه النقدية وإبراز منهجه النقدي يف وعاء واحـد؛ ليسـهل علـى 

 باحث الوقوف عليها.ال

 أهداف الدراسة:* 

ــة،  -١ ــه العلمي ــاَطري، وتوضــيح منزلت التعريــف باإلمــام مــروان بــن محمــد الطَّ

 وتحرير أقوال العلماء فيه.

 إبراز جهوده يف الحديث وعلومه، وتوضيح منهجه النقدي. -٢

 حصر مروياته يف الكتب الستة وتوضيح مظاهنا ودرجتها. -٣

 يف مروياته المعلة، إن كانت منه أو من غيره.بيان منشأ العلة  -٤

 :دراسةحدود ال* 

الدمشقي من خـالل مـا جـاء يف كتـب  الطَّاَطريالرتجمة لإلمام مروان بن محمد 

الرتاجم والسير، وجمع آرائه النقدية التي توضح منهجه يف النقـد، وحصـر مروياتـه يف 

  الكتب الستة وبيان درجتها.

 :دراسةال ةمشكل* 

 الدراسة اإلجابة عن هذه األسئلة: تناولت

 ما هي المنزلة العلمية لإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري الدمشقي؟ -١

 هل ما قيل فيه من جرح، له قيمة واعتبار؟ -٢

 ما منهجه يف النقد؟ -٣

 من أخرج له من أصحاب الكتب الستة؟ -٥

 كم عدد مروياته يف الكتب الستة؟ وما درجتها؟ -٦
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 السابقة: الدراسات* 

من خالل البحث والتفتيش يف محركات البحـث العلميـة، والمراكـز البحثيـة،لم 

 أقف على من كتب يف هذا الموضوع بعنوانه ومفرداته.

 :دراسةمنهج ال* 

  ئي، والتحليلي، والنقدي.منهج االستقرااليعتمد البحث على 

 وكانت إجراءات الدراسة كالتالي:

جمـت لهـذا اإلمـام، وأورد الخـالف إن ُوجـد يف أسرب كتب الـرتاجم التـي تر -١

 شيء من مباحث سيرته.

 أذكر شيوخه وتالميذه الوارد ذكرهم يف كتاب هتذيب الكمال. -٢

أجمع آراءه النقدية من خالل كتب العلل والسؤاالت، والـرتاجم والرجـال،  -٣

ألئمـة إن والتواريخ، مما لهـا تعّلـق بعلـم علـل الحـديث دون غيـره، وأتعقبهـا بـأقوال ا

 احتاج الموضع لذلك.

 أدرس مروياته يف الحديث، من خالل: -٤

 حصرها يف الكتب الستة، وأبّين مظاهنا يف كل كتاب. -أ

أذكــر اإلســناد كــامالً مــع مــتن الحــديث، عنــد صــاحب الكتــاب، فــإن كــان  -ب

 الحديث طويالً اكتفيت بذكر جزء منه يدل عليه.

لى روايته، وكذلك أذكر من روى الحـديث أذكر من تابع مروان الطَّاَطري ع -ج

 ما ذكره صاحب الكتاب، إن وقفت على ذلك.  عنه من تالميذه غير

، مسـتنيًرا بـأقوال  -د أوضح درجة إسناد الحديث، وأبين منشأ العلة إن كان ُمَعال�

 أئمة النقد، فإن لم أجد اجتهدت يف الحكم عليه وفق قواعد المحدثين وأصولهم.
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ِفين بقول الحافظ ابن حجر اكتفيت با -ـه ِقين أو المـَُضعَّ لحكم على الرواة المـَُوثَّ

يف (تقريب التهذيب)، فإن كان الراوي مختلًفا فيه توسعت يف تحرير الحكم عليـه مـن 

 خالل أقوال األئمة يف كتب الجرح والتعديل. 

 :دراسةالخطة * 

 :نحو اآليتوخاتمة، على ال ،وثالثة مباحث ،اشتملت الدراسة على مقدمة

 أهـداف الدراسـة، : وتشـتمل علـى أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، والمقدمة

  ها، ومشكلتها، والدراسات السابقة لها، ومنهجها، وخطتها.حدودو

 ترجمة اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري الدمشـقي، وفيـه خمسـة : المبحث األول

 مطالب:

 .المطلب األول: اسمه وكنيته ونسبه 

  الثاين: مولده ونشأته وعصره.المطلب 

 .المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه 

 .المطلب الرابع: منزلته العلمية، وأقوال العلماء فيه 

 .المطلب الخامس: وفاته 

 مرويات اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري يف الكتب الستة.: الثاين المبحث 

 النقد. اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري يف المبحث الثالث: منهج 

 :وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 المصادر والمراجع. ثبت 

* * * 
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 المبحث األول

 ترجمة اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري الدمشقي

 

 وفيه خمسة مطالب: 

 * المطلب األول: اسمه وكنيته ونسبه.

 اسمه وكنيته ونسبه: -

ان األسـدي، الطَّـاَطري،   الدمشـقي، التـاجر. وكنيتـه  هو مروان بن محمد بن َحسَّ

بالطاءين  -. ويقال له: الطَّاَطري )١(أبو بكر. ويقال: أبو حفص. ويقال: أبو عبدالرحمن

إنمـا قيـل لـه: (، قال البخاري: - المهملتين المفتوحتين بينهما األلف ويف آخرها الراء

بدمشق يسمى  )٣(كل من يبيع الكرابيس(وقال الطرباين:  .)٢()الطَّاَطري لثياب نسب إليها

ويقـال بمصـر ودمشـق لمـن يبيـع الكـرابيس والثيـاب (. وقـال السـمعاين: )٤()الطَّاَطري

 . واهللا أعلم.)٥()، وهذه النسبة إليها»الطَّاَطري«البيض 

                                           
)، ٥٧/٣١٣)، تاريخ دمشق، البن عسـاكر (٣/٢٢٥انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض (   )١(

)، هتـذيب ٥١٢-٩/٥١٠)، سير أعـالم النـبالء، للـذهبي (٢٧/٣٩٨هتذيب الكمال، للمزي (

 ). ١٦١ي (ص)، طبقات الحفاظ، للسيوط٢٢٦-٦/٢٢٥التهذيب، البن حجر (

 ).٥/١٩٣تاريخ اإلسالم، للذهبي (   )٢(

: جمع كِْرباس، وهو القطن. وقيل: ثوب من القطن األبيض. انظر: النهاية يف غريب الكرابيس   )٣(

 ).٥٧٠)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (ص٤/١٦١الحديث، البن األثير (

 ).١/٢٨المعجم الصغير، للطرباين (   )٤(

 ).٩/٦عاين (األنساب، السم   )٥(
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 .المطلب الثاين: مولده ونشأته وعصره* 

 مولده: -

علـى تـأريخ مولـده، حيـث كـان سـنة  -فيمـا وقفـت عليـه  -اتفق المرتجمون له 

ـاَطري بمولــده فقـال:١٤٧ عــام  ،ولـدت سـنة ســبع وأربعـين ومائـة( ه، وقـد صـّرح الطَّ

، وقد عّده الحـافظ ابـن حجـر )٢(كانت داره بدمشق نحو قصر الثقفيينو .)١()(*)الكواكب

 .)٣(يف الطبقة التاسعة، من صغار أتباع التابعين

 نشأته وعصره: -

مجتمعه، وتميزه بين أقرانه، ما  إن مما يعين المرء على بروزه علمي�، وشهرته يف

  يكون قد نشـأ عليـه مـن حـرص علـى العلـم منـذ نعومـة أظفـاره، وال يتـأتى هـذا األمـر 

 إال يف بيت علم ينشأ فيه، وبيئة علمية يرتبى يف محضنها. -غالب�  -

                                           
تناثرت النجـوم. انظـر: الكامـل يف  ـه١٤٧: ذكر أهل التأريخ أن يف حوادث سنة عام الكواكب   )*(

  ).٥/١٥٤التاريخ، البن األثير (

)، وانظـر: تـاريخ مولـد العلمـاء ووفيـاهتم، ٢٨٤تاريخ أبي زرعـة الدمشـقي، ألبـي زرعـة (ص   )١(

 ).٣٤٥-١/٣٤٤للربعي (

  ).٢٧/٣٩٩للمزي ( انظر: هتذيب الكمال،   )٢(

المعــروف بــابن أم  ،مطــرف الثقفــي يأبــذكــر الحــافظ ابــن عســاكر أن قصــر الثقفيــين، هــي دار   

وغلـب علـى دمشـق لمـا خـرج ، وخاله معاوية بن أبي سفيان، وقد أّمـره علـى العـراق، الحكم

. انظـر: تـاريخ دمشـق مـروان بـن الحكـم ودعـا إلـى ،عنها الضحاك بـن قـيس إلـى مـرج راهـط

 . وأما موقع القصر اليوم فلم أقف على من بّينه أو أشار إليه. واهللا أعلم.)٣٥/٤٣(

 ).٥٢٦انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (ص   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »حمدثاً وناقداً«مروان بن حممد الطَّاطَري الدمشقي 

٣٢٦  

ـاَطري لـم أقـف  ومن خالل االستقراء والتتبع لسيرة اإلمام مروان بـن محمـد الطَّ

الجانب يف ترجمته وسيرته، وقـد تـرجم الحـافظ ابـن عسـاكر لوالـده  على من بّين هذا

ولم يذكر عنه شيئ� يف هذا الشأن، إنما ذكر رواية ابنه عنه لحادثـة بعينهـا، قـال الحـافظ 

رأيـت يف أيـام زامـل  :بـي قـالأحـدثني  ..مروان بن محمد حكى عنه ابنه (ابن عساكر: 

 )ويلــك( :فقلــت ،علــى رمــح مــوالً وقــد أدخــل بــه مح ،رأس عميــر بــن هــانئ العنســي

 .)١())؟لو تدري رأس من تحمل( ،لحامله

وعليه، فلم يتضح لي أثر أسرته على نشأته العلمية، إال أنه عـاش يف القـرن الثـاين 

وبداية القرن الثالث الهجري، الذي تمّيـز بنضـوج الحركـة العلميـة وازدهارهـا، فكـان 

ًا ظاهرًا، وكان التصنيف والتدريس سـمة التنافس يف طلب العلم واالرتحال ألجله أمر

 بارزة ألهل ذاك العصر.

وقد كانت بالد الشام من األمصار التي كان لهـا حـظٌّ يف هـذه النهضـة واالزدهـار 

ــاس،  ــيهم الن ــل إل ــذاذ، ارتح ــالم أف ــا أع ــغ فيه ــد نب ــق، فق ــة دمش ــيما مدين ــي الس العلم

قي، فقيـه أهـل دمشـق، وازدحموا على أبواهبم، منهم التابعي الجليـل مكحـول الدمشـ

العلماء أربعة: سـعيد بـن المسـيب بالمدينـة، والشـعبي بالكوفـة، ( قال اإلمام الزهري:

، وتلميذه وأحد كبار أصحابه اإلمام سليمان بن )٢()والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام

، وكـذلك اإلمـام )٣(موسى األموي، أحد أجّلة التابعين، وكبار الفقهاء يف الشام يف زمانه

                                           
 ).٢٧٨-٥٢/٢٧٧تاريخ دمشق، البن عساكر (   )١(

 ).٥/١٥٨سير أعالم النبالء، للذهبي (   )٢(

 ).٣/٢٤٢انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي (   )٣(
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، )١(لمحدث الفقيه أبو عمرو األوزاعي، إمـام أهـل الشـام يف زمانـه يف الحـديث والفقـها

وغيرهم من األئمة الحفاظ من المحدثين والفقهاء والقّراء من أهل دمشق خاصة ومن 

 بالد الشام عامة.

كل ذلك كان له أثر يف النشـأة العلميـة لإلمـام مـروان بـن محمـد الطَّـاَطري حتـى 

 ماء الشام ونقاد الحديث فيها.أصبح من خاصة عل

 

 .المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه* 

 شيوخه: -

ــاَطري عــن جمــع مــن الشــيوخ، ُجّلهــم مــن بــالد الشــام،  روى اإلمــام مــروان الطَّ

وغالبهم من دمشق، وكان منهم الثقـات ومـنهم دون ذلـك، وقـد ذكـر الحـافظ الِمـّزي 

 فئات: ، جعلتهم على )٢(وأربعين شيخ� من شيوخه ةأربع

 :أوًال: شيوخه من بالد الشام

إسـماعيل بــن عيــاش الَعنْسـي (صــدوق يف روايتــه عـن أهــل بلــده، ُمخّلــط يف  -١

 .)٣(هـ)١٨١غيرهم) (ت: 

ــد  -٢ ــط) (ت: بع ــر الغل ــدوق كثي ــقي، (ص ــني الدمش ــى الُخَش ــن يحي ــن ب الحس

                                           
 ).٣٥/١٤٧مشق، البن عساكر (انظر: تاريخ د   )١(

ــه ٤٠٠-٢٧/٣٩٩للمــزي ( انظــر: هتــذيب الكمــال،   )٢( ــن وهــب، وقــد روى عن ــذكر اب ــم ي ). ول

  الطَّاَطري يف سنن أبي داود.

 .)١٠٩صالبن حجر ( انظر: تقريب التهذيب،   )٣(
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 .)١(هـ)١٩٠

ن ومائة من يت، (ثقة) (ت: بضع وسالمـُّريخالد بن يزيد بن صالح بن ُصَبيح  -٣

 .)٢(الهجرة)

ماري، (صدوق، ووثقه أبو زرعة الدمشقي) -٤  .)٣(رباح بن الوليد الذَّ

  ســـعيد بـــن بشـــير الدمشـــقي، (تكلمـــوا يف حفظـــه، ووثقـــه ُدحـــيم وغيـــره)  -٥

 .)٤(هـ)١٦٩أو ١٦٨(ت: 

ــوخي الدمشــقي، (ثقــة إمــام) (ت:  -٦ ــدالعزيز التَّنُ هـــ وقيــل ١٦٧ســعيد بــن عب

 .)٥(بعدها)

 .)٦(ة بن الَعيَّار، أبو مسلم الدمشقي، (ثقة)سلم -٧

 – ١٨١سليمان بن عتبة الدمشقي، (صدوق له غرائب، ووثقـه ُدَحـيم) (ت:  -٨

 .)٧(هـ)١٩٠

 – ١٧١سليمان بن موسـى الزهـري، (محلـه الصـدق، ولّينـه بعضـهم) (ت:  -٩

 .)٨(هـ)١٨٠

                                           
 .)١٦٤صالبن حجر ( تقريب التهذيب،   )١(

 .)١٩١ص(المصدر نفسه    )٢(

 ).٢٠٥)، تقريب التهذيب، البن حجر (ص٢/١١٢٧للذهبي ( الم،تاريخ اإلسانظر:    )٣(

 ).٤/٣٧٣للذهبي ( انظر: تاريخ اإلسالم،   )٤(

 .)٢٣٨صتقريب التهذيب، البن حجر (انظر:    )٥(

 ).٢٤٨(ص المصدر نفسه   )٦(

 ).٢٥٣)، تقريب التهذيب، البن حجر (ص٤/٨٦٠للذهبي ( تاريخ اإلسالم،انظر:    )٧(

 ).٤/٦٣٤للذهبي ( إلسالم،تاريخ اانظر:    )٨(
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 .)١(هـ)٢٠٠ – ١٩١بأس به) (ت:  سهل بن هاشم البيرويت، (ال -١٠

 ١٦١صخر بن جندل البيرويت، (ليس به بأس، من ثقات أهل الشـام) (ت:  -١١

 .)٢(هـ)١٧٠ –

 .)٣(عبدالرحمن بن ميسرة الكلبي، أبو سليمان الدمشقي (مقبول) -١٢

 .)٤(عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي (الصغير)، (ثقة) -١٣

ــن إســماعيل  -١٤ ــدالعزيز ب ــاعب ــه ب ــيس ب ــي المهــاجر الدمشــقي، (ل ــن أب   أس) ب

 .)٥(هـ)١٧٠ – ١٦١(ت: 

 .)٦(هـ)١٦٤عبداهللا بن العالء بن زبر الدمشقي، (ثقة) (ت:  -١٥

ــد بــن جــابر األزدي، (ثقــة) (ت:  -١٦ ــدالرحمن بــن يزي ــداهللا بــن عب  – ١٨١عب

 .)٧(هـ)١٩٠

  عبد ربـه بـن صـالح القرشـي، (سـكتوا عنـه، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات)  -١٧

 .)٨(هـ)١٩٠ – ١٨١(ت: 

                                           
 ).٢٥٨تقريب التهذيب، البن حجر (صانظر:    )١(

 ). ٤/٤٢٧البن أبي حاتم ( انظر: الجرح والتعديل،   )٢(

 ).٣٥١البن حجر (ص ،تقريب التهذيبانظر:    )٣(

 ). ٣٥٤(ص . تقريب التهذيب)صدوق(وقال ابن حجر:  ).١/٦٥١للذهبي (انظر: الكاشف،    )٤(

 ).٤/٤٣٩للذهبي ( خ اإلسالم،انظر: تاري   )٥(

 ).٣١٧البن حجر (ص ،تقريب التهذيبانظر:    )٦(

 ). ٣١١(ص المصدر نفسه   )٧(

)،= ٦/٤٤البــن أبــي حــاتم ( ، الجــرح والتعــديل،)٦/٧٩للبخــاري ( انظــر: التــاريخ الكبيــر،   )٨(
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 .)١(هـ)١٩٠ – ١٨١ان بن حصن بن َعّالق الدمشقي، (ثقة) (ت: عثم -١٨

 .)٢(هـ)١٧٠ – ١٦١بأس به) (ت:  علي بن َحْوَشب الدمشقي، (ال -١٩

َعْيثي، (مستور، وقال الذهبي: لـم أقـف علـى  -٢٠ عمر بن محمد بن عبداهللا الشُّ

 .)٣(تليين ألحد فيه)

ْملـِـي، (صــدوق ربمــا أخطــأ، و -٢١ وثقــه النســائي وغيــره) عيســى بــن يــونس الرَّ

 .)٤(هـ)٢٦٤(ت:

ــقي)  -٢٢ ــة الدمش ــو زرع ــه أب ــّعفه النســائي، ووثق ــاد الشــامي (ض ــن زي ــوم ب   كلث

 .)٥(هـ)١٧٠ – ١٦١(ت: 

محمــد بــن ُشــَعيب بــن شــابور، (صــدوق صــحيح الكتــاب، ووثقــه ُدحــيم،  -٢٣

 .)٦(هـ)٢٠٠وغيره) (ت: 

 .)٧(هـ)١٧٠محمد بن مهاجر الشامي، (ثقة) (ت:  -٢٤

 .)٨(ْسَلمة الَعْدل (مجهول)مَ  -٢٥

                                           
  ).٧/١٥٥=الثقات، البن حبان (

 ).٣٨٢البن حجر (ص ،تقريب التهذيبانظر:    )١(

 ).٤٠٠(ص لمصدر نفسها   )٢(

 ). ٤١٧)، تقريب التهذيب، البن حجر (ص٣/٢٢١للذهبي (انظر: ميزان االعتدال،    )٣(

 ).٤٤١)، تقريب التهذيب، البن حجر (ص٦/٣٨٤للذهبي ( انظر: تاريخ اإلسالم،   )٤(

  ).٢/٥٣٢للذهبي ( انظر: المغني يف الضعفاء،   )٥(

 ). ٤٨٣(ص بن حجرالالتهذيب،  ، تقريب)٢/١٨٠للذهبي ( انظر: الكاشف،   )٦(

  ).٥٠٩البن حجر (ص انظر: تقريب التهذيب،   )٧(

 =األقرب أنه مجهول الحال، فقد روى عنه: الطَّاَطري، وعلي بن حجر السعدي، وهمـا ثقتـان   )٨(
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 .)١(هـ تقريبا)١٧٠معاوية بن سّالم الدمشقي، (ثقة) (ت:  -٢٦

ْكَســكي الدمشــقي، (ثقــة، إمــام ثبــت) (ت:  -٢٧ هـــ أو ١٧٩الِهْقــل بــن زيــاد السَّ

 .)٢(بعدها)

 .)٣(الهيثم بن حميد الدمشقي، (صدوق، وقال أبو داود: ثقة رمي بالقدر) -٢٨

 .)٤(هـ على الصحيح)١٨٣مشقي، (ثقة رمي بالقدر) (ت: يحيى بن حمزة الد - ٢٩

ْمط الدمشقي (ثقة) (ت: بعد  -٣٠  .)٥(هـ)١٦٠يزيد بن السِّ

 .)٦(هـ)١٨٠ – ١٧١يزيد بن يوسف الصنعاين الدمشقي (ضعيف) (ت:  -٣١

 :ثاني�: شيوخه من الحجاز

 .)٧(هـ)١٩٨سفيان بن عيينة، (ثقة حافظ إمام) (ت:  -١

 .)٨(هـ)١٧٧ل القرشي المدين، (ثقة) (ت: سليمان بن بال -٢

                                           
بـذلك ارتفعـت جهالـة عينـه. و، )شيخ مـن أهـل داريـا(اإلمام الطَّاَطري:  وقال عنهحافظان، =

، وقـال )٧/٤٨٩( وذكره ابن حبان يف (الثقـات) ).٥٨/٢٥البن عساكر ( ،انظر: تاريخ دمشق

 واهللا أعلم.). ٢/٢٦٣( . الكاشف)ُوّثق(الذهبي: 

 ). ٥٣٨ص(انظر: تقريب التهذيب، البن حجر    )١(

  ).٢/٣٣٩للذهبي ( انظر: الكاشف،   )٢(

 ). ٥٧٧ص( البن حجر تقريب التهذيب، )،٤/٣٢١للذهبي ( انظر: ميزان االعتدال،   )٣(

 ). ٥٨٩ص( البن حجر انظر: تقريب التهذيب،   )٤(

 ). ٦٠١(ص المصدر نفسه   )٥(

 ). ٦٠٦(ص المصدر نفسه   )٦(

 ). ٢٤٥(ص المصدر نفسه   )٧(

 ). ٢٥٠(ص المصدر نفسه   )٨(
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ــره  -٣ ــب غي ــدث مــن كت ــدوق كــان يح ــدراوردي (ص ــن محمــد ال ــدالعزيز ب عب

 .)١(هـ)١٨٧فيخطىء) (ت:

 .)٢(عبيداهللا بن عمر العمري -٤

 .)٣(هــ)١٧٩مالك بن أنس األصبحي، (إمام دار الهجرة، رأس المتقنـين) (ت:  - ٥

 . )*()٤(وهو من أبرز شيوخه

ــن  -٦ ــلم ب ــام) (ت: مس ــر األوه ــدوق كثي ــي، (ص ــي المك ْنج ــد الزِّ أو  ١٧٩خال

 .)٥(هـ)١٨٠

 .)٦(هـ)١٦٩نافع بن أبي ُنَعيم القارئ (صدوق، ثبت يف القراءة) (ت:  -٧

 ثالث�: شيوخه من مصر:

 .)٧(أبو يزيد الخوالين المصري الصغير، (صدوق) -١

                                           
 ).٣٥٨(ص البن حجر تقريب التهذيب،   )١(

هــ، ١٤٤مـر العمـري تـويف سـنة وهم، فعبيـداهللا بـن ع لعلهشيوخ الطَّاَطري، و ضمنذكره المّزي    )٢(

 .)٢١٢ص( البن حبان هـ، أي قبل مولد الطَّاَطري. انظر: مشاهير علماء األمصار،١٤٥وقيل: 

 ). ٥١٦(ص البن حجر انظر: تقريب التهذيب،   )٣(

   ).٣/٢٢٥للقاضي عياض ( ترتيب المدارك،انظر:    )٤(

محمد السنجاري، ذاهب الحـديث، لـم  شاركه يف الرواية عن اإلمام مالك: مروان بن: للتمييز  (*) 

 ).٤/٩٢للذهبي ( انظر: ميزان االعتدال،. الستةيف الكتب يخّرج له 

  ).٥٢٩البن حجر (ص انظر: تقريب التهذيب،   )٥(

 ). ٥٥٨المصدر نفسه (ص   )٦(

 ). ٦٨٤(ص المصدر نفسه   )٧(
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هــ ١٧٣(ت:  بكر بن ُمَضر بن محمد، أبو عبدالملك المصري، (ثقة، ثبـت) -٢

 .)١(هـ)١٧٤أو 

 .)٢(هـ)١٨٨ِرْشدين بن سعد المصري، (ضعيف الحديث) (ت:  -٣

، وبعضـهم َقبِـل روايـة العبادلـة هاليحـتج بـ ،عبداهللا بن َلِهيعة، (سيء الحفـظ -٤

 .)٣(هـ)١٧٤عنه) (ت: 

عبــداهللا بــن وهــب بــن مســلم القرشــي مــوالهم الفهــري، (ثقــة حــافظ عابــد)  -٥

 .)٤(ه)١٩٧(ت:

 .)٥(هـ)١٧٥ليث بن سعد، (ثقة ثبت، فقيه إمام) (ت: ال -٦

 رابع�: شيوخه من العراق:

عمران بن خالد الُخَزاعـي، (ضـّعفه أبـو حـاتم، وقـال أحمـد: مـرتوك الحـديث) 

 .)٦(هـ)١٨٠ – ١٧١(ت: 

ـاَطري لـم يكـن يتعّمـد منهجـ�  تبّين من خالل ما تقـّدموقد  أن اإلمـام مـروان الطَّ

شيوخ، ولم ُيلـزم نفسـه بانتقـائهم بـل تنـّوع أخـذه عـنهم، وهـذه خاص� يف األخذ عن ال

 إحصائية لمراتب شيوخه النقدية:

                                           
 ). ١٢٧البن حجر (ص تقريب التهذيب،   )١(

 ). ٢٠٩(ص المصدر نفسه   )٢(

  ).٤/٦٦٨للذهبي ( انظر: تاريخ اإلسالم،   )٣(

  ).٣٢٨تقريب التهذيب، البن حجر (صانظر:    )٤(

 ). ٤٦٤المصدر نفسه (ص   )٥(

  ).٢/٤٧٧للذهبي ( انظر: المغني يف الضعفاء،   )٦(
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 العراقيون المصريون الحجازيون الشاميون المنزلة النقدية
النسبة 

 المئوية

 %٦٠ - ٣ ٤ ٢٠ الثقات

 %٢٢٫٢٢ - ١ ٣ ٦ الصدوق ومن يف حكمه

 %٨٫٨٩ - - - ٤ المستور والمقبول ومن لم يتبيّن حاله

 %٨٫٨٩ ١ ٢ - ١ الضعفاء

 %١٠٠ المجموع

 تالميذه: -

كان اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري محدث� وإمام� من أئمـة بـالد الشـام، وثـق 

 روى عنه: ن أشهر منمن بالد الشام، وم تالميذه الناس بعلمه فأخذوا عنه، وكان ُجّل 

 .)١(، (صدوق)إبراهيم بن مروان الطَّاَطري (ابنه) -١

 ).ـه٢٦٣، (ت: )٢(أحمد بن األزهر بن منيع، أبو األزهر النيسابوري، (صدوق) - ٢

 ).ـه٢٤٦، (ت: )٣((ثقة زاهد) أحمد بن أبي الحواري، -٣

، )٤(أحمد بن عبد الواحـد بـن واقـد التميمـي، ابـن عبـود الدمشـقي (صـدوق) -٤

 ).ـه٢٥٤(ت: 

ثيـر التـدليس عـن بن صائد، أبو يحمـد الحمصـي، (صـدوق ك بقية بن الوليد -٥

 ).ـه١٩٧، (ت: )٥(الضعفاء)

                                           
 ). ٩٤انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (ص   )١(

 ). ١/١٩٠انظر: الكاشف، للذهبي (   )٢(

 ). ٨١تهذيب، البن حجر (صانظر: تقريب ال   )٣(

 ). ٨٢المصدر نفسه (ص   )٤(

 ). ١٢٦المصدر نفسه (ص   )٥(
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 وبضع وأربعون هجرية). ٢٠٠، (ت: )١(سلمة بن شبيب النيسابوري، (ثقة) -٦

  ه).٢٤٨، (ت:)٢((صدوق) الخّالل، بن صبح عباس بن الوليد -٧

 ه).٢٤٢، (ت: )٣((صدوق)َذْكوان المقرئ، بشير بن عبداهللا بن أحمد بن  -٨

اِرمي (صــاحب الســنن)، عبــداهللا بــن عبــدالرحمن ا -٩ ، )٤((ثقــة فاضــل مــتقن)لــدَّ

 ).ـه٢٥٥(ت: 

 ه).٢٥٠، (ت: )٥((ثقة)الدمشقي، بن الحكم محمد بن الوزير  -١٠

َلمي -١١  ه).٢٤٩، (ت: )٦((ثقة) ،الدمشقي محمود بن خالد السُّ

 .)٧((صدوق) ،العاملي هارون بن محمد بن بكار بن بالل -١٢

 . )٨((ال بأس به)بن عمران الَعنْسي، الهيثم بن مروان بن الهيثم  -١٣

  ).ـه٢٤٠، (ت: )٩((ثقة) ،األشجعي الوليد بن عتبة -١٤

 .)١٠(وخلق سواهم 

                                           
 ). ٢٤٧(صتقريب التهذيب، البن حجر    )١(

 ). ٢٩٤المصدر نفسه (ص   )٢(

 ). ٢٩٥المصدر نفسه (ص   )٣(

 ). ٣١١المصدر نفسه (ص   )٤(

 ). ٥١١المصدر نفسه (ص   )٥(

 ). ٥٢٢المصدر نفسه (ص   )٦(

 ). ٥٦٩فسه (صالمصدر ن   )٧(

 ). ٣٠/٣٩١انظر: هتذيب الكمال، للمزي (   )٨(

 ). ٥٨٣انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (ص   )٩(

  ).٤٠١-٢٧/٤٠٠للمزي ( انظر: هتذيب الكمال،   )١٠(
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 .المطلب الرابع: منزلته العلمية، وأقوال العلماء فيه* 

إن المكانة العلمية للعالم تتضح جلي� من خالل مصنفاته، أو ثناء العلماء عليه ال 

 يؤخذ بأحكامهم، وُيعتمد توثيقهم وتجريحهم.سيما المعاصرون له ممن 

ولم أقـف لإلمـام مـروان بـن محمـد الطَّـاَطري علـى مصـنفات، ولـم يـذكر أهـل 

الــرتاجم والســير أن لــه شــيئ� منهــا، إال أنــه كــان محــل ثنــاء العلمــاء واألئمــة األجــالء، 

ميـة، وظهـر فوثقوه وأثنوا عليه خيرًا، وشهدوا له باإلمامة والحفظ، فتبينت منزلتـه العل

رسوخ قدمه وطول باعه يف العلم السيما يف الحديث وعلومه، وقد خـّرج لـه الجماعـة 

 عدا البخاري.

 ومع إمامته وشهادة العلماء له إال أن من أهل العلم من جرحه وتكلم به.

 أوًال: ثناء العلماء عليه وتوثيقهم له:

أنـك تثنـي علـى قلت ألحمد بن حنبل: بلغنـي ( قال أحمد بن أبي الحواري: -١

 .)١()مروان بن محمد الطَّاَطري، فقال: إنه كان يذهب مذهب أهل العلم

ــل عــن مــروان ( :محمــد بــن عــوف الحمصــيوقــال  -٢ ســألت أحمــد بــن حنب

ومحمود  ،يم�َح وإنه يضرب دُ  ،إنه مرجئ :فقلت له ،صلب الحديث :فقال ،الطَّاَطري

 ،ن قـدره وهـو يرفـع مـن قـدرهفجعلـت أضـع مـ ،ويـؤذيهم ،والوليد بن عتبة ،بن خالد

 .)٢()عنده حديث أشتهي أن أسمعه منه ،صاحب حديث :وقال

قــال لــي أحمــد بــن حنبــل: كــان عنــدكم ثالثــة ( وقــال أبــو زرعــة الدمشــقي: -٣

                                           
 ).٨/٢٧٥الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (   )١(

 ).٥٧/٣١٦تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. بدر بن محود بن ربيع الرويلي

  

٣٣٧ 

 .)١()أصحاب حديث: مروان، والوليد، وأبو ُمْسِهر

 ،عبـداهللا بـن معاويـة بـن يحيـى الهاشـميحـدثني ( وقال أبو زرعة الدمشقي: -٤

ل: أدركت ثالثة طبقات: إحداها طبقة سعيد بن عبدالعزيز، ما رأيت فيهم أخشع من قا

 .)٢()مروان بن محمد

. )٣()مـن مـروان بـن محمـد خيـراً  ما رأيت شامي�( قال أبو سليمان الداراين:و -٥

 .)٤(أحمد بن أبي الحواريومثله قال 

اح: -٦  .)٥()مروان بن محمد كبير فاضل( وقال ابن وضَّ

، )٨( ، وصالح بن محمد الحافظ (َجَزرة))٧(، وأبو حاتم الرازي)٦(قه ابن معينوثّ  -٧

  . ويف روايـــة عـــن )١١(، وذكـــره ابـــن حبـــان يف (الثقـــات))١٠(، وابـــن حجـــر)٩(والـــدارقطني

                                           
 ).٣٨٤ألبي زرعة (صتاريخ أبي زرعة الدمشقي،    )١(

 ).٧١٧(ص المصدر السابق   )٢(

 ).٥٧/٣١٧تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٣(

 ). ٥/١٩٣انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي (   )٤(

 ). ٣/٢٢٥ترتيب المدارك، للقاضي عياض (   )٥(

انظــر: ســؤاالت عثمــان بــن طــالوت البصــري لإلمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن معــين، لألزهــري    )٦(

 ).٧٢(ص

 ).٨/٢٧٥انظر: الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (   )٧(

 ).٥٧/٣١٧انظر: تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٨(

 ).٣/٩٧انظر: سنن الدارقطني (   )٩(

 ).٥٢٦انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (ص   )١٠(

)٩/١٧٩(   )١١.( 
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 .)٢()صالح الحديث( واية عن أبي حاتم:. ويف ر)١()ال بأس به( ابن معين:

. وذكـره يف الطبقـة السـابعة )٣()� هللا.. وكان عبدًا قانتـ.ثقة إمام( وقال الذهبي: -٧

. )٤(من طبقات الحفاظ، طبقة ابن مهدي، وهبز بن أسـد، وعّفـان بـن مسـلم، وأضـراهبم

عـاش ثالثـ� ( . وقـال يف موضـع آخـر:)٥()إلمام القدوة الحـافظا( وقال يف موضع آخر:

 .)٦()وستين سنة، وكان سيدًا إماما

 ثاني�: الجارحون له:

  وقـول ( . ولـم يصـب يف تضـعيفه، قـال الحـافظ ابـن حجـر:)٧(ضّعفه ابن قـانع -١

ثم إن ابن قانع مـع إمامتـه فهـو مـتكلم فيـه، فقـد ضـّعفه بعضـهم  .)٨()ابن قانع غير مقنع

 .)٩(لكثرة أغالطه وعدم تراجعه عنها، ومنهم من تجنّبه الختالطه يف آخر عمره

وال يلتفـت إلـى ( تبعـ� البـن قـانع. قـال الـذهبي: )١٠(وكذلك ضّعفه ابن حـزم -٢

                                           
 ).٤/٤٥٩تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، البن معين (   )١(

 ).٥٧/٣١٦بن عساكر (تاريخ دمشق، ال   )٢(

 ).٢/٢٥٤الكاشف، للذهبي (   )٣(

 ).١/٢٥٥تذكرة الحفاظ، للذهبي (   )٤(

 ).٩/٥١٠سير أعالم النبالء، للذهبي (   )٥(

 ).٩/٥١٢المصدر نفسه (   )٦(

 ).١١/١٣٦انظر: إكمال هتذيب الكمال، لمـُُغْلطاي (   )٧(

 ).٦/٢٢٦هتذيب التهذيب، البن حجر (   )٨(

 ).٥/٥٠الميزان، البن حجر (انظر: لسان    )٩(

 ).١/٣٩٨انظر: المحلى باآلثار، البن حزم (   )١٠(
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 .)١()تضعيفه بال حجة

وضعفه أبو محمـد بـن حـزم فأخطـأ، ألّنـا ال نعلـم لـه سـلف� يف ( وقال ابن حجر:

 .)٢()تضعيفه إال ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع

حـدثنا محمـد قـال: ( ، وقـال:)٣( وأورده اإلمام العقيلـي يف (الضـعفاء الكبيـر) -٣

ــاَطري ال بـأس بــه ، وكــان حـدثنا عبــاس قـال: ســمعت يحيـى، ي قــول: كــان مـروان الطَّ

 ).مرجئ�

 .)٤()أورده العقيلي لكونه مرجئا( قال الذهبي:

، ولـم أقـف لـه علـى قـول أو فعـل يـدل علـى إرجائـه )٥(ورماه غير واحد باإلرجاء

ومـن لـم يكـن  ،فعليـه عمامـة وأهـل دمشـق مـن كـان مرجئـ�( سوى ما قاله ابن معين:

 . )٦()ال يعتم مرجئ�

 :خالصة الحكم عليه

هو ثقة إمام، من رجال اإلمام مسـلم وأصـحاب السـنن، وال حجـة لمـن ضـّعفه. 

 واهللا أعلم.

                                           
 ).٢/٦٥٢المغني يف الضعفاء، للذهبي (   )١(

 ).٦/٢٢٦هتذيب التهذيب، البن حجر (   )٢(

)٤/٢٠٥(   )٣.( 

 ).٤/٩٣ميزان االعتدال، للذهبي (   )٤(

 ).٥/١٩٣، للذهبي ()، تاريخ اإلسالم٥٧/٣١٦انظر: تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٥(

 ).٥٧/٣١٦تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٦(
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 المطلب الخامس: وفاته.* 

 :وقـال غيـره( . قـال القاضـي عيـاض:)١()مات سنة عشـر ومـائتين( قال البخاري:

 .)٢()سنة ست عشرة

  )٣(٦٤وقيـل:  ،٦٣واألول أشهر؛ ولم أقـف علـى قـول خالفـه. وكـان عمـره: 

 وغفر له وللمسلمين. 

* * * 

                                           
 ).٧/٣٧٣التاريخ الكبير، للبخاري (   )١(

 ).٣/٢٢٦ترتيب المدارك، للقاضي عياض (   )٢(

)، تــاريخ دمشـــق، البــن عســـاكر ٢/٤٧٠انظــر: تـــاريخ مولــد العلمـــاء ووفيــاهتم، للربعـــي (   )٣(

)٥٧/٣١٩ .( 
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 الثاين المبحث

 اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري يف الكتب الستة مرويات

 

ــاَطري: روى لــه ( قــال الحــافظ المـــِّزي يف ترجمــة اإلمــام مــروان بــن محمــد الطَّ

 .)١()الجماعة سوى البخاري

ــه يف الكتــب الســتة فبلغــت ( ــر ٣٣وقــد وقفــت علــى مظــان مرويات ) حــديث� (غي

 مكرر)، على النحو التالي:

ــنن  ــتة يف س ــي داود، وس ــنن أب ــرة يف س ــلم، وعش ــحيح مس ــث يف ص ــة أحادي أربع

النسائي، وثالثة عشر يف سنن ابـن ماجـه، وأمـا الرتمـذي فلـم يخـّرج لـه يف سـننه، إنمـا 

 .)٢(خّرج له يف (العلل الكبير)

 أوًال: مروياته يف صحيح اإلمام مسلم:

ــا حــدثن –] ١/١[ مــروان بــن محمــد ا عبــداهللا بــن عبــدالرحمن الــدارمي، أخربن

ة، عـن أبـي سـعيد َعـزْ ، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن عطية بن قـيس، عـن قَ الدمشقي

ربنا لك الحمد «إذا رفع رأسه من الركوع قال:  ، قال: كان رسول اهللا  الخدري

والمجـد، أحـق مـا  وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء، ملء السماوات واألرض

قال العبد، وكلنا لك عبد: اللهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لمـا منعـت، وال ينفـع 

 .)٣(»ذا الجد منك الجد

                                           
 ).٢٧/٤٠٣هتذيب الكمال، للمزي (   )١(

 . . وهو خارج حدود البحث)٢٥٧ص() ٤٦٧رقم ( العلل الكبير، للرتمذي،انظر:    )٢(

 ).٤٧٧-٢٠٥رقم ( ،)١/٣٤٧كتاب: الصالة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (   )٣(
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٣٤٢  

قــال  - حــدثني عبــداهللا بــن عبــدالرحمن الــدارمي، وســلمة بــن شــبيب –] ٢/٢[

، حدثنا سـعيد - مروان وهو ابن محمد الدمشقي سلمة: حدثنا، وقال الدارمي: أخربنا

، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخوالين، عن أبي مسـلم - عبدالعزيز وهو ابن -

 ،الخوالين، قال: حدثني الحبيب األمين، أما هو فحبيـب إلـي، وأمـا هـو عنـدي فـأمين

، تسعة أو ثمانية أو سـبعة، ، قال: كنا عند رسول اهللا  عوف بن مالك األشجعي

نا حديث عهد ببيعة، فقلنـا: قـد بايعنـاك يـا رسـول وك، »أال تبايعون رسول اهللا؟«فقال: 

أال «فقلنا: قد بايعنـاك يـا رسـول اهللا، ثـم قـال:  ،»أال تبايعون رسول اهللا؟«اهللا، ثم قال: 

وقلنــا: قــد بايعنــاك يــا رســول اهللا، فعــالم  ،قــال: فبســطنا أيــدينا ،»تبــايعون رســول اهللا؟

ا، والصلوات الخمس، وتطيعوا شيئً  على أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به«قال:  ،نبايعك؟

فلقـد رأيـت بعـض أولئـك النفـر يسـقط » اوال تسألوا الناس شيئً  -كلمة خفية  رَّ َس وأَ  -

 .)١( سوط أحدهم، فما يسأل أحدا يناوله إياه

يعنـي ابـن  -مـروان حدثني عبداهللا بـن عبـدالرحمن الـدارمي، أخربنـا  –] ٣/٣[

حدثني يزيد بن عبداهللا بن أسـامة بـن الهـاد ، حدثنا الليث بن سعد، - محمد الدمشقي

ر بـن سـعيد، عـن أبـي قـيس، مـولى عمـرو بـن ْسـالليثي، عن محمد بن إبـراهيم، عـن بُ 

إذا حكـم الحـاكم « قـال:، ، أنه سمع رسول اهللا  عمرو بن العاص العاص، عن

 .)٢(الحديث »وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر، فله أجران ،فاجتهد ثم أصاب

                                           
 ).١٠٤٣-١٠٨رقم ( ،)٢/٧٢١كتاب: الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس (   )١(

ــان    )٢( ــاب: بي ــية، ب ــاب: األقض ــأ (كت ــاب أو أخط ــاكم إذا اجتهــد فأص ــر الح ــم  ،)٣/١٣٤٢أج رق

)١٧١٦.( 
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٣٤٣ 

يعنـي  مـروانحدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن بن هبـرام الـدارمي، حـدثنا  –] ٤/٤[

، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيـد، عـن أبـي إدريـس ابن محمد الدمشقي

يـا عبـادي «أنـه قـال:  ،فيما روى عن اهللا ، ، عن النبي  الخوالين، عن أبي ذر

ا، فال تظالموا، يا عبادي كلكم ضـال مً على نفسي، وجعلته بينكم محر مت الظلمإين حرّ 

إال من هديته، فاستهدوين أهدكم، يا عبادي كلكم جـائع، إال مـن أطعمتـه، فاسـتطعموين 

أطعمكم، يا عبـادي كلكـم عـار، إال مـن كسـوته، فاستكسـوين أكسـكم، يـا عبـادي إنكـم 

عبـادي  ا، فاسـتغفروين أغفـر لكـم، يـاتخطئون بالليل والنهار، وأنـا أغفـر الـذنوب جميًعـ

إنكم لن تبلغـوا ضـري فتضـروين ولـن تبلغـوا نفعـي، فتنفعـوين، يـا عبـادي لـو أن أولكـم 

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك يف ملكـي 

ا، يـا عبـادي لـو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل شيئً 

، يا عبادي لو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم اواحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئً 

قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقـص ذلـك ممـا عنـدي إال 

ل البحـر، يـا عبـادي إنمـا هـي أعمـالكم أحصـيها لكـم، ثـم ِخـدْ ط إذا أُ يَ خْ ـِكما ينقص المـ

 .»ال يلـومن إال نفسـها، فليحمد اهللا ومن وجد غير ذلـك، فـأوفيكم إياها، فمن وجد خيرً 

 .)١(قال سعيد: كان أبو إدريس الخوالين، إذا حدث هبذا الحديث، جثا على ركبتيه

 ثاني�: مروياته يف سنن اإلمام أبي داود:

ــدُ  –] ٥/١[ ــد حــدثنا عب ــن بشــير بــن ذكــوان، ومحمــود بــن خال اهللا بــن أحمــد ب

حيى بـن حمـزة، قـال: ، قال: حدثنا يمروان بن محمدالمعنى، قاال: حدثنا  ،الدمشقيان

                                           
 ).٢٥٧٧-٥٥رقم ( ،)٤/١٩٩٤كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: تحريم الظلم (   )١(
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٣٤٤  

ا بمصـر المـرأة مـن بنـي ، يقـول: كنـت عبـدً سمعت أبا وهب، يقول: سمعت مكحوالً 

ل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وهبا علم إال حويـت عليـه فيمـا أرى، ثـم أتيـت يْ ذَ هُ 

الحجاز فما خرجت منها وهبا علـم إال حويـت عليـه فيمـا أرى، ثـم أتيـت العـراق فمـا 

كـل ذلـك  ، حويت عليه فيما أرى، ثم أتيـت الشـام فغربلتهـاخرجت منها وهبا علم إال

زيـاد بـن  :يقـال لـه ا يخربين فيه بشيء، حتى لقيت شيخ�ل فلم أجد أحدً فَ أسأل عن النَّ 

قـال: نعـم سـمعت حبيـب بـن  ،؟ل شـيئ�فَ جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت يف النَّ 

 .)١(»يف البدأة، والثلث يف الرجعة عَ بُ ل الرُ فَّ نَ  شهدت النبي «ري يقول: هْ مة الفِ لَ ْس مَ 

. وقـد تـابع مـرواَن الطَّـاَطري علـى هـذه الروايـة: )٢(، رجالـه ثقـاتإسناده صحيح

                                           
  ).٢٧٥٠رقم ( ،)٣/٨٠ل (فَ كتاب: الجهاد، باب: فيمن قال: الخمس قبل النَّ    )١(

ـــو داود (   ـــن ماجـــه (٢٧٤٩)، (٢٧٤٨وأخرجـــه أب ـــنفه )، و٢٨٥١)، واب ـــرزاق يف مص ـــد ال عب

)، وأحمـــد ٣٦٨٦٧)، وابـــن أبـــي شـــيبة يف مصـــنفه (٢٧٠٢)، وســعيد بـــن منصـــور (٩٣٣١(

)، والطرباين يف ٤٨٣٥)، وابن حبان (١٠٧٩)، وابن الجارود (٢٥٢٦)، والدارمي (١٧٤٦٥(

 )، من طرق عن مكحول به.٢٥٩٩)، والحاكم (٣٥٢٣الكبير (

ليس به بأس). وقال أبو حاتم: (صدوق). هتـذيب التهـذيب عبداهللا بن أحمد: قال ابن معين: (   )٢( 

ـــذيب (ص٥/١٤٠( ـــب الته ـــان. تقري ـــزة: ثقت ـــى حم ـــد، ويحي ـــن خال )، ٥٢٢)، ومحمـــود ب

)، وأبــو وهــب الَكالِعــي: قــال ابــن معــين: (لــيس بــه بــأس). ووثقــه ُدحــيم. هتــذيب ٥٨٩(ص

 ).٥٤٥)، ومكحول الشامي: ثقة فقيه. تقريب التهذيب (ص١٩/١١٢الكمال (

  ). ٢١٨وزياد بن جارية: قيل له صحبة، ووثقه النسائي. تقريب التهذيب (ص  

  ). ٨/٨٩والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، واأللباين. انظر: صحيح سنن أبي داود (  

). تحفــة وألــزم الــدارقطني الشــيخين تخــريج حــديث حبيــب بــن مســلمةوقــال ابــن الملقــن: (  

 ).٢/٣٣٥المحتاج (
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) (معّلقـ�)، ٣/٣٤٨، عنـد البخـاري يف التـاريخ الكبيـر ()١(عبُداهللا بـن يوسـف التنّيسـي

 ).١٣٦٥)، ويف مسند الشاميين (٣٥٢٣والطرباين يف المعجم الكبير (

، عنـد أبــي نعـيم يف معرفــة )٢(عـن مـروان أيضــ�: عبـاس بـن الوليــد الخـاللورواه 

 ).٢١٦٣الصحابة (

 ،، حــدثنا معاويــةمــروان بــن محمــدحــدثنا محمــود بــن خالــد، حــدثنا  –] ٦/٢[

فسـكت عنـي رسـول  :)ما يقضي عنـي( عند قوله ، قال)٣(بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه

 .)٤(فاْغَتَمْزُتها اهللا 

  .)٥(رجاله ثقات ،إسناده صحيح

                                           
 ).٣٣٠ظر: تقريب التهذيب، البن حجر (صثقة متقن. ان   )١(

صدوق، روى عنه الشيخان، ووثقه ابن معين وغيره، وذكر ابن الجوزي أن ابن المديني تكلـم    )٢(

 ).٢٩٤)، تقريب التهذيب، البن حجر (ص٢/٣٨٦فيه. انظر: ميزان االعتدال، للذهبي (

م، ، عن زيـد، أنـه سـمع أبـا سـّال - مّال يعني ابن َس  -حدثنا معاوية إسناد أبي توبة وحديثه: (...   )٣(

 . الحديث..) .بحلب مؤذن رسول اهللا  ين، قال: لقيت بالالً زَ وْ قال: حدثني عبداهللا الهَ 

ــاب: يف اإلمــام يقبــل هــدايا المشــركين (  )٤( ــم  ،)٣/١٧٢كتــاب: الخــراج واإلمــارة والفــئ، ب رق

)٣٠٥٦.(  

ــّزار (   ــان (١٣٨٢وأخرجــه الب ــن حب ــر ()، والطــرباين٦٣٥١)، واب ــط ١١١٩ يف الكبي )، واألوس

)، والبيهقــي يف الكــربى ١/١٤٩)، وأبــو نعــيم يف الحليــة (٢٨٦٩)، ومســند الشــاميين (٤٦٦(

 )، من طرق عن معاوية بن سّالم به. ١٨٧٩١)، (١١٤٣٥(

محمود بن خالد الدمشقي، ومعاوية بن َسّالم، وأخوه زيد، وجدهم أبـو َسـّالم: ثقـات. انظـر:    )٥(

  ).٥٤٥، ٥٣٨، ٥٢٢، ٢٢٣(ص تقريب التهذيب

ــو    ــْوزين: ه ــداهللا الَه ــوعب ــن لح ــداهللا ب ــر يعب ــذيبالحمي ــب الته ــر: تقري ــة. انظ ــابعي ثق  =ي، ت
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٣٤٦  

 وقد تابع مرواَن الطَّاَطري، ثالثة:

)، والطـرباين يف ١٣٨٢، كمـا عنـد البـزار ()١(أبو توبة الحلبي، الربيـع بـن نـافع -١

 ).١/١٤٩)، وأبو نعيم يف حلية األولياء (٤٦٦)، واألوسط (١١١٩الكبير (

 ). ١١٢٠، كما عند الطرباين يف الكبير ()٢(الوليد بن مسلم -٢

 ).٦٣٥١، كما عند ابن حبان يف صحيحه ()٣(ّمر بن يعمر الليثيمع -٣

وأنا  -حدثنا محمود بن خالد، وعبداهللا بن عبدالرحمن السمرقندي،  –] ٧/٣[ 

، عن عبداهللا بن وهب، عن يحيى - هو ابن محمد -مروان قاال: حدثنا  - لحديثه أتقن

ى ءَ قـال: تـرا ، بـن عمـربن عبداهللا بن سالم، عن أبي بكر بـن نـافع، عـن أبيـه، عـن ا

 .)٤(، أين رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامهالناس الهالل، فأخربت رسول اهللا 

                                           
  ).٣١٩(ص=

 ).٨/٣٨٣والحديث صححه األلباين. انظر: صحيح سنن أبي داود (   

 ).٢٠٧ثقة حجة عابد. انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (ص   )١(

والتسوية، وقد عـّده الحـافظ ابـن حجـر يف المرتبـة الرابعـة مـن مراتـب ثقة، لكنه كثير التدليس    )٢(

المدلسين، ممن اُتِفـق علـى عـدم االحتجـاج بحـديثهم إال مـا صـّرحوا فيـه بالسـماع، وهـو لـم 

ــه  ــا  -يصــّرح يف روايت ــر (ص-هن ــن حج ــذيب، الب ــب الته ــر: تقري ــل ٥٨٤. انظ )، تعريــف أه

 ). ٥١التقديس (ص

قات، وقال: (يغرب). وقال ابن القطان: (حاله مجهولة). وقـال الـذهبي: ذكره ابن حبان يف الث   )٣(

)، بيـان الـوهم واإليهـام ٩/١٩٢(محله الصدق). وقال ابن حجر: (مقبـول). انظـر: الثقـات (

 ).٥٤١)، تقريب التهذيب (ص٥/٤٦٤)، تاريخ اإلسالم (٤/٣٦٦(

  = .)٢٣٤٢رقم ( ،)٢/٣٠٢(كتاب: الصوم، باب: يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان    )٤(
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 . وقد تابع مرواَن الطَّاَطري على هذه الرواية: )١(إسناده حسن

                                           
)، والطـــرباين يف األوســـط ٣٤٤٧)، ومـــن طريقـــه ابـــن حبـــان (١٧٣٣وأخرجـــه الـــدارمي (=   

)، ويف ٧٩٧٨)، والبيهقـــي يف الكـــربى (١٥٤١)، والحـــاكم (٢١٤٦)، والــدارقطني (٣٨٧٧(

 )، كلهم من طريق ابن وهب به.٣٥٠٢الخالفيات (

الـدارمي)، وابـن وهـب، ونـافع: ثقـات حفـاظ. محمود بن خالـد، وعبـداهللا بـن عبـدالرحمن (   )١(

  ).٥٥٩، ٥٢٢، ٣٢٨، ٣١١انظر: تقريب التهذيب (ص

ويحيى بن عبداهللا بن سالم: صدوق، وهو من رجـال اإلمـام مسـلم، وقـال النسـائي: (مسـتقيم    

ــال  ــدارقطني. وق ــه ال ــرب). ووثق ــا أغ ــال: (ربم ــات وق ــان يف الثق ــن حب ــره اب ــديث). وذك   الح

)، إكمـال ٣١/٤٠٩حديث، صدوق). انظـر: هتـذيب الكمـال، للمـزي (ابن معين: (ضعيف ال

  ).٥٩٢)، تقريب التهذيب (ص١٢/٣٣٨هتذيب الكمال (

وأبو بكر بن نافع: صدوق. وقال أحمد بن حنبل: (أوثـق ولـد نـافع). وقـال ابـن معـين: (لـيس    

عـدي: بشيء). ويف موضع آخر: (ليس به بأس). وقال أبو داود من ثقـات النـاس). وقـال ابـن 

  ).٦٢٤)، تقريب التهذيب (ص٣٣/١٤٦(صدوق، البأس به). انظر: هتذيب الكمال (

فاإلسناد حسن؛ ألجل يحيى بن عبـداهللا، وأبـي بكـر بـن نـافع، ففيهمـا كـالم ينزلهمـا عـن رتبـة    

  الصحة.

). وهــو ثقــة ،د بــه مــروان بــن محمــد عــن ابــن وهــبتفــرّ ): (٣/٩٧قــال الــدارقطني يف ســننه (   

)، كمـا ذكـر ابـن الملقـن. انظـر: ١٥٤١روان الطَّاَطري منتفيـة بروايـة الحـاكم (ودعوى تفّرد م

  ).٥/٦٤٨البدر المنير (

حديث صـحيح، صـححه الحـاكم، وابـن حـزم، والنـووي، والقسـطالين، واأللبـاين. انظـر: الو   

ـــن حـــزم (١/٥٨٥المســـتدرك، للحـــاكم ( ـــى، الب ـــووي ٤/٣٧٥)، المحل )، المجمـــوع، للن

   ).٤/١٦)، إرواء الغليــــل، لأللبــــاين (٣/٣٥٦اري، للقســــطالين ()، إرشــــاد الســــ٦/٢٨٢(

 واهللا أعلم.
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) وصححه، والبيهقي يف الكـربى ١٥٤١، عند الحاكم ()١(هاروُن بُن سعيد األيلي

)٧٩٧٩.( 

، عنـد الطـرباين يف األوسـط )٢(إبراهيم بن عتيق الدمشـقيورواه عن مروان أيض�: 

 ).٨٦١٣)، والبيهقي يف معرفة السنن (٢١٤٦)، والدارقطني يف سننه (٣٨٧٧(

، -يعنـي ابـن محمـد -مروان حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا  –] ٨/٤[

أنـه حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العالء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عـن عمـه، 

. »لك ما فـوق اإلزار«قال:  ،: ما يحل لي من امرأيت وهي حائض؟رسول اهللا  سأل

 .)٣(وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث

وقد تابع الهيثَم بن حميد (شـيَخ مـروان الطَّـاَطري): معاويـُة بـُن . )٤(حسن إسناده

                                           
 ).٥٦٨ثقة فاضل، من رجال مسلم. انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (ص   )١(

 ).٢/١٢٢قال عنه ابن أبي حاتم: (سمعنا منه، وهو صدوق، كتبت عنه). الجرح والتعديل (   )٢(

  ).٢١٢رقم ( ،)١/٥٥كتاب: الطهارة، باب: يف المذي (   )٣(

ــذي (    ــه الرتم ــه (١٣٣وأخرج ــن ماج ــد (٦٥١)، واب ــدارمي (١٩٠٠٧)، وأحم ، ١١١٣)، وال

  )، كلهم من طريق العالء بن الحارث به.١٤٩٩)، والبيهقي يف الكربى (١١١٥

)، والهيـثم بـن حميـد ٥٦٩هارون بن محمد بـن بكـار: صـدوق. انظـر: تقريـب التهـذيب (ص   )٤(

ُمْسـِهر الدمشـقي، ووثقـه ابـن معـين، ودحـيم، وأبـو داود، وُسـئِل عنـه مختلف فيه: ضّعفه أبـو 

أحمـد بـن حنبـل، فقـال: (ال أعلـم إال خيـرًا). وقـال النسـائي: (لـيس بـه بـأس). انظـر: هتـذيب 

  ).٣٠/٣٧٢الكمال (

والعالء بن الحارث: وثقه ابن معين، وابن المديني، ودحيم، وأبو داود، وأبو حاتم، وغيرهم،    

-٢٢/٤٧٩: (صحيح الحديث). وقد تغّير عقله واختلط. انظر: هتذيب الكمـال (وقال أحمد

٤٨١.(                       =  
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ــد الرتمــذي يف ســننه ()١(صــالح ــن ماجــه (١٣٣، عن )، ١٩٠٠٧)، وأحمــد (٦٥١)، واب

                                           
وحرام بن حكيم: وثقه ُدحيم، والعجلي، والدارقطني، وابن حجر، وضّعفه ابن حزم وغيره، =   

وقـال عبـدالحق  ،بغيـر مسـتند ى)المحّلـ(بن حزم يف اوقد ضعفه ورد عليهم ابن حجر، فقال:)

وأنكـر  .بـن حـزمافكأنـه تبـع  .حـرام ضـعيف :وقال يف موضع آخر .ال يصح هذا :حديثهعقب 

ثقة كما قال العجلي  .وليس كما قالوا .بل مجهول الحال :فقال ،بن القطان الفاسياعليه ذلك 

  ).٢٢٣-٢/٢٢٢انظر: هتذيب التهذيب ( .)وغيره

(حســن غريــب). وقــال وقــال الرتمــذي:  ،ســكت عنــه أبــو داود، فهــو صــالح عنــدهوالحــديث    

الذهبي: (رواتـه ثقـات عـن معاويـة، والعـالء وإن ُتكّلـم فيـه فقـد احـتج بـه مسـلم، وحـرام فيـه 

  ).٢/٨٣٦ضعف). المهذب (

). وال أعلـم لِـَم قـال ذلـك؟، ١/٢٠٧وقال ابن حجر: (يف إسناده ضعف). التلخيص الحبيـر (   

وقــال األلبــاين: (وهــذا إســناد . -كمــا تقــّدم  -فقــد وّثــق رواتــه، ورد علــى ابــن حــزم تضــعيفه 

صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ ويف الهيثم بن حميد كالم ال يضـر، ويف (التقريـب) أنـه صـدوق). 

  ).٢٠٧رقم ( ،)١/٣٨٤انظر: صحيح سنن أبي داود (

؛ لمـا قيـل يف بعـض الـرواة، ويرتقـي الحـديث للصـحيح لغيـره بمجمـوع قلت: اإلسناد حسـن   

)، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩حيحين، انظـر: صـحيح البخـاري (يف الص شواهده، كحديث عائشة 

  ). ٢٩٣وصحيح مسلم (

)، وصـحيح ٣٠٣يف الصحيحين أيض�، انظر: صـحيح البخـاري ( وكذلك حديث ميمونة    

 ). واهللا أعلم.٢٩٥، ٢٩٤مسلم (

وثقه ابن مهدي، وأحمد، وابن معين (يف رواية عنه)، وأبو زرعة، والعجلـي، والنسـائي، وقـال    )١(

صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب معين يف رواية أخرى: (صالح). وقال أبو حاتم: (ابن 

-٢٨/١٨٩). وكــان يحيــى القطــان ال يرضــاه. انظــر: هتــذيب الكمــال (حديثــه، وال يحــتج بــه

١٩٢ .( 
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٣٥٠  

 ). ١١١٣والدارمي (

 ).١١١٥، يف سننه ()١(ورواه عن مروان أيض�: عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي

 ،- يعنـي ابـن محمـد -مروان مي، حدثنا لَ حدثنا محمود بن خالد السُّ  –] ٩/٥[

حدثنا الهيثم بن حميد، حدثني العالء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

 .)٢(»ةيَ ة لمكاهنا بثلث الدِّ ادَّ يف العين القائمة السَّ  ضى رسول اهللا ق« عن جده، قال:

ـــاَطري علـــى روايتـــه: محمـــُد بـــُن )٣(إســـناده حســـن ـــرواَن الطَّ   ، وقـــد تـــابع م

                                           
 ].٧/٣هو اإلمام الحافظ، صاحب السنن، تقدم ذكره يف الحديث رقم [   )١(

  ).٤٥٦٧رقم ( ،)٤/١٩٠اء (كتاب: الديات، باب: ديات األعض   )٢(

)، والطـرباين يف مسـند الشـاميين ٧٠١٥)، ويف الكـربى (٤٨٤٠النسائي يف الصغرى ( وأخرجه   

 )، كلهم من طريق الهيثم بن حميد به. ٣٢٤١)، والدارقطني يف سننه (١٥٢١(

 ]. والهيـثم، والعـالء بـن الحـارث:٥/١محمود بن خالد: ثقة، تقـدم ذكـره يف الحـديث رقـم [   )٣(

تقدم الكالم عنهما يف الحديث السابق. وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده، مختلـف 

ولسنا ممن نعـد نسـخة فيها، وخالصة الحكم على حديث عمرو بن شعيب، ما قاله الذهبي: (

عمرو، عن أبيه، عن جده من أقسام الصحيح الذي ال نزاع فيه من أجل الوجادة، ومن أجل أن 

، ويروى ما عدا ذلـك يف السـنن غي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكراً فينب، فيها مناكير

 سِّ حَ مُ  ،واألحكام
ين إلسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه يف الجملة، وتوقـف فيـه آخـرون نِ

عمـرو ). وقال يف موضع آخر: (٥/١٧٧). سير أعالم النبالء (تركه ، وما علمت أن أحداً قليالً 

 ).٢/٤٨٤المغنــي يف الضــعفاء (). وفــوق الحســن ،وحديثــه حســن ،ف فيــهبــن شــعيب مختلــ

واشرتط بعض األئمة كيحيى القطان، وغيـره، أن يكـون الـراوي عنـه ثقـة لالحتجـاج بحديثـه. 

  ).٧٢-٢٢/٧١انظر: هتذيب الكمال (

 =قال الشوكاين: (سكت عنه أبو داود والنسائي، ورجال إسناده إلى عمرو بـن شـعيب ثقـات).   
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)، والطرباين يف مسـند ٧٠١٥)، ويف الكربى (٤٨٤٠، عند النسائي يف الصغرى ()١(عائذ

 ). ٣٢٤١)، والدارقطني يف سننه (١٥٢١الشاميين (

ي، أخربنا ابن وهب، أخـربين سـليمان رِ هْ ـَحدثنا سليمان بن داود الم –] ١٠/٦[

 ،-  يعني ابن محمـد - مروان أحمد بن عبدالواحد الدمشقي، حدثنا  حدثناو حبن بالل، 

عن كثير بن زيد، عن  - شك الشيخ -عبدالعزيز بن محمد  أو حدثنا سليمان بن بالل،

الصــلح جـائز بــين «: ال: قــال رسـول اهللا ، قـ الوليـد بــن ربـاح، عــن أبـي هريــرة

وزاد ســليمان بــن » ا، أو حــرم حــالالا أحــل حراًمــإال صــلحً «زاد أحمــد، . »المســلمين

 . )٢(»المسلمون على شروطهم: «داود، وقال رسول اهللا 

                                           
قــال األلبــاين: (وهــذا إســناد حســن إن كــان العــالء حــّدث بــه قبــل و ).٧/٧٦األوطــار (نيــل =

االختالط؛ فإنه صدوق فقيه، وقـد اخـتلط، كمـا يف (التقريـب)). انظـر: إرواء الغليـل، لأللبـاين 

)٧/٣٢٨.(  

 - وجاء بمثـل مـا فيـه، قال ابن حزم: (ويشهد للحديث أثر عمر بن الخطاب، وابن عباس    

وال يعـرف لهمـا  ،األثر الصحيح عن عمر بـن الخطـاب، وابـن عبـاس  -حديث أي هذا ال

 ). واهللا أعلم.١١/٦٥). المحلى (مخالف من الصحابة أصالً 

وثقه ابن معين، وصالح َجَزرة. وقال ُدحيم، وابن حجر: (صدوق). وقـال النسـائي: (لـيس بـه    )١(

  ).٤٨٦)، تقريب التهذيب (ص٢٥/٤٢٩بأس). انظر: هتذيب الكمال (

  ).٣٥٩٤رقم ( ،)٣/٣٠٤كتاب: األقضية، باب: يف الصلح (   )٢(

)، وابن حبـان يف ٦٣٨)، وابن الجارود يف المنتقى (٨١١٧)، والبزار (٨٧٨٤وأخرجه أحمد (   

)، كلهم مـن طريـق كثيـر ٢٣٠٩)، والحاكم (٢٨٩٠)، والدارقطني يف سننه (٥٠٩١صحيحه (

  بن زيد عن الوليد بن رباح به.
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 . وقد تابع مرواَن الطَّاَطري: )١(إسناده حسن 

                                           
د بن عبدالواحد: ثقة، وثقه العقيلي، وابن أبي عاصم، والذهبي، وغيرهم، وقال النسائي: أحم   )١(

)، ١/٧٨)، وإكمــال هتــذيب الكمــال (٧١/٢٨٦(صــالح البــأس بــه). انظــر: تــاريخ دمشــق (

). والوليد بن ٢٥٠). وسليمان بن بالل: ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص١/١٩٩والكاشف (

)، تقريـب ٣١/١٢(حسـن الحـديث). انظر:هتـذيب الكمـال (رباح: صـدوق. قـال البخـاري: 

). وأما كثير بن زيد األسلمي، مختلف فيه: فقد وثقه ابن عمار الموصـلي، ٢٠٥التهذيب (ص

وقال أحمد بن حنبـل: (مـا أرى بـه بأسـ�). ومثلـه قـال ابـن عـدي. وقـال ابـن معـين: (لـيس بـه 

ة: (لـيس بـذاك السـاقط، وإلـى بأس). ويف موضـع قـال: (لـيس بـذاك). وقـال يعقـوب بـن شـيب

الضعف ما هو). وقال أبو زرعة: (صدوق فيه لين). وقال أبـو حـاتم: (صـالح، لـيس بـالقوي، 

). فهو صدوق يخطئ، كمـا ٨/٤١٤يكتب حديثه). وضّعفه النسائي. انظر: هتذيب التهذيب (

  ).٤٥٩قرر الحافظ ابن حجر. انظر: تقريب التهذيب (ص

)، ٢٨٩١هذا الحديث: أبو رافع الصـائغ عنـد الـدارقطني يف سـننه ( وتابع الوليد بن رباح على   

حمـاد  عـنعفـان عـن عبد اهللا بن الحسين المصيصـي ) وصححه، من طريق ٢٣١٣والحاكم (

وهـي متابعـة ضـعيفة؛ يف إسـنادها  بمثلـه،  بن زيد عن ثابت عـن أبـي رافـع عـن أبـي هريـرة

). ها ال يجـوز االحتجـاج بـه إذا انفـرديقلـب األخبـار ويسـرقالمصيصي، قال عنه ابـن حبـان: (

  ). ٨/١٧٤). وقال ابن حجر: مرتوك. انظر: لسان الميزان (٢/٤٦المجروحين (

وأمـا حـديث وللحديث شواهد ال تخلو من مقال، وهذا الحـديث أحسـنها، قـال ابـن حجـر: (   

 ،وأنس بـن مالـك ،وعمرو بن عوف ،فروي من حديث أبي هريرة )المسلمون عند شروطهم(

لكــن حــديث أبــي هريــرة  ،وكلهــا فيهــا مقــال ،وغيــرهم ،وعبــداهللا بــن عمــر ،افــع بــن خــديجور

وقال أيض�: كثيـر بـن زيـد حديثـه حسـن يف الجملـة، وقـد اعتضـد بمجيئـه مـن طريـق ). أمثلها

: (وينبغـي يف حكمـه علـى الحـديث قال ابن القطـانو). ٣/٢٨٢أخرى. انظر: تغليق التعليق (

 =ثير بن زيد من الضعف، وإن كـان صـدوقا). بيـان الـوهم واإليهـامأن يقال فيه: حسن؛ لما بك
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عنـد البـزار يف مســنده  ،)٢(، ومنصـوُر بـن ســلمة-يف هـذا الحــديث  - )١(ابـُن وهـب

)٨١١٧.( 

، عنـد ابـن حبـان يف )٣(ورواه عن الطَّاَطري أيض�: عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي

 ).٥٠٩١صحيحه (

، حدثنا سليمان بن بـالل، عـن مروانحدثنا محمود بن خالد، حدثنا  –] ١١/٧[

 رسـول اهللا يإال مـن فِـ !مـا أخـذت «يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أختها، قالـت: 

٤(»، كان يقرؤها يف كل جمعة(. 

يحيى بـُن  وقد تابع مرواَن الطَّاَطري على روايته: .)٥(رجاله ثقاتإسناده صحيح، 

                                           
رواه أبـو داود وتردد النـووي بـين تحسـين إسـناد الحـديث وتصـحيحه، فقـال: ( ).٥/٢١١(=

   ).٩/٣٧٦). المجموع (بإسناد حسن أو صحيح

كان وإن  -: (وهذه األسانيد - معلق� على الحديث وشواهده -وقال شيخ اإلسالم ابن تيِميَّة   

فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعض�، وهذا المعنـى هـو الـذي يشـهد  -الواحد منها ضعيف� 

 واهللا أعلم.  .)٢٩/١٤٧له الكتاب والسنة). مجموع الفتاوى (

 ].٧/٣إمام ثقة، تقدم ذكره يف الحديث رقم [   )١(

 ).٥٤٧ثقة ثبت حافظ. انظر: تقريب التهذيب (ص   )٢(

 ].٧/٣نن، تقدم ذكره يف الحديث رقم [إمام ثقة، صاحب الس   )٣(

 ). ١١٠٢رقم ( ،)١/٢٨٨كتاب: الصالة، باب: الرجل يخطب على قوس (   )٤(

]، ورقــم ٧/٣محمــود بــن خالــد، وســليمان بــن بــالل: ثقتــان، تقــدم ذكــره يف الحــديث رقــم [   )٥(

)، وعمـرة ٥٩١]، ويحيى بن سعيد األنصاري: ثقة ثبت. انظر: تقريـب التهـذيب (ص١٠/٦[

 أم هشـام بنـت حارثـة بـن النعمـان نت عبدالرحمن األنصارية: تابعية، ثقة حجة. وأختها: هيب

) ٣٥/٢٤٢، أختها ألمها. انظر: هتذيب الكمال.( 
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ان  ).٨٧٢عند مسلم يف صحيحه ( )١(حسَّ

، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا إبراهيم بن مروان، حدثنا أبي –] ١٢/٨[

فأقـام عنـده مـا  ابتـاع غالمـ� ن رجـالً ، أحدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

فقـال الرجـل: يـا  ،ه عليهفردَّ  فخاصمه إلى النبي  ،شاء اهللا أن يقيم، ثم وجد به عيب�

. قـال اإلمـام )٢(»الخراج بالضـمان: «رسول اهللا، قد استغل غالمي، فقال رسول اهللا 

 .)٣()إسناده ليس بذاك( :أبو داود

                                           
 ). ٢/٣٦٣ثقة إمام رئيس. انظر: الكاشف (   )١(

  ).٣٥١٠رقم ( ،)٣/٢٨٤كتاب: البيوع، باب: فيمن اشرتى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيب� (   )٢(

ـــو داود (    ـــن ماجـــه (٣٥١٠وأخرجـــه أب ـــى (٢٢٤٣)، واب ـــن الجـــارود يف المنتق   )، ٦٢٦)، واب

  )، كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي به.٢١٧٦)، والحاكم (٤٩٢٧وابن حبان (

وعّلته مسلم بن خالد الزنجـي، مـتكلم فيـه واألكثـر علـى تضـعيفه: وثقـه ابـن معـين يف روايـة،    )٣(

وقــال البخــاري: (منكــر الحــديث).  .بــن المــديني: (لــيس بشــيء)وضــعفه يف أخــرى، وقــال ا

وضعفه أبو داود، وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، واليحـتج 

به، تعرف وتنكر). وقال الساجي: (كثير الغلط). وقال النسائي: (ليس بالقوي). ومال الذهبي 

ــه، صــدوق، ــن حجــر: (فقي ــعيفه. وقــال اب ــى تض ــذيب الكمــال  إل ــام). انظــر: هت كثيــر األوه

   ).٥٢٩)، وتقريب التهذيب (ص٤/١٠٢)، وميزان االعتدال (٢٧/٥١٢(

)، ويعقـوب: كذبـه أحمـد ١٩٤وتابعه يعقوب بن الوليد المدين، أخرجه الخليلي يف اإلرشاد (   

  ).٦٠٩وغيره. انظر: تقريب التهذيب (ص

هـذا حـديث حسـن غريـب )، وقـال: (١٢٨٦وتابعه عمر بن علي المقدمي، أخرجه الرتمذي (  

استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث مـن حـديث عمـر بـن  ...من حديث هشام بن عروة

  =                 ).؟ قال: العلي، قلت: تراه تدليس�
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سعيد بن  حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عنحدثنا قتيبة بن سعيد،  –] ١٣/٩[

حـدثنا إبـراهيم بـن مـروان و حسـعيد بـن زيـاد، عـن جـابر بـن عبـداهللا،  أبي هالل، عـن

، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا يزيد بن عبداهللا بن الهاد، عن علـي الدمشقي، حدثنا أبي

                                           
  ). ٤١٦والمقدمي: ثقة، وكان يدلس شديدًا. اتظر: تقريب التهذيب (ص=   

)، ١٢٨٥)، والرتمـذي (٣٥٠٩)، (٣٥٠٨د (وجاء الحـديث مـن طريـق آخـر: أخرجـه أبـو داو   

ـــن ماجـــه (٤٤٩٠والنســـائي ( ـــن الجـــارود (٢٤٢٢٤)، وأحمـــد (٢٢٤٢)، واب   )، ٦٢٧)، واب

  )، كلهم من طريق مخلد بن خفاف الغفاري.٤٩٢٨وابن حبان (

  ). ٨٣-٤/٨٢ومخلد قال عنه البخاري: (فيه نظر). انظر: ميزان االعتدال (   

). العلـل الكبيـر، للرتمـذي ر هـذا الحـديث، وهـذا حـديث منكـرال أعرف له غيـوقال أيض�: (   

 ييـرو يالحـديث الـذ ييعنـ -سناد تقوم به الحجـة إوليس هذا ). وقال أبو حاتم: (١٩١(ص

). الجــرح والتعــديل راء الرجــالآصــلح مــن أنــه أل ؛قــول بــهأ ينأ غيــر.. .- مخلــد بــن خفــاف

). وقــال ٤/٢٣٠عفاء الكبيــر (). وقــال العقيلــي: (هــذا اإلســناد فيــه ضــعف). الضــ٨/٣٤٧(

: (حديث حسن صـحيح، وقـد روي هـذا الحـديث مـن غيـر هـذا -عقب الحديث  -الرتمذي 

  الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم).

اختلف أهل العلم يف صـحة هـذا الحـديث، وروي ): (٣/٤٠٥وقال أبو عوانة يف مستخرجه (   

فأمـا مسـلم  ،ن خالد، ولعلـه عمـر بـن علـيعن هشام بن عروة رواه جرير، ومسلم ب :عن ثالثة

كان يدلس، ولعله أخذه عن مسـلم بـن خالـد،  فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه

  ).وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه

مـا أرى لهــذا وعليـه، فطـرق الحـديث ال تخلـو مــن مقـال، وقـد ضـّعفه اإلمــام أحمـد، فقـال: (   

). وأعله ابن حزم بجهالة مخلد بن ٢/١٠٧لعلل المتناهية، البن الجوزي (). االحديث أصالً 

). وهنــاك مــن صــححه كــابن القطــان، وأيضــ� حّســنه البغــوي. واهللا ٤/٥٧خفــاف. المحلــى (

 ). ٨/١٦٣)، شرح السنة، للبغوي (٥/٢١٢أعلم. انظر: بيان الوهم واإليهام (
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خروج بعد هدأة وا الأقلّ : «: قال رسول اهللا قاالبن عمر بن حسين بن علي، وغيره، 

» يف تلــك الســاعة«قــال ابــن مــروان:  .»فــإن هللا تعــالى دواب يبــثهن يف األرض ؛لْجــالرِّ 

  قــال  :وزاد يف حديثــه .ثــم ذكــر نبــاح الكلــب والحميــر، نحــوه» فــإن هللا خلقــ�«وقــال: 

 .)١(مثله وحدثني شرحبيل الحاجب، عن جابر بن عبداهللا عن رسول اهللا  :ابن الهاد

 . )٢(هو حسن بمجموع طرقه وشواهده، وإسناده ضعيف

                                           
 ). ٥١٠٤رقم ( ،)٤/٣٢٧م (كتاب: األدب، باب: ما جاء يف الديك والبهائ   )١(

  طرق: ةمن ثالثهذا الحديث أبو داود  اإلمام ذكر   )٢(

إسناده ضعيف جدًا؛ فيه سعيد بـن زيـاد، قـال الـذهبي: طريق الليث عن خالد بن يزيد: األول:   

)، تقريـب التهـذيب، ١/٤٣٦للـذهبي ( ، وقال ابن حجـر: (مجهـول). انظـر: الكاشـف،)(واهٍ 

  ).٢٣٥البن حجر (ص

: مرسل. وعلي بن عمر، قال عنه علي بن عمر بن حسين الليث عن ابن الهاد عن اين: طريقالث   

)، والبخاري يف ١٤٨٣٠وجاء عند أحمد ( ).٢٣٥(ص تقريب التهذيبابن حجر: (مستور). 

): عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسـين. وعمـر: صـدوق فاضـل. انظـر: ١٢٣٥األدب (

  ).٤١٦تقريب التهذيب (ص

، وإسـناده ضـعيف؛ شـرحبيل بـن سـعد عـن جـابر طريق الليث عن ابن الهـاد عـن الث: الث   

شــرحبيل مــتكلم فيــه، وقــد ضــّعفه ابــن معــين والنســائي والــدارقطني وغيــرهم. انظــر: ميــزان 

  ).٢/٢٦٦االعتدال، للذهبي (

لـم تكـن والطريق الثاين والثالث، رواهما مروان الطَّاَطري، وحالهما كما عرفـت، إال أن العلـة    

  من قَِبله.

: وهناك طريق رابع: طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جـابر    

ــو يعلــى يف مســنده (١٢٣٤)، والبخــاري يف األدب (١٤٢٨٣أخرجــه أحمــد ( )، ٢٣٢٧)، وأب

 =) وقـال: (هـذا حـديث صـحيح١٦٣٢)، والحاكم (٥٥١٧)، وابن حبان (٢٥٥٩وابن خزيمة (
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، حـدثنا سـليمان بـن مروان بن محمدحدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا  –] ١٤/١٠[

بيت ال : «، قالت: قال النبي بالل، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 .)١(»تمر فيه، جياع أهله

 .)٢(إسناده منكر

                                           
  لم ولم يخرجاه). على شرط مس=

وجملة القول: . ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو مدلس وقد عنعنهقال األلباين: (   

أن طرق الحديث األربعـة كلهـا معلولـة، لكـن الحـديث بمجموعهـا قـوي، يرتقـي إلـى درجـة 

  ).٤/٢٣الصحة. واهللا أعلم). سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين (

ابـن إسـحاق بالسـماع عنـد أبـي يعلـى، فانتفـت شـبهة التـدليس، وعليـه يكـون قلت: قد صّرح    

  اإلسناد حسن�.

إذا كــان جــنح الليــل، أو أمســيتم، فكفــوا أصــله يف الصــحيحين، بلفــظ: ( وحــديث جــابر    

ــوا  ــوهم، وأغلق ــل فخل ــن اللي ــاعة م ــت س ــإذا ذهب ــذ، ف ــر حينئ ــياطين تنتش ــإن الش ــبيانكم، ف ص

  ...). واللفظ للبخارياألبواب

 ). واهللا أعلم.٢٠١٢)، صحيح مسلم (٣٣٠٤صحيح البخاري (   

  ).٣٨٣١رقم ( ،)٣/٣٦٢( يف التمر، باب: األطعمةكتاب:    )١(

)، من طريق أحمـد بـن أبـي الحـواري، ٥٢٠٦، وابن حبان ()٣٣٢٧رقم (وأخرجه ابن ماجه،    

  ) عن محمد بن عوف الحمصي، وأبي األزهر.٨٣٣٧وأبو عوانة يف مستخرجه (

 الثتهم عن مروان به. ث   

رقـم  الحديث هبذا اإلسناد قد أعّله األئمة، وكذلك حديث: (نعم اإلدام الخل) عند ابن ماجه،   )٢(

ا عــن ســألت محمــدً قــال الرتمــذي: ( -] ٣٢/١٢وســيأيت يف هــذه الدراســة بــرقم [ - )٣٣١٦(

عـن سـليمان  ا روى هذين الحديثين غير يحيى بن حسان،فقال: ال أعلم أحدً  ،هذين الحديثين

  =           ).٣٠٢). العلل الكبير (صبن بالل، ولم يعرفهما محمد إال من هذا الوجه
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 ثالث�: مروياته يف سنن اإلمام النسائي:

أخربنا هارون بن محمـد بـن بكـار بـن بـالل مـن كتابـه، قـال: حـدثنا  –] ١٥/١[

، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، قال: حدثنا محمـد بـن عبـداهللا بـن مروان بن محمد

إذا «: قال: قال رسول اهللا  الحسن، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة 

 .)١( »ك بروك البعيرل ركبتيه وال يرببْ سجد أحدكم فليضع يديه قَ 

 . )٢(إسناده فيه مقال

                                           
وسألت أبي عن حديث رواه مروان بن محمد الطَّاَطري، عن سـليمان وقال ابن أبي حاتم: (=    

قال: نعم اإلدام الخل، وبيت   بن بالل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي

  ).٦/١٣١). العلل (قال أبي: هذا حديث منكر هبذا اإلسناد، تمر فيه جياع أهله؟ال 

ال يجوع أهل بيـت «طريق يحيى بن حّسان، بلفظ: من وأما متنه فقد أخرجه مسلم يف صحيحه    

 ).٢٠٤٦رقم ( ،انظر: صحيح مسلم. »عندهم التمر

رقــم  ،)٢/٢٠٧ســجوده ( كتــاب: التطبيــق، بــاب: أول مــا يصــل إلــى األرض مــن اإلنســان يف  )١(

)١٠٩١.(  

)، ١٣٦٠)، والـــدارمي (٨٩٥٥)، وأحمـــد (٢٦٩)، والرتمـــذي (٨٤٠وأخرجـــه أبـــو داود (   

 به. محمد بن عبداهللا بن الحسن)، كلهم من طريق ١٣٠٥)، (١٣٠٤والدارقطني يف سننه (

ال قــ). وحــديث غريــب، ال نعرفــه مــن حــديث أبــي الزنــاد إال مــن هــذا الوجــهقــال الرتمــذي: (   )٢(

النووي: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود). المجموع شرح المهذب، 

  ).٣/٤٢١للنووي (

ال يتـابع عليـه، وال وابـن حسـن، فقـال: (ويقال: قلت: أعّله اإلمام البخاري بمحمد بن عبداهللا    

  ).١/١٣٩أدري سمع من أبي الزناد أم ال؟). التاريخ الكبير، للبخاري (

 =وقـع فيـه وهـم مـن بعـض -واهللا أعلـم  -وكذلك أعله ابن قّيم الجوزية، وقـال: (والحـديث    
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ــه: ســعيُد بــن منصــور ــاَطري علــى روايت ــابع مــرواَن الطَّ ــي داود )١(وقــد ت ــد أب ، عن

ان٨٩٥٥)، وأحمد (٨٤٠( )، ومحمـُد بـُن ١٣٦٠، عند الـدارمي ()٢()، ويحيى بُن حسَّ

 ).١٣٠٥)، والدارقطني يف سننه (١/١٣٩، عند البخاري يف تاريخه الكبير ()٣(عبيداهللا

، عنـد الـدارقطني يف سـننه )٤(ورواه عن مروان أيض�: محمود بـن خالـد الدمشـقي

)١٣٠٤.( 

، عن سعيد بـن مروان بن محمدأخربنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا  –] ١٦/٢[

  بسـة بـن أبـي سـفيان، عـن نْ سـليمان بـن موسـى، عـن مكحـول، عـن عَ  عبدالعزيز، عـن

 مـن صـلى أربـع ركعـات قبـل الظهـر وأربعـ�«كـان يقـول:  أم حبيبة، أن رسول اهللا 

 .)٥(»على النار مه اهللا بعدها حرَّ 

                                           
  ). ٢١٧-١/٢١٦الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره). زاد المعاد، البن قّيم الجوزية (=

وقد رد بعض أهل العلم على إعالل البخاري، فقالوا: لم يرد البخاري الجرح مطلقـ� بـل أراد    

  بن عبداهللا وّثقه النسائي وغيره، فال يضر تفّرده. التفّرد، ومحمد

وكـذلك أجـابوا علـى تعليـل ابـن قـّيم الجوزيــة، وقـد يطـول بسـط الكـالم عـن هـذا الحــديث،    

  . والمجال اليتسع

)، التبيــان يف ٧٢٤-٢/٧٢٠، لأللبــاين (وللتفصــيل أكثــر، انظــر: أصــل صــفة صــالة النبــي    

 ). واهللا أعلم.١٩٩-٤/١٩٦لشالحي (تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ل

 ). ٢٤١ثقة. (المصنف: صاحب السنن). انظر: تقريب التهذيب (ص   )١(

 ).٥٨٩ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص   )٢(

 ).٤٩٤أبو ثابت المدين، شيخ البخاري. ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص   )٣(

 ].٣/٣ثقة، تقدم ذكره عند الحديث رقم [   )٤(

 =الليل وتطوع النهـار، بـاب: ثـواب مـن صـّلى يف اليـوم والليلـة ثنتـي عشـرة ركعـة كتاب: قيام   )٥(
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 . )١(إسناده منقطع

                                           
 ). ١٨١٤رقم ( ،)٣/٢٦٥(=

اختلف األئمة يف سماع مكحول من َعنَْبَسة بن أبي سفيان: فقيل لم يسمع منه. قاله أبو ُمْسـِهر،    )١(

  . ائي، وغيــرهم، وأبــو حــاتم، والنســوأبــو زرعــة الــرازي ،البخــاريوابــن معــين (يف روايــة)، و

ــر:  ــائي (انظ ــي (ص)، ١٨١٥ســنن النس ــيل، للعالئ ــامع التحص ــر )٢٨٥ج ــيص الحبي ، التلخ

)١/٢١٧(.  

ذكر ذلك  ،قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من َعنَْبَسة بن أبي سفيانوقال ابن عبدالرب: (   

حـيم ). والقول األول أظهر؛ فإن قيـل قـد صـحح سـماعه دُ ١٧/١٩٤). التمهيد (يم وغيرهَح دُ 

وهو شامي أعلم بحديث الشاميين، فالجواب: أن أبا ُمْسـِهر دمشـقي وهـو إمـام أهـل الشـام يف 

  زمانه، قد أنكر سماعه، السيما وأغلب النقاد على إنكاره.

  والحديث ُيروى عن َعنَْبَسة من وجوه:   

)، ١٨١٤)، والنسـائي (١٢٦٩األول: من طرق عن مكحول عن َعنَْبَسة بـه، أخرجـه أبـو داود (   

)، والحــــاكم ٤٤١)، والطــــرباين يف الكبيــــر (١١٩١)، وابــــن خزيمــــة يف صــــحيحه (١٨١٥(

الحـديث معلـل علـى وجـوه، وهـو ، وقـال الـذهبي: (-كما تقـدم -)، وإسناده منقطع ١١٧٥(

  ).٢/٩٠٤المهذب ( .)منقطع ما بين مكحول وَعنَْبَسة

)، وإسـناده ضـعيف؛ ٢٦٧٧٢أحمـد (الثاين: مكحول عن مولى لَعنَْبَسة عن َعنَْبَسة به: أخرجـه    

  فيه ابن لهيعة سيء الحفظ، ومولى َعنَْبَسة مبهم، فهو مجهول لم يتبّين لي من هو.

ـَعْيثِي عـن أبيـه عـن َعنَْبَسـة بـه: أخرجـه الرتمـذي (    ) وقـال: ٤٢٧الثالث: محمد بـن عبـداهللا الشُّ

قـال النسـائي:  ).٢٧٤٠٣)، وأحمد (١١٦٠)، وابن ماجه (١٨١٧(حسن غريب)، والنسائي (

(هذا خطأ، والصواب حديث مروان من حديث سـعيد بـن عبـدالعزيز). فعـاد هـذا الوجـه إلـى 

  الوجه األول.

 =)، وأحمـد١٨١٢الرابع: األوزاعـي عـن حسـان بـن عطيـة عـن َعنَْبَسـة بـه: أخرجـه النسـائي (   
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قـال: حـدثنا  مـروان بـن محمـدأخربنا محمود بن خالد قـال: حـدثنا  –] ١٧/٣[

ر بن عبيداهللا، عن أبي إدريـس الخـوالين، عـن ْس ر قال: حدثني بُ بْ عبداهللا بن العالء بن زَ 

، ري، عن عبداهللا بن السعدي قـال: وفـدنا علـى رسـول اهللا مْ لضَّ حسان بن عبداهللا ا

  ، فقــال: حاجتــك، فقلــت: فــدخل أصــحابي فقضــى حــاجتهم، وكنــت آخــرهم دخــوالً 

ال تنقطـع الهجـرة مـا قوتـل : «قـال رسـول اهللا  ؟،يا رسول اهللا، متى تنقطـع الهجـرة

 .)١(»الكفار

                                           
الـذهبي )، وظاهره الصحة؛ فرواتـه ثقـات، إال أن ٢٧٤٧)، والطرباين يف األوسط (٢٦٧٦٤(=

  ).٢/٩٠٥قال: (وهذا منقطع أيض�). المهذب (

الخامس: أبو عبدالرحمن القاسم بن عبدالرحمن الدمشـقي عـن َعنَْبَسـة بـه: أخرجـه الرتمـذي    

)، قــال الرتمــذي: (حســن ٤٥٣) مختصــرًا، والطــرباين يف الكبيــر (١٨١٣)، والنســائي (٤٢٨(

  صحيح غريب من هذا الوجه).

  مختلف فيه:والقاسم بن عبدالرحمن    

وثقه ابن معين، والبخاري، والرتمـذي، ويعقـوب بـن سـفيان، والعجلـي وزاد: يكتـب حديثـه،    

  وليس بالقوي.

وقال أحمد بن حنبل: (يف حديث القاسم مناكير مما يرويه الثقات). وقال ابن سعد، ويعقـوب    

. وقـال ابـن بن شيبة: (منهم من يضّعفه). وقال ابن حبان: (يـروي عـن الصـحابة المعضـالت)

)، سـير أعـالم النـبالء ١٨٩حجر: (صدوق، يغرب كثيرًا). انظر: العلل الكبيـر، للرتمـذي (ص

). واألظهـر مـن ٤٥٠)، تقريـب التهـذيب (ص٣/٣٧٣)، وميزان االعتدال (١٩٥-٥/١٩٤(

حاله أنه صدوق له غرائب، وليس له متابع من وجه صحيح؛ فكل الطرق عـن َعنَْبَسـة ال تخلـو 

  أعلم. من مقال. واهللا

 ). ٤١٧٣رقم ( ،)٧/١٤٧كتاب: البيعة، باب: ذكر االختالف يف انقطاع الهجرة (   )١(
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بع مرواَن الطَّـاَطري علـى . وتا)١(، وهو صحيح بمجموع طرقهإسناده مختلف فيه

                                           
  ْمري الشامي، متكلم فيه:ظاهر إسناده الصحة؛ فرجاله موثقون، إال أن حّسان بن عبداهللا الضَّ    )١(

ي وثقــه العجلــي، وابــن حجــر، وذكــره ابــن حبــان يف (الثقــات). انظــر: معرفــة الثقــات، للعجلــ   

  ).١٥٨)، تقريب التهذيب، البن حجر (ص٤/١٦٤)، الثقات، البن حبان (١/٢٩٢(

  ). وقـــال ١/٤٧٩وقـــال النســـائي: (حســـان لـــيس بالمشـــهور). ميـــزان االعتـــدال، للـــذهبي (   

  ابــن القطــان: (وعلــة هــذا الخــرب، الجهــل بحــال حســان بــن عبــداهللا؛ فإنــه ال يعــرف إال بروايــة 

يف موضـع آخـر: (حسـان بـن عبـداهللا قـال ابـن السـعدي). وأبي إدريس عنه لهذا الحديث عـن 

  .)٤٦-٢/٤٤. بيان الوهم واإليهام، البن القطان ()مجهول

  وللحديث طرق أخرى يتقوى هبا:   

األول: طريق إسماعيل بن عياش عـن ضمضـم بـن زرعـة عـن شـريح بـن عبيـد عـن مالـك بـن    

(يف إسـناده إسـماعيل بـن )، قـال ابـن حجـر: ١٦٧١يخامر عن ابـن السـعدي، أخرجـه أحمـد (

). وقال األلبـاين: (إسـناد شـامي ٧/٢٣٠). وسكت عنه يف الفتح (٤/٤٨٩عياش). اإلصابة (

ــل ( ــير). إرواء الغلي ــالم يس ــة ك ــن زرع ــم ب ــات، ويف ضمض ــم ثق ــه كله ). ٥/٣٤حســن، رجال

  ).٤/٢٤٠وصحح إسناده يف السلسلة الصحيحة (

)، ٤١٧٢ين عن ابن السعدي، أخرجـه النسـائي (الثاين: بسر بن عبيداهللا عن أبي إدريس الخوال   

  ). إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح.٢٦٣٢والطحاوي يف شرح المشكل (

الثالــث: عبــداهللا بــن محيريــز عــن ابــن الســعدي، رواه عنــه عطــاء الخراســاين، أخرجــه أحمــد    

)، وابـن حبـان ٨٢٠)، وبسر بن عبيداهللا، أخرجه ابن أبي عاصم يف اآلحاد والمثاين (٢٢٣٢٤(

). قال ابن السكن: (وأرجو أن يكون الصحيح من هذه الروايـات حـديث ٤٨٦٦يف صحيحه (

  ).٢/٤٧عطاء الخراساين). انظر: بيان الوهم واإليهام، البن القطان (

  ).٧/٣٥٢٢وقال الذهبي: (هذا غريب حسن). المهذب (   

 =اخــتالف). اإللمـام بأحاديــث قـال ابـن دقيــق العيـد: (يف إسـنادهويف الحكـم علـى الحــديث،    
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)، والطحـاوي يف شـرح ٨٦٥٦، عند النسائي يف الكربى ()١(روايته: عمرو بُن أبي سلمة

 ).٢٦٣١المشكل (

 ).٦٨، عند الطرباين يف األوسط ()٢(وإبراهيم بن عبداهللا بن العالء

، قال: مروان بن محمدأخربنا أحمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا  –] ١٨/٤[

عن الزهري، قال: جاءين أبو بكر بن حزم بكتاب  -وهو ابن عبدالعزيز  - حدثنا سعيد 

 : هذا بيان من اهللا ورسوله يف رقعة من أدم، عن رسول اهللا           

          ]:يف النفس مائة من اإلبل، ويف «ثم قال: فتال منها آيات،  ،]١المائدة

ة ثلث الدية، ويف ومَ ل خمسون، ويف المأمُ ْج خمسون، ويف اليد خمسون، ويف الرِّ  العين

ة خمس عشرة فريضة، ويف األصابع عشر عشر، ويف لَ قِّ نَ ـُ ة ثلث الدية، ويف المفَ الجائِ 

 .)٣(»ة خمسحَ وِض ـُاألسنان خمس خمس، ويف الم

 .)٤(مختلف فيه

                                           
  ).٤٥٧). ومثله قال ابن عبدالهادي. انظر: المحرر يف الحديث (ص٢/٧٧٥األحكام (=

فقــال: (الحـديث صــحيح مثبـت عــن عبــداهللا بـن الســعدي، كــذا رواه  وقـد صــححه أبـو زرعــة   

فتاوى واحتج به ابن تيِميَّة يف مجموع ال ).٦/٤٠٢الثقات األثبات). تحفة األشراف، للمّزي (

 ). وهو كذلك؛ فهو صحيح بمجموع طرقه. واهللا أعلم. ١٨/٢٨١(

صــدوق مشــهور، يف حديثــه وهــم، وضــعفه ابــن معــين، وقــال أبــو حــاتم: ال يحــتج بــه. ميــزان    )١(

 ).٣/٢٦٢االعتدال (

 ).١/٣٩قال النسائي: (ليس بثقة). انظر: ميزان االعتدال (   )٢(

 ). ٤٨٥٦رقم ( ،)٨/٥٩كتاب: القسامة، باب: عقل األصابع (   )٣(

 =كتاب عمـرو بـن حـزم يف الصـدقاتاإلمام أحمد: (قال  صحيفة أبي بكر بن حزم مختلف فيها.   )٤(
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، -  وهو ابـن محمـد - مروان أخربنا أحمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا  –] ١٩/٥[

ي، قال: حدثنا إبراهيم بـن أبـي عبلـة، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المرّ 

شي، عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل الكندي، قال: رَ عبدالرحمن الجُ  الوليد بن عن

عوا ووض، يا رسول اهللا، أذال الناس الخيل ، فقال رجل:عند رسول اهللا  كنت جالس�

بوجهـه،  رسـول اهللا  السالح، وقالوا: ال جهـاد قـد وضـعت الحـرب أوزارهـا، فأقبـل

اآلن اآلن جاء القتال، وال يزال من أمتي أمة يقـاتلون علـى الحـق، ويزيـغ  ،كذبوا«وقال: 

اهللا لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتـى تقـوم السـاعة، وحتـى يـأيت وعـد اهللا، والخيـل 

ر إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أين مقبوض غير ملبـث، وأنـتم معقود يف نواصيها الخي

 .)١(»تتبعوين أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام

                                           
يعقوب بن سفيان: (وال أعلم يف ). وقال ٣/١١). تنقيح التحقيق، البن عبدالهادي (صحيح=

يرجعون والتابعون  كان أصحاب النبي  ،ا أصح من كتاب عمرو بن حزمجميع الكتب كتابً 

  ).٢/٢١٦). المعرفة والتاريخ (إليه

 ،وهـو كتـاب مشـهور عنـد أهـل السـير ،مـن وجـه صـالح وقد روي مسـنداً وقال ابن عبدالرب: (   

 ؛ألنه أشبه التواتر يف مجيئـه ؛عن اإلسناد معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرهتا

). وذهـب بعـض أهـل العلـم ٣٣٩-١٧/٣٣٨). التمهيـد (لتلقي النـاس لـه بـالقبول والمعرفـة

كابن حزم، إلى تضعيف الحديث؛ لضعف صحيفة أبي بكر بن حزم، فهـي عنـدهم منقطعـة ال 

). واألظهر صحة الحديث الشتهاره، وتلقـي العلمـاء ٤/١٠٢تقوم هبا حجة. انظر: المحلى (

 وهو مرسل صحيح اإلسناد، ولـه شـاهد مـن حـديث عبـداهللاله، وقد صححه األلباين، وقال: (

). ويف موضــع آخــر ضــّعفه. انظــر: ضــعيف ســنن ٧/٣٠٠). انظــر: إرواء الغليــل (بــن عمــرو

 واهللا أعلم. ).٤٨٥٦النسائي (

 ). ٣٥٦١رقم ( ،)٦/٢١٤كتاب: الخيل، (   )١(
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 .)١(رجاله ثقات إسناده صحيح،

 ، أنبأنـا معاويـة بـن سـالم، عـنمـروانأخربين محمود بن خالد، عـن  –] ٢٠/٦[

مـن : «، قال: قال رسـول اهللا  هريرة يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي

 غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلـة القـدر إيمانـ� واحتساب� قام شهر رمضان إيمان�

 .)٢(»غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساب�

، وأصــله يف الصــحيحين مــن غيــر طريــق مــروان رجالــه ثقــاتإســناده صــحيح، 

  .)٣(الطَّاَطري

                                           
]، وخالد بن يزيد، وابـن أبـي عبلـة، ١٠/٦أحمد بن عبدالواحد: ثقة، وقد تقدم ذكره يف حديث [   )١(

، ١٣٨، ٩٢بير بن نفير: كلهم ثقات. انظر: تقريـب التهـذيب (صوالوليد بن عبدالرحمن، وج

٥٨٢، ١٩١.  

)، ٢٢٨)، والطحـاوي يف شـرح المشـكل (٣٧٠٢وللحديث طرق، أمثلها: ما أخرجـه البـزار (  

)، مــن طريــق إبــراهيم بــن ســليمان األفطــس عــن الوليــد بــن ٦٣٥٨والطــرباين يف الكبيــر (

يرويــه هبــذه  وهــذا الحــديث ال نعلــم أحــداً بــّزار: (عبــدالرحمن عــن ُجَبيــر بــن ُنَفيــر بــه. وقــال ال

 ورجالـه رجــاٌل  ،يــروى يف ذلـك عـن ســلمة يـل، وهـذا أحســن طريقـ�فَ األلفـاظ إال سـلمة بــن نُ 

). قلـت: وإبـراهيم ثقـة إال إبراهيم بـن سـليمان األفطـس ،مشهورون ،معروفون من أهل الشام

 ). واهللا أعلم. ٩٠ثبت. انظر: تقريب التهذيب (ص

ــا  )٢( ــاب�كت ــ� واحتس ــامه إيمان ــان وص ــام رمض ــن ق ــواب م ــاب: ث ــيام، ب ــم  ،)٤/١٥٧( ب: الص رق

)٢٢٠٧ .( 

أخرجه الشيخان من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بـه، وكـذلك    )٣(

رقـم  ،وصـحيح مسـلم )،٢٠٠٩( )،١٩٠١رقـم ( ،. انظـر: صـحيح البخـاريمن طـرق أخـرى

)٧٦٠)، (٧٥٩(. 
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 اإلمام ابن ماجه: ثالث�: مروياته يف سنن

قال:  مروان بن محمدحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا  –] ٢١/١[

قـال: حـدثني أبـو سـعيد  ، حدثنا ابن لهيعة، عن أبـي الزبيـر، عـن جـابر بـن عبـداهللا

 .)١(: أنه هنى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أنه شهد على رسول اهللا  الخدري

  .)٢(إسناده ضعيف

قال:  مروان بن محمدحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا  –] ٢٢/٢[

ش الصـنعاين، عـن عبـداهللا بـن نَ قال: حدثنا قيس بن الحجاج، عن َحـ ،حدثنا ابن لهيعة

إال  ،قـال: ال ،»معك ماء؟«قال البن مسعود ليلة الجن:  أن رسول اهللا  ، عباس

                                           
رقــم  ،)١/١١٦: الطهــارة وســننها، بــاب: النهــي عــن اســتقبال القبلــة بالغــائط والبــول (كتــاب   )١(

)٣٢٠.(  

بِّي عن ابن لهيعة به.١١٠٨٩وأخرجه أحمد (      ) عن موسى بن داود الضَّ

صـدوق، رمـي بـاالختالط بعـد احـرتاق سيء الحفظ، وقال ابـن حجر:ابن لهيعة،  علة اإلسناد   )٢(

)، وذكـر الـذهبي أن العمـل علـى تضـعيف ٣١٩، البن حجـر (صكتبه. انظر: تقريب التهذيب

)، وقبل بعض أهل العلم ما كان من روايـة العبادلـة ١/٥٩٠حديثه. انظر: الكاشف، للذهبي (

  ).٤٢٠-١/٤١٩عنه، وليس هذا منها. انظر: شرح علل الرتمذي، البن رجب (

  حمـد عـن ابـن لهيعـة، قـال وقد نص اإلمام أبو حاتم الرازي على نكارة مـا يرويـه مـروان بـن م  

ابن رجب: (قال أبو حاتم الرازي: مروان بن محمد تأخر سماعه من ابـن لهيعـة، فهـو يحـدث 

   ).٢/٧٥٦). شرح علل الرتمذي، البن رجب (-يعني بمناكير  -عنه 

والنهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة جاء يف الصحيحين، بلفظ: (فال تسـتقبلوا القبلـة   

ــحيح البخــاري (وال تســتدب ــر: ص ــوا). انظ ــّرقوا وغرب ــن ش ــلم ٣٩٤روها، ولك ــحيح مس )، ص

 ). واهللا أعلم.٢٦٤(
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قـال: ». تمـرة طيبـة ومـاء طهـور، صـب علـي«: يف سـطيحة، فقـال رسـول اهللا  نبيذاً 

 .)١(فصببت عليه، فتوضأ به

 .)٢(إسناده ضعيف

مـروان بـن حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن األزهر، قـاال: حـدثنا  –] ٢٣/٣[

ـ محمد ين بـن عطـاء، عـن محفـوظ بـن ِضـط قـال: حـدثنا الوَ مْ قال: حدثنا يزيد بن السِّ

ة صـوف كانـت ّبـتوضأ، فقلـب ُج  اهللا ، أن رسول  علقمة، عن سلمان الفارسي

 .)٣(عليه، فمسح هبا وجهه

                                           
  ).٣٨٥رقم ( ،)١/١٣٥كتاب: الطهارة وسننها، باب: الوضوء بالنبيذ (   )١(

 ) من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة به.٦٠٦وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار (   

علـى وقـد تقـدم الكـالم  -أخر سماع الطَّاَطري منه فحـّدث عنـه بمنـاكير ، وقد تابن لهيعة عّلته   )٢(

  ) أنكـر ٤٥٠وهـذا الحـديث إحـدى منـاكيره؛ ففـي صـحيح مسـلم ( - هذا يف الحديث السـابق

  ليلة الجن. أنه كان مع النبي  ابن مسعود 

عـة كانـت قـد ألن ابن لهي ؛وهذا الحديث ال يثبت البن لهيعة): (١٤٣٧وقال البزار يف مسنده (   

). وقـال احرتقت كتبه، فكان يقرأ من كتب غيره، فصار يف أحاديثه أحاديث منـاكير، وهـذا منهـا

  ).١/١٢٩الدارقطني: (تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث). انظر: السنن (

)، ٨٨)، والرتمذي (٨٤بنحو لفظه، أخرجه أبو داود ( وجاء الحديث يف مسند ابن مسعود    

)، وإســناده ضــعيف؛ مــداره علــى أبــي زيــد، مــولى عمــرو بــن حريــث، قــال ٣٨٤(وابــن ماجــه 

وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيـد، عـن عبـداهللا، عـن النبـي : (-عقب الحديث  -الرتمذي 

واهللا ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهـل الحـديث ال تعـرف لـه روايـة غيـر هـذا الحـديث .(

 أعلم.

 =،)٤٦٨رقـم ( ،)١/١٥٨المنديل بعد الوضوء وبعـد الغسـل ( كتاب: الطهارة وسننها، باب:   )٣(
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 .)١(إسناده ضعيف

وحـدثنا  ححدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قـال: حـدثنا المعلـى بـن منصـور،  –] ٢٤/٤[

، قـاال: حـدثنا مـروان بـن محمـدعبداهللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حـدثنا 

سـة بـن أبـي سـفيان، بَ نْ بن الحارث، عن مكحول، عـن عَ  الهيثم بن حميد قال: حدثنا العالء

 .)٢(»ه، فليتوضأَج رْ فَ  من مسَّ «يقول:  عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول اهللا 

                                           
=)٣٥٦٤(.  

  )، من طريق مروان الطَّاَطري به.٩)، ويف الصغير (٢٢٦٥وأخرجه الطرباين يف األوسط (   

قال الطرباين يف (المعجم الصغير): (ال يروى عن سلمان إال هبذا اإلسناد، تفـّرد بـه مـروان بـن    )١(

  محمد الطَّاَطري).

ال البوصيري: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ويف سماع محفوظ عن سلمان نظـر... ولـه ق   

شاهد من حديث معاذ بن جبل رواه الرتمذي، وقال: غريب، وإسناده ضعيف، قال: وال يصح 

   ).١/٦٧يف هذا الباب شيء). مصباح الزجاجة، للبوصيري ( عن النبي 

وثقه أحمد بن حنبل وغيره، وقال أبو داود: (صـالح قلت: فيه الوضين بن عطاء، مختلف فيه،    

، وضعفه ابن سعد والجوزجاين، وقـال ابـن حجـر: )، وقال أبو حاتم: (ُيْعرف وُينَْكر)الحديث

ــذهبي ( ــدال، لل ــزان االعت ــر: مي ــظ). انظ ــيء الحف ــدوق س ــذيب، ٤/٣٣٤(ص ــب الته   )، تقري

  ).٥٨١البن حجر (ص

ال: مرســل. انظــر: هتــذيب الكمــال، للمــزي ومحفــوظ بــن علقمــة عــن ســلمان الفارســي، يقــ   

تـاريخ اإلسـالم  وجزم الذهبي، فقال: (وأرسـل عـن سـلمان الفارسـي وغيـره). )،٢٧/٢٨٨(

). وقــال ابــن كثيــر: (ومــنهم مــن أدخــل بينهمــا يزيــد بــن مرثــد، فــاهللا أعلــم). جــامع ٣/٣٠٦(

 علم.وعليه، فإسناده ال يثبت. واهللا أ ).٣/٥٢٠المسانيد والسنن، البن كثير (

  =       ).٤٨١رقم ( ،)١/١٦٢كتاب: الطهارة وسننها، باب: الوضوء من مس الذكر (   )٢(
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٣٦٩ 

 .)١(والحديث صححه بعض األئمةإسناده منقطع، 

حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليـد الدمشـقيان قـاال: حـدثنا  –] ٢٥/٥[

رشدين قال: أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بـن سـعد،  قال: حدثنا مروان بن محمد

سـه شـيء إال مـا جِّ نَ إن المـاء ال يُ : «رسـول اهللا  قال: قـال  عن أبي أمامة الباهلي

 .)٢(»غلب على ريحه وطعمه ولونه

 .)٣(إسناده ضعيف

                                           
)، وأبـو يعلـى ٥٤)، والرتمـذي يف العلـل الكبيـر (١٧٢٤وأخرجه ابـن أبـي شـيبة يف مصـنفه (=   

)، ٤٥١)، (٤٤٧)، والطرباين يف الكبير (٤٥١)، (٤٥٠)، والطحاوي يف معاين اآلثار (٧١٤٤(

  )، كلهم من طرق عن الهيثم بن حميد به.٣٠٨٤(ويف األوسط 

وقـد تقـدم  .والنسائي، وغيـرهم قاله البخاري وأبو زرعة الرازي ،مكحول لم يسمع من َعنَْبَسة   )١(

وذهــب بعــض األئمــة إلــى صــحة الحــديث،  ].١٦/٢الكــالم عــن ســماعه يف الحــديث رقــم [

  كاإلمام أحمد وأبي زرعة الرازي.

). أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظـ�وسألت قال الرتمذي: (   

). وانظر: نيل األوطـار، للشـوكاين ١/١٢٩). وذكر تصحيحه يف السنن (٤٩العلل الكبير (ص

)١/٢٥١.(  

)، ٤٤٥)، والنسـائي (٨٢عنـد الرتمـذي ( والحديث يشهد لـه حـديث ُبسـرة بنـت صـفوان    

  وغيرهما.

 ). واهللا أعلم. ١/١٢٩). سنن الرتمذي (رةْس يء يف هذا الباب حديث بُ أصح شقال البخاري: (   

 ). ٥٢١رقم ( ،)١/١٧٤كتاب: الطهارة وسننها، باب: الحياض (   )٢(

)، ٣٩٧-١/٣٩٦رشدين بن سعد، ضعيف سيء الحفظ. انظر: الكاشف، للذهبي ( إسناده يف   )٣(

 =د مرسـالً أيضـ�، قـالوُيروى عـن رشـدين بـن سـع ).٢٠٩تقريب التهذيب، البن حجر (ص
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٣٧٠  

مـروان بـن حدثنا العباس بن الوليـد الخـالل الدمشـقي قـال: حـدثنا  –] ٢٦/٦[

ر، قاال: حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال: حدثنا طلحـة بـن هِ ْس ، وأبو مُ محمد

مـا حسـدتكم اليهـود : «، قال: قال رسول اهللا  عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس

 .)١(»على شيء، ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين

 .)٢(إسناده ضعيف جداً 

قال:  مروان بن محمددثنا حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: ح –] ٢٧/٧[

حدثنا الهيثم بن حميد قال: حدثنا العالء بن الحارث، عـن القاسـم أبـي عبـدالرحمن، 

يقول على المنـرب  أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنرب يقول: كان رسول اهللا 

الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقـدمون، فمـن شـاء فليتقـدم، ومـن «قبل شهر رمضان: 

                                           
وقـال  .وصحح أبو حـاتم إرسـاله. وقـال الشـافعي: ال يثبـت أهـل الحـديث مثلـهالشوكاين: (=

نيل األوطار  .)الدارقطني: ال يثبت هذا الحديث. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه

تغير بالنجاسة إال أنا ال نعلم يف نجاسة الماء إذا  ،الحديث غير قويوقال البيهقي: ( ).١/٤٥(

). ويشهد لشطره األول (دون االستثناء)، حديث ابن عباس ١/٣٩٣). السنن الكربى (خالف�

 ) واهللا أعلم.١/٣٤٢عند أصحاب السنن، صححه ابن حجر. انظر: فتح الباري .( 

 ). ٨٥٧رقم ( ،)١/٢٧٩كتاب: إقامة الصالة والسنة فيها، باب: الجهر بآمين (   )١(

  ).٢٨٣لحة بن عمرو الحضرمي، مرتوك. انظر: تقريب التهذيب، البن حجر (صط إسناده يف   )٢(

  )، وصـححه ٢٥٠٢٩)، وأحمـد (٨٥٦، أخرجـه ابـن ماجـه (ويشهد لمتنـه حـديث عائشـة    

وإهنم ال يحسدونا على شيء كما يحسدونا على  )، ويف لفظ ابن ماجه: (..١٥٨٥ابن خزيمة (

ــى آمــين ــافظ العراالســالم، وعل ــححه الح ــة، ). ص ــباح الزجاج ــيري. انظــر: مص قــي، والبوص

 ).٥/٤٤١)، فيض القدير، للمناوي (١/١٠٦للبوصيري (
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٣٧١ 

 .)١(»أخرشاء فليت

 .)٢(حديث منكر

حدثنا عبداهللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن األزهر، قاال:  –] ٢٨/٨[

قـال: حـدثنا أبـو يزيـد الخـوالين، عـن سـيار بـن عبـدالرحمن  مـروان بـن محمـدحدثنا 

زكـاة الفطـر  فـرض رسـول اهللا «، قـال:  الصديف، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس

رفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصالة فهـي زكـاة طهرة للصائم من اللغو وال

 .)٣(»مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

                                           
  ).١٦٤٧رقم ( ،)١/٥٢٧كتاب: الصيام، باب: ما جاء يف صيام يوم الشك (   )١(

  ) من طريق يحيى بن عثمان عن مروان الطَّاَطري به.٨٨٠وأخرجه الطرباين يف الكبير (   

  ه منكر.إسناده منقطع، ومتن   )٢(

، وروايتـه عنـه القاسم بـن عبـدالرحمن، أبـو عبـدالرحمن الشـامي، لـم يسـمع مـن معاويـة    

). كمـا أنـه مـتكلم فيـه، فمـنهم مـن يوثقـه ٢٥٣مرسلة. انظـر: جـامع التحصـيل، للعالئـي (ص

وتابعـه المغيـرة بـن فـروة، عنـد  ).٣/٢٩٩ومنهم من يضّعفه. انظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي (

)، ولم أقف على من تكلم يف المغيـرة بجـرح أو تعـديل، سـوى ذكـر ٢٣٢٩سننه ( أبي داود يف

ــات) ( ــه يف (الثق ــان ل ــن حب ــذيب ٥/٤١٠اب ــب الته ــول). تقري ــر: (مقب ــن حج ــه اب ــال عن )، وق

  ) أي إذا توبع وإال َفَليِّن الحديث، ومتابعة القاسم له ال تفيده؛ ففي إسنادها انقطاع.٥٤٣(ص

ال ، ولفظـه: (لما جاء يف الصحيحين من حـديث أبـي هريـرة  كما أن هذا الحديث مخالف   

)، صـحيح مسـلم ١٩١٤..). صـحيح البخـاري (يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يـوم أو يـومين

)١٠٨٢.(  

 ). واهللا أعلم. ٢/١١٩وقد قال الجورقاين: (هذا حديث منكر). األباطيل والمناكير (   

  =             ).١٨٢٧رقم ( ،)١/٥٨٥كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر (   )٣(
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٣٧٢  

 .)١(إسناده حسن

قال:  مروان بن محمدحدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا  –] ٢٩/٩[

  ت حــدثنا عبــدالعزيز بــن محمــد، عــن داود بــن صــالح المــدين، عــن أبيــه، قــال: ســمع

 .)٢(»إنما البيع عن تراض: «، يقول: قال رسول اهللا  أبا سعيد الخدري

                                           
) ٧٦٩٢)، ومـن طريقـه البيهقـي يف الكـربى (١٤٨٨)، والحـاكم (١٦٠٩وأخرجه أبو داود (=   

  من طريق محمود بن خالد، وعبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي.

  ) من طريق إبراهيم بن عتيق العنسي.٢٠٦٧والدارقطني يف سننه (   

  س بن الوليد.) من طريق العبا١٢٤٠والبيهقي يف الصغير (   

  أربعتهم (محمود، والدارمي، والعنسي، والعباس) عن مرواَن الطَّاَطري به.   

) من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عـن ١٠٧٥٨وأخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه (   

. قالـه أحمـد، وابـن معـين، ، وفيه انقطاع؛ الحسن لم يسمع من ابـن عبـاس ابن عباس 

)، وإكمـــال هتـــذيب الكمـــال ١٦٣هم. انظـــر: جـــامع التحصـــيل (صوابـــن المـــديني، وغيـــر

)٤/٨٣.( 

ـَديف،  يأبألجل    )١( صـدوقان. انظـر: تقريـب التهـذيب، فإهنمـا يزيد الخـوالين، وشـيخه سـيَّار الصَّ

وقـال الـدارقطني بعـد إيـراد الحـديث: (لـيس فـيهم مجـروح).  ).٦٨٤، ٢٦١البن حجر (ص

  والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ــووي: (رواه أبــو داود بإســناد حســن). المجمــوع (      ). ويف الصــحيحين عــن ٦/١٢٦وقــال الن

)، صحيح مسـلم ١٥٠٤ما يدل على فرض زكاة الفطر. انظر: صحيح البخاري ( ابن عمر 

)٩٨٤.( 

  ).٢١٨٥رقم ( ،)٢/٧٣٧كتاب: التجارات، باب: بيع الخيار (   )٢(

 =)، عــن عبــدالعزيز األويســي، وابــن حبــان يف٤/٢٧٨وأخرجــه البخــاري يف التــاريخ الكبيــر (   
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٣٧٣ 

 . )١(إسناده حسن

 مـروان بـن محمـدحدثنا العباس بن الوليد الدمشـقي قـال: حـدثنا  –] ٣٠/١٠[

ب، عـن قال: حدثنا سليمان بن بالل قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّ 

ال يرث الصـبي : «قاال: قال رسول اهللا  ، ةمَ رَ خْ ن مَ ر بوَ ْس ـِجابر بن عبداهللا، والم

 .)٢(، قال: واستهالله أن يبكي ويصيح أو يعطس»ل صارخ�حتى يستهِ 

                                           
) من طريق ١١٠٧٥) من طريق سعيد بن عبدالجبار، والبيهقي يف الكربى (٤٩٦٧صحيحه (=

  يحيى بن سليمان بن َنْضَلة.

  ثالثتهم عن الدراوردي به.   

فهم متابعون لمـرواَن الطَّـاَطري، واألويسـي، ثقـة، وسـعيد: صـدوق. انظـر: تقريـب التهـذيب    

  ).٣٥٧، ٢٣٨(ص

 ).٨/٤٥٠وابن نضلة فيه مقال. انظر: لسان الميزان، البن حجر (   

عبدالعزيز الدراوردي، وداود بـن صـالح المـدين. صدوق، ومثله العباس بن الوليد،  إسناده يف   )١(

قـال البوصـيري: (هـذا إسـناد و ).٣٥٨، ٢٩٤، ١٩٩انظر: تقريب التهـذيب، البـن حجـر (ص

وفيـه نظـر؛ لمـا تقـّدم، ولـه  ).٣/١٧الزجاجـة، للبوصـيري (صحيح، رجالـه ثقـات). مصـباح 

)، والرتمـذي ٣٤٥٨عنـد أبـي داود ( شواهد ال تخلو من مقال، أمثلها حـديث أبـي هريـرة 

)، وقد جاء مرفوع�، وموقوفـ�، ورجـح الـدارقطني وقفـه. انظـر: ١٠٩٢٢)، وأحمد (١٢٩٢(

 ).٥/١٢٥: إرواء الغليــل (والحــديث صــححه األلبــاين. انظــر ).١١/٢١٠علــل الــدارقطني (

 واهللا أعلم.

  ).٢٧٥١رقم ( ،)٢/٩١٩كتاب: الفرائض، باب: إذا استهل المولود ورث (   )٢(

ــر (    ــرباين يف الكبي ــه الط ــط (٢٣وأخرج ــن ٤٥٩٩)، ويف األوس ــروان ب ــه م ــرد ب ــال: (.. تف )، وق

  محمد).
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٣٧٤  

 .)١(مرسل

                                           
صـدوق. انظـر: تقريـب العبـاس بـن الوليـد، فهـو ظاهر إسـناده أنـه حسـن؛ فرجالـه ثقـات عـدا    )١(

  ).٢٩٤التهذيب (ص

وقد أعّله الـدارقطني باإلرسـال، وذكـر بـأن الـوهم مـن مـروان الطَّـاَطري، فقـال يف جوابـه عـن    

فرواه مروان بن محمد عن سليمان بن بالل : يرويه سليمان بن بالل، واختلف عنهالحديث: (

، ووهـم ة، عـن النبـي رَمـخْ ر بـن مَ وَ ْس ـِب عن جابر، والمـعن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّ 

ر، وسـعيد بـن وَ ْس ـِوالصحيح: عن سليمان بن بـالل عـن يحيـى بـن سـعيد عـن جـابر والمـ فيه.

  ).١٣/٣٥٩العلل ( .)قال:... مرسالً  ب؛ أن رسول اهللا المسيّ 

  وله شواهد ال تخلو من مقال:    

ــن ماجــه (١٠٣٢أخرجــه الرتمــذي ( فحــديث جــابر    ائي يف )، والنســ٢٧٥٠، ١٥٠٨)، واب

ـــان (٦٣٢٥الكـــربى ( ـــن حب ـــه ٨٠٢٣، ٨٠٢٢)، والحـــاكم (٦٠٣٢)، واب ) وصـــححه ووافق

  الذهبي.

. قال الرتمذي: (هـذا حـديث قـد اضـطرب النـاس كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر    

ورجـح وقفـه، وكـذلك النسـائي،  فيه..). وذكر بأنـه ُيـروى مرفوعـ�، وموقوفـ� عـن جـابر 

  ).١٦/١١٠لمجموع، للنووي (والدارقطني. انظر: ا

) فيه ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن الضعفاء ٢٩٢٠عند أبي داود ( وحديث أبي هريرة    

والمجهولين وعن شر منهم، وقد عنعن، ولم أقـف لـه علـى تصـريح بالسـماع. انظـر: تعريـف 

  ).٥١أهل التقديس، البن حجر (ص

ــاس     ــن عب ــن عــدي يف الكامــل (وحــديث اب ــداهللا ٥/٢٠، أخرجــه اب ــن عب ــه شــريك ب )، في

وقـد  -القاضي، سيء الحفظ، وكـذلك ابـن إسـحاق مشـهور بالتـدليس ولـم يصـّرح بالسـماع 

  . -تقدم الكالم عنه آنف� 

 والراجح وقفه. واهللا أعلم. فالحديث معل باإلرسال، وأمثل شواهده حديث جابر    
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قـال:  مـروان بـن محمـدحدثنا محمد بن عبدالرحمن، قال: حدثنا  –] ٣١/١١[

عبـداهللا بـن يل، عن الزهـري، عـن سـالم بـن وئِ يْ ة بن َح رّ حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قُ 

ـ بحدِّ  أمر رسول اهللا «، قال:  عمر، عن أبيه عبداهللا بن عمر ار، وأن تـوارى فَ الشِّ

 .)١(»زهِ جْ إذا ذبح أحدكم، فليُ «وقال:  .»عن البهائم

 .)٢(إسناده ضعيف

قـال:  ،مروان بن محمدقال: حدثنا  ،حدثنا أحمد بن أبي الحواري –] ٣٢/١٢[

، قالـت: قـال  ن عـروة، عـن أبيـه، عـن عائشـةحدثنا سليمان بن بالل، عن هشـام بـ

 .)٣(»ْل م اإلدام الخَ عْ نِ : «رسول اهللا 

 . )٤(إسناده منكر

، مـروان بـن محمـدقال: حـدثنا  ،حدثنا محمود بن خالد الدمشقي –] ٣٣/١٣[

                                           
 ). ٣١٧٢رقم ( ،)٢/١٠٥٩كتاب: الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (   )١(

، وشـيخه ُقـّرة ضـعيف. -وقـد تقـّدم الكـالم عليـه  -هو سـيء الحفـظ و ،ابن لهيعة مداره على   )٢(

). وأعّله البوصيري بابن لهيعة، ثم قال: (ولـه شـاهد ٣/٣٨٨انظر: ميزان االعتدال، للذهبي (

ــ ــن أَ دَّ مــن حــديث شَّ ــحاب الســنن األربعــة). موْ اد ب ــباح س، رواه مســلم يف صــحيحه وأص ص

 ).٣/٢٣٣الزجاجة، للبوصيري (

 ). ٣٣١٦رقم ( ،)٢/١١٠٢كتاب: األطعمة، باب: االئتدام بالخل (   )٣(

  ].١٤/١٠أعل إسناده البخاري، وأبو حاتم، وقد تقدم الكالم عليه عند حديث رقم [   )٤(

ـان، بلفـظ:مـن يف صحيحه أخرجه مسلم وأما متنه فقد     أو  -نعـم األدم « طريـق يحيـى بـن حسَّ

. انظـر: ومن طريق يحيى بن صالح الُوَحاظي بدون شك، فقال: (نعـم األدم) ،»ْل الخَ  -اإلدام 

 ).٢٠٥١رقم ( ،صحيح مسلم
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ئت عـن بِّ قال: نُ  ،قال: حدثني العباس بن سالم الدمشقي ،قال: حدثنا محمد بن مهاجر

عمر بـن عبـدالعزيز فأتيتـه علـى بريـد، فلمـا قـدمت  قال: بعث إلي، يِّ ِش بَ حَ الْ  مٍ الَّ أبي َس 

م يف مركبك، قال: أجل، واهللا يا أمير المؤمنين، الَّ عليه، قال: لقد شققنا عليك، يا أبا َس 

قال: واهللا، ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث بلغني أنـك تحـدث بـه، عـن ثوبـان، 

ت أن تشافهني به، قال: فقلت: حدثني ثوبان، ، يف الحوض، فأحببمولى رسول اهللا 

أشـد  لـةيْ إن حوضي ما بـين عـدن إلـى أَ «، قال: ، أن رسول اهللا رسول اهللا  مولى

ا من اللبن، وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شـرب منـه شـربة بياًض 

ـياًبـث ُس نْ ا، وأول مـن يـرده علـي فقـراء المهـاجرين، الـدُّ لم يظمأ بعـدها أبـدً   ُث عْ ا، والشُّ

ـرءوًس  فبكـى عمـر حتـى «قـال:  .»ددَ ا، الذين ال ينكحون المنعمات، وال يفتح لهم السُّ

ـَحـتِ لكني قد نكحت المنعمـات، وفُ «، ثم قال: »ت لحيتهلَّ َض اْخ  د، ال جـرم دَ ت لـي السُّ

 .)١( »أين ال أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ، وال أدهن رأسي حتى يشعث

 .)٢(سناد منقطعصحيح، وهذا إ

* * * 

                                           
 ).٤٣٠٣رقم ( ،)٢/١٤٣٨كتاب: الزهد، باب: ذكر الحوض (   )١(

 م عن ثوبان الَّ أخرجه مسلم من غير طريق أبي َس والحديث م). الَّ لقوله: (ُنبِّئت عن أبي َس    )٢(

 ، وغيرهم. )، كما أخرجه عن أبي ذر، وعبداهللا بن عمرو، وعقبة بن عامر ٢٣٠١قم (بر
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 المبحث الثالث

 اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري يف النقد منهج

 

ال يخفى على كل باحث أهمية أقـوال أهـل العلـم المحققـين يف توضـيح منـاهج 

النقاد، وقيمة نقوالهتم يف تفسير ألفاظ األئمـة واسـتعماالهتم، ال سـيما إن كـان هـؤالء 

لتام، كالحافظ الذهبي وأمثاله؛ فإن هذه األقوال تساهم المحققون من أهل االستقراء ا

 يف خروج الباحث بنتيجة دقيقة للمنهج الذي يدرسه. 

واإلمام الطَّاَطري رغم أنه ممن يعتد به يف النقـد، إال أين لـم أقـف علـى مـن فّسـر 

شيئ� من منهجه وآرائه النقدية، وقد يكون سـبب ذلـك يف عـدم تصـنيفه، أو ربمـا لقلـة 

 ه واستعماالته يف النقد إلى جانب أقوال النقاد المشهورين. آرائ

وقد وقفت على أقواٍل وآراء لإلمام الطَّاَطري قد تربز جانب� من منهجه يف النقـد، 

 وذلك من خالل ما يلي:

 أوًال: عنايته ببيان أسماء الرواة وضبطها:

، وكـان لإلمـام )١(لقد اعتنى أهل النقـد هبـذا الجانـب، وأشـاروا إليـه يف مصـنفاهتم

 مروان بن محمد الطَّاَطري عناية هبذا النوع، ومن األمثلة على ذلك:

                                           
ــواع علــوم الحــديث، البــن الصــالح (ص   )١( )، حيــث قــال: (النــوع الثــامن ٣٢٣انظــر: معرفــة أن

واألربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من ال خـربة لـه هبـا أن تلـك 

لجماعة متفرقين: هذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس األسماء أو النعوت 

 المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم).
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 ضبطه السم الرواي: -١

حـدثنا أحمـد بـن صـالح، ( ):٤٩٠٥قال أبو داود يف حـديث رواه يف سـننه رقـم (

: مروان بـن محمـدقال أبو داود: قال .. .ان، حدثنا الوليد بن رباححدثنا يحيى بن حسَّ 

 .)ان وهم فيه، وذكر أن يحيى بن حسَّ - سمع منه -الوليد،  هو رباح بن

ي:)٢(. ورجحه ابن عساكر)١()صوابه رباح بن الوليد( قال أبو داود:و  ، وقـال المــِزِّ

 .)٤(، ورجحه ابن حجر)٣()د وغيرهفيما قاله أبو داو وهو الصواب(

ــ )حــرف الــراء(النــاس كلهــم ذكــروه يف ( قــال ُمُغْلطــاي: ان حاشــا يحيــى بــن حسَّ

ي وحده، ونص الناس على وهمه يف ذلك، وقالوا: الوليد بن ربـاح رجـل تـابعي يِس نِّ التِّ 

 .)٥()أعلى من هذا يف الطبقة، فال يكاد يلتبس هبذا

قلت: وقد ذكره يحيى بن حّسـان علـى الصـواب أيضـ� يف روايتـه عنـد الطـرباين، 

 .)٦(على ما ذكر ابن حجر

: قال أبـو زرعـة -أحيان�  -وقد يذكر من بعده  ِذْكُره السم الراوي واسم أبيه -٢

عبد ربه بن يقول:  مروان بن محمدأخربين محمود بن خالد، قال: سمعت ( الدمشقي:

 .)٧()ةسليمان بن زيتون: ثق

                                           
 ).٣/١٥سنن أبي داود (   )١(

 ).١٨/٣٤انظر: تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٢(

 ).٤/٢٤٦تحفة األشراف، للمزي (   )٣(

 ).٣/٢٣٥انظر: هتذيب التهذيب، البن حجر (   )٤(

 ).٤/٣٢٢إكمال هتذيب الكمال، لـُمُغْلطاي (   )٥(

 ).٣/٢٣٥انظر: هتذيب التهذيب، البن حجر (   )٦(

 ).٣٣٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (ص   )٧(
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 قد يذكر ما يمّيز الراوي من لقب أو نحوه، حتى ال يشتبه: -٣

 ،ن بيـت المقـدسمـؤذ ،رديح بـن عطيـة حدثنا( :الطَّاَطري مروانقال اإلمام  -١

 .)١()وكان ثقة

لسـعيد بــن  وكـان جليسـ� ،ط الصـنعاينمْ يزيـد بـن الّســحـدثنا ( وقـال أيضـ�: -٢

 .)٢()ثقة عبدالعزيز، وكان

  ثاني�: عنايته ببيان نسبة الرواة:

حدثني محمود بن خالـد قـال: سـمعت مـروان بـن ( قال أبو زرعة الدمشقي: -١

د بن أبي سودة، من أهل بيت المقدس، ثقتين، عثمان بن أبي سودة، وزيا محمد يقول:

 .)٣()ثبتين

محمود بن خالد قال: سمعت مروان بن محمد يقـول: أخربين ( وقال أيض�: -٢

 .)٤()عتبة بن أبي حكيم ثقة، من أهل األردن

أخربين محمود بن خالد، قال: سمعت مروان بن محمد يقول: ( وقال أيض�: -٣

 .)٥()ة، من أهل فلسطينثقسليمان بن زيتون:  عبد ربه بن

 ،الكـويف ،نا سليمان بن موسىحدث( الطَّاَطري: مروان بن محمدوقال اإلمام  -٤

 .)٦()ثقة

                                           
 ).٣/٥١٨الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (   )١(

 ).٩/٢٦٨المصدر نفسه (   )٢(

 ).٣٣٨تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (ص   )٣(

 ).١٩/٣٠١هتذيب الكمال، للمزي (   )٤(

 ).٣٣٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (ص   )٥(

 ).٢٢/٣٩٣تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٦(
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 .)١()شيخ من أهل داريا ،حدثني مسلمة العدل( وقال أيض�: -٥

 ثالث�: عنايته ببيان موقع الرواة من الشيخ:

بـاألوزاعي وبحديثـه  أعلـم النـاس )الطَّـاَطري: مروان بـن محمـدقال اإلمام  -١

عبـد السـالم بـن  :والثالـث ،طمْ يزيد بن الّس  :والثاين ،لقْ هِ  :أولهم ،وفتياه عشرة أنفس

 .)٢()لبةكْ مَ 

وهـو الرابـع  ،كان محمد بن شعيب يفتي يف مجلس األوزاعـي( وقال أيض�: -٢

 .)٣()شرة الذين كانوا أعلم الناس باألوزاعي وبحديثه وفتياهعمن ال

 أصح حديث� نظرنا يف كتب أصحاب األوزاعي فما رأيت أحداً ( :وقال أيض� -٣

 .)٤()عمر بن عبدالواحد عن األوزاعي من

حـدثني أحمـد بـن أبـي الحـواري قـال: قـال لـي ( وقال أبو زرعـة الدمشـقي: -٤

مروان بن محمـد: إذا كتبـت حـديث األوزاعـي عـن الوليـد بـن مسـلم، فمـا تبـالي مـن 

 .)٥()فاتك

 يث بعض الثقات على بعض:رابع�: تقديمه حد

لما قدم علينا ليـث بـن سـعد جـالس ( الطَّاَطري: مروان بن محمدقال اإلمام  -١

ا بمـا يحـدثنا نّ مِ  سعيد بن عبدالعزيز، فنشط سعيد للحديث، فكنا بما يحدثنا سعيد أسرّ 

                                           
 ).٥٨/٢٥(تاريخ دمشق، البن عساكر    )١(

 ).٣٦/٢٢٢المصدر نفسه (   )٢(

 ).٧/٢٨٦الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (   )٣(

 ).٤٥/٢٨٤تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٤(

 ).٣٨٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (ص   )٥(
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 .)١()ليث

 علـى يحيـى بـنبن حميـد م الهيثم دّ قَ يُ اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري كان  -٢

، كــان يحيــى جريئــ� يقــرأ مــن كتــب كــل أحــد، والهيــثم كــان أشــد حمــزة يف الحــديث

 .)٢(تحّفظا

 خامس�: عنايته بسماعات الرواة وتثبته يف ذلك:

أخــربين أبــي عــن مــروان بــن محمــد قــال: قلــت ( الدمشــقي: أبــو زرعــةقــال  -١

 .)٣()م: سمع جدك من كعب؟ قال: ال أدريالَّ لمعاوية بن َس 

م لم يسمع معاويـة الطَّاَطري: مروان بن محمد اإلمام قال -٢ مـن جـده  بـن َسـالَّ

  .)٤()سبحان اهللا وبحمده مائة مرة :من قال( :وهو ،واحداً  م إال حديث�الَّ أبي َس 

  قـــال:  ،حـــدثني محمـــد بـــن زرعـــة الرعينـــي( الدمشـــقي: أبـــو زرعـــةقـــال  -٣

فلـم ينكـر  سـة بـن أبـي سـفيان؟،بَ نْ سألت مروان بن محمـد عـن مكحـول، سـمع مـن عَ 

 .)٥()ذلك

ــين: ــن مع ــال اب ــت: ق ــو مُ ( قل ــال أب ــق ــن عَ  :رهِ ْس ــول م ــمع مكح ــم يس ــن بَ نْ ل ــة ب   س

سـة بَ نْ لم يسمع مكحول مـن عَ ( :قال البخاريو .)٦()؟وال أدري أدركه أم ال ،أبي سفيان

                                           
 ).٣٦١تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (ص   )١(

 ).٣٠/٣٧٣انظر: هتذيب الكمال، للمزي (   )٢(

 ).٣٧٤تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (ص   )٣(

 ).٢٨٢انظر: جامع التحصيل، للعالئي (ص   )٤(

 ).٣٢٨شقي، ألبي زرعة (صتاريخ أبي زرعة الدم   )٥(

 ).٤/٤٣٩تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، البن معين (   )٦(
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 .)٣(، وأبو حاتم)٢( زرعة وكذلك قال أبو .)١()بن أبي سفيان شيئ�

 اَطري سماع مكحول من َعنَْبَسة يحتمل أمرين:وعدم إنكار اإلمام مروان الطَّ 

 األول: عدم علمه بثبوت السماع، من عدمه؛ لذا لم ينكره.

، وهـو بـذلك يخـالف أبـا ُمْسـِهر سـةبَ نْ مكحول مـن عَ  الثاين: أنه يذهب إلى سماع

الدمشقي، وابن معين، والبخاري، وأبو زرعـة، وأبـو حـاتم، وغيـرهم، الـذين ينكـرون 

 سماعه.

قـد صـح ( يف هذا الرأي لم يتفّرد، بل وافقه بعض األئمة، قال ابن عبدالرب:إال أنه 

. )٤()يم وغيـرهَحـذكـر ذلـك دُ  ،سة بن أبـي سـفيانبَ نْ عند أهل العلم سماع مكحول من عَ 

 والقول بعدم سماعه أظهر؛ وهو قول أكثر أئمة هذا الشأن. واهللا أعلم.

ــاَطري  مــروان بــن محمــد قــال اإلمــام -٤ ذكــر عبــدالرحمن بــن عائــذ عنــد  -الطَّ

يعني ابن جبل  - من أصحاب معاذ ،هذا من مشيخة أهل الشام، من العتق( :-األزدي 

 -()٥(. 

، وقـد قـال أبـو قلت:لم أقف على من ذكر سماع ابن عائذ من معاذ بن جبـل 

أرسـل عـن ( . وقال ابن الملقن:)٦()وهذا خطأ ًا،ابن عائذ لم يدرك معاذ( حاتم الرازي:

                                           
 ).٢٨٢)، جامع التحصيل، للعالئي (ص٤٩العلل الكبير، للرتمذي (ص   )١(

 ).٢١٢المراسيل، البن أبي حاتم (ص   )٢(

 ).٢/٤٢٥علل الحديث، البن أبي حاتم (   )٣(

 ).١٧/١٩٤التمهيد، البن عبدالرب (   )٤(

 ).٤/٥٣٦علل الحديث، البن أبي حاتم (   )٥(

 المصدر نفسه.   )٦(
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 .)١()غيرهمعاذ و

متـأخر عـن  مرسـلة، وعلـي  وذكر األئمة أن روايته عن علي بـن أبـي طالـب 

 بأكثر من عشرين سنة، فكيف بروايتـه عـن معـاذ؟، قـال الحـافظ ابـن حجـر: وفاة معاذ 

 .)٢()قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرساال(

 :تنّوع كالمه يف الراوة سادس�:

كمـا قـال يف ونسبته دون أن يذكره بجـرح أو تعـديل، الراوي  ربما بّين موطن -١

 .)٣()شيخ من أهل دارّيا( ترجمة َمْسَلمة العدل:

ماري -٢ ، )٤(قد يوّثق الراوي مطلق� دون قيد، كتوثيقه لشيخه رباح بن الوليد الـذِّ

قه بقيد، فيقول: أثبت الناس . وقد يوثّ )٦(ُبْسر بن عبيداهللا الحضرميو ،)٥(وُرَدْيح بن عطّية

كـان أعلـم النـاس بـاألوزاعي وبمجلسـه وحديثـه وفتيـاه ( بفالن، ونحو ذلك، كقولـه:

ما رأيت أحدًا أصح حديث� عـن األوزاعـي ( ، وكقوله:)٧()-ثم ذكرهم -. .عشرة أنفس

  .)٨()من عمر بن عبدالواحد

                                           
 ).٢/٤٢٨البدر المنير، البن الملقن (   )١(

 ).١/٢٩٤التلخيص الحبير، البن حجر (   )٢(

  ).٥٨/٢٥البن عساكر ( تاريخ دمشق،   )٣(

 ).١٨/٣٥( المصدر نفسه   )٤(

 ).٣/٥١٨الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (   )٥(

 ).٣٤٥أبي زرعة الدمشقي، ألبي زرعة (صتاريخ    )٦(

 ).٩/١٢٣الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (   )٧(

 ).٦/١٢٢( المصدر نفسه   )٨(
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تفّرد لـه إال يف توثيقـه وهو يف توثيقه للرواة موافٌق لجمهور النقاد، ولم أقف على 

ــن موســىلشــيخه  ــه )١(الزهــري ســليمان ب ــه األئمــة، واألقــرب أن محل ــم في ــد تكّل ، وق

  . واهللا أعلم.)٢(الصدق

أنه قد يثني على الراوي خيرًا، فيكون محمـوًال علـى عبادتـه وصـالحه، كمـا  -٣

يف عبدالعزيز وكذلك قوله  .)٣()كان يف زمانه أعبد أهل الشام( قال يف إبراهيم بن ِجدار:

وكل ذلـك  .)٤()ما أدركت أحدًا أفضل من ابن أبي السائب( بن الوليد ابن أبي السائب:

 يفهم من خالل السياق.

* * * 

                                           
 ).٢٢/٣٩٣تاريخ دمشق، البن عساكر (انظر:    )١(

 ).٢/٢٢٦انظر: ميزان االعتدال، للذهبي (   )٢(

 ).٦/٣٧٥تاريخ دمشق، البن عساكر (   )٣(

 ).٣٦/٣٦٨( المصدر نفسه   )٤(
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 الخاتمة

 

  :الدراسة نتائجأهم  أما بعد: فهذههللا الذي بنعمته تتم الصالحات،  الحمد

عامة، وعند أهـل  لإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري منزلة علمية عند العلماء -١

ــذلك كبــار األئمــة والنقــاد، مــنهم: أحمــد بــن حنبــل،  ــه ب   الشــام خاصــة، وقــد شــهد ل

 وابن معين، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم.

يعترب اإلمام مروان بن محمد الطَّاَطري من أئمة الجرح والتعديل ممن يعتمد  -٢

ــذهبي  ــام ال ــره اإلم ــد ذك ــولهم، وق ــات الق ــن طبق ــابعة م ــة الس ــة يف الطبق ــاظ، طبق   حف

 .ابن مهدي، وهبز بن أسد، وعّفان بن مسلم، وأضراهبم

تنّوع أخذه عن الشيوخ، فأخذ عنهم يف شتى األمصار إال أن ُجّلهـم مـن بـالد  -٣

الشام عامة، ومن دمشق خاصـة، وقـد تنّوعـت مـراتبهم النقديـة: فبلغـت نسـبة الثقـات 

ور والمقبـول ومـن لـم %، والمسـت٢٢ ,٢٢%، ومن دوهنم من أهل الصـدق: ٦٠منهم: 

 %.٨ ,٨٩%، والضعفاء: ٨ ,٨٩يتبّين حاله: 

إن ما قيل يف جرحه ليس له اعتبار، وقد رده الحافظـان الـذهبي وابـن حجـر،  -٤

 وأما إيراد العقيلي له يف (الضعفاء) فلكونه مرجئا.

) يف ٤) حــديث� (غيــر مكــرر)، منهــا: (٣٣بلغــت مروياتــه يف الكتــب الســتة ( -٥

) يف سـنن ابـن ١٣) يف سنن النسـائي، و(٦) يف سنن أبي داود، و(١٠و(صحيح مسلم، 

ــه الصــحيحة  ماجــه، وأمــا الرتمــذي فخــّرج لــه يف (العلــل الكبيــر). وبلــغ عــدد أحاديث

)، وحــديث ٥)، وشــديدة الضــعف والمنكــرة (٨) حــديث�، والضــعيفة (١٩والحســنة (

جميعهـا لـم تكـن  مختلف فيه، وأغلب مروياتـه الضـعيفة جـاءت عنـد ابـن ماجـه، ويف
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 العلة منه سوى يف حديث واحد، نص اإلمام الدارقطني على أنه وهم فيه.

لإلمام مروان الطَّاَطري منهج يف النقد، برزت مالمحه يف عنايته ببيـان أسـماء  -٦

الرواة وضبطها، وبيان نسبة الرواة، وموقعهم من شـيخهم، وعنايتـه بالسـماعات، كمـا 

ق مطلقــ�، أو يقّيــد، أو يســكت وال يــذكر فيــه جرحــ� وال تنــّوع كالمــه فــيهم، فقــد يوثــ

 تعديال، وقد يثني على صالحه وعبادته دون غيرها.

 :توصيات البحث* 

  ،دراسة مناهج أئمة النقد المغمورين، ممن يعتمد قولهم يف الجرح والتعـديل

 وجمع أقوالهم النقدية، وجمع مروياهتم ودراستها.

 هل االسـتقراء التـام، ممـن أوضـحوا مـراد أئمـة العناية بأقوال المحققين من أ

 النقد يف اصطالحاهتم، كالحافظ الذهبي وأمثاله. 

 

، هذا جهد المـُِقل، فما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، ومـا كـان فيـه وختام�

 من خلل وتقصير ونسيان فمن نفسي والشيطان واهللا ورسوله منه بريئان.

 رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبا

* * * 
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 ثبت المصادر والمراجع

 

  ، الجورقــاين، الحســين بــن إبــراهيم، المحقــق:األباطيــل والمنــاكير والصــحاح والمشــاهير - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ٤د. عبدالرحمن الفريوائي، دار الصميعي، الرياض، ط

المحقـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار البشـائر  ، البخاري، محمد بـن إسـماعيل،األدب المفرد - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٣بيروت، ط -اإلسالمية 

، مصر، ٧هـ)، ط٩٢٣القسطالين، أحمد بن محمد (ت:  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، - 

 هـ.١٣٢٣المطبعة الكربى األميرية، 

محقق: د. محمد سعيد عمـر، ، الخليلي، خليل بن عبداهللا، الاإلرشاد يف معرفة علماء الحديث - 

 هـ.١٤٠٩، ١الرياض، ط -مكتبة الرشد 

، ٢هـ)، ط١٤٢٠، األلباين، محمد ناصر الدين (ت: إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت، المكتب اإلسالمي، 

بـدالموجود، ، ابن حجـر، أحمـد بـن علـي، المحقـق: عـادل أحمـد عاإلصابة يف تمييز الصحابة - 

 .ـه١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١وآخر، ط

، الرياض، مكتبة ١هـ)، ط١٤٢٠، األلباين، محمد ناصر الدين (ت: أصل صفة صالة النبي  - 

 هـ.١٤٢٧المعارف، 

المحقق: عادل بن محمـد،  )،ـه٧٦٢(ت:  البكجري، ُمُغْلطاي بن قِلِيجإكمال هتذيب الكمال،  - 

  م.٢٠٠١الفاروق الحديثة، ، د.م، ١وغيره، ط

، ابــن دقيــق العيــد، تقــي الــدين محمــد بــن علــي، المحقــق: حســين اإللمــام بأحاديــث األحكــام - 

 م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، ٢السعودية، ط -لبنان، دار ابن حزم  -الجمل، دار المعراج الدولية 

ن يحيـى هــ)، المحقـق: عبـدالرحمن بـ٥٦٢، السمعاين، عبد الكـريم بـن محمـد (ت: األنساب - 

  م.١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢، حيدر أباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١المعلمي وغيره، ط
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، ابن الملقن، عمر بـن علـي، البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبير - 

 هـ.١٤٢٥، الرياض، دار الهجرة، ١المحقق: مصطفى أبو الغيط، وآخرون، ط

  هــ)، المحقـق: ٦٢٨، علي بن محمد، ابـن القطـان (ت: إليهام يف كتاب األحكامبيان الوهم وا - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١الرياض، ط -د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة 

هـ)، المحقق: ٢٣٣، ابن معين، يحيى بن معين البغدادي (ت: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) - 

 -هــ ١٣٩٩مـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، ، مكة، مركز البحث العل١د. أحمد محمد نور، ط

 م.١٩٧٩

)، المحقق: ـه٢٨١، أبو زرعة الدمشقي، عبدالرحمن بن عمرو (ت: تاريخ أبي زرعة الدمشقي - 

 شكر اهللا نعمة اهللا القوجاين، د.ط، دمشق، مجمع اللغة العربية، د.ت.

هـ)، المحقق: ٧٤٨ت: ، الذهبي، محمد بن أحمد (تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم - 

 م.٢٠٠٣، د.م، دار الغرب اإلسالمي، ١د. بشار عواد معروف، ط

هـ)، د.ط، حيدر أباد، دائرة المعارف ٢٥٦، البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت: التاريخ الكبير - 

 العثمانية، د.ت.

 هــ)، المحقـق: عمـرو بـن غرامـة، د.ط،٥٧١، ابن عساكر، علي بـن الحسـن (ت: تاريخ دمشق - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥د.م، دار الفكر، 

)، المحقـق: د. عبـداهللا ـهـ٣٧٩محمـد بـن عبـداهللا (ت:  الربعي،تاريخ مولد العلماء ووفياهتم،  - 

 . ـه١٤١٠، الرياض، دار العاصمة، ١الحمد، ط

، الشـالحي، خالـد بـن ضـيف اهللا، دار الرسـالة التبيان يف تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المـرام - 

 . ـه١٤٣٣، ١ط العالمية،

هــ)، المحقـق: ٧٤٢دالرحمن (ت: ، المـزي، يوسـف بـن عبـتحفة األشراف بمعرفة األطـراف - 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، د.م، المكتب اإلسالمي، والدار القّيمة، ٢الصمد شرف الدين، طعبد

 ، ابن الملقـن، عمـر بـن علـي، المحقـق: عبـداهللا اللحيـاين، دارتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - 

 هـ.١٤٠٦، ١مكة المكرمة، ط -حراء 
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، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ١هــ)، ط٧٤٨، الـذهبي، محمـد بـن أحمـد (ت: تذكرة الحفاظ - 

 .ـه١٤١٩

ــالك -  ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ــاض (ت:ترتي ــبي، القاضــي عي ــق: ـهــ٥٤٤، اليحص   )، المحق

 م.١٩٨٣ -م ١٩٦٥، المغرب، مطبعة فضالة، ١ابن تاويت الطنجي وغيره، ط

  ، ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي، المحقـق: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصـوفين بالتـدليس - 

 .ـه١٤٠٣، األردن، مكتبة المنار، ١د. عاصم القريويت، ط

هــ)، ٨٥٢ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي العسـقالين (ت:  تغليق التعليق على صـحيح البخـاري، - 

 هـ.١٤٠٥مكتب اإلسالمي، ، بيروت، ال١المحقق: سعيد عبدالرحمن القزقي، ط

هـ)، المحقق: محمـد عوامـة، ٨٥٢، أحمد بن علي، ابن حجر العسقالين (ت: تقريب التهذيب - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١سوريا، ط -دار الرشيد 

، مصـر، مؤسسـة ١، ابن حجر، أحمد بن علي، المحقق: حسـن بـن عبـاس، طالتلخيص الحبير - 

 هـ.١٤١٦قرطبة، 

، ابن عبدالرب، يوسف بن عبداهللا، المحقق: مصطفى موطأ من المعاين واألسانيدالتمهيد لما يف ال - 

 هـ.١٣٨٧المغرب،  -بن أحمد العلوي، وغيره، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

، ابن عبدالهادي، محمد بن أحمد، المحقق: سامي بـن جـاد تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١الرياض، ط -لف اهللا، وغيره، أضواء الس

، الهنــد، دائــرة ١هـــ)، ط٨٥٢، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقالين (ت: هتــذيب التهــذيب - 

 هـ.١٣٢٦المعارف، 

  هــ)، المحقـق: ٧٤٢، المـزي، يوسـف بـن عبـدالرحمن (ت: هتذيب الكمال يف أسماء الرجـال - 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١د. بشار عواد معروف، ط

، حيـدر أبـاد، دائـرة المعـارف ١هــ)، ط٣٥٤، ابن حبان، محمـد بـن حبـان الُبسـتي (ت: الثقات - 

 . ه١٣٩٣العثمانية، 

هــ)، المحقـق: ٧٦١، العالئـي، خليـل بـن كيكلـدي (ت: جامع التحصيل يف أحكام المراسـيل - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، بيروت، عالم الكتب، ٢حمدي عبدالمجيد السلفي، ط
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ـــنَن الهــادي ألقــوم َســـنَن -    ، ابــن كثيــر، إســـماعيل بــن عمــر الدمشـــقي جــامع المســانيد والسُّ

ـ هـ١٤١٩، بيروت، دار خضر، ٢د. عبدالملك بن عبداهللا الدهيش، ط هـ)، المحقق:٧٧٤(ت: 

 م.١٩٩٨ -

، حيدر أباد، ١هـ)، ط٣٢٧، ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الرازي (ت: الجرح والتعديل - 

 م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١رة المعارف العثمانية، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، دائ

، أبو نعيماألصبهاين، أحمد بن عبداهللا، د.ط، مصـر، السـعادة، حلية األولياء وطبقات األصفياء - 

 هـ.١٣٩٤

)، المحقـق: ـهـ٧٤٨، الـذهبي، محمـد بـن أحمـد (ت: ذكر من يعتمد قوله يف الجرح والتعديل - 

 .ـه١٤١٠، بيروت، دار البشائر، ٤ح أبو غدة، طعبدالفتا

البيهقي، أحمد بن الحسين، المحقق:  ،بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهالخالفيات  - 

النحـال، الروضـة للنشـر  فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بـن عبـد الفتـاح

 م.٢٠١٥، ١والتوزيع، ط

هــ)، مؤسسـة ٧٥١، ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن أبـي بكـر(ت: العبادزاد المعاد يف هدي خير  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧الكويت، ط -بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية  -الرسالة 

ــدها، -  ــا وفوائ ــن فقهه ــيء م ــحيحة وش ــث الص ــلة األحادي ــدين  سلس ــر ال ــد ناص ــاين، محم   األلب

 ، الرياض، مكتبة المعارف، د.ت.١هـ)، ط١٤٢٠(ت: 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء ن ابن ماجه، سن - 

 الكتب العربية.

ِجْسـتاين، سـليمان بـن األشـعث (ت: سـنن أبـي داود -  هــ)، المحقـق: محمــد ٢٧٥، أبـو داود السِّ

 محيي الدين عبد الحميد، د.ط، بيروت، المكتبة العصرية، د.ت.

هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر وغيـره، ٢٧٩لرتمذي، محمد بن عيسى (ت: ، اسنن الرتمذي - 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ٢ط

هـ)، المحقق: شعيب األرنؤوط، وغيـره، ٣٨٥، الدارقطني، علي بن عمر (ت: سنن الدارقطني - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١ط
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 -، الدارمي، عبداهللا بـن عبـدالرحمن، المحقـق: حسـين سـليم أسـد، دار المغنـي ن الدارميسن - 

 هـ.١٤١٢، ١السعودية، ط

هـ)، المحقق: عبدالفتاح أبـو ٣٠٣النسائي، أحمد بن شعيب (ت:  السنن الصغرى (المجتبى)، - 

 م.١٩٨٦ - ـه١٤٠٦، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمية، ٢غدة، ط

، بيروت، دار ٣البيهقي، أحمد بن الحسين، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ط، السنن الكربى - 

 .ـه١٤٢٤الكتب العلمية، 

، بيـروت، ١، النسائي، أحمد بن شعيب، المحقق: حسـن عبـد المـنعم شـلبي، طالسنن الكربى - 

 .ـه١٤٢١مؤسسة الرسالة 

، ١رحمن األعظمي، ط، سعيد بن منصور الخراساين، المحقق: حبيب السنن سعيد بن منصور - 

 هـ.١٤٠٣الهند، الدار السلفية، 

، جمعه وحققه: محمد بن سؤاالت عثمان بن طالوت البصري لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين - 

  .ـه١٤٢٨، القاهرة، الفاروق الحديثة، ١علي األزهري، ط

المحققـين هـ)، المحقق: مجموعة مـن ٧٤٨، الذهبي، محمد بن أحمد (ت: سير أعالم النبالء - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، د.م، مؤسسة الرسالة، ٣بإشراف: شعيب األرناؤوط، ط

، بيـروت، ٢، البغوي، الحسين بن مسعود، المحقـق: شـعيب األرنـؤوط، وآخـر، طشرح السنة - 

 هـ.١٤٠٣المكتب اإلسالمي، 

  هـــ)، المحقــق: ٧٩٥، ابــن رجــب، عبــدالرحمن بــن أحمــد الحنبلــي (ت: شــرح علــل الرتمــذي - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١، األردن، مكتبة المنار، ط١همام عبدالرحيم سعيد، طد. 

، مؤسسـة ١، الطحاوي، أحمد بـن محمـد، المحقـق: شـعيب األرنـؤوط، طشرح مشكل اآلثار - 

 .ـه١٤١٥الرسالة، 

، د.م، عالم ١، الطحاوي، أحمد بن محمد، المحقق: محمد زهري، وآخر، طشرح معاين اآلثار - 

 .ـه١٤١٤الكتب، 

هـ)، المحقق: ٣٥٤، ابن حبان، محمد بن حبان الُبستي (ت: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢شعيب األرنؤوط، ط
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، ابن خزيمة، محمـد بـن إسـحاق، المحقـق: د.محمـد مصـطفى األعظمـي، صحيح ابن خزيمة - 

 د.ط، بيروت، المكتب اإلسالمي.

)، المحقق: محمد زهير بن ناصر ـه٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعيل (ت: البخاري، صحيح - 

 هـ.١٤٢٢، د.م، دار طوق النجاة، ١الناصر، ط

، الكويـت، مؤسسـة ١هــ)، ط١٤٢٠األلباين، محمد ناصـر الـدين (ت:  صحيح سنن أبي داود، - 

 هـ. ١٤٢٣غراس، 

ـ)، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، ه٢٦١النيسابوري، مسلم بن الحجاج (ت:  صحيح مسلم، - 

 د.ط، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، د.ت.

، ١الرياض، ط -(األصل)، األلباين، محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف  صفة صالة النبي  - 

 .ـه١٤٢٧

، بيــروت، الكتــب ١)، طـهــ٩١١، الســيوطي، عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر (ت: طبقــات الحفــاظ - 

 .ـه١٤٠٣العلمية، 

هـ)، المحقق: مجموعة ٣٢٧، ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الرازي (ت: علل الحديث - 

هــ ١٤٢٧، د.م، مطـابع الحميضـي، ١باحثين بإشراف: د.سعد الحمّيد، ود.خالد الجريسي، ط

 م.٢٠٠٦ -

هـ)، ترتيب: أبو طالب القاضـي، المحقـق: ٢٧٩، الرتمذي، محمد بن عيسى (ت: العلل الكبير - 

 هـ.١٤٠٩، بيروت، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ١بحي السامرائي، وغيره، طص

، ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، المحقق: إرشاد الحق العلل المتناهية يف األحاديث الواهية - 

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان، ط

، الـدارقطني، علـي بـن عمـر، المحقـق: محفـوظ الـرحمن حاديـث النبويـةالعلل الـواردة يف األ - 

]: محمــد ١٥-١٢]، ومــن[١١-١هـــ، [مــن مجلــد  ١٤٠٥، الريــاض، دار طيبــة، ١الســلفي، ط

 هـ. ١٤٢٧، الدمام، دار ابن الجوزي، ١الدباسي، ط

، ابن حجـر، أحمـد بـن علـي، عنايـة وإشـراف: محمـد فـؤاد فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة 
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، المناوي، عبدالرؤوف بن تـاج العـارفين، المكتبـة التجاريـة فيض القدير شرح الجامع الصغير - 

 هـ.١٣٥٦، ١مصر، ط -الكربى 

هـ)، المحقـق: مكتـب التحقيـق ٨١٧، الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (ت: القاموس المحيط - 

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، ، بيروت، ٨، طة الرسالةبمؤسس

هــ)، ٧٤٨، الـذهبي، محمـد بـن أحمـد (ت: الكاشف يف معرفة مـن لـه روايـة يف الكتـب السـتة - 

 م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، جدة، دار القبلة، ١المحقق: محمد عوامة، ط

لمحقـق: عمـر عبدالسـالم هــ)، ا٦٣٠، ابن األثير، علـي بـن أبـي الكـرم (ت: الكامل يف التاريخ - 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، بيروت، دار الكتاب العربي، ١تدمري، ط

هــ)، المحقـق: عبـدالفتاح أبـو ٨٥٢، ابن حجر، أحمـد بـن علـي العسـقالين (ت: لسان الميزان - 

 م.٢٠٠٢، د.م، دار البشائر اإلسالمية، ١غدة، ط

محمــد بــن حبــان الُبســتي،  ، ابــن حبــان،المجــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء والمرتوكــين - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط -المحقق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 

هــ)، جمعهـا: عبـدالرحمن بـن ٧٢٨، ابن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم (ت: مجموع الفتاوى - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦محمد بن قاسم، د.ط، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد، 

 د.ت.  هـ)، د.ط، د.م، دار الفكر،٦٧٦يحيى بن شرف (ت:  ي،النووالمجموع شرح المهذب،  - 

  هـــ)، المحقــق: ٧٤٤ابــن عبــد الهــادي، محمــد بــن أحمــد الحنبلــي (ت:  المحــرر يف الحــديث، - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، لبنان، دار المعرفة، ٣د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي، وغيره، ط

 ـ)، د.ط، بيروت، دار الفكر، د.ت.ه٤٥٦، ابن حزم، علي بن أحمد (ت: المحلى باآلثار - 

ابن الملقن، عمر بن علي  مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبداهللا الحاكم، - 

ــد، ط٨٠٤(ت:  ، الريــاض، دار العاصــمة، ١هـــ)، المحقــق: عبــداهللا اللحيــدان، وســعد آل حميَّ

 هـ.١٤١١

)، المحقـق: محمـد ـهـ٦٥٦ي (ت: ، المنذري، عبدالعظيم بـن عبـدالقومختصر سنن أبي داود - 

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١، الرياض، مكتبة المعارف، ١صبحي حالق، ط
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 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١بيروت، ط -المعرفة 
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 دار الحرمين، د.ت.

هــ)، المحقـق: محمـد شـكور أمريـر، ٣٦٠، الطرباين، سليمان بـن أحمـد (ت: المعجم الصغير - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، بيروت، المكتب اإلسالمي، ١ط



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. بدر بن محود بن ربيع الرويلي

  

٣٩٥ 

، القـاهرة، مكتبـة ٢: حمـدي السـلفي، ط، الطرباين، سليمان بن أحمد، المحقـقالمعجم الكبير - 
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 د.ط، د.م، د.ن، د.ت.
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 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١بيروت، ط -مؤسسة الكتاب الثقافية 

حمد بـن أحمـد، المحقـق: دار المشـكاة للبحـث ، الذهبي، مالمهذب يف اختصار السنن الكبير - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١العلمي، بإشراف: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، ط
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هــ)، المحقـق: عصـام الـدين الصـبابطي، ١٢٥٠الشوكاين، محمد بـن علـي (ت:  نيل األوطار، - 

 م.١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣، مصر، دار الحديث، ١ط
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