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منهج اإلمام المناوي في الحكم على الحديث من خالل كتابه فيض القدير شرح  
  الجامع الصغير

 إعداد 
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 باحث ماجستير بقسم الدراسات اإلسالمية 
 كلية اآلداب ، جامعة جنوب الوادي

 

yhyymhmd51@gmail.com 
 

 العربية:اللغة الملخص ب
 تميز منهج اإلمام المناوي في الحكم على الحديث بما يلي: 

كان المناوي ال يكتفى فقط بالحكم على الحديث بقوله ضعيف أو باطل، بل إنه كان   •
 يبين علة ضعفه. 

يرجع  دائما في حكمه على الحديث إلى كبار أهل العلم من أهل الحديث وعلماء الجرح   •
 والتعديل. 

 ا السيوطي بالصحة أو الحسن لظهور علة في الحديث. ضعف أحاديث حكم عليه •
 حكم بالحسن على أحاديث ضعفها السيوطي لظهور دالئل تقويها.  •
 حكم بالوضع على أحاديث ضعفها السيوطي لظهور دالئل الوضع عليه.  •

 
 الجامع الصغير  ،فيض القدير  ،الحديث  ،اإلمام المناوي لكلمات المفتاحية: ا
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: أهمية البحث  
-اآلتي: تكمن أهمية هذا البحث في توضيح   

بل   إنه إذا    ، فقطوالجمع والتقليد أوال: أن المناوي رحمه هللا لم يكن عمله مجرد النقل   •
 أو إلىٍ  إضافةَ  أضاف.   تعقب،وجد ما يحتاج إلىٍ  تعقبَ  

وتتبعـه ألحكامـه    -رحمه هللا-بإبراز آراء السيوطي  -رحمه هللا-  ثانيا: عناية    المناوي  •
من   بدءا  المختلفةً   الحديثيـة  الكبير"فيُ كتبـه  أصـل   "الجامع  هـو  الجـامع  "الـذي 

الفتـاوى  "  و"،   درر البحار"وكتابه  ،  "الموضوعات"   ومـرورا بمختـصره لكتـاب ،ً "الـصغير
 الـخ.  .…"الحديثيـة

 رحمـه هللًا ضـعيفا أخـذ يبحـث لـه عـن -وجد الحديث الذي ذكره   الـسيوطيثالثا: إذا   •
 شواهـد, أوُ طرق أخر ليقوي الخبر بها. 

من ُ  • عدة  في  الواحد  العالم  أحكام  يتت بع  كان  أنه  كما    فيقـول:    كتبـه رابعا:  المختلفـة 
 أو في موضع آخر كذا.  ، وقـال في محـل آخر كذا

العلماء     • لبعضُ   أوهام  على  يرد  أنه  منهجه    ومن  في    ممن، خامسا:  فعمله  سبقه 
 .فقط الكتاب ليس النقـل المحض

 سادسا: بيان لمكانة المناوي العلمية وخاصة في علم الحديث    •
 

 فصل في بيان منهج المناوي في الحكم على الحديث 
 :حسنة عند المناوي  وهيأحاديث حكم عليها السيوطي بالضعف  .1

هناك أحاديث ضعفها السيوطي وتتبعها المناوي فوقف على شواهد أو طرق أخرى   
 ترفعها إلى درجة الحسن. مثال:

ْم َكَما َتْأُكُل اْلَبَقُر من األرض"حديث  َنت ه   (1)  "َسَيُكوُن َقْوٌم َيْأُكُلوَن ب َأْلس 
 السيوطي: أخرجه أحمد في المسند عن سعد بن أبى وقاص ورمز له بالضعف. قال 

المناوي   وقال  تعقبه  يسم  لم  من  فيه  العراقي:  الحافظ  قال  و  البزار  وكذا  بقوله: 
: روياه من عدة طرق وفيه راو لم يسم وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم (2) الهيثمي

 سعد. عن سعد إال أن زيدا لم يسمع من 
 : الدراسة
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إسناد أحمد في المسند، قال: حدثنا يعلى، ويحيى بن سعيد، قال يحيى قال: حدثني   -
عن عمر بن سعد، قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد،   -كنت أسميه فنسيت اسمه  -رجل 

 قال: وذكره" 
: الترجيح  

قلت:   فيه مجهول.  إسناد  التيسير:  الشارح في  لضعفه، وقال  السيوطي  الحديث  رمز 
روى من عدة طرق، الطريق األول: رواية أحمد والبزار من طريق يحيى بن سعيد، إسناد  

، في  (3) الحديث ضعيف لوجود راو ال يعرف في اإلسناد، وللحديث روايات أخرى، عند أحمد
، ورجال إسنادهما ثقات، غير أن زيد بن أسلم لم يسمع من  (4)المسند، والبيهقي في الشعب

 أبي وقاص ولهذا الحديث حسن لغيره. سعد بن 
لوضوح   .2 المناوي  عند  موضوعة  وهى  بالضعف  السيوطي  عليها  حكم  وأحاديث 

 :دالئل الوضع عنده
 مثال: 

ُه َضل  َوَمْن َنَصَحُه اْهَتَدى".حديث  ل  هللا ف ي اأَلْرض  َفَمْن َغش  ْلَطاُن ظ   (5) "الس 
 أنس بن مالك ورمز له بالضعف. قال السيوطي: أخرجه البيهقي في الشعب عن 

وفيه محمد بن يونس القرشي وهو الكديمي الحافظ اتهمه ابن   تعقبه المناوي بقوله: 
عدي بوضع الحديث وقال ابن حبان: كان يضع على الثقات قال الذهبي في الضعفاء  

 عقبه: قلت انكشف عندي حاله
: الدراسة  
البيهقي في الشعب: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن   - إسناد 

بن جعفر بن حمدان القطيعي، نا محمد بن يونس القرشي،   بكر أحمدبالويه المذكي، أنا أبو 
بن   أنس  عن  قتادة،  نا  الرفاعي،  هللا  عبد  بن  عقبة  نا  الحضرمي،  إسحاق  بن  يعقوب  نا 

 ا عليه  مالك، قال: وذكره بلفظه موقوف
: ترجمة المتعقب عليه  

محمد بن يونس القرشي، قال الخطيب: كان حافظا كثير الحديث، وقال ابن حبان   .1
وقال أبو داود السجستانى: كذاب، وقال موسى   الثقات،وغيره: كان يضع الحديث على 

بن هارون: الكديمي كذاب يضع الحديث، وقال الدار قطني: كان الكديمي يتهم بوضع  
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 ( 6)قال الذهبي: هالك،  و   الحديث.
 قلت: وفى اإلسناد،  

الرفاعي بصرى قال ابن معين: ليس بشيء ليس بثقة,   .2 عقبة بن عبد هللا األصم 
كان  على:  بن  عمر  بالحافظ  وقال  ليس  الحديث  واهي  ضعيف،    ،ضعيفا  الذهبي:  وقال 

وقال ابن حجر: ضعيف، وربما دلس ووهم من فرق بين األصم والرفاعي كابن حبان من  
 ( 7) السابعة.

 الترجيح 
متهم   إسناده  في  التيسير:  في  الشارح  وقال  لضعفه،  السيوطي  رمز  الحديث  هذا 

 بالوضع،  
قلت: إسناد الحديث موضوع، فيه محمد بن يونس وهو الكديمي الحافظ قال أبو داود  
ضعفه   الرفاعي،  هللا  عبد  بن  عقبة  أيضا:  وفيه  كذاب،  هارون  بن  وموسى  السجستاني، 

 وحكم األلباني بوضعه.  جمع،
 

أو  .3 المناوي لوجود علة  بالصحة وهى ضعيفة عند  السيوطي  أحاديث حكم عليها 
 أكثر في الحديث تدل على ضعفه.

 مثال: 
" َياَمة  َحْمَزُة ْبُن َعْبد  المط ل ب  ْنَد هللا َيْوَم اْلق  َهَداء  ع   (8)حديث" َسي  ُد الش 

في   للحاكم  السيوطي  عنه، عزاه  هللا  رضي  هللا  عبد  بن  جابر  عن  المستدرك 
 عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، ورمز لصحته. (9)والطبراني

هو   حماد  أبو  فيه  فقال:  الذهبي  وتعقبه  صحيح،  الحاكم:  قال  بقوله:  المناوي  تعقبه 
الهيثمي وقال  متروك  النسائي:  قال  صدقة  بن  بن (10) المفضل  علي  الطبراني  عند  فيه   :

 ور وهو متروك". الحز 
: الدراسة  
ثنا   -  ، اْلَعَنز ي  ُمَحم ٍد  ْبُن  َأْحَمُد  اْلَحَسن   َأُبو  َأْخَبَرَنا  قال:  الحاكم:  عند  الحديث  إسناد 

َحم اٍد   َأب ي  َعْن   ، اْلَفَزار ي  إ ْسَحاَق  َأُبو  ثنا  ُموَسى،  ْبُن  َمْحُبوُب  ثنا   ، ار م ي  الد  يٍد  َسع  ْبُن  ُعْثَماُن 
، َعن  اْبن  َعق يٍل، قَ  ُ َعْنُه، َيُقوُل: َقاَل َصل ى هللُا  اْلَحَنف ي   َي َّللا  ْعُت َجاب َر ْبَن َعْبد  َّللا   َرض  اَل: َسم 
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َياَمة  َحْمَزُة« "وذكره بزيادات.  ْنَد َّللا   َيْوَم اْلق  َهَداء  ع   َعَلْيه  َوَسل َم: »َسي  ُد الش 
يٍم  ورواية أخرى عند الحاكم، قال فيها: َأْخَبَرن ي َأُبو اْلُحَسيْ  - ن  ُمَحم ُد ْبُن َأْحَمَد ْبن  َتم 

، َعنْ  َأب ي    اْلَقْنَطر ي  ب َبْغَداَد، ثنا ُعَبْيُد ْبُن َشر يٍك، ثنا َأُبو َصال ٍح اْلَفر اُء، ثنا َأُبو إ ْسَحاَق اْلَفَزار ي 
َقاَل: َسم   ْبن  َعق يٍل،  ْبن  ُمَحم د   ، َعْن َعْبد  َّللا    اْلَحَنف ي   ُ  َحم اٍد  َي َّللا  َعْبد  َّللا   َرض  ْبَن  َجاب َر  ْعُت 

َيْومَ  َتَعاَلى  َّللا    ْنَد  ع  َهَداء   الش  »َسي  ُد  َوَسل َم:  َعَلْيه   هللُا  َصل ى  َّللا    َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:    َعْنُهَما 
َياَمة  َحْمَزُة« بزيادات أيضا.   اْلق 

الرازي، ثنا أبو أسامة الكلبي، ثنا    إسناد رواية الطبراني، قال: حدثنا علي بن سعيد -
إسحاق   أبي  عن  األصبهاني،  بن  سليمان  بن  محمد  ثنا  ليلى،  أبي  بن  عمران  بن  محمد 
طالب   أبي  بن  علي  سمعت  قال:  نباتة،  بن  األصبغ  ثنا  الحزور،  بن  علي  عن  الشيباني، 

 يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب« 
 ترجمة المتعقب عليه:  

متروك    -1 النسائي:  قال  كوفي:  الحنفي  سعيد  بن  صدقة  بن  المفضل  حماد،  أبو 
ليس بقوي يكتب حديثه،،  الحديث  الحديث،  و وقال أبو حاتم:  قال أبو زرعة: كوفي ضعيف 

وقال ابن حَبان: َكاَن يروي المناكير َعن المشاهير َفخرج َعن حد االحتجاج بما انفرد به,  
 ،  (11)وقال الذهبي: فيه ضعف،

 وفى رواية الطبراني:  

الحزور: .1 بن  وقال  علي  نظر,  فيه  البخاري:  قال  فاطمة،:  أبى  بن  علي  وهو 
يث، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عن علي بن الحزور فقال: منكر  النسائي: َمْتُروك الَحد 

قال ابن حجر:  و قطني: ضعيف،الحديث وقال األزدي: ال اختالف ف ي ترك حديثه وقال الدار  
 .(12)متروك شديد التشيع، من السادسة

ليس   .2 معين:  بن  يحيى  قال  فاتك:،  بن  عمرو  بن  الحارث  بن  نباته  بن  األصبغ 
يث وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن أصبغ بن نباتة  بشيء، وقال النسائي: متروك الَحد 

يث، وقال  ( 13) ابن حجر: متروك فقال: لين. َوَقال الدار قطني: منكر اْلَحد 

: الترجيح  
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تصحيح   أما  الطريقين،  من  جدا،  ضعيف  الحديث،  أن  يتضح،  الدراسة،  هذه  بعد 
السيوطي للحديث، فهذا، إما اعتمادا على تصحيح الحاكم، فقد تعقبه الذهبي في هذا، أو  
ربما هذا تساهال من السيوطي في تصحيح األحاديث، كما قال العلماء، حينما تكلموا على  

حاديث، وأيضا: ألن السيوطي، ألف الجامع الصغير، في  منهج السيوطي، في الحكم على األ
 ينقحه، من األحاديث، الضعيفة، والموضوعة.   لكي أخر حياته، فلم يمكنه الوقت، 

الثاني:المثال   
 )" ال  ج  يَسى اْبَن َمْرَيَم َوَيْشَهَدان  ق َتاَل الد  ْن ُأم ت ي ع   ( 14) "َسُيْدر ُك َرُجالن  م 

 قال السيوطي أخرجه ابن خزيمة والحاكم عن أنس بن مالك ورمز له بالصحة. 
: قال الذهبي: حديث منكر وفيه عباد بن منصور ضعيف اه وزاد  تعقبه المناوي بقوله

 : رواه أبو يعلى وفيه عباد بن منصور ضعيف جدا  (15)ال الهيثميالمناوي بقوله: ق
: الدراسة  
وأبو   - يحيى،  بن  محمد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  حدثنا  الحاكم:  عند  الحديث  سند 

محمد بن زياد الدورقي قاال: ثنا اإلمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن  
ثنا عباد هو ابن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة،  حسان األزرق، ثنا ريحان بن سعيد،  

 عن أنس رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وذكره بلفظه" 
: ترجمة المتعقب عليه  

عباد بن منصور الناجي، قال ابن معين: ليس بشيء وكان يرمي بالقدر، وقال    -1
وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو    أحمد: كانت أحاديثه منكرة وكان قدريا وكان يدلس،

حاتم: كان ضعيف الحديث يكتب حديثه, وقال العجلي: ال بأس به يكتب حديثه, وقال الدار  
 ( 16) قطني: ليس بالقوي, وقال أبو زرعة: لين، ،وقال الذهبي: ضعيف

 في مسنده.  (17)وعزاه الهيثمي ألبي يعلى الموصلي 
: الترجيح  

له   السيوطي  الذهبي  رمز  قول  نقل  حيث  وأصاب  ذلك  في  المناوي  وتعقبه  بالصحة 
 والهيثمي بأن فيه عباد بن منصور ضعيف له أحاديث منكرة. 

قلت: ومثله في اإلسناد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى كذاب واهي الحديث  
ما عزوه كثير الغرائب والحديث بهذا اإلسناد موضوع, وعزاه الهيثمي ألبى يعلى في مسنده، أ
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البن خزيمة فلم أعثر على هذه الرواية عند ابن خزيمة لكن من الواضح أن رواية الحاكم 
هي من طريق ابن خزيمة، حيث قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأبو  
محمد بن زياد الدورقي قاال: ثنا اإلمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن  

رق، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عباد هو ابن منصور، عن أيوب، عن أبي قالبة،  حسان األز 
 عن أنس رضي هللا عنه، "بلفظه" بخالف لفظ رجالن، عند الحاكم "رجال". 

 
بالحسن   .4 السيوطي  عليها  حكم  دالئل   وهيأحاديث  لظهور  المناوي  عند  ضعيفة 

 الضعف عليها أيضا. 
 مثال: 

والقينات   الَمَعاز َف  َظَهَرت   إ َذا  َوَمْسٌخ  َوَقْذٌف  َخْسٌف  الز َمان   ر   آخ  ف ي  "َسَيُكوَن  حديث 
ل ت  الَخْمُر"  (18)  َواْسُتح 

 قال السيوطي: أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد ورمز له بالحسن. 
بقولهتعقبه   الهيثميالمناوي  قال  ضعيف  (19) :  وهو  الريان  أبي  بن  هللا  عبد  وفيه   :

 وبقية رجال أحد الطريقين رجال الصحيح 
: الدراسة  
إسناد الطبراني في الكبير، قال: حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المضري،   -

قاال: أنا عبد الرحمن  ثنا سعيد بن أبي مريم، وحدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني 
بن أسلم، حدثني أبو حازم، حدثني سهل بن سعد، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  

 بلفظه 
: ترجمة من به العلة  

النسائي:   -1 وقال  الحديث،  ضعيف  زرعة:  أبو  قال  اسلم،  بن  زيد  بن  الرحمن  عبد 
الحديث  و ضعيف،   وفي  صالحا  نفسه  في  كان  الحديث  بقوي  ليس  حاتم:  أبو  قال 

قال ابن حجر: ضعيف  و واهيا، وضعفه علي ابن المديني جدا، قال الذهبي: ضعفوه،  
 (20) من الثامنة  

 الترجيح:  
وأعله المناوي بعبد هللا   ، رمز السيوطي لحسنه، وفى التيسير قال الشارح: إسناده لين
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 بن أبي الريان. 
قلت: إسناد الحديث عند الطبراني، ليس فيه عبد هللا بن أبى الريان، والحديث اسناده  
ضعيف، علته، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومثله في اإلسناد يحيى الحماني كذبه أحمد  

ي فيه، وبقية رجال الحديث  فيكون المناوي بذلك قد  أعل الحديث بغير العلة الت  (21) وغيره
 ثقات.  
 

أحاديث حكم عليها السيوطي بالصحة وهى حسنة عند المناوي ألن فيها راو أو  .5
 أكثر تكلم فيه علماء الجرح والتعديل. 

 مثال: 
يُب ُأم ت ي َداُء اأُلَمم : األَشُر َوالَبَطُر َوالت َكاُثُر َوالت َشاُحُن ف ي  حديث   ْنَيا َوالت َباُغُض  "َسُيص  الد 

  (22) َوالت َحاُسُد َحت ى َيُكوَن البغي"
 قال السيوطي: أخرجه الحاكم عن أبى هريرة ورمز له بالصحة.

بقوله     المناوي  بقوله:  تعقبه  المناوي  وزاد  الذهبي،  وأقره  صحيح،  الحاكم:  قال   :
الغفاري لم يرو عنه غير حميد بن  ورواه عنه أيضا الطبراني قال الهيثمي: وفيه أبو سعيد  

 هانئ ورجاله وثقوا ورواه عنه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد قال الحافظ العراقي: وسنده جيد 
 الدراسة
: في ذم الحسد، قلت:  (24) ، في األوسط، وابن أبى الدنيا (23) عزاه المناوي للطبراني -

 هو في ذم البغي  
يحيى بن بكير، ثنا عبد هللا بن وهب، حدثني أبو  إسناد الطبراني: حدثنا المقدام، نا   -

ْعُت   هانئ حميد بن هانئ، عن أبي سعيد الغفاري، أنه سمع أبا هريرة، يقول: "َيُقوُل: َسم 
 َرُسوَل َّللا   َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل َم َيُقوُل: وذكره بلفظه. 

قال: حدثنا عبد هللا  إسناد ابن أبي الدنيا: قال: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح،  -
بن وهب، عن أبي هانئ الخوالني، أن أبا سعيد الغفاري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 

 سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: وذكره بلفظه. 
 ترجمة المتعقب عليه:  

أبو سعيد الغفاري لم يرو عنه غير حميد بن هانئ، وأبو سعيد الغفاري ذكره بن  -1
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 ( 25)حَبان ف ي الث  َقات فقال: مجهول حال
 قلت: ومثله في اإلسناد: مقدام بن داود بن عيسى وهو ضعيف ضعفه غير واحد. -2

 الترجيح 
اعتمادا على تصحيح الحاكم له، حيث قال الحاكم: هذا   لصحته وذلك رمز السيوطي  

 حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه "وأقره الذهبي على ذلك،  
الحديث   مجهول  قلت:  الغفاري  سعيد  أبو  فيه  ضعيف،  والطبراني  الحاكم،  رواية  في 

الحافظ  قال  ثقات،  الطريقين  رجال  وبقية  فيه،  تكلموا  ضعيف  داود  بن  والمقدام  الحال، 
 العراقي: وسنده جيد، وصححه األلباني فالحديث حسن. 

 
كتابه  وبعد فهذا جزء من منهج الحافظ المناوي فى الحكم على الحديث من خالل 

فيض القدير شرح الجامع الصغير فيه بعض الفوائد التي تفيد طلبة علم الحديث وبيان  
 واضح لمنهج أحد علماء الحديث في الحكم على الحديث من خالل كتبهم. 

 
 الهوامش:

 
 4/131/4776فيض القدير  (1)

 ( 8/116/13281ومنبع الفوائد)مجمع الزوائد  (2)

 (3/153/1597مسند أحمد) (3)

الحسين بن علي بن موسى  :  للبيهقيشعب اإليمان    (4) أبو   الخسر وجردي أحمد بن  الخراساني، 
هـ(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 458بكر البيهقي )المتوفى:  

ديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحا
الهند، ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي  –ببومباي 

 ( 7/46/4622بالهند)

 4/143/4818فيض القدير  (5)
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المجروحين البن (،  2/646/6109)للذهبيالضعفاء    في ، المغنى  4/213/1890تاريخ بغداد    (6)

الحديث  2/313/1023حبان) رجال  في   الدارقطنى  الحسن  أبى  أقوال  (موسوعة 
 ( 2/641/3437وعلله)

التهذيب)2/29/3840الكاشف)  (7)  تقريب  رواية  1/395/4642(،  معين  ابن  تاريخ   ،)
 6/489/1415ضعفاء الرجال) في(، الكامل 4/135/3564)الدوري 

 (4/121/4746فيض القدير) (8)

الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن المستدرك على الصحيحين  (9) أبو عبد هللا   :
)المتوفى:  البيع  بابن  المعروف  النيسابوري  الطهماني  الضبي  الحكم  بن  ُنعيم 

العلمية  2/130/2557هـ()405 الكتب  دار  ط:  عطا  القادر  عبد  مصطفى  بيروت/ك   –(ت: 
: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  نيللطبرا، المعجم الكبير  1الجهاد/ط

)المتوفى:   الطبراني  المجيد السلفيت(3/151/2958هـ()360القاسم  ط:   -: حمدي بن عبد 
 القاهرة   –مكتبة ابن تيمية 

 9/268/15465مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (10)

للذهبي  (11)  الضعفاء  في  والتعديل2/781/7416  المغني  الجرح  لسان 8/315/1456  (،   ،)
(، المجروحين البن حبان  669/ 1/116(، الضعفاء والمتروكون للنسائي  6/80/291الميزان  

3/21/1055 

والمتروكون    (12)  والتعديل)1/77/431)للنسائيالضعفاء  الجرح   ،)6/182/999 ،)
الدارقطنى  2/37/3892الكاشف) الحسن  أبى  أقوال  موسوعة  الحديث   في(،  رجال 

 ( 1/399/4703(، تقريب التهذيب)2/458/2335وعلله)

والتعديل (، الجرح  1/21/64)للنسائي  (، الضعفاء والمتروكون  1/70/147)  معينتاريخ ابن    (31)
تقريب  2/320/1213) الدارقطنى  1/113/537)التهذيب  (،  الحسن  أبى  أقوال  )موسوعة   ،)

 (1/137/587رجال الحديث وعلله ) في

 4/125/4761فيض القدير  (14)

 ( 7/288/12251مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (15)
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التهذيب)1/532/2575)  الكاشف  (16)  تهذيب  والمتروكون 172/ 5/105(،  الضعفاء   ،)

والتعديل)1/74/414)للنسائي الجرح  رواية  6/86/438(،  معين  ابن  تاريخ   ،)
الحديث 4/142/3601)الدوري  رجال  في  الدارقطنى  الحسن  أبى  أقوال  موسوعة   ،)
الح2/344/1769وعلله) رجال  في  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  أقوال  موسوعة  ديث (، 
 ( 1/247/763(، الثقات للعجلى)2/221/1296وعلله)

 5/203/2820الموصليمسند أبى يعلى  (17)

 ( 4/128/4769فيض القدير ( 18)

 ( 8/10/12586مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)( 19)

والمتروكون  1/628/3195)  الكاشف  (20)  الضعفاء  والتعديل 1/66/360  للنسائي (،  الجرح   ،)
 1/340/3865(، تقريب التهذيب)5/233/1107

 5/726/473تاريخ اإلسالم (، 9/168/695الجرح والتعديل  (21)

 (4/125/4763فيض القدير  (22)

(23)  ( األوسط  بكر عبد هللا بن محمد بن   البغي ذم  (،  9/23/9016المعجم  أبو  الدنيا:  أبي  البن 
)المتوفى:  الدنيا  أبي  بابن  المعروف  القرشي  األموي  البغدادي  قيس  بن  سفيان  بن  عبيد 

األستاذ 1/49/2هـ()281 خلف  الرحمن  عبد  نجم  الدكتور  عليه:  وعلق  وحققه  له  قدم   )
الراية   دار  ط:  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية  بالجامعة  الرياض  المساعد  والتوزيع،    -للنشر 

 السعودي 

 1/49/2البن أبى الدنيا ) البغيذم  (24)

رواية    فياالكمال    (25) له  من  ذكر    فيذكر  من  سوى  الرجال  من  أحمد  االمام  تهذيب   فيمسند 
األريب  /(1/666الكمال   الذين  في  )مصباح  الرواة  للمصنعى   في  اليسو تقريب  التهذيب  تقريب 

 ( 4/253/5496العنسى 
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 المصادر والمراجع
 

تاريخ ابن معين )رواية الدوري(: أبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام  -1
)المتوفى:   البغدادي  بالوالء،  المري  الرحمن  عبد  أحمد محمد  233بن  د.  المحقق:  هـ( 

العلمي   البحث  ط: مركز  اإلسالمي  نور سيف،  التراث  الطبعة:    -وإحياء  المكرمة  مكة 
 . 1979 – 1399األولى، 

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن   -2
)المتوفى:   الذهبي  َقاْيماز  بن  معروف،  748عثمان  عو اد  بشار  الدكتور  المحقق:  هـ(، 

 . م 2003األولى، ط: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: 
البغدادي   -3 الخطيب  مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد:  تاريخ 

  –هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي  463)المتوفى:  
 م. 2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة: األولى، 

إدريس -4 بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبي  والتعديل:  التميمي،    الجرح  المنذر  بن 
)المتوفى:   حاتم  أبي  ابن  الرازي  المعارف  327الحنظلي،  دائرة  مجلس  طبعة  ط:  هـ(، 

الدكن    -العثمانية   آباد  العربي    -بحيدر  التراث  إحياء  دار  الطبعة:    –الهند  بيروت، 
 م.  1952هـ  1271األولى، 

ب -5 عبيد  بن  محمد  بن  هللا  عبد  بكر  أبي  الدنيا:  أبي  البن  البغى  قيس ذم  بن  سفيان  ن 
)المتوفى:   الدنيا  أبي  بابن  المعروف  القرشي  وحققه  281البغدادي األموي  له  قدم  هـ( 

اإلسالمية   بالجامعة  المساعد  األستاذ  خلف  الرحمن  عبد  نجم  الدكتور  عليه:  وعلق 
السعودية، الطبعة: األولى،    –ط: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض  -بالمدينة المنورة

 م.  1988 -هـ  1409
ردي الخراساني، أبو بكر   -6 شعب اإليمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوج 

هـ(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي  458البيهقي )المتوفى:  
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب    -عبد الحميد حامد

ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع  -الهند  –  الدار السلفية ببومباي
 م.  2003 -هـ  1423الطبعة: األولى،  -الدار السلفية ببومباي بالهند 
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الضعفاء والمتروكون: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي   -7
الوعي  303)المتوفى:   دار  ط:  زايد،  إبراهيم  محمود  المحقق:  الطبعة:   -هـ(،  حلب 

 . هـ1396األولى، 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن   -8

)المتوفى:   الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  748أحمد  عوامة  محمد  المحقق:  هـ(، 
اإلسالمية   للثقافة  القبلة  دار  ط:  الخطيب،  نمر  جدة،    -محمد  القرآن،  علوم  مؤسسة 

 . م 1992 -هـ  1413لطبعة: األولى، ا
هـ(، تحقيق:  365الكامل في ضعفاء الرجال: أبي أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:   -9

علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، -عادل أحمد عبد الموجود
 م.1997هـ1418لبنان، الطبعة: األولى، -بيروت -ط: الكتب العلمية 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان   -10
َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى:   هـ( المحقق:  354بن معاذ بن 

 .هـ1396حلب الطبعة: األولى،  -محمود إبراهيم زايد، ط: دار الوعي 
نو  -11 الحسن  أبي  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  سليمان  مجمع  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  ر 

هـ(، المحقق: حسام الدين القدسي، ط: مكتبة القدسي، القاهرة  807الهيثمي )المتوفى:  
 م.  1994هـ،  1414عام النشر: 

بن   -12 محمد  بن  هللا  عبد  بن  محمد  الحاكم  هللا  عبد  أبو  الصحيحين:  على  المستدرك 
بوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسا

بيروت الطبعة:    -ط: دار الكتب العلمية  -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  -هـ(  405
 م. 1990 –ه 1411األولى، 

مسند أبي يعلى: أبي يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل   -13
)المتوفى:   الموصلي  حسين  307التميمي،  المحقق:  أسدهـ(،  المأمون  -سليم  دار  ط: 

 م. 1984 –ه 1404الطبعة: األولى،  -دمشق –للتراث 
مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد   -14

)المتوفى:   المحق241الشيباني  األرناؤوط  قهـ(  شعيب  وآخرون    -:  مرشد،  عادل 
ط: التركي،  المحسن  عبد  بن  هللا  عبد  د  األولى،    إشراف:  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة 
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 م.  2001 -هـ  1421
أبو القاسم   -15 اللخمي الشامي،  أيوب بن مطير  المعجم األوسط: سليمان بن أحمد بن 

المحسن  360الطبراني )المتوفى:   هـ(، المحقق: طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد 
 القاهرة  –ط: دار الحرمين -بن إبراهيم الحسيني

سلي -16 الكبير:  القاسم  المعجم  أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  مان 
)المتوفى:   السلفي360الطبراني  المجيد  حمدي بن عبد  المحقق:  ابن -هـ(،  مكتبة  ط: 

 الطبعة: الثانية.  -القاهرة  –تيمية 
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج   -17 الصغير: زين  الجامع  فيض القدير شرح 

هـ(،  1031العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  العارفين بن علي بن زين  
 ه 1356الطبعة: األولى،   -مصر –ط: المكتبة التجارية الكبرى  

تهذيب التهذيب: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني   -18
ولى،  هـ(، ط: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة األ 852)المتوفى:  

 هـ.1326
العسقالني   -19 حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبي  الميزان:  لسان 

النظامية  852)المتوفى:   المعرف  دائرة  المحقق:  األعلمي    –هـ(،  مؤسسة  ط:  الهند، 
 م.1971هـ /1390لبنان الطبعة: الثانية،  -للمطبوعات بيروت 

تقريب التهذيب: جمعه: أبو عبد هللا    مصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في -20
 محمد بن أحمد المصنعي العنسي

من   -21 مجموعة  وعلله:  الحديث  رجال  في  قطني  الدار  الحسن  أبي  أقوال  موسوعة 
عصام عبد   -أشرف منصور عبد الرحمن    -المؤلفين )الدكتور محمد مهدي المسلمي  

محمود محمد خليل(،   -ي أيمن إبراهيم الزامل -أحمد عبد الرزاق عيد   -الهادي محمود 
 م.  2001الطبعة: األولى،   -بيروت، لبنان -ط: عالم الكتب للنشر والتوزيع 

موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: جمع وترتيب: السيد   -22
محمود محمد خليل، ط: عالم الكتب،   -أحمد عبد الرزاق عيد    -أبو المعاطي النوري  

 م. 1997هـ /   1417األولى، الطبعة: 
 


