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  الحديث المنكر عند اإلمام أبي زرعة الرازي

  "دراسة تطبيقية"

  *معتصم عودة الجماعات، مشهور علي سليمان قطيشات
  

  لخصم
، نسبه، أسمه:وبدأت بترجمة لإلمام أبي زرعة الرازي، تتناول الدراسة مفهوم وداللة الحديث المنكر عند اإلمام أبي زرعة الرازي

وطريقة أبي زرعة في ، تم الحديث المنكر باصطالح أهل العلم، مكانته بين العلماء ومؤلفاته ،تحصيله العلمي، نشأته، كنيته
لدَّاللة على وجود كّذاب أو مجهول أو ضعيف أو تفرد لودالالت المنكر عند أبي زرعة؛ الذي يستعمل المنكر ، بيان المنكر

 .ضعيف أو تفرد الصدوق ومخالفته ومخالفة الثقة المدلس

  .مثلة تطبيقية من خالل أحاديث تمت دراستها وبيان أحكام اإلمام عليها للوصول إلى دقة اإلمام في تعبيره وأحكامهثم سيقت أ
  .  :الكلمات الدالة

  
  أهمية الدراسة

 

معرفة اصطالحات علوم الحديث والوقوف على معناها 
عند المتقدمين أساس في فهم المصطلح وأصول الحديث؛ 

لكثير من علم اإلمام أحمد وعلي بن وخاصة إلمام استوعب ا
المديني ويحيى بن معين وأضرابهم من العلماء الذين كان لهم 

وتزداد أهمية الموضوع إذ ، السبق في تقعيد العلم وتأصيله
يتناول موضوعًا حساسًا دقيقًا وهو الحديث المنكر خاصة وأنه 
استقر في أذهان كثير من الباحثين أن المنكر مخالفة الضعيف 

نجد خالف ، ولكن عندما ننظر في كتب األوائل، للثقة فحسب
ذلك فكانت هذه الدراسة لهذا المصطلح من إمام كبير من أئمة 
الحديث وركن مكين في هذا الميدان؛ لمعرفة قوله ومنهجه في 
المنكر وقياس تطبيقي عملي لنماذج يظهر فيها دقة اإلمام 

  .وٕابداعه
  مشكلة الدراسة

  اسة فيما يليتتلخص مشكلة الدر 
  .تحديد مفهوم المنكر عند اإلمام أبي زرعة الرازي )1
بيان الطريق التي سار عليها في ذكر المنكر من  )2

 .خالل إجابته على أسئلة ابن أبي حاتم

الكشف عن دقة أحكام هذا اإلمام من خالل دراسة  )3
تطبيقية لبعض األحاديث التي حكم عليها وبيان درجتها من 

 .الصحة والخطأ

  ف الدراسةأهدا
خدمة السنة النبوية الشريفة كونها المصدر الثاني من  -

  .مصادر التشريع اإلسالمي
  .الوقوف على مراد اإلمام أبي زرعة بقوله المنكر -
إظهار إبداع اإلمام من خالل نماذج للتطبيق التي  -

 .تثبت دقة اإلمام وصحة أقواله

 الدراسات السابقة

ازي وجهوده في كتاب أبو زرعة الر "هناك دراسة عامة 
للدكتور سعدي الهاشمي لم يتكلم عن منهجية " السنة النبوية

تكلم فيها عن ، اإلمام في العلل إال صفحات قليلة معدودة
طريقة أبي زرعة في التعليل مثل إعالله المرفوع بالموقوف 

وأشار إلى ألفاظ أبي زرعة في التعليل ولم ، والمتصل بالمرسل
لم اطلع في حدود علمي بعد البحث و ، يتكلم عن المنكر بشيء

الطويل على دراسة خصصت للحديث عن مفهوم المنكر عند 
  .اإلمام أبي زرعة الرازي

  منهج البحث
ألقوال اإلمام أبي زرعة الرازي من ، استقرائي وتحليلي

حيث قمت ، خالل كتاب علل الحديث ألبن أبي حاتم الرازي
واستخراج ، راتباستقراء كتاب العلل البن أبي حاتم عدة م

المسائل التي حكم عليها أبو زرعة بالمنكر ومن ثم تحليلها 
والوقوف على مراد اإلمام بأحكامه التي كان يطلقها واستنباط 

  .النتائج منها
  المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من 

وزارة األوقافو  ؛جامعة مؤتةكلية الشريعة، قسم أصول الدين، * 
، وتاريخ قبوله23/2/2015تاريخ استالم البحث . األردن ،األردنية

17/6/2015. 
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، من يهده اهللا فهو المهتد، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ، ومن يضلل فال هادي له

  .شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد
فقد تناول هذا البحث موضوعًا مهمًا من موضوعات علم 
العلل؛ أال وهو الحديث المنكر مفهومه وداللته عند اإلمام أبي 

، فظاح، زرعة الرازي الذي يعد إمامًا من أئمة هذا الشأن
لجميع صنوف علم الحديث وعلى رأسها علم ، ومهارة، ودراية

فجاءت هذه ، العلل والذي ال يتقنه إال الجهابذة من النقاد
وتسلط الضوء على ، الدراسة لتبين شيئا من علم هذا اإلمام

مفهوم المنكر عنده والذي أكثر من استعماله في كتاب العلل 
لهذا الكتاب أن يقف  البن أبي حاتم بحيث يتطلب من القارئ

عند مفهوم هذه الكلمة ومراد صاحبها بها فكان هذا الجهد 
راجيا من ، محاولًة في الوقوف على داللة هذه اللفظة، المقل

  .اهللا أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه
  :وجاءت هذه الدراسة على النحو التالي

  
  التمهيد

  .ترجمة اإلمام أبي زرعة الرازي
، مفهوم المنكر وطريقة بيان أبي زرعة له: ولالمبحث األ 
  :وفيه مطلبان

  .المنكر لغًة واصطالحاً  )1
  طريقة بيان أبي زرعة في بيان المنكر )2

داللة المنكر عند أبي زرعة الرازي : المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان، والدراسة التطبيقية

  .دالالت المنكر عند أبي زرعة )1
  .الدراسة التطبيقية )2

  .تائجثم الخاتمة والن
، الحديث المنكر عند اإلمام أبي زرعة الرازي"وسميناه 
  .دراسة تطبيقية

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  تمهيد
  ترجمة اإلمام أبي زرعة الرازي

  :اسمه ونسبه ونسبته وكنيته:أوالً 
هو اإلمام الحافظ الناقد سيد الحفاظ عبيد اهللا بن عبد الكريم 

مولى عياش بن مطرف القرشي ، روخ بن داودبن يزيد بن ف
  .)1(المخزومي

وهي مدينة تقع على بعد مسيرة ، ينسب إلى مدينة الري
  .)2(خمسة أميال تقريبا من الجنوب الشرقي من طهران

فيشترك معه فيها ما نيف "بضم الزاي) "أبو زرعة: (كنيته

ولقد ، على الخمسين علما ممن سبقه أو عاصره أو أتى بعده
  .)3(تيمنا بأبي زرعة الدمشقي، ق عليه هذه الكنية الرازيونأطل

والراجح ما ذكره : اختلف فيه على أربعة أقوال: مولده
الخطيب في تاريخ بغداد بسنده إلى أبي زرعة انه ولد سنة 

  .)4(ونقل هذا القول الصفدي في الوافي بالوفيات ، مائتين
  نشأته وتحصيله العلمي :ثانياً 

بطلب الحديث في سن مبكرة؛والذي ساعد  ابتدأ أبو زرعة
على ذلك الحركة العلمية التي كان لها أثر كبير على أبي 

  .زرعة في تحصيله العلمي
وتقييد الحديث أن أبا ، ومما يدل على تبكيره في طلب العلم

ومن المعلوم أن  )5(!زرعة ارتحل من الري ابن ثالث عشرة سنة
ب الحديث يحفظ ويدون الطالب قبل أن يبتدئ بالرحلة في طل

فهو ، والقادمين إليها، والقرى المجاورة لها، أحاديث شيوخ بلده
يعد من القالئل الذين رحلوا في طلب الحديث في مثل هذا 

  .)6(السن
  مكانته بين العلماء: ثالثاً 

لقد تمتع محدثنا أبو زرعة بمكانة مرموقة بين علماء 
وذاع صيته في  حازت السبق على أقرانه وانتشر ذكره، عصره

كل مركز علمي يدخله حتى أن إمام أهل السنة والجماعة احمد 
بن حنبل كان يقتصر على الفرائض حينما ينزل عنده أبو زرعة 

  .في زيارته لبغداد
كل حديث ال يعرفه أبو زرعة : "قال عنه إسحاق بن راهويه

  .)7("! الرازي ليس له أصل
ل المسلمون بخير ال يزا: "وقال محمد بن يحيى النيسابوري
  .)8("ما أبقى اهللا عز وجل مثل أبي زرعة
دخلت مصر والشام فرأيت :"وقال أبو عبد اهللا الزنجاني

الكبراء من أصحاب الشافعي ودخلت البصرة والكوفة ورأيت 
  .)9("المبرزين ما رأيت فيهم مثل أبي زرعة ورعا وديانة وحفظا

إذا أراد بقوم أن اهللا تعالى :" وقال محمد بن مسلم بن وارة
  .)10("خيرا جعل فيهم أية وان أبا زرعة أية من آيات اهللا عزوجل

  علومه ومؤلفاته :رابعاً 
في كثير من علوم  -رحمه اهللا -لقد اعتنى أبو زرعة 

ولم يكن تميزه في علم الحديث فحسب بل؛ تعدى ذلك ، الشريعة
، وعلى رأس هذه العلوم علم القراءات؛حيث برع به، إلى غيرها

  .واخذ عنه األئمة المعنيين به
وكتاب ، كتاب الفوائد: وله رحمه اهللا مؤلفات كثيرة منها

والضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي ، والفرائض، الزهد
  .)11(وغيرها 
  وفاته: خامساً 

توفي رحمه اهللا يوم االثنين ودفن يوم الثالثاء في شهر ذي 
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هللا تعالى ورضوانه الحجة سنة أربع وستين ومائتين عليه رحمة ا
وجمعنا به في مستقر رحمته وواسع ، وحشرنا في زمرته

  .)12(جنانه
  

  المبحث األول
  مفهوم المنكر وطريقة أبي زرعة في بيانه

  تعريف المنكر لغة واصطالحا: المطلب األول
  :المنكر لغةً 

نكر النون والكاف والراء أصل واحد :" قال ابن فارس
ونكر ، لتي يسكن إليها القلبصحيح يدل عل خالف المعرفة ا

  قال، الشيء وأنكره لم يقبله ولم يعترف به لسانه
من الحوادث إال **** وأنكرتني وما كان الذي نكرت

  )13(الشيب والصلعا
  :أما اصطالحاً 

فقد تباينت إطالقات العلماء للفظ المنكر على الحديث بما 
  :يلي

ال قد يطلق المنكر على رواية الثقة إذا أخطا فيها و  )1
  .يكون الراوي منكر الحديث إال إذا كثر ذلك في أحاديثه

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو :" قال اإلمام مسلم
  .َأيضا عن حديثهم، الغلط أمسكنا

إذا ما عرضت روايته ، وعالمة المنكر في حديث المحدث
خالفت روايته ، للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا

فإذا كان األغلب من حديثه كذلك ، لم تكد توافقها أو، روايتهم
  .)14("وال مستعمله، غير مقبولة، كان مهجور الحديث

قد يطلقون المنكر على حديث غير معروف وغير  )2
  .محفوظ وغير صحيح سواء رواه ثقة أو ضعيف

وٕاطالق الحكم على التفرد بالرد أو :" قال ابن الصالح
كثير من أهل الحديث  النكارة أو الشذوذ موجود في كالم

  .)15(والصواب فيه التفصيل
  :وعند هذا القول المنكر ينقسم إلى قسمين: وقال
  .)16(وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات : األول
هو الفرد الذي ليس في رواية من الثقة واإلتقان ما : الثاني

  .)17(يحتمل معه تفرده 
ه الرجل وال يعرف أنه الحديث الذي ينفرد ب: "وقال البرديجي

متنه من غير روايته ال من الوجه الذي رواه منه وال من وجه 
  .)18("أخر

وهو ما انفرد الراوي الضعيف به وقد يعد : "وقال الذهبي
  .)19("مفرد الصدوق منكرا
أطلقه أحمد وجماعة على الحديث ، المنكر:"وقال ابن حجر

  .)20(الفرد الذي ال متابع له 

، فقد أطلق اإلمام أحمد، نبغي التيقظ لهوهذا ما ي: ثم قال
وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد ، والنسائي

ولكن حيث ال يكون المنفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة 
  .)21("بغير عاضد يعضده

  .المخالفة )3
الحديث الذي انفرد به الراوي مخالفا لما :" قال الزركشي

أو انفرد به من غير ، لحفظ واإلتقانرواه من هو أولى منه با
مخالفة لما رواه أحد لكن هذا التفرد نازل عن درجة الحافظ 

  .)22(الضابط 
فالراجح ، وأن وقعت المخالفة مع الضعف:" قال ابن حجر

  .)23("المعروف ومقابلة يقال له المنكر يقال له
وبالنسبة إلى داللة المنكر عند أبي زرعة رحمه اهللا تبين لي 

لها أكثر من مدلول عنده وهذا راجع إلى توسع مفهوم  أن
  .المصطلحات عند المتقدمين

من خالل االستقراء لمنهج :" يقول عبد القادر المحمدي
األئمة المتقدمين يظهر بجالء أن األحاديث المنكرة هي 
األحاديث التي يخطئ فيها الراوي في إسنادها أو متنها سواء 

وقا أم ضعيفا أم متروكا وأن النكارة أكان هذا الراوي ثقة أم صد
  .)24("تطلق على تفرد الضعيف أو على ما يرويه المتروك مطلقا

  
  طريقة أبي زرعة في بيان المنكر: المطلب الثاني

تنوعت طريقة هذا اإلمام البارع في بيان المنكر في الرواية 
وأخرى ، فليس له طريق واحدة فتارة يفصل، التي يسأل عنها

ومن خالل استقراء المسائل ، انا يكتفي بذكر الراجحيجمل وأحي
، )25(التي حكم أبو زرعة عليها بالمنكر وهي خمسون مسألة

  :تبين لي أنه كان يتصرف مع المنكر كالتالي
يحكم على الحديث أنه منكر وال يفصل في ذكر  )1
  .أو ذكر الوجه الراجح، السبب

حديث وسئل أبو زرعة عن ، )159(مثال ذلك المسألة رقم 
، عن يونس، عن خارجة بن مصعب، رواه أبو داود الطيالسي

عن النبي صلى اهللا ، عن أبي بن كعب، عن عتي، عن الحسن
  .)26(الولهان؟: للوضوء شيطان يقال له: عليه وسلم

  .)27(هو عندي منكر: فقال أبو زرعة
، 1556، 1172، 560، 616: (انظر المسائل التالية

1599.(  
  .وطن العلة مكتفيا بذلكأحيانا يشير إلى م )2

وسئل أبو زرعة عن ): 1991(مثال ذلك المسألة رقم 
، عن عبداهللا بن سلمة، حديث رواه محمد بن إسماعيل الجعفري

عن جابر بن عبد ، عن عبد الرحمن بن كعب، عن ابن شهاب
! والذي نفسي بيده: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اهللا
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وال ألسود على أحمر فضل؛ إال  ،ما ألحمر على أسود فضل
  .)28(بفضل في دين اهللا؟
هذا حديث منكر؛ وعبداهللا بن سلمة منكر : قال أبو زرعة

  .)29(الحديث 
  ).2659، 1387، 508( :انظر المسائل التالية

  .يذكر سبب الخطأ ويذكر الوجه الراجح )3
وسألت أبا زرعة عن ): 1686: (مثال ذلك المسألة رقم

عن حفص ابن ، عن أحمد بن عبدة، زرعةحديث حدثناه أبو 
بعث : عن ابن عباس؛ قال، عن عكرمة، عن سماك، جميع

لم يأته ، خيال فأشهرت شهرا) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  )30(ضبح بمناخرها؟: }والعاديات ضبحا{: فنزلت، منها خبرا

عن عكرمة : هذا حديث منكر؛ والصحيح: فقال أبو زرعة
  .)31(ع ليس بالقويوحفص بن جمي، فقط

  ).198، 564: (انظر المسائل التالية
يحكم على الحديث بالنكارة ويصرح أنه ال يعرف  )4
  .السبب

وسألت أبا زرعة عن ، )1471: (مثال ذلك المسألة رقم
عن ، عن ابن عمر، عن نافع، عن عبيداهللا، حديث رواه بقية

ر أنه لم يكن يرى بالقز والحري: النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ؟)32(للنساء بأسا

تعرف له علة؟ : قلت. هذا حديث منكر: فقال أبو زرعة
  .)33(ال: قال

  ).2182:(انظر المسألة رقم
ويعبر عن ، أحيانا يتوقف في رواية الحديث المنكر )5

  .لم يقرأ علينا: ذلك ابن أبي حاتم بقوله
وسمعت أبا زرعة وحدثنا ، )1435: (مثال ذلك المسألة رقم

عن يزيد بن أبي ، عن مروان بن معاوية، موسىعن إبراهيم بن 
عن النبي ، عن عائشة، عن عروة، عن الزهري، زياد الدمشقي

، ال تجوز شهادة خائن وال خائنة: صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال
وال مجرب عليه شهادة ، وال ذي غمر ألخيه، وال مجلود في حد

  .)34(وال قرابة، وال ظنين في والء، وال القانع من أهل البيت، زور
هذا حديث منكر؛ ولم يقرأ : فسمعت أبا زرعة يقول

  .)35(علينا
  )2531، 1524، 1515، 1442: (انظر المسائل التالية

  
  المبحث الثاني

  داللة المنكر عند أبي زرعة الرازي
  دالالت المنكر عند أبي زرعة: المطلب األول

تبين لي وبالنسبة إلى داللة المنكر عند أبي زرعة رحمه اهللا 
أن لها أكثر من مدلول عنده وهذا راجع إلى توسع مفهوم 

  .المصطلحات عند المتقدمين
من خالل االستقراء لمنهج :"عبد القادر المحمدييقول 

: يظهر بجالء أن األحاديث المنكرة هي، األئمة المتقدمين
سواء ، أو متنها، األحاديث التي يخطئ فيها الراوي في إسنادها

وأن ، أم متروكا، أم ضعيفا، أم صدوقا، اوي ثقةأكان هذا الر 
أو على ما يرويه ، النكارة تطلق على تفرد الضعيف

  .)36("المتروك
ولقد وجدنا بعد البحث والتتبع ألحكام المنكر عند أبي زرعة 

  :في كتاب العلل أنه يطلقه على ما يلي
  .أن يكون في السند راو كذاب )1

سألت أبا : ن أبي حاتمقال اب، )147(مثال ذلك المسألة رقم
زرعة عن حديث رواه عباس النرسي عن يحيى بن ميمون عن 
ابن جريج عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى اهللا عليه 

  .)37(.وسلم في صفة الوضوء مرة مرة
  .)38(منكر الحديث، فقال أبو زرعة هذا حديث واهي

وفي سند هذا الحديث يحيى بن ميمون وهو ): الباحث(قلت
  .)39(ذا قال عنه عمرو بن عليك، كذاب

  .أن يكون في السند راو مجهول )2
سألت أبا : قال ابن أبي حاتم) 159:(كما في المسألة رقم

عن خارجة بن ، زرعة عن حديث؛ رواه أبو داود الطيالسي
، عن أبي بن كعب، عن عتيّ ، عِن الحسنِ ، مصعب عن يونس

: لهللوضوء شيطان يقال : عِن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .)40(الولهان

  .)41(هو عندي منكر: فقال أبو زرعة
في سند هذا الحديث خارجة بن مصعب ): الباحث( قلت

  .)42(وهو مجهول كما نص على ذلك أبو حاتم والذهبي 
عندما سئل عن حديث ) 1314(وكذلك كما في المسألة رقم

رواه موسى بن أيوب النصيبي عن الهذيل بن أبي العريف 
عن ، عن أبي إسحاق، موسى بن هالل النخعيعن ، الهمداني

إن :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علي قال، هبيرة
  .)43("أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر

ال أدري موسى بن ، )44(هذا حديث منكر : قال أبو زرعة
  .وقال وأبو العريف أحسب أن اسمه عمر، هالل هذا من هو

ا الحديث يصرح أبو زرعة أن جهالة ففي هذ): الباحث(قلت
  .موسى بن هالل سبب في الحكم على هذا الحديث بالنكارة

  .أن يكون في السند راو ضعيف قد خالف الثقات )3
سمعت : قال ابن أبي حاتم) 564(مثال ذلك المسألة رقم 

أبا زرعة وحدثنا عن محمد بن بكار عن يحيى بن عقبة بن 
ي إدريس األودي كالهما عن أبي العيزار عن أبي ليلى وعن أب

: عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال
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سجد بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في إذا السماء 
  .)45(انشقت

إنما هو عاصم ، )46(هذا حديث منكر خطأ: فقال أبو زرعة
فنزل ، قرأ عمار على المنبر إذا السماء انشقت: عن زر قال

  .ف الحديثفسجد ويحيى ضعي
رواه الثوري وحماد بن سلمة وأبو بكر : قال ابن أبي حاتم

  .)47(بن عياش عن عاصم عن زر عن عمار موقوف
أطلق أبو زرعة المنكر هنا على مخالفة ): الباحث(قلت

فقد روى هذا الحديث يحيى بن عقبة وهو ، الضعيف للثقات
متروك الحديث وذاهب الحديث : قال عنه أبو حاتم، ضعيف

  .)48(ن يفتعل الحديث وقال عنه ابن معين ليس بشيء كا
  : ولقد خالف يحيى في هذا الحديث الثقات وهم

الثوري وروايته أخرجها عبد الرزاق في المصنف  -1
من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر ) 5883(، )5284(

  .بن حبيش موقوفًا على عمار
حماد بن سلمة وروايته أخرجها الطحاوي في شرح  -2

  .وقرن معه شعبة والثوري) 1/356(معاني اآلثار 
أبو بكر بن عياش وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في  -3

وهي أيضا من طريق ). 4358(، )4251(المصنف برقم
  .عاصم بن أبي النجود عن زر موقوفًا على عمار

  .أن يكون في السند راو ضعيف ولو لم يخالف )4
قال ابن أبي حاتم  )560(مثال ذلك ما ورد في المسألة رقم

وسئل عن أبي زرعة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى 
  .)49(اهللا عليه وسلم أمر بالًال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة

  .)50(هذا حديث منكر : قال أبو زرعة
هذه الرواية ضعيفة لوجود ابن لهيعة فيها ): الباحث( قلت

  )51(وهو ضعيف مشهور بين الضعفاء 
رواية لم يخالف ابن لهيعة الثقات فأن متن هذا وفي هذه ال

ولكن وجوده ، الحديث مخرج في الصحيحين من طريق أخرى
  .في هذا اإلسناد جعل أبو زرعة يطلق عليه منكر

لذلك أغلب األحكام في كتاب العلل جاءت على اإلسناد 
قال ابن الملقن عن قول أبي زرعة في ، الذي يوجه السؤال إليه

هذا حديث منكر بالنسبة إلى هذه : ومراده بقوله:" هذا الحديث
  .)52("الطريق التي سئل عنها فقط

  .يطلق المنكر على تفرد الصدوق )5
سئل : قال ابن أبي حاتم، )1549(مثال ذلك المسألة رقم 

أبوزرعة عن حديث رواه عبيد اهللا بن عائشة عن عبد الرحمن 
ن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد اهللا ع

طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا 
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفي يده : قال

  .)53(إنها تجم الفؤاد : سفرجله فألقاها إلي وقال
  .)54(هذا حديث منكر: قال أبو زرعة

وفي هذا اإلسناد طلحة بن يحيى قال عنه ): الباحث(قلت
صالح الحدبث ووّهاه : ل أبو زرعةما به بأس وقا: ابن معين
قال الدار قطني في ، وقد تفرد في هذه الرواية )55(آخرون 
تفرد به طلحة بن يحيى عن أبيه عن جده وذكر البزار :" األفراد

هذه الرواية في مسنده وقال هذا الحديث ال نعلمه يروى عن 
  .)56(طلحة إال بهذا اإلسناد

  .رفع الموقوف )6
قال ابن أبي ) 2522: (المسألة رقممثال ذلك ما ورد في 

حاتم وسئل أبو زرعة عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي 
عن عبد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه 

  .)57(من دخل حائطا فليأكل وال يتخذ خبنة : " وسلم قال
  .)58(قال أبو زرعة هذا حديث منكر

يحيى بن سليم  وفي إسناد هذا الحديث): الباحث(قلت
  .)59(الطائفي وهو صدوق سيئ الحفظ 

وقد خالف الثقات إذ جعلها مرفوعة إلى النبي صلى اهللا 
عليه وسلم في حين أن الثقات جعلوها موقوفة على عمر رضي 

  .اهللا عنه
عند ترجمة ): 386_1/385(قال الخليلي في اإلرشاد 

والباقون  ليحيى بن سليم لم يسند هذا الحديث إال يحيى بن سليم
وقال الترمذي في السنن ، رووه عن ابن عمر عن عمر قوله

غريب ال نعرفه من هذا الوجه إال من حديث ) 1287: رقم(
  ".يحيى بن سليم 

عندما سأله ، )339: رقم(وقال البخاري في العلل الكبير 
يحيى بن سليم يروي أحاديث عن : " الترمذي على هذا الحديث

نه لم يعرف هذا إال من الحديث يحيى بن عبيد اهللا يهم فيها وكأ
  ".سليم

عن ) 15/276(ونقل البيهقي في معرفة السنن واآلثار 
الترمذي أنه نقل عن البخاري أنه قال إنما يروى هذا اللفظ عن 

  .عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
  .تفرد الثقة المدلس )7

قال ابن أبي ) 1471: (مثال ذلك ما ورد في المسألة رقم
لت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد اهللا عن سأ: حاتم

نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه لم يكن 
  )60(يرى بالقز والحرير للنساء بأسا 

  .)61(هذا حديث منكر: فقال أبو زرعة
  .)62(ال: قال ابن أبي حاتم هل تعرف له علة؟ قال

الله للحديث لم يبين أبو زرعة هنا سبب إع): الباحث(قلت
وعند دراسة الحديث يتبين لنا أن بقية بن ، والحكم عليه بالنكارة
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الوليد قد تفرد بهذا الحديث عن عبيد اهللا وهو من األئمة 
المكثرين الذين كان أصحابه حرصوا على جمع حديثهم مثل 
أيوب السختياني وشعبة والثوري وابن جريج ويحيى القطان وابن 

  .فكيف غاب هذا الحديث عنهم، وغيرهمالمبارك وحماد بن زيد 
ويضاف إلى ذلك أن بقية معروف بالمناكير عن عبيد اهللا 

روى بقية عن عبيد اهللا :" كما أشار إلى ذلك اإلمام أحمد إذ قال
  .)63(مناكير
  

  الدراسة التطبيقية: المطلب الثاني
وهذه نماذج من األحاديث التي حكم عليها أبوزرعة 

تها بشكل موسع لتمثل الجانب العملي من قمت بدراس" نكربالم"
ولتبين دقة هذا اإلمام الجهبذ في إصداره لإلحكام التي ، البحث

  .يعول عليها كثير من الباحثين
  :الحديث األول

وسمعت أبا ): 615(قال ابن أبي حاتم في المسألة رقم 
عن الهذيل ابن ، زرعة وحدثنا عن سعيد بن سليمان الواسطي

صلى  –عن النبي ، ن نافع حدثني أبو هريرةع، بالل الفزاري
  .)64(" من أتى الجمعة فليغتسل: "قال –اهللا عليه وسلم 

وعن ، إنما هو نافع عن ابن عمر: " فسمعت أبا زرعة يقول
  .)65("أبي هريرة منكر

  
  :الدراسة

  :تخريج الحديث
  :واختلف عليه، روى نافع هذا الحديث

، أبي هريرةعن ، عن نافع، فرواه الهذيل بن بالل .1
  .مرفوعاً 
، عن ابن عمر، عن نافع، ورواه عدد كبير من الثقات .2

  .مرفوعاً 
عن ، عن ابن عمر، عن نافع، ورواه ُبَكْير األشج .3
 .مرفوعاً ، حفصة

 :وفيما يلي تفصيل ما تقدم

 :الوجه األول

وابن ، تعليقاً ) 152/ 2(أخرجه البخاري في التاريخ األوسط 
/ 4(ُعقيلي في الضعفاء وال، )123/ 7(عدي في الكامل 

من طريق ، )119/ 16(والخطيب في تاريخ بغداد ، )364
  .سعيد بن سليمان

وابن عدي في الكامل ، )2/152(والبخاري في األوسط 
وابن عدي في الكامل . من طريق أحمد بن يونس، )123/ 7(
: رقم(والمروزي في كتاب الجمعة . من طريق لوين) 7/123(

  .إسحاقمن طريق يحيى بن ) 30

  .عن أبي هريرة، عن نافع، كلهم عن الهذيل
  :الوجه الثاني

، عن ابن عمر، عن نافع، ورواه عدٌد كثير من الثقات
  .مرفوعاً 

: رقم(اإلمام مالك وروايته أخرجها البخاري ) 1: منهم
كتاب ) 1376: رقم(والنسائي ، عن عبداهللا بن يوسف، )877

  .باب األمر بغسل يوم الجمعة، الجمعة
من طريق ، )419-5/418(بن عساكر في تاريخ دمشق وا
  .عن طريق خالد بن الوليد) 1544: رقم(والدارمي ، قتيبة

  .من طريق ابن مهدي، )293/ 1(والبيهقي في الكبرى 
من طريق أبي ) 332: رقم(والبغوي في شرح السنة 

  .نحوه، به، وغيرهم كلهم عن مالك، مصعب الزهري
ته أخرجها أحمد في المسند في عبيد اهللا بن عمر ورواي) 2

  ).5777، 5170، 4466(ثالثة مواضع 
مالك بن ِمْغَول أخرجها اإلمام أحمد في المسند ) 3

)5005.(  
أيوب السختياني أخرجها اإلمام أحمد في المسند ) 4

)5083.(  
أخرجها اإلمام أحمد في المسند : أبو إسحاق السبيعي) 5

ورواية نافع عن ): 357: رقم(وابن ماجة في السنن ، )5008(
فقد اعتنى بتخريج طرقه ، ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جداً 

فساقه من طريق سبعين نفسًا رووه ، أبو عوانة في مستخرجه
  .)66(عن نافع 

أخرجه ): 621/ 2(وقال المباركفوري في تحفة األحوذي 
وعدَّ ابن ، ورواه غير واحد من األئمة، الجماعة وله طرق كثيرة

وعدَّ من رواه ، ن رواه عن نافع فبلغوا فوق ثالثمائة نفسمندة م
  .فبلغوا أربعة وعشرين صحأبياً ، من الصحابة غير ابن عمر

وليس هنا مقام بسط ذلك؛ ألن األمر سيطول جدًا : قلت
  .فاكتفيت بما تقدم واهللا أعلم

  :الوجه الثالث
، عن حفصة، عن ابن عمر، عن نافع، رواه ُبَكْير األشج

  .مرفوعاً 
باب في الغسل ، كتاب الطهارة) 342(أخرجه أبو داود رقم 

: رقم(وابن ماجة ، )1721: رقم(وابن خزيمة ، يوم الجمعة
من طريق يزيد ) 287: رقم(وابن الجارود في المنتقى ، )1220

  .بن خالد بن موهب الرملي
باب التشديد في ، كتاب الجمعة) 1371: رقم(والنسائي 

  .ريق الوليد بن مسلممن ط، التخلف عن الجمعة
والطبراني في الكبير ، )187، 172/ 3(والبيهقي في الكبرى 

  .من طريق يحيى بن عبد اهللا بن ُبَكْير) 334، 195/ 23(
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عن عياش بن العباس ، كلهم عن المفضل بن فضالة
  .به، عن ُبَكْير بن األشج، القتباني

عن ابن ، لم يرو هذا الحديث عن نافع :وقال الطبراني
عن حفصة إال ُبَكْير بن عبد اهللا وال عن ُبَكْير إال عياش ، عمر

  .)67(تفرد به مفضل بن فضالة، بن عباس
غريب من حديث ): "322/ 8(وقال أبو نعيم في الحلية 

  ".لم يروه عنه إال المفضل عن عياش، ُبَكْير
، 760: التقريب(وعياش وُبَكْير كلهم ثقات ، والمفضل: قلت
5269 ،6858.(  

يتبن من خالل الدراسة السابقة أن : في المسألة النظر
  :الوجه الثاني أرجح هذه األوجه وذلك لما يلي

ألن جمهور الرواة الثقات رووه عن نافع على هذه  .1
  .الطريق
ال ، أن الوجه األول تفرد به الهذيل وهو ضعيف .2

، )1167: رقم 444/ 2(يحتج به انظر ترجمته في المجروحين 
  .وعلى ذلك تكون روايته منكرة) 8253: رقم 330/ 8(واللسان 

تفرد فيه ُبَكْير بن األشج كما أشار إلى ، أن الوجه الثالث)3
وعلى ذلك فروايته ، ذلك الطبراني وأبو نعيم فلم يتابعه أحد

 .شاذة

وبذلك يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من تصويبه 
 .وقوله عن الوجه األول أنه منكر، للوجه الثاني

 :ثانيالحديث ال

وسئل أبو زرعة ) 616(قال ابن أبي حاتم في المسألة رقم 
عن محمد بن ، عن حديث رواه أحمد بن عبداهللا بن يونس

عن أبي ، عن ضرار بن عمرو، عن الحكم بن عمرو، طلحة
صلى اهللا عليه  –عن النبي ، عن تميم الداري، عبد اهللا الشامي

أو ، مرأةأو ا، الجمعة واجبة إال على صبي:" قال –وسلم 
  ".أو مسافر، أو عبد، مريض

  .هذا حديث منكر: قال أبو زرعة
  

  :الدراسة
/ 2(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير  :تخريج الحديث

عن ، )183/ 3(ومن طريقه البيهقي في الكبرى ، )337
من ) 266: رقم(وفي فضائل األوقات ، إسماعيل بن أبان

  .طريق سعيد بن سليمان
من طريق ، )1257: رقم، 51/ 2(بير والطبراني في الك

  .أسد بن موسى
  .من طريق حجاج، )222/ 2(والُعَقيلي في الضعفاء 

عن أبي ، عن الحكم بن عمرو، كلهم عن محمد بن طلحة
  .مرفوعاً ، عن تميم الداري، عبداهللا الشامي

  :النظر في المسألة
مما تقدم يتضح أن محمد بن طلحة تفرد برواية هذا 

عن أبي ، عن ضرار بن عمر، كم بن عمروالحديث عن الح
  .عن تميم الداري، عبداهللا الشامي

، قال عنه أبو حاتم مجهول، والحكم بن عمرو ضعيف جداً 
انظر ترجمته ، وضعفه ابن القطان، كذاب ساقط: وقال األزدي

اللسان ، )578/ 1(والميزان ، )328/ 2(في التاريخ الكبير 
: رقم 119/ 3(ديل الجرح والتع، )2694: رقم 250/ 3(

551.(  
، فيه نظر: قال عنه البخاري: وضرار بن عمرو الملطي

: وقال أيضاً ، وال يكتب حديثة، ليس بشيء: وقال ابن معين
منكر ، وذكره الُعَقْيلي في الضعفاء وقال ابن عدي، ضعيف
منكر الحديث جدًا كثير الرواية عن : وقال ابن حبان، الحديث

فلما غلب المناكير في أخباره بطل ، كيرالمشاهير باألشياء المنا
  .االحتجاج بآثاره

: انظر، وعليه فهو ضعيف جدًا واهللا أعلم): الباحث(قلت
، )100/ 4(والكامل ، )508: رقم 485/ 1(المجروحين 

  ).3966: رقم 340/ 4(واللسان 
فهو أبو عبد اهللا  –رضي اهللا عنه  –وأّما الراوي عن تميم 

  .ال يعرف: الذهبي وابن حجر قال، الشامي وهو مجهول
  ).72/ 7(اللسان ، )544/ 4الميزان (انظر 

ومنه يتضح صحة ، وعليه فإسناد هذا الحديث ضعيف جداً 
  .واهللا أعلم، "هذا حديث منكر: "ما ذهب إليه أبو زرعة من قوله

  :الحديث الثالث
سئل أبو زرعة ): 1194(قال ابن أبي حاتم في المسألة رقم 

عن ، عن إسحاق بن أبي يعقوب المدني، قيةعن حديث رواه ب
  قال رسول اهللا : عن جده قال، عن أبيه، عبداهللا بن الحسن

من سعادة المرء أن تكون زوجته " –صلى اهللا عليه وسلم  –
وأن يكون رزقه في ، وٕاخوانه صالحين، وأوالده أبراراً ، موافقة
  ".بلده

  .هذا حديث منكر: قال أبو زرعة
  

  :الدراسة
  :تخريج الحديث

  :روى عبد اهللا بن الحسن هذا الحديث واختلف عليه
عن إسحاق بن أبي يعقوب ، فرواه بقية بن الوليد .1
قال : عن جده قال، عن أبيه، عن عبداهللا بن الحسن، المدني

  .الحديث... -صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 
، عن عبد اهللا بن الحسن، ورواه أبو عبد اهللا البصري .2
  .ًا عليهموقوف
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 :وفيما يلي تفصيل ما تقدم

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في : الوجه األول
وابن ، )3194: رقم(المطالب العالية ، )4173: رقم(اإلتحاف 

: رقم(أبي الدنيا في كتاب اإلخوان من طريق محمد بن ناصح 
من طريق ، )178/ 54(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، )54

وأبو عبد الرحمن السلمي في كتاب آداب  ،هشام بن خالد
جميعهم ، من طريق عبد الرحمن بن محمد) 28: رقم(الصحبة 

هشام بن خالد عبد الرحمن ، محمد ناصح، إسحاق بن راهويه(
عن بقية بن الوليد عن إسحاق بن أبي يعقوب عن ، )بن محمد

 .عبد اهللا بن الحسن به

عمرو : وايةوقد تابع إسحاق بن أبي يعقوب على هذه الر 
 258ف  73ج(أبو بكر الشافعي في الفوائد : أخرجه، بن جميع

والديلمي في الفردوس كما في سلسلة األحاديث الضعيفة ، )أ
كالهما من طريق ) 181/ 2( -رحمه اهللا  –للشيخ األلباني 

  .عمرو بن جميع عن عبد اهللا بن الحسن به
ظر ان: وعمرو بن جميع كذبه يحيى بن معين وغيره: قلت

  ).5788رقم ، 196/ 6(لسان الميزان 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اإلخوان  :الوجه الثاني

من طريق زافر بن سليمان عن أبي عبد اهللا ) 54: رقم(
  .موقوفاً ، عن عبد اهللا بن الحسن، البصر
وأبو عبد اهللا هو ، "صدوق كثير الوهم"وزافر ): الباحث(قلت

  ).7051، 1979:رقم(لتقريب انظر ا" مقبول"ميمون الغزال 
  :النظر في المسألة

يتبين مما سبق أنه اختلف على عبد اهللا بن الحسن على 
  :وجهين
، عن إسحاق بن أبي يعقوب، رواية بقية بن الوليد .1

 –عن النبي ، عن جده، عن أبيه، عن عبد اهللا بن الحسن
  .- صلى اهللا عليه وسلم

بن عن عبد اهللا ، ورواية أبو عبد اهللا البصري .2
  .موقوفًا عليه، الحسن

 :وقد حكم أبو زرعة على هذا الحديث أنه منكر لما يلي

، أن الوجه األول تفرد به بقية بن الوليد عن إسحاق المدني
إسحاق أبو يعقوب : " قال الذهبي، وٕاسحاق شيخ مجهول

ولم " له حديث وهو منكر: قال أبو زرعة، المدني شيخ بقية
، )805: رقم 205/ 1(ميزان انظر ال، أقف له على ترجمته

  ).1091: رقم 86/ 2(لسان الميزان 
ومن المشهور عند المحدثين أن بقية بن الوليد يدلس كثيرًا 

/ 2: الكامل(انظر : عن المجاهيل والضعفاء كما في ترجمته
وقال ابن ، )117: رقم 49/ 1: تعريف أهل التقديس(، )72

نه ال يساوي شيئًا إذا لم يسم بقية شيخه وكناه فاعلم أ"معين 

وعلى ذلك فالحديث ال يصح وهو منكر لتفرد بقية عن ذلك 
  .واهللا أعلم، الشيخ المجهول
  :الحديث الرابع

وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمون عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 

والمرأة  يقطع الصالة الكلب والحمار:" صلى اهللا عليه وسلم قال
هذا : فقال أبو زرعة "واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير
  ).68(حديث منكر وعبيس شيخ ضعيف الحديث

  
  :الدراسة

  :تخريج الحديث
رواه عبيس بن ميمون عن يحيى عن أبي سلمة عن  )1

 .أبي هريرة

  .ذكره المصنف هنا ولم أقف على من أخرجه
ه وعلى بعض روى هذا الحديث يحيى بن بكير واختلف علي

  الرواة عنه
  :رواه هشام الدستوائي عن يحيى على خالف عليه )2
رواه جماعة عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى   )أ 

  .عن عكرمة عن ابن عباس على الشك في رفعه أو وقفه
ومن طريقه البيهقي ، )704:رقم 1/435(أخرجه أبو داود 

من طريق إسماعيل بن أبي سمينة ) 2/275(في الكبرى 
وعبد بن حميد في ، )2/275)ك من طريق علي بن بحروكذل

  ).574: رقم(المنتخب 
من طريق ) 1/458(والطحاوي في شرح معاني اآلثار 

المقدمي كلهم عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن يحيى 
بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال احسبه أسند ذلك 

ذا صلى أحدكم إلى إ: "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
، والخنزير، والحمار، الكلب: غير سترة فإنه يقطع صالته

والمرأة ويجزيء عنه إذا مروا بين يديه ، والمجوسي، واليهودي
  ".على قذفة بحجر
في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر : "قال أبو داود

ولم ، به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام وال يعرفه
حدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة أر أ

والمنكر ، يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم
، وذكر الخنزير، وفيه على قذفة بحجر، فيه ذكر المجوسي

  .)64("نكارةوفيه 
ولم أسمع هذا الحديث إال من محمد بن إسماعيل بن : وقال

  ).65(من حفظه أبي سمينة وأحسبه وهم ألنه كان يحدثنا
ورواه محمد بن المثنى ومحمد بن ميمون عن معاذ   )ب 

بن هشام عن أبيه عن يحيى موقوفا عليه أخرجه ابن عدي في 
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من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن ) 6/2426(الكامل 
ميمون الخياط كالهما عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى 

واليهودي قال يقطع الصالة الكلب والحمار والمرأة الحائض 
زاد الخياط ويكفيك إذا كانوا ، والنصراني والمجوسي والخنزير

  .قدر رمية من الحجر لم يقطعوا عليك صالتك
  .وهذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن: قال ابن عدي

ورواه جماعة عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن زرارة   )ج 
يقطع : بن أبي أوفى عن سعد ابن هشام عن أبي هريرة مرفوعا

  .صالة الكلب والحمار والمرأةال
وابن ) 2/99(واحمد ) 950: رقم1/305(أخرجه ابن ماجة 

  من طريق علي ابن المديني) 4/11(حزم في المحلى 
  .كلهم عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه به نحوه

وكان ، والظاهر أن سبب االختالف معاذ بن هشام: قلت
عنه في جميعها يحدث بهذه األوجه جميعا حيث أن من رواه 

 أقوى منه وهو في أحسن أحواله صدوق كما في التقريب
  ).6742:رقم(

ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى عن )2
  عكرمة موقوفا عليه

عن أبي داود عن هشام ) 1/281(أخرجه ابن أبي شيبة 
  يقطع الصالة:"عن يحيى عن عكرمة قال

ي والنصراني الكلب والمراة والخنزير والحمار واليهود
  ".والمجوسي 

ورواه إسماعيل بن علية وابن مهدي ومسلم عن  )3
إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة 

  ".يقطع الصالة الكلب والحمار والمرأة " موقوفا عليه 
  .ولم أجده عند غيره) 2/425(أخرجه أحمد 

بن  وتوبع ابن علية تابعه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم
ولم أقف ، )9/91(ذكر الطريق الدارقطني في العلل ، إبراهيم

  .على من أخرجه
ورواه يحيى القطان وابن أبي عدي عن هشام عن  )4

يقطع الصالة :" قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس موقوفا
  ".الكلب والحمار والمرأة 
/ 7(وابن عدي في الكامل ) 751: رقم(، أخرجه النسائي

  .يحيى القطان من طريق) 2591
حيث رواه ثالثة ، ولعل أرجح األوجه الوجه الثالث: قلت
وتوبع عليه هشام أيضا كما تهذيب اآلثار للطبري ، ثقات

من طريق معاذ بن معاذ وابن أبي عدي عن سعيد بن ) 579(
 .عروبة عن قتادة به مثله موقوفا

  :النظر في المسألة
ثير وعلى يتضح مما سبق أنه أختلف على يحيى بن أبي ك

  أحد الرواة عنه وخالصة ما سبق
رواه عبيس بن ميمون عن يحيى بن أبي سلمة عن  )1

  .أبي هريرة
رواه هشام الدستوائي عن يحيى عن عكرمة عن ابن  )2

  عباس على الشك في رفعه ووقفه
 رواه هشام عن يحيى موقوفا عليه )3

 .رواه هشام عن يحيى عن عكرمة موقوفا عليه )4

وال ، إذ هشام ثقة، لوجه الثالثوالراجح في هذه األوجه ا
 يوجد من تابع عبيس على الوجه األول

ومن هنا يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي إذ أن 
وقد خالف ثقة وهو ، )4417: رقم، التقريب(عبيسًا ضعيف 
  .هشام الدستوائي

والحديث من وجهه الراجح ضعيف ألنه موقوف على 
عن ) 511: رقم(سلم وله شواهد صحيحة كما في م، عكرمة

يقطع الصالة المرأة :" أبي هريرة قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
  ".والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

  :الحديث الخامس
، سئل أبو زرعة عن حديث رواه محمد بن رافع النيسابوري

يعني ابن  -عن النعمان، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني
عن النبي صلى اهللا ، ابن عباسعن ، عن طاووس، الزبير

أهون باب من الربا ، الربا نيف وسبعون بابا:(عليه وسلم قال
ودرهم ربا أشد من خمس ، مثل من أتى أمه في اإلسالم

 -أو أخبث الربا، أو أربى الربا -وأشد الربا ، وثالثين زنية
هذا : قال أبوزرعة، )أو انتهاك حرمته، انتهاك عرض المسلم

  .)69(حديث منكر
  :تخريج الحديث

  :الحديث ورد عن ابن عباس من روايات عدة وهي
إبراهيم بن عمر الصنعاني عن النعمان عن طاووس  )1

  :عن ابن عباس مرفوعا
أخرجها ابن أبي حاتم في الموضع السابق والبيهقي في 

وفي إسنادها إبراهيم بن عمر ، )5/299( شعب اإليمان
/ 2(الكمال انظر تهذيب ، الصنعاني وهو مجهول الحال

  ).223: رقم(والتقريب ) 159-160
  :عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا )2

ومن ، )11216: رقم/ 11(أخرجه الطبراني في الكبير 
من طريق أبي حمزة ، )229/ 2(طريقه الشجري في األمالي 

، وحمزة الجزري متهم بالوضع، الجزري عن عمرو بن دينار به
  ).29، 28/ 3(انظر التهذيب 

وفيه أبو محمد ) 212/ 5(الحافظ الهيثمي في المجمع  قال
  .وبقية رجاله رجال الصحيح، حمزة النصيبي ولم أعرفه، الجزري
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عكرمة مولى ابن عباس مرفوعا وله عن عكرمة  )3
  :طرق وهي

  :حنش الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا  )أ 
والطبراني في ، )243/ 1(أخرجه ابن حبان في المجروحين 

قال الحاكم ) 100/ 4(والحاكم في المستدرك، )11539(الكبير 
حنش ضعيف : (صحيح اإلسناد لكن تعقبه الذهبي فقال

  ).256/ 53(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، )الحديث
سعيد بن رحمة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن   )ب 

  :أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
لطبراني في وا) 328/ 1(أخرجه ابن حبان في المجروحين 

/ 4(قال الهيثمي في مجمع الزوائد، )2968: رقم(األوسط 
رواه الطبراني في الصغير واألوسط وفيه سعيد بن ):" 117

وقال عنه ابن حبان كما في الموضع ، رحمة وهو ضعيف
يروي عن محمد بن حمير ما لم يتابع عليه ال يجوز : " السابق

  ".تاالحتجاج به لمخالفته اإلثبات في الروايا
إبراهيم بن زياد عن خصيف بن عبد الرحمن عن   )ج 

  :عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
ومن طريق ) 76/ 6(أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ 

وهذا سند واهي جدًا ، )278 - 277/ 2(ابن الجوزي في العلل 
قال الخطيب في حديثه ، ألن فيه إبراهيم بن زياد وهو ال يعرف

وخصيف أيضا ضعيف ، )32/ 1(نانظر ترجمته الميزا، نكرة
  ).144- 143/ 3(انظر التهذيب البن حجر 

  :والحديث له شواهد وهي كاألتي
علي بن ) حديث أنس رضي اهللا عنه وله طريقان أ )1

  .الحسين أخبرنا أبو مجاهد عن ثابت البناني عن أنس
ومن طريقه ابن ) 1548/ 4(أخرجها ابن عدي في الكامل 

وقال ) 4/395(في شعب اإليمان والبيهقي ) 245/ 2(الجوزي 
تفرد به أبو مجاهد عبد اهللا بن كيسان عن ثابت وهو :" البيهقي

 ".منكر الحديث

أبو مجاهد وهو عبد اهللا بن كيسان ضعفه البخاري : قلت
  وأبو حاتم والنسائي والبيهقي كما سبق

/ 5(الجرح والتعديل، )178/ 5(التاريخ الكبير: انظر ترجمته
143.(  
يد عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير طلحة بن ز   )د 

  عن أنس مرفوعاً 
) 1228: رقم( أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات

وهذه الرواية تفرد ، )251/ 2(والدارقطني في الغرائب واألفراد
تفرد :" قال ابن الجوزي، بها طلحة بن زيد وهو منكر الحديث

ائي قال النسمنكر الحديث و : قال البخاري، به طلحة بن زيد
  ).3105:رقم(التاريخ الكبير : انظر ترجمته "متروك الحديث

  :رواية عائشة رضي اهللا عنها وجاءت على طريقين) ثانيا
ابن أبي مليكة عنها أخرجها الدوالبي في الكنى معلقا   ) أ

وأخرجه ابن أبي حاتم في ، من طريق أبي ثميلة، )624:رقم(
وية بن من طريق معا) 6/481(تفسيره كما أشار ابن كثير 

عن عمران بن أنس عن ابن ) أبو ثميلة ومعاوية(هشام كالهما 
  .أبي مليكة عن عائشة مرفوعا

وعمران بن أنس قال فيه البخاري منكر الحديث كما : قلت
  )8/1229(في تهذيب التهذيب 

  .مجاهد عن عائشة رضي اهللا عنها  ) ب
من طريق سوار بن ) 5/74(أخرجه أبو نعيم في الحلية 

وخلف بن حوشب عن مجاهد عن عائشة مصعب عن ليث 
  .مرفوعا

غريب من حديث خلف لم نكتبه من هذا :" قال أبو نعيم
  ".الوجه 

سوار بن ):" 2/248(وقال ابن الجوزي في الموضوعات 
وفال أبو ، متروك الحديث: مصعب قال أحمد ويحيى والنسائي

  ".داود ليس بثقة
وعبد  وكذلك باقي الشواهد وهي عن ابن عمر وأبي هريرة

كلها واهية ال ترتقي ، اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن حنظلة
  .لالستشهاد بها

  
  الخالصة

، حكم أبو زرعة على هذا الحديث بالنكارة وحكمه صحيح
ليس ):" وما بعدها 20/ 3(قال ابن الجوزي في الموضوعات 

  ".في هذه األحاديث شيء صحيح 
ة وقال المعلمي اليماني كما في الفوائد المجموع

والذي يظهر لي أن الخبر ال يصح عن النبي ):" 150:ص(
  ".صلى اهللا عليه وسلم

  
  الخاتمة

أبو زرعة الرازي من المحدثين والنقاد الكبار الذين  )1
تركوا لنا رصيدا كبيرا ومتنوعا فينبغي أن يدرس هذا التراث 

  .العظيم من أجل إبراز هذه القامة العلمية الكبيرة
، للفظ المنكر على الحديث تباينت إطالقات العلماء )2

وتفرده ويطلقونه أيضا على الحديث غير ، فقد تشمل خطأ الثقة
المعروف وغير المحفوظ وغير الصحيح سواء رواه ثقة أو 

  .ضعيف
أحيانا ، ألبي زرعة أكثر من طريقه ليبان المنكر )3

يشير إلى الخطأ فقط وأحيانا يفصل ويذكر الراجح وغير ذلك 
 .مما سبق
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، زرعة مصطلح المنكر على معان عدةاستعمل أبو  )4
  :وهي

  .أن يكون في السند راو كذاب -1
  أن يكون في السند راو مجهول -2
  .قد خالف الثقات، أن يكون في السند راو ضعيف -3
  .يطلق المنكر على تفرد الضعيف ولو لم يخالف -4
  .تفرد الصدوق -5
 .رفع الموقوف -6

  .تفرد الثقة المدلس -7

توسع مفهوم المصطلحات عند المتقدمين وهذا يدلل على 
، وعدم استقرار المصطلحات كما عند المتأخرين، من النقاد

  .وهذا ما أشار إليه الدكتور المحمدي كما سبق ذكره
إن اإلمام أبا زرعة كان يحكم على اإلسناد المعين الذي ) 4

  .حتى وٕان كان للحديث شواهد ومتابعات، يسأل عنه
لتطبيقية يتبين صحة آراء هذا اإلمام من خالل األمثلة ا) 5

وأن أحكامه صادرة من ، الجهبذ وموافقة العلماء له في أحكامه
  .خالل فهم وتحليل عميق لهذا العلم

  
  

  الهوامش
  
/ 5(، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل )1(

شمس الدين محمد بن احمد ، و سير أعالم النبالء، )325
 ).65/ 13(، الذهبي

 ).3/116(دار صادر، ياقوت الحموي، معجم البلدان )2(
 ).13/65(، سير أعالم النبالء )3(
دار الغرب ، أبو بكر احمد بن علي البغدادي، تاريخ بغداد )4(

صالح الدين ، والوافي بالوفيات ).12/36(، اإلسالمي
 ).19/255(الصفدي 

حيث نقل الذهبي الخبر من كتاب ، سير أعالم النبالء )5(
) ة األمصار المزكين لرواة األخبار للحاكمالجامع لذكر أئم(
)13/77.( 

 ).77/ 13(المرجع السابق  )6(
: ص(عبد الرحمن ابن أبي حاتم ، مقدمة الجرح والتعديل )7(

342.( 
: ص(مقدمة الجرح والتعديل، )25/70(سير أعالم النبالء )8(

330.( 
أبو يعلى الخليلي ، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث )9(

/ 2(محمد سعيد إدريس : ت، مكتبة الرشد، القزويني
678.( 

 ).329:ص(مقدمة الجرح والتعديل )10(
مكتبة ، سعدي الهاشمي، أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية )11(

 ).1/183(، غابن القيم
 ).1/281(مقدمة كتاب الجرح والتعديل )12(
، مقاييس اللغة، القزويني أحمد بن فارس، ابن فارس )13(

)5/380(. 
 مقدمة الصحيح، مسلم بن الحجاج النيسابوري، مسلم )14(

 دار إحياء التراث، )1/3(
، عثمان بن عمرو بن الصالح الشهرزوري، ابن الصالح )15(

 ).46. (مكتبة الباز، صالح عويضة: ت، علوم الحديث
وقد مثل ابن الصالح على هذا القسم بحديث مالك عن  )16(

علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن 

افر وال الكافر المسلم رسول اهللا قال ال يرث المسلم الك
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان 

 .بضم العين
، عثمان بن عمرو بن الصالح الشهرزوري، ابن الصالح )17(

 .)46(مكتبة الباز، صالح عويضة: ت، علوم الحديث
علوم ، عثمان بن عمر الصالح الشهرزوري، ابن الصالح )18(

 ).46(الحديث
الموقظة في علم ، الدين الذهبي أبو عبد اهللا شمس، الذهبي )19(

 .)42:ص(، المصطلح
هدي ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ابن حجر )20(

، الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري
 ).1168:ص(

النكت على ابن ، أحمد بن علي العسقالني، ابن حجر )21(
  .)2/674(، لصالحا

النكت على ابن ، بدر الدين بن بهادر الزركشي، الزركشي )22(
  .)2/155(، الصالح

نزهة النظر شرح ، احمد بن علي العسقالني، ابن حجر )23(
 ).86(نخبة الفكر

الشاذ والمنكر ، الدكتور عبد القادر المحمدي، المحمدي )24(
  .المكتبة العلمية) 80:ص(، وزيادة الثقة

، 560، 508، 198، 159، 147: وهذه المسائل هي )25(
564 ،615 ،616 ،764 ،775 ،781 ،966 ،1172 ،

1188 ،1194 ،1314 ،1387 ،1435 ،1442 ،1443 ،
1471 ،1515 ،1524 ،1549 ،1556 ،1599 ،1686 ،
1817 ،1991 ،2116 ،2121 ،2170 ،2182 ،2200 ،
2522 ،2525 ،2559 ،2555 ،2554 ،2531 ،2856 ،
2827 ،2822 ،2760 ،2739 ،2659 ،2626 ،2567 ،
2566 ،131. 

ومن طريق  ).549(، روايته أخرجها الطيالسي في مسنده )26(
وابن ماجه في ، )57(الطيالسي رواه الترمذي في جامعه 

وعبد اهللا ابن اإلمام أحمد في زوائده على ، )421(سننه 
وابن خزيمة في صحيحه ، )21238رقم  5/136(المسند 

  ).3/54(وابن عدي في الكامل ، )122(



  معتصم عودة الجماعات، مشهور علي سليمان قطيشات                  ...                                         الحديث المنكر عند اإلمام

- 1032 -  

 ).159(انظر كالمه عند المسألة رقم  )27(
تاب العلل البن أبي لم أقف على هذا الطريق إال في ك )28(

 .1991حاتم كما في المسألة 
وكذلك ) 1991(نقل قوله ابن أبي حاتم كما في المسألة رقم )29(

 ).5/70(في الجرح والتعديل
، )كشف األستار /2291(أخرجها البزار في مسنده  )30(

 ).2/399(والخطابي في غريب الحديث 
 .من الكتاب) 1686(انظر قوله في أخر المسألة )31(
والطبراني في ، )9581" (الكبرى"في  أخرجها النسائي )32(

 )13402رقم  12/289" (الكبير"
ولقد حكم عليه النسائي أنه ، 1471: انظر المسألة رقم )33(

 ).9581(منكر أيضا كما في السنن الكبرى
والطحاوي في شرح المشكل ، )2298(الترمذي في جامعه  )34(

  )7/259(وابن عدي في الكامل ، )4866(
 ).1435(ها انظر المسألة المتكلم علي )35(
الشاذ والمنكر ، الدكتور عبد القادر المحمدي، المحمدي )36(

 .المكتبة العلمية) 80:ص(، وزيادة الثقة
عبد اهللا ، لم أجد من أخرج روايته والحديث أخرجه ابن عدي )37(

: ت، الرجال، الكامل في الضعفاء، بن عدي الجرجاني
من طريق عبد ) 7/227: (وأخرجها برقم، يحيى مختار
 .حماد النرسي األعلى بن

 .من كتاب العلل) 147(انظر المسألة رقم )38(
الكامل في ) 9/189(انظر ترجمة يحي بن ميمون  )39(

 ).7/126(الضعفاء
المسند ، سليمان بن داود الطيالسي، أخرجها الطيالسي )40(

الكتب العلمية ومن طريقه ، محمد حسن: ت، )549(
محمد : ت، السنن، محمد بن عيسى الترمذي، الترمذي

أبو عبداهللا ، وابن ماجه) 57: (أخرجها برقم، لبانيناصر األ
أخرجها ، محمد ناصر الدين األلباني: ت، السنن، القزويني

 ).421:(برقم
  .من الكتاب) 159(انظر كالمه في المسألة رقم  )41(
 الجرح والتعديل: انظر ترجمة خارجه بن مصعب )42(

: رقم/ 4/119(ميزان االعتدال ، )1431:رقم/8/309(
856.( 

والخطيب في ، )148(أخرجها المحاملي في األمالي روايته  )43(
  ).3885(وانظر السلسلة الضعيفة ، )14/79(تاريخ بغداد 

 ).1314(انظر كالمه في المسألة  )44(
ابن عدي ، )7393(أخرج روايته الطبراني في الكبير  )45(

 ).7/223(الكامل
  .من الكتاب) 564(انظر كالمه في المسألة  )46(
 ).564(رقمكالمه في نفس المسألة السابقة  )47(
سؤاالت ، أبو عثمان سعيد البرذعي، البرذعي: انظر ترجمته )48(

سعدي : ت، الجامعة اإلسالمية، البرذعي ألبي زرعة
، أبو جعفر العقيلي، والعقيلي، )433:ص/2( .الهاشمي

، عبد المعطي قلعجي: ت) 4/1530(الضعفاء للعقيلي

 أبو بكر احمد بن علي، والخطيب البغدادي، المكتبة العلمية
، دار الغرب اإلسالمي، )16/170(تاريخ بغداد، البغدادي

 .األولى: ط، بشار عواد معروف: ت
وقد جاء متن الحديث عند ، لم نعثر عليه بهذا اإلسناد )49(

، دار طوق النجاة، محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري
، 607(أخرجها في أكثر من موضع، محمد زهير: ت

، إحياء التراث، جمسلم بن الحجا، ومسلم، )605، 606
  .من طريق أبي قالبة عن أنس به مرفوعا) 378:(أخرجها

  ).560(انظر كالمه في المسألة رقم )50(
تهذيب الكمال في ، يوسف بن الزكي المزي، المزي:ترجمته )51(

: رقم، الرسالة، بشار عواد معروف: ت، أسماء الرجال
  ).5/681(الجرح والتعديل، )566\5(

نقال ، )2/291(منير مخطوطكالم ابن الملقن في البدر ال )52(
من نسخة سعد الحميد في تحقيقه لكتاب العلل البن أبي 

  .حاتم
، أبويوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، أخرجها الفسوي )53(

، أكرم ضياء العمري: ت، )165/ 3(المعرفة والتاريخ 
  ).2/60(وابن حبان في المجروحين ، مكتبة الدار

 ).1549(انظر كالمه في نفس المسألة )54(
ميزان االعتدال ، أبو عبداهللا، الذهبي، ترجمتهانظر  )55(

 ).380/ 1(التقريب، )4013(
من طريق سليمان ابن عبد ) 949" (مسنده"ورواه البزار في  )56(

: بمثله قال البزار، عن أبيه عبد الرحمن بن حماد، الرحمن
  .وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن طلحة إال بهذا اإلسناد

، كان في يدك يسمى ثبان الوعاء الذي يحمل فيه الشئ إن )57(
غريب الحديث ابن ، وٕاذا كان في حضنك يسمى خبنة

  ).1/18(الجوزي
سأل أبو داود اإلمام أحمد عن هذا الحديث؟ قال أبو  )58(

" مسائل أبي داود"انظر . فانتهرني استضعافا للحديث:داود
  ).2522(وانظر كالم أبي زرعة في المسألة ، )1927(

، ميزان االعتدال، بو عبداهللاشمس الدين أ، الذهبي: ترجمته )59(
  ).2/349(التقريب، ).9538: رقم(

السنن ، احمد بن شعيب النسائي، أبو عبد الرحمن، النسائي )60(
) 9581:(أخرجها برقم، سيد الكروي حسن: ت، الكبرى

حمدي : ت، المعجم الكبير، أبو القاسم الطبراني، والطبراني
  )1340 2: (مكتبة العلوم أخرجها برقم، السلفي

  .من الكتاب) 1471(نظر كالمه في المسألة ا )61(
 ).1471(نفس المسألة السابقة )62(
: ت، المجروحين، محمد بن حبان البستي، ابن حبان: انظر )63(

 ).1/230(، دار الصميعي، حمدي السلفي
) 2/140" (التاريخ األوسط"روايته أخرجها البخاري في  )64(

وابن ، )4/364" (الضعفاء"وأخرجها العقيلي في ، تعليقا
" تاريخ بغداد"والخطيب في ، )7/123" (الكامل"في  عدي

)14/76.(  
 .من الكتاب) 615(انظر كالمه في المسألة رقم )65(
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ابن حجر العسقالني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري )66(
)2/357.( 

 ).5/108(سليمان بن أحمد، المعجم األوسط، الطبراني )67(

 ).507(نقل قول أبو زرعة ابن أبي حاتم في المسألة رقم  )68(
  ).1170(ل قول أبو زرعة ابن أبي حاتم في المسألة رقمنق )69(

  
  

  المراجعلمصادر و ا
  

محمد : األولى ت:ط، دار طوق النجاة، )ه1422(، م، البخاري
 .زهير بن ناصر الناصر

حيدر ، دائرة المعارف العثمانية، التاريخ الكبير) دهـ. (م، البخاري
 .أباد
الجامعة ، زرعة سؤاالت البرذعي ألبي) م1989. (س، البرذعي

 .سعدي الهاشمي: ت، اإلسالمية
دار الغرب ، بيروت، األولى: ط، تاريخ بغداد) م2001(. أ، البغدادي

 .بشار عواد معروف: ت، اإلسالمي
دار ، الرياض، األولى: ط، شعب اإليمان) م2003. (أ، البيهقي

 .الرشد
دائرة ، الهند، األولى: ط، السنن الكبرى) ه1344. (أ، البيهقي

 ذيله ابن التركماني، المعارف النظامية وفي الجوهر النقي
صبحي : بيروت ت، عالم الكتب، العلل الكبير) ه1409(م، الترمذي

 .السامرائي
، دار المعارف، الرياض، األولى: ط، الجامع) ه1417. (م، الترمذي
 .ناصر الدين األلباني: ت

دار ، انلبن، األولى: ط، غريب الحديث) 1985. (ج، ابن الجوزي
 .عبد المعطي قلعجي: ت، الكتب العلمية

دار العلوم ، الثانية: ط، العلل المتناهية) م1981. (ج، الجوزي
 .إرشاد الحق األثري: ت، األثرية
األولى : ط، :ت، المجروحين من المحدثين) م2000. (م، ابن حبان
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Al-Hadith Al- Munker of Imam Abu zura Al- Razi 
 

Mashhour Qtaishat, Odeh Al-Jama’at * 
 

ABSTRACT 
The study deals with the concept and significance of Al-munker when Imam Abu zura Al- Razi who 

uses Al-munker for indecate of the existence of a liar or unknown or weak or uniqueness of weakness 

or uniqueness Saduq and breach of trust worthe and mudaless. 

Then were given practical examples to get to the Imam and he put it in the accuracy of its provisions. 
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