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 املقدمة 
  ينا محمد عليه أفضل الصالم والسالم ، وبعد فال يخفى ما لعلماءبالحمد هلل مستحق الحمد والصالة والسالم على رافع لواء الحمد سيدنا ون

حاديث  فقد  المحدثين من عناية واهتمام في البحث ودراسة طرق اثبات االحاديث وقبولها ، ففضال عن الشروط المعروفة في اثبات صحة األ
ولعل   ،الصحة ترتقي إلى مرتبة القبول واالحتجاجحاديث التي لم تستكمل شروط حاديث قرائن ومرجحات تجعل من بعض األتحف ببعض األ

ضعف السند وهي المسألة الرئيسية في هذا    عن  فهل هذه الشهرة تغني.  من هذه المسائل هي شهرة االحاديث وانتشارها بين المحدثين والفقهاء  
ا الحديث مشهورًا بمتنه أو جاء عن أحد  سناد، ثم كان هذالبحث وهي هل إذا كان الحديث فيه ضعف بأحد أسباب الضعف  في المتن أو اإل

الرواة المشهورين فهل هذه الشهرة سواء في السند أو المتن تغني عن الضعف المذكور، فنحكم من خالل هذه الشهرة  بصحة هذا الحديث  
ة الرواة وسالمة الحديث وقبوله ، فظاهر األمر أنَّ قواعد الحديث يجب أن تطبق  فشروط الحديث الصحيح معروفة من اتصال السند وعدال 

مع موجود قصور في  الحديث بشهرته أو شهرة رواته   بعض    من الشذوذ والعلة، ولكن وجدنا كالمًا لبعض العلماء يشير الى إمكانية قبول  
تم تقسيم البحث    المذكورة  ، ومن هنا جاء هذا البحث  ليعالج هذه المسألة وينظر في حيثياتها  وبعد جمع المادة العلمية  بعض شروط الصحة

إلى تمهيد ومطلبين ، وضحت في التمهيد: المشهور المعني بالدراسة ؛ ألن الشهرة في تداول المحدثين لها أكثر من معنى ، أما المطلب 
ية في هذه المسألة  األول: فقد تكلمت فيه عن شهرة المتن وأثرها في الحكم على الحديث مبينًا أقوال العلماء مع ذكرهم للعديد من األمثلة التطبيق

ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي خرجت بها   . ، أما المطلب الثاني: فكان للحديث عن شهرة السند والرواة وأثرها في الحكم  
   .هلل رب العالمين خر دعوانا أن الحمد  آن  يتجاوز عنا الخطأ والتقصير . و أهذه الدراسة ، واسأل هللا أن يجعل فيه النفع والصواب ، و 

 التمهيد  : املشهور املقصود يف هذا البحث. 
قال ابن فارس : )الشين والهاء والراء أصٌل صحيح يدلُّ على    ،   اسم مفعول من )شهرت األمر( إذا أعلنته وأظهرته  : ر  في اللغةالمشهو     

هرة: وضوح األمر. وَشَهَر سيَفه، ِإذا انتضاه هر ... والشُّ ، وقد ُشِهر فالٌن في الناس بكذا، فهو مشهور،    وضوٍح في األمر وِإضاءة ، من ذلك الشَّ
: وهو أن  متعلق بالسند  ول اصطالحيدور في معنيين، األي  والمصطلح  فهوالمتداول في كتب    المحدثين  عند)المشهور(    أما  .1وقد َشَهُروه( 

، وهو ما 2 َيْبُلْغ َحدَّ التََّواُتِر( يرويه في أقل طبقة ثالث رواة وهو ما عبر عنه ابن حجر )اْلَمْشُهوُر َما َلُه ُطُرٌق َمْحُصوَرٌة ِبَأْكَثَر ِمَن اْثَنْيِن، َوَلمْ 
هو أحد اقسام خبر اآلحاد ، أما المعنى الثاني فهو االستخدام اللغوي لهذه اللفظة : وهي االحاديث المشتهرة  يسمى بالمشهور االصطالحي، و 

 والمعروفة والمنتشرة على األلسنة عند الناس أو عند فئة معينة كالمحدثين والفقهاء أو غيرهم.
المحدثين من خالل نظرهم في عدد الرواة  دون أن يكون له أي اثر في صحة االحاديث أو قبولها   للمشهور عند    فالمعنى االصطالحي       

أن عدد الرواة أو زيادة طرق الحديث قد يكون لها أثر في الحكم على الحديث فقد يجبر الضعيف بتعدد طرقه، ويرتقي الحسن إلى   ، وال ينكر
أي   -وفيهاعدد الطرق دون النظر في آثاره األخرى لذلك  قال الحافظ ابن حجر: )   الصحيح ، ولكن المشهور بمعناه االصطالحي راعى 

االستدالِل بها َعلى الَبْحِث الَمْقبوُل: وهو ما َيِجُب الَعَمُل ِبِه ِعْنَد الجمهور، وفيها المردود: وهو الذي لم َيْرَجْح ِصْدُق الُمْخِبِر ِبِه؛ لتوقُِّف  -اآلحاد
والمالحظ أنَّ هذا النوع من المشهور لم يحظ باهتمام كبير من المحدثين، فلم يؤلفوا ا فيه ولم يكتبوا عنه الكثير كما في .  3( َعْن أحواِل رواِتها

 .  في معناها اللغوي وليس االصطالحي  جاءتالمشهور بمعناه اللغوي ، بل نجد أن أكثر استخداماتهم لهذه اللفظة 
لمحدثون  من استخدامه  وصنفوا فيه الكثير من الكتب في جمع االحاديث المشتهرة على األلسنة ، فقد  فقد أكثر ا أما المشهور اللغوي       

عالقة  نظروا فيه إلى اشتهار الحديث وانتشاره بين الناس من دون مراعاة عدد الرواة قلة أو كثرة ، وقد صرحوا أيضًا أن هذه الشهرة  ليس لها 
ال يوجد له إسناٌد أصاًل،  كـ )علماء   ما  ما اشتهر على األلسنة فيشمل ماله إسناد واحد فصاعدا بلبالصحة أو الضعف  ألنه يطلق: )على  

فقد اشتهر على األلسنة في المدائح النبوية ، ومنه    6،  و)تسليم الغزالة(  5، و )ولدت في زمن الملك العادل كسرى(  4أمتي أنبياء بني إسرائيل( 
قول اإلمام أحمد كما أخرجه ابن الجوزي في آخر الجهاد من موضوعاته أربعة أحاديث تدور عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في األسواق  

كحديث )   ثابتة  و قد تشتهر احاديث صحيحة  ،  7ليس لها أصل ... وقد يشتهر بين الناس أحاديث هي موضوعة بالكلية وذلك كثير جدا (
بل قد تشتهر بهذا المعنى عند أهل علم    ،  حاديث المشتهرة عند العامةانما االعمال بالنيات ( . والشهرة هنا بمعناها اللغوي ال تقتصر على األ

العلوم ، وكذلك الحال    بقية  عند اصحاب  وال تشتهر   ،  دون أن تشتهر عند غيرهم ، فقد تشتهر أحاديث معينة عند  الفقهاء فقط  خاصةمعين  
في  العلوم األخرى كاألصوليين والنحويين بل وحتى المحدثين باعتبارهم أهل علم خاص قد تشتهر عندهم أحاديث بمعناها اللغوي هذا وليس  

هم مسالة عليها  أو لوجود سبب   و بناءأولعل سبب اشتهار أحاديث بذاتها عند أهل كل فن دون غيرهم هو لحاجتهم لها    .بالمعنى االصطالحي
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فالشهرة التي تناولها هذا البحث هي ليست الشهرة االصطالحية وليست الشهرة بمعناها اللغوي العام أي ما    معين استوجب شهرتها عندهم .
ثين والفقهاء فقط،  وذلك  اشتهر على االلسنة عند الناس عامة ، بل الشهرة المقصودة هنا هي ما اشتهر بين أصحاب العلوم الشرعية  كالمحد

هذه العلوم  باألحكام الشرعية ومعرفتهم بها وبطرق اثبات األخبار وقبولها ، فاشتهارها بينهم وتداولها عندهم واحتجاجهم بها مع ما أهل لتعلق 
ها لم تلق هذه الشهرة ، فمن  فيها من كالم أو ضعف في االسناد ، وتركهم ألحاديث أخرى قد تكون مشابهة لها في الرتبة أو درجة الضعف لكن

  هنا  كانت الشهرة عندهم لها ميزة خاصة عن غيرهم من أهل العلوم األخرى فضال عن الشهرة عند العامة ، لذا استوجبت البحث والدراسة 
 لبيان أثر هذه الشهرة في الحكم على االحاديث . 

 شهرة املنت وأثرها يف احلكم على احلديث  -املطلب األول : 
ذهب بعض العلماء إلى قبول بعض االحاديث  بشهرتها حتى وإن كان في اسنادها مقاال أو ضعفا ، فقد أشار االمام الشافعي الى         

ال إمكانية أن تكون الشهرة من طرق اثبات االحاديث في مقابل االسناد ففي احدى مناقشاته إلزالة التعارض الظاهر في أحاديث تنجس المياه ق
ِب ِفي اْلَماِء، َوَحِديُث ُموَسى ْبِن َأِبي ُعْثَماَن،  َأَلْيَسْت َتْثُبُت اأْلََحاِديُث الَِّتي َوَصْفُت؟ َفَقاَل: َأمَّا َحِديُث اْلَوِليِد ْبِن َكِثيٍر، َوَحِديُث ُوُلوِغ اْلَكلْ : )َوُقْلُت:  

لم يثبت بسند صحيح وكل طرقه ال تخلو من مقال ، فحديث بئر بضاعة   8ِتِه َوَأنَُّه َمْعُروٌف(َفَتْثُبُت ِبِإْسَناِدَها، َوَحِديُث ِبْئِر ُبَضاَعَة، َفُيْثُبُت ِبُشْهرَ 
وقال أبو إسحاق اإلسفراييني: ) ُتعرف صحة الحديث: إذا اشتهر عند أئمة الحديث، بغير نكير   ولكن الشافعي استند إلى شهرته في إثباته .

أن البخاري يعتد بالشهرة ويجعلها جابرة للحديث حتى   التعليقات الموقوفاتالبخاري في ايراد   . واشار ابن حجر في كالمه عن منهج  9منهم ( 
ه َوَلو لم يكن على َشرطه  وان كان ضعيفا باالنقطاع او ضعف السند فيذكرها بصيغة الجزم قال :)َوأما اْلَمْوُقوَفات َفِإنَُّه يْجزم ِمْنَها ِبَما َصحَّ ِعْند

، فجعل الشهرة جابرة  10اَن ِفي ِإْسَناده ضعف َأو اْنِقَطاع ِإالَّ َحْيُث يكون منجبرًا أما بمجيئه من َوجه آخر َوِإمَّا بشهرته َعمَّن َقاَله( َواَل يْجزم ِبَما كَ 
لضعف االسناد او انقطاعه ليذكرها البخاري بالجزم مثل ما صح عنده من الموقوفات االخرى .وقال السيوطي: )قال بعضهم: ُيحكم للحديث 

ن يأتي من طريق  .فشهرة االحاديث عند الرواة مرِجح لقبوله له فال يضره  أ11بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح( 
َمْهَراَن، ضعيف وهذا ما جعل شعبه  يروي عن راو ضعيف ألن الحديث الذي رواه عنه مشهور، قال ابن عدي :)َوَهَذا اْلَحِديُث َعِن َمْيُموِن ْبِن 

َعَفاَء(  عِن اْبِن ُعَمر )َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيٌد ( َعْن َمْيُموٍن، َوِلُشْهَرِة َهَذا اْلَحِديثِ  ، 12َرَواُه ُشْعَبة َعن َأِبي َفْرَوَة َعْن َمْيُموٍن أَلن ُشْعَبة َيتَِّقي الضُّ
فلم يتحرج شعبه في رواية  هذا الحديث عن ابي فروة الضعيف رغم أنه ال يروي عن الضعفاء ولكنه  هنا روى عن هذا الراوي الضعيف  بسبب  

بل واستعملها ونثرها في كتبه هو ابن عبد البر، فترى في كتابه التمهيد مجموعة كبيرة من هذه  شهرة الحديث. ولعل أكثر من أثار هذه المسالة
األقوال التي يذهب فيها إلى جعل الشهر جابرة للضعف وقائمة مقام السند ، وسنورد هنا مجموعة من هذه األقوال  ففي الحديث الذي رواه  

ُث َأنَّ َرُسوَل ّللاَِّ َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه وسلم قال: ) أيما بيعين تبايعا فالقول اْلَبائِ :)َماِلٌك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َعْبَد ّللاَِّ  اِن(  ْبَن َمْسُعوٍد َكاَن ُيَحدِ  ، قال    13ِع َأْو َيَتَرادَّ
 َلْفَظٌة َمَداُر اْلَحِديِث َعَلْيَها، َوِمْن أجلها ورد ، وسقطت ابن عبد البر: ) َهَكَذا َقاَل َماِلٌك ِفي َهَذا اْلَحِديِث َأيَُّما َبيِ َعْيِن َتَباَيَعا َوَلْم َيُقْل) َفاْخَتَلَفا( َوِهيَ 

َماِلٌك، َوُهَو  اْلَباِئِع( َدِليٌل َعَلى اْخِتاَلِفِهَما َوّللاَُّ أَْعَلُم ، َوَهَذا اْلَحِديُث َمْحُفوٌظ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َكَما َقاَل    لمالك َكَما َتَرى َوِفي َقْوِلِه ِفيِه) َفاْلَقْوُل َقْولُ 
َر ِعْنَدُهْم ِباْلِحَجاِز َواْلِعَراِق ُشْهَرًة ُيْسَتْغَنى ِبَها َعِن اإلسناد كما اشتهر ِعْنَد َجَماَعِة اْلُعَلَماِء َأْصٌل َتَلقَّْوُه ِباْلَقُبوِل َوَبَنْوا َعَلْيِه َكِثيًرا ِمْن ُفُروِعِه، َواْشُتهِ 

ِلَواِرٍث (  اَلُم :)اَل َوِصيََّة   ُيْسَتْغَنى ِفيَها َعِن  َوِمْثُل َهَذا ِمَن اآْلَثاِر الَِّتي َقِد اْشُتِهَرْت ِعْنَد َجَماَعِة اْلُعَلَماِء اْسِتَفاَضًة َيَكادُ   14عندهم قوله َعَلْيِه السَّ
ْسَناِد ... َوأِلَِبي اْلُعَمْيِس ُيْعَرُف هَ  ْسَناِد أِلَنَّ اْسِتَفاَضَتَها َوُشْهَرَتَها ِعْنَدُهْم َأْقَوى ِمَن اإْلِ َذا اْلَحِديُث َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن َهَذا اَل َعِن اأْلَْعَمِش َوَعْبُد  اإْلِ

ٍة ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ، َوَلِكنَّ َهَذا اْلَحِديَث ِعْنَدُهمْ الرَّْحَمِن َهَذا َغْيُر َمْعرُ  ْسَناُد َلْيَس ِبُحجَّ َمْشُهوٌر َوَمْعُلوٌم َوّللاَُّ أعلم، َقاَل َأُبو   وٍف ِبَحْمِل اْلِعْلِم َوَهَذا اإْلِ
َف َبْعُض َنْقَلِتِه ُأْخَرى َفِإنَّ ُشْهَرَتُه ِعْنَد اْلُعَلَماِء ِباْلِحَجاِز َواْلِعَراِق َيْكِفي  ُعَمَر: َهَذا اْلَحِديُث َوِإْن َكاَن ِفي ِإْسَناِدِه َمَقاٌل ِمْن ِجَهِة ااِلنْ  ِقَطاِع َمرًَّة َوُضعِ 

ْساَلِم اْمَرَأِتِه َنْحٌو ِمْن َشْهٍر( ، َقاَل اْبُن  ، وفي الحديث الذي رواه َماِلٌك )َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل: ) َكاَن َبْيَن ِإْساَلِم َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َوَبْيَن إِ 15َوُيْغِني( 
َقْت ِهْجَرُتَها َبْيَنَها َوَبْيَن زَ ِشَهاٍب َوَلْم َيْبُلْغَنا َأنَّ اْمَرأًَة َهاَجَرْت ِإَلى َرُسوِل ّللاَِّ َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وزوجها َكاِفٌر وَ  ْوِجَها ،ِإالَّ  ُمِقيٌم ِبَداِر اْلُكْفِر ِإالَّ َفرَّ

ُتَها( ْهِل  ، قال ابن عبد البر )َهَذا اْلَحِديُث اَل أَْعَلُمُه َيتَِّصُل ِمْن َوْجٍه َصِحيٍح َوُهَو َحِديٌث َمْشُهوٌر َمْعُلوٌم ِعْنَد أَ   16َأْن َيْقَدَم ُمَهاِجًرا َقْبَل َأْن َتْنَقِضَي ِعدَّ
َيِر، َواْبُن ِشَهاٍب ِإَماُم أَْهِل الس ِ  ْعِبيُّ َوُشْهَرُة هذا الحديث َأْقَوى ِمْن ِإْسَناِدِه ِإْن َشاَء ّللاَُّ (  السِ  . وفي حديث آخر في السير 17َيِر َوَعاِلُمُهْم َوَكَذِلَك الشَّ

َم َرُسوُل ّللاَِّ َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوسَ  ُم اْلَغَناِئُم ُكلَُّها َوَقْد َقسَّ َم َكَما ُتَقسَّ لََّم َما اْفُتِتَح َعْنَوًة ِمْن َخْيَبَر َعَلى ِقْسَمِة اْلَغَناِئِم اأْلَْرَبَعُة َأْخَماٍس ايضا قال : )ُتَقسَّ
ْسَناِد ِلُشهْ أِلَْهِل اْلُحَدْيِبَيِة َوُهُم الَِّذيَن َوَعَدُهُم ّللاَُّ ِبَها َوَشِهُدوا َفْتَحَها ( َقاُلوا َوَهَذا َأْمٌر ُيْسَتْغَنى  َيِر َواأْلََثِر(ِفيِه َعْن َنْقِل اإْلِ  .18َرِتِه ِعْنَد َجِميِع أَْهِل السِ 
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ِمْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه    19ٍد( وقال أيضا في موضع آخر من التمهيد : )َوَكَذِلَك ُرِوَي َقْوُلُه َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:) اَل ُيَقاُد َواِلٌد ِبَولَ 
ِه، َوِمْن   ِحَجاِز َواْلِعَراِق ُمْسَتِفيٌض ِعْنَدُهْم  َحِديِث ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأْيًضا َوِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس ، َوُهَو َحِديٌث َمْشُهوٌر ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِبالْ َعْن َجدِ 

ْسَناِد ِفيِه َحتَّى يَ  ْسَناُد ِفي ِمْثِلِه ِلُشْهَرِتِه َتَكلًُّفا (ُيْسَتْغَنى ِبُشْهَرِتِه َوَقُبوِلِه َواْلَعَمِل ِبِه َعِن اإْلِ .وقال في الحديث عن )َرُسوَل ّللاَِّ َصلَّى  20َكاَد َأْن َيُكوَن اإْلِ
ِ َوُسنَّ  ْكُتْم ِبِهَما ِكَتاُب ّللاَّ قال  ) َوَهَذا َأْيًضا َمْحُفوٌظ َمْعُروٌف َمْشُهوٌر َعِن النَِّبيِ   21ُة َنِبيِ ِه(ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:) َتَرْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّ

ْسَناد(ِ  ، وهذا حديث عمرو بن حزم المشهور في كتاب رسول هللا صلى هللا  22َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ُشْهَرًة َيَكاُد ُيْسَتْغَنى ِبَها َعِن اإْلِ
َتاٍب  إلى أهل اليمن ، وهو كتاب طويل ولفظه :)َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب ِإَلى أَْهِل اْلَيَمِن ِبكِ ذي كتبه له في الصدقات  عليه وسلم ال

َياُت ، َوَبَعَث ِبِه َمَع َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ، َفُقِرَئْت َعلَ  َنُن َوالدِ  ، فهذا الحديث لم يثبت مع تعدد طرقه، فقد )َقاَل  23(ى أَْهِل اْلَيَمِن ...  ِفيِه اْلَفَراِئُض َوالسُّ
ٌة،  وا ِبَصِحيَفِة َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ُقْلَنا: ِهَي ُمْنَقِطَعٌة َأْيًضا اَل َتُقوُم ِبَها ُحجَّ ُمتََّفٌق َعَلى    -  الَِّذي َرَواَها   -َوُسَلْيَماُن ْبُن َداُود اْلَجَزِريُّ   اْبُن َحْزٍم: َفِإْن اْحَتجُّ

: ُسَلْيَماُن ْبُن َداُود َهَذا الَِّذي َيْرِوي َهِذِه النُّْسَخَة َعْن الزُّْهِريِ  َضِعيٌف ( 24َتْرِكِه َوَأنَُّه اَل ُيْحَتجُّ ِبِه (  ، ومع القول بضعف هذا   25،) َوَقاَل َعْبُد اْلَحقِ 
َيِر َمْعُروٌف َما ِفيِه ِعْنَد  الحديث اال أن الكثير من العلماء حكموا بقبوله لشهرته ، منهم ابن عبد البر إذ قال: ِ)َوُهَو ِكَتاٌب َمْشُهوٌر ِعْنَد أَْهِل الس ِ 

ْسَناِد أِلَ  وقال عنه أيضًا: )َوِفي ِإْجَماِع   26نَُّه َأْشَبَه التََّواُتَر ِفي َمِجيِئِه ِلَتَلقِ ي النَّاِس َلُه ِباْلَقُبوِل َواْلَمْعِرَفِة( أَْهِل اْلِعْلِم َمْعِرَفًة َتْسَتْغِني ِبُشْهَرِتَها َعِن اإْلِ
ِة اْلَحِديِث وَ  ْسَناِد ِلُشْهَرِتِه ِعْنَد ُعَلَماِء اْلُعَلَماِء ِفي ُكلِ  ِمْصٍر َعَلى َمَعاِني َما ِفي َحِديِث َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َدِليٌل َواِضٌح َعَلى ِصحَّ َأنَُّه ُيْسَتْغَنى َعِن اإْلِ

، وقال ابن حجر: ) وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من األئمة، ال من حيث اإلسناد بل من حيث الشهرة،  27أَْهِل اْلَمِديَنِة وغيرهم(
دهم أنه كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وقال العقيلي: هذا حديث ثابت فقال الشافعي في رسالته: "لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عن
.فهذه االحاديث التي ذكرها ابن عبد البر وعلق عليها بان أسانيدها ال تستوفي 28محفوظ إال أنَّا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري( 
ها احاديث قد اشتهرت بين العلماء فاستغنوا بشهرتها عن اسانيدها ، فكانت الشهرة  شروط القبول ، اما بضعف الراوي أو انقطاع في السند ولكن

ما    جابرة للضعف الحاصل في االسناد . ونجد هذا المنهج عند ابن القيم  فنراه  يصرح  أنَّ شهرة القصة أو الحديث تغني عن إسناده فمن ذلك  
، فهذه القصة ال تصح    29ر النبي صلى هللا عليه وسلم له بإمساٍك أربع منهن جاء  في قصة إسالم غيالن بن سلمة وتحته عشر نسوة، وأم

مسندة وانما هي مرسلة وال شك ان المرسل فقد أحد شروط الصحة وهو اتصال السند ولكن  ابن القيم ذهب إلى قبولها اعتمادًا على شهرتها 
ر المرويَّة في   في جلد شارب الخمر  ثمانين ، وهي لم تثبت بإسناد صحيح  وقال  عن  اآلثا  .30قائاًل : )فشهرُة القصِة ُتغني عن إسنادها (

. وقوله عن الشروط الُعَمِريَّة التي كتب بها إلى نصارى أهل الشام قال : )وشهرة هذه الشروط تغني عن  31، قال: )وشهرتها تغني عن إسناده (
تجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده  إسنادها: فإن األئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واح

َوُهَو َحِديٌث َمْشُهوٌر ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم، َيْسَتْغِني    -.وقال أيضا في حديث )َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب ِلُكَمْيِل ْبِن ِزَياٍد النََّخِعيِ   32الخلفاء وعملوا بموجبها(
ة َتْزِويج أم َحِبيَبة َوِهي ِبَأْرض اْلَحَبَشة قد  33ْسَناِد ِلُشْهَرِتِه ِعْنَدُهْم( َعْن اإْلِ  وقال في قصة تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم من أم َحِبيَبة :)َأن قصَّ

عائشة ِباْلَمِديَنِة وتزويجه َحْفَصة ِباْلَمِديَنِة َوصِفيَّة َعام َخْيَبر جرت مْجرى التََّواُتر كتزويجه صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َخِديَجة ِبَمكَّة َوَعاِئَشة ِبَمكَّة وبنائه ب
ة ُيَخاِلفَها عدوه َغلطا َولم يلتفتوا وَمْيُموَنة ِفي عْمَرة اْلَقِضيَّة َومثل َهِذه الوقائع شهرتها ِعْند أهل اْلعلم ُموجَبة لقطعهم بَها َفَلو َجاَء َسَند َظاهره ا حَّ لصِ 

بذلك: أن هذه األحاديث واآلثار وإن تكلم في أسانيدها، فإن شهرتها، وتلقى   -رحمه هللا    -، فمراده  34اَل ُيمكنُهم ُمَكاَبَرة ُنُفوسهم ِفي َذِلك( ِإَلْيِه وَ 
َر ذلك كثير من أهل الشأن  ق  .وقد غدى اطال35األمة لها بالقبول، والعمل بمقتضاها يقتضي صحتها ولو كان إسنادها فيه ضعف. وقد قرَّ

الشهرة على الحديث )حديث مشهور( أشبه بالتعديل او التصحيح في مصطلح بعض العلماء فكتب العلل والمصطلح  وغيرها مليئة باستخدام  
، فاذا اطلقت من دون تقيد براٍو معين أو قيد آخر ففي الغالب يراد بها قبول الحديث ، ولكن قد تقيَّد ببعض االوصاف مثل ) 36هذه اللفظة  

مشهور برواية فالن عن فالن( أو ) حديث مشهور على االلسنة( أو )حديث  مشهور بين الناس( ففي هذه الحاالت ال يراد بها القبول حديث  
به ألنه يقصد الشهرة بين عامة الناس وليس عند العلماء  فينظر في حاله  وحكمه.وقد لهج بهذا المصطلح وأكثر منه االمام الجوزقاني في كتا

، فقد جعل الشهرة رديفا ومؤكدًا للصحة في أصل عنوان الكتاب ، ومن استخداماته لهذه المصطلح    37  والمناكير والصحاح والمشاهير()األباطيل  
ٌر َحَسٌن َعِزيٌز.( )َهَذا  يٌث َمْشُهو في هذا الكتاب  )َحِديٌث َمْشُهوٌر( ، )َحِديٌث َمْشُهوٌر َحَسٌن( ، )َهَذا َحِديٌث َمْشُهوٌر، َوُرَواُتُه ِثَقاٌت( ، )َهَذا َحدِ 

 َحِديٌث َمْشُهوٌر َوَصِحيٌح( )َهَذا َحِديٌث َمْشُهوٌر َحَسٌن(.
 شهرة االسناد وأثرها يف احلكم على احلديث -املطلب الثاني :
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ولعل الشهرة التي تجبر ضعف الحديث ال تقتصر على شهرة المتن فقط فشهرة الرواة الذين يروون الحديث لها أثر في الحكم بقبول الحديث         
فهذا صنيع العلماء  في حديث شعبه :)    نفسهم .أعند بعض العلماء ، بل ودخلت شهرة الرواة في مباحث الجرح والتعديل والحكم على الرواة  

َثِني َأُبو َعْوٍن َعْن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمٍرو َعْن ُأَناٍس ِمْن َأْصَحاِب ُمَعاٍذ »َعْن ُمَعاٍذ َأنَّ َرُسولَ َقاَل شُ  َلمَّا َبَعَثُه   -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -ّللاَِّ    ْعَبُة: َحدَّ
ِ  إَلى اْلَيَمِن َقاَل: َكْيَف َتْصَنُع إْن َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟ َقالَ  ِ، َقاَل: َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب ّللاَِّ؟ َقاَل: َفِبُسنَِّة َرُسوِل ّللاَّ   - : َأْقِضي ِبَما ِفي ِكَتاِب ّللاَّ

  - : َأْجَتِهُد َرْأِيي اَل آُلو، َقاَل: َفَضَرَب َرُسوُل ّللاَِّ  ؟ َقالَ -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -، َقاَل: َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ُسنَِّة َرُسوِل ّللاَِّ  -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  
ِ ِلَما ُيْرِضي َرُسوَل ّللاَِّ    -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل ّللاَّ لم بعض  .  تك38(  -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َصْدِري ُثمَّ َقاَل: اْلَحْمُد ّلِلَّ

فقد قال  البخاري )الحارث بن َعمرو، ابن َأخي الُمِغيرة ْبن ُشعبة، الثََّقفي  َعْن أصحاب معاذ َعْن     ،   من جهة اسناده  في هذا الحديث    العلماء
 ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَلْيَس ِإْسَناُدُه ِعْنِدي وقال الترمذي )َهَذا َحِديٌث اَل َنْعِرُفُه ِإالَّ   39معاذ، روى َعْنُه َأُبو عون، وال يصح، َوال يعرف إال بهذا، مرسل( 

فهو يروى عن اصحاب معاذ وليسوا هم بسميين فلم  يوقف على حالهم ولم يعرف من     40ِبُمتَِّصٍل َوَأُبو َعْوٍن الثََّقِفيُّ اْسُمُه ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ّللاَِّ( 
وا ِبِه، َفَوَقْفَنا ِبَذِلَك    هم بالتحديد  ومع ذلك ذهب بعض العلماء الى قبول هذ الحديث ، َقاَل اْلَخِطيُب البغدادي:) َعَلى َأنَّ أَْهَل اْلِعْلِم َقْد َنَقُلوُه َواْحَتجُّ

ِة َقْوِل َرُسوِل ّللاَِّ   ِتِه ِعْنَدُهْم، َكَما َوَقْفَنا َعَلى ِصحَّ ِلَواِرٍث(... َوِإْن َكاَنْت َهِذِه اأْلََحاِديُث اَل َتْثُبُت    : )اَل َوِصيَّةَ -َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َعَلى ِصحَّ
ِتَها ِعْنَدُهْم َعْن َطَلبِ  ْسَناِد، َوَلِكْن َلمَّا َتَلقَّْتَها اْلَكافَُّة َعْن اْلَكافَِّة َغُنوا ِبِصحَّ وا  ِمْن ِجَهِة اإْلِ ْسَناِد َلَها، َفَكَذِلَك َحِديُث ُمَعاٍذ َلمَّا اْحَتجُّ ِبِه َجِميًعا َغُنوا  اإْلِ

ْسَناِد َلُه (  ،  وقال ابن القيم  42، وقال ابن قدامة في حديث معاذ هذا : ) الحديث تلقته األمة بالقبول، فال يضره كونه مرساًل (    41َعْن َطَلِب اإْلِ
َث ِبِه اْلَحاِرُث ْبُن َعْمٍرو : ) َفَهَذا َحِديٌث َوِإْن َكاَن َعْن َغْيِر ُمَسمَّْيَن َفُهْم َأْصَحاُب ُمَعاٍذ َفاَل َيُض  رُُّه َذِلَك؛ أِلَنَُّه َيُدلُّ َعَلى ُشْهَرِة اْلَحِديِث َوَأنَّ الَِّذي َحدَّ

ْهَرِة ِمْن َأْن َيُكوَن َعْن َواِحٍد مِ  ، َكْيَف َوُشْهَرُة َأْصَحاِب ُمَعاٍذ ِباْلِعْلِم  ْنُهْم َلْو ُسمِ يَ َعْن َجَماَعٍة ِمْن َأْصَحاِب ُمَعاٍذ اَل َواِحٍد ِمْنُهْم، َوَهَذا َأْبَلُغ ِفي الشُّ
ْدِق ِباْلَمَحلِ  الَِّذي اَل َيْخَفى؟ َواَل ُيْعَرُف ِفي َأْصَحاِبِه ُمتََّهٌم َواَل َكذَّابٌ  ْيِن َواْلَفْضِل َوالصِ  َواَل َمْجُروٌح، َبْل َأْصَحاُبُه ِمْن َأَفاِضِل اْلُمْسِلِميَن َوِخَياِرِهْم،  َوالدَّ

ِة اْلَحِديِث: إَذا َرَأْيَت ُشْعَبَة ِفي إْسَناِد َحِديٍث فأشدد  َيُشكُّ أَْهُل اْلِعْلِم ِبالنَّْقِل ِفي َذِلَك، َكْيَف َوُشْعَبُة َحاِمُل ِلَواِء َهَذا اْلَحِديِث؟ َوَقْد َقاَل َبْعُض أَ اَل  ِئمَّ
في أثر شهرة رواة االسناد هو أن يرجح حديث الراوي المشهور أو االكثر شهرة  في األحاديث التي يكون في ظاهرها   وجانب  آخر  .43َيَدْيَك ِبِه ( 

 َعَلْيِه  لم يمكن الجمع بينهما ، فمن ذلك ما ذكره العلماء في ترجيح  حديث طلق بن علي :)"َقاَل : َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى ّللاَُّ   تعارض أو
ُأ َأَحُدَنا ِإَذا َمسَّ َذَكَرُه ؟ َقاَل : ِإنََّما ُهَو َبْضَعٌة ِمْنَك َأْو َجَسِدَك(َوَسلَّ  على حديث بسرة بنت صفوان :) َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل هللِا صلى هللا   44َم َأَيَتَوضَّ

ْأ( العلماء حديث طلق على حديث بسرة ، فمن أوجه الترجيح التي ذكرها العلماء  فقد رجح بعض    45عليه وسلم َيُقوُل: ِإَذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ
بين هذين الحديثين :) أن بسرة غير مشهورة، الختالف الرواة في نسبها؛ ألن بعضهم يقول: هي كنانية، وبعضهم يقول: هي أسدية، ولو سلم  

ومن ذلك ترجيحهم لحديث  َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى    .46عدم جهالتها فليست توازي طلقا في شهرته وكثرة روايته وطول صحبته(
ٌن َأْن ُأْدِخَلُه اْلَجنََّة،  ًنا ِبي، َوَتْصِديًقا ِبُرُسِلي، َفُهَو َعَليَّ َضامِ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: )َتَضمََّن هللُا ِلَمْن َخَرَج ِفي َسِبيِلِه، اَل ُيْخِرُجُه ِإالَّ ِجَهاًدا ِفي َسِبيِلي، َوِإيَما

على حديث  َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم    47َأْو َأْرِجَعُه ِإَلى َمْسَكِنِه الَِّذي َخَرَج ِمْنُه، َناِئاًل َما َناَل ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة (
ُلوا ُثُلَثْي َأْجِرِهْم ِمَن اآْلِخَرِة، َوَيْبَقى َلُهُم الَقاَل: )َما ِمْن َغاِزَيٍة َتغْ  ثُُّلُث، َوِإْن َلْم ُيِصيُبوا َغِنيَمًة، َتمَّ َلُهْم  ُزو ِفي َسِبيِل هللِا َفُيِصيُبوَن اْلَغِنيَمَة، ِإالَّ َتَعجَّ

) ذهب غير  : حال النصر قال القاضي أبو الفضل عياض ، فظاهر الحديثين التعارض في اثبات االجر كامال او تعجيل بعضه في 48َأْجُرُهْم(
تنقص  واحد أن هذا الحديث يعارض الحديث المتقدم  مع ما قال : )من ْاجِر أو غنيمة( ، قالوا : وال يصح أن تنتقص الغنيمة من أجورهم كما لم  

مما جعل بعض العلماء يرجح الحديث   49ح الحديث(من أجر أهل بدر ، وكانوا أفضل المجاهدين ، وأفضلهم غنيمة ، حتى قال بعضهم : ال يص
  . 51راوية ليس بمشهور ، ورجحوا الحديث المتقدم عليه لشهرته وشهرة رجاله (   50االول ، ومن أوجه الترجيح التي ذكروها أنَّ )أبا حميد بن هانئ

لب العلم ، فقد ذهب بعض العلماء الى جعل الشهرة من هي  شهرة  الرواة بالرواية وط،  ومن الجوانب األخرى لشهرة الرواة وأثرها في االسناد  
اشترط الحاكم الشهرة بطلب الحديث قي كل طبقات الرواة والسند بما فيهم الصحابي وتكلم في )المدخل(  على    إذ  شروط قبول رواية الراوي ،

الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي    ، فجعل القسم األول منها: )وهو الدرجة األولى من  أقسام الحديث فقسمها إلى عشرة أقسام
، وله راويان ثقتان، ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان  -صلى هللا عليه وسلم    -المشهور بالرواية عن رسول هللا  

يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا ثقتان، ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواه من الطبقة الرابعة ثم  
وقد جعل الخطيب البغدادي الشهرة من شروط الرواة بعد اثبات عدالتهم  قائاًل:    .  52بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة األولى من الصحيح ( 

ُل َشَراِئِط اْلَحاِفِظ اْلُمْحَتجِ  ِبَحِديِثِه , ِإَذا َثَبَتْت َعَداَلُتهُ  َحمَُّد  : َأْن َيُكوَن َمْعُروًفا ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِبَطَلِب اْلَحِديِث َوَصْرِف اْلِعَناَيِة ِإَلْيِه  , ِلَما َأْخَبَرَنا مُ )َفَأوَّ



   

         

 الشهرة وأثرها يف احلكم على احلديث                            

  

  

 ِإالَّ َعمَّْن ُشِهَد َلُه ِبَطَلِب اْلَحِديِث(  َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِرْزٍق... َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر , َيُقوُل: )اَل ُيْؤَخُذ اْلِعْلمُ 
،... : َسِمْعُت ُشْعَبَة , َيُقوُل: )ُخُذوا اْلِعْلَم ِمَن اْلُمْشَتَهِريَن(  َأْخَبَرِني ُب.. َسِمْعُت َعبْ   َمْخَلِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَفاِرِسيُّ ِ ْبَن َعْوٍن ,  َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد اْلُمَؤدِ  َد ّللاَّ

ْن َكاَن ِعْنَدَنا َمْعُروًفا ِبالطََّلِب(( :) اْشَتَرَط اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم الثِ َقَة َوااِلْشِتَهاَر. َقاَل: َوَقْد َتَرَكا 53َيُقوُل: )اَل َنْكُتُب اْلَحِديَث ِإالَّ ِممَّ ، َوَقاَل اْبُن اْلَجْوِزيِ 
.، وقال ابن حجر مبينًا لكالم الحاكم :)  زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون  54َتْرُكَها َقِريٌب، َوَأْشَياَء اَل َوْجَه ِلَتْرِكَها(َأْشَياَء 

رة بالطلب بما راويه مشهورًا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. واستدل الحاكم على مشروطية الشه
، والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك ، إال  55أسنده عن عبد هللا بن عون قال:)ال يؤخذ العلم إال ممن شهد له عندنا بالطلب(

وقد غدت لفظة )  مشهور بالطلب ( من المصطلحات المتداولة     .56أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك ( 
ي التعديل فــ)مشهور بالطلب :أي معروف بكثرة طلبه األحاديث وحرصه على سماعها ، وقد ذهب غير واحد من علماء الحديث إلى أن من  ف

ا قيل فيه : )مشهور بالطلب( فاألصل في حديثه الصحة ؛ وحجتهم في ذلك أن الكالم في الرواة جرحًا أو تعدياًل ناتٌج عن كون األئمة تتبعو 
موا عليهم حسب ما بلغهم من العلم بأحوالهم ، والمشهور بالطلب ال بد أن يكون معروف الحال بسبب شهرته ورحلته ، فلما لم يتكلموا الرواة وحك

.ثم  57فيه بالجرح دل ذلك على توثيقه ؛ ثم إن االشتهار بالطلب وكثرة االشتغال بجمع الحديث يؤدي في كثير من األحيان إلى الضبط واالتقان( 
ة الرواة  دخلت في مباحث التزكية وتعديل الرواة ، فقد ُيكتفى بشهرة الرواة عن البحث في حالهم ، قال ابن الصالح في كالمة عن طرق  إن شهر 

ْن أَْهِل اْلِعْلِم، َوَشاَع الثََّناُء َعَلْيِه ِبالثِ َقِة َواأْلََماَنِة،  )َوَتاَرًة َتْثُبُت ِبااِلْسِتَفاَضِة، َفَمِن اْشَتَهَرْت َعَداَلُتُه َبْيَن أَْهِل النَّْقِل َأْو َنْحِوِهْم مِ   :اثبات عدالة الرواة  
اِفعِ  ِحيُح ِفي َمْذَهِب الشَّ ي َفنِ  ُأُصوِل اْلِفْقِه.  يِ  َرِضَي ّللاَُّ َعْنُه، َوَعَلْيِه ااِلْعِتَماُد فِ اْسُتْغِنَي ِفيِه ِبَذِلَك َعْن َبيِ َنٍة َشاِهَدٍة ِبَعَداَلِتِه َتْنِصيًصا، َوَهَذا ُهَو الصَّ

، َواللَّْيِث، َواْبِن اْلُمَباَرِك، َوَوِكيٍع،  َوِممَّْن َذَكَر َذِلَك ِمْن أَْهِل اْلَحِديِث َأُبو َبْكٍر اْلَخِطيُب اْلَحاِفُظ، َوَمثََّل َذِلَك ِبَماِلٍك، َوُشْعَبَة، وَ  ْفَياَنْيِن، َواأْلَْوَزاِعيِ  السُّ
، َوَمْن َجَرى َمْجَراُهْم ِفي َنَباَهِة الذِ ْكِر َواْسِتَقاَمِة اأْلَ َوَأْحَمَد ْبِن َحْنبَ  ْمِر، َفاَل ُيْسَأُل َعْن َعَداَلِة َهؤاَُلِء َوَأْمَثاِلِهْم، ٍل، َوَيْحَيى ْبِن َمِعيٍن، َوَعِليِ  ْبِن اْلَمِديِنيِ 

ْهَرِة َعْن    َتزِكَيٍة، كـ )َمالٍك( َنْجِم     ، وقال الحافظ العراقي: ) 58اِلِبيَن ( َوِإنََّما ُيْسَأُل َعْن َعَداَلِة َمْن َخِفَي َأْمُرُه َعَلى الطَّ  ُحوا اسِتْغَناَء  ِذي الشُّ َوَصحَّ
َنْنأي: وممَّا تثبُت به العدالُة: االستفاضُة والشهرُة، فمن اشتهرْت عدالُتُه بين أهِل النقِل، أو نحِوهم من أهِل العلِم، و   عليه بالثقِة  شاَع الثناءُ السُّ
: الشاهُد والُمخِبُر إنم ا يح تاجاِن إلى التزكيِة متى واألمانِة اسُتغنَي فيه بذلك عن بينٍة شاهدٍة بعدالتِه تنصيصًا... وقال القاضي أبو بكٍر الباقالنيُّ

زًا فيه العد الُة وغيُرها. قال: والدليُل على ذلك أنَّ العلَم بظهوِر ِسْتِرهما.  لم يكونا مشهوريِن بالعدالِة والرِ ضا، وكان أمُرهما ُمْشِكاًل ُملتِبَسًا، وُمجوَّ
النفوِس من تعديِل واحٍد واثنيِن يجوز عليهما الكذُب والمحاباُة في تعديِلِه، وأغراٌض داعيٌة لهما إلى  وصِفِه بغيِر   واشتهاُر عدالتِهما أقوى في 

، 60ِة َكِثيًرا( اَن َوَقْيُس ْبُن َسْعٍد ِثَقَتاِن َوَمْن َبْعَدُهَما ُيْسَتْغَنى َعْن ِذْكِرِهَما ِلُشْهَرِتِهَما ِفي الثِ َقِة َواْلَعَدالَ ،  ولذلك قال البزاز: ) َسْيُف ْبُن ُسَلْيمَ 59صفِتِه(
ي حران،  وقال مغلطاي: )وسائر الرجال ليستعين بشهرتهم عن صفاتهم، وإسماعيل أبي بيان رجل ثقة مشهور، وقد رواه خطاب بن القاسم قاض

.لذلك نجد استعمال هذه اللفظة وادخالها في معجم علماء الجرح والتعديل فنراهم يكثرون من وصف الرواة  61وكان مشهورا أيضا عن عبد الكريم(
والشهرة هنا في مصطلح العلماء ليست بمقابل الجهالة التي يكتفى بأن يروي عنه إثنان لتزول عنه    بان هذا )مشهور(  وهذا )ليس بالمشهور(  

  - ابن المديني   -جل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك ، ال ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه .وقال  فـ )الظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الر 
في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص : )ليس بالمشهور( ، مع أنه روى عنه جماعة ، وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد 

جماعة من المصريين ، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء . وكذا قال أحمد في حصين بن    الخراساني : )ليس بالمشهور( ، مع أنه روى عنه 
ن  عبد الرحمن الحارثي : ليس يعرف ، ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة واسماعيل بن أبي خالد ، روى عنه حديثًا واحدًا . وقال في عبد الرحم 

ن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء ، وقد صحح حديَث بعض من بن وعلة : )إنه مجهول( ، مع أنه روى عنه جماعة ؛ لك
 روى عنه واحٌد ولم يجعله مجهواًل ؛ قال في خالد بن شمير : ال أعلم روى عنه أحد سوى األسود بن شيبان ، ولكنه حسن الحديث ؛ وقال مرة

ويرى  االستاذ عبد هللا بن  .62ة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ( أخرى : حديثه عندي صحيح . وظاهر هذا أنه ال عبرة بتعدد الروا 
قادح....  يوسف الجديع أن لفظة مشهور )  ال تفيد التعديل الذي يثبت معه حديث الراوي، وإنما تنتفع في تقوية أمره بقدر ما، إذا سلم الراوي من  

لته الموجبة لقبول حديثه بمجرد الشهرة، حتى يثبت من اختبار حديثه حفظه وإتقانه. واعلم  ولو تأملت أحوال النقلة لم تجد فيهم من عرفت عدا
  أن قول بعض المتأخرين: )تثبت العدالة باالستفاضة والشهرة( ال يصح بإطالق؛ ألن مرجع االستفاضة والشهرة إلى النقل الثابت عن الرواة، 

  ويجاب عن قوله   63إنما استفيدت بداللة تلك األخبار، ال بمجرد استفاضة ذكرهم وشهرتهم(كاألخبار التي تحكي سيرهم وأحوالهم، فإن العدالة  
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شتغال هذا إن حرصهم على الطلب وشهرتهم بذلك  قائم مقام التعديل  ولعله لم يشتهر إال بعد ان عرف بالعناية واالهتمام بهذا العلم وكثرة اال
 يحتج الى  كالم العلماء فيه جرحا أو تعديال استغناء بشهرته . به  فاكتسب الضبط واالتقان ثم اشتهر بعدها فلم

 النتائج.
ولعل    ،  خرى لهذه الغايةأولكنهم قد يعتمدون طرقا  ،  حاديث ومن ثم قبولها  لى اثبات األإ  سناد هي للوصولن غاية المحدثين  من اإلإ   –  1

 الرواة من هذه الطرق عند المحدثين وغيرهم من العلماء .  وحاديث شهرة  األ
بمعناها  اللغوي العام وهي كل ما اشتهر على ألِسنة    ةيست هي الشهر لها المحدثون والعلماء  نن الشهرة  المعتبرة والتي تكلم عأال شك    -2

حاديث هي شهرتها بين العلماء من الفقهاء ثر في قبول األ أممن ال علم لهم بعلم الحديث أو الفقه ، ولكن الشهرة التي كان لها    عامة الناس
الشهرة عند غيرهم    ن تجبر ضعف االسناد ، أماأفالشهرة هنا يمكن    ،والمحدثين  خصوصا  وذلك لمعرفتهم بالصنعة الحديثية وممارستهم لها

صل لها فال  أ فقد تشتهر عندهم احاديث ال    وردها  الذين ليس لهم معرفة بضوابط قبول االخبار    هل النحو والعلوم االخرى أ من    من العلماء
 يمكن قبولها وذلك لضعف ممارستهم للصنعة الحديثية . 

ففي غالبها تتوافق   - حتى وإن كان في سندها مقال  -بقبولها  حاديث المشتهرة عند الفقهاء والمحدثين و التي قد حكم العلماء  غلب األأ   نَّ إ -3
 ي نص آخر . أالعامة وليس فيها تعارض مع   صولهأحت تمع ثوابت الدين وتندرج  

عامة  لسنة  أ  على  حاديث المشتهرة عند العلماء لم يأت لمجرد الشهرة  ولو كان االمر كذلك لحكمنا بقبول ما اشتهرالحكم بقبول األ  إنَّ    -4
وبما  ،  لذكره العلماء     اً فلو كانت تستوجب رد  القبول،     فهي أكثر شهرة وانتشارًا ، ولكن شهرتها عند علماء الفقه والحديث أعطاها قوة  الناس

 حاديث التي لم تشتهر .بمثابة قبول وتعديل لها وميزة لها عن غيرها من األذلك  أنهم لم يردوها مع شهرتها بينهم أصبح 
ة ناجمة عن سعيهم وطلبهم لهذا العلم، فلم تقتصر معرفتهم على شيوخهم وابناء بلدانهم بل تعدتهم  ليشتهروا عند أهل هذا   شهرة الروا نَّ إ   -5

الجرح الفن والعلم  مما أغنى عن الحاجة للسؤال عنهم أو احتياجهم الى الجرح والتعديل وإن كان أغلب المشاهير بل وأشهرهم قد تناولهم علماء  
 .الم والتعديل بالك
  اهلوامش

 
الم محمد َهاُرون اتحاد الكتاب العرب )     1 م(.  2002  - هـ    1423معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِري ا ،تحقيق، عبد السَّ
(1/172 ) 
 هـ(،تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي 852نزهة النظر،  أحمد بن علي بن حجر العسقالني )المتوفى:   2

النواوي ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى:  199هـ )1422،مطبعة سفير بالرياض،   ( ، وينظر تدريب الراوي في شرح تقريب 
 (.  162/ 2) الرياض –بة الرياض الحديثة هـ( ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ، مكت911

 (. 201) نزهة النظر،  ابن حجر العسقالني  3
نة  قال السخاوي: )َقاَل َشْيُخَنا ومن قبله الدميري والزركشي: إنه ال أصل له، زاد بعضهم: وال يعرف في كتاب معتبر( ينظر: المقاصد الحس    4

،المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )المتوفى:  في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة  
 ( 1/148هـ(  )911(.و قال السيوطي) ال أصل له( ، ينظر : الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة، السيوطي )المتوفى:  1/459هـ( )902

خاوي )   5 خاوي )وهو حديٌث باطٌل، ال أصَل له(، ينظر :المقاصد الحسنة،  الس   (  449  – 448قال الس 
َحِديث: َتْسِليُم اْلَغَزاَلِة، اشتهر على األلسنة، وفي المدائح النبوية، وليس له كما قاله ابن كثير أصل، ومن نسبه إلى النبي  قال السخاوي )   6

 ( 255/ 1المقاصد الحسنة ،السخاوي )(   َسلََّم فقد كذبَصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه وَ 
 ( 74/ 2فتح المغيث ، السخاوي )  )7
 ( 501)  1985بيروت ،    –اختالف الحديث ، محمد بن إدريس أبو عبدهللا الشافعي ، تحقيق: عامر أحمد حيدر   مؤسسة الكتب الثقافية      8
هـ( ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة 911الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى:  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،عبد     9

 (. 66/ 1الرياض، )  – الرياض الحديثة 
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رقم  1379بيروت،    -هـ(   ،دار المعرفة  852فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني) المتوفى:      10

 ( 1/19محمد فؤاد عبد الباقي ) كتبه وأبوابه وأحاديثه:
 ( 66/ 1تدريب الراوي ،السيوطي )    11
علي محمد معوض : -هـ( ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود365الكامل في ضعفاء الرجال ،أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:     12

 ( 159/ 9م )1997هـ1418لبنان ،  -بيروت -الكتب العلمية 
 ه(  رواية َيحيى بن َيحيى اللَّيثي ِ  179ْبِن َأَنٍس ) المتوفى : اْلُمَوطَّأ لالمام َماِلكِ   13

(  باب 6/227هـ( )  235( ، وينظر : ُمصنف ابن أبي شيبة : أبو بكر ابن أبي شيبة )المتوفى: 1960باب : َبْيُع اْلِخَياِر.، رقم الحديث ) 
 (  21250)ِفي البيِ عيِن يختِلفاِن. ( رقم الحديث )

(  31360هـ( ، ِكَتاُب اْلَوَصاَيا، ما جاء ِفي الوِصي ِة ِلواِرِث ، رقم الحديث )  235أبي شيبة : أبو بكر ابن أبي شيبة )المتوفى:  ُمصنف ابن       14
رقم الحديث  هـ( باب )َباُب اَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث ( ،  273، ورواه  ابن ماجه،  في السنن ، ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى:  

َلى َشْرِط اْلُبَخاِريِ  َفَتْرَجَم  ( ،  وذكره البخاري كترجمة ألحد االبواب ، قال ابن حجر )َهِذِه التَّْرَجَمُة َلْفُظ َحِديٍث َمْرُفوٍع َكَأنَُّه َلْم َيْثُبْت عَ   2713)
 (. 372/ 5بن حجر )ِبِه َكَعاَدِتِه َواْسَتْغَنى ِبَما ُيْعَطى ُحْكُمُه(  ينظر : فتح الباري ، ال

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي      15
  1387ب ،  المغر   –هـ( تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري : وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  463)المتوفى:  

 ( 293/ 24هـ )
 (. 1548( ،باب ، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ثم أسلم ، رقم الحديث )1/597الموطأ لالمام مالك ،)   16
 ( 19/ 12التمهيد ، البن عبد البر، )   17
 (459/ 6التمهيد ابن عبد البر )   18
هـ( تحقيق: شعيب األرنؤوط  241مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:   19
 (147(، من مسند عمر بن الخطاب ، رقم الحديث )292/ 1م، ) 2001  -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون : مؤسسة الرسالة ،  -
 ( ( 23/437)) التمهيد ، البن عبد البر،  20
 ( 678موطأ االمام مالك ، باب النهي عن القول بالقدر ، رقم الحديث )    21
 ( 24/331النمهيد ، البن عبد البر، )    22
ابن حبان في صحيحه،   ( ، و 4853رواه النسائي في السنن، باب ِذْكِر َحِديِث َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِفى اْلُعُقوِل َواْخِتاَلِف النَّاِقِليَن َلُه. رقم الحديث )     23

 باب ِذْكُر ِكْتَبِة اْلُمْصَطَفى َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِكَتاَبُه ِإَلى أَْهِل اْلَيَمنِ 
( ،   والبيهقي  في السنن  1/552( )   1448(  والحاكم في المستدرك ، كتاب الزكاة رقم الحديث ) 505- 14/501( )  6559رقم الحديث  )

( وقد ورد الحديث بعدة أسانيد ، ال يخلو إسناد منها من مقال من 4/89()416اْلُمْحِدِث َعْن َمس ِ اْلُمْصَحِف. رقم الحديث )  ،  باب  باب َنْهىِ 
طريق يحيى بن حمزة ، عن سليمان ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده . لكن اختلف الرواة 

تسمية " سليمان ":  فقال بعضهم : سليمان بن داود الخوالني .  وقال آخرون : بل هو سليمان بن أرقم .  والذي   عن يحيى بن حمزة في 
َواِب    اختاره جمع من الحفاظ أنه سليمان بن أرقم ، وهو راٍو ضعيف جدًا . قال النسائي رحمه هللا : " وهذا أشبه بالصواب " َوَهَذا َأْشَبهُ  ِبالصَّ

( ، وقال أبو داود رحمه  4854ن للنسائي" )َلُم َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َمْتُروُك اْلَحِديِث َوَقْد َرَوى َهَذا اْلَحِديَث ُيوُنُس َعِن الزُّْهِرىِ  ُمْرَساًل. السن َوّللاَُّ أَعْ 
ضًا بأن تسميته "سليمان بن داود" وهم .  "ميزان ( . وحكم الذهبي أي258هللا : " والذي قال : سليمان بن داود َوِهَم فيه " انتهى . " المراسيل " )

( . وإذا كان الراوي هو " سليمان بن أرقم " فهو ضعيف جدًا . وهذه اقوال العلماء  274/ 3( . " الكامل في الضعفاء " )2/201االعتدال " ) 
ى فلسا . وقال البخاري : تركوه . وقال مسلم :  فيه ) قال فيه اإلمام أحمد :  ال يسوى حديثه شيئا . وقال ابن معين : ليس بشيء ، ليس يسو 

منكر الحديث . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ال يتابع عليه" .  : وقال الذهبي رحمه هللا )رجحنا أنه ابن أرقم ، فالحديث إًذا ضعيف 
بل سليمان بن أرقم هو الذي يرجحونه    ( . وقال ابن كثير رحمه هللا :) وكالهما ضعيف ،201-201/ 2اإلسناد ( ينظر :ميزان االعتدال  )

 (. 233ويجعلونه هو الراوي لها ، وهو متروك (  ينظر : تحفة الطالب " )ص/
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 ( 4/102بيروت  )  - دار الفكر    هـ( 456المحلى باآلثار ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:      24
 (. 4/35م. ) 1989هـ.  1419حاديث الرافعي الكبير ، ابن حجر العسقالني دار الكتب العلمية ،التلخيص الحبير في تخريج أ  25
 (. 17/339التمهيد ،البن عبد البر)    26
 ( 7/38هـ( ) 463االستذكار ، ابن عبد البر )المتوفى:   27
 (   58/ 4هـ( ) 852التلخيص الحبير ، ابن حجر العسقالني )المتوفى:   28
(: ) وسمعت أبا زرعة، وحدثنا بهذا الباب في كتاب النكاح بطرق، 400399- /  1هو من مرسالت الزهري.  قال ابن أبي حاتم في العلل )     29

، فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن يختار أربعا. عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال، أسلم غيالن بن سلمة وعنده عشر نسوة  
  وأخبرنا أبو محمد قال: وحدثنا أبو زرعة عن عبد العزيز األويسي، قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول هللا صلى هللا 

عت أبا زرعة يقول: مرسل أصح.وسألت أبي عن  عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: ))أمسك أربعًا وفارق سائرهن((. فسم
حديث رواه يزيد بن زريع ومروان بن معاوية وابن ُعلية وعيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه  

بي هو وهٌم، انما هو الزهري عن وسلم في قصة غيالن بن سلمة حيث أسلم، وتحته عشر نسوة فأمره أن يمسك أربعًا ... وذكر الحديث. قال أ
ليه  ابن أبي سويد قال: بلغنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم. ورواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى هللا ع

وقال اإلمام الترمذي في   عليه وسلم(.وسلم. قال أبي: وهذا ايضًا وهٌم، إنما هو الزهري عن عثمان بن أبي سويد قال: بلغنا أن النبي صلى هللا  
وسألت محمدًا عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيالن بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة. فقال:  : ((445/  1العلل الكبير، )

بن أبي حمزة وغيره   هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روي عن معمر عن الزهري هذا الحديث مرساًل. وروى شعيب
عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيالن بن سلمة أسلم. قال محمد: وهذا أصح، وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه  

تأت  فلم    أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو ألرجمنك كما رجم النبي صلى هللا عليه وسلم قبر أبي رغال( 
 قصة  اسالم  غيالن بن سلمة وتحته عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبى صلى هللا عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا، فلم تأت إال مرسلة. 

هـ(، تحقيق: يوسف بن أحمد  751أحكام أهل الذمة ،المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:     30
 . (701/ 2م )1997   -هـ 1418الدمام،    -شاكر بن توفيق العاروري رمادى للنشر  - البكري 

ييروت   –هـ( ،تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم : دار الكتب العلمية  751إعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية )المتوفى:    31
 (. 1/161م ) 1991  -هـ 1411الطبعة: األولى، 

 ( 2/1116) هـ( 751لذمة ، ابن قيم الجوزية )المتوفى: أحكام أهل ا   32
 ( 2/135هـ( )751إعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية )المتوفى:    33
 ( 244جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  )  34
ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، جمال بن محمد السيد  عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ينظر :     35

 ( 1/377م ) 2004هـ/1424المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ،الطبعة: األولى،  
الحفاظ ،أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني،   ذخيرة( ، وينظر :   3/322ينظر: العلل ، ابن ابي حاتم )   36

 ( 2/641هـ( )507المعروف بابن القيسراني )المتوفى: 
 هـ(  543األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير : الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، أبو عبد هللا الهمذاني الجورقاني )المتوفى:   37
( ، سنن 560(، ومسند ابي داود الطيالسي، من حديث معاذ رضي هللا عنه ، رقم الحديث )  22007احمد ، رقم الحديث )  مسند االمام    38

( ، سنن الترمذي ، كتاب األحكام " باب ما جاء 3593"  - "3592، رقم الحديث )-أبي داود ، كتاب األقضية ،باب اجتهاد الرأي في القضاء  
 (. 1328 -1327م )حديث رق -في القاضي كيف يقضي 

 (. 2/277هـ( ) 256التاريخ الكبير ، البخاري )المتوفى:   39
 (1328كتاب األحكام ،باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، رقم الحديث ) السنن ، الترمذي ،   40
هـ ( ، تحقيق : عادل  346الفقيه والمتفقه  ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، المعروف بالخطيب البغدادي)المتوفي   41

 (. 1/372هـ) 1417بن يوسف العزازي  :دار ابن الجوزي بالسعودية، سنة 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن    42

 ( 2/170م ) 2002- هـ1423هـ(  مؤسسة الري ان ،  620بابن قدامة المقدسي )المتوفى:    قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير
 (. 1/155هـ( )751إعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية )المتوفى:    43
 ( 4/22(( ) 16286هـ( ا، رقم الحديث )241مسند أحمد بن حنبل )المتوفى :   44
 (  127هـ( ، باب اْلُوُضوُء ِمْن َمس ِ اْلَفْرِج رقم الحديث )791لموطأ ، االمام مالك )المتوفى: ا  45
 ( 66/ 1هـ( )762نصب الراية ألحاديث الهداية ، الزيلعي )المتوفى:    46
  رقم  َباُب َفْضِل اْلِجَهاِد َواْلُخُروِج ِفي َسِبيِل هللاِ   هـ(  261الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:     47

 ( 1876الحديث )
 ( 1906َباُب َبَياِن َقْدِر َثَواِب َمْن َغَزا َفَغِنَم، َوَمْن َلْم َيْغَنْم ، رقم الحديث ) هـ( 261الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج )المتوفى:    48
 (. 6/168ه( ) 544إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، للقاضي عياض : العالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي) المتوفي:    49
مات سنة اثنتين هو مدار الحديث الثاني ، وهو  حميد بن هانئ ، َأُبو هانئ الخوالني الِمْصِري، من بني َيْعَلى بن مالك بن خوالن ،     50

المزي  ُبو حاتم  : صالح. ،َوَقال النََّسائي: ليس ِبِه بأس، و ذكره ابُن ِحبَّان في كتاب "الثقات" . ينظر : تهذيب الكمال ،وأربعين ومائة ، قال أَ 
 ( 5/ 3( تهذيب التهذيب )7/407هـ( )742)المتوفى: 

كتاب مسلم المؤلف / الشيُخ  ( ، وينظر : : المفهم لما أشكل من تلخيص  6/168إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، للقاضي عياض : )     51
ُث الحافظ ، بقيَُّة السلف ، أبو العبَّاس أحَمُد بُن الشيِخ المرحوِم الفقيِه أبي َحفْ  ٍص ُعَمَر بِن،  إبراهيَم الحافظ  الفقيُه اإلمام ، العالُم العامل ، المحدِ 

 ( 54/ 12، األنصاريُّ القرطبيُّ ، رحمه هللا وَغَفر له ) 
إلكليل ، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري  المدخل إلى كتاب ا   52

 ( 1/33االسكندرية ) –هـ( المحقق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد : دار الدعوة 405المعروف بابن البيع )المتوفى: 
، تحقيق : أبو عبدهللا   هـ( 463بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  الكفاية في علم الرواية،  أبو بكر أحمد بن علي    53

 ( 161المدينة المنورة )  -السورقي , إبراهيم حمدي المدني  ، المكتبة العلمية 
ثمان، المكتبة  هـ( ،تحقيق: عبد الرحمن محمد ع597الموضوعات ،  جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:      54

 (. 1/34السلفية بالمدينة المنورة )
( وقد أسنده بهذا اللفظ إلى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما روى بإسناده عن عبد هللا بن عون قال:  251الكفاية ، الخطيب البغدادي  )    55

 ن ابن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر( ع 1/28/ 1"ال تكتب الحديث إال ممن كان عندنا معروفا بالطلب". وانظر الجرح والتعديل )
هـ( ، تحقيق: ربيع بن 852النكت على كتاب ابن الصالح  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:       56

 ( 238/ 1هادي عمير المدخلي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة )
 ( 5/116ن المحدثين، محمد خلف سالمة )لسا   57
معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى:       58

 (. 105هـ( )643بيروت )المتوفى:  - سوريا، دار الفكر المعاصر  -هـ( ، تحقيق: نور الدين عتر ،دار الفكر643
 (.1/331لبنان )  -ماهر ياسين فحل ،دار الكتب العلمية، بيروت    -شرح التبصرة والتذكرة ، الحافظ العراقي تحقيق:  عبد اللطيف الهميم      59
 ( 7/117االستذكار، ابن عبد البر )  60
المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء  اإلعالم بسنته عليه السالم : مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري    -شرح سنن ابن ماجه  -  61

 ( 1/497هـ( ) 762الدين )المتوفى: 
 ( 1/386م ) 2001هـ ،  1421شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، تحقيق : همام عبد الرحيم سعيد ،مكتبة الرشد الرياض / ط الثانية،      62
 (. 251/ 1تحرير علوم الحديث المؤلف: عبد هللا بن يوسف الجديع )  63


