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منهج التصنيف لبعض كتب الســؤاالت
The Methodology Followed in Writing Some Books of As]Su’aalat [Questions Regarding the Narrators of Hadith

إعداد:
د .طـارق بن إبراهيم بن عبدالرزاق املسعود
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابألفالج
جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
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منهج التصنيف لبعض كتب الســؤاالت د ،طـارق بن إبراهيم بن عبدالرزاق املسعود

املستخلص
موضوع البحث :منهج التصنيف لبعض كتب الس ـؤاالت
حيث
لكتب السؤاالت بني كتب الرجال ،واجلرح والتعديل ،واتريخ الرواة مكانة ،من ُ
إن مادة كتب السؤاالت تتضمن بيان أحوال رواة يكثر السؤال عنهم ،إما لغزارة مروايهتم ،أو
لقلة حديثهم مما أدى إىل اجلهل حباهلم ،أو لالختالف يف درجتهم يف الضبط والرواية وحنو
ذلك ،كما حتوي أكثر كتب السؤاالت على قضااي حديثية مهمة يف العلل ،والتاريخ،
والوفيات ،ومعرفة السماع واللقاء ،ويضاف إىل ذلك أن نصوص هذه السؤاالت منقولة من
موردا لغالب كتب الرجال ،واتريخ الرواة.
إجاابت أئمة احلديث والنقد أنفسهم ،وتُعد ً
ويهدف :إىل إبراز القيمة العلمية لكتب السؤاالت ،وبيان أثرها على ما جاء بعدها
من كتب الرجال ،واتريخ الرواة ،وبيان منهج املصنفني فيها.
فت ابلكتاب،
ُ
عر ُ
وسلكت :املنهج االستقرائي؛ الستخالص منهج املصنفني ،مث ّ
وذلك ببيان منهج املصنف فيه على جهة االختصار غري املخل من حيث :طرح األسئلة
سواء من املصنف أو من غريه ،عن شيخ املصنف أو عن غريه من األئمة ،وترتيبه ،وذكر
مميزاته ،واملآخذ عليه إ ْن وجد ،مع ذكر من استقى من األئمة ممن جاء بعدهم ،وختمت
ابملطبوع من الكتاب.
وتربز نتائجه :ابلعناية التامة من قبل أئمة النقد هلذا النوع من التصنيف ،وأصالته
وتقدم هذا النوع من التصنيف ،حيث كل من جاء بعدهم استقى منهم ،والتعرف على أئمة
يضا بتصحيح األخطاء الصادرة من املصادر
أعالم يف النقد مل حتفظ مصنفاهتم ،وتربز أ ً
األخرى ،وهي غنيّة مبادة نقدية متميزة.
وأما توصياته :تتبع سؤاالت أئمة النقد يف بطون املطوالت ،ومجعها ،وترتيبها ،وينبغي
للباحث الرجوع ابتداءً لكتب السؤالت؛ لتفادي اخلطأ واألوهام فيمن استقى منها من كتب
اجلرح والتعديل ،والعلل.
الكلمات املفتاحية( :سؤاالت – اجلرح – التعديل – الرواة – العلل).
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Abstract
Title: The Methodology Followed in Writing Some Books of AsSu’aalat [Questions Regarding the Narrators of Hadith]
The books of as-su’aalat [questions regarding the narrators of hadith]
enjoy a highly significant status among fields of Hadith sciences, because
they contain explanations about unique narrators of Hadiths that are often
asked about, either because of their plenty narrations or its scarcity, or
because of disagreement in regard to their narration status, they also contain
other important aspects of Hadith, in addition, their contents are from the
responses and answers of scholars of Hadith and naqd, and therefore
considered as reference points to the books of ar-rijaal [narrators] and
taareekh ar-ruwat [history of the narrators].
Research objectives:
The research seeks to highlight the academic values of the books of
as-su’alat, their influences on subsequent books on the narrators of hadith
and to explain the methodologies of the scholars who wrote on the topic.
Research methodology;
The researcher followed the inductive methodology in deriving the
methodologies of the authors, then each book is introduced, and the
methodology of its author is succinctly analyzed, through: the questions
raised by the author and other scholars from their various narrations, then
rearranging the book, highlighting its merits, its demerits (if any), scholars
that benefited from it, and its printed version.
Findings:
The keen interest of the versed scholars in this kind of work, the
originality and long-standing status of this kind of work, because it became
reference point to those who came later, the research also deals with names
of lost books and their authors, in addition to correcting mistakes in other
references. Therefore, the research contains unique academic virtues.
Recommendations;
Tracin scholars’ su’aalat from lengthy books, compiling and arranging
them. However, researcher is advised to start with books of Su’alat in order
to avert mistakes of Jarh Wa At-Ta’adil and Ilal.
Key words: (Su’alat – Al-Jarh – At-Ta’adil – Ar-Ruwat – Al-Ilal).
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املقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
أما بعد:
حرصا على تعلم العلم الشرعي صحابة رسول هللا صلى هللا
فال خيفى أ ّن أشد الناس ً
عليه وسلم ،فلقد كانوا شديدي املالزمة له ليتبعوه ،ومن مثّ ينقلوا لألمة أقواله وأفعاله وتقريراته،
بل من مناذج حرصهم أ ّّنم كانوا يسألون()1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مناسبات عدة؛
فمثال روى البخاري( - )2رمحه هللا – من حديث عائشة أم
وهبا كشفت لنا عن علوم مجّةً ،
املؤمنني رضي هللا عنها ،أن احلارث بن هشام رضي هللا عنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه
أحيان
وسلم فقال :اي رسول هللا ،كيف أيتيك الوحي؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمً ( :
( )1فيه مؤلفات:
 .1ليوسف مظلوم حممود احلديدي" ،سؤاالت النيب صلى هللا عليه وسلم منه وإليه يف سنن أىب داود
ابب املعامالت دراسة فقهية مقارنة" .اطروحة ماجستري( ،األردن :جامعة آل البيت ،كلية
الشريعة)  .قام الباحث بتتبع األحاديث اليت تدل على سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن مث
تصوير املسألة ودراستها دراسة فقهية مقارنة.
 .2لعبد املعز مصطفى حممد مصطفى" ،سؤاالت الصحابة للنيب صلى هللا عليه وسلم يف
الصحيحني" .اطروحة دكتوراه( ،السودان :جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية أصول الدين ،قسم
السنة وعلوم احلديث) .قام الباحث جبمع سؤاالت الصحابة من خالل صحيحي البخاري
ومسلم.
 .3لسلمان نصيف الدحدوح" ،الرسول ﷺ يسأل والصحايب رضي هللا عنه جييب ،الصحايب رضي
هللا عنه يسأل و الرسول ﷺ جييب"( .دار البشائر اإلسالمية2000 ،م) .والكتاب يشتمل على
كتابني جمموعني يف كتاب واحد ،ويشتمل الكتاب األول على أسئلة سأهلا النيب ﷺ ألصحابه
الكرام يف مناسبات خمتلفة ،وأما الكتاب الثاين فيشتمل على أسئلة الصحابة للنيب ﷺ فيما كان
يعرض هلم.
( )2حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي" ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه" .حتقيق حممد زهري بن نصر الناصر( ،ط ،1بريوت :دار طوق
النجاة1422 ،ه) كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وقول هللا جل ذكره:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ النساء( ٦/1 ،1٦3 :ح.)2
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()1
أحيان
علي ،فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال ،و ً
أيتيين مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشده ّ
رجال فيكلمين فأعي ما يقول) قالت عائشة رضي هللا عنها( :ولقد رأيته ينزل
يتمثل يل امللك ً
()2
عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا).
أيضا روى البخاري( - )3رمحه هللا – من حديث عمر بن اخلطاب ،سأل رسول هللا
و ً
صلى هللا عليه وسلم أيرقد أحدن وهو جنب؟ قال( :نعم إذا توضأ أحدكم ،فلريقد وهو جنب).
وكتب السنة حوت األسئلة اليت وجهت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكذا اليت
وجهت لصحابته( ،)4والتابعني ،واتبعيهم ،إىل هذا اليوم؛ إذ إ ّن السؤال نوع من أنواع العلم به
يتزود التلميذ من شيوخه؛ لينريوا له طريق اهلدى ﭧ ﭨ ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭼ النحل43 :
صنفت مصنفات عدة حتمل هذا النوع من العلم ،إال أن مقاصد التصنيف فيه
وقد ُ
نوعا منها اعتىن بعلم
اختلفت  -كما سيأيت بيانه يف املبحث الثاين  ،-وهذا البحث سيتناول ً
أحوال الرواة ،وعلل احلديث ،وجعلته بعنوان :منهج التصنيف لبعض كتب الســؤاالت.

( )1أي :إذا ذهب عنه الوحي ،قال ابن األثري" :يعين الوحي :أي يقلع ،وأفصم املطر إذا أقلع
وانكشف" .جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي الشيباين
اجلزري بن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد
الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1979 ،م) ،452: 3 ،مادة فصم.
( )2أي :سال العرق بشدة ،قال ابن األثري " :أي سال عرقه ،تشبيها يف كثرته ابلفصاد" .ابن األثري،
"النهاية يف غريب احلديث واألثر"  450: 3مادة فصد.
( )3البخاري" ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه"
كتاب :الغسل ،ابب :نوم اجلنب ( ٦5 :1ح.)287
( )4فيه مؤلف:
ألمحد سعد عمر سامل" ،سؤاالت التابعني لعائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها  -دراسة حديثية نقدية
–" .اطروحة دكتوراه( ،األردن :جامعة العلوم اإلسالمية العاملية) .تناول الباحث فيها سؤاالت
حتملته عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
التابعني ألم املؤمنني وإجابتها مبا ّ
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أهمية املوضوع:
حيث
 .1مكانة كتب السؤاالت بني كتب الرجال ،واجلرح والتعديل ،واتريخ الرواة ،من ُ
إن النصوص هي من كالم اإلمام نفسه ال حمكية عنه.
 .2تقدم أصحاب كتب السؤاالت وإمامتهم.
 .3أن السائل من تالمذة األئمة ،وال يَسأل يف العادة إال عن رواة يكثر السؤال عنهم،
إما لغزارة مروايهتم ،أو لقلة حديثهم مما أدى إىل اجلهل حباهلم ،أو لالختالف يف
درجتهم يف الضبط والرواية.
 .4احتواء أكثر كتب السؤاالت على أجوبة عن قضااي حديثية مهمة يف العلل ،والتاريخ،
والوفيات ،ومعرفة السماع واللقاء.
موردا لغالب كتب الرجال ،واتريخ الرواة.
 .5أّنا تُعد ً
أسباب اختياره:
 .1كون هذه املصنفات من املصادر األصلية.
 .2ما حتتويه هذه املصنفات من نصوص لكبار أئمة النقد.
 .3املسامهة يف خدمة السنة النبوية.

الدراسات السابقة:
بعد التتبع والبحث يف الرسائل العلمية وقواعد املعلومات ،وجدت رسالتني:
( .1سؤاالت احملدثني وقيمتها العلمية) ،لسارة بنت مطر العتييب ،اطروحتها
للماجستري ،جامعة الكويت ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،احلديث
الشريف وعلومه ،ونوقشت عام 1420ه – 1999م.
عموما سواء أكان يف كتب
وتضمنت تلك الدراسة القيمة العلمية للسؤاالت
ً
عموما ،وقامت مبقارنة أجوبة األئمة من حيث األلفاظ
السؤاالت ،أو كتب اجلرح والتعديل ً
املختلفة ،مع إظهار أثر سؤاالت احملدثني على املكتبة احلديثية.
( .2كتب السؤاالت عند احملدثني  -دراسة نقدية  ،)-لفايزة بنت زيد السيبية،
اطروحتها للدكتوراه ،جامعة الريموك ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،احلديث
الشريف وعلومه ،األردن ،ونوقشت عام 1439ه – 2018م.
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وتضمنت تللك الدراسة أثر السؤاالت على علوم الرواية والدراية.
إال أ ّن املؤلفتني مل تتعرضا ملنهج التصنيف يف كتب السؤاالت على وجه اخلصوص،
وإمنا اعتنت أبثر كتب السؤاالت على غريها ،واجلديد الذي سيضيفه هذا البحث مبشيئة هللا
تعاىل هو:
منهج التصنيف لبعض كتب الس ـؤاالت على وجه اخلصوص ،وإبراز مكانتها بني
عموما ،وكتب العلل ،وأ ّن كل من جاء بعدهم استقى من مصنفاهتم.
كتب اجلرح والتعديل ً
أهداف البحث:
 .1إبراز القيمة العلمية لكتب السؤاالت.
 .2بيان أثر كتب السؤاالت على ما جاء بعدها من كتب الرجال ،واتريخ الرواة.
 .3بيان ما تضمنته هذه الكتب من نصوص عن األئمة أنفسهم.
 .4بيان منهج املصنفني يف كتب السؤاالت.
تساؤالت البحث:
 .1ما منهج التصنيف وطرح األسئلة يف كتب السؤاالت؟
 .2ما أثر كتب السؤاالت فيما جاء بعدها من كتب الرجال ،واتريخ الرواة؟
منهج البحث:
سأسلك  -إن شاء هللا تعاىل  -يف هذا البحث:
أعقبت
عرفت ابلسؤاالت،
أوال :املنهج النظري:
ً
ُ
وذكرت مسمياهتا ،وموضوعها ،و ُ
ُ
ختمت ذلك مبنهج طرح األسئلة فيها.
ذلك أبمهيتها ،مث
ُ
نظرت فيها؛
قمت جبمع كتب السؤاالت املطبوعة ،مث
ُ
اثنيًا :املنهج االستقرائيُ :
درست طائفة منها مرتبًا ذلك
الستخالص منهج املصنفني يف هذا النوع من التصنيف ،مث
ُ
على الوفيات ،فابتدأت بتعريف الكتاب ،وذلك ببيان منهج املصنف فيه على جهة
االختصار غري املخل من حيث :طرح األسئلة سواء من املصنف أو من غريه ،عن شيخ
املصنف أو عن غريه من األئمة ،وترتيبه ،وذكر مميزاته ،واملآخذ عليه إ ْن وجد ،مع ذكر من
استقى من األئمة ممن جاء بعدهم ،وختمت بذكر طبعات الكتاب.
عرفت أبئمة السؤاالت املطبوعة املذكورين يف صلب البحث ،على جهة اإلجياز
اثلثًاُ :
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ذكرت
وختمت بوفاته ،مث
بذكر امسه واسم أبيه ونسبه ،وذكر اثنني من شيوخه ،وتالميذه،
ُ
ُ
مصدرا أو مصدرين من مصادر ترمجته.
ً

خطة البحث.
تتكون اخلطة من مقدمة ،ومثانية مباحث ،وخامتة ،وذلك على النحو اآليت:
املقدمة :وتشتمل على أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة،
وأهداف البحث ،وتساؤالته ،ومنهجه.
املبحث األول :التعريف بكتب السؤاالت.
املبحث الثاين :تسميات املصنفات يف السؤاالت.
املبحث الثالث :موضوع السؤاالت.
املبحث الرابع :أمهية السؤاالت.
املبحث اخلامس :منهج طرح األسئلة.
املبحث السادس :ترتيب كتب السؤاالت ومنهجها.
املبحث السابع :املؤلفات يف السؤاالت ،وفيها مطلبان:
املطلب األول :التعريف ببعض كتب السؤاالت(.)1
 .1سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني.
 .2سؤاالت عثمان بن طالوت ليحىي بن معني ،وهو اتريخ هاشم بن مرثد الطرباين.
 .3سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل.
 .4سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث.
 .5سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود سليمان السجستاين يف معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم.
 .٦سؤاالت السلمي للدارقطين.
 .7سؤاالت أيب عبدهللا بن بكري وغريه ،أليب احلسن الدارقطين.
 .8سؤاالت أيب بكر الربقاين لإلمام الدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث.
 .9سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل.

ليتبني منهج التصنيف يف هذا الفن.
( )1الغرض من هذا املبحث؛ ّ
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 .10سؤاالت محزة السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل.
 .11سؤاالت السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرواة للحاكم النيسابوري.
 .12سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي ،عن مجاعة من أهل واسط.
املطلب الثاين :كتب السؤاالت اليت سلكت هذا النوع من التصنيف(.)1
املبحث الثامن :اخلصائص املشرتكة يف كتب السؤاالت ،وفيها مطلبان:
املطلب األول :مميزات كتب السؤاالت.
املطلب الثاين :املآخذ على كتب السؤاالت.
هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد واإلخالص يف القول والعمل إنه مسيع جميب.

( )1هناك مؤلفات مسيت بـ (املسائل) إال ّأّنا تتعلق ابلفقه يف غالبها ،كما سيأيت بيان ذلك إبذن هللا
تعاىل.
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املبحث األول :التعريف بالسؤاالت.
الس ْؤ ُل :ما يسأله اإلنسان ،وقرئ ﭽ ﰈ ﰉ
السؤاالت لغة :قال اجلوهريُ " :

ﰊ ﰋﭼ طه ،3٦ :ابهلمز وبغري اهلمز ،وسألتُه الشيء وسألتُه عن الشيء سؤ ًاال
ورجل ُس َؤلَة:
ومسألةً ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ املعار(ج ،1:)1أي :عن عذابٌ ...
بعضا. " ...
كثريُ السؤال ،وتَساءَلوا ،أي َسأ ََل بعضهم ً
قال ابن فارس" :السني واهلمزة والالم كلمة واحدة ،يقال :سأل يسأل سؤ ًاال ومسألة،
ورجل ُس َؤلةٌ كثري السؤال"(.)2
اصطالحا :أن يوجه التلميذ أسئلة إىل شيخه فيما أشكل عليه من رواة حديث ما أو
ً
حيث اجلرح والتعديل ،والتاريخ ،والوفيات ،والسماع
علة يف منت ،أو معرفة حال الرواة من ُ
()3
واللقاء ،وحنو ذلك.
املبحث الثاني :تسميات املصنفات يف السؤاالت.
جاء هذا النوع من التصنيف بعدة تسميات ،وهي:
 .1السؤاالت.
ومن ذلك :سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،وسؤاالت عثمان بن أيب شيبة لعلي بن
املديين ،وسؤاالت احلاكم للدارقطين ،وغري ذلك كثري.
 .2املسائل.
ومن ذلك :مسائل جمموعة من تالميذ اإلمام أمحد لإلمام أمحد ،كمسائل :ابنه صاحل،
( )1أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبدالغفور
عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م) 538: 4 ،فصل السني ،مادة :سأل.
( )2أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي أبو احلسني" ،مقاييس اللغة" .حتقيق عبدالسالم حممد
هارون( ،دار الفكر1979 ،م) 479 ،ابب :السني واهلمزة وما يثلثهما.
( )3حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل النيسابوري ،أبو عبد الرمحن السلمي،
السلمي للدارقطين" .حتقيق جمدي فتحي السيد( ،ط ،2مصر :مكتبة دار
"سؤاالت أيب عبدالرمحن ُّ
الصحابة للرتاث بطنطا1413 ،هـ).٦ ،
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ومسائل أيب داود ،ومسائل امليموين ،وغريهم.
تنبيه:
عادة تكون املسائل متعلقة ابلفقه واحلديث ،ورمبا دخل فيها بعض السؤال عن اجلرح
والتعديل ،وأحوال الرواة.
 .3األجوبة.
وذلك ابلنظر إىل أجوبة الناقد ،ومن ذلك :أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي -
سعيد بن َعمرو .-
 .4التاريخ.
ومن ذلك :التاريخ لعباس الدوري عن ابن معني ،واتريخ سعيد بن عثمان الدارمي
عن ابن معني.
 .5العلل ومعرفة الرجال.
وذلك ابلنظر إىل موضوعها ،ومن ذلك :العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا بن أمحد
عن أبيه ،والعلل ومعرفة الرجال رواية أيب بكر املروذي عن اإلمام أمحد.
ضا "من كالم فالن ".
 .6وأي ً
ومن ذلك :من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال "رواية أيب خالد الدقاق".
فهذه ست تسميات هلذا النوع من التصنيف:
فمنهم من مساها ابلنظر إىل السؤال ،ومنهم من نظر إىل األجوبة ،ومنهم من نظر إىل
أّنا اتريخ يف علم الرجال ،ومنهم من نظر إىل أّنا كالم يف اجلرح والتعديل ،ومنهم من مساها
أبّنا كالم يف العلل ومعرفة الرجال.
املبحث الثالث :موضوع السؤاالت.
حتوي السؤاالت يف موضوعاهتا عدة أمور منها:
.1أحوال الرواة ،من :ذكر أمسائهم ،وكناهم ،وألقاهبم ،ومواليدهم ،ووفياهتم،
وتوارخيهم ،وإخوهتم وأخواهتم.
 .2بيان الطبقة ،واألقران ،والشيوخ ،والتالميذ.
 .3التعديل أبنواعه.
 .4اجلرح أبنواعه.
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 .5الكالم على األحاديث وبيان عللها.
الزهاد ،الذين حييدون عن مذاهب السلف.
 .٦التحذير من املبتدعة ،والعبّاد ،و ّ

املبحث الرابع :أهمية السؤاالت.
قدرا ،إذ به يفرق بني األحاديث
إن علم اجلرح والتعديل من أشرف العلوم ،وأعظمها ً
الصحيحة والضعيفة واألخبار املقبولة واملوضوعة ،فما من فقيه إال وهو حمتاج إليه ،وما من
حم ّدث إال وإليه يلجأ وبه يستهدي ،فاجلرح والتعديل هو امليزان الذي يوزن به رجال
احلديث ،ويُتعرف به على الراوي الذي يقبل حديثه أو يرد.
وتوجيه األسئلة إىل أهل العلم والذكر أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ،ولذا
أمرن هللا تعاىل يف حمكم التنزيل بسؤال أهل الذكر واستفتائهم ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ النحل.43 :

بل قد وردت آايت كثرية فيها ذكر أسئلة وجهت إىل النيب  كما ﭧ ﭨ

ﭽﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﭼ البقرة ،189 :وغري ذلك من
رجال سأل
اآلايت ،ومن األحاديث ما جاء عن عبد هللا بن َعمرو رضي هللا عنهما ،أ ّن ً
النيب صلى هللا عليه وسلم :أي اإلسالم خري؟ قال( :تطعم الطعام ،وتقرأ السالم على من
()1
جدا ،وبناء على ذلك فالسؤال
أيضا يف ذلك كثرية ً
عرفت ومن مل تعرف) واألحاديث ً
ضرب من أضرب العلم وأسلوب من أساليبه ،ولذا سلكه مجع من أهل العلم السيما إذا وجه
السؤال إىل ع امل معروف ابلضبط واإلتقان والفهم ،وعلى قدر من التقوى ،حيث إن العامل
الذي خاض هذه الفنون خيتصر لك الطريق ،وتبدأ من حيث انتهى ،بل قد يكون جوابه بعد
توفيق هللا يفتح عليك أبو ًااب كثرية من العلم.
ولقد تصدر جهابذة احمل ّدثني من األئمة احلفاظ هلذا العلم ،ومن سبل الوصول إىل
معرفته كتب السؤاالت ،ولذا اجته عدد من كبار احلفاظ واحملدثني يسألون عن علل احلديث،
ومعرفة الرجال ،ورحل أبو أيوب األنصاري إىل مصر يف طلب حديث واحد ،وكذلك جابر
( )1البخاري" ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه"
كتاب :اإلميان ،ابب :إطعام الطعام من اإلسالم(12 :1 ،ح.)12
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أيضا يف حديث حىت مسعه من عبدهللا بن أنيس ،وقال سعيد بن
بن عبدهللا رحل إىل مصر ً
املسيب :إن كنت ألسري يف طلب احلديث الواحد مسرية الليايل واألايم ،ورحل احلسن من
البصرة إىل الكوفة يف مسألة ،وقال الشعيب يف حديث رواه :إن كان الراكب لريكب إىل
املدينة فيما دونه ،وقال أبو العالية :كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وحنن ابلبصرة ،فما نرضى حىت نركب إىل املدينة فنسمعها من أفواههم(.)1
وأما على سبيل التصنيف اجملرد لكتب السؤاالت ،فهو منط من التصنيف معروف،
صنف يف ذلك مصنفات مستقلة سيأيت البحث عنها يف املبحث الثالث إبذن هللا.
وقد ُ
املبحث اخلامس :منهج طرح األسئلة.
هناك عدة أساليب سلكها أئمة النقد ،وهي:
قول أحد األئمة املتقدمني يف الرواة ،فيجيبه الناقد إما ابلتأييد له ،أو
 .1يذكر السائل َ
مبخالفته يف الرأي .كما يف "سؤاالت أيب عبدهللا بن بكري" (نص ، )1قال أبو
عبدالرمحن  -أمحد بن شعيب النسائي :إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق" :ليس
وسئل عنه الدارقطين؟" :فقال" :ثقة".
ابلقوي"ُ ،
أحد الرواة فيضعفه ،مث يذكر له مسيّه أو قرينه ممن هو أشد منه ضع ًفا،
 .2يَذكر له َ
كما يف "سؤاالت ابن اجلنيد" (نص  ،)141قالُ :سئل حيىي بن معني عن املثىن
ابن الصباح ،فقال" :ضعيف احلديث ،هو أقوى من طلحة بن َعمرو".
 .3يَذكر السائل حديثًا من طريق أحد الرواة ،فينكره الناقد ،أو يثبت الطريق
الصحيحة ،أو حيكم على الراوي من خالل نقده وإعالله ابحلديث الذي رواه،
كما يف "سؤاالت ابن اجلنيد" (نص  ،)31قال :قلت ليحىي بن معني :حديث
الليث بن سعد ،عن أيب الزبري عن طاوس ،وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس:
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمنا التشهد ،قلت :ورواه معتمر بن سليمان،

( )1أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي" ،الكفاية يف علم الرواية".
حتقيق أبو عبدهللا السورقي و إبراهيم محدي املدين( ،املدينة املنورة :املكتبة العلمية).5٦9 ،
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عن أمين بن نبل ،عن أيب الزبري ،عن جابر ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله،
قال حيىي" :هذا خطأ ،احلديث حديث الليث بن سعد".
املخرج هلم يف الصحيح ابلضعف ،فيوثق الناقد راوي
 .4قد ُحيكم على بعض الرواة ّ
الصحيح ،كما يف "سؤاالت أيب عبدهللا بن بكري" (نص ، )4قال أبو عبدالرمحن
 أمحد بن شعيب النسائي" :أمحد بن صاحل املصري ،ليس بثقة" ،قال ابن بكري،وسألت أاب احلسن  -الدارقطين -عنه؟ :فقال" :ثقة".
 .5قد يُسأل الناقد عن أثبت أصحاب أحد األئمة الذين دار عليهم اإلسناد ،كما يف
"سؤاالت أيب عبدهللا بن بكري" (نصُ ،)33سئل الدارقطين عن أقوى أصحاب
القعنيب ،وعبدهللا بن وهب ،وعبدالرمحن بن
"معن ،و ْ
مالك بن أنس عنده؟ ،فقالْ :
القاسم ،وحيىي بن سعيد القطان ،وعبدالرمحن بن مهدي".
.٦قد يكون السؤال عن اإلخوة ،فيوثق بعضهم ،ويرتك بعضهم ،كما يف "سؤاالت أيب
داود" (نص  ،)207قال :قلت ألمحد :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال "أخوه
عبدهللا ثقة".
 .7قد يطلق الناقد احلكم على عدد من الرواة ابجلرح أو التعديل ،كما يف "سؤاالت
السلمي" (نص ،)31قال :وسألته  -أي الدارقطين  -عن إسحاق بن إبراهيم بن
الشهيد؟ فقال" :هو ،وأبوه ،وجده :ثقات".
 .8قد يذكر الناقد لقاءه ببعض الرواة ،مث يبني حال حديثه ،وكتبه ،وأقوال العلماء
فيه ،كما يف "سؤاالت محزة السهمي" (نص  ،)32قال :مسعت أاب احلسني
يعقوب بن موسى الفقيه ببغداد يقول" :لقيت مجاعة حيدثون عن حممد بن عبد
السمرقندي أحاديث موضوعة قد ح ّدث هبا يف بلدان شىت ،وسألت جعفر بن
احلجاج املعروف ببكارة املوصلي هبا عنه ،فقال :قدم علينا املوصل وح ّدث
أبحاديث مناكري."...
سألت
سألت حيىي بن معني،
فالن ،مثل:
صدر األسئلة بقول:
سألت ً
ُ
ُ
ُ
 .9غالبًا ما تُ َ
أمحد بن حنبل ،أو ابلبناء للمجهول ،مثلُ :سئل أمحد ،ذُكر البن معني ،أو
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فليح".

بصيغة التمريض ،مثل :قيل ألمحد ،وتذكر العبارات الصرحية يف التحمل والسماع،
مثل :قال لنا ،ح ّدثنا ،أخربن ،وحنو ذلك.
 .10قد تورد أقو ًاال ليس هلا عالقة مبادة اجلرح والتعديل ،كما يف "مسائل ابن أيب
الصواف" (نص  ،)27قال مسعت احلسن بن سهل يقول :مسعت
شيبة رواية ّ
حفص بن عمر يقول :مسعت ابن إدريس األودي يقول" :رمحة هللا على احلُّر بن
شبيها ابمل َهيم ،مبا هو عليه من العمل والعبادة".
صياح ،فقد كنت ألقاه
ً ُ
 .11قد يُسأل الناقد عن راويني تشاهبا ابسم األب فيثبت األخوة أو ينفيها ،كما يف
"سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد" (نص  ،)٦5قال ُسئل أمحد :هالل بن خباب
أخو يونس بن خباب ،قال" :ال".
أيضا (نص  ،)19٦قال :قلت ألمحد :عبد احلميد بن سليمان قال" :هو أخو
و ً

املبحث السادس :ترتيب كتب السؤاالت ومنهجها.
 .1عامة كتب السؤاالت غري مرتبة ،وإمنا حسب ما يتفق مع السائل ،ومنها ما يكون
مقسم إىل مخسة
مرتبًا :كسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،فالذي وصلنا منه
ٌ
اباب يف نقد الرجال.
وعشرين ً
فراعى يف ذلك :ترتيب املدن ،فبدأ بباب ثقات املدنيني وغريهم ،إىل أن جعل آخر
األبواب :ابب ضعفاء أهل املدينة ،ومل يتبع ترتيبًا معينًا يف رواة أهل البلد الواحد خاصة.
فمثال:
 .2حيصل يف السؤاالت التكرار يف السؤال عن الراوي الواحد يف أكثر من موضعً ،
ورد اسم عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج عند أيب داود يف سؤاالته لإلمام أمحد :ابب
التاريخ يف ذكر وفاته (نص  ،)23مث يف األمساء بذكر من أدبه (نص  ،)48مث ذكره يف
عداد أهل بلده مكة؛ لتعديل اإلمام أمحد له (نص  ،)214مث ذكره يف عداد أهل
البصرة؛ لوجود نص يدل على أ ّن مساع القطان كان من كتبه (نص.)540
 .3قد تتضمن السؤاالت مسموعات يف الراوي ،وتعقيبات من السائل ،وترجيحات
وزايدات عن غري الناقد ،كما يف زايدات عباس الدوري على ابن معني ،وكما يف
زايدات أيب داود لإلمام أمحد ،وكما يف زايدات أيب داود على أيب عُبيد اآلجري.
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وعامة هذه الزايدات تدور على مادة الكتاب األصلية ،وهي :العلل واتريخ الرواة ،وما
يتعلق بذلك.
 .4تكون األجوبة يف الغالب متسقة مع السؤال وقلما خترج عنه ،فقد يزاد يف اجلواب
مبا يراه مناسبًا جلوانب ترمجة الراوي ،وبيان حاله ،فقد يذكر عدد األحاديث اليت
عمن روى ،أو من
يرويها عن بعض شيوخه ،أو حيدد مكان السماع ،أو وقته ،أو ّ
كثريا ما يذكرون بلد
روى عنه من أصحابه أو غريهم ،وقد يشري إىل بعض كتبه ،و ً
الراوي ،أو نسبته إليه ،أو يشري إىل موطن استقراره ،وهل رحل أم ال؟.
.5رمبا اهتم بوصف الراوي ،أي :صفته اخللقية واخلُلقية ،أو ذكر وظيفته ،أو حرفته،
أو عقيدته.
 .٦قد ُجيعل الرجل علَ ًما للتعريف بغريه من قرابته ،أو رمبا ُعرف جبده ،أو أخيه ،أو صديقه.
 .7رمبا ذكر املعلومات احلضارية والعلمية ،وذكر جمالس الوعظ واملذاكرة ،أو جمالس
األسئلة واالستفسارات ،وذكر من يكتب يف اجملالس ومن ال يكتب ،أو من يعقد
خيطًا يع ّد فيه احلديث ،وغري ذلك.
جل أنواع علوم احلديث ،فمن حيث العلل :تذكر نوع
 .8تكاد حتوي السؤاالت على ّ
العلة من :إرسال ،أو انقطاع ،أو إعضال ،أو شذوذ ،أو نكارة ،ومن له أفراد،
واضطراب ،وإدراج ،وتصحيف ،وحتريف .كما ذكر يف الرواة :املواليد ،والوفيات،
والثقة ،واالختالط ،والضعف ،والتدليس ،وعقيدة الراوي ،ورمبا عّرف أبمساء
املكنني ،وبكىن املسمني ،واملؤتلف واملختلف ،واملتشابه ،واملبهمات ،إىل غري ذلك
من أنواع علوم احلديث.
أحيان لبيان السماع والتحمل وصيغ األداء ،وقد
 .9رمبا ذكرت األسانيد بكماهلا
ً
يذكر اإلسناد وال يذكر املنت ،وقد يذكر املنت وال يذكر اإلسناد ،وقد يكون
الغرض منه :بيان نسبة الراوي ملرويه ،وقد يذكر الرواية لبيان عيب أو عاهة يف
الراوي ،كمن كان ألتغًا ،وحنو ذلك.
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املبحث السابع :املؤلفات يف السؤاالت ،وفيها مطلبان:
املطلب األول :التعريف ببعض كتب السؤاالت.
بينت أ ّن أهل العلم اهتموا ابلسؤاالت( ،)1ووضعوها يف مصنفات مستقلة كان
بعدما ُ
أبني منهج التصنيف يف هذا الفن ،وذلك من خالل التعريف ببعض من سلك هذا
لزاما أن ّ
اقتصرت هنا
جدا ،فقد
النوع من التصنيف؛ حيث إ ّن التعريف بكل كتب السؤاالت يطول ً
ُ
على بعضها؛ لبيان منهج التصنيف يف ذلك.
 سؤاالت ابن اجلنيد( )2ليحىي بن معني(.)3
( )1ينظر :املبحث الرابع.
السرمرائي البغدادي ،سكن ُسّر من رأى.
( )2هو احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبدهللا بن اجلنيد اخلُتّلي ،مث ُّ
روى عن :سليمان بن حرب ،وحيىي بن معني ،وغريهم.
وعنه :حممد بن القاسم الكوكيب ،وأبو بكر اخلرائطي ،ومجاعة.
وثقه :اخلطيب البغدادي.
أيضا يف
قال الذهيب يف "التذكرة"" :مل أظفر له بوفاة ،وكأّنا يف حدود الستني ومائتني" ،وقال ً
"السري"" :بقي إىل قرب سنة سبعني ومائتني".
ينظر :أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".
حتقيق الدكتور بشار عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2002 ،م)3103: 7 ،؛
ومشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب" ،سري أعالم النبالء" .جمموعة
من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرنؤوط( ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1985 ،م)12 ،
251:؛ ومشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1998 ،م).124: 2 ،
( )3هو حيىي بن معني بن عون بن زايد بن بسطام ،وقيل :غياث بدل عون ،العامل أبو زكراي املري مرة بن
غطفان ،موالهم البغدادي ،من العلماء اجلهابذة النقاد من الطبقة الثالثة ببغداد ،إمام أهل احلديث
يف زمانه ،واملشار إليه من بني أقرانه.
روى عن :ابن املبارك ،وهشيم بن بشري ،ومعتمر بن سليمان ،وخلق.
وعنه :البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،وخلق.
تويف عام ثالثة وثالثني ومائتني للهجرة ،قاله :خليفة بن خياط ،وأبو حامت الرازي ،وأمحد بن حممد
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التعريف ابلكتاب:
يُعد هذا الكتاب من الكتب األصلية اليت اعتمد عليها الن ّقاد وأكثروا االقتباس منها؛
لتقدم املسؤول  -ابن معني  ،-والسائل  -ابن اجلنيد  ،-ولذا جند نصوصه مبثوثة يف بطون
مصنفات علم اجلرح والتعديل وعلل احلديث ،فمن ذلك( :اجلرح والتعديل البن أيب حامت،
واتريخ بغداد للخطيب( ،)1واتريخ دمشق البن عساكر ،وهتذيب الكمال للمزي ،والسري،
والتذكرة ،وامليزان ،واملغين ،واملشتبه للذهيب ،وإكمال هتذيب الكمال ملغلطاي ،وشرح علل
الرتمذي البن رجب ،وهتذيب التهذيب ،واإلصابة ،واللسان البن حجر ،وغري ذلك).
وقد اشتمل الكتاب على أحوال الرواة ،وعلل احلديث ،فنجد أاب إسحاق يوجه أسئلة
البن معني يف اجلرح والتعديل ،وتواريخ الرواة وأحواهلم من إثبات مساع وطول صحبة واختالط
ووفيات وغري ذلك ،وعلل احلديث ،وساعده على ذلك إقباله املبكر على علم احلديث يف
بغداد ،فميزه حباسة نقدية يف علم الرجال.
()2
"سئل حيىي وأن أمسع"
وقد يكون السائل غري ابن اجلنيد ،وعادة ما يبهمه ،ويعرب عنه بقولهُ :
()4
()3
مثال :سأل ابن
أو "قيل ليحىي" أو "ذُكر ليحىي"  ،وحنو ذلك ،وقد يعيّنه ،فيقول ً
=

بن عبيدهللا التمار ،وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ،ومجاعة.
ينظر :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي ابن أيب حامت،
"اجلرح والتعديل"( .ط ،1اهلند :جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن ،ودار إحياء الرتاث
العريب بريوت1952 ،م)314: 1 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"493: 5 ،؛ ويوسف بن
عبدالرمحن بن يوسف أبو احلجاج مجال الدين بن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي" ،هتذيب
عواد معروف( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
الكمال يف أمساء الرجال" .حتقيق الدكتور بشار ّ
1980م).٦92٦: 31 ،
( )1أكثر اخلطيب البغدادي يف اترخيه من النقل عنه.
( )2أبو إسحاق إبراهيم بن عبدهللا بن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني".
حتقيق حممد األزهري( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة2007،م) 59 ،و.٦0
( )3ابن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني".٦9 ،
( )4ابن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني".٦3 ،
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الغَ َاليب حيىي بن معني ،)1( ...ويعرب عن سؤاالته بقوله" :سألت ابن معني" أو "ذكرت ليحىي
وندرا ما يسأل ابن اجلنيد غري ابن معني ،حيث سأل شيخه أاب مصعب الزبريي،
كذاً ،" ...
وشيخه حيىي بن أكثم(.)2
أيضا ذكر أقو ًاال لغري ابن معني من غري أسئلة وجهت هلم ،حيث ذكر أقو ًاال لزهري
و ً
ابن حرب( ،)3وهارون بن مروة(.)4
ويظهر أ ّن طريقة ابن معني يف األجوبة ،إجابته على قدر السؤال الذي وجه له ،وقد
ال يعرف حال الراوي وال عينه فيقول :ال أعرفه.
وقسم املصنف كتابه إىل مخسة أجزاء إال أنه مل يرتبه على أي تبويب ،وقد بلغت
()5
نصا.
نصوص هذا الكتاب ستة وثالثني وتسعمائة ً
وقد طبع بتحقيق كل من:
 .1الدكتور أمحد حممد نور سيف .الناشر :مكتبة الدار ،ابملدينة املنورة .الطبعة األوىل
1408هـ.
 .2حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر .الطبعة األوىل
1428هـ.

( )1ابن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني".1٦9 ،
( )2ابن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني"14٦ ،و .177
( )3ابن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني".429 ،
( )4ابن اجلنيد" ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد ليحىي بن معني".8٦0 ،
صحف االسم إىل( :سرور) ،والصواب :ما أثبته .ينظر :أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة" ،التاريخ
ُ
الكبري" .حتقيق صالح بن فتحي هالل( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة200٦ ،م)3510: 2 ،؛
وأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين " ،هتذيب التهذيب"( .ط،1
اهلند :مطبعة دائرة املعارف النظامية132٦ ،هـ).171: 9 ،
( )5ابن اجلنيد" ،سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني" .حتقيق أمحد حممد نور سيف( ،ط،1
املدينة املنورة :مكتبة الدار1988 ،م) ،وحتقيق حممد بن علي األزهري ،ينظر :املقدمة.
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 اتريخ هاشم بن مرثد الطرباين( )1عن حيىي بن معني(.)2

التعريف ابلكتاب:
يُعد هذا الكتاب مع قلة نصوصه من الكتب املهمة؛ إلمامة اجمليب عن السؤاالت
نصا.
فيه ،وهو حيىي بن معني ،فقد حوى اثنني وستني ً
ويعيب الكتاب أنه مل يرتبه مصنفه ترتيبًا معينًا؛ ولعل ذلك بسبب قلة نصوصه.

وطبع بتحقيق:
 نظر حممد الفاراييب1410 .ه .بعنوان" :اتريخ أيب سعيد هاشم بن مرثد الطرباينعن أيب زكراي حيىي بن معني ".
 حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة ،الطبعة األوىل1428هـ .بعنوان:"سؤاالت عثمان بن طالوت البصري ،لإلمام أيب زكراي حيىي بن معني ،وهو اتريخ
هاشم بن مرثد الطرباين عن حيىي بن معني".

( )1هو هاشم بن َم ْرثد أبو سعيد الطرباين الطيالسي ،موىل بين العباس.
روى عن :آدم بن أيب إايس ،وحيىي بن معني.
وعنه :ابنه  -سعيد  ،-وسليمان الطرباين  -وهو من كبار شيوخه .-
قال ابن حبان" :ليس بشيء" ،وقال الذهيب" :وما هو بذاك اجملود".
مات عام مثان وسبعني ومائتني.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء"270: 13 ،؛ ومشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن
عثمان بن قَ ْامياز الذهيب" ،املغين يف الضعفاء" .حتقيق الدكتور نور الدين عرت707: 2 ،؛ وحممد بن
عبدهللا أيب بكر بن حممد بن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي الشافعي مشس الدين الشهري اببن
نصر الدين" ،توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم" .حتقيق حممد نعيم
العرقسوسي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1993 ،م).13: ٦ ،
( )2تقدمت ترمجته.
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 سؤاالت أيب داود( )1لإلمام أمحد بن حنبل(.)2

التعريف ابلكتاب:
حيث إن عدالة املؤلف هي األساس
إن مادة هذا الكتاب غنيّة جبرح الرواة وتعديلهمُ ،
نقدا وتصني ًفا؛ وذلك أل ّن من كان ضعي ًفا يف نفسه ال يقبل
األول الذي يُبىن عليه ُ
قبول أقواله ً
كالمه يف غريه عند أئمة هذا الشأن ،ومادة هذا الكتاب تدور بني إمامني جهبذين اعتربمها
العلماء واحملققون من كبار أئمة النقد املعتدلني ،كما أنه يبعث االطمئنان إىل دقة ما حواه هذا
الكتاب ،والثقة ابألحكام الصادرة فيه مما يدل على أمهيته ويعطيه قيمة علمية متميزة.
وألمهية هذا الكتاب نقل منه عدد من الكتب املتخصصة يف بيان أحوال الرواة ومن
ذلك:
(الضعفاء الكبري للعقيلي ،واتريخ بغداد للخطيب البغدادي ،واألنساب للسمعاين،
وهتذيب الكمال للمزي ،وسري أعالم النبالء ،وميزان االعتدال ،والكاشف للذهيب ،وشرح
علل الرتمذي البن رجب ،وهتذيب التهذيب ،ولسان امليزان البن حجر).
ومن خالل اقتباس مؤلفي هذه الكتب السالفة الذكر من سؤاالت أيب داود يتبني
أصالة هذا املؤلف من بني املؤلفات ،بل يعترب من أقدم املؤلفات اليت وصلتنا يف نقد الرجال،
( )1صاحب السنن شيخ السنة ،مقدم احلفاظ أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ،السجستاين.
روى عن :أمحد بن حنبل وطبقته ببغداد ،وقتيبة بن سعيد ببلخ.
وعنه :أبو عيسى يف جامعه ،وأبو عبيد اآلجري.
مات عام مخسة وسبعني ومائتني للهجرة.
ينظر :املزي" ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال"77/35 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".203: 13 ،
( )2إمام السنة ونصرها  -صاحب املسند  -أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،
أبو عبد هللا املروزي ،مث البغدادي.
روى عن :عبدالرمحن بن مهدي ،وعبدالصمد بن عبدالوارث.
وعنه :البخاري ،ومسلم ،وأبو داود.
مات عام أحد وأربعني ومائتني للهجرة.
ينظر :املزي" ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال".437/1 ،
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بل إن كث ًريا من نصوصه تعترب من أفراد هذا الفن ،حيث ال توجد يف غريها ،بل ال توجد يف
الكتب املتخصصة.
ويالحظ أن منهجه خضع لصناعة ،وصياغة إمامني جليلني مشهورين برباعتهما
النقدية ،ومعرفتهما أبحوال الرواة ،فقد عاجل اإلمام أمحد ما وجهه إليه تلميذه من أسئلة،
ودون أبو داود تلك اإلجاابت ،ورتبها وأضاف إليها ،كما أضاف راوي
وأجاب عليهاّ ،
عددا من نصوص الكتاب.
الكتاب احلسني بن إدريس بعض اإلضافات اليت ذيل هبا ً
وأما من حيث تقسيمه للكتاب :فقد فرز أبو داود مادة هذا الكتاب ،وجعل
مقسما إىل سبعة وعشرين
املعلومات ذات املوضوع الواحد حتت ابب مستقل ،فجاء الكتاب ً
اباب فيما عدا املفقود من أوله.
ً
وذكر أول األبواب" :ابب التاريخ" ،نقل فيه أقوال اإلمام أمحد ،وفيه ذكر مسائل
اترخيية تتعلق أبعمار الرواة ،ووفياهتم ،ومكان حدوثها.
اباب يف نقد الرجال
مث أعقب هذا الباب ،بـ"ابب يف األمساء" مث أتبعه خبمسة وعشرين ً
فاصال الثقات عن الضعفاء ،إال أنه قد خيتل ذلك
مراعيًا يف ذلك الرتتيب على املدنً ،
حيث ذكر بعض الضعفاء مع غريهم.
ً
أحيان ،كما يف ابب أهل الكوفةُ ،
فبدأ بـ"ابب ذكر ثقات املدنيني وغريهم " ،مث "ابب ذكر ثقات أهل مكة" ،مث "ابب
أهل الطائف" ،وهكذا ....إىل أن جعل آخر األبواب "ابب ضعفاء أهل املدينة" ،وأتبعه
مبلحقني "ملحق أهل الكوفة ،وملحق أهل بغداد" ،ورمبا يتكلم اإلمام أمحد يف الراوي
ويضعفه ،فرياه أبو داود خالف ذلك ،ويدخله يف ابب الثقات ،ومل يتبع أبو داود ترتيبًا معينًا
يف رواة أهل البلد الواحد ،وقد يكرر أبو داود ذكر الراوي الواحد يف أكثر من موضع.
ومما ينبغي التنبيه إليه :أن ليس كل ما َدونه أبو داود يف الكتاب جاء على صيغة
كثريا ما كان جيلس إليه،
السؤال ،بل كان يسأله اترة ،ويصغي إىل سؤال غريه اترة أخرى ،و ً
ويتلقى عنه من غري مسألة ،ورمبا كتب عنه ذلك كله.
ويذكر كثرياً بلد الراوي ،أو نسبته إليه ،أو يشري إىل موطنه ومكان استقراره ،أو إىل
رحلته وعدمها.
ورمبا اهتم بوصف الراوي ،أو ذكر وظيفته ،أو حرفته ،أو عقيدته.
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فقد جاءت عامة إجاابت اإلمام أمحد من أقواله واجتهاداته ،عدا ما ختللها من نقول
عن بعض أئمة هذا الشأن ،ومن هؤالء الرواة من عاصرهم ومنهم من مل يدركهم.
وبناء على ذلك يتضح أن هذا الكتاب جاء غنيًا مبادة نقدية متميزة صاغها جمموعة
فضال عن
من أئمة ذلك العصر ،وأن أغلبها صادرة عن إمام متيقظ عارف أبحوال الرجال ً
معاصرا ،وبلغت مسائله :سبعني ومخسمائة(.)1
كونه قرينًا
ً

وطبع بتحقيق كل من:
 الدكتور :زايد بن حممد بن منصور .الناشر :مكتبة العلوم واحلكم .الطبعة األوىل1414هـ.
 حتقيق :حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة .الطبعة األوىل 1431هـ. سؤاالت أيب بكر األثرم( )2لإلمام أمحد بن حنبل( )3يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث.

( )1أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين" ،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف
جرح الرواة وتعديلهم" .حتقيق زايد بن حممد بن منصور (ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم،
1414ه)؛ وحتقيق حممد األزهري (ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة2010 ،م) .ينظر :املقدمتان يف
كال التحقيقني.
َمحَد
( )2هو احلافظ أمحد بن حممد بن هانئ ،أبو بكر ْاألَثْـَرم الطائي ،ويقال :الكليب اإلسكايف ،صاحب أ ْ
بْن َحْنـبَل ،من أهل بغداد ،أَصله من ُخراسان.
روى عن :أمحد بن حنبل ،وعبدهللا بْن بكر الس ْهمي.
وعنه :النسائي ،وموسى بن هارون.
مات عام ستني ومائتني للهجرة ،أو بعدها.
ينظر :ابن أيب حامت" ،اجلرح والتعديل"72: 2 ،؛ وحممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن
بد ،التميمي أبو حامت الدارمي البُسيت" ،الثقات" .مراقبة الدكتور حممد عبد املعيد خان( ،ط،1
َم ْع َ
اهلند :وزارة املعارف للحكومة العالية1973 ،م)3٦: 8 ،؛ واخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"٦ ،
295:؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".٦23: 12 ،
( )3تقدمت ترمجته.
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التعريف ابلكتاب:
حوى هذا الكتاب على أسئلة وجهها أبو بكر لإلمام أمحد يف مسائل اجلرح
والتعديل ،وعلل احلديث ،ويف اتريخ الرواة وأمسائهم.
ويُعد هذا الكتاب أحد موارد اجلرح والتعديل البن أيب حامت ،واتريخ بغداد للخطيب
البغدادي ،وهتذيب الكمال للمزي ،وامليزان للذهيب ،واللسان وهدي الساري البن حجر ،وغريه(.)1
وطبع بتحقيق كل من:
 خري هللا الشريف .الناشر :دار العاصمة1422 .هـ. حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة .الطبعة األوىل 1428هـ. سؤاالت أيب عبيد اآلجري
وجرحهم وتعديلهم..

()2

()3

أاب داود سليمان السجستاين

يف معرفة الرجال

( )1أبو بكر أمحد بن حممد األثرم الطائي" ،سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق خري
هللا الشريف( ،ط ،1الرايض :دار العاصمة2001 ،م)؛ وحتقيق حممد األزهري( ،ط ،1القاهرة:
الفاروق احلديثة2007 ،م) .ينظر :املقدمتان يف كال التحقيقني.
( )2هو احلافظ أبو عُبيد حممد بن علي بن عثمان اآلجري البصري صاحب أيب داود السجستاين.
مل أجد من ترجم أليب ُعبيد من أصحاب الرتاجم والطبقات ،ومظان املصنفات ،إال أين وقفت على
امسه يف عدة مصنفات ،وهللا أعلم وأحكم.
ينظر :أبو أمحد احلسن بن عبدهللا بن سعيد بن إمساعيل العسكري" ،تصحيفات احملدثني" .حتقيق
حممود أمحد مرية( ،ط ،1القاهرة :املطبعة العربية احلديثة1402 ،ه)17 ،و  3٦و 44؛ واخلطيب
البغدادي" ،اتريخ بغداد" 75: 10 ،و  171 :11و 5٦1 :2؛ أبو القاسم علي بن احلسن بن
هبة هللا املعروف اببن عساكر" ،اتريخ دمشق" .حتقيق َعمرو بن غرامة العمروي( ،دار الفكر
1995م)195 :22 ،؛ حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معني الدين ،ابن
نقطة احلنبلي البغدادي" ،التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد" .حتقيق كمال يوسف احلوت( ،ط،1
دار الكتب العلمية1988 ،م)281 :1 ،؛ واملزي" ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال":11 ،
3٦1؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".20٦ :13 ،
( )3تقدمت ترمجته.
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التعريف ابلكتاب:
اعتىن مصنفه مبعرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم.
ورتب كتابه على البلدان ،فابتدأ بذكر أهل الكوفة ،مث أهل البصرة ،مث أهل مصر،
وأيلة ،ودمشق ،ومحص ،والثغور ،والرملة ،وحران ،واجلزيرة ،والرقة ،وموصل ،وبغداد ،وفيه
بعض زايدات أيب عبيد عن غري أيب داود.
وميتاز هذا الكتاب مبناقشة أيب عبيد أاب داود يف بعض أقواله ،فيذكر قول أيب داود ،مث
يتبعه بقوله :قال أبو عبيد ،ويورد بعض املعلومات على أيب داود فيوافقه عليها أبو داود أو
أحيان يشرح أبو عبيد بعض أقوال أيب داود ،وبلغت مسائله سبعا وسبعني
يعجب هبا ،و ً
()1
وتسعمائة وألف.
طبع بتحقيق:
 حممد علي قاسم العمري .الناشر :عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينةاملنورة ،اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل1403 ،هـ.
 الدكتور /عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي ،يف جملدين .الناشر :دار االستقامة -مؤسسة الراين  .-الطبعة األوىل1418 ،هـ.

( )1أبو ُعبيد حممد بن علي بن عثمان اآلجري" ،سؤاالت أيب ُعبيد اآلجري أليب داود السجستاين" .حتقيق
حممد علي قاسم العمري( ،ط ،1املدينة املنورة :عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية1983 ،م)؛
وحتقيق الدكتور عبدالعليم البستوي( ،ط ،1مكة املكرمة :دار االستقامة1997 ،م)؛ وحتقيق :حممد
األزهري( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة2010 ،م) .ينظر :مقدمات حتقيقات الكتاب.
- 395 -

منهج التصنيف لبعض كتب الســؤاالت د ،طـارق بن إبراهيم بن عبدالرزاق املسعود

 حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة .الطبعة األوىل1431 ،هـ.سؤاالت
السلمي( )1للدارقطين(.)2
( )1هو حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل بن راوية بن سعيد بن قبيصة بن سراقة
السلمي  -قبيلة أمه  -النيسابوري ،شيخ خراسان ،كبري الصوفية ،صاحب
األزدي ،أبو عبدالرمحن ُ
التصانيف.
روى عن :أبيه ،والدارقطين ،وخلق.
وعنه :أبو القاسم األزهري ،والقاضي أبو العالء الواسطي ،وخلق.
وتفسريا واترخيًا ...قدر أيب
قال اخلطيب البغدادي" :وكان ذا عناية أبخبار الصوفية ،وصنف هلم سننًا
ً
جمودا مجع
عبدالرمحن عند أهل بلده جليل ،وحمله يف طائفته كبري ،وقد كان مع ذلك صاحب حديث ً
شيوخا وتراجم وأبو ًااب." ...
ً
وقال الذهيب" :للسلمي سؤاالت للدارقطين عن أحوال املشايخ الرواة سؤال عارف ،ويف اجلملة ففي
أصال ،عدها بعض
تصانيفه أحاديث وحكاايت موضوعة ،ويف حقائق تفسريه أشياء ال تسوغ ً
عرفان وحقيقة ،نعوذ ابهلل من الضالل ومن الكالم هبوى،
األئمة من زندقة الباطنية ،وعدها بعضهم ً
فإن اخلري كل اخلري يف متابعة السنة والتمسك هبدي الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم".
مات عام اثين عشر وأربعمائة للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"42 :3 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".252 :17 ،
( )2هو احلافظ اجملود ،شيخ اإلسالم ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار بن عبد هللا البغدادي ،املقرئ ،احملدث ،من أهل حملة دار القطن ببغداد.
روى عن :أيب القاسم البغوي ،وحيىي بن حممد بن صاعد ،وخلق.
وعنه :ابن حيويه النيسابوري ،وأبو الطاهر الذهلي ،وخلق.
قال أبو بكر الربقاين" :كان الدارقطين ميلي علي العلل من حفظه".
وقال الذهيب " :وكان من حبور العلم ،ومن أئمة الدنيا ،انتهى إليه احلفظ ومعرفة علل احلديث ورجاله،
مع التقدم يف القراءات وطرقها ،وقوة املشاركة يف الفقه ،واالختالف ،واملغازي ،وأايم الناس ،وغري ذلك".
تويف عام مخسة ومثانني وثالمثائة للهجرة.
ينظر :أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان الربمكي اإلربلي،
"وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق إحسان عباس( ،ط ،1بريوت :دار صادر1994 ،م)،
297 :3؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".449 :1٦ ،
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التعريف ابلكتاب:
تعددت األسئلة اليت وجهت للدارقطين عن عدد من أهل العلم ،منهم :الربقاين،
والسهمي ،واحلاكم ،وعبدالغين األزدي ،وأبو ذر اهلروي ،وأبو نعيم األصبهاين ،واخلالل،
واألزهري.
فسؤاالت السلمي تُعد حلقة مهمة من سلسلة تلك السؤاالت ملا فيها من أثر ملادة
اجلرح والتعديل ،ومعرفة العلل الواردة يف األحاديث ،وتواريخ الرواة ،حيث حفظ مجلة من
أقوال الدارقطين يف الرجال ،واحلكم على األحاديث ،واحلكم على بعض الرواة املتأخرين ممن
عاصر الدارقطين أو من طبقة شيوخه.
واحتوى الكتاب على مجلة من أقوال أئمة اجلرح و التعديل ،كابن املديين ،وابن معني،
وابن حنبل.
كامال مما يفيد توثيق كالمه ،ويُعد هذا
وميتاز أبنه نقل نص الدارقطين على الرواة ً
أصال يف اببه؛ لكثري من النصوص املنقولة يف بطون الكتب عن الدارقطين ،ولذا جند
الكتاب ً
أمهيته عند احملدثني املصنفني ،فإّنم اقتبسوا منه عشرات النصوص ،فهو من موارد( :اتريخ
بغداد للخطيب ،واتريخ دمشق البن عساكر ،وهتذيب الكمال للمزي ،وامليزان للذهيب،
واإلصابة ،والتهذيب ،والفتح ،واللسان البن حجر).
وحوى هذا الكتاب على أسئلة وجهها أبو عبدالرمحن السلمي للحافظ الدارقطين عن
وتعديال ،وعن علل احلديث ،وعن تواريخ الرواة ،وأمسائهم ،مث جييب
جرحا
ً
أحوال الرجال ً
الدارقطين ابإلجابة عليها بدقة وأمانة.
وقد جند سؤاالت أخرى لبعض أهل العلم غري السلمي.
أيضا مجلة من نصوص الدارقطين اليت قاهلا من غري أسئلة وجهت له ،مجعها
وحوى ً
السلمي مث فرقها يف الكتاب ،كما أنه حوى مجلة من النصوص ألئمة اجلرح والتعديل غري
الدارقطين ،كأيب عبيد القاسم ابن سالم ،وابن املديين ،وابن معني ،واإلمام أمحد ،وقد رتبه
مؤلفه على حروف اهلجاء من غري مراعاة يف ترتيب األمساء يف احلرف الواحد ،وختم الكتاب
()1
مبن عُرف بكْنيته ،وبلغت نصوصه مثانية عشر ومخسمائة.
( )1حممد بن احلسني بن موسى بن خالد أبو عبدالرمحن السلمي" ،سؤاالت السلمي للدارقطين يف اجلرح
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وطبع الكتاب عدة طبعات:
 الدكتور سليمان آتش .مكتبة دار العلوم ابلرايض .الطبعة األوىل عام 1408هـ. جمدي فتحي السيد .مكتبة دار الصحابة للرتاث بطنطا – مصر .الطبعة الثانية عام1413هـ.
 أيب عمر حممد بن علي األزهري .مكتبة الفاروق احلديثة ابلقاهرة .الطبعة األوىل عام1427هـ.
 فريق من الباحثني إبشراف وعناية الدكتور سعد احلميد ،والدكتور خالد اجلريسي.عام 1427ه.
 الدكتور خليل حسن محادة ،وكانت اطروحته لدرجة املاجستري ،بقسم السنةوعلومها ،يف كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،إبشراف
الدكتور صاحل أمحد رضا ،ومتت مناقشتها عام 1403هـ ،إال أنه مل يطبع.
 سؤاالت أيب عبدهللا بن بكري( )1وغريه ،أليب احلسن الدارقطين(.)2

=

والتعديل" .حتقيق سليمان آتش( ،ط ،1الرايض :دار العلوم1987 ،م)؛ وحتقيق جمدي فتحي
السيد( ،ط ،1طنطا :دار الصحابة للرتاث1992 ،م)؛ وحتقيق حممد األزهري( ،ط ،1القاهرة:
الفاروق احلديثة200٦ ،م)؛ وفريق من الباحثني إبشراف الدكتور سعد احلميد والدكتور خالد
اجلريسي( ،ط ،1الرايض :اجلريسي1427،ه) .ينظر :مقدمات حتقيقات الكتاب.
( )1هو احمل ّدث احلافظ مفيد بغداد ،أبو عبدهللا احلسني بن أمحد بن عبدهللا بن بُكري  -بضم املوحدة -
البغدادي ،الصرييف.
روى عن :إمساعيل الصفار ،والدارقطين  -وكتب عنه الدارقطين  ،-ومجاعة.
وعنه :وأبو القاسم التنوخي ،وأبو احلسني بن املهتدي ابهلل ،ومجاعة.
قال أبو القاسم األزهري" :كان أبو عبد هللا بن بكري ثقة." ...
وقال اخلطيب البغدادي" :وكان حافظًا".
مات عام مثانية ومثانني وثالمثائة للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"523 :8 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".8 :17 ،
( )2تقدمت ترمجته.
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التعريف ابلكتاب:
ذكر فيه أقواماً أخرج هلم البخاري ،ومسلم يف صحيحيهما ،وأخرجهم أبو
عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي يف كتاب الضعفاء واملرتوكون ،ومن ذلك :إبراهيم بن
()2
وسئل
يوسف بن أيب إسحاق ،ق
ال)3عنه أبو عبدالرمحن يف "الضعفاء"" :ليس ابلقوي" ُ ،
(
عنه الدارقطين؟" :فقال :ثقة" .
وقد يكون السائل غري ابن بكري ،وهذا صريح من عنوان الكتاب ،ومن الصور على
()4
أيضا عن أقوى الرواة عن راو معني،
ذلك ،قوله" :سئل عنه الدارقطين"  ،ويُسأل الدارقطين ً
"سئل عن أقوى من يف نفسه من أصحاب سفيان الثوري فقال( :حيىي القطان وعبدهللا
مثلُ :
بن املبارك وعبدالرمحن بن مهدي ووكيع بن اجلراح وأبو نعيم ومعاذ بن معاذ وفضيل بن
()5
عياض).
()1

وطبع بتحقيق كل من:
 علي حسن علي عبداحلميد .الناشر :دار عمار ،الطبعة األوىل 1408هـ. -حممد بن علي األزهري .مكتبة الفاروق احلديثة ابلقاهرة .الطبعة األوىل 1427هـ.

( )1أي :ذكرهم يف كتابه" :الضعفاء واملرتوكون" ،وتكلم فيهم.
( )2ينظر :أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي "الضعفاء واملرتوكون" حتقيق حممود
إبراهيم زايد( ،ط ،1حلب :دار الوعي139٦ ،هـ)1٦ :13 ،؛ واحلسني بن أمحد بن عبدهللا بن
بكري البغدادي" ،سؤاالت ابن بكري وغريه من املشايخ للدارقطين"( ،ط ،1القاهرة :الفاروق
احلديثة200٦ ،م).1 ،
( )3ابن بكري" ،سؤاالت ابن بكري وغريه من املشايخ للدارقطين".1 ،
( )4ابن بكري" ،سؤاالت ابن بكري وغريه من املشايخ للدارقطين" 1 ،و .3
( )5ابن بكري" ،سؤاالت ابن بكري وغريه من املشايخ للدارقطين" ،حتقيق :علي حسن علي عبداحلميد
(ط ،1عمان :دار عمار1408 ،هـ)؛ وحتقيق حممد بن علي األزهري .ينظر :املقدمتان يف كال
التحقيقني.
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 سؤاالت أيب بكر الربقاين( )1لإلمام الدارقطين( )2يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث.
التعريف ابلكتاب:
أحيان من غري أسئلة وجهت له،
حوى
نصوصا للدارقطين قاهلا بعدما سأله الربقاين ،و ً
ً
وكذلك سؤاالت أخرى غري الربقاين ،ويظهر ذلك جليًا من خالل عرض مادة الكتاب حيث
()3
"سئ َل"( ،)4مجعها الربقاين ،مث فرقها يف الكتاب على
و
،
يعرب عنه بقوله" :قيل للدارقطين"
ُ
نصوصا ألئمة اجلرح والتعديل غري الدارقطين كاإلمام
أيضا
حسب مقتضى احلال ،وحوى ً
ً
أمحد( ،)5والنسائي(.)٦
( )1هو أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب ،أبو بكر اخلوارزمي املعروف ابلربقاين ،الشافعي ،صاحب التصانيف.
روى عن :أيب العباس بن محدان النيسابوري ،والدارقطين.
وعمرو بن محدان.
وروى عنه :بشر بن أمحدَ ،
فهما ،مل َنر يف شيوخنا أثبت منه حافظًا
قال اخلطيب البغدادي " :وكان ثقة ً
ورعا متقنًا متثبتًا ً
للقرآن عارفًا ابلفقه ،له حظ من علم العربية ،كثري احلديث ،حسن الفهم له ،والبصرية فيه ،وصنف
مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم ،ومجع حديث سفيان الثوري ،وشعبة،
ً
وأيوب ،وعبيدهللا بن عمر ،وعبدامللك بن عمري ،وبيان بن بشر ،ومطر الوراق ،وغريهم من الشيوخ،
ومل يقطع التصنيف إىل حني وفاته ،ومات وهو جيمع حديث مسعر".
وقال الذهيب" :احلافظ ،الثبت ،شيخ الفقهاء واحملدثني".
إماما حافظًا ذا عبادة وفضائل مجة".
وقال السبكي" :كان ً
مات عام مخسة وعشرين وأربعمائة للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"2٦ :٦ ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"4٦4 :17 ،؛
واتج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى" ،حتقيق الدكتور حممود حممد
الطناحي والدكتور عبدالفتاح حممد احللو( ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،ه).47 :4 ،
( )2تقدمت ترمجته.
( )3أبو بكر أمحد بن حممد اخلوارزمي الربقاين" ،سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين" .حتقيق حممد
األزهري( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة200٦ ،م).472 ،
( )4الربقاين" ،سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين".349 ،
( )5الربقاين" ،سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين".3٦2 ،
( )٦الربقاين" ،سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين".588 ،
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ورتب الربقاين كتابه على أمساء الرواة مرتبة على حروف اهلجاء ،وجعل الكىن يف ابب
()1
مستقل يف آخر الكتاب ،إال أنه مل يراع الدقة يف ترتيب األمساء يف احلرف الواحد.
وطبع الكتاب بتحقيق كل من:
 خليل حسن محادة .رسالة ماجستري يف السنة وعلومها ،جامعة اإلمام حممد بنسعود اإلسالمية1403 .هـ 1983 -م.
 حممد بن علي األزهري .الناشر :الفارق احلديثة .الطبعة األوىل 1427هـ. جمدي السيد إبراهيم .الناشر :مكتبة القرآن. سؤاالت احلاكم النيسابوري( )2للدارقطين( )3يف اجلرح والتعديل.
( )1الربقاين" ،سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين" ،حتقيق حممد األزهري؛ وحتقيق جمدي السيد إبراهيم
(القاهرة :مكتبة القرآن) .ينظر :املقدمتان يف كال التحقيقني.
( )2هو حممد بن عبدهللا بن حممد بن محَْدويه بن نعيم بن احلكم الضيب يعرف اببن البَـيّع  -بفتح الباء
املوحدة وكسر الياء املشددة آخر احلروف ويف آخرها العني املهملة ،هذه اللفظة ملن يتوىل البياعة
والتوسط يف اخلانت بني البائع واملشرتى من التجار لألمتعة  -من أهل نيسابور ،كان من أهل
الفضل والعلم واملعرفة واحلفظ ،وله يف علوم احلديث مصنفات عدة.
روى عن :أيب العباس األصم ،والدارقطين ،وغريمها.
وعنه :الدارقطين ،وحممد بن أيب الفوارس ،وغريمها.
قال اخلطيب البغدادي" :وكان ثقة".
وقال الذهيب" :اإلمام احلافظ الناقد العالمة ،شيخ احملدثني".
حفيال ،اتفق على إمامته وجاللته وعظم قدره".
جليال وحافظًا ً
إماما ً
وقال السبكي" :كان ً
مات عام مخسة وأربعمائة للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"509 :2 ،؛ وعبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي
السمعاين املروزي أبو سعد "األنساب" .حتقيق عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه( ،ط،1
حيدر آابد :جملس دائرة املعارف العثمانية 19٦2م) 400 :2؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"،
 ،1٦2 :17والسبكي" ،طبقات الشافعية الكربى".155 :4 ،
( )3تقدمت ترمجته.
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التعريف ابلكتاب:
علي أحواهلم يف
ابتدأت سؤاالت احلاكم بقوله " :ذكر مشايخ من أهل العراق خفي ّ
اجلرح والتعديل ،" ...ومعظمهم من أهل بغداد ،ويبدأ مبن امسه :أمحد ،ورتب كتابه على
أحيان ،ويكرر
حروف اهلجاء ابجلملة من غري مراعاة للحرف الثاين ،وقد خيرم الرتتيب
ً
الرتاجم ،ومن بني الرتاجم علة حديث.
عددا من املصنفني واحملدثني اقتبسوا منه
وألمهية سؤاالت احلاكم للدارقطين ،فإ ّن ً
نصوصا ،فمن ذلك( :اتريخ بغداد للخطيب ،واتريخ دمشق البن عساكر ،واملنتظم البن
ً
اجلوزي ،واتريخ اإلسالم ،والسري ،وامليزان ،واملغين ،وديوان الضعفاء ،والعرب ،وتذكرة احلفاظ
للذهيب ،والبداية والنهاية البن كثري ،وهتذيب التهذيب ،واللسان البن حجر ،وشذرات
()1
الذهب البن العماد).
وطبع بتحقيق كل من:
 موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر .الناشر :مكتبة املعارف .الطبعة األوىل 1404هـ. حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة .الطبعة األوىل 1427هـ. سؤاالت محزة السهمي( )2للدارقطين( )3وغريه من املشايخ يف اجلرح والتعديل.
( )1أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا الضيب النيسابوري" ،سؤاالت أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري للدارقطين يف
اجلرح والتعديل" .حتقيق موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر (ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1984 ،م)؛
وحتقيق حممد األزهري( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة200٦ ،م) .ينظر :املقدمتان يف كال التحقيقني.
( )2هو احلافظ احمل ّدث املتقن املصنف ،أبو القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن
حممد القرشي ،السهمي ،من ذرية صاحب النيب  هشام بن العاص بن وائل السهمي ،حم ّدث
جرجان.
روى عن :الدارقطين ،وابن غالم الزهري ،ومجاعة.
وعنه :أبو بكر البيهقي ،وأبو القاسم القشريي ،ومجاعة.
مات عام مثانية وعشرين وأربعمائة للهجرة.
ينظر :ابن عساكر" ،اتريخ دمشق" 244 :15؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".4٦9 :17 ،
( )3تقدمت ترمجته.
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التعريف ابلكتاب:
عددا من أئمة النقد غري الدارقطين،
هلذا الكتاب أمهية قصوى ،حيث إ ّن السهمي سأل ً
كابن غالم الزهري( ،)1وأيب بكر األمساعيلي( ،)2وابن عبدان الشريازي( ،)3وابن محاد الكويف(،)4
وأيب زرعة ال َك ّشي( ،)5وأيب بكر بن املقرئ( ،)٦وابن حْنـَزابة البغدادي نزيل مصر( ،)7وأيب زرعة
الرازي الصغري( ،)8وابن عدي اجلُرجاين( ،)9وابن املظفر( ،)10وأيب احلسني األردبيلي
البغدادي( ،)11وأيب مسعود الدمشقي( ،)12وأيب احلسن بن لؤلؤ البغدادي الوراق(،)13
( )1محزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل
وعلل احلديث"( .ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة200٦ ،م)13 ،و 35و  .38ونصوص ذلك
نصا.
كثري حيث بلغت و ً
احدا ومخسني ً
( )2السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"1٦ ،و 53و .59
نصا.
ونصوص ذلك كثري حيث بلغت سبعة وثالثني ً
( )3السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"14 ،و 27و .43
نصا.
وغريها حيث بلغت ستة وعشرين ً
( )4السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"47 ،و 49و .81
نصا.
وقد بلغت أربعة عشر ً
( )5السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"٦5 ،و ٦7و .170
نصا.
وقد بلغت اثين عشر ً
( )٦السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"41 ،و 51و 92و
3٦5و 385و .420
( )7السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"148 ،و 332و 384و .409
( )8السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"344 ،و 354و .43٦
( )9السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"2٦3 ،و .397
( )10السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"33٦ ،و .)340
( )11السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"3٦ ،و .375
( )12السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"124 ،و .438
( )13السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"175 ،و .20٦
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غسان البصري( ،)3وأيب
الس ّقاء( ،)1وأيب حفص الزّايت( ،)2وأيب احلسني بن
ّ
وأيب حممد بن ّ
()5
()4
شجاع بن الفرضي البصري القاضي  ،وأيب بكر األهبري املالكي نزيل بغداد  ،وأيب بكر
الوراق( ،)٦وأيب بكر الشريازي( ،)7وابن حيُّويَه البغدادي( ،)8وصدقة املوصلي(،)9
ّ
()14
()13
()12
()11
()10
عراك املصري  ،وأيب
والصغاذكي  ،وابن زحر  ،والتمار  ،وبكارة املوصلي  ،وابن
ّ
نصر اإلمساعيلي( ،)15وأيب حممد املنريي اجلُرجاين( ،)1٦وأيب ذر بن املنذر( ،)17وابن حزام
البصري( ،)18وأيب بكر املنقري( ،)19وابن حكيم(.)20
( )1السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"45٦ ،و .457
( )2السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"201 ،و .431
( )3السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"343 ،و .374
( )4السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"299 ،و .300
( )5السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".115 ،
( )٦السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".417 ،
( )7السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".119 ،
( )8السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".185 ،
( )9السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".452 ،
( )10السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".79 ،
( )11السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".82 ،
( )12السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".80 ،
( )13السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".37 ،
( )14السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".430 ،
( )15السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".450 ،
( )1٦السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".130 ،
( )17السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".48 ،
( )18السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".39٦ ،
( )19السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".395 ،
( )20السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث".89 ،
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كما أنّك جتد مجلة من أقوال السهمي( )1يف أحوال الرجال ،وعلل احلديث ،وحنو
ذلك ،وقد يكون السائل غري السهمي( )2وهذا قليل ابلنسبة حلجم الكتاب.
أيضا أ ّن جل هؤالء األعالم الذين سأهلم السهمي مل حتفظ
وألمهية هذا الكتاب ً
مصنفاهتم.
ومعظم الرجال املسؤول عنهم معاصرون للدارقطين ،أو من شيوخه ،أو شيوخ شيوخه.
وقد يكرر السهمي السؤال ألكثر من شيخ()3؛ للمقارنة بني األقوال ،أو ملزيد علم
عندهم.
نصوصا،
أيضا فإ ّن املصنفني يف علم الرجال ،وعلل احلديث اقتبسوا منه
وألمهيته ً
ً
()4
منهم( :اتريخ بغداد للخطيب  ،اإلكمال البن ماكوال ،واتريخ دمشق البن عساكر،
واملنتظم ،واملوضوعات البن اجلوزي ،والتقييد البن نقطة ،وهتذيب الكمال للمزي ،والتذكرة،
والسري ،واملغين ،وامليزان للذهيب ،والبداية والنهاية البن كثري ،وتعجيل املنفعة ،وهتذيب
التهذيب ،واللسان البن حجر ،وغريهم).
ورتبه مصنفه على حروف اهلجاء يف اجلملة ،وبدأ مبن امسه (حممد) ،وهذا صنيع
مجاعة من أهل العلم؛ تشري ًفا السم النيب صلى هللا عليه وسلم ،إال أ ّن السهمي مل يراع
()5
أحيان.
الرتتيب يف أحرف االسم الواحد ،وقد خيرم الرتتيب ً

( )1السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"88 ،و 119و 123و .3٦٦
( )2السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"10 ،و 40و 127و
198و .199
( )3السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث"78 ،و 79و .80
( )4معظم املسؤول عنهم بغداديون ،أو قدموا إىل بغداد؛ مما جعل اخلطيب يقتبس من هذا الكتاب حىت
بلغت نصوصه مخسة وستني ومائة.
( )5السهمي" ،سؤاالت محزة السهمي للدارقطين يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث" ،حتقيق موفق بن
عبدهللا بن عبدالقادر( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1984 ،م)؛ وحتقيق حممد بن علي األزهري.
ينظر :املقدمتان يف كال التحقيقني.
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وطبع بتحقيق كل من:
 موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر .الناشر :مكتبة املعارف .الطبعة األوىل 1404هـ. حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثه .الطبعة األوىل 1427هـ. سؤاالت السجزي( )1مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرواة للحاكم النيسابوري(.)2
التعريف ابلكتاب:
عامة كتاب السجزي يف أحوال الروة.
وابتدأ الكتاب أبسئلة البغداديني للحاكم النيسابوري ،مث أسئلة السجزي إىل ّناية الكتاب.
ومل يُرتب الكتاب على منط معني.
نصوصا منه ،منهم( :هتذيب الكمال للمزي،
وألمهية الكتاب فقد اقتبس عدد من املصنفني
ً
والسري ،وتذكرة احلفاظ ،واملغين ،وامليزان ،وديوان الضعفاء للذهيب ،وإكمال هتذيب الكمال
()3
ملغلطاي ،وهتذيب التهذيب ،وهدي الساري ،واإلصابة ،واللسان البن حجر ،وغري ذلك).

( )1هو مسعود بن علي بن معاذ بن حممد بن معاذ بن حممد بن أمحد السجزي ،أبو سعيد الوكيل
النيسابوري احلافظ ،من وجوه أصحاب احلاكم أيب عبد هللا املكثرين عليه.
روى عن :أيب حممد بن الرومي ،وأيب علي اخلالدي ،وغريمها.
وعنه :مسعود بن نصر الركاب ،وغريه.
مات عام تسعة وثالثني وأربعمائة للهجرة.
ينظر :تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن األزهر بن أمحد بن حممد العراقي الصريْ ْفيين
احلنبلي" ،املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" .حتقيق خالد حيدر( ،دار الفكر للطباعة
والنشر التوزيع)14٦4 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء"578 :9 ،؛ وعبدالرمحن بن أيب بكر جالل
الدين السيوطي" ،طبقات احلفاظ"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،ه).9٦9 ،
( )2تقدمت ترمجته.
( )3مسعود بن علي السجزي" ،سؤاالت مسعود بن علي السجزي" .حتقيق موفق عبدهللا عبدالقادر
(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1988 ،م)؛ وحتقيق حممد بن علي األزهري( ،ط ،1القاهرة:
الفاروق احلديثة2005 ،م) .ينظر :املقدمتان يف كال التحقيقني.
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وطبع بتحقيق كل من:
 موفق عبدهللا عبدالقادر .الناشر :دار القرب اإلسالمي .الطبعة األوىل 1408هـ. حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثه .الطبعة األوىل 1427هـ. سؤاالت احلافظ السلفي( )1خلميس احلوزي( ،)2عن مجاعة من أهل واسط.
التعريف ابلكتاب:
هذا اجلزء مجع فيه أبو طاهر سؤاالته للحوزي عن أحوال مجاعة من الواسطيني ،كما
شجاعا
سأل أبو طاهر شيوخه غري احلوزي ،قال ابن نقطة" :وكان على طريقة املتقدمني سأل
ً
الذهلي ،واملؤمتن الساجي ،وأاب علي الربداين ببغداد عن أحوال الرجال وجرحهم وتعديلهم،
( )1هو اإلمام العالمة احملدث احلافظ املفيت شيخ اإلسالم شرف املعمرين ،أبو طاهر أمحد بن حممد بن
أمحد بن حممد بن إبراهيم األصبهاين ،اجلرواين ،ويلقب جده أمحد :سلَفة :وهو الغليظ الشفة.
روى عن :أيب عبدهللا القاسم بن الفضل الثقفي ،وحممد بن جعفر العسكري ،ومجاعة.
وعنه :أبو علي الربداين ،واحلافظ عبدالغين املقدسي ،ومجاعة.
قال ابن نقطة" :وسؤاالت ه سؤاالت ضابط متقن ،ومد هللا له يف العمر حىت جاوز املائة ومتع بسمعه
وحدثت أنّه كان آبخره إذا أرادوا أن يكلموه ال يسمع إال بعد جهد فإذا قرؤا
وبصره إىل أن ماتُ ،
شيخا يف
عليه احلديث حضر له مسعه ورد عليهم اخلطأ ،وهو أول من مجع أربعني حديثًا عن أربعني ً
لدا فيما نعلم ورحل إليه الناس من البالد البعيدة ،وانتشر حديثه يف الشرق والغرب." ...
أربعني ب ً
مات عام ستة وسبعني ومخسمائة للهجرةـ.
ينظر :ابن عساكر" ،اتريخ دمشق"208 :5 ،؛ وابن نقطة" ،التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد"،
199؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".5 :21 ،
( )2مخيس بن علي بن أمحد بن علي بن احلسن ،احلافظ ،حم ّدث واسط ،أبو الكرم احلَْوزي ،الواسطي،
قال ابن نقطة" :واحلوز :قرية بشرقي واسط ،وكان له معرفة ابحلديث واألدب".
روى عن :أيب نصر الزينيب ،وأيب الفتح عبدالوهاب بن حسن القاضي.
وعنه :أبو اجلوائز سعد بن عبدالكرمي ،وأبو طاهر السلفي.
مات عام عشرة ومخسمائة للهجرةـ.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".3٦4 :19 ،
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مخيسا بن علي احلوزي بواسط ،والنـْرسي ابلكوفة.)1(" ...
وكتب جواهبم ،وسأل ً
ومل يرتب الكتاب وفق ترتيب معني.
نصوصا ،كـ ـ( :معجم األدابء لياقوت احلموي،
عددا من املصنفني نقلوا منه
وألمهيته جند ً
ً
واالستدراك البن نقطة ،والذيل على اتريخ بغداد للدُّبيثي ،وإنباه الرواة لل ُقفطي ،وطبقات
القراء ،والسري ،وتذكرة احلفاظ ،وميزان االعتدال ،واملغين ،للذهيب ،والوايف ابلوفيات للصفدي،
والذيل على طبقات احلنابلة البن رجب ،وهتذيب التهذيب ،واللسان البن حجر ،وشذرات
الذهب البن العماد).
أيضا :يكشف لنا أُسرا علمية المعة يف واسط يف القرن اخلامس اهلجري.
وألمهيته ً
بعضا من أخطاء املصادر األخرى ،كأوهام السمعاين يف (األنساب)،
كما يُصحح ً
()2
وإخالل ابن األثري يف (اللباب) ،وأخطاء اجلزري يف (غاية النهاية) ،وغري ذلك.
وطبع بتحقيق كل من:
 مطاع الطرابيشي .الناشر :دار الفكر .الطبعة األوىل1403هـ. -حممد بن علي األزهري .الناشر :الفاروق احلديثة .الطبعة األوىل 1431هـ.

( )1ابن نقطة" ،التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد".199 ،
( )2عماد الدين أمحد بن حممد اجلَْرواين السلَفي" ،سؤاالت أيب طاهر السلَفي خلميس احلوزي" .حتقيق
مطاع الطرابيشي (ط ،1دمشق :دار الفكر1983 ،م)؛ وحتقيق حممد بن علي األزهري (ط،1
القاهرة :الفاروق احلديثة2010 ،م) .ينظر :املقدمتان يف كال التحقيقني.
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املطلب الثاني :كتب السؤاالت اليت سلكت هذا النوع من التصنيف.
بعد التعريف مبنهج التصنيف لبعض كتب الس ـؤاالت ،أمجع هنا كل ما وقفت عليه
ممن قصد هذا املسلك ابملنهج والعنوان ،وهي كاآليت:
 .1سؤاالت( )1الدوري( )2ليحىي بن معني(.)3
 .2سؤاالت( )4الدارمي( )5ليحىي بن معني(.)٦

أيضا :بـ ـ (اتريخ ابن معني ،رواية الدوري) ،وهو مطبوع بتحقيق الدكتور /أمحد حممد نور سيف.
( )1ويسمى ً
( )2هو احلافظ الثقة الناقد ،أبو الفضل ،عباس بن حممد بن حامت بن واقد ،الدوري ،مث البغدادي ،موىل
بين هاشم ،أحد األثبات املصنفني.
روى عن :ابن معني ،وحسني بن علي اجلعفي ،وخلق.
وعنه :أرابب السنن األربعة ،وخلق.
مات عام أحد وسبعني ومائتني للهجرةـ.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".522 :12 ،
( )3تقدمت ترمجته.
( )4ويسمى بـ ـ (اتريخ ابن معني ،رواية الدارمي) ،وهو مطبوع بتحقيق الدكتور /أمحد حممد نور سيف.
وحتقيق :حممد األزهري.
( )5هو العالمة احلافظ الناقد ،عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد ،أبو سعيد التميمي ،الدارمي،
السجستاين ،صاحب (املسند) الكبري والتصانيف.
روى عن :حيىي بن معني ،وأمحد بن حنبل ،ومجاعة.
وعنه :حممد بن إبراهيم الصرام ،ومؤمل بن احلسني ،ومجاعة.
مات عام مثانني ومائتني للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".319 :13 ،
( )٦تقدمت ترمجته.
- 409 -

منهج التصنيف لبعض كتب الســؤاالت د ،طـارق بن إبراهيم بن عبدالرزاق املسعود

 .3سؤاالت( )1ابن حمرز( )2البن معني(.)3
 .4سؤاالت( )4املفضل الغاليب( )5ليحىي بن معني(.)٦

( )1ويسمى بـ (معرفة الرجال) ،وهو مطبوع بتحقيقكل من :حممد األزهري ،وحممدكامل القصار  -اجلزء األول منه .-
( )2هو أمحد بن حممد بن قاسم بن حمرز ،أبو العباس البغدادي.
روى عن :حيىي بن معني.
وعنه :جعفر بن درستويه بن املرزابن الفارسي.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".253 :٦ ،
( )3تقدمت ترمجته.
( )4يسمى بـ (التاريخ ،للحافظ املفضل بن غسان الغاليب) ،وهو كتاب مفقود ذكره :زين الدين عبدالرمحن بن
السالمي البغدادي مث الدمشقي احلنبلي "فتح الباري شرح صحيح البخاري".
أمحد بن رجب بن احلسن َ
حتقيق حممود بن شعبان بن عبد املقصود وجمدي بن عبد اخلالق الشافعي وإبراهيم بن إمساعيل القاضي
والسيد عزت املرسي وحممد بن عوض املنقوش وصالح بن سامل املصرايت وعالء بن مصطفى بن مهام
وصربي بن عبداخلالق الشافعي( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الغرابء األثرية199٦ ،م)1٦3 :2 ،؛
ومشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب" ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري
عواد معروف (ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م)7 :1 ،؛
واألعالم" .حتقيق الدكتور بشار ّ
ومغلطاي بن قليج بن عبدهللا البكجري املصري احلكري احلنفي أبو عبد هللا عالء الدين" ،إكمال
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" ،حتقيق أبو عبدالرمحن عادل بن حممد وأبو حممد أسامة بن إبراهيم
(ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة2001 ،م).٦4 :3 ،
مفقودا  -لعل هللا ييسر العثور عليه  ،-وقد مجع سؤاالته ورتبها :أبو
إال أ ّن هذا الكتاب اليزال
ً
نصا.
الزهراء بن أمحد آل أبو عودة الغزي  -فلسطني ،غزة هاشم  -عام 1434هـ .وبلغ مجعه ً 140
( )5هو املفضل بن غسان بن املفضل ،أبو عبد الرمحن الغاليب ،بصري األصل ،سكن بغداد ،وحدث هبا.
روى عن :أبيه ،وأمحد بن حنبل ،وحيىي بن معني ،وغريهم.
وعنه :ابنه األحوص ،ويعقوب بن شيبة ،وغريهم.
قال اخلطيب البغدادي" :وكان ثقة".
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".15٦ :15 ،
( )٦تقدمت ترمجته.
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 .5سؤاالت( )1أيب زرعة الدمشقي( )2يف كتابه التأريخ ،لإلمام حيىي بن معني(.)3
 .٦سؤاالت( )4ابن املديين( )5ليحىي القطان(.)٦

( )1قام الباحث :الدكتور عبداهللا بن عبدالرحيم بن حسني بن حممود ،جبمع ودراسة" ،سؤاالت أيب زرعة
لشيخه حيىي بن معني" ،من خالل كتابه التاريخ( ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم ،مركز البحوث
والدراسات اإلسالمية).
( )2هو حم ّدث الشام ،أبو زرعة عبدالرمحن بن عمرو بن عبدهللا بن صفوان بن عمرو النصري  -بنون -
الدمشقي ،وكانت داره عند ابب اجلابية.
روى عن :حيىي بن معني ،وأيب نعيم الفضل بن دكني ،وغريمها.
وعنه :أبو داود يف (سننه) ،ويعقوب الفسوي ،وغريمها
قال الذهيب" :مجع وصنف ،وذاكر احلفاظ ،ومتيز ،وتقدم على أقرانه ،ملعرفته وعلو سنده".
مات عام أحد ومثانني ومائتني للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".311 :13 ،
( )3تقدمت ترمجته.
( )4ذكره الذهيب" ،سري أعالم النبالء" .٦0 :11 ،وهو يف جزئني.
( )5هو الشيخ احلجة أمري املؤمنني يف احلديث ،أبو احلسن علي بن عبد هللا بن جعفر بن جنيح بن بكر
ابن سعد السعدي موالهم ،البصري ،املعروف :اببن املديين ،موىل عروة بن عطية السعدي.
روى عن :محاد بن زيد ،وعبدهللا بن دينار ،وخلق.
وعنه :أمحد بن حنبل ،وأبو حيىي صاعقة ،وخلق.
مات عام أربعة وثالثني ومائتني للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".41 :11 ،
( )٦هو احلافظ حيىي بن سعيد بن فروخ التميمي موالهم ،البصري ،األحول ،القطان ،أبو سعيد ،أمري املؤمنني يف احلديث.
روى عن :هشام بن عروة ،وحيىي بن سعيد األنصاري.
وعنه :عبدالرمحن بن مهدي ،ومسدد.
أحدا أعلم ابلرجال من حيىي بن سعيد".
قال علي بن املديين" :ما رأيت ً
مات عام مثانية وتسعني ومائة للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".175 :9 ،
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 .7سؤاالت( )1ابن أيب شيبة( )2البن املديين(. )3
 .8سؤاالت( )4خطاب بن بشر( )5لإلمام أمحد بن حنبل(.)٦
 .9سؤاالت( )7مسلم( )8ألمحد بن حنبل(.)9

( )1وهو مطبوع .حتقيق حممد األزهري( ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة200٦ ،م).
( )2هو عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان ،أبو احلسن العبسي الكويف ،املعروف اببن أيب شيبة أخو
أيب بكر ،والقاسم ،وكان عثمان األكرب.
روى عن :حيىي بن معني ،وسفيان بن عيينة ،وغريمها.
وعنه :ابنه حممد ،وعلي بن سهل بن املغرية ،وغريمها.
مات عام تسعة وثالثني ومائتني للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".1٦2 :13 ،
( )3تقدمت ترمجته.
( )4ذكره أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين" ،املعجم املفهرس أو جتريد
أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة" .حتقيق حممد شكور املياديين( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1998 ،م).581 ،
( )5هو خطاب بن بشر بن مطر ،أبو عمر.
روى عن :عبد الصمد بن النعمان ،ومن بعده.
وعنه :أمحد بن حممد بن إمساعيل اآلدمي ،وحممد بن خملد الدوري.
مات عام أربعة وستني ومائتني للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".294 :9 ،
( )٦تقدمت ترمجته.
( )7ذكره مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي" ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك" .حتقيق حممد
عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1992 ،م).171 :12 ،
( )8هو اإلمام الكبري احلافظ اجملود احلجة الصادق ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد
ابن كوشاذ القشريي ،النيسابوري ،صاحب الصحيح.
روى عن :أمحد بن حنبل ،وأمحد بن املنذر القزاز ،وخلق.
وعنه :أمحد بن املبارك املستملي ،وعبدهللا بن حيىي السرخسي القاضي ،وخلق.
مات عام أحد وستني ومائتني للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".558 :12 ،
( )9تقدمت ترمجته.
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 .10سؤاالت( )1أيب بكر املروذي( )2وغريه لإلمام أمحد بن حنبل(.)3
 .11سؤاالت يف العلل والرجال( )4من احلسني بن إدريس اهلروي( )5حملمد بن عبدهللا
ابن عمار(.)٦
( )1ويسمى ب ـ (العلل ومعرفة الرجال) ،وهو مطبوع .حتقيق :حممد األزهري( ،القاهرة :الفاروق احلديثة).
املروذي ،نزيل بغداد،
( )2هو القدوة الفقيه احمل ّدث شيخ اإلسالم ،أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجاج ُّ
وصاحب اإلمام أمحد ،وكان والده خوارزميًا ،وأمه مروذية.
روى عن :أمحد بن حنبل ،وحممد بن عبدهللا بن منري ،ومجاعة.
وعنه :أبو بكر اخلالل ،وحممد بن عيسى بن الوليد ،ومجاعة.
املروذي".
قال أبو بكر بن صدقة" :ما
أحدا أذب عن دين هللا من ُّ
علمت ً
ُ
مات عام مخسة وسبعني ومائتني للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".173 :13 ،
( )3تقدمت ترمجته.
عمار)" :وروى عنه:
( )4ذكره اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد" ،418 :3 ،فقال عند ترمجة (حممد بن ّ
أيضا :ابن حجر" ،هتذيب
كتااب يف علل احلديث ومعرفة الشيوخ" .وذكره ً
احلسني بن إدريس اهلروي ً
عمار)" :واحلسني بن إدريس اهلروي له عنه
التهذيب" ،2٦5 :9 ،فقال عند ترمجة (حممد بن ّ
سؤاالت يف العلل والرجال".
الر ّحال ،احلسني بن إدريس بن مبارك بن اهليثم ،أبو علي األنصاري اهلروي ،كان
( )5هو احمل ّدث الثقة ّ
صاحب حديث وفهم.
روى عن :حممد بن عبدهلل بن عمار ،وهشام بن عمار ،ومجاعة.
وعنه :بشر بن حممد املزين ،ومنصور بن العباس ،ومجاعة.
مات عام أحد وثالمثائة للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".113/14 ،
( )٦هو احلافظ احلجة حم ّدث املوصل ،حممد بن عبدهلل بن عمار ،أبو جعفر املوصلي.
روى عن :سفيان بن عيينة ،وكيع ،وغريمها.
وعنه :النسائي ،واحلسني بن إدريس اهلروي ،وغريمها.
قال النسائي" :ثقة ،صاحب حديث".
مات عام اثنني وأربعني ومائتني للهجرة.
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()1

 .12سؤاالت
واملرتوكني يف احلديث.

البَـ ْرذعي

()2

أليب زرعة

()3

=

وأيب حامت

()4

حول الضعفاء والكذابني

ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".4٦9 :11 ،
( )1وهو مطبوع .حتقيق حممد األزهري (القاهرة :الفاروق احلديثة).
( )2هو احلافظ ،أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار األزدي ،الربذعي.
روى عن :أيب زرعة  -والزمه وفقه به  ،-ومبسلم بن احلجاج ،ومجاعة.
وعنه :حفص بن عمر األردبيلي ،وأمحد بن طاهر املياجني ،ومجاعة.
مات عام اثنني وتسعني ومائتني للهجرة.
ينظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء".77 :14 ،
الري.
( )3هو سيد احلفاظ ،عبيدهللا بن عبدالكرمي بن يزيد بن فروخ ،حم ّدث ّ
روى عن :عبدهللا بن صاحل العجلي ،واحلسن بن عطية بن جنيح ،وخلق.
وعنه :حرملة بن حيىي ،وإسحاق بن موسى اخلطمي ،وخلق.
مكثرا صادقًا".
قال اخلطيب البغدادي" :كان ً
إماما رابنيًا ،متقنًا ،حافظًاً ،
مات عام أربعة وستني ومائتني للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"12:33 ،؛ والذهيب" ،سري أعالم النبالء".٦5 :13 ،
( )4هو احلافظ الناقد شيخ احملدثني ،أبو حامت الرازي حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران
احلنظلي الغطفاين ،من متيم بن حنظلة بن يربوع .وقيل :عرف ابحلنظلي ألنه كان يسكن يف درب
حنظلة ،مبدينة الري.
وجرح
قال الذهيب" :كان من حبور العلمّ ،
طوف البالد ،وبرع يف املنت واإلسناد ،ومجع وصنّفّ ،
وصحح وعلّل".
وع ّدلّ ،
روى عن :حممد بن عبدهللا األنصاري ،وعثمان بن اهليثم املؤذن ،وخلق.
وعنه :يونس بن عبداألعلى ،والربيع بن سليمان املصراين ،وخلق.
مات عام سبعة وسبعني ومائتني للهجرة.
ينظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد" ،414 :2 ،والذهيب" ،سري أعالم النبالء".247 :13 ،
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املبحث الثامن :اخلصائص املشرتكة يف كتب السؤاالت ،وفيها مطلبان:
لكل علم من العلوم الشرعية ما مييزه عن غريه من حيث التصنيف ،ففي كل علم
فروعه ،ويف كل فرع مصنفات كثرية يتمايز بعضها عن بعض.
فمثال :علم اجلرح والتعديل،
ولذا جتد علم احلديث من العلوم اليت كثرت فروعهاً ،
وعلل احلديث ،ودراسة األسانيد ،وختريج احلديث ،ومشكل احلديث ،وخمتلف احلديث،
جرحا
وغريها كثري ،وقد سلك أئمة النقد ً
نوعا من التصنيف يُعىن بعلم أحوال الرواة ً -
متييزا  ،-وعلل احلديث ،وهو ما يسمى بكتب السؤاالت ،ومع جاللة قدر تلك
ً
وتعديال و ً
الكتب إال أنّك جتد املميزات ،واملآخذ عليها؛ كأي عمل بشري ،ولذا سأتناول يف املطلبني
اآلتيني املميزات ،واملآخذ على هذا النوع من التصنيف على جهة اإلمجال.
املطلب األول :مميزات كتب السؤاالت.
 تُعد كتب السؤاالت من الكتب األصلية؛ لتقدم مصنفيها وإمامتهم يف براعة النقد. اعتمد عليها الن ّقاد ،وأكثروا االقتباس منها ،ولذا جتد نصوص السؤاالت مبثوثة يفبطون مصنفات علم اجلرح والتعديل وعلل احلديث.
 اشتمال السؤاالت على تواريخ الرواة وأحواهلم من إثبات مساع وطول صحبةأيضا بلد الراوي ،أو نسبته ،أو يُشار إىل موطنه ومكان
واختالط ووفيات ،و ً
استقراره ،أو إىل رحلته وعدمها ،ورمبا اهتم بوصف الراوي ،أو ذكر وظيفته ،أو
حرفته ،أو عقيدته ،وغري ذلك ،وعلل احلديث.
 جل كتب السؤاالت تدور بني أئمة جهابذة اعتربهم العلماء واحملققون من أئمةالنقد ،حيث يبعث االطمئنان إىل دقة ما حوته هذه الكتب ،والثقة ابألحكام
الصادرة فيها مما يدل على أمهيتها ،مع قيمة علميّة متميزة.
 هناك نصوص يف كتب السؤاالت تعترب من أفراد هذا الفن ،حيث ال توجد يفغريها ،بل ال توجد يف الكتب املتخصصة.
 تُعد كتب السؤاالت غنيّة مبادة نقدية متميزة صاغها جمموعة من أئمة ذلك العصر،وأن أغلبها صادرة عن إمام متيقظ عارف أبحوال الرجال ،كابن املديين ،وابن معني،
وابن حنبل ،والدارقطين ،وغريهم.
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 وجود أعالم من أئمة النقد مل حتفظ مصنفاهتم ،كما يف سؤاالت السهمي ،حيثسأل :ابن غالم الزهري ،وأاب بكر األمساعيلي ،وابن عبدان الشريازي ،وابن محاد
الكويف ،وأاب زرعة ال َك ّشي ،وأاب بكر بن املقرئ ،وابن حْنـَزابة البغدادي نزيل مصر،
وأاب زرعة الرازي الصغري ،وأاب احلسني األردبيلي البغدادي ،وغريهم.
 تصحيح بعض األخطاء الصادرة من املصادر األخرى ،كأوهام السمعاين يف(األنساب) ،وإخالل ابن األثري يف (اللباب) ،وأخطاء ابن اجلزري يف (غاية النهاية)،
وغري ذلك.
املطلب الثاني :املآخذ على كتب السؤاالت.
 عامة كتب السؤاالت مل ترتب وفق ترتيب معني ،إال سؤاالت محزة السهمي،وسؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين ،فقد رتبا على حروف اهلجاء من حيث
الربقاين للدارقطين ،وسؤاالت
اجلملة ،وقد خيال به
ً
أحيان ،وسؤاالت أيب بكر َ
السلمي للدارقطين ،إال أّنما مل يراعيا الدقة يف ترتيب األمساء يف احلرف الواحد ،وأما
ُ
سؤاالت أيب عبيد اآلجري ،فقد رتبه على البلدان ،وأما سؤاالت أيب داود لإلمام
مستقال.
أمحد ،فقد رتبه ترتيبا موضوعيًا ،حيث جعل حتت كل موضوع اباب
ً
 -تكرر الرتاجم يف بعضها ،كسؤاالت أيب داود ،وسؤاالت احلاكم النيسابوري.
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اخلامتة
هذا ما وفقين هللا إليه من مجع هلذه املصنفات يف فن السؤاالت ،فاهلل املستعان وعليه
التكالن ،والحول يل وال قوة إال ابهلل ،وهللا أسأل جل شأنه أن يتقبل عملي ،وأن حيسن
قصدي ،وأن خيتم يل ابلصاحلات ،وأن يغفر يل ولوالدي ،وملشاخيي وإخواين ،ومجيع املسلمني
إنه جميب الدعوات ،ومغيث اللهفات ،جل شأنه وتقدست أمساؤه.
وميكن إمجال أبرز النتائج ،والتوصيات؛ فأقول مستعينًا ابهلل:
أبرز النتائج:
 .1العناية التامة من قبل أئمة النقد هبذا النوع من التصنيف.
 .2أصالة وتقدم هذا النوع من التصنيف ،فأدى ذلك إىل استفادة كثري ممن ألف يف
معرفة الرواة وترامجهم من كتب السؤاالت.
 .3التعرف على أئمة أعالم يف النقد مل حتفظ مصنفاهتم ،كما يف سؤاالت السهمي.
 .4تربز أمهية هذه املصنفات ،بتصحيح األخطاء الصادرة من املصادر األخرى.
 .5أ ّن كتب السؤاالت غنيّة مبادة نقدية متميزة ،فهي صادرة عن إمام متيقظ عارف
أبحوال الرجال ،وعلل احلديث.
أبرز التوصيات:
 العناية بكتب السؤاالت ،وإبرازها خاصة ألصحاب علم احلديث. تتبع سؤاالت أئمة النقد يف بطون املطوالت ،ومجعها ،وترتيبها. ينبغي الرجوع ابتداءً لكتب السؤالت؛ لتفادي اخلطأ واألوهام فيمن استقى منها منكتب اجلرح والتعديل ،والعلل.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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املصادر واملراجع
ابن أيب حامت ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي،
(1271هـ 1952 -م) ،اجلرح والتعديل ،الناشر :طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،
حبيدر آابد الدكن ،اهلند ،دار إحياء الرتاث العريب ،بري وت( ،الطبعة األوىل).
ابن اجلنيد ،أبو إسحاق ،سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلُنيد ،ليحىي بن معني،
(1428هـ 2007 -م)( ،حتقيق :الدكتور أمحد حممد نور سيف) ،الناشر :مكتبة
الدار ،ابملدينة املنورة( ،الطبعة األوىل 1408هـ)( .وحتقيق :حممد بن علي األزهري)،
الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد1412( ،هـ 1992 -م)،
املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك( ،حتقيق :حممد عبدالقادر عطا و مصطفى عبد القادر
عطا) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت( ،الطبعة األوىل).
ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد132٦( ،هـ) ،هتذيب
التهذيب ،الناشر :مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند( ،الطبعة األوىل).
ابن حنبل ،أمحد ،مسائل اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حنبل1433( ،هـ 2012 -م) ،رواية
ابنه أيب الفضل صاحل (2٦5هـ)( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق
احلديثة( ،الطبعة األوىل).
ابن حنبل ،لإلمام أيب عبدهللا أمحد1430( ،هـ 2009 -م) ،العلل ومعرفة الرجال ،رواية
املروذي ،وصاحل بن أمحد ،وامليموين( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق
احلديثة( ،الطبعة األوىل).
ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي
(ت٦81 :هـ) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ،حتقيق :إحسان عباس) ،الناشر:
دار صادر ،بريوت.
ابن طالوت ،عثمان ،سؤاالت عثمان بن طالوت البصري ،أليب زكراي حيىي بن معني
(1428هـ 2007 -م)( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة،
(الطبعة األوىل).
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ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا1415( ،هـ 1995 -م) ،اتريخ
دمشق( ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي) ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن فارس ،أمحد بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني1429( ،هـ 2008 -م) ،مقاييس
اللغة( ،اعتىن به :الدكتور حممد عوض مرعب و اآلنسة فاطمة حممد أصالن) ،الناشر:
دار إحياء الرتاث العريب.
ابن معني ،اإلمام أيب زكراي حيىي1430( ،هـ 2009 -م) ،معرفة الرجال ،رواية أيب العباس
ابن حمرز البغدادي( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة
األوىل).
ابن معني ،حيىي بن معني1429( ،هـ 2008 -م) من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف
الرجال ،رواية أيب خالد الدقاق يزيد بن اهليثم بن طهمان( ،حتقيق :حممد بن علي
األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
ابن نصر الدين ،حممد بن عبدهللا ،أيب بكر بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي
الشافعي ،مشس الدين1993( ،م) ،توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم
وألقاهبم وكناهم( ،حتقيق :حممد نعيم العرقسوسي) ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت،
(الطبعة األوىل).
البغدادي ،ابن نقطة احلنبلي حممد بن عبدالغين بن أيب بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معني
الدين1408( ،هـ 1988 -م) ،التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد( ،حتقيق :كمال
يوسف احلوت) ،الناشر :دار الكتب العلمية( ،الطبعة األوىل).
أبو احلسني ابن أيب يعلى ،حممد بن حممد (ت52٦ :هـ) ،طبقات احلنابلة( ،حتقيق :حممد
حامد الفقي) ،الناشر :دار املعرفة ،بريوت.
بد ،التميمي (ت:
أبو حامت البسيت ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
354هـ) (1393ه 1973 -م) ،الثقات( ،طبع إبعانة :وزارة املعارف للحكومة العالية
اهلندية ،حتت مراقبة :الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية)،
الناشر :دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند( ،الطبعة األوىل).
أبو خيثمة ،أيب بكر أمحد1427( ،هـ 200٦ -م) ،التاريخ الكبري( ،حتقيق :صالح بن
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فتحي هالل) ،الناشر :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،القاهرة( ،الطبعة األوىل).
أبو داود ،سليمان بن أشعث ،سؤاالت أيب داود ،لإلمام أمحد بن حنبل( ،حتقيق :الدكتور
زايد بن حممد بن منصور) ،الناشر :مكتبة العلوم واحلكم( ،الطبعة األوىل 1414هـ)،
(وحتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل 1431هـ
 2010م).األثرم) 1428هـ 2007 -م) سؤاالت أيب بكر األثرم ،أليب عبدهللا أمحد بن حممد بن
حنبل( ،حتقيق :خري هللا الشريف) ،الناشر :دار العاصمة( ،وحتقيق :حممد بن علي
األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
اآلجري ،أبو عبد هللا ،سؤاالت أيب عبيد اآلجري ،أليب داود سليمان بن األشعث
السجستاين (275هـ)( ،حتقيق :حممد علي قاسم العمري) ،الناشر :عمادة البحث
العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية( ،الطبعة :األوىل
1403هـ)( ،حتقيق :الدكتور عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي ،يف جملدين) ،الناشر:
دار االستقامة ،مؤسسة الراين( ،الطبعة األوىل 1418هـ)( ،وحتقيق :حممد بن علي
األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل 1431هـ 2010 -م).
أمحد بن حنبل1430( ،هـ 2009 -م) ،مسائل اإلمام أمحد رواية أيب القاسم البغوي
(317هـ)( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،أبو عبدهللا ،ـ اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه( ،حتقيق :حممد زهري بن نصر الناصر) ،الناشر:
دار طوق النجاة( ،الطبعة األوىل).
الربقاين ،أليب احلسن الدارقطين
الربقاين ،أبو بكر1427( ،هـ 200٦ -م) ،سؤاالت أيب بكر َ
َ
(حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل)( ،وحتقيق:
جمدي السيد إبراهيم) ،الناشر :مكتبة القرآن.
البغدادي ،أبو عبد هللا385( ،هـ) ،سؤاالت أيب عبدهللا بن بَكري البغدادي وغريه من
املشايخ ،أليب احلسن الدارقطين( ،حتقيق :علي حسن علي عبداحلميد) ،الناشر :دار
عمار( ،الطبعة األوىل 1408هـ)( ،وحتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق
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احلديثة( ،الطبعة األوىل 1427هـ 200٦ -م).
بن أيب شيبة( ،ت297 :هـ)1430( ،هـ 2009 -م) ،مسائل أيب جعفر حممد بن عثمان
بن أيب شيبة عن شيوخه ،رواية أيب علي بن الصواف( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري)،
الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
اجلوهري ،أليب نصر إمساعيل بن محاد1420( ،هـ 1999 -م) ،الصحاح اتج اللغة
وصحاح العربية( ،حتقيق :الدكتور إميل بديع يعقوب ،والدكتور حممد نبيل طريفي)،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت( ،الطبعة األوىل).
اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي (ت4٦3 :هـ)،
الكفاية يف علم الرواية( ،مراجعة األستاذين :عبداحلليم حممد عبداحلليم وعبدالرمحن
حسن حممود) ،الناشر :دار الكتب احلديثة ،القاهرة ،ومكتبة املثىن ،بغداد( ،الطبعة
الثانية).
اخلطيب البغدادي ،أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي1422( ،هـ -
2002م) ،اتريخ بغداد( ،حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف) ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت( ،الطبعة األوىل).
الدارمي ،اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي (280هـ) ،عن أيب زكراي حيىي بن معني البغدادي
(233هـ)1429( ،هـ 2008 -م)( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق
احلديثة( ،الطبعة األوىل).
الذهيب مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز (ت748 :هـ)،
(1413هـ 1993 -م) ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم( ،حتقيق :عمر
عبدالسالم التدمري) ،الناشر :دار الكتاب العريب ،بريوت( ،الطبعة الثانية).
الذهيب ،لشمس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز (ت748 :هـ)
(1405هـ 1985 -م) ،سري أعالم النبالء( ،حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف
الشيخ شعيب األرنؤوط) ،الناشر :مؤسسة الرسالة( ،الطبعة الثالثة).
الذهيب ،لشمس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز (ت748 :هـ) ،املغين
يف الضعفاء( ،حتقيق :الدكتور نور الدين عرت).
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الرازي ،أبو زرعة (2٦4هـ)1430( ،هـ 2009 -م) ،سؤاالت الربذعي( ،حتقيق :حممد بن
علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
السبكي ،اتج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين (ت771 :هـ)1413( ،هـ) ،طبقات
الشافعية الكربى( ،حتقيق :الدكتور حممود حممد الطناحي ،والدكتور عبدالفتاح حممد
احللو) ،الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع( ،الطبعة الثانية).
السلفي ،خلميس بن علي احلوزي ،رواية أيب الفضل
السلفي ،أبو طاهر ،سؤاالت أيب طاهر ّ
ّ
جعفر بن علي اهلمداين( ،حتقيق :مطاع الطرابيشي) ،الناشر :دار الفكر( ،الطبعة
األوىل1403هـ)( ،وحتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة
األوىل 1431هـ 2010 -م).
السلمي ،للدارقطين( ،حتقيق:
السلمي ،أبو عبد الرمحن1408( ،هـ) سؤاالت أيب عبدالرمحن ُّ
الدكتور سليمان آتش) ،مكتبة دار العلوم ابلرايض( ،الطبعة األوىل)( ،وحتقيق :جمدي
فتحي السيد) ،مكتبة دار الصحابة للرتاث بطنطا ،مصر( ،الطبعة الثانية 1413هـ)،
(وحتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل 1427هـ
 200٦م)( ،وحتقيق :فريق من الباحثني إبشراف وعناية الدكتور سعد احلميّد،والدكتور خالد اجلريسي1427 ،ه).
السهمي ،سؤاالت محزة بن يوسف السهمي ،أليب احلسن الدارقطين (385هـ)،
(1404ه)( ،حتقيق :موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر) ،الناشر :مكتبة املعارف( ،الطبعة
األوىل).
السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين (ت911 :هـ) ،طبقات احلفاظ ،الناشر:
دار الكتب العلمية ،بريوت( ،الطبعة األوىل).
ين،
العراقي ،تقي الدين ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن األزهر بن أمحد بن حممد ،الصريْفْي ُّ
احلنبلي (ت٦41 :هـ)1414( ،هـ) ،املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور،
(حتقيق :خالد حيدر) ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع.
العسكري ،أبو أمحد احلسن بن عبدهللا بن سعيد بن إمساعيل (ت382 :هـ)1402( ،هـ)،
تصحيفات احملدثني( ،حتقيق :حممود أمحد مرية) ،الناشر :املطبعة العربية احلديثة،
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القاهرة( ،الطبعة األوىل).
علي بن املديين234( ،هـ)1427( ،هـ 200٦ -م) ،سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب
شيبة( ،حتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
الفريوزآابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب القاموس احمليط142٦( ،هـ 2005 -م)،
العرقسوسي) ،الناشر:
(حتقيق :مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف :حممد نعيم
ُ
مؤسسة الرسالة( ،الطبعة الثامنة).
الفيومي ،أبو العباس أمحد بن حممد بن علي املقرئ (ت770 :هـ) ،املصباح املنري يف غريب
الشرح الكبري( ،اعتىن به :عادل مرشد).
املروزي ،أبو سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين1382( ،هـ -
19٦2م) ،األنساب( ،حتقيق :عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه) ،الناشر:
جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد( ،الطبعة األوىل1382 ،هـ 19٦2 -م).
املزي ،يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج ،مجال الدين ابن الزكي أيب حممد
القضاعي الكليب (ت742 :هـ)1400( ،هـ 1980 -م) ،هتذيب الكمال يف أمساء
الرجال( ،حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف) ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت،
(الطبعة األوىل).
النجدي ،يوسف بن حممد ال ّدخيل النجدي مث املدين (ت1431 :هـ)1424( ،هـ -
2003م) ،سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع الرتمذي ،الناشر:
عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية،
(الطبعة األوىل).
النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين( ،ت303 :هـ)139٦( ،هـ)،
الضعفاء واملرتوكون( ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد) ،الناشر :دار الوعي ،حلب( ،الطبعة
األوىل).
النيسابوري ،احلاكم (385هـ)1404( ،ه) ،سؤاالت أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري ،أليب
احلسن الدارقطين (حتقيق :موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر) ،الناشر :مكتبة املعارف،
(الطبعة األوىل)( .وحتقيق :حممد بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة
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األوىل 1427هـ 200٦ -م).
النيسابوري ،أليب عبدهللا احلاكم (ت405 :هـ)1427( ،هـ 200٦ -م) ،سؤاالت مسعود
بن علي السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرجال( ،حتقيق :موفق عبدهللا
عبدالقادر) ،الناشر :دار القرب اإلسالمي( ،الطبعة األوىل 1408هـ)( ،وحتقيق :حممد
بن علي األزهري) ،الناشر :الفاروق احلديثة( ،الطبعة األوىل).
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