
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4البحث رقم )

  الدكتور املساعد األستاذ

 عبد الستار إبراهيم صاحل

  جامعة األنبار

 العلوم اإلسالميةكلية 

isl.abdulsattare.s@uoanbar.edu.iq 

  الدكتور

 هاني مكي حسني الكبيسي

 اإلمام األعظم اجلامعةكلية 

 

IS
S

N
: 

2
0
7

1
-6

0
2

8
 



 

 421 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

 العربية باللغةملخص 
 عبد الستار إبراهيم صاحلد. م.أ.

 د. هاني مكي حسني الكبيسي
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

إسناد حديث ما أو متنه,  أجمعين. وبعد: فالمخالفة هي: التغاير الواقع بين الرواة عن شيخهم في سياق
, وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تالميذ الشيخ وقلتهم, وهي على نوعين: مؤثرة في الحديث, وغير مؤثرة

وقد تقع في كليهما. وعند الترجيح في الخالف بين االئمة , وتقع في االسناد وهي االكثر, وتقع في المتن
وغير ذلك من القرائن.  كرواية األكثر, ورواية األحفظ عضهمالبد من بيان أن هناك قرائن مهمة ترجح قول ب

ثم شعبة, ثم أبو معاوية الضرير, , ومن خالل الدراسة تبين أن سفيان الثوري من أثبت أصحاب األعمش
ومنهم من قدم أبا معاوية على شعبة. وسماع سفيان الثوري, وشعبة بن الحجاج, وحماد بن سلمة, من عطاء 

ا منه قبل االختالط, وإلى هذا ذهب األئمة, وقد تقع المخالفة بين الرواة على المدار, ألنهم سمعو , صحيح
ثم بعد النظر, والدراسة يتبين أن المخالفة وقعت من صاحب المدار, وليس من الرواة عنه, فال بد من جمع 

 الطرق والنظر فيها قبل الحكم.
 أحاديث ، مخالفة ، سننالكلمات المفتاحية: 

The Prophet's Speeches That Al-Nasa'i Mentioned 
Differences of both Sufians' Narration in His Book  

(Al-Sunan Al-Kubra) «A Critical Study» 
Ass. Prof. Dr. Abdul-Satar E. Salih 

Dr. Hani M. Hussain Al-Kubaisi 
Disagreement is in two parts. One is effective in Al-Hadith (Prophet’s 

proverb). The other is ineffective and mostly takes place in Al-Esnad 

(narration), in Al-Mattin(text) and probably both. The authentication of 

disagreement must evidently be shown among the Imams that there are 

important evidences authenticating some Imams’ speech who has more 

narrations and reservations. Through the study, it seems that Sufian Al-

Thawri confirmed Al-Aamash Followers, then Shueba, Abo-Muaawiya and 

some of them who places Aba-Muaawiya before Shueba . Listening to Sufian 

Al-Thawri, Shueba Ben Al-Hajaj and Hammad Ben Salema is well –

authenticated from Ataa ،because they heard from him before a mixture 

(Hadith with Al-Esnad and Al-Mattin) and this is the opinion of Imams. This 

disagreement may happen among the narrators of the points agreed. 

Through the study and search it seems that the disagreement happens among 

those who have agreed about points, but not from the narrators. So the ways 

must be taken in a consideration before the judgment. 

Keywords: Ahaadeeth, contrary, Sunan 
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 املقدمة
 أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ,ونستغفره ونستهديه ونستعينه نحمده هلل الحمد

 ,مرشدا وليا له تجد فلن يضلل ومن له مضل فال اهلل يهد من أعمالنا سيئات ومن
 ودين بالهدى اهلل أرسله ورسوله عبده محمد أن وأشهد اهلل إال اله ال أن وأشهد
 ذكره كلما وسلم عليه اهلل صلى المشركون كره ولو كله الدين على ليظهره الحق

 ... بعد اأم.. .الغافلون ذكره عن وغفل الذاكرون
فالمخالفة هي التغاير الواقع بين الرواة عن شيخهم في سياق إسناد حديث 

في وهي تقع , ما أو متنه, وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تالميذ الشيخ وقلتهم
 . وبحثنا(4)ومنها ما هو غير مؤثر, في المتن ومنها ما هو مؤثرسناد و اإل

( سائي مخالـفة السفيانيـن في السنن الكبرىاألحـاديث التي ذكر فيها الن)ـالموسوم ب
السفيانان غيرهما من  بين فيها االحاديث التي خالف فيهانقدية أردنا أن ن دراسة
 وبيان الراجح منها., الرواة

 : في الدراسة منهجنا
ذكر كر الحديث الذي رواه النسائي ثم نذن فيما يتعلق بالحديث فإنا :أوالا 

 فيانان أحدهما أو كالهما.الحديث الذي خالف فيه الس
, وحديث سفيان الراويذكر وجه المخالفة الموجودة في حديث ن :ثانياا  

 المخالف له. 

                                                           

للدكتور أبي بكر بن  ,164 ينظر: منهج االمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل: (4)
 .الطيب كافي
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كتب المن  خرج الحديثن فإنا :ألوجه الحديث فيما يتعلق بالتخريج :ثالثاا 
الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث اذا كان في  فنذكر, الحديثة المتنوعة

كتفي في غيرها بذكر ارقطني والسنن الكبرى للبيهقي, ونة وسنن الدالكتب الست
 الجزء والصفحة ورقم الحديث. 

في حديث لرواة ال نترجم الرواية: فإنا أسانيد تراجمفيما يتعلق بدراسة  :رابعاا 
بترجمة لهم  نكتفيالوجه األول والوجه الذي خالف فيه سفيان الى الصحابي, لكنا 

 توسع بعدها في فقرة المناقشة. يب التهذيب البن حجر, ونكتاب تقر  مختصرة من
ئمة ألذكر أقوال ان : فإنافيما يتعلق بمناقشة االقوال وبيان الراجح :خامساا 

 ,ثم نبين الراجح من هذه المخالفة ,هم التي وقعت فيها المخالفةعلى الرواة وأحاديث
 ئمة.في ذلك على أقوال االعلى الحديث معتمدين ذكر الحكم ثم ن

نا رقموقد , أحاديثعشرة فكانت بعد المقدمة مقسمة على أما خطة البحث  
البحث  انعلى االبواب الفقهية للسنن الكبرى للنسائي ثم ختم ناهارتباالحاديث ثم 
هذا فذلك فضل  نا اليه من نتائج, فإن وفقنا في بحثنافيها ما توصل بخاتمة ذكرنا

ن أخط, اهلل تعالى وكرمه ه تعالى السداد والتوفيق لبيان الصواب وصلى سألنف ناأوا 
 اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
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 احلديث األول
 باب الرخصة يف الكالم يف الصالة

أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا محمد بن  قال االمام النسائي:
قال: قام   أبي هريرة عن, حرب, عن الزبيدي, عن الزهري, عن أبي سلمة

إلى الصالة وقمنا معه, فقال أعرابي وهو في الصالة: اللهم ارحمني  رسول اهلل 
)لقد تحجرت  :لألعرابيقال  ومحمدا, وال ترحم معنا أحدا, فلما سلم رسول اهلل 

 .( يريد رحمة اهلل, خالفه سفيان بن عيينةواسعا  
 رواية سفيان بن عيينة

أخبرنا عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن الزهري  مام النسائي:إلقال ا
أخبرني سعيد, عن أبي : البصري, قال: حدثنا سفيان: أحفظه من الزهري قال

أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين, ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا   هريرة
 .(4): )لقد تحجرت واسعا(وال ترحم معنا أحدا, فقال رسول اهلل 

 : وجه المخالفة
د اسنخالف سفيان بن عيينة محمد بن الوليد الزبيدي في روايته هنا في اإل

بن  فرواية سفيان عن الزهري كانت عن سعيد: داسنأما في اإل المتن, وفي
بن عبد  لزبيدي عن الزهري عن أبي سلمةا رواه, بينما أبي هريرة  المسيب عن

 .الرحمن عن أبي هريرة 
يان أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم في حديث سفف :في المتن أما

بينما في , جالس فسمعه قال... وهذا يعني أن األعرابي صلى وحده والنبي 
إلى الصالة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في  قام رسول اهلل  :حديث الزبيدي

                                                           

 .(165()119) 4/296 لصالة:السنن الكبرى: كتاب السهو باب الرخصة في الكالم في ا (4)
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وهو  وهذا يعني أن األعرابي قالها وهو في الصالة, فسمعه النبي  الصالة..
ن رواية سفيان ذكر معها قصة بول األعرابي في فإ ة. إضافة لذلكفي الصال

 بينما رواية الزبيدي ذكر فيها صالة األعرابي فقط. المسجد
 تخريج األوجه:

 عنأخرجه النسائي من طريق محمد بن حرب, عن الزبيدي, : الوجه األول
 .(4)الزهري

, (1)المديني بنا, وعلي (3), والحميدي(2): أخرجه الشافعيالوجه الثاني
من طريق أحمد بن عمرو السراج, وابن  (6), وأبو داود, عن سفيان به(1)وأحمد

من طريق ابن أبي عمر وسعيد  (4)عبدة أحمد الضبي, عن سفيان به, والترمذي
من طريق عبداهلل بن محمد  (1)عن سفيان, والنسائي, بن عبد الرحمن المخزومي

وابن خزيمة من , ريق محمود بن آدمالزهري, عن سفيان, وابن الجارود من ط
عن سفيان , طريق عبد الجبار بن العالء, والبيهقي من طريق علي بن عبد اهلل

 .به

                                                           

وفي الكبرى كتاب السهو  ,(4246) 3/41 سنن النسائي: كتاب السهو باب الكالم في الصالة: (4)
 .(4415) 2/13و (119) 4/296 باب الكالم في الصالة:

 .( ترتيب سنجر22) 4/414 مسند الشافعي: (2)
 .(964) 2/441مسند الحميدي: (3)
 .(1511) 3/391 يهقي:معرفة السنن واآلثار للب (1)
 .(4211) 2/494 مسند أحمد: (1)
 .(315) 4/212 سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب األرض يصيبها البول: (6)
 .(414) 4/241سنن الترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في البول يصيب األرض: (4)
 .(4244) 3/41 سنن النسائي: كتاب السهو باب الكالم في الصالة: (1)
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 :أسانيد الروايةتراجم 
رواه الزهري, عن ثالثة من أصحاب أبي هريرة وهم:  حديث أبي هريرة 

 .(4)ن عتبةسلمة بن عبد الرحمن, وسعيد بن المسيب, وعبيد اهلل بن عبد اهلل ب أبو
من طريق الزبيدي وهو محمد بن الوليد بن عامر أبو ورد  الوجه األولف

ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري من السابعة مات سنة ست , الهذيل الحمصي
 .(2)أو سبع أو تسع وأربعين

في الروايتين,  عليه : محمد بن مسلم بن شهاب الذي مدار الحديثالزهري
تقانه وثبته, وهو من رؤوس الطبقة أبو بكر الفقيه الحافظ مت فق على جاللته وا 

 .(3)الرابعة مات سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة
ثقة , , قيل اسمه عبد اهلل, وقيل إسماعيلأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

 .(1)مكثر من الثالثة مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة
بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد من طريق سفيان  فورد: الوجه الثانيأما 

الكوفي ثم المكي, ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما 

                                                           

 .2/431 ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي: (4)
 وينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي: ,(6342) 144تقريب التهذيب البن حجر: (2)

 2/221 والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي: ,(1643) 26/116
(1499). 

 والكاشف: ,(1656) 26/149 تهذيب الكمال: :ر( وينظ6296) 156 تقريب التهذيب: (3)
2/249 (1412). 

 والكاشف: ,(4159) 33/345 تهذيب الكمال: :وينظر, (1412) 611 تقريب التهذيب: (1)
2/134 (6664). 
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دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن 
 .(4)دينار مات سنة ثمان وتسعين

 .صاحب المدار الزهري
وهب المخزومي, أحد العلماء  : هو ابن المسيب بن حزن بن أبيسعيد

سالته أصح المراسيل, ن كبار الثانية اتفقوا على أن مر األثبات الفقهاء الكبار م
 .(2)وقال علي بن المديني: ال أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين

 وبيان الراجح: مناقشة األقوال
ث أن كال منهما من حي رنة بين سفيان بن عيينة ومحمد بن الوليدقبل المقا

تالميذ الزهري, البد أن نبين أن األئمة اختلفوا في أصحاب الزهري من هو أثبتهم 
أوثقهم, قال ابن رجب الحنبلي: أصحاب الزهري خلق كثير, واختلفوا في أثبتهم و 

وذكر الفالس أنه ال , فقالت طائفة: مالك قاله أحمد, ويحيى بن معين, وأوثقهم
ويحيى بن سعيد , لفوا من هو بعد مالك؟ فقدم أحمدثم اخت خالف في ذلك,
بن ا ا  ن عليحتى أ, تم الرازي سفيان بن عيينةوأبو حا, بن المدينياالقطان, وعلي 

المديني قدمه على مالك وتناظر مع أحمد بن حنبل في ذلك فبين له أحمد أن 
يث, إال في ثالثة أحاد يخطئومالك لم  سفيان أخطأ في أكثر من عشرين حديثا  

وأصحهم حديثا مالك قاله أحمد في رواية, قال سفيان  ,وقالت طائفة: أثبتهم معمر
 . (3), وأخذته سماعابن عيينة: أخذ مالك ومعمر الحديث عن الزهري عرضا  

                                                           

 والكاشف: ,(2143) 44/444 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2114) 211 تقريب التهذيب: (4)
4/119 (2552). 

 4/111 والكاشف: ,(2311) 4/44تهذيب الكمال:  :وينظر ,(2396) 214 تقريب التهذيب: (2)
(4965). 

وينظر: الجرح والتعديل البن أبي  ,وما بعدها 2/644 ينظر: شرح علل الترمذي البن رجب: (3)
 .1/224 حاتم:
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 :فيمكن بيانها بالنقاط التاليةوابن عيينة , أما من حيث المقارنة بين الزبيدي
لى غيره في روايته عن الزهري, قدم بعض األئمة محمد بن الوليد ع أوال:

وممن ذهب الى هذا األعمش, ويحيى بن معين. قال الوليد بن مسلم: سمعت 
, وقال (4)بن الوليد على جميع من سمع من الزهريااألوزاعي يفضل محمد 

مالك ثم : إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين من أثبت من روى عن الزهري؟ فقال
عيب ثم األوزاعي والزبيدي, وابن عيينة, وكل هؤالء معمر ثم عقيل ثم يونس ثم ش

, وقال محمد بن عوف: إذا جاءك الزبيدي (2)ثقات والزبيدي أثبت من ابن عيينة
. وهذا دليل (1)وقال أبوداود: ليس في حديثه خطأ, (3)عن الزهري فاستمسك به

: على حفظه واتقانه, وقال عبد اهلل بن مسلم: حدثني أخي محمد بن مسلم قال
أتيت الزهري أقرأ عليه فقال: تسألني وهذا محمد بن الوليد بين أظهركم وقد حوى 

, وهذا إقرار من الزهري نفسه يؤكد فيه أن محمد بن (1)ما بين جنبي من العلم
 الوليد قد حوى علمه. 

قال الجوزجاني: يختلف الثقات من أصحاب الزهري, فإذا صحت الرواية 
حين  صغيرا   وسفيان بن عيينة كان غالما  , اس فيهعن الزبيدي فهو من أثبت الن

                                                           

 .( رواية ابنه عبد اهلل452) 4/469 العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل: (4)
 .9/152 وتهذيب التهذيب البن حجر: ,351 د:سؤاالت ابن الجني (2)
 .9/152 تهذيب التهذيب: (3)
 .9/152 المصدر نفسه: (1)
 .9/152 المصدر نفسه: (1)
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نما أقام الزهري تلك األيام مع بعض ملوك بني أمية بمكة  قدم عليهم الزهري, وا 
 . (4)أياما يسيرة, وفي حديثه يعني ابن عيينة عن الزهري اضطراب شديد

طول المالزمة الوليد على غيره يعود ل محمد بن تقديم هؤالء األئمة ولعل
اء مع شيخه الزهري, قال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين والفقهاء في والبق

الدين أقام مع الزهري عشر سنين حتى احتوى على أكثر علمه, وهو من الطبقة 
 . (2)األولى من أصحاب الزهري

, ال وطول المالزمة للشيخ هي من القرائن المهمة في الترجيح بين الروايات
صحاب الزهري إلى خمس طبقات فذكروا األولى وهي أن األئمة قسموا أ سيما

التي جمعت مع الحفظ واالتقان طول المالزمة للزهري حتى كان فيهم من يزامله 
ويالزمه في الحضر. مع أن أصحاب الطبقة الثانية هم من أهل , في السفر

 . (3)الحفظ واالتقان لكن األولى زادت عليهم المالزمة
المالزمة: أين من يقيم مع الزهري بالحجاز قال الذهبي معقبا على طول 

, إلى من أقام معه في وطنه عشر سنين؟ ما فوق الزبيدي في الجاللة أياما  
 . (1)واالتقان لعلم الزهري أحد أصال, ولكنه مات قديما فلم ينتشر عنه كثير علم

                                                           

)اضطراب شديد( نظر,  ويبدو واهلل أعلم أن في قول الجوزجاني: ,2/641شرح علل الترمذي:  (4)
, قال الذهبي: كان قوي الحفظ وذلك لمعارضته بأقوال األئمة في تقديمهم ابن عيينة على غيره

 2/445 ميزان اإلعتدال: ,وما في أصحاب الزهري أصغر سنا منه, ومع هذا فهو من أثبتهم
(3324). 

 .(45194) 4/343 الثقات: (2)
 .4/9 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر: (3)
 .6/212 سير أعالم النبالء: (1)
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سفيان للزبيدي هنا ال تضر وأن  مخالفة أن خالل هذه األقوالمن قد تبين و 
 ألن الزهري قد روى الحديث عن أصحاب أبي هريرة لروايتين صحيحة كال ا

الثالثة أبو سلمة بن عبد الرحمن, وسعيد بن المسيب, وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
تقانه كان مالكما  عتبة, زما للزهري مدة أن محمد بن الوليد إضافة إلى حفظه وا 
زهري, عن أبي سلمة, عن وقد وافق محمد بن الوليد في روايته, عن ال, طويلة

بن اويونس , (2)شعيب بن أبي حمزةو  ,(4)كل من, ومعمر بن راشد  أبي هريرة
أحمد  األئمة أخرجهوقد الحديث صحيح و  (1)ومحمد بن أبي حفصة, (3)يزيد

 . واهلل أعلم.(1)والبخاري وأبو داود والترمذي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(4152) 43/244 :روايته أخرجها أحمد في مسنده (4)
 .(6545) 1/45 روايته أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب األدب باب رحمة الناس والبهائم: (2)
 .(112) 2/465 روايته أخرجها أبو داود في سننه : كتاب الصالة باب الدعاء في الصالة: (3)
 .(443) 133 روايته أخرجها أبو بكر في الفوائد الشهير بالغيالنيات: (1)
 وصحيح البخاري: كتاب األدب باب رحمة الناس والبهائم: ,(4152) 43/244 مسند أحمد: (1)

 ,(112) 2/465 وسنن أبي داود: كتاب الصالة باب الدعاء في الصالة: ,(6545) 1/45
 .(414) 4/241 وسنن الترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في البول يصيب األرض:
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 احلديث الثاني
 باب فضل صالة الليل يف السفر

أخبرنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد, قال: حدثنا  مام النسائي:إلقال ا
 شعبة, عن منصور, قال: سمعت ربعيا, عن زيد بن ظبيان, رفعه إلى أبي ذر

عن النبي ,  رجل أتى قوما فسألهم باهلل, ولم يسألهم : قال: )ثالثة يحبهم اهلل
ه سرا ال يعلم بعطيته إال عطابقرابة بينه وبينهم فمنعوه, فتخلفهم رجل بأعقابهم فأ

مما يعدل به  والذي أعطاه, وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهماهلل 
ويتلو آياتي, ورجل كان في سرية فلقوا العدو  لوا فوضعوا رؤوسهم, فقام يتملقنينز 

 .فهزموا, فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له( خالفه سفيان الثوري
 وري.رواية سفيان الث

قال االمام النسائي: أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي, قال: حدثنا 
محمد وهو ابن يوسف الفريابي, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن ربعي, عن 

 .(4)نحوه  أبي ذر, قال: قال: قال رسول اهلل
 وجه المخالفة:

نقص حيث أ ,سنادإلخالف سفيان الثوري شعبة بن الحجاج في روايته في ا
والصحابي , هو الواقع بين ربعي بن حراشوهذا الراوي , سنادإلمن ا ياسفيان راو 
 عن أبي ذرفي حين أن شعبة ذكر أن ربعيا  رواه عن زيد بن ظبيان , أبي ذر 

. 
 

                                                           

 2/424 لليل وتطوع النهار باب فضل صالة الليل في السفر:السنن الكبرى: كتاب قيام ا (4)
(4346), (4344). 
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 تخريج األوجه:
 ,(4)أخرجه ابن أبي شيبة الوجه األول:

, وابن (6)زيمة, وابن خ(1), والبزار(1), والنسائي(3), والترمذي(2)وأحمد 
, , عن شعبة«غندر», جميعهم من طريق محمد بن جعفر (1), والحاكم(4)حبان

,  , عن النبي عن منصور, عن ربعي, عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر
من طريق آدم  (45), والحاكم(9)ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم

 بن إياس عن شعبة به.
من طريق عبد الملك بن عمرو, ومؤمل بن  (44)حمدأخرجه أ الوجه الثاني: 

عن منصور, , عن سفيان, في إسناد مؤمل, لكن إسماعيل كالهما عن سفيان به
محمد بن  من طريق (42)وأخرجه النسائي , عن ربعي, عن رجل, عن أبي ذر

                                                           

 .(49341) 1/253مصنف ابن أبي شيبة:  (4)
 .(24311) 31/211مسند أحمد:  (2)
 .(2161) 1/691 سنن الترمذي : أبواب صفة الجنة باب منه: (3)
 3/254 ليل في السفر:سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب فضل صالة ال (1)

 .(2145) 1/11 وكتاب الزكاة باب ثواب من يعطي: ,(4641)
 .(1524) 9/124 مسند البزار: (1)
 .(2161) ,(2116) 1/451 صحيح ابن خزيمة: (6)
 .(1444) ,(3319) 1/436 صحيح ابن حبان: (4)
 .(4125) 4/144 المستدرك على الصحيحين: (1)
 .(424) 4/365 الجهاد: (9)
 .(2132) 2/423المستدرك على الصحيحين:  (45)
 .(24314), (24316) 31/216 مسند أحمد: (44)
 .(4591) 6/153 السنن الكبرى: كتاب الرحم باب تعظيم الزنا: (42)
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ثالثة, يبغض  ان به بلفظ )يحب اهلل ثالثة ويبغضعن سفي, يوسف الفريابي
من  (4)والشيخ الزاني(, وأخرجه الخرائطي, البخيل المستكثرالمختال المقل, و 
 )موسى بن مسعود( به. طريق أبي حذيفة

 أسانيد الرواية: تراجم 
ابن الحجاج بن الورد العتكي موالهم  ورد الوجه األول من طريق شعبة وهو

أبو بسطام الواسطي ثم البصري, ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول: هو أمير 
في الحديث, وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة,  المؤمنين

 .(2)وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين
الذي مدار الحديث في , هو ابن المعتمر بن عبداهلل السلمي منصور

الروايتين عليه, أبو عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة الكوفي, ثقة ثبت وكان ال يدلس 
 .(3)ا كتبت حديثا قط مات سنة اثنتين وثالثين ومائةمن طبقة األعمش, قال: م

هو ابن حراش بكسر المهملة, أبو مريم العبسي الكوفي, ثقة عابد  ربعي
 .(1)مخضرم من الثانية مات سنة مائة وقيل غير ذلك

                                                           

 ,(112)243, (111) 234, (364) 444 ومساوئ االخالق: ,(466) 19 اعتالل القلوب: (4)
349 (642). 

 والكاشف: ,(2439) 42/149 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2495) 266 تقريب التهذيب: (2)
4/111 (2241). 

 والكاشف: ,(6254) 21/116 تهذيب الكمال: :وينظر, (6951) 114 تقريب التهذيب: (3)
2/294 (1614). 

 4/395 والكاشف: ,(4115) 9/11 تهذيب الكمال: :وينظر, (4149) 251 تقريب التهذيب: (1)
(4124). 
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ولم يرو عنه  , بفتح المعجمة, الكوفي, روى عن أبي ذر زيد بن ظبيان
 .(4)يةإال ربعي بن حراش, مقبول من الثان

 يمن طريق سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبفورد  الوجه الثانيأما 
عبد اهلل الكوفي, ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة, وكان 

 .(2)نة إحدى وستينربما دلس مات س
 هو ابن المعتمر صاحب المدار. منصور

 هو ابن حراش. ربعي
 :مناقشة األقوال وبيان الراجح

سناد, في حين ذكره إلمن ا ياراو بمخالفته  لما كان سفيان الثوري أنقص
, فإذا صح السماع فمعناه  بد من مناقشة سماع ربعي من أبي ذر الشعبة, ف

ال اعلت , أن رواية ربعي متصلة واذا لم يثبت السماع فال بد من راو بينهما, وا 
 ن لربعي سماع من أبي ذرباالنقطاع. من خالل البحث لم يذكر أحد من األئمة أ

, زيد بن ظبيان, قال وأن بينهما , عدم السماعبل جزم المزي وابن حجر ب
والصحيح أن بينهما زيد بن  , المزي في ترجمة ربعي: روى عن أبي ذر

 . (3)ظبيان

                                                           

 4/144 والكاشف: ,(2443) 45/14تهذيب الكمال:  :وينظر ,(2412) 221 تقريب التهذيب: (4)
(4412). 

 والكاشف: ,(2154) 44/411 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2111) 211 تقريب التهذيب: (2)
4/119 (4996). 

 .3/234 وتهذيب التهذيب البن حجر: ,9/11 تهذيب الكمال: (3)
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ن و  عدم السماع قرينة تعل بها رواية سفيان, وتقدم عليها رواية شعبة, وا 
وأبي , لم يسمه بين ربعي ياان ذكر في االسناد راو كان مؤمل في روايته عن سفي

فقال: عن ربعي, عن رجل, لكنه مبهم لم يسمه, ولهذا تبقى رواية شعبة  , ذر
لى تقديم رواية شعبة على غيرها ذهب البخاري,  األئمة أرجح من رواية سفيان. وا 

عن , والترمذي, والدارقطني, قال الترمذي: سألت محمدا عن حديث شعبة
 , عن النبي عن أبي ذر, ور, عن ربعي بن حراش, عن زيد بن ظبيانمنص
, فقال: الصحيح هو هذا من حديث أبي ذر (4) وقال الترمذي: والصحيح ,
, عن روى شعبة وغيره, عن منصور, عن ربعي بن حراش, عن زيد بن ظبيان ما

 عن ربعي, عن زيد بن ظبيان, أو, , وقال الدارقطني: منصور(2) أبي ذر
  .(3)هو المحفوظ والصواب  غيره, عن أبي ذر

قال  , وبهذا يتبين أن رواية سفيان فيها انقطاع بين ربعي, وأبي ذر
. وقد تابع (1)المزي: رواه سفيان الثوري, عن منصور, فنقص منه زيد بن ظبيان

شعبة في روايته جرير بن عبد الحميد الضبي فرواه عن منصور, عن ربعي, عن 
, وكذلك شيبان (1)ان, عن أبي ذر مرفوعا, وروايته أخرجها ابن حبانزيد بن ظبي

 . (6)بن عبد الرحمن, عن منصور به, وروايته أخرجها البزار

                                                           

 .(624) 334 العلل الكبير للترمذي: (4)
 .(2164) 1/694 سنن الترمذي: (2)
 .(4453) 6/214 ,(696) 14, 1/15 العلل الواردة في االحاديث النبوية: (3)
 .45/12 تهذيب الكمال: (1)
 .(3315) 1/431صحيح ابن حبان:  (1)
 .(1521) 9/122 مسند البزار: (6)
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ألنها  ,وبعد هذه المتابعة يبدو أن رواية شعبة مقدمة على رواية سفيان
انقطاع والى هذا ذهب البخاري, والترمذي,  هامتصلة, ورواية سفيان في

أيضا  على وجود االنقطاع في رواية سفيان  لويد ي, والمزي واهلل أعلم.والدارقطن
 . أن في اسناد مؤمل عنه ذكر عن ربعي عن رجل أبي ذر 

عن األعمش, عن منصور, عن ربعي بن , وقد روى أبو بكر بن عياش
, وهم فيه أبو بكر بن عياش, يرفعه, وهو وهم  حراش, عن عبداهلل بن مسعود

وقال: حديث غريب وهو غير محفوظ, وأبو بكر بن  ,(4)ا الترمذيوروايته أخرجه
عياش كثير الغلط, وقال الدارقطني: أبو بكر بن عياش, عن األعمش وهو وهم 

نما من حديث أبي ذر  .(2)} ليس هذا من حديث عبد اهلل بن مسعود, وا 
رمذي وابن خزيمة, وابن التاألئمة صححه  والحديث من رواية شعبة متصل

ن (3)شعيب األرنؤوطالشيخ لمعاصرين وكذلك قال بصحته من ا حبان, , فهو وا 
إال أن له متابعة من قبل ابن األحمسي, وروايته  (مقبول)بن ظبيان اكان فيه زيد 

, وكذلك تابعه مطرف بن (1)والطحاوي, أحمد, وابن أبي عاصم األئمة أخرجها
 .(1)في المسندد أيضا  أحماإلمام عبداهلل بن الشخير وروايته أخرجها 

                                                           

 .(2164) 1/694سنن الترمذي: أبواب صفة الجنة باب منه:  (4)
 .6/214, 1/14 ردة في االحاديث النبوية:العلل الوا (2)
 1/451وصحيح ابن خزيمة:  ,(2161) 1/691سنن الترمذي: أبواب صفة الجنة باب منه:  (3)

 وتحقيق الشيخ شعيب على مسند أحمد: ,(3319) 1/436 وصحيح ابن حبان: ,(2116)
31/211. 

وشرح مشكل  ,(424) 4/365والجهاد البن أبي عاصم:  ,(24315) 31/261 مسند أحمد: (1)
 .(2412) 4/243اآلثار للطحاوي: 

 .(24135) 31/124 مسند أحمد: (1)
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 ثالثاحلديث ال
 نهباب من نوى أن يصلي من الليل فغلبته عي

أخبرني هارون بن عبد اهلل قال: حدثنا حسين بن علي,  قال اإلمام النسائي:
عن  عن زائدة, عن سليمان, عن حبيب بن أبي ثابت, عن عبدة بن أبي لبابة,

من أتى فراشه وهو ينوي قال: )  عن أبي الدرداء, يبلغ به النبي, سويد بن غفلة
أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح, كتب له ما نوى, وكان نومه 

 خالفه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة., صدقة عليه من ربه(
 :رواية الثوري وابن عيينة

قال اإلمام النسائي: أخبرنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا عبد اهلل, عن 
ة, قال: سمعت سويد بن غفلة, وأخبرنا سويد, قال: أخبرنا سفيان الثوري, عن عبد

عبد اهلل, عن ابن عيينة, عن ابن أبي لبابة, عن سويد بن غفلة, عن أبي ذر, 
 .(4)... موقوف} وأبي الدرداء

 وجه المخالفة:
خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة حبيب بن أبي ثابت في رفع الحديث 

 موقوفا.  حيث رواه هو مرفوعا  وروياه
  

                                                           

السنن الكبرى: كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب من نوى أن يصلي من الليل فغلبته عينه:  (4)
2/441 (4163) ,(4161). 
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 تخريج األوجه:
, (1), وابن خزيمة(3), والنسائي(2)والبزار ,(4)أخرجه ابن ماجه الوجه األول:

من طريق األعمش, عن حبيب بن أبي ثابت به, وأخرجه  (6), والبيهقي(1)والحاكم
من طريق معاوية بن عمرو, عن زائدة, عن األعمش, عن  (1)والبيهقي, (4)الحاكم

, مرفوعا  أبي الدرداءأبي لبابة, عن سويد بن غفلة, عن  حبيب, عن عبدة بن
من طريق األعمش, عن حبيب بن أبي ثابت,  (45)والبيهقي, (9)وكذلك ابن خزيمة

. وتابع شعبة بن مرفوعا أبي الدرداء عن عبدة, عن زر بن حبيش, عن 
الحجاج حبيب بن أبي ثابت فرواه عن عبدة, عن سويد بن غفلة أنه عاد زر في 

رضه فقال, قال أبو ذر, أو أبو الدرداء شك شعبة قال رسول اهلل م
(44). 

                                                           

عن حزبه من سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ما جاء فيمن نام  (4)
 .(4311) 2/361الليل:

 .(1413) 45/14مسند البزار: (2)
 3/211سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام:  (3)

(4414). 
 .(4442) 2/491 صحيح ابن خزيمة: (1)
 .(4445) 4/111المستدرك على الصحيحين: (1)
 .(1421) 3/22 الصالة باب من نام على نية أن يقوم فلم يستيقظ: السنن الكبرى: كتاب (6)
 .(4444) 4/111المستدرك على الصحيحين:  (4)
 .(1421) 3/22 السنن الكبرى: كتاب الصالة باب من نام على نية أن يقوم فلم يستيقظ: (1)
 .(4443) 2/496 صحيح ابن خزيمة: (9)
 .(1421) 3/22م على نية أن يقوم فلم يستيقظ: كتاب الصالة باب من نا السنن الكبرى: (45)
 .(2111) 6/323روايته أخرجها ابن حبان في صحيحه:  (44)
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كالهما عن  (2), وعبد الرزاق(4)أخرجه عبد اهلل بن المبارك الوجه الثاني:
عبد بن أبي لبابة يقول: سمعت سويد بن غفلة يحدث عن أبي  الثوري سمعت

  .أنهما قاال... } ذر, أو أبي الدرداء
من  (1), وأخرجه ابن خزيمة(3)أخرجه النسائي ومن طريق ابن المبارك

فقال: ورواه الثوري, عن عبدة,  (1)وكيع, عن سفيان الثوري به, وأخرجه البيهقي
 موقوفا.  } عن زر, أو سويد, عن أبي الدرداء, أو عن أبي ذر
من طريق عبد الجبار بن  (6)ورواية سفيان بن عيينة أخرجها ابن خزيمة

يان قال: حفظته من عبدة بن أبي لبابة قال: ذهبت مع زر بن العالء, حدثنا سف
, حبيش إلى سويد بن غفلة نعوده فحدث سويد, أو حدث زر وأكبر ظني أنه سويد

 أبي الدرداء أنه قال... أو عن أبي ذر, وأكبر ظني أنه عن عن أبي الدرداء,
 الحديث.

  

                                                           

 .(4239) 139 الزهد والرقائق: (4)
 .(1221) 2/155مصنف عبد الرزاق:  (2)
 3/211 سنن النسائي : كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام: (3)

(4411). 
 .(4441) 2/496 صحيح ابن خزيمة: (1)
 .(1421) 3/22 السنن الكبرى : كتاب الصالة باب من نام على نية أن يقوم فلم يستيقظ: (1)
 .(4441) 2/494 صحيح ابن خزيمة: (6)
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 تراجم أسانيد الرواية:
ن أبي ثابت واسمه قيس بن دينار, ورد الوجه األول من طريق حبيب ب

ويقال: قيس بن هند, ويقال: هند األسدي موالهم أبو يحيى الكوفي, ثقة فقيه 
 .(4)تسع عشرة ومائة جليل, وكان كثير اإلرسال والتدليس من الثالثة مات سنة

ويقال: مولى قريش أبو , , صاحب المدارعبدة بن ابي لبابة األسدي موالهم
 .(2)وفي نزيل دمشق, ثقة من الرابعةالقاسم البزاز الك

بفتح المعجمة والفاء, أبو أمية الجعفي مخضرم من الثانية  سويد بن غفلة
, وكان مسلما في حياته ثم نزل  من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي

 .(3)الكوفة ومات سنة ثمانين وله مائة وثالثون سنة
 (1), وسفيان بن عيينة(1)ن الثوريمن طريق سفيافورد  الوجه الثانيأما 

 .موقوفا   } باإلسناد نفسه, عن أبي الدرداء أو أبي ذر
 مناقشة األقوال وبيان الراجح:

هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه, وهذا يعني أن المخالفة وقعت في 
وبينما أوقفه سفيان  اإلسناد. فحبيب بن أبي ثابت رفع الحديث إلى النبي 

                                                           

 4/354 والكاشف: ,(4549) 1/311تهذيب الكمال:  :وينظر ,(4511) 415 تقريب التهذيب: (4)
(952). 

 والكاشف: ,(3641) 41/114 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1241) 369 تهذيب:تقريب ال (2)
4/644 (3135). 

 والكاشف: ,(2614) 42/261 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2691) 265تقريب التهذيب:  (3)
4/143 (2494). 

 .سبقت ترجمته (1)
 .سبقت ترجمته (1)
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ذا ما نظرنا في الروايات } أو أبي ذر, داءعلى أبي الدر  عيينةوابن , الثوري , وا 
الواردة وجدنا أن االختالف في رفع الحديث ووقفه وقع من قبل صاحب المدار 

بن أبي لبابة وذلك بسبب التخليط والشك الذي وقع عنده. فهو قال مرة: اعبدة 
سويد هكذا عن زر, ومرة عن سويد كان يشك في الخبر أهو عن زر, أو عن 

وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر, وعبدة رحمه ابن خزيمة, وقال أيضا:  قال
اهلل قد بين العلة التي شك في هذا االسناد أسمعه من زر أو من سويد, فذكر 
أنهما كانا اجتمعا في موضع فحدث أحدهما بهذا الحديث, فشك من المحدث 

 . (4)منهما, ومن المحدث عنه
إلى أن الذي حدث بالحديث هو سويد بن غفلة, وأكثر الظن وعبدة ذهب 

عن عبدة. قال ابن , هكذا في رواية سفيان بن عيينة  هو عن أبي الدرداء
وسليمان , على هذه الرواية: فإن كان زائدة حفظ اإلسناد الذي ذكره خزيمة معقبا  

)األعمش( سمعه من حبيب, وحبيب من عبدة, فإنهما مدلسان أي حبيب 
عن أبي الدرداء , عن سويد ز أن يكون عبدة حدث بالخبر قديما  ألعمش, فجائوا

بال شك, ثم شك بعد أسمعه من زر بن حبيش, أو من سويد, وهو عن أبي 
الدرداء أو عن أبي ذر, ألن بين حبيب بن أبي ثابت, وبين الثوري, وابن عيينة 

 حبيب بن أبي ثابت مما كان يحفظه, فإن كان ما قد ينسي الرجل كثيرا   من السن
 ألن حبيب, سمع هذا الخبر من عبدة فيشبه أن يكون سمعه قبل مولد ابن عيينة

  قد سمع حبيب من ابن عمر, بي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابةأبن 
  .(2)واهلل أعلم بالمحفوظ من هذه األسانيد

                                                           

 .(4441) 2/496 صحيح ابن خزيمة: (4)
 .(4441) 2/494 صحيح ابن خزيمة: (2)
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لى رواية تقدم ع ومع هذا االختالف في رواية عبدة, فإن رواية السفيانين
ن كان ثقة فقيه, إال أنه كان  ن هما كثير اإلرسال والتدليس, والسفياناحبيب فهو وا 

ن كان ورد عن سفيان بن عيينة التدليس فال يضر ,أحفظ وأتقن منه ألنه كان  ,وا 
وقد  ال يدلس إال عن ثقة, ورواية االحفظ واألثبت تقدم على غيرها في الترجيح,

الموقوفة ه قال: حفظت من عبدة... الحديث. فالرواية ورد في رواية ابن عيينة أن
 .(4)ديث بالرواية الموقوفة صحيح صححه ابن خزيمةهي الراجحة واهلل أعلم, والح

 رابعاحلديث ال
 رضاع الكبريإباب 

أخبرنا عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قال اإلمام النسائي: 
 > عن عائشة, عن أبيه, وهو ابن القاسمسفيان, قال: سمعناه من عبد الرحمن 

فقالت: إني أرى في وجه أبي  قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول اهلل 
قالت: وكيف أرضعه وهو رجل  رضعيه(فأحذيفة من دخول سالم علي, قال: )

كبير؟ فقال: )ألست أعلم أنه رجل كبير؟( ثم جاءت بعد, فقالت: والذي بعثك 
ي وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره. خالفه سفيان الثوري فأرسل بالحق نبيا ما رأيت ف

 الحديث.
 رواية سفيان الثوري.

قال: حدثنا عبد الرحمن يعني , قال اإلمام النسائي: أخبرنا محمد بن يشار
ابن مهدي, قال: حدثنا سفيان يعني الثوري, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن 

 .(2)قال: إنه رجل فساق الحديث قال لسهلة: )أرضعيه(  ابيه, أن النبي

                                                           

 .494, 496, 2/491 المصدر نفسه: (4)
 .(1114), (1115) 1/251 السنن الكبرى: كتاب النكاح باب رضاع الكبير: (2)
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 وجه المخالفة:
حدثت المخالفة هنا بين السفيانين حيث خالف سفيان الثوري في روايته 
للحديث سفيان بن عيينة, فروى سفيان بن عيينة الحديث متصال, بينما رواه 

 .> الثوري مرسال من غير ذكر أم المؤمنين عائشة
 تخريج األوجه:

كالهما عن سفيان بن عيينة به,  (2), وأحمد(4)حميديأخرجه ال الوجه األول:
من طريق عمرو الناقد  (1), وأخرجه مسلم(3)ومن طريق الحميدي أخرجه أبو عوانة

من طريق هشام  (1)ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كالهما عن سفيان. وابن ماجه
 (4)نيمن طريق عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن, والطبرا (6)بن عمار, والنسائي

من طريق محمد بن عباد,  (1)عبد اهلل بن الحكم, وأبو طاهر المخلصي من طريق
 من طريق الحسن بن محمد الصباح. (9)والبيهقي

                                                           

 .(215) 4/299 مسند الحميدي: (4)
 .(21451) 15/435 مسند أحمد: (2)
 .(1121) 3/424 مستخرج أبي عوانة: (3)
 .(4113) 2/4546 ير:صحيح مسلم: كتاب النكاح باب رضاعة الكب (1)
 .(4913) 3/423 سنن ابن ماجه: كتاب النكاح باب رضاع الكبير: (1)
 .(3325) 6/451 سنن النسائي: كتاب النكاح باب رضاع الكبير: (6)
 .(6346) 4/65 المعجم الكبير: (4)
 .(4491) 2/429 المخلصيات: (1)
وفي السنن الصغير:  ,(41614) 4/416 السنن الكبرى: كتاب الرضاع باب رضاع الكبير: (9)

3/441 (2161). 
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من طريق عبد الرحمن بن مهدي, عن  (4)أخرجه النسائي الوجه الثاني:
 سفيان الثوري به.

 تراجم أسانيد الرواية:
 .(2)نة أبي محمد الكوفيورد الوجه األول من طريق سفيان بن عيي 

محمد  يالتيمي أب عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
المدني, ثقة جليل, قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه من السادسة مات سنة 

 .(3)ست وعشرين وقيل بعدها
صاحب المدار التيمي, ثقة أحد  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

ينة قال أيوب: ما رأيت أفضل منه من كبار الثالثة مات سنة ست الفقهاء بالمد
 .(1)ومائة على الصحيح

, (1)من طريق سفيان الثوري أبي عبد اهلل الكوفي فورد الوجه الثانيأما  
 >عائشة  أم المؤمنين باإلسناد نفسه الذي ورد به الوجه األول, إال أنه لم يذكر

  . للنبي بل أرسله
  

                                                           

 .(1114) 1/251 السنن الكبرى: كتاب النكاح باب رضاع الكبير: (4)
 .سبقت ترجمته (2)
 والكاشف: ,(3934) 44/314 تهذيب الكمال: :وينظر ,(3915) 311 تقريب التهذيب: (3)

4/615 (3295). 
 والكاشف: ,(1149) 23/124 ل:تهذيب الكما :وينظر ,(1119) 114 تقريب التهذيب: (1)

2/435 (1121). 
 .سبقت ترجمته (1)



 

 411 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

 ل وبيان الراجح:اقشة األقوامن
, حيث أن سفيان بن عيينة بين السفيانين هنا في اإلسنادالمخالفة حدثت 

وبالنظر  ما الثوري رواه مرسال فأيهما يقدم الوصل أم اإلرسال؟رواه متصال, بين
لطرق الحديث األخرى يتبين أن رواية سفيان بن عيينة الموصولة هي األرجح من 

ن كان وأم المؤمنين  ماألول قد ورد بالعنعنة بين القاسالوجه  رواية اإلرسال, وا 
من  (4), فهو قد صرح بالسماع منها في رواية أخرى, فقد أخرج أحمد> عائشة

طريق ابن جريج, قال: أخبرني عبد اهلل بن عبيداهلل بن أبي مليكة, أن القاسم بن 
فمكثت  :محمد أخبره, أن عائشة أخبرته فذكر الحديث, قال عبد اهلل بن عبيد اهلل

لت: لقد حدثتني حديثا ما أحدث به رهبة, ثم لقيت القاسم فق سنة أو قريبا منها ال
أخبرتنيه. فهذه  > هو؟ فأخبرته, قال: فحدثه عني, أن عائشة حدثته بعد, قال: ما

القاسم وهي  نمتابعة من عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي مليكة لعبد الرحمن ب
, أما رواية سفيان الثوري المرسلة فلم أجد > صريحة بسماع القاسم من عائشة

من تابعه على إرساله, والدليل على ذلك هو أن القاسم لم يسمع من أبيه فضال 
فروايته عن أبيه, عن جده   قال الذهبي: ولد في خالفة علي  عن النبي

نقطاع, فكل منهما لم يلحق أباه, وربي القاسم في حجر عمته أم انقطاع على ا
. وهذا دليل على أن الرواية (2)وتفقه عليها, وأكثر عنها > ن عائشةالمؤمني

هذه الرواية لحديث بواهلل أعلم وا, يان بن عيينة بالوصلالراجحة هي رواية سف
 .(3)صحيح أخرجه الحميدي وأحمد ومسلم

 
                                                           

 .(21619) 131, 12 مسند أحمد: (4)
 .11, 1/13 سير أعالم النبالء: (2)
وصحيح مسلم: كتاب  ,(21451) 15/435 ومسند أحمد: ,(215) 4/299 مسند الحميدي: (3)

 .(4113) 2/4546 النكاح باب رضاعة الكبير:
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 ام احلديث اخل
 ب حق الرضاع وحرمتهبا

ي, قال: حدثنا يحيى قال اإلمام النسائي: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورق
بن سعيد القطان, عن هشام, قال: حدثني أبي, عن الحجاج بن حجاج, عن 
أبيه, قال: قلت يا رسول اهلل ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: )غرة عبد أو 

 أمة( خالفه سفيان بن سعيد.
 رواية سفيان بن سعيد الثوري.

لمروزي, قال: ثنا قال اإلمام النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج ا
, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن نعبدالرحمن يعني ابن مهدي, عن سفيا

حجاج األسلمي, قال: قلت يا رسول اهلل ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: )غرة 
 .(4)عبد أو أمة(

 وجه المخالفة:
خالف سفيان الثوري في روايته للحديث يحيى بن سعيد القطان, حيث روى 

 ث موصوال, بينما رواه سفيان مرسال.يحيى الحدي
  

                                                           

واْلَمَذمَُّة  ,(1119), (1111) 1/254كتاب النكاح باب حق الرضاع وحرمته:  السنن الكبرى: (4)
لَِّتي ِباْلَفْتِح َمْفَعلٌة ِمَن الذَّم, َوِباْلَكْسِر ِمَن الذِّمَّة والذَِّمام. َوِقيَل ِهَي بالَكْسر والَفتح الَحقُّ والُحْرمة ا

الَحقُّ الالَِّزم ِبَسبب الرَّضاع, فكأنَّه سأَل َما ُيْسِقط َعنِّي  ُيَذمُّ ُمَضّيعها, َواْلُمَراُد ِبَمَذمَِّة الرَّضاع:
؟ َوَكاُنوا َيْسَتِحبُّون َأْن ُيْعطوا ِللُمْرضعة عنَد ِفَصاِل  َحقَّ الُمْرضعة حتَّى َأُكوَن َقْد أدَّيته َكاِمال 

بيِّ َشْيئ ا ِسوى أْجرتها. و)غرة( َمُة, َوَأْصُل الُغرَّة: اْلَبَياُض الَِّذي َيُكوُن الُغرَّة: العْبد َنْفُسه َأِو اأْلَ  الصَّ
 .3/313, 2/469ِفي وْجه الَفرس. النهاية في غريب الحديث واالثر البن االثير: 
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 تخريج األوجه:
من  (2), عن يحيى بن سعيد به, والبخاري(4): أخرجه أحمدالوجه األول

ومن طريقه , من طريق يعقوب بن إبراهيم (3)طريق محمد بن المثنى, والنسائي
من طريق عمرو بن علي, ومحمد بن بشار  (1), وأخرجه الروياني(1)الطحاوي
 ن يحيى.كالهما ع

الفضل » من طريق أبي نعيم (4), وأبو نعيم(6): أخرجه الطبرانيالوجه الثاني
, عن الثوري, عن هشام بن (1), عن سفيان به, وأخرجه عبد الرزاق«بن دكين

, ومن طريقه  عروة, عن أبيه, عن الحجاج األسلمي, عن أبيه, عن النبي
 واه مرسال ومتصال., فكأن الثوري ر (45), وأبو نعيم(9)أخرجه الطبراني

  

                                                           

 .( رواية ابنه عبد اهلل2114) 2/336 والعلل ومعرفة الرجال: ,(41433) 21/4 مسند أحمد: (4)
 .(2159) 2/344 التاريخ الكبير: (2)
 .(3329) 6/451 سائي: كتاب النكاح باب حق الرضاع وحرمته:سنن الن (3)
 .(693) 2/441 شرح مشكل اآلثار: (1)
 .(4144) 2/114 مسند الروياني: (1)
 .(3255) 3/222 المعجم الكبير: (6)
 .(4911) 2/435 معرفة الصحابة: (4)
 .(43916) 4/141 :مصنف عبد الرزاق (1)
 .(3499) 3/222 المعجم الكبير: (9)
 .(4911) 2/435 معرفة الصحابة: (45)
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 تراجم أسانيد الرواية:
ورد الوجه األول من طريق يحيى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء 

البصري, ثقة متقن حافظ إمام قدوة  المضمومة وسكون الواو, أبو سعيد القطان
 .(4)من كبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعين ومائة

ن العوام األسدي, صاحب المدار, ثقة فقيه ب هشام: هو ابن عروة بن الزبير
 .(2)ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين

بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد اهلل المدني,  أبوه: هو عروة بن الزبير
ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح 

 .(3) ومولده في أوائل خالفة عثمان
, مقبول من الثالثة, روى عنه عروة الحجاج بن حجاج بن مالك األسلمي

بن الزبير, وهو غير حجاج بن حجاج األسلمي الذي يروي عن أبيه, ويروي عنه 
 .(1)شعبة, وهو متأخر عن حجاج بن مالك

  

                                                           

 والكاشف: ,(6131) 34/329 تهذيب الكمال: :وينظر ,(4114) 194 تقريب التهذيب: (4)
2/366 (6441). 

 والكاشف: ,(6111) 35/232 تهذيب الكمال: :وينظر ,(4352) 143 تقريب التهذيب: (2)
2/334 (1942). 

 2/41 والكاشف: ,(3951) 25/44 الكمال: تهذيب :وينظر ,(1164) 319تقريب التهذيب:  (3)
(3441). 

 4/344 والكاشف: ,(4441) 1/135 تهذيب الكمال: :وينظر ,(4424) 412تقريب التهذيب:  (1)
(935). 
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بن عويمر بن أسيد بن رفاعة, مدني له  أبوه: هو الحجاج بن مالك
 .(4)صحبة

 يان بن سعيد الثوري, بنفس اإلسنادمن طريق سففورد  ثانيالوجه الأما 
نما جعله مرسال إلى الذ ي ورد به الوجه األول, إال أنه لم يذكر والد الحجاج, وا 

 , وقال: حجاج األسلمي, ولم يذكر حجاج بن حجاج. النبي
 مناقشة األقوال وبيان الراجح:

ث روى يحيى الحديث حيخالفة فيه كانت في اإلسناد فقط, هذا الحديث الم
نما رواه عن موصوال, بينما رواه سفيان مرسال, لم يذكر فيه حجاج بن حجاج,  وا 

هما يسمى حجاج, فإن حجاج االسلمي, ولم يبين أهو األب, أو األبن ألن كلي
ن كان المراد ب , كان األبن فالرواية مرسلة إلى النبي األب فالرواية  «حجاج»ـوا 

ن عروة ولد في أوائل لم يسمع من حجاج األب, أل منقطعة, وذلك ألن عروة
  .(2) خالفة عثمان

بن, والدليل حجاج في رواية الثوري هو حجاج اإلوالذي يبدو أن المراد ب
من طريق معمر وابن جريج والثوري ثالثتهم, عن  (3)على ذلك ما رواه عبد الرزاق

هذه الرواية فيها , و  هشام, عن أبيه, عن حجاج األسلمي, عن أبيه, عن النبي
الوصل, فهو بهذه مرة بباإلرسال و مرة دليل على أن الثوري روى الحديث مرتين 

ن أن الرواية يبن سعيد القطان واهلل أعلم, وبهذا يتباالرواية الموصولة يوافق يحيى 
وقد تابع يحيى بن سعيد في روايته  .لموصولةالراجحة هي رواية يحيى القطان ا

                                                           

 .(111) 4/321االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر:  (4)
 .(1164) 319 التقريب: (2)
 .(43916) 4/141 مصنف عبد الرزاق: (3)
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وابن  , وأبو معاوية )محمد بن خازم(,(2)بن سليماناوعبدة , (4)عبد اهلل بن نمير
وقد وقع الخطأ في , (1), وحاتم بن إسماعيل(3))عبد اهلل بن إدريس األودي( إدريس

رواية سفيان بن عيينة, وعثمان بن عثمان الغطفاني للحديث, أما رواية سفيان 
اج األسلمي, عن عن الحجاج بن أبي الحج, ففيها عن هشام بن عروة, عن أبيه

, قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح  أبيه, عن النبي
غير هذا الحديث,   بن حجاج, عن أبيه, وال أعرف له عن النبياعن حجاج 

  .(1)ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ
, وقال الدارقطني: (6)حديث ابن عيينة غير محفوظ وقال الترمذي:

 حيح: عن هشام, عن ابيه, عن الحجاج بن الحجاج, عن أبيه, عن النبيوالص

, وفيها قال (1), أما رواية عثمان بن عثمان الغطفاني والتي أخرجها البزار(4)

                                                           

 .(41433) 21/4 روايته أخرجها أحمد في مسنده: (4)
 3/4116 روايته أخرجها الدارمي في سننه: كتاب النكاح باب ما يذهب مذمة الرضاع: (2)

(2355). 
 .(2561) 3/151 روايتهما أخرجها أبو داود في سننه: كتاب النكاح باب الرضخ عند الفصال: (3)
 3/114 ب الرضاع باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع:روايته أخرجها الترمذي في سننه: أبوا (1)

(4413). 
( ومن طريقه ابن قانع في 954) 2/426 وقد أخرج الحميدي: ,(293) 461 العلل الكبير: (1)

قال الحميدي: حدثنا سفيان  ,(3256) 3/223 والطبراني في الكبير: ,4/493 معرفة الصحابة:
  يه, عن الحجاج األسلمي, عن أبيه, عن النبييعني ابن عيينة, عن هشام بن عروة, عن أب

 فلعل سفيان روى الحديث من وجهين األول وقع فيه الخطأ والثاني صحيح واهلل أعلم.
 .(4413) 3/114 سنن الترمذي: (6)
 .(3134) 41/19 العلل الواردة في األحاديث النبوية: (4)
 .(4111) 2/461 كشف األستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي: (1)
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أن رجال سأل رسول اهلل   عثمان: عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة
ه, عن حجاج بن عن أبي, إنما يرويه هشام, , قال البزار: أخطأ فيه عثمان

 , ولكن(4)الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيحو حجاج, عن أبيه. 
ذكره ابن حبان في , ألن فيه حجاج بن حجاج بن مالكم, الحديث حسن واهلل أعل

 .(1), وقال عنه ابن حجر: مقبول(3), وقال عنه الذهبي: صدوق(2)الثقات
 دساحلديث السا

 باب كيف ميني الوارث
النسائي: أخبرني عمرو بن هشام الحراني, قال: حدثنا محمد بن  قال اإلمام

مسلمة, عن أبي عبد الرحيم, عن زيد بن أبي انيسة, عن أبي إسحاق, عن 
قال: أدركت أبا جهل يوم بدر   عمرو بن ميمون األودي, عن ابن مسعود

ومعه سيف له  ,صريعا, قال: ومعي سيف لي فجعلت أضربه وال يحيك فيه
ه, فوقع السيف فأخذته ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه, ثم فضربت يد

آهلل الذي ال اله إال هو, قلت آهلل الذي ال اله »فأخبرته, فقال:  أتيت رسول اهلل 
قلت: آهلل الذي ال اله إال هو, قال: انطلق , إال هو, قال: آهلل الذي ال اله إال هو
جاءكم يسعى مثل الطير يضحك فقد إن : »فاستثبت فانطلقت, فقال رسول اهلل 

ئر أضحك, أخبرته, ثم جئت وأنا أسعى مثل الطا, فانطلقت فاستثبت ,«صدق
 فقال: انطلق فأرني مكانه, فانطلقت معه فأريته إياه, فلما وقف عليه رسول اهلل 

قال أبو عبد الرحمن: خالفه سفيان  ,«هذا فرعون هذه األمة»ثم قال: , حمد اهلل
                                                           

 .(4413) 3/114 سنن الترمذي: أبواب الرضاع باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع: (4)
 .(2213) 1/413 الثقات: (2)
 .(4435) 4/164 عتدال:الميزان ا (3)
 .(4424) 412 تقريب التهذيب: (1)
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ه عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة, عن عبد اهلل, وأبو عبيدة لم يسمع الثوري, فروا
 .(4)من أبيه, ورواية سفيان هي الصواب

 وجه المخالفة:
خالف سفيان الثوري في روايته للحديث زيد بن أبي أنيسة, فزيد روى 

, بينما رواه  الحديث, عن أبي إسحاق, عن عمر بن ميمون, عن ابن مسعود
 . سحاق, عن أبي عبيدة, عن ابن مسعودالثوري, عن أبي إ

 تخريج األوجه:
 خالد بن يزيد» من طريق أبي عبد الرحيم (2): أخرجه الطبرانيالوجه األول

 , عن زيد بن أبي أنيسة به.«بن سماك
, (1), وابن أبي أسامة الحارث بن محمد(3): أخرجه أحمدالوجه الثاني

, «أبي إسحاق الفزاري» م بن محمد, من طريق إبراهي(6), والبيهقي(1)والطبراني
عن  من طريق عبد الرحمن بن مهدي, (4)عن سفيان الثوري به, وأخرجه الطبراني

 سفيان به.
  

                                                           

 .(1964) 1/132 السنن الكبرى: كتاب القضاء باب كيف يمين الوارث: (4)
 .(1141) 9/11 :المعجم الكبير (2)
 .(1214) 4/249 مسند أحمد: (3)
 .(616) 2/699 )بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث( للهيثمي: مسند الحارث (1)
 .(4546) 329 الدعاء: (1)
 .3/11 دالئل النبوة: (6)
 .(1143) 9/11 المعجم الكبير: (4)
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 تراجم أسانيد الرواية:
ورد الوجه األول من طريق زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة أصله من 

سع عشرة, وقيل سنة ثم سكن الرها, ثقة له أفراد من السادسة مات سنة ت ,الكوفة
 .(4)أربع وعشرين

: صاحب المدار, وهو عمر بن عبد اهلل بن عبيد, ويقال: علي, أبو إسحاق
ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني, أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر 

مات سنة تسع وعشرين ومائة  (2), ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرةالموحدة
 .(3)وقيل قبل ذلك

أبو عبد اهلل, ويقال: أبو يحيى مخضرم مشهور  عمرو بن ميمون األودي
 .(1)وقيل بعدها, من الثانية, ثقة عابد نزل الكوفة مات سنة أربع وسبعين

 .(1)من طريق سفيان بن سعيد الثوريفورد  الوجه الثانيأما 

                                                           

 4/141 والكاشف: ,(2519) 45/41تهذيب الكمال:  :وينظر ,(2441) 222 تقريب التهذيب: (4)
(4423). 

لكن بعض االئمة نفى عنه االختالط قال الذهبي: من أئمة التابعين بالكوفة وأشباهم إال أنه شاخ  (2)
وقال العالئي: ولم يعتبر أحد من األئمة  ,(6393) 3/245 ميزان االعتدال: ,ونسي ولم يختلط

المختلطين:  ,يدل على أنه لم يختلطما ذكر من اختالط أبي إسحاق احتجوا به مطلقا, وذلك 
91. 

 2/12 والكاشف: ,(1155) 22/452 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1561) 123 تقريب التهذيب: (3)
(1411). 

 2/19 والكاشف: ,(1111) 22/264 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1422) 124 تقريب التهذيب: (1)
(1234). 

 .سبقت ترجمته (1)
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 صاحب المدار. أبو إسحاق السبيعي
هور بكنيته, واألشهر أنه ال اسم مش أبو عبيدة: هو ابن عبد اهلل بن مسعود

له غيرها, ويقال: اسمه عامر كوفي, ثقة من كبار الثالثة, والراجح أنه ال يصح 
 .(4)سماعه من أبيه مات قبل المائة بعد سنة ثمانين

 مناقشة األقوال وبيان الراجح:
زيد بن لسفيان الثوري مخالفة الطالع على الروايتين نجد أن من خالل ا

فيما بعد المدار, أي  , وتحديدا  في اإلسناد كانتفي روايته للحديث  أبي أنيسة,
النظر في الروايات وأقوال وصاحب المدار, وعند , لصحابيالراوي الواقع بين ا

 األئمة يبدو أن الوجه الذي خالف فيه الثوري هو الراجح وذلك ألمرين هما:
 ومن  : متابعة األئمة الحفاظ لسفيان الثوري في روايته,األول

 , (3), ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي(2)هؤالء األعمش
 
 

                                                           

 والكاشف: ,(3514) 41/646 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1234) 616 تقريب التهذيب: (4)
4/123 (2139). 

 9/13 والطبراني في المعجم الكبير: ,(1263) 9/444 روايته أخرجها أبو يعلى في مسنده: (2)
 9/456 والبيهقي في الكبرى: كتاب السير باب أخذ السالح وغيره بغير إذن االمام: ,(1145)
 .3/14 ة:وفي دالئل النبو  ,(4153)

 روايته أخرجها أبو داود في سننه: كتاب الجهاد باب الرخصة في السالح تقاتل به في المعركة: (3)
 .(4541) 329 وفي الدعاء: ,(1144) 9/13 والطبراني في الكبير: ,(2459) 1/313
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سرائيل بن يونس(4)وشعبة بن الحجاج , (3), والجراح بن مليح الرؤاسي(2), وا 
, فكل هؤالء رووا الحديث عن (1), وزهير بن معاوية(1)وشريك بن عبد اهلل النخعي

المتابعة لسفيان هي إحدى أبيه, وهذه  إسحاق السبيعي, عن أبي عبيدة, عنأبي 
القرائن التي ترجح بها الرواية على األخرى, وهي قرينة رواية األكثر, وهي أولى 

 .(6)لبعدهم عن الوهم
: تقديم األئمة من هو أثبت وأحفظ من التالميذ على غيره في األمر الثاني

بن , قال ا(4)أبي إسحاق روايته عن شيخه, وسفيان الثوري هو من أثبت الناس في

                                                           

ومن طريقه العقيلي في  ,(1551) 4/444, (3116) 6/151 روايته أخرجها أحمد في مسنده: (4)
 329 وفي الدعاء: ,(1142) 6/11 والطبراني في الكبير: ,4/421 عفاء الكبير:الض

 والنسائي في الكبرى: كتاب السير باب البشارة: ,(451) 4/216 وتمام في فوائده: ,(4544)
والرامهرمزي في المحدث الفاصل بين  ,(922) 2/334والشاشي في مسنده:  ,(1644) 1/15

 .(162) 142 لسني في عمل اليوم والليلة:وابن ا ,111 الراوي والواعي:
 .(932) 2/331والشاشي في مسنده:  ,(1216) 4/241 روايته أخرجها أحمد في مسنده: (2)
مع  ,(36694) 4/365, (32643) 6/126روايته أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه:  (3)

ينفل من سلبه: إسرائيل, وأبو داود في سننه: كتاب الجهاد باب من أجهز على جريح مثخن 
 .(1411) 42/241( والطحاوي في شرح مشكل اآلثار: 2422) 1/316

براهيم الحربي في غريب الحديث: ,(3121) 6/341 روايته أخرجها أحمد في مسنده: (1)  1/251 وا 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير باب أخذ  ,(1111) 1/4444 وفي معرفة الصحابة:
 .(41541) 9/456 االمام: السالح وغيره بغير إذن

 .(3121) 6/346روايته أخرجها أحمد في مسنده:  (1)
 .2/449 ينظر النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر: (6)
 .22/459 تهذيب الكمال: (4)
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تقن ألورواية األحفظ وا, (4)معين: إنما أصحاب أبي إسحاق شعبة وسفيان الثوري
 .(2)أولى بالترجيح من غيرها

رواية  مما يرجح وهما, ألحفظرواية اقرينتان رواية األكثر, و فصار عندنا 
زيد بن أبي أنيسة واهلل أعلم. ولهذا قال النسائي: ورواية سفيان  سفيان على رواية

, وقال البيهقي بعد روايته لحديث عمر بن ميمون: كذا قال عن (3)هي الصواب
  .(1)عمر بن ميمون, والمحفوظ عن ابي إسحاق, عن أبي عبيدة, عن أبيه

فيه انقطاع,   الحديث من طريق أبي عبيدة, عن عبد اهلل بن مسعودو 
: وأبو قال النسائي, عبد اهلل بن مسعود أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ألن الراجح أن

 .(1)عبيدة لم يسمع من أبيه

                                                           

. وقد وقع خالف بين األئمة في تقديم من بعد سفيان في أبي إسحاق, 91 المختلطين للعالئي: (4)
 ,حنبل: قال أبي: إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه بأخرةقال صالح بن أحمد بن 

, ومنهم من قدم إسرائيل على غيره قال عبد الرحمن بن 2/334 الجرح والتعديل البن أبي حاتم:
مهدي:, عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة 

ت أبي يقول: إسرائيل ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي من القرآن, وقال ابن أبي حاتم: سمع
إسحاق وقال أبو طالب: قلت ألحمد بن حنبل: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ 
قال: إسرائيل ألنه كان صاحب كتاب, وسئل عن شريك أو إسرائيل؟ قال: كان إسرائيل يؤدي 

وأما زهير بن معاوية قال  .334, 2/335 الجرح والتعديل: ,على ما سمع, كان أثبت من شريك
ينظر الضعفاء ألبي  ,أبو زرعة: زهير عن أبي إسحاق بعد االختالط أي سمع منه بعد االختالط

 .2/314 زرعة الرازي:
 .2/449 ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر: (2)
 .(1964) 1/132 السنن الكبرى للنسائي: (3)
 .(41466) 9/411 :السنن الكبرى للبيهقي (1)
 .(1964) 1/132السنن الكبرى للنسائي:  (1)
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 لسابعاحلديث ا
 اليمني باب كيفية

أخبرنا أحمد بن عبد اهلل بن الحكم, قال: حدثنا محمد  قال اإلمام النسائي:
بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عطاء بن السائب, عن أبي البختري, عن 

ال اله إال هو )أن رجال حلف باهلل الذي :  عبيدة, عن ابن الزبير, عن النبي
قال شعبة: من قبل التوحيد؟ قال أبو عبد الرحمن: خالفه سفيان,  ,كاذبا فغفر له(

 فقال: عن عطاء بن السائب, عن أبي يحيى, وهو األعرج.
 رواية سفيان الثوري.

قال اإلمام النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة, عن وكيع, عن 
جاء : قال  يحيى, عن ابن عباسسفيان, عن عطاء بن السائب, عن أبي 

في شيء, فقال للمدعي: أقم البينة, فلم يقم, وقال   رجالن يختصمان إلى النبي
: )ادفع حقه وستكفر  لآلخر احلف فحلف: آهلل الذي ال اله إال هو, فقال النبي

 .(4)عنك ال اله إال اهلل ما صنعت(
 وجه المخالفة:

, شعبة ي روايته للحديث حيث رواهخالف سفيان الثوري شعبة بن الحجاج ف
, عن }ر عن عطاء بن السائب, عن أبي البختري, عن عبيدة, عن ابن الزبي

, عن } ابن عباس عن أبي يحيى, عن, بينما رواه سفيان عن عطاء  النبي
 . النبي

  

                                                           

 .(1963), (1962) 1/132السنن الكبرى: كتاب القضاء باب كيف اليمين:  (4)
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 تخريج األوجه:
من طريق محمد بن (3), والطبراني(2), والبزار(4): أخرجه أحمدالوجه األول

, وأبو (6), والاللكائي(1), والبزار(1)فر, عن شعبة به, وأخرجه ابن أبي عاصمجع
 من طريق خالد بن الحارث, عن شعبة به. (1), والبيهقي(4)نعيم

 .من طريق وكيع, عن سفيان الثوري به (9): أخرجه الطحاويالوجه الثاني
 تراجم أسانيد الرواية:

 .(45)بسطام الواسطي بياألول من طريق شعبة بن الحجاج أورد الوجه 
أبو السائب الثقفي : ويقال, , صاحب المدار أبو محمدعطاء بن السائب

الكوفي, صدوق اختلط, من سمع منه قديما كان صحيحا, ومن سمع منه حديثا 
 .(44)لم يكن بشيء, من الخامسة مات سنة ست وثالثين

                                                           

 .(46454) 26/26 مسند أحمد: (4)
 .(1963) 6/431 مسند البزار: (2)
 .(214) 43/444 المعجم الكبير: (3)
 .(114), (116) 4/146 اآلحاد والمثاني: (1)
 .(2444) 6/431 مسند البزار: (1)
 .( وزاد فيه غندر, عن شعبة2531) 6/4419 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (6)
 .2/246تاريخ أصبهان:  (4)
 .(49144) 45/61السنن الكبرى: كتاب األيمان باب ما جاء في اليمين الغموس:  (1)
 .(114) 4/314 شرح مشكل اآلثار: (9)
 .ترجمتهسبقت  (45)
 2/22 والكاشف: ,(3931) 25/16 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1192) 394 تقريب التهذيب: (44)

(3491). 
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قد ينسب بن أبي عمران الطائي موالهم, و  أبو البختري: هو سعيد بن فيروز
كثير االرسال من الثالثة مات دون  ,إلى جده, الكوفي, ثقة ثبت فيه تشيع قليل

 .(4)المائة سنة ثالث وثمانين
المرادي أبو  ويقال: بفتحها, بسكون الالم عبيدة: هو ابن عمرو السلماني

, كان شريح إذا أشكل عمرو الكوفي, تابعي كبير من الثانية مخضرم فقيه ثبت
له عليه مات سنة اثنين وسبعين أو بعدها والصحيح أنه مات قبل عليه شيء يسأ

 .(2)سنة سبعين
القرشي األسدي أبو بكر, وأبو  ابن الزبير: هو عبد اهلل بن الزبير بن العوام

وهو   حفظ عن النبيولد للمهاجرين بعد الهجرة د و كان أول مول خبيب 
 .(3)عينصغير, وحدث عنه بجملة من الحديث مات سنة ثالث وسب

 من طريق سفيان الثوري أبي عبد اهلل الكوفي.فورد  الوجه الثانيأما 
 , صاحب المدار.عطاء بن السائب

, ويقال: الكوفي, األعرج, القرشي مولى أبو يحيى: هو زياد المكي
 .(1)األنصار, ومولى قيس بن مخرمة, مشهور بكنيته, ثقة من الثالثة

  

                                                           

 4/112 والكاشف: ,(2312) 44/32 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2315) 215 تقريب التهذيب: (4)
(4916). 

 .(1142) 349 تقريب التهذيب: (2)
 .(1455) 1/41 اإلصابة في تمييز الصحابة ألبن حجر: (3)
 4/141 والكاشف: ,(2515) 9/135 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2444) 224 تقريب التهذيب: (1)

(4444). 
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 مناقشة األقوال وبيان الراجح:
لف سفيان الثوري في روايته شعبة بن الحجاج, وكالهما روى الحديث خا

عن عطاء بن السائب, وقبل أن نبين الوجه الراجح, البد من بيان مسألة السماع 
ويحيى , , فقد ذهب يحيى بن سعيد القطانمن عطاء بن السائب كونه قد اختلط

من عطاء قديما بن معين, وأحمد بن حنبل, وأبو حاتم الرازي إلى أن من سمع 
قبل اختالطه فحديثه صحيح, ومن سمع منه بعد االختالط فحديثه غير 

يني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما دبن الما, وقال علي (4)صحيح
من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا قط في حديثه القديم, وما  سمعت أحدا  

ال حديثين كان شعبة حدث به سفيان وشعبة, عن عطاء بن السائب صحيح إ
, وعليه فحديث سفيان الثوري وشعبة, عن (2)يقول: سمعتها بأخرة عن زاذان

أما بالنسبة لمخالفة سفيان الثوري لشعبة, فالقول فيه  عطاء صحيح ال علة فيه.
 قول سفيان وذلك ألمرين: 

: متابعة األئمة لرواية سفيان, بينما ال يوجد متابع لشعبة في روايته, األول
, وأبو (1), وشريك بن عبد اهلل(3)ممن وافق سفيان في روايته حماد بن سلمةو 

                                                           

 .331, 6/333 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: (4)
 .6/33الجرح والتعديل:  (2)
وأبو داود في  ,(1349) 9/244, (2643), (2215) 1/431روايته أخرجها أحمد في مسنده:  (3)

ومن طريقه  ,(3241) 442/ 1ننه: كتاب األيمان والنذور باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا:س
 .(49146) 45/61 البيهقي في السنن الكبرى: كتاب األيمان باب ما جاء في اليمين الغموس:

 .(2916) 1/443, (2691) 1/135روايته أخرجها أحمد في مسنده:  (1)
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لمتابعة قرينة , وهذه ا(3)وروح بن القاسم ,(2), وعبد الوارث بن سعيد(4)األحوص
أن سماع الثوري من عطاء صحيح قديم ال علة فيه, قال ال سيما  في الترجيح,

عن عطاء بن السائب أحد,  هذهيث لم يتابع شعبة على روايته البزار: هذا الحد
وقد خالفوه فيها, فقال حماد بن سلمة, وجرير بن عبد الحميد, عن عطاء بن 

, وقال النسائي بعد روايته لحديث (1)} السائب, عن أبي يحيى, عن ابن عباس
تابع شعبة على قوله عن أبي البختري,  سفيان: هذا هو الصواب, وال أعلم أحدا  

. وقال البيهقي عقب روايته لحديث شعبة, وهذا (1) بيرعن عبيدة, عن ابن الز 
مات قبل ابن الزبير فيما زعم وهم من شعبة, والصواب رواية الجماعة, وعبيدة 

 . (6)فتبعد روايته عنه واهلل أعلمأهل التواريخ بتسع سنين, 
: ذهب األئمة عبد اهلل بن المبارك, ويحيى بن سعيد القطان, األمر الثاني

معين, وأحمد بن حنبل, وأبو حاتم, وأبو زرعة الرازيان إلى أنه اذا  بناويحيى 
 اختلف سفيان الثوري, وشعبة في حديث فالقول فيه قول سفيان. 

                                                           

( ومن 3625) 1/169 كتاب األقضية باب كيف اليمين: روايته أخرجها أبو داود في سننه: (4)
طريقه البيهقي في الكبرى: كتاب الشهادات باب يحلف المدعي في حق نفسه على الميت وفيما 

 ,(3332) 1/464وفي السنن الصغير:  ,(25449) 45/351 غاب عنه على نفي العلم:
 .(1961) 1/133 وأخرجها النسائي في الكبرى: كتاب القضاء باب كيف اليمين:

 .(4531) 1/454 روايته أخرجها الحاكم في المستدرك: (2)
 .9/132 روايته أخرجها المزي في تهذيب الكمال: (3)
 .(2441) 6/431 مسند البزار: (1)
 .(1963) 1/133 السنن الكبرى: (1)
 .(49144) 45/61 السنن الكبرى: (6)
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ن كان  قال عبد اهلل بن المبارك: تبا   لمن خالف سفيان الثوري في الحديث وا 
 ل سقطا  وقال يحيى بن سعيد القطان وذكر سفيان وشعبة فقال سفيان أق ,(4)محقا  

 .(2)ألنه يرجع إلى كتاب
في حديث سفيان وشعبة إذا اختلفا  قال عباس الدوري: سمعت يحيى يقولو 

ابن هانئ  , وقال(3)كان سفيان أحفظهما للرجال :في حديث الكوفيين, قال يحيى
؟ لف سفيان, وشعبة في الحديث فالقول قول منإذا اخت قلت ألحمد بن حنبل:
: سفيان أحفظ , وقال أحمد أيضا  (1)ول سفيان آخذوبق قال: سفيان أقل خطأ  

, وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (1)لإلسناد وأسماء الرجال من شعبة
  .(6)الثوري أحفظ من شعبة, واذا اختلف الثوري, وشعبة فالثوري

. (4)أبو زرعة: كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه وقال
مؤمنين في الحديث, ومن أقران الثوري, يسأل عن حديث وها هو شعبة أمير ال

, وكان يقول ما (1)فيرفعه فقيل له إن سفيان يوقفه, فيقول: سفيان أحفظ مني

                                                           

 .4/61 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: (4)
 .رواية ابنه عبد اهلل 3/231 لل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل:الع (2)
 .( رواية الدوري3246) 1/41 تاريخ ابن معين: (3)
 .2/65 موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل: (1)
 .1/221الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم:  (1)
 .1/221 المصدر نفسه: (6)
 .4/66 المصدر نفسه: (4)
 .351 ي داود لإلمام أحمد:ينظر: سؤاالت أب (1)



 

 466 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

. فهذه أقوال (4)حدثني سفيان عن إنسان بحديث فسألته عنه إال كان كما حدثني
  األئمة تدل على تقديم رواية سفيان على شعبة واهلل أعلم.

ن كان فيه عطاء بن السائب وهو صدوق, الحديث إسنو  اده صحيح, وا 
ولكن سماع الثوري منه صحيح قبل اختالطه, قال الحاكم: هذا حديث صحيح 

 .(2)اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
 لثامناحلديث ا

 عمار تقتله الفئة الباغية  باب ذكر قول النيب
نا أبو معاوية, قال: قال اإلمام النسائي: أخبرنا عبد اهلل بن محمد, حدث

, عن عبد اهلل بن الحارث, قال عبد اهلل حدثنا األعمش, عن عبد الرحمن بن زياد
انه قال: )تقتل عمارا الفئة الباغية( خالفه سفيان   , عن النبي بن عمرو

 الثوري فقال: عن األعمش, عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
  

                                                           

 .4/61 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: (4)
( هذا 2441) 6/431 وعزا البزار في مسنده: ,(4531) 1/454 المستدرك على الصحيحين: (2)

االختالف في الحديث إلى اضطراب عطاء بن السائب في روايته, وكذلك عد الذهبي في ميزان 
ناكير عطاء. ولعل أقوال األئمة في إثبات سماع الثوري من هذا الحديث من م 3/42 االعتدال:

عطاء, وأن سماعه صحيح قديم قبل اختالطه, وكذلك قول أحمد بن حنبل عن عطاء: ثقة ثقة 
ينظر: الجرح  ,رجل صالح من سمع منه قديما صحيح ومن سمع منه بعد اختالطه فال شيء

ة في حديثه القديم إال أنه تغير, ورواية , وقول النسائي: ثق6/331 والتعديل البن أبي حاتم:
حماد بن زيد, وشعبة, وسفيان عنه جيدة, فاألئمة متفقون على صحة سماع سفيان وشعبة من 
عطاء, فلعل اتفاقهم هذا يدفع القول بان رواية سفيان, عن عطاء فيها اضطراب أو أنها منكرة 

 واهلل أعلم.
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 رواية سفيان الثوري.
: أخبرنا عمرو بن منصور, قال: حدثنا أبو نعيم, عن قال اإلمام النسائي

سفيان, عن األعمش, عن عبد الرحمن بن أبي زياد, عن عبد اهلل بن الحارث 
فقال عبد   قال: إني ألساير عبد اهلل بن عمرو, وعمرو بن العاص, ومعاوية

رو يقول: )تقتله الفئة الباغية عمارا( فقال عم  اهلل بن عمرو: سمعت رسول اهلل
لمعاوية: أتسمع ما يقول هذا؟ فحذفه قال: نحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به, ال 

 .(4)تزال داحضا في بولك
 وجه المخالفة:

خالف سفيان الثوري أبا معاوية في اسم الراوي الذي روى عنه األعمش 
الحديث فذكر أبو معاوية أنه عبد الرحمن بن زياد, وخالفه سفيان وقال إنه عبد 

 ن ابن أبي زياد.الرحم
 تخريج األوجه:

  عن أبي معاوية به. (3), وأحمد(2): أخرجه ابن أبي شيبةالوجه األول
  

                                                           

 4/161 عمارا تقتله الفئة الباغية: ول النبي السنن الكبرى: كتاب الخصائص باب ذكر ق (4)
ويروى بالصاد دحص أي  ,أي تزلق ,( ومعنى )ال تزال داحضا في بولك(1155), (1199)

ودحض برجله ودحص إذا فحص برجله, ومكان دحض إذا كان مزلة ال  ,تبحث فيها برجلك
ريب الحديث واألثر ألبن والنهاية في غ ,4/411 لسان العرب البن منظور: ,تثبت عليها االقدام

 .2/451 األثير:
 .(1146) 41/461 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر: (2)
 .(6924), (6199) 44/12 مسند احمد: (3)
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من طريق  (3)كذلك البخاريو  ,(2), والبخاري(4)خرجه أحمدأ: الوجه الثاني
 أبي نعيم الفضل بن دكين به.

 تراجم أسانيد الرواية:
ازم الضرير الكوفي, من طريق أبي معاوية محمد بن خ الوجه األولورد 

وقد يهم في حديث غيره  عمي وهو صغير, ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش,
من كبار التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة, وقد 

 .(1)رمي باإلرجاء
ر أبو محمد الكوفي األعمش, ثقة صاحب المدا سليمان بن مهران: األعمش

ولكنه يدلس من الخامسة مات سنة سبع وأربعين أو حافظ عارف بالقراءات ورع 
 .(1)ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين

, وقيل ابن أبي زياد مولى بني هاشم مقبول من عبد الرحمن بن زياد
 .(6)الرابعة

                                                           

 .(6926), (6155) 44/12 مسند أحمد: (4)
 .(941) 1/213التاريخ الكبير:  (2)
 .المصدر نفسه (3)
والكاشف:  ,(1443) 21/421 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1114) 141 تقريب التهذيب: (1)

2/464 (1146). 
 4/161 والكاشف: ,(2145) 42/46 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2641) 211 تقريب التهذيب: (1)

(2432). 
 .(3149) 44/442تهذيب الكمال:  :وينظر ,(3161) 315 تقريب التهذيب: (6)
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بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهامشي أبو  عبد اهلل بن الحارث
له رؤية وألبيه وجده صحبة, قال ابن  أمير البصرة, ,«لقبه ببه» محمد المدني

 .(4)عبد البر: أجمعوا على ثقته مات سنة تسع وسبعين ويقال: سنة أربع وثمانين
عبد اهلل الكوفي,  فورد من طريق سفيان الثوري أبي الوجه الثانيأما 

 باإلسناد نفسه إال أنه قال: عن عبد الرحمن بن أبي زياد.
 األقوال وبيان الراجح: مناقشة

ي هذا الحديث خالف سفيان الثوري في روايته أبا معاوية الضرير, ف
والمخالفة وقعت في اإلسناد, في الراوي الذي بعد راوي المدار, وألجل معرفة ذلك 

البد من معرفة من هو أثبت  ؟الراوي أهو عبد الرحمن بن زياد أو ابن أبي زياد
ن خالل أقوال أئمة م , أم أبو معاوية الضرير؟أصحاب األعمش, أهو الثوري

النقد. قال معاوية بن صالح الدمشقي: قلت ليحيى بن معين من أثبت أصحاب 
وقال عبد اهلل بن , (2)األعمش؟ فقال بعد سفيان الثوري وشعبة أبو معاوية الضرير

؟ فقال: سفيان الثوري ما أثبت أصحاب األعمشهأحمد بن حنبل: سألت أبي أي
: أبو معاوية في الكثرة والعلم يعني عالما أحبهم إلي, قلت له ثم من؟ فقال

قال  ؟وقال الخالل: قيل ألبي عبد اهلل من أحب في حديث األعمش ,(3)باألعمش
: سفيان ليس أحد أعلم باألعمش منه روى عنه نحوا من ألف حديث, وقال أيضا

                                                           

 والكاشف: ,(3246) 41/396 تهذيب الكمال: :ظروين ,(3261) 299تقريب التهذيب:  (4)
4/111 (2641). 

 .6/24 الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم: (2)
رواية ابنه عبد اهلل, وينظر شرح علل الترمذي البن  ,(2113) 2/311 العلل ومعرفة الرجال: (3)

 .4/435 رجب:
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قال الحسن بن عياش: كنا نأتي األعمش فيحدثنا فنجيء إلى سفيان فنعرضها 
هذا من صحيح حديثه, وهذا ليس من حديثه, فنرجع إلى األعمش : لعليه, فيقو 

ن األعمش حدث فقيل له: إن الثوري يقول كذا وكذا  فيحدثنا كما قال سفيان, وا 
خالف ما روى, فنكس األعمش رأسه, ووصفه أبو عبد اهلل: وضع يده على 

وقال  ,(4)جبهته, وجعل األعمش يهمهم, ثم رفع رأسه فقال: هو كما قال سفيان
ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أثبت أصحاب األعمش قال: سفيان الثوري, وقال 

. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن (2)أيضا: أحفظ أصحاب األعمش الثوري
معين ال يقدم على سفيان الثوري في زمانه أحدا في الفقه, والحديث, والزهد وكل 

مش الثوري وأبو معاوية . وقال الدارقطني: ارفع الرواة عن األع(3)شيء
, األئمة يحيى بن معين, وأحمد بن حنبل, وأبو حاتم فهؤالء, (1)الضرير

كل أصحاب األعمش, ومتى ما وقع الخالف في والدارقطني يقدمون الثوري على 
جرير بن عبد , رواية األعمش فالقول قول الثوري, وقد تابع الثوري في روايته

  .(1)الحميد

                                                           

 .322 المنتخب من علل الخالل: (4)
 .1/221, 4/61 الجرح والتعديل: (2)
 .( رواية الدوري395) 3/96 تاريخ ابن معين: (3)
 .2/425شرح علل الترمذي البن رجب:  (1)
 .(1125) 41/446روايته أخرجها ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:  (1)
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آخر على أن الرواية الراجحة هي رواية سفيان الثوري  وهذه المتابعة دليل
أخرجها البخاري ومسلم  ,الحديث ورد من طرق أخرى صحيحةو  واهلل أعلم.

 .(4)} والترمذي, عن أبي سعيد الخدري, وأم سلمة
 التاسعاحلديث 

 باب التزعفر باخللوق
عن قال اإلمام النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود, 

خالف سفيان بن عيينة في روايته للحديث شعبة بن الحجاج, شعبة, عن عطاء, 
فروى سفيان الحديث عن شعبة, عن عطاء بن السائب, عن عبد اهلل بن حفص, 

أبصر يعلى... الحديث, بينما روى شعبة  عن يعلى بن مرة, أن رسول اهلل 
 ى بن مرة عن عطاء, عن عبد اهلل بن حفص, عن يعل, الحديث, عن عطاء

أبصر رجال متخلقا قال: )اذهب فاغسله, ثم اغسله, ثم التعد(  أن رسول اهلل 
 بن السائب, عن عبد اهلل بن حفص, عن يعلى.اخالفه سفيان رواه عن عطاء 
 رواية سفيان بن عيينة.

قال اإلمام النسائي: أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال: حدثنا سفيان, 
عن عبد اهلل بن حفص, عن يعلى بن مرة الثقفي قال:  عن عطاء بن السائب,

)ألك امرأة؟  وبي ردع من خلوف, أو خلوق فقال: يا يعلى أبصرني رسول اهلل 

                                                           

وكتاب الجهاد  ,(114) 4/94 صحيح البخاري: كتاب الصالة باب التعاون في بناء المسجد: (4)
وصحيح مسلم: كتاب الفتن  ,(2142) 1/24 السير باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل اهلل:و 

 وأشراط الساعة باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيكون مكان الميت من البالء:
  1/661 وسنن الترمذي: أبواب المناقب باب مناقب عمار بن ياسر ,(2946) 1/2236
(3155). 
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قال:  ,اغسله, ثم ال تعد, ثم اغسله, ثم التعد, ثم اغسله, ثم التعد( قلت: ال قال:
 .(4)فغسلته, ثم لم أعد, ثم غسلته, ثم لم أعد, ثم غسلته, ثم لم أعد(

 :وجه المخالفة
خالف سفيان بن عيينة في روايته للحديث شعبة بن الحجاج, فروى سفيان 

بينما  عن عطاء بن السائب, عن عبد اهلل بن حفص, عن يعلى بن مرة, الحديث
 .روى شعبة الحديث عن عطاء, عن أبي عمرو, عن رجل, عن يعلى

 تخريج األوجه:
 ن عطاء بن السائب قال:ععبة, , عن ش(2)أخرجه ابن الجعد :ولألالوجه ا

سمعت رجال من آل أبي عقيل يقال له أبو حفص بن عمرو يحدث, عن يعلى 
من , (6), والبيهقي(1), والطحاوي(1), وأحمد(3)مرفوعا, وأخرجه ابن سعد  بن مرة

طريق روح بن عبادة, عن شعبة, وفيها قال عطاء: سمعت أبا حفص بن عمرو 
من طريق محمد بن  (4)يعلى. واخرجه أحمد أو عمرو بن حفص, قال: سمعت

جعفر, عن شعبة, عن عطاء بن السائب, عن أبي عمرو بن حفص أو أبي 

                                                           

ُهَو  والخلوق: ,(9319), (9311) 1/131 ن الكبرى: كتاب الزينة باب التزعفر بالخلوق:السن (4)
ْفرة.  طيٌب َمْعُروٌف ُمَركب ُيتَّخذ ِمَن الزَّْعَفَران َوَغْيِرِه ِمْن أْنواع الطِّيِب, وَتْغلب َعَلْيِه اْلُحمرة والصُّ

 .2/44النهاية في غريب الحديث واالثر: 
 .(136) 432 مسند ابن الجعد: (2)
 .(4191) 6/443 الطبقات الكبرى: (3)
 .(44142) 29/442 مسند أحمد: (1)
 .(3114) 2/421 شرح معاني اآلثار: (1)
 .(6555) 1/151 شعب االيمان: (6)
 .(4412) 29/91 مسند احمد: (4)
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من  (2), والنسائي(4)حفص بن عمرو, عن يعلى بن مرة مرفوعا. وأخرجه الترمذي
 سمعت ابن عمر, يحدث , عن عطاء قال:طريق أبي داود الطيالسي, عن شعبة

من طريق خالد بن  (1), والطحاوي(3)واخرجه النسائيبن مرة مرفوعا,  عن يعلى
من طريق عفان بن  (1), عن شعبة, عن عطاء به, وأخرجه الطبرانيثالحار 

 بن عمر, عن يعلى به. صحف عن مسلم, عن شعبة, عن عطاء,
كالهما عن سفيان بن  (4), والحميدي(6): أخرجه عبد الرزاقالوجه الثاني

 عيينة, عن عطاء به.
 نيد الرواية:تراجم أسا

من طريق شعبة بن الحجاج أبي بسطام العتكي أمير األول ورد الوجه 
 المؤمنين في الحديث.

صاحب المدار الثقفي الكوفي أبو زيد, قال عباس  عطاء بن السائب
الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن 

يث جرير بن عبد الحميد وأشباه جرير سلمة, عن عطاء بن السائب مستقيم, وحد
 .(9), والمراد بسفيان هو الثوري(1)ليس بذاك لتغير عطاء في آخره عمره

                                                           

  .جاء في كراهية التزعفر والخلوق سنن الترمذي: أبواب األدب باب ما (4)
 .(1423) 1/412 كتاب الزينة باب التزعفر والخلوق: سنن النسائي: (2)
 .(1424) 1/412 المصدر نفسه: (3)
 .(3149) 2/421شرح معاني اال ثار:  (1)
 .(613) 22/264 المعجم الكبير: (1)
 .(4934) 1/324 مصنف عبد الرزاق: (6)
 .(114) 2/61مسند الحميدي:  (4)
 .وري( رواية الد4161) 3/359 تاريخ ابن معين: (1)
 .( رواية طهمان329) 451 من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال: (9)
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, وقيل حفص بن عبد اهلل, وقيل أبو صأبو عمرو: اسمه عبد اهلل بن حف
حفص بن عمرو, وقيل أبو عمرو بن حفص, مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن 

 .(4)السائب من الرابعة
 هول: مجرجل

الثقفي, ويقال العامري: اسم أمه سيابه,  يعلى بن مرة بن وهب بن جابر
  فربما نسب إليها فقيل يعلى بن سيابه, يكنى أبا المرازم, شهد مع النبي

والطائف, روى عنه ابنه عبداهلل بن يعلى, والمنهال  الحديبية وخيبر والفتح وحنينا  
 .(2)ه بصريإن :بن عمرو وغيرهم يعد في الكوفيين, وقيل

من طريق سفيان بن عيينة الهاللي أبي محمد الكوفي فورد  الوجه الثانيأما 
 ثم المكي.

 صاحب المدار. عطاء بن السائب
 , وقيل حفص بن عبد اهلل, مجهول.صعبد اهلل بن حف

 . يعلى بن مرة الثقفي
 مناقشة األقوال وبيان الراجح:

بن عيينة لشعبة بن الحجاج  مخالفة سفيان عند النظر في الروايات نجد مع
بروايته الحديث عن عطاء بن السائب, عن عبد اهلل بن حفص, عن يعلى بن 

بن مرة  عن عطاء, عن أبي عمرو, عن رجل, عن يعلى يرويهشعبة  بينما مرة,
 نه, حيث رواه في تالميذ شعبة الذين رووا الحديث ع آخر قد وقع اختالفف
ومحمد ن جعفر, والطيالسي, وعفان بن مسلم, ابن الجعد, وروح بن عبادة,  عنه

                                                           

 والكاشف: ,(3235) 41/126 تهذيب الكمال: :وينظر ,(3249) 355تقريب التهذيب:  (4)
4/116 (26195). 

 .(2141) 1/4114 البن عبد البر: االستيعاب: (2)
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عن عطاء أنه قال: سمعت , وخالد بن الحارث, ففي رواية ابن الجعد, عن شعبة
يقال له: أبو حفص بن عمرو يحدث عن يعلى, وفي  رجال من آل أبي عقيل

بي حفص بن بن حفص او أالبقية عن شعبة, عن عطاء, عن ابي عمرو  رواية
واية الطيالسي, عن شعبة, فقد اختلف تالميذ الطيالسي أما ر , عمرو, عن يعلى

بالرواية عنه, فمحمود بن غيالن روى عن الطيالسي, عن شعبة, عن عطاء بن 
مرفوعا, ورواه   السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو, عن يعلى بن مرة

نى, عن أبي داود, عن شعبة, عن عطاء, عن أبي عمرو, عن ثبن المامحمد 
لى بن مرة, وفي رواية عفان بن مسلم, عن شعبة ,عن عطاء قال: رجل, عن يع

فهذا االختالف هو من قبل تالميذ شعبة   سمعت حفص بن عمرو, عن يعلى
ليس من قبله. قال المزي: رواه شعبة, عن عطاء بن السائب فاختلف عليه 

 .(4)فيه
من عطاء ال تضر كون شعبة قد سمع الحديث فسفيان لشعبة  ةما مخالفأ

وقد اتفق األئمة على ذلك, كونه قد سمع منه قبل االختالط,  وسماعه صحيح,
ومن سمع منه بعد االختالط فأحاديثه فيها بعض النكرة, ولم ينقل أحد من األئمة 

 ختالط واهلل أعلم.سمع منه قبل االختالط, فهذا يعني أن سماعه بعد اال أن سفيان
اهلل أو عبد بن حفص وهو  ألن فيه حفص بن عبد ,الحديث إسناده ضعيفو 

 . (2)يعرف مجهول ال
                                                           

 .41/126 تهذيب الكمال: (4)
علي بن المديني: عبد اهلل بن حفص ال نعرفه ولم يرو عنه غير عطاء بن  قال ابن حجر: قال (2)

وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين عثمان  ,(326) 1/419تهذيب التهذيب:  ,السائب
بن حكيم, عن عبد الرحمن بن عبدالعزيز من هذا فقال: شيخ مجهول, فقلت له: فعبد اهلل بن 

, قال ابن عدي معقبا على 439تاريخ ابن معين:  ,ال أعرفه حفص الذي يروي عنه؟ فقال: شيخ
كالمه: وهذا الذي ال يعرفه ابن معين ال أعرفه أنا فال أدري عثمان بن سعيد من أين عرفه, وال 

 .1/154الكامل في ضعفاء الرجال:  ,من أين وجد اسمه
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 العاشراحلديث 
 ؤذن حي على الصالة حي على الفالحباب ما يقول إذا قال امل

قال اإلمام النسائي: أخبرنا علي بن حجر, قال: أخبرنا شريك, وأخبرنا 
نا شريك, عن عاصم بن عبيد ثأحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حد

إذا سمع األذان قال   ي بن الحسين, عن أبي رافع قال: كان النبياهلل, عن عل
مثل ما يقول قال: فإذا بلغ حي على الصالة, حي على الفالح قال: )ال حول وال 
قوة إال باهلل( واللفظ لعلي ولم يذكر حي على الفالح, خالفه سفيان الثوري, رواه 

 , عن الحارث, عن أبيه.عن عاصم بن عبيد اهلل, عن ابن عبد اهلل بن الحارث
 رواية سفيان الثوري.

قال اإلمام النسائي: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدنا عبد الرحمن قال: 
اهلل, عن ابن عبد اهلل بن الحارث, عن أبيه,  حدثنا سفيان, عن عاصم بن عبيد

 .(4)إذا سمع المؤذن, نحوه  قال: كان رسول اهلل
 وجه المخالفة:

ا  شريك في روايته للحديث حيث أن شريك بن عبد اهلل خالف سفيان الثوري
  فع, عن النبيم بن عبيد اهلل, عن علي بن الحسين, عن أبي راصن عارواه ع
بن ااهلل, عن ابن عبداهلل  عن عاصم بن عبيدفرواه سفيان الثوري,  وخالفه

 . الحارث, عن أبيه, عن النبي
  

                                                           
ن حي على الصالة حي على السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا قال المؤذ (4)

 .(9414), (9416) 9/23 الفالح:
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 تخريج األوجه:
 (3), عن شريك به, وأحمد(2), وابن الجعد(4): أخرجه أبو نعيمالوجه األول

طريق أسود بن عامر, وحسين بن محمد ويحيى بن آدم ثالثتهم عن شريك  من
من  (1)بن الحسين, عن ابيه, عن أبي رافع, والبزاراوفي رواية يحيى, عن علي 

, ارمن طريق شبابة بن سو  (1)عن شريك, والروياني, طريق الحسين بن الحسن
من طريق  (4)من طريق سعيد بن سليمان, عن شريك, والطبراني (6)والطحاوي

 من طريق النسائي. (1)وابن السني, زكريا بن يحيى
: قال: قال عمرو بن عباس, عن ابن (9): أخرجه البخاريالوجه الثاني

مهدي عبد الرحمن, عن سفيان, وقال ايضا: قال محمد بن يوسف الفريابي نحوه, 
ع: عن سفيان, عن عاصم, عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن الحارث واألول وقال وكي

                                                           

 .(496) 419الصالة:  (4)
 .(2264) 335مسند ابن الجعد:  (2)
 .(24419) 11/464, (43166) 39/291 مسند احمد: (3)
 .(3161) 9/349 مسند البزار: (1)
 .(422) 4/141 مسند الروياني: (1)
 .(111) 4/411 شرح معاني االثار: (6)
 .(113) 416 والدعاء: ,(921) 4/343 المعجم الكبير: (4)
 .(94) 12 عمل اليوم والليلة: (1)
الذين رووا عن سفيان هم عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن  ,(342) 1/426 يخ الكبير:ر التا (9)

يوسف الفريابي ووكيع بن الجراح فأما عبد الرحمن والفريابي فقاال عبداهلل, وقال وكيع: عبيد اهلل 
 .21/114 وكذا قال احمد بن منجوب, عن عبد الرحمن بن مهدي, تهذيب الكمال:
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ومن , عن سفيان به, من طريق مؤمل بن إسماعيل (4)أصح, واخرجه الطبري
 .(2)طريقه اخرجه ابن قانع

 الرواية: تراجم أسانيد
ورد الوجه األول من طريق شريك وهو ابن عبد اهلل النخعي الكوفي القاضي 

تغير حفظه منذ ولي  ,كثيرا يخطئ ,صدوق ,بو عبد اهللأ ,ةبواسط ثم الكوف
 ,من الثامنة ,وكان عادال فاضال عابدا شديدا على أهل البدع, القضاء بالكوفة

 .(3)مات سنة سبع أو ثمان وسبعين
بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني,  عاصم بن عبيد اهلل

 .(1)سنة اثنتين وثالثين ضعيف من الرابعة مات في اول دولة بني العباس
الهاشمي زين العابدين, ثقة عابد  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

فضل منه من أ ا  ييت قرشأفقيه فاضل مشهور, قال ابن عيينة عن الزهري: ما ر 
 .(1)الثالثة مات دون المائة سنة ثالث وتسعين وقيل غير ذلك

 الثوري عبد اهلل أبي فورد من طريق سفيان بن سعيد الوجه الثانيأما 
 الكوفي.

                                                           

 .11 المنتخب من ذيل المذيل: (4)
 .4/446 معجم الصحابة: (2)
 والكاشف: ,(2436) 42/162 تهذيب الكمال: :وينظر ,(2414) 266 تقريب التهذيب: (3)

4/111 (2246). 
 وميزان االعتدال: ,(3541) 43/155 ب الكمال:تهذي :وينظر ,(3561) 21 تقريب التهذيب: (1)

2/313 (1516). 
 2/34 والكاشف: ,(1515) 25/312 تهذيب الكمال: :وينظر ,(1441) 155 تقريب التهذيب: (1)

(3955). 
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 صاحب المدار. عاصم بن عبيد اهلل
عبيد اهلل بن الحارث بن نوفل : : هو عبد اهلل ويقالابن عبد اهلل بن الحارث

بن عبد المطلب الهاشمي ابو يحيى المدني, ثقة من الثالثة مات دون  ثبن الحار 
 .(4)المائة سنة تسع وتسعين

بن عبد المطلب الهاشمي أبو  بن الحارثعبد اهلل بن الحارث بن نوفل 
قال ابن عبد البر: , وألبيه وجده صحبة ,مير البصرة له رؤيةأ ,«لقبه ببه» محمد

 .(2)أجمعوا على ثقته مات سنة تسع وسبعين ويقال: سنة أربع وثمانين
 مناقشة األقوال وبيان الراجح:
ن عبد اهلل, وشريك ب وريثسفيان النجد أن  من خالل التمعن في الروايات

عن عاصم, عن , سفيان رواهاهلل, لكن  كالهما روى الحديث عن عاصم بن عبيد
, بينما  عن أبيه عبد اهلل بن الحارث, عن النبي , عن ابن عبداهلل,اهلل عبيد

,  , عن النبي عن عاصم, عن علي بن الحسين, عن أبي رافع, شريك رواه
ما سنادين نرى أن المخالفةإلوبالنظر لكال ا من عاصم  وقعت إما من شريك, وا 

ن المخالفة وقعت من شريك فذلك بسبب كالم األئمة صاحب المدار, فمن قال: إ
على حفظه, قال عبد اهلل بن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان 

, وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد القطان ال يحدث عن (3)الثوري
                                                           

 4/166 والكاشف:, 21/114تهذيب الكمال: :وينظر ,(3141) 359 تقريب التهذيب: (4)
 1/426 التاريخ الكبير: ,الصحيح هو عبد اهلل وذهب البخاري وأبو حاتم إلى أن ,(2151)
 .(149) 1/94 والجرح والتعديل: ,(342)

 والكاشف:, (3246) 41/396تهيب الكمال:  :وينظر ,(3141) 299 تقريب التهذيب: (2)
 .4/444: ونزهة األلباب في معرفة األلقاب, (2641) 4/111

 .1/366 الجرح والتعديل البن أبي حاتم: (3)
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بن مهدي يحدث عنه, وقيل ليحيى القطان: زعموا أن شريك, وكان عبد الرحمن 
, وقال يحيى بن معين: شريك صدوق (4)شريكا إنما خلط بأخرة قال: مازال مخلطا
, وقال أيضا: شريك ثقة, إال أنه كان (2)ثقة إال أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه

صالح: , وقال معاوية بن (3)ال يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة
عن شريك فقال: كان عاقال, صدوقا محدثا عندي, وكان , سألت أحمد بن حنبل

صدوق , , وقال يعقوب بن شيبة: شريك ثقة(1)شديدا على أهل الريب والبدع
, وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: (1)صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطربه
كان له أغاليط : مبو حاتأ , وقال(6)مائل, شريك سيء الحفظ مضطرب الحديث

 ,(4)وهو يغلط أحيانا, وساء حفظه, وقال أبو زرعة: كان كثير الخطأ صاحب وهم
دوق سيء الحفظ مضطرب, ومن هنا يقدم حديث سفيان صوالنتيجة: شريك 

 أرجح من رواية شريك, واهلل أعلم.وروايته , الثوري عليه
  

                                                           

وقال محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال  ,366, 1/36 الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم: ينظر (4)
 .2/491 الضعفاء الكبير للعقيلي: ,أبي: نظرت في أصول شريك فإذا الخطأ في أوله

 .1/42 الكامل في ضعفاء الرجال ألبن عدي: (2)
 .45/311 ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: (3)
 .(441) 2/493 كبير:الضعفاء ال (1)
 .45/311 تاريخ بغداد: (1)
 .415 أحوال الرجال: (6)
 .1/364 الجرح والتعديل: (4)



 

 414 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

من صاحب  وقعواالختالف أن الخطأ الثاني وهو  وأما إذا كان االحتمال
كان  :, قال أحمد بن حنبلكذلك لكالم األئمة عليه وانتقادهم لهالمدار عاصم, ف

, وكان شعبة (4)ابن عيينة يقول: كان االشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد اهلل
بن الحجاج يعيب عليه كان يقول: كان عاصم بن عبيد اهلل لو قلت له: رأيت 

, وهذا يعني عدم (2)حدثني الفضل بن جعفر, يحدثني أب: حمارا لقال رجال راكبا  
ه عن عاصم: مالك بن أنس يعيب على شعبة روايت , وكانثتثبته لرواية الحدي

 فيقول: عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال, وهو يحدث عن عاصم بن عبيد
, وقال أيضا: ال (1), وقال يحيى بن معين: عاصم بن عبيد اهلل ضعيف(3)اهلل

, وقال أبو حاتم: (1)ه وهو أضعف من سهيل والعالء بن عبد الرحمنيحتج بحديث
مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن  ثمنكر الحدي

, (4), وقال أبو زرعة: عاصم منكر الحديث في االصل وهو مضطرب(6)عقيل
ة فترك من أجل كثر  ,وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ

  .(1)خطئه

                                                           

 .( رواية عبد اهلل2531) 2/245 العلل ومعرفة الرجال: (4)
 .3/333الضعفاء الكبير للعقيلي:  (2)
 .( رواية الدوري414) 3/445 تاريخ ابن معين: (3)
 .اية ابن محرزرو  4/41 تاريخ ابن معين: (1)
 .6/316 الجرح والتعديل: (1)
 .وابن عقيل هو: عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 6/311 المصدر نفسه: (6)
 .6/311 المصدر نفسه: (4)
 .(422) 2/424 المجروحين: (1)
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قاله ابن عدي: روى عن عاصم: سفيان الثوري, وابن  والنتيجة فيه ما
عيينة, وشعبة وغيرهم من ثقات الناس, وقد احتمله الناس, وهو مع ضعفه يكتب 

, ويفهم من كالم ابن عدي أن األئمة كانوا ينتقون من حديثه واهلل أعلم, (4)حديثه
 من صاحب المدار نفسه واهلل أعلم. وقع االختالف كونحتمال ياللى هذا اوع

احب المدار, قال الهيثمي: رواه صه ضعيف بسبب ضعف عاصم والحديث إسناد
 .(2)الطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد اهلل وهو ضعيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .6/393 الكامل في ضعفاء الرجال: (4)
 .(4169) 4/34 مجمع الزوائد: (2)
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 اخلامتة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على إمام المرسلين سيدنا محمد 
أجمعين. وبعد: لم يبق لنا بعد أن وفقنا اهلل إلتمام هذا البحث  وعلى آله وصحبه

 إال أن نوجز ملخصه في خاتمة نذكر فيها أهم ما توصلنا إليه في النقاط التالية:
وتقع في االسناد , المخالفة على نوعين: مؤثرة في الحديث, وغير مؤثرة .4

 وقد تقع في كليهما., وهي االكثر, وتقع في المتن
 ة السفيانين على غيرهما من الرواة في ستة مواضع.رجحت رواي .2
, خالف اإلمام سفيان الثوري اإلمام شعبة بن الحجاج في حديثين .3

والراجح فيهما هو تقديم رواية سفيان على رواية شعبة, ألنه أحفظ من 
 شعبة.

تبين أن االول , موضعينخالف اإلمام سفيان بن عيينة األئمة في  .1
 نيةوهي مع محمد بن الوليد الزبيدي, والثاالمخالفة فيها ال تضر, 

 والراجح فيها قول شعبة., خالف فيها اإلمام شعبة
عند الترجيح في الخالف بين االئمة هناك قرائن مهمة ترجح قول  .1

 وغير ذلك من القرائن.  كرواية األكثر, ورواية األحفظ بعضهم
ية ثم شعبة, ثم أبو معاو , سفيان الثوري من أثبت أصحاب األعمش .6

 على شعبة. الضرير, ومنهم من قدم أبا معاوية
سماع سفيان الثوري, وشعبة بن الحجاج, وحماد بن سلمة, من عطاء  .4

لى هذا ذهب األئمة., صحيح  ألنهم سمعوا منه قبل االختالط, وا 
قد تقع المخالفة بين الرواة على المدار, ثم بعد النظر, والدراسة يتبين  .1

مدار, وليس من الرواة عنه, فال بد أن المخالفة وقعت من صاحب ال
 من جمع الطرق والنظر فيها قبل الحكم.
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 ثبت املصادر
ألبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن  :اآلحاد والمثاني .4

تحقيق: د. باسم فيصل  ,هـ(214الضحاك بن مخلد الشيباني )ت 
 .م4994-هـ4144 ,4ط ,الرياض ,دار الراية ,أحمد الجوابرة

إلبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني,  :جالأحوال الر  .2
 ,تحقيق: عبد العليم عبد العظيم الَبستوي ,هـ(219 إسحاق )ت يأب

 فيصل آباد, باكستان. ,حديث أكاديمي
ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن  :االستيعاب في معرفة االصحاب .3

ق تحقي ,هـ(163محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 
-هـ4142 ,4ط, لبنان ,بيروت ,دار الجيل ,علي محمد البجاوي

 م.4992
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  :صابة في تمييز الصحابةإلا .1

تحقيق عادل أحمد عبد  ,هـ(112أحمد بن حجر العسقالني )ت 
 ,4ط ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,الموجود وعلي محمد معوض

 هـ.4141
ي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن ألب :اعتالل القلوب .1

تحقيق: حمدي الدمرداش  ,هـ(324 شاكر الخرائطي السامري )ت
-ـه4124 ,2ط ,الرياض, مكة المكرمة ,ونزار مصطفى الباز

 م.2555
اإلنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم اهلل الرحمن الرحيم في  .6

بن محمد بن عبد البر ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل  :فاتحة الكتاب
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عبد اللطيف بن : تحقيق ,هـ(163بن عاصم النمري القرطبي )ت 
-هـ4144 ,4ط ,السعودية ,أضواء السلف ,محمد الجيالني المغربي

 م.4994
أبو محمد الحارث بن محمد بن  :بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .4

داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة )ت 
المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر ابن  ,هـ(212

تحقيق: د. حسين أحمد  ,هـ(154سليمان بن أبي بكر الهيثمي )ت 
 ,المدينة المنورة ,مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ,صالح الباكري

 م.4992–هـ4143 ,4ط
 أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام :تاريخ ابن معين .1

رواية عثمان  ,هـ(233بن عبد الرحمن المري بالوالء, البغدادي )ت 
 ,دار المأمون للتراث ,تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف ,الدارمي
 دمشق.

ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن  :تاريخ ابن معين .9
رواية  ,هـ(233بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت 

تحقيق: الجزء األول: محمد  ,بن القاسم بن محرز أحمد بن محمد
-هـ4151 ,4ط ,دمشق ,مجمع اللغة العربية ,كامل القصار

 م.4911
ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن  :تاريخ ابن معين .45

تحقيق  ,هـ( رواية عباس الدوري233 بسطام أبو زكريا البغدادي )ت
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حياء التراث  مركز البحث العلمي ,أحمد محمد نور سيف وا 
 م.4949-هـ4399, 4ط ,مكة المكرمة ,اإلسالمي

ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد  «:أخبار أصبهان»تاريخ أصبهان  .44
تحقيق:  ,هـ(135بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )ت 

-هـ4145 ,4ط ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,سيد كسروي حسن
 م.4995

ي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب أحمد بن عل :تاريخ بغداد .42
دار  ,هـ(, تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف163البغدادي )ت 
 م.2552-هـ4122 ,4ط ,بيروت ,الغرب اإلسالمي

ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري  :التاريخ الكبير .43
دائرة  ,طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان ,هـ(216 )ت

 الدكن. ,حيدر آباد ,العثمانيةالمعارف 
بن احمد بن  ألبي الفضل حمد بن علي بن محمد :تقريب التهذيب .41

 ,دار الرشيد ,تحقيق: محمد عوامة ,هـ(112 حجر العسقالني )ت
 م.4916-هـ4156, 4ط ,سوريا

بن احمد بن  ألبي الفضل حمد بن علي بن محمد :تهذيب التهذيب .41
 ,4ط ,الهند ,عارف النظاميةدائرة الم ,هـ(112 حجر العسقالني )ت

 هـ.4326
الحجاج يوسف بن عبد  ألبي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال .46

تحقيق: الدكتور بشار عواد  ,هـ(412 الرحمن بن يوسف المزي )ت
 م.4915-هـ4155, 4ط ,لبنان ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,معرف
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)ت ألبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي  :الثقات .44
 ,مكتبة الدار ,عبد العليم عبد العظيم البستوي تحقيق: ,هـ(264

 م.4911–هـ4151 ,4ط ,السعودية ,المدينة المنورة
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبي حاتم الدارمي البستي  :الثقات .41

دار  ,الهند ,حيد آباد الدكن ,دائرة المعارف العثمانية ,هـ(311 )ت
 م.4912-هـ4244, 4ط ,لبنان ,وتبير  ,احياء التراث العربي

لصالح الدين أبي سعيد خليل بن  :جامع التحصيل في أحكام المراسيل .49
حمدي : تحقيق ,هـ(464كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي )ت 

 م.4916–هـ4154 ,2ط ,بيروت ,عالم الكتب ,عبد المجيد السلفي
الرازي  لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي :الجرح والتعديل .25

حيدر آباد  ,دار المعارف العثمانية ,هـ(324 ابن أبي حاتم )ت
, 4ط, لبنان ,بيروت ,دار إحياء التراث العربي ,الهند ,الدكن
 م.4912-هـ4244

أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  ,ألبي بكر بن أبي عاصم :الجهاد .24
تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد  ,هـ(214 مخلد الشيباني )ت

 هـ.4159 ,4ط ,المدينة المنورة ,كتبة العلوم والحكمم ,الجميد
ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد  :حلية األولياء وطبقات األصفياء .22

-هـ4391 ,مصر ,دار السعادة ,هـ(135 بن سحاق األصبهاني )ت
 م.4941
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ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  :الدعاء .23
 ,تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ,هـ(365 الشامي الطبراني )ت

 هـ.4143 , 4بيروت ط ,دار الكتب العلمية
ألبي عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك بن واضح  :الزهد والرقائق .21

تحقيق: حبيب الرحمن  ,هـ(414الحنظلي التركي ثم المْروزي )ت 
 بيروت. ,دار الكتب العلمية , األعظمي

ألبي زكريا يحيى بن   :يى بن معينسؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يح .21
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء 

 , مكتبة الدار , تحقيق: أحمد محمد نور سيف ,هـ(233البغدادي )ت 
 م.4911-هـ4151 , 4ط ,المدينة المنورة

ألبي   :سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم .26
 اهلل أحمد بن محمد ابن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )تعبد 
 , مكتبة العلوم والحكم , د. زياد محمد منصور تحقيق: ,هـ(214

 هـ.4141 , 4ط ,المدينة المنورة
 ,هـ(243ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت   :سنن ابن ماجه .24

َعبد  , ليمحمَّد كامل قره بل , عادل مرشد , تحقيق شعيب األرنؤوط
 م.2559-هـ4135, 4ط , دار الرسالة العالمية , الّلطيف حرز اهلل

لسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد   :سنن أبي داود .21
 , شَعيب األرنؤوط: تحقيق ,هـ(241 بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )ت

-هـ4135, 4ط ,دار الرسالة العالمية , مَحمَّد كاِمل قره بللي
 م.2559
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ألبي عيسى محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى   :سنن الترمذي .29
دار الغرب  ,د بشار عواد معروف تحقيق: ,هـ(249 الترمذي )ت

 م.4991 ,لبنان , بيروت ,اإلسالمي
لعبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي  :سنن الدارمي .35

 ,يدار المغن ,تحقيق: حسين سليم أسد الداراني ,هـ(211 )ت
 م.2555–هـ4142 ,4ط ,السعودية

ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  :السنن الصغير .34
هـ( تحقيق: عبد المعطي 111الُخْسَرْوِجردي الخراساني, البيهقي )ت

, 4ط ,باكستان ,جامعة الدراسات اإلسالمية, كراتشي ,أمين قلعجي
 م.4919-هـ4145

 النسائي )ت شعيب ألبي عبد الرحمن أحمد بن :السنن الكبرى .32
سيد كسروي  ,تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ,هـ (353
 م.4994–هـ4144 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,حسن

ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  :السنن الكبرى .33
تحقيق: محمد عبد  ,هـ(111 الُخْسَرْوِجردي الخراساني البيهقي )ت

 م.2553–هـ4121 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,دار الكتب ,عطاالقادر 
ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت  :سنن النسائي .31

مكتب المطبوعات  ,تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ,هـ(353
 م.4916-هـ4156 ,2ط ,سوريا ,حلب ,اإلسالمية

 لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن :سير أعالم النبالء .31
تحقيق مجموعة من المحققين  ,هـ(411 عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت
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-هـ4151 ,3ط ,مؤسسة الرسالة ,بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
 م.4911

ألبي القاسم هبة اهلل بن  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .36
تحقيق:  ,هـ(141الحسن بن منصور الطبري الرازي الاللكائي )ت 

 ,1ط ,السعودية ,دار طيبة ,حمدان الغامديأحمد بن سعد بن 
 م.2553-هـ4123

بي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن ألمحيي السنة  :شرح السنة .34
محمد  ,تحقيق: شعيب األرنؤوط ,هـ(146الفراء البغوي الشافعي )ت 

-هـ4153 ,2ط ,دمشق, بيروت ,المكتب اإلسالمي ,زهير الشاويش
 م.4913

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن لزين  :شرح علل الترمذي .31
 ,هـ(491الحسن, الَسالمي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي )ت 

 ,الزرقاء ,مكتبة المنار ,الدكتور همام عبد الرحيم سعيد تحقيق:
 م.4914-هـ4154 ,4ط ,األردن

الطحاوي  ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة :شرح مشكل اآلثار .39
 ,4ط ,مؤسسة الرسالة ,يخ شعيب األرنؤوطتحقيق: الش ,هـ(324)ت

 م.4991 -هـ4141
الطحاوي  ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة :شرح معاني اآلثار .15

 ,محمد سيد جاد الحق ,تحقيق: محمد زهري النجار ,هـ(324)ت
 ,4ط ,عالم الكتب ,د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي: راجعه ورقمه

 م.4991-هـ4141
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ر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ألبي بك :شعب اإليمان .14
الدكتور عبد  تحقيق: ,هـ(111 الُخْسَرْوِجردي الخراساني, البيهقي )ت

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض  ,العلي عبد الحميد حامد
 م.2553-هـ4123 ,4ط ,بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

محمد بن حبان بن أحمد  ألبي حاتم :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .12
 ,تحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط ,هـ(311 بن حبان البستي )ت

 م.4911–هـ4151 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,مؤسسة الرسالة
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح  :صحيح ابن خزيمة .13

محمد مصطفى  تحقيق: د. ,هـ(344بن بكر السلمي النيسابوري )ت 
 بيروت. ,إلسالمياألعظمي, المكتب ا

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور »صحيح البخاري المسمى  .11
ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن  «:وسننه وأيامه رسول اهلل 

تحقيق: محمد زهير بن ناصر  ,هـ(216 إبراهيم البخاري )ت
 هـ.4122 ,4ط ,دار طوق النجاة ,الناصر

 جاج النيسابوري )تألبي الحسين مسلم بن الح :صحيح مسلم .11
 ,دار إحياء التراث العربي ,تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ,هـ(264
 لبنان. ,بيروت

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة  ,: ألبي زرعة الرازيالضعفاء .16
عمادة البحث  ,رسالة علمية: لسعدي بن مهدي الهاشمي, النبوية

مملكة العربية العلمي بالجامعة اإلسالمية, المدينة النبوية, ال
 م.4912-هـ4152 ,السعودية
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لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  :الضعفاء الكبير .14
دار المكتبة  ,عبد المعطي أمين قلعجي تحقيق: ,هـ(322)ت 
 م.4911-هـ4151 ,4ط ,بيروت ,العلمية

 ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع البصري :الطبقات الكبرى .11
تحقيق: محمد عبد القادر  ,هـ(235 وف بابن سعد )تالبغدادي المعر 

 م.4995–هـ4145 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,عطا
المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد »طرح التثريب في شرح التقريب  .19

ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن  «:وترتيب المسانيد
أكمله ابنه:  ,هـ(156يم العراقي )ت عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراه

أبو  أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري,
 ,الطبعة المصرية القديمة ,هـ(126زرعة ولي الدين, ابن العراقي )ت 
 تصوير: دار إحياء التراث العربي.

لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي  :علل ابن أبي حاتم .15
سعد بن عبد  د.تحقيق:  ,هـ(324 هور بابن أبي حاتم )تالمش

 ,4ط ,مطابع الحميضي ,خالد بن عبد الرحمن الجريسي د.الحميد و 
 م.2556–هـ4124

ألبي عيسى محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى  :العلل الكبير .14
 ,رتبه على كتب الجامع أبو طالب المكي ,هـ(249الترمذي )ت

ومحمود خليل  ي وأبو المعاطي النوريتحقيق: الشيخ صبحي السامرائ
 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,مكتبة النهضة العربية ,عالم الكتب ,الصعيدي
 هـ.4159
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ألبي الحسن علي بن عمر بن  :العلل الواردة في األحاديث النبوية .12
تحقيق: محفوظ الرحمن زين  ,هـ(311 الدارقطني )ت أحمد بن مهدي

 ,دار طيبة ,الدباسيومحمد بن صالح بن محمد  ,اهلل السلفي
 م. 4911–هـ4151 ,4ط ,ودار ابن الجوزي ,الرياض

 )ت لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :العلل ومعرفة الرجال .13
 ,تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس ,عبد اهلل رواية ابنه ,هـ(214

 م.2554–هـ4122 ,2ط ,السعودية ,الرياض ,دار الخاني
ألحمد بن  :ومعاشرته مع العباد نبي مع ربه عمل اليوم والليلة سلوك ال .11

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن 
, المعروف بـ تحقيق: كوثر  ,هـ(361 )ت« ابن السُّنِّي»ُبَدْيح, الدِّْيَنَوريُّ

 ,جدة ,دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ,البرني
 بيروت.

ألبي الفضل أحمد بن علي بن  :شرح صحيح البخاري فتح الباري .11
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  هـ(,112)ت حجر العسقالني الشافعي 

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:  ,محمد فؤاد عبد الباقي
عبد العزيز بن عبد اهلل : عليه تعليقات الشيخ ,محب الدين الخطيب

 .هـ4349بيروت,  ,دار المعرفة ,بن باز
ألبي بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن  «:الغيالنيات»الفوائد  .16

تحقيق: حلمي كامل  ,هـ(311 عبدَوْيه البغدادي الشافعي البزَّاز )ت
قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن  ,أسعد عبد الهادي
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 ,4ط ,الرياض ,السعودية ,دار ابن الجوزي ,حسن آل سلمان
 م.4994-هـ4144

ألبي عبد اهلل محمد  :كاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةال .14
دار  ,تحقيق: محمد عوامة ,هـ(411 بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت

 ,4ط ,السعودية ,جدة ,مؤسسة علوم القرآن ,القبلة للثقافة اإلسالمية
 م.4992–هـ4143

 عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل ألبي أحمد :الكامل في ضعفاء الرجال .11
تحقيق:  ,هـ(361 بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني )ت

 ,عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد العوض وعبد الفتاح أبو سنة
 م.4994–هـ4141 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,دار الكتب العلمية

لنور الدين علي بن أبي بكر بن  :كشف األستار عن زوائد البزار .19
 ,ق: حبيب الرحمن األعظميتحقي ,هـ(154 سليمان الهيثمي )ت

 م.4949-هـ4399 ,4ط ,مؤسسة الرسالة, بيروت
ألبي الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن  :لسان العرب .65

 ,3ط ,بيروت ,دار صادر ,هـ(444منظور األنصاري اإلفريقي )ت 
 هـ.4141

لمحمد بن حبان بن  :المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .64
حاتم الدارمي الُبستي  يان بن معاذ ابن َمْعبَد, التميمي أبأحمد بن حب

 ,4ط ,حلب ,دار الوعي ,تحقيق: محمود إبراهيم زايد ,هـ(311)ت 
 هـ.4396
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لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .62
 هـ.4142 ,بيروت ,الفكر دار ,هـ(154 الهيثمي )ت

ألبي محمد الحسن بن عبد  :والواعي المحدث الفاصل بين الراوي .63
تحقيق: الدكتور  ,هـ(365الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفارسي )ت 

 هـ.4151 ,3ط ,بيروت ,دار الفكر ,محمد عجاج الخطيب
أبي عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج  :مختصر قيام الليل للمروزي .61

مقريزي اختصرها: العالمة أحمد بن علي ال ,هـ(291الَمْرَوِزي )ت 
 ,4ط ,باكستان ,: حديث أكاديمي, فيصل آبادالناشر ,هـ(111)ت 

 م.4911-هـ4151
لصالح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل  :المختلطين .61

تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب,  ,هـ(464الدمشقي العالئي )ت
-هـ4144 ,4ط ,القاهرة ,مكتبة الخانجي ,علي عبد الباسط مزيد

 .م4996
محمد بن عبد الرحمن  :المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر المخلص .66

عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المَخلِّص )ت  بن العباس بن
وزارة األوقاف والشؤون  ,تحقيق: نبيل سعد الدين جرار ,هـ(393

 م.2551-هـ4129, 4ط ,اإلسالمية لدولة قطر
فر بن محمد بن ألبي بكر محمد بن جع :مساوئ األخالق ومذمومها .64

تحقيق: مصطفى  ,هـ(324سهل بن شاكر الخرائطي السامري )ت 
 ,4ط ,مكتبة السوادي للتوزيع, جدة ,النصر الشلبي يبن أب
 م.4993-هـ4143
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ألبي َعوانة َيعُقوب بن إسَحاق اإلسفَرايينّي )ت  :مستخرج أبي عوانة .61
خراج: فريق من  ,مجموعة من المحققين: تحقيق ,هـ(346 تنسيق وا 

بالجامعة  ,سالميةإلالباحثين بكلية الحديث الشريف والدراسات ا
 م.2541-هـ4131 ,4ط ,سالمية المملكة العربية السعوديةإلا

ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد  :المستدرك على الصحيحين .69
 ,تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ,هـ(151 بن حمدويه الحاكم )ت

 م.4995–هـ4144 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,دار الكتب العلمية
للهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي الِبْنَكثي )ت  :المسند .45

مكتبة العلوم  ,الدكتور محفوظ الرحمن زين اهلل تحقيق: ,هـ(331
 هـ.4145 ,4ط ,المدينة المنورة ,والحكم

لعلي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )ت  :مسند ابن الجعد .44
 ,4ط ,بيروت ,مؤسسة نادر ,قيق: عامر أحمد حيدرتح ,هـ(235

 م.4995–هـ4145
أبو يعلى الموصلي )ت  ,ألحمد بن علي بن المثنى :مسند أبي يعلى .42

 ,2ط ,جدة ,دار المأمون للتراث ,تحقيق: حسين سليم أسد ,هـ(354
 م.4919-هـ4145

 لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت :مسند اإلمام أحمد .43
 ,تحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين ,هـ(214

 ,4ط ,مؤسسة الرسالة ,بإشراف د. عبد اهلل عبد المحسن التركي
 م.2554–هـ4124
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ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس  «:ترتيب سنجر»مسند اإلمام الشافعي  .41
بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 

عبد اهلل  سنجر بن: رتبه ,هـ(251المطلبي القرشي المكي )ت 
تحقيق: ماهر ياسين  ,هـ(411الجاولي, أبو سعيد, علم الدين )ت 

-هـ4121 ,4ط ,شركة غراس للنشر والتوزيع, الكويت ,فحل
 م.2551

ألبي بكر أحمد بن عمرو بن  :مسند البزار المعروف بالبحر الزخار .41
ن زين اهلل تحقيق: محفوظ الرحم ,هـ(292 خالد المعروف بالبزار )ت

المدينة  ,مكتبة العلوم والحكم ,وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق
 م.2559 ,4ط ,المنورة

لعبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي  :مسند الحميدي .46
تحقيق: حسين سليم أسد  ,هـ(249األسدي الحميدي المكي )ت 

 م.4996 ,4ط ,سوريا ,دار السقا, دمشق ,الدَّاَرانيّ 
وياني )ت  :سند الرويانيم .44  ,هـ(354ألبي بكر محمد بن هارون الرُّ

 ,4ط ,القاهرة ,مؤسسة قرطبة ,أبو يماني تحقيق: أيمن علي
 هـ.4146

ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  :مسند الشاميين .41
تحقيق: حمدي بن عبد  ,هـ(365الطبراني )ت  اللخمي الشامي
 م.4911–هـ4151 ,4ط ,بيروت ,الةمؤسسة الرس ,المجيد السلفي
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 ,هـ(244 )ت لعبد الرزاق بن همام بن منبه الصنعاني :المصنف .49
 ,2ط ,الهند ,المجلس العلمي ,تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي

 هـ.4153
ألبي بكر بن أبي شيبة, عبد اهلل بن  :المصنف في األحاديث واآلثار .15

 ,هـ(231محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت 
 هـ.4159 ,4ط ,الرياض ,مكتبة الرشد ,تحقيق: كمال يوسف الحوت

ألبي الفضل أحمد بن علي بن  :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية .14
( 44المحقق: ) ,هـ(112محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 

تنسيق: د. سعد  ,رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود
 ,السعودية ,دار العاصمة, دار الغيث ,عبد العزيزبن ناصر بن 

 هـ.4149 ,4ط
لعبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي  :معجم الصحابة .12

تحقيق: صالح بن  ,هـ(314 بالوالء البغدادي المعروف بابن قانع )ت
 ,السعودية ,المدينة المنورة ,مكتبة الغرباء األثرية ,سالم المصراتي

 هـ.4141 ,4ط
)ت  ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني :معجم الكبيرال .13

 ,مكتبة ابن تيمية ,تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ,هـ(365
 م.2556 ,2ط ,القاهرة

ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  :معرفة السنن واآلثار .11
عطي تحقيق: عبد الم ,هـ(111الُخْسَرْوِجردي الخراساني, البيهقي )ت 
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دمشق(, -بيروت( دار الوعي )حلب-)دمشق ,دار قتيبة ,أمين قلعجي
 م.4994-هـ4142 ,4ط ,القاهرة(-دار الوفاء )المنصورة

ألحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  :معرفة الصحابة .11
 ,تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ,هـ(135مهران األصبهاني )ت 

 م.4991-هـ4149 ,4ط ,الرياض ,دار الوطن للنشر
ألبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي  :المعرفة والتاريخ .16

مؤسسة الرسالة,  ,تحقيق: أكرم ضياء العمري ,هـ(244)ت  الفسوي
 م.4914-هـ4154 ,2ط ,بيروت

ألبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن  :المنتخب من ذيل المذيل .14
ة األعلمي مؤسس ,هـ(345كثير بن غالب اآلملي الطبري )ت 

 لبنان. ,للمطبوعات, بيروت
ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد  :المنتخب من علل الخالل .11

بن محمد بن قدامة الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )ت 
دار  ,عوض اهلل بن محمد تحقيق: أبي معاذ طارق بن ,هـ(625

 الراية للنشر والتوزيع.
 ,هـ(354الجارود أبي عبد اهلل )ت لعبد اهلل بن علي بن :المنتقى .19

 ,بيروت ,مؤسسة الكتاب الثقافية ,تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي
 م.4911–هـ4151 ,4ط ,لبنان

جمع  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله .95
محمود  ,أحمد عبد الرزاق عيد ,أبو المعاطي النوري وترتيب: السيد

 م.4994-هـ4144 ,4ط ,تبعالم الك ,محمد خليل
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لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  :ميزان االعتدال في نقد الرجال .94
دار  ,تحقيق: علي محمد البجاوي ,هـ(411بن َقاْيماز الذهبي )ت 

 م.4963-هـ4312 ,4ط ,لبنان ,بيروت ,المعرفة
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  :النكت على كتاب ابن الصالح .92

تحقيق: ربيع بن هادي  ,هـ(112ر العسقالني )ت بن أحمد بن حج
المدينة  ,عمير المدخلي, عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية

 م.4911-هـ4151 ,4ط ,المنورة
لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن  :النهاية في غريب الحديث واألثر .93

ثير محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األ
 ,ومحمود محمد الطناحي يتحقيق: طاهر أحمد الزاو  ,هـ(656)ت 

 م.4949-هـ4399, بيروت ,المكتبة العلمية
 
 

 


