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Hadith is the 2nd authentic source of Islam. Contrary to the Qur’an,
Hadith literature contains both weak and authentic narrations.
Muhaddithin have developed a complex Hadith science called Ilm alJarhwa al-Ta’deel to distinguish between reliable and unreliable
prophetic narrations. To check the level of authenticity of a Hadith,
chief scholars of Hadith study the chain of narrators profoundly and
then determine it either reliable or unreliable. For being humans,
these chief scholars, however, sometimes make mistakes in the
narration. This research article aims at the mistakes committed by
Sufian ibn Uyaynah, an Imam of Hadith, in which he opposes a group of
narrators in the link of the chain of hadith.

احلمد لوليو مالك يوم الدين والصالة والسالم على نبيو شافع يوم الدين ،أما بعد!
إن العلماء أفنوا أعمارىم يف خدمة السنة ادلطهرة حلفظ الدين ،وقد بذلوا جهودىم إليصاذلا إىل
اجليل القادم بأكمل طرق وأحسنها ،من أجل ىذا صلد السنة النبوية زلفوظة ومثبوتة أمامنا بطريقة شلتازة،
فهم بينوا طرقا سلتلفة على الرواة يف سرد الروايات وفصلوا اختالفاهتم يف السند وادلنت ،ويف معظم األحيان
صلد االختالف يف السند وصالً وإرساالً من الرواة وىذا يؤدي السند من الصحة إىل الضعف فمثالً يروي
اجلماعة من الثقات رواية بسند متصل واآلخر من الراوي ولو كان ثقة يرويها بانقطاع السند فهذا يؤثر
على صحتو كما ىو بٌن على أىل العلم ،وىذا شائع يف طرق األحاديث بالكثرة ،وأحياناً ينسب ىذا إىل
ال اإلمام الرتمذي ََ " :لْ يسلم من اخلطأ والغلط كبًن أحد من األئمة مع
أوىام الراوي وأخطائوَ ،وقَ َ
1
بدىي  ،وأنو ال يسلم منو اإلنسان كما قال اإلمام
أمر ٌّ
حفظهم"  ،ودلا َكا َن الوىم واخلطأ يف ادلرويات ٌ
الص َحابَة يف رواياهتم
اعة من َّ
َعْبد هللا بن ادلبارك  " :ومن يسلم من الوىمَ ،وقَ ْد ّ
وّهت عائشة ََجَ َ
للحديث" .2فعلينا أن ننبو عامة الناس على مثل ىذه األوىام واألغالط ففي ىذا البحث ندرس أوىام
اإلمام سفيان بن عيينة وأغالطو من ىذا اجلانب ،وال يعترب ىذا تنقيصاً لألئمة بل ضلاسبو خدمة السنة
النبوية ادلطهرة على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات.
 .1عن ابن شهاب قال "حدثين ساَل عن ابن عمر أنو كان ديشي بٌن يدي اجلنازة وقد كان
رسول هللا وأبو بكر وعمر ديشون أمامها".
قال عبد هللا بن أمحد فيما نقلو عنو اإلمام الطرباين قال أيب" :ىذا احلديث  ....وحديث ابن عيينة كأنو
وىم".3
 أ تيذ سي د ،قسم الدرا يا اإل ص فن رالدويفن،جي عن هزاره ،يکستيا
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الدراسة:
إن سند ىذا احلديث سلتلف عند العلماء َنوانب سلتلفة ،ففي الرواية اختالف كثًن كما أشار إليو اإلمام
الدارقطين يف كتابو "العلل" ولكننا ال نذىب إىل تلك االختالفات غًن الذي أخطأ فيو سفيان أو نُسب
إليو وىو االختالف وصالً وإرساالً ،أعين الذي يروى موصوالً ىو صحيح أم نعده من فعل ابن عمر؟
فاإلمام ابن عيينة وصلو وجعلو العلماء من أوىامو فقالوا بأنو وىم أو أخطأ ،وأرسلو اآلخرون وجعلوه من
فعل ابن عمر ،والتفصيل سنبٌن آنفاً يف التخريج :
رواية الزىري ادلوصولة:
أخرجها احلميدي رقم  607وأمحد  8/2رقم  4539وأبو داود رقم  3179قال" :حدثنا القعنيب ،وابن
ماجة رقم  1482قال" :حدثنا علي بن زلمد ،وىشام بن عمار ،وسهل بن أيب سهل" والرتمذي رقم
 1007قال" :حدثنا قتيبة ،وأمحد بن منيع ،وإسحاق بن منصور ،وزلمود بن غيالن" ويف ( )1008
قال" :حدثنا احلسن بن علي اخلالل حدثنا عمرو بن عاصم ،عن ّهام" والنسائي  ،56/4ويف الكربى
رقم  2082قال" :أخربنا إسحاق بن إبراىيم ،وعلي بن حجر ،وقتيبة" ويف  ،56/4ويف الكربى رقم
 2083قال" :أخربنا زلمد بن عبد هللا بن يزيد .قال :حدثنا أيب قال :حدثنا ّهام" وأبو داود الطيالسي
( )358 /3رقم  ، 1926والبزار يف مسنده (  )251 /12رقم  -5999قال "حدثنا أمحد بن أبان
القرشي" والطحاوي يف شرح معاين اآلثار (  )479 /1رقم  - 2742قال حدثنا يونس ،وابن حبان
( )317 /7رقم  – 3045قال "أخربنا حامد بن زلمد بن شعيب البلخي قال :حدثنا سريج بن
يونس" ويف ( )318 /7رقم  – 3046قال "أخربنا عمران بن موسى بن رلاشع قال :حدثنا العباس بن
 )429 /2رقم
الوليد النرسي وعثمان بن أيب شيبة وزلمد بن عبيد الكويف" ،والدارقطين يف سننو (
 - 1809قال "حدثنا عبد هللا بن زلمد بن عبد العزيز  ،ثنا أبو خيثمة" ويف  - 1810قال "حدثنا أبو
بكر النيسابوري  ،ثنا يونس بن عبد األعلى" وأبو نعيم يف احللية (  )308 /7قال "حدثنا زلمد بن
ادلظفر ،ثنا عمر بن زلمد بن عثمان بن معارك اجلوىري ،ثنا احلسن بن عمر ادليموين ،ثنا حيٍن بن
السكن ،ثنا شعبة"،
َجيعهم ("احلميدي ،وأمحد والقعنيب وعلي بن زلمد ،وىشام بن عمار ،وسهل بن أيب سهل وقتيبة ،وأمحد
بن منيع ،وإسحاق بن منصور ،وزلمود بن غيالن ،وإسحاق بن إبراىيم ،وعلي بن حجر ،وقتيبة وأبو
داؤد الطيالسي وأمحد بن أبان القرشي ويونس وسريج بن يونس والعباس بن الوليد النرسي وعثمان بن أيب
شيبة وزلمد بن عبيد الكويف وأبو خيثمة وشعبة") عن "سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزىري ،أن ساَل
بن عبد هللا بن عمر أخربه ،عن أبيو ،أنو رأى رسول هللا صلى هللا عليو وسلم" فذكره.
والذي جاء بالوصل ىو ابن عيينة ومن الظاىر يُرى أن اإلمام ابن عيينة تفرد بالوصل ،ولكنين وقفت على
من تابعوا ابن عيينة بالوصل وروايتهم:
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أخرجو أمحد  122/2رقم  6042قال" :حدثنا سليمان بن داود اذلامشي ،أخربنا إبراىيم بن سعد،
حدثنا ابن أخي ابن شهاب" والرتمذي رقم  1008قال" :حدثنا احلسن بن علي اخلالل ،حدثنا عمرو
بن عاصم ،عن ّهام قال :أنبأنا عن منصور ،وبكر الكويف ،وزياد" والنسائي  ،56/4ويف الكربى رقم
 2083قال" :أخربنا زلمد بن عبد هللا بن يزيد قال :حدثنا أيب قال :حدثنا ّهام قال :منصور ،وزياد،
وبكر ،ىو ابن وائل" والطرباين يف الكبًن (  )286 /12رقم  - 13134قال "حدثنا زلمد بن عمرو بن
خالد احلراين ،حدثين أيب ،ثنا العباس بن احلسن" ويف ( )286 /12رقم  – 13135قال "حدثنا زلمد
بن عمرو بن خالد احلراين ،ثنا أيب ،ثنا ابن ذليعة ،عن عقيل ويونس" ويف األوسط (  )167 /6رقم
 – 6096قال "حدثين زلمد بن عبد الرمحن ثعلب البصري النحوي قال :نا زلمد بن عبد هللا بن يزيد
ادلقرئ قال :نا أيب قال :نا ّهام ،عن منصور بن ادلعتمر ،وبكر بن وائل ،وزياد بن سعد" ويف ( )263 /6
رقم  – 6363قال "حدثنا زلمد بن عمرو ،ثنا أيب ،ثنا ابن ذليعة ،عن عقيل ،ويونس" ويف ادلعجم البن
ادلقرئ (ص )211 :رقم  – 668قال "حدثنا أبو عيسى الرملي ،ثنا إسحاق بن موسى بن سعيد،
ببغداد ثنا يعقوب بن سفيان ،ثنا حيٍن بن صاحل ،عن مالك"
َجيعهم "ابن اخي ابن شهاب ،وزياد ،ومنصور ،وبكر بن وائل ،والعباس بن احلسن وعقيل ،ويونس
ومالك") عن "ابن شهاب الزىري ،أن ساَل بن عبد هللا بن عمر أخربه ،عن أبيو ،أنو رأى رسول هللا
صلى هللا عليو وسلم" فذكره.
أما الذين يرسلون ىذا احلديث عن اإلمام الزىري وجعلوه فعل ابن عمر ،فروايتهم:
أخرجو أمحد  37/2رقم  4939قال" :حدثنا عبد الرزاق ،وابن بكر قاال :أخربنا ابن جريج" ويف
37/2
 140/2رقم  6253قال" :حدثنا حجاج ،حدثنا ليث ،حدثين عقيل بن خالد" ويف
رقم 4940و  140/2رقم  6254قال" :حدثنا حجاج قال :قرأت على ابن جريج ،حدثين زياد بن
سعد" وابن حبان (  )320 /7رقم  - 3048قال "أخربنا زلمد بن عبيد هللا بن الفضل الكالعي
ُنمص قال :أخربنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال :حدثنا أيب قال :حدثنا شعيب بن أيب محزة"
والطحاوي يف شرح معاين اآلثار (  )479 /1رقم  – 2743قال "حدثنا يونس ،قال :أنا ابن وىب،
قال :أخربين يونس" ،ويف  - 2744قال "حدثنا زلمد بن عزيز األيلي ،قال :ثنا سالمة ،عن عقيل"،
ويف سنن الرتمذي (  )321 /3رقم  – 1009قال "حدثنا عبد بن محيد قال :حدثنا عبد الرزاق قال:
أخربنا معمر" والطرباين يف ادلعجم الكبًن (  )286 /12رقم  – 13133قال "حدثنا عبد هللا بن أمحد
بن حنبل ،حدثين أيب ،ثنا حجاج بن زلمد ،قال :قرأت على ابن جريج"
َجيعهم (ابن جريج  ،وعقيل وزياد بن سعد وشعيب بن أيب محزة ومعمر ويونس بن عبيد) "عن الزىري،
عن ساَل بن عبد هللا ،أن عبد هللا بن عمر كان ديشي بٌن يدي اجلنازة" ،وقد كان رسول هللا صلى هللا
عليو وسلم ،وأبو بكر ،وعثمان  ،ديشون أمامها" (مرسل).
 -ووجدنا زيادة يف رواية شعيب اليت عند ابن حبان يف "صحيحو" وقال الزىري :وكذلك السنة.
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وىناك طريق ثالث أخرجو مالك موطأ ( .)225 /1عن ابن شهاب ،والطحاوي يف شرح معاين اآلثار
( )480 /1رقم  – 2748قال "حدثنا يونس ،قال :أنا ابن وىب ،أن مالكا ،أخربه عن ابن شهاب"
ويف مصنف عبد الرزاق الصنعاين (  )444 /3رقم " – 6259عن معمر ،عن الزىري" والبيهقي يف
معرفة السنن واآلثار ( )270 /5رقم  - 7491رواه الشافعي يف القدمي فقال :أخربنا مالك"،
كالّها (مالك ومعمر) "عن ابن شهاب أن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ديشون
أمام اجلنازة  ،واخللفاء ىلم جرا ،وعبد هللا بن عمر".
فعرفنا من ىذا كلو أن مدار السند ىو اإلمام الزىري فبعضهم يروون الرواية عنو مرسالً واآلخرون موصوالً
فالراوية ادلوصولة مروية من اجلماعة وىم:
ابن اخي ابن شهاب" ،وىو صدوق لو أوىام" ،تقريب التهذيب (ص .)490 :وزياد" ،وىو ثقة ثبت
قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزىري" ،تقريب التهذيب (ص .)219 :ومنصور" ،ثقة ثبت" تقريب
التهذيب (ص ،)547 :واألعمش "ثقة حافظ عارف بالقراءات بالقراءة ورع لكنو يدلس" تقريب
التهذيب (ص .)254 :وبكر بن وائل" ،صدوق" تقريب التهذيب (ص .)127 :والعباس بن احلسن
"مقبول" تقريب التهذيب (ص .)292 :وعقيل" ،ثقة ثبت" تقريب التهذيب (ص .)396 :ويونس
"ثقة إال أن يف روايتو عن الزىري وّها قليال ويف غًن الزىري خطأ" تقريب التهذيب (ص .)614 :ومالك
"وىو إمام دار اذلجرة رأس ادلتقنٌن وكبًن ادلتثبتٌن" تقريب التهذيب (ص .)516 :وسفيان بن عيينة،
"وىو ثقة حافظ فقيو عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان رمبا دلس" تقريب التهذيب (ص:
.)244
والذين يروون مرسالً عن الزىري ىم:
ابن جريج " ،ثقة فقيو فاضل وكان يدلس ويرسل" تقريب التهذيب (ص ،)363 :وعقيل بن خالد وزياد
بن سعد ويونس فمر حاذلم آنفاً ،وشعيب بن أيب محزة "ثقة عابد قال ابن معٌن من أثبت الناس يف
الزىري" تقريب التهذيب (ص .)267 :ومعمر "ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايتو عن ثابت واألعمش
وعاصم بن أيب النجود وىشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث بو بالبصرة" تقريب التهذيب (ص:
.)541
فعرفنا أن كال اجلانبٌن متساويان يف القوة والتوثيق ويف كثرة العدد ،فال نستطيع أن نرجح جانبا واحداً غًن
أن نصحح الروايتٌن ،ولكن العلماء يقولون أن ابن عيينة أخطأ يف وصلو واألصح أن الرواية من فعل ابن
عمر وأما عمل اخللفاء ادلذكور فهو من كالم الزىري مدرجاً ،ويهمنا اآلن االختالف بٌن الوصل
واإلرسال،
فكال الطرفٌن مشتمالن على الثقات كما ذكرنا غًن أن علينا أن نرجح جانباً مستدال باقوال العلماء وآثار
الرواة عن الزىري ،فوجدنا قول اجلوزجاين حينما سئل عن أصحاب الزىري فقال" :مالك من أثبت الناس
فيو ،ويف حديثو يعين ابن عيينة عن الزىري اضطراب شديد"  .4فعرفنا أحوال رواية ابن عيينة عن الزىري
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ولكن تابعو مالك يف ىذه الرواية بل وجدنا بعض الرواة اشرتكوا يف الوصل وتابعوا سفيان رغم أهنم أرسلوا
أيضاً ،وىم عقيل ومالك وزياد بن سعد ويونس بن يزيد ،فالذين انفردوا باإلرسال ىم ابن جريج و معمر
وشعيب ،وقال عبد هللا" :قلت لو (يعين ألبيو) أديا أثبت أصحاب الزىري؟ فقال :لكل واحد منهم علة،
إال أن يونس ،وعقيالً يؤديان األلفاظ ،وشعيب بن أيب محزة ،وليس ىم مثل معمر ،معمر يقارهبم يف
اإلسناد" .5وقال ابن أيب خيثمة" :مسعت حيٍن بن معٌن يقول :أثبت أصحاب الزىري مالك ومعمر
ويونس ،كانوا عادلٌن بو"  .6وقال أمحد " :ومسعت حيٍن يقول :معمر أثبت يف الزىري من سفيان"  .7وقال
إبراىيم بن اجلنيد" :سئل حيٍن بن معٌن وأنا أمسع :من أثبت الناس يف الزىري؟ .قال :مالك ،مث معمر ،مث
عقيل ،مث يونس ،مث شعيب ،واألوزاعي والزبيدي وابن عيينة ،فكل ىؤالء ثقات"  .8وقال ابن اجلنيد
مسعت حيٍن يقول" :شعيب بن أيب محزة من أثبت الناس يف الزىري قال عثمان بن سعيد مسعت حيٍن بن
معٌن يقول شعيب كتب عن الزىري إمالء".9
فمن ىذه األقوال صلد أن رواية معمر أصح وىي مرسلة ولكن يف جانب آخر ال نستطيع أن هنمل رواية
سفيان ادلوصولة ،فهي أيضاً مروية من الثقات عن الزىري وذكرناىم آنفاً وىم معروفون ،وألجل ىذا صلد
العلماء سلتلفٌن يف ىذه ادلسألة فاإلمام النسائي رجح اإلرسال وقال بعد سرد الرواية ادلوصولة " :ىذا
11
10
أمحد بن حنبل  ،12ووافقهم
ابن ادلبارك و
ُّي
البخاري  ،وكذلك ُ
خطأ  ،والصواب مرسل"  ،وىكذا صوبو ُ
الطحاوي ،13والدارقطين ،14وابن ادللقن ،15واخلطيب.16

19
18
17
البيهقي ،20
ابن حزم  ،و ُّي
ابن حبان  ،و ُ
ابن ادلنذر  ،و ُ
وأما الرواية ادلوصولة فرجحها العلماء منهم ُ " :
25
24
21
النووي ،22وابن اجلوزي  ،23وابن القطان  ،وابن القيم  ،وإمنا صححوا ادلوصول ألن
ابن عبد الرب  ،و ُّي
و ُ
سفيان بن عيينة ثقة حافظ ،وقد ضبط ىذه الرواية إذ قال لو علي ابن ادلديين" :يا أبا زلمد ،خالفك
لست أحصيو ،مسعت من فيو يعيده ويبديو،
الناس يف ىذا احلديث ،فقال :استيقن الزىري ،حدثين مراراً ُ
عن ساَل عن أبيو".26
فعل اخللفاء
فكال اجلانبٌن متساويان من حيث القوة ،وأرى أن الرواية كانت مرسلة وأدرج فيها الزىري َ
وعملهم كما يف رواية ابن حبان ادلذكورة وأشار إليها بألفاظو "وكذلك السنة" فلعل الزىري حذفو إذ
ح ّدث بو سفيان وأظهر لغًنه .فالذين فرقوا بٌن الوصل واإلرسال ىم رووا مرسالً وفرقوا بٌن الروايتٌن،
والذين نظروا إىل قول الزىري بأهنا سنة  ،فهم أوصلوا ،فعلماء العلل وادلختصٌن يف ىذا الفن قد أشاروا
فعلم من ىذا
إىل الفرق بينهما ،وقالوا بأن الرواية ادلرسلة أصح  ،منهم الدارقطين والرتمذي وابن ادلباركُ ،
التفصيل كلو أن اإلمام ابن عيينة رغم كونو حافظاً وضابطاً  ،أخطأ يف ىذا السند وأوصلو ،وهللا أعلم.
" .2حدثنا سفيان ،عن إبراىيم بن عقبة ،عن كريب ،عن ابن عباس ،قال :أخربين أسامة بن
زيد :أن النيب صلى هللا عليو وسلم أردفو من عرفة ،فلما أتى الشعب نزل فبال ،وَل يقل:
أىراق ادلاء ،فصببت عليو فتوضأ وضوءا خفيفا ،فقلت :الصالة فقال" :الصالة أمامك "
قال :مث أتى ادلزدلفة فصلى ادلغرب ،مث حلوا رحاذلم ،وأعنتو مث صلى العشاء".27
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الدراسة:
إن اإلمام ابن عيينة روى ىذا احلديث وأدخل ابن عباس بٌن كريب و أسامة بن زيد ،بيد ما اآلخرون من
الرواة ما ذكروا الواسطة بينهما وىم الثقات ،فابن عيينة -قد خالف الثقات احلفاظ من أصحاب إبراىيم
بن عقبة كزىًن بن معاوية وابن ادلبارك والثوري ومعمر ومحاد بن زيد ،فرووه بإسقاط ابن عباس من
إسناده ،وكذلك رواه "موسى وزلمد ابنا عقبة وزلمد بن أيب حرملة عن كريب عن أسامة"،
فاآلن نذكر الرواية باسقاط ابن عباس:
أخرجو مالك (ادلوطأ) رقم  1192عن موسى بن عقبة .وأمحد  199/5رقم  22085قال" :حدثنا
حيٍن بن آدم ،حدثنا زىًن ،حدثنا إبراىيم بن عقبة" ويف  202/5رقم  22104قال" :حدثنا يعقوب،
حدثنا أيب ،عن زلمد بن إسحاق ،حدثين إبراىيم بن عقبة" ويف  208/5رقم  22158قال" :قرأت
على عبد الرمحان :مالك ،عن موسى بن عقبة (ح) وحدثنا روح ،عن مالك ،عن موسى بن عقبة" ويف
 210/5رقم  22175قال" :حدثنا حيٍن ،عن سفيان ،حدثين إبراىيم بن عقبة" ويف (  )22176قال:
"حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا معمر ،والثوري ،عن إبراىيم بن عقبة" والدارمي رقم  1881قال" :حدثنا
أبو نعيم ،حدثنا زىًن ،عن إبراىيم بن عقبة" ويف (  )1882قال" :أخربنا حجاج ،حدثنا محاد ،عن حيٍن
بن سعيد ،حدثنا موسى بن عقبة" والبخاري  47/1رقم  139قال" :حدثنا عبد هللا بن مسلمة ،عن
مالك ،عن موسى بن عقبة" ويف  56/1رقم  181قال" :حدثين زلمد بن سالم ،قال :أخربنا يزيد بن
ىارون ،عن حيٍن ،عن موسى بن عقبة" ويف  200/2رقم  1667قال" :حدثنا مسدد ،حدثنا محاد بن
زيد ،عن حيٍن بن سعيد ،عن موسى بن عقبة" ويف  201/2رقم  1672قال" :حدثنا عبد هللا بن
يوسف ،أخربنا مالك ،عن موسى بن عقبة" ومسلم  73/4رقم  3077قال" :حدثنا حيٍن بن حيٍن،
قال :قرأت على مالك ،عن موسى بن عقبة" ويف (  )3078قال" :حدثنا زلمد بن رمح ،أخربنا الليث،
عن حيٍن بن سعيد ،عن موسى بن عقبة ،موىل الزبًن" ويف (  )3079قال" :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة،
قال :حدثنا عبد هللا بن ادلبارك (ح) وحدثنا أبو كريب ،حدثنا ابن ادلبارك ،عن إبراىيم بن عقبة" ويف
( )3080قال " :حدثنا إسحاق بن إبراىيم ،أخربنا حيٍن بن آدم ،حدثنا زىًن أبو خيثمة ،حدثنا إبراىيم
بن عقبة" ويف (  )3081قال" :حدثنا إسحاق بن إبراىيم ،أخربنا وكيع ،حدثنا سفيان ،عن زلمد بن
عقبة" وأبو داود رقم  1921قال" :حدثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس ،حدثنا زىًن (ح) وحدثنا زلمد
بن كثًن ،أخربنا سفيان ،حدثنا إبراىيم بن عقبة" ويف (  )1924قال" :حدثنا أمحد بن حنبل ،حدثنا
يعقوب ،حدثنا أيب ،عن ابن إسحاق ،حدثين إبراىيم بن عقبة" ويف (  )1925قال" :حدثنا عبد هللا بن
مسلمة ،عن مالك ،عن موسى بن عقبة" وابن ماجة رقم  3019قال" :حدثنا زلمد بن بشار ،حدثنا
 ،259/5ويف الكربى رقم
عبد الرمحان بن مهدي ،حدثنا سفيان ،عن إبراىيم بن عقبة" والنسائي
 4006قال" :أخربنا زلمود بن غيالن ،قال :حدثنا وكيع ،قال :حدثنا سفيان ،عن إبراىيم بن عقبة"
ويف  ،259/5ويف الكربى رقم  4007قال" :أخربنا قتيبة ،قال :حدثنا محاد ،عن إبراىيم بن عقبة" ويف
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 260/5قال" :أخربنا زلمد بن حامت ،قال :أنبأنا حبان ،قال :أنبأنا عبد هللا ،عن إبراىيم بن عقبة" ويف
الكربى رقم  3922قال" :أنبأنا قتيبة بن سعيد ،عن مالك ،عن موسى بن عقبة أخربه" ويف ( )4008
قال" :أخربنا أمحد بن سليمان الرىاوي ،قال :حدثنا يزيد ،ىو ابن ىارون ،قال :أخربنا حيٍن ،ىو ابن
سعيد األنصاري ،أن موسى بن عقبة أخربه" وابن خزدية رقم  973و  2850قال" :حدثنا أبو موسى،
زلمد بن ادلثىن ،حدثنا عبد الرمحان ،حدثنا سفيان ،عن إبراىيم بن عقبة.
ثالثتهم (موسى بن عقبة ،وإبراىيم بن عقبة ،وزلمد بن عقبة) عن "كريب موىل ابن عباس ،عن أسامة
بن زيد فذكره".
وأما رواية سفيان بن عيينة بذكر ابن عباس:
أخرجو أمحد  200/5رقم  22092والنسائي  ،292/1ويف الكربى رقم  1592قال" :أخربنا احلسٌن
بن حريث" ،وابن خزدية رقم  64قال" :حدثنا سعيد بن عبد الرمحان ادلخزومي" ،ويف (  )2847قال:
"حدثنا عبد اجلبار بن العالء ،ويف ( )2851قال :حدثنا أمحد بن منيع"،
َجيعهم (أمحد واحلسٌن بن حريث وسعيد بن عبد الرمحن وعبد اجلبار بن العالء وأمحد بن منيع) عن
"سفيان عن إبراىيم وزلمد بن أيب حرملة ،عن كريب ،عن ابن عباس ،قال :أخربين أسامة بن زيد
فذكره".
بعد الدراسة صلد أن الرواية األوىل باسقاط ابن عباس ىي صحيحة ألموٍر:
 .1إن الذين يروون الرواية األوىل ىم ثقات وىم :زىًن بن معاوية وىو "ثقة ثبت إال أن مساعو
عن أيب إسحاق بأخرة" تقريب التهذيب (ص ،)218 :وابن ادلبارك "ثقة ثبت فقيو عاَل
جواد رلاىد َجعت فيو خصال اخلًن" تقريب التهذيب (ص ،)320 :والثوري "ثقة حافظ
فقيو عابد إمام حجة" تقريب التهذيب (ص ،)244 :ومعمر فمر حالو  ،ومحاد بن زيد،
"ثقة ثبت فقيو قيل إنو كان ضريرا ولعلو طرأ عليو" تقريب التهذيب (ص.)178 :فروايتهم
أوىل.
والذي يذكر الواسطة (ابن عباس) ىو ابن عيينة وحيداً ال يتابعو عليو أحد ،غًن الرواية اليت "أخرجها أبو
الوليد األزرقي  197/2من طريق "مسلم بن خالد ،عن ابن جريج ،عن موسى بن عقبة ،عن كريب،
عن ابن عباس ،عن أسامة" .فمسلم بن خالد -وىو الزصلي" -ولو أوىام" ،28فوىم ىو أيضاً.
قال ابن خزدية " :ال أعلم أحدا أدخل ابن عباس بٌن كريب وبٌن أسامة يف ىذا اإلسناد إال ابن
عيينة" .29فهذا يعد من تفرده ،وكذلك عرفنا ادلتابعات من التخريج والذين تابعوا إبراىيم بن عقبة ىم
أيضاً ثقات ، 30والذين يروون عنهما ىم أعالم كما ىو واضح يف الطرق ادلذكورة يف التخريج ،فعرفنا من
ىذا كلو أن اإلمام سفيان بن عيينة أخطأ وخالف من ىم أوثق منو ،فروايتو مرجوحة ،وهللا أعلم.
" .3حدثنا عبد الرمحن ،عن سفيان ،عن إبراىيم بن عقبة ،عن كريب ،أن امرأة رفعت صبيا ذلا،
فقالت :يا رسول هللا أذلذا حج؟ قال " :نعم ولك أجر ".31
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ىذه الرواية فيها اختالف أيضاً وصالً وإرساالً ،فاإلمام ابن عيينة أوصلها واآلخرون أرسلوىا،
فالرواية ادلوصولة عن ابن عيينة ومن تابعو:
 -1أخرجو مالك "ادلوطأ" رقم  ، 272واحلميدي رقم (  )504قال :حدثنا سفيان وأمحد  219/1رقم
 1898قال :حدثنا سفيان ويف ( )1899قال" :حدثنا عبد الرزاق  ،أخربنا أخربنا معمر" ويف 244/1
رقم ( )2187قال" :حدثنا حجٌن بن ادلثىن ،ويونس .قاال :حدثنا عبد العزيز  ،يعين ابن أيب سلمة" ويف
 344/1رقم (  )3202قال" :حدثنا أبو أمحد  ،وأبو نعيم  ،حدثنا سفيان" ومسلم  101/4رقم
( )3232قال" :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  ،وزىًن بن حرب  ،وابن أيب عمر َ ،جيعا عن ابن عيينة"
قال أبو بكر :حدثنا سفيان بن عيينة ،و أبو داود رقم  1736قال" :حدثنا أمحد بن حنبل ،حدثنا
سفيان بن عيينة" والنسائي  ، 120/5ويف الكربى رقم  3613قال" :أخربنا عمرو بن منصور قال:
حدثنا أبو نعيم قال :حدثنا سفيان" ويف  ، 121/5ويف الكربى رقم  3614قال :أخربنا عبد هللا بن
زلمد بن عبد الرمحن قال :حدثنا سفيان (ح) واحلارث بن مسكٌن ،قراءة عليو ،وأناأمسع ،عن سفيان"
ويف  ، 121/5ويف الكربى رقم  3615قال" :أخربنا سليمان بن داود بن محاد بن سعد بن اخي
رشدين بن سعد أبو الربيع ،واحلارث بن مسكٌن ،قراءة عليو ،وأناأمسع ،عن ابن وىب" قال :أخربين
مالك بن أنس ،وابن خزدية رقم  3049قال" :حدثنا عبد اجلبار بن العالء ،حدثنا سفيان (ح) وحدثنا
علي بن خشرم ،أخربنا سفيان".
أربعتهم (مالك ،وسفيان بن عيينة ،ومعمر ،وعبد العزيز بن أيب سلمة) "عن إبراىيم بن عقبة عن كريب
عن ابن عباس فذكره".
الثاين :الرواية ادلوصولة عن الثوري:
أخرجو أمحد  343/3رقم  3196قال :حدثنا عبد الرمحن .مسلم  101/4رقم  3233قال" :حدثنا
أبوكريب زلمد بن العالء ،حدثنا أبو أسامة" ويف (  )3235قال :وحدثنا ابن ادلثىن ،حدثنا عبد الرمحن"
والنسائي  ،120/5ويف الكربى رقم  3611قال" :أخربنا زلمد بن ادلثىن قال :حدثنا حيٍن  ،وىو ابن
سعيد القطان" ويف  ، 120/5ويف الكربى رقم  3612قال :أخربنا عمود بن غيالن ادلروزي قال:
حدثنا بشر بن السري"
أربعتهم (عبد الرمحن بن مهدي ،وأبو أسامة ،وحيٍن ،وبشر) "عن سفيان بن سعيد الثوري  ،عن زلمد بن
عقبة.
عن كريب ،عن ابن عباس فذكره".
والرواية ادلرسلة عن الثوري:
 أخرجو أمحد  343/1رقم  3195قال" :حدثنا عبد الرمحن عن سفيان  ،عن إبراىيم بن عقبة"مسلم  101/4رقم (  )3234قال" :حدثين زلمد بن ادلثىن  ،حدثنا عبد الرمحن  ،حدثنا سفيان  ،عن
إبراىيم بن عقبة" عن كريب مرسالً.
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نرجح رواية سفيان بن عيينة ألموٍر:
فعرف أهنا أصح من الثانية ادلرسلة.
 .1إن رواية سفيان بن عيينة سلرجة يف الصحيحٌن ُ
 .2إن سفيان الثوري أيضاً تابع ابن عيينة يف روايتو ادلوصولة.
 .3وجدنا الذين تابعوا ابن عيينة وىم ثقات :وىم مالك ،وسفيان بن عيينة ،ومعمر ،وعبد العزيز
بن أيب سلمة ،أما مالك وابن عيينة ومعمر فمر حاذلم وىم أعالم  ،وعبد العزيز بن أيب سلمة
فقال احلافظ :ال بأس بو ،32فيؤيدون رواية ابن عيينة.
 .4رواية الثوري وإن كانت سلرجة يف صحيح مسلم ولكن رواية ابن عيينة يف صحيح البخاري،
فلها فضل.
فاإلمام ابن عيينة ما أخطأ يف ىذه الرواية بل أصاب فيها ،وهللا أعلم.
 .4قال ابن أيب حامت" :وسألت ِأيب  ،وأبا زرعة  ،عن ِ
حد ٍ
يث  ،رواهُ ابن ُعيينة  :عن ُعمر ب ِن ٍّ
ذر
ُ
َ
ُ
ُ
أن النِيب صلى هللا عليو وسلم بعث علِيًّا إِىل ٍ
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ِ
أخي ٍ
َّ
قوم
:
أنس
و
م
ع
أنس َ ،عن َ ّ
ّّ
يقاتِلُهم  ،ووجو خلفو رجالً  ،فقال  :ال تدعو ِمن ِ
خلف ِو".
ُ
ّ
ُ ُ
ُ ُ
قال ِأيب  ،وأبو زرعة " :ىذا خطأٌ  ،أخطأ فِ ِيو ابن عيينة  ،وليس ىو بِاب ِن ِ
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ُ ُ
ُ ُ
ُ
33
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.
رسل"
عمو ُّ ،ي
بن مالك ُ
بن ِأيب إسحاق  ،عن ّ
أنس ُ
ُىو حيٍن ُ
وىو ُم ٌ
وعموُ ليس ُىو ُ
الدراسة:

إن رواية ابن عيينة ادلشار إليها :
أخرجو الطرباين يف ادلعجم األوسط (  )159 /8رقم  – 8265قال "حدثنا موسى بن َجهور ،ثنا
عثمان بن حيٍن القرقساين ،ثنا سفيان ،عن عمر بن ذر ،عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة ،عن أنس
بن مالك".
فصرح اإلمام الطرباين على اسم ابن أخي أنس وقال  :ىو "إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة" ،ووجدت
الرواة اآلخرين من أصحاب عمر بن ذر ،فهم خالفوا ابن عيينة وروايتهم :
أخرجو عبد الرزاق الصنعاين ( )217 /5رقم  - 9424عبد الرزاق ،ومصنف ابن أيب شيبة ()476 /6
رقم  - 33056حدثنا وكيع ،وكذلك روى وكيع كما يف إحتاف اخلًنة ادلهرة بزوائد ادلسانيد العشرة ( /5
 - 4387 )133وقال إسحاق بن راىوية أنبا وكيع ،ويف ادلطالب العالية (  – 2018 )412 /9عن
وكيع.
كالّها (وكيع وعبد الرزاق) "قاال :أخربنا عمر بن ذر ،عن حيٍن بن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة،
أن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم دلا بعث عليا بعث خلفو رجال فقال".
فاثنان من الثقات صرحا بأنو "حيٍن بن إسحاق" وليس "إسحاق بن عبد هللا" ،وعبد الرزاق "ىو ثقة
حافظ مصنف شهًن عمي يف آخر عمره فتغًن" تقريب التهذيب (ص ،)354 :ووكيع "ىو ثقة حافظ
عابد" ،تقريب التهذيب (ص .)581 :فنرجح روايتهما ألموٍر:
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 .1إن روايتهما مروية من الثقات وّها أكثر عدداً وثقةً.
 .2قال الطرباين عن رواية ابن عيينة َ" :ل يرو ىذا احلديث عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب
طلحة إال عمرو بن ذر ،تفرد بو :سفيان بن عيينة".34
 .3قال ابن أيب حامت" :أخطأ فيو ابن عيينة".35
 .4وكذلك قال اإلمام الدارقطين" :وقد وقع يف ىذا اإلسناد وىم يف مواضع ،يف قولو :حيٍن بن
أيب إسحاق ،وإمنا ىو حيٍن بن إسحاق ،ويف قولو" :عن رجل ،عن أيب طلحة ،وإمنا روى ىذا
احلديث عمر بن ذر ،عن حيٍن بن إسحاق ،عن عبد هللا بن أيب طلحة".36
فاإلمام ابن عيينة أخطأ يف ىذا السند ،وهللا أعلم.
 .5حدثنا سفيان" ،حدثنا عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن أبيو ،عن سباع بن ثابت ،مسعت من أم
كرز الكعبية اليت حتدث عن النيب صلى هللا عليو وسلم قالت :مسعت النيب صلى هللا عليو

وسلم باحلديبية وذىبت أطلب من اللحم " :عن الغالم شاتان ،وعن اجلارية شاة ،ال يضركم
ذكرانا كن أو إناثا " ،قالت :ومسعت النيب صلى هللا عليو وسلم يقول " :أقروا الطًن على
مكناهتا ".37
رواية ابن عيينة:
أخرجو أبو داود رقم (  )2835قال :حدثنا مسدد" وابن ماجة رقم (  )3162قال" :حدثنا أبو بكر بن
أيب شيبة ،وىشام بن عمار" واحلميدي (  )340 /1رقم  – 350قال ويف السنن ادلأثورة للشافعي (ص:
 )342رقم  - 415ومصنف ابن أيب شيبة (  )114 /5رقم  - 24241حدثنا أبو بكر قال ويف
اآلحاد وادلثاين البن أيب عاصم (  )68 /6رقم  - 3279حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ويف شرح مشكل
اآلثار (  )67 /3رقم  - 1040كما حدثنا يونس ،وابن حبان (  )128 /12رقم  - 5312قال
"أخربنا أمحد بن علي بن ادلثىن ،حدثنا أبو خيثمة" والطرباين يف ادلعجم الكبًن (  )167 /25رقم 406
– قال "حدثنا زلمد بن عبد هللا احلضرمي ،ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحيٍن احلماين ،قاال" واجلاكم يف
ادلستدرك (  )265 /4رقم  - 7591قال "حدثنا علي بن محشاذ العدل ،ثنا بشر بن موسى ،ثنا
احلميدي" والبيهقي يف السنن الكربى (  )506 /9رقم  - 19276قال "أخربنا أبو احلسن علي بن
زلمد ادلقري  ،أنبأ احلسن بن زلمد بن إسحاق ،ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ،ثنا إبراىيم بن بشار"،
َجيعهم  -مسدد ،وأبو بكر بن أيب شيبة ،وىشام بن عمار وإبراىيم بن بشار واحلميدي والشافعي
ويونس وابو خيثمة وحيٍن احلماين  -عن "سفيان بن عيينة ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن أبيو ،عن سباع
بن ثابت ،فذكره".
وهبذا الطريق أخرجو الدارقطين يف "العلل"  ،218 /5وأبو نعيم يف احللية  ،94/9رقم  ،301والبيهقي
يف السنن الصغًن رقم (  ، )1845وابن عبد الرب يف التمهيد  ،315/4والبغوي يف شرح السنة رقم
( ، )2818وابن األثًن يف أسد الغابة  383/7من طريق سفيان بن عيينة ،بذكر "أبيو".
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أما الرواية بدون ذكر "أبيو":
أخرجو احلميدي رقم  345قال :حدثنا سفيان" والدارمي رقم  1974قال" :حدثنا عمرو بن عون
قال :حدثنا محاد بن زيد" وأبو داود رقم (  )2836قال" :حدثنا مسدد قال :حدثنا محاد بن زيد"
والنسائي ( )165/7قال" :أخربنا قتيبة قال :حدثنا سفيان (ح) وأخربنا عمرو بن علي قال :حدثنا حيٍن
قال :حدثنا ابن جريج" والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار (  )66 /14رقم " – 19124قرأت فيما روى
أبو بكر بن زياد ،وغًنه ،عن ادلزين قال :قال الشافعي :أخربين ابن عيينة" ،والطحاوي يف شرح مشكل
اآلثار (  )69 /3رقم  - 1043وكما "حدثنا الربيع بن سليمان ادلرادي ،قال :حدثنا أسد بن موسى،
قال :حدثنا محاد بن زيد" ،والطرباين يف ادلعجم الكبًن (  )167 /25رقم  - 407قال "حدثنا معاذ بن
ادلثىن ،ثنا علي بن ادلديين ح ،وحدثنا طالب بن قرة األذين ،ثنا زلمد بن عيسى الطباع ح ،وحدثنا زلمد
بن عبد هللا احلضرمي ،ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،وزلمد بن عبد هللا بن منًن ،وحيٍن احلماين قالوا :ثنا
سفيان بن عيينة" ،وأبو نعيم يف احللية ( " )95 /9حدثنا أمحد بن إسحاق ،ثنا أبو الطيب أمحد بن روح
ثنا زلمد بن مهاجر أخو حبيب القاضي ،ثنا سفيان بن عيينة" والطيالسي (  )204 /3رقم - 1739
قال "حدثنا يونس قال :حدثنا أبو داود قال :حدثنا سفيان بن عيينة" ،والبيهقي يف السنن الكربى /9
 311من "طريق سفيان بن عيينة،
"ثالثتهم  -سفيان ،ومحاد بن زيد ،وابن جريج  -عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن سباع بن ثابت"،
فذكره.
فاإلمام سفيان بن عيينة روى بنفسو بدون ذكر "أبيو" وتابع اآلخرين يف حذفو ،ولكن اإلمام البيهقي قال
بعد سرد الرواية من طريق ابن عيينة رقم ( " ) 19125فيو خطأ :أحدّها يف قولو" :عن عبيد هللا بن أيب
يزيد ،عن سباع ،وابن عيينة ،إمنا رواه عنو ،عن أبيو ،عن سباع"  ،38مث ذكر رواية محاد بن زيد بدون ذكر
أبيو وقال " :ورواه محاد بن زيد ،عن عبيد هللا بن أيب يزيد ،عن سباع بن ثابت"  ،39وانتسب الوىم إىل
سفيان وأشار إىل قول أيب داؤد" :ىذا ىو احلديث ،وحديث سفيان وىم يعين حٌن قال" :عن أبيو" .40
فاإلسناد وىم فيو سفيان بن عيينة ،حيث زاد بٌن عُبيد هللا بن أيب يزيد وبٌن سباع بن ثابت أبا يزيد والد
ُعبيد هللا ،ونبو على ذلك اإلمام أمحد بإثر احلديث ،وقال" :قال أبو عبد الرمحن :مسعت أيب يقول:
43
سفيان يهم يف ىذه األحاديث ،عبيد هللا مسعها من سباع بن ثابت" .41وكذلك الدارقطين ،42وادلزي .
ولكن البن القطان رأي آخر ،وىو احتمال أن يكون مسعو من أبيو ومن سباع .فقال " :يبقى النظر يف
أن عبيد هللا ابن أيب يزيد ،ىل مسع من سباع بن ثابت من غًن توسط أبيو  -حسب ما ذكر الدارقطين يف
حديثو ىذا  -أم ال؟ وال بعد يف أن يكون مسعو منو ،بدليل قولو :إنو أخربه ،ومسعو من أبيو عنو ،فحدث
بو على الوجهٌن ،44وهللا أعلم.
 .6قال الشافعي " :حدثنا سفيان قال مسعت عبد هللا بن عبد الرمحن بن صعصعة قال مسعت
أيب وكان يتيما يف حجر أيب سعيد اخلدري قال :قال يل أبو سعيد اخلدري أي بين إذا كنت
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يف ىذه البوادي فارفع صوتك باألذان فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليو وسلم يقول "ال
يسمعو إنس وال جن وال حجر إال شهد لو" .مث ذكر الشافعي حديث مالك ىذا بإسناده
سواء كما ذكرناه عن مالك مث قال الشافعي مالك أصاب اسم الرجل فيما أرى وقد أخطأ
فيو ابن عيينة".
رواية ابن عيينة:
أخرجو احلميدي رقم  .732وأمحد  6/3رقم  .11045وعبد بن محيد رقم  997قال" :حدثين حيٍن
بن عبد احلميد" وابن ماجة رقم  723قال" :حدثنا زلمد بن الصباح" وابن خزدية رقم  389قال:
"حدثنا عبد اجلبار بن العالء"
مخستهم (احلميدي ،وأمحد ،وحيٍن ،وابن الصباح ،وعبد اجلبار) "عن سفيان بن عيينة ،عن عبد هللا بن
عبد الرمحان بن أيب صعصعة ،عن أبيو  ،فذكره".
رواية مالك:
أخرجو مالك يف "ادلوطأ" رقم  .176وأمحد  35/3رقم  11325قال :قرأت عبد الرمحان ،ويف 43/3
رقم  11413قال :حدثنا إسحاق  ،واخلزاعي" ،والبخاري  158/1رقم (  ، )609ويف (خلق أفعال
العباد)رقم  23قال :حدثنا عبد هللا بن يوسف ويف  154/4رقم (  )3296قال :حدثنا قتيبة" ويف
 194/9رقم (  ، )7548ويف (خلق أفعال العباد) رقم  23قال :حدثنا إمساعيل" والنسائي ،12/2
ويف الكربى رقم  1620قال :أخربنا زلمد بن سلمة ،قال :أنبأنا ابن القاسم".
سبعتهم (عبد الرمحان بن مهدي ،وإسحاق بن عيسى ،واخلزاعي منصور بن سلمة ،وعبد هللا بن يوسف،
وقتيبة ،وإمساعيل بن أيب أويس ،وابن القاسم) "عن مالك ،عن عبد الرمحان بن عبد هللا بن عبد الرمحان
بن أيب صعصعو ،عن أبيو ،فذكره".
بعد الدراسة صلد أن اإلمام ابن عيينة وىم فيو يف تسمية شيخو ،وروايتو مرجوحة ألموٍر:
مر سابقاً.
 .1إن اإلمام مالك أثبت من سفيان كما ّ
 .2قال اإلمام الشافعي " :الصواب يف امسو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب
صعصعة" ،45وإليو أشار البيهقي.46
 .3قال عبد هللا قال أيب" :وسفيان خيطئ يف امسو والصواب عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد
الرمحن بن أيب صعصعة".47
 .4إن رواية مالك مروية يف صحيح البخاري فذكره يف صحيحو يدل على صحتو ،وهللا أعلم.
 .5وضعنا ىذه الرواية يف األحاديث ادلنتقدة على ابن عيينة وصالً وإرساالً ،ألن على رواية ابن
عيينة يكون الراوي عبد هللا بن عبد الرمحن وىو ال يوجد يف شيوخ ابن عيينة ومالك بل يف
صلد يف شيوخهما ىو عبد الرمحن بن عيد هللا بن عبد الرمحن  48كما يف الرواية الصحيحة،
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فعلى رواية ابن عيينة يكون يف احلديث انقطاع ،وذلذا وضعناىا يف الوصل واإلرسال ،وهللا
أعلم بالصواب.
 .7وسأَلْت أَِيب(ابن ايب حامت) عن ح ِد ٍ
يث ؛ " َرَواهُ ابْ ُن ُعيَ ْي نَةَ َ ،ع ْن ُع َم َارَة بْ ِن الْ َق ْع َق ِاع َ ،ع ْن أَِيب
ََ ُ
َْ َ
ِ
ِ ِ
ص َفَر".
َّيب صلى هللا عليو وسلم  :ال َع ْد َوى َوال َى َّامةَ َوال َ
ُزْر َعةَ َ ،ع ْن أَيب ُىَريْ َرةَ َ ،عن الن ِّ
ي َ ،ع ْن ُع َم َارَة َ ،ع ْن أَِيب ُزْر َعةَ َ ،ع ْن
قَ َ
ال أَِيب َ " :ى َذا َخطَأٌ َ ،وِى َم فِ ِيو ابْ ُن ُعيَ ْي نَةَ َ ،رَواهُ الث َّْوِر ُّي
ٍ
ِ ِ ِ ِ
َّيب صلى هللا عليو وسلم".49
َر ُجل َ ،ع ْن َعْبد هللا َ ،عن الن ِّ
رواية ابن عيينة:
أخرجو احلميدي ( )270 /2رقم  – 1150والطحاوي يف شرح معاين اآلثار (  )308 /4رقم 7058
 حدثنا أبو بكرة ،قال :ثنا مؤمل" وابن حبان (  )487 /13رقم  - 6118قال "أخربنا الفضل بناحلباب ،حدثنا إبراىيم بن بشار"،
ثالثتهم (احلميدي ومؤمل وإبراىيم بن بشار) قالوا "حدثنا سفيان ،عن عمارة بن القعقاع ،عن أيب زرعة،
عن أيب ىريرة".
رواية الثوري:
أخرجو أمحد (  )252 /7رقم  - 4198قال حدثنا عبد الرمحن" ،والرتمذي (  )18 /4رقم -2143
قال "حدثنا بندار ،قال :حدثنا عبد الرمحن بن مهدي" ،وابن أيب شيبة يف مسنده (  )228 /1رقم
 – 339قال "نا عبدة بن سليمان ،ويف مشيخة ابن طهمان (ص )145 :رقم  – 85والطحاوي يف
شرح معاين اآلثار ( )308 /4رقم  - 7056قال حدثنا أبو أمية ،قال :ثنا قبيصة"،
ثالثتهم (ابن مهدي وعبدة بن سليمان وابن طهمان وقبيصة) "عن سفيان بن سعيد ،عن عمارة بن
القعقاع ،عن أيب زرعة ،عن بعض ،أصحاب ابن مسعود  ,عن ابن مسعود" ،قال.
فالراوية الثانية صحيحة ألموٍر:
 .1إن الرواية الثانية وجدنا ذلا من يتابع الثوري يف سرده "وىو سعيد بن مسروق وىو ثقة" ،
تقريب التهذيب (ص .)241 :فروايتو صحيحة ألجل ادلتابعة.
50
 .2قال ابن أيب حامت بعد سرد الرواية " :قال أيب ىذا خطأ ،وىم فيو ابن عيينة" .
51
 .3وقال يف مسألة أخرى بعد ذكر نفس الرواية " :وىو أشبو بالصواب" ،فرجح رواية الثوري ،
وهللا أعلم.

اهلوا ش
 1أبو عيسى الرتمذي  ،زلمد بن عيسى بن َس ْورة  ،العلل الصغًن  ،حتقيق  :أمحد زلمد شاكر وآخرون،
دار إحياء الرتاث العريب – بًنوت بدون الطبعة ج  6ص . 240
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2ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد  ،شرح علل الرتمذي حتقيق :الدكتور ّهام عبد الرحيم
سعيد ،مكتبة ادلنار  -الزرقاء – األردن  ،ط1407 ،1 :ى  ،ج  1ص .436
 3أبو القاسم الطرباين  ،سليمان بن أمحد بن أيوب  ،ادلعجم الكبًن  ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد
السلفي  -دار النشر مكتبة ابن تيمية – القاىرة ،ط 1415 ،2 :ى ج  12ص .286
4شرح علل الرتمذي ج  2ص .674
5موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعللو (.)66 /2
 6ابن أيب خيثمة  ،أبو بكر أمحد  ،التاريخ الكبًن ادلعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة حتقيق  :صالح بن فتحي
ىالل  ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر – القاىرة ،ط 1427 ،1 :ى ج  2ص .255
7شرح علل الرتمذي ج  2ص .673
 8ابن أيب حامت  ،أبو زلمد عبد الرمحن بن زلمد ،العلل البن أيب حامت ،حتقيق :فريق من الباحثٌن بإشراف
وعناية د /سعد بن عبد هللا احلميد و د /خالد بن عبد الرمحن اجلريسي ،مطابع احلميضي ،ط،1 :
 1427ى ج  1ص .17
 9أبو الوليد الباجي  ،سليمان بن خلف بن سعد  ،التعديل والتجريح دلن خرج لو البخاري يف اجلامع
الصحيح  ،حتقيق  :د .أبو لبابة حسٌن ،دار اللواء للنشر والتوزيع – الرياض – ط1406 ،1 :ى
ج  3ص .1157
 10ا أبو عبد الرمحن النسائي  ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين  ،السنن الكربى ،حتقيق  :حسن عبد
ادلنعم شليب ،مؤسسة الرسالة – بًنوت ،ط 1421 ،1 :ى ج  2ص .430
11الرتمذي أبو عيسى  ،زلمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الرتمذي حتقيق وتعليق:
أمحد زلمد شاكر وزلمد فؤاد عبد الباقي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر ،ط:
 1395 ،2ى ج  3ص .321
12ادلعجم الكبًن للطرباين (.)286 /12
 13أبو جعفر الطحاوي  ،أمحد بن زلمد بن سالمة بن عبد ادللك  ،شرح معاين اآلثار حققو وقدم لو:
(زلمد زىري النجار  -زلمد سيد جاد احلق) راجعو ورقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :د يوسف عبد
الرمحن ادلرعشلي ،عاَل الكتب ،ط 1414 ،1 :ى ج  1ص .484
14علل الدارقطين = العلل الواردة يف األحاديث النبوية ج  12ص .286
 15ابن ادللقن  ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  ،البدر ادلنًن يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف
الشرح الكبًن ،حتقيق  :مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمال ،دار اذلجرة للنشر
والتوزيع  -الرياض-السعودية ،ط1425 ،1 :ى ج  5ص .227
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 16أبو بكر اخلطيب  ،أمحد بن علي بن ثابت  ،الفصل للوصل ادلدرج يف النقل ،حتقيق :زلمد بن مطر
الزىراين ،دار اذلجرة ،ط1418 ،1 :ى
ج  1ص .331
 17أبو بكر النيسابوري  ،زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر  ،األوسط يف السنن واإلَجاع واالختالف ،حتقيق:
أبو محاد صغًن أمحد بن زلمد حنيف ،دار طيبة  -الرياض – السعودية ،ط 1405 ،1 :ى ج 5
ص .384
18أبو حامت الدارمي البُسيت  ،زلمد بن حبان بن أمحد  ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب:
األمًن عالء الدين علي بن بلبان الفارسي  ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -مؤسسة الرسالة ،بًنوت ،ط:
 1408 ،1ى ج  7ص .318
 19ابن حزم  ،أبو زلمد علي بن أمحد  ،احمللى باآلثار ،دار الفكر – بًنوت ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،
ج  5ص .165 – 164
 20البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسٌن  ،السنن الكربى  ،مكتبة دار الفكر بدون الطبعة ،ج  4ص .23
 21أبو عمر القرطيب  ،يوسف بن عبد هللا بن زلمد  ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد  ،حتقيق:
مصطفى بن أمحد العلوي  ،زلمد عبد الكبًن البكري  ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية –
ادلغرب ،بدون الطبعة  1387 :ى ج  12ص  85و .91
 22النووي  ،أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرف  ،خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم،
حتقيق  :حققو وخرج أحاديثو :حسٌن إمساعيل اجلمل ،مؤسسة الرسالة  -لبنان – بًنوت ،ط،1 :
1418ى ج  2ص .1000
 23ابن اجلوزيَ ،جال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي  ،التحقيق يف أحاديث اخلالف ،حتقيق:
مسعد عبد احلميد زلمد السعدين ،دار الكتب العلمية – بًنوت ،ط1415 ،1 :ى  ،ج  2ص
.11
 24أبو احلسن ابن القطان  ،علي بن زلمد بن عبد ادللك الكتامي احلمًني الفاسي ،بيان الوىم واإليهام
يف كتاب األحكام ،حتقيق  :د .احلسٌن آيت سعيد ،دار طيبة – الرياض ،ط1418 ،1 :ى ج 5
ص .419
25هتذيب سنن أيب داود ج  4ص .316 – 315
26السنن الكربى ج  4ص .23
 27أبو عبد هللا الشيباين ،أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىالل  ،مسند اإلمام أمحد ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون -إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  ،مؤسسة الرسالة –
ط 1421 ،1 :ى ج  36ص . 79
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 28ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي  ،تقريب التهذيب ،حتقيق :زلمد عوامة ،دار الرشيد – سوريا –
ط 1406 ،1 :ى  ،ص.529 :
صحيح ابن ُخَزدية ،حتقيق الدكتور زلمد مصطفى
29أبو بكر ابن خزدية  ،زلمد بن إسحاق بن ادلغًنة ،
ُ
األعظمي  -ادلكتب اإلسالمي ،ط 1424 ،3 :ى ج  4ص .266
30زلمد بن عقبة وموسى بن عقبة ،انظر ترَجتهما على الرتتيب :تقريب التهذيب (ص ،)496 :تقريب
التهذيب (ص.)552 :
31مسند أمحد ج  5ص . 272
32تقريب التهذيب (ص.)357 :
 33ابن أيب حامت  ،أبو زلمد عبد الرمحن بن زلمد ،العلل البن أيب حامت ،حتقيق :فريق من الباحثٌن
بإشراف وعناية د /سعد بن عبد هللا احلميد و د /خالد بن عبد الرمحن اجلريسي ،مطابع احلميضي،
ط 1427 ،1 :ى ج  3ص .323
 34أبو القاسم الطرباين  ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطًن  ،ادلعجم األوسط ،حتقيق  :طارق بن
عوض هللا بن زلمد  ,عبد احملسن بن إبراىيم احلسيين ،دار احلرمٌن – القاىرة ،بدون الطبعة :ج 8
ص .159
35علل احلديث البن أيب حامت ج  3ص .323
 36العلل الواردة ج  6ص .15
37مسند أمحد ج  45ص .113
 38البيهقي  ،أبو بكر أمحد بن احلسٌن  ،معرفة السنن واآلثار بتحقيق  :عبد ادلعطي أمٌن قلعجي ،دار
الوعي (حلب  -دمشق) ،ط1412 ،1 :ى ج  14ص .67
 39نفس ادلرجع  ،رقم احلديث (.) 19129
 40أبو داود السجستاين  ،سليمان بن األشعث  ،سنن أيب داود بإشراف فضيلة الشيخ صاحل بن عبد
العزيز  ،دار السالم للنشر و التوزيع الرياض ،ط1420 ،1 :ى ج  4ص .457
41مسند أمحد ج  45ص .119
42العلل الواردة ج  5ص .218
 43أبو احلجاج ادلزي  ،يوسف بن عبد الرمحن  ،حتفة األشراف مبعرفة األطراف  ،حتقيق :عبد الصمد
شرف الدين ،ادلكتب اإلسالمي ،والدار القيّمة – ط1403 ،2 :ى ج  13ص .101
44بيان الوىم واإليهام ج  4ص .589
 45أبو إبراىيم ادلزين  ،إمساعيل بن حيٍن بن إمساعيل ،السنن ادلأثورة للشافعي ،حتقيق  :د .عبد ادلعطي
أمٌن قلعجي ،دار ادلعرفة – بًنوت ،ط 1406 ،1 :ى  ،ص.146
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46معرفة السنن واآلثار ج  2ص .232
47مسند أمحد ج  17ص .79
 48أبو احلجاج ادلزي  ،يوسف بن عبد الرمحن  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال حتقيق د .بشار عواد
معروف ،مؤسسة الرسالة – بًنوت ،ط1400 ،1 :ى ج  11ص  181و ج  27ص .99
49علل احلديث البن أيب حامت ج  6ص .30
50علل احلديث البن أيب حامت ج  6ص .31
51علل احلديث البن أيب حامت ج  6ص .56

