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ملخص البحث بالعربي
. التحريرات الوافية جبمع ما مسعه قتادة من أيب العالية: عنوان البحث
.  ومل يدلس فيه، إىل مجع ودراسة ما مسعه قتادة من أيب العالية: يهدف البحث
. وفهرس، وخامتة، وثالثة مطالب، مقدمة: تكون البحث من
. حترير كالم العلماء يف عدد ما مسعه قتادة من أيب العالية: املطلب األول
. دراسة األحاديث اليت نص شعبة أن قتادة مسعها من أيب العالية: املطلب الثاين
. دراسة األحاديث الزائدة على كالم شعبة: املطلب الثالث
. وفهرس املوضوعات، وفيه فهرسة املصادر:  الفهرس، والتوصيات، وفيها أبرز النتائج: اخلامتة
 وأن املراد بقول، إىل أن قتادة مسع من أيب العالية أكثر من أربعة أحاديث: وخلص الباحث يف اخلامتة
.شعبة التقريب ال التحديد
 وحتقيق ما مل حيقق من كتب السنة، وحترير روايتهم، إىل العناية أبمثال هؤالء الرواة: ويوصي الباحث
.والرجال
A summary of the research in English
The title of the research: The Adequate Compilations by way of gathering that which Qataadah
heard from Abu 'Al-aaliyah.
The goal of the research: to gather and study what Qataadah heard from Abu 'Al-aaliyah, and
he did not fabricate it.
The research consists of: an introduction, three issues, a conclusion, and an index.
The first issue: a compilation of the speech of the scholars about the number (of narrations)
which Qataadah heard from Abu 'Al-aaliyah.
The second issue: a study of the narrations which Shu'bah mentioned that Qataadah heard
from Abu 'Aaliyah.
The third issue: a study of the extra narrations according to the speech of Shu'bah.
The conclusion: and it contains the most exemplary outcome and recommendations,
The index: and it contains an index of the sources and an index of the subjects.
And the researcher summerized in the ending: that Qataadah heard from Abu 'Al-aaliyah more
than four narrations, and that the desired meaning of Su'bahs statement is estimation not
precision.
And the research advises: to give care to these types of narrators, to compile their narrations,
and to verify that which has not been verified from the books of the Sunnah and the Men (of
Sunnah).
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

َّ
إن احلمد  هل محمد ونستعينه ونستففر  ،ونعوذ اب هل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهد
هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وحد ال شريك له ،وأشهد أن دمحماً
عبد ورسوله.
( )

.              


               
( )

.               


                
( )

.        
أما بعد :
فهذا حبث مجعت فيه ما وقفت عليه من األحاديث واآلاثر اليت مسعها قتادة بن دعامة السدوسي من
أيب العالية رفيع بن مهران البصري ،يف كتب السنة على خمتلف تصانيفها اليت وقفت عليها.
تسمية البحث :
ومسيته  :التحريرات الوافية جبمع ما مسعه قتادة من أيب العالية.
وقد جعلته يف  :مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مطالب ،وخامتة وفهرس.
أما املقدمة  :ففيها  :تسمية البحث ،وأسباب اختيار  ،وأهدافه ،وخطته ،ومنهج الكتابة.
والتمهيد  :ترمجة قتادة بن دعامة السدوسي وأيب العالية ابختصار.
املطلب األول  :حترير كالم العلماء يف عدد ما مسعه قتادة من أيب العالية.
املطلب الثاين  :دراسة األحاديث اليت نص شعبة أن قتادة مسعها من أيب العالية.
املطلب الثالث  :دراسة األحاديث الزائدة على كالم شعبة.
اخلامتة  :أهم النتائج والتوصيات .
الفهرس  :فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.
( ) (آل عمران. ) 0 :
( ) (النساء. ) :
( ) (األحزاب. )0 -00:
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أسباب اختياره :
وترجع أسباب اختيار املوضوع لألمور التالية :
 ما وقفت عليه من كالم شعبة يف حصر األحاديث اليت مسعها قتادة من أيب العالية ،معاالختالف يف عدد األحاديث  :مرة يقول  :ثالثة ،ومرة يقول  :أربعة ،وبعضهم يزيد عليها.
 ما وقفت عليه من استدراك البيهقي وغري  ،على شعبة.( )

 ما أشار إليه ابن رجب يف شرح علل الرتمذي بقوله  ":ذكر األسانيد اليت ال يثبت منه شئ أوال يثبت منها إال شئ يسري مع أنه قد روي هبا أكثر من ذلك" .وذكر منها رواية قتادة عن أيب
( )

العالية .

( )

 أين مل أقف على حبث متخصص مجع ما مسعه قتادة من أيب العالية .أمهينة املوضوع :

تظهر أمهية املوضوع من وجو متعددة منها :

 حترير قول مجاعة من نقاد احلديث أبنه مل يسمع منه إال ثالثة أو أربعة أحاديث. تعلقه حبديثني يف الصحيحني ،إذ قد يعالَّن بتدليس قتادة .( ) ( .)1
( ) (.)114
( ) وقفت على رسالة املاجستري اليت بعنوان "شيوخ قتادة بن دعامة السدوسي املتكلم يف مساعه منهم ،دراسة تطبيقية"
للباحث  :أمحد زهري شراب  -اجلامعة اإلسالمية بفزة  ،كلية أصول الدين قسم احلديث الشريف وعلومه عام
 1هـ ،ويقع كالمه على ما روا قتادة عن أيب العالية يف الكتب التسعة من ( ) 33إىل ( .)10
وهذ الرسالة ال تتعارض مع حبثي  -حبمد هللا تعاىل  -وذلك لألمور التالية :
 اقتصر الباحث على الكتب التسعة ،وهي الكتب الستة ومسند أمحد والدارمي واملوطأ ،كما يف منهج البحث(ح) .وحبثي شامل لكتب السنة وال يتقيد بكتاب.
 تكلم الباحث على مخسة أحاديث ،وهي حديث عمر ":يف الصالة" ،حديث ":دعاء الكرب" ،حديث ":رؤيةرؤية النيب  ليلة أسري به" ،حديث "ال تلعن الريح" ،حديث "الوضوء من النوم مضطجعاً" ،اتفقت معه على
أربعة ،واخلامس ليس على شرطي وهو حديث "الوضوء من النوم مضطعجاً"؛ ألنه مل يصرح فيه ابلسماع ،وال من
رواية شعبة عن قتادة ،وزدت عليه ستة أحاديث وآاثر مل يذكرها الباحث؛ ألهنا خارج الكتب التسعة .
 تعامل الباحث مع قتادة على أنه صاحب إرسال خفي ،ال مدلس كما يف صفحة (  )101( ،) 9وهذااجتهاد إال أنه خالف الظاهر من كالم نقاد احلديث ،لذا تعاملت مع قتادة يف حبثي على أنه مدلس ،قال
الذهيب يف اتريخ اإلسالم ( ": ) 0 /قد دلس قتادة عن مجاعة" ،وعد احلافظ يف الطبقة الثالثة من املدلسني
( 1رقم  )9وقال ":مشهور ابلتدليس ،وصفه به النسائي ،وغري ".
وهناك أحباث أخرى يف قتادة ذكرها األستاذ أمحد زهري شراب (د ،ذ) ،وهي ال تتعارض مع حبثي ألين حبثي
خاص برواية ما مسعه قتادة من أيب العالية ،وتلك أحباث عامة.
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 ما فيه من خدمة للسنة النبوية بتمييز الصحيح من الضعيف ،ومعرفة ما ثبت مما مل يثبت. مجع ما تفرق من املسائل املتعلقة بسماع قتادة من أيب العالية.املنهج الذي سلكته يف البحث :

سلكت يف كتابة البحث ،املنهج االستقرائي ،التحليلي.
 تتبعت كالم نقاد احلديث يف األحاديث اليت مسعها قتادة من أيب العالية؛ من كتب الرجال،والتواريخ ،والرتاجم.

( )

 مجعت كل حديث صرح فيه قتادة ابلسماع من أيب العالية .( )

 وكذا مجعت ما روا شعبة عن قتادة عن أيب العالية ،وإن مل يصرح قتادة فيه ابلسماع ،من كلكتب السنة املطبوعة مما أمكنين الوقوف عليها.
 رجعت يف ترمجة الراوي إىل كتب الرجال املعتمدة عند احملدثني. -نقلت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني مع تطبيق القواعد احلديثية .

وقد بذلت جهدي يف حترير البحث ،فما كان فيه من صواب؛ فمن هللا ،وما كان فيه من قصور أو
خطأ فمن نفسي والشيطان .وهللا اسأل أن يتقبل مين عملي ،وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي.
كتبه
أمحد بن عمر بن سامل ابزمول
األستاذ جبامعة أم القرى
كلية الدعوة واصول الدين – قسم الكتاب والسن

( ) وال يدخل يف شرطي ما روا قتادة عن رجل عن أيب العالية.
( ) وال يدخل يف شرطي ما روا قتادة بعنعنة من غري رواية شعبة عنه.
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متهيـــد  :ترمجة خمتصرة
ألبي العالية ،وقتادة
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ترمجة أيب العالية الرايحي

( )

امسه ونسبه  :أبو العالية رفيع بن مهران أبو العالية الرايحي البصري ت90هـ .

كان موىل المرأة من بين رايح بن يربوع ،مث من بين متيم.
روى له اجلماعة.

اإلمام ،املقرئ ،احلافظ ،املفسر ،أحد األعالم.
أدرك زمان النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو شاب ،وأسلم يف خالفة أيب بكر الصديق ،ودخل عليه.
شيوخه  :مسع من :عمر ،وعلي ،وأيب ،وأيب ذر ،وابن مسعود ،وعائشة ،وأيب موسى ،وأيب أيوب،
وابن عباس ،وزيد بن اثبت ،وعدة.
تالميذه  :روى عنه  :عبد هللا بن احلارث البصري ،واثبت البناين ،وخالد احلذاء ،وداود بن أيب هند،

وعاصم األحول ،وقتادة ،ودمحم بن سريين وغريهم .

وحفظ القرآن ،وقرأ على :أيب بن كعب ،وتصدر إلفادة العلم ،وبعد صيته.
قال إسحاق بن منصور ،عن حيىي بن معني ،وأبو زرعة ،وأبو حامت :ثقة.
وقال أبو القاسم الاللكائي :ثقة جممع على ثقته.
وقال عاصم األحول ،قال أبو العالية  :تعلموا القرآن ،فإذا تعلمتمو  ،فال ترغبوا عنه ،وإايكم وهذ
األهواء ،فإهنا توقع العداوة والبفضاء بينكم ،فإان قد قرأان القرآن قبل أن يقتل عثمان خبمس عشرة سنة.
قال :فحدثت به احلسن ،فقال :قد نصحك -وهللا -وصدقك.
وفاته  :قال املزي  :قال أبو خلدة :مات يوم االثنني الثالث من شوال سنة تسعني.
( )

وقال غري  :مات سنة ثالث وتسعني .
( )

وقال املدائين :مات سنة ست ومائة .
وقال أبو عمر الضرير :مات سنة إحدى عشرة ومائة.
والصحيح األول ،وهللا أعلم.


( ) هتذيب الكمال للمزي ( ،) 3- 1/9سري أعالم النبالء للذهيب ( ) - 00/1ابختصار وتصرف.
وانظر  :التاريخ الكبري للبخاري (  ،) 3/اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  ،)4 0/تذكرة احلفاظ للذهيب ( )43/
هتذيب التهذيب للحافظ ( .) 31/
( ) قاله البخاري وغري  ،قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ ( ": )40/األصح سنة ثالث وتسعني رمحه هللا تعاىل".
وقال احلافظ يف تقريب التهذيب ( 0رقم ": ) 94مات سنة تسعني ،وقيل ثالث وتسعني ،وقيل بعد ذلك".
( ) قال الذهيب يف سري أعالم النبالء (": ) /1وشذ :املدائين ،فوهم ،وقال :مات سنة ست ومائة".
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ترمجة قتادة بن دعامة السدوسي

( )

امسه ونسبه  :قتادة بن دعامة بن قتادة أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير األكمه .

وسدوس :هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة ،من بكر بن وائل.
روى له اجلماعة.
مولده :يف سنة ستني.

حافظ العصر ،قدوة املفسرين واحملدثني ،وكان من أوعية العلم ،وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ.
شيوخه  :روى عن :عبد هللا بن سرجس ،وأنس بن مالك ،وأيب الطفيل الكناين ،وسعيد بن املسيب،

وأيب العالية رفيع الرايحي ،وأيب عثمان النهدي ،وزرارة بن أوىف ،والنضر بن أنس ،وعكرمة موىل ابن عباس،
واحلسن البصري ،وعطاء بن أيب رابح ،وخلق كثري.
تالميذه  :روى عنه أئمة اإلسالم :أيوب السختياين ،وابن أيب عروبة ،ومعمر بن راشد ،واألوزاعي،
ومسعر بن كدام ،وعمرو بن احلارث املصري ،وشعبة بن احلجاج ،وجرير بن حازم ،وشيبان النحوي ،ومهام بن
حيىي ،ومحاد بن سلمة ،وأابن العطار ،وأمم سواهم.
وهو حجة ابإلمجاع إذا بني السماع ،فإنه مدلس معروف بذلك ،وكان يرى القدر-نسأل هللا العفو .
ومع هذا ،فما توقف أحد يف صدقه ،وعدالته ،وحفظه ،ولعل هللا يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد
هبا تعظيم الباري وتنزيهه ،وبذل وسعه ،وهللا حكم عدل لطيف بعباد  ،وال يسأل عما يفعل.
مث إن الكبري من أئمة العلم إذا كثر صوابه ،وعلم حتريه للحق ،واتسع علمه ،وظهر ذكاؤ  ،وعرف
صالحه وورعه واتباعه ،يففر له ز هل ،وال نضلله ونطرحه وننسى حماسنه.
نعم ،وال نقتدي به يف بدعته وخطئه ،ونرجو له التوبة من ذلك.
قال قتادة  :ما يف القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئاً.

( )

وفاته  :قال أبو نعيم ،وخليفة ،وأمحد بن حنبل ،وغريهم :مات قتادة سنة سبع عشرة ومائة .
وله سبع ومخسون سنة.


( ) سري أعالم النبالء للذهيب ( ) 3 - 39/4ابختصار وتصرف.
وانظر يف ترمجته  :التاريخ الكبري للبخاري ( ،) 34/0املعرفة والتاريخ للفسوي (  ،) 00/اجلرح والتعديل البن أيب
حامت ( ،) /0هتذيب الكمال للمزي (  ،)193/تذكرة احلفاظ للذهيب (  ،) /هتذيب التهذيب للحافظ
(.) 4 /3
( ) انظر  :هتذيب الكمال للمزي (  )4 0/حول االختالف يف سنة والدته ،ووفاته.
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ثبت مساع قتادة بن دعامة السدوسي ،من شيخه أيب العالية رفيع بن مهران الرايحي.
واختلفوا يف عدد األحاديث اليت مسعها قتادة من أيب العالية على أقوال :
فمنهم من قال  :ثالثة ،ومنهم من قال  :أربعة ،ومنهم من قال أكثر من ذلك.
القول األول  :مسع ثالثة أحاديث :
( )

وإليه ذهب شعبة ،وحيىي بن معني  ،وابن عبد احلكم.
( )

قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  ":ان صاحل بن أمحد ان علي قال مسعت حيىي بن سعيد
القطان قال  :قال شعبة :مل يسمع قتادة من أيب العالية إال ثالثة أشياء".
قلت ليحىي عدها ؟ قال  :قول علي هنع هللا يضر ":القضا ثالثة" ،وحديث":ال صال بعد العصر" ،وحديث
( )

":يونس بن مىت ".

()1

وقال ابن عبد احلكم يف فتوح مصر واملفرب  ":مل يسمع قتادة من أىب العالية اإال ثالثة أحاديث".
القول الثاين  :مسع أربعة أحاديث .

وهو منقول عن شعبة أيضاً ،والعجلي ،ويعقوب بن شيبة.
()4

قال أبو داود يف السنن  ":قال شعبة :إمنا مسع قتادة ،من أيب العالية أربعة أحاديث ":حديث يونس
بن مىت" ،وحديث ابن عمر ":يف الصالة" ،وحديث ":القضاة ثالثة" ،وحديث ابن عباس ":حدثين رجال
مرضيون منهم عمر ،وأرضاهم عندي عمر".
()3

وقال العجلي يف الثقات ":قتادة مل يسمع من أيب العالية إال أربعة أحاديث".
()0

وقال يعقوب بن شية يف مسند عمر بن اخلطاب ":رواية قتادة ،عن أيب العالية ،مرسلة كلها إال
()3

أربعة أحاديث مسعها من أيب العالية ،هذا احلديث أحد األربعة".

( ) سيأيت قول حيىي بن معني ،يف احلديث الثاين.
( ) (  .) 0/انظر  :السنن للرتمذي (  1 /رقم  ،) 3املعرفة والتاريخ للفسوي (  ،) 13/خمتصر األحكام للطوسي
(  ،)14 /معرفة السنن واآلاثر (  ،) 3 /اخلالفيات للبيهقي (  ،) 9/اتريخ دمشق البن عساكر (.) 0 / 3
( ) قال احلافظ يف فتح الباري (": )14 /3مىت  :بفتح امليم وتشديد املثناة مقصور".
(.) 41( )1
( .)4 / ( )4وانظر  :احمللى البن حزم (  ،) 1/السنن الكربى (  ،) 94/اخلالفيات للبيهقي ( .) 3/
( )1 / ( )3ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق (.) 3 / 3
( 0 ( )0رقم.) 3
( )3أي حديث ابن عباس عن عمر يف النهي عن الصالة بعد العصر.
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القول الثالث  :مسع أكثر من ذلك.
وإليه ذهب شعبة ،والبخاري ،ومسلم ،والبيهقي ،وغريهم.
وذلك أن شعبة روى أحاديث عن قتادة غري الثالثة أو األربعة اليت ذكرها .
( )

قال البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر بعد أن ذكر قول شعبة مل يسمع قتادة إال ثالثة أشياء ":ومسع
أيضاً حديث ابن عباس فيما يقول ":عند الكرب" ،وحديثه يف ":رؤية النيب  ليلة أسري به موسى،
( )

وغري "،وحديثا ":يف الريح" ،وفيه نظر  ،وزاد أبو داود حديث ابن عمر ":يف الصالة" فيما حكا بالغاً عن
شعبة".
( )

وقال احلافظ ابن رجب يف شرح علل الرتمذي بعد أن ذكر قول شعبة ":مل يسمع منه إال أربعة
أحاديث" ":قد خرجا له يف الصحيحني غن أيب العالية حديثني آخرين  :أحدمها  :حديث ":دعاء الكرب"،
والثاين :حديث ":رؤية النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلة أٍري به موسى وغري من األنبياء".
املناقشة والرتجيح :
ينبين على املذهب األول والثاين أن ما سواها من األحاديث فهو منقطع ،قال ابن القطان يف بيان
()1

()4

الوهم واإليهام ":ذكر من طريق مسلم عن ابن عباس ،أن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كان يقول عند الكرب " :ال إله
إال هللا العظيم احلليم  "...احلديث.
وهو حديث يرويه هشام الدستوائي ،عن قتادة ،عن أيب العالية عن ابن عباس هكذا معنعناً.
وروا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ،فقال فيه :إن أاب العالية حدثهم عن ابن عباس.
وهذا ليس من املدلس تصرحياً أبنه مسعه ،وال أنه حدث به ،الحتمال أن يكون يعين بقوله :إن أاب
()3

العالية حدثهم ،إنه حدث الناس غري  ،وهذا مل يكن لنا أن نتعسف به ،لوال أن شعبة قد قال :إمنا مسع قتادة
()0

قتادة من أيب العالية أربعة أحاديث .حديث ":يونس بن مىت" ،وحديث ابن عمر ":يف الصالة" ،وحديث:
"القضاة ثالثة" ،وحديث ابن عباس ":حدثين رجال مرضيون ،منهم عمر ،وأرضاهم عندي عمر".
( ) (  .) 3 /انظر  :السنن الكربى للبيهقي (  ،) 94/فتح الباري البن رجب ( ،) 0/4حتفة التحصيل للعراقي
( .) 3
( ) أي علة ،وذلك أن الصواب يف الرواية اإلرسال ،ال الوصل.
( ) (.)114
( .)43 / ( )1وانظر  :احمللى ابآلاثر البن حزم (  ،) 1/نصب الراية للزيلعي ( .)14/
( )4أي عبد احلق اإلشبيلي يف األحكام الكربى (  .)410/يراجع
( )3يف املسند ألمحد ( 1 /4رقم ... : ) 10عن قتادة قال حدثنا أبو العالية . ...
( )0يف طبعة بيان الوهم حذف احملقق كلمة "ابن" مع وجودها يف السخ املخطوطة كما ذكر يف حاشية (رقم )3حيث قال
":يف ق ،و ،ت ،وأيب داود "ابن عمر" ،والصواب ما أثبتنا ".
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هكذا ذكر أبو داود عن شعبة يف ابب الوضوء من النوم.
فأما الرتمذي فإنه ذكر عن ابن املديين ،عن حيىي بن سعيد ،قال :قال شعبة :مل يسمع قتادة من أيب
العالية إال ثالثة أحاديث :حديث ":يونس بن مىت" ،وحديث عمر ،وحديث القضاة .ذكر ذلك يف ابب
النهي عن الصالة بعد العصر والصبح.
( )

فعلى هذا ،مساع قتادة من أيب العالية هلذا احلديث مشكوك فيه  ،فاعلم ذلك".
( )

قلت  :وقوله فيه نظر؛ فقد وقع التصريح من قتادة ابلسماع ،وروا شعبة عنه ،قال احلافظ يف فتح

الباري معلقاً على حديث دعاء الكرب ،وهو مما مل يذكر شعبة يف األحاديث اليت مسعها قتادة من أيب
العالية ":كأن البخاري مل يعترب هبذا احلصر؛ ألن شعبة ما كان حيدث عن أحد من املدلسني إال مبا يكون ذلك
املدلس قد مسعه من شيخه وقد حدث شعبة هبذا احلديث عن قتادة وهذا هو السر يف إيراد له معلقاً يف آخر
الرتمجة من رواية شعبة .وأخرج مسلم احلديث من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أاب العالية حدثه وهذا
صريح يف مساعه له منه ،وأخرج البخاري أيضا من رواية قتادة عن أيب العالية غري هذا وهو حديث رؤية موسى
وغري ليلة أسرى به وأخرج مسلم أيضاً".
ويظهر وهللا أعلم أن القول الثالث هو األقرب للصواب لألمور التالية :
-1

وجود أحاديث وآاثر أخرى ،صرح فيها قتادة ابلسماع من أيب العالية غري ما ذكرها شعبة.

قلت  :بل الصواب إبثبات "ابن عمر" .وسيأيت حديث ابن عمر .
( ) كذا قال رمحه هللا ! واحلديث خمرج يف صحيح مسلم ،وسيأيت خترجيه ،قال النووي يف شرح مسلم ( ": ) /اعلم أن ما
كان ىف الصحيحني عند املدلسني بعن ومحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى ،وقد جاء كثري منه ىف
الصحيح ابلطريقتني مجيعاً فيذكر رواية املدلس بعن مث يذكرها ابلسماع ويقصد به هذا املعىن الذى ذكرته".
وقال احلافظ ابن حجر يف النكت على كتاب ابن الصالح ( ": )3 3/يف أسئلة اإلمام تقي الدين السبكي للحافظ
أيب احلجاج املزي :وسألته عن ما وقع يف الصحيحني من حديث املدلس معنعناً هل نقول :أهنما اطلعا على اتصاهلا؟
فقال":كذا يقولون ،وما فيه إال حتسني الظن هبما .وإال ففيهما أحاديث من رواية املدلسني ما توجد من غري تلك
الطريق اليت يف الصحيح".
قلت  :وليست األحاديث اليت يف الصحيحني ابلعنعنة عن املدلسني كلها يف االحتجاج ،فيحمل كالمهم هنا على ما
كان منها يف االحتجاج فقط.
أما ما كان يف املتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح 1يف خترجيها كفريها".
وانظر  :شرح النووي على مسلم ( ،)4 /4التقريب والتيسري للنووي ( ،) 9التقييد واإليضاح للعراقي ( ،)99النكت
على مقدمة ابن الصالح للزركشي (  ،)9 /النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر (  ،)311-3 1/فتح
املفيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي ( .) /
( ) (  .) 14/وانظر  :عمدة القاري للعيين ( .) 0 /
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( )

قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ":قتادة حجة ابإلمجاع إذا بني السماع ،فإنه يدلس معروف
بذلك".

( )

وقول ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام تعليقاً على حديث دعاء الكرب ":روا سعيد بن أيب
عروبة عن قتادة ،فقال فيه :إن أاب العالية حدثهم عن ابن عباس.
وهذا ليس من املدلس تصرحياً أبنه مسعه ،وال أنه حدث به ،الحتمال أن يكون يعين بقوله :إن أاب
العالية حدثهم ،إنه حدث الناس غري  ،وهذا مل يكن لنا أن نتعسف به ،لوال أن شعبة قد قال :إمنا مسع قتادة
من أيب العالية أربعة أحاديث ."...
كذا قال وفيه نظر :
 فرق بني أن يقول حدثه ،وبني أن يقول حدث ،فاألوىل الظاهر منها السماع ،والثانية حمتملة ال تفيد( )

السماع ،قال البفوي يف مسند ابن اجلعد  :حدثنا أمحد بن إبراهيم ،ان أبو داود قال :قال شعبة
":كنت أتفطن إىل فم قتادة إذا حدث ،فإذا حدث ما قد مسع قال :حدثنا سعيد بن املسيب،
وحدثنا أنس ،وحدثنا احلسن ،وحدثنا مطرف ،فإذا حدث مبا مل يسمع قال :حدث سليمان بن
يسار ،وحدث أبو قالبة".
()1

 أن قتادة صرح ابلسماع ،قال احلافظ يف فتح الباري ":أخرج مسلم احلديث من طريق "سعيد بنأيب عروبة عن قتادة أن أاب العالية حدثه" ،وهذا صريح يف مساعه له منه" ،وقال األلباين يف السلسلة
()4

الصحيحة ":دعاء الكرب  ...صرح فيه ابلتحديث يف رواية ملسلم وأمحد"
 ال يلزم من قول شعبة انقطاع ما سوا ؛ فذكر العدد يف كالمه ليس املراد منه احلصر.-

ختريج صاحيب الصحيحني حلديثني مل يذكرمها شعبة :ومها حديث"دعاء الكرب"،

-

رواية شعبة عن قتادة بعض هذه الرواايت ،وهو يروي ما مسعه من شيوخه ،ومل يدلسوا ،وله

وحديث"الرؤية".

()3

عناية ابلرواية عن قتادة .قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ":بلغ من علم شعبة بقتادة أن
()0

عرف ما مسع من أيب العالية وما مل يسمع" ،وقال شعبة ":كل شئ حدثتكم به فذلك الرجل
( ) ( .) 0 /4انظر  :التمهيد البن عبدالرب ( .) 00/
( ) (  .)43 /وانظر  :احمللى ابآلاثر البن حزم (  ،) 1/نصب الراية للزيلعي ( .)14/
( ) (  3رقم.) 010
( .) 14/ ( )1وكذا قال العيين يف عمدة القاري ( .) 0 /
( )4انظر .)001/ ( :
( )3اجلرح والتعديل (  .) 0/وانظر منه .) 0 / ( :
( )0اجلرح والتعديل ( .) 0 /
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حدثين أنه مسعه من فالن إال شيئاً أبينه لكم" .قال ابن أيب حامت ":فذكرته ألىب ؟ قال ":يعين :
( )

أنه كان ال يدلس" .وقال شعبة ":كفيتكم تدليس ثالثة :األعمش ،وأيب إسحاق ،وقتادة " ،
( )

وعلق عليه احلافظ ابن حجر يف النكت على كتاب ابن الصالح ":هي قاعدة حسنة تقبل
( )

أحاديث هؤالء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها" ،ويف طبقات املدلسني ":هذ قاعدة جيدة يف
أحاديث هؤالء الثالثة أهنا إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة".
-1

االختالف يف عدد األحاديث ثالثة أو أربعة ،مع رواية شعبة لغري تلك األحاديث :دليل على
()1

أن املراد تقليل العدد املسموع ال حصر  ،قال احلافظ يف فتح الباري معلقاً على حديث دعاء

الكرب ،وهو مما مل يذكر شعبة يف األحاديث اليت مسعها قتادة من أيب العالية ":كأن البخاري مل
يعترب هبذا احلصر ألن شعبة ما كان حيد ث عن أحد من املدلسني إال مبا يكون ذلك املدلس قد
مسعه من شيخه".
-4

أن التصريح ابلسماع من ابب الرواية ،وحكم شعبة بعدم مساع قتادة من ابب االجتهاد،

-3

أن التصريح ابلسماع مثبت ،وقول شعبة متضمن للنفي ملا سوى األحاديث املذكورة ،واملثبت

والقاعدة أن العربة ابلرواية ال ابلرأى.
()4

مقدم على النايف .

()3

-0

أن يقال عىن شعبة بكالمه أحاديث قتادة عن أيب العالية اليت حدث الناس هبا مساعاً" .

-8

أن يقال  :إن شعبة ذكر ما حضره وتذكره من مساع قتادة .فلم يستحضر كل ما مسعه قتادة .

()0

()0

قتادة .



( ) معرفة السنن واآلاثر للبيهقي (  ،) 4 /مسألة التسمية حملمد املقدسي (.)10
( ) ( .)3 /
( ) (.)49
( .) 14/ ( )1انظر  :السلسلة الصحيحة ( .)001/
( )4قال اإلمام أمحد كما يف العلل للخالل (  3رقم - 3املنتخب) ملاقال له املروذي إهنم يقولون :إن قتادة مل يسمع من
عكرمة !  ":هذا ال يدري الذي قال! وغضب ،وأخرج إيل كتابه فيه أحاديث مما مسع قتادة من عكرمة ،فإذا ستة
أحاديث" :مسعت عكرمة" .وقال أبو عبد هللا :قد ذهب من حيسن هذا ،وعجب من قوم يتكلمون بفري علم ،وعجب
من قول من قال :مل يسمع! وقال :سبحان هللا! فهو قدم إىل البصرة فاجتمع عليه اخللق".
( )3من ذلك ما جاء يف هتذيب التهذيب البن حجر (": ) 41/3قال أبو داود يف السنن قتادة مل يسمع من أيب رافع كأنه
يعين حديثا خمصوصاً وإال ففي صحيح البخاري تصريح ابلسماع منه".
( )0سيأيت يف احلديث الثاين ما يفيد هذا االحتمال.
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املطلب الثاين :
ص شعبة أن قتادة مسعها من أيب العالية
دراسة األحاديث اليت نَ َّ
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احلديث األول

( )

قال البخاري يف الصحيح  :حدثنا حفص بن عمر ،حدثنا هشام ،عن قتادة ،عن أيب العالية ،عن
ابن عباس ،قال :شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ":أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن الصالة بعد
الصبح ،حىت تشرق الشمس ،وبعد العصر حىت تفرب".
( )

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثنا مسدد ،حدثنا حيىي ،عن شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب العالية،
عن ابن عباس ،قال ":حدثين انس هبذا".
وقال مسلم يف الصحيح

( )

 :حدثنا داود بن رشيد ،وإمساعيل بن سامل ،مجيعاً عن هشيم ،أخربان

منصور ،عن قتادة ،قال :أخربان أبو العالية به .
()1

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثنيه زهري بن حرب ،حدثنا حيىي بن سعيد ،عن شعبة،
ح  :وحدثين أبو غسان املسمعي ،حدثنا عبد األعلى ،حدثنا سعيد،
ح  :وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ،أخربان معاذ بن هشام ،حدثين أيب ،كلهم عن قتادة ،هبذا اإلسناد.
()4

وقال اإلمام أمحد يف املسند  :حدثنا عفان ،حدثنا مهام ،حدثنا قتادة ،حدثنا أبو العالية به .
()3

وقال أيضاً يف املسند  :حدثنا دمحم بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت رفيعاً أاب العالية به .

( ) (  0/رقم  .)43قال ابن اجلنيد يف سؤاالته البن معني ( 11رقم": ) 94قلت ليحىي بن معني :قتادة عن أيب
العالية عن ابن عباس":أخربين رجال مرضيون" ،ترى قتادة مسع هذا من أيب العالية؟
قال":نعم ،قد مسع هذا قتادة من أيب العالية" .
( ) (  0/رقم .)43
قال احلافظ ابن رجب يف فتح الباري (": ) 0/4إمنا أعاد من طريق شعبة؛ لتصريح قتادة فيه ابلسماع من أيب العالية".
وقال احلافظ يف فتح الباري ( ": )43/السر فيها التصريح بسماع قتادة له من أيب العالية ،وإن كانت طريق هشام أعلى
منها".
وقال العيين يف عمدة القاري (": )03/4ذكر هذ الطريقة ليبني أن قتادة مسع هذا احلديث من أيب العالية ومل يصرح
ابلسماع يف طريق احلديث األول وملتابعة شعبة هشاماً  .فإن قلت  :كان ينبفي أن يبدأ ابحلديث الذي فيه مساع قتادة من أيب
العالية ؟ قلت  :إمنا قدم ذاك احلديث لعلو ".
( )(
(( )1
(( )4
(( )3

430/رقم.)3 3
430/رقم.)3 3
 04/رقم.) 00
1 3/رقم.) 44
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( )

وقال أبو داود يف السنن  :حدثنا مسلم بن إبراهيم ،حدثنا أابن ،حدثنا قتادة ،عن أيب العالية به.
( )

وقال الرتمذي يف السنن  :حدثنا أمحد بن منيع ،حدثنا هشيم ،أخربان منصور وهو ابن زاذان ،عن
قتادة ،أخربان أبو العالية به .
()1

( )

وقال النسائي يف السنن وابن خزمية يف الصحيح  :أخربان أمحد بن منيع ،حدثنا هشيم ،أنبأان
منصور ،عن قتادة ،حدثنا أبو العالية به .
()4

وقال ابن ماجه يف السنن  :حدثنا دمحم بن بشار ،حدثنا دمحم بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة،
ح  :وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا عفان ،حدثنا مهام ،حدثنا قتادة ،عن أيب العالية به .
()3

واحلديث روا اجلماعة .

()0

قال علي بن املديين ":هذا حديث صحيح مثبت" .

()3

وقال يعقوب بن شيبة ":حديث حسن اإلسناد ،ثبت" .
وقال الرتمذي ":حديث حسن صحيح".
()9

وقال ابن عبد الرب يف االستذكار ":هذا احلديث هو أثبت األحاديث ،روا عن قتادة مجاعة ،منهم
 :شعبة ،وسعيد بن أيب عروبة ،وهشام الدستوائي ،وأابن العطار ،ومهام بن حيىي ،ومنصور بن زاذان ،ومل خيتلفوا
فيه".



( ) (  1/رقم.) 03
( ) (  1 /رقم .) 3
( ) (  03/رقم .)43
( 41/ ( )1رقم .) 0
( 93/ ( )4رقم.) 40
( )3قال ابن كثري يف مسند الفاروق ( ": ) 3 /أخرجه اجلماعة يف كتبهم من طرق ،عن قتادة ،عن أيب العالية ،به".
( )0مسند الفاروق البن كثري ( .) 3 /
( )3مسند يعقوب بن شيبة ( .)0 3/
(.)91/ ( )9

19

التحريرات الوافية جبمع ما مسعه قتادة من أبي العالية

احلديث الثاين

( )

حديث ابن عمر يف الصالة .

( )

قال الدكتور حمفوظ الرمحن يف حتقيقه ملسند البزار ":على هامش (غ)
()1

( )

قال يعقوب بن شيبة :

مسعت علي بن عبد هللا وقيل له [ :كم مسع] قتادة من أيب العالية ؟
فقال  :قال حيىي قال شعبة  :مل يسمع قتادة من أيب العالية إال ثالثة أشياء ،حديث "ما ينبفي لعبد
أن يقول  :أان خري من يونس بن مىت" ،وحديث "شهد عندي رجال مرضيون" ،وحديث "القضاة ثالثة"،
وقال علي عن حيىي هذ ! فال أدري أوهم الرابعة أم ال ،ولكن قد روى قتادة رابعاً عن أيب العالية يقول مسعت

رفيعاً عن ابن عمر "يف صالة املريض" .قال يعقوب  :ورفيع هو أبو العالية.

()4

وقال قلت ليحىي بن معني  :مسع قتادة من أيب العالية ؟ [قال  :نعم] ثالثة أحاديث".
( ) قال العظيم آابدي يف عون املعبود ( ": ) 3/لعل املراد حبديث ابن عمر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه "هنى عن الصالة بعد
الصبح حىت تطلع الشمس ،وبعد العصر حىت تفرب" أخرجه الشيخان والنسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه
عن ابن عمر والشيخان أيضاً من حديث مالك عن انفع عن ابن عمر .ومل خيرجه أحد من هؤالء من رواية قتادة عن
أيب العالية عن ابن عمر لكن قول شعبة ،وحديث ابن عمر يف الصالة يدل على أن قتادة مسعه من أيب العالية عن ابن
عمر ،ويف اخلالصة وغري من كتب الرجال أن أاب العالية مسع من ابن عمر وهللا أعلم".
قلت  :وهو بعيد جداً؛ ألنه مل أيت من رواية قتادة كما ذكر ،وملا ذكر يعقوب بن شيبة من أنه يف صالة املريض.
وقال يف بذل اجملهود ( ":) 13/مل أجد هذا احلديث فيما تتبعت من الكتب ،بل قول الرتمذي املذكور يدل على أنه
ليس فيه حديث ابن عمر؛ ألنه حصر السماع يف ثالثة أحاديث ليس فيها حديث ابن عمر".
وقال األستاذ أمحد شراب يف رسالته "شيوخ قتادة" ( 39حاشيةرقم  ": ) 1سيأيت يف ختريج احلديث ص - 9
 9أنه من حديث عمر ال من حديث ابن عمر فلعلها تصحفت على بعض النساخ".
وسبق يف املطلب األول رد ما ذكر حمقق بيان الوهم ( 43 /حاشية )3من زايدة كلمة "ابن" ،وأن الصواب عمر.
وهذا بعيد جداً أيضاً ملا سبق ،وأيضاً فقول شعبة نقله أكثر العلماء احملققني ،ومل يقولوا أبنه تصحف أو أخطأ .
انظر  :السنن الكربى للبيهقي (  ،) 94/معرفة السنن واآلاثر للبيهقي (  ،) 3 /بيان الوهم واإليهام البن القطان
(  ،)431/حتفة األشراف للمزي ( ،) 34/1نصب الراية للزيلعي (  ،)14/تنقيح التحقيق البن عبداهلادي
(  ) 19/شرح سنن ابن ماجه ملفلطاي ( ،) 93شرح علل الرتمذي البن رجب ( ،)114البدر املنري البن امللقن
(  ،)1 3/حتفة التحصيل للعراقي ( ،) 31فتح الباري للحافظ ( .) 14/
( ) (  33/حاشية ) .انظر  :مسند يعقوب بن شيبة بتحقيق علي الصياح ( 0 /حاشية ).
( ) وقفت على مصورة هذ النسخة بفضل هللا ،ساعدين على الوصول إليها الدكتور الفاضل فواز العوضي جزا هللا خرياً.
( )1زايدة من مصورة املخطوط (ق10أ) ،أفادين بذلك الدكتور الفاضل فواز العوضي جزا هللا خرياً.
( )4أستطعت قراءهتا بفضل هللا تعاىل من مصورة املخطوط (ق10أ).
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احلديث الثالث

( )

قال البخاري يف الصحيح  :حدثين دمحم بن بشار ،حدثنا غندر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب
العالية ،حدثنا ابن عم نبيكم ،يعين ابن عباس ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،قال " :ال ينبفي لعبد أن يقول :أان خري من
يونس بن مىت".
( )

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثنا حفص بن عمر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
( )

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثنا دمحم بن بشار ،حدثنا ابن مهدي ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،عن
أيب العالية به.
()1

قال البخاري يف الصحيح  :حدثنا حفص بن عمر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
()4

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثنا دمحم بن املثىن ،وابن بشار  -واللفظ البن املثىن  -قاال :حدثنا دمحم
دمحم بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،قال :مسعت أاب العالية به .
()3

وقال اإلمام أمحد يف املسند  :حدثنا عبد الرمحن ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب العالية به .
()0

وقال أيضاً يف املسند  :حدثنا عفان ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب العالية به .
وهبز قال :حدثنا شعبة ،أخربين قتادة ،عن أيب العاليةبه .
()3

وقال أيضاً يف املسند  :حدثنا دمحم بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب العالية الرايحي به.
()9

به .وقال أبو داود يف السنن  :حدثنا حفص بن عمر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
.
() 0

وقال أبو داود الطيالسي يف املسند  :حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسع أاب العالية به.
( )

وقال ابن أيب شيبة يف املصنف  :حدثنا عفان ،ثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
( ) ( 4 /1رقم.) 94
( ) ( 49/1رقم .) 1
( ) (40/3رقم .)13 0أخرجه اإلمساعيلي ( -4 4/فتح الباري) من رواية عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة.
( 40/9( )1رقم.)04 9
( 313/1( )4رقم.) 00
(3 /1( )3رقم.) 30
( 13/1( )0رقم.) 93
( 49/4( )3رقم.) 30
( 0/1( )9رقم.)1339
( 01/1( ) 0رقم .) 00
( ) ( 0/3رقم.) 334
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( )

وقال ابن حبان يف الصحيح  :أخربان عمران بن موسى السختياين ،حدثنا عثمان بن أيب شيبة،
حدثنا عفان ،حدثنا شعبة حدثنا قتادة ،مسعت أاب العالية به.
( )

وقال البخاري يف الصحيح  :قال يل خليفة :حدثنا يزيد بن زريع ،عن سعيد ،عن قتادة ،عن أيب
( )

العالية ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عن ربه  ،قال ":ال ينبفي لعبد أن يقول :إنه
()1

إنه خري من يونس بن مىت" .ونسبه إىل أبيه .



( ) (0 /9رقم.)3 03
( ) ( 40/9رقم.)04 9
( ) انظر  :فتح الباري للحافظ ( .)4 4/
( )1قال احلافظ يف فتح الباري (": )14 /3وقع يف تفسري عبد الرزاق أنه اسم أمه وهو مردود مبا يف حديث ابن عباس يف
هذا الباب ،ونسبه إىل أبيه فهذا أصح ،ومل أقف يف شيء من األخبار على اتصال نسبه".
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احلديث الرابع

( )

قال ابن أيب شيبة يف املصنف  :حدثنا شبابة بن سوار ،عن شعبة ،عن قتادة ،قال :مسعت رفيعاً أاب
العالية ،قال :قال علي ":القضاة ثالثة :اثنان يف النار ،وواحد يف اجلنة " ،فذكر اللذين يف النار ،قال" :رجل
جار متعمداً فهو يف النار ،ورجل أراد احلق فأخطأ فهو يف النار ،آخر أراد احلق فأصاب فهو يف اجلنة".
قال :فقلت لرفيع :أرأيت هذا الذي أراد احلق فأخطأ؟

( )

قال" :كان حقه إذا مل يعلم القضاء ال يكون قاضيا" .
()1

( )

وقال البخاري يف التاريخ األوسط ،التاريخ الكبري  :حدثنا آدم ،حدثنا شعبة ،حدثنا قتادة ،حدثنا
أبو العالية به.

()4

احلجاج ،عن
وقال ابن عبد احلكم يف فتوح مصر واملفرب  :حدثنا أسد بن موسى ،حدثنا شعبة بن ا
قتادة ،قال :مسعت أاب العالية به .
()3

وقال البفوي يف مسند ابن اجلعد  :حدثنا علي ،أان شعبة ،عن قتادة قال :مسعت أاب العالية به .
()0

وقال وكيع يف أخبار القضاة  :حدثنا عبد هللا بن دمحم بن أيوب ،حدثنا روح بن عبادة ،حدثنا شعبة،
شعبة ،مسعت قتادة ،مسعت رفيعاً أاب العالية الرايحي به .
()3

وقال ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء  :حدثنا أمحد بن إدريس القاضي ،حدثنا عيسى بن سهل
اهلمذاين ،حدثنا أبو داود الطيالسي ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،قال :مسعت رفيع أاب العالية به .
()9

وقال البيهقي يف السنن الكربى  :حدثنا أبو طاهر الفقيه  ،أنبأ أبو طاهر دمحم بن احلسن
احملمدآابذي ،ثنا أبو جعفر دمحم بن عبيد هللا بن املنادي ،ثنا وهب بن جرير  ،ثنا شعبة  ،عن قتادة  ،عن أيب
العالية به .
( ) (410/1رقم  .) 93ومن طريقه ابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام ()1 /3
( ) قال البيهقي يف السنن الكربى (": ) 00/ 0تفسري أيب العالية على من مل حيسن يقضي ،دليل على أن اخلرب ورد فيمن
اجتهد رأيه وهو من غري أهل االجتهاد ،فإن كان من أهل االجتهاد فأخطأ ،فيما يسوغ فيه االجتهاد ،رفع عنه
خطؤ  ،إن شاء هللا  ،حبكم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث عمرو بن العاص وأيب هريرة رضي هللا عنهما".
( ) (  .) 4/ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق (.) 0 / 3
( .) 3/ ( )1وفيه  :قال آدم  . ...ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق (.) 31/ 3
(.) 41( )4
( 44( )3رقم )939ومن طريقه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ( 330/رقم ) 349وكذا البفوي يف شرح السنة
(9 / 0رقم.) 193
(.) 3/ ( )0
(.)90/1( )3
(.) 00/ 0( )9
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( )

قال وكيع يف أخبار القضاة  :حدثنا أبو قالبة ،حدثنا أبو عاصم ،حدثنا مهام ،عن قتادة ،عن أيب
العالية؛ قال :قال :علي":القضاة ثالثة" .فذكر مثله ومل يذكر كالم أيب العالية.
( )

واتبعه أيضاً  :محاد بن سلمة :

( )

قال ابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام  :حدثنا عبد هللا بن ربيع عن عبد هللا بن دمحم بن
عثمان عن أمحد بن خالد عن علي بن عبد العزيز عن احلجاج بن املنهال ثنا محاد بن سلمة عن قتادة [عن
()1

أيب العالية] قال  :قال علي ":القضاء ثالثة رجل حاف فهو يف النار ورجل اجتهد برأيه فأخطأ فهو يف النار
النار ورجل أصاب فهو يف اجلنة".
قال عبد الرمحن ابن عبد احلكم ":ومل يسمع قتادة من أىب العالية اإال ثالثة أحاديث هذا أحدها".



( ) ( .) 3/
( ) متابعة محاد عند ابن حزم يف اإلحكام وليس عند أبو العالية ،فإن كان خطأ طباعياً فهي متابعة وإال فال .
( ) (.)1 /3
( )1يف طبعة اإلحكام من غري ذكر أيب العالية ،ولعل الصواب ما أثبته .
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املطلب الثالث :
دراسة األحاديث الزائدة على كالم شعبة
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احلديث األول وهو اخلامس

قال البخاري يف الصحيح  :حدثنا مسلم بن إبراهيم ،حدثنا هشام ،حدثنا قتادة ،عن أيب العالية،
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يدعو عند الكرب يقول" :ال إله إال هللا العظيم احلليم ،ال
إله إال هللا رب السموات واألرض ،ورب العرش العظيم".
( )

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثنا مسدد ،حدثنا حيىي ،عن هشام بن أيب عبد هللا ،عن قتادة،
عن أيب العالية به .
( )

وقال وهب  :حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مثله.
()1

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثنا معلى بن أسد ،حدثنا وهيب ،عن سعيد ،عن قتادة ،عن أيب
العالية به .
()4

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثنا عبد األعلى بن محاد ،حدثنا يزيد بن زريع ،حدثنا سعيد ،عن
قتادة ،عن أيب العالية به .

()3

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثنا دمحم بن املثىن ،وابن بشار ،وعبيد هللا بن سعيد  -واللفظ البن
سعيد  -قالوا :حدثنا معاذ بن هشام ،حدثين أيب ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
()0

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا وكيع ،عن هشام ،هبذا اإلسناد.
( ) (04/3رقم.)3 14
( ) (04/3رقم.)3 13
( ) قال احلافظ يف فتح الباري ( ": ) 13/شعبة ما كان حيدث عن أحد من املدلسني ،إال مبا يكون ذلك املدلس قد
مسعه من شيخه ،وقد حدث شعبة هبذا احلديث عن قتادة ،وهذا هو السر يف إيراد له معلقاً يف آخر الرتمجة من رواية
شعبة.
وأخرج مسلم احلديث من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أاب العالية حدثه .وهذا صريح يف مساعه له منه ...
وقوله يف هذا املعلق  :وقال وهب كذا لألكثر ،وللمستملي وحد وهيب  -ابلتصفري  -وقال أبو ذر  :الصواب
األول .قلت  :ووقع يف رواية أيب زيد املروزي ":وهب بن جرير" أي ابن حازم؛ فأزال اإلشكال .ويؤيد أن البخاري
أخرج احلديث املذكور يف التوحيد من طريق وهيب ابلتصفري وهو ابن خالد فقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة فظهر
أنه عند وهيب – ابلتصفري  -عن سعيد  -ابملهملة والدال  -وعند وهب بسكون اهلاء عن شعبة ابملعجمة
واملوحدة" .انظر  :العدة للكرب والشدة للضياء املقدسي ( ،) - 0تفليق التعليق للحافظ (.) 13/4
( 3/9( )1رقم.)01 3
( 3/9( )4رقم .)01
( 09 /1( )3رقم.) 0 0
( 09 /1( )0رقم.) 0 0
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( )

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثنا عبد بن محيد  ،أخربان دمحم بن بشر العبدي ،حدثنا سعيد بن
أيب عروبة ،عن قتادة ،أن أاب العالية الرايحي ،حدثهم عن ابن عباس.
( )

وقال اإلمام أمحد يف املسند  :حدثنا دمحم بن جعفر ،حدثنا سعيد ،عن قتادة ،ويزيد بن هارون ،قال:
قال :أخربان سعيد ،عن قتادة ،قال :حدثنا أبو العالية الرايحي به .
()1

وقال الرتمذي يف السنن  :حدثنا دمحم بن بشار ،حدثنا معاذ بن هشام ،حدثين أيب ،عن قتادة ،عن
عن أيب العالية به .
وقال الرتمذي :حدثنا دمحم بن بشار ،حدثنا ابن أيب عدي ،عن هشام ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
()4

وقال قوام السنة األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب  :أنبأ عبد الوهاب بن دمحم بن إسحاق ،أنبأ
والدي ،أنبأ عبد الرمحن بن حيىي ،ثنا أبو مسعود ،ثنا يزيد بن هارون ،أنبأ شعبة ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
وهذا حديث متفق عليه .
قال الرتمذي ":هذا حديث حسن صحيح".
وقال أبو نعيم ت1 0هـ ":حديث قتادة عن أيب العالية من صحاح أحاديثه ،روا عامة أصحاب
()3

قتادة عنه" .



( ) ( 09 /1رقم.) 0 0
( ) أخرجه عبد بن محيد يف املسند (  43/رقم343ـ-املنتخب).
( ) ( 1 /4رقم.) 10
(194/4()1رقم.) 1 4
( 4/ ( )4رقم.) 34
( )3حلية األولياء ( .) /
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احلديث الثاين وهو السادس

قال البخاري يف الصحيح  :حدثنا دمحم بن بشار ،حدثنا غندر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة،
ح  :وقال يل خليفة :حدثنا يزيد بن زريع ،حدثنا سعيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية ،حدثنا ابن عم
نبيكم يعين ابن عباس رضي هللا عنهما ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال  ":رأيت ليلة أسري يب موسى رجالً آدم طواالً

جعداً ،كأنه من رجال شنوءة ،ورأيت عيسى رجالً مربوعاً ،مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض ،سبط الرأس،
( )
ورأيت مالكاً خازن النار ،والدجال يف آايت أراهن هللا إاي  :فال تك ْن يف م ْري ٍة م ْن لقائه." 
( )

وقال البخاري يف الصحيح  :حدثين دمحم بن بشار ،حدثنا غندر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،قال:
مسعت أاب العالية به .
()1

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثين دمحم بن املثىن ،وابن بشار ،قال ابن املثىن :حدثنا دمحم بن جعفر،
حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب العالية به .
()4

وقال مسلم يف الصحيح  :حدثنا عبد بن محيد ،أخربان يونس بن دمحم ،حدثنا شيبان بن عبدالرمحن،
عبدالرمحن ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
()3

وقال اإلمام أمحد يف املسند  :حدثنا دمحم بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،مسعت أاب العالية به.
()0

وقال أيضاً يف املسند  :حدثنا يونس ،حدثنا شيبان ،حدثنا قتادة ،عن أيب العالية به.
()3

()9

وقال أيضاً يف املسند  :حدثنا حسني يف تفسري شيبان ،عن قتادة ،قال :حدث أبو العالية ،حدثنا

حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس ،قال :قال نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص :فذكر مثله.


).

( ) ( 3/1رقم9
( ) (السجدة .) :
( ) ( 4 /1رقم.) 94
قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري (": )1 9/3هذا احلديث الواحد أفرد أكثر الرواة فجعلو حديثني :
أحدمها  :يتعلق بيونس عليه السالم .والثاين  :حديث آخر".
( 4 / ( )1رقم.) 34
( 4 / ( )4رقم.) 34
( 49/4( )3رقم .) 30ومن طريقه أبو نعيم يف املستخرج على مسلم (  1/رقم .)1
(00/1( )0رقم .) 90ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف املستخرج على مسلم (  1/رقم .)1
(03/1( )3رقم.) 93
( )9ومن طريقه أخرجه ابن مند يف اإلميان ( 0 3/رقم  )0وأبو نعيم يف املستخرج على مسلم (  1/رقم .)1
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( )

قال ابن أيب شيبة يف املصنف  :حدثنا عفان حدثنا أابن بن يزيد العطار حدثنا قتادة ،حدثنا أبو
( )

أبو العالية الرايحي عن حديث سهيل بن حنظلة العبشمي أنه قال ":ما اجتمع قوم قط يذكرون هللا إال
اندى مناد من السماء  :قوموا مففوراً لكم  ،قد بدلت سيئاتكم حسنات".
()1

وقال أمحد يف الزهد  :حدثنا سليمان بن داود ،حدثنا أابن ،عن قتادة ،عن رفيع به .
()4

وقال الطرباين يف املعجم الكبري  :حدثنا أبو معن اثبت بن نعيم اهلوجي ،ثنا دمحم بن أيب السري
العسقالين ،ثنا معتمر بن سليمان ،عن أبيه ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
()3

وقال ابن مندة يف معرفة الصحابة  :أخربان أبو احلسن خيثمة بن سليمان ،حدثنا أبو قالبة الرقاشي،
الرقاشي ،عن مسلم بن إبراهيم ،عن أابن بن يزيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
()0

وقال احلسن بن سفيان  :ثنا دمحم بن املتوكل ،ثنا املعتمر بن سليمان ،حدثين أيب ،عن قتادة ،عن أيب
أيب العالية به .

()3

قال أبو نعيم ":تفرد به ابن [أيب] السري ".
()9

وقال البيهقي يف شعب اإلميان  :أخربان أبو القاسم احلسن بن دمحم بن حبيب ،أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن
دمحم بن حيىي ،أخربان أبو بكر دمحم بن إسحاق ،حدثنا أمحد بن املقدام ،حدثنا املعتمر بن سليمان قال :مسعت
أيب حيدث ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
وإسناد صحيح لذاته إن ثبت مساع قتادة من أيب العالية كما هو الظاهر.
وله شواهد من ذلك :
( ) (04/0رقم.) 3
( ) كذا وقع يف طبعة املصنف دار الفكر ،وكذا وقع يف الطبعة السلفية من املصنف (49/ 1رقم  ،) 333وكذا يف طبعة
ممد عوامة (40 / 9رقم  ،) 333وقال يف احلاشية " :حدثنا أبوالعالية" يف ف "حدثه أبو العالية" ،وتقدم حدث
أبو العالية" .أي يف ( 19/ 4رقم  .) 009واملوطن الثاين يف طبعة الفكر ( /3رقم " ) 9حدثه أبو العالية".
( ) انظر يف االختالف يف امسه  :التاريخ الكبري للبخاري ( ،)93/1مع حاشية املعلمي ،جامع املسانيد والسنن البن كثري
( 430/رقم ،) 333اإلصابة يف متييز الصحابة للحافظ ( .) 04/ ( ،) /
( 33( )1رقم .) 1
( /3( )4رقم .)30 9ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( /9رقم ) 901وقال ":تفرد به معتمر وروا شيبان،
عن قتادة مثله وقال أابن عن قتادة  ،سهيل بن احلنظلية".
(.)303( )3
(- 04/ ( )0اإلصابة) .ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( 03/9رقم.) 940
( )3اتبعه أمحد بن املقدام ،عند البيهقي يف الشعب.
( 03/ ( )9رقم .)33
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( )

ما أخرجه أمحد يف املسند قال :حدثنا دمحم بن بكر ،أخربان ميمون املرئي ،حدثنا ميمون بن سيا ،
عن أنس بن مالك ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ":ما من قوم اجتمعوا يذكرون هللا ،ال يريدون بذلك إال وجهه ،إال
انداهم مناد من السماء :أن قوموا مففوراً لكم ،قد بدلت سيئاتكم حسنات ".
دراسةاإلسناد :
 دمحم بن بكر أبو عثمان البصري ت 01هـ ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف تقريب( )

التهذيب ":صدوق قد خيطىء".
 ميمون بن موسى أبو موسى املرئي البصري  ،روى له الرتمذي ،وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف( )

تقريب التهذيب ":صدوق مدلس" .وقد عد احلافظ يف الطبقة الثالثة يف تعريف أهل التقديس
إال أنه صرح ابلسماع.
 -ميمون بن سيا أبو حبر البصري ،روى البخاري والنسائي ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب

()1

()4

":صدوق عابد خيطىء".
حكم اإلسناد :

إسناد حسن لذاته ويرتقي للصحة ابملتابعة والشاهد .
()3

قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ":روا أمحد ،ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال ميمون املرائي -بفتح
امليم والراء بعدها ألف -نسبة إىل امرئ القيس ،وأبو يعلى والبزار والطرباين".
()0

وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ":فيه ميمون املرئي ،وثقه مجاعة ،وفيه ضعف ،وبقية رجال أمحد رجال
الصحيح".
()3

وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة ":هذا إسناد حسن إن شاء هللا".

( ) (1 0/ 9رقم  .) 14ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء (  ،) 00/والضياء املقدسي يف املختارة
( 3/0رقم .) 303قال ابن كثري يف التفسري (": ) 4 /4تفرد به أمحد ،رمحه هللا".
( ) (100رقم.)4030
( ) (443رقم.)0040
(10( )1رقم.) 09
(443( )4رقم.)0014
(- 0/ ( )3صحيح).
(.)03/ 0( )0
( 14/4( )3رقم.) 0
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وقد توبع ميمون املرئي :

( )

( )

( )

أخرجه البزار يف املسند  ،وأبو يعلى يف املسند  ،وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء  ،والضياء املقدسي
()1

املقدسي يف املختارة من طرق عن يوسف بن يعقوب الضبعي
()4

وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط من طريق إمساعيل بن عبد امللك الزئبقي
()3

وأخرجه ابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال من طريق خداش بن املهاجر
ثالثتهم عن ميمون بن عجالن ،عن ميمون بن سيا  ،عن أنس به .
قال الطرباين ":مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن عجالن إال إمساعيل بن عبد امللك ".
()0

وتعقبه الضياء يف املختارة ":قلت فقد روا يوسف بن يعقوب السدوسي عن ميمون بن عجالن إسناد
حسن".
()3

وميمون بن عجالن ،قال عنه أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل ":شيخ".



( ) (  0 /رقم.)3130
( ) ( 30/0رقم  .)1 1ومن طريقه الضياء يف املختارة ( 4/0رقم.) 300
( ) (.) 43/3
( 4/0( )1رقم.) 303
( 41/ ( )4رقم .) 443ومن طريقه الضياء يف املختارة ( 1/0رقم.) 304
(40( )3رقم.) 30
(.) 4/0( )0
(.) 9/3( )3
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احلديث الرابع وهو الثامن

( )

قال أبو داود يف السنن  :حدثنا زيد بن أخزم الطائي ،حدثنا بشر بن عمر ،حدثنا أابن بن يزيد
العطار ،حدثنا قتادة ،عن أيب العالية عن ابن عباس ،أن رجالً لعن الريح ،فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص":ال تلعنها ،فإهنا
مأمورة ،وإنه من لعن شيئاً ليس له أبهل رجعت اللعنة عليه".
( )

وقال الرتمذي يف السنن  :حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري ،حدثنا بشر بن عمر حدثنا أابن بن
يزيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
( )

قال الرتمذي ":هذا حديث غريب ال نعلم أحداً أسند غري بشر بن عمر ".
()1

وقال البزار يف املسند  :حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي ،حدثنا بشر بن عمر ،حدثنا أابن،
يعين ابن يزيد عن قتادة ،عن أيب العالية به .
قال البزار ":هذا احلديث قد روا سعيد بن أيب عروبة ،وهشام بن أيب عبد هللا ،مجيعاً عن قتادة ،عن

أيب العالية ومل يقوال :عن ابن عباس".

()4

وقال ابن حبان يف الصحيح  :أخربان احلسن بن سفيان ،حدثنا أبو قدامة ،حدثنا بشر بن عمر،
حدثنا أابن بن يزيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
()3

وقال أبو الشيخ األصبهاين يف العظمة  :حدثنا دمحم بن العباس ،حدثنا أابن بن يزيد ،حدثنا قتادة،
عن أيب العالية به.

()0

وقال الطرباين يف املعجم الصفري  :حدثنا دمحم بن بشران الدرمهي البصري ،حدثنا زيد بن أخزم
الطائي ،حدثنا بشر بن عمر الزهراين ،حدثنا أابن بن يزيد العطار ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
()3

()9

قال الطرباين ":مل يرو عن قتادة إال أابن  ،وال عن أابن إال بشر تفرد به زيد بن أخزم ".
( ) ( 03/1رقم .)1903وأخرجه من طريقه البيهقي يف شعب اإلميان ( 90/0رقم ،)1331ويف اآلداب ( 9رقم.) 0
( ) ( 40/1رقم.) 903
( ) أسند أيضاً  :دمحم بن العباس ،كما يف العظمة أليب الشيخ .
(130/ ( )1رقم.)4 0
(44/ ( )4رقم.)4014
(.) 4/1( )3
( 3 / ( )0رقم ،)940وأخرجه من طريقه اخلطيب يف تلخيص املتشابه يف الرسم (  )390/وكذا الضياء املقدسي يف
األحاديث املختارة ( 3/ 0رقم.) 9
( )3أسند أيضاً  :دمحم بن العباس كما يف العظمة أليب الشيخ .
( )9قال الدارقطين يف الفرائب واألفراد ( - 1 /أطرافه) ":تفرد به زيد بن أخزم عن بشر بن عمر عن أابن بن يزيد عنه".
لكن اتبعه أبو قدامة عند ابن حبان يف الصحيح ،والبيهقي يف الشعب ،ودمحم بن محيد عند الضياء يف املختارة.
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( )

وقال الطرباين يف املعجم الكبري  :حدثنا دمحم بن عبد هللا احلضرمي ،ثنا زيد بن أخزم ،ثنا بشر بن
عمر الزهراين ،ثنا أابن بن يزيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
( )

وقال الطرباين يف الدعاء  :حدثنا دمحم بن صاحل بن الوليد النرسي ،ثنا زيد بن أخزم الطائي ،ثنا بشر
بن عمر الزهراين ،ثنا أابن بن يزيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية به.
( )

قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة  :حدثنا أبو طلحة متام بن دمحم بن علي  ،ثنا القاسم بن إمساعيل ،
 ،ثنا زيد بن أخزم  ،ثنا بشر بن عمر  ،ثنا أابن بن يزيد  ،ثنا قتادة  ،عن أيب العالية به.
()1

وقال البيهقي يف شعب اإلميان  :أخربان أبو سعد عبد امللك بن دمحم بن إبراهيم الزاهد ،أان أبو سهل
بشر بن أمحد بن بشر الفقيه ،ثنا عبد هللا بن دمحم بن سيار الفرهاذاين ،ثنا عبيد هللا بن سعيد أبو قدامة ،ثنا
بشر بن عمر ،ثنا أابن بن يزيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية به .
()4

وقال الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة  :أخربان أبو جعفر أيضا أن احلسن بن أمحد احلداد
أخربهم وهو حاضر ابنا أبو بكر دمحم بن علي بن مصعب ابنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن أمحد بن معبد حدَّثنا
دمحم بن محيد حدَّثنا أبو اخلطاب زيد بن أخزم
ح  :أخربان أبو جعفر أن أاب علي احلداد أخربهم وهو حاضر ابنا أبو ذر دمحم بن ابراهيم الصاحلاين ابنا
عبد هللا بن دمحم بن جعفر حدَّثنا عبدالرمحن بن دمحم بن محاد حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر بن عمر حدثنا
أابن بن يزيد حدثنا قتادة عن أيب العالية به .
دراسة اإلسناد :

 أابن بن يزيد أبو يزيد العطار البصري ،روى له اجلماعة إال ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف تقريب()3

التهذيب ":ثقة له أفراد".
 قتادة بن دعامة أبو اخلطاب السدوسي ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب()3

()0

":ثقة ثبت"  ،وقد عد احلافظ يف الطبقة الثالثة من املدلسني  ،وقال ":كان حافظ عصر  ،وهو
مشهور ابلتدليس ،وصفه به النسائي ،وغري ".
( ) (  30/رقم ،) 040وأخرجه من طريقه الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة ( 0/ 0رقم.) 3
( ) ( 433/رقم .) 040ومن طريقه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار (.) /4
( ) (  09/رقم.) 003
( 90/0( )1رقم.)1331
( 0/ 0( )4رقم.) 3 ، 0
(30( )3رقم .) 1
(14 ( )0رقم.)44 3
(1 ( )3رقم .)9

التحريرات الوافية جبمع ما مسعه قتادة من أبي العالية

33

 أبو العالية رفـْيع بن مهران ابو العالية الرايحي ت90هـ ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف تقريب( )
التهذيب ":ثقة كثري اإلرسال".
حكم اإلسناد :

إسناد ضعيف؛ فيه قتادة مدلس ،وقد عنعن ،ومل أقف على رواية شعبة عنه.

وقد أشار الرتمذي إىل ضعفه؛ بقوله":غريب".
( )

( )

قال احلافظ يف نتائج األفكار ":ذكر يف موضع آخر أن مساع قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس
عباس أربعة أحاديث وزاد غري آخر ،وليس هذا منها ،وقد عنعنه قتادة وهو مدلس".
()1

لكن قال البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر ":مسع حديثاً يف الريح وفيه نظر".

ومع ذلك فلو سلم السند من تدليس قتادة؛ ففيه علة أخرى ،وهي أن الصواب فيه اإلرسال.
وأظن أن البيهقي أراد بقوله "فيه نظر" أن الصواب يف الرواية اإلرسال.
وإليك الروايةاملرسلة :
()4

قال عفان بن مسلم يف جزئه  :حدثنا أابن العطار ،حدثنا قتادة ،عن أيب العالية الرايحي قال:
اشتدت الريح على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكشفت عن رجل ثيابه فلعنها فقال :ال تلعنها فإهنا مأمورة ،وإن من
لعن شيئا ليس له أبهل رجعت اللعنة عليه".
()3

وقال أبو داود يف السنن  :حدثنا مسلم بن إبراهيم ،حدثنا أابن بن يزيد العطار ،حدثنا قتادة ،عن
أيب العالية به مرسالً .
()0

وقال ابن جرير يف جامع البيان  :حدثنا بشر ،حدثنا يزيد ،حدثنا سعيد ،عن قتادة ،عن أيب العالية
العالية به مرسالً .

()3

وقال البزار يف املسند ":هذا احلديث قد روا سعيد بن أيب عروبة ،وهشام بن أيب عبد هللا ،مجيعاً
عن قتادة ،عن أيب العالية ومل يقوال :عن ابن عباس".
( ) ( 0رقم .) 94
( ) (.) /4
( ) أي أيب داود.
( ) 3 / ( )1ابختصار.
( 3 ( )4رقم .) 1
( 03/1( )3رقم ،)1903ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان ( 90/0رقم ،)1334ويف اآلداب ( 9رقم.) 0
وقال الضياء يف األحاديث املختارة (": ) 9/ 0مسلم بن إبراهيم مل يرفعه ،وإمنا بلغ به أاب العالية حسب".
(.)343/ ( )0
(130/ ( )3رقم.)4 0
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( )

وقال يف فتح الباري ":أعل ابإلرسال".
وابجلملة فاحلديث صحيح لفري بشواهد .وقد صححه ابن حبان ،والضياء املقدسي ،واحلافظ ابن
( )

حجر ،واأللباين .

( )

قال الضياء يف األحاديث املختارة ":مسلم بن إبراهيم مل يرفعه وإمنا بلغ به أاب العالية حسب .أي
كان يف بعض أسانيد من تكلم فيه فهو شاهد لفري ".
()1

وقال احلافظ يف نتائج األفكار ":هذا حديث صحيح  ...ورجاله رجال الصحيح لكن له علة .
()4

أخرجه أبو داود يف املراسيل عن مسلم بن إبراهيم عن أابن فلم يذكر ابن عباس يف مسند .
وذكر يف موضع آخر أن مساع قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس أربعة أحاديث وزاد غري آخر،
وليس هذا منها ،وقد عنعنه قتادة وهو مدلس .وإمنا صححته لشواهد ".
وللحديث شاهد من حديث أيب بن كعب :
()3

()3

()0

أخرجه الرتمذي يف السنن  ،والنسائي يف السنن الكربى  ،وابن أيب الدنيا يف املطر والرعد والربق

()3

والربق من طرق عن دمحم بن فضيل ،حدثنا األعمش ،عن حبيب بن أيب اثبت ،عن ذر ،عن سعيد بن عبد
الرمحن بن أبزى ،عن أبيه ،عن أيب بن كعب قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":ال تسبوا الريح ،فإذا رأيتم ما تكرهون
فقولوا :اللهم إان نسألك من خري هذ الريح وخري ما فيها وخري ما أمرت به ،ونعوذ بك من شر هذ الريح
وشر ما فيها وشر ما أمرت به".
()9

واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة .

( ) (.)130/ 0
( ) السلسلة الصحيحة ( 3 /رقم.)4 3
( ) (.) 9/ 0
(.) /4( )1
( )4مل أقف عليه يف املراسيل أليب داود ،وال يف حتفة األشراف للمزي إال إن عين أنه أخرجه مرسالً يف السنن.
(4 /1( )3رقم .) 4
( 1 /9( )0رقم.) 0001
( ( )3رقم.) 3
(493/3( )9رقم.) 043
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وله شاهد من حديث ابن مسعود :
( )

( )

( )

أخرجه أمحد يف املسند  ،والطحاوي يف مشكل اآلاثر  ،والطرباين يف الدعاء  ،والبيهقي يف شعب
()1

شعب اإلميان من طريقني عن عمر بن ذر ،عن العيزار بن جرول احلضرمي ،عن رجل منهم يكىن أاب عمري،
أنه كان صديقاً لعبد هللا بن مسعود ،عن عبد هللا بن مسعود عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ":إن اللعنة إذا وجهت إىل من
وجهت إليه ،فإن أصابت عليه سبيالً ،أو وجدت فيه مسلكاً ،وإال قالت :اي رب ،وجهت إىل فالن ،فلم أجد
عليه سبيالً ،ومل أجد فيه مسلكاً ،فيقال هلا :ارجعي من حيث جئت ".
()4

قال اهليثمي يف جممع الزوائد ":روا أمحد ،وأبو عمري مل أعرفه ،وبقية رجاله ثقات ،ولكن الظاهر أن
أن صديق ابن مسعود الذي يزور هو ثقة ،وهللا أعلم".
()3

وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب "روا أمحد ... ،وإسناد جيد ،إن شاء هللا تعاىل".
()0

وقال يف فتح الباري ":له شاهد عند أمحد من حديث ابن مسعود بسند حسن".
وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ":حسن لفري ".



( ) (1 0/3رقم.) 303
( ) ( 4/9رقم.) 003
( ) ( 403/رقم.) 031
( 19/0( )1رقم.)1300
(.)01/3( )4
(-3 / ( )3الصحيح).
(.)130/ 0( )0

36

التحريرات الوافية جبمع ما مسعه قتادة من أبي العالية

األثر األول وهو التاسع

( )

قال عبدالرزاق الصنعاين يف املصنف  :عن معمر ،عن قتادة ،عن أيب العالية الرايحي ،قال :مسعته
يقول":إن علي لنعمتني ما أدري أيتهما أعظم  :أن هداين هللا لإلسالم  ،ومل جيعلين حرورايً".
دراسة اإلسناد :

 معمر بن راشد أبو عروة البصري ت 41هـ ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ ابن حجر ت 34هـ":ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن اثبت واألعمش وعاصم بن أيب النجود وهشام بن عروة شيئاً
( )

وكذا فيما حدث به ابلبصرة" .
 قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة ،مدلس ،وقد سبق يف حديث (رقم.)3حكم اإلسناد :

هذا إسناد صحيح لذاته ،وقد صرح قتادة بسماعه من أيب العالية.

()1

( )

وقد توبع معمر  :أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى  ،والفراييب يف القدر من طريقني عن مهام
()4

وأخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى من طريق أيب عوانة كالمها عن قتادة عن أيب العالية به .
()3

وقد توبع قتادة فروا عن أيب العالية مجاعة  :أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى  ،وأبو نعيم يف حلية
()0

()9

()3

األولياء  ،والبيهقي يف شعب اإلميان وابن عساكر يف اتريخ دمشق  ،والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد
أهل السنة واجلماعة

() 0

من طرق عن أيب العالية به محو .


( ) ( 4 / 0رقم.) 3330
( ) ( 41رقم.)3309
( ) (.)30/0
( 40( )1رقم .) 9
(.)3 /0( )4
(.)3 /0( )3
(.) 3/ ( )0
( 33/3( )3رقم.)1 90
(.) 09/ 3( )9
( 10/ ( ) 0رقم.) 0
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( )

األثر الثاين وهو العاشر

قال البيهقي يف السنن الكربى  :أخربان أبو زكراي بن أيب إسحاق ،وأ بو بكر أمحد بن احلسن ،قاال
ثنا أبو العباس دمحم بن يعقوب ،ثنا حبر بن نصر ،ثنا ابن وهب ،أخربين عمرو بن احلارث ،عن قتادة أنه حدثه
أن أاب العالية حدثه أو رجل آخر أنه  :سأل ابن عباس عن اخلضاب ؟ فقال ابن عباس  ":أخربك كيف
ختتضب نساؤان ،يصلني  -يعين العشاء  -مث يركنب اخلضاب ،فينمن ،فإذا كان صالة الصبح ،نزعنه ،فتوضئن،
وصلني ،مث ركبنه ،فإذا كان صالة الظهر ،نزعنه أبحسن خضاب ،فال يشفلن عن وضوء ،فإن أزواج النيب صلى
هللا عليه وسلم كن خيتضنب بعد صالة العشاء اآلخرة".
دراسة اإلسناد :
 حيىي بن إبراهيم ابن أيب إسحاق أبو زكري النيسابوري ت1 1هـ ،قال عنه الذهيب يف سري أعالم( )

النبالء ":كان شيخاً ثقة ،نبيالً خرياً ،زاهداً ورعاً متقناً".

( )

 أمحد بن احلسن أبو بكر احلريي ت 1هـ ،قال عنه الذهيب يف سري أعالم النبالء  ":اإلمام ،العامل،العامل ،احملدث ،مسند خراسان ،قاضي القضاة".
 دمحم بن يعقوب أبو العباس األصم النيسابوري ت 13هـ ،قال عنه الذهيب يف سري أعالم النبالء":اإلمام ،احملدث ،مسند العصر ،رحلة الوقت".

()1

 حبر بن نصر أبو عبد هللا املصري ت 30هـ ،روى له النسائي يف مسند مالك ،وقال عنه احلافظ يف()4

تقريب التهذيب ":ثقة".
 عبد هللا بن وهب أبو دمحم املصري ت 90هـ ،روى له اجلماعة ،قال عنه احلافظ يف تقريب()3

التهذيب ":الفقيه ثقة حافظ عابد".

()0

 عمروبن احلارث أبو أمية املصري ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب ":ثقة فقيهفقيه حافظ".
 قتادة بن دعامة السدوسي ،ثقة مدلس من الثالثة ،وقد سبق يف حديث (رقم.)3 رفيع بن مهران أبو العالية الرايحي ،ثقة كثري اإلرسال ،وقد سبق يف حديث (رقم.)3( ) ( .)00/
( ) (.) 94/ 0
( ) (.) 43/ 0
(.)14 / 4( )1
( 0( )4رقم.)3 9
( 3( )3رقم.) 391
(1 9( )0رقم.)4001
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حكم اإلسناد :
إسناد رجاله ثقات ،إال أنه ضعيف لشك قتادة فيمن حدثه هل أبو العالية أم غري .
وجاء تعيني هذا الرجل أنه أبو جملز :
( )

قال ابن أيب شيبة يف املصنف  :حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أيب جملز عن ابن عباس قال
":نساءان خيتضنب أحسن خضاب خيتضنب بعد العشاء وينزعن قبل الفجر".
( )

وقال البيهقي يف السنن الكربى  :أخربان أبو عبدهللا احلافظ ،قال :أبو بكر بن ابلويه ،أان دمحم بن
يونس ،أان روح ،ثنا شعبة ،عن قتادة ،عن الحق بن محيد ،أنه قال :سألت ابن عباس عن اخلضاب ،فقال
 ":أما نساؤان فيختضنب من صالة العشاء إىل صالة الصبح ،مث ينظفن أيديهن ،فيتطهرن ،مث يعدن عليه من
صالة الصبح إىل صالة الظهر أبحسن خضاب ،وال مينعهن ذلك من الصالة ".
( )

وقال الدارمي يف املسند  :أخربان عفان ،حدثنا أبو عوانة ،عن قتادة ،عن أيب جملز به .
ٍوإسناد صحيح لذاته.
الحق بن محيد أبو ْجملز البصري ت 03هـ ،روى له اجلماعة ،وقال عنه احلافظ يف تقريب

()1

التهذيب ":ثقة".
وقد توبع قتادة :

()4

قال عبد الرزاق يف املصنف  :عن معمر ،وغري عن أيب إسحاق قال :سألت ابن عباس عن
اخلضاب للنساء ؟ فقال ":أما نساؤان فيختضنب إذا صلني العشاء ،مث يطلقن عن أيديهن للصبح ،مث يعدن
عليها إىل صالة الظهر فأحسن اخلضاب ،وال مينعهن الصالة".
قال عبد الرزاق":وذلك أين سألت معمراً كيف ختضب حليتك؟ فحدثين هبذا".


( ) (  11/رقم.)4
( ) (  .) 4/وكذا يف اآلداب ( 3رقم.) 30
).
( ) ( 0 4/رقم
(433( )1رقم.)0190
( 3/1( )4رقم.)09 0
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اخلامتة  :أهم النتائج والتوصيات :
علي ابالبتداء فيه ،واصلي وأسلم على
من علي ابالنتهاء من البحث ،بعد أن َّ
احلمد  هل الذي َّ
من َّ
نبينا دمحم املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين .
أما بعد  :فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات :
 أمهية مجع مروايت الراوي املدلس اليت صرح فيها ابلسماع. خصوصية شعبة بقتادة ،ودقته يف السماع منه. رواية شعبة عن قتادة ال حيتاج معها إىل التصريح ابلسماع. أخرج صاحبا الصحيح ما مسعه قتادة من أيب العالية. مراد شعبة بذكر عدد املروايت اليت مسعها قتادة من أيب العالية التقريب ال احلصر.وهذه إحصائية حسب دراسيت ،وما وقفت عليه :

 عدد ما مسعه قتادة عن العالية مباشرة  :مثانية أحاديث . -عدد ما روا قتادة وصرح فيه ابلسماع ،وروا شعبة أيضاً  :مخس رواايت .

 عدد ما روا قتادة عن أيب العالية مساعاً وشك فيه  :رواية واحدة . عدد ما حكي فيه مساع قتادة من أيب العالية ومل أقف عليه  :رواية واحدة . عدد ما صح من هذ الرواايت  :تسع رواايت .وحديث ابن عمر مل أقف على كامل إسناد .وأوصي يف ختام البحث أبمور :

 مجع األحاديث اليت روها شعبة عن قتادة عن غري أيب العالية . مجع األحاديث اليت صرح فيها قتادة ابلسماع. دراسة نصوص أئمة النقاد ،وحماولة تفهمها ،ومجع ما يتعلق هبا من مسائل . العمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجال. -العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظراً لندرهتا ،أو لسوء إخراجها.
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي  :رواية حفص عن عاصم  .طبعة امللك فهد ابملدينة النبوية .
 .األحاديث املختارة  ،لضياء الدين دمحم بن عبد الواحد احلنبلي املقدسي الضياء املقدسي  ،حتقيق  :عبد امللك بن
عبد هللا بن دهيش  ،الطبعة األوىل  1 0هـ ،مكتبة النهضة احلديثة  -مكة املكرمة.
 .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  :عالء الدين علي بن بلبان الفارسي  ،حتقيق  :شعيب األرانؤوط  .الطبعة
األوىل  103هـ ،مؤسسة الرسالة  -بريوت .
 .األحكام الشرعية الكربى ،لعبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي ت 43هـ ،حتقيق  :حسني بن عكاشة ،الطبعة
األوىل عام  1هـ ،مكتبة الرشد – الرايض.
 .1اإلحكام يف أصول األحكام  :أليب دمحم علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم األندلسي  ،حتقيق الشيخ أمحد دمحم
شاكر .قدم هلا الدكتور إحسان عباس  .الطبعة األوىل  100هـ ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة -بريوت .
 .4أخبار القضاة ،حملمد بن خلف البفدادي ت 03هـ ،حتقيق  :عبد العزيز املراغي ،الطبعة :األوىل  33ه ،املكتبة
التجارية الكربى  -مصر .
 .3اآلداب  ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت 143هـ  ،حتقيق  :عبد القدوس بن دمحم نذير  .الطبعة األوىل
 100هـ  .مكتبة الرايض احلديثة  -ابلرايض .
 .0االستذكار  :البن عبد الرب  .حتقيق  :عبد املعطي قلعجي  .الطبعة األوىل  1 1هـ دار قتيبة ـ دمشق.
 .3اإلصابة يف متييز الصحابة :ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق دمحم البجاوي،تصوير دار املعرفة.
 .9أطراف الفرائب واألفراد حملمد بن طاهر املقدسي  ،حتقيق  :حممود حسن نصار  ،الطبعة األوىل عام هـ  ،دار الكتب
العلمية  -بريوت .
 . 0اإلعالم بسنته عليه السالم أتليف  :عالء الدين مفلطاي بن قليج احلنفي ت 03هـ  ،حتقيق  :كامل عويضة ،
مكتبة نزار البار  -مكة  ،الطبعة األوىل  1 9هـ .
 .اإلميان البن مند  ،حملمد بن إسحاق ابن مْند ت 94هـ ،حتقيق  :علي الفقيهي ،الطبعة :الثانية  103هـ،
مؤسسة الرسالة – بريوت.
 .البحر الزخار – مسندالبزار ،ألمحد بن عمرو البزار ،حتقيق :الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا .الطبعة األوىل  109هـ،
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة النبوية .
 .البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري  ،أليب حفص عمر ابن امللقن الشافعي ت 301هـ،
حتقيق  :مصطفى عبد احلي وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال  ،الطبعة األوىل عام  1 4هـ.
 . 1بذل اجملهود يف حل أيب داود ،خلليل أمحد السهارنفوري ت 13هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 . 4بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام  :للحافظ ابن قطان الفاسي أيب احلسن علي بن دمحم ت3 3هـ ،
حتقيق :احلسني آيت سعيد .الطبعة األوىل  1 3هـ  ،دار طيبة  -السعودية .
 . 3بيان مشكل األحاديث رسول هللا  rواستخراج ما فيها من األحكام ونفي التضاد عنها  :للطحاوي  .حتقيق :
شعيب األرانؤوط  .الطبعة األوىل  1 4هـ  .مؤسسة الرسالة -بريوت .
عواد ،دار الفرب
 . 0اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حملمد بن أمحد الذهيب ت013هـ ،حتقيق  :بشار ا
اإلسالمي ،الطبعة األوىل  00م.
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 .التاريخ األوسط  :دمحم بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،الطبعة األوىل عام 90هـ ،دار الوعي -
القاهرة.
 .التاريخ الكبري  :حملمد بن إمساعيل البخاري  .الطبعة األوىل  991م 930-م  .مطبعة دار املعارف العثمانية -
اهلند  .تصوير دار الكتب العلمية -بريوت .
 .اتريخ دمشق  :أليب القاسم علي بن احلسني بن هبة هللا الشافعي ابن عساكر  :حتقيق عمر بن غرامة العمروي ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل  1 4هـ .
 .حتفة األشراف مبعرفة األطراف  :أليب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن املزي  .حتقيق  :عبد الصمد شرف الدين .
الطبعة الثانية  10هـ  .املكتب اإلسالمي  - .بريوت  ،والدار القيمة  -اهلند .
 .حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ،ألمحد بن عبد الرحيم ابن العراقي ت3 3هـ ،حتقيق  :عبد هللا نوارة ،مكتبة
الرشد – الرايض.
 .تذكرة احلفاظ أتليف  :دمحم بن أمحد الذهيب ت 013هـ  ،تصحيح  :عبد الرمحن املعلمي  ،دار الفكر العريب .
 .الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك ،لعمر بن أمحد ابن شاهني البفدادي ت 34هـ ،حتقيق  :دمحم حسن،
الطبعة :األوىل 1 1 ،هـ ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
 .الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف ،لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري ت343هـ ،حتقيق  :إبراهيم مشس
الدين ،الطبعة :األوىل 1 0 ،هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 .الرتغيب والرتهيب ،إلمساعيل بن دمحم قوام السنة التيمي األصبهانيت4 4هـ ،حتقيق  :أمين شعبان ،الناشر :دار
احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1 1هـ .
 .تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس أليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر الشافعي العسقالين
ت 34هـ حتقيق :أمحد بن علي املباركي  ،الطبعة األوىل عام  1هـ  ،السعودية .
 .تفليق التعليق  ،أليب الفضل أمحد ابن حجر العسقالين ت 34هـ  .حتقيق  :سعيد عبد الرمحن القزقي  .الطبعة
األوىل  104هـ  .املكتب اإلسالمي ـ بريوت  ،دار عمار ـ األردن
 .تفسري القرآن العظيم  ،إلمساعيل بن عمر بن كثري ت001هـ  .طبعة دار املعرفة ـ بريوت .
 .تقريب التهذيب  :ألمحد ابن حجر العسقالين ت 34هـ حتقيق :صفري الباكستاين ،الطبعة األوىل  1 3هـ .دار
العاصمة  -الرايض.
 .التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث ،حمليي الدين حيىي بن شرف النووي ،ت303هـ ،حتقيق
 :دمحم عثمان ،الناشر :دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل 104 ،هـ .
 .التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح  :للعراقي ت303هـ  ،حتقيق  :أسامة خياط  ،الطبعة
األوىل عام  1 4هـ  ،دار البشائر  -بريوت .
 .تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم :ألمحد بن علي اخلطيب البفدادي .
حتقيق  :سكينة الشهايب  .الطبعة األوىل  934م  .طالس ـ دمشق .
 .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  :أليب عمر يوسف بن عبد هللا القرطيب ابن عبد الرب  .حتقيق  :هيئة من
العلماء بوزارة األوقاف ـ يف اململكة املفربية  .الطبعة األوىل .
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 . 4تنقيح حتقيق أحاديث التعليق  ،لشمس الدين دمحم بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي ت 011هـ  ،حتقيق  :أمين
شعبان  ،الطبعة األوىل عام  1 9هـ  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
 . 3هتذيب التهذيب  ،أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين ت 34هـ  ،ط دار الفكر ـ بريوت الطبعة األوىل
 101هـ .
 . 0هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ليوسف بن عبدالرمحن املزي  .حتقيق :بشار عواد ،الطبعة الثانية  1هـ،
مؤسسة الرسالة -بريوت .
 . 3جامع البيان يف أتويل القرآن  ،حملمد بن جرير الطربي ت  0هـ  ،الطبعة األوىل عام  1هـ  ،دار الكتب
العلمية  -بريوت .
 . 9جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  :خلليل بن كيكلدي العالئي ،حتقيق  :محدي عبداجمليد السلفي ،الطبعة الثانية
 100هـ ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة احلديثة -بريوت .
 .10اجلامع الصحيح املختصر :دمحم بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :مصطفى البفا ،الطبعة الثالثة عام  100هـ ،دار ابن
كثري  -بريوت.
 .1اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل ،حملمد بن عيسى الرتمذي ت 09هـ،
حتقيق:أمحد شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت .
السنن اهلادي ألقوم سنن ،إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ت001هـ ،حتقيق  :عبد امللك
 .1جامع املسانيد و ُّ
الدهيش ،الطبعة :الثانية  1 9هـ ،دار خضر  -بريوت .
 .1جامع بيان العلم وفضله :يوسف بن عبد الرب النمري ،طبعة عام  93هـ ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
 .11اجلرح والتعديل  :لعبد الرمحن بن دمحم ابن أيب حامت الرازي ت  0هـ ،الطبعة األوىل  0هـ ،مطبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية  -اهلند.
 .14جزء أحاديث عفان بن مسلم الصفار البفدادي ت  9هـ (أحاديث الشيوخ الكبار) ،حتقيق  :محزة الزين ،طبعة
عام  1 1هـ ،دار احلديث  -القاهرة.
 .13حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألمحد بن عبدهللا األصبهاين ،دار أم القرى للطباعة والنشر  -القاهرة.
 .10اخلالفيات ،ألمحد بن احلسني البيهقي ت143هـ ،حتقيق  :مشهور بن حسن ،الطبعة :األوىل عام 1 1هـ ،دار
الصميعي – السعودية .
 .13الدعاء أتليف  :أمحد بن سليمان الطرباين ت  30هـ حتقيق  :دمحم سعيد بن دمحم حسن البخاري  ،دار البشائر -
بريوت ،الطبعة األوىل عام  100هـ .
 .19الزهد ألمحد بن دمحم بن حنبل ،حتقيق :دمحم جالل شرف ،دار النهضة العربية.
 .40سلسلة األحاديث الصحيحة  :حملمد انصر الدين األلباين ت  1هـ  ،الطبعة األوىل  :مكتبة املعارف  ،الرايض ،
الطبعة األوىل  99هـ .
 .4السنن  :ألمحد النسائي ،حتقيق  :مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،الطبعة الثانية عام  1هـ ،دار املعرفة -
بريوت .
 .4السنن  :حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه  .حتقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي وتصوير دار الفكر .
 .4سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت .
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 .41السنن الكربى  :أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت143هـ  ،الطبعة األوىل  11هـ  ،مطبعة جملس دائرة
املعارف النظامية  -اهلند .
 .44السنن الكربى  ،ألمحد بن شعيب النسائي  .حتقيق  :عبد الففار البنداري ،وسيد كسروي  .الطبعة األوىل  1هـ
 .دار الكتب العلمية -بريوت .
 .43السنن ،لعبد هللا بن عبدالرمحن الدارمي ،فواز زمريل وخالد العلمي ،الطبعة األوىل عام  100هـ ،دار الراين -
القاهرة.
 .40سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني ،ليحىي بن معني البفدادي ت هـ ،حتقيق  :أمحد دمحم نور سيف،
الطبعة :األوىل 103 ،هـ ،مكتبة الدار  -املدينة النبوية .
 .43سري أعالم النبالء  ،دمحم بن أمحد الذهيب ت 013هـ  ،حتقيق  :شعيب األرانؤوط وغري  ،مؤسسة الرسالة  -بريوت
 ،الطبعة العاشرة عام  1 1هـ .
 .49الشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،إلبراهيم بن موسى األبناسي ت 30هـ ،حتقيق  :صالح هلل ،الناشر :مكتبة
الرشد ،الطبعة األوىل  1 3هـ .
 .30شرح السنة  :حمليي السنة أيب دمحم احلسني بن مسعود الفراء البفوي  .حتقيق  :شعيب األرانؤوط ودمحم زهري الشاويش
 .الطبعة الثانية  10هـ  .املكتب اإلسالمي -بريوت .
 .3شرح علل الرتمذي  :لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ابن رجب ،حتقيق  :مهام عبدالرحيم سعيد  .الطبعة
األوىل  100هـ  .مكتبة املنار  -األردن .
 .3شعب اإلميان أتليف  :أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت 143هـ  ،حتقيق  :دمحم بسيوين زغلول  ،الطبعة األوىل
 1 0هـ  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
 .3شيوخ قتادة بن دعامة السدوسي املتكلم يف مساعه منهم ،دراسة تطبيقية" للباحث  :أمحد زهري شراب  -اجلامعة
اإلسالمية بفزة  ،كلية أصول الدين قسم احلديث الشريف وعلومه عام  1هـ
 .31صحيح ابن خزمية دمحم بن إسحاق بن خزمية  .حتقيق :الدكتور دمحم مصطفى األعظمي  .الطبعة األوىل  .املكتب
اإلسالمي -بريوت .
 .34صحيح الرتغيب والرتهيب  :للشيخ  /دمحم انصر الدين األلباين ت  1هـ  ،الطبعة الثالثة  109هـ مكتبة املعارف
الرايض. .33الطبقات الكربى  :حملمد بن سعد كاتب الواقدي  :حتقيق :إحسان عباس  .تصوير دار صادر ـ بريوت.
 .30العظمة  :أليب دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان أيب الشيخ األصبهاين  .حتقيق :رضاء هللا بن دمحم إدريس
املباركفوري  .الطبعة األوىل  103هـ دار العاصمة  -الرايض .
 .33عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،حملمود بن أمحد العيىن ت344هـ ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .39عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حملمد أشرف أبو عبد الرمحن العظيم آابدي ت 9هـ ،الطبعة :الثانية 1 4
هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 .00فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت 34هـ ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب،
وراجعه حمب الدين اخلطيب ،الطبعة السلفية  -دار املعرفة ـ بريوت .
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 .0فتح الباري شرح صحيح البخاري ،لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ت094هـ ،حتقيق :حممود بن شعبان
وغري  ،مكتبة الفرابء  -املدينة النبوية ،الطبعة :األوىل  1 0هـ.
 .0فتح املفيث بشرح الفية احلديث للعراقي ،حملمد بن عبد الرمحن السخاوي ت 90هـ ،حتقيق  :علي حسني ،الناشر:
مكتبة السنة – مصر ،الطبعة :األوىل 1 1 ،هـ .
 .0فتوح مصر وأخبارها  :البن عبد احلكم  .حتقيق :عبد املنعم عامر ـ الطبعة املصرية .
 .01القدر  :أليب بكر الفراييب  .حتقيق :عبد هللا بن محد املنصور  .الطبعة األوىل  1 3هـ أضواء السلف -الرايض .
 .04الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد هللا بن عدي اجلرجاين ت  34هـ ،حتقيق  :حيىي خمتار غزاوي ،دار الفكر -
بريوت ،الطبعة الثالثة  109هـ .
 .03الكفاية يف علم الرواية للخطيب البفدادي ت 13هـ  .دار الكتب العلمية  -بريوت .
 .00لعدة للكرب والشدة ،حملمد بن عبد الواحد املقدسي ت 31هـ ،ايسر بن إبراهيم الطبعة :األوىل  1 1هـ ،دار
املشكاة للبحث والنشر والتوزيع ،القاهرة
 .03جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،لعلي بن أيب بكر اهليثمي ت300هـ  ،حتقيق  :حسام الدين القدسي  ،طبعة عام
 1 1هـ  ،مكتبة القدسي .
 .09حماسن االصطالح ،لعمر بن رسالن البلقيين ت304هـ ،حتقيق  :عائشة عبد الرمحن ،دار املعارف.
 .30احمللى  :أليب دمحم علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم األندلسي ،دار اآلفاق اجلديدة  -بريوت.
 .3خمتصر األحكام = مستخرج الطوسي على جامع الرتمذي ،للحسن بن علي الطوسي ت هـ ،حتقيق  :أنيس
األندونوسي ،الطبعة :األوىل  1 4هـ ،مكتبة الفرابء األثرية  -املدينة .
 .3املراسيل ،أليب دمحم عبدالرمحن بن دمحم الرازي ت  0هـ ،حتقيق  :شكر هللا قوجايت ،الطبعة الثانية  1 3هـ،
مؤسسة الرسالة  -بريوت .
 .3مسألة التسمية  :حملمد بن طاهر املقدسي ت400هـ ،حتقيق  :عبد هللا مرشد ،الطبعة األوىل ،مكتبة الصحابة –
جدة.
 .31املسند  :أليب داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي  .تصوير دار املعرفة  -بريوت * .مسند أيب عوانة
مستخرج أيب عوانة .
 .34املسند  :أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي  .حتقيق :حسني األسد  .الطبعة األوىل  101هـ دار املأمون
للرتاث ـ دمشق .
 .33املسند  :ألمحد بن دمحم بن حنبل ت  1هـ ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وغري  ،الطبعة :األوىل 1 ،هـ ،مؤسسة
الرسالة – بريوت .
 .30مسند ابن اجلعد :أليب القاسم عبد هللا بن دمحم البفوي  .حتقيق :د .عبد املهدي بن عبد القادر  ،الطبعة األوىل سنة
 104هـ مكتبة الفالح  ،الكويت .
 .33املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري ت  3هـ،
حتقيق  :دمحم فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .39مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر وأقواله على أبواب العلم ،إلمساعيل بن عمر بن كثري
الدمشقي ت 001هـ ،حتقيق  :إمام بن علي ،الطبعة :األوىل 1 0 ،هـ ،دار الفالح ،الفيوم – مصر.،
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 .90املسند املستخرج على صحيح مسلم  :أليب نعيم األصبهاين ت1 0هـ حتقيق :دمحم حسن .ط الباز  .الطبعة األوىل
 1 0هـ .
 .9املسند املستخرج على صحيح مسلم  ،أليب عوانة اإلسفراييين ت  3هـ  ،حتقيق  :أمين الدمشقي  ،الطبعة األوىل
عام  1 9هـ  ،دار املعرفة  -بريوت .
 .9مسند عمر بن اخلطاب ،ليعقوب بن شيبة السدوسي ت  3هـ ،حتقيق  :علي الصياح ،الطبعة األوىل عام
 1 3هـ ،أضواء السلف  -الرايض.
 .9املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي .الطبعة األوىل  90هـ املكتب اإلسالمي
بريوت . .91املصنف أليب بكر عبدهللا بن أيب شيبة الكويف ت  4هـ ،حتقيق  :دمحم شاهني ،الطبعة األوىل عام  1 3هـ ،دار
الكتب العلمية  -بريوت .
 .94املطر والرعد والربق والريح ،أليب بكر عبد هللا بن دمحم ابن أيب الدنيا البفدادي ت  3هـ حتقيق  :طارق العامودي،
الطبعة األوىل عام  1 3هـ ،دار ابن اجلوزي – السعودية.
 .93املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين  ،حتقيق  :طارق عوض وزمالئه الطبعة األوىل عام  1 3هـ  ،دار احلرمني –
القاهرة .
 .90املعجم الصفري :أليب القاسم بن أمحد بن أيوب الطرباين  .مع خترجيه الروض الداين .حتقيق :دمحم شكور حممود احلاج
أمرير  .الطبعة األوىل  104هـ املكتب اإلسالمي  .بريوت  ،دار عمار ـ عمان .
 .93املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد الطرباين  .حتقيق :محدي عبداجمليد السلفي  .الطبعة األوىل  9هـ الدار العربية
للطباعة ـ بفداد.
 .99معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،ألمحد بن عبد هللا العجلى
ت  3هـ ،حتقيق :عبد العليم البستوي ،مكتبة الدار  -املدينة النبوية ،الطبعة:األوىل 104،هـ.
معرفة السنن واآلاثر :ألمحد بن احلسني البيهقي ت143هـ ،حتقيق  :عبد املعطي قلعجي ،الطبعة :األوىل،
. 00
 1هـ ،دار قتيبة –بريوت.
معرفة الصحابة  ،أليب نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين ت 1 0هـ  ،حتقيق  :عادل العزازي ،
. 0
الطبعة األوىل عام  1 9هـ  ،دار الوطن  -الرايض .
معرفة الصحابة البن مند  ،حملمد بن إسحاق ابن مْند ت 94هـ ،حتقيق  :عامر صربي ،الطبعة :األوىل
. 0
 1 3ه ـ مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
املعرفة والتاريخ  :أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي  .حتقيق  :أكرم ضياء العمري  .الطبعة األوىل
. 0
 1 0هـ  .مكتبة الدار  -املدينة النبوية .
مقدمة علو م احلديث أتليف  :عثمان بن الصالح الشهرزوري ت 31هـ  ،حتقيق  :عائشة بنت
. 01
الشاطئ  ،دار املعارف  -القاهرة .
املنتخب من العلل للخالل أتليف  :املوفق عبد هللا بن أمحد ابن قدامة املقدسي ت 3 0هـ  ،حتقيق :
. 04
طارق بن عوض  ،الطبعة األوىل عام  1 9هـ دارالراية  -السعودية .
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املنتخب من مسند عبد بن محيد  ،لعبد بن محيد الكشي  ،حتقيق  :صبحي السامرائي .الطبعة األوىل
.
 103هـ  ،عامل الكتب  -بريوت.
املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ط .مؤسسة قرطبة األوىل  1هـ .
.
نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار  ،أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين ت 34هـ ،
.
حتقيق:محدي عبد اجمليد السلفي .الطبعة األوىل  103هـ  1هـ  .مكتبة املثىن  :بفداد ،ومكتبة ابن تيمية :
القاهرة .
نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  :جلمال الدين عبدهللا بن يوسف الزيلعي  .حتقيق  :أعضاء اجمللس
.
العلمي بداهبيل  -اهلند  .الطبعة األوىل  93م .دار املأمون  -القاهرة .
النكت على كتاب ابن الصالح  ،ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت 34هـ ،حتقيق الدكتور ربيع هادي
.
عمري املدخلي  .الطبعة األوىل  101هـ  .طبع اجلامعة اإلسالمية  ،ابملدينة النبوية .
النكت على مقدمة ابن الصالح ،حملمد بن عبد هللا الزركشي ت091هـ ،حتقيق  :زين العابدين بال فريج،
.
الطبعة :األوىل 1 9 ،هـ أضواء السلف – الرايض.
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