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 ُمَلّخص البحث
حيث إنه . هِر الرواة ّممن تدور عليهم األسانيد، وهو سعيد بن أيب َعروبة يتناولُ هذا البحثُ أحَد أش

الذين مسعوا منه : فحرص العلماُء على متييز الرواة عنه.  قد اختلط، وساء حفظُه ملّا كرب - مع ثقته وإمامته -
ه، وما رواه يف زمن سوء قبل اختالطه، والذين مسعوا منه بعده ؛ لتتسنَّى هلم معرفة ما رواه يف زمن حفظه وإتقان

 .حفظه واختالطه؛ لُيقبل األول، وُيَرّد الثاين 
لكن تلك األقوال الكثرية ظلّت متناثرةً يف املصادر، بعيدةَ التناول، وقد يبدو يف بعضها إشكال، 

 .وقد ختتلف أو تتناقض، أو يكون يف داللتها غموض 
اء َمْن قيلت فيهم، مع التوجيه، فجاء هذا البحث ليجمع تلك األقوال، ويرّتبها على أمس

والشرح، والترجيح، وغري ذلك ّمما تقتضيه الدراسةُ العلمّيةُ ؛ لُيمكَن أن ُيستفاَد من جهود العلماء يف هذا 
 .اجملال، فيستطيع الباحثون أن حيكموا على أحاديث هذا الراوي احلكَم الصحيح الالئق به 

 ،واهللا ويلُّ التوفيق
@
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 .  هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد
 :أما بعد 

فإن من مسائل علم احلديث اليت ال ختفى على أهله املُْختصِّني به، أن هناك 
عدًدا من رواة األحاديث، وممن ُعِرفُوا بالعناية به واحلفظ له، وكانوا حملَّ ثقة العلماء 

 َمْن تغيََّر ِحفْظُُه= القبول فيهم، ومها العدالةُ والضبط بَنقِْلهم، لتوفُِّر شرطي 
؛ لسبب من األسباب، ككرب السّن )  بعد إتقان (، وساء َضْبطُُه )بعد صّحة  ( 

وهؤالء الرواة هم الذين اصطلح العلماُء على تسميتهم باملُْخَتِلِطني، أي . وامتداد الُعُمر
  .)١(س مالزًما هلمالذين كان سوُء حفظهم طارئًا عليهم، ولي

وقد تكلّم أهلُ العلم يف هذا النوع من الرواة، واجتهدوا يف إصدار ُحكٍْم 
وكان هذا االجتهاُد قدًميا جدا، َيِصلُ إىل َعْصِر أولئك الرواة . ُمْنِصٍف على أحاديثهم 

هو أن ُيقْبل منهم ما : حيث إهنم قد أدركوا أن مقتضى اإلنصاف معهم . أنفِسهم 
ُه قبل اختالط حفظهم، وأن ُيَردَّ منهم ما رووه بعد االختالط ِمّما مل ُيَتاَبعوا َرَوْو
وهذا احلكُم املنصُف معهم ال ُيمكن حتقيقُه إال إذا ُميَِّز زمُن اختالِط ذلك . )٢(عليه

. الراوي أّوالً، مث ُميَِّز أيضاً الذين مسعوا منه قبل زمِن اختالطه ّممن سواهم من الرواة 
 ما قام به العلماُء حقًّا، وهلم يف العناية هبذه األمور الدقيقة، ويف االجتهاد يف تقييد وهذا

يشهد حلفظ اهللا تعاىل هلذا الدين مبا  ما= هذه التفاصيل اخلاّصة بالرواة راوياً راوياً 
حىت أبرزوا منهج التعاُمل مع أولئك الرواة . يّسره ألولئك العلماء رمحهم اهللا تعاىل 

ا عمليوما كان هلم أن ُيَحوِّلُوا ذلك احلكَم النظريَّ إىل واقع عملي، !! ا، وطّبقوه واقعي
لوال فَْضلُ اهللا عليهم بأن أعاهنم ووفّقهم إىل َجْمِع كل تلك التفاصيل واخلصوصّيات 

 ِعلِْم السنِة: ألولئك الرواة، فأكملوا بذلك اجلُْهِد جانًبا ُمِهما من َصْرح علمهم العظيم 
 .النبوّية 

وهذا اجلُْهُد الذي قام به العلماء، وقّيدوه يف كُتبهم، أو قُيِّد عنهم، مع كثرته 
؛ قد جاء يف أكثر األحيان متناثًرا يف كتبهم، متفّرقًا يف مصنفاهتم، حيتاُج َجْمُعُه  وكفايته

. ألسانيد إىل ُجهٍد ليس باليسري، لتتسنَّى دراسته واالستفادة منه يف أحكامنا حنن على ا
أنه مع تفرُّقه، فإنه أيضاً كثرياً ما يأيت يف غري مظّنته، فقد : والذي يزيد هذا اجلمَع أمهّية 
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يأيت عقب حديٍث، أو يف أثناء تعليل بعض األسانيد، أو يف ترمجة واحٍد من الرواِة غِري 
 من وفوق هذا كلِّه، فقد تكون داللةُ خٍرب. َمْن أحتاُج معرفةَ مساعه من املختلط 

األخبار على تقدُِّم السماع من املختلط أو على تأخُّره فيها خفاء، ال ُيدركها كل 
قد : وأخًريا .  واحد، فالُبّد من تعاون الباحثني بعضهم مع بعض يف مجعها وبيان داللتها

جنمع أقوال العلماء يف هذا الباب، فنجد بينهم خالفًا، فالُبّد حينها من التوجيه أو 
 . سب أصول علمّية منضبطةالترجيح ح

توّجهُت إىل أحد أشهر الرواة املوصوفني باالختالط، ومن : ويف هذا اجملال
أكثرهم حاجةً إىل خدمة، بتمييز من مسع منه قبل اختالطه عمن سواه ؛ لكونه من 

سعيد بن أيب َعروبة : وهذا الراوي هو  . )٣(مكثري الرواة وممن تدور عليهم األسانيد
 . ) هـ١٥٧ت (البصري 

وقد كانت عناييت جبمع األقوال فيه قدمية، منذ سنوات ؛ حىت جتّمعت لدّي 
من ذلك نصوٌص كثرية، وحتّررت عندي يف شأنه مسائلُ متعّددة، والحظُت ضرورةَ 

 .تتميمها ونشرها لالستفادة منها 
وال أُغفل هنا اجلُْهد السابق عن سعيد بن أيب عروبة، الذي جاء يف كتاب 

القيوم عبد رب النيب،  البن الكّيال وحملقّقه الفاضل الدكتور عبد) ب النّيراتالكواك(
والشك أن الفضل للمتقّدم، لكن كل منصف سيلحظ مقداَر الزيادة واإلضافة اليت يف 

 .هذا املقال على ما جاء يف اجلُْهد املشكور املشار إليه 
نُت فيها تاريَخ َتَغيُِّر وقد قّدمُت لذلك بترمجة خمتصرة لسعيد بن أيب عروبة، بّي

مث بعد ترمجته أوردُت الرواةَ الذين وجدُت فيهم . ِحفِْظِه، إىل أن َوَصلَ َحدَّ االختالط 
نصوًصا تدلّ على ُحكِْم حديثهم عن سعيد بن أيب عروبة، ورّتبُت أمساءهم على 

ج إىل حروف املعجم، ُموِرًدا حتت اسم كل واحٍد منهم تلك النصوص، شارًحا ما حيتا
 .بيان، وموجًِّها ما فيه إشكال، ومرجًِّحا ما وقع فيه اختالف 

فأسأل اهللا تعاىل أن يكون ما قمُت جبمعه ودراسته ُموصالً للحّق، ُمعيًنا على 
 .وأن يكون خالًصا لوجهه الكرمي، مقرًِّبا إىل جنات النعيم . معرفة الصواب 

* * * 
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 وبيان مراحل تغيُِّر حفظه واختالطه
موىل بين عدي بن ( ، الَعَدِوي )وامسه ِمْهران ( سعيد بن أيب َعُرْوَبة  : )٤(هو

 .، أبو الّنْضر، البصري )َيْشكُر 
 .كمحمد بن سريين، والنضر بن أنس : حّدث عن مجع من التابعني 

 . التابعي املخضرمأبو رجاء عمران بن ِملْحان العطاردي : وأكرب من لقيه 
 .قتادة بن ِدعامة السدوسي : وأكثر من الزمه وروى عنه 

الثوري، وشعبة، ويزيد بن زريع، وخالد بن : وروى عنه عدٌد عظيم، منهم 
 .احلارث، وَسّرار بن ُمَجشِّر، وابن املبارك، وغريهم 

 .أطبق العلماء على توثيقه والثناء على ديانته وعلمه وحفظه 
 :يه أمران لكن أُخذ عل

  .)٦(، وهو أنه روى عن مجع كبري ومل يسمع منهم)٥(التدليس: األول 
أنه اختلط يف آخر عمره، وَضُعَف حفظه، حىت صار حبيث ال ُيمكن أن : الثاين 

  .)٧(ُيحتجَّ مبا رواه بعد اختالطه
ِفَر فقد ذكره احلافظ ابن حجر يف املرتبة الثانية، وهي مرتبة من اغُت: فأّما التدليس 

واحلالُ أن تدليسه ال يقتضي رّد العنعة الرّد املطلق، وإمنا  . )٨(تدليُسه يف جنب ما روى
يقتضي أن نعلم بوقوع لقاٍء له مبن روى عنه، لُتحمل عنعنته بعد ذلك عّمن ثبت لقاؤه به 

  .)٩(على االّتصال
ًرا ، لكنه كان تغيُّ)١٠()هـ١٣٢(فقد بدأ تغيُُّر حفظه سنة : وأّما اختالطه 

يسًريا جدا، ومل يزل بعده متماسكًا قويا، يزداُد عليه التغيُُّر عاًما بعد عام، حىت آخر 
 فاعترب العلماُء سنة. ، حيث ظهر عليه االختالطُ وشّدةُ الّتغيُِّر )هـ١٤٥(سنة 

، احلدَّ الفاصل ملن مسع من )١٢(، واليت كانوا ُيَعبُِّرونَ عنها بسنة اهلزمية)١١()هـ١٤٥ (
مث ازداد االختالطُ . ما كان قبلها فهو مقبول، وما كان بعدها فهو مردود : عيد س
 . )١٤(واستحكم، وَوَصلَ إىل َحدِّ اخلََرِف، حىت أطبق )١٣()هـ١٤٨(نةــًس ّدةــش

 ) .هـ١٥٧هـ أو ١٥٦(واستمرَّ به إىل سنة وفاته، سنة 
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 .وبذلك قضى ابن أيب عروبة حنو عشر سنوات يف اختالطه 
  .)١٥(من أوائل من صّنف يف السّنة يف أبواب العلم) رمحه اهللا ( وكان 
@bĆîãbq@ZáèÇb@åß‹@óÜÇ@Ž̃ ì–ä½a@ñaëŠÛa@

 من سعيد بن أيب عروبة
 ).هـ٢٠٠ت(أسباط بن حممد بن عبدالرمحن القرشي موالهم، الكويف، ] ١[

فاف اخل:  سألُت أيب أّيما أحب إليك يف سعيد ((: قال عبداهللا بن اإلمام أمحد 
  .)١٦()) أسباط أحب إيلّ ؛ ألنه مسع بالكوفة: أو أسباط بن حممد ؟ فقال 

فتقدمي اإلمام أمحد له على عبدالوهاب اخلفاف يدل على قدم مساعه من سعيد؛ 
 .ألن اخلفاف مسع من سعيد قبل اختالطه، كما يأيت 

  هو أثبت عندي يف ابن أيب عروبة من عبدالوهاب بن((: وقال ابن َخلَفون 
  .)١٧())عطاء 

 إمساعيل بن إبراهيم بن ِمقَْسم األسدي، البصري، ابن ُعلّية،] ٢[
 ) .هـ١٩٣ت(

مىت جالسَت سعيًدا ؟ أو مسعَت :  قلت إلمساعيل بن ُعلية ((: قال اإلمام أمحد 
: قلت . نعم : وقبل اهلزمية ؟ قال : قلت . نعم : من سعيد قبل الطاعون وبعده ؟ قال 

ال أدري، إال أين كنت آتيه أنا وأصحاٌب يل، فيملي علينا، أو :  قال وبعد اهلزمية ؟ مث
 .علّي، وكان ال يفعل ذلك بكل أحد 

والطاعون قبل اهلزمية بأربع عشرة سنة، فسماع ابن ) : اإلمام أمحد ( قال 
  .)١٨())وكانت اهلزمية سنة مخس وأربعني . علية من سعيد قدمي 

مىت مسعَت من :  قلت إلمساعيل بن علية (( :ويف موطن آخر قال اإلمام أمحد 
: قبل اهلزمية أو بعد اهلزمية ؟ قال : قلنا له . قبل الطاعون وبعد الطاعون : سعيد ؟ قال 

، )كأنه شك فيما مسع بعد اهلزمية( ال أدري، ال أدري : قبل اهلزمية وبعد اهلزمية، مث قال 
 .وكان ال يفعل ذلك بكل أحد إال أين كنُت آتيه أنا وأصحاب يل فُيملي علينا، 

وبلغين أن سعيًدا كان ال َيْسَتِخفُّ أصحاب أيوب، فكان ): اإلمام أمحد ( قال 
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: وكان سعيد ال يقول : قال إمساعيل . ذكره قتادة، ذكره فالن : إذا حدثهم يقول 

  .)١٩()) حدثنا قتادة
ن حنبل، عن  ذكرُت أليب، عن صاحل بن أمحد بن حممد ب((: وقال ابن أيب حامت 

علي ابن املديين، عن حيىي القطان، أنه سئل عن يزيد بن زريع، وابن علية، وبشر بن 
: فقال أيب . يزيد، مث ابن عليه : َمْن ُيقَدُِّم منهم ؟ فقال حيىي : املفضل، وعبدالوارث 

  .)٢٠())يزيد، مث ابن علية، مث بشر، مث عبدالوارث : هو كما قال 
 الصحيح حديث محاد بن سلمة، وابن علية، وعبداألعلى  إمنا((: وقال العجلي 

  .)٢١())عنه، والثوري وشعبة صحيح 
 ) .هـ١٨٧هـ أو ١٨٦ت(بشر بن املفضَّل الرَّقاشي، البصري، ] ٣[

 - كتب إيلّ ابن خالد، قال مسعُت حيىي يقول ((: قال عبداهللا بن اإلمام أمحد 
 )٢٢(الكفُن من مجيع املال: أيب عروبة وذكرُت له بشر بن املفّضل أنه أنكر حديث ابن 

  .)٢٣())إمنا ذهب بشٌر بعدنا ! وما ِعلُْمُه حبديث ابن أيب عروبة ؟:  فقال حيىي -
قد ُيظَنُّ أن هذا من القطان إخباٌر بتأخُِّر مساع بشر بن املفضل من سعيد، وأنه 

بل تغّيره، وإمنا  أن بشًرا ممن مسع من سعيد ق- كما يأيت -والصواب . كان بعد اهلزمية 
أراد القطان أن جمالسة بشر لسعيد كانت بعدهم، وأنه قد فاتته جمالُس حتديٍث لسعيد، 

 !فكيف ُينِكُر حديثًا لعله مما فاته مساُعه منه ؟
 .)٢٤(فقد ذكر ابن َخلَفون بشَر بَن املفضل ضمن املقدَّمني من الرواة عن سعيد

 أوثق الناس يف سعيد، وقّدمه على وتقّدم أن أبا حامت الرازي ذكره أيًضا مع
  .)٢٥(عبدالوارث بن سعيد

، مع أن )٢٦(وقّدمه يعقوب بن شيبه مطلقًا على عبداألعلى بن عبداألعلى
  .)٢٧()كما يأيت ( عبداألعلى من أروى الناس عن سعيد 

 ).هـ١٩٥هـ أو ١٩٤ت(حفص بن ِغَياث النخعي، الكويف، ] ٤[
مسع منه حفص بن غياث بالكوفة حني :  قال ابن أيب زياد ((: قال الباجي 
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  .)٢٨())قدمها قبل الطاعون، فسماعه صحيح 
هو ما سيأيت يف عنوان خاص به يف : وأن مساع الكوفيني من سعيد صحيح 

  .)٢٩(آخر هذه الرسالة
 ) .هـ٢٠١ت(محاد بن أسامة الكويف، أبو أسامة، ] ٥[

  .)٣٠())لكوفة  زعم أبو أسامة أنه كتب عن سعيد با((: قال ابن منري 
مسع منه أبو أسامة بالكوفة حني قدمها :  قال ابن أيب زياد ((: وقال الباجي 

: قبل الطاعون، فسماعه صحيح، إال أن له منه مساًعا آخر، قبل موته بقليل، يقول فيه 
  .)٣١())حدثنا سعيد بن أيب عروبة بالبصرة، منذ بضع ومخسني سنة 

امة أنه يف صّحة سعيد، إال ما قّيده هبذا فاألصل يف مساع محاد بن أس: قلت 
 .التاريخ، أو بأنه مسعه منه بالبصرة، ألّنه ّمما مسعه منه بأخرة 

 ) .هـ١٦٧ت(محاد بن سلمة بن دينار البصري، ] ٦[
 إمنا الصحيح حديث محاد بن (( : - كما سبق -قال العجلي 

 .)٣٢()) ... سلمة
 ) .هـ١٨٦ت(لبصري، خالد بن احلارث بن عبيد اهلَُجيمي، ا] ٧[

 مساع خالد بن احلارث من ابن أيب عروبة ((: قال حيىي بن سعيد القطان 
  .)٣٣())إمالء

، )٣٤(وقد تقّدم أن ابن ُعلَّية أخرب عن سعيد أنه كان َيُخصُّ من ُيِجلُّهم باإلمالء
 .ويبدو أن القطان أراد هبذا اخلرب بيانَ جودِة حديِث خالد عن سعيد 

مىت مسعَت من سعيد بن :  قلت حملمد بن بكر الُبْرساين ((: د وقال اإلمام أمح
يسمع من : وكنُت أرى خالد بن احلارث، يعين : قال . قبل اهلزمية : أيب عروبة ؟ قال 

 . )٣٥()) سعيد
يزيد بن زريع، وخالد بن احلارث، :  أثبت الناس عنه ((: وقال ابن عدي 

  .)٣٦())وحيىي بن سعيد 
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 عن أثبت أصحاب ((: أن الدارقطين ُسئل : ري للدارقطين ويف سؤاالت ابن بك
يزيد بن زريع، وخالد بن احلارث، ومن شاكلهم ممن مسع : سعيد بن أيب عروبة ؟ فقال 

  .)٣٧())منه قبل االختالط 
 .)٣٨(وذكره ابن َخلَفون ضمن املقدَّمني من أصحاب سعيد بن أيب عروبة

أن أصحاب احلديث كانوا : وبة ومما يدلّ على جاللته يف سعيد بن أيب عر
  .)٣٩(حيتكمون إليه يف حديثه وموازنته بغريه

 ) .هـ٢٠٧هـ أو ٢٠٥ت(َرْوح بن ُعَبادة القيسي، البصري، ] ٨[
 وجدت يف كتاب أيب خبط يده، (() : العلل ( قال عبداهللا بن اإلمام أمحد يف 

 .)٤٠())إي واهللا : قال مىت مسعت التفسري من سعيد ؟ قبل اهلزمية ؟ : قلت لروح : قال 
 مىت مسعت من سعيد بن أيب ((: أنه قيل لروح ) اجلرح والتعديل ( ويف 
  .)٤١())مث غبت وقدمت، وقيل إنه اختلط . قبل االختالط : عروبة؟ قال 

فتنبه إىل أنه أجاب عن وقت مساعه من سعيد، بأنه كان قبل االختالط، فهذا 
ة أخرى على البصرة بلد سعيد، فسمع أنه قد مث ذكر أنه قِدم قدَم. هو وقت مساعه 

وظاهر هذا أنه مل يسمع منه وهو يف حال اختالطه، بداللة إجابته عن وقت . اختلط 
 .بأنه كان قبل اختالطه)  وحتديده له (مساعه من سعيد 

  .)٤٢()) روح حديثه عنه صاحل ((: وقال اإلمام أمحد عن ابن أيب عروبة 
ابن سواء أحب إليك أو روٌح يف سعيد؟ : ألمحد  وقيل ((: وقال أبو داود 

اخلفاف، إال أنه كان أقدَم منهما وأعلم : فاخلفاف ؟ قال : قلت . ما أقرهبما : قال
  .)٤٣())بسعيد 

 عن مساع روح من ((: ، وسئل )سؤاالت اآلجري ( وقال أبو داود كما يف 
  .)٤٤())مساعه قبل اهلزمية، كذا قال روح : سعيد ؟ فقال 
روح أو :  قلت أليب (() : اجلرح والتعديل ( ل ابن أيب حامت يف وقا

: أيهم أحب إليك يف ابن أيب عروبة؟ فقال : عبدالوهاب اخلَفّاف أو أبو زيد النحوي 
  .)٤٥())روح أحب إيلَّ 
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يقول أبو حامت هذا، مع أن اخلفّاف ممن مسع من سعيد قبل اختالطه، كما 
 . )٤٦(سيأيت

، )٤٧(لروح عن سعيد حديثًا مل يكن متفرًدا به) صحيحه ( وأخرج البخاري يف 
، واختار يف حديث آخر حديثًا لروح )٤٨(وحديثًا آخر مل ُيتابع رْوًحا عليه كثُري أحد

  .)٤٩(عن سعيد على غريه عنه
  .)٥٠(وأخرج مسلم، وابن حبان لروح عن سعيد يف صحيحيهما
صحيح  ((: ال الترمذي وصحََّح الترمذي لروح عن سعيد حديثًا غريًبا، كما ق

  .)٥١()) ]غريب[
  .)٥٤(، واحلاكم)٥٣(، والدارقطين)٥٢(وصحح له عنه أيًضا أبو عوانة

وهذا كله يعارضه ما نقله أبو داود عن حيىي بن سعيد القطان، حيث قال 
 كان حيىي يطعن يف ((: عقب حديث ملعاذ بن معاذ وروح بن عبادة عن سعيد، قال 

 قدمي حديث سعيد، ألنه تغري سنة مخس وأربعني، ومل ُيخرج هذا احلديث، ألنه ليس من
  .)٥٥())هذا احلديث إال بأخرة 

 .)٥٦())  مساع روح من سعيد إمنا كان بعد اختالطه((: وقال الطحاوي أيًضا
  .)٥٧(وذكر احلافظُ ابن حجر روًحا فيمن مسع من سعيد بعد االختالط

 !لكّن روًحا أدرى بنفسه من غريه : قلت 
نبََّه إىل احلقيقة السابقة، ) وهو الذي نقل كالم القطان (  فإن أبا داود ولذلك

: وهي أن اعتماَد خِرب روٍح عن نفسه أوىل من اعتماد خرب غريه عنه، وذلك عندما قال
  .)٥٨()) مساُعه قبل اهلزمية، كذا قال روح ((

  .)٥٩(وسيأيت يف ترمجة معاذ بن معاذ ما له عالقة هبذا الترجيح أيًضا
 ) .هـ١٦٥ت(َسرَّار بن ُمَجشِّر البصري، ] ٩[

 حّدثين عبدالرمحن بن مهدي عن َسّراٍر أيب عبيدة عن ابن ((: قال اإلمام أمحد 
كان هذا من كبار أصحاب سعيد بن أيب عروبة، : ] مث قال اإلمام أمحد . [ أيب عروبة 
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  .)٦٠())ثقةٌ سّراٌر هذا 

 سعيد بن أيب عروبة القدماء، لكّنه مات  َسرَّاٌر من أصحاب((: وقال ابن معني 
  .)٦١())قدًميا، فلذلك مل يكثر الناُس عنه 

كان :  سألُت أبا داود عن أثبتهم يف سعيد ؟ فقال ((: وقال اآلجري 
فسألُت أبا داود عن قوله، . عبدالرمحن ُيقدُِّم َسّراًرا، وكان حيىي ُيقدِّم يزيد بن ُزريع 

عيد، يزيد مسع من سعيد قبل سنة أربع ـلناس يف سيزيد بن زريع أثبت ا: فقال 
  .)٦٢())وأربعني 

 سّرار بن ُمَجشِّر ثقة، كان عبدالرمحن ُيقدِّمه على ((: وقال أبو داود أيًضا 
  .)٦٣())يزيد بن ُزريع، وهو من قُدماء أصحاب سعيد، مات قدًميا 

ع، وسّرار يزيد بن زري:  أثبت أصحاب سعيد بن أيب عروبة ((: وقال النسائي 
  .)٦٤())بن ُمَجّشر، ومصعب بن ماهان 

 سّرار بن جمشر، ويزيد بن زريع، ُيقَدَّمان يف سعيد بن ((: وقال النسائي أيًضا 
أيب عروبة ؛ ألن سعيًدا كان قد تغّير يف آخر عمره، فمن مسع منه قدًميا فسماعه 

  .)٦٥())صحيح 
  .)٦٦(وذكره ابن َخلَفون يف املقدَّمني من أصحاب سعيد

 سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري، أبو زيد النحوي، البصري] ١٠[
 ) .هـ٢١٤ت(

:  قلت أليب (( : - يف ترمجة عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف -قال ابن أيب حامت 
  .)٦٧())عبدالوهاب : هو أحّب إليك أو أبو زيد النحوي يف ابن أيب عروبة ؟ فقال 

 روٌح، وعبدالوهاب (( -بادة  يف ترمجة روح بن ع-وقال ابن أيب حامت 
روح أحب : أّيهم أحب إليك يف ابن أيب عروبة ؟ فقال : اخلفاف، وأبو زيد النحوي 

  .)٦٨())إيلّ 
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أن ترتيب هؤالء الثالثة يف سعيد بن أيب عروبة عند أيب : فتلخَّص من هذا 
 .روح، مث اخلفاف، مث أبو زيد النحوي : حامت هكذا 

 أن أبا زيد ليس ممن مسع من سعيد بعد االختالط ؛ ويف هذا املساق إشارةٌ إىل
ألنه لو كان مساعه بعده ملا كان هناك معىن ملثل هذه املوازنة، لوضوح شأنه مع من مسع 

 .روح، واخلفّاف : من سعيد قبل االختالط، مثل 
 ) .هـ١٨٦هـ أو ١٨٢ت(سفيان بن حبيب البصري، ] ١١[

ان بن حبيب عاملًا حبديث شعبة وابن  كان سفي((: قال حيىي بن سعيد القطان 
  .)٦٩()) أيب عروبة

  .)٧٠()) كان أعلَم الناس حبديث ابن أيب عروبة ((: وقال أبو حامت 
  .)٧١(وذكره ابن َخلَفون يف املقدَّمني من أصحاب سعيد

 ) .هـ١٦١ت(سفيان بن سعيد الثوري، الكويف، ] ١٢[
ة بعدما خرج الثوري من  دخلُت البصر((: قال أبو نعيم الفضل بن ُدكني 

فأتيُت سعيد بن أيب عروبة، فوجدُته قد تغّير، فال أُحّدثُ . عندنا، ودخل وكيٌع قبلي 
  .)٧٢())فأخذُت عن الثوري عنه، وال أحدث عنه . عنه 

فََتْرُك أيب نعيم الروايةَ عن سعيد، مث روايته عن الثوري عنه، يدل على أنه أراد 
مث ظاهر اخلرب يدل على ِقَدِم مساع . منه قبل التغّيرأن يروي حديث سعيد ممن مسع 

مع تقدُِّم طبقة الثوري، وأنه من أجل ! الثوري من سعيد، وكيف ال يكون كذلك ؟
 .شيوخ أيب نعيم 

 ((: وقد قال العجلي يف مساق ذكره ملن مسع من سعيد قبل االختالط 
 .ختالط ، يعين مساعهم منه صحيح قبل اال)٧٣())والثوري وشعبة صحيح 

 ) .هـ١٤٨هـ أو ١٤٧ت(سليمان بن مهران األعمش، الكويف، ] ١٣[
ومع قدم وفاته الظاهرة،  . )٧٤(يروي عن سعيد بن أيب عروبة، وهو شيٌخ له

 .الشك يف قدم مساعه من سعيد بن أيب عروبة  = )٧٥(ومع كونه كوفيا



 
     
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا، ج    ١٧٢

 
 .وهذه األدلّة القوّية تقوم مقام التصريح بقدم مساعه منه 

 ).هـ١٦٠ت(شعبة بن احلّجاج الواسطي، مث البصري، ] ١٤[
 والثوري وشعبة ((: قال العجلي يف مساق ِذكِرِه ملن تقّدَم مساُعه من سعيد

 .)٧٦()) صحيح
 شعيب بن إسحاق بن عبدالرمحن البصري، مث الدمشقي،] ١٥[

 ) .هـ١٨٩ت(
 .)٧٧()) مسعُت من سعيد سنة أربع وأربعني ومائة ((: قال شعيب بن إسحاق

 .وهذا يعين أن مساعه من سعيد كان قبل متكُِّن االختالط منه بسنة واحدٍة فقط
  .)٧٨()) مسع منه بآخر رمق ((: وقال اإلمام أمحد 

 سألُت حيىي بن معني عن مساع شعيب بن إسحاق ((: وقال أبو زرعة الدمشقي 
ع بعدما كل من مل يسمع من سعيد أّيام يونس بن عبيد فإمنا مس: من سعيد ؟ فقال 

  .)٧٩()) فذكر منه اختالطًا قدًميا :) قال أبو زرعه . (اختلط 
، فمراد ابن معني باالختالط هنا )هـ١٣٩(يونس بن عبيد تويف سنة : قلت 

أّما اختالطه الذي ُيَردُّ به  . )٨٠(كما سبق) هـ١٣٢(التغيُّر الذي ابتدأ بسعيد من سنة 
 .ه يف املقّدمة هـ، كما قّررت١٤٥حديثه فإمنا كان بعد سنة 

أي : وهذا هو ما ُيفسِّر عبارة اإلمام أمحد السابقة، إذ إن مقصوده بآخر رمق
 !!آخر زمن الصّحة، ال آخر رمٍق يف حياته 

 كان مساع شعيب بن إسحاق سنة أربع وأربعني ((: ولذلك قال ابن حبان 
  .)٨١())ومائة، قبل أن خيتلط بسنة 

ومقصوده  . )٨٢())افه شعيُب بُن إسحاق  حّدث ببعض أصن((: وقال ابن عدي 
املصنفات، وهذا ّمما يزيد حديثه عنه قّوة ؛ ألنه كان يروي عنه أحاديثَ : باألصناف 

 .مكتوبةً منه زمَن القّوة والصّحة 
وقد تنّبه احلافظ العراقي للمعىن السابق يف كلمة اإلمام أمحد، لكنه أورده على 
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  .)٨٣(االحتمال
ابن حجر باملعىن املرجوح من كالم اإلمام أمحد، فقال يف يف حني أخذ احلافظ 

  .)٨٤()) مساعه من ابن أيب عروبة بأخرة (() :  التقريب (
 ) .٢١٢ت(الضحاك بن خملد النيل، أبو عاصم البصري، ] ١٦[

الرواة عن سعيد، وتكلَّم عن مراتبهم فيه، فقال يف هذا . ذكر اإلمام أمحد 
كان روٌح خيرج : حب إليك أو أبو عاصم ؟ قال روح أ ((: السياق، وقد سئل 

  .)٨٥()) الكتاب، وأبو عاصم َيثَْبُج احلديث
 .أي يضطرب فيه ؛ ألنه كان ال حيّدث من كتاب : ومعىن يثبج 

فهذا تقدٌمي لروح على أيب عاصم يف كل شيء، لكن ملّا جاء يف مساق احلديث 
 .عن سعيد والرواة عنه أوردته هنا 

 ) .هـ أو بعدها١٨٥ت(العّوام بن عمر الواسطي، عّباد بن ] ١٧[
 عند عباد بن العوام غُري حديٍث خطٍأ عن سعيد، فال أدري ((: قال اإلمام أمحد 
 .، مث ذكر حديثني أعلّهما )٨٦())مسعه منه بآخره ؟ أم ال 

عباد بن العوام مضطرب احلديث عن سعيد بن أيب  ((: وقال اإلمام أمحد أيًضا 
  .)٨٨( ولإلمام أمحد أكثر من عبارة حنو هذه .)٨٧()) عروبة

  .)٨٩(وقد وقفت على عدد من أوهامه عن سعيد، كما أخرب اإلمام أمحد
 ) .هـ١٩٢ت(عبداهللا بن إدريس بن يزيد اَألْودي، الكويف، ] ١٨[

مسع منه ابن إدريس بالكوفة، حني قَِدَمها، :  قال ابن أيب زياد ((: قال الباجي 
  .)٩٠())ه صحيح قبل الطاعون، فسماُع

 عبداهللا بن بكر بن حبيب السهمي، البصري، نزيل بغداد] ١٩[
 ) .هـ٢٠٨ت(

أين مساعه عندك من مساع حممد بن بكر عن :  قيل أليب عبداهللا ((: قال األثرم
قيل أليب . هو عندي فوق هؤالء كلهم : ؟ وذكر غري حممد بن بكر، فقال  سعيد

مسعُت من : قال السهمي : قال أبو عبداهللا . م نع: فقال ! فوق هؤالء ؟: عبداهللا 
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  .)٩١())سعيد سنة اثنتني أو إحدى وأربعني 

 سئل أبو داود عن السهمي واخلفاف يف حديث ابن أيب ((: وقال اآلجري 
  .)٩٢())عبدالوهاب أقدم :  عروبة ؟ فقال

 .عبداهللا بن سلمة األفطس، البصري ] ٢٠[
يقرأ هلم عند سعيد التفسري، فكان عبداهللا بن  كان اخلفاف ((: قال اإلمام أمحد 

وكان ابن سلمة خرج إىل . طَرِّب .. يا عبدالوّهاب، طَرِّْب : سلمة األفطس يقول 
  .)٩٣()) الكوفة مع حيىي

 دخلُت أنا وعبداهللا بن سلمة األفطس ((: وقال حممد بن عبداهللا األنصاري 
فسألناه، فرفع رأسه، فجعل ينظر يف . لنا على سعيد بعدما تغّير، فأستأذّنا عليه، فأِذنَ 

  .)٩٤()) وجوهنا ال يعرفنا
اخلرب األّول يدل على مساعه من سعيد قبل االختالط ؛ ألن اخلفاف : قلت 
والثاين يدل على دخوله عليه بعد االختالط، لكن ليس فيه أنه مسع منه . مسع منه قبله 

 .بعده 
  .)٩٥(فاألفطس نفسه ضعيف: وعلى كل حال 

 ) .هـ١٨١ت(عبداهللا بن املبارك املروزي، ] ٢١[
يزيد بن هارون، وابن :  روى عن ابن أيب عروبة يف االختالط ((: قال العجلي 

  .)٩٦())املبارك، وابن أيب عدي ؛ كل من روى عنه مثل هؤالء الصغار فهو خمتلط 
  .)٩٧()) ما رأيُت أحفظَ من سعيد ((: بينما يقول ابن املبارك نفسه 

الثناء البالغ من مثل اإلمام ابن املبارك يدلّ على أنه لقيه يقيًنا قبل فهذا 
 !االختالط 

 ال ُيْحَتجُّ به، إال مبا روى عنه القدماء قبل اختالطه، ((: وهذا ابن حبان يقول 
  .)٩٨())ابن املبارك، ويزيد بن زريع، وذويهما : مثل 

 ) .هـ١٨٩ت(عبداألعلى بن عبداألعلى السامي، البصري، ] ٢٢[
 فرغُت من حاجيت من سعيد قبل الطاعون ((: قال عبداألعلى بن عبداألعلى 
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 .بل هذا يعين أنه مسع منه قبل بداية تغّيره . )٩٩()) - يعين أنه مسع منه قبل االختالط -
 فعبداألعلى عندك أثبت يف سعيد، أو غُْنَدر؟ ((: وقال الدارمي ليحىي بن معني 

  .)١٠٠())كلٌّ ثقة : قال 
فعبداألعلى ويزيد بن زريع؟ :  قلت ((: قال يزيد بن اهليثم الدقاق البن معني و

  .)١٠١())هؤالء كتبوا قبل أن ُينكر على اجلُريري وسعيد : قال 
 إمنا الصحيح حديث محاد بن سلمة، وابن علّية، وعبداألعلى ((: وقال العجلي 

  .)١٠٢()) عنه
  .)١٠٣()) أرواهم عنه عبداألعلى ((: وقال ابن عدي 

 وقد زعم بعضهم أنه مسع من سعيد قبل ((: وقال ابن َخلَفون 
 .)١٠٤()) اختالطه

  .)١٠٥()) مل ُيعرف مىت مسع ((: مث قال ابن القطان الفاسي 
  .)١٠٦()) وتعقّب ذلك ابن املّواق، فأجاد ((: فقال احلافظ ابن حجر 

 .سه بعُض ما سبق كاٍف يف تعقُِّبه، خاصةً كالم عبداألعلى عن نف: قلت 
 ) .هـ١٩٨ت(عبدالرمحن بن مهدي بن حسان البصري، ] ٢٣[

أتيُت سعيًدا، فقلت أسأله :  قال عبدالرمحن بن مهدي ((: قال علي بن املديين 
أنا حججُت مع : وحججَت مع قتادة ؟ قال : عن شيٍء ال خيتلط فيه، فقلت له 

  .)١٠٧())مثاٍن ومخسني ومائة بقي بعد االختالط دهًرا، إىل سنة : قال .  فلم َيْدِر!! قتادة
 سألُت أبا داود عن مساع عبدالرمحن بن مهدي من سعيد ؟ ((: وقال اآلجري 

  .)١٠٨())بعد اهلزمية، وعبدالرمحن ال يروي عنه : فقال 
 ).هـ١٨٧ت(عبدالعزيز بن عبدالصمد الَعمِّي، البصري ] ٢٤[

بدالصمد الَعمِّي،  عن يزيد بن ُزريع، وعبدالعزيز بن ع((: ُسئل حيىي بن معني 
  .)١٠٩())يزيد أوثق : أّيهما ُيقدِّم ؟ قال 
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هذا فيه إشارة إىل قّوة عبدالعزيز يف سعيد، ألن يزيَد أوثُق الناس يف : قلت 

سعيد، فاقْتراُنه به يف سؤاٍل واحٍد فيه داللةٌ على نوع َشَبٍه بينهما، مث يأيت جواُب ابِن 
 .بل مثبٌت له أنه ثقةٌ، لكن مع بيان أن يزيَد أوثُق منهمعٍني غَْيَر ناٍف وجوَد هذا الّشبه، 

عبدالواحد بن واصل السدوسي، أبو ُعبيدة احلّداد، البصري، نزيل ] ٢٥[
 ) .هـ١٩٠ت(بغداد، 

  .)١١٠())  كان ابن سواء وأبو عبيدة يطلبان احلديث مجيًعا((: قال اإلمام أمحد 
  .)١١١( كما يأيتوحممد بن سواء مسع من سعيد قبل االختالط،: قلت 

  .)١١٢(لكن وجدُت له حديثني عن سعيد ُحكم عليهما بالوهم
 ).هـ١٨٠ت(عبدالوارث بن سعيد العنربي، البصري، ] ٢٦[

) هو منهم ( تقّدم يف ترمجة إمساعيل بن ُعلَّية أن عبدالوارث ذُكر ضمن أربعة 
ُزريع، مث ابن ُعلّية، يزيد بن : ممن ُيقَّدمون يف سعيد، فرّتبهم أبو حامت الرازي كما يلي 

  .)١١٣(مث بشر بن املفضل، مث عبدالوارث
 ).هـ١٩٤ت(عبدالوهاب بن عبداجمليد الثقفي، البصري، ] ٢٧[

 عبدالوّهاب الثقفي أثبت من عبداألعلى السامي، الثقفي ((: قال اإلمام أمحد 
  .)١١٤())أعرف وأوثق عند أصحابه من عبداألعلى 

على عبداألعلى السامي، ليس ُمقَيًَّدا بسعيد هذا تقدٌمي مطلق للثقفي : قلت 
بن أيب عروبة ؛ فإن كانت قد ُرْوِعَيْت يف هذا اإلطالق روايةُ السامي عن سعيد، 

، فالثقفي سيكون حالُه مع )١١٥( مسع من سعيد قبل اختالطه- كما سبق -والسامي 
 .سعيد ِمثْلَه، بل أعلى منه فيه وأثبت 

 ) .هـ٢٠٤ت(اف، البصري، نزيل بغداد، عبدالوهاب بن عطاء اخلَفّ] ٢٨[
جالسُت سعيد بن أيب :  مسعت عبدالوهاب بن عطاء قال ((: قال ابن سعد 

  .)١١٦())عروبة سنة ستٍّ وثالثني ومائة 
 .فهذا يدل على أن بداية جمالسته لسعيد كانت قبل اختالط سعيد: قلت 
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عيد يف مسعَت من س:  قلت لعبدالوهاب ((: ولكن قال حيىي بن معني 
الط، فليس أُمّيُز هذا ــمسعُت منه يف االختالط وغري االخت: الط؟ قال ــاالخت
 .)١١٧())وهذا 

ومع هذا النّص من عبدالوهاب، إال أن العلماء قد قبلوا حديثه عن سعيد، 
أنه : ولعل توجيه ذلك أنه إمنا قصد بعبارته السابقة ! وعّدوه ممن مسع قبل االختالط 

 فهو . أن َيَتبيََّن له تغيُّرُه، وبعد أن َتَبيََّن لهمسع من سعيد قبل 
 مل يقصد باالختالط إال التغّير اليسري الذي ابتدأ مع سعيد، وال يقصُد - على هذا -

 ) .هـ١٤٥(اختالطَ ما بعد سنة 
قوموا :  قدم عبدالوهاب البصرة، فقال حيىي بن سعيد ((: قال حيىي بن معني 

  .)١١٨())كان معنا عند سعيد بن أيب عروبة بنا إىل عبدالوهاب، فإنه 
هذا ثناٌء وإجاللٌ كبري من إمام البصرة وعاملها حيىي القطان على : قلت 

عبدالوهاب اخلفاف ومساعه من سعيد بن أيب عروبة، مع إثباته ِقَدَم مساِع عبدالوهاب 
كما ( مي من سعيد ؛ ألنه أخرب أنه مسع معهم من سعيد، والقطان َسَماُعُه من سعيد قد

  .)١١٩()يأيت 
 :ولإلمام أمحد عبارات خمتلفة، َيْجَمُع بينها التوجيُه السابُق نفُسه 

ففي رواية املرُّوذي، وأثناء حديث اإلمام أمحد عن اآلخذين عن سعيد، يقول 
يعين قبل  ( وأّما عبدالوهاب فقد كان ُخوِلطَ ((: املروذي عن اإلمام أمحد أنه قال 

 .)١٢٠())الثقة حيىي القطان ! تدري من الثقة ؟: دالوهاب ثقة ؟ قال عب: قلت ) . مساعه 
: أّيما أحّب إليك يف سعيد :  سألت أيب ((: ويف رواية عبداهللا يقول عبداهللا 

أميا :  قلت. أسباط أحب إيلّ ؛ ألنه مسع بالكوفة : اخلفاف أو أسباط بن حممد ؟ قال 
اخلفاف أقدم مساًعا من أيب : قال اف أو أبو قَطَن يف سعيد ؟ ـــأحب إليك اخلف

  .)١٢١())قَطَن 
 حممد بن َسَواء هو عند ((: ويف رواية عبداهللا عن أبيه أيًضا يقول اإلمام أمحد 
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  .)١٢٢()) أصحاب احلديث أحلى من اخلفاف، إال أن اخلفاف أقدم مساًعا
  .)١٢٣(وحممد بن سَواء مسع من سعيد قبل اهلزمية، كما يأيت

 ابن َسَواء ((: ود، يذكر أبو داود أن اإلمام أمحد ُسئل ويف سؤاالت أيب دا
اخلفاف، إال : اخلفاف ؟ قال: قلت . ما أقرهبما : أحب إليك أو روح يف سعيد ؟ قال 

  .)١٢٤())أنه كان أقَدم منهما وأعلم بسعيد 
أن اإلمام أمحد ذكر مجاعةً ممن مسع من سعيد قبل اختالطه، : ويف رواية أخرى 

  .)١٢٥())ما أقربه منهم، إال أنه كان عاملًا بسعيد :  فاخلفاف ؟ قال ((: مث قيل له 
 ُسئل أبو داود عن السهمي ((: مث يقطع أبو داود القول مبا رواه اآلجري، قال 

عبدالوهاب : فقيل له . عبدالوهاب أقدم: واخلفاف يف حديث ابن أيب عروبة ؟ فقال 
مسعت أمحد بن حنبل سئل عن ! َمن قال هذا ؟: فقال ! مسع يف زمن االختالط 

  .)١٢٦())عبدالوهاب أقدم : عبدالوهاب يف سعيد بن أيب عروبة ؟ فقال 
: وقد َبني اإلمام أمحد شيئًا من اختصاص عبدالوهاب بسعيد، عندما قال 

يا : كان اخلفاف يقرأُ هلم عند سعيد التفسري، فكان عبداهللا بن سلمة األفطس يقول ((
  .)١٢٧())طَرِّب . .عبدالوّهاب، طَرِّْب 

 لزَم سعيَد بن أيب عروبة، وُعرف بُصحبته، ((: وقال ابن سعد يف هذا اجملال 
  .)١٢٨())وكََتَب كَُتَبه 

.  )١٢٩())  ليس بالقوي، مسع من ابن أيب عروبة، وهو حمتمل((: وقال البخاري 
 ،إما يعين به سعيد بن أيب عروبة حني مسع منه عبدالوهاب) : وهو حمتمل  (فقوله 

 .أو يعين به عبدالوهاب 
قيل .  ُيكتب حديثه، حملّه الصدق ((: وملّا ُسئل أبو حامت عن عبدالوهاب، قال 

عبدالوهاب، وليس : هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي يف ابن أيب عروبة ؟ فقال: له 
  . )١٣٠())عندهم بقوّي احلديث 

روًحا، : م من ثالثٍة وقد تقّدم يف ترمجة سعيد بن أوس النحوي أن أبا حامت قَدَّ
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  .)١٣١(مث اخلفاف، مث النحوي
 عبدالوهاب اخلفاف كان أصحاب احلديث ((: وقال حممد بن عبداهللا بن ُنمري 

  . )١٣٢())إنه مسع من سعيد بأخره، فكان ِشْبَه املتروك :  يقولون
دة جدا، وغُلُوُّها هذا يشهُد لغريها بأنه أوىل ــذه عبارة شديــه: قلت 

 .ماد وأحّق باالعت
  . )١٣٣()) روى مجيع مصنفاته عبدالوهاب اخلفاف ((: وقال ابن عدي 

أن بعَض هذا اخلالف يف عبدالوهاب َمردُُّه إىل أن عبدالوهاب : وأُنّبه أخًريا 
ومع أن  . )١٣٤(َنفَْسه ُمَتكَلٌَّم فيه، حىت لقد أطلق التضعيَف فيه غُري واحٍد من أهل العلم

 أن ذلك الكالَم الذي فيه وأسباَب هذا الكالم قد َحطَّتا الراجح فيه القبول، إال
، يف سعيد بن أيب عروبه ويف غريه من )أو بعضهم ( اخلفّاَف ومرتلَته عند أهل احلديث 

وهذا ما ُيفسُِّر تأخَري بعِض أصحاب احلديث للخفاف يف سعيد عّمن هو . شيوخه 
 . )١٣٥(أحدثُ مساًعا له منه، كما سبق عن اإلمام أمحد

 ) .هـ١٨٧ت(َعْبَدةُ بن سليمان الكاليب، الكويف، ] ٢٩[
 كان  من خيار املسلمني، كان راويةً عن ((: قال اإلمام أمحد عنه 

 .، مث ذكر خًربا فيه ما يدل على إتقانه وقّوة حافظته )١٣٦()) سعيد
حممد بن بشر، :  من مسع منه بالكوفة، مثل ((: وقال اإلمام أمحد أيًضا 

  . )١٣٧())جّيد فهو = وعبدة
 مساع عبدة من سعيد بالكوفة، قبل االختالط ((: وقال حيىي بن معني 

  . )١٣٨())بدهر
  . )١٣٩()) أثبت الناس مساًعا منه عبدة بن سليمان ((: وقال ابن معني أيًضا 

 مسعُت من سعيد بن أيب عروبة يف ((: وملّا جاء عن عبدة نفسه أنه قال
ُء رواية هذه اللفظة عنه، أو تأّولوها ؛ لتوافق واقَع احلال ، َخطَّأَ العلما)١٤٠()) االختالط

الذي عرفوه عن عبدة بن سليمان، وأّنه قدمي السماع من سعيد ؛ ولَتأَْتِلَف مع شاهد 
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. الوجود من صّحة حديثه عن سعيد، موازنةً حبديث القدماء من الرواة عن سعيد 

 .  )١٤١())قبل االختالط  : -  إن شاء اهللا- الصواب ((:  فتعقّبها ابُن عدي بقوله
 يريد بذلك بيانَ اختالطه، وأنه مل ُيحّدث مبا ((:  وتعقّبها احلافظ العراقي وغريه بقوله

  . )١٤٢())مسع منه يف االختالط 
 ) .هـ٢٣٠ت(البغدادي، : علي بن اجلعد اجلوهري ] ٣٠[

 أيب  قدمُت البصرة سنة ستٍّ ومخسني، وكان سعيد بن((: قال علي بن اجلعد 
  . )١٤٣())عروبة حيا 

فهذا يدل على أن دخول علي بن اجلعد للبصرة كان بعد متكُّن االختالط : قلت 
 .من سعيد كُلّ التمكُِّن، فإن روى عنه بعد ذلك كان حديثه عنه مردوًدا

 .عمر بن محاد بن سعيد اَألَبّح، البصري ] ٣١[
  . )١٤٤()) األبّح من كبار أصحاب سعيد ((: قال اإلمام أمحد 
بلغين عن أمحد :  سألت أبا داود عن عمر األبّح ؟ فقال ((: وقال اآلُجرِّي 

 .)١٤٥())حدث عن سعيد بن أيب عروبة غرائب : قال أبو داود . جييُء عنه مناكري : قال
فنكارة حديثه عن سعيد مل تأِت بسبب تأخُِّر مساِعه منه، وإمنا جاءت : قلت 

  .)١٤٦(ثمن جهة أنه هو نفسه منكر احلدي
، ويف أطراف الغرائب البن )١٤٧(وانظر بعض مفاريده عن سعيد يف ترمجته

 .)١٤٨(طاهر
 ) .هـ٢٠٠ت(َعمرو بن اهليثم القُطَعي، أبو قَطَن، البصري، ] ٣٢[

اخلفاف، أو أبو : أّيما أحب إليك :  قلت أليب ((: قال عبداهللا بن اإلمام أمحد 
  .)١٤٩()) من أيب قطن اخلفاف أقدم مساًعا: قَطَن، يف سعيد ؟ قال 

ففي هذا إشارة إىل أن أليب قطن قوةً يف سعيد، حيث لو كان أبو قطن ممن مسع 
إنه مسع بعد االختالط، أّما التعبري : بعد االختالط لكان األوىل أن يقول اإلمام أمحد 

بقدم مساع اخلفاف فإنه يشري على أن أبا قطن مسع من سعيد يف حاٍل ُيقبل فيها قبل 
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ه الشديد، ولكن رّبما مسع منه يف آخر رمٍق قبل االختالط، أي أنه مسع منه يف اختالط
 .تغّيره القريب من االختالط، وأّما اخلفاف فأقدم مساعاً منه 

 بيعي، الكويف،ــحاق الســـس بن أيب إســعيسى بن يون] ٣٣[
 ) .هـ١٩١هـ أو ١٨٧ت (

مساعه : يب عروبة ؟ قال  مساع عيسى من ابن أ((: قال أبو داود لإلمام أمحد 
  .)١٥٠())جّيد، بالكوفة 

 حممد بن بشر مساُعُه من سعيد بالكوفة، مع عيسى بن ((: وقال أبو داود 
 .)١٥١())يونس 

 ) .هـ٢١٩هـ أو ٢١٨ت(الفضل بن ُدكني الكويف، أبو ُنَعيم، ] ٣٤[
 دخلُت البصرة بعدما خرج الثوري من عندنا، ودخل وكيٌع ((: قال أبو نعيم 

ومسعت من . ي، فأتيُت سعيد بن أيب عروبة فوجدُته قد تغّير، فال أحدث عنه قبل
  .)١٥٢())الثوري عن ابن أيب عروبة، فأخذت عن الثوري عنه 

  .)١٥٣()) كتبُت عنه بعدما اختلط حديثني ((: وقال أبو نعيم أيًضا 
 .)١٥٤()) أبو نعيم مسع من سعيد بأخرة ((: وقال حممد بن عبداهللا بن منري

مسع منه أبو نعيم حني اختلط ؛ :  قال ابن أيب زياد ((:  الباجي وقال
  .)١٥٥())لصغره

 وقد نصَّ الُعقيلي وغريه ((: وقال ابن القطان الفاسي عن حممد بن أيب عدي 
  .)١٥٦())على أنه إمنا مسع منه بعد االختالط، كأيب نعيم 

 عن وعلّق احلافظ العراقي على ما ذكره أبو نعيم من أنه كتب حديثني
وقد ُيقال لعلّه ما حّدث هبما عنه ؛ ولذلك مل يعّده املّزي يف  ((: وله ـعيد بقــس

  .)١٥٧())الرواة عنه 
 .ويؤكّد ما ذكره العراقي اخلُرب األول الذي ذكرُته عن أيب نعيم : قلُت 

 .كهمس بن املنهال البصري ] ٣٥[
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كتب حديثُه، حملّه  كان من أصحاب ابن أيب عروبة، ُي((: قال أبو حامت الرازي 

: أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء، مسعت أيب يقول : ) قال ابن أيب حامت . (  الصدق
  .)١٥٨())ُيحوَّل من كتاب الضعفاء 

 غالًبا ما ُيطلقها العلماء على الطبقة )) كان من أصحاب فالن ((عبارة : قلت 
 .العالية من الرواة عن أحد الشيوخ 
 .)١٥٩(خاري أخرج له عن سعيد حديثًا مقروًنا بغريهوقد يشهد لذلك أن الب

  .)١٦٠(وأّما إدخال البخاري له يف الضعفاء، فإمنا كان ذلك منه لبدعة القدر
 ) .هـ١٩٤ت(حممد بن إبراهيم بن أيب عدي، البصري، ] ٣٦[

جاء :  مسعت أيب يذكر عن حيىي بن سعيد، قال ((: قال عبداهللا بن اإلمام أمحد 
: فقلت البن أيب عدي . وهو خمتلط :  ابن أيب عروبة بأخرة، يعين ابُن أيب عدي إىل

  .)١٦١())كّنا إذا أردنا أملى علينا : كان سعيد ُيملي عليكم ؟ قال 
وعّده العجلي من الصغار الذين مسعوا من سعيد بعد االختالط، كما سبق يف 

  .)١٦٢(ترمجة ابن املبارك
الُعقيلي وغريه أنه إمنا مسع منه بعد  وقد نّص ((: وقال ابن القطان الفاسي عنه 

  .)١٦٣()) االختالط
  .)١٦٤(وذكره احلافظ ابن حجر ضمن من مسع بعد اختالط سعيد

 ) .هـ٢٠٣ت(حممد بن بشر العبدي، الكويف، ] ٣٧[
فهو = حممد بن بشر، وعبدة :  من مسع منه بالكوفة، مثل ((: قال اإلمام أمحد 

  .)١٦٥()) جّيد
 .)١٦٦())بشٍر جّيَد الكتاب عن سعيد، مساعهم متقدِّم  قد كان ابُن ((: وقال

 حممد بن بشر العبدي مساعه من سعيد بالكوفة، مع عيسى ((: وقال أبو داود 
  .)١٦٧()) بن يونس
 ) .هـ٢٠٤ت(حممد بن بكر بن عثمان الُبْرَساين، البصري، ] ٣٨[
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يد ابن أيب مىت مسعَت من سع:  قلت حملمد بن بكر الربساين ((: قال اإلمام أمحد 
  .)١٦٨())قبل اهلزمية : عروبة ؟ قال 

 .، وهي سنة اختالط سعيد )هـ١٤٥(أي أن مساعه منه قبل سنة 
 ) .هـ١٩٤هـ أو ١٩٣ت(حممد بن جعفر اهلُذَيل، البصري، غُْنَدر، ] ٣٩[

غُْنَدر مسع من سعيد بن أيب عروبة :  قلت ((: قال ابن اجلُنيد ليحىي بن معني 
زعموا أنه مل يسمع منه إال يف الصّحة، وأن أّول : بل ؟ فقال يل حيىي يف االختالط، أو ق

  .)١٦٩())من عرف اختالط سعيد بن أيب عروبة غُْندر 
 فعبداألعلى عندك أثبت يف سعيد، أو غُْنَدر؟ ((: وقال الدارمي البن معني 

  .)١٧٠())كلٌّ ثقة : فقال 
ه عنه اإلتقان البالغ وّمما يدل على صّحة حديث غندر عن سعيد، وإتقان كتاب

 كان غُْندٌر إذا كان يف شيٍء من حديث سعيد عليه ((: اخلُرب التايل، قال اإلمام أمحد = 
. قد مسعُته وعرضُته على سعيد: حدثنا سعيد، وقال : ، قال فيه -عالمة :  يعين -عٌني 

  .)١٧١())يد قد مسعُته من سع: حدثنا سعيد، قال : وإذا مل يكن عليه عٌني، مل َيقُل فيه 
: ، قال يف التعريف به )التاريخ الكبري ( ولذلك ملا ترجم له اإلمام البخاري يف 

  .)١٧٢())صاحب سعيد بن أيب عروبة  ((
مع ذلك فقد تكلّم عبدالرمحن بن مهدي يف صّحة مساع غندر من سعيد، لكّنه 

 !!وكذلك قيل إن القطان تكلّم فيه ! كالٌم مردوٌد 
: مسعُت َعمرو بن العباس يقول : عت عبدان يقول  مس((: قال ابن عدي 

كتبُت عن غندر حديثَه كلَّه إال حديث سعيد بن أيب عروبة ؛ فإن عبدالرمحن ابن 
 .مسع غندٌر من سعيد بعد االختالط : مهدي هناين أن أكتبه، وقال 

كيف : ذكرُت قولَ ابن مهدي هذا البن مكرم، فقال يل : ) قال ابن عدي ( 
ما أتيُت شعبة : مسعُت غندًرا يقول : وقد مسعت َعمرو بن علي يقول ! ؟ يكون هذا

  .)١٧٣())حىت فرغُت من سعيد بن أيب عروبة 
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كنُت إذا ذكرُت غندًرا ليحىي عّوَج :  قال علي بن املديين ((: وقال الباجي 
أنه كان يضعفه يف سعيد بن أيب  : - واهللا أعلم -ُيريد . فمه، وكان يضعفه 

  .)١٧٤())عروبة
ما نقله الفالس عن غندر هو احلَكَُم الفصل، حيث إنه أخرب أن مساعه : قلُت 

وقد ذكر اإلمام . من شعبة إمنا كان بعد فراغه من السماع من سعيد بن أيب عروبة 
 ، وشعبة تويف سنة)١٧٥()) لزمُت شعبة عشرين سنة (( :أمحد أنه مسع غندًرا يقول

، أي قبل )هـ١٤٠(ابن أيب عروبة سنة ، فيكون فراغُه من سعيد )١٧٦()هـ١٦٠ (
 !اختالط سعيد خبمس سنني 

 ) .ت بضع ومثانني ومائة (حممد بن َسَواء السدوسي، البصري، ] ٤٠[
 حممد بن سواء هو عند أصحاب احلديث أحلى من ((: قال اإلمام أمحد 

  .)١٧٧())اخلفاف، إال أن اخلفاَف أقدُم مساًعا 
ابن سَواء أحب إليك أو :  قيل له ((: م أمحد وقال أبو داود يف سؤاالته لإلما

اخلفاف، إال أنه كان أقدَم : اخلفاف ؟ قال : قلت . ما أقرهبما : روح يف سعيد ؟ قال 
  .)١٧٨())منهما وأعلَم بسعيد 

 .)١٧٩()) هو كخالد بن القاسم (( :وُسئل ابن معني عنه يف ابن أيب عروبة، فقال
 وقد تقّدم أن خالد بن احلارث قدمي هو كخالد بن احلارث،: ولعلّ الصواب 

  .)١٨٠(السماع من سعيد
قبل :  سألت أبا داود عن مساع ابن سواء من سعيد ؟ فقال ((: وقال اآلجري 

  .)١٨١()) اهلزمية
. )١٨٢())عليكم به :  كان يزيد بن ُزريع يقول ((: وقال عثمان بن أيب شيبة

  .)١٨٣( سعيدوهذا فيه حضٌّ على األخذ َعنه، من أحد أثبت الناس يف
 ) .هـ٢١٥ت(حممد بن عبداهللا بن املثىن األنصاري، البصري، ] ٤١[

  .)١٨٤()) مسع منه بعد االختالط ((: قال احلافظ ابن حجر 
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 دخلُت أنا وعبداهللا بن سلمة األفطس على سعيد بعدما ((: وقال األنصاري 
 يف وجوهنا، وال فسألناه، فرفع رأسه، فجعل ينظر. تغّير، فأستأذّنا عليه، فأذن لنا 

  .)١٨٥())يعرفنا 
وهذا اخلرب ليس فيه أهنم مسعوا منه شيئاً يف هذه احلالة، لكن يدلّ من : قلت 

 .َوْجٍه آخر أهنم كانوا معروفني عند سعيد قبل تغّيره 
  .)١٨٦(وقد أخرج البخاري لألنصاري عن سعيد حديثًا

  .)١٨٧(عيدوأخرج ابن خزمية يف صحيحه حديثًا تفّرد به األنصاري عن س
 مروان بن معاوية بن احلارث الفزاري، الكويف، نزيل دمشق،] ٤٢[

 ) .هـ١٩٣ت (
مسعت سعيد بن أيب عروبة :  مسعُت مروان الفزاري يقول ((: قال ُدحيم 

قال لنا الفزاري ذلك سنة سبع ومثانني ومائة، : قال دحيم . بالكوفة منذ مخسني سنة 
  .)١٨٨())الثني ومائتني وكان َمقَْدُمُه الكوفة سنة سبع وث

 .فسماع مروان الفزاري من سعيد قدمي 
 ).هـ١٨٠ت(مصعب بن ماهان املروزي، نزيل عسقالن، ] ٤٣[

يزيد بن زريع، وَسرَّار :  أثبت أصحاب سعيد بن أيب عروبة ((: قال النسائي 
  .)١٨٩())ابن ُمَجشِّر، ومصعب بن ماهان 

 ) .هـ١٩٦ت(ثىن، البصري، معاذ بن معاذ بن نصر العنربي، أبو امل] ٤٤[
تقّدم يف ترمجة روح، أن أبا داود أخرج حديثًا من طريق روح ومعاذ عن 

 كان حيىي بن سعيد يطعن يف هذا احلديث ؛ ألنه ليس من قدمي ((: سعيد، مث قال 
  .)١٩٠())حديث سعيد، ألنه تغّير سنة مخس وأربعني، ومل ُيْخرج هذا احلديث إال بأخرة 

، وبّيّنا أن روًحا قدُمي السماع من )١٩١(الرّد على هذا القوللكن سبق : قلت 
سعيد، مما يدل على أن هذا احلديث من قدمي حديث سعيد، وقد مسعه منه معاذ بن 

 .معاذ، فيكون هو أيًضا ممن مسع منه قدًميا كما قلنا يف روح 
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أن ابن َخلَفون ذكر معاذ بن معاذ ضمن املقدَّمني من : ويؤكد ذلك 

 . )١٩٢(سعيدحاب ـأص
 ) .هـ١٨٦هـ أو ١٨٥ت(املعاىف بن عمران األزدي، املوصلي، ] ٤٥[

 ليست روايةُ وكيع واملعاىف بن عمران عن سعيد ((: قال ابن عمار املوصلي 
  .)١٩٣()) بشيء

 معمر بن راشد األزدي موالهم، البصري، نزيل اليمن،] ٤٦[
 ).هـ١٥٤ت (

مر بن راشد رحل إىل صنعاء يف مع:  مسعت أبا داود يقول ((: قال اآلُجّري 
 .)١٩٤())كنُت يف مرتل سعيد بن أيب عروبة سنتني : قال معمر.  طلب العلم

وهذا يدل على ِقَدِم أَْخِذه عن سعيد ؛ وعلى اختصاصه به يف تلك : قلت 
 .الفترة 

، وخرج من )١٩٥()هـ٩٦هـ أو ٩٥(أن معمًرا ُولد سنة : ويؤكد ذلك 
؛ فأين هذا من ) هـ١٢٥(، أي حنو سنة )١٩٦(ثني سنةالبصرة إىل اليمن وهو ابن ثال

 !اختالط سعيد ؟
لكنه دخل البصرة بعد ذلك لزيارة أُمِّه، وأخذ عنه حينها أهلُها؛ : فإن قيل 

إن ُدُخولَه البصرة هذا كان بعد أدائه : فلعله لقي سعيًدا حينها وقد اختلط ؟ نقول 
، )١٩٨()هـ١٣١(يوٌب تويف سنة ، وأ)١٩٧(احلّج، فصحب أيوَب السختياين إىل البصرة

فُدُخولُُه البصرةَ هذا كان يف صّحة سعيد = أي قبل تغيُِّر سعيد، فضالً عن اختالطه 
 .أيًضا 

، وكان )١٩٩(ومن اللطائف أن سعيَد بَن أيب عروبة روى عن معمر عن الزهري
خذنا عنه وهو  لقد َرفَْعنا معمركم هذا، أ((: ، ويقول )٢٠٠())َمْعَمُر الزهريِّ  ((: ُيسمِّيه 
  .)٢٠٢())  لقد َنبَّلْنا معمًرا((: ، ويف رواية أنه كان يقول )٢٠١())َحَدثٌ 

 ).هـ٢١٥ت(مكّي بن إبراهيم بن بشري التميمي، البلخي، ] ٤٧[
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 ممن مسع من سعيد بن أيب عروبة بعد ((: ر ـافظ ابن حجــقال احل
  .)٢٠٣())االختالط 

كيٌّ بوجٍه يف إسناده، خمالفًا الوجه قال احلافظ هذا القول عقب حديٍث تفّرد م
 .الذي يف صحيح البخاري 

وقد وقفُت له على حديٍث آخر خالف فيه مجاعةً رووه عن سعيد، فوّهم 
  .)٢٠٤(الدارقطين ذلك الوجه الذي رواه مكي

 ) .هـ١٧٦هـ أو ١٧٥ت(وّضاح الَيْشكُِري، أبو َعَوانة، الواسطي، ] ٤٨[
ان ـ مل يكن عندنا يف ذلك الزم((: عروبة قال أبو عوانة عن سعيد بن أيب 

 . )٢٠٥()) أحفظَ منه
وّمما ُيقوِّي هذا . فهذه عبارةُ من أدرك ومسع سعيًدا يف زمن قّوة حفظه : قلت 

االحتمال أن ألهل واسط مساًعا قدًميا من سعيد، حيث مّر بواسط أثناء رحلته القدمية 
  .)٢٠٦(إىل الكوفة، كما يأيت

 ي، الكويف،ـــح الرُّؤاســـّراح بن مليع بن اجلـــوكي] ٤٩[
 ) .هـ١٩٧هـ أو ١٩٦ت (

  .)٢٠٧()) ُيقال إن وكيًعا محل عنه يف تغّيره ((: قال أبو داود 
  .)٢٠٨()) وكيع مسع من سعيد بأخرة ((: وقال حممد بن عبداهللا بن منري 

 ليست رواية وكيع عن سعيد بشيء، إمنا مسع منه ((: وقال ابن عمار املوصلي 
  .)٢٠٩())يع يف االختالط وك

ع حني اختلط، ـــه وكيــمسع من: اد ـ قال ابن أيب زي((: وقال الباجي 
  .)٢١٠()) لصغره

ومع ذلك فإن لوكيع كالًما يدلّ على أنه إمنا روى عن سعيد صحيَح حديثه، 
، مث مع استحضار أن )يف إمامته ( وهذا ُمْمِكٌن ألمثال وكيع . دون ما اختلط فيه 

صّنفاٍت وُنَسًخا ُرويْت عنه زمَن صّحته، فلعل وكيًعا أخذ من تلك الكتب لسعيٍد م
 .والنسخ شيئًا، والتزم أن ال يروي عن سعيد إال منها 
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حتّدث عن سعيد بن أيب عروبة، وإمنا مسعَت :  قلت لوكيع ((: فقد قال حيىي بن معني

  .)٢١١())! وي ؟رأيَتين حدثُت عنه إال حبديثه املست: قال ! منه يف االختالط ؟
 .بعد اهلزمية:  سألُت أبا داود عن مساع وكيع ؟ فقال ((: وقال اآلُجّري 
كّنا ندخل على : مسعت وكيًعا يقول : مسعت صاحلًا اخلندقي قال : قال أبو داود 

 .)٢١٢())سعيد، فما كان من صحيح حديثه أخذناه، ومامل يكن صحيًحا طرحناه 
 .وهذا كالنّص يف املسألة 

 ) .هـ٢١٥ت(ىي بن ّمحاد بن أيب زياد الشيباين، البصري، حي] ٥٠[
: قال حيىي .  سعيد بن أيب عروبة حدثين عنه حيىي بن محاد ((: قال الفسوي 

وكان الناُس يقولون هو ُمَتغيٌِّر، فأنت أعلم، ومن مسع منه قبل التغيُّر فحديثُه 
  .)٢١٣())حّجة

ن سعيد كان بعد اختالطه، ظاهر هذا اخلرب أن مساع حيىي بن محاد م: قلت 
 .وهو املتوقّع، لصغر سّن حيىي بن محاد 

 ).هـ١٩٨ت(حيىي بن سعيد بن فَرُّوخ القطان، البصري، ] ٥١[
مسعُت حيىي يقول، :  كتب إيلّ ابُن خالد، قال ((: قال عبداهللا بن اإلمام أمحد 

إمنا ذهب !  عروبة ؟وما ِعلُْمُه حبديث ابن أيب: وذُكر له بشر بن املفضَّل، فقال حيىي 
  .)٢١٤())إليه بشٌر بعدنا 

، فإذا كان مساع )٢١٥(وقد تقّدم أن بشًرا مساعه من سعيد قبل االختالط
وأّنى ال يكون .  قبله، فهذا أوىل به أن يكون يف زمن الصّحة - مع ذلك -القطان 

ة حديث ُيَنوُِّه بعلم َنفِْسه ومكانته يف معرف) وهو القطان(والقطان ! األمُر كذلك ؟
 !سعيد بن أيب عروبة 

 كان حيىي بن سعيد عاملًا حبديث سعيد بن أيب (( :ولذلك قال اإلمام أمحد
 .)٢١٦()) َعروبة

يزيد بن ُزريع، وخالد بن احلارث، :  أثبت الناس عنه ((: وقال ابن عدي 
  .)٢١٧())وحيىي بن سعيد 
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 .)٢١٨(ةوذكره ابن َخلَفون ضمن املقدَّمني من أصحاب سعيد بن أيب عروب
 ) .هـ١٨٢ت(يزيُد بُن ُزَرْيع البصري، ] ٥٢[

 كان يزيد بن ُزريع حيفظُ أصناَف سعيِد بِن أيب ((: قال اإلمام أمحد 
 .حيفظ مصنفاته :  ، يعين)٢١٩())عروبة

 كُلَّ شيٍء روى عن سعيد، فال ُتباِل مسعَته من أحٍد، ((: وقال اإلمام أمحد أيًضا 
  .)٢٢٠())أخذُ احلديثَ بتثبٍُّت مساُعه من سعيٍد قدٌمي، وكان ي

 تفسري قتادة إن كتبَته عن يزيد بن ُزريع عن سعيد فال ُتباِل أن ((: وقال أيًضا 
  .)٢٢١())ال تكتبه عن أحد 

 يزيد بن ُزريع أثبت يف سعيد بن أيب عروبة من ((: وقال حيىي بن معني 
 .)٢٢٢())إمساعيل

ن أيب عروبة يزيد بن  أوثق الناس يف سعيد ب((: وقال ابن معني أيًضا 
  .)٢٢٣()) ُزريع

:  عبداألعلى ويزيد بن زريع ؟ قال((: وسئل ابن معني عن الرواة عن سعيد 
  .)٢٢٤())هؤالء كتبوا قبل أن ُيْنكََر على اجلُريري وسعيد 

كان :  سألت أبا داود عن أثبتهم يف سعيد ؟ فقال ((: وقال اآلجّري 
فسألُت أبا داود عن قوله، . ىي ُيقَدُِّم يزيَد بَن ُزريع عبدالرمحن ُيقدُِّم َسرَّاًرا، وكان حي

يزيد بن ُزريع أثبُت الناس يف سعيد، يزيد مسع من سعيد قبل سنة أربع : فقال 
  .)٢٢٥())وأربعني

 يزيد بن ُزريع ُيقَدَُّم يف سعيد ؛ ألن سعيًدا كان قد تغّير، ((: وقال النسائي 
  .)٢٢٦())فمن مسع منه قدًميا فحديثُه صحيح 

يزيد بن زريع، :  أثبت أصحاب سعيد بن أيب عروبة ((: وقال النسائي أيًضا 
  .)٢٢٧())وَسرَّار بن ُمَجشِّر، ومصعب بن ماهان 

هو ما :  حديثُه الذي أُِخذَ عنه قبل االختالط ((: وقال الطحاوي عن سعيد 
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  .)٢٢٨())حّدث به عنه يزيد بن ُزريع وأمثاله 

 ال طَْعَن يف روايته ((: يد بن ُزريع عن سعيد وقال الطحاوي عن رواية ليز
  .)٢٢٩())بسماٍع يف حال اختالٍط وال مبا سوى ذلك 

 أََحبُّ إيلَّ أن ال ُيْحَتجَّ به إال مبا روى عنه القدماء قبل ((: وقال ابن حبان 
  .)٢٣٠())ابن املبارك، ويزيد بن ُزريع، وذويهما :  اختالطه، مثل

يزيد بن ُزريع، وخالد بن احلارث، : لناس عنه  أثبُت ا((: وقال ابن عدي 
  .)٢٣١())وحيىي بن سعيد 

 يزيد بن ((: وُسئل الدارقطين عن أثبت أصحاب سعيد بن أيب عروبة، فقال 
  .)٢٣٢())ُزريع، وخالد بن احلارث 

وذكره ابن َخلَفون يف املقدَّمني من أصحاب ابن أيب عروبة، وقّدمه على ابن 
  .)٢٣٣(ُعلَّية فيه

 ) .هـ٢٠٦ت(يزيد بن هارون الواسطي، ] ٥٣[
 ذكر مساَع يزيد بن - يعين اإلمام أمحد - مسعت أبا عبداهللا ((: قال األثرم 

  .)٢٣٤()) كذا وكذا حديثًا خطأ: هارون من سعيد بن أيب عروبة، فضّعفه، وقال 
... يزيد بن هارون :  روى عن ابن أيب عروبة يف االختالط ((: وقال العجلي 

  .)٢٣٥()) عنه مثل هؤالء الصغار فهو خمتلط كلّما روى
 مساع يزيد بن ((: لكن لإلمام أمحد قولٌ آخر يف املسألة، حيث قال أيًضا 
  .)٢٣٦()) هارون من سعيد بن أيب عروبة يف الصّحة، إال ثالثة أحاديث أو أربعة

 .)٢٣٧())  مسع يزيد من ابن أيب عروبة قبل أن ُيْنكَر، بالكوفة((: وقال ابن معني 
 أما يزيد بن هارون، فصحيُح السماع، كان يسمع منه ((: وقال أيًضا 

  .)٢٣٨())بواسط، وهو يريد الكوفة 
 .واحلَكَُم يف ذلك هو يزيُد بُن هارون نفُسه، حيث بيََّن زمَن مساِعِه من سعيٍد 

 َمرَّ بنا سعيد بن أيب عروبة قبل سنة تسع وثالثني، ((: قال يزيد بن هارون َمّرة 
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  .)٢٣٩())ا منه فسمعن
فهذا زمن مساع يزيد من ابن أيب عروبة، ومكاُنه، وأنه كان بواسط، أثناء 

 .رحلة سعيد إىل الكوفة 
 مسعُت من سعيد بن أيب عروبة سنة أربعني، أو ((: وقال يزيد بن هارون أيًضا 

  .)٢٤٠()) بعد ذلك
، يف فهذا لقاٌء آخر ليزيد بن هارون بسعيد، ولعلّه هو الذي كان بالكوفة

حيث سبق عن ابن معني أن يزيد مسع منه . رحلٍة ثانية لسعيد إليها، على ما يبدو 
بواسط، وسبق عنه أيًضا أنه مسع منه بالكوفة، مث مع اختالف زمن اللقاء الذي ذكره 
يزيد بن هارون، يكون اجلمع الصحيح بني هذين القولني هو ما سبق، من كوهنما 

 .لقاءين، ويف بلدين 

 لقيُت ابن ((:  صّحة ذلك نصٌّ آخر ليزيد بن هارون، حيث قال ويدل على
 .)٢٤١()) أيب عروبة قبل األربعني بدهر، ورأيُته سنة اثنتني وأربعني، فأنكرته

مث إين وجدُت نصا آخر يبّيُن أن لقاء يزيد بن هارون سعيد بن أيب عروبة سنة 
ن اجلريري سنة اثنتني  مسعت م((: اثنتني وأربعني كان بالبصرة، حيث قال يزيد 

  .)٢٤٢())وأربعني ومائة، وهي أول سنة دخلت البصرة 
وهذا النّص الصريح يقطع بزمن اللقاءين، وخنرج منه بأهنما لقاءان كانا قبل 

وهي أنّ : ونستفيد فائدة ثانية. اختالط سعيد؛ وهذا أهّم ما نستفيده من هذا النص 
ر اليسري الذي أصاب سعيًدا، حىت إن يزيد اللقاء الثاين ليزيد بسعيد كان بعد التغّي

وهذا التغّير ليس هو االختالط، ألنه كان سنة اثنتني .  ) كما قال هو نفسه( أنكره 
والفائدة . وأربعني، وإمنا هو ذلك التغري الذي تقّدَم اختالطَ سعيد، كما سبق بيانه 

ع منه يف الصّحة، إال ثالثة إنه مس: أن قول اإلمام أمحد عن يزيد: الثالثة اليت نستفيُدها 
ذلك اللقاء األول القدمي، وقصد مبا : ، الظاهر أنه قصد بالصّحة )٢٤٣(أحاديث أو أربعة
 .ما مسعه بعد ُبُدوِّ َتَغيُِّر سعيٍد ليزيد : مسعه بعد ذلك 
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، )لكنه ليس مطابقًا له ( والبن رجب احلنبلي كالٌم فيه معًنى ُيشبه ما ذكرُت 
ني ما سبق، من أن مساَع يزيَد من سعيٍد كان بالكوفة، قبل حيث نقل عن ابن مع
 وقد ُروي عن يزيد ما يشهد لذلك، وأنه رآه بعد االختالط ((: اختالط سعيد، مث قال 

 .)٢٤٤())فأنكره، وهذا يدلّ على أنه مل يسمع منه حينئٍذ 
كن ل. بل يبدو أنه مسع حينئٍذ قليالً، كما يف عبارة اإلمام أمحد السابقة: قلت

 .لعلّه ما حّدثَ ّمما مسع حينها إال بأقل القليل، أو مل حيّدث بشيء 
أن مساع يزيد بن هارون من سعيد صحيح، وأنه كان قبل : واخلالصة 

 .االختالط الذي ُيَردُّ به حديثُ سعيد قطًعا 
 .أهل الكوفة ] ٥٤[

فة عن سعيد سبق عن غري واحٍد من أهل العلم أّنهم أَثَْنْوا على روايِة أهل الكو
بن أيب عروبة، وَيْعُنونَ بذلك من مسع منهم من سعيد بالكوفة ؛ ألن لسعيد بن أيب 
عروبة أكثر من رحلٍة إىل الكوفة، كانت كُلَّها قبل اختالطه ؛ ولذلك كان مساُع من 

 . مسع منهم هبا معدوًدا يف صحيِح حديِث ابِن أيب عروبة 
أهنا كانت ثالث : الته وتوارخيها والذي جتّمع لدّي وترّجح من جمموع ِرْح

 :ِرْحالت، وهي 
، أو كما كان )هـ١٣٢(وكانت قدميةً جدا، ألهنا كانت قبل سنة : األوىل 
ويدل على هذا التاريخ ما سبق يف ترمجة حفص بن . قبل الطاعون : ُيعّبُر أهلُ العلم 

  .)٢٤٥(غياث، ومحاد بن أسامة، وعبداهللا بن إدريس، وعبدة
، وهي )٢٤٦(، كما يف ترمجة مروان بن معاوية)هـ١٣٧( وكانت سنة :والثانية

  .)٢٤٧(، كما تقّدم يف ترمجته)١٣٩(اليت قال عنها يزيد بن هارون إهنا كانت قبل سنة 
، وهي اليت أّرخها يزيد بن هارون، كما يف )هـ١٤٢(وكانت سنة : الثالثة 
  .)٢٤٨(ترمجته السابقة

لكوفة كانت قبل اختالطه، ولذلك كان وبذلك يّتضح أن رحالته مجيعها إىل ا
 .مساع من مل يسمع منه إال هبا صحيًحا 
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أسباط، : انظر ترمجة( كاإلمام أمحد : وقد اعتمد هذا الضابط مجاعةٌ من األئمة
انظر ( ، وحيىي بن معني )٢٤٩()وعبدة بن سليمان، وعيسى بن يونس، وحممد بن بشر 

انظر ترمجة مروان بن ( ، وُدحيم )٢٥٠()عبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون : ترمجة 
، )٢٥٢()عيسى بن يونس، وحممد بن بشر : انظر ترمجة ( ، وأيب داود )٢٥١() معاوية

حفص بن : انظر ترمجة ( ، وابن أيب زياد )٢٥٣()محاد بن أسامة : انظر ترمجة ( وابن منري 
  .)٢٥٤()غياث، ومحاد بن أسامة 

 .ت من اإلمام أمحد وأقوى العبارات يف االعتداد هبذا الضابط كان
 سعيد بن أيب عروبة حني قدم الكوفة ((: فقد قال مثالً، وقد سأله املَرُّوذي 

  .)٢٥٥()) ال، مساعهم جّيد، مل يكن خمتلطًا: مسعوا منه وهو خمتلط ؟ قال 
= حممد بن بشر، وعبدة :  من مسع من سعيد بالكوفة، مثل ((: وقال أيًضا 

  .)٢٥٦())ني قبل اهلزمية فهو جّيد، قدم سعيد الكوفة مرت
ظاهر كالم اإلمام أمحد أنه ُيثبت لسعيد الرحلة الثانية والثالثة، أما : قلت 

 .فإّما أنه ال ُيثبُتها، أو أنه مل يكن يعلم هبا : األوىل 
  .)٢٥٧()) أسباط أحّب إيلّ ؛ ألنه مسع بالكوفة ((: وقال اإلمام أمحد أيًضا 
وفيون عن سعيد غري شيٍء خالف ما روى  روى الك((: وقد قيل لإلمام أمحد 

  .)٢٥٨()) هذا من حفظ سعيد، كان حيّدث من حفظه: عنه البصريون ؟ قال 
إّما أن ُتفَْهَم مبا يدل على ختليط سعيد عند الكوفيني ؛ ألنه : فهذه العبارة 

لكن ُيبطل هذا الفهم العبارات السابقة، املتضمنة ثناَء اإلمام أمحد . حدث من حفظه 
وإّما أن ُتفَْهَم أهنا ثناٌء على حديث الكوفيني وأنه .  حديث ابن أيب عروبة بالكوفة على

خٌري من حديث البصريني، ألنّ حديث الكوفيني صاٍف من اختالط سعيد خبالف 
لكن ُيضعف هذا . البصريني ؛ فإن يف البصريني من مسع من سعيد بعد اختالطه 

 بأن سعيًدا كان حيدث من حفظه ؛ ألن االحتمال تعليل اإلمام أمحد لالختالف،
وإّما أن . التحديث من احلفظ إمنا يكون من شأن من َرَحل فابتعد عن أصوله وكتبه 

ُتفَْهم بأنه يقع يف حديث ابن أيب عروبة شيٌء من االختالِف اليسِري احملتمِل أغلُبُه عند 
 . وم عنديالكوفيني، خبالف ما يرويه عنه البصرّيون ؛ وهذا هو أرجح الفُُه
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فحديثُ الكوفيني عن سعيد حديثٌ قوّي، لكنه ليس بأقوى من : وعلى هذا

 .حديث قدماء أصحاب سعيد من البصريني 
 .أهل واسط ] ٥٥[

وقد َمّر هبا . ، ولذلك ُسّميْت بواسط )٢٥٩(واسط مدينةٌ بني البصرة والكوفة
ارون ـط يزيد بن هـاسسعيد بن أيب عروبة أثناء رحلته إىل الكوفة، ولقيه هبا حافظُ و

 وقد تقّدم آنفًا أن هذه الرحلة كانت سنة . )٢٦٠()كما سبق يف ترمجته(
 . كانت قبل اختالطه- كباقي رحالت سعيد إىل الكوفة -، أي أهنا )٢٦١()هـ١٣٧ (

لذلك وجدنا بعض األئمة َعدَّ مساع راٍو من سعيد بواسط دليالً على أنه مسع 
 .منه يف زمن صّحته 

 أّما يزيد بن هارون فصحيح السماع، كان مسع منه ((:  بن معني فقد قال حيىي
  .)٢٦٢())بواسط، وهو يريد الكوفة 

وبذلك حيق لنا أن َنُعدَّ كونَ الراوي واسطيا قرينةً على صّحة مساعه من سعيد؛ 
 .ألن األصل أنه مسع منه يف بلده 

 واسطي، لكنه وال يعين ذلك أن هذا دليلٌ كاٍف وحده للقول بتقّدم مساع كل
فقد تتقوَّى بقرائن أخرى، وقد ال تتقوَّى، وقد ُيعارُضها دليلٌ . قرينةٌ تشهد لذلك 

  .)٢٦٣(أقوى منها، كما وقع مع عباد بن العوام
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@brÛbq@Zò·b¨aZ@
بعدما قُْمُت به من اجلمع والدراسة حول ِذكِْر الرواة الذين مّيَز العلماُء 

 والذين بلغ عددهم ثالثةً ومخسني راوًيا، خلصُت مساَعهم من سعيد بن أيب عروبة،
 :بالنتائج التالية 
@ üČëcZ الرواة الذين َوَرَد ما يدل أهنم مسعوا من سعيد بن أيب عروبة قبل 

أسباط بن حممد، وإمساعيل بن ُعلَّية، وبشر بن : اختالطه، قد بلغوا أربعني راوًيا، وهم 
ة، ومحاد بن سلمة، وخالد بن احلارث، املفّضل، وحفص بن غياث، ومحاد بن أسام

وروح بن ُعبادة، وَسرَّار بن ُمَجشِّر، وسعيد بن أوس النحوي أبو زيد، وسفيان بن 
حبيب، وسفيان الثوري، وُسليمان األعمش، وشعبة بن احلجاج، وشعيب بن إسحاق، 
وعبداهللا بن إدريس األودي، وعبداهللا بن بكر السهمي، وعبداهللا بن املبارك، 

بداألعلى السامي، وعبدالعزيز بن عبدالصمد الَعّمي، وعبدالوارث بن سعيد، وع
وعبدالوهاب الثقفي، وعبدالوهاب اخلَفّاف، وعبدة بن سليمان، وأبو قَطَن َعمرو بن 
اهليثم، وعيسى بن يونس، وكهمس بن املنهال، وحممد بن بشر العبدي، وحممد بن بكر 

، وحممد بن َسَواء، وحممد بن عبداهللا بن املثىن  )غُْنَدر( الُبْرساين، وحممد بن جعفر 
األنصاري، ومروان بن معاوية الفزاري، ومصعب بن ماهان، ومعاذ بن معاذ العنربي، 
ومعمر بن راشد، ووّضاح أبو َعَوانة الَيْشكُِري، وحيىي القطان، ويزيد بن ُزَرْيع، ويزيد 

 .بن هارون 
@ bĆîãbqZ من سعيد بن أيب عروبة بعد اختالطه،  يلتحق هبؤالء راٍو واحد، مسع

 .وكيع بن اجلّراح : لكنه مل يكن يسمع عليه وال يروي عنه إال صحيَح حديثه، وهو 
@bĆrÛbqZ الرواة الذين ورد ما يدل على أن مساعهم من سعيد بن أيب عروبة كان 

علي الرمحن بن مهدي، و عباد بن العوام، وعبد: بعد اختالطه، وهم مثانية رواة، وهم 
بن اجلعد، وأبو ُنَعيم الفضل بن ُدكَني، وحممد بن إبراهيم بن أيب عدي، واملعاىف بن 

 .عمران، ومكّي بن إبراهيم، وحيىي بن محاد الشيباين 
@ bĆÈia‰Z الضحاك بن خملد :  وهناك راويان قد يلتحقان بالقسم الثالث، ومها
 .الواحد بن واصل ؛ لسبب يظهر من ترمجتهما  النبيل، وعبد
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@ bĆßbZ ويلتحق بالقسم الثالث راويان آخران، فهما لو كانا قد مسعا من 

سعيد بن أيب عروبة قبل اختالطه، إال أنّ َضْعفَهما يف َنفَْسْيِهما َيُحولُ دون قبوِل ما 
 .عبداهللا بن سلمة األفطس، وعمر بن ّمحاد األَبّح : يرويانه عن سعيد، ومها 

@bĆ…bZن مل يسمع من سعيد بن أيب عروبة إال بالكوفة أو  تبّين يل أن حديثَ م
واسط حديثٌ مقبول بعد اختباره، ألنه من قدمي حديث سعيد ؛ حيث إن لسعيد ثالثَ 

 .ِرْحالت إىل الكوفة، وَمرَّ خالهلا بواسط، وكانت رحالٍت قدميةً منه، قَْبلَ اختالِطه 
 .واهللا أعلم .. هذا 

 .لى رسول اهللا، وعلى آِلِه وَصْحِبه ومن وااله واحلمُد هللا، والصالةُ والسالُم ع
@
@
@
@
@
@
@
@
 

 
@
@
@
@
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pbÔîÜÈnÛaë@ï‘aì§a 

 ) .١٠٤(البن حجر : نزهة النظر ) ١(
 ).١٠٥ - ١٠٤(البن حجر : ، ونزهة النظر )٣٩٢(البن الصالح : علوم احلديث: انظر ) ٢(

 :اإلحسان (مقّدمة صحيحه : والبن حبان إضافة مهّمة حول ما ُيقبل من حديث املختلط، فانظر  
١/١٦١.( 

سعيَد بَن أيب عروبة ضمن اثين عشر إماًما من كبار أتباع ) ٣٨(ذكر علي بن املديين يف العلل ) ٣(
 .التابعني، ّممن تدور عليهم األسانيد، وانتهى إليهم علم التابعني 

: ، وسري أعالم النبالء )١١ - ١١/٥(للمزي : ال ــهتذيب الكم: ه ـادر ترمجتـأهّم مص) ٤(
، وهتذيب )٣٣٤ - ٥/٣٢٨(ملُُغلْطاي : ، وإكمال هتذيب الكمال )٤١٨ - ٦/٤١٣(للذهيب 

 ) .٦٦ - ٤/٦٣(البن حجر : التهذيب 
، وكتاب )٤٤٢ رقم ٣٦٨(سؤاالت السلمي للدارقطين : وصفه بالتدليس النسائي وغريه، فانظر ) ٥(

 ) .٢٠رقم (أليب زرعة العراقي : املدلسني 
 ) .٣١٧رقم (راقي أليب زرعة الع: حتفة التحصيل : انظر ) ٦(
 - ١٩٠(البن الكيال : ريات ــب النـــ، والكواك)١٨رقم (للعالئي : كتاب املختلطني : انظر ) ٧(

 ).٢٥ رقم ٢١٢
 ) .٥٠رقم (البن حجر : تعريف أهل التقديس : انظر ) ٨(
 ) .٢٣٠ - ١/٢١٧(املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس : انظر ) ٩(
تاريخ أيب زرعة : ، ومعهما )٤/٣٧٦(للسخاوي : تح املغيث ، وف)٤/٦٦(التهذيب : انظر ) ١٠(

 ) .١١٣٩رقم (الدمشقي 
اإلمام حيىي القطان، وعبداألعلى السامي، مث : ومن هؤالء العلماء تلميذا سعيد بن أيب عروبة، ومها ) ١١(

لكن حّرر اخلالف وخّرجه : والبن معني كالٌم ظاهره االختالف . بعدمها اإلمام أمحد، وغريه 
                                                                         .     السخاوي يف فتح املغيث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اإلحالة إىل الفقرات املقصود به أرقام الرواة عن سعيد، واإلحالة إىل التعاليق فاملقصود به أرقام   

                                                                           =.ذه القائمة إحاالت العزو يف ه
سوي ـ، واملعرفة والتاريخ للف)٤٧رقم (، وبرواية املروذي )٢٥٧٢رقم (العلل لإلمام أمحد : فانظر  =

، ٨٦رقم (لإلمام أمحد : ، والعلل )٦٠٩رقم (، وسؤاالت اآلجري أليب داود )٦٢ -٣/٦١(
، )١١٣٩رقم (، وتاريخ أيب زرعة الدمشقي )٣/٣٩٤(البن عدي : ، والكامل )٥٤٢٧، ٥٣١٤

، حيث )٦١٦ - ٢/٦١٥(، واملرسل اخلفي وعالقته بالتدليس )٤/٣٧٦(للسخاوي : وفتح املغيث 
 .قد فّصلُت فيه ما اختصرُته هنا 
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طالب، عندما خرج على أيب هي هزمية إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب ) ١٢(

 ) .هـ١٤٥(جعفر املنصور، بالبصرة، وكانت يف ذي القعدة سنة 
 ) .٧/٦٤٧(، وتاريخ الطربي )٤٢٢(تاريخ خليفة بن خياط : انظر  

 ) .٤/٦٥(، والتهذيب )٣٣٣ - ٥/٣٣٢(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال : انظر ) ١٣(
 ).٣/٣٩٤(البن عدي : ، والكامل)٢/١١٣(ي انظر بعَض أخبار َخَرفه يف الضعفاء للعقيل) ١٤(

، استدلّ لبطالنه مبخالفته للواقع، )) العامل ال خيرف ((ومن اللطائف أن أبا حامت الرازي ملّا أعلّ حديث  
 ) .٢٨٢١رقم (العلل البن أيب حامت . فضرب املثال فيمن ضرب بسعيد بن أيب عروبة 

وقد طُبع مما ) ٢٥٥ - ١/٢٥٤(ور حممد مصطفى األعظمي للدكت: دراسات يف احلديث النبوي : انظر ) ١٥(
 .عامر حسن صربي . أ د: له، بتحقيق : كتاُب املناسك : تبقَّى من كتبه 

 ) .٥٣٤٣رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٦(
 ) .٢/٦٣(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ١٧(
 ) .٢٥٦٢رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٨(
 ) .٢٥٦٢رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٩(
 ) .٩/٢٦٤(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٢٠(
 ) .٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٢١(
، وهو من )٢٨٩٥رقم (، واإلمام أمحد يف العلل )٦٢٢٥رقم (أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ) ٢٢(

:  املسيب، قال ابن املبارك، وعبدة بن سليمان، وغُْنَدر، واخلفاف، عن قتادة، عن سعيد بن: حديث 
  .)) الكفن من مجيع املال ((

 ) .٥٠٠٨رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢٣(
 ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٢٤(
 ) .٢٠(التعليقة رقم ) ٢٥(
 ) .٣٨(ليعقوب بن شيبة : مسند عمر بن اخلطاب ) ٢٦(
 ) .٢٢رقم (الفقرة : انظر ) ٢٧(
 ) .٣/١٠٨٧(للباجي : التعديل واجلرح ) ٢٨(
 ) .٥٤( الفقرة رقم )٢٩(
 ) .٢/٥٦٩(البن رجب : ، وشرح علل الترمذي )٣٢٤(تقدمة اجلرح والتعديل ) ٣٠(
 ) .٣/١٠٨٧(للباجي : التعديل واجلرح ) ٣١(
 ) .٢/٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٣٢(
 ) .٣/٣٩٤(البن عدي : الكامل ) ٣٣(
 ) .١٩، ١٨رقم (راجع التعليقة ) ٣٤(
 ) .٤٦٥٣رقم (د لإلمام أمح: العلل ) ٣٥(
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 ) .٣/٣٩٧(الكامل البن عدي ) ٣٦(
 ) .٥٥رقم (سؤاالت ابن بكري للدارقطين ) ٣٧(
 ) .٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٣٨(
 ) .٣/١٤(، والتهذيب )٢/٢٥٣ (- ترمجة محاد بن سلمة -الكامل البن عدي ) ٣٩(
 ) .٥٤٢٧رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٤٠(
 ) .٣٩٩ - ٣/٣٩٨( البن أيب حامت :اجلرح والتعديل ) ٤١(
 ) .٣/٣٩٨(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٤٢(
 ) .ج/ ٥٣٣رقم (سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ) ٤٣(
 ) .٦١٠رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٤٤(
 ) .٣/٤٩٨(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٤٥(
 ) .٢٨رقم (الفقرة : انظر ) ٤٦(
 ) .١٣٤٦٠، ١٢٧٣٩رقم (، ومتابعاته يف مسند أمحد )١١٣٤، ٥٧٦قم ر(صحيح البخاري ) ٤٧(
 ) .١١٣٤رقم (صحيح البخاري ) ٤٨(
 ) .٤٩٦١رقم (صحيح البخاري ) ٤٩(
 ) .٤٧٧٨، ٣٧٠رقم (البن بلبان : ، واإلحسان )٢٨٧٥رقم (صحيح مسلم ) ٥٠(
  .)١٢١٧رقم (، والزيادة من حتفة األشراف، للمزي )٣١٧٤رقم (جامع الترمذي ) ٥١(
 ) .٣٢٩ - ١/٣٢٨(مسند أيب عوانة ) ٥٢(
 ) .٢٠٨ - ٢/٢٠٧(سنن الدارقطين ) ٥٣(
 ) .١/٥٩٤(للحاكم : املستدرك ) ٥٤(
 - يف األصل -، ويف الطبعة اليت بتحقيق الدعاس )٢٦٨٨رقم  (- احلاشية -سنن أيب داود ) ٥٥(

 ) .٢٦٩٥رقم  (
 ) .١٠٣٢ رقم ٣/٦١(مشكل اآلثار ) ٥٦(
 ) .٤٢٦(ن حجر الب: هدي الساري ) ٥٧(
 ) .٤٤رقم (انظر التعليقة ) ٥٨(
 ) .٤٤رقم (انظر الفقرة ) ٥٩(
 ) .٥٧٠٢رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٦٠(
 ) .٣٧٦٩رقم (البن معني : التاريخ ) ٦١(
 ) .١٤٣٧رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٦٢(
 ) .١١٨٢رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٦٣(
 ) .٤٨(ث جمموعة رسائل يف علوم احلدي) ٦٤(
 ) .٢٤٩رقم (، وهو يف عشرة النساء )٩٠٨٦رقم (للنسائي : السنن الكربى ) ٦٥(
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 ) .٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٦٦(
 ) .٦/٧٢(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٦٧(
 ) .٣/٤٩٨(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٦٨(
، والكامل )٤/٢٢٩(البن أيب حامت :  والتعديل ، واجلرح)٤/٩٠(للبخاري : بري ــالتاريخ الك) ٦٩(

 ) .٣/٣٩٤(البن عدي 
 ) .٤/٢٢٩(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٧٠(
 ) .٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٧١(
 ) .١٦٦(للخطيب : الكفاية ) ٧٢(
 ) .٢/٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٧٣(
 ) .٧، ١١/٦(للمزي : هتذيب الكمال ) ٧٤(
 ) .٥٤رقم (انظر الفقرة ) ٧٥(
 ) .٢/٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٧٦(
 ) .١١٤٠رقم (تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) ٧٧(
 وهي -، وسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد )٢٨٦ (- وهي الفقهية -مسائل أيب داود لإلمام أمحد ) ٧٨(

 ) .١٥٦١رقم (، وسؤاالت اآلجري أليب داود )٢رقم  (-احلديثية 
 ) .١١٣٩رقم (تاريخ أيب زرعة الدمشقي ) ٧٩(
 ) .١١، ١٠رقم (انظر التعليقة ) ٨٠(
 ) .٦/٣٦٠(البن حبان : الثقات ) ٨١(
 ) .٣/٣٩٧(البن عدي : الكامل ) ٨٢(
 ) .٤٥١(للعراقي : التقييد واإليضاح ) ٨٣(
 ) .٢٧٩٣رقم (البن حجر : تقريب التهذيب ) ٨٤(
 ) .٥٣٣رقم (سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ) ٨٥(
 ) .٢٩٩ (- وهي الفقهية -مسائل أيب داود لإلمام أمحد ) ٨٦(
 ) .٦/٨٣(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٨٧(
 ) .١٦١(له : ، وأحكام اخلواتيم )٢/٥٦٩(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٨٨(
أ، /٤/٢٧(، وعلل الدارقطين )٨٠٩، ٧٩١ رقم ٢٧٤، ١/٢٦٩(البن أيب حامت : العلل : انظر ) ٨٩(

 ) .١٦١، ١٥٦ - ١٥٣(البن رجب : ، وأحكام اخلواتيم )أ /٣٩ب، /٣٠
 ) .٣/١٠٨٧(للباجي : التعديل والتجريح ) ٩٠(
 ) .٩/٤٢٢(للخطيب : تاريخ بغداد ) ٩١(
 ) .٦٠٨رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٩٢(
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 ) .٢٥٦١رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٩٣(
 ) .٢/١١٣(للعقيلي : الضعفاء ) ٩٤(
 ) .٣/٢٩٢(البن حجر : ته يف لسان امليزان ترمج) ٩٥(
 ) .٥٦٨ - ٢/٥٦٧(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٩٦(
 ) .٥/٣٣١(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٩٧(
 ) .٦/٣٦٠(البن حبان : الثقات ) ٩٨(
 ) .٦/٩٦(التهذيب ) ٩٩(
 ) .٦٥٨رقم (تاريخ الدارمي عن ابن معني ) ١٠٠(
 ) .٣٢٨رقم (من كالم أيب زكريا للدقّاق ) ١٠١(
 ) .٢/٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ١٠٢(
 ) .٣/٣٩٧(الكامل البن عدي ) ١٠٣(
 ) .٦/٩٦(، والتهذيب )٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ١٠٤(
 ) .٤/١٥٣(البن القطان الفاسي : بيان الوهم واإليهام ) ١٠٥(
 ) .٤/٦٦(البن حجر : التهذيب ) ١٠٦(
 ) .٣/٦٢(سوي للف: املعرفة والتاريخ ) ١٠٧(
 ) .٦١١رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١٠٨(
 ) .٩/٢٦٤(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ١٠٩(
 ) .٥١٤٤رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١١٠(
 ) .٤٠(انظر الفقرة رقم ) ١١١(
 ) .ب/٤/٢٨(للدارقطين : ، والعلل )٢٣٧١ رقم ٢/٢٨٩(البن أيب حامت : العلل ) ١١٢(
 ) .٢٠قم ر(انظر التعليقة ) ١١٣(
 ) .٧٤٠رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١١٤(
 ) .٢٢رقم (انظر الفقرة ) ١١٥(
 ) .٩/٢٧٣(البن سعد : الطبقات ) ١١٦(
 ) .٢/٥٧٠(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ١١٧(
 ) .٦/٢٧(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ١١٨(
 ) .٥١رقم (الفقرة ) ١١٩(
 ) .٤٨ - ٤٧ رقم(لإلمام أمحد، برواية املروذي : العلل ) ١٢٠(
 ) .٥٣٤٤، ٥٣٤٣رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٢١(
 ) .٢٥٧٦رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٢٢(
 ) .٤٠(الفقرة رقم ) ١٢٣(
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 ) .ج/ ٥٣٣رقم (سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ) ١٢٤(
 ) .٥٦٧ - ٢/٥٦٦(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ١٢٥(
 ) .٦٠٨رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١٢٦(
 ) .٢٥٦١رقم (لإلمام أمحد : ل العل) ١٢٧(
 ) .٩/٣٣٥(البن سعد : الطبقات ) ١٢٨(
 ) .٢٣٣رقم (للبخاري : الضعفاء ) ١٢٩(
 ) .٦/٧٢(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ١٣٠(
 ) .١٠(انظر الفقرة رقم ) ١٣١(
 ) .٢/٥٦٩(، وشرح علل الترمذي )٣٢٤(تقدمة اجلرح والتعديل ) ١٣٢(
  وفيه خطأ مطبعي، صواُبُه يف سري أعالم النبالء للذهيب،)٣/٣٩٧(البن عدي : الكامل ) ١٣٣(

) ٦/٤١٧.( 
 صدوق، رمبا أخطأ، (() : التقريب(وقال عنه احلافظ يف ) . ٤٥٣ - ٦/٤٥٠(التهذيب : انظر ) ١٣٤(

 ) .٤٢٦٢رقم  . ())أنكروا عليه حديثًا يف العباس، ُيقال دلّسه عن ثور 
 ) .١٢٢رقم (انظر التعليقة ) ١٣٥(
 ) .٤٦رقم (لإلمام أمحد، رواية املروذي : العلل ) ١٣٦(
 ) .١١١٠رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٣٧(
 ) .٣٥٦رقم (للدقاق : من كالم أيب زكريا ) ١٣٨(
 ) .٣/٣٩٤(البن عدي : الكامل ) ١٣٩(
 ) .٣/٣٩٣(البن عدي : الكامل ) ١٤٠(
 .املصدر السابق ) ١٤١(
 ) .١٩٦(ال يف الكواكب النريات ، وعنه ابن الكّي)٤٤٩(للعراقي : التقييد واإليضاح ) ١٤٢(
 ) .٣/٣٩٤(البن عدي : الكامل ) ١٤٣(
 ) .٤٢٨٢رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٤٤(
 ) .١١٢٠رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١٤٥(
 ) .٤/٣٠١(ترمجته يف لسان امليزان ) ١٤٦(
 ) .٤/٣٠١(، ولسان امليزان )٥/٤٨(البن عدي : الكامل ) ١٤٧(
 ) .٩٨٦، ٩٨٥، ٩٨٢، ٩٨١رقم (البن طاهر : د أطراف الغرائب واألفرا) ١٤٨(
 ) .٥٣٤٤رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٤٩(
 ) .٢٨٦ (- وهي الفقهّية -مسائل أيب داود لإلمام أمحد ) ١٥٠(
 ) .١٤٢٢رقم (أليب داود : السنن ) ١٥١(
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 ) .١٦٦(للخطيب : الكفاية ) ١٥٢(
 عدّي، والكامل البن )١٣٨رقم  (له: ، والضعفاء الصغري )٣/٥٠٥(للبخاري : التاريخ الكبري ) ١٥٣(

) ٣/٣٩٣. ( 
 ) .٢/٥٦٩(البن رجب : ، وشرح علل الترمذي )٣٢٤(تقدمة اجلرح والتعديل ) ١٥٤(
 ) .٣/١٠٨٧(للباجي : التعديل والتجريح ) ١٥٥(
 ) .٤/١٥٥(البن القطان الفاسي : بيان الوهم واإليهام ) ١٥٦(
 ) .٤٥١(للعراقي : التقييد واإليضاح ) ١٥٧(
 ) .٧/١٧١(البن أيب حامت : والتعديل اجلرح ) ١٥٨(
 ) .٣٦٨٦رقم (صحيح البخاري ) ١٥٩(
 ) .٣٠٧رقم (للبخاري : الضعفاء الصغري ) ١٦٠(
 ) .٤٢٥٦رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٦١(
 ) .٢١(راجع الفقرة رقم ) ١٦٢(
 ) .٤/١٥٥(البن القطان الفاسي : بيان الوهم واإليهام ) ١٦٣(
 ) .٤٢٦(هدي الساري ) ١٦٤(
 ) .٨٦رقم (، ومثله )١١١٠رقم (لإلمام أمحد : ل العل) ١٦٥(
 ) .٤٧رقم (لإلمام أمحد، برواية املروذي : العلل ) ١٦٦(
 ) .١٤٢٢رقم (أليب داود : السنن ) ١٦٧(
 ) .٤٦٥٣رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٦٨(
 ) .٦٧رقم (سؤاالت ابن اجلنيد ) ١٦٩(
 ) .٦٥٨رقم (تاريخ الدارمي عن ابن معني ) ١٧٠(
 ) .٤٨٠٢رقم (إلمام أمحد ل: العلل ) ١٧١(
 ) .١/٥٧(للبخاري : التاريخ الكبري ) ١٧٢(
 ) .١٦٣ رقم ١٦٣(له : ، وأسامي شيوخ البخاري )٣/٣٩٤(البن عدي : الكامل ) ١٧٣(
 ) .٢/٦٢٤(للباجي : التعديل والتجريح ) ١٧٤(
 ،)٢٠٢ - ٢/٢٠١(، واملعرفة والتاريخ للفسوي )٢٠٩٦رقم (مسائل ابن هانئ لإلمام أمحد ) ١٧٥(

 ) .٢٥/٧(للمزي : وهتذيب الكمال 
 ) .٢٧٩٠رقم (التقريب ) ١٧٦(
 ) .٢٥٧٦رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ١٧٧(
 ) .ج/ ٥٣٣رقم (سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ) ١٧٨(
 ) .٩/٢٠٨(التهذيب ) ١٧٩(
 ) .٧رقم (الفقرة : انظر ) ١٨٠(
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 ) .٦١٢رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١٨١(
 ) .١٢٧١رقم (البن شاهني : تاريخ أمساء الثقات ) ١٨٢(
 ) .٥٢رقم (الفقرة : انظر ) ١٨٣(
 ) .٤٢٦(هدي الساري ) ١٨٤(
 ) .٢/١١٣(الضعفاء للعقيلي ) ١٨٥(
 ) .٣٩٩٦رقم (صحيح البخاري ) ١٨٦(
، مع موازنة ذلك ضرورةً مبا يف إحتاف املهرة، البن حجر )٦٢٠ رقم ١/٣١٤(صحيح ابن خزمية ) ١٨٧(

 ) .١٥٦٥ رقم ٢/٢٠٨(
 ) .١٨٥٤رقم (زرعة الدمشقي تاريخ أيب ) ١٨٨(
 ) .٤٨(جمموعة رسائل يف علوم احلديث ) ١٨٩(
 ) .٢٦٩٥رقم (، وطبعة عزت الدعاس )٢٦٨٨رقم  (- حاشيته -السنن أليب داود ) ١٩٠(
 ) .٨رقم (انظر الفقرة ) ١٩١(
 ) .٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ١٩٢(
 ).٢/٥٦٩(الترمذي، البن رجب ، وشرح علل )٦/٤١٦(للذهيب : سري أعالم النبالء ) ١٩٣(
 ) .٩٤٦رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ١٩٤(
 ) .٧/٥(للذهيب : سري أعالم النبالء ) ١٩٥(
 ) .١١/٣٠١(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ١٩٦(
 ) .١٠٦ - ٨/١٠٥(للذهيب : ، وسري أعالم النبالء )١٠٦ - ٨/١٠٥(طبقات ابن سعد ) ١٩٧(
 ) .٦٠٥رقم (التقريب ) ١٩٨(
 ) .١٨٠٠، ١١٢٨رقم (نظر شيئًا من روايات سعيد عن معمر يف جامع الترمذي ا) ١٩٩(
 ) .٦٦رقم (سؤاالت األثرم لإلمام أمحد ) ٢٠٠(
 ) .٣/٣٩٥(الكامل البن عدي ) ٢٠١(
 ) .٨/٢٥٦(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٢٠٢(
ذا احلديث ، وقد نّص على تفّرده هب)٣٥٧٢، شرح احلديث الذي برقم ٦/٦٧٧(فتح الباري ) ٢٠٣(

 ) .٧٧٠رقم (البن طاهر : الدارقطين، كما يف أطراف الغرائب واألفراد 
 ) .١٠٠ رقم ٢/٤٦(للدارقطين : العلل ) ٢٠٤(
 ) .٤/٦٥(البن أيب حامت : اجلرح والتعديل ) ٢٠٥(
 ) .٥٥رقم (انظر آخر الفقرات ) ٢٠٦(
 ) .٢٦٩٥رقم (، وطبعة عزت الدعاس )٢٦٨٨رقم  (- احلاشية -سنن أيب داود ) ٢٠٧(
 ) .٢/٥٦٩(البن رجب : ، وشرح علل الترمذي )٣٢٤(تقدمة اجلرح والتعديل ) ٢٠٨(
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 ) .٦/٤١٦(للذهيب : سري أعالم النبالء ) ٢٠٩(
 ) .٣/١٠٨٧(للباجي : التعديل والتجريح ) ٢١٠(
 ) .١٦٦(للخطيب : الكفاية ) ٢١١(
 ) .١١/١٠(للمزي : هتذيب الكمال ) ٢١٢(
 ) .٢/١١٥(للفسوي : املعرفة والتاريخ ) ٢١٣(
 ) .٥٠٠٨رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢١٤(
 ) .٣رقم (الفقرة : انظر ) ٢١٥(
 ) .٢٥٧١رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢١٦(
 ) .٣/٣٩٧(البن عدي : الكامل ) ٢١٧(
 ) .٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٢١٨(
 ) .٢٥٨١رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢١٩(
 ) .٣٩٤ - ٣/٣٩٣(البن عدي : والكامل ، )٢/١٤٠(املعرفة والتاريخ للفسوي ) ٢٢٠(
 ) .٥٣٢رقم (سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ) ٢٢١(
 ) .٤٣٤١رقم (ليحىي بن معني : التاريخ ) ٢٢٢(
 ) .٤٥١رقم / ١(البن حمرز : معرفة الرجال ) ٢٢٣(
 ) .٣٢٨رقم (للدقاق : من كالم أيب زكريا ) ٢٢٤(
 ) .١٤٣٧رقم (سؤاالت اآلجري أليب داود ) ٢٢٥(
 ) .٢٤٩رقم (، وهو يف عشرة النساء )٩٠٨٦رقم (للنسائي : ن الكربى السن) ٢٢٦(
 ) .٤٨(جمموعة رسائل يف علوم احلديث ) ٢٢٧(
 ) .١٣/٤٣٦(للطحاوي : شرح مشكل اآلثار ) ٢٢٨(
 ) .١٠٣٣ عقب احلديث الذي برقم ٣/٦١(للطحاوي : شرح مشكل اآلثار ) ٢٢٩(
 ) .٦/٣٦٠(البن حبان : الثقات ) ٢٣٠(
 ) .٣/٣٩٧(ن عدي الب: الكامل ) ٢٣١(
 ) .٥٥ رقم ٥٧(سؤاالت ابن بكري للدارقطين ) ٢٣٢(
 ) .٥/٣٣٠(ملغلطاي : إكمال هتذيب الكمال ) ٢٣٣(
 ) .١٤/٣٣٨(للخطيب : تاريخ بغداد ) ٢٣٤(
 ) .٢/٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٢٣٥(
 ) .٥٣٤١رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢٣٦(
 ) .٣٢٧رقم (للدقاق : من كالم أيب زكريا ) ٢٣٧(
 ) .٣/٣٩٤(البن عدي : الكامل ) ٢٣٨(
 ترمجة داود بن أيب هند -اري ـــللبخ: ريــ، والتاريخ والكب)٩/٢٥٤(طبقات ابن سعد ) ٢٣٩(
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 ) .١/١٢١(للفسوي : ، واملعرفة والتاريخ )٣/٢٣١ (-
 ) .٢/٧٣(التاريخ األوسط للبخاري ) ٢٤٠(
 ) .٢/١١٢(للعقيلي : الضعفاء ) ٢٤١(
 ) .٩/٢٦٠(طبقات ابن سعد ) ٢٤٢(
 ) .٢٣٦رقم (انظر التعليقة ) ٢٤٣(
 ) .٢/٥٦٨(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٢٤٤(
 ) .٢٩، ١٨، ٥، ٤رقم (الفقرة : انظر ) ٢٤٥(
 ) .٤٢رقم (الفقرة : انظر ) ٢٤٦(
 ) .٢٣٩رقم (التعليقة : انظر ) ٢٤٧(
 ) .٢٤١رقم (التعليقة : انظر ) ٢٤٨(
 ) .٣٧، ٣٣، ٢٩، ١رقم (الفقرة : انظر ) ٢٤٩(
 ) .٥٣، ٢٩رقم (الفقرة : ر انظ) ٢٥٠(
 ) .٤٢رقم (الفقرة : انظر ) ٢٥١(
 ) .٣٧، ٣٣(الفقرة : انظر ) ٢٥٢(
 ) .٥رقم (الفقرة : انظر ) ٢٥٣(
 ) .٥، ٤رقم (الفقرة : انظر ) ٢٥٤(
 ) .٢٥٤رقم (لإلمام أمحد، برواية املروذي : العلل ) ٢٥٥(
 ) .١١١٠رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢٥٦(
 ) .٥٣٤٣رقم (لإلمام أمحد : العلل ) ٢٥٧(
 ) .٢/٥٦٩(البن رجب : شرح علل الترمذي ) ٢٥٨(
 ) .٥٣ - ٥٩(لكي لسترنج : بلدان اخلالفة الشرقّية : انظر ) ٢٥٩(
 ) .٥٣رقم (الفقرة : انظر ) ٢٦٠(
 ) .٥٤رقم (الفقرة : انظر ) ٢٦١(
 ) .٢٣٨رقم (التعليقة : انظر ) ٢٦٢(
 ) .١٧رقم (الفقرة : انظر ) ٢٦٣(
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مجاعـة مـن    : حتقيق. البن حجر العسقالين    : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة         - ١
جممع ) . هـ١٤٢٢  هـ١٤١٥: (الطبعة األوىل . املتخصصني مبركز خدمة السنة باملدينة املنورة     

 .املدينة املنورة : امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
الطبعة .  شعيب األرناؤوط : حتقيق  .  البن َبلَبان الفارسي     :اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان        - ٢

 .بريوت : مؤسسة الرسالة ) . هـ١٤١٢ –هـ ١٤٠٨: (األوىل 
 :الطبعة األوىل   . عادل حممد ، وأسامة إبراهيم      : حتقيق  . ملُُغلْطاي بن قُلَيج  : إكمال هتذيب الكمال     - ٣

 .القاهرة : الفاروق ) . هـ١٤٢١(
 :الطبعـة األوىل    . عبـداهللا بـن حممـد الطريقـي          .د: حتقيق  . ن رجب   الب: أحكام اخلواتيم    - ٤

 .الرياض : مكتبة املعارف )  هـ١٤١٢(
حممود حممـد، والسـّيد     : حتقيق  . حملمد بن طاهر املقدسي     : أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين      - ٥

 .بريوت : دار الكتب العلمّية ) . هـ١٤١٩: (الطبعة األوىل . يوسف 
الطبعة .  عامر حسن صربي  . د: حتقيق  . البن عدي   : وى عنهم البخاري من مشاخيه      أسامي من ر   - ٦

 .بريوت : دار البشائر اإلسالمية ) . هـ١٤١٤: (األوىل 
 :الطبعة الثانية   . ترمجة بشري فرنسيس ، وكوركيس عواد       . لكي لسترنج   : بلدان اخلالفة الشرقية     - ٧

 .بريوت : مؤسسة الرسالة ) . هـ١٤٠٥(
احلسـني آيـت    : حتقيق  . البن القطان الفاسي    : وهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام       بيان ال  - ٨

 .الرياض : دار طيبة ) . هـ١٤١٨: (الطبعة األوىل .سعيد 
كلية ) . هـ١٣٩٩(الطبعة األوىل   . أمحد حممد نور سيف      .د: حتقيق  . ليحىي بن معني    : التاريخ   - ٩

 .جامعة امللك عبدالعزيز : الشريعة 
 .دمشق :  مطبوعات جممع اللغة العربية. شكر اهللا نعمة اهللا : حتقيق . ريخ أيب زرعة الدمشقي تا - ١٠
ـ ١٤٠٤: (الطبعة األوىل   . صبحي السامرائي   : حتقيق  . البن شاهني   : تاريخ أمساء الثقات     - ١١ ) . هـ

 .الكويت : الدار السلفّية 
الطبعـة  . حممود إبراهيم زايد    : قيق  حت. للبخاري  ) : املطبوع خطًأ باسم الصغري   (التاريخ األوسط    - ١٢

 .بريوت : دار املعرفة ) . هـ١٤٠٦(األوىل 
 .الطبعـة اخلامسـة     . حممد أبو الفضل إبراهيم     : حتقيق  . حممد بن جرير الطربي     : تاريخ الطربي    - ١٣

 .القاهرة : دار املعارف 
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: ارف العثمانية دار املع ) . هـ١٣٩٩ –هـ  ١٣٨٤: (الطبعة األوىل   . البخاري  : التاريخ الكبري    - ١٤

 .بريوت : دار الكتب العلمّية : تصوير . اهلند 
 .القاهرة : مكتبة اخلاجني ) . م١٩٣١: (الطبعة األوىل . للخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  - ١٥
: دار القلم   ) . ١٣٩٧: (الطبعة الثانية   . أكرم ضياء العمري     .د: حتقيق  . تاريخ خليفة بن خياط      - ١٦

 .دمشق 
. أمحد حممد نور سـيف       .د: حتقيق  . سعيد الدارمي عن أيب زكريا حيىي بن معني         تاريخ عثمان بن     - ١٧

 .دمشق : دار املأمون . الطبعة األوىل 
الطبعـة  . عبدالصمد شرف الدين  : حتقيق  . أليب احلّجاج املزي    : حتفة األشراف مبعرفة األطراف      - ١٨

 .بريوت : املكتب اإلسالمي ) . هـ١٤٠٣: (الثانية 
نافذ . ، و د   رفعت خوزي  .د: حتقيق  . أليب زرعة العراقي    :  ذكر رواة املراسيل     حتفة التحصيل يف   - ١٩

 .القاهرة: مكتبة اخلاجني ) . هـ١٤٢٠: (الطبعة األوىل . علي عبدالباسط  .حسني ، و د
 :الطبعـة األوىل    . ة حسـني    ـــأبو لباب  .د: حتقيق  . أليب الوليد الباجي    : التعديل والتجريج    - ٢٠

 .الرياض :  اللواء دار) . هـ١٤٠٦(
أمحد بن علي املباركي     .د: حتقيق  . البن حجر   : تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس        - ٢١

 ) .هـ١٤١٤: (الطبعة الثانية . 
ـ ١٤٢٠: (الطبعة األوىل   . حممد عوامة   : حتقيق  . البن حجر   : تقريب التهذيب    - ٢٢ مكتبـة  ) . هـ

 .الرياض : الواراق 
 تصوير دار الفكر ) . هـ١٤٠١. (عبدالرمحن حممد عثمان : حتقيق .  للعراقي :التقييد واإليضاح  - ٢٣
مطبعة جملـس دائـرة املعـارف       ) . هـ١٣٢٥: (الطبعة األوىل   . البن حجر   : هتذيب التهذيب    - ٢٤

 .اهلند : العثمانية 
 –هــ   ١٤٠٣(الطبعـة الثانيـة     . بشار عـواد معـروف      : حتقيق  . للمزي  : هتذيب الكمال    - ٢٥

 .بريوت : سة الرسالة مؤس) . هـ١٤١٣
 –هــ   ١٣٩٣: (الطبعـة األوىل    . حممد عبداملعني خـان    .د: حتت مراقبة . البن حبان : الثقات   - ٢٦

 .اهلند : جملس دائرة املعارف العثمانية ) . هـ١٤٠٣
 . أمحد حممد شاكر ، وحممد فؤاد عبدالباقي ، وإبراهيم عطوة: حتقيق . جامع الترمذي  - ٢٧
تصوير دار الكتـب العلميـة ،       ) . هـ١٣٧١(الطبعة األوىل   . حامت  البن أيب   : اجلرح والتعديل    - ٢٨

 .بريوت 
 :الطبعـة األوىل    . للدكتور حممد مصطفى األعظمي     : دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه        - ٢٩

 .بريوت : املكتب األسالمي ) . هـ١٤٠٥(
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مكتبـة  ). هـ١٤١٤(  الطبعة األوىل . زياد حممد منصور    : حتقيق  . سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد       - ٣٠

 .املدينة املنورة : العلوم وللحكم 
 :الطبعـة األوىل    . عبدالعليم البسـتوي     .حتقيق ، د  . سؤاالت أيب عبيد اآلجري لإلمام أيب داود         - ٣١

 .بريوت : مؤسسة الريان ) . هـ١٤١٨(
) هـ١٤٠٨: (الطبعة األوىل   . أمحد حممد نور سيف      .د: حتقيق  . سؤاالت ابن اجلنيد البن معني       - ٣٢

 .املدينة املنورة : مكتبة الدار 
 :الطبعـة األوىل    . علـي حسـن علـي عبداحلميـد         : حتقيق  . سؤاالت ابن بكري للدار قطين       - ٣٣

 .األردن : دار عمار ) . هـ١٤٠٨(
ضمن ) . هـ١٤٢٢(الطبعة األوىل . عامر حسن صربي    . د: حتقيق  . سؤاالت األثرم لإلمام أمحد      - ٣٤

 .دد السابع الع. ُدّبي : جملة األمحدّية 
ـ ١٤٠٨: (الطبعـة األوىل    . سليمان آتـش     .د: حتقيق  . سؤاالت السلمي للدارقطين     - ٣٥  ) .هـ

 .الرياض : دار العلوم 
 .القاهرة:  دار احملاسن. السيد عبداهللا هاشم مياين املدين: تصحيح وترقيم. للدارقطين: السنن  - ٣٦
ـ ١٤٢١: (طبعـة األوىل    ال. حسن عبداملنعم شليب    : حتقيق  . للنسائي  : السنن الكربى    - ٣٧ ) . هـ

 .بريوت : مؤسسة الرسالة 
 .جّدة: دار القبلة ) . هـ١٤٠٩: (الطبعة األوىل . حممد عوامة : حتقيق . السنن أليب داود  - ٣٨
: الطبعة الثانية   . حسني أسد ، وشعيب األرناؤوط ، ومجاعة        : حتقيق  . للذهيب  : سري أعالم النبالء     - ٣٩

 .بريوت : الة مؤسسة الرس) . هـ١٤٠٥ –هـ ١٤٠٢(
ـ ١٤٢١: (الطبعة الرابعـة    . نور الدين عتر    : حتقيق  . البن رجب   : شرح علل الترمذي     - ٤٠  . )هـ

 .دمشق : دار العطاء 
ـ ١٤١٥: (الطبعـة األوىل  . شعيب األرناؤوط   : حتقيق  . للطحاوي  : شرح مشكل اآلثار     - ٤١ ). هـ

 .بريوت : مؤسسة الرسالة 
 . بريوت: املكتب اإلسالمي . األعظمي حممد مصطفى  .د: حتقيق . صحيح ابن خزمية  - ٤٢
: دار السـالم  ) . هـ١٤١٧: (الطبعة األوىل   . حممد فؤاد عبدالباقي    : ترقيم  . صحيح البخاري    - ٤٣

 .الرياض 
 .القاهرة : دار احلديث . ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي . صحيح مسلم  - ٤٤
دار الكتـب   ) . هـ١٤٠٤(: الطبعة األوىل   . عبداملعطي القلعجي   : حتقيق  . للعقيلي  : الضعفاء   - ٤٥

 .بريوت : العلمية 
ـ ١٤٠٤: (الطبعة األوىل   . بوران الضناوي   : حتقيق  . للبخاري  : الضعفاء الصغري    - ٤٦ عـامل  ) . هـ

 .بريوت : الكتب 
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ـ ١٤٢١: (الطبعـة األوىل    . علي حممد عمر     .د: حتقيق  . البن سعد   : الطبقات الكربى    - ٤٧ ). هـ

 .القاهرة : اخلاجني 
ـ ١٤٠٨: (الطبعة األوىل   . َعمرو علي َعمرو    : حتقيق  . ائي  للنس: عشرة النساء    - ٤٨ مكتبـة  ) . هـ

 .القاهرة : السنة 
 .بريوت : تصوير دار املعرفة . حمب الدين اخلطيب : حتقيق . البن أيب حامت : العلل  - ٤٩
ـ ١٤٠٠: (الطبعة الثانيـة    . حممد مصطفى األعظمي    : حتقيق  . لعلي بن املديين    : العلل   - ٥٠ ) . هـ

 .بريوت : المي املكتب اإلس
حمفوظ : حتقيق) . وميّيز املطبوع عن املخطوط يف العزو ذكر رقم السؤال فيه           ( للدارقطين  : العلل   - ٥١

 .دار طيبة ، املدينة ) . هـ١٤١٦ –هـ ١٤٠٥: (الطبعة األوىل . الرمحن زين اهللا السلفي 
 .) حديث / ٣٩٤رقم ( دار الكتب املصريه ) املخطوط . ( للدارقطين : العلل  - ٥٢
حتقيق ، ) .  برواية ابنه عبداهللا ، وهي املقصودة عند اإلطالق    ( لإلمام أمحد   : العلل ومعرفة الرجال     - ٥٣

 .بريوت : املكتب اإلسالمي ) . هـ١٤٠٨: (الطبعة األوىل . وصى اهللا عباس  .د
ـ . وصي اهللا عبـاس      .د: حتقيق  ) . برواية املروذي   ( لإلمام أمحد   : العلل ومعرفة الرجال     - ٥٤ ة الطبع

 .اهلند : الدار السلفية ) . هـ١٤٠٨: (األوىل 
ـ ١٤١٨: (الطبعـة الثالثـة     . نور الدين عتـر     : حتقيق  . البن الصالح   : علوم احلديث    - ٥٥  ) .هـ

 .بريوت : دار الفكر املعاصر 
حمب الدين اخلطيب، وراجعه قصـي      : حتقيق  . البن حجر   : فتح الباري بشرح صحيح البخاري       - ٥٦

 .القاهرة : دار الرّيان للتراث) . هـ١٤٠٧: (عة األوىل الطب. حمب الدين اخلطيب 
: الطبعة الثانية   . علي حسني علي    : حتقيق  . للسخاوي  : فتح املغيث بشرح ألفّية احلديث للعراقي        - ٥٧

 .تصوير دار اإلمام الطربي ) . هـ١٤١٢(
) . هـ١٤٠٩: (الطبعة الثالثة   . سهيل زكار    .د: حتقيق  . البن عدي   : الكامل يف ضعفاء احملدثني      - ٥٨

 .بريوت : دار الفكر 
ـ ١٤٠٥: (الطبعة األوىل   . أمحد عمر هاشم    : حتقيق  . للخطيب  : الكفاية يف علم الرواية      - ٥٩ ) . هـ

 .بريوت : دار الكتاب العريب 
: حتقيـق   . البن الكّيـال الشـافعي      : الكواكب النّيرات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات           - ٦٠

 .مكة : املكتبة اإلمداّدية ) . هـ١٤٢٠(الطبعة الثانية . عبدالقيوم عبد رب النيب 
 .اهلند: جملس دائرة املعارف النظامية). هـ١٣٢٩: (الطبعة األوىل. البن حجر : لسان امليزان  - ٦١
 :الطبعـة األوىل    . مجيـل علـي حسـن       : تقدمي  . للنسائي  : جمموعة رسائل يف علوم احلديث       - ٦٢

 .وت بري: مؤسسة الكتب الثقافية ) . هـ١٤٠٥(
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الطبعـة  . رفعت فوزي عبداملطلب ، وعلي عبدالباسط مزيـد          .د: حتقيق  . للعالين  : املختلطني   - ٦٣

 .القاهرة : مطبعة املدين ) . هـ١٤١٧: (األوىل 
 : الطبعـة األوىل  . رفعت فـوزي ، ونافـذ حسـني          .د: حتقيق  . أليب زرعة العراقي    : املدلسني   - ٦٤

 .املنصورة : دار الوفاء ) . هـ١٤١٥(
) هـ١٤١٨: (الطبعة األوىل   . للشريف حامت بن عارف العوين      : سل اخلفي وعالقته بالتدليس     املر - ٦٥

 .اخلرب : دار اهلجرة . 
 .بريوت : تصوير دار املعرفة . حممد رشيد رضا : حتقيق . مسائل أيب داود لإلمام أمحد  - ٦٦
املكتب .  )هـ١٤٠٨: (الطبعة األوىل   . زهري الشاويش   : حتقيق  . مسائل ابن هاينء لإلمام أمحد       - ٦٧

 .بريوت : اإلسالمي 
 .اهلند : دائرة املعارف العثمانية ) . هـ١٣٣٤: (الطبعة األوىل . للحاكم : املستدرك  - ٦٨
 –هــ   ١٤١٣: (الطبعـة األوىل    . شعيب األرناؤوط ، ومجاعة     : حتقيق  . لإلمام أمحد   : املسند   - ٦٩

 .بريوت : مؤسسة الرسالة ) . هـ١٤٢٢
جملس  . ٥ – ٤من  ) ب  . ( بريوت  :  تصوير دار املعرفة     ٢ – ١ من ج    )أ  . ( مسند أيب عوانة     - ٧٠

 .اهلند : دائرة املعارف العثمانية 
 :الطبعـة األوىل  . كمال يوسـف احلـوت      : حتقيق  . ليعقوب بن شيبة    : مسند عمر بن اخلطاب      - ٧١

 .بريوت : مؤسسة الكتب الثقافية ) . هـ١٤٠٥(
) . هـ١٣٩٠: (الطبعة األوىل   . بيب الرمحن األعظمي    ح: حتقيق  . لعبدالرزاق بن مهام    : املصنف   - ٧٢

 .بريوت : املكتب اإلسالمي 
. حممد كامل القصار ، وحممد مطيع حافظ ، وغزوة بـدير            : حتقيق  . البن حمرز   : معرفة الرجال    - ٧٣

 .دمشق : جممع اللغة العربية ) . هـ١٤٠٥: (الطبعة األوىل 
مكتبـة  ) . هـ١٤١٠: (الطبعة األوىل   . م العمري   أكر .د: حتقيق  . للفسوي  : املعرفة والتاريخ    - ٧٤

 .املدينة املنورة : الدار 
: حتقيـق   . رواية أيب خالد يزيد بن اهليثم الـدقاق         : من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال           - ٧٥

 .دمشق : دار املأمون . أمحد حممد نور سيف  .د
الطبعة الثالثة  . نور الدين عتر    : حتقيق  . البن حجر العسقالين    : نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر        - ٧٦

 .دمشق : مطبعة الصباح ) . هـ١٤٢١(
 


