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مواقف مضيئة من حياة سفيان الثوري( 161هـ )
ومنهجه في الحديث والتفسير والفقه
جمعة سمين قادر

جامعة السليمانية  /كلية اآلداب (خانقين)
الخالصة

تضمن هذا البحث (مواقف مضيئة من حياة سفيان الثوري ومنهجه في الحديث

و التفسير والفقه ) فصلين ,فالفصل األول فيه أربعة مباحث عن اسمه ونسبه ووالدته
ووفاته حيثث ولثد فثي الكوفثة وتثوفي سثنه  161ه ث فثي البصثرة ونسثبه يرجث ولث ثثور

بن عبد مناه وهو قبيلة من نضر .وطلبه العلم وثناء األمة علية حيث قال يثون

عبيد :ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان .

بثن

أم ثثا ع ثثن و ثثيوخه وتثمي ثثذه فكث ثثر ع ثثددهم حي ثثث بلث ث ع ثثدد و ثثيوخه  666و ثثيخا

وتثميثذه ال يحصثثون وكثان لثثه كتثب كثيثرة فثي المجثثاالت المختلفثة كالتفسثثير والحثثديث

والفقه حيث عده ابن الجوزي في المصنفين من العلماء المتقدمين .

أما ا لمبحث األخير من هذا الفصل مواقثف مضثيئة مثن حيثاة سثفيان الثثوري هثذا

العالم الجليل الذي لثه مواقثف موثرفة فثي رفضثه للقضثاء وقولثه الحثا و وبتعثاده عثن

السثطين .

أمثثا الفصثثل الثثثاني ففيثثه ثثثثثة مباحثثث عثثن منهجثثه فثثي الحثثديث والتفسثثير والفقثثه

وكثان يعتمثثد ويحثرى علث السثما والتثبيثثت فثثي روايثة الحثثديث ,وفثي التفسثثير سثثل

طريا أسثفه السابقين الذين اعتمدوا عل أألثار الثابتة دون محاوله لتفسير البثاقي

بارئهم فكانوا ال يفسرون من اآليات وال ما احتاج ول التفسير .

أمثثا منهجثثه فثثي الفقثثه فانثثه كثثان يجم ث بثثين مي ثزات مدرسثثين أساسثثيتين همثثا مدرسثثة

الحديث و مدرسة الرأي فهو الذي يعمل فكره ورأيه في الحكم .
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Abstract
This study contain brightnesss situations from sufyan al –
thawry s life and his methodlogy of research in Explanation
and juris prudence in tow chapters .
The first chapter contain four field of research a bout his name
ancestry birth and his death . he was born in al kufa and dead
161 H in al Basra his ancestry trace back to Thor Bin mina
which was atribe from Nadr . And his request for science make
the Nation praise on him ,When yunis Bin Aubaid said a bout
him :I don’t see a kufian better than sufyan .
His sheik (leader) were about 600 who took an education from
them , and the number of student whom take an jurisprudence
education from him wasn’t counting . he established many
books in different fields like Explana tion , prophetic tradition ,
and juris prudence there for Ibn Aljawzy considered him in his
tow compiled as an advanced scientists .
In the last field of this chapter there are a bright ness situations
of sufyan Althawrys life , that scientists who had anobel
situations in refusing to take judicial authorities , Right saying ,
and keeping himself away from the sultans .
The second chapter cotain three fields about his methodology in
prophetic tradition , explanation , and juris prudence . he was
depend and desirous on hearing and verification in prophetic
tradition narration , in explanation he follow his previous
forefathers who depend on a fixed trace without trying to
explain the remaining by their opinion , they were Explain from
Koranic verses just who requiered to Explanation. But his
methodology in juris prudence was a combination of the
characteristic of two principle schools , which they are prophetic
tradition , and opinon schools that hedepend upon his thought
and opinion in his judges .
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المقدمة:

الحمثثد ر رب العثثالمين والصثثثة والسثثثم عل ث سثثيد المرسثثلين محمثثد صثثل ار

عليثثه وسثثلم أن التثثاريم احسثثثمي حافثثل بثثلعثم وثثامخة بللثثت ذروة فثثي العلثثم والثقافثثة

األسثمية فنهضوا بكليتهم لخدمة احسثم ‘ ومما يسعدني أن أقف عل وخصية فثذة
مثن وخصثيات تاريخنثا األسثثمي العريثا ذا هثثو األمثام الجليثل سثفيان الثثوري الثثذي

تر لنا ميراثاً عظيماً من العلم والمعرفة  ,ويترب هذا العالم العامثل علث قمثة وثامخة

ثذو وعطث اًر مثثن حولثثه وفثثي
مثن العلثثم والتقثثوو  ,ورائحثثة الحثثديث الوثريف تضثر وث ً
ث
من نور النبوة يم ْ
ث زمانه وتحفل به حياتثه العلميثة والعمليثة وكثان بفطرتثه النقيثة مقثب ً
عل دراسة الحديث وحفظه كما كان مولوالً بتفسير القرآن وتفهثم آياتثه وسثاعده علث

الحفظ والفهم واالستيعاب ذكاء حاد ينيثر ذهنثه وبصثيرة صثافية تسثتوعب كثل مثا يلقث

فيها من رصيد المعرفة ولهذا فقد اصبح اهثً للفتيا وهو فثي عنفثوان وثبابه وكثان ينثوه

بذكره في صلره من اجل فرط ذكائه وحفظه  ,وحدث وهو واب(  , ) 1وقال االمام

ابو حنيفثة ( رضثي ار عنثه )  :لثو كثان سثفيان الثثوري فثي عهثد التثابعين لكثان فثيهم

له ولن) ) 2

ومما دعاني ان اختار هذا البحث ( مواقف مضيئة من حياة سفيان الثوري  /ت

 161هث ومنهجه في الحديث والتفسير والفقه ) جملة اسباب منها -:

 – 1انثثه علثثم مثثن االعثثثم البثثارزين الثثذين ذا صثثيتهم  ,حيثثث كثثان امام ثاً مثثن ائمثثة
المسلمين وعلم من اعثم الدين مجمعثًا علث امامتثه بحيثث يسثتلني عثن تزكيتثه  ,مث

االتقان والحفظ والمعرفة والضبظ  ,والور والزهد ( . ) 3

 – 2ان ثثه ك ثثان م ثثن العلم ثثاء ال ثثذين ك ثثانوا يبتع ثثدون ع ثثن ابث ثواب الس ثثثطين ويرفض ثثون
المس ثثيولية السياس ثثية والقض ثثاء ,كم ثثا كلف ثثه ب ثثه الخليف ثثة اب ثثو جعف ثثر المنص ثثور وك ثثذل

الخليفة المهدي اال انه ابا ان يتواله وال زال هارباً متخفياً وهو م هربه يطلب الحديث

ويطلب العلم ويعبد ار

 - 3وق ثثد ثب ثثت لن ثثا تاريخي ثثا ان العلم ثثاء عن ثثدما تت ثثلزم األوض ثثا السياس ثثية يك ثثون له ثثم
مواق ثثف متفاوت ثثه فم ثثنهم م ثثن يمي ثثل الث ث التق ثثرب م ثثن الخلف ثثاء لتص ثثحيح مس ثثيرة ال ثثدول

احسثثثمية  ,ومثثنهم مثثن يثثيثر االبتعثثاد مثثن الفتنثثة واالنوثثلال بنوثثر العلثثم والمعرفثثة ,
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ويبثدو أن سثفيان الثثثوري كثان مثثن الصثنف الثثثاني فلثم اجثثد فثي المصثادر التثي رجعثثت
اليها ان له موقفثًا أو أثث ًار فثي الجانثب السياسثي  ,بثل كثان مثن الثذين يرفضثون التقثرب

مثن األمثراء ويرفضثون تحمثثل المسثيولية والمناصثب السياسثثية ويقثول الحثا وال يخوث
في ار لومة الئم  ,لذل كان مطاردا من قبل السثطين حيث ان الخليفة
المنصثثور والمهثثدي أمثثراه عل ث تثثولي القضثثاء وهثثو ارف ث

لثثه  ,كمثثا انثثه كثثان يعيثثب

عليهمثا صثثرفهما وتبثثذيرهما ألمثوال المسثثلمين (  ) 4ويقثثول يحيث بثثن يمثثان  :سثثمعت
سفيان يقول المال داء هذه األمة والعالم طبيب هذه األمة  ,فإذا جثر العثالم الثداء ولث

نفسه فمت يبرئ النا
وكان يقول لي

()5

أخاف اهانتهم انما اخاف كرامتهم وال اري سيئتهم سيئة (  , ) 6وعن

سفيان  ,قال  :ون هيالء الملو قد تركوا لكم االخرة  ,فاتركوا لهم الدنيا ( .) 7

باالمر الهين وم هذا فلن الباحثث ينهثل

والبحث في وخصية سفيان الثوري لي

علم ثاً جم ثاً وفائثثدة عظيمثثة وقثثد تضثثمن البحثثث عل ث المقدمثثة وفصثثلين  ,ففثثي الفصثثل
االول اربعة مباحث

فالمبحثث االول يتنثثاول اسثمه ونسثثبه ووالدتثه ووفاتثه  ,امثثا المبحثث الثثثاني يتنثثاول

طلب ثثه العل ثثم وثن ثثاء االم ثثة علي ثثه ام ثثا المبح ثثث الثال ثثث يس ثثتعر

وتثميذه ومصنفاته

ع ثثن اس ثثماء و ثثيوخه

اما المبحث الراب واالخير في هذا الفصل يتناول مواقف مضيئة من حيثاة سثفيان

الثوري

اما الفصل الثاني ففيه ثثثة مباحث عن منهجثه فثي الحثديث وفثي التفسثير وفثي الفقثة

وطريقته في استنباط االحكام 6
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الفصل األول

المبحث االول

اسمه ونسبه ووالدته ووفاته

اسمه :

هو سفيان بن سعيد بن مسروا بن حبيب بن ارفث بثن عبثد ار بثن موهبثة بثن ابثي

عبد ار بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بثن ملكثان بثن ثثور بثن عبثد

منثثاة بثثن أد بثثن طابخ ثة بثثن اليثثا

بثثن مضثثر بثثن ن ثزاربن معثثد بثثن عثثدنان (  , ) 8ابثثو

عبد ار الثوري الكوفي (  , ) 9وقد اضاف االمام البخاري لها التميمي ( . ) 16

نسبه :

(الثثثوري) فترج ث ال ث [ ثثثور بثثن عبثثد منثثاة ] وهثثو ابثثو قبيلثثة مثثن نضثثر (  , ) 11وهثثو
بطن بن طابخة من الفنائية  ,ولي

من (ثور) همدان القحطانية ( . ) 12

والثور (كما قالة الفيروز آبثادي ) معنثاه الهيجثاء (  ) 13وكثذل ذكثر نسثبه الهيثثم بثن
عدي وابن سعد وانه من ثور طابخة وبعضهم قال هو من ثور همدان ولي
والدته :

بويء

ول ثثد الث ثثوري ف ثثي مدين ثثة م ثثن ب ثثثد العث ثراا ,وح ثثددها اب ثثن اب ثثي ح ثثاتم ف ثثي منطق ثثة

(اثير)من الكوفة (  )14في عهد الخليفة االموي سليمان بن عبد المل بن مروان .

مثن ابثوين صثالحين يعرفثان واجبهمثا تجثاه ابنائهمثا  ....ولثم يثبخث عليثه بمثال او علثثم
ونصيحة وتوجيه وحثه عل طلب العلم والتلديب باداب القرآن والحديث ‘فبثرز عالمث

في العلم والتوثيا واالقامة والزهر في المال والوجاعة في قول الحا ( ) 15

وقد اختلف في سنة والدته ‘ فمثنهم مثن قثال سثنة 97ه  ,ومثنهم مثن قثال سثنة 95

ه  ,ومنهم من قال سنة 96ه , ,وقال موس بن داود سمعت علثي بثن صثالح يقثول

 :ولدنا سنة مائة  ,وكان سفيان أسن منا بخم

سنين ( . ) 16

والثثذي عليثثه اكثثثر الم ثيرخين هثثو ان سثثفيان الثثثوري ولثثد سثثنة 97ه كمثثا روو ذل ث

ابثن سثثعد فثثي طبقاتثه عثثن الواقثثدي  ,واختثاره البخثثاري فثثي التثاريم الصثثلير  ,وابثثن ابثثي

حاتم في الجرح والتعديل وابن النديم في الفهرست وابن الجوزي في صفة الصفوة وابن
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حجر العسثقثني فثي تهثذيب التهثذيب (  , ) 17وقثال الثذهبي فثي سثير اعثثم النثبثء
ولد سنة 97هث اتفاقا ( . ) 18

وفاته :

سثفيان بثالبطن ,فتوضثا تلث الليلثة سثتين مثرة ,حتث

قال عبثد الثرحمن بثن مهثدي :مثر

اذا عاين االمر ,نزل عن فراوة ,فوض خدة باالر

.ولما مات غمضتة ,وجاء النا

في جوف الليل ,وعلموا  .وقال عبد الرحمن :كان سفيان

يتمنث المثثوت ليسثثلم مثثن ه ثيالء ,فلمثثا مثثر
:يخفثثف عثثن الم ثري

,وقال :يا عبد الرحمن مااود الموت

كرهثثة ,وقثثال لثثي :اق ث ار علثثي (ي ث ),فانثثه يقثثال

فق ثرات ,فمثثا فرغثثت حت ث طف ث وقيثثل  :اخثثرج بجنازتثثة عل ث اهثثل

البصرة بلتة  ,فوهده الخلا  ,وصل عليه عبد الرحمن بن عبد الملث بثن أبجثر الكثوفي ,

بوصية من سفيان لصثحه ( . ) 19

لق ثد اجم ث الميرخثثون عل ث ان سثثفيان الثثثوري تثثوفي بالبص ثرة ولكثثنهم اختلف ثوا فثثي

تاريم وفاتة فقال ابثن سثعد فثي وثعبان سثنة 161ه فثي خثفثة المهثدي (  ) 26وقثد

اختثثار هثثذا ال ثرآي العلمثثاء

(  ) 21ولثثم يخثثالف فثثي هثثذا اال مثثا رواه البلثثدادي عثثن

الخليفة بن الخياط (ان الثوري مات سنة 162ه) ( . ) 22

والصثثحيح مثثا ذهثثب اليثثه العلمثثاء  ,والبلثثدادي فثثي تاريخثه وهثثو فثثي سثثنة 161ه وبهثثذا

يكثون عمثره [ ]64عامثا علث اصثح الروايثات فثي تثاريم والدتثه ووفاتثه  ...ولقثد رثث سثثفيان
الثوري بعد موته ابو زياد الفقيمي فقال  :ث

لق ثد مثات سثف ثيان ح ثميدا مبثر از علث ك ثل ق ثار هثجن ثته المثطثامث ث

يثل ثوذ بلب ثواب الثمثل ثو بثنثي ثة

مبثهثرجثة والثزي فيثه التثواضث

يوثثمرعن سثثاقيه وال ث أر
فداء للثذي صان ديثنه

فوقثثه

عل غثيثر ذنثب كان االتثنثزهثا

بعيثد من ابواب الملو مجثانب

قلنثسث ثوة فث ثيها اللث ثصيى المخثثاد

وفثر به حتث حثوتثه المثضثاجث

حت أدركته المصثار

عن النا

وان طثلثبثوه لثم تثنثلثه االص ثابث

فعيني عل سفيان تبثكي حزنية
يقثلب طرفا ال يرو عن ثد رأسه
فثجعن ثا به حب ًار فثقثيهًا مثيدبًا

عل مثلثه تثبكي العثيون لفقثده

وجاعثها طثريد نثازح الثدر واس
قريثبثا حميثماً  ,أو جعثته الفواج

بثفقه جثمي النثا

قصد الوثرائ

عل واصل األرحام والخثلا واسث ( ) 23
6
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المبحث الثاني

طلبه للعلم  .وثناء االمة عليه
طلبه للعلم  :نول الثوري في طفولته مندفعاً ال تحصيل العلم واالستزاده منثه ‘ وقثد

روو ابن ابي حاتم عن سفيان انه قال (انا في الحديث منذ ستين سثنة ) (  , ) 24مث

العلم انه عاش [ ]64سنة ‘ والغ اربثة فثي ذلث فانثه نوثل ووثب فثي الكوفثة حيثث يكثثر

فيها العلماء (  , ) 25وكان والثده احثد وثيوا ابثي حنيفثه يتلقث عنثه العلثم ‘ واول مثن

تلقاه عنه يعيش معه في اسرته فروو عنثه  .فثرغ نفسثه وعثزم علث طلثب العلثم حتث

كفلت له والدته االنفاا عليثه وانهثا قالثت ( :يثابني اطلثب العلثم اكفيث بملزلثي ) فلخثذ
يتلق ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث العلث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثم عث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن وث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثيوخيه المتع ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثددين ( .) 26

وهكثثذا بثثدأ سثثفيان يثثتعلم تباعثًا النثثه اسثثتجابة لرغبثثة امثثه ‘ ولكنثثه بمجثثرد انثثه دخثثل دور

الوباب بدأ يفكر في امر معيوته ‘ ولي

من الطبيعي ان يلتبط ’ سثفيان بثان تعولثه

امه بملزلها او ان تستمر في اعالتها له (  . ) 27وذا صيت الثثوري وانتوثر علمثاً

حت مأل افاا الدنيا.

فكثثثرت عليثثه الوفثثود طالب ث ًة اريثثه وعلمثثه و قاصثثدة فتثثواه و هثثو فثثي سثثن الوثثباب

واوثثتهر يوم ثاً بعثثد يثثوم ولثثم يلتثثر بوثثهرته وانمثثا زادتثثه هثثذه الوثثهرة محاسثثبة لنفسثثه فثثي

علمه و تقثواه ‘وكثان البثد مثن ان يثزداد كثل يثوم علمثًا وانلمث

سثفيان فثي العلثم حتث

قيثل انثه التجثل بكليتثه لطلثب العلثم وقثثال قولتثه الموثهورة  :ث [ النثزال نثتعلم ماوجثدنا مثثن

يعلمنثا ] )  ) 28وقثال علثي بثن ثابثت الجثزري سثمعت سثفيان يقثول طلبثت العلثم فلثم
يكن لي نية ثم رزقني ار النية  ,وعن يحي بن اليمان  ,عن سفيان قثال  :انثي المثر
بالحائث  ,فاسثثد اذنثثي مخافثثة ان احفثظ مثثا يقثثول  .قثثال القطثان وعبثثد الثثرحمن مثثا رأينثثا

ث افضل  ,لوال الحديث
احفظ من سفيان (  , ) 29قال يحي بن قطان ما رايت رج ً

كان يصلي ما بين الظهر والعصر وبين الملرب والعواء  ,فاذا سم مذاكرة الحثديث

تر الصثة وجاء  .وقيل التق سفيان والفضيل بن عيا
سفيان  .اني الرجثو ان يكثون مجلسثًا اعظثم مجلث

لكني اخاف ان يكون اعظثم مجلث

جلسثناه بركثة  ,فقثال لثه فضثيل :

جلسثناه وثيماً الثي
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فتزينت به لي  ,وتزينت ل  ,فعبدتني وعبدت ؟ فبك سفيان حت عث نحيبه  ,ثثم (

قال ) احييتني احيا ار ( . ) 36
ثناء االمثة عليثه  :قثال يثون

بثن عبيثد  :مثا أريثت كوفيثاً افضثل مثن سثفيان فقثال لثه

رجل  :يا ابا عبد ار رايت سعيد بن جبير وابراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا ؟ قثال
هو ما اقول ما رايت افضثل مثن سثفيان الثثوري (  ) 31وقثال وكيث بثن جثراح مثا رات
عيناي مثل سفيان الثوري ورأو سفيان مثله ,وقال يحي بن يمان ما راينا مثثل سثفيان

وال راو سفيان مثله أقبلت الدنيا علية فصرف وجهثه عنهثا وقثال عبثد ار ابثن المبثار

كتبت عن ألف مائة ويم ما كتبت عن أفضل من سفيان الثثوري ( ) 32وقثال يحيث

القطان ما رايت احفظ مثن الثثوري وهثو فثوا مالث فثي كثل وثيء (  ) 33وقثال بوثر
بن الحارث قال سفيان بن عيينة  :كان سثفيان الثثوري كثلن العلثم بثين عينيثه  ,يلخثذ

منه ما يريد ويد منه ما يريد ( ) 34

وقال عبد الرحمن بن مهدي  :ما رأيت رجثً احسن عقثً من مال بثن انث

وال أريثت

ث انص ثثح ألم ثثة محم ثثد ص ثثل ار علي ثثه وس ثثلم م ثثن عب ثثد ار ب ثثن مب ثثار  ,والاعل ثثم
رجث ث ً

با لحث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثديث مث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن سث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثفيان  ,وال اقوث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثف مث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثن وث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثعبة ( ) 35
وحكي عن ابي صالح وعيب بثن حثرب المثدائني  ,وكثان احثد السثادة االئمثة االكثابر
في الحفثظ والثدين انثه قثال  :وننثي ألحسثب يجثاء سثفيان الثثوري يثوم القيامثة حجثة مثن

ار عل الخلا  ,يقال لهم  :لم تدركوا نبيكم عليثه افضثل الصثثة والسثثم فلقثد أريثتم
سفيان الثوري اال اقتديتم به ( )36

ث اعلثم بثثالحثل والحثرام مثن سثفيان الثثثوري
وقثال سثفيان بثن عيينثة  :مثثا أريثت رجث ً

وقثثال عبثثد ار بثثن مبثثار ال نعلثثم عل ث وجثثه أالر

اعلثثم مثثن سثثفيان الثثثوري  ,ويقثثال

كثثان عمثثر بثثن الخطثثاب رضثثي ار عنثثه فثثي زمانثثه أر

عبا

 ,و بعده الوعبي و بعده سفيان الثوري ( ) 37

النثثا

و بعثثده عبثثد ار بثثن

وقال وعبة وابو عاصم وسفيان بن عيينه ويحيث بثن معثين  -:هثو اميثر المثيمنين

في الحديث وقال يون

بالور والعلم ( ) 38

بن عبيثد  :ما أريثت افضثل منثه  ,وقثال وثعبة  -:سثاده النثا
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وقثثال االمثثام احمثثد  -:ال يتقدمثثه فثثي قلب ثي احثثد  ,ثثثم قثثال تثثدري مثثن االمثثام ؟ احمثثام
سفيان الثوري

( ) 39

المبحث الثالث

ويوخه وتثمذته ومصنفاته

ويوخه :

لقثد بلث عثثدد وثثيوا الثثثوري مثثن الكثثر ممثثا يصثثعب معثثه تحديثثد عثثددهم او قريثثب

م ثثنهم  ,كم ثثا ان الث ثثوري نو ثثل غال ثثب عمث ثره ف ثثي الكوف ثثة مرك ثثز م ثثن اه ثثم م ارك ثثز العل ثثوم
الوثثرعية  ,كالحثثديث والفقثثة والتفسثثير والق ثرآن وهثثي تو ث بثثانوار علماءهثثا  ,فكثثان لثثه
موايم من الكوفة والبصرة والحجاز  ,وجمي االمصار االسثمية االخرو وكان مثنهم
االئمثة الموثهورون كثاالعمش وايثثوب السجسثتاني وعمثرو بثن دينثثار  ,ومثنهم مثن كبثثار

العلماء والزهاد كزيد المياح والحكم بن عتيبة  ,ومنصور بن المعتمر ( ) 46

وقثثد ورد فثثي سثثير اعثثثم النثثبثء (( ان عثثدد وثثيوخه ( )666وثثيم وكبثثارهم الثثذين

حثدثوا عثن ابثي هريثرة وجريثر بثن عبثدار وابثن عبثا

عل حمزة بن حبيب الزياني ارب مرات )) ( ) 41

وامثثالهم وقثد قث أر الختمثة عرضثاً

ومن مشاهير مشايخة :

سعيد بن مسروا الثوري  ,وحبيب بن ابي ثابت  ,وزياد بن عثقة  ,وابو اسحاا

عم ثثرو بث ثثن عبث ثثد ار السث ثثبيعي الهمث ثثداني  ,وسث ثثليمان بث ثثن مه ث ثران الكث ثثاهلي االسث ثثدي ,
وابراهيم بن عبد االعل  ,وابراهيم بثن عقبثة,ابراهيم بثن مهثاجر ,ابثراهيم بثن ميسثرة ,

ابراهيم بثن مزيثد الخثوري واجلثم  ,بثن عبثد ار  ,وآدم بثن سثليمان  ,واسثامة بثن زيثد ,

واسرائيل بن ابي موس  ,واسلم المنقري واسماعيل بن ابراهيم المخزومثي  ,اسثماعيل
السبي  ,وبكيثر بثن عطثاء  ,وسثلمة بثن كهيثل ,وسثلمة بثن نبثيط  ,وسثليمان التميمثي (

 ) 42وغيرهم خلا كثير .
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تالمذته :

نظ ًار الن الثوري قد وصثل درجثة الفتيثا واالجتهثاد فثي مقبثل وثبابه فانثه تعلثم علث

يديه وروو عنه تثمذة ال يحصون (  ) 43وممن روو عنه محمد بن عجثن ومعمر

بن راود واالوزاعي وابن

ج ثري ومحمثثد بثثن اسثثحاا ومال ث ووثثعبة وابثثن عيينثثة وزهيثثر بثثن معاويثثة واب ثراهيم بثثن

سثثعد وسثثليمان بثثن بثثثل وابثثو االحثثوى وسثثثم بثثن سثثليم وحمثثاد بثثن سثثلمة وعبتثثر بثثن

قاسم والفضيل بن عيا

و ازئدة بن قدامة ويحي بن سعيد القطان وعبثد الثرحمن ابثن

مهدي ووكي وابن المبار وعبيثدار االوثجع ومحمثد بثن يوسثف اللربثاوي وابثو نعثيم
( ) 44

وقبصة بن عقبة وغيرهم كثير

وقال ابن حجر  :روو عنثه خلثا اليحصثون مثنهم جعفثر بثن برقثان وخصثيف بثن

عبد الرحمن وغيرهم ( ) 45

مشايخ حدث عنهم الثوري وحدثوا عنه

محمد بن عجثثن  ,محمثد بثن وسثحاا  ,ابثن أبثي ذئثب  ,عبثد ار بثن المبثار ,

ابثو اسثحاا الفثزاري  ,المعتمثر بثن سثليمان  ,سثلمة االبثراش  ,ابثراهم بثن ادهثم  ,وبثثان

بن تلل ب  ,حمزة الزيات  ,جعفثر الصثادا  ,حمثاد بثن سثلمة  ,الحسثن بثن صثالح بثن
ح ثثي  ,خارج ثثة ب ثثن مص ثثعب  ,خص ثثيف ب ثثن عب ثثد ال ثثرحمن  ,س ثثليمان األعم ثثش  ,اب ثثو
االحوى  ,سثم بن سليم  ,سفيان بن عيينة  ,وعبة بن الحجاج  ,وثري القاضثي ,

االوزاعي  ,ابو بكر بن عياش  ,ابن جري  ,فضثيل بثن عيثا

بن الجراح  .سمي هيالء الحاكم ( ) 46
ِ
ومصنفاته -:
مؤلفاته

 ,ابثو حنيفثة  ,وكيث

لقثثد صثثرح الميروخثثون ان للثثثوري غيثثر واحثثد مثثن الكتثثب فثثي التفسثثير والحثثديث

والفقثة واالخثتثف والزهثثد  ,وعثده ابثثن الجثوزي فثثي المصثنفين مثثن العلمثاء المتقثثدمين (

. ) 47

وك ثثان للث ثثوري كت ثثب ف ثثي الت ثثاريم والتث ثذكرة  ,وه ثثي البقي ثثة الت ثثي كان ثثت ق ثثد روي ثثت

وانتورت في البثد  ,ولذا لم تصل اليها يد النار ( ) 48

فلول تل الكتب :
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 - 1الجثثام الكبيثثر فثثي الفقثثة واالخثثتثف ث ذك ثره ابثثن النثثديم  ,وقثثال يجثثري مجثثرو
الحديث (  , ) 49وايضًا ذكره ابو بكر بن خليفة في فهرست مروياته ( ) 56
 -2الجام الصلير – ذكر ابن النديم في الفهرست ,وقال رواه جماعة
 -3كتاب الفرائ

– ذكره ابن النديم ( ) 51

 -4كتثثاب آداب سثثفيان الثثثوري – ذك ثره ابثثو بكثثر بثثن خليفثثة فثثي فهرسثثت مروياتثثه (

) 52

 - 5كتثثاب التفسثثير ذك ثره الحثثاج خليفثثة  ,بلسثثم ( التفسثثير الثثثوري ) ولكنثثه لثثم ي ثر

نسثخة بنفسثثه فلحثثال النسثثبه علث الثعلبثي بقولثثه ( ذكثره الثعلبثثي ) (  ) 53وممثثا هثثو
معروف ان الكتب التي وصلت الينا عثن زمثن بعيثد منهثا مثا هثو اآلن مخطثوط ومنهثا
مثثا هثثو مطبثثو وقثثد وصثثل الينثثا مثثن كتثثب الثثثوري المخطثثوط ( كتثثاب الفثرائ

) فثثي الفقثثة

واالعتقاد اما الكتب التي طبعت فهي كثيرة  ,كتاب ( الجام في الحثديث ) ,وكتثاب(

الج ثثام الكبي ثثر ف ثثي الفق ثثه واالخ ثثتثف ) ف ثثي الفق ثثه  ,وكت ثثاب( الج ثثام الص ثثلير) ف ثثي

الحديث .

كما وصلت الينا رسائل لثه كثان يكتبهثا الث مثن يعنيثه االمرفهنثا رسثالة فثي الزهثد

الث عبثاد بثن عبثاد  ,ووصثية كتبهثا الث علثي بثن الحسثين السثلمي  ,وموعظثة وجههثثا

ال السلمي  ,ورسالة ال السلمي  ,وغيرها كثيرة ( ) 54
المبحث الرابع

مواقف مضيئة من حياة سفيان الثوري

قثال القعقثثا بثن حكثثيم  :كنثثت عنثد المهثثدي وأتث سثثفيان الثثثوري فلمثا دخثثل عليثثه

سلم تسليم العامة ولم يسلم تسليم الخثفة  ,والربي قائم عل أرسثه متكث علث سثيفه
يرقب امره  ,فلقبل المهدي ٍ
بوجه طلا وقال له  :يا سفيان تفثر منثا ههنثا وههنثا وتظثن
أنا لو أردنا بسوء لم نقدر علي  ,فقد قدرنا علي اآلن  ,أفما تخوث ان نحكثم فيث

فيّ يحكثم فيث ملث قثادر يفثرا بثين الحثا والباطثل ,
بهوانا ؟ قال سفيان  :ان تحكم َّ
فقال له ربي  :يا اميثر المثيمنين  ,ألهثذاالجاهل ان يسثتقبل بمثثل هثذا ؟ ائثذن لثي ان
أض ثثرب عنق ثثه  ,فق ثثال ل ثثه اس ثثكت ويلث ث  ,م ثثا يري ثثد ه ثثذا وأمثال ثثه وال ان نق ثثتلهم فنو ثثق
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بسعادتهم اكتبوا بعهده علث قضثاء الكوفثة علث ان اليعتثر

عليثه فثي حكثم  ,فكتثب

عهده ودف اليه  ,فاخذه وخرج ورم به في الدجلة وهرب فطلب في كل بلد فلم يوجد

( ) 55

ولما امتن من قضاء الكوفة وتواله وري بن عبد ار النخعي ‘ قال الواعر :

تحرز سفيان وف ْر ّْ بدينه  ........وامسي وري مرصدًا للدرهم ( ) 56
قال سفيان بن عيينة :ما راو سثفيان مثلثه .اكثل سثفيان ليلثةً فوثب فقثال  :الحمثار
االوزعثي  :كنثت اقثول فثيمن
ا
اذا زيد في علفه زيد في عمله  ,فقام حت اصبح ‘وقال
ال ال ادري كيثثف هثثو ,لمثثا لقيثثت سثثفيان الثثثوري سثثالته فقثثال :
ضثثح فثثي الصثثثة ‘ قثو ً

يعيد الصثة والوضوء ( ) 57

وقيل لقي سفيان الثوري وريكًا بعدما ولي القضاء بالكوفثة فقثال  :يثا أبثا عبثد ار

,بعد االسثم والتفقة والخير تلث القضثاء  ,أوصثرت قاضثياً ؟ فقثال لثه وثري  :يثا أبثا
عبد ار  ,البد للنا مثن قثا ٍ فقثال سثفيان يثا أبثا عبثد ار البثد للنثا مثن وثرطي (
) 58

وحدث عبد الرحمن بن ابي عبثد الثرحمن بثن عبثد ار البصثري  ,قثال  :قثال رجثل

لسفيان ! أوصني فقال  :اعمل للدنيا بقدر قائل فيهثا واعمثل لألخثرة بقثدر دوامث فيهثا
والسثم ( ) 59

وقال عبد ار بن صالح العجلي ؛ دخل سثفيان علث المهثدي فقثال  :سثثم علثيكم

‘ كيثثف انثثتم يثثا ابثثا عبثثد ار ؟ ثثثم جل ث

فقثثال  :ح ث عمثثر بثثن الخطثثاب  ,رض ث ار

عنه فلنفا في حجته ستة عور دينا ًار وانت حججت فلنفقت في حجت بيثوت األمثوال

 ,قال  :فلو ويء تريثد ؟ تريثد ان اكثون مثلث ؟ قثال  :فثوا مثا أنثا فيثه ودون مثا انثت
فيثه  ,فقثال وزيثره ابثو عبيثد ار  :أبثا عبثد ار قثد كانثت كتبث تلتينثا فننفثذها قثال  :مثن
هذا ؟ قال  :ابوعبيد ار وزيثري  ,قثال  :احثذره فإنثه كثذاب  ,ونثي مثا كتبثت اليث  ,ثثم
قام فقال له المهدي  :ول أين يا أبا عبد ار  ,قال  :اعود ؛ وكان قد تثر نعلثه حثين

قام  ,فعاد فلخذها ثم مض  ,فانتظره المهدي فلم يعد فقال ! وعدنا ان يعثود فلثم يعثد
‘ فعلم أنه عاد ألخذ نعله فلضب فقال  :قد أمن النا
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سفيان الثوري وانه لفي المسجد الحرام  ,فذهب فللق نفسه بين النسثاء فخبلنثه ‘ فقيثل

لثه  :لثثم فعلثثت ؟ فقثثال  :ونهثثن أرحثم ؛ ثثثم خثثرج ولث البصثرة فلثم يثثزل بهثثا حتث مثثات (

 ) 66قال عبد الرحمن بن المهدي  :لما قدم سفيان البصثرة والسثلطان يطلبثه  ,صثار
فثي بعث

البسثثاتين  ,وأجثر نفسثثه علث أن يحفثظ ثمارهثثا  ,فمثثر بثه بعث

العوثثارين

فقثال  :مثثن أيثن أنثثت يثا وثثيم ؟ قثثال مثن اهثثل الكوفثة  ,قثثال  :أخبرنثي رطثثب البصثرة
أحل ث ام رطثثب الكوفثثة أحل ث ؟ قثثال -:أمثثا البص ثرة فلثثم أذقثثه  ,ولكثثن رطثثب ألسثثابري

بالكوفثثة حلثثو فقثثال  -:مثثا اكثثذب مثثن وثثيم  ,الكثثثب والبثثر والف ثاجر يثثلكلون الرطثثب
الساعة وانت تزعم انث لثم تذقثه ! فرجث الث العامثل ليخبثره بمثا قثال لتعجبثه  ,فقثال :

ثكلت ام  ,ادركه

ان كنت صادقًا فانه سفيان الثوري لتتقرب به ول أمير الميمنين  ,فرج في طلبثه

فمثثا قثثدر عليثثه(  ) 61ودخثثل سثثفيان عل ث المهثثدي فكلمثثه بكثثثم فيثثه غلظثثة فقثثال لثثه

عيس بثن موسث  :تكلثم اميثر المثيمنين بمثثل هثذا الكثثم وانمثا انثت رجثل مثن ثثور ,
فقال له سفيان  :ان من أطا ار فثي ثثور خيثر ممثن عصث ار مثن قومث

( ) 62

وقال لثه رجثل  :انثي اريثد الحثح فقثال  :التصثحب مثن يتكثرم عليث  ,فثان سثاويته فثي
النفقة اضر ب  ,وان تفضل علي استذل (  ) 63وقيل ان المهثدي قثال للخيثزران :

أريد اتزوج  ,وكانت بكتاب  ,فقالت له  :اليحل ل ان تتزوج علي  ,قال بل  ,قالثت

لثثه  :بينثثي وبين ث مثثن وثثئت قثثال أترضثثين سثثفيان الثثثوري ؟ قالثثت  :نعثثم ‘ فوجثثه ال ث

سفيان فقال  :ان أّ َّم الرويد تزعم أنه اليحل لي أتزوج عليها وقد قال ار ‘ عز وجل

(فثانكحوا مثثا طالثثب لكثثم مثثن نسثثاء مثنث وثثثثث وربثثا ) (  ) 64ثثثم سثثكت ‘ فقثثال لثثه
سثفيان  :أتث َّم اآليثثة يريثد قولثه تعثثال  ( :فثان خفثتم أال تعثدلوا فواحثدة ) )  ( 65وانثثت

التعثدل ‘ فثامر لثثه بعوثرة آالف درهثثم فثلب ان يقبلهثثا

)  ) 66وقثال سثثفيان ( ألن

اتر عورة أالف دينار يحاسبني ار عليها احب الي مثن ان احتثاج الث النثا

( 67

)  ,ورأه بعضثثهم فثثي المنثثام يطيثثر فثثي الجنثثة مثثن نخلثثة ال ث نخلثثة  ,ومثثن وثثجرة ال ث
وجرة ,وهو يق أر(الحمد ر الذي صدقنا و ْعده )
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الفصل الثاني

المبحث األول

منهجه في الحديث :

كثثان االمثثام الثثثوري يعتمثثد علث التثبيثثت فثثي تحمثل الحثثديث وروايتثثه  ,وهثثي صثثفة

اساسية في المحدث الثوري حيث كان يحثرى علث السثما والتثبيثت فثي روايتثه عثن

غي ثره  .وكثثان اليقبثثل كتابثثة الحثثديث لثثم يتلكثثد منثثه ‘ وال يثثرو ج ثواز الروايثثة بثثالمعن ‘
ويعتب ثره هثثو األغلثثب ورع ثًا مثثن ان يظثثن بثثه لفثثظ النبثثوة  .وكثثان سثثفيان يختثثار عقثثثء

النا

وابنائهم ليروي لهثم الحثديث اعثنثاً لثه وترفعثاً لثه عثن سثفل النثا

)  ) 68وكثان

ايضًا ذا علم واس بالرجال حت ان احمد بن حنبل كان يفضثله فثي ذلث علث وثعبة ويقثول

 [ :سفيان احفظ السناد واسماء الرجال من وعبة ] (  ) 69وقد كان الثوري يتحرو الرجال فثي
الرواية  ,وقيل انه لي

يتقدمه احد في الدنيا احفظ منثه وال اكثثر حثديثا ‘ وهثو يثروي عثن

كل واحد من الرجال وال ينتقي منهم احداً ( . ) 76

ولعلمه وتقدمه عل غيره من العلماء وحبه للحديث يقثول عنثه سثفيان بثن عيينثة :

فثي زمانثه  ,والوثعبي فثي زمانثه  ,والثثوري

اصحاب الحديث ثثثة عبثد ار بثن عبثا

في زمانه (  , ) 71ويقول يحي بثن اكثثم  :النثا
فثثي الحثثديث  ,وابثثو حنيفثثة أرسثثا فثثي القيثثا

اليوم أر

ريسثاء  ,كثان سثفيان الثثوري أرسثا

والكسثثائي أرسثثا فثثي الق ثراء  ,فلثثم يبق ث

في فن من الفنون (  , ) 72وقال ورقثاء بثن عمثر  .ان الثثوري لثم يثر مثثل

نفسه  ,وقال ابن المبار يثا ابثا اسثحاا اريثت مثلثه قثط ؟ قثال  :ال  ,قثال ابثي  :فقثال
الويم الذي كان معنا ما راو سفيان قط مثله  ,فكيف نرو نحثن مثلثه (  , ) 73وقثال

الخريب ثثي  :م ثثا اري ثثت مح ثثدثاً افض ثثل م ثثن الث ثثوري (  , ) 74وق ثثال يحيث ث ب ثثن اليم ثثان :

سمعت سفيانا يقول  :المال داء هذه األمة والعالم طبيثب هثذه األمثة  ,فثإذا جث ار العثالم

الداء ول النف

فمت يبرئ النا

وكثان الثثوري يحثب الحثديث كثيث ار  ,وعنثدما سثئل ولث متث تطلثب الحثديث؟ قثثال  :وأي

خير ونا فيه خير من الحديث  ,فاصر وليه ؟ ون الحديث خير علوم الدنيا ( ) 75

أمثثا عثثن كونثثه حافظثثا وتقيثثا ورعثًا  ,فيقثثول عنثثه يحيث القطثثان مثثا أريثثت أحفثثظ مثثن

الثثثوري وهثثو فثثوا مال ث فثثي كثثل و ث (  , ) 76وقثثال  :وثثعبه ون سثثفيان الثثثوري سثثاد
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بالور والعلم (  ) 77وحدثنا عبد ار

وحدثنا الفضل يعني ابن زياد قال سئل

احمد بن حنبل  :قيل له سفيان الثوري كان أحفظ أو ابن عيينة ؟ فقثال  :كثان الثثوري

أحفظ واقل النا

غلطاً  ,وأما ابن عيينة حافظا  :وال انه كان وذا صار فثي الحثديث

الكثثوفيين كثثان لثثه غلطثثا كثيثثر (  ) 78اخبرنثثا عبثثد المثثيمن بثثن خلثثف النسثثفي قثثال :
سللت أبا علي صالح بن محمد عن سفيان الثثوري ومالث ؟ فقثال سثفيان لثي

يتقدمثه

عندي في الدنيا احد وهو أحفظ وأكثر حثديثا  ,ولكثن كثان مالث ينتقثي الرجثل وسثفيان

يروي عن كل احد  ,وقال عبد الميمن  :سمعت أبا علي يقول سفيان أكثر حديثا مثن
وعبه وأحفظ يبل حديثه ثثثين ولثف  ,وحثديث وثعبه قريثب مثن عوثرة أالف حثديث (

 , ) 79ويقثثول عبثثد الثثرحمن بثثن مهثثدي  :مثثا أريثثت صثثاحب حثثديث أحفثثظ مثثن سثثفيان
الثوري (  ) 86وقال وعبه  :سفيان الثوري أحفظ مني وقال وبثراهيم بثن أبثي الليثث :
سمعت االوجعي يقول  :سمعت من الثوري ثثثين الف حديثا ( ) 81

وقال يوسف بن أسباط  :قال سفيان  :زينوا العلم والحثديث بلنفسثكم وال تزينثوا بثه

(  ) 82وقال علي بن ثابت  :سمعت سفيان يقول  :طلبثت العلثم فلثم يكثن لثي نيثة ثثم
رزقني ار النية ( . ) 83
ويح ث

وكثثان سثثفيان الثثثورٍي يتحثثرو التثبيثثت وصثثدا التعامثثل م ثن نقثثل الحثثديث وروايتثثه
بالثقثثل والخثثوف مثثن تحمثثل ه ثثذه المسثثيولية الصثثعبة حيثثث يقثثول وثثعبه  :م ثثا

حثثدثني سثثفيان الثثثوري مثثا حثثدثني بحثثديث عثثن ونسثثان وال وكمثثا كثثان حثثدثني ( ) 84

ويقثثول يحي ث بثثن سثثعيد  :وثثعبه أحثثب ولثثي مثثن سثثفيان يعنثثي فثثي احصثثثح فثثإذا جثثاء
الحثثديث فسثثفيان يعنثثي اثبثثت  ,وكثثان يقثثول  :سثثفيان اثبثثت مثثن وثثعبه واعلثثم بالرجثثال (

 ) 85ويقثثول ازئثثدة  :كنثثا نثثلتي األعمثثش فنكتثثب عنثثه  ,ثثثم نثثلتي سثثفيان فنعثثر
فيقثثول لبعضثثها  :لثثي

عليثثه

ه ثثذا مثثن الحثثديث األعمثثش  ,فنق ثثول ونمثثا حثثدثناه اآلن فيق ثثول

اذهب ثوا وليثثه فقول ثوا لثثه  ,فنثثذهب وليثثه فنقثثول لثثه  :صثثدا سثثفيان فمحثثاه (  ) 86وقثثال
االوزاعي  :لو قيل  :اختر لهذه األمة رجث يقول فيها كتاب ار وسنة نبيه  ,الختثرت
سفيان الثوري ( ) 87

وقال أبو زرعة  :سفيان أحفظ من وعبه في احسناد والمتن ( ) 88
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وقال عبد الرحمن بن مهثدي  :سثمعت سثفيان يقثول مثا بللنثي عثن رسثول ار ( صثل
ار عليه وسلم ) حديثا قط وال عملت به ولو مرة ( .) 89

وقثثال االوثثجعي  :سثثمعت سثثفيان يقثثول  :لثثو هثثم رجثثل ون يكثثذب فثثي الحثثديث وهثثو

في بيت في جوف بيت ألظهر ار عليه  ,وقال عيسث بثن يثون
الثزدي  ,فثاحتب

الثوري عل محمد بن سثعيد بثن أبثي القثي

كذاب ( . ) 96

قثال  :دخثل سثفيان

عنثده ثثم خثرج الينثا انثه

وعن سفيان قال  :وددت اني قرأت القران  ,و وقفت عنده لم أتجثاوزه ولث غيثره ,

وقثثال مثثن يثثزدد علمثثا يثثزدد وجعثثا  ,ولثثو لثثم اعلثثم كثثان أسثثير لحزنثثي (  ) 91هثثذا وهثثو

مسل الثوري في رواية الحديث ودرايته المتميزة عن غيره ,
المبحث الثاني

منهجه في التفسير:

لقثثد سثثل سثثفيان فثثي تفسثثيره طريثثا اسثثثفه السثثابقين الثثذين اعتمثثدوا عل ث اآلثثثار

الثابتة في ذلث دون محاولثة لتفسثير البثاقي بثارائهم ‘ فكثانوا اليفسثرون مثن اآليثات اال

ما احتاج ال تفسير ‘ وال يتعرضون للكثم فيه اال حيث يعر

بما ثبت عندهم من اخبار (  ‘ ) 92وهذه بع

األوثكال فيوضثحون

النماذج من تفسيره لآليات القرآنية .

قال سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة عثن سثعيد فثي قثول ار عثز وجثل (( وعلث

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) (  ... ) 93قال  :هو الويم الكبير الثذي يصثوم

فيعجز ‘ والحامل أن يوتد عليها الصوم يطعمان لكل يوم مسكنيًا ( . ) 94

وقال سفيان عن عبد ار بن ابي نجثيح عثن مجاهثد فثي قولثه تعثال (( يسثللون عثن
المحثثي

قثثل هثثو اذو فثثاعتزلوا النسثثاء فثثي المحثثي

وال تقربثثوهن حتث يطهثثرهن )) (

 ) 95قال حين يطهثرن مثن الثدم ‘ قثال (( فثاذا تطهثرهن )) قثال ((اغتسثلت)) فثلتوهن
مث ثثن حيث ثثث ام ث ثركم ار)) (  ) 96وقث ثثال عث ثثن اب ث ثراهيم الخث ثثزري عث ثثن محمث ثثد بث ثثن عبث ثثاد
المخزومي عن ابن عمر قال سئل النبي ( صل ار عليه وسلم ) عن قولثه تعثال ((

من استطا اليه سبيثً )) قال السبيل ال الح (الزاد والراحلة) ( ) 97
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وقثال ايضثاً عثثن الكلبثثي عثثن ابثثي صثالح عثثن بثثن عبثثا

 :قثثال رسثثول ار (صثثل

ار عليه وسلم ) يوم بدر (( -:من جاء بلسير فله كثذا  ,ومثن جثاء بث أر

فلثه كثذا ))

فجاء أبو اليسر بلسيرين ‘ فقال  :يا رسول ار ان قلثت (مثن جثاء باسثير فلثه كثذا) ,
ومن جاء ب أر

فله كذا  ,وقثد جئثت بهثذين  ,قثال سثعد بثن عبثادة  :يثا رسثول ار قثد
فجعثل ابثو اليسثر يثتكلم ‘ فثاذا تكلثم سثعد

رأينا مكان ما اخذوا وحرسنا مخافة عليث

بن عبادة فنزلت ((يسللون عن االنفال قل االنفال ر والرسول)) ) ) 98
هثثذا هثثو مسثثل الثثثوري فثثي التفس ثير وهثثذه بع ث

مثثن النمثثاذج التفسثثيرية ‘ وهنثثا

تفسثثير للق ثرآن الك ثريم حققثثه الثثدكتور امتيثثاز علثثي عرو ثي ‘ بعثثد ان عثثثر عل ث نسثثخة

مخطوطثثة منثثه فثثي مكتبثثة رامي ثور فثثي الهنثثد وهثثو اآلن مطبثثو بلسثثم ( تفسثثير الق ثرآن
الكريم ) لثمام ابي عبد ار سفيان بن سعيد بن مسروا الثوري الكوفي
المبحث الثالث

منهجه في الفقه وطريقته في االستنباط االحكام

يظه ثثر لن ثثا خ ثثثل تتبث ث أقث ثوال الث ثثوري الفقهي ثثة ‘ أن ثثه يجمث ث ب ثثين ميث ثزات مدرس ثثتين

اساسيتين هما مدرسة الحديث ومدرسة الرأي فهو الذي يعمثل فكثره و أريثه فثي الحكثم ‘

واسثثتنباطها مثثن االدلثثة العقليثثة فيمثثا ال يصثثح عنثثده حثثديث فيهثثا  .وهثثو الثثذي يوص ثي
باالثثثار ويعتمثثد عليهثثا قبثثل كثثل وثثيء ‘ وممثثا يثثدل عل ث هثثذا قثثول الفضثثل بثثن موس ث

الويباني ‘ قال الثوري ( تعلموا هذه االثار فمن قال برأيه فقل أريي مثثل أريث ) ( 99

).

كمثثا انثثه كثثان يقثثدر ال ثرآي واالخ ثتثف فيثثه ‘ وال يضثثيا نفسثثه مثثن االراء الفقيثثة

واالجتهثثادات العلميثثة المختلفثثة ...وقثثد ذكثثر عنثثه قولثثه ( التقول ثوا اخثثتثف العلمثثاء فثثي كثثذا

ولكن قولوا ! وس العلماء عل االمة بكذا )  .ويقول ( وذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي
اختلف فيه وأنت ترو غيره فث تنهه ) )  ) 166كما كان الثوري يحتاط في الفتوو ويحسب

لهثثا حسثثاباً ‘ فعثثن س ثروان بثثن معاويثثة قثثال وثثهدت سثثفيان الثثثوري وسثثللوه عثثن مسثثالة فثثي
الطثا فسكت وقال  ( -:أنما هي الفرو )

( ) 161

ويظهر لنا جم سفيان الثثوري بثين ميثزات الطثرفين مثن موافقاتثه الكثيثرة فثي آ ارئثه

الفقهية أحياناً م أصحاب الرأي من أبي حنيفة والكوفيين وتارة م أصحاب الحديث
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ثاالوزعي وغيثره مثن المحثدثين  ...وهثو الثذي يقثول  (( -:فقهاينثا ابثن وثبرمة وابثثن
ك ا
ابي ليل )) ( ) 162

ولعثثل الفضثثل فثثي جم ث سثثفيان بثثين االتجثثاهين والمدرسثثتين ويعثثود ول ث وخصثثية

سثثفيان الجامعثثة مثثن جهثثة ونوثثلته فثثي الكوفثثة مقثثر مدرسثثة ال ثرأي وعلمائهثثا ‘ وتنقثتثثه

منها ول الحجاز مقر مدرسة الحديث وعلمائها من جهة أخرو ( ) 163

ولقثثد كثثان سثثفيان الثثثوري ذا ذكثثاء وثثديد عل ث مثثا أوف ث مثثن علثثم وفيثثر ‘ فكانثثت تلق ث

عليثه المسثثائل فيحللهثثا مثثن سثاقها ‘ وممثثا يثثروو عثثن دقثة الثثثوري فثثي األحكثثام ونباهتثثه

فثثي البحثثث عثثن أسثثبابها مثثا ذك ثره لنثثا ابثثن أبثثي حثثاتم بسثثنده عثثن محمثثد بثثن يوسثثف

الفريابي قال  :رأينثا سثفيان الثثوري بالكوفثة ‘ وكنثا جماعثة مثن أهثل الحثديث فنثزل فثي
الدار فلما حضرت الصثة ( وكانثت صثثة الظهثر ) دلونثا دلثوًا مثن تبثر الثدار ‘ فثلذا

الماء متلير فقال  -:ما بال مائكم هذا ؟

قلنا هو هكذا منذ نزلنا هذا الدار ‘ فقال  -:أدلوا دلواً من بئر الدار الذي قبلكم ‘ فاذا

ماء ابي

ثثم قثال  :أدلثوا دلثوًا مثن بئثر الثدار التثي وثرقيكم ‘ فثلذا مثاء ابثي

 -:ادلوا دلواً من الدار الت أمامكم ‘ فاذا ماء ابي
التي غربكم فاذا ماء ابي

فقال -:

‘ فقثال

فقال  :أدلثوا دلثواً مثن بئثر الثدار

أن لبئركم هذا لولنًا فحفرنا فلصبنا عثرا كثيثف ينثز فيثه ‘ فقثال لنثا منثذكم نثزلتم هثذا
الدار؟ فقلنا ارب سنين ‘ فلمرباعادة صثة ارب سنين فيها ركعتثا الفجثر وركعتثان بعثد

الملرب والوتر .
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الخاتمة

عنثثدما نثثتكلم عثثن عثثالم جليثثل مثثثل سثثفيان الثثثوري الثثذي بثثرز عالم ثًا فثثي الحثثديث

والفقثثه مثثن بدايثثة حياتثثه ألنثثه كثثان مثثن بيئثثة علميثثة  ,وكثثان والثثده وثثيخاً ألبثثي حنيفثثة
النعمان  ,وكان يفتي وهو صلير  ,باحضافة وال انه كان ال يخو في ار لومة الئثم
فثثي قثثول الحثثا  ,ويبتعثثد عثثن تحمثثل المسثثيولية السياسثثية بثثالرغم مثثن تكلفيثثه بتثثولي

القضاء من قبل الخليفة المنصثور وكثذل الخليفثة المهثدي اال انثه أبثا ون يتثواله فهثرب

سفيان  ,وال زال هارباً متخفياً  ,وهو م هربثه يطلثب الحثديث ويطلثب العلثم ويعبثد ار

 ,وكان يقول لي

أخاف أهانتهم  ,انما أخاف كرامتهم فث أرو سيئتهم سيئة .

واثنث ث علي ثثه كثي ثثر م ثثن العلم ثثاء حي ثثث ق ثثال  :عب ثثد ال ثثرحمن ب ثثن مه ثثدي م ثثا اري ثثت اعل ثثم

بالحديث من سفيان الثوري وقال  :يون

بن عبيد ما رأيت كوفياً أفضل من سفيان .

وقثال وثثعبة  ,وأبثثو عاصثثم  ,وسثثفيان بثثن عيينثة  ,ويحيث بثثن معثثين ( هثثو اميثثر

الميمنين في الحديث ) ويقثول يحيث بثن اليمثان  :مثا رأينثا مثثل سثفيان وال راو سثفيان

مثلثثه  ,اقبلثثت الثثدنيا علي ثثه فصثثرف وجثثه عنه ثثا  ,وبثثالرغم مثثن كون ثثه عالم ثاً بثثار اًز ف ثثي

المجاالت المختلفة كالحديث والفقه والتفسير والزهثد وال انثه كثان يحثب الحثديث و كثان

حافظًا جيدًا له كما يقول االوجعي سمعت مثن الثثوري ثثثثين ألثف حثديث  ,وقثال الفريثابي

سمعت سفيان يقول  :ماعمل افضل من الحديث اذا صحت النية فيه  ,وال انه كان يقول :

وددت وني قرأت القران  ,ووقفت عنده لم اتجاوزه ال غيره .

وكثثان لسثثفيان الثثثوري أسثثلوب خثثاى ومثثنه فريثثد فثثي روايثثة الحثثديث حيثثث كثثان

يحثثرى عل ث السثثما والتثبيثثت فثثي روايثثة الحديث ثة وال يقبثثل كتابتثثه مثثا لثثم يتلكثثد منثثه
باحضافة ول اعتمثاده علث اآلثثار الثابتثة فثي التفسثير هثذا باحضثافة ولث منهجثه فثي
الفقه وطريقة استنباط األحكام من الجم بين ميراث المدرستين الحديث والرأي .

فعندما نسلط األضواء عل مواقف مضيئة من حياة سفيان الثوري ذلث العثالم العامثل

الجليثل والثثذين سثاروا علث نفث

الطريثثا المسثتقيم الثثذي سثثار عليثثه علمثثاء المسثثلمين

أمثثثال أبثثي حنيفثثة النعمثثان الثثذي رف ث

أيضثثا تثثولي القضثثاء عنثثدما كلفثثه أبثثو جعفثثر

المنصثثور وزجثثه فثثي السثثجن بسثثبب رفضثثه لثثه  ,وكثثذل احمثثام احمثثد بثثن حنبثثل الثثذي

اختبر في فتنثة خلثا القثرآن وأبث أن يقثول بثلن القثرآن الكثريم مخلثوا وكثان يقثول بلنثه
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كتثثاب ار األزلثثي المنثثزل مثثن عنثثده حيثثث عثثذب وسثثجن فثثي زمثثن الخلفثثاء المعتصثثم

والواثا وأطلا صراحة الخليفة المتوكل .

وذاً عن ثثدما ن ارجث ث س ثثيرة هث ثيالء العلم ثثاء التق ثثاة الص ثثادقين مث ث ربه ثثم  ,يكونث ثوا ق ثثدوة

ونبراساً ومنهاجثاً لنثا بعثد كتثاب ار وسثنة نبيثه الكثريم محمثد ( صثل ار عليثه وسثلم )
في طلب العلم ورد الجهل واألمثر بثالمعروف والنهثي عثن المنكثر وقثول الحثا ورفث

الباطثثل كمثثا يقثثول سثثبحانه وتعثثال فثثي كتابثثه الك ثريم فثثي اآليثثة  17مثثن سثثورة الرعثثد (

ثاء وأمثثا مثا ينفث النثا
كثذل يضثرب ار الحثا والباطثل فلمثثا الزبثد فيثذهب جف ً
في األر كذل يضرب ار األمثال ) .

الهوامش- :
21
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الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت  748هث )  ,سثير اعثثم

النث ثثبثء  ,تحقيث ثثا وث ثثعيب االرنث ثثايط ومحمث ثثد العرقسوسث ثثي  ,ميسسث ثثة الرسث ثثالة ط 2

بيروت لبنان  2668م . 236 / 7 ,

 2ث الخطيثثب البلثثدادي  ,ابثثو بكثثر احمثثد بثثن علثثي ( ت  463هث ث ) تثثاريم بلثثداد او
مدينثثة السثثثم  ,تحقيثثا مص ث طف عبثثد القثثادر عطثثا  ,دار الكتثثب العلميثثة  ,بيثثروت

لبنان . 169 / 9

 3ث المصدر نفسه . 154 / 9 ,

 4ث ابثثن عمثثاد الحنبلثثي  ,االديثثب ابثثي الفثثثح عبثثد الحثثي ابثثن العمثثاد الحنبلثثي ( ت

 1689هث)  ,وذرات الذهب في اخبثار مثن ذهثب  ,دار احيثاء التثراث العربثي بيثروت

. 256 / 1

 5ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 243 / 9 ,
 6ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 262 / 7 ,
 7ث المصدر نفسه . 278 / 7 ,
8

ث اب ثثن س ثثعد  ,محم ثثد ( ت 236ه ث ث )  ,الطبق ثثات الكب ثثرو ,بي ثثروت  1985 ,م ,

 371/6؛ الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 236 / 7 ,

؛ الطبري  ,محمثد بثن جريثر ( ت 316ه ث )  ,الثذيل المثذيل  ,مصثر  1977م,

ى 165

الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد 154/9 ,

 9ث الثثذهبي  ,سثثير وعثثثم النثثبثء  . 236/ 7العسثثقثني  ,ابثثن حجثثر  ,احمثثد بثثن
علي( ت852هث) ,تهذيب التهثذيب  ,مطبعثة حيثدر ابثاد ,الهنثد 1966 ,م 114/4 ,

.

 ,الداودي  ,وم

. 186/1

الدين محمد ( ت 924هث )  ,طبقات المفسرين القاهرة,1325ه

 16ث البخثاري  ,محمثد بثن أسثماعيل ( ت256ه ث ) ,التثاريم الصثلير  ,دار الطبعثة
الحديثة ,القاهرة 1976م 1/2
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 11ث الثرازي ابثثن االمثثام ابثي حثثاتم ( ت 375ه ث )  ,الجثثرح والتعثديل  ,طبعثثة حيثثدر
أباد  ,ط  ,1الهند 1952 ,م . 222/2 ,

؛ ابن النديم  ,أبو فرج محمد بن وسحاا ( ت 385هث )  ,الفهرست  ,بيروت ,

ى. 915

 12ث الحمثثوي  ,يثثاقوت عبثثد ار بثن علثثي (ت 626ه ث )  ,معجثثم البلثثدان  ,بيثثروت ,
 1957م . 93/1 ,

 13ث الفيثروز آبثادي  ,مجثد الثدين ,القثامو
سير أعثم النبثء . 236 / 7

المحثيط ( مصثر )  183/1؛ الثذهبي ,

 14ث الرازي  ,ابن ابي حاتم  ,الجرح والتعديل . 222/2 ,
15

ث الموثثهداني  ,هاوثثم عبثثد ياسثثين  ,سثثفيان الثثثوري وأث ثره فثثي التفسثثير ,القثثاهرة

1979م  ,ى.58

 16ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد . 171 / 9 ,

 17ث ابثن سثعد  ,الطبقثات الكبثرو  371 / 6؛البخثاري  ,التثاريم الصثلير , 1/ 2
دار الطباعة الحديثة  1976م ؛

الرازي  ,ابن أبي حثاتم  ,الجثرح والتعثديل 2 ,

 222 /؛ ابثثن النثثديم  ,الفهرسثثت  ,ى  315؛ ابثثن الجثثوزي  ,احمثثام عبثثد الثثرحمن
بن علي بن محمد ( ت  597هث)  ,صفة الصفوة ,مطبعة مجل

المعارف حيدر

أبثثاد  ,الهنثثد 1355هث ث1936 /م  151 / 3 ,؛ ابثثن حجثثر  ,تهثثذيب التهثثذيب / 4 ,

114

 18ث الذهبي  ,سير أعثم النبثء . 236 / 7 ,
 19ث المصدر نفسه . 278 / 7 ,

 26ث ابن سعد  ,الطبقات الكبرو . 371/6 ,

 21ث الطبثثري  ,محمثثد بثثن جريثثر ( ت  316هث ث )  ,الثثذيل المثثذيل  ,تثثح محمثثد بثثن
الفضل ابراهيم  ,دار المعارف  ,مصر 1979م  ,ى  657؛ ابن النديم  ,الفهرست

 ,ى  315؛ األص ث ثثفهاني ,أبث ث ثثو نعث ث ثثيم ( ت 436ه ث ث ث )  ,حليث ث ثثة األوليث ث ثثاء وطبقث ث ثثات
األصثثفياء ,مطبع ثثة الس ثثعادة  ,مصثثر 1937 ,م  372/6 ,؛ الخطي ثثب البل ثثدادي ,

تاريم بلداد . 172/9
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 22ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد . 173/9 ,

 23ث األصفهاني  ,ابو نعثيم  ,حليثة األوليثاء  393/6 ,؛ الخطيثب البلثدادي  ,تثاريم
بلداد 172/9

 24ث الثرازي  ,ابثن ابثي حثاتم  ,الجثرح والتعثديل  222 / 2 ,؛ البيثانوني ,محمثد عبثد
ار  ,احمام سفيان الثوري (حلب 1972م ) ى52

 25ث البيانوني  ,األمام سفيان الثوري  ,ى . 52

 26ث ويقال أن عدد ويوخه بلث سثت مئثة وثيم  ,ينظثر الثذهبي  ,سثير أعثثم النثبثء

. 234 / 7

 27ث محمثثود ‘ عبثثد الحلثثيم ‘ سثثفيان الثثثوري أميثثر المثثيمنين فثثي الحثثديث المصثثر
1976م ى59

 28ث األصفهاني  ,أبو نعيم  ,حلية األولياء ‘ . 362/6
 29ث الذهبي  ,سير أعثم النبثء . 272 / 7 ,

 36ث األصفهاني  ,أبو نعيم  ,حلية األولياء  64 / 7؛ الذهبي  ,سير أعثم النثبثء

. 267 / 7

 31ث الخطيثب البلثدادي  ,تثاريم بلثداد  156 / 9 ,؛ ابثن خلكثان  ,احمثد بثن محمثد

بثثن اب ثراهيم بثثن ابثثي بكثثر ( ت 681ه )  ,وفيثثات االعيثثان  ,تحقيثثا يوسثثف علثثي
طويث ثثل ودكتث ثثورة م ث ثريم قاسث ثثم الطويث ثثل ط  1دار الكتث ثثب العلميث ثثة  ,بيث ثثروت 1419هث ث ث/

1998م .322/2 ,

32

ث الخطي ثثب البل ثثدادي  ,تثثاريم بل ثثداد  157 / 9؛ اب ثثن عم ثثاد الحنبل ثثي و ثثذرات

الذهب 256 / 1

 33ث ابن عماد الحنبلي  ,وذرات الذهب . 256 / 1 ,

 34ث الخطيثثب البلثثدادي  ,تثثاريم بلثثداد  163 / 9؛ ابثثن خلكثثان  ,وفيثثات االعيثثان

. 323/2

 35ث ابن خلكان  ,وفيات االعيان323/2 ,
 36ث المصدر نفسه 326/2 ,
 37ث المصدر نفسه 325/2 ,
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 38ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد  162 / 9 ,؛ ابن كثير  ,ابو الفداء ان كثير
الدموثثقي ( ت774هث ث )  ,البدايثثة والنهايثثة تثثح صثثدقي جميثثل العطثثار  ,ط , 1دار

الفكر 2668 ,م . 3611 / 6 /

 39ث ابن كثير  ,البداية والنهاية . 3611 / 6
 46ث االصثثفهاني  ,حليثثة االوليثثاء  362 /6؛

. 157/9

الخطيثثب البلثثدادي  ,تثثاريم بلثثداد

 41ث الذهبي  ,سير االعثم النبثء . 234/ 7 ,

 42ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد  ,153/9الذهبي  ,سير اعثثم النثبثء 7 ,

 275 /؛

؛ العسقثني ,ابن حجر ,تهذيب التهذيب . 112/4

 43ث العسقثني ,ابن حجر ,تهذيب التهذيب . 112/4

 44ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد . 152/9 ,

 45ث العسقثني ,ابن حجر ,تهذيب التهذيب . 112/4
 46ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 254 / 7

 47ث الجثثوزي,االمثثام عبثثد الثثرحمن بثثن علثثي بثثن محمثثد( ت 597ه ث )  ,تلقثثيح مفهثثوم
اهل االثر القاهرة 1935م ,ى .235

 48ث ابن خلدون ,عبد الرحمن بن محمد ,المقدمه,بيروت 1971م ى 32.
 49ث ابن النديم ,الفهرست ى315.

 56ث حاجي خليفه,كوف الظنون عن اسامي الكتب والفنون استانبول6 357/2,
 51ث ابن النديم  ,الفهرست ى . 315

 52ث حاجي خليفة كوف الظنون . 357/2
 53ث المصدر نفسه . 357 / 2 ,

 54ث ابثن النثديم  ,الفهرسثت ى 315؛ سثزكين  ,فثياد  ,تثاريم التثراث العربثي ,

ترجمثثة محمثثد حج ثثازي مطبعثثة الهيئةالعامثثة  ,الق ثثاهرة 1971م ؛ حثثاجي خليف ثثة ,

كوف الظنون . 444/1
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ث المس ثثعودي  ,اب ثثو الحس ثثن عل ثثي ب ثثن الحس ثثين ( ت 345ه ث ث)  ,م ثثروج ال ثثذهب

ومع ثثادن الج ثثوهر  ,دار الفك ثثر تحقيث ثثا س ثثعيد محم ثثد اللح ثثام 2665م  334/3؛ ابث ثثن

خلكان  ,وفيات االعيان . 323/2

 56ث ابن خلكان  ,وفيات االعيان . 326/2
 57ث المصدر نفسه . 322/2
 58ث المصدر نفسه . 323/2

 59ث المصدر نفسه . 323/2

 66ث الخطيثثب البلثثدادي  ,تثاريم بلثثداد  161 / 9 ,؛ ابثثن خلكثان  ,وفيثثات االعيثثان

324/2

 61ث ابثثن خلكثثان  ,وفيثثات االعيثثان  324 /2؛ الثثذهبي  ,سثثير اعثثثم النثثبثء / 7 ,
. 259

 62ث ابن خلكان  ,وفيات االعيان . 324 / 2
 63ث المصدر نفسه . 324 / 2
 64ث سورة النساء االية 3
 65ث سورة النساء االية 3

 66ث ابن خلكان  ,وفيات االعيان 325/2 ,

 67ث ابن كثير  ,البداية والنهاية . 3611 / 6
 68ث البيانوني  :سفيان الثوري ى 87

 69ث الرازي  ,ابن ابي حاتم  ,الجرح والتعديل  ,ى65
 76ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد 168/9 ,

 71ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد  156 /9 ,؛ الذهبي  ,سير اعثم النثبثء ,

. 246 / 7

 72ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 249 / 7 ,
 73ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد 156 / 9 ,
 74ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 255 / 7 ,
 75ث المصدر نفسه . 243 / 7 ,
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 76ث ابن العماد الحنبلي  ,وذرات الذهب . 256 / 1

 77ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد  162 / 9؛ الذهبي  ,سير اعثثم النثبثء 7 ,

. 246 /

 78ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد . 176 / 9 ,
 79ث المصدر نفسه . 176 / 9

 86ث المصدر نفسه . 168 / 9 ,

 81ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 247 / 7 ,
 82ث المصدر نفسه . 244 / 7 ,
 83ث المصدر نفسه . 272 / 7 ,
 84ث الخطيب البلدادي  ,تاريم بلداد . 165 / 9 ,
 85ث المصدر نفسه . 166 / 9

 86ث المصدر نفسه . 167 / 9 ,

 87ث الذهبي  ,سير اعثم النبثء . 249 / 7
 88ث المصدر نفسه . 276 / 7
89ث المصدر نفسه . 242 / 7

 96ث المصدر نفسه . 248 / 7

 91ث المصدر نفسه . 255 / 7

 92ث البيانوني  ,سفيان الثوري ى 84
 93ث سورة البقرة آية . 184

 94ث الثوري  ,سفيان  ,تفسير القرآن  ,الهند 1965م ى.16
 95ث سورة البقرة آية . 222

 96ث الثوري سفيان  ,تفسير القران ى 26
 97ث المصدر نفسه ى 37
 98ث سورة األنفال أية 1

 99ث االصفهاني  ,حلية االولياء . 367 / 6 ,
 166ث البيانون  ,سفيان الثوري ى . 97
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 161ث الرازي  ,ابن ابي حاتم  ,الجرح والتعديل ‘ ى. 97
 162ث المصدر نفسه ى . 72

 163ث البيانوني  ,سفيان الثوري ى.98
المصادر والمراجع -:
القرآن الكريم

 - 1أالص ثثفهاني  ,أب ثثو نع ثثيم االص ثثفهاني ( ت  436ه ث ث )  ,حلي ثثة األولي ثثاء
وطبقات األصفياء ,مطبعة ألسعادة مصر 1937م .

 - 2ابثثن الجثثوزي ‘ األمثثام عبثثد الثثرحمن بثثن علثثي بثثن محمثثد ( ت 597هث ث )  ,تلقثثيح
مفهوم اهل االثر  ,القاهرة  1935 ,م .

 -3ابثثن الجثثوزي  ,األمثثام عبثثد الثثرحمن بثثن علثثي بثثن محمثثد ( ت 597هث ث )  ,صثثفة
الصفوة  ,مطبعة مجل

المعارف الثقافية  ,حيدر اباد  ,الهند  1936 / 1355 ,م

 - 4ابثن حجثثر العسثثقثني ( ت 852ه ث ) ‘ تهثثذيب التهثثذيب ‘ مطبعثثة حيثثدر

اباد ‘ الهند 1966,م .

 - 5ابن خلدون ‘ عبد الرحمن بن محمد بثن خلثدون الحضثرمي ( ت 868ه ث

) ‘ مقدمة ابن خلدون ‘ ميسسة أالعلمي للمطبوعات ‘ بيروت 1971م .

 -6ابن خلكان  ,احمد ابن محمثد بثن ابثرأهيم (ت 681ه ث )  ,وفيثات األعيثان
وأنباء أبناء الزمان  ,تح يوسف علثي الطويثل و د.مثريم قاسثم الطويثل  ,ط, 1
دار الكتب العلمية بيروت 1419هث 1998 /م .

 -7ابثثن عمثثاد  ,االديثثب ابثثن عثثثج عبثثد الحثثي الحنبلثثي ( ت 1689هث ث ) ,
وذرات الذهب في اختيار من ذهب  ,دار احياء التراث العربي  ,بيروت

 -8ابن كثير  ,ابو الفثداء ابثن كثيثر الدموثقي ( ت 774ه ث )  ,البدايثة والنهايثة  ,تثح
صدقي جميل العطار  ,ط , 1دار الفكر  2668م .
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 -9ابن النديم  ,أبو الفثرج محمثد بثن وسثحاا (  385ه ث )  ,الفهرسثت  ,دار األحيثاء

التراث العربي  ,بيروت
 -11البخاري ‘ محمد بن إسماعيل البخاري ( ت  256ه ـ ) الت ارخ الغ ري ،دار
الطباعة الحدخثة ‘ القاه،ة  1976م
 -11الخطيثثب البلثثدادي ,ابثثو بكثثر احمثثد بثثن علثثي ( ت 463هث ث )  ,تثثاريم بلثثداد ,

تحقيا مصطف عبد القادر عطا ,دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

 -12البيانوني  ,محمد عبد ار  ,االمام سفيان الثوري  ,حلب 1972م .

 -13حثثاجي خليفثثة ( ت  1668هث ث ) كوثثف الظنثثون عثثن أسثثامي الكتثثب والفنثثون تثثح
ورف الدخن ش،ف الدخن التقاخا ورفعت الكبيسي المطبعة البهية استنبول .

 -14الثثداودي  ,وثثم

الثثدين محمثثد الثثداودي ( ت 924ه ث )  ,طبقثثات المفسثرين تثثح

 - 15الثثذهبي  ,وثثم

الثثدين محمثثد بثثن احمثثد بثثن عثمثثان ( ت  748هث ث )  ,سثثير

علي محمد عمر ‘ مطبعة االستقثل ط 1القاهرة 1972م .
اعثم النبثء  ,تحقيثا وثعيب االرنثايط ومحمثد العرقسثو

بيروت لبنان  2668م

 ,ميسسثة الرسثالة ط 2

 - 16الرازي ‘ األمام ابن أبي حاتم الرازي (ت  357هث )  ,الجرح والتعديل
‘ طبعة حيدر آباد ط 1الهند (1952م ) .
 – 17الثوري سفيان ( ت161هث )  ,تفسير القران  ,الهند 1965 ,م .

 - 18الطبثثري  ,محمثثد بثثن جريثثر ( ت  316هث ث ) ‘ الثثذيل المثثذيل  ,تثثح محمثثد بثثن
لفضل ابراهيم  ,دار المعارف مصر 1979م.

 - 19د.عبد الحليم محمود  ,سفيان الثوري أمير الميمنين في الحديث  ,مطبعثة دار
المعارف مصر 1976م .

 - 26د .فياد سزكين  ,تاريم التراث العربي  ,ترجمة محمد حجثازي  ,مطبعثة الهيئثة
العامة المصر  ,القاهرة 1971 ,م .

 - 21الفيروز آبادي  ,القامو

المحيط ‘ ميسسة الطباعة  /مصر .

 - 22المسثثعودي  ,أبثثو الحسثثن علثثي ابثثن الحسثثين ( ت 345هث ث )  ,مثثروج الثثذهب
ومعادن الجوهر محمد اللحام دار الفكر  ,بيروت  2665م .
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 -23ألموث ثثهداني  ,األسث ثثتاذ هاوث ثثم عبث ثثد ياسث ثثين  ,سث ثثفيان وأث ث ثره فث ثثي التفسث ثثير  ,دار
المصطف للنسم والطبعة  ,القاهرة 1979م .

 - 24محمثثد بثثن سثثعد ( ت 236هث ث ) الطبقثثات الكبثثرو  ,طبعثثة دار صثثادر بيثثروت
1958م .

 - 25الحمثوي  ,يثاقوت عبثد ار بثن علثثي (ت 626ه ث )  ,معجثم البلثدان  ,بيثثروت ,
 1957م
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