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 .السنة النبوية -جدير بالثقة  -تعديل  -أسلم بن سهل الرازي  -تاريخ واسط املفتاحية: الكلمات 

املصدر الثاين العلوم احلديثة هي واحدة من العلوم األصيلة بني العلوم اإلسالمية ، ألهنا هتتم بالبحث : ملخص 

التعديل رواة ، ومن بينهم ألف يف اجلرح وللترشيع اإلسالمي ، وهو السنة النبوية. من بني اآلالف يف ترمجات ال

 ، ومن بينهم ألف يف اجلدير بالثقة والضعيفة ، وغريها من الفروع املفيدة. هذا الفن

Title: 

Imam Aslam bin Sahl Al-Razi (with a failure) and his method in his 

book "History of Wasit" 
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History of Wasit - Aslam bin Sahl Al-Razi- modification- trustworthy 

- Sunnah of the Prophet. 

Research Summary: 

Modern science is one of the authentic sciences among the Islamic 

sciences, because it takes care of the second source of Islamic 

legislation, which is the Sunnah of the Prophet. Of the thousand in the 

translations of the narrators, and of them one thousand in the wound 

and modification, and among them a thousand in the trustworthy and 

the weak, and other useful branches. This art. 

 

  



 

 ةدقممامل

ستغفره ستعينه ون سيئات أعاملنا، إن احلمد هلل ن سنا و ضلل  ،من هيده اهلل فال مضل له، ونعوذ باهلل من رشور أنف ومن ي

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوالَ ََتُوُتنَّ إال . وأشهههد أن ال إله إال اهلل وأشهههد أن ًمداد عبده ورسههوله، لههادي  فال ِذيَن َآَمنُوا اتَّ َا الَّ )َيا َأهيه

ْسلُِموَن( ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس وَ . (1)َوَأْنتُْم ُم ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َساءد ة اِحدَ )َيا َأهيه
ا َونِ َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالد َكثرِيد

َساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَليُْكْم َرِقيبدا( ِذي َت ُقوا اهللََّ الَّ َسدِ . (2)َواتَّ ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالد  ِذيَن َآَمنُوا اتَّ َا الَّ ا )َيا َأهيه ْصلِْح  -يدد ُي

) يامد
ا َعظِ  .(4)، (3)َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزد

 . . .وبعد

دٍ ، إِنَّ َأْصَدَق احْلَِديِث كِتَاُب اهللَِّ  " َمَّ ًُ َْدَثاهُتَاَورَشَّ األُُموِر ، َوَأْحَسَن اْْلَْدِى َهْدُى  َْدثَ ، ًُ ًُ ة َوُكلَّ بِْدعَ ، ةبِْدعَ ة َوُكلَّ 

 .(5) "النَّارِ ة يف َوُكلَّ َضالَلَ ، ةَضالَلَ 

رشههيع باملصههدر الثاين للت يعتنيألنه ، ةصههفوف العلوم اإلسههالمية يف علم احلديث من العلوم األصههيلفإن ، أما بعد

سالمي سنو اإل ، احلديثو لقديماة يف مفيدة ونافعة ألفوا فيه مؤلفات كثريو، ما اعتنى العلامء هبذا العلم كثرياد و، ‘ النبية هو 

يالعلم هذا هذه املؤلفات خدمت مجيع نواحي و يه الروا ية وبفن لدرا  يف منهم من ألفو، ةتراجم الروايف  فمنهم من ألف، ةا

ضعفاءو الثقاتيف  منهم من ألفو، التعديلو اجلرح سان هذا العلمو، ةالفروع النافعغريها من و، ال مام اإل :كان من بني فر

 .هذا الفنة يف كبريالعلامء الكبار الذين ْلم جهود أحد ، الواسطي –بحشل  –أسلم بن سهل الرزاز 

 : ب اختيار املوضوعسب

ضوعة يف للكتاب دعاينالذي    سطاد : هو، هذا املو مل و، ةكبرياد من االهتامم كام نال غريه من األئم هذا العامل الكبري مل ينل ق

فأردت هبذا اجلهد املتواضهع إلقاء الضهوء ع  ، بحق هذا اإلمام إجحافهذا و –اسههط و تاريخ –يعرف إال من خالل مؤلفه 

                                 
 . ( 102: سورة آل عمران ) آية   (1)

 . (1: سورة النساء ) آية  ( 2)

 . ( 01،  00: ) آية: سورة األحزاب  ( 3)

ما جاء يف : ، والرتمذي واللفظ له يف النكاح / باب2112ح  245/ 2يف خطبة النكاح : خطبة احلاجة أخرجها أبو داود يف النكاح / باب  ( 4)

 . حسن صحيح: وقال الرتمذي. ، عن عبد اهلل ابن مسعود 1105ح  404/ 2خطبة النكاح 

، بلفظ مقارب من هذا اللفظ ، ومل يذكر 260ح  2/592ختفيف الصالة واخلطبة : أخرجه مسلم والنسائي ، أخرجه مسلم يف اجلمعة / باب  ( 5)

ضاللة يف النار  ": العبارة األخرية وهي قوله صالة العيدين/ باب "وكل  صغرى واللفظ له يف  سائي يف ال  عن 122/ 3كيف اخلطبة : والن

 . بسند صحيح. ƒجابر بن اهلل 



 

 ه تاريخخالل كتابمن ة الروايف  التعديل قولهو اعتمد علامء اجلرحقد ة وخاصو، ‘ النبية سنة خدميف  كانتهمو اإلمامهذا ة حيا

 .اسطو

 : املوضوعة أهمي

بيان مدى و، ‘ النبية سههنة خدميف  إبراز جهودهو، هذا اإلمامة إلقاء الضههوء ع  حيااملوضههوع من خالل ة تربز أمهي

سن رصهو، ‘ النبية اعتناءه ب شاركته علامء ع صدر الثاين يف  م سهامه فكان ، نيحتريف املبطلو من كيد الكائديناحلفاظ ع  امل ا

 .واضحاد و ظاهراد 

 :ةالدراسات السابق

فقد أشار ، (1) ((اسطو تاريخ)) كتابإال ما كان من ًقق ، هذا املوضوعة حدود علمي ع  من سبق بدراسيف  مل أقف  

 .فأردت أن أفرده ببحث حتى يستفيد طالب العلم هبذا العمل، ةهذا اإلمام بأسلوب موجز ال يشفى الغلة إىل حيا

 :امهو "اسط و تاريخ "كذلك ما كان من ًققي أحاديث كتاب 

ه بحشلو تاريخة يف ختريج األحاديث املرفوع)) -1 ة ترمج ةاحلكم عليها من أول الكتاب إىل هنايو أسانيدهاة دراسو اسط ل

ام ًمد بن اإلمة جامع. دينأصول الة كلي. عبد الكريم بن أمحد اخللف: للباحث ((الفصل الثالثة يف الضحاك بن محر

 .ç 1412. ةباسم فيصل اجلوابر. حتت إرشاف دة إلسالميسعود ا

شلو كتاب تاريخة يف الواردة األحاديث املرفوع)) -2 سطي املعروف ببح   اسهط أل  احلسهن أسهلم بن سههل الرزاز الوا

  :إعداد الطالب. علوم احلديثة والسههنيف  املاجسههترية بحث مقدم لنيل درج ة((دراسههو خترجيا) (292çة )املتوىف سههن

أم درمان ة امعج. علوم احلديثة وأصول الدين قسم السنة الدراسات العليا كلية كلي. صالح بن عبداهلل بن ًمد املعتق

 "كتابه يف  ردتو هاتان الرسههالتان تعدان حتقيقاد لاحاديث التيو. 1422ç. ًمد عيل عمر. إرشاف د. ةاإلسههالمي

 "اسط و تاريخ

 :املوضوعيف  البحثة خط

 فهارسة وخاَتو مباحثة ثالثو َتهيدة ويشتمل هذا البحث ع  مقدم -

 :فتشتمل ع ة أما املقدم -

 .أسباب اختيار املوضوع  -

 .املوضوعة أمهي  -

 .املوضوعيف  البحثة خط  -

                                 
 . كوركيس عواد. د  ( 1)



 

 .ةالدراسات السابق  -

باره مصدر مدى عنايتهم بعلم الرجال باعتو القرن الثالث اْلجرييف  اهتامم املحدثني بالتأليف يتناولف: أما التمهيد -

 .احلديثاحلكم ع  سند 

 :طالبمة فيه عدة وحياته العلميبيان و "بحشل  "التعريف باإلمام أسلم بن سهل : األول املبحث -

 .وفاتهو رحالتهو تالميذهو شيوخهو مولدهو نسبهو اسمه: األول طلبامل -

 .مذهبهو عقيدتهو نشأته: الثاين املطلب -

 .ثناء العلامء عليه: الثالث املطلب -

سي: بعنوان ثاينال املبحثو - سيا سهل عهد اإلمام ة يف االجتامعية والعلمية واحلاالت ال سلم بن  ش "أ فيه و. "ل بح

 :طالبمة عد

 .ةالسياسية احلال: األول املطلب -

 .ةالعلمية احلال: الثاين املطلب -

 .ةاالجتامعية احلال: الثالث املطلب -

 :مطالبة فيه عدة والسنة خدميف  بعنوان جهوده: الثالث بحثاملو -

 .مؤلفاته: األول املطلب -

 .ةمكانته العلمي: الثاين املطلب -

 .التعديلو اجلرحيف  الرتاجم قولهاعتامد علامء : الثالث املطلب -

 .ومنهجه فيهوصف الكتاب : املبحث الرابع -

 .توصل إليها الباحث من خالل بحثه التيالتوصيات و فتشتمل ع  أهم النتائجة أما اخلاَت -

 .ةمتنوعة أما الفهارس فتشتمل ع  فهارس علميو -

صواب فمن اهلل، أخرياد فهذا جهد املقلو - يس و ما كان من خطأ فمنو، حدهو فإن كان من  شيطاننف ال كامل و، من ال

 ،، ،عم النصرينو فنعم املوىل، هو موالنا، سامعهو قارئهو أن ينفع به كاتبهو، الرشادو السدادو أسأل اهلل التوفيق، حدهو إال هلل

  



 

 :التمهيم

سهل لد فيه و هو القرن الذيو القرن الثالث ديع سلم بن  سطو صاحب تاريخ –اإلمام أ سن من-ا سعد قرون ال   ةأ

صنيفاد و تأليفاد و تدويناد  سننه بحق العرص الذهبي إو، ت سنة الدرايو ةالتي ختدم علمي الروايحيث دونت فيه الدواوين ، ةلل ة ل

 .‘ النبي

دِ رغوأحد  بابيف  هي مجع ما يروى عن الصههحا و: املسههانيدة هذا القرن ع  طريقيف  فقد ابتدأ التأليف " م َتَعده

ضوع يس الكويفو، املو سى العب يِّ و، (1)أول من فعل ذلك عبد اهلل بن مو رْصِ ْد البَ َسدِّ سىو، (2)ُم سد بن مو ُنعيم بن محاد و، (3)أ

صنف اإلمام أمحد ، (4)اخلزاعي اُظ ف سنده  " (5)ثم اقتفى أثرهم احُلفَّ شهور "م سحاق بن راهويهو امل عثامن بن و، (6)كذلك فعل إ

شيب صحاببالتأليف ُدوَن أقوال  ‘ التأليف أن يفردوا حديث النَّبِيِّ يف  هؤالءة كانت طريقو، وغريه(0)ة أ   ، ى التابعنيفتاوة وال

عرف ع  فإنه ال يسههتطيع أن يت، ذلك من العناء ما فيه ع  طالب التحديثويف ، لكنهم كانوا يمزجون فيها الصههحيح بغريهو

 له بقي احلديث فإن مل يتيرسة قوف ع  ذلك اضطر إىل أن يسأل أئمو فإن مل يكن له، الشأنة الصحيح منها إال أن يكون من أئم

 .جمهول احلال عنده احلديث

                                 
كان أثبت يف إرسائيل  :قال أبو حاتم، من التاسعة ، ثقة كان يتشيع ، عبيد اهلل بن موسى ابن أ  املختار ابن باذام العبيس الكويف أبو ًمد : هو  ( 1)

 . 305: ص. تقريب التهذيب. الصحيح ثالث عرشة ع : مات سنة، واستصغر يف سفيان الثوري ، من أ  نعيم 

، ة يقال إنه أول من صنف املسند بالبرصة ، من العارش، ثقة حافظ ، أبو احلسن ، مسدد بن مرسهد بن مرسبل بن مستورد األسدي البرصي   ( 2)

 . 522: ص. تقريب التهذيب. عبد امللك بن عبد العزيز، ومسدد لقب: ثامن وعرشين ، ويقال اسمه: مات سنة

سد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي   ( 3) سنة ، أ سد ال سعة ، صدوق يغرب وفيه نصب، أ :  سنة مات، من التا

 . 104: ص. تقريب التهذيب. وله ثامنون، اثنتي عرشة 

، من العارشة  ،ا فقيه عارف بالفرائض صدوق خيطىء كثريد ، نزيل مرص  ،أبو عبد اهلل املروزي، نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي   ( 4)

 . 564 :ص. تقريب التهذيب. باقي حديثه مستقيم: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال، ثامن وعرشين ع  الصحيح : مات سنة

شيباين املروزي ، نزيل بغداد ، أبو عبد اهلل ، أحد األئمة، ثقة حافظ فقيه حجة ، وهو رأس ال  ( 5) سد ال بقة طأمحد بن ًمد بن حنبل بن هالل بن أ

 24: ص. تقريب التهذيب. إحدى وأربعني ، وله سبع وسبعون سنة: العارشة ، مات سنة

سحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظيل ، أبو ًمد   ( 6) ابن راهويه املروزي ، ثقة حافظ جمتهد ، قرين أمحد بن حنبل ذكر ، أبو داود أنه تغري قبل موته إ

 . 99: ص. تقريب التهذيب. ثامن وثالثني وله اثنتان وسبعون: بيسري ، مات سنة

شهري وله  ( 0) شيبة الكويف، ثقة حافظ  سن ابن أ   يس أبو احل فظ القرآن ، من كان ال حي: أوهام ، وقيل عثامن بن ًمد بن إبراهيم بن عثامن العب

 . 322: ص. تقريب التهذيب. تسع وثالثني وله ثالث وثامنون سنة: العارشة مات سنة



 

التأليف يف  أن ينحو (1)(ç 256)عرصههه ًمد بن إسههامعيل البخاري ة يف السههنة درو حدثنيهذا هو ما حدا بإمام املُ و

طريقته يف  بعهتو، املشهور "اجلامع الصحيح  "كتابه  فألف، ما عداه ن يقترص ع  احلديث الصحيح فقط دونى جديداد بأمنح

ستلميذه اإلمام و معارصه شهور "صحيحه " فألف (2)(ç 261) م بن احلجاج القشرييلم ضل َتهيد الطريق و، امل كان ْلام ف

:  من أمههاة بعدمها كتب كثري فألفت، تبعهام بعد ذلك كثريونو، سؤالو أمام طالب احلديث ليصل إىل الصحيح من غري بحث

سائي "و، (3) (ç 205) "أ  داود  ُسنن "   203)"ُسنن ابن ماجه  "و (5)(ç 209) "جامع الرتمذي  "و، (4)(303ç)"الن

ç)(6) ثنِيَ ة وهنا كام هي عادإذ كانوا يرو، السابقنية ُمَصنََّفاهِتِْم ُكلَّ ُمَصنََّفاِت األئمة يف قد مجع هؤالء األئمو  .(0)امُلَحدِّ

 :هذا القرن بام ييليف  قد َتيز التدوينو

ة حاببأقوال الصههة ممزوجالثاين  القرنيف  بعد أن كانت قد دونت، عن غريها َتييزهاو ‘ أحاديث رسههول اهلل جتريد-1

 .فتاوى التابعنيو

 .الضعفة واحلديث من حيث الصحة ببيان درج االعتناء-2

نَّ يف  املصنفات تنوع-3  :ةحيث ظهرت األنواع التالي، ةتدوين السه

                                 
ات م ًمد بن إسههامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي ، أبو عبد اهلل البخاري ، جبل احلفظ وإمام الدنيا يف فقه احلديث، من احلادية عرشههة ،  ( 1)

 . 462: ص. تقريب التهذيب. ست ومخسني يف شوال ، وله اثنتان وستون سنة: سنة

.  ون سنةإحدى وستني ، وله سبع ومخس: مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ، ثقة حافظ إمام ، مصنف عامل بالفقه ، مات سنة  ( 2)

 . 529: ص. تقريب التهذيب

شري  ( 3) سحاق بن ب سنن وغريها، من كبار العلامء ، من  سليامن بن األشعث بن إ سجستاين أبو داود ، ثقة حافظ مصنف ال شداد األزدي ال بن 

 . 250: ص. تقريب التهذيب. مخس وسبعني: احلادية عرشة مات سنة

سنة  ( 4) سنن، مات  صاحب ال سائي ، احلافظ ،  سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرمحن الن شعيب بن عيل بن  ثامئة وله ثامن وثالثالث : أمحد بن 

 . 20: ص. تقريب التهذيب. وثامنون سنة

ًمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الرتمذي ، أبو عيسى صاحب اجلامع ، أحد األئمة، ثقة حافظ، من الثانية عرشة ،   ( 5)

 500: ص. تقريب التهذيب. تسع وسبعني: مات سنة

صنف ًمد بن يزيد الربعي )بفتح ا  ( 6) سنن، أحد األئمة حافظ ،  صاحب ال لراء واملوحدة( القزويني ،أبو عبد اهلل ، ابن ماجة )بتخفيف اجليم( 

 . 451: ص. تقريب التهذيب. . ثالث وسبعني وله أربع وستون: السنن والتفسري والتاريخ ، ومات سنة

 . 106: ص. مصطفى السباعي. د. السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي  ( 0)



 

 .غريهو سند اإلمام أمحدكمة املسانيد التي تعنى بجمع أحاديث كل صحا ٍّ ع  حد كتب-أ

بيان الصحيح بة األبواب مع العنايو ع  الكتب ‘ السنن التي تعنى بتصنيف أحاديث رسول اهللو الصحاح كتب-ب

 .غريهاة ومن غريه كالكتب الست

شافعي "اختالف احلديث": مشهكلها مثل كتابو خمتلف احلديث كتب-ج  "اختالف احلديث"كتاب و، (1)لإلمام ال

 .غريهاو (3)ة البن قتيب "تأويل خمتلف احلديث"كذلك كتاب و، (2)املدينيلعيل بن 

 .(4)إىل الكثرية هذا القرن نكتفي بذكر القليل منها إشاريف  هناك الكثري من املصنفاتو

هو علم اهتم من ألف و، أو ما يعرف بعلم الرجالة جنباد إىل جنب كتب تراجم الرواة مع هذه املصههنفات النافع ظهرو

 اجلرحيف  املؤلفات: منهاة متنوعحتت مسههميات ة فظهرت فيه مؤلفات كثري، ‘ رجال سههند حديث النبية سههلسههلة بخدم فيه

 .غريهاو (10)الثقاتو (9)الضعفاءو (2)والطبقات(0)التاريخ يف  حتت مسمى املؤلفاتو، (6)كتب الرتاجم و، (5)التعديل و

ياة يف خاصههة لكتب الرجال أمهيو " باحل ية التعريف  قاف مدنة الث هاإيل  األقطارو لل ناولت تراجم علامئ هذه و ،ت

                                 
شافعي املكي: أبو عبد اهلل  ( 1) سائب القريش املطلبي ال شافع بن ال سنة أرب: ًمد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن  رصتويف  .  ع ومائتني بم

 . 1/265تذكرة احلفاظ

عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي موالهم ، أبو احلسن ابن املديني برصي ، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عرصه باحلديث وعلله ، حتى   ( 2)

شيخه ابن عيينة: قال البخاري يس إال عند عيل ابن املديني، وقال فيه  صغرت نف ست :  سائيكنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني ، وقال الن: ما ا

أربع وثالثني  :ن اهلل خلقه للحديث ، عابوا عليه إجابته يف املحنة لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف ع  نفسه ، من العارشة مات سنةكأ

 . 403: ص. تقريب التهذيب. ع  الصحيح

والكتب . اضالد، وهو صاحب التصانيف املشهورةاملروزي ، وكان ثقة ديناد ف: عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، أبو ًمد الكاتب الدينوري ، وقيل  ( 3)

 . بترصف. 162/ 10تاريخ بغداد . سبعني ومائتني: املعروفة ،ومات سنة

 . 92: ص. تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع اْلجري  ( 4)

 . كاجلرح والتعديل البن أبى حاتم الرازي  ( 5)

 . كالكامل يف أسامء الرجال للمقدسى ، وهتذيب الكامل للمزي ، وهتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وغريها  ( 6)

 . كالتاريخ الكبري لامام البخاري ، وتاريخ ابن معني ، وتاريخ واسط ، وغريها  ( 0)

 . كالطبقات الكربى البن سعد ، وتذكرة احلفاظ للحافظ الذهبي وغريها  ( 2)

 . عفاء للعقييل ، والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدى وغريهاكالض  ( 9)

 . كالثقات البن حبان ، والعج  ، وابن شاهني  ( 10)



 

ة مدينة يف القضهها أوة كأن يتم هبا إكامل قوائم الوالة التي تقدمها الكتب التأرخيية املاديف  املعلومات قد تسههد بعض الفجوات

أنه من الرضههوري عدم  ع ، ما شههاكلو عن خطط املدنة أو تكمل معلومات الكتب التأرخيي، ةًددة أو خالل فرتة معين

 .التي تقدمها كتب الرجالة التأرخيية املادة أمهية يف املبالغ

 "تأريختأريخ ال"هي ما يسههمى بعلم و التي ظهرت حديثاة نوع من الدراسههات التأرخيييف  كتب الرجالة تظهر أمهيو

تقدم كتب الرجال معلومات ْلا  نقد هذه األصول حيثو األصول التي استقى منها املؤخرون مادهتمة الذي يتعرض لدراس

قد مكن و ،أغراضهمو ع  دوافعهم أخالقهم مما يلقي ضوءاد و عقائدهمو بيان أحواْلمو األخبارة التعريف برواة يف بالغة أمهي

التي  احلديث ةنقل األخبار إىل جانب رواييف  التي قام هبا املحدثونة اجلدية هذا املجال املشاركيف  من كتب الرجالة من اإلفاد

تب الرجال ترتجم ْلم بالغو، جعلت ك تب الرجال قصههرييف  لكن ينبغي أن ال ي فإن معظم الرتاجم التي ذكرهتا ك لك   ةذ

 .ةكبرية تنفرد هبا مما جيعل ْلا أمهية حاالت كثرييف  لكنهاة واملعلومات التي أوردهتا مقتضبو

املحتوى رغم أن كتب الرتاجم مل تقترصهه ع  رجال و يربز تأثري علم الرجال ع  كتب الرتاجم من حيث الشههكلو

من ة مجالرتة فرتتيب ماد، غريهمو القراءو األدباءو الشههعراءة والقضههاة والوالو األمراءو بل تناولت أيضهها امللوك، احلديث

بعض و ميذهتالو ذكر شيوخ املرتجمة واجلسمية والعقلية وبيان الصفات اخللقيو ذكر األنسابو حيث االهتامم بضبط األسامء

ناد  بذكر سههني الوفياتو مروياته أحيا ملادة طبيعيف  هذه الرتاجم ال ختتلفو، االعتناء  كتب  يف ال التنظيم عام هي عليهة وا

 .الرجال

لذي اتبعته كتب الرتاجميف  يظهر أثر علم الرجالو مادهتايف  التنظيم العام ا طبقات أو ع  فالتنظيم ع  ال، ترتيب 

 .ادهتاعرض ميف  قد سبقت كتب الرجال إىل استعامل هذين األساسنيو، أساس ترتيب كتب الرتاجمحروف املعجم مها 

القول أن كتب الرتاجم ليست إال تقليدا لكتب الرجال مع توسيع النطاق بإدخال تراجم ال ة قد ال يكون من املجازفو

 .خبارهمأو الكالم عن أحوال الرجاليف  مع توسع أكثرو، احلديثة ْلا برواة عالق

املنتظم "بعض كتب التاريخ العام التي اهتمت بالرتاجم كثريا مثل كتاب يف  يظهر مثل هذا التأثري لعلم الرجال أيضاو



 

 .(3)للذهبي "تاريخ اإلسالم"( و2)البن كثري "ة النهاية والبداي"كتاب و (1)البن اجلوزي

ئداد من رواد املؤلفنية بام أن صههاحب الرتمجو د مؤلفه يعو، هذا املجاليف  من املتقدمنيو، البلدانتاريخ يف  يعد را

عن هذا النوع من ة مقتضههبة علم تاريخ البلدان فكان من املهم أن نعطى ملحة يف من املراجع األصههيل "اسههط و تاريخ"

 .املصنفات

 :علم الرجاليف  وأمهيتها كتب تاريخ البلدان

ف " لداهنمة وأوطان الرواة اهتم املحدثون بمعر هاو ب لك نوعاد من أنواع علوم و األمصهههار التي رحلوا إلي عدوا ذ

  606ت )قال احلافظ النووي . ةفظهرت كتب تواريخ الرجال املحلي، أخبار علامء بلدهو اعتنى كثري منهم برتاجمو، احلديث

ç) (4) :"مصنفاهتمو ترصفاهتميف  هو مما يفتقر إليه حفاظ احلديثو: بلداهنمة وأوطان الرواة معرف: الستونو النوع اخلامس ،

ى انتسههبوا إىل القر -املدن و -غلب عليهم سههكنى القرى و فلام جاء اإلسههالم، قد كانت العرب إنام تنسههب إىل قبائلهاو

 .(5)"كالعجم

                                 
بن القاسم بن  من ولد عبد الرمحن،  عبد الرمحن بن عيل بن ًمد بن عيل بن عبد اهلل بن محادي بن اجلوزي أبو الفرج القريش التيمي البكري  ( 1)

صههاحب التصههانيف يف فنون العلم من التفسههري والفقه واحلديث والوعظ والتاريخ، وإليه انتهت معرفة احلديث . الصههديقًمد بن أ  بكر 

 . بترصف 232، 230/ 15تاريخ بغداد . سبع وتسعني ومخسامئة: وتويف سنة. وعلومه ومعرفة صحيحه وسقيمه وفقهه

دة ، مات إحدى وسبعامئة، له تصانيف مفي: برصوي األصل الدمشقي الشافعي ، ولد سنةعامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ال  ( 2)

 . بترصف 445/ 1الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر . أربع وسبعني وسبعامئة: سنة

ه ص. د. بحوث يف تاريخ السنة املرشفة  ( 3) عثامن بن قايامز ، شيخنا ًمد بن أمحد بن : ، واإلمام الذهبي هو210 -202: أكرم ضياء العمرى 

خرجنا يف  يوأستاذنا ، اإلمام احلافظ شمس الدين أبو عبد اهلل الرتكامين الذهبي ، ًدث العرص، أبو عبد اهلل ، بحر ال نظري له ، وكنز ، وهو الذ

ر األجزاء ، وسعده بدراد طالعاد يف سامء هذه الصناعة ، وأدخلنا يف عداد اجلامعة ، جزاه اهلل عنا أفضل اجلزاء ، وجعل حظه من غرفات اجلنان موف

ثامن وأربعني  :العلوم ، يذعن له الكبري والصغري من الكتب ، والعايل والنازل من األجزاء ، مولده يف سنة ثالث وسبعني وستامئة ، وتويف سنة

 . بترصف105 -100/ 9طبقات الشافعية الكربى للسبكي . وسبعامئة

حسن بن حسني بن حزام بن ًمد بن مجعة النووي الشيخ اإلمام العالمة ًيي الدين أبو زكريا ، شيخ اإلسالم ، حييى بن رشف بن مري بن   ( 4)

افعية الكربى للسبكي طبقات الش. ست وسبعني وستامئة: أستاذ املتأخرين ، وحجة اهلل ع  الالحقني ، والداعي إىل سبيل السالفني ، توىف سنة

2 /395 

 . (324/  2تدريب الراوي للسيوطى )  ( 5)



 

فإن ذلك ، بلداهنمة وأوطان الرواة مما حيتاج إليه أهل احلديث معرف": (1)(ç 206ت )قال احلافظ زين الدين العراقي و

يف  فقنيتلميذه الذي روى عنه فربام كانا أو أحدمها من بلد أحد املتو شههيخهيف  اللفظ فينظريف  ميَّز بني االسههمني املتفقنيربام 

طن و تدل بذكرأيضاد ربام اسو، مل يعرف له سامع بغري بلدهإذا  ال سيام، السنديف  االسم فيغلب ع  الظن أن بلدهيام هو املذكور

 .(2)"ة مل يعرف ْلام اجتامع عند من ال يكتفي باملعارصإذا  السامع ع  اإلرسال بني الراويني الشيخ أو ذكر مكان

 ؟ :ما املراد بكتب تاريخ البلدان

تاريخ "و، (3)(463çت)للخطيب  "تاريخ بغداد"كههههه ة معينة مدينيف  هي تلك الكتب التي اعتنت برتاجم الرجال

ه ة عديف  أو، (4)( 501ت )البن عساكر  "دمشق  "مشاهري علامء األمصار"و، (5)(ç 230ت ) "طبقات ابن سعد"مدن ك

ثني "منها ما هو مرتب ع  الطبقات كههه و، (0) (ç 446ت )للخلييل  "اإلرشاد"و، (6) (ç 354ت )البن حبان  طبقات املحدِّ

                                 
لتصانيف ا عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أ  بكر بن إبراهيم احلافظ الكبري املفيد املتقن املحرر الناقد ، ًدث الديار املرصية ، ذو  ( 1)

، والقراءات  واشتغل يف الفقه، ولد يف مجادى األوىل سنة مخس وعرشين وسبعامئة ، زين الدين أبو الفضل العراقي األصل الكردي ، املفيدة 

 . بترصف. 33: 29/ 4طبقات الشافعية البن قاىض شهبة . تعاىل ¬ست وثامنامئة : مات سنة، وسمع يف غضون طلبه للعلم من مجاعة 

 . (346/  2رشح التبرصة والتذكرة للعراقى )  ( 2)

صانيف، وخاَتة  ( 3) صاحب الت  اإلمام العالمة املفتي، احلافظ الناقد، ًدث الوقت أبو بكر، أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي، 

 . 12/200سري أعالم النبالء . سنة اثنتني وتسعني وثالثامئة، ومات سنة ثالث وستني وأربعامئة: احلفاظ ، ولد

سن بن هبة اهلل  ( 4) شقيعيل بن احل ساكر احلافظ الدم سم بن ع ،  حافظ متقن مجع بني معرفة املتون واألسانيد، ورحل يف طلب احلديث.  أبو القا

 . بترصف 406: ص. التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد البن نقطة. إحدى وسبعني ومخسامئة: تويف سنة،  ومجع منه ما مل جيمع غريه

ًمد بن سههعد بن منيع، أبو عبد اهلل موىل بني هاشههم، وهو كاتب الواقدي وكان من أهل الفضههل والعلم، وصههنف كتاباد كبرياد يف طبقات   ( 5)

سن صحابة والتابعني، واخلالفني إىل وقته، فأجاد فيه وأح صدقه، فإنه يتحرى يف كثري من رواياته، . ال وهو من أهل العدالة، وحديثه يدل ع  

ية، وكثري الطلب، وكثري الكتب، كتب احلديث وغريه من كتب الغريب والفقهوكان كث ثالثني :  سههنةتويف. ري العلم، كثري احلديث والروا

 . بترصف. 300، 369/ 2تاريخ بغداد . ومائتني

يالد فهامد ، وقال ابن كان ثقة نب: طيباحلافظ العالمة أبو حاتم ًمد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي البستي ، صاحب التصانيف ، وقال اخل  ( 6)

 . بترصف. 306: ص. طبقات احلفاظ للسيوطي. أربع ومخسني وثالثامئة: ربام غلط الغلط الفاحش ، مات سنة: الصالح

له )اإلرشاد يف علامء  .قاض، من حفاظ احلديث، العارفني برجاله: خليل بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم ابن اخلليل القزويني، أبو يع  اخللييل  ( 0)

 . 319/ 2األعالم خلري الدين الزرك  . البالد( ذكر فيه املحّدثني وغريهم من العلامء ع  ترتيب البالد إىل زمانه



 

م أل  نعي "أخبار أصبهان"و، للخطيب "تاريخ بغداد"أو ع  احلروف كه ، (1) (ç 369ت )أل  الشيخ ابن حيان  "بأصبهان

 .(3) (ç 430ت ) (2)األصبهاين 

 :كتب تواريخ البلدان روظه

رن الثالث النصف الثاين من القيف  ثم ظهرة احدة وال تقترص ع  رجال مدينة الرجال شامليف  كانت املصنفات األوىل

ال شك أن و، من سكاهنا أنفسهمة رجال املدينيف  من الطبيعي أن يكون املصنفو، ةالواحدة رجال املدينيف  االهتامم بالتصنيف

هذا جيعله قادراد و، نقله عن تالميذ الذين سبقوه منهمو، برجاْلا الختالطه باملعارصين لهة يكون ذا معرفة املدينأبناء  العامل من

ماهتا عن علامء معلويف  أدقغالباد ما تكون ة لذلك فإن التواريخ املحليو، بلده أكثر من غريهيف  ع  التعريف برجال احلديث

الب رواياهتم من أول ما جتب معرفته ع  طة وقد اعترب التعرف ع  شههيوخ البلدو الرجالة يف من املصههنفات الشههاملة البلد

 .ذلك البلديف  احلديث

 .العلم حلقاتيف  طالبه فكان بعضها يدرسو من شيوخ احلديثة عناية احدة وبمدينة قد لقيت التواريخ اخلاصو

  ةتواريخ املدن إال أنه ال يمكن تنايس أن احلافز األصههيل هو الرغبو ظهوريف  لعبت دوراة رغم أن املفاخرات املحليو

 (4). مواطنهمة وعلم احلديث عن طريق التعريف بالرواة خدمة يف القوي

 :اسطة ومدين

سب إليهاة ديناملأما عن  سهل  التي ين سلم بن   هافية يالعلمة الكتاب لرصد احلركالتي ألف هذا و "بحشل  "اإلمام أ

ن اسط إحدى مدن العراق التي بناها احلجاج بن يوسف الثقفي لعبد امللك بة وفهي مدين، العلامء املربزين فيهابيان و، تارخيهاو

                                 
ف رأبو الشيخ حافظ أصبهان ومسند زمانه اإلمام أبو ًمد عبد اهلل بن ًمد بن جعفر بن حيان األنصاري، صاحب املصنفات السائرة، ويع  ( 1)

ا قانتدا هلل : بأ  الشههيخ ولد سههنة أربع وسههبعني ومائتني، وكتب العايل والنازل ولقي الكبار وكان مع سههعة علمه وغزارة حفظه صههاحلدا خريد

ا، تويف يف سلخ املحرم سنة تسع وستني وثالثامئة  . بترصف 105/ 3تذكرة احلفاظ للذهبي . صدوقد

بن موسههى بن مهران اإلمام، احلافظ، الثقة، العالمة، شههيخ اإلسههالم، أبو نعيم املهراين، األصههبهاين، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسههحاق   ( 2)

سنة صاحب )احللية( ، وكان أبوه من علامء املحدثني والرحالني ، مات  صويف، األحول،  سنة: ال سعون  سري  .ثالثني وأربع مائة وله أربع وت

 . بترصف 462 -454/ 10أعالم النبالء 

 100 - 169: علم الرجال نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع ، للزهراين ، ص  ( 3)

 . 142: أكرم بن ضياء العمري ، ص. بحوث يف تاريخ السنة املرشفة ، د  ( 4)



 

 .فسميت بواسطة البرصة والكوفمدينتي تتوسط وهي ، القرن األول اْلجرييف  مروان

سطو ةاحلجاج مدينبني : (1)قال البالذرى سنو ثالثة سنيف  ا سجدهاوبني  ثامننيو أربعة ثامنني أو  رصو م ة قبو هاق

، وأحد مقدار (4)ة الكوفو (3)ة البرصو (2)بني األهوازو بينهاو، اسط القصبو اسط أرض قصب فسميتو كانتو، اخلرضاء هبا

 سميتهاو ناملرصيو  اجلبلَبنْيَ . . . ةاختذت مديناسط كتب إىَِل َعْبد امللك ْبن مروان أين و ملا فرغ منو. . . (5)هو مخسون فرسخاو

سطاو سجد اجلامعو أنفق احلجاج ع  بناء قرصهو (6). . . ا سورو اخلندقنيو امل فقال له  .أربعني ألف درهمة والقرص ثالثو ال

.  ل احلروب ْلا أمحلقا؟ قال فام تصنع. نفسهيف  جدو إن حسبها لك أمري املؤمننية وكثرية هذه نفق: كاتبه صالح بن عبد الرمحن

 .(0) ألف ألف درهمة البناء تسعيف  احتسبو. ثالثني ألف ألف درهمة واحلروب بأربعيف  فاحتسب منها

، له ع  احلروب ليكونوا عوناد ، من أهل الشهام إىل احلجاج بن يوسهف أن عبد امللك أرسههل جنوداد ، كان سههبب بنائهاو

ضاقت منهم أهل العراق شكوا ذلك إىل عبد امللك بن مروانو، الدوريف  ينزلون عليهمكانوا ألهنم ، ف سائهم ف   ،يتطاولون إىل ن

 .(2)ينقلهم إليهاة فأمر احلجاج أن يبني ألهل الشام مدين

                                 
بعد السهبعني : تويف. )التاريخ الكبري(العالمة، األديب، املصهنف، أبو بكر أمحد بن حييى بن جابر البغدادي، البالذري، الكاتب، صههاحب   ( 1)

 . بترصف 163،  162/ 13سري أعالم النبالء . ومائتني

آخره زاي، وهي مجع هوز، وأصههله حوز، واألهواز اسههام عربيّا سههّمي به يف اإلسههالم، وكان اسههمها يف أيام الفرس خوزسههتان، : األَْهَواز  ( 2)

سوق : واألهواز رصة وفارس، و شعري حني واّله : األهواز من مدهنا ، وقال البالذريكورة بني الب سى األ شعبة وأبو مو غزاها املغرية بن 

شحونة بالعلامء واألئمة والتجار  شهورة امل رصة ، وكانت احدى البالد امل سخا من الب رصة بعد املغرية، وهي ع  قرب من أربعني فر عمر الب

 . 395/ 1بترصف ، واألنساب للسمعاين  225، 324/ 1للحمويمعجم البلدان . واملتمولني من أهل البلد والغرباء

ةُ   ( 3) رْصَ رصتان: البَ رصتان: ومها ب رصة، يقال ْلا قبة اإلسالم وخزانة العرب، وإنام : العظمى بالعراق وأخرى باملغرب، وأما الب فالكوفة والب

  .ا يف سنة سبع عرشة من اْلجرة، وسكنها الناس سنة ثامين عرشة،بناها عتبة بن غزوان يف خالفة عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنهام، وكان بناؤه

 . 253/ 2واألنساب للسمعاين . بترصف. 430/ 1معجم البلدان للحموي 

سلمني، بنيت يف زمان عمر ابن اخلطاب رىض اهلل عنه  ( 4) شهور ، بلدة بالعراق، وهي من أمهات بالد امل عجم البلدان م. الكوفة بالضم املرص امل

 . 102/ 11، واألنساب للسمعاين  490/ 4

 . 332/ 4العني للخليل بت أمحد . ما فيها فرسخ: الفرسخ ثالثة أميال ويقال للذي ال فرجة فيه من األشياء  ( 5)

 . 311: ص. التنبيه واإلرشاف للمسعودي: وانظر أيضاد . بترصف. 224: فتوح البلدان للبالذري ص  ( 6)

 . 263: ص. البلدان البن الفقيه  ( 0)

 . 42، 41: آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان البن املنجم ص  ( 2)



 

 شاهدهم هبا أعالم هيدي اخلري، األشجارو البساتنية كثري، األقطارة هي حسنو (1)ة اسط ع  جانب دجلة وتقع مدينو

 (2)أهلها من خيار أهل العراقو، مشاهدهمهتدى االعتبار و

  

                                 
 . 44: اجلغرافيا للمغربى ، ص  ( 1)

 . 0/ 2رحلة ابن بطوطة   ( 2)



 

 األول بحثامل

 :طالبمة فيه عمة وعلميبيان حياته الو، التعريف باإلمام أسلم بن سهل

 .وفاتهو رحالتهو تالميذهو شيوخهو مولدهو نسبهو امسه: األول املطلب

 :نسبهو اسمه -أ

 .(3)ببحشل يعرفو، (2)الرّزاز (1)الواسطىسلم بن زياد بن حبيب أأسلم بن سهل بن أبو احلسن 

 :مولده -ب

سيأيت  كام يهأيضا ف اختلفواو فاتهو لكنهم أشاروا إىل تاريخو، قفت عليه من املصادر من ذكر تاريخ مولدهو مل أجد فيام

 .إن شاء اهلل

ة سههنيف  املتوىف، (4)أبو النرضهه هاشههم بن القاسههم: هوة فاو أقدم شههيوخه إنجدت بعض من ترجم له يقول و لكنو

                                 
ف أمري بناها احلجاج بن يوسواسط القصب، : بكرس السني والطاء املهملتني، هذه النسبة إىل مخسة مواضع، أوْلا واسط العراق، ويقال ْلا  ( 1)

البرصة والكوفة، وهي واسطتها، خرج منها مجاعة من أهل : العراق يف سنة ثالث وثامنني من اْلجرة، وقيل ْلا واسط ألهنا يف وسط العراقني

سهل بحشل ، والثاين منسوب إىل واسط الرقة، والثالث  سلم بن  نوقان، وهي  واسطالعلم يف كل فن، وفيهم كثرة وشهرة، وصنف تارخيها أ

واسههط اليهود، والرابع منسههوب إىل واسههط مرزاباد، وهي قرية بالقرب من مطرياباذ، واخلامس إىل : قرية ع  باب نوقان طوس، يقال ْلا

سط، وهي قرية ببلخ سمعانى. وا ساب لل ازِ : وَقاَل مخِيس احلوزّي . بترصف 260 – 13/252. األن زَّ ِة الرَّ َلَّ ًَ سوٌب إىَِل  ين، َومسجُده ُهَو َمن

 . بريوت. ط / دار الفكر. 111: ص. سؤاالت السلفى خلميس احلوزى. ُهنَاكَ 

األنسههاب  .بفتح الراء وتشههديد الزاى املفتوحة واأللف بني الزايني املعجمتني، هذه النسههبة إىل الرّز وهو األرز، وهو اسههم ملن يبيع الرز  ( 2)

 . 106/ 6للسمعاين 

َشل : بحشل  ( 3) َجالِ البَْح َشيِله ِمَن الرِّ ْسود اْلَغلِيُظ، قال اْبُن األَعرا : والبَْح ْنج": األَ َشَل الرجُل إِذا َرَقَص َرْقَص الزِّ /  11لسان العرب . "َبْح

شاهري واألعالم للذهبي : وانظر ترمجته يف. 40 سالم ووفيات امل صغري للطرباين 102/ 22تاريخ اإل   ، ومعجم األدباء106/ 1، املعجم ال

سري أعالم النبالء 122، 120/ 6 ضعفاء 209رقم  553/ 13، و ، 223رقم  211/ 1، وميزان االعتدال 615رقم  00/ 1، واملغني يف ال

سان امليزان 3960رقم  52/ 9، والوايف بالوفيات 93/ 2والعرب  شذرات الذهب 229، وطبقات احلّفاظ 1210رقم  322/ 1، ول /  2، و

210 . 

ذكر أمحد بن . ميبل هو َتي: هاشم بن القاسم الليثي اخلراساين ثم البغدادي ، قيرص ، من بني ليث بن كنانة من أنفسهم، ويقال: أبو النرض  ( 4)

ابن أ  ذئب وشعبة، وحريز بن عثامن، ورأى سفيان الثوري يتوضأ بمكة، ومل يسمع منه : سمع. ولدت سنة أربع وثالثني ومائة: حنبل أنه قال



 

كتب علوم ة يف وطمبسة املسألو، متى يصح سامع الصغرييف  فيكون مولده رأس املائتني قبلها أو بعدها ع  اختالفهم (ه200)

 .(1)احلديث ملن أراد أن يراجعها 

 :أسبابة عدهذا الكالم خطأ لو

من وضعني ميف  ذلكو، شيخهليس و، هو شيخ شيخه، أن أبا النرض بن القاسم: اسطو تاريخيف  أن الذي ثبت: أوْلام

مقبول ألن الكتاب حصل هذا و، هذا املوضعيف  أرجح أنه حدث سقطو، فقط ثبت فيه أنه شيخه (3)احدو موضعويف ، (2)كتابه

 .كام تقدم، مواضع منهيف  فيه سقط

                                 
مة بن عامر وأبا جعفر الرازي وشيبان النحوي، وسليامن بن املغرية ومبارك بن فضالة، واملسعودي وورقاء بن عمر، وأبا عكر: وسمع أيضا

عقيل صههاحب هبية وعبد العزيز بن املاجشههون وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان والليث بن سههعد، وأبا معرشهه السههندي وًمد بن طلحة بن 

رصف، وعبد الرمحن بن عبد اهلل  صمد بن حبيب، وبكر بن م شجعي، وأبا عقيل الثقفي وعبد ال سحاق األ بن دينار، والوليد بن مجيل، وأبا إ

صنف شعبة ما أماله ببغداد، وهو أربعة آالف حديث ورحل ومجع و سمع من  أمحد وعيل، وحييى : حدث عنه. خنيس وعبيد اهلل األشجعي و

شيبة وعمر سامل، وابن أ   سحاق، وخلف بن  سهل وعبد بن محيد وًمود بن غيالن بن معني وإ ضل بن  شاعر والف و الناقد وحجاج بن ال

صاغاين وعباس الدوري وأمح رض، وًمد بن عبيد اهلل بن املنادي، وأبو بكر ال شيبة، وولده أبو بكر بن أ  الن  دوًمد بن رافع، ويعقوب بن 

سامة وخلق كثري سامة ومطني وغريمهاوقال احلارث بن أ . بن الفرات ، واحلارث بن أ  أ سبع، ومائتني:  أ سنة  مات : الوغلط من ق. مات 

 . بترصف. 214 -212/ 2سري أعالم النبالء . سنة مخس ومائتني

 . بترصف يسري 13: ص. عبد الكريم بن أمحد اخللف. ختريج األحاديث املرفوعة يف تاريخ واسط  ( 1)

 ثنا شعبة عن إسامعيل )يعني ابن علية( عن عبد العزيز: ثنا أبو النرض هاشم بن القاسم، قال: ثنا أمحد بن زكريا، قال: قال: املوضع األول  ( 2)

 . 222: ص: تاريخ واسط. الرجل يتزعفر أن ‘هنى رسول اهلل : بن صهيب عن أنس بن مالك قال

امعيل بن أ  خالد، ثنا إس: بن مسلم بن أ  الوضاح، قالثنا ًمد : أنا أبو النرض هاشم بن القاسم، قال: ثنا ًمد بن يزيد، قال: قال: املوضع الثاين

  .ال يزال يبلغنا عنك يا ابن أم حذيفة الكالم وما ندري ما هو: كيف أنتم إذا ضههيعكم اهلل؟ فقال رجل: قال حذيفة: عن زيد بن وهب، قال

ضيعنا اهلل؟ قال: وما ذاك؟ قال: قال ضيعكمأرأيتم إذا ويل أمركم ما ال يزن عند اهلل: كيف ي .  و كذلكفه: قال. نعم: قالوا.  جناح بعوضة فقد 

 . 222: ص: تاريخ واسط

رض ، قال  ( 3) ضع الوحيد الذي روى فيه عن أبى الن رض عن أ  جعفر الرازي عن يزيد بن أ  مالك، قال: واملو س: ثنا أبو الن :  باع، قالثنا أبو 

.  نعم :يا عبد اهلل، اشهرتيت؟ قلت: أدركني واثلة بن األسهقع وهو جير إزاره، فقالفلام خرجت هبا، . اشههرتيت ناقة من دار واثلة بن األسهقع

صحة: هل بني لك ما فيها؟ قلت: قال سمينة ظاهرة ال سفرا أو أردت هبا حلام؟ قلت: قال. وما فيها؟ إهنا ل .  حلجب ، أردت عليها ا: فأردت هبا 

ني ما فيه، ال حيل ألحد بيع يشء إال ب»: يقول ،‘أين سمعت رسول اهلل . تفسد عيل مايلأصلحك اهلل أما أن : فقال صاحبها. فإن بخفها نقبا: قال

 . 54، 53: ص: تاريخ واسط. «وال حيل ملن يعلم ذلك إال بينه



 

هذا يؤيد أنه و، تالميذه أن أسههلم بن سهههل الرازي من تالميذهيف  النرضهه مل تذكرأل   أن الكتب التي ترمجت: الثاين

يوخه أبا شيف  كذلك من ترجم لبحشل مل يذكر. هذا املوضع الواحد الذي ذكر أن أبا النرض من شيوخ بحشليف  حدث سقط

 .النرض بن القاسم

هذا و ،مل يذكر فيمن ترجم ْلم أبا النرضههو كتابه ترجم فيه لشههيوخه الذين روى عنهمة هناييف  أنه عقد فصههالد : الثالث

 .ليس بشيخهو شيخهيؤكد أنه شيخ 

ه: سههمع من: طبقات علامء احلديث قاليف  ملا ترجم له ابن عبد اْلادي: الرابع ه ألمِّ يه من عمِّ أبو، ةهب بن َبقيَّ و جدِّ

ليامن بن أمحدو، ًمد بن أ  ُنعيمو، سههعيد بن زياد حان خالدًمد بن و، سههُ ا بعد الثالثنيو، الطَّ  طبقتهم ممَّن كان موجودد

 .(1)مائتنيو

 .مائتنيو فكالم ابن عبداْلادي يدل أن شيوخه كانوا موجودين ملا بعد الثالثني

 :رحالتهو تالميذهو شيوخه -ج

شيوخ كثريين سع و كانو أخذ عن  شيوخهو، االطالعا سط مائو كتابه تاريخيف  قد بلغ  سعونة وأربعة وا  من أهل .ت

ًمد بن خالد و، ًمد بن أ  نعيم الواسههطيو، زيادمن عم أبيه سههعيد بن و، ةهب بن بقيو جده ألمه فسههمع من، اسههطو

 .ةعدو، سليامن بن أمحدو، الطحان

سو سنو شيوخهة من خالل درا صحاب الكتب ال شرتكوا معهة جدنا أن أ شيوخه أو خرجوا عنهميف  ا هم كتبيف  أكثر 

 .السننصاحب السجستاين  روى أبى داودو، ةذلك فقد عارص أصحاب الكتب الستيف  ال عجبو، ةالست

 .رحالتهة هذا مما يدل ع  قلو، ثم أهل بغداد، اسطو املالحظ ع  شيوخه أن معظمهم من أهلو

شيوخه ألن بعضهم مل أقف عليهو ترمجتهيف  هذا ما ذكره العلامء بيان و ،ذلك من خالل كتابهو، قد قمت بحرص بعض 

 :التايل اجلدوليف  التعديلو اجلرحيف  مرتبتهم

 

 

                                 
 . 306/ 2طبقات علامء احلديث البن عبد اْلادى   ( 1)



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 جمهول = 333ç إبراهيم بن ثابت أبو إسحاق  .1

 حافظة ثق النسائي 251ç إبراهيم بن سعيد اجلوهري  .2

 حافظ إمامة ثق  292ç إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم بن ماعز الكجي  .3

 جمهول = = ابراهيم بن مدين البزار  .4

5.  
غدادي يعرف إبراهيم بن يونس بن  مد الب ً

 بحرمي
 صدوق النسائي =

 جمهول = = أمحد بن بشري األموي  .6

 201ç أمحد بن الفرج بن سليامن الكندي  .0
ري غيف  النسههائي

 (السنن)

صههدوق حسههن 

 احلديث

 جمهول احلال = = أمحد بن زكريا بن حييى بن يعقوب املقديس  .2

 256ç أمحد بن سنان بن أسد بن حبان القطان  .9

 مسلمو البخاري

 أبههههو داودو

 ابنوالنسههائي و

 ماجه

 حافظة ثق

 ةثق = ç 265 أمحد بن عبد اهلل بن زياد احلداد  .10

 جمهول احلال = = أمحد بن ًمد بن احلسن بن مالك اجلرجاين  .11

 حافظة ثق = = أمحد بن ًمد بن احلسني املزين  .12

صههدوق حسههن  درالقيف  أبو داود = أمحد بن ًمد بن املع  األدمي  .13



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 احلديث غريهو

 جمهول احلال = = أمحد بن ًمد بن ماهان الواسطي  .14

 = 214ç أمحد بن يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب  .15
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ç 253 إسحاق بن إبراهيم بن ًمد الصواف  .16
خاري أبو و، الب

 داود
 ةثق

10.  
إسههحاق بن سههعيد بن عمرو بن سههعيد بن 

 العاص القريش
206ç = 

 ةثق

 

 251ç إسحاق بن شاهني بن احلارث الواسطي  .12
، الهههبهههخهههاري

 النسائيو
 ةثق

 255ç هب بن زياد العالفو إسحاق بن  .19
خاري ابن و، الب

 ماجه

صههدوق حسههن 

 احلديث

 ابن ماجه = اقد الثقفيو إسامعيل بن حبان بن  .20
صههدوق حسههن 

 احلديث

 = = إسامعيل بن عيسى السلمي  .21

 ةثق

 

 = = إسامعيل بن ًمد األصبهاين  .22
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ةثق = = إسامعيل بن يوسف الديلمي  .23



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 ابن ماجه = أيوب بن حسان الواسطي  .24
صههدوق حسههن 

 احلديث

25.  
َتام  َتيم بن املنترصهه بن َتيم بن الصههلت بن 

 اْلاشمي
244ç 

، أبهههههو داود

سائيو  ابنو، الن

 ماجه

 ضابطة ثق

 

 النسائي 255ç جابر بن كردي بن جابر الواسطي  .26
صههدوق حسههن 

 احلديث

 = = جعفر بن موسى بن مرزوق القصار الواسطي  .20

 جمهول احلال

 

 جمهول احلال = = احلسن بن محاد الواسطي  .22

 ةثق البخاري 246ç احلسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطي  .29

 مقبول = = احلسن بن زياد الكويف  .30

 ةثق = 301ç احلسن بن سليامن بن نافع الدارمي  .31

 ضعيف احلديث = 234ç بن مطر البغدادياحلسن بن شبيب بن راشد   .32

 = = احلسني بن أمحد بن منصور البغدادي  .33
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ةثق = 261ç احلسني بن بحر بن يزيد األهوازي  .34

 مقبول = ç 226 احلسني بن داود املصييص  .35



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

36.  
سني بن سهلم  بن إسهامعيل بن يزيد بن أ ة احل

 البرصية كبش
250ç 

مذي لرت بن و ا ا

 ةماج

 ةثق

 

 احلسني بن عبد الرمحن اجلرجرائى  .30

253ç 

 

، أبهههههو داود

سائي  ابنو، والن

 ماجه

صههدوق حسههن 

 احلديث

 ابن ماجه = الواسطية احلسني بن ًمد بن شنب  .32
صههدوق حسههن 

 احلديث

39.  
احلسههني بن منصههور الطويل أبو عبد الرمحن 

 .التامر الواسطي
 مقبول = =

 = 220ç محدون بن أمحد بن سلم السمسار  .40
حسههن صههدوق 

 احلديث

 جمهول = = محيد بن الربيع السمرقندي  .41

 جمهول احلال = 231ç .كان خيضبو اخلبازة محيد بن عمري  .42

43.  
يب بن حسهههان  بد اهلل بن شههب يدون بن ع ح

 الواسطي
 جمهول احلال = =

 ةثق = 204ç خلف بن ًمد بن عيسى القافالئي  .44

 260ç رزق اهلل بن موسى الناجي  .45
ابن و، النسهههائي

 ماجه

صههدوق حسههن 

 احلديث

 ةثق = 235çزكريا بن حييى بن صههبيح بن عمر بن احلصههني   .46



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

  الواسطي

 250ç زيد بن أخزم الطائي  .40
ع جلام سهههوى ة ا

 مسلم
 حافظة ثق

 مقبول = = زيد بن صالح األسدي  .42

 مقبول النسائي = رسيع بن عبد اهلل الواسطي  .49

 ةثق ةابن ماجو مسلم 243ç سعيد بن حييى بن األزهر بن نجيح الواسطي  .50

51.  
سليامن بن حبيب  سليامن بن أمحد بن ًمد بن 

 الواسطي
 ضعيف احلديث = =

52.  
شري بن  سحاق بن ب شعث بن إ سليامن بن األ

 شداد أبو داود السجستاين
205ç 

 الههههرتمههههذي

 النسائيو
 حافظة ثق

53.  
شههعيب بن أيوب بن رزيق بن معبد بن شههيطا 

 الواسطي
261ç أبو داود 

صههدوق حسههن 

 احلديث

 = = شعيب بن عبد احلميد الواسطي  .54
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ةابن ماج = صالح بن اْليثم الواسطي  .55
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ةثق النسائي = طليق بن ًمد بن السكن بن مروان الواسطي  .56

 = ç 231 عاصم بن عمر بن عيل بن مقدم املقدمي  .50
صههدوق حسههن 

 احلديث



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 ç 231 عباد بن زياد بن موسى األسدي  .52
يف  داودأبهههو 

 حديث مالك

صهههدوق رمههي 

 يعبالتشو بالقدر

 ç 201 اقد الدوريو عباس بن ًمد بن حاتم بن  .59
:  روى عهههنهههه

 ةاألربع
 حافظة ثق

 ç 230 عبد األع  بن محاد بن نرص الباهيل  .60
 مسلمو البخاري

 أبو داودو
 ةثق

61.  
عبد احلميد بن بيان بن زكريا بن خالد بن أ   

 عيسى الواسطي
244 ç 

لم بو و، مسههه أ

 ابن ماجهو، داود

 ةثق

 

 مل أقف عليه = = كان ينزل هنر قفتاو عبد اخلالق بن إسامعيل  .62

 جمهول = = عبد الرمحن بن برش الغطفاين  .63

 ضعيف احلديث = = املدين ةعبد العزيز بن ًمد بن احلسن بن زبال  .64

 ةاحلافظ الثق = ç 306 عبد اهلل بن أمحد بن موسى بن زياد األهوازي  .65

 ةثق ابن ماجه = اهلل بن إسحاق بن ًمد الواسطيعبد   .66

 متهم بالوضع = = ةعبد اهلل بن جرير بن جبل  .60

 ابن ماجه = عبد اهلل بن عبد املؤمن بن عثامن األرحبي  .62
صههدوق حسههن 

 احلديث

 جمهول احلال = = عبد اهلل بن ًمد بن خالد الواسطي  .69

 ةثق = ç 201عبد اهلل بن ًمد بن عمرو بن حبيب بن ًمد   .00



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

  العدوى

 مقبول = = عبيد اهلل بن زياد اْلمداين  .01

 ç 204 عيل بن إبراهيم بن عبد املجيد الشيباين  .02
يف  الههبههخههاري

 فضائل القرآن"
 ةثق

 ةثق = ç 252 عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن عمر اجلوار   .03

 ةثق مسلم ç 236 عيل بن احلسن بن سليامن احلرضمي  .04

 ةثق ابن ماجه ç 202 يزيد التميميعيل بن داود بن   .05

 = = عيل بن سهل املدائني  .06
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ç 261 عيل بن سهل بن قادم احلريش  .00

، أبهههههو داود

ئيو لنسههها يف  ا

 ةالليلو اليوم"

 ةثق

 جمهول احلال = = عيل بن ًمد املؤذن  .02

 ةثق = = عيل بن ًمد بن أبان الطربي  .09

 ç 260 التامرعامر بن خالد بن يزيد بن دينار   .20
ابن و، النسهههائي

 ماجه
 ةثق

 = = عمر بن املختار البرصي  .21
بوضهههع  هم  ت م

 احلديث



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 ضعيف احلديث = ç 232 عمر بن صالح بن زياد الواسطي  .22

23.  
سنان  صهيب بن  صم بن  عمر بن عثامن بن عا

 القريش
231ç 

يف  أبهههو داود

املسههائل "كتاب 

" 

صههدوق حسههن 

 احلديث

 ثبتة ثق = ç 200 فضل بن العباس الرازي  .24

25.  
قان  بد اهلل بن الزبر فضهههل بن جعفر بن ع

 اْلاشمي
236 ç ةثق الرتمذي 

 مقبول = = فضل بن داود الطرازي  .26

 ç 255 فضل بن سهل بن إبراهيم األعرج  .20
 -ة السههتة األئم

 سوى ابن ماجه
 ةثق

22.  
بان بن يزيد بن الصههباح  قاسههم بن عيل بن أ

 العالف
 جمهول احلال = =

 ç 240 إبراهيم الطائي القاسم بن عيسى بن  .29
يف  أبهههو داود

 "املراسيل"
 صدوق تغري

90.  
ناصههح  ياد بن  بان بن عمران بن ز ًمد بن أ

 الواسطي
232 ç = 

صههدوق حسههن 

 احلديث

 مرتوك احلديث ابن ماجه = ًمد بن إبراهيم بن العالء الشامي  .91

92.  
ًمد بن أمحد بن سههليامن بن منصههور بن أ  

 شيخ أبو بكر الواسطي
 حال جمهول = =



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 صدوق = 206ç ًمد بن أمحد بن يزيد ابن أ  العوام  .93

94.  
نذر بن داود بن مهران  مد بن إدريس بن امل ً

 احلنظيل
200 ç 

، أبهههههو داود

سائيو  ابنو، الن

يف  مههههاجههههه

 "التفسري "

 أحد احلفاظ

 ç 252 ًمد بن إسامعيل بن البخرتي احلساين  .95
مذي ابن و، الرت

 ماجه
 ةثق

 ةثق = 206ç غأبو جعفر الصائ، ساملًمد بن إسامعيل بن   .96

90.  
ًمد بن الصههباح بن سههفيان بن أ  سههفيان 

 اجلرجرائي
240 ç 

ابههن و أبههو داود

 ةماج

صههدوق حسههن 

 احلديث

 حافظة ثق ةاجلامع ç 242 ًمد بن العالء بن كريب اْلمداين  .92

99.  
نار  يد بن قيس بن دي مد بن املثنى بن عب ً

 العنزي
252 ç ثبتة ثق ةاجلامع 

 ةثق الرتمذي ç 250 بن الوزير بن قيس العبدي ًمد  .100

 ابن ماجه = ًمد بن أيوب الكال   .101
صههدوق حسههن 

 احلديث

 ç 255 ًمد بن حرب بن خربان النشائي  .102

، الهههبهههخهههاري

لمو بو و، مسههه أ

 داود

صههدوق حسههن 

 احلديث



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 ةثق ابن ماجه ç 250 ًمد بن حسان بن فريوز الشيباين  .103

104.  
بد اهلل بن  لد بن ع خا مد بن  بد الرمحن ً ع

 الطحان
240 ç مرتوك احلديث ابن ماجه 

 = ًمد بن داود بن صبيح املصييص  .105
، أبهههههو داود

 النسائيو
 ةثق

 ةثق أبو داود = ًمد بن سفيان بن أ  الزرد األبيل  .106

  بن البخرتي األسدية ًمد بن عباد  .100
خاري أبو و، الب

 ابن ماجهو، داود
 ةثق

102.  
ف الواسههطي املعروًمد بن َعبد اهلل بن حبيب 

 باخلباز َأبو بكر
 ةثق = =

109.  
بن احلكم  مروان  بن  لك  مل بد ا ع بن  مد  ً

 الواسطي
266 ç 

بو داود بن و، أ ا

 ماجه
 ةثق

 ç 224 ًمد بن عيسى بن نجيح البغدادي  .110

  ،البخاري تعليقا

 أبههههو داودو

يف  الههرتمههذيو

، "الشهههامئههل"

سائيو  ابنو، الن

 .ماجه

 ةثق

 

 جمهول احلال = = الواسطيًمد بن كثري بن نافع   .111



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 = ًمد بن موسى بن عمران القطان  .112

، الهههبهههخهههاري

بن و، مسههلمو ا

 ماجه

 ةثق

 ç 221 ًمد بن يزيد بن خنيس القريش  .113
مذي ابن و، الرت

 .ماجه
 ةثق

114.  
بت  ثا بد اهلل بن مصههعب بن  مصههعب بن ع

 الزبريي
236 ç ةثق روى له النسائي 

115.  
قدم  طاء بن م مد بن حييى بن ع قدم بن ً م

 اْلاليل
 ةثق البخاري =

 ç 250 نرص بن عيل بن نرص بن عيل بن صهبان األزدي  .116

لم بو و، مسههه أ

، داود

، الهههرتمهههذيو

 النسائيو

 ثبتة ثق

 = هالل بن مقالص بن أ  محيد اجلهني  .110
ع له اجلام ة روى 

 سوى ابن ماجه
 ةثق

 ç 239 بن عثامن بن سابور الواسطية وهب بن بقي  .112
لم بو و، مسههه أ

 .النسائيو داود
 ةثق

 ç 246 وهب بن بيان بن حيان الواسطي  .119
، أبهههههو داود

 النسائيو
 ةثق



 

 ةالوفاة سن االسم م

من روى عنه من 

أصحاب الكتب 

 ةالست

 ةالرتب

 ç 256 حييى بن حكيم بن يزيد املقوم  .120

، أبهههههو داود

سائيو  ابنو، الن

 ماجه

حههافههظ ة ثههقهه

 مصنف

 ةثق .ابن ماجه ç 244 حييى بن داود بن ميمون الواسطي  .121

122.  
 يزيد بن خملد بن عبد الرمحن بن يزيد الصههرييف

 أبو خالد
 جمهول = =

123.  
بري ج بن  يم  ه برا بن إ قوب  ع ملادراين، ي ، ا

 الواسطي
 جمهول = =

شيوخه قد فاقوا املائة وهذا مما يدل ع  مكانته العلمية شايخ وكثري الرواية عنهم، إذا  شطاد يف األخذ عن امل   ،وأنه كان ن

 .ويدل أنه نشأ يف بيت علم، ويدل أيضاد لتفرغه يف طلب العلم

 :تالميذهأما عن و

يل بن عو، اْلمذاين إبراهيم بن يعقوبو، ًمد بن عبد اهلل بن يوسههفو، ًمد بن عثامن بن سههمعان: عنه حدثفقد 

از ، (2) بن قانع البغدادياأبو احلسههني عبد الباقي و. (1)أبو القاسههم الطرباينو، ًمد بن جعفر بن الليث الواسههطيو، مُحَْيد البزَّ

                                 
، وسري 122، 120/ 6، ومعجم األدباء 106/ 1الصغري للطرباين ، املعجم 102/ 22تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهبي   ( 1)

ضعفاء 209رقم  553/ 13أعالم النبالء  ، والوايف 93/ 2، والعرب 223رقم  211/ 1، وميزان االعتدال 615رقم  00/ 1، واملغني يف ال

 . 210/ 2ت الذهب ، وشذرا229، وطبقات احلّفاظ 1210رقم  322/ 1، ولسان امليزان 3960رقم  52/ 9بالوفيات 

 . 120/ 1معجم الصحابة البن قانع   ( 2)



 

مد بن ععبد ، (1)ًمد بن عبد اهلل بن معروفو  .(4)العقييلو، (3) ًمد بن عامر بن سمعانو، (2) يّل الطستيالصَّ

 : رحالته  

 :انكتابه أن له رحلتيف  توصلت إليه من خالل النظروالذي ، للمصنف ذكراد لرحالتهة مل أر عند من عنى بالرتمج  

سليامن الدارمي منو، (5)أمحد بن ًمد بن أبى بكر املقدمي: سمع فيها من، إىل بغداد: إحدامها  (6)أبى معرش احلسن بن 

 (0)سمع فيها من ًمد بن إسامعيل بن سامل ، ةإىل مك: ةالثانيو

 :فاتهو. د

ة سههن: بعضهههم قالو، ةمن اْلجر (2)(922çة )فاته إال أن أكثرهم ع  أنه مات سههنة وحتديد سههنيف  اختلف العلامء

(222ç)(9) 

 .به من العلامءوالذي أرجه هو القول األول لكثرة من قال 

  

                                 
 . 026/ 2معرفة الصحابة البن مندة   ( 1)

 . 432/ 2تايل تلخيص املتشابه للخطيب البغدادي   ( 2)

 2640/ 6بغية الطلب يف تاريخ حلب   ( 3)

 . 36/ 3الضعفاء للعقي    ( 4)

 . 162: تاريخ واسط يف صفحة  ( 5)

 . 122: واسط يف صفحة تاريخ  ( 6)

 . 12: ص. عبدالكريم بن أمحد اخللف. وينظر يف ذلك ختريج األحاديث املرفوعة يف تاريخ واسط. 120: تاريخ واسط يف صفحة  ( 0)

سعني ومائتني   ( 2) سنة اثنتني وت ستويف ، أنه مات  سعني ، وىف تاريخ بغداد للخطيب ، أنه ُتُويّف  623/ 2وىف تاريخ إربل البن امل سنة اثنتني وت

ْسِعنْيَ َوماَئتنَْيِ ، وىف الواىف بالوفيات للصفدى  553/ 13، وىف سري أعالم النبالء للذهبي  912/ 6ومائتني 
َسنََة اْثنَتنَْيِ َوتِ  َ  23/ 9، أنه ُتُويفِّ

سان امليزان للحافظ ابن حجر ،  ْسعني َوِماَئتنَْيِ ، وىف ل سنة اْثنَتنَْيِ َوتِ سعني ومائتني ، أنه تويّف  سنة اثنتني وت ، وىف طبقات 322/ 1أنه مات 

عني َوِماَئتنَْيِ ، دص  َوتِسههْ
وىف قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر للحرضههمى ، أنه تويف سههنة اثنتني . 293: السههيوطى ، أنه َماَت سههنة اْثنَتنَْيِ

 . 306/ 2أنه مات سنة اثنتني وتسعني ومائتني  ، وىف طبقات علامء احلديث البن عبد اْلادى ، 644/ 2وتسعني ومائتني ، 

 ( 646/ 2يف معجم األدباء للحموى ،أنه مات يف سنة ثامن وثامنني ومائتني قبلها أو بعدها بقليل )   ( 9)



 

 .مذهبهو عدقيمتهو نشأته: الثاني املطلب

سهل بن : أ : تارخيه فقاليف  قد روى عنهو، احلديثة فوالده أحد روا، فضلو بيت علميف  بن سهلنشأ اإلمام أسلم 

سلم بن زياد بن حبيب سمع من عم أبيه، (1)ثم ذكر روايته عنه، أ سطي: كام  ( 2)روايته عنهذكر و سعيد بن زياد بن حبيب الوا

سمع من جده ألمهو شابورة هب بن بقيو: كام  َتيم بن املنترص : كذلك روى عنو. تارخيهيف  عنهة أكثر الروايو، (3)بن عبيد بن 

خليل بن أ  رافع و، هو جد أسههلم بن سهههل املعروف ببحشههلو: (4)قال املزي، بن َتيم بن الصههلت أبو عبد اهلل الواسههطي

 (5)الواسطني احلافظني

شأة اضحة وفهذا يدل دالل صنيفه ْلذا الكو. الدينو بيت من بيوتات العلميف  ع  أنه ن ضاد ت تاب كام يدل ع  علمه أي

 .ةاملحليتواريخ املدن يف  الذي صار مثالد حيتذى لغريه من العلامء الذين ألفوا فيام بعدو القيم

 :مذهبهو عقيدته  

سنو مل أجد من، كتب الرجاليف  ترمجتهة من خالل مراجعظهر      ما عليهو، ةاجلامعة وصفه بمذهب غري مذهب أهل ال

 .ةأنه كان مستقيم السريو، السلف الصالح

رتب و ضبط أسامءهمو، ينيمجع تاريخ الواسط، . . . ثبت إمام جامع يصلح للصحيحة ثق: (6)حتى قال مخيس احلوزى

 (0)اإلتقانو احلفظيف  كان ال مزيد عليهو، طبقاهتم

                                 
 . 230: ص. تاريخ واسط  ( 1)

 . 231: ص. املصدر السابق  ( 2)

 . 31: ص. املصدر السابق  ( 3)

تر العيون مثله،  مل: يوسف القضاعي الكلبي الدمشقي املعروف باملزي حافظ الدنيا ومسندها، قال السيوطي عنهيوسف بن عبد الرمحن بن   ( 4)

.  154/ 1فهرس الفهارس للكتاين . اثنتني وأربعني وسبعامئة: وأوضح مشكالت ومعضالت ما سبق إليه من علم احلديث ورجاله، مات سنة

 . بترصف

 . 335/ 4رجال للمزي هتذيب الكامل يف أسامء ال  ( 5)

سط،   ( 6) رشقي من وا سطي احلوزي، واحلوز ًلة بأع  اجلانب ال مخيس بن عيل بن أمحد بن عيل بن احلسني بن إبراهيم بن احلسن أبو الكرم الوا

جاله، وحفظه ومعرفة رمن الفضههالء النبالء العلامء النحاة، مجع بني حفظ القرآن وعلمه واحلديث : احلافظ النحوي األديب الشههاعر املحدث

 . بترصف 1205، 1204/ 3معجم األدباء للحموى . عرش ومخسامئة: ومات يف سنة. وإليه انتهت الرياسة يف وقته بواسط

 . 111: ص. سؤاالت السلفى خلميس احلوزى  ( 0)



 

 .ثناء العلماء عليه: الثالث املطلب

أنه كان و، قتهة يف وا ينم عن مكانته العلميهذو، من بعدهم عليهو ثناء علامء عرصه نال اإلمام أسلم بن سهل كثرياد من

 .التعديلو اجلرحيف  ممن يعترب قوله

صحيحة ثق: يس احلوزيقال اإلمام مخ صلح لل ، يههبان بن بقو: يقالو، هبو أبو ًمد جده ألمهو، ثبت إمام جامع ي

 .(1)اإلتقانو احلفظيف  كان ال مزيد عليهو، رتب طبقاهتمو، ضبط أسامءهمو، مجع تاريخ الواسطيني

ُدْوُق ، احلَافِظُ : (2)قال الذهبيو ُث ، الصَّ خ َمِدْينَ ، امُلَحدِّ  .(3)اِسطة وُمؤرِّ

 (4)صاحب تارخيهاو اسطو بحشل هو احلافظ الصدوق ًدث: ةالتذكريف  قالو

احلسن أسلم بن  هو احلافظ أبوو، اسط بحشلو فيها ًدثو: مائتنيو تسعنيو اثنتنية سنيف  اتالعرب فيمن ميف  قالو

 .(5)سهل الرزاز

 .(6)أسلم بن سهل بن أسلم بن زياد بن حبيب احلَافِظ: تاريخ اإلسالميف  قالو

صحيحة هو ثق: (0)قال احلمويو صلح لل سطو تاريخ»مجع بحشل . . . إمام ي سامء أهلهاو «ا   ،رّتب طبقاهتمو ضبط أ

                                 
 دمشق  -دار الفكر : ، ط/ دار النرش 111: سؤاالت احلافظ الِسلِفي خلميس احلَوزي عن مجاعة من أهل واسط ، ص  ( 1)

شمس الدين أبو عبد اهلل الرتكامين الذهبي، ًدث العرص، أبو عبد  ( 2) ستاذنا ، اإلمام احلافظ  شيخنا وأ هلل ، ا ًمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز ، 

اجلزاء ، وجعل حظه من غرفات  بحر ال نظري له ، وكنز ، وهو الذي خرجنا يف هذه الصههناعة ، وأدخلنا يف عداد اجلامعة، جزاه اهلل عنا أفضههل

صغري من الكتب ، والعايل والنازل من األجزاء، مولده يف سامء العلوم، يذعن له الكبري وال سعده بدراد طالعاد يف  سنة  اجلنان موفر األجزاء، و

 . ترصفب105 -100/ 9طبقات الشافعية الكربى للسبكي . ثامن وأربعني وسبعامئة: ثالث وسبعني وستامئة ، وتويف سنة

 . لبنان. بريوت. ، ط/ مؤسسة الرسالة 553/ 13سري أعالم النبالء للذهبي   ( 3)

 لبنان-بريوت العلمية الكتب دار/ ط ، 2 /102(042ç: تذكرة احلفاظ للذهبي )املتوىف  ( 4)

 . ًمد السعيد بن بسيونى زغلول. بريوت. ط/ دار الكتب العلمية. 423/ 1العرب يف خرب من غرب   ( 5)

 . عمر عبد السالم التدمري: ، ط/ دار الكتاب العر ، بريوت ، حتقيق 102/ 22تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهبى   ( 6)

قرأ األدب وكتب اخلط املليح، وجالس العلامء، وسههمع احلديث، : ياقوت بن عبد اهلل الرومي، أبو عبد اهلل الكاتب، موىل عسههكر، احلموي  ( 0)

سنة مفيدة، منها كتاب وكت صنف كتبا ح شعراء»، وكتاب « أخبار األدباء»ب من األدب كثريا، و سامء البلدان وا»، وكتاب « أخبار ال جلبال أ

تاريخ  .وكان غزير الفضل، صحيح النقل، متحرياد، صدوقاد، له النظم احلسن والنثر اجليد. ، وتارخيا ع  السنني وغري ذلك« واملياه واألماكن

 . بترصف. 192/ 21 بغداد



 

 .(1)اإلتقانو احلفظيف  كان ال مزيد عليهو

ْفظيف  قته اَل مِزيد َعَلْيهِ يف و َكانَ و إَِمام َثبتة ُهَو ثِقَ و. . . َأُبو احْلسن احْلَافِظ: (2)قال الصفديو  .(3)اإلتقانو احْلِ

شلو فيها ًّدثو: (4)قال ابن العامد احلنب و سط بح سهل الرّزازهو و، ا سلم بن  سن أ روى عن جّده ، احلافظ أبو احل

صانيفو، طبقتهة وهب بن بقيّ و ألّمه سان امليزانيف  (6)احلافظ ابن حجر ونقل. (5)ثبتة هو ثقو، صنّف الت قال أبو احلسني و: ل

 (2). تعاىل ¬ اسطو كان من كبار احلفاظ العلامء من أهل: قال أبو نعيمو، كان مشهوراد باحلفظ: (0)بن املنادى

 (10)أسلم بن سهل املؤرخ: موضع آخر فقاليف  ووصفه(9)أبو احلسن احلافظ املعروف ببحشل : التهذيبيف  قالو

                                 
إحسان عباس، ط/ دار الغرب اإلسالمي، : حتقيق ،( 626ç: للحموي )املتوىف 646/ 2معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب   ( 1)

 . بريوت

رأ يسرياد من وستامئة ، وقخليل بن أيبك الشيخ صالح الدين الصفدي ، اإلمام األديب الناظم الناثر أديب العرص ، ولد سنة ست وتسعني   ( 2)

سنة صلني ، وبرع يف األدب نظام ونثرا وكتابة ومجعا ، وعني باحلديث ، مات  سبعامئة: الفقه واأل ستني و ش. أربع و افعية الكربى طبقات ال

 . بترصف 6، 5/ 10للسبكي 

 . بريوت –أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ، ط/ دار إحياء الرتاث : حتقيق ،( 064ç: ، للصفدي )املتوىف33/ 9الوايف بالوفيات   ( 3)

رة مدة ولد يف صههاحلية دمشههق، وأقام يف القاه. مؤرخ، فقيه، عامل باألدب: عبد احلي بن أمحد بن ًمد بن العامد العكري احلنبيل، أبو الفالح  ( 4)

 . 290/ 3الدين الزركيل األعالم خلري . تسع وثامنني وألف: طويلة، ومات بمكة حاجاد سنة

 . بريوت –ًمود األرناؤوط ط/ دار ابن كثري، دمشق : ، البن العامد احلنبيل ، حتقيق 322/ 3شذرات الذهب يف أخبار من ذهب   ( 5)

سنة  ( 6) شافعي أبو الفضل ، له مصنفات كثرية ، توىف  ط / . 20/ 1بدر الطالع ال. اثنتني ومخسني وثامنامئة: أمحد بن ع  بن ًمد العسقالين ال

 . بريوت. دار املعرفة

ويه، ًصالد رأمحد بن جعفر بن ًمد بن عبيد اهلل بن يزيد، أبو احلسني، املعروف بابن املنادي ، وكان ثقة أميناد، ثبتاد صدوقاد، ورعاد حجة فيام ي  ( 0)

صنف كتباد كثرية، ومجع علوماد مجة سمع من الناس من . ملا يمليه،  صنفاته إال أقلهاوما ي سنة. م تاريخ بغداد  .ست وثالثني وثالثامئة: تويف 

 229/ 4للخطيب البغدادي 

 . اْلند – النظامية املعرف دائرة/ ط( 252ç: للحافظ ابن حجر العسقالين )املتوىف 332/ 1لسان امليزان   ( 2)

 . 222/ 0هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر   ( 9)

 . 240/ 9نفس املصدر   ( 10)



 

دوق: (1)قال ابن عبد اْلاديو ث، هو احلافظ الصَّ  (2)"تارخيها"صاحب و اِسطو ًدِّ

دث: اْلادي كالم ابن عبد (3)احلافظ السيوطي نقلو ًُ  (4)َصاحب تارخيهاو اِسطو ُهَو احْلَافِظ الصدوق 

:  فقال (5)الدارقطنىاإلمام هو و التثبت لكننا مع هذا كله نجد من ضههعفهو احلفظة وصههفه بالثقو فكثري من العلامء

 (6)تكلموا فيه

اَرُقْطنِّي : قال الذهبيو  (0)لينه أبو احلسن الدَّ

 (9)التضعيفة يف سهلة هذه عبارو: (2)قال اْليثمي

قلوهي  تب و أ هل مرا لو، التجريحأسهه ذه هو. أقرب إىل التعديل من التجريحوهي ، ع  التجريح اخلطرية غري دا

 .أقرب األلفاظ إىل التعديلوهي ، ع  الضعف اليسرية األلفاظ دال

                                 
شمي الدين أحد األذكياء ، ك  ( 1) ن اًمد بن أمحد بن عبد اْلادي بن عبد احلميد بن عبد اْلادي بن يوسف ابن ًمد بن قدامة املقدسى احلنب  ، 

سن شيوخ الكبار ، وبرع يف الفنون وكان جبالد يف العلل والطرق والرجال ، ح صل من العلوم ما ال يبلغه ال لفهم جداد ا حافظاد عالمة ناقداد ، ح

 . بترصف 62، 61/ 5الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة للحافظ ابن حجر . أربع وأربعني وسبعامئة: صحيح الذهن ، مات سنة

 . 306/ 2طبقات علامء احلديث   ( 2)

سيوطي  ( 3) صنيفاد ، وإمام . جالل الدين عبد الرمحن بن الكامل أ  بكر ال شهرة وذيوعاد أحد أفراد الدهر علامد وت سع وأر. وقته  سنة ت بعني ولد 

 . 322/ 1وثامنامئة ، وتوىف سنة إحدى عرشة وتسع ومائة ، البدر الطالع للشوكاين 

 . 293: ص. طبقات احلفاظ للسيوطي  ( 4)

سعود بن النعامن بن دينار ابن عبد اهلل، أبو احلسن احلافظ الدارقطني ،  ( 5) يع دهره، وكان فريد عرصه، وقر عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن م

انتهى إليه علم األثر واملعرفة بعلل احلديث، وأسامء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق واألمانة، والفقه والعدالة، . ونسيج وحده، وإمام وقته

 . بترصف 39 -43/ 12تاريخ بغداد . مخس وثامنني وثالثامئة: تويف سنة. وقبول الشهادة، وصحة االعتقاد، وسالمة املذهب

 . 64: ترمجة رقم 106: سؤاالت احلاكم للدارقطنى يف اجلرح والتعديل ، ص  ( 6)

 . 211/ 1ميزان االعتدال يف نقد الرجال   ( 0)

شافعي ، احلافظ ويعرف باْليثمي ،  ( 2) سن اْليثمي القاهري ال صلح نور الدين أبو احل سليامن بن أ  بكر بن عمر بن  كان و عيل بن أ  بكر بن 

سبع وثامنامئة سنة  سع. عجباد يف الدين والتقوى والزهد واإلقبال ع  العلم والعبادة، مات  ضوء الالمع ألهل القرن التا  201، 200/ 5ال

 . بترصف

 . ، ط/ مكتبة القديس، القاهرة 129/ 4جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي   ( 9)



 

 .ةالسياسية احلال: األول املطلب

سهل الرزاز و الرتاجم متىمل ترصد كتب  سلم بن  يف  اين أوأواخر القرن الثيف  لدو لكن ع  أغلب تقدير أنهلد اإلمام أ

انتهت ع  ( وه132) التي بدأت من عامة والعباسههية زمن الدوليف  لدو أنه من املؤكد تارخيياد و، اْلجريأوائل القرن الثالث 

فقد أدرك بعضهها من العباس بني  من خلفاء عدداد  جد أنه عارصو التاريخمن خالل اسههتقراء كتب ( وه656)يد التتار عام 

باهلل  الواثقو، (2)(ه022 -212) باهلل بن الرشههيد أدرك عرصهه املعتصههمو، (1)(ه221 -192) بن الرشههيد عرصهه املأمون

رصو، (4) (ه240 -232)ع  اهلل جعفر  املتوكلو، (3)(ه223 -202)هارون ستعنيو، (5)(ه224 -402) باهلل ًمد املنت   باهلل امل

                                 
شيدعبد اهلل أبو : أبو العباس املأمون  ( 1) صف ربيع األول، وهي الليلة التي مات فيها ؛ العباس بن الر سبعني ومائة يف ليلة اجلمعة منت سنة  ولد 

ا، ا، وعزمد  اْلادي واستخلف أبوه ، وأمه أم ولد اسمها مراجل ماتت يف نفاسها به، وقرأ العلم يف صغره، وكان أفضل رجال بني العباس حزمد

، ورأيًّا، ودهاء، وه ، وعلامد يبة، وشههجاعة، وسههؤدددا، وسههامحة، وله ًاسههن وسههرية طويلة لوال ما أتاه من ًنة الناس يف القول بخلق وحلامد

ا ، ومات املأمون يوم اخلميس الثنتي عرشههة بقيت من رجب سههنة ثام ا مفّوهد  ينالقرآن، ومل يِل اخلالفة من بني العباس أعلم منه، وكان فصههيحد

 . 494 – 425: ص. تاريخ اخللفاء للسيوطي. عرشة

سنة ثامنني ومائة، كذا قال الذهبي، وقال الصويل  ( 2) سحاق ًمد بن الرشيد ، املعتصم باهلل، ولد  سنة ثامٍن وسبعني: أبو إ شعبان  وأمه أم . يف 

ا من العلم وقال  .ولد، من مولدات الكوفة، اسههمها ماردة، وكانت أحظى الناس عند الرشههيد، وكان ذا شههجاعة، وقوة، ومهة، وكان عريًّ

سؤدده بامتحان العلامء بخلق القرآن: الذهبي شان  صم من أعظم اخللفاء وأهيبهم، لوال ما  ش. كان املعت هر بويع له باخلالفة بعد املأمون، يف 

رجب سههنة ثامين عرشههة ومائتني فسههلك ما كان املأمون عليه وختم به عمره من امتحان الناس بخلق القرآن، فكتب إىل البالد بذلك، وأمر 

ا من العلامء، ورضب اإلمام أمحد بن حنبل، مات املعتص  ماملعلمني أن يعلموا الصبيان ذلك، وقاسى الناس منه مشقة يف ذلك، وقتل عليه خلقد

 . بترصف. 523 – 520: ص. تاريخ اخللفاء. يوم اخلميس إلحدى عرشة ليلة بقيت من ربيع األول سنة سبع وعرشين

ن شعبان ولد لعرش بقني م. أمه أم ولد رومية، اسمها قراطيس. ابن املعتصم بن الرشيد -أبو القاسم: وقيل-جعفر الواثق باهلل هارون، أبو   ( 3)

سنة ست وتسعني ومائة، وويل اخلالفة بعهد من أبيه، بويع له يف تاسع عرش ربيع األول سنة سبع وعرشين ، مات الواثق يوم األربعاء لسٍت 

 . بترصف 536 - 529: تاريخ اخللفاء ص. اثنتني وثالثنيبقني من ذي احلجة سنة مائتني و

بويع له يف ذي ومائتني، و -سبع: وقيل-جعفر أبو الفضل بن املعتصم بن الرشيد، أمه أم ولد اسمها شجاع، ولد سنة مخس: املتوكل ع  اهلل  ( 4)

 سنة أربع أهلها، ورفع املحنة، وكتب بذلك إىل اآلفاق، وذلك يف احلجة سنة اثنتني وثالثني ومائتني، وبعد الواثق، فأظهر امليل إىل السنة، ونرص

 . بترصف 543 – 530: ص. تاريخ اخللفاء. مات يف خامس شوال سنة سبع وأربعني ومائتني. وثالثني

  .اسمها حبشيةابن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد، أمه أم ولد رومية  -أبو عبد اهلل: وقيل-ًمد، أبو جعفر: املنترص باهلل  ( 5)



 

، (4)(ه920 -562) ع  اهلل املعتمدو، (3)(ه625 -552) باهلل املهتديو، (2)(ه525 -522)باهلل ًمد املعتز و، (1)(ه225 -422)

 .(6) (ه529 -292) باهلل املكتفيو، (5)(ه922 -092)أمحد  باهللاملعتضد و

 زاد التدخل الكبري من الفرسو، ةكافة شههمل أرجاء الدول عاماد  من حكم هؤالء اخللفاء ضههعفاد ة شهههدت هذه احلقبو

 أكتافها دول قامت ع و، ةالء اخللفاء كثري من أعداء األمتطاول ع  هؤو، حتى قىضهه عليها التتارة شههئون اخلالفيف  األتراكو

 .عرقيأو  مذهبيأخرى إما ع  أساس 

آخرها إذ يف  ضعفت أيامهمو، القرنربع و قرونة فوصل إىل ما يقرب من مخس (ه656-132)طال عهد العباسيني  "

                                 
ا، مهيبدا، وافر العقل، راغبدا يف اخلري، قليل الظلم بويع له بعد  ، بطيندا، مليحد سيامد سمر، أعني، أقنى، ربعة، ج شوال قوكان مليح الوجه، أ تل أبيه يف 

 . بترصف 554 – 553: ص. تاريخ اخللفاء. سنة سبع وأربعني ومائتني، مات يف خامس ربيع اآلخر سنة ثامٍن وأربعني

ستعني باهلل  ( 1) شيد، وهو أخو املتوكل: امل صم بن الر سمها خمارق، . أبو العباس أمحد بن املعت رشين ومائتني، وأمه أم ولد ا سنة إحدى وع ولد 

شاوروا رص اجتمع القواد وت ا أبيض ، وملا مات املنت سنة . . . وكان مليحد شوال من ال سنة، مات يف ثالث  ثنتني ا -فبايعوه وله ثامٍن وعرشون 

 . بترصف 556 – 555: ص. تاريخ اخللفاء. وله إحدى وثالثون سنة -ومخسني

أم ولد رومية تسمى  ولد سنة اثنتني وثالثني ومائتني، وأمه. أبو عبد اهلل بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد -الزبري: وقيل-ًمد : املعتز باهلل  ( 2)

ات يف شعبان سنة مخس م. ومل يل اخلالفة قبله أحد أصغر منه؛ اثنتني ومخسني، وله تسع عرشة سنةقبيحة، وبويع له عند خلع املستعني يف سنة 

 . بترصف 559 – 550: ص. ومخسني ومائتني، تاريخ اخللفاء

صالح  ( 3) سحاق : املهتدي باهلل اخلليفة ال شيد، أمه أم ولد  -أبو عبد اهلل: وقيل-ًمد أبو إ صم بن الر سبن الواثق بن املعت مى وردة، ولد يف ت

ست ومخسني سنة  سنة مخس ومخسني ومائتني ، مات يف رجب  ضع عرشة ومائتني، وبويع باخلالفة لليلة بقيت من رجب  سنة ب   .خالفة جده 

 . بترصف 563 – 560: ص. تاريخ اخللفاء

سع وعرشين ومائتني وأمه روميأمحد بن املتوكل بن املعتصم بن  -أبو جعفر: وقيل-املعتمد ع  اهلل أبو العباس   ( 4) سنة ت سمها الرشيد ولد  ة ا

 . بترصف. 569 – 564: ص. فتيان، وتوىل اخلالفة سنة ست ومخسني إىل سنة سبعني ، ومات املعتمد سنة تسع وسبعني، تاريخ اخللفاء

 وأربعني الرشههيد، ولد يف ذي القعدة سههنة اثنتنيأمحد أبو العباس ابن ويل العهد املوفق طلحة بن املتوكل بن املعتصههم بن : املعتضههد باهلل  ( 5)

صويل سمها صهواب : ومائتني، وقال ال يع له يف وبو -رضار: حرز، وقيل: وقيل-يف ربيع األول سهنة ثالث وأربعني ومائتني، وأمه أم ولد ا

ا، مهيبدا، ظاهر اجلربوت، وافر ا شجاعد ا  سبعني ومائتني بعد عمه املعتمد، وكان ملكد سع و سنة ت شديد الوطأة، من أفراد خلفاءرجب   لعقل، 

 . بترصف. 502 – 501: ص. تاريخ اخللفاء. مات سنة تسع وثامنني. وكان ذا سياسة عظيمة. . . بني العباس،

بوه، فبويع يف أأبو ًمد عيل بن املعتضد، ولد يف غرة ربيع اآلخر سنة أربع وستني ومائتني، وأمه تركية اسمها جيجك، عهد إليه : املكتفي باهلل  ( 6)

لة خلت مات املكتفي شابًّا يف ليلة األحد الثنتي عرشة لي. مرضه يوم اجلمعة بعد العرص إلحدى عرشة بقيت من ربيع اآلخر سنة تسع وثامنني

 . بترصف. 524 – 521: ص. تاريخ اخللفاء. من ذي القعدة سنة مخس وتسعني



 

صبي سهافقامت دول ع  ة زاد ظهور الع سا صبية مل يكن ْلا داع لقيامها لوال فكرو، أ تي أحيتها من الة اللغو، محلتهاالتي ة الع

م نام باسم ث، نشأهتايف  ال شك فإن الطموح السيايس كان أساساو، ةاخلوارزميو، ةالغزنويو، ةالسامانية فظهرت الدول، جديد

 .دعم الشعب ْلاو لدوامهاة العصبي

، ندلساألة يف األموية فكانت اخلالف، فيهاة مسههتقلة أعلنت عن قيام خالفو، رسههمياد ة كام انفصههلت أجزاء عن الدول

ة انت معاديكبل ع  العكس ، ع  تفاهم فيام بينهاة اإلسههالمية مل تكن هذه الدولو، ةإفريقيأجزاء من و مرصههة يف الفاطميو

ضها لبعض صلو، بع سيون، ةبأعداء الثانية كل منها ع   صادقون حكام الفرنجيف  فالعبا صوم أمويىة بغداد ي ، األندلس خ

سوى خليفيف  هذا مع العلم أنه ال يوجد ضمهم دولو، ة وأحددار اإلسالم  سلمون مجيعاد ت ضعف و، ةاحدة وامل هذا يدل ع  

 (1)الصدر األولويف  إىل ما كان عليه املسلمون األوائلة ذلك العهد بالنسب يف لدى املسلمنية الروح اإلسالمي

 ة(السالجق، نيالبوهي، الرتك، الفرسة )ع  الدولة للسيطرة بينالعباسيني مهدت الطريق للقوى األجة غري أن سياس"

 .(2) "ارها اهنية واإلسالمية العربية عملت ع  إضعاف الدولة وبسطت سيطرهتا ع  اخلالفة والدولة أجهزيف  فتغلغلت

سيني وقلام" شئون ، هو يشء طبيعيو، زيراد غري فاريسو نجد للعبا ستأثرون ب يرقون إىل ة وفاخلالإذ كانوا هم الذين ي

زيراد و نأول من اختذه العباسيوو، ةع  قوانينه الساسانية غوه صياغصاو قد احكموا للعباسيني هذا النظامو، أع  املناصب

سفاح بعده خالد برمكإذا  اخلالل حتىة سلم منهم أبو ىض نحبه اختذ ال سلمجيل  كان قدو، ق ضد يف حتت لواء أبى م  حروبه 

سالو، ةأميبني  سدانة هو ينحدر من أرسو، ةحربية حنكة وأظهر ب صلتو. بلخيف  معبد النوهبار البوذية كانت تقوم ع    ات

 .(3)ة نادرة بعض اجليوش فأظهر كفاءة قيادو ناط به حكم بعض الوالياتو عهد املنصوريف  زارتهو

سلم الرزاز –إليه أن هؤالء اخللفاء ة مما جتدر اإلشارو صنفه املؤرخون -كنف دولتهم يف  الذين عاش أ شوا فيام   يف عا

سية الدولحكم  ظل سنة هناي إىل (ه240ة )سن منتارخيياد يبدأ ة والذي الثانية العبا رص غلب ( وه656ة )دولتهم  عليه هو ع

 .الضعف

سلمنية بدايْلي  العرص العبايس الثاينة فإن بداي " صاب امل ستمر مدو عهد الضعف الذي أ .  قرونة دزادت ع  عة ا

ضعف فحسبو سبجمهوالد  إنام يعد زمناد و مل يكن هذا العرص عرص  ، أوالد  ضعفة مرحلألنه  ذلكو، إىل كثري من الناسة بالن

                                 
 . لبنان. بريوت. املكتب اإلسالمىط / . 6/ 5التاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر   ( 1)

 . األردن. عامن. ط/ دار أسامة. 3/ 5. موسوعة التاريخ اإلسالمي ، خالد عزام  ( 2)

 . القاهرة. ط/ املعارف. شوقى ضيف. د 23/ 2العرص العباسى األول   ( 3)



 

 يف األيوبينيو أعداء اإلسههالم فربزت ك ل زنكىة هذه الدويالت ع  عاتقها مقاومقد محلت و، لظهور دويالت ذات شههأنو

شام صلبينيو بالد ال شاميل  احلمدانينيو، قد قاوم كالمها ال شاميف  صليف ، بالد ال كانوا ع  و، قد قاتلوا الرومو، حلبو املو

، يالتفظهرت هذه الدو، عملوا هناك ع  نرش اإلسالمو، اْلند بالد قد فتحوا أجزاء منو، أفغانستانيف  الغزنوينيو، الثغور

 .(1) "ْلا ة بغداد رغم أهنا كانت دويالت تابعة يف كثري من األحيان ع  مركز اخلالفيف  طغتو

 .ال أمر يملكهو د ما يقوله خماطبهقفص يرديف  حينئذ كان أشبه ما يكون ببغاءة فاخلليف "

كل متاع  إلقبال ع و الرتفو اللهويف  اخللفاء انغمسههتة أن كثرة العباسههية تدهور اخلالفيف  كان من أهم األسههبابو

 (2)دواتهأو سائل النعيمو كفلت ْلا كلة معيشة ومادى من بناء قصور باذخ

 .ةالعلمية احلال: الثانياملطلب 

سية الناحييف  به العرص العبايس الثاين من ضعف عام ظهر بام سيا ، ذلكيض من كانت ع  النقة العلمية إال أن احلالة ال

بزغ فجر الكتب و ،شههتى العلوميف  ليفتنوع التأو، ةفرتمجت كتب كثري، الثقافات األخرىو للعلومة الرتمجة حركفتقدمت 

 .غريها من العلومة واللغو، الفقهو، التفسرييف  املؤلفاتإىل ة باإلضاف، ‘ النبية سنة يف الست

الكتب التي  ةأن اشتغل كثري من املسلمني بدراس، العبايسعهد املأمون ة يف الرتمجو النقلة كان من أثر نشاط حركو "

سريهاو، ةالعربيترمجت إىل  صالح و التعليق عليهاو عملوا ع  تف سحاق يعقوب بن إ"من هؤالء  رنخص بالذك. أغالطهاإ

سفو الطبيف  نبغالذي ، (3)"الكندى ، رسطوتأليفه حذو أيف  قد حذاو. النجومعلم ة واْلندسو املنطقو علم احلسابة والفل

 .رشح غوامضهاة وترجم كثرياد من كتب الفلسفو

 قد تنوعت العلوم التي كانتو، ةاللغو الفقهو احلديثو القرآنة لدراسههة كانت املسههاجد تعد من أكرب معاهد الثقافو

 .ةللحركات العلمية أصبح كثري من املساجد مراكز هامو، العرص العبايسيف  تدرس

                                 
 . 3/ 6التاريخ اإلسالمي   ( 1)

 . بترصف 20 -10/ 4شوقى ضيف . العرص العباسى الثانى د  ( 2)

يف حكمة  كان رأسا. يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي األشعثي الفيلسوف، صاحب الكتب، من ولد األشعث بن قيس، أمري العرب  ( 3)

شأوه يف ذلك العلم املرتوك، وله باع أطول يف اْلندسة واملوسيقى. األوائل ومنطق اليونان واْليئة والتنجيم والطب وغري ذلك كان  .ال يلحق 

 . لبنان. بريوت. ط / مؤسسة الرسالة. 330/ 12سري أعالم النبالء . فيلسوف العرب، وكان متهام يف دينه، بخيال، ساقط املروءة: يقال له



 

عض كام أصبحت ب. املارستانو ديوان اإلنشاءة واملدرسو، الكتابو، الرباطو، ةالزاوي: أيضاد ة من أهم معاهد الثقافو

 .(1)"املدن مراكز للدراسات ع  اختالفها

سعة غايتها من النهضة العلمية بلوغ احلركيف  وكان من أهم األسباب" ستخدام الوة الوا ح إذ أخذ يعم منذ مفتت، قرا

ل بن حييى الفضهه "مل يلبثو. الربدي رقو من بمرصههة القراطيس املصههنوعو اجللوديف  كانوا قبل ذلك يكتبونو العرصهههذا 

 ب التعليمكان اإلمالء حينئذ أع  مراتو، فيه خلفتهة ففشت الكتاب، للورق عهد الرشيد مصنعاد ببغداديف  أن أنشأ (2)"الربمكى

صنفات الكثريو صنعوة لكن مل تلبث أن ظهرت امل سعت  سخ فات رص ًل هيف  حتلوهي ، ةراقالوِ ة احتيج معها إىل الن ذا الع

 .(3)عرصنا احلديثة يف الطباع

 .ةاالجتماعية احلال: الثالث املطلب

يف  غتفقد اصههطب، ةالعربية االجتامعية اضههحاد ع  احلياو أن اختالط العرب باحلضههارات األخرى أثر تأثرياد  ال شههك

 .ةاحليامباهج ة والزينو الرتفة حياو البيوتو بناء القصورذلك يف  بامة األجنبية الصبغمعظم نواحيها هبذه 

بالروم " عاداهتميف  غريهم من األمم أثر كبريو كان الختالط العرب  يف  تأنقمل يكن الو. ةاالجتامعيحياهتم و تغيري 

فاءالقصههور مقصههوراد ع  ة حيا نافس األمراء، اخلل قد ت لدولو ف بار رجال ا ملدنة يف ك ناء القصههورو جتميل ا  نادقالفو ب

 .(4)"غريهاو

 القوادو الوزراءو عليا تشههتمل ع  اخللفاءة طبق: ةأسههاسههيكان يتوزع جمتمع العرصهه العبايس الثاين ثالث طبقات  "

، اليسههاروذوي  أصههحاب اإلقطاع من األعيانو التجار رؤوسة وكبار رجال الدولو من يلحق هبم من األمراءة والوالو

                                 
سيايس والديني والثقايف واالجتامعي  ( 1) لبنان، . بريوت. ط/ دار اجليل. بترصف 225 -224/ 2حسن إبراهيم حسن . د. تاريخ اإلسالم ال

 . القاهرة. النهضة املرصيةومكتبة 

سان وغريها، وكان أندى كفا   ( 2) شيد أعامال جليلة بخرا شيد، وواله الر ضيع هارون الر الفضل ْبن حييى ْبن خالد الربمكي أخو جعفر، كان ر

لد امكة، وقتل جعفرا، خمن أخيه جعفر، إال أنه كان فيه كرب شديد، وكان جعفر أطلق وجها، وأظهر برشا، وملا غضب هارون الرشيد ع  الرب

نة سبع وأربعني كان مولد الفضل ْبن حييى لسبع بقني من ذي احلجة س. الفضل يف احلبس مع أبيه حييى، فلم يزاال ًبوسني حتى ماتا يف حبسهام

شهور. ومائة سعني ومائة قبل موت الرشيد ب سنة اثنتني وت شهر رمضان من    336 – 332/ 12تاريخ بغداد للخطيب البغدادى . ومات يِف 

 . مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وحتقيق. لبنان. بريوت -طدار الكتب العلمية . رصف يسريبت

 . بترصف يسري 103/ 3. شوقي ضيف. العرص العبايس األول د  ( 3)

 . 430: ص. حسن إبراهيم حسن. د. تاريخ اإلسالم السياسى  ( 4)



 

من ة   العامدنيا تشتمل عة ثم طبق، املمتازينالصناع و التجارو الدواوين موظفيو سطى تشتمل ع  رجال اجليشة وطبقو

يف  غرقاألوىل تة كانت الطبقو. ةإثر تلك الطبقات أهل الذميف  يأيتو، الرقيقو اخلدمة وأصههحاب احلرف الصههغريو الزراع

ى من ما كان جيب غري، أدانيهاة والدول أقايصو إليهم أموال اخلراج من سههواد العراقبى كانت جُت و، اخللفاءيتقدمها ، النعيم

صادراتو تاداملكوس ع  الوار شئون إمارته الوايلكان ة عادو، ال سل إىل بغداد ما تبقى لديه من اإلنفاق ع   حاجتها و ير

 .املوظفنيو من هبا من اجلندو (1)البيامرستاناتو من املساجد

ما كانوا خيتلسههونه و إقطاعاتة وهذا النعيم نفسههه ملا كانوا يأخذونه من رواتب ضههخميف  الوزراء يعيشههونكان و

 .ةالدولمن أموال ألنفسهم 

كان يغدو إليه و، ةاخلليفبني يديه إىل أن يسههتدعيه  احلوايشو اخلواصو بناء مفرد جيلس فيهة كان للوزير بدار اخلالفو

م يروحون إليه بام ث، منهيوصههيه بام يريد و يسههلم إىل كل كاتب ما يتعلق بديوانهو منهمة املطلوبفيقفهم ع  األعامل ، الكتاب

معه و مكانه يف الكتاب جلوس بني يديه كلو احلسههباناتو التسههبيباتو أثناء ذلك تعرض عليه الكتب بالنفقاتويف ، عملوا

 .دواته

ق وتأيت كان و، ةمن الرعية العامة بعد ذلك الطب ها عبء العمل كلههي التي   الصههناعاتة ويف الزراعيف  يقع علي

احلياتني   تقديم أسههبابهي التي تقوم ع و، الضههياعو اإلقطاعاتيف  فهي التي تعمل، أرباب القصههورة خدمة ويف الصههغري

 نام هو منإ فكل ما تتقلب فيه الطبقتان من النعيم. ةثانية تارة أو خادم، ةأو صههانعة تارة عامل، العلياو الوسههطىللطبقتني 

 .(2)الشقاءو البؤسو الضيقو ال يبقون ْلا سوى الضنكو يسلبونه منها بطرق شتى، ةالعامة هذه الطبقأيدي 

                                 
 . (   املستشفيات1)

 بترصف  62 -53/ 4. شوقى ضيف. الثاين دالعرص العبايس   ( 2)



 

 .مؤلفاته: األول املطلب

هم له ذكر أثناء ترمجتيف  لكن بعض العلامءو، اسههطو مل تذكر املراجع التي ترمجت ْلذا اإلمام مؤلفات له سههوى تاريخ

صانيف صاحب الت صنفات كثري (1)أنه  سية مما يوحى أنه كانت له م سيا سبب العوامل ال صل إلينا ب ي أثرت ع  التة لكنها مل ت

 .غريها من حوارض العامل اإلسالميو بغداديف  مثالد  (2)التتارة بعده كفتنو عرصهة يف العلمية احلال

 .ةمكانته العلمي: الثانياملطلب 

 .ةاملطهرة النبوية السنيف  للتدوين (3)عرص اعتربه املؤرخون بحق العرص الذهبييف  نبغ اإلمام أسلم بن سهل

رص بمؤلفه املشههور تاريخيف  إثراء روح التأليفيف  تعاىل ¬ أسههمو يف  فهو يعد من بواكري التأليو، اسهطو هذا الع

التعديل و كالم علامء اجلرحو، إثبات جمهوداهتمو، علامء املدنة رصههد حيايف  كربىة إفاد التي أفادتو، ةجمال التواريخ املحلي

يف  أخذو ظهرت البدعو بعد أن انترشههت الفتن، ‘ النبية كان الغرض األكرب من هذه التواريخ هو احلفاظ ع  سههنو، فيهم

 .تواريخ هذه املدنيف  بالتأليففام كان من هؤالء العلامء املخلصني إال أن تصدوا ، التعصب ْلا كل ناعق

                                 
 . بريوت –ًمود األرناؤوط ط/ دار ابن كثري، دمشق : ، البن العامد احلنبيل ، حتقيق 322/ 3شذرات الذهب يف أخبار من ذهب   ( 1)

ه ، وقتلوا كثرياد من  656وستة ومخسون هذه الفتنة التي ماجت بالعامل اإلسالمي يف ذلك الوقت ودمرت كثرياد من املؤلفات وذلك يف ستامئة   ( 2)

لسالمة االناس ومن العلامء وذلك بسبب خيانة ابن العلقمي ، ومل يأت ع  العامل اإلسالمي فتنة مثل هذه الفتنة ورش مثل هذا الرش ، نسأل اهلل 

 . والعافية

سيا، يتكونون من عدة قبائل، : والتَّتَار  سط آ سكنون َمنُْغوليا يف أوا شتهرت بالقوة والعنفهم قوم ي شذرات : رانظ. أول ملوكهم جنكيز خان. ا

 65/  5الذهب البن العامد احلنبيل 

 . وهو القرن الثالث اْلجرى  ( 3)



 

صداد حلياو كان تاريخو سط ر سط ممن دخلهاو علامءة ا سلم ممن و. غريهمو أو من أهلها األصليني، عاش هباو ا كان أ

  ممن يعتربة سادسالة الطبقيف  ذكره احلافظ الذهبيو، التعديل حتى اعتمد علامء احلديث قولهو علم اجلرحيف  افرو رضب بحظ

 (1)التعديل و باجلرحة الروايف  يعتمد قولهو

 .التعميلو اجلرح يف اعتماد علماء الرتاجم قوله: الثالث املطلب

لامء من هؤالء الع "اسط و تاريخ "من خالل كتابه ة الروايف  اعتمد كثري من علامء الرتاجم كالم اإلمام أسلم بن سهل

قال أسلم : فقال ،احلسن بن عيل بن راشد الواسطي: ةترمجيف  فقال "أسامء الرجال يف  هتذيب الكامل ": كتابهيف  اإلمام املزي

  ،احلسن بن خلف بن شاذان بن زياد الواسطي: ةترمجيف  نقل كالمه أيضاد احلافظ ابن حجرو. (2)ة ثق: بن سهل الواسطي بحشل

يف  (4)كذلك مغلطاىو، (3)احلسن بن خلف بن زياد حدثنا عن إسحاق األزرق: اسطو قال أسلم بن سهل صاحب تاريخ: فقال

سطي: فقال، ميمون بن فريوز اْلمداين الوادعية حييى بن زكريا بن أ  زائد: ةترمج سهل الوا سلم بن  س: قال أ :  ةم أ  زائدا

ّسّكرّي : ةترمجيف  تاريخ اإلسالميف  اإلمام الذهبيو. (5)ة هبري سطّي العّطار ال سن الوا قال : فقال ،عبد احلميد بن بيان أبو احل

ل ًمد بن أبان بن عمران بن زياد السههلمي أبو : ةترمجيف  اإلكاملواحلسههيني يف ، (6)مائتنيو أربعنيو أربعٍ ة مات سههن: َبْحشههَ

 يف قال بحشل: فقال، زكريا بن حييى الواسطي: ةترمجيف  اإلمام العراقيو، (0)كان فقيهاد : قال بحشل: فقال، احلسن الواسطي

 بطون كتب الرتاجميف  من املواضيعإىل غري ذلك  (2)مائتني انتهىو ثالثنيو أربعة تويف سن: اسطو تاريخ

  

                                 
ضمن كتاب   ( 1) سائل يف علوم احلديث»ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل )مطبوع  عبد الفتاح أبو : حتقيق 201: ص. للذهبي« ( أربع ر

 . بريوت –ط/ دار البشائر . غدة

 . 203: تاريخ واسط: وانظر. 212/ 6هتذيب الكامل   ( 2)

 . 204/ 2هتذيب التهذيب   ( 3)

مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل احلنفي احلافظ عالء الدين صاحب التصانيف وكان عارفا باألنساب معرفة جيدة ولد بعد التسعني وستامئة كذا   ( 4)

 . بترصف 116: 114/ 6الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة . اثنتني وستني وسبعامئة: سنةضبطه الصفدي ، مات 

 . 300/ 12إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال   ( 5)

 . 323/ 12تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي   ( 6)

 . 360: ص. يف هتذيب الكاملاإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر   ( 0)

 . 100: ص. ذيل ميزان االعتدال للعراقي  ( 2)



 

 :وصف الكتاب: أواًل

الطبعة  ،عامل الكتب ببريوت: وطبعتها مطعبة، كوركيس عواد. األسههتاذ حققهاالكتاب يف النسههخة املطبوعة والتي 

 .تقع يف سبع ومخسني وثالثامئة صفحة من القطع املتوسط والتي، م1926ه/ 1406: األوىل

 1423وذكر املحقق أنه اعتمد يف حتقيقه ع  نسههخة قديمة فريدة يف اخلزانة التيمورية بدار الكتب يف القاهرة )رقم 

 أخرى أسقاط ةكام منيت بثالث. فهي تنقص ورقة أو ورقتني من مقدمة الكتاب: سقط يشء يسري من أوْلا ومن أثنائها. تاريخ(

صفحة ، جمهولة املقدار صفحة ، 2يقع أوْلا عند ال صفحة ، 11وثانيها عند ال ّست الرطوبة أطرافها، 45وثالثها عند ال ، وقد م

 .وأضحت قراءهتا عسرية ال ختلو أن تكون مغلقة يف بعض األحيان، فحالت كتابة املخطوطة وتشّوهت يف بعض املواضع

ع   -ومل تسلم سياقة أوراقها. وخطها معتاد. سطرا 21يف كل صفحة من صفحاهتا ، ورقة 92وقوام هذه املخطوطة 

ثم جّلدت هبذا الوجه املشههّوش املضههطرب ورّقمت . فحصههل فيها تقديم وتأخري. من تشههّوش واضههطراب، -ما انتهت إلينا

صفحات هذه، أوراقها ترقيام حديثا ع  نحو ما جّلدت به ضاعيف النّص  مما حال بيننا وبني إثبات أرقام  سخة يف ت  الذي الن

 .ننرشه اليوم

سنة  12يف يوم األحد ، كان الفراغ من كتابة هذه املخطوطة ويف . (1232كانون الثاين  13) ç 629شهر ربيع األول 

صفحات اخلمس من آخرها سامع هذا الكتاب أو ، سامعات وقراءات للكتاب، ال فيها ذكر ألشخاص عديدين كان ْلم حّظ 

 :ع  ما يأيت، كان اعتامدنا يف حتقيق الكتاب قراءته لقد

 ًفوظة يف شعبة املخطوطات من مكتبة املتحف العراقي، نسخة مصّورة بالفوتستات عن هذه النسخة التيمورية -1

 ىلإأم أهديت ، وقد كانت فيام سههبق من مقتنيات خزانة كتب األب أنسههتاس ماري الكركميل ببغداد. 462برقم ، ببغداد

 .املتحف

اخ يف دار الكتب ، ةحسههن زيدان طلب، كتبها بخط نسههخّي واضههح. نسههخة منقولة عن النسههخة التيمورية -2 النسههّ

  ،وقد فرغ ناسخها من كتابتها عن النسخة املتقّدم وصفها. خمطوطات( 6برقم )، وهي اآلن يف مكتبة املتحف العراقي. املرصية

 .(1)(1930آب  19) ç 1356مجادى اآلخرة سنة  12يف يوم اخلميس 

                                 
 . 0: ص. (   مقدمة املحقق1)



 

 .كتابه منهجه يف: ثانيًا

ضاع اإلمام أسلم بن سهل لكتابه فة هبا معظم مقدمو األوىل من الكتابة للكتاب سقطت الورقة املطبوعة النسخيف 

 سههطره قلمهو تتبع ما فعله اإلمامو ال يعرف ذلك إال من خالل االسههتقراء التام للكتابو كتابهيف  بذلك منهجه الذي انتهجه

 .(1) أبو بكر ًمد بن عثامن بن سمعان املعدل: ما رواه عنه تلميذهو

ستاذة يف مل يعثر ع  هذه املقدمو سو تاريخ": كتاب، كوركيس عواد. املخطوطات التي حقق من خالْلا األ كام  "طا

 .تقدم يف وصف الكتاب

حدثني املمن ة ذكر الروايف  من أقدمهم بل يعد، ةأصحاب التواريخ املحليهذا الكتاب ع  هنج يف  صار اإلمام أسلمو

 .بسندهمة املقيمني فيها مع ذكر بعض الروايات التي رواها هؤالء الروا وأاسطاد و لذين نزلواا

 :كتابه فيام ييليف  "أسلم  "يتمثل منهج اإلمام و

من و. من بعدهمالعلم :. . . 31: صيف  وهى قوله. بقيت من الضههياعة يدل ْلا أسههطر قليلة قدم لكتابه بمقدم -1

شأ هبا قرنا بعد قرن من أهل العلم صل بنا من قد بلغ أعامر بعضهمو. ن شخص منهمو. تارخيهمو ما ات من  من قدمو خرب من 

صار اليهم سأل اهلل تعاىل أن جيعل . األم ستعان هوو باهلل التوفيقو. لهو ذلك فيهن .  العيل العظيم إال باهللة ال قوو ال حولو. امل

 .سلم تسليامو آلهو سيدنا ًمد ص  اهلل ع و

سبة نون بعناوين خمتلفع -2 سمي " كانت العناوين عنده بعنوانو. لفقرات الكتاب التي أتى هباة ملواد الكتاب منا ة ت

اسط من و ةالقرن األول القادمني مدينة تسمي: فمثال قال "من روى  "حتت مسمى ة كعنوان رئيس ثم يأيت بعناوين فرعي "

ُسول ة صحاب سول اهلل: مثلو، سمع كالمهو نقل حديثهو رآهو ممن خدمه ‘ اهللََِّر سيب موىل ر  من أهل ‘ من روى عن أ  ع

 .اسطو

                                 
أبو بكر ًمد بن عثامن بن سههمعان املعدل ، وكان يضههاهيه يف احلفظ واإلتقان ، وقد رشكه يف أكثر شههيوخه ، مات قبل الثالثني وثالثامئة،   ( 1)

 . 112: ص .بن بريي ، وأبو احلسن، سؤاالت احلافظ الِسلِفي خلميس احلَوزي عن مجاعة من أهل واسط أبو بكر: وحدث عنه بتاريخ بحشل



 

 ‘ رسول اهللة اسط من صحابة والقرن األول القادمني مدينة تسمي: 42: صيف  فقال (1)إىل أربع قرون ة قسم الروا -3

سمي: 00: صيف  قالو، سمع كالمهو نقل حديثهو رآهو ممن خدمه سط من القرن الثاينو من اتصل بنا من أهلة ت يف  قالو، ا

اسط و القرن الرابع من أهلة تسمي: 196: صيف  قالو، اسط من القرن الثالثو من اتصل بنا من أهلة تسمي: 136: ص

 .الذين كتبت عنهم

ليامن صالح بن س: ةترمجيف  فمثال. أحيانا ال يذكرمهاة وأو يذكر أحدمها للروا، معاد ة الوفاة سنة والوالدة يذكر سن -4

سن: قال. بن أ  حكيم العطار سعنيو مخسة تويف  سيار املقرية ترمجيف  كذلكو. (2)ةمائو ت صري بن إبراهيم بن    .أبى ًمد ن

 .كثري من الرتاجميف  كذلكو (3)مائتنيو ثالثنيو ثالثة تويف سن: فقال

 .تاريخ مسندفهو كتاب ، التزم بذكر اإلسناد يف مجيع رواياته -5

ا زكريا بن حدثن: قال: أحد رواياتهيف  فمثال قال. أنبأناو أخربناو كحدثناة الرواييف  تحديثاسههتخدم عبارات ال -6

صبيح سيب: قال أبو احلسن)عن أ  الويض ة ثنا عباد بن عباد عن مجيل بن مر: قال، حييى بن  سمه عباد بن ن غزونا : قال، (ا

ساد فباع . فنزلنا منزالد ، لناة غزا أخذ الرجل رسج  ،فلام أردنا أن نرحتل. من الغدو ليلتهامو فبقيا يومهام. بعبد لرجل رجل منا فر

 بينكام بقضههاء أترضههيان أن أق هه: فقال، ةفأتيا أبا برز. بينهامة فجعال أبا برز. فتشههاجرا بينهام، فأخذه الرجل بالبيع. الفرس

 .(4)« البيعان باخليار ما مل يتفرقا»: ‘ رسول اهلل

 أسههيد بن: يقول فمثالد . ة الراويأحيانا يذكر صههفو، مع االسههمة أو الكني، ةأو اسههمه رصاح، الراوية يذكر كني -0

 .(5)كان خيضبو، احلكم بن سويد اْلمذاين أبو احلارث

 ثالد فم. الذين أخذوا عن هذا الراوية ثم يذكر الروا، ‘ يذكر الراوي ثم يذكر روايته التي رواها بسههنده عن النبي -2

ثنا : قال، حلكمثنا أسيد بن ا: قال، كان خيضبو، أسيد بن احلكم بن سويد اْلمذاين أبو احلارث: أسيد السابق يقولة ترمجيف 

                                 
ضياء العمري. يقول الدكتور  ( 1) ستعامْلا بمعنى جيل، وقد استعمل بعض املصنفني كلمة : أكرم  إن أبسط أشكال التقسيم ع  الطبقات هو ا

رغم ان استعامل الطبقات كان معروفا يف عرصه، بل إن بحشل  ،222ç سنة ألفه الذي "واسط تاريخ"قرن بدل طبقة، فعل ذلك بحشل يف 

 . 122: ص .بحوث يف تاريخ السنة املرشفة. وقد قسم الرواة من أهل واسط حتى طبقة شيوخه إىل أربعة قرون. نفسه استعمله يف مؤلفه مرة
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شيم: قال، يزيد بن هارون ضبي ة أخربنا مغري: قال، أنا ه سحاج ال سلم)عن م سحاج بن موسىو: قال أ كان له أخ و، هو م

سامك سط كانا مجيعاد و، يقال له  سول اهلل: قال، ثنا أنس بن مالك: قال، (أيام احلجاجيف  بوا مل ، يهف نزل منزال فقالإذا  ‘ كان ر

مه اسو اسط عن أ  سعيد اخلدريو من روى من أهل: ¢ أبى سعيد اخلدرية ترمجيف  يقول مثالد و. (1)يرحتل حتى يصيل الظهر

يف  مزيد من العناوين سيأيتو، هكذاو، (2)العاص اسط عن عبد اهلل بن عمرو بنو من روى من أهلو، سعد بن مالك بن سنان

 .الفقرات عندهو عناوين األبوابهذا الشأن عند استعراض 

يف  قد مرو. األلفاظة بقييف  هكذاو "ثنا "املحدثني من اختصار لفظ حدثنا إىل ة اخترص ألفاظ السامع كام هو عاد -9

 .املثال السابق اختصار عبارات التحديث

سطة وع  مدينبدأ كتابه بالكالم  -10 سهاو مكاهناة جغرافيو طبيعتهاو ا سي سمىو. تأ سمها قبل أن ت سطاد و أن ا ا

 هذا :فقال احلجاج. اسط القصبو إنام كان اسم املوضعو ": اسطة وذكر مدين: فقال حتت عنوان. "كسكر "كانت تسمى 

ثنا سليامن : قال، حدثني أ : قال، الواسطيثنا هشام بن عبد األع  : قالو. اسطاد و فسميت. ةالبرصة واسط العراق الكوفو

ن جدهة بن احلكم بن عوا يه عن  لك بن مروانويل : قال، عن أب ن، عبد امل قدم من احلجاز سهه  ثالثة احلجاج العراق حيث 

بن وىل يزيد و. القضاءة والصال (حيويل: ةاسم أ  كبش: قال أبو احلسنة )وىل يزيد بن أ  كبشة وسنة فأقام بالكوف. سبعنيو

أخاف أن . أكون بالقرب منهام، (3)بني املرصينة أختذ مدين: فقال. ةفأقام هبا سنة ثم انحدر إىل البرص. اخلراجو أ  مسلم احلرب

سط القصب فأعجبته. املرص اآلخريف  أناو إحدى املرصين حدثيف  حيدث سط املرصينو هذا: فقال، فمر بوا فكتب إىل  .ا

فبعث . (4)ردانأهنا لرجل من داو: فقيل له. فأذن له فسأل عن صاحبها. بني املرصينة بناء مدينيف  عبد امللك بن مروان يستأذنه

، السورينو سجداملو فبنى القرص. أمر بالبناءو فأقام فيها. سبعنيو مخسة سنيف  ذلكو آالف درهمة إليه فاشرتاها منه بعرش

 .تأسيسهاة وإىل آخر كالمه عن هذه املدين (5) عليها أنفق، سبعنيو ثامنة فرغ منها سنو. ثالث سننييف  حفر اخلندقو
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 ةالقرن األول القادمني مدينة تسههمي: فقال. الكرام رضههوان اهلل عليهم أمجعنية ثم بيان من نزْلا من الصههحاب -11

  هللََِّرُسول انافع موىل و. أنس بن مالك: ثم ذكر منهم، سمع كالمهو نقل حديثهو رآهو ممن خدمه ‘ َرُسول اهللَِّة اسط من صحابو

 .ةأبو الغاديو. أ  بن مالكو. ‘

ة امرأ هي)و أم عاصم و. ةأم مالك البهزيو. سمراء بنت هنيك: من النساءو: كتابه فقاليف  روى عن النساء أيضاد  -12

 .(1)(كسكر  اله عمر بن اخلطابو بن فرقد الذية عتب

 :رضوان اهلل عليهم أمجعني مثلالكرام ة اسط عن الصحابو ثم ذكر بعد ذلك روايات بعض علامء أهل -13

 .اسطو من أهل ‘ من روى عن أ  عسيب موىل رسول اهلل -

 .ةعبد اهلل يكنى أبا معاويو. ةأبو أوىف اسمه علقمو. من روى عن عبد اهلل بن أ  أوىف السلمي -

 .اسمه سعد بن مالك بن سنانو اسط عن أ  سعيد اخلدريو من روى من أهل -

 .اهلل بن عمرو بن العاص اسط عن عبدو من روى من أهل -

 .من روى عن معقل بن يسار -

 .اسط عن النعامن بن بشري بن سعد األنصاريو من روى من أهل -

 .بن حبيب اْلذيلة من روى عن نبيش -

د بن حاطب بن معمر اجلمحي من أهل - َمَّ ًُ  .اسطو من روى عن 

 .اسطو من روى عن عباد بن رشحبيل من بني ذي عنر من أهل -

 .بن أ  اجلعد البارقية من روى عن عرو -

 .ةمن روى عن احلكم بن مرّ  -

 .ةحليف بني زهرة من روى عن خالد بن َعْرَفطَ  -

 .من روى عن عبد اهلل بن مسلم -

 .من روى عن عبد امللك بن احلويرث -

 .اسطو من أهلة من روى عن املسور بن خمرم -

 .من روى عن نبيط بن رشيط -

 .من روى عن عوف بن مالك األشجعي -
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 .بن عبيدة اسمه نضلو األسلمية أ  برزمن روى عن  -

 .بن األسقعة اثلو من روى عن -

 .اسطو من روى عن أوس بن أ  أوس من أهل -

 .‘ من روى عن ثوبان موىل َرُسول اهللَِّ -

 .اسمه جرثومو. اخلشنية من روى عن أ  ثعلب -

 .من روى عن أ  النعامن القريش -

 .من روى عن عايد بن عمرو املزين -

 .‘ مؤّذن النبية ًذور من روى عن أ  -

 .من روى عن عثامن بن أ  العاص الثقفي -

 .¢ موىل أل  بكر، من روى عن أ  سالم احلبيش -

 .(1)من روى عن عمرو بن العاص  -

 الذي اتصل بنا ممن حدث عن أنس بن مالك من أهل: رضوان اهلل تعاىل عليهمة ثم قال بعد ذكر هؤالء الصحاب -14

 (2)باهلل التوفيقو ليعرف موضعهاسط أخرجت لكل رجل حديثا و

 :فقال، غريهاو ~ ةائشأو النساء الصحابيات كع، ةثم عّرج ع  مرويات النساء سواء عن الصحاب -15

 .من روى من النساء عن أنس بن مالك -

 .~ ةمن روى عن عائش -

 .ةاسمها رملو، عنهااهلل ريض و ‘ زوج النَّبِّي ة من روى عن أم حبيب -

 .ƒ بكرمن روى عن أسامء بنت أ   -

 .اسطو من روى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء من أهل -

 .سعدة من روى عن أم طارق موال -

 .ةاسمها فاختو. من روى عن أم هاين -

 .اسطو من روى عن السوداء من أهل -
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 .من روى عن أسامء بنت يزيد بن السكن -

 (1)من روى عن أّم الدرداء -

ل من اتصة تسمي: فقال، غريهمو سكن هبا من التابعنيو اسطاد و اسط عن عدد ممن قدمو ثم ذكر روايات ألهل -16

سط من القرن الثاين كتبت لكل رجل منهم حديثاد و بنا من أهل ضعه ا ضممت إىل كل رجل منهم من حدث و. ليعرف مو قد 

 :منهم، باهلل التوفيقو. السنيف  إن كان دونهو من أهله

سفيان و من أهل ال نعلم أحداد . هبااسط فامت و قدم إىل. كان من أهل الطائفو، يع  بن مسلم - اسط روى عنه إال 

 .ةشعبو بن حسني

.  ع الطعامكان يبيو. كان يعرف بقاسم األعرجو حباب: اسم أ  أيوبو، القاسم بن أ  أيوب موىل بني أسد: منهمو -

سطو روى عنه من أهل سطي: ا صبغو، حصني الوا شم من أهل، هشيمو، أ صل بنا ممن روى عن أ  ها سط أبو و الذي ات ا

 .(2)ة شعبو. سفيان بن حسنيو. العالء بن هالل بن خباب

 .أقام هبا إىل آخر الكتابو اسطو ْلم ممن نزلة الرتمجو من أهل احلديثة ثم بدأ بعد ذلك بذكر طائف -10

  .منهم حديثا ليعرف موضعهحد او خرجت لكل. اسط من القرن الثالثو من أهل من اتصل بهة ثم ذكر تسمي -12

 :باهلل نستعني فمنهمو كل رجل من حدث من أهله قد ضممت إىلو

 .(3)كان خيضب باحلناءو خالد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن يزيد موىل النعامن بن مقرن أبو اْليثم -

قد ضههممت إىل من كتبت عنه من روى و: قال. اسههط الذين كتب عنهمو القرن الرابع من أهلة ثم ذكر تسهمي -19

ع بن عبيد بن شابور بن عبيد بن آدم بن زياد رضياهو و: ةهب بن بقيو -: منهم. باهلل التوفيقو من أهله سوى من مىض منهم

ا بن حييى رمحوي. ةقيس بن سعد بن عباد  .(4)ة أخربين بذلك َزَكِريَّ

 اجلرح يف إال إن عباراته. ةالرواييف  التعديل بعد أن ينتهى من اسههم الشههيخ الذي يذكرهو يذكر عبارات اجلرح -20

 .جداد  ةالتعديل قليلو

 .اسطو تاريخيف  آخر الكتاب ترجم فيه لشيوخه الذين روى عنهميف  ثم عقد فصالد  -21
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 .فهو يعترب كتاب تراجم لرجال احلديث من باب أوىل، أحداثهو يركز ع  الروايات أكثر مما يركز ع  التاريخ -22

 .علمية ْلا قدم راسخة يف هذا الفن والكتاب ينم عن شخصية، هذا ما وقفت عليه من خالل هذا الكتاب القيم

بعده  فهو بتأليفه هذا فتح جماالد رحباد أمام العلامء، وهو كام قال العلامء من بواكري املؤلفات يف تواريخ البلدان املحلية

 .وقد رأيناهم كام تقدم من خالل وصف كتب التواريخ املحلية، الذين ألفوا يف نفس الفرع

  



 

من تبعهم و باعهأتو أصحابهو ع  آلهو سيدنا ًمدو السالم ع  نبيناة والصالو، بنعمته تتم الصاحلاتالذي  احلمد هلل

 .بإحسان إىل يوم الدين

 . . .بعدو

ع   قد أتى "اسطو تاريخ "من خالله كتابه ة السنيف  جهوده( وبحشل)اإلمام أسلم بن سهل الرازي  ": فهذا بحث

 .القادر عليهو ذلكويل  إنه، قارئهو ميزان حسنات كاتبهيف  جيعلهو، ينفع بهاهلل أسأل أن و، هنايته

ن يسههتفيد منها مكي  فأردت أن أسههطرها، التوصههيات التي ظهرت من خالل هذا البحثو بعض النتائجيل  قد عنّ و

 .يطلع عليه

 :النتائج: أوال د

ضت التي قو، اسطو خالل كتابه تاريخمن ة التي ظهرت جليو، ةاإلمام أسلم بن سهل الرازي العلمية قيم -1

 .هذا الشأنيف  بإمامته

 .هذا املجاليف  مما يؤكد تفوقه، هذه األحكاميف  مصداقيتهو، كثرياد من أحكامهة نقل األئم -2

يف  التأليف يف اسههعاد للعلامءو التي فتحت جماالد ة واسههط من أقدم كتب التواريخ املحليو يعترب كتابه تاريخ -3

 .هذا املجال

 .التي خرجت العديد من العلامءو اسطة واسط مما يؤكد حبه ملدينة وعن تأسيس مدينة نبذذكر  -4

ة ميمما يؤكد مكانته العل، قد روى عنه أبو داود السجستاين صاحب السننو، ةعارص أصحاب الكتب الست -5

 .ةعند أصحاب الكتب الست

 .مؤلفاهتميف  العلامء عنهأقواله التي تناقلها و، بوضوح من خالل كتابهة ظهرت مكانته العلمي -6

 :ثانيا التوصيات

 :وهي أيضا بعض التوصيات فأردت أن أسطرهايل  كام ظهر

ككني الذين ال املشو امللحدينة مواجهة يف خاصو ‘ النبية االهتامم التام بسن، ةجمال السنيف  أوىص الباحثني -1

 .نبينا ليل هنارة الكيد لسنو الدسيف  يألون جهداد 

سنالعلمي يف  البحثجمال يف  التوسع -2 املاجستري  "رسائل التخصص ة يف خاصو املجال األكاديمية يف ال

 .الباحثونو القيام بطبعها حتى يستفيد منها العلامءو، "الدكتوراه"ة العامليو، "



 

 .األحاديث بشكل خاصو بوجه عامة الرد ع  من يثري الشبهات حول السن -3

 .‘ النبية لبحث آخر التطورات حول سنة لقاءات دوريو ندواتو أوىص أن تعقد مؤَترات -4

أسههأل اهلل العيل القدير أن جينبنا ، وما كان من خطأ فمني ومن الشههيطان، هذا وما كان فيه من صههواب فمن اهلل وحده

قوة وال حول وال  ،وهو املستعان وعليه التكالن، وأن يوفقنا إىل ما حيبه ويرضاه إنه نعم املوىل ونعم النصري، الشيطان وحزبه

 .إال به سبحانه

  



 

 فهرس املراجع

ط/ دار العلم ، (1396ç: الزركيل الدمشههقي )املتوىف، خلري الدين بن ًمود بن ًمد بن عيل بن فارس: األعالم 

 .م2002اخلامسة عرش : الطبعة، للماليني

، ط/ عامل الكتب، (4çق : إسههحاق بن احلسههني املنجم )املتوىف: آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهههورة يف كل مكان 

 .1402ç، األوىل: الطبعة. بريوت

سامء الرجال    ،أل  عبد اهلل مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املرصي احلكري احلنفي: إكامل هتذيب الكامل يف أ

أبو عبد : حتق، م ç - 2001 1422، األوىل: الطبعة، ط/ الفاروق احلديثة للطباعة والنرشهه، (062ç: عالء الدين )املتوىف

 .أبو ًمد أسامة بن إبراهيم -الرمحن عادل بن ًمد 

 أل  املحاسن شمس: اإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف هتذيب الكامل 

شقي الشهافعي )املتوىف الدراسهات  ط/ منشههورات جامعة، (065ç: الدين ًمد بن عيل بن احلسهن بن محزة احلسههيني الدم

يش ، اإلسالمية ستدراكات احلافظ ابن حجر عليه( -كرات سختني خطيتني مع ا ستان )يطبع ألول مرة عن ن د عبد : حتق ،باك

 .املعطي أمني قلعجي

ساب  سمعاين املروزي: األن ط/ جملس ، (562ç: )املتوىف، أل  سهعد عبد الكريم بن ًمد بن منصهور التميمي ال

 .عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين وغريه: حتق، م ç - 1962 1322، األوىل: الطبعة. حيدر آباد، دائرة املعارف العثامنية

 .ةالرابع: الطبعة. بريوت –ط/ مطبعة بساط ، أكرم بن ضياء العمري. د: بحوث يف تاريخ السنة املرشفة 

( 1250ç: هلل الشوكاين اليمني )املتوىفملحمد بن عيل بن ًمد بن عبد ا: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

 .بريوت –ط/ دار املعرفة 

لب  تاريخ ح لب يف  ية الط بة اهلل بن أ  جرادة العقييل: بغ محد بن ه عديم )املت، لعمر بن أ لدين ابن ال :  وىفكامل ا

660ç) ،سهيل زكار. د: حتق، ط/ دار الفكر. 

.  بريوت، ط/ عامل الكتب، (365اْلمداين املعروف بابن الفقيه )ت أل  عبد اهلل أمحد بن ًمد بن إسههحاق : البلدان 

 .يوسف اْلادي: حتق. م ç - 1996 1416، األوىل: الطبعة

أل  عبد اهلل شههمس الدين ًمد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي : تاريخ اإلسههالم ووفيات املشههاهري واألعالم 

 .عمر عبد السالم التدمري: حتق، مç - 1993 1413، الثانية: الطبعة. ريوتب، ط/ دار الكتاب العر ، (042ç: )املتوىف

ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد    :أل  بكر أمحد بن عيل بن 

463ç) ، 1410، األوىل: الطبعة، بريوت -ط/ دار الكتب العلمية ç ،مصطفى عبد القادر عطا: حتق. 



 

ط/ ، (463ç :أل  بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: تايل تلخيص املتشههابه 

 .أمحد الشقريات، مشهور بن حسن آل سلامن: حتق، الرياض –دار الصميعي 

ياض احلديثة ط/ مكتبة الر، جلالل الدين عبد الرمحن بن أ  بكر السيوطي: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي 

 .عبد الوهاب عبد اللطيف: حتق. الرياض –

ر بن أل  يارس ًمد بن مط: تدوين السههنة النبوية نشههأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسههع اْلجري 

  :الطبعة. بية السههعوديةاململكة العر، الرياض، ط/ دار اْلجرة للنرشهه والتوزيع، (1420ç: عثامن آل مطر الزهراين )املتوىف

 .م1410ç/1996، األوىل

ط/ دار الكتب ، (042ç: أل  عبد اهلل شمس الدين ًمد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )املتوىف: تذكرة احلفاظ 

 .م1419ç- 1992، األوىل: الطبعة. لبنان-العلمية بريوت

ابن نقطة ، ينمعني الد، عبد الغني بن أ  بكر بن شههجاع أل  بكر ًمد بن: التقييد ملعرفة رواة السههنن واملسههانيد 

كامل يوسف : حتق، م ç - 1922 1402الطبعة األوىل : الطبعة. ط/ دار الكتب العلمية، (629ç: احلنبيل البغدادي )املتوىف

 .احلوت

.  القاهرة –وي ط/ دار الصها، (346ç: أل  احلسهن عيل بن احلسهني بن ع  املسهعودي )املتوىف: التنبيه واإلرشاف 

 .عبد اهلل إسامعيل الصاوي: حتق

 .بدون، (625ç: أل  احلسن عيل بن موسى بن سعيد املغر  )املتوىف: اجلغرافيا 

ثامنة  ئة ال ملا لدرر الكامنة يف أعيان ا   :أل  الفضههل أمحد بن عيل بن ًمد بن أمحد بن حجر العسههقالين )املتوىف: ا

252ç) ، 1392، الثانية: الطبعة، صيدر اباد/ اْلند -العثامنية ط/ جملس دائرة املعارفç /1902ًمد عبد املعيد : حتق، م

 .خان

سني بن عبد الرمحن بن أ  بكر بن إبراهيم العراقي : ذيل ميزان االعتدال  ضل زين الدين عبد الرحيم بن احل أل  الف

عيل ًمد معوض / عادل : حتق، مç - 1995 1416، األوىل: الطبعة. بريوت –ط/ دار الكتب العلمية ، (206ç: )املتوىف

 .أمحد عبد املوجود

ن أل  عبد اهلل ًمد بن عبد اهلل بن ًمد ب: رحلة ابن بطوطة )حتفة النظار يف غرائب األمصههار وعجائب األسههفار( 

 .ç 1410: النرش عام. الرباط، ط/ أكاديمية اململكة املغربية، (009ç: ابن بطوطة )املتوىف، إبراهيم اللوايت الطنجي

سنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي  سباعي )املتوىف: ال سني ال :  ط/ املكتب اإلسالمي، (1324ç: مصطفى بن ح

 .م )بريوت( ç - 1922 1402، الثالثة: الطبعة. لبنان –بريوت ، سوريا -دمشق 



 

سط  ِسلِفي خلميس احلَوزي عن مجاعة من أهل وا سطي، أمحد مخيس بن عيل بن: سؤاالت احلافظ ال  أبو الكرم الوا

 .مطاع الطرابييش: حتق، م1403ç ،1923، األوىل: الطبعة. دمشق –ط/ دار الفكر ، (510ç: احلوزي )املتوىف

رصة والتذكرة أللفية العراقي  سني بن عبد الرمحن بن أ  بك: رشح التب ضل زين الدين عبد الرحيم بن احل ر أل  الف

:  حتق، م ç - 2002 1423، األوىل: الطبعة. لبنان –بريوت ، ط/ دار الكتب العلمية، (206ç: بن إبراهيم العراقي )املتوىف

 .ماهر ياسني فحل -عبد اللطيف اْلميم 

ألوىل ا: الطبعة، ط/ دار التأصههيل، الُعقييل احلجازي، ًمد بن عمرو بن موسههى بن محاد، أل  جعفر: الضههعفاء 

 .قسم التحقيق بدار التأصيل: حتق. م2013

شههمس الدين أبو اخلري ًمد بن عبد الرمحن بن ًمد بن أ  بكر بن عثامن بن : الضههوء الالمع ألهل القرن التاسههع 

 .بريوت –ط/ منشورات دار مكتبة احلياة ، (902ç: ًمد السخاوي )املتوىف

 شهههبة قايضتقي الدين ابن ، أل  بكر بن أمحد بن ًمد بن عمر األسههدي الشهههبي الدمشههقي: طبقات الشههافعية 

 .احلافظ عبد العليم خان. د: حتق، ç 1400، األوىل: الطبعة. بريوت –ط/ عامل الكتب ، (251ç: )املتوىف

ط/ هجر للطباعة ، (001ç: لتاج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين السههبكي )املتوىف: طبقات الشههافعية الكربى 

 .عبد الفتاح ًمد احللو. د ًمد الطناحي دًمو. د: حتق، 1413ç، الثانية: الطبعة، والنرش والتوزيع

ط/ مؤسسة ، (ç 044: أبو عبد اهلل ًمد بن أمحد بن عبد اْلادي الدمشقي الصاحلي )املتوىف: طبقات علامء احلديث 

إبراهيم ، أكرم البويش: حتق. مç - 1996 1410، الثانية: الطبعة. لبنان –بريوت ، الرسههالة للطباعة والنرشهه والتوزيع

 .الزيبق

أل  يارس ًمد بن مطر بن عثامن آل مطر : علم الرجال نشههأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسههع 

ياض، ط/ دار اْلجرة للنرشهه والتوزيع، (1420ç: الزهراين )املتوىف ية، الر ية السههعود كة العرب عة. اململ ، األوىل: الطب

1410ç/1996م. 

ط/ دار ومكتبة ، (100ç: يل بن أمحد بن عمرو بن َتيم الفراهيدي البرصههي )املتوىفأل  عبد الرمحن اخلل: العني 

 .د إبراهيم السامرائي، د مهدي املخزومي: حتق. اْلالل

عام . بريوت -ط/ دار ومكتبة اْلالل، (209ç: ألمحد بن حييى بن جابر بن داود الباََلُذري )املتوىف: فتوح البلدان 

 .م1922: النرش



 

ًمد َعْبد احلَّي بن عبد الكبري ابن ًمد : الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشههيخات واملسههلسههالتفهرس  

تاين )املتوىف، احلسههني اإلدرييسهه بد احلي الك :  ب. بريوت ص -ط/ دار الغرب اإلسههالمي ، (1322ç: املعروف بع

 .إحسان عباس: م حتق1922، 2: الطبعة، 113/5020

شهههاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي : األريب إىل معرفة األديبمعجم األدباء = إرشههاد  

 .إحسان عباس: حتق، م ç - 1993 1414، األوىل: الطبعة. بريوت، ط/ دار الغرب اإلسالمي، (626ç: )املتوىف

، ط/ دار صههادر، (626ç: )املتوىفأل  عبد اهلل شهههاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي : معجم البلدان 

 .م1995، الثانية: الطبعة. بريوت

صحابة  سني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي )املتوىف: معجم ال ، (351ç :أل  احل

 .يتصالح بن سامل املرصا: حتق، ç 1412، األوىل: الطبعة، املدينة املنورة -ط/ مكتبة الغرباء األثرية 

ط/ مطبوعات جامعة ، 395ç: املتوىف، أل  عبد اهلل ًمد بن إسحاق بن حييى بن منده األصبهاين: معرفة الصحابة 

 .عامر حسن صربي: حتق، ç 1426، األوىل: الطبعة، اإلمارات


