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معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي
دراسة في سيرتو التأريخية
(البحث مستل من رسالة ماجستير )

برهاى جوعه درويش هحود
الوديرية العاهة لتربية ديالى

أ.دعاصن إسواعيل كنعاى العباسي
كلية التربية للعلوم االنسانية /جاهعة ديالى
بسـم اهلل الرحمن الرحيم
ممخص البحث :

تعد دراسة التأريخ اإلسالمي والسيما السيرة النبوية المباركة  ،من أىـم الحقب
الزمنية عند المؤرخين المسممين وعميو ظير كثير من العمماء الذين توجيوا إلى
دراسة سيرة الرسول محمد ( صمى اهلل عميو وسمم ) ومغازيو  ،ومنيم العالم الفقيو
ومن كبار أتباع التابعين  ،معتمر بن سميمان بن طرخان التميمي وكنيتو أبو محمد
ولد سنة (  106ىـ) بالبصرة في عيد الخميفة األموي ىشام بن عبد الممك بن مروان
(ت105ى ـ ـ 125ىـ)  ،وتربى في وسط عائمة خدمت اإلسالم  ،وعنيت بالعمم ،
وكان رأسا في العمم والعبادة كأبيو  ،فضالً عن ذلك تتممذ عمى يده الكثير من
طالب العمم الذين عرفوا ىـم األخرون بثقتيم  ،وعدالتيم ومنيم ابن المبارك

(ت181ىـ)  ،الذي كان معاص ار لو  ،و الصنعاني صاحب تفسير القرآن ،
والمصنفـات وىو من معاصريو وأصغر منو (ت

211ىـ)  ،وعبد الممك بن قريب

األصمعي (ت 216ىـ)  ،وسعيد بن منصور (ت 227ىـ)  ،وخميفة بن خياط  ،وكان
أحفظ أىل زمانو  ،المعروف بالشباب  ،محدث  ،نسابة  ،أخباري عالمة  ،صنف
التأريخ والطبقات (ت 240ىـ)  ،و أحمد بن حنبل  ،أحـد األعالم  ،جمع وصنف
وكان من المتقين  ،وصاحب المسند (ت 241ىـ) .
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وبعد أن أكمل عمومو ومعارفو عمى يد عمماء بمـده  ،تنقل بين مدرسة البصرة ،
واليمن  ،وطرطوس ناش اًر عمومو ومعارفو  ،ولم ييتم بالسياسة وشؤونيا  ،بل انو كان
محايدا مفضال االشتغال بالحديث  ،والسيرة والمغازي  ،وعمم التأريخ  ،مما زاد من

مكانتو االجتماعية ومنحو خصوصية ألىـل الصدق واألمانة  ،وىذا ما كان لو األثـر
لمبحث عنو خالل بحث مختصر محاوالً فييا الوقوف عمى سيرتو الذاتية  ،وحياتو

السياسية  ،واالدارية  ،والعممية وطبقتو  ،ورحالتو في طمب العمم  ،وأقوال العمماء
وأىـل الجـرح والتعديل فيو  ،وتوثيقو  ،ووفـاتو سنة( 187ىـ).
المقـدمـة  ( :نطاق البحث و مصادره)
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم النبيين  ،وعمى آلو وصحبو
أجمعين وبعد ...
تعـد دراسة التأريخ اإلسالمي والسيما السيرة النبوية المباركة من أىـم الحقب
الزمنية عند المؤرخين المسممين  ،لما جاءت بو ىذه الحقبة من مبادئ وتعاليم غيرت
مسار اإلنسانية جمعاء حمل لواءىا سيد الكائنات وخير البشر سيدنا محمد بن عبد
اهلل(صمى اهلل عميو وسمم) ،ومن بعـده صحابتو األطيار  ،إال أنيم لم يدونوا في عيده
(صمى اهلل عميو وسمم) شيئاً عن سيرتو ومغازيو وأفعالو  ،األمر الذي دفع المسممين

بعد وفاتو (صمى اهلل عميو وسمم)  ،أن ييتموا بتتبع حياتو (صمى اهلل عميو وسمم)

كحديثو وغزواتو  ،وما جرى فييا من وقائع  ،امتثاالً لما أمـر اهلل عباده بأتباع رسولو
واالقتداء بو  ،وذلك بقولو تعالى  { :لَقَ ْد َكان لَ ُكم ِفي رس ِ َّ ِ
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ } [سورة
ول المو أ ْ
َُ
َ ْ
األحزاب  ، ]21 :وتألقت ىذه الحركة في المدينة المنورة باعتبارىا دار ىجرة الرسول
(صمى اهلل عميو وسمم) ودار سنتو التي عاش فييا الصحابة (رضي اهلل عنيم) ،
وسمعوا أحاديث الرسول(صمى اهلل عميو وسمم) وشيدوا معو الغزاوت وروىا بدورىم
إلى التابعين و أتباع التابعين  ،ثم ظيرت الحركة ونمت في المدن األخرى كالبصرة
 ،وظير كثير من العمماء الذين توجيوا إلى دراسة سيرة الرسول (صمى اهلل عميو
وسمم) ومغازيو  ،ومنيم العالم الفقيو  ،ومن كبار أتباع التابعين  :معتمر بن سميمان
بن طرخان التيمي  ،مولى لبني مـرة  ،الذي نشـأ وترعرع في البصرة  ،وتربى في
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وسط عائمة خدمت اإلسالم  ،وعنيت بالعمم  ،ومن ىذا المجتمع وتمك األسرة تبمورت
شخصية معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي  ،ذات المواىب المتنوعة  ،ليكون
مرجعاً ميماً لجماعة من مشاىير مؤسسي السير والمغازي  ،وعمم التأريخ .

وقـد استيوتنا دراسة السيرة النبوية من خالل ىذه الشخصية والسيما إن ىذا

الموضوع(معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي دراسة في سيرتو التأريخية) لم تفرد
عنو دراسة أكاديمية متكاممة أو بحث عممي متكامل  ،ولم تسمط عميو األضواء كما
ينبغي  ،وىـذا ما كان لو األثر لمبحث عنو من خالل بحث مختصر

نحاول فيو

الوقوف عمى سيرتو الذاتية وحياتو السياسية واالدارية والعممية وطبقتو ورحالتو في طمب

العمم وأقوال العمماء وأىل الجرح والتعديل فيو وتوثيقو  ،ووفاتو .
أما عن نطـاق البحث :
فقـد أقتضت دراسة البحث تقسيمو إلى مقدمة و ثالثة مباحث وخاتمة وثبت
المصادر والمراجع .
تناولت في المبحث األول :
حياة معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي من حيث  ،أسمو  ،ونسبو ،
وكنيتو  ،ووالدتو  ،وأسرتو من حيث مكانتيا في التأريخ اإلسالمي ومدى تأثيرىا في
سيرتو .
و أما المبحث الثاني :
فمقـد خصصتو لـذكر دوره في الحيات السياسية واالدارية  ،ثم سيرتو العممية
من حيث شيوخو وتالميذه  ،وطبقتو  ،ورحالتو في طمب العمم .
وخصصت المبحث الثالث :
لدراسة أقوال العمماء فيو وتوثيقو فضالً عما تقدم بحثنا تأريخ وفاتو ومكانو .

وأىم المصادر المستخدمة في البحث

حاولنا في ىذه الدراسة اإلعتماد عمى أميات المصادر التأريخية التي عرف
مؤلفوىا بالثقة ،والبد من الوقوف عمى أبرزىا لمتعرف بأىميتيا  ،وفائدتيا لمبحث دون
الغوص في تحميل تمك المصادر .
-1كتب التفسير
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وىي الكتب المتخصصة بتفسير القـرآن الكريم  ،ومعرفة أسـباب نزولو منيــا
كـتـاب (تفسير القرآن العظيم) البن كثير(ت 774ىـ) .
 -2كتب الحديث
من المصادر التي اليمكن أن يتخطى الباحث أىميتيا في مجال دراسة أحداث
التأريخ اإلسالمي  ،والسيما السيرة النبوية المباركة  ،وكان من أبرزىـا كتاب (صحيح
مسمم) لمسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ىـ) .
 - 3كتب التأريخ
ويأتي في مقدمتيا (تأريخ خميفة بن خياط) لخميفة بن خياط (ت 240ىـ) وىو
محدث ومؤرخ بصري  ،ومن تالميذ معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي  ،أفدنا من
كتابو ىذا بمعمومات ميمة  ،وكتابي (التأريخ الكبير) و (التأريخ الصغير) لمبخاري
(ت256ىـ) وكذلك كتاب البداية والنياية ألبن كثير (ت 774ه) وقد كان ليذه الكتب
أىمية كبيرة في ىذا البحث .
 - 4كتاب التراجم و الطبقات
من المصادر التي عول عمييا البحث كثي اًر كـتب (التراجم والطبقات)  ،ويأتي

في مقدمتيا كتاب( الطبقات الكبرى) البن سعد(ت 230ىـ)  ،كما أفدنا من كتاب
(الطبقات) البن خياط (ت 240ىـ) بمعمومات قيمة تتعمق بنسب معتمر بن سممان
بن طرخان  ،وتحديد سنة وفاتو .
 - 5األنساب

وقـد جـاءت استعانتنا بيذه المصادر لموقوف عمى نسب معتمر بن سميمان ابن
طرخان التيمي  ،ومن أىـم ىذه الكتب ( األنسـاب ) لمسمعاني (ت 562ىـ)
 - 7كتب المعاجم
كان لكتب معاجم المغة حضور في ىذا البحث فقد أخذنا منيا في فيم
وتوضيح بعض المفردات التي تغيرت داللتيا المغوية أصبح من الصعب فيم معانييا
منيا كتاب ( مختار الصحـاح) لمرازي (ت

666ىـ)  ،و(تاج العروس) لمزبيدي
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(ت1250ىـ) وكان لكتب البمدان  ،حضور في ىذا البحث  ،فالمعاجم الجغرافية
حددت لنا المواقع والمدن في األقاليم المختمفة  ،وكان من أىميا كتاب (معجم
البمدان) لياقوت الحموي (ت626ىـ) .
المبحث األول :
اسمــو ولقـبو و كنيتـو
ىو معتمر بن سميمان

()1

بن طرخان

()2

التيمي

()3

ولم يكن من بني تيم

()4

 ،وكان مولى لبني مرة بن عبادة بن أخي تيم بن قيس

بن ثعمبة يعرف بالتيمي بصري

 ،وقيل انو كان يمقب

وانما نزل فييم فنسب إلييم
بالطفيل

()7

()5

كنيتو أبو محمد البصري

()6

لذا يمكن التسميم بالروايات التي يتحدث بيا معتمر بن سميمان عن أبيو

وينقميا عنو تالمذتو عمى سبيل المثال

()8

ال الحصر فعن البشر بن الحكم

قال  ":حدثنا معتمر  :قال قمت ألبي يا أبة إنك تنسب إلى التيم ولست منيم قال :
يابني إني تيمي الدار "

( )9

 ،وفي رواية ثانية لممزي (ت 742ىـ) عن األصمعي

()10

قال " كنت أمشي مع المعتمر بن سميمان فقال لـي مكانك ثم قال  :قال  :أبي إذا
كتبت فال تكتب التيمي وال تكتب المري فان أبي كان مكاتباً لبجير بن حمران وأن
أمي كانت موالة لبني سميم فان كان أدى الكتابة فالوالء لبني مرة وىو (مرة بن عباد
بن ضبيعة بن قيس) فاكتب القيسي فان لم يكن أدى الكتابة فالوالء لبني سميم وىم
من قيس بن عيالن

()11

.

والدتو
انعكست وفرة المعمومات عن الحياة األولى لمعتمر بن سميمان بن طرخان
التيمي عمى معرفة سنة والدتو بدقة  ،استناداً إلى رواية المزي (ت 742ىـ) عمن روى

عن معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي قائالً  " :أخبرنا أحمد بن إبراىيم بن كثير

العبدي  ،قال حدثنا العباس بن الوليد بن نصر البصري  ،قال  :حدثنا عبد الممك بن

قريب األصمعي  ،قال  :حدثنا المعتمر بن سميمان قال  :قال لـي أبي عـد لنفسك

من سنة سـت ومائة يعني أنو ولد فييا . )12( " ...
نشـأتو و أسرتو
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نشـأ معتمر بن سميمان بن طرخان في مدينة البصرة بعد والدتو سنة ( 106ىـ)
وترعرع في ربوعيا  ،وعاش معظم حياتو في احضانيا  ،متعمماً و معمماً  ،وتحدثت

المصادر عن أسرتو  ،وما كان ليا من مأثر عممي  ،في مدينة البصرة  ،وخارجيا ،

فأبوه سميمان بن طرخان التيمي (ت143ىـ)  ،كان من العباد المجتيدين  ،وكان ىو
وأبنو المعتمر يداوران باليل في المساجد فيصميان مرة في ىذا المسجد ومرة في ىذا
المسجد حتى يصبحا

()13

.

وقال المزي (ت 742ىـ) عمن روى عن سميمان بن طرخان

التيمي " قال :

الربيع بن يحيى عن شعبة ما رأيت أحداً أصدق من سميمان التيمي كان إذا حدث

عن النبي (صمى اهلل عميو وسمم) تغير لونو

()14

روى عن أبي عثمان النيدي،وأنـس

بن مالك  ،وثابت البنانـي  ،والحسن البصـري ،وسميمان بن ميران األعمش وىو من
أقرانو وناس آخرون  ،وعنو أبنو المعتمر  ،وشعبة وىوذه بن خميفة والثوري وآخرون

(. )15

وقال محمد بن سعد " كان ثقو كثير الحديث  ،روى لو الجماعة  ،وكان من
العباد المجتيدين وعده من صغار تابعي أىـل البصرة "

()16

 ،وقال الاللكائي

(ت418ىـ) عمن روى عن معتمر بن سميمان قائالً  " :أخبرنا أحمد بن العباس

الياشمي  ،قال  :حدثنا محمد بن عبد األعمى قال  :سمعت معتمر بن سميمان بقول
دخمت عمى أبي وأنا منكسر فقال مالك قمت مات صديقي لي قال  :مات عمى السنة

قمت نعم قال  :فال تخف عميو " ( ، )17و يذكر ابن الجعد (ت 230ىـ)  ،عمن روى
عن معتمر بن سميمان بن طرخان قائالً  " :عن سوار بن عبد اهلل القاضي عن

معتمر بن سميمان قال لي أبي عند موتو يا معتمر حدثني بالرخص لعمي ألقي اهلل

وأنا حسن الظن "

()18

 ،وقال محمد بن سعد توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة

ثالث وأربعين ومئة وذكر أبو داود عن أبنو معتمر بن سميمان انو قال  " :مات وىو
ابن سبع وتسعين "

()19

أما ما يخص أشقاءه من األخوة واألخوات فمم يترك عمماء النسب والتراجم عن
معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي  ،أيو أشارة إلى وجود أشقاء وشقيقات لو  ،أما
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أبناؤه فقد ذكرت المصادر ابنا واحداً ىو محمد بن المعتمر بن سميمان بن طرخان

التيمي ،فعمن روى عن محمد بن معتمر بن سميمان بالقول " قمت ألبي يا أبت من
فقيو العرب  :قال  :سفيان الثوري  ،لما مات سفيان الثوري قمت لو من فقيو العرب ،
قال  ،عبد اهلل بن المبارك "

()20

 ،أما عن أمو فيي سوادة بنت الفضيل  ،فقد أشار

معتمر نفسو إنيا كانت موالة لبني سميم  ،وقيل ان المعتمر وأبوه سميمان شيد الجنازة
فقدم سميمان الفضيل بن عيسى الرقاشي خال المعتمر في المقالة ولم أعثر عمى
سنة وفاتيا في المصادر المتوافرة لدينا

()21

،

أما عن زوجة معتمر بن سميمان  ،وأسميا  ،ونسبيا  ،وىل ماتت قبمو أم بعده
 ،فمم نعثر في المصادر التي بين أيدينا عمى أشارة لذلك طول مدة البحث  ،ولم
يذكر ىو نفسو من ىذا القبيل شيئاً  ،وال تالمذتو من بعده  ،أما عن أقاربو  ،فقد

ذكرت المصادر خال معتمر وأسمو الفضيل بن عيسى أبو عيسى الرقاشي  ،وقال

ابن عيينو كان يرى القدر  ،يعد من البصريين  ،وكنيتو أبو عيسى البصري الواعظ ،
بن أخي يزيد بن أبان الرقاشي  ،وقيل أشتير بأبي عاصم
(ت430ىـ) " فضل بن عيسى الرقاشي بالواعظ الناصح "

()22

()23

وصفو األصبياني

.

يظير لنا من خالل دراسة نشأتو وأسرتو انو من أسرة ليا مأثر عممي واجتماعي
كبير في المجتمع  ،حيث كان يحظى باحترام وتقدير معاصريو ممن ىم من أقرانو
ومن الذين تتممذوا عمى يده الذين تحمو باألدب  ،والعمم  ،والخمق الرفيع

المبحث الثاني :
حياتو السياسية واإلدارية
عاصر معتمر بن سميمان بن طرخان الكثير من األحداث السياسية وشيد
كثير منيا  ،فقد عاش ستة وعشرين سنة في ظل الخالفة األموية  ،وخمسة وخمسين
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سنة أخـرى في ظل الخالفة العباسية ولم نعثر في المصادر ما يفيد إن لو ميوالً أو
اتجاىات معارضة سواء أكان ذلك في العصر األموي أم بقية حياتو في العصر

العباسي .
أما ما يخص الجانب اإلداري فمم نعثر طول مدة البحث عمى انو قد تولى
منصباً إدارياً  :إال انو ىنالك من أشار إلى قدوم معتمر بن سميمان في تجارة إلى
اليمن  ،ولكن ال نعمم عمى وجو التحديد كـم بقي في عممو ىذه

()24

 ،وقال المزي

(ت742ىـ)  :عمن روى عن معتمر بن سميمان قائالً  :قال أبو حاتم  :كادن قدم
اليمن حين مات والـد عبد الرزاق

()25

"

()26

وكذلك ذكر ابن عساكر (ت 571ىـ) عمن روى عن معتمر بن سميمان قائالً " :

أخبرنا عبد اهلل بن سنان  ،قال كنت مع ابن المبارك والمعتمر بن سميمان

بطرطوس (" ... )27

()28

ويبد لنا من خالل ىذه الرواية كان ابن المبارك مالزماً لمعتمر بن سميمان

وممن يقال لو التاجر السفار  ،صاحب التصانيف الشاسعة  ،وافنى عمره في

األسفار  ،حاجاً  ،ومجاىداً  ،وتاج اًر  ،ولد سنة 118ىـ ومات في شير رمضان سنة

181ىـ ومن المعاصرين لو  ،وىذا ما يتميز بو معتمر بن سميمان  ،وعمى من يحيط
بو من مقربين

()29

.

طبقتـو
الطبقات جمع طبقة  ،والطبقة في المغة تعني األمة  ،والجيل وبعد الجيل
فقد تأتي بمعنى القوم المتشابيين في الشيء والحل والمنزلة

طَبق
طَبقًا َع ْن َ
في القرآن الكريم في قولو تعالى " لَتَْرَك ُب َّن َ
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وأمـا في اصطالح عمماء الحديث فمن قوليم  ،قوم تقاربوا في السن واالسناد
أو االسناد فقط  ،ومعنى التقارب في االسناد ان يكون شيوخ ىذا ىم شيوخ اآلخر أو
يتقاربون شيوخو
سنين

()34

عمى الثالثة

( )33

والطبقة في العادة تساوي جيالً  ،أو عشرين سنة أو عشر

وبال شك فأن أىل الطبقة األولى مقدمون عمى الثانية  ،والثانية مقدمون
()35

وقد أدرك معتمر بن سميمان بن طرخان بعض التابعين

( )36

وروى

عنيم  ،وكان المعتمر موصوفاً  ،بالثقة  ،واالتقان  ،والعبادة  ،والورع  ،لذا عده ابن

حجر (ت852ىـ) من الطبقة التاسعة ومن كبار أتباع التابعين

()37

.

رحلتو في طلب العلم
الرحمة في طمب العمم تقميد مبكر في تأريخ عمماء المسممين وما من عالم
أشتير بيذا العمم أو ذاك إال وقد جاب البمدان بحثاً عن األستزادة فيما يطمب من عمم

 ،وعمى ىذه القاعدة ال بـد لمعتمر بن سميمان أن يكون كذلك عاش معتمر بن

سميمان حياتو طويمة حافمة بالعمم  ،و يبدو أن اىتمامو وعنايتو بطمب العمم كان منذ
وقت مبكر من حياتو  ،فقد استكمل عمومو وثقافتو المحمية عمى يـد عمماء بمده ،
ومنيم أبيو سميمان بن طرخان حيث أشار المزي (ت 742ىـ) عمن روى عن معتمر
بن سميمان قائالً  " :قال  :عمر بن عمي  :عن معاذ بن معاذ سمعت قرة بن خالد
()38

يقول ما معتمر عندنا دون سميمان التيمي " ...

()39

ولم نجد في كتب التأريخ و التراجم التي وقفنا عمييا ذك اًر لرحالتو في طمب

العمم وسماعو  ،إال رحمة واحدة إلى طرطوس  ،مع ابن المبارك والثانية إلى اليمن
لغرض التجارة  ،ويظير عمى ما يبدو ان سبب قدومو إلى طرطوس واليمن لطمب
()40

العمم والمعرفة ترافق مع حاجة لو  ،واهلل أعمم
وثمانين سنين حافمة بالعمم والرحمة في سبيمو .
المبحث الثالث :
سيرتو العممية
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أكتسب معتمر بن سميمان بن طرخان عمومو عمى أكابر شيوخ عصره في مدينة
البصرة  ،وكان ليم األثر في تكوين شخصيتو  ،ومن ثم أخـذ منو تالميذه العموم
والمعارف .
أوالً  :شيوخـو

تمقي معتمر بن سميمان بن طرخان  ،العموم والمعارف المختمفة عمى أيدي

العديد من الشيوخ  ،وكان لو األثر في تكوين شخصيتو العممية وفيما يأتي عرض
ألىم ىؤالء الشيوخ .
فقـد سمع من أيوب السختياني :ولد سنة ( 68ىـ) وكان من سادة أىل البصرة
وعباد أتباع التابعين وفقيائيم ممن أشتير في النسك والصالبة في السنة  ،والقمع
ألىل البدع  ،توفي يوم الجمعة من شير رمضان سنة ( 131ىـ)

( )41

 ،وسمع أيضاً

من حميد الطويل  ،ولد سنة ( 68ىـ)  ،فعمن روى عن معتمر بن سميمان قائالً

":سمعت حميد الطويل قال  :قيل ألنس بن مالك ان حـب عمي وعثمان(رضي اهلل
عنيما) ال يجتمعان في قمب أحد فقال كذبوا لقد اجتمعا حبيما في قموبنا "

()42

وقال العجمي (ت 261ىـ)  " :تابعي ثقو  ،روى لو جماعة توفي سنة ( 143ىـ)
ولو من العمر خمس وسبعين سنة

( )43

 ،وروى عن خالد بن ميران أبو المنازل

البصري الحذاء  ،محدث البصرة  ،توفي سنة ( 141ىـ)

()44

وداود بن ىنيد  ،ولد

سنة ( 65ىـ)  ،وكان صالحاً وكان رأس في العمم والعمل مات راجعاً من الحج سنة

(140ىـ)

()45

وروى عن أبيو  ،سميمان التيمي  ،وكان من صالحي أىل البصرة ،

فعمن روى عن معتمر بن سميمان قائالً  " :سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك

قال أسر  ،إلي النبي صمى اهلل عميو وسمم س اًر فما أخبرت بو أحـدا بعد ولقد سألتني

عنو أم سميم فما أخبرتيا بو "

()46

وفي رواية ينقميا ابن خياط (ت 240ىـ) عمن روى عن معتمر بن سميمان قائالً

 " :قال حدثنا أبي عن أبي عثمان النيدي قال  :قتل عثمان بن عفان (رضي اهلل
عنو) في أواسط أيام التشريق "

()47

توفي سنة ( 143ىـ)

سميمان  ،محدث البصرة  ،توفي سنة ( 143ىـ)
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(59ىـ) وىو من أىل ىجر  ،وكان ثقة كثير الحديث من كبار الطبقة السادسة
مشيور لو في الصحيحين توفي سنة ( 146ىـ)
العدوي (ت131ىـ)

()51

()50

 ،واسحاق بن سويد بن ىبيرة

وبرد بن سنان الشامي أبو العالء الدمشقي (ت 135ىـ) وبيان

بن جندب البصري  ،وحبيب بن محمد العجمي أبو محمد البصري

()52

 ،وسعيد بن

عبيد اهلل بن جبير بن حيو الثقفي  ،وسيف بن سميمان المكي(ت 155ىـ)

()53

وشعبة

بن الحجاج (ت160ىـ) وعمران بن حدير(ت147ىـ)
وكيمس بن الحسن التيمي البصري (ت 149ىـ) ومعمر بن راشد بن عمرو
(ت153ىـ) ومنصور بن المعتمر (ت 131ىـ) وآخرون

()54

.

ثانياً  :تالميـذه

مثمما تتممذ معتمر بن سميمان بن طرخان عمى عدد من الشيوخ من أىل العمم

والمعرفة  ،فقد تتممذ عمى يده عدد كبير من الطمبة وأخذوا العمم الجم  ،وفيما يأتي
عرض ألىم ىؤالء التالميذ :
فقد روى عنو عبد اهلل بن المبارك بن واضح المروزي  ،صاحب كتاب الزىد
ويميو الرقائق  ،وىو من معاصريو  ،حيث وصفو المعتمر بن سميمان بالقول " ما
رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي ال يصاب عند أحـد " توفي سنة
(ت181ىـ)

()55

وعبد الرزاق بن ىمام الصنعاني  ،أحـد األعالم  ،ولـد سنة (

126ىـ) صاحب

تفسير القرآن  ،والمصنفات وىو من معاصريو وأصغر منو توفي سنة ( 211ىـ)

()56

،

وعبد الممك بن قريب األصمعي  ،وىو صاحب  ،المغة  ،والنحو و القريب واألخبار ،
والممح  ،والنوادر (ت 216ىـ) فعمن روى عن األصمعي عن معتمر بن سميمان أنو
قال":لم يعالج جيد البالء من لم يعالج األيتام "

()57

وعن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبي عثمان المروزي ويقال الطالقاني
 ،وكان ممن جمع وصنف وكان من المتقين حافظ مصنف السنن (ت 227ىـ)

()58

وخميفة بن خياط و كان أحفظ أىل زمانو  ،المعروف بالشباب  ،محدث  ،نسابو ،
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أخباري  ،عالمة  ،صنف التأريخ والطبقات  ،مستقيم الحديث صدوق (ت 240ىـ)

()59

وأحمد بن حنبل  ،أحـد األعالم  ،جمع وصنف  ،وكان من المتقين وصاحب المسند ،
و عمن روى عنو بالقول " ما كان أحفظ معتمر بن سميمان  :قال  :ما كنا نسألو عن
شيء إال عنده فيو شيء " توفي سنة ( 241ىـ)

()60

 ،وروى عن محمد بن سالم بن

خرج السممي (ت 227ىـ) ومحمد بن فضل الدوسي أبو النعمان البصري (ت 223ىـ)
ومسدد بن مسرىد البصري األسدي أبو الحسن الحافظ (ت 228ىـ) وأبو غسان مالك
بن عبد الواحد المسمعي (ت 230ىـ) ومحمد بن إبراىيم بن صدران سميم بن ميسرة
األزدي (ت 243ىـ) ومحمد بن إسماعيل بن أبي سمينو أبو عبد اهلل البصري
(ت230ىـ) وعبد األعمى بن حماد ابن نصر الباىمي أبو يحيى المعروف بالنرسي
(237ىـ)  ،والييثم بن أيوب الطالقاني (ت 238ىـ) ويحيى بن حبيب بن عربي الحارثي
البصري (ت248ىـ) وعبد اهلل بن عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن
الخطاب الخطابي وقيل أبو عمر البصري (ت 223ىـ) وآخرون

()61

.

علـومـو ومعارفـو
لم تقتصر عموم معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي  ،ومعارفو عمى جمع
أحاديث الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) وسنتو المطيرة  ،بل شممت إلى جانب عممو
ومعارف آخرى كانت موضع إىتمام ممن عاصره .
بالسنة عموماً
ً
أوالً  :تفسير القرآن الكريم

يعد معتمر بن سميمان أحـد العمماء من كبار أتباع التابعين

()62

الذين أىتموا

بعموم القرآن وتفسيره  ،سيما وأن معتمر بن سميمان كان يتمتع بمكانة مرموقة في
البصرة  ،فيو ثقو صدوق  ،أخـذ منو العمماء فكان لو باع في تفسير القرآن ،
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أستشيد بو البخاري في الصحيح  ،وروى لو مسمم  ،وغيرىم ( ، )63ومن أقوالو " من

قال القرآن مخموق فقد كفر " ( )64ومن أبرز مروياتو التي تناقمتيا كتب التفسير
قولو في تفسير قولو تعالى " ولَقَ ْد عمِمَنا ا ْلمستَ ْق ِد ِمين ِم ْن ُكم ولَقَ ْد عمِمَنا ا ْلمستَأ ِ
ْخ ِرين"
َ
ْ َ َ ْ ُْ
َ َ ْ ُْ
( )65قال المعتمر بن سميمان عن أبيو عن رجل عن مروان بن الحكم مستنداً إلى

السنة النبوية قال " كان أناس يستأخرون في الصفوف في الصالة فأنزل اهلل اآلية "
ولَقَ ْد عمِمَنا ا ْلمستَ ْق ِد ِمين ِم ْن ُكم ولَقَ ْد عمِمَنا ا ْلمستَأ ِ
(  )66وىناك الكثير من
ْخ ِرين "
َ
ْ َ َ ْ ُْ
َ َ ْ ُْ
التفاصيل المجال لحصرىا .

ثانباً  :عممـو بالحديث

يعد عمم الحديث من أشرف العموم بعد العمم بكتاب اهلل سبحانو وتعالى  ،إذ

األحكام مبنية عمييا ومستنبطة
عميو وسمم)

()68

()67

وىو عمم يشتمل عمى نقل أقوال النبي (صمى اهلل

ومن ىذا المنطمق كان معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي ضميعاً

بيذا العمم وبدأت أىتماماتو مبك اًر بدراسة الحديث في البصرة  ،وىذا ما ذىب إليو

الدار قطني (ت 385ىـ) والحاكم النيسابوري (ت 415ىـ) بالقول " معتمر بن سميمان

أحـد أئمة الحديث " ( ، )69وأخرج اإلمام أحمد بن حنبل (ت 241ىـ) حديثاً في باب "

()70
الكمأة من المن وماؤىا شفاء العين "
 ،وأخرج لو ابن حبان (ت 345ىـ) حديثاً
في باب " الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر " (ِ ، )71وأخرج أبو يعمى (ت 307ىـ)

حديثاً في باب " الفتن "

()72

 ،وىناك أمثمة كثيرة من ىذا الباب ال مجال لحصرىا .

ثالثاً  :عممـو بالفقـو

أستعمل الفقو في الصدر األول من اإلسالم في فيم أحكام الدين جميعاً سواء

كانت متعمقة باإليمان وما يتعمق بالصالة  ،وبعـد مدة خصص أستعمالو فصار
يعرف بأنو عمم األحكام من الصالة والصيام والقروض اآلخرى

()73

 ،وكان لمعتمر

بن سميمان مكان متميز بين الفقياء ومحدثين عصره  ،بعد وفاة الرسول (صمى اهلل
عميو وسمم) وعــده رواة التيذيب من كـبـار أتباع التابعين ومحدثييم

()74

 ،وأخرج لو

الدار قطني (ت 385ىـ) في كتابو " باب النيي عن الصالة بعد صالة الفجر وبعد
صالة العصر "
()76

الوضوء "

( )75

 ،وأورد ابن أبي شيبو (ت 235ىـ) حديثاً في الفقو " من باب

وىناك أمثمة عديدة ال مجال لحصرىا .
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رابعاً  :عممو بالسير والمغازي

()77

السيرة في المغة تعني السنة أو الطريق

وأصطالحاً تعني األخبار التي
()78

تربط بزمان النبي (صمى اهلل عميو وسمم) منذ والدتو حتى وفاتو

 ،وقـد أقترب

السيرة بمفظة المغازي في األكثر  ،فقيل السير  ،والمغازي  ،ومن ىنا لم تقتصر
عموم معتمر بن سميمان  ،ومعارفو عمى جانب معين بل تعدتيا إلى جوانب عديدة ،
فأخباره في التواريخ مشيورة حيث ذىب اإلمام أحمد بن حنبل بالقول عميكم بمغازي
ألبي محمد المعتمر بن سميمان التيمي البصري أحـد األعالم

()79

توثيقو وأقوال العمماء وأىل الجرح والتعديل فيو
حظي معتمر بن سميمان عند أىل الجرح والتعديل بنسبة كبيرة من الثناء ولعل
في مقدمة من أثنى عميو وطرح جالبيب الثقة العجمي (ت
معتمر بن سميمان بصري ثقو "

()80

261ىـ) حيث قال " :

 ،وقال ابن حبان (ت 354ىـ) " كان متيقضاً "

( ، )81وسرد صاحب كتاب تيذيب الكمال سرداً ألقوال العمماء فيو  " ،قال إسحاق بن

منصور عن يحيى بن معين ثقو  ،وقال أبو حاتم ثقو  ،صدوق  ،وقال محمد بن
سعد ثقو "

()82

 ،وقال ابن عبد البر (ت 463ىـ) " ثقو "

(ت762ىـ) " ثقو "

( )84

 ،وقال ابن حجر (ت 852ىـ) " ثقو "

(ت125ىـ) " من التابعين ثقو "

()86

()83

()85

 ،وقال الزيعمي
 ،وقال الشوكاني

 ،وقال األلباني (ت2000م) " ثقو "

()87

.

ويتفق الجميع عمى انو من كبار أتباع التابعين ولو باع طويل في المادة
التأريخية في مجال التقسير والحديث والفقو  ،والسيرة  ،والمغازي  ،أستشيد بو كبار
المؤرخين  ،وعمى رأسيم خميفة بن خياط (ت 240ىـ) بالدرجة األول عده من كبار
المحدثين

()88

 ،وليذا خضت البحث عنو .

وفـاتـو
أختمف المصادر في بيان وقت وفاتو بخصوص الشير التي توفي فييا معتمر
ابن سميمان (رحمو اهلل) فقـد ظير رأيان الرأي األول يرى انو توفي في شير محرم
سنة ( 187ىـ) بالبصرة في خالفة ىارون الرشيد ( 170ىـ ـ 193م) ،

()89

وىناك ما

يرى انو توفي يوم قتل زبان الطميقي بالبصرة وكان الناس يقولون مات اليوم أعبد
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الناس وقتل أشطر الناس وكان يدعي الشطارة

( )90

واألول أصح استناداً إلى قول

ابن سعد (230ىـ) وابن خياط (ت240ىـ) وىو أحـد تالميذه
الخاتمة :

الحمـد هلل الذي بنعمو وتوفيقو لعباده يتم صالح األعمال ...
في ختام ىذا البحث المتواضع الذي تناولت(معتمر بن سميمان بن طرخان التيمي
دراسة في سيرتو التأريخية) وبعون اهلل و توفيقو خرجنا بجممة من النتائج  ،والتي
يمكن اجماليا بالنقاط التالية :
 .1كانت والدتو سنة ( 106ىـ) في عيد الخميفة ىشام بن عبد الممك بن مروان
بالبصرة  ،وكنيتو أبو محمد  ،وكان رأسا في العمم والعبادة كأبيو  ،وكان مولى لبني
مرة  ،واكتسب نسبو الذي عرف بو في المصادر التأريخية التيمي  ،وىي تسمية
تتعمق بوالئو ألحـد بيوت تيم في البصرة  ،حيث كان أبوه مكاتباً لبجير بن حمران ،

وأمو موالة لبني سميم .

 .2أبوه سميمان بن طرخان من كبار التابعين في البصرة .
 .3ينحدر معتمر بن سميمان من أسرة عرفت بمواقفيا وخدمتيا لإلسالم  ،فضالً

عن ذلك فيي ذات مكانة عممية مرموقة حظيت بتقدير المؤرخين وثنائيم  ،مما أثر
ذلك في نشأتو نبوغو العممي ومن ثم ثقتو .

 .4لم تتوصل الدراسة إلى اىتمام معتمر بن سميمان بالسياسية وشؤونيا بل انو كان
محايداً مفضالً األشتغال بالحديث و السيرة والمغازي .

 .5تبين انو عمل بالتجارة،مما زاد من مكانتو اإلجتماعية ومنحو خصوصية ألىل
الصدق واألمانة .
 .6حرص عمى تمقي العمم من كبار الشيوخ  ،وثقاتيم مما أعطى مصداقية أكثر
لمروياتو وتتممذ عمى يده الكثير من طالب العمم الذين عرفوا ىم األخرون بثقتيم ،
وعدالتيم و بحاصة ابن المبارك ( ت181ىـ) الذي كان معتمر بن سميمان  ،معاص اًر
لو  ،وكذلك عبد الرزاق الصنعاني ( ت211ىـ) صاحب التفسير  ،والمصنف  ،وعبد

الممك بن قريب المعروف باألصمعي ( ت216ىـ) وسعيد بن منصور ( ت227ىـ)
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 جمع، ىـ) أحـد األعالم240 وخميفة بن خياط ( ت، صاحب السنن ومصنف السير
. وصنف
 لم تصل جيوده في المغازي حد التأليف إذ انو لم يترك لو كتاباً أو مؤلفاً في ىذا.7
.  يمكن القول انو كان من أوائل وأضعي الخطوط األساسية لمتدوين، المجال لكن

 أظيرت الدراسة انو يعـد جيال من تالميذ مدرسة البصرة ومن كبار أتباع التابعين.8
.
،  واليمن،  البصرة،  تنقل بعد أن أكمل عمومو ومعارفو عمى يد عمماء بمده بين.9
،  فكان حمقة وصل بين مدرسة البصرة،  ناش اًر عمومو ومعارفو، وطرطوس
.  واليمن، وطرطوس

من خالل عممية البحث في معظم اآلراء التي حددت وفاتو يمكن أن نؤكد

.10

ىـ ـ170 ( ىـ) في خالفة ىارون الرشيد187 ( بأن وفاتو كانت عمى األغمب سنة
. )ىـ193

Abstract
In the historic memoirs of Muatamar ben Sulaiman Al Tarkan Al-Taimi
The study of Islamic history is considered especially the holly
prophetic
who appeared to study the prophet memoirs (God's blessing and

peace up on him) like Al-Fakeeh scientist and the great
followers as Muotamar ben Sulaiman ben Tarkan Al-Taimi. He was
called Abu- Muhammed.He was born in (106A.H)in the successor
Husham's ben Abd –Al-Malek ben Marwan reign in Basra.He was
brought up in a family served the Islam and were interested in
science and leadership as his father and further many students had
taken their knowledge from him whom were known also by their

confidence and justice like Ibn Al-Mubarak(181A.H)who was
contemporary to him and Al-Sanaany(211A.H), Abd Al- Malek
ben Khareeb Al Asmaey (216A.H),Saeed ben Mansur
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(227A.H),Khalifa ben Khayat (240A.H).After finishing his knowledge
by the supervision of his country scientists .Through his study ,he
moved among Baasra , Yaman and Tartoos publishing his knowledg
. He wasn't interested in politics and its affairs , but he was
neutral .He preferred the prophet saying and memoirs and
occupations and the history which increased his social status and
made him known as honest and truthful. This is the cause behind
searching his autobiography and his political,executive and
academic life as well as his nature and traveling demanding knowledge
and scientists sayings. He died in (187A.H) .

اليوامش والحواشي :
( )1ابن سعد  ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منبع البصري الزىري (ت 230ىـ ـ
844م) ،
الطبقات الكبرى ،تحقيق  ،إحسان عباس  ،ط  ،1دار صادر(بيروت – 1968م) ،
ج ،7ص. 290
( )2خميفة بن خياط  ،أبو عمرو خميفة بن خياط الميثي العصفري (ت
854م)  ،طبقات ابن خياط  ،تحقيق  ،د .أكرم ضياء العمري ،ط

 240ىـ ـ
 ،2دار طيبة

(الرياض – 1982م)  ،ج ، 1ص. 224
( )3التيمي  :نسبة إلى قبائل تيم  ،وىم تيم الالت بن ثعمبة  ،وتيم الرباب  ،وىم من
بني عبد مناة  ،وتيم ربيعة  ،وتيم مرة  ،ومنيم سميمان بن طرخان وأبنو معتمر بن
سميمان  ،وقيل تيم من قريش الظواىر  ،لممزيد ينظر  :السمعاني ،أبو سعد  ،عبد
الكريم بن محمد بن منصور التميمي(ت
وتعميق ،عبد اهلل البارودي ،ط

562ىـ ـ 1166م)  ،األنساب  ،تقديم

 ،1دار الجنان (بيروت –

1408ىـ) ،ج ، 1

ص ،498البري ،محمد بن أبي بكر عبد اهلل األنصاري ،التممساني األندلسي(ت
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 680ىـ ـ ـ 1279م) ،الجوىرة في نسب النبي وأصحابو العشرة ،تحقيق  ،محمد
التونجي ،دار الرفاعي (الرياض – 1983م)،ج ، 1ص ، 26المزي ،أبو الحجاج،
جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن (ت

742ىـ ـ 1341م) .تيذيب الكمال في

أسماء الرجال ،تحقيق  ،د .بشار عواد معروف ،ط  ،1مؤسسة الرسالة (بيروت –
1980م) ،ج ،35ص ، 8الذىبي  ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن
قايماز (ت 748ىـ ـ 1347م)  ،الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة،
تحقيق  ،محمد عوامة ،ط  ،1دار القبمة لمثقافة اإلسالمية (جدة – 1992م) ،ج، 2
ص. 279
( )4ابن حبان  ،أبو حاتم ،محمد بن حبان التميمي البستي (ت  354ىـ ـ 965م)
 ،الثقات ،تحقيق  ،السيد شرف الدين أحمد ،ط  ،1دار الفكر (بيروت – 1975م)،
ج ، 7ص ، 531الباجي ،أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعد (ت

 474ىـ ـ

1081م)،التعديل والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح  ،تحقيق  ،أبو
لبابة حسين ،ط ،1دار المواء لمنشر والتوزيع (الرياض – 1986م) ،ج ، 2ص763
 ،ابن منظور ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ت
1311م) ،مختصر تأريخ دمشق ،بعناية طائفة من المحققين ،ط

711ىـ ـ
 ،1دار الفكر

(دمشق – 1984م) ،ج ، 1ص ،2713المزي  ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال،
ج ، 28ص. 250
( )5البخاري  ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري الجعفي
(ت  256ىـ ـ 869م) ،التأريخ الكبير ،تحقيق  ،السيد ىاشم الندوي ،دار الكتب
العممية (بيروت – 1986م)  ،ج ، 8ص. 49
( )6ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج  ، 7ص ، 290ابن معين ،أبو زكريا يحيى بن
معين (ت 233ىـ ـ 847م) ،تـأريخ ابن معين (رواية الدوري) ،تحقيق  ،أحمد محمد
نور سيف ،ط  ،1مركز البحث العممي واحياء التراث اإلسالمي (مكة المكرمة –
1979م) ،ج ، 4ص  ، 211خميفة بن خياط  ،طبقات ابن خياط  ،ج  ، 2ص233
 ،ابن حنبل ،أبو عبد اهلل  ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت

241ىـ ـ

855م) ،العمل ومعرفة الرجال  ،تحقيق  ،وصي اهلل بن محمد بن عباس ،ط
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المكتب اإلسالمي  ،دار الخاني (بيروت ـ 1988م) ،ج ، 2ص ، 233ابن حجر،
أحمد بن عمي أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت
التيذيب ،تحقيق ،محمد عوانة  ،ط

 852ىـ ـ 1448م) ،تقريب

 ،1دار الرشيد (دمشق –

1986م) ،ج، 1

ص. 722
( )7ابن منظور ،مختصر تأريخ دمشق ،ج  ، 1ص ، 2713المزي ،تيذيب الكمال
 ،ج ، 28ص ، 250ج ، 35ص ، 49ابن حجر ،أحمد بن عمي أبو الفضل
العسقالني الشافعي (ت  852ىـ ـ 1448م) ،لسان الميزان  ،تحقيق ،دائرة المعرفة
النظامية  ،اليند  ،ط  ،3مؤسسة االعممي لممطبوعات (بيروت – 1986م) ،ج، 7
ص ، 393تيذيب التيذيب ،ط  ،1دار الفكر (بيروت – 1984م) ،ج ، 1ص539
 ،ج ، 12ص. 369
( )8بشر بن الحكم  :ىو بشر بن الحكم العبدي  ،الفقيو  ،الزاىد  ،روى عن مالك
وجماعة وعنو البخاري ومسمم  ،والنسائي  ،وآخرون (ت 238ىـ)  ،لممزيد ينظر :
الذىبي  ،الكاشف  ،ج ، 1ص. 267
( )9البخاري  ،التأريخ الكبير  ،ج ، 8ص. 49
( )10األصمعي  :ىو عبد الممك بن قريب  ،صاحب المغة والنحو  ،واألخبار
والنوادر  ،وكان كثير التصنيف (ت216ىـ)  ،لممزيد ينظر  :الثعالبي  ،أبو منصور
 ،عبد الممك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت 429ىـ ـ 1037م) ثمار القموب في
المضاف و المنسوب  ،تحقيق  ،محمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط

 ، 1دار المعارف

(القاىرة ـ 1965م)  ،ج ، 1ص. 669
(  )11تيذيب الكمال  ،ج ، 12ص. 12
( )12المصدر نفسو  ،ج ، 12ص ، 12ج ، 28ص. 254
( )13ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 7ص ، 252الباجي  ،التعديل والتجريح ،
ج ، 3ص  ، 115المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج ، 12ص. 998
( )14تيذيب الكمال  ،ج ، 12ص. 8
( )15ابن األثير  ،ابن األثير ،عز الدين عمي بن محمد الجزري الشيباني
ُسد الغابة في معرفة الصحابة  ،انتشار اإلسماعيميات
(ت630ىـ ـ  1232م) ،أ ُ
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(طيران – بالت) ،ج  ، 2ص ، 732المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج  ، 12ص، 7 ،6
ابن حجر  ،تقريب التيذيب ،ج ،1ص. 252
( )16ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج  ، 7ص ، 252المزي  ،تيذيب الكمال ،
ج ، 12ص ، 998 ، 12ابن حجر  ،تقريب التيذيب  ،ج ، 1ص. 252
( )17الأللكـائي  :أبو القاسم ىبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي
(ت418ىـ ـ 1208م)  ،شرح أصول إعتقاد أىل السنة والجماعة  ،تحقيق  ،أحمد
سعد حمدان  ،دار طيبة (الرياض ـ 1409ىـ) ،ج ، 1ص. 67
( )18ابن الجعد ،أبو الحسن عمي بن الجعد بن عبيد الجوىري (ت

 230ىـ ـ

844م) ،مسند ابن الجعد ،تحقيق ،عامر وحيد أحمد  ،ط  ،1مؤسسة نادر(بيروت –
1410ىـ) ،ج ، 1ص ، 199البييقي ،أبو بكر أحمد بن حسن بن عمي بن موسى
(ت 458ىـ 1065 -م) ،شعب اإليمان ،تحقيق  ،محمد السعيد بسيوني زغمول،
ط ،1دار الكتب العممية (بيروت –

1410ىـ) ،ج  ، 2ص ، 7المزي  ،تيذيب

الكمال  ،ج ، 12ص. 12
( )19المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج ، 12ص. 12
( )20ابن عساكر  ،أبو القاسم عمي بن محمد بن الحسن (ت 571ىـ ـ 1175م)،
تـأريخ دمشق ،تحقيق  ،عمي شيري ،ط ،1دار الفكر بيروت (لبنان – 1998م)،ج،1
ص. 1883
( )21الجاحظ  ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت 869-255م)  ،البيان
والتبيين ،تحقيق  ،فوزي عطوي  ،ط

 ،1دار صعب (بيروت 1968 -م) ،ج، 1

ص ، 162المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج ، 12ص. 12
( )22البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري
الجعفي (ت  256ىـ ـ 869م)  ،التأريخ الصغير ،تحقيق،محمود إبراىيم زايد،
ط،1دار الوعي (حمب –

1397ىـ) ،ج  ، 2ص ، 97التأريخ الكبير  ،ج ، 7

ص  ، 118ابن أبي حاتم  ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التيمي
الرازي(ت 327ىـ ـ 938م) ،الجرح والتعديل  ،ط ،1دار إحياء التراث العربي
(بيروت – 1952م)  ،ج ، 7ص ، 64ابن حبان  ،أبو حاتم ،محمد بن حبان
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والمتروكين ،تحقيق  ،محمود إبراىيم زايد ،دار الوعي (حمب – بالت) ،ج
ص. 211 ، 27
( )23األصفياني ،أبو نعيم ،احمد بن عبد اهلل بن احمد (ت

430ىـ ـ 1038م) ،

حمية األولياء وطبقات األصفياء ،ط  ،4دار الكتاب العربي (بيروت – 1405م)،
ج ، 10ص. 206
( )24ابن معين  ،تأريخ ابن معين ( ،رواية الدوري)  ،ج ، 3ص. 667
( )25والد عبد الرزاق  ،ىو ىمام بن نافع الحميري الصنعاني  ،ثقو  ،من الطبقة
السادسة  ،ولم أظفر في بطون الكتب التي بين أيدينا عمى سنة وفاة لو  ،لممزيد
ينظر  :الذىبي  ،الكاشف  ،ج  ، 2ص ، 339ابن حجر  ،تقريب التيذيب  ،ج ، 1
ص. 574
( )26تيذيب الكمال  ،ج ، 28ص. 254
( )27طرطوس  :بفتحتين وال يخفف إال في الشعر  ،اسم لبمـد وقيل ثغر في بالد
الجزرية  ،أو بالد الشام  ،بالقرب من نيري سيحان وجيحان  ،لممزيد ينظر  :ياقوت
الحموي  ،أبو عبد اهلل بن عبد اهلل الحموي البغدادي (ت 626ىـ ـ 1227م) ،معجم
البمدان ،دار الفكر (بيروت – 1960م) ،ج ، 2ص ، 81الرازي  ،محمد بن أبي
بكر بن عبد القادر (ت 666ىـ ـ 1270م) ،مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي
(بيروت – 1981م)،ص. 403
( )28ابن عساكر  ،تأريخ دمشق  ،ج
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت

 ، 32ص ، 448الذىبي  ،شمس الدين
748ىـ ـ 1347م) ،تأريخ اإلسالم

ووفيات المشاىير واألعالم  ،تحقيق  ،محمد مصطفى عبد القادر عطا ،ط

 ،1دار

الكتاب العربي ،لبنان (بيروت – 1429ىـ 2005 -م) ،ج ، 1ص . 117
( )29العجمي  ،العجمي ،أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي
(ت 261ىـ ـ 874م) ،معرفة الثقات  ،عمق عميو د .عبد المعطي قمعجي ،ط ، 1
دار الكتب العممية

(بيروت -

1984م) ،ج ، 2ص ، 274الذىبي  ،شمس
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الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت 748ىـ ـ 1347م)  ،تذكرة الحفاظ ،
ط ،4دار إحياء التراث العربي (بيروت – 1374ىـ)  ،ج. 274 ، 1
( )30الرازي  ،مختار الصحاح  ،ص. 388
( )31ابن كثير  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت

774ىـ ـ 1376م)،

تفسير القرآن العظيم  ،ط  ،1دار الفكر (بيروت – 1407ىـ)  ،ج  ، 4ص، 523
الضاري  ،الضاري ،حارث سميمان  ،محاضرات في عموم الحديث ،ط ( ،2جامعة
بغداد – 1966م)،ص . 112
( )32سورة االنشقاق  ،اآلية . 19 :
( )33ابن كثير  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 774ىـ ـ 1376م)،
الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث  ،تحقيق  ،شاكر احمد محمد ،لبنان
(بيروت – 1951م) ،ص ،139الطحان  ،محمود  ،تيسير مصطمح الحديث ،ط ،7
مكتبة الرياض (بالم – 1985م) ،ص. 28
( )34ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 1ص. 12
( )35الحمي  :أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت 676ىـ ـ 1277م) شرائع
اإلسالم في مسائل الحالل والحرام  ،تحقيق  ،صادق الشيرازي  ،ط

 ، 2انتشار

االستقالل ( ،طيران ـ 1405ىـ)  ،ج ، 1ص. 81
( )36التابعي  :ىو كل من جالس صحابياً  ،أو الذين أدركوا العشرة من الصحابة

أو سمع أو روى عنيم  ،لممزيد ينظر  :النووي ،الحافظ أبو زكريا ،محي الدين يحيى

بن شرف الدين الدمشقي (ت

676ىـ ـ 1277م) ،تيذيب األسماء والمغات ،

تحقيق،عبد القادرعطا  ،ط،1دار الفكر(بيروت – 1996م) ،ج ، 1ص. 19
( )37األصفياني  ،حمية األولياء وطبقات األصفياء  ،ج  ، 3ص ، 28ابن حجر ،
تقريب التيذيب  ،ج ، 1ص. 539
( )38قرة بن خالد  :ىو قرة بن خالد السدوسي  ،ثقو (ت 155ىـ)  ،لممزيد ينظر :
ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 7ص ، 275ابن حجر  ،تقريب التيذيب  ،ج ، 1
ص. 455
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( )39المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج  ، 28ص ، 254ابن حجر  ،تقريب التيذيب ،
ج،1ص204
( )40ابن عساكر  ،تأريخ دمشق  ،ج ، 32ص. 448
( )41ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج

 ، 1ص ، 385ابن أبي حاتم  ،الجرح

والتعديل  ،ج ، 2ص ، 255ابن حبان  ،أبو حاتم ،محمد بن حبان التميمي البستي
(ت  354ىـ ـ 965م) ،مشاىير عمماء األمصار ،تحقيق  ،م .فاليشيمر ،دار
الكتب العممية (بيروت 1959 -م)  ،ج ، 1ص ، 150الثقات  ،ج  ، 2ص، 49
أبو البركات ،محمد بن أحمد بن يوسف الشافعي (ت  929ىـ ـ 1522م) ،الكواكب
النيرات في معرفة من اختمط من الرواة الثقات  ،تحقيق  ،حمدي عبد المجيد السمفي
 ،دار العمم ( ،الكويت – بالت) ،ج ، 1ص. 28
( )42ابن عبد البر  ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد النميري (ت  463ىـ ـ
1070م).
اإلستيعاب في معرفة االصحاب  ،تحقيق  ،عادل يوسف الغزاوي ،دار الوطن
لمنشر (الرياض – 1988م) ،ج ، 1ص ، 324ابن عساكر  ،تأريخ دمشق  ،ج 39
 ،ص ، 500المزي  ،نيذيب الكمال  ،ج ، 19ص. 460
( )43المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج  ، 7ص ، 364ابن حجر  ،تقريب التيذيب ،
ج ، 1ص. 87
( )44الباجي  ،التعديل والتجريح  ،ج  ، 2ص ، 252ابن حجر  ،تقريب التيذيب ،
ج ، 1ص ، 191تيذيب التيذيب  ،ج ، 3ص. 124
( )45ابن كثير  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 774ىـ ـ 1376م)،
البداية والنياية  ،تحقيق  ،أحمد أبو ممحم وآخرون  ،ط

 ، 5دار الكتب العممية

(بيروت – 1989م) ،ج ، 10ص. 75
( )46مسمم  ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري( ت

261ىـ ـ

874م) ،صحيح مسمم  ،تحقيق  ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
(بيروت – بالت) ،ج ، 4ص. 1929
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 240ىـ ـ

( )47ابن خياط  ،أبو عمرو خميفة بن خياط الميثي العصفري (ت

854م) ،تأريخ خميفة ابن خياط  ،تحقيق  ،د .أكرم ضياء العمري ،ط  ،2دار القمم،
مؤسسة الرسالة (دمشق – 1397ىـ) ،ج  ، 1ص ، 136ابن أبي عاصم ،أبو بكر
احمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت

287ىـ ـ 900م) ،اآلحاد والمثاني،

تحقيق  ،باسم فيصل احمد الجوابره ،ط  ،1دار الراية (الرياض – 1991م) ،ج، 1
ص  ،أحمد بن حنبل  ،أبو عبد اهلل  ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت
241ىـ ـ 855م) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،مؤسسة قرطبة (القاىرة – بالت) ،
ج ، 1ص ، 74الطبراني  ،أبو القاسم  ،سميمان بن أحمد بن أيوب (ت
969م) ،المعجم الكبير ،تحقيق  ،حمدي عبد الحميد السمفي ،ط

360ىـ ـ

 ،2دار إحياء

التراث العربي (القاىرة – د ت) ،ج  ، 1ص ، 77المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج ، 9
ص. 54
( )48ابن حجر  ،تقريب التيذيب  ،ج ، 1ص. 252
( )49الباجي  ،التعديل والتجريح  ،ج  ، 1ص ، 261المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج 5
 ،ص. 38
( )50ابن حبان  ،الثقات  ،ج  ، 6ص ، 483الدار قطني  ،أبو الحسن عمي بن
عمر الدار قطني البغدادي

(ت  385ىـ ـ 995م) ،سؤاالت الحاكم النيسابوري

لمدار قطني  ،تحقيق  ،د .موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،ط  ،1مكتبة المعارف
(الرياض –

1984م) ،ج ، 3ص ، 293المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج

، 22

ص ، 240ابن حجر  ،تقريب التيذيب  ،ج ، 1ص. 433
( )51ابن حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج ، 1ص. 202
( )52المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج  ، 28ص ، 25ابن حجر  ،تيذيب التيذيب ،
ج ، 2ص. 166
( )53ابن حجر  ،نيذيب التيذيب  ،ج ، 4ص. 258 ،54
( )54المزي  ،المصدر السابق  ،ج ، 28ص. 252 ، 25
( )55ابن أبي حاتم  ،الجرح والتعديل  ،ج

 ، 1ص ، 262ابن عساكر  ،تأريخ

دمشق  ،ج. 32
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( )56الصفدي  ،صالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل( ،ت

 764ىـ -

1363م) ،الوافي بالوفيات  ،تحقيق  ،أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،ط  ، 2دار
إحياء التراث (بيروت – 2000م) ،ج ، 1ص. 65
( )57الثعالبي  ،ثمار القموب في المضاف المنسوب  ،ج  ، 1ص ، 669القفطي ،
أبو الحسن  ،جمال الدين عمي بن يوسف (ت  624ىـ ـ 1223م) انباه الرواة عمى
أنباه النجاة  ،تحقيق  ،محمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط  ، 1المكتبة العصرية  ،صيدا
(بيروت ـ 2004م)  ،ج ، 2ص. 179
( )58البخاري  ،التأريخ الصغير  ،ج

 ، 2ص ، 37التأريخ الكبير  ،ج

،3

ص ، 513الذىبي  ،الكاشف  ،ج  ، 1ص ، 445ابن حجر  ،تقريب التيذيب ،
ج ، 1ص. 241
( )59الذىبي  ،تذكرة الحفاظ  ،ج ، 2ص. 436
( )60ابن حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج ، 10ص. 204
( )61المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج  ، 28ص ، 253 ، 252ابن حجر  ،تيذيب
التيذيب  ،ج ، 6ص ، 368 ، 85ج ، 9ص . 68 ، 50 ، 11
( )62ابن حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج ، 1ص. 539
( )63الحاكم النيسابوري ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل (ت  405ىـ ـ 1012م)،
المستدرك عمى الصحيحين ،تحقيق  ،مصطفى عبد القادر عطا ،ط  ،1دار الكتب
العممية (بيروت – 1990م)  ،ج ، 1ص. 201
( )64البخاري  ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري
الجعفي (ت  256ىـ ـ 869م)خمق أفعال العباد  ،تحقيق  ،د  .عبد الرحمن عميرة ،
دار المعارف ( الرياض ـ 1978م)  ،ج ، 1ص ، 40ابن حنبل ،عبد اهلل بن أحمد
بن حنبل الشيباني (ت  290ىـ ـ 902م) ،السنة لعبد اهلل بن أحمد  ،تحقيق  ،د.
محمد سعيد سالم القحطاني ،ط ،1دار القيم (الدمام – 1406ىـ) ،ج ، 1ص . 118
( )65سورة الحجر  ،اآلية . 24 :
( )66ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم  ،ج  ، 5ص ، 75السيوطي ،أبو الفضل
عبد الرحمن بن أبي بكر (ت

911ىـ ـ 1505م) ،الدر المنثور في التفسير
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بالمأثور ،ط ،1دار الفكر (بيروت – 1993م) ،أخرجو عن طريق أبو حاتم وآخرون
 ،قال نزل في حقوق الصالة و القتال  ،ج ، 2ص. 723
( )67السمعاني ،أبو سعد  ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي(ت 562ىـ ـ
1166م) ،أدب اإلمالء واالستمالء ،تحقيق  ،سعيد محمد المحام ،ط

 ،1مكتبة

اليالل (بيروت – 1989م) ،ج ، 1ص. 9
( )68الخطيب البغدادي  ،أبو بكر أحمد بن عمي (ت 463ىـ ـ 1070م) ،الكفاية
في عمم الرواية  ،تحقيق  ،أحمد عمر ىاشم ،ط

 ،1مكتبة العممية (د  .م ـ

1405ىـ) ،ج،1ص. 6
( )69الدار قطني  ،أبو الحسن عمي بن عمر الدار قطني البغدادي (ت  385ىـ ـ
995م)  ،سنن الدار قطني  ،تحقيق  ،السيد عبد اهلل ىاشم بن يماني المدني ،ط ،1
دار المعرفة (بيروت – 1386ىـ 1996 -م) ،ج ، 4ص ، 248الحاكم النيسابوري
 ،المستدرك عمى الصحيحين  ،ج ، 1ص. 201
( )70أحمد بن حنبل  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،ج ، 1ص. 187
( )71ابن حبان  ،أبو حاتم ،محمد بن حبان التميمي البستي (ت  354ىـ ـ 965م)
 ،صحيح ابن حبان  ،بترتيب ابن بمبان ،تحقيق  ،شعيب األرناؤوط ،ط  ،2مؤسسة
الرسالة (بيروت ـ 1414ىـ ـ 1993م)  ،ج ، 2ص. 16
( )72أبو يعمى  ،احمد بن عمي بن المثنى الموصمي التميمي (ت
919م) ،مسند أبي يعمى ،تحقيق ،حسين سميم أسد ،ط

307ىـ ـ

 ،1دار المأمون لمتراث

(دمشق – 1984م) ،ج ، 3ص. 256
( )73الكركي  ،الشيخ عمي بن الحسن (ت 940ىـ ـ 1506م) ،جامع المقاصد ،
تحقيق  ،مؤسسة آل البيت  ،ط

 ،1المطبعة الميدية (قم –

1408ىـ) ،ج ، 1

ص . 110
( )74الذىبي  ،الكاشف  ،ج ، 2ص ، 279ابن حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج ، 10
ص. 224
( )75الدار قطني  ،سنن الدار قطني  ،ج ، 1ص. 248
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( )76ابن أبي شيبو  ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 235ىـ ـ
 840م) ،المصنف في األحاديث واآلثار  ،تحقيق  ،كمال يوسف الحوت  ،ط

،1

الناشر مكتبة الرشيد (الرياض – 1409ىـ) ،ج ، 1ص. 20
( )77الزبيدي  ،محمد مرتضى (ت 1205ىـ ـ 1790م) ،تاج العروس من جواىر
القاموس ،مكتبة الحياة (بيروت – بالت) ،ج ، 3ص. 27
( )78جواد عمي  ،موارد تأريخ الطبري  ،مجمة المجمع العممي العراقي ،العدد األول
( ،بغداد 1954م)  ،ج ، 1ص. 38
( )79الكتاني  ،محمد بن جعفر ( ،

) الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب

السنة المصنفة  ،تحقيق  ،محمد المنتصر محمد الزمزي الكتاني  ،ط  ، 4دار النشر
اإلسالمي ( ،بيروت ـ  1406ىـ ـ 1986م)  ،ج ، 1ص. 106
( )80الثقات  ،ج ، 2ص. 286
( )81مشاىير عمماء األمصار  ،ج ، 1ص. 161
( )82المزي  ،ج ، 28ص. 54
( )83ابن عبد البر  ،اإلستيعاب  ،ج ، 1ص. 497
( )84الزيعمي  ،أبو محمد عبد اهلل بن يوسف الحنفي (ت

 762ىـ ـ 1360م) ،

نصب الراية ألحاديث اليداية  ،تحقيق  ،محمد يوسف البنوي ،دار الحديث (القاىرة
–1357ىـ) ،ج ، 1ص. 133
( )85تيذيب التيذيب  ،ج ، 10ص. 204
( )86الشوكاني ،محمد بن عمي بن محمد (ت 1250ىـ ـ 1839م) ،نيل األوطار
من أحاديث سيد األخبار ،شرح منتقي األخبار ،تحقيق  ،محمد منير الدمشقي ،دار
الجيل (بيروت – بالت) ،ج ، 2ص. 215
( )87األلباني  ،محمد بن ناصر الدين (ت 1421ىـ ـ 2000م) ،ظالل الجنة في
تخريج السنة ألبي عاصم ،ط

 ،3المكتبة اإلسالمية ( ،بيروت –

1993م) ،ج ، 1ص. 33
( )88طبقات ابن خياط  ،ج ، 1ص. 224
479

1413ىـ ـ

مجلة ديالى /

العدد الثاني والخمسون
2011

( )89ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج  ، 7ص ، 290ابن خياط  ،طبقات ابن
خياط  ،ج  ، 1ص ، 224تأريخ خميفة ابن خياط  ،ج  ، 1ص ، 136ابن معين ،
تأريخ ابن معين (رواية الدوري)  ،ج  ، 4ص ،237الباجي  ،التعديل والتخريج ،
ج ، 1ص ، 421ابن عساكر  ،تأريخ دمشق  ،ج

 ، 48ص ، 452الذىبي ،

الكاشف  ،ج  ، 2ص ، 279السيوطي  ،أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت
911ىـ ـ 1505م) ،تأريخ الخمفاء ،تحقيق  ،محمد محي الدين عبد المجيد،
ط،1مطبعة السعادة (مصر – 1371ىـ 1952 -م)،ج. 249 ،1
( )90ابن مأكوال  ،عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر (ت 475ىـ ـ 1082م) ،اإلكمال
في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى ،ط

 ،1دار الكتب

العممية (بيروت – 1411ىـ) ،ج ، 14ص  ، 115المزي  ،تيذيب الكمال  ،ج ، 28
ص. 255
قائمة المصادر والمراجع العربية
القرآن الكريم
المصادر األولية
* ابن األثير ،عزالدين عمي بن محمد الجزري الشيباني (ت630ىـ ـ  1232م).
ُسد الغابة في معرفة الصحابة  ،انتشار اإلسماعيميات (طيران – بالت) .
1ـ أ ُ
* األصفياني ،أبو نعيم ،احمد بن عبد اهلل بن احمد (ت 430ىـ ـ 1038م) .
2ـ حمية األولياء وطبقات األصفياء  ،ط ،4دار الكتاب العربي (بيروت – 1405م).
* الباجي ،أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعد (ت  474ىـ ـ 1081م).
 -3التعديل والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح  ،تحقيق  ،أبو لبابة
حسين ،ط ،1دار المواء لمنشر والتوزيع (الرياض – 1986م).
* البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري الجعفي
(ت  256ىـ ـ 869م) .
4ـ التأريخ الصغير ،تحقيق،محمود إبراىيم زايد ،ط،1دار الوعي (حمب – 1397ىـ).
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 -5التأريخ الكبير ،تحقيق  ،السيد ىاشم الندوي ،دار الكتب العممية(بيروت –
1986م) .
6ـ خمق أفعال العباد  ،تحقيق  ،د  .عبد الرحمن عميرة  ،دار المعارف ( الرياض ـ
1978م) .
* أبو البركات ،محمد بن أحمد بن يوسف الشافعي (ت  929ىـ ـ1522م).
 -7الكواكب النيرات في معرفة من اختمط من الرواة الثقات  ،تحقيق  ،حمدي عبد
المجيد السمفي  ،دار العمم ( ،الكويت – بالت).
* البري ،محمد بن أبي بكر عبد اهلل األنصاري ،التممساني األندلسي(ت

 680ىـ ـ ـ

1279م).
 -8الجوىرة في نسب النبي وأصحابو العشرة ،تحقيق  ،محمد التونجي ،دار الرفاعي
(الرياض – 1983م).
* البييقي ،أبو بكر أحمد بن حسن بن عمي بن موسى (ت 458ىـ 1065 -م).
9ـ شعب اإليمان ،تحقيق  ،محمد السعيد بسيوني زغمول ،ط  ،1دار الكتب العممية
(بيروت – 1410ىـ).
* الثعالبي  ،أبو منصور  ،عبد الممك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت 429ىـ ـ
1037م) 10ـ ثمار القموب في المضاف و المنسوب  ،تحقيق  ،محمد أبو الفضل
إبراىيم  ،ط، 1دار المعارف (القاىرة ـ 1965م) .
* الجاحظ  ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت 869-255م).
 -11البيان والتبيين ،تحقيق  ،فوزي عطوي  ،ط

 ،1دار صعب (بيروت -

1968م).
* ابن الجعد ،أبو الحسن عمي بن الجعد بن عبيد الجوىري (ت  230ىـ ـ 844م).
 -12مسند ابن الجعد ،تحقيق ،عامر وحيد أحمد ،ط

 ،1مؤسسة نادر(بيروت –

1410ىـ).
* ابن أبي حاتم،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التيمي الرازي(ت 327ىـ ـ
938م).
 -13الجرح والتعديل ،ط ،1دار إحياء التراث العربي (بيروت – 1952م).
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* ابن حبان ،أبو حاتم ،محمد بن حبان التميمي البستي (ت  354ىـ ـ 965م).
 -14الثقات ،تحقيق  ،السيد شرف الدين أحمد ،ط

 ،1دار الفكر (بيروت –

1975م).
 -15صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ،تحقيق  ،شعيب األرناؤوط ،ط  ،2مؤسسة
الرسالة (بيروت ـ 1414ىـ ـ 1993م) .
 -16المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،تحقيق  ،محمود إبراىيم زايد،
دار الوعي (حمب – بالت).
 -17مشاىير عمماء االمصار ،تحقيق  ،م .فاليشيمر ،دار الكتب العممية(بيروت -
1959م) .
* ابن حجر ،أحمد بن عمي أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت

 852ىـ ـ

1448م).
18ـ تقريب التيذيب ،تحقيق ،محمد عوانة  ،ط ،1دار الرشيد (دمشق – 1986م).
 -19تيذيب التيذيب ،ط ،1دار الفكر (بيروت – 1984م).
20ـ لسان الميزان ،تحقيق ،دائرة المعرفة النظامية ،اليند ،ط  ،3مؤسسة االعممي
لممطبوعات (بيروت – 1986م) .
* الحمي  :أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت 676ىـ ـ 1277م) .
21ـ شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام  ،تحقيق  ،صادق الشيرازي  ،ط ، 2
انتشار االستقالل ( ،طيران ـ 1405ىـ) .
* ابن حنبل ،أبو عبد اهلل  ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت

241ىـ ـ

855م).
22ـ العمل ومعرفة الرجال  ،تحقيق  ،وصي اهلل بن محمد بن عباس ،ط  ،1المكتب
اإلسالمي  ،دار الخاني (بيروت ـ 1988م).
 -23مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،مؤسسة قرطبة (القاىرة – بالت).
* ابن حنبل ،عبد اهلل بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت  290ىـ ـ 902م).
 -24السنة لعبد اهلل بن أحمد  ،تحقيق  ،د .محمد سعيد سالم القحطاني ،ط  ،1دار
القيم (الدمام – 1406ىـ).
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* الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن عمي (ت 463ىـ ـ 1070م).
25ـ الكفاية في عمم الرواية  ،تحقيق  ،أحمد عمر ىاشم ،ط  ،1مكتبة العممية (د .
م ـ 1405ىـ).
 240ىـ ـ

* خميفة بن خياط  ،أبو عمرو خميفة بن خياط الميثي العصفري (ت
854م).
 -26تأريخ خميفة ابن خياط  ،تحقيق  ،د .أكرم ضياء العمري ،ط

 ،2دار القمم،

مؤسسة الرسالة (دمشق – 1397ىـ).
 -27طبقات ابن خياط  ،تحقيق  ،د .أكرم ضياء العمري ،ط

 ،2دار طيبة

(الرياض – 1982م).
* الدار قطني ،أبو الحسن عمي بن عمر الدار قطني البغدادي (ت  385ىـ ـ
995م).
28ـ سنن الدار قطني ،تحقيق  ،السيد عبد اهلل ىاشم بن يماني المدني ،ط  ،1دار
المعرفة (بيروت – 1386ىـ 1996 -م).
29ـ سؤاالت الحاكم النيسابوري لمدار قطني ،تحقيق  ،د .موفق بن عبد اهلل بن عبد
القادر ،ط ،1مكتبة المعارف (الرياض – 1984م).
* الذىبي  ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت

748ىـ ـ

1347م).
 -30تأريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم  ،تحقيق  ،محمد مصطفى عبد
القادر عطا ،ط ،1دار الكتاب العربي ،لبنان (بيروت – 1429ىـ 2005 -م).
 -31تذكرة الحفاظ  ،ط ،4دار إحياء التراث العربي (بيروت – 1374ىـ).
32ـ الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة ،تحقيق  ،محمد عوامة ،ط ،1
دار القبمة لمثقافة اإلسالمية (جدة – 1992م).
* الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666ىـ ـ 1270م).
 -33مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي (بيروت – 1981م).
* الزبيدي ،محمد مرتضى (ت 1205ىـ ـ 1790م).
 -34تاج العروس من جواىر القاموس ،مكتبة الحياة (بيروت – بالت).
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* الزيعمي ،أبو محمد عبد اهلل بن يوسف الحنفي (ت  762ىـ ـ 1360م).
 -35نصب الراية ألحاديث اليداية  ،تحقيق  ،محمد يوسف البنوي ،دار الحديث
(القاىرة –1357ىـ).
* ابن سعد  ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منبع البصري الزىري (ت

230ىـ ـ

844م).
 -36الطبقات الكبرى ،تحقيق  ،إحسان عباس ،ط

 ،1دار صادر(بيروت –

1968م).
* السمعاني ،أبو سعد  ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي(ت

562ىـ ـ

1166م).
 -37أدب اإلمالء واالستمالء ،تحقيق  ،سعيد محمد المحام ،ط

 ،1مكتبة اليالل

(بيروت – 1989م).
 -38األنساب ،تقديم وتعميق ،عبد اهلل البارودي ،ط

 ،1دار الجنان (بيروت –

1408ىـ).
* السيوطي ،أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ىـ ـ 1505م).
39ـ تأريخ الخمفاء ،تحقيق  ،محمد محي الدين عبد المجيد ،ط

،1مطبعة السعادة

(مصر – 1371ىـ 1952 -م).
 -40الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،ط ،1دار الفكر (بيروت – 1993م).
* الشوكاني ،محمد بن عمي بن محمد (ت 1250ىـ ـ 1839م).
 -41نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار ،شرح منتقي األخبار ،تحقيق  ،محمد
منير الدمشقي ،دار الجيل (بيروت – بالت).
* ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت

235ىـ ـ

 840م).
 -42المصنف في األحاديث واآلثار  ،تحقيق  ،كمال يوسف الحوت  ،ط  ،1الناشر
مكتبة الرشيد (الرياض – 1409ىـ).
* الصفدي  ،صالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل( ،ت  764ىـ 1363 -م).
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 ، 2دار

 -43الوافي بالوفيات  ،تحقيق  ،أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،ط
إحياء التراث (بيروت – 2000م).
* الطبراني ،أبو القاسم ،سميمان بن أحمد بن أيوب (ت 360ىـ ـ 969م).

44ـ المعجم الكبير ،تحقيق  ،حمدي عبد الحميد السمفي ،ط  ،2دار إحياء التراث
العربي (القاىرة – د ت).
* ابن أبي عاصم ،أبو بكر احمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت

287ىـ ـ

900م).
 -45اآلحاد والمثاني ،تحقيق  ،باسم فيصل احمد الجوابره ،ط

 ،1دار الراية

(الرياض – 1991م).
* ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد النميري (ت

 463ىـ ـ

1070م).
 -46اإلستيعاب في معرفة االصحاب  ،تحقيق  ،عادل يوسف الغزاوي ،دار الوطن
لمنشر (الرياض –1988م).
* العجمي ،أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجمي الكوفي (ت

261ىـ ـ

874م).
 -47معرفة الثقات  ،عمق عميو د .عبد المعطي قمعجي ،ط ، 1دار الكتب العممية
(بيروت 1984 -م).
* ابن عساكر ،أبو القاسم عمي بن محمد بن الحسن (ت 571ىـ ـ 1175م).
 - 48تـأريخ دمشق ،تحقيق  ،عمي شيري ،ط

،1دار الفكر بيروت (لبنان –

1998م).
* القفطي  ،أبو الحسن  ،جمال الدين عمي بن يوسف (ت 624ىـ ـ 1223م)
49ـ أنباه الرواة عمى أنباه النجاة  ،تحقيق  ،محمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط  ، 1المكتبة
العصرية  ،صيدا (بيروت ـ 2004م) .
* الكتاني  ،محمد بن جعفر ( ،

).
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50ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة المصنفة  ،تحقيق  ،محمد المنتصر
محمد الزمزي الكتاني  ،ط  ، 4دار النشر اإلسالمي ( ،بيروت ـ

 1406ىـ ـ

1986م).
* ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 774ىـ ـ 1376م).
 - 51الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث  ،تحقيق  ،شاكر احمد محمد،
لبنان (بيروت – 1951م).
 -52البداية والنياية  ،تحقيق  ،أحمد أبو ممحم وآخرون  ،ط  ، 5دار الكتب العممية
(بيروت – 1989م).
 -53تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ،ط

 ،1دار الفكر (بيروت –

1407ىـ).
* الكركي  ،الشيخ عمي بن الحسن (ت 940ىـ ـ 1506م).
 - 54جامع المقاصد  ،تحقيق  ،مؤسسة آل البيت  ،ط  ،1المطبعة الميدية (قم –
1408ىـ).
* الأللكائي  ،أبو القاسم ىبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي
(ت418ىـ ـ 1028م).
 55ـ شرح أصول إعتقاد أىل السنة والجماعة  ،تحقيق  ،أحمد سعد حمدان  ،دار
طيبة (الرياض ـ 1409ىـ).
* ابن مأكوال ،عمي بن ىبة اهلل بن أبي نصر (ت 475ىـ ـ 1082م).
 -56اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى ،ط ،1
دار الكتب العممية (بيروت – 1411ىـ).
* المزي ،أبو الحجاج ،جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن (ت

742ىـ ـ

1341م).
 -57تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق  ،د .بشار عواد معروف ،ط

،1

مؤسسة الرسالة (بيروت – 1980م).
* مسمم  ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري( ت 261ىـ ـ 874م).
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 -58صحيح مسمم  ،تحقيق  ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
(بيروت – بالت).
* ابن معين ،أبو زكريا يحيى بن معين (ت 233ىـ ـ 847م).
،1

 -59تـأريخ ابن معين (رواية الدوري) ،تحقيق  ،أحمد محمد نور سيف ،ط
مركز البحث العممي واحياء التراث اإلسالمي (مكة المكرمة – 1979م).

* ابن منظور ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ت 711ىـ ـ 1311م).

 -60مختصر تأريخ دمشق ،بعناية طائفة من المحققين ،ط

 ،1دار الفكر (دمشق –

1984م).

* النووي ،الحافظ أبو زكريا ،محي الدين يحيى بن شرف الدين الدمشقي (ت

1277م).

676ىـ ـ

61ـ تيذيب األسماء والمغات،تحقيق،عبد القادرعطا،ط،1دار الفكر(بيروت – 1996م).
* ياقوت الحموي ،أبو عبد اهلل بن عبد اهلل الحموي البغدادي (ت 626ىـ ـ 1227م).

 -62معجم البمدان ،دار الفكر (بيروت – 1960م).

أبو يعمى ،احمد بن عمي بن المثنى الموصمي التميمي (ت 307ىـ ـ 919م).

 -63مسند أبي يعمى ،تحقيق ،حسين سميم أسد ،ط  ،1دار المأمون لمتراث (دمشق –

1984م).

المراجع الحديثة

* األلباني ،محمد بن ناصر الدين (ت 1421ىـ ـ 2000م).
64ـ ظالل الجنة في تخريج السنة ألبي عاصم ،ط ،3المكتبة اإلسالمية (بيروت –

1413ىـ ـ 1993م).

* الضاري ،حارث سميمان

 -65محاضرات في عموم الحديث ،ط( ،2جامعة بغداد – 1966م).

* الطحان ،محمود

 -66تيسير مصطمح الحديث ،ط ،7مكتبة الرياض (بالم – 1985م).

الدوريات
* جواد عمي .
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67ـ موارد تأريخ الطبري  ،مجمة المجمع العممي العراقي ،العدد األول (،بغداد
ـ1954م) .
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