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الملخص

ان دراسة الشخصيات في التاريخ العربي االسالمي من الدراسات المهمة والتي اتجه

اليها العديد من المؤلفين والكتاب وذلك لمعرفة هذه الشخصيات وكيف وصلوا الى هذه
المرحلة من حياتهم ومعظم هؤالء عدا المتقدمين منهم من ابناء المحدثين والعلماء والفقهاء ،
تعلموا على يد ابائهم أ و اقربائهم الذين هم يمثلون شيوخهم ومنهم ( موضوع بحثنا المحدث
حفص بن غياث النخعي)
الذي نشأ وترعرع في مدينة الكوفة التي كانت من مراكز العلوم والمعرفة المهمة في العراق ،
وتربى في وسط عائلة ذات فكر حضاري واسالمي خدمت االسالم وعنيت بالعلم  ،ومن
خالل ذلك تبلورت شخصية حفص بن غياث وأصبحت ذات مواهب متنوعة ليكون مصد ار
مهما لمن كتب في السير والمغازي والتاريخ عموماً.
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين ،وبعد:
يعد حفص بن غياث النخعي من العلماء الذين اهتموا بدراسة سيرة الرسول "صلى اهلل عليه
وسلم "والخلفاء الذين جاؤوا من بعده من في العصر الراشدي واالموي والعباسي .
نشأ حفص في مدينة الكوفة التي كانت من المراكز المهمة في طلب العلم والمعرفة ،
وتربى في وسط عائلة ذات فكر حضاري واسالمي خدمت االسالم وعنيت بالعلم  ،ومن
خالل ذلك تبلورت شخصية حفص بن غياث وأصبحت ذات مواهب متنوعة ليكون مصد ار
مهما لمن كتب في السير والمغازي والتاريخ عموماً.
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وهذا مادفعني الى دراسة هذه الشخصية التأريخية المهمة التي كان لها الدور الفعال

في وصول أهم اإلحداث إلى أيدينا ،وتناول هذا البحث سيرة حفص بن غياث النخعي
الشخصية من حيث اسمه ونسبه ،ووالدته ،وطبقته ،وصفاته وأخالقه ،وعلومه ومعارفه  ،ثم
ماقيل عنه جرحا وتعديال ،ووفاته .
 اسمه ونسبه

هو حفص بن غياث بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ربيعة بن جشم بن وهبيل
آبن سعد بن مالك بن النخع من مذحج

()1

والنخع هو من ولد عمرو

()2

بن علة بن جلد بن

مالك بن أدر بن زيد بن يشجي بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ وسمي النخع ألنه ذهب
عن قومه

()3

ويرجع نسبه الى مذحج وهي قبيلة عربية في اليمن.

()4

 كنيته
يذكر أن حفص بن غياث يكنى بـ ((أبي عمر))

()5

وقيل أبو عمرو

()6

وقيل االثنان مع ًا

()7

ويبدو أن كنيته هي أبو عمر نسبة الى ابنه األكبر(عمر) وهذا ما ذهبت أليه أغلب
المصادر التاريخية .أما عمرو وهذا حال العرب في قلب األلفاظ وتصغير األسماء كما يذكر
أن حفص ابن غياث دعي بـ ((النخعي))( )8وذلك ألن نسبه يرجع الى قبيلة النخع من مذحج
اليمانية ودعي أيضا بالكوفي

()9

ألنه من سكنة الكوفة.

 والدته

ولد حفض بن غياث سنة مائة وسبع عشرة

()10

كما إشارت اليه اغلب المصادر

التاريخية في خالفة هشام بن عبد الملك(.)11
 نشأته وأسرته
من خالل البحث والتقصي في كتب التراجم والطبقات لم نجد ما يعيننا على تحديد
المالمح األولى لنشأة حفص بن غياث وطفولته وان هذا الغموض حول النشأة هو مسألة
عادية وذلك الن اغلب أعالم االسالم وعظمائه ومشاهيره حين يولدون فهم أناس عاديون ال
شأن لهم ولكن بعد ان يظهر نجمهم وتبدأ بطوالتهم يبدأ الرواة باالهتمام بهم وبأخبارهم
وتسجيلها ،وبما أن حفصاً نشأ وترعرع في مدينة الكوفة والتي تعد من اهم المدن اإلسالمية
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في مراكز الفكر الحضاري وظهور العديد من العلماء في مختلف العلوم فقد تلقى علومه

منهم وتحلى بصفاتهم الحسنة حتى اصبح أحد األئمة الثقات (.)12
أما والده فكان أحد المحدثين في مدينة الكوفة وقد روى عنه حفص وعن جده (.)13
أما والدته فلم تذكر المصادرالتي بين ايدينا عنها شيئاً.

أما أشقائه فلم تسعفنا المصادر التاريخية بشيء عنهم وكما لم نذكر شيئاً عن زواجه .وأما

أبناؤه فقد إشارت المصادر التاريخية أن له ولدين وهم عمر بن حفص
()15

()14

وغنام بن حفص

الذين تتلمذوا على يد والدهم وشيوخ أخرين.
 طبقته

استنادا الى الطبقة التي ينتمي اليها حفص بن غياث بات من الضروري أن نبين معنى
الطبقة لغة واصطالحا.
لغة :هي الحال ويقال كان فالن من الدنيا على طبقات شتى أي حاالت
ﯘﯙﯚﯛﯜﭼ

()17

()16

وفي ﭧﭨ ﭽ

أي حاال على حال ( .)18وقيل الجيل بعد الجيل أو القوم

المتشابهون في سن أو عهد والحال والمنزلة والمرتبة والدرجة( .)19وذكر ابن عباس

()20

أن

الطبقة عشرون سنة (.)21
اصطالحاً :فهي قوم تقاربوا في السن واإلسناد كأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ اآلخر أو أن

يقاربوا شيوخه (.)22

وكما تعني جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم

()23

فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعين بعدهم كذلك ونستشهد بذلك بقول
الرسول( :بعثت من خير قرون ادم ،قرناً فقرناً ،حتى كنت من القرن الذي كنت فيه)

()24

أما طبقة حفص بن غياث فقد اختلف العلماء في تحديدها ففي الوقت الذي أعده ابن سعد

من الطبقة السابعة ( .)25وضعه ابن خياط والذهبي في الطبقة التاسعة ( )26ووضعه ابن حجر
في الطبقة الثامنة

()27

ووضعه السيوطي في السادسة(.)28

اال اننا نرجح انه من الطبقة السابعة كما ذكر ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى النه يعد
متخصصا اكثر من غيره في علم الطبقات.

62

جملة دياىل 6102 /

العدد التاسع والستون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفاته وأخالقه

لم تذكر المصادر التاريخية الشيء الكثير عن صفات حفص بن غياث وأخالقه اذ ذكرت
بعض المصادر أن مقدم فم حفص بن غياث مضببة أسنانه بالذهب ()29وذكر الذهبي عن
أبي جعفر المسندي

()30

قال ":كان حفص بن غياث من أسخى العرب وكان يقول من لم

يأكل من طعامي ال أحدثه واذا كان يوم ضيافته ال يبقى رأس في الرواسين"(.)31كما كان

شيخاً عفيفاً ُمسلما وغير ذلك من الصفات النبيلة الحميدة وهذا يرجع الى انه عاش في مدينة
الكوفة التي كانت تزخر بالكثير من العلماء والزهاد الذين تربى في كنفهم حتى انعكس هذا
على اخالقه ورجاحة عقله ولذلك فان العلماء أكثروا في الثناء عليه وتوثيقه (.)32
اذ قال العجلي حفص بن غياث" ثقة مأمون فقيه "( )33وبما اتصف به من هذه األخالق حتى
أصبح أحد األئمة الثقات في الفقه والحديث (.)34
 علومه ومعارفه

كان حفص بن غياث من الذين كرسوا حياتهم في طلب العلم والمعرفة ولهذا اتسعت

ثقافته وتنوعت علومه وسنلقي الضوء على بعض علومه ومعارفه واهمها:
أوال :علمه في تفسير القرآن الكريم
يعد حفص بن غياث من األعالم األوائل الذين عنوا بعلوم القرآن وبتفسيره ولعل ما
كان يتمتع به من مكانه علمية ورجاحة عقل وثقة في النقل جعلته أهال لمثل هذه العلوم لذلك
ال يكاد يخلو كتاب في التفسير دون االعتماد عليه سواء بالرواية أو المعنى ومن أبرز
مروياته التي تناقلتها كتب التفسير ما قاله عن تفسير قوله تعالى:ﭽ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ

()35

قال حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك عن أبيه
وعمومته قالوا (( :قدم علينا النبي عليه الصالة والسالم فجعل الرجل يدعو الرجل ينبزه
فيقال :يا رسول اهلل انه يكرهه فنزلت هذه اآلية الكريمة))
وعن تفسير قوله ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

()37

()36

قال حفص بن غياث عن داود ابن

أبي عن سعيد بن جبير قال :هو الذي يحلف على المعصية فال يفي ويكفر يمينه (.)38
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وعن تفسير قوله ﭨ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﭼ()39قال حفص بن غياث عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال :هذا واهلل أبو بكر
وأصحابه(.)40
ثانياً :علمه بالحديث

وهو من أشرف العلوم بعد العلم بكتاب اهلل سبحانه وتعالى إذ األحكام مبنية عليهما

ومستنبطة منهما ()41واهلل سبحانه وتعالى شرف نبينا حين قال :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ()42وهو علم يعرف به أقوال رسول اهلل"صلى اهلل عليه وسلم" وأفعاله
وأحواله

()43

واستنادا الى ذلك فان حفص بن غياث كان عارفاً بهذا العلم حيث بدأت اهتماماته

مبك اًر بدراسة علم الحديث حتى حظي بمكانه علمية متميزة عند علماء الحديث وقد جاء عند
العجلي" :ثقة مأمون فقيه"

أئمة حديث النبي

()44

وكان من ثقات ابن حبان ( )45وسمي عند الخوارزمي أمام

(.)46

وان مؤلفي كتب الحديث قد أوردوا روايات حفص بن غياث في كتبهم – فقد روى مسلم في
كتابه أربعة وأربعين حديثا ومنه ا على سبيل المثال باب فضائل خديجة أم المؤمنين ((رضي
اهلل عنها))

()47

صالة بجمع)

وروى أبو داود ف ي كتابه أربعة عشر حديثا ومنها على سبيل المثال (باب

()48

وروى الترمذي في كتابه خمسة وعشرين ومنها على سبيل المثال (باب

فضل الشام واليمن)

()49

وروى البخاري في كتابه أربعة وثالثين حديثاٌ ومنها على سبيل

المثال (باب من احب أن يسمع القرآن من غيره) (. )50
ثالثاً :علمه بالسير والمغازي

السيرة في اللغة تعني السنة أو الهيئة أو الطريقة ويقال :سأريهم سيرة حسنة( )51وقال

اهلل ﭨﭽﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

()52

واصطالحاً تعني ما نقل عن النبي أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من األئمة
المقتدى بهم وقد ثبت عن الرسول "صلى اهلل عليه وسلم"انه قال" :من أحيا سنتي فقد أحبني

ومن احبني كان معي في الجنة"

()53

لذلك عدت سيرة الرسول"صلى اهلل عليه وسلم"مصد اًر

هاما من مصادر التشريع ومنها تؤخذ األحكام (.)54
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أما المغازي لغة فهي تعني جمع مغزى مشتقة من الفعل غ از يقال :غ از يغزو غزوا

ومغزى واصل الغزو المقصد ويقال الغزو السير الى قتال العدو وانتهائه ( )55وقال اهلل ﭨ
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭﭼ (.)56

واصطالحا تعني ما وقع من قصد النبي "صلى اهلل عليه وسلم" الكفار بنفسه أو
بجيش من قبله وقصدهم ،اعم من أن يكون الى بالدهم أو الى األماكن التي حلوها حتى
دخل مثل أحد والخندق.

()57

وبهذا فأن لفظتي المغازي والسير إذا أطلقتا فالمراد بها عند مؤرخي المسلمين تلك
الصفحة األولى من تاريخ المسلمين صفحة الجهاد في إقامة صرح اإلسالم وجمع العرب
تحت لواء الرسول محمد عليه الصالة والسالم وما يضاف الى ذلك من الحديث من نشأة
النبي وذكر إبائه وما سبق حياته من أحداث لها صلة بشأنه وحياة أصحابه الذين أبلوا معه
في إقامة الدين وحملوا رسالته في الخافقين (.)58
ويعد حفص بن غياث أحد أصحاب السير والمغازي وقد اعتمد المؤرخون روايات
حفص في كتبهم فعلى سبيل المثال في السيرة النبوية البن كثير ووردت عند الترمذي في
الم
كتابه ((الشمائل حمدية)) وعند الطبري في كتابه ((ئاريخ الرسل والملوك)) وغيرها من الكتب.
رابعاً :علمه بالفقه

الفقه لغة فهو العلم بالشيء والفهم له

العملية المستقاة من أدلتها التفصيلية

()60

()59

واصطالحا هو مجموعة األحكام الشرعية

وقيل هو اإلصابة والوقوف على المعنى الخفي

الذي يتعلق به الحكم وهو علم مستنبط بالرأي واالجتهاد (.)61
وقد حظي حفص بن غياث بمكانة متميزة بين فقهاء عصره ومحدثيهم يبدو ذلك
واضحاً من خالل المصادر التي ضمت بين دفتيها أراءه الفقهية فقد أورد له مسلم في
صحيحهُ عدة أحاديث فقهية منها على سبيل المثال(ئاب فضل النفقة والصدقة على الأق يرين) ()62وذكر أبي
ي
داود في كتابه عدة احاديث في الفقه ومنها على سبيل المثال (ئاب اذا ذخل الرخل والأمام خطب)
()63

وأورد الترمذي في سننه احاديث في الفقه ومنها على سبيل المثال (ئاب ما خاء فى فضل الترويخ

والحب علية)

()64

وقد ذكر ابن خزيمة في كتابه احاديث عدة في الفقه ومنها على سبيل المثال

(باب صفة الصالة جالسا اذا لم يقدر على القيام) (.)65
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وقد ورد عند الدارقطني في كتابه حديث فقهي (في باب التسليم في الجنازة واحداً والتكبير
اربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة)

()66

وغيرهم.

ما قيل عن حفص بن غياث جرحاً وتعديالً

يعد حفص بن غياث من الشخصيات العلمية التي لها دور في تزويد المصادر

التاريخية بالكثير من المرويات ولذلك تحدث علماء الجرح والتعديل عنه واختلفت آ ارؤهم فيه.
إذ قال عنه ابن سعد :كان"ثقة مأمونا ثبتاً اال انه كان يدلس"

مأمون فقيه"

()68

وذكره ابن ابي حاتم قائالً :سئل ابي عن حفص وابي خالد األحمر فقال:

"حفص اتقن واحفظ من ابي خالد"
"كان يهم في االحاديين"

()71

()69

وذكره ابن حبان في الثقات

انه قال" :حفص بن غياث ثقة"

"احد الثقات من اتباع التابعين"
االخير"

()77

()70

وفي رواية ذكره قال:

وقال الخطيب البغدادي" :كان كثير الحديث حافظا له ثبتاً فيه

وكان أيضا مقدماً عند المشايخ الذين سمع منهم"
()73

()67

وقال العجلي" :ثقة

()74

()76

()72

وأورد المزي نقالً عن يحيى بن معين

وقال الذهبي" :احد االئمة الثقات" ( )75وابن حجر قال:

وفي رواية أخرى قال" :ثقة فقيه تغير حفظه قليالً في

وفي رواية أخرى قال" :من االئمة االثبات اجمعوا على توثيقه واالحتجاج اال انه

في االخير ساء حفظه فمن سمع من كتابه اصح ممن سمع من حفظه"

()78

وقال أبو داود:

"كان بأخرة دخله نسيان وكان يحفظ"()79وقال العيني " :أوثق أَصحاب األَعمش ثقة فقيه
عفيف حافظ ))

()80

وأورد ابن ابي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول" :ساء حفظه بعدما

استقضى فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح واال فهو كذاب" (.)81
ويبدو من خالل استعراضنا الراء علماء الجرح والتعديل ان حفص بن غياث ثقة لكنه
تغير حفظه عندما كبر في السن.
وفاته:
اختلفت الروايات التأريخية في السنة التي توفي فيها حفص بن غياث فمنهم من قال
انه توفي سنة مائة وخمس وتسعين ( )82كما ذكر البعض انه توفي سنة مائة وست وتسعين
()83

ويشير اخرون الى انه توفي سنة مائة وأربع وتسعين

()84

ويبدو ان السنة الراجحة في

تاريخ وفاته هي سنة مائة واربع وتسعين والسيما ان ابن سعد يشير الى سنة وفاته بالقول " :
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انه توفي في العشر من ذي الحجة في خالفة محمد بن هارون العباسي بعد ان مرض

مرضاً شديداً "

()85

وانه عاش خمساً وسبعين سنة (.)86
الخاتمة

بحمد الباري ونعمة منه وفضل ورحمة  ،في نهاية هذا البحث بعد هذه الرحلة العلمية التي
امضيناها مع احد رواة السيرة النبوية المباركة اال وهو العالم الجليل حفص بن غياث ،فقد
توصلنا الى جملة من النتائج وهي كاالتي :
 .1ان والدة حفص بن غياث كانت في حدود سنة (117هـ) ،في مدينة الكوفة واكتسب
نسبه الذي عرف به في المصادر التأريخية بالنخعي.
 .2ينحدر حفص بن غيا ث من أسرة عريقة التي عرفت بأهتمامها بالدين وخدمتها
لالسالم ،وفضالً عن ذلك فهي ذات مكانة علمية مرموقة حظيت بتقدير المؤرخين
،مما أثر ذلك في نشأته ونبوغه العلمي ومن ثم على ثقته وأهمية مروياته .

 .3لم تقتصر علوم حفص بن غياث على جانب معين بل كانت متنوعة ،فهو فضالً عن
كونه مفس اًر  ،ومحدثاً  ،وفقيهاً  ،كان عالماً بالسير ،والمغازي .

 .4تيبن من خالل عملية البحث في معظم االراء التي حددت وفاة حفص بن غياث
يمكن أن نؤكد بأن وفاته كانت سنة( 194هـ ).
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Abstract
Hafs Bin Ghayyath Al-Nakhaee
A Historical Study in his Biography
Keyword: Hafs Bin Ghayyath Al-Nakhaee
A Paper derived from M.A. Thesis
Asst. Prof. Ahmed Matar K.
Eman Yahya A. (M.A. Student)
(Ph.D)
University of Diyala /College of
Education for Human Sciences
The study of figures in Arabic Islamic history is one of the
important studies for that a large number of scholars and authors
shifted to do in order to shed light on these figures and on how they
reached this stage in their life. Most of them, except the precedent ,
were sons of scholars , scientists and modernists and they were taught
by their fathers or relatives who represented their teachers among
them is the major concern of the study, Hafs bin Ghayyath AlNakhaee.
He grew up in Kufa city which was one of the centers of science and
knowledge in Iraq. He grew up in an Islamic and cultural family that
served Islam and was concerned with science. Through this situation,
Hafs' personality was formed and became varied who, in turn, got to
be a source for those who wrote in biographies and history.
The study aims at surveying Hafs Bin Ghayyath's biography in
terms of his name , family , surname , birth , growing , class ,
characteristics , morals, sciences , relatives , what is said about him ,
and death.
الهوامش
 محمد عبد:  تحقيق، الطبقات الكبرى،) هـ230 محمد بن سعد بن منيع البغدادي (ت،) ابن سعد1(
 أبو،؛ ابن خياط362 ص،6 ج،)م1990 / هـ1411( ، دار الكتب العلمية – بيروت،1 ط،القادر عطا
 والنشر، دار الفكر للطباعة،1  ط، سهيل زكار: تحقيق، الطبقات،)هـ240 عمروخليفة بن خياط (ت

 محمد بن إسماعيل إبراهيم (ت،؛ البخاري290 ص،1 ج،)م1993 / هـ1414( ،) ( د_م،والتوزيع

؛ وكيع؛370 ص،2 ج، دار الفكر – بيروت، بال – طـ، هاشم الندوي: تحقيق، التأريخ الكبير،)هـ256
 عبد العزيز مصطفى: تحقيق، أخبار القضاة،)هـ306  (ت،أبو بكر محمد بن خلف بن حبان البغدادي

،؛ ابن أبي حاتم184 ص،3 ج،)م1947 / هـ1366( ، المكتبة التجارية الكبرى – مصر،1 ط،المراغي
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أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت 327هـ) ،الجرح والتعديل ،ط ،1دار أحياء التراث العربي –

بيروت1371( ،هـ 1952 /م) ،ج ،3ص185؛ ابن حبان ،محمد بن حبان بن احمد بن حبان

(ت345هـ) ،الثقات ،ط ،1دائرة المعارف العثمانية – الهند1392( ،هـ 1973 /م) ،ج ،6ص200؛
الخطيب البغدادي  ،أبو بكر احمد بن علي بن ثابت (ت 463هـ) ،تاريخ بغداد ،تحقيق :مصطفى عبد

القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت 1417( ،هـ 1996 /م) ،ج 8ص185؛ المزي ،يوسف
ابن عبد الرحمن بن الزكي (ت 742هـ) ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق :بشار عواد معروف،
ط ،1مؤسسة الرسالة – بيروت1401( ،هـ 1980 /م) ج ،7ص56؛ الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل
بن عثمان بن قايماز الذهبي( ،ت 748هـ) ،سير إعالم النبالء ،تحقيق :مجموعة من المحققين بأشراف

الشيخ شعيب االرناوؤط ،ط ،2مؤسسة الرسالة ( ،د_م) 1406(،هـ 1985 /م) ج ،9ص.22

( )2الكلبي ،أبو منذر هشام بن محمد الكلبي (ت 204هـ) ،نسب معد واليمن الكبير ،تحقيق :ناجي
حسن ،ط ،1مكتبة النهضة العربية 1409( ،هـ 1988 /م) ،ج ،1ص295؛ ابن خلكان ،أبو العباس
شمس الدين احمد( ،ت  681هـ) ،وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان عباس ،بال – ط،

دار صادر – بيروت1392( ،هـ1972/م) ،ج ،2ص.197

( )3ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر (ت 463هـ) ،اإلنباه على قبائل الرواه،
تحقيق :إبراهيم االبياري ،ط ،1دار الكتاب العربي (بيروت – لبنان) 1406( ،هـ 1985 /م) ،ص.121

( )4السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت 562هـ) ،األنساب ،تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى
وغيره ،ط ،1مجلس دائرة المعارف العثمانية( ،د_م)1382( ،هـ 1962 /م) ج ،12ص.161

( )5ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،6ص362؛ البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،2ص.270

( )6ابن قتيبة الدينوري ،أبو محمد عبد اهلل بن مسل بن قتيبة الدينوري (ت  276هـ)  ،المعارف ،
تحقيق :ثروت عكاشة ،ط ،2الهيئة المصرية العامة للكتابة – القاهرة 1412( ،هـ 1992 /م) ،ص

.510

( )7الصفدي ،صالح الدبن خليل بن عبد اهلل الصفدي (ت  764هـ)  ،الوافي بالوفيات ،تحقيق :احمد
االناوؤط وتركي مصطفى ،دار التراث – بيروت1421( ،هـ 2000 /م) ،ج ،13ص.62

( )8ابن خياط  ،الطبقات ،ص290؛ البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،2ص.370

( )9الكالباذي ،احمد بن محمد بن الحسن أبو نصر الكالباذي (ت 298هـ) ،الهداية واإلرشاد في معرفة
أهل الثقة والسداد ،تحقيق :عبد اهلل الليثي ،ط ،1دار المعرفة – بيروت1407( ،هـ 1986 /م) ،ج،1

ص.181

( )10ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،2ص 201؛ الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل بن عثمان بن
قايماز الذهبي (ت 748هـ) ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم ،تحقيق :بشار عواد معروف،
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ط ،1دار الغرب اإلسالمية ( ،د_م) 1423(،هـ 2003 /م) ،ج ،4ص1094؛ السيوطي ،عبد الرحمن
بن ابي بكر جالل السيوطي (ت 911هـ) ،طبقات الحفاظ  ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت،

(1403هـ 1982 /م) ،ص.131

( )11ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،6ص.362

( )12الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748هـ) ،ميزان االعتدال في
نقد الرجال ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،ط ،1دار المعرفة للطباعة والنشر( ،بيروت – لبنان)،

(1382هـ 1963 /م) ،ج ،1ص.567

( )13العسكري ،أبو احمد الحسن بن عبد اهلل بن إسماعيل العسكري (ت 382هـ) ،تصحيحات المحدثين،

تحقيق :محمد احمد ميرة ،ط ،1المطبعة العربية الحديثة – القاهرة1402( ،هـ 1981 /م) ،ج،2

ص.877

( )14ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ،376البخاري  ،التاريخ الكبير ،ج ،6ص.150

( )15القرشي ،عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي( ،ت 775هـ) الجواهر المضية في طبقات
الحنفية ،ط ،1كتب خانة – كراتشي ،بال – ت ،ج ،1ص.404

( )16ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي بن منظور( ،ت 711هـ) ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر –
بيروت1414( ،هـ 1993 /م) ،ج ،10ص.211

()17االنشقاق .19 /
()18ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت 458هـ) ،المحكم والمحيط األعظم ،تحقق:
عبد الحميد هنداوي ،ط( ،1دار الكتب العلمية – بيروت)1420( ،هـ 2000 /م) ،ج ،6ص.293

( )19مصطفى إبراهيم مصطفى واحمد الزبان وحامد عبد القادر ،ومحمد النجار ،المعجم الوسيط  ،ط،1
مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة 1419( ،هـ 1998/م )،ص  ،290ص.551

( )20عبد اهلل بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف أبو العباس ابن عم الرسول ((صلى
اهلل عليه وسلم)) ق أر القرآن وروى عن النبي ((صلى اهلل عليه وسلم)) وعن الخلفاء الراشدين وغيرهم،

ينظر :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن عثمان بن قايماز( ،ت 748هـ) ،معرفة القراء الكبار

على الطبقات واإلمصار  ،تحقيق :بشار عواد معروف ،شعيب االرناوؤط وصالح مهدي عباس ،ط،1

(مؤسسة الرسالة – بيروت)1404( ،هـ 1983 /م) ،ص.45
()21ابن سيده  ،المحكم والمحيط ،ج ،6ص.293
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( )22الطحان ،أبو حفص محمود بن احمد بن محمود الطحان ،تسير مصطلح الحديث ،ط ،10مكتبة
المعارف للنشر والتوزيع( ،د_م)  1424(،هـ 2004 /م) ،ص.280

( )23ابن حجر ،أبو الفضل احمد بن علي بن احمد بن حجر العسقالني( ،ت 852هـ) ،نخبة الفكر في

مصطلح اهل األثر ،تحقيق :عصام الصبابطي – عماد السيد ،ط( ،5دار الحديث – القاهرة)/ 1417 ،

1997م) ،ص.726

( )24البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 256هـ) ،الجامع المسند الصحيح المختصر
(صحيح البخاري) ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر ،ط ،1دار طوق النجاة( ، ،د_م) 1422( ،هـ /

2001م) ،ج ،4ص.189

( )25الطبقات الكبرى ،ج ،6ص.362

( )26الطبقات ،ص290؛ سير أعالم النبالء ،ج ،9ص.22
( )27أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن حج ار العسقالني (ت 852هـ) ،تقريب التهذيب ،تحقيق:
محمد عوامة ،ط ،1دار الرشيد – سوريا1406( ،هـ 1986 /م) ،ص.173

( )28طبقات الحفاظ – ص.130

( )29الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،8ص195؛ المزي ،تهذيب الكمال ،ج.69 ،7

( ) 30عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي سمي بذلك
ألنه كان يطلب المسندات وتوفي سنة مائتين وتسع وعشرين ،ينظر :البخاري ،التاريخ الكبير ،ج،5

ص.189

( )31الذهبي ،شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز (ت748هـ) ،تذكره
الحفاظ،ط،1دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان)1419(،هـ1998 /م) ،ج ،1ص.218

( )32ابن رجب ،زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي (ت795هـ) ،شرح علل الترمذي ،تحقيق:
همام عبد الرحيم سعيد ،ط ،1مكتبة المنار (الزرقاء – األردن)1407( ،هـ 1987 /م) ،ج ،1ص.111

( )33أبو الحسن احمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي (261هـ) ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم
والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،تحقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،ط ،1مكتبة

الدار (المدينة المنورة – السعودية)1404( ،هـ 1985 /م) ،ج ،1ص.310

( )34الذهبي ،ميزان االعتدال ،ج ،1ص.567
( )35سورة الحجرات  :اية .11

( )36الواحدي ،أبو الحسن علي بن احمد بن علي الواحدي (ت 468هـ) ،أسباب نزول القرآن ،تحقيق:
عصام بن عبد المحسن الحميدان ،ط ،2دار اإلصالح – الدمام1412( ،هـ 1992 /م) ،ص.394

( )37سورة البقرة :اية .22
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( )38الطبري ،محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (ت310هـ) جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،تحقيق:
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط ،1دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع( ، ،د_م) 1422( ،هـ /

2000م) ،ج ،4ص.27

( )39سورة المائدة  :اية .54

( )40الطبري ،جامع البيان ،ج ،8ص.518
( )41السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن بن منصور السمعاني (ت 562هـ) ،أدب األمالء واالستمالء،
تحقيق :ماكس ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت1401( ،هـ 1981 /م) ،ص .2

( )42سورة النجم  :اية .4 – 3

( )43السيوطي ،عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،تدريب الراوي في شرح
تقريب النواوي ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،ط ،2دار الطيبة( ،،د.م –د.ت)،ج ،1ص.26

( )44معرفة الثقات ،ص.310
( )45الثقات ،ج ،6ص.200

( )46أبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي (ت 665هـ) ،جامع المسانيد ،بال – ط ،دار الكتب العلمية،
بال – ت ،ج ،1ص.32

( )47ابن الحجاج ،أبو الحسن القرشي (ت 261هـ) ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل
الرسول (صلى اهلل عليه) ،تحقيق :محمد عبد الفؤاد الباقي ،ط( ،1دار احياء التراث العربي – بيروت)،

(1417هـ 1997 /م)  ،ج ،4ص.1888

( )48سليمان بن االشعث بن إسحاق السجستاني (ت275هـ) ،سنن أبو داود ،تحقيق :محمد محيي الدين
عبد الحميد ،ط ،2المكتبة العصرية (صيدا – بيروت)1418(،هـ 1997/م) ،ج ،2ص.193

( )49محمد بن عيسى بن سودة بن موسى الترمذي (ت 279هـ) ،الجامع الكبير سنن الترمذي ،تحقيق:
بشار عواد معروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمية – بيروت1419( ،هـ 1998 /م) ،ج ،6ص.243

( )50الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) ،ج ،6ص.165

( )51الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل بن ابي بكر الرازي (ت 666هـ) ،مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف

الشيخ محمد ،ط ،5المكتبة العصرية (صيدا – بيروت)1420( ،هـ 1999 /م) ،ص.159
( )52سورة طه  :اية .21

( )53الطبراني ،سليمان بن احمد أبو القاسم الطيراني (ت360هـ) ،المعجم األوسط ،تحقيق :طارق بن
عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،بال – ط ،دار الحرمين – القاهرة،

(ت1415هـ1994/م) ،ج ،9ص.168

( )54عباس ،احسان عباس ،فن السيرة ،ط ،2دار الثقافة (بيروت – لبنان) ،بال –ت ،ص.13
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( )55ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص.123
( )56سورة ألـ عمران  :اية .156

( )57ابن حجر ،أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقالني( ،ت852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،تحقيق :فؤاد عبد الباقي – محب الدين الخطيب ،ط ،1دار المعرفة – بيروت1379( ،هـ /

1959م) ،ج ،7ص.279

( )58ابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد (ت 213هـ) ،السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى
السقا وابراهيم االبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،ط( ،،2د_م) 1375( ،هـ 1955 -م) ،ص.3

( )59ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.522

( )60خالف ،عبد الوهاب خالف ،علم أصول الفقه ،ط ،8مكتبة الدعوة ،دار القلم ،بال – ت ،ص.11

( )61الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ) ،التعريفات ،ط ،1دار الكتب العلمية ،
بيروت – لبنان1403( ،هـ 1983 /م) ،ص.168

( )62صحيح مسلم ،ج ،2ص.695

( )63سنن أبي داود ،ج ،1ص.291
( )64سنن الترمذي ،ج ،3ص.383

( )65أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311هـ) ،صحيح ابن خزيمة ،تحقيق :محمد مصطفى
األعظمي ،ط  ،2المكتب اإلسالمي – بيروت 1390( ،هـ1970 /م)  ،ج ،2ص.89

( )66أبو الحسن علي بن عمر بن احمد الدارقطني (ت 385هـ) ،سنن الدارقطني ،تحقيق :شعيب
االرناؤوط وآخرون ،ط :1مؤسسة الرسالة  ،بيروت – لبنان 2004 / 1424( ،م) ،ج ،2ص.432

( )67الطبقات الكبرى ،ج ،6ص.362
( )68معرفة الثقات ،ص.310

( )69الجرح والتعديل ،ج ،3ص.186
( )70الثقات ،ج ،6ص.200

( )71مشاهير علماء االمصار ،ص.272
( )72تاريخ بغداد ،ج ،8ص.190

() 73هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن وقيل يحيى بن عون بن غياث بن
زياد بن عون بن بسطام المري من مرة غطفان موالهم كنيته أبو زكريا البغدادي توفي بالمدينة وهو متوجه

الى الحج سنة مئتين وثالث وثالثين .ينظر  :ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج.7
( )74تهذيب الكمال ،ج، 7ص.60

( )75ميزان االعتدال ،ج ،1ص 567
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( )76احمد بن علي بن حجر العسقالني( ،ت 852هـ) ،تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين
بالتدليس ،تحقيق :عاصم بن عبد اهلل القريوني ،ط ،1مكتبة المنار – عمان1403( ،هـ 1983 /م)،

ص.20

( )77تقريب التهذيب ،ص.173

( )78فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،1ص.398
( )79سليمان بن االشعث بن إسحاق السجستاني (ت275هـ) ،سؤاالت ابي عبيد االجرى أبا داود
السجستاني في الجرح والتعديل ،تحقيق :محمد علي قاسم العمري ،ط ،1المدينة المنورة – المملكة العربية

السعودية1403( ،هـ 1983 /م) ،ص.206

( )80محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العينى (ت 855هـ) ،عمدة القارئ شرح صحيح

البخاري ،بال –ط ،دار احياء التراث العربي – بيروت ،بال – ت ،ج ،3ص.206
( )81الجرح والتعديل ،ج ،3ص.186

( )82ابن حبان  ،محمد بن حبان بن احمد بن حبان البستي (ت 354هـ) ،مشاهير علماء االمصار

واعالم فقهاء األقطار ،تحقيق :مرزوق علي إبراهيم ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع –

المنصورة1411( ،هـ 1991 /م) ،ص.272

( )83البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،2ص.370
( )84ابن سعيد ،الطبقات الكبرى ،ج6؛ ابن خياط ،الطبقات،ص 290؛ الصفدي ،الوافي بالوفيات،
ج ،13ص.63

( )85الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص.362
( )86الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل بن عثمان بن فايماز الذهبي (ت 748هـ) ،العبر في خبر من
غبر ،تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت ،بال – ت،

ج ،1ص.314

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
اوالٌ .المصادر االولية
 البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري256( ،هـ).
 التأريخ الكبير ،تحقيق :هاشم الندوي ،بال – طـ ،دار الفكر – بيروت ( ،د_ت)
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 الجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاري) ،تحقيق :محمد زهير بن
ناصر ،ط ،1دار طوق النجاة( ،،د_م) 1422( ،هـ 2001 /م).
 الترمذي  ،محمد بن عيسى بن سودة بن موسى الترمذي (ت 279هـ).
 سنن الترمذي ،تحقيق :بشار عواد معروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمية – بيروت،
(1419هـ 1998 /م).
 الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ).
 التعريفات ،ط ،1دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان)1403( ،هـ 1983 /م) .
 ابن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت 327هـ).
 الجرح والتعديل ،ط ،1دار أحياء التراث العربي – بيروت1371( ،هـ 1952 /م).
 ابن حبان  ،محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم البستي (ت354هـ).
 الثقات ،ط ،1دائرة المعارف العثمانية – الهند1392( ،هـ 1973 /م).
 مشاهير علماء االمصار واعالم فقهاء األقطار ،تحقيق :مرزوق علي إبراهيم ،ط،1
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – المنصورة1411( ،هـ 1991 /م) .
 ابن حجر ،احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العسقالني (ت 852هـ)
 تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،تحقيق :عاصم بن عبد اهلل
القريوني ،ط ،1مكتبة المنار – عمان1403( ،هـ 1983 /م) .
 تقريب التهذيب ،تحقيق :محمد عوامة ،ط ،1دار الرشيد – سوريا1406( ،هـ /
1986م) .
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :فؤاد عبد الباقي – محب الدين الخطيب،
ط ،1دار المعرفة – بيروت1379( ،هـ 1959 /م) .
 نخبة الفكر في مصطلح اهل األثر ،تحقيق :عصام الصبابطي – عماد السيد ،ط،5
(دار الحديث – القاهرة)1997 / 1417 ،م).
 ابن حنبل  ،ابو عبد اهلل احمد بن محمد بن حنبل بن اسد الشيباني (ت 241هـ).
 العلل ومعرفة الرجال ،تحقيق :وصي اهلل بن محمد عباس ،ط ،2دار الخاني –
الرياض1421( ،هـ 2001 /م) .
 ابن خزيمة  ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311هـ).
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 صحيح ابن خزيمة ،تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،ط  ،2المكتب اإلسالمي –
بيروت 1390( ،هـ1970 /م) .
 الخطيب البغدادي  ،أبو بكر احمد بن علي بن ثابت (ت 463هـ).
 تاريخ بغداد ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت،
( 1417هـ 1996 /م) .
 ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين احمد( ،ت  681هـ).
 وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان عباس ،بال – ط ،دار صادر –
بيروت1392( ،هـ1972/م).
 الخوازمي  ،المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي (ت 665هـ).
 جامع المسانيد ،بال – ط ،دار الكتب العلمية ،بال – ت .
 ابن خياط  ،أبو عمروخليفة بن خياط (ت 240هـ).
 الطبقات ،تحقيق :سهيل زكار،

ط  ،1دار الفكر للطباعة ،والنشر والتوزيع،

(1414هـ 1993 /م).
 الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن احمد الدارقطني (ت 385هـ).
 سنن الدارقطني ،تحقيق :شعيب االرناؤوط وآخرون ،ط :1مؤسسة الرسالة (بيروت –
لبنان)2004 / 1424( ،م) .
 ابو داود  ،سليمان بن االشعث بن إسحاق السجستاني (ت275هـ).
 سنن أبو داود ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،2المكتبة العصرية (صيدا
– بيروت)1418(،هـ 1997/م) .
 سؤاالت ابي عبيد االجرى أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل ،تحقيق :محمد
علي قاسم العمري ،ط ،1المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية1403( ،هـ /
1983م) .
 الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748هـ).
 تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم ،تحقيق :بشار عواد معروف ،ط ،1دار
الغرب اإلسالمية( ، ،د_م) 1423( ،هـ 2003 /م) .
 تذكره الحفاظ  ،ط،1دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان)1419(،هـ1998 /م) .
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 سير إعالم النبالء ،تحقيق :مجموعة من المحققين بأشراف الشيخ شعيب االرناوؤط،
ط ،2مؤسسة الرسالة1406( ،هـ 1985 /م) .
 العبر في خبر من غبر ،تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،ط،1
دار الكتب العلمية – بيروت ،بال – ت .
 معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلمصار  ،تحقيق :بشار عواد معروف ،شعيب
االرناوؤط وصالح مهدي عباس ،ط( ،1مؤسسة الرسالة – بيروت)1404( ،هـ /
1983م) .
 ميزان االعتدال في نقد الرجال ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،ط ،1دار المعرفة
للطباعة والنشر( ،بيروت – لبنان)1382( ،هـ 1963 /م) .
 الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل بن ابي بكر الرازي (ت 666هـ).
 مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،ط ،5المكتبة العصرية (صيدا –
بيروت)1420( ،هـ 1999 /م) .
 ابن رجب ،زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي (ت795هـ).
 شرح علل الترمذي ،تحقيق :همام عبد الرحيم سعيد ،ط ،1مكتبة المنار (الزرقاء –
األردن)1407( ،هـ 1987 /م).
 ابن سعد  ،محمد بن سعد بن منيع البغدادي (ت 230هـ).
 الطبقات الكبرى ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية –
بيروت1411( ،هـ 1990 /م) .
 السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن بن منصور السمعاني (ت 562هـ).
 أدب األمالء واالستمالء ،تحقيق :ماكس ،ط( ،1دار الكتب العلمية – بيروت)،
(1401هـ 1981 /م) .
 األنساب ،تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى وغيره ،ط ،1مجلس دائرة المعارف
العثمانية1382( ،هـ 1962 /م) .
 ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت 458هـ).
 المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،ط( ،1دار الكتب العلمية –
بيروت)1420( ،هـ 2000 /م) .
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 السيوطي ،عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي (ت 911هـ).
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،ط،2
دار الطيبة ،بال – ت .
 طبقات الحفاظ  ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت1403( ،هـ 1982 /م) .
 الصفدي ،صالح الدبن خليل بن عبد اهلل الصفدي (ت  764هـ) .
 الوافي بالوفيات ،تحقيق :احمد االناوؤط وتركي مصطفى ،ط ،2دار التراث –
بيروت1421( ،هـ 2000 /م).
 الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360هـ).
 المعجم األوسط ،تحقيق :طارق بن عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم
الحسيني ،بال – ط ،دار الحرمين – القاهرة( ،ت1415هـ1994/م).
 الطبري  ،محمد بن جرير بن يزيد ابو جعفر الطبري (ت310هـ) .
 جامع البيان في تأويل أي القرآن ،تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط،1
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع1422( ،هـ 2000 /م) .
 ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت463هـ).
 اإلنباه على قبائل الرواة ،تحقيق :إبراهيم االبياري ،ط ،1دار الكتاب العربي (بيروت
– لبنان) 1406( ،هـ 1985 /م).
 العجلي  ،أبو الحسن احمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي (261هـ).
 معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم،
تحقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،ط ،1مكتبة الدار (المدينة المنورة –
السعودية)1404( ،هـ 1985 /م).
 العسكري ،أبو احمد الحسن بن عبد اهلل بن إسماعيل العسكري (ت 382هـ).
 تصحيحات المحدثين ،تحقيق :محمد احمد ميرة ،ط ،1المطبعة العربية الحديثة –
القاهرة1402( ،هـ 1981 /م) .
 العيني  ،محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العينى (ت 855هـ).
 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،بال – ط ،دار احياء التراث العربي – بيروت،
بال – ت .
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 ابن قتيبة الدينوري  ،ابو محمد عبد اهلل بن مسل بن قتيبة الدينوري (ت  276هـ).
 المعارف  ،تحقيق :ثروت عكاشة ،ط ،2الهيئة المصرية العامة للكتابة – القاهرة،
( 1412هـ 1992 /م).
 القرشي ،عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي( ،ت 775هـ).
 الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،ط ،1كتب خانة – كراتشي ،بال – ت .
 الكالباذي ،احمد بن محمد بن الحسن أبو نصر الكالباذي (ت 298هـ).
 الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،تحقيق :عبد اهلل الليثي ،ط ،1دار
المعرفة – بيروت1407( ،هـ 1986 /م).
 الكلبي ،أبو منذر هشام بن محمد الكلبي (ت 204هـ).
 نسب معد واليمن الكبير ،تحقيق :ناجي حسن ،ط ،1مكتبة النهضة العربية1409( ،
هـ 1988 /م) .
 المزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن الزكي (ت 742هـ).
 تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق :بشار عواد معروف ،ط ،1مؤسسة الرسالة
– بيروت1401( ،هـ 1980 /م).
 مسلم  ،مسلم ابن الحجاج ،أبو الحسن القرشي (ت 261هـ).
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الرسول (صلى اهلل عليه) ،تحقيق:
محمد عبد الفؤاد الباقي ،ط( ،1دار احياء التراث العربي – بيروت)1417( ،هـ /
1997م) .
 ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي بن منظور( ،ت 711هـ).
 لسان العرب ،ط ،3دار صادر – بيروت1414( ،هـ 1993 /م) .
 النسائي  ،أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي (ت303هـ).
 سنن النسائي الكبرى ،تحقيق :عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد كسروي حسن ،ط،1
(دار الكتب العلمية – بيروت)1411( ،هـ 1991 /م) .
 ابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد (ت .)213
 السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى السقا وابراهيم االبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،ط، ،2
(د_م) 1375( ،هـ 1955 -م) .
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 الواحدي ،أبو الحسن علي بن احمد بن علي الواحدي (ت 468هـ).
 أسباب نزول القرآن ،تحقيق :عصام بن عبد المحسن الحميدان ،ط ،2دار اإلصالح
– الدمام1412( ،هـ 1992 /م).
 وكيع ،أبو بكر محمد بن خلف بن حبان البغدادي( ،ت 306هـ).
 أخبار القضاة ،تحقيق :عبد العزيز مصطفى المراغي ،ط ،1المكتبة التجارية الكبرى
– مصر1366( ،هـ 1947 /م).
ثانياٌ  .المراجع الحديثة

 خالف ،عبد الوهاب ،
 علم أصول الفقه ،ط ،8مكتبة الدعوة ،دار القلم( ، ،د.م-د.ت) .
 الطحان ،أبو حفص محمود بن احمد بن محمود ،
 تسير مصطلح الحديث ،ط ،10مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 1424( ،هـ /
2004م).
 عباس ،احسان ،
 فن السيرة ،ط ،2دار الثقافة (بيروت – لبنان)( ، ،د_ت) .
 مصطفى  ،مصطفى إبراهيم مصطفى واخرون
 المعجم الوسيط  ،ط ،1مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة( ، ،د_م)  1419( ،هـ
1998/م ).
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