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لخصالمُ   

هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعلى آله وصحبه  الحمد
 أجمعين. أم ا بْعُد:

واة   فهذا بحٌث بُعنوان: "طبقاتُ   في الكتب   هللا عن اإلمام ُعروة بن الز بير رحمهُ  الر 
  ."الت  سعة جمعًا ودراسةً 

واة من الموضوعات الهامة،علم طبإن   التي هي من أصول علم العلل والر  جال،  قات الر 
واة عن شيٍخ مُعي ن ُتفيد في الت رجيح بين الروايات الُمتعارضة، وتمييز  حيث إن  معرفة طبقات الر 

هم، رة، وإمكانية الوقوف على صدق الرواة وكذباألوهام واألخطاء، وبيان الروايات الشاذة والُمنك
ُ.، ونحو ذلك من علل الحديثوانقطاعهل السند ن الُمدل  سين، ومعرفة اتصايوتبي

 تهدف هذه الدراسة إلى الخروج بتقسيم طبقي للرواة عن ُعروة بن الز بير وفق معايير
وبلد الر اوي، وكثرة رها، ص  ول المالزمة وق  مرتبة الرواة جرحًا وتعدياًل، وطُ  :تشملو  مخصوصة،

 .المنتقاةن أخرج له من أصحاب الكتب المرويات  وقلتها، وم

م ن حيث اشتمل الفصل األول على مبحثين، تض ثالثة فصول؛مقدمة، و  والبحث يتناول 
أما بعلم الط بقات. و  تعريفٍ والثاني على  ،هُ ت  ترجمو  عصر اإلمام ُعروة بن الز بيراألول منهما 

جرحًا وتعدياًل. وأما تضم ن  دراسة الرواة عن اإلمام ُعروة في الكتب الت  سعة فالفصل الثاني 
 كانت ُثم   دراسة تطبيقية لطبقات أصحاب ُعروة في الكتب الت  سعة. قد ضم نتهالفصل الثالث ف

  النتائج والتوصيات. الخاتمُة، وضم نُتها أهم  
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Abstract 

 

Praise be to Allah, the Lord of All the Worlds, and prayers and peace be upon His 

Messenger, and upon his family and companions: 

The title of this study is“Collecting and Studying Imam Orwa Bin Zubair’s Layers of 

Narrators in the Nine Books.” 

The science of the layers of narrators is one of the important topics of the origins of 

the science of Flaws and Men’s biography evaluation. The knowledge of the layers 

of narrators according to a particular scholar is useful in weighting between 

conflicting narratives, distinguishing illusions and mistakes, showing anomalousand 

deceptive narratives, and the ability to identify the truthfulness of the narrators and 

the lies of frauds. It also shows the continuity and discontinuityin the chain of 

narrators, and some of the flaws of the hadeeth. 

The aim of this study is to come up with a class division of narrators ofOrwa bin 

Zubair according to criteria that include: the rank of the narrators according to 

discrediting and accrediting, the length and the shortness of the term of 

companionship, the narrator's country, the number of narratives and those credited 

his narratives. 

The study consists of an introduction and three chapters. The first chapter includes 

two sections, the first of which included the era of Imam OrwaIbn Al-Zubair, his 

biography. The second section definesthe science of layers. The second chapter 

included the study of the narrators of Imam Orwa in the nine books both discrediting 

and accrediting. The third chapter included an applied study of the layers of Orwa 

companions in the nine books. The conclusionincludes the most important findings 

and recommendations. 
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أُۡسَوةٌ لَّقَۡد َكاَن لَُكۡم فِي َرُسوِل ٱ ِ َّللَّ

َ َوٱۡليَۡوَم ٱۡۡلِٓخَر لِ  َحَسنَة   َمن َكاَن يَۡرُجواْ ٱَّللَّ

َ َكثِير    اَوذََكَر ٱَّللَّ

 [21]األحزاب: 
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ُاءُ دُ ـــــــــــــــــهاإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخلق من الضالل ذ  نق  إليك يا مُ   

رفانلم والنور والع  الر حمة ومنبع الع   يا نبي     

ثت فصدقت، وحكمت فعدلت، وجاهدت فأبليت أحسن البالءيا من حد     

وجل أن يُمن  علي  بشفاعتك: أُهدي إليك بحثي، راجيًة من هللا عز    

ََََمۡنَأَتَىَٱَ،ََوََلَبَنُونََََلَيَنفَُعََمالَ َيَۡوم ََبِقَۡلبَ إَِلا ََسِليمَ ََّللا

ُ[89، 88]الشعراء:                                                       
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 الشكرُوالتقدير

الذي بنعمه تتم الصالحات، وصالُة هللا ُتتلى ُكل  حين على المحبوب الذي  هلل الحمدُ 
أضاءت قلوب المؤمنين ببركات أنواره، وتجل ت األرواح في بديع أسراره، عليه أفضل الصالة 

هلل تعالى أواًل وآخرًا، فقد هيأ األسباب، وفتح مغاليق األبواب، منح  وبعد؛ فالحمدُ  وأتم التسليم
 .أعطى فأجزل، أهل الثناء والمجد، له الفضل والمن ومطلق الحمدفأجمل، و 

ُث مَُّأتوجهُبموفورُالشكرُوالمتنان:

شيٍء من أجل دفعي في ألنعم بالراحة والهناء، إلى من لم يبخل ب إلى من سعى وشقي
تني ، إلى من غمر ُقرة العين ومهجة القلبإلى و  .والدي الحبيب حفظه هللا ورعاه طريق النجاح:

ُعروقي، إلى من ُحب هم يجري في و  والدتي العزيزة حفظها هللا. :بحبها الدافئ، وحنانها الزائد
وإلى من علمونا حروفًا من ذهب،  .الحبيبات ، وأخواتيالحبيب أخي ويلهج بذكراهم فؤادي:

 وكلماٍت من ُدرر، إلى من صاغوا لنا من علمهم حروفًا، ومن فكرهم منارًة إلى أساتذتي الكرام
من أرى التفاؤل في أْعُينهم، والسعادة  في  إلىو في جامعتي األزهر واإلسالمية حفظهم هللا. 

ُثم  خالص  صديقاتي. :، وتفت حت براحت هم ُسُبُل سعادتيأزهرت أي امي صحبتهمبسمتهم، إلى من ب
م لي مساعدًة برأٍي، أو مشورٍة، أو  لشكر أقدمه إلى كافة أفراد عائلتيا الكريمة، وإلى كل من قد 

 دعوٍة صادقٍة بظهر الغيب.

أياديه  تذوي الفضل، فإني أتوجه بشكري ودعائي لمن كانوأداًء لحق الشكر، واعترافًا ل
أبعثه إلى فضيلة شيخي  بيضاء على البحث، توجيهًا وإرشادًا، تشجيعًا ومساندة، ذلك الُشكر

سأل هللا أن وأ نائب عميد كلية أصول الدين، ،حفظه هللا شعترائد طالل  لدكتور:ومشرفي ا
ذْين  م جزيل ُشكري للشيخين الفاضلين، الل  قد   كما أُ  كل خير، ويبارك له في علمه وعمله.يجزيه 

هما هللا تعالى خير تكب دا عناء  االطالع  عليها، فجزا تفضال بمناقشة هذه األطروحة، بعد أن 
فجزاه هللا عني  د لمساعدتي في اختيار موضوع البحثم شكري إلى أ.د نافذ حم اقد   كما أُ  زاء.الج

 خير الجزاء. 

جهه وأن يجعله خالصًا لو  أن يتقب ل عملي هذا بفضله ورحمته، أسأل هللافي الختام و 
عرش ري، هو حسبي ال إله إال هو عليه توكلت، وهو رب اليالكريم، وأن يغفر لي خطئي وتقص

 العظيم. 
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ُلمقدمةا
البشير ، م على سيدنا محمد، والصالة والسالالخبير البصير ،لدم الع  هلل الحك   مدالح

ن قع دوا للسنة وعلومها ، الذيالسائرين على نهجه المنيروأتباعه به اصحأو  ، وعلى آلهالنذير
افظوا عليها ، وحفظوها وحوكائد فترٍ وا عنها كل مُ ووارد، ورد   شاردٍ  كل  لحفظها القواعد، وضبطوا 

، فجزاهم هللا وماجد من كل كريمٍ  والنفيس   النفس   في تحقيق ذلك ، وبذلواواألباعدمن األقارب 
 على زقنا السير  ، ور  هم برضوانه العظيم في دار السالمأعين ، وأقر  ة واإلسالمخيرًا عن األم  

 .(1)لمراملبلوغ ا منهاجهم

فقد حرص  ،اإلسالميالثاني من مصادر التشريع السنة النبوية هي المصدر  لما كانتو 
على طريقتهم،  ن التابعو سار وتلقيًا وأداًء، و  ظًا وضبطًا،حف على العناية بهاالصحابة الكرام 
 .ما تثبتأي   وتثبتوا في نقلها عناية أشد   النبوية   ة  وا بالسن  نُ ، فعُ أتباعهم وتأسوا بهم، وكذا

النبوية، التابعي  لسنةوكان من جملة هؤالء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة ا
،  ولحواري الرس  بير بن العوامالز   بير، ابن الصحابيوة بن الز  ر ، المحدث الفقيه عُ الكبير

وأمه أسماء بنت الصديق رضي هللا عنه وعنها، وخالته أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها؛ 
 الهتمامه ؛الحديث تحماًل وأداءً ُيعد  من أكثر رواة ان وثيق الصلة ببيت النبوة، و وعليه فقد ك

جعل شيوخه الذين تحمل عنهم، وتالميذه الذين تحملوا عنه  مما ،بالعلم وطلب الحديث والرواية
من الكثرة بمكان، ولهذا فقد جمعت تالميذه، ثم رتبتهم على الطبقات، وحصرت مروياته في 

في  رحمه هللا بيرروة بن الز  عُ  ماإلما واة عننوان: "طبقات الر  بعُ  ، وجعلت بحثيالكتب التسعة
 .الكتب التسعة جمعًا ودراسة"
المتعلقة بمسائل علوم الحديث،  بقات من العلوم الهامةعلم الط   ن  ومما ال شك فيه أ  

؛ واة ر  بقات من أهم أنواع التصنيف في علم اليعد  التصنيف على الط  بل ، واة علم العلل والر  ك
 .علم الرواة  الشامل لكلالعتباره اإلطار 

 :اختيارهُ،ُوبواعثأهميةُالموضوع:ُأولًُ

زين، في بر  كبار علماء اإلسالم المُ من بير، حيث كان روة بن الز  مكانة اإلمام عُ  -1
الحديث والفقه وغيرهما؛ لهذا كانت الدراسة المتعلقة به، بأي جانب من جوانب علم 

                                  
 .1:التهانوي، ص قواعد في علوم الحديث،مقدمة تحقيق   )1(
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رضي هللا  المكثرين من الرواية عن الصحابةنه روى عن السبعة السيما بأ الحديث
 خاصة فيما يتعلق بطبقات الرواة عنه.، جديرة باالهتمام ؛عنهم

والرجال،  علم العللالتي هي من أصول  ،علم الطبقات من الموضوعات المهمةُيعد    -2
تفيد في الترجيح بين الروايات  ،ن معرفة طبقات الرواة عن شيخ معينحيث إ

، والوقف من حيث الوصل واإلرسال، والرفع االختالفبينها يقع  المتعارضة حين
 .ونحوه

الروايات بيان ، و واألخطاء شيخ معين تفيد في تمييز األوهام معرفة طبقات الرواة عن  -3
 .والمنكرة، ونحوها الشاذة

ثر طبقة الراوي عن شيخه عند تساهم دراسة طبقات الرواة عن أحد األئمة في بيان أ -4
في عالقته ، والنظر جرحًا وتعديالً لى النظر في حال الراوي دعو الناقد إمما ي ؛در التف

 بشيخه وضبطه ألحاديثه.
المحاوالت في الكتابة فيه قليلة، مما يجعل من األهمية  مع أهمية علم الطبقات، فإن   -5

 عدم وجود دراسة سابقة تكشفل ؛بيرروة بن الز  اخترت اإلمام عُ و  ،دراسة ذلك وتناوله
؛ قة ببيت النبي لما له من صلة وثيطبقاتهم في الرواية عنه، و و ، حال الرواة عنه

  عنها. ولكثرة ما رواه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي هللا

ُ:أهدافُالموضوع:ُثانياًُ

ودراسة  ،المشتغلون بالتخريج بهير ينتفع بروة بن الز  الخروج بتقسيم طبقي للرواة عن عُ  -1
 .، وعلم العلل والرجالاألسانيد

دراسة طبقات إخراُج دراسٍة جامعٍة لتراجم من وقفت عليهم من تالميذ اإلمام عروة، و   -2
خدمة السنة إسداء بعض الوفاء لهذا اإلمام الذي أفنى عمره في  هفي ه، وهذاالرواة عن

 .النبوية
، وبين صغارهم والمقلين عنه من التمييز بين كبار تالميذه، والمكثرين عنه من جهة -3

 أخرى.جهة 

ُ:فيُالموضوعُ:ُالدراساتُالسابقةثالثاًُ

، بن الزبير عروة اإلمام على دراسة جمعت طبقات الرواة عن –حسب علميب–لم أقف 
رجالُعروةُبنُالزبيرُ"ُ، وهوموضوع البحث غير أن بعض الدراسات المست جانبًا من جوانب

هو عبارة عن مخطوط ، و ي ر النيسابو ، لإلمام مسلم بن الحجاج "وجماعةُمنُالتابعينُوغيرهم
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مجلة مجمع اللغة في بحث محكم، في هابي، ينة الش   ك  سُ  :اهتحقيقبت قام .ورقة(11: )بحجم
ستة عشر من فيه  تذكر  .(145_107) ص منالعربية بدمشق، المجلد الرابع والخمسون، 

ن الصحابة فيه شيوخ عروة م وعددتفقط،  (120_118ص)من  بير،روة بن الز  الرواة، أولهم عُ 
فيه ترجمة  سلي، هذا باإلضافة إلى أنه استيعابوى عنهم، ثم سردت الرواة عنه بال الذين ر 

 .من حيث القوة والضعف، والكثرة والقلة، ونحوه علهم على طبقاتجللرواة عن عروة، ولم ت

ُ:ُمنهجُالبحث:رابعاًُ

ْمع  الُرواة عن عروة بن الزبيرام في المنهج االستقرائي الت   اعتمدت وكذلك في جمع  ،ج 
" للحافظ المزي رحمه هللا، حيث ذكر تالميذ الكمالتهذيب من خالل ما ُذكر في " مروياتهم،

ب الترجمة روى عن و في تراجم مختلفة نص الحافظ المزي على أن صاح، أبيرروة بن الز  عُ 
خالل كتب الرجال المختلفة، ككتب الطبقات، جمعت الرواة عنه أيضًا من ، و بيرالز  روة بن عُ 

كما استعنت بخدمة الحاسب اآللي من خالل  ،لرجال، وغيرها من الكتبالعلل، و والتواريخ، وا
في عرض  بالمنهج التحليلي ومن ثم استعنت البحث في كتب المتون، وكتب التراجم والط بقات،

ثم استعنت  صة القول في كل راٍو منهم،رفة خال، والترجيح بينها لمعواة الرُ  أقوال النقاد في
 :على النحو التالي وخطوات عملي كانت تحديد طبقة الراوي، بالمنهج االستنباطي في

ُالبحث -1 حت كل مبحث ، وتكل فصل إلى مباحث، وقسمت فصول ثالثة: إلى تقسيم
 حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة. ومقاصد ،مطالب

واة مرتبين على حروف المعجم في األسماء تحت كل مطلب، : ذكرت ترتيبُالرواة -2 الر 
، وخالفت أل التعريفو  الكنية باعتبار ما بعد أداة  والُمعر ف بأل والترتيب في الكنى

 . القاعدة في اسم محمد فقدمته تشريفًا السم النبي محمد 
 السورة ورقم اآلية . اسم: أذكر عزوُاآلياتُالقرآنية -3
 :النبويةُواآلثارُمنُمصادرهاُاألصليةُتخريجُاألحاديثُ -4

حيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه  -أ منهما إذا وجدت بغيتي إن كان الحديث في الص 
 فيهما.

إن لم يكن الحديث في الصحيحين توسعت في تخريجه من الكتب التسعة، ثم من   -ب
 غيرها.

أصحاب بتقديم  اعتمدت في ترتيب من خر ج الحديث من أ صحاب الُمصن فات  -ت
 .باقي الُمصن فات حسب سني الوفاةالكتب التسعة، ُثم  ترتيب 

 :الن حو الت اليكانت على  :التَّرجمةُللرواةُواألعالم -5
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راسةأولًُ  : ، كما يلي:ُترجمتُللرواةُالذينُهمُأصلُالد  
 .وفاتهراوي بذكر اسمه، وكنيته، ونسبه،  ووالدته الترجمة لل -أ

تهم على ورتب على أن يكون ُعروة أحدهم. ،وتالمذته الر اوي  بعض شيوخ أذكر  -ب
 .ديم اسم ُعروةحروف الهجاء، وخالفت ذلك في تق

 نساب، والُكنى.عر فت باألنساب، وضبطت ما يحتاج إلى ضبٍط من األسماء، واأل -ت
، للوصول إلى ُخالصة الحكم الر اوي قاد جرحًا وتعدياًل في ل الن  ع في ذكر أقواوس  الت   -ج

 فيه.
، مرتبين بحسب الموثقين، ثم المجرحين، مع مراعاة اوي أذكر أقوال النقاد في الر     -ح

 ترتيبهم بحسب المتقدم وفاًة.
 إن ُوجدت. أذكر أقوال النقاد في حال رواية الراوي عن عروة -خ
الر اوي عن ُعروة في الُكتب الت  سعة، وذلك بعد جمعي للمرويات، أذكر عدد مرويات  -د

ر؛ للوصول إلى عدد تقريبي لعدد المرويات؛ فهذا ُيفيدني  ُثم  إعادة فرزها برفع الُمكر 
 في تحديد طبقة الر اوي عن ُعروة، من خالل معرفة حال مروياته كثرًة وقلًة.

واة  مرويات ذكرت  -ذ ، وضعته في ب التسعة في ُملحق خاصالكت في عن ُعروة الر 
 ذكرت فيه طرف الحديث، ورقمه. بة العلم.لطل االستفادةنهاية هذا البحث؛ من باب 

راسةثانياًُ ُإنُاحتجتُلذلك.ُ:ُترجمتُلألعالمُالذينُليسواُمنُأصلُالد  

ْكم ُعلىُالحديث -6 ، الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بوجوده فيها: إذا كان الح 
حيحين ذكرت حكمهكان ا إذا أما  من خالل دراستي للحديث.،ُلحديث خارج الص 

يف باألماكن الحديثية عند الحاجة، والتعر  تا: تعريف بعض المصطلحالتَّعريفاتُ -7
روح وبيان غريب األلفاظ من خالل الرج ،والبلدان وع إلى كتب غريب الحديث والش 

 .، بحسب الحاجةوالمعاجم اللغوية
بطُ -8  .لُمشكلة التي ُيتوهم في ضبطهاا والكلمات ،: ضبط األسماءالضَّ
ُطبقات -9 ُإلى ُالرواة روة إلى طبقاٍت بناًء على االعتبارات واة عن عُ الر  ت مقس  : تقسيم

 التالية: 
واة ممن هم في  منزلةُالرَّاويُمنُحيثُالجرحُوالتعديل: -أ وذلك من خالل تقديم الر 

 من هم دونهم في التوثيق، ُثم  من دونهم، وهكذا..أ على درجات الت وثيق على 
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ُُ -ب ُع روة: ُعن واة ُالر  ُمرويات واة عن ُعروة في واقع من خالل جمع مرويات الر 
من  مكثرًة وق لًة، ويتبي ن من أ خرج لهيتبي ن واقع مروياتهم عنه  ،تب الت  سعةالك

ُأ صحاب الُكتب المنتقية كالصحيحين.
حبةُلع روة:ُ -ت  وفي معرفة ذلك اعتمدت على األمور التالية: الم الزمةُوالص 
 نص أحد العلماء على أ ن  الر اوي فالن هو أ ثبت الن اس أ و أفضلهم في ُعروة. أوًل: •
معرفة عدد مرويات الر اوي عن ُعروة، فكثرة روايته عنه تدل على ُطول  ثانيًا: •

 .الُمالزمة
ن طول معاصرته لُعروة الن ظر في تاريخ والدة الر اوي ووفاته، فبمعرفة ذلك يتبي  : ثالثاًُ •

رهاأ و ق   فهي  ،، فإن تعذ ر معرفة ذلك وقفت على طبقة شيوخ الر اوي وتالميذهص 
 مؤشر جيد لتاريخ والدته ووفاته.

 .نفسه البلدة المالزمة تزيد لمن نشأ  في الن ظر في بلد الر اوي، فإن  فرص رابعًا: •
 ،ورقم الحديث ،والصفحة ،والجزء ،ومؤلفه ،: اكتفيت فيها بذكر اسم الكتابالحاشية -10

وسنة النشر للكتاب في قائمة  ،والط بعة ،ودار الن شر ،وذكرت اسم المحقق .والت رجمة
 المصادر والمراجع لالختصار.

 .فهارس علمية متنوعة: ذكرت في البحث الفهارسُالعلمية -11

ُ:ثـــةُالبحــــخط:ُخامساًُ

 :، على النحو التاليعلمية وخاتمة، وفهارس فصول، ، وثالثةيتكون البحث من مقدمة

ُةــالمقدم
خطة ، و الدراسات السابقةو  ،وأهداف البحث ،ختياره، وأسباب اأهمية الموضوع :شملوت

 .المنهج المتبع في الدراسة، و البحث

ُ:األولُفصلال
ُوتعريفُعلمُالطَّبقاتُوترجمت ه ،ُبير،روةُبنُالزُ اإلمامُعُ ُعصرُ 

ُ:مبحثانوفيه 
ُاألولُمبحثال ُ.،ُوترجمت هُ بيرإلمامُعروةُبنُالزُ ا:ُعصر 

ُة مطالب:ثالثوفيه 

ُ. بيرروة بن الز  عُ اإلمام  عصرُ  المطلبُاألول:
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 :وفيه ثالثة مقاصد
 .سياسيةالحياة ال: المقصد األول  

 .واالقتصادية جتماعية: الحياة االالمقصد الثاني
 .علمية: الحياة الالمقصد الثالث 

 .بيرروة بن الز  عُ ترجمة اإلمام  بُالثاني:المطل

 :ثالثة مقاصد وفيه

 .ولقبه وآل بيته : اسمه ونسبه وكنيتهولالمقصد األ
 .: مولده المقصد الثاني

 المقصد الثالث: وفاته .

 العلمية. بيرروة بن الز  عُ حياة اإلمام  لبُالثالث:المط

 :مقاصد وفيه أربعة
 نشأته العلمية. : المقصد األول
 . عليهالعلماء  ثناء: رحالته العلمية و المقصد الثاني
 : مصنفاته وآثاره العلمية.المقصد الثالث

 .المقصد الرابع: شيوخه وتالميذه

 .بقاتعلمُالطتعريفُ:ُالمبحثُالثاني

 :ثالثة مطالبوفيه 

 .الطبقات : تعريفاألولُالمطلب
 وفيه ثالثة مقاصد :

 تعريف الطبقات لغة.: المقصد األول

 : تعريف الطبقات اصطالحًا.المقصد الثاني

 : العالقة بين التعريفين.المقصد الثالث

 .، وعالقته بعلم الرجالوتطورهته نشأو  ،أهمية علم الطبقاتُ:الثانيُطلبالم
 :وفيه أربعة مقاصد
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 : أهمية علم الطبقات.المقصد األول

 وتطوره.: نشأة علم الطبقات المقصد الثاني

 : العالقة بين علم الطبقات وعلم الرجال.المقصد الثالث

 : المقارنة بين طبقات الرواة ومراتب الرواة جرحًا وتعدياًل .المقصد الرابع

ُالمطلبُالثالث:ُالتقسيمُالطبقي،ُوأنواعه،ُومناهجُالعلماء،ُومصنفاتهمُفيه.
 :وفيه ثالثة مقاصد

 أنواع الطبقات.: المقصد األول

 مناهج العلماء في الطبقات. :الثاني المقصد

 المصنفات في الطبقات. أشهر :المقصد الثالث

ُ:فصلُالثانيال

ُفيُالكتبُالتسعةُبيرروةُبنُالزُ عُ ُاإلمامُواةُعنالرُ ُ

 : باحثم وفيه خمسة

واةُعنُع روة:ُاألولالمبحثُ ُالتسعة.ُأصحابُالكتبُمهمنُاتفقُبالروايةُعنمُبنُالزبيرُالر 

واةُعنُع روة:ُالمبحثُالثاني الستة،ُُأصحابُالكتبُمهمنُاتفقُبالروايةُعنمبنُالزبيرُُالر 
ُومسندُأحمد.

ُ.الكتبُالتسعةُ،ُوفيُبقيةفيُالصحيحينُبنُالزبيرُروةواةُعنُعُ الرُ :ُالثالثُحثبالم

 :البمطثالثة وفيه 

 ، وفي بقيةحديثهم في الصحيحينالُمخر ج  بن الزبير عن ُعروةواة الر   :المطلبُاألول
 .الكتب التسعة

في صحيحه دون  البخاري  مممن انفرد به بن الزبير عن ُعروةواة الر   :المطلبُالثاني
 أصحاب الكتب التسعة. مسلم، وأخرج لهم بقية

ُالثالث حيحه دون في ص مسلم مممن انفرد بهبن الزبير   عن ُعروةواة الر  : المطلب
 أصحاب الكتب التسعة. وأخرج لهم بقيةالبخاري، 
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ُعُ الرُ ُ:الرابعُالمبحث ُعن ُحديثهمُروةواة ُالم خرَّج ُالزبير ُالُبن ُاألربعةفي ُبقيةسنن ُوفي ،ُ
ُالكتبُالتسعة.

ُ.فيُباقيُالكتبُالتسعةُبنُالزبيرُواةُعنُعروةالرُ ُ:الخامسُالمبحث

ُالفصلُالثالث:ُ

واةُعنُاإلمامُع روةُبنُ ُالز بيرُفيُالكتبُالت  سعةطبقاتُالر 

 مباحث: وفيه خمسة

ُ.الزمةمع طول المُ  واإلتقانالط بقة األولى: طبقة الُحج ة من أهل الحفظ المبحثُاألول:ُ

ُ.ر الُمالزمةص  الط بقة الثانية: طبقة الُحج ة من أهل الحفظ واإلتقان مع ق  المبحثُالثاني:ُ

ُ.الثالثة: طبقة الثقات من أصحاب ُعروةالط بقة المبحثُالثالث:ُ

ُ.الط بقة الر ابعة: طبقة الشيوخ من أصحاب ُعروةالمبحثُالرَّابع:ُ

ُ.من أصحاب ُعروة ، والمتروكينوالمجاهيل ،الط بقة الخامسة: طبقة الضعفاءالمبحثُالخامس:ُ

ُ.روةُُبنُالزبيرُمنُحيثُالبلدانطبقاتُعُ جدولُُُ

ُ.ع روةُبنُالزبيرُفيُالكتــــبُالتـــسعـــةجدولُطبقاتُأصحابُُُ

 .وتحوي أهم النتائج والتوصياتـة:ُالخاتم:ُسادساًُ

 :وهي كالتالي لفهارسُالعلميةُالمتنوعة:ا:ُسابعاًُ

 فهرس اآليات الُقرآنية. ❖
 .فهرس األحاديث ❖
 .المترجم لهم واة فهرس الر   ❖
 فهرس األماكن والبلدان. ❖
 فهرس األلفاظ الغريبة. ❖
 وعات.الموضفهرس  ❖



 

 

ُ
 

 

 

 

ُالفصلُاألول

،ُبيراإلمامُع روةُبنُالزُ ُعصرُ 
ُالطَّبقاتُتعريفُعلمُوُوترجمت ه ،
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ُ:المبحثُاألول

ُاإلمامُعُ  ُوترجمت هُ ،ُبيرروةُبنُالزُ عصر 
ُوفيهُمطلبان:

ُ:بيرروةُبنُالزُ عصرُاإلمامُعُ ُ:المطلبُاألول

ُ:ةالحياةُالسياسيَُّ:ُالمقصدُاألول

فعاش  ،وتسعين للهجرة سنة  أربعٍ  بير في سنة  ثالٍث وعشرين، وُتوفي  روة بن الز  عُ د   ل  وُ  
بحسب الترتيب  اشدينعاصر من الخلفاء الر  ف ،األموي ، والعصر الخلفاء الر اشدين عصر في

 الز مني:

نة  التي ُطعن فيها عمر  :ُابمرُبنُالخطَُّعُ  -1   وكان ُعمر .(1) ُول د  ُعروة في الس 
ُه ُشورى بين   األْمرجعل قد  ت ة  ن ف ٍر  ب ْعد  لي   هم: ُعثماُن بنس  ، وع  بن أ بي ط ال ٍب،  ع ف ان 

ةُ  و  ام، وسعُد بن بن وط ْلح  بيُر بن الع  ع ْوٍف  عبُد الر حمن بنأ بي وق اص، و  ُعبيد هللا، والز 
.  ٍلم يذكر في  أن ه ، ومن تمام ورعهمن هؤالء على الت عيين وتحر ج  أن يجعلها لواحد

عيد   ورى س  ل ى لكْون ه  ابن  ف ،ألن ُه ابُن عم  ه ؛ بن  زيد الش  شي  أ ن ُيراعى فُيو   .(2) عم  ه  خ 
ُع فَّان -2 ُبن بويع أميُر  أ ي اٍم من مقتل أمير المؤمنين ُعمر ث الثة   د  عْ ب   : ع ثمان

ت بحياته ، بعد حصاره من خالفته  هاجت الفتنة التي أودوفي ز  .(3) ُعثمانالمؤمنين 
ن ةفكا ،في داره أربعين يوماً  ر  يوماً  نت خالفته اثنتْي ع ْشر ة  س      قال . (4)إال  اْثن ْي ع ش 

منهم عشرات األلوف فلم ي ْحُضْرها  ابن سيرين: "هاجت الفتنُة وأصحاب رسول هللا 
"  . (5)مائٌة، بل لم ي ْبُلُغوا ثالثين 

                                  
، 4/329، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج4/190ُينظر: تاريخ الطبري، الط بري، ج( (1

 .7/155والبداية والنهاية، ابن كثير، ج
 .7/163البداية والنهاية، ابن كثير، ج( (2
 المرجع السابق.( (3
(، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، 415، 365)/4ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (4
 .7/212، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج5/58ج
 .7/281البداية والنهاية، ابن كثير، ج ((5
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ُبنُأُ  -3 نة  التي : بيُطالبعلي  ُقتل  تول ى الخالفة سنة  ستٍ  وثالثين من الهجرة في الس 
. وفي فترة خالفته ظهرت الخوارج واجتمعوا على حربه، وتأهبوا (1) فيها ُعثمان

ب ُه ابُن ُملْ (2)لذلك ر  ٍم قالوا لُه: اْست ْخل ْف يا أ  . ولم ا ض  ال ولكن "مير المؤمنين، فقال: ج 
ُعُكْم كما ت ر ك  أ   فإْن ُير د  هللُا بكم خيرًا  -الفٍ يعني بغ ْير  اْست خْ -  هللا ُكْم ر ُسولُ د 

ْعُكم" نين  وت ْسع ة  أ ْشُهر(3)ي ْجم   .(4). وُقت ل  سنة  أ ْربعين، وكانت خالفُتُه أ ْرب ع  س 
بالخالفة د ُبويع له . وق(5)ُول د  سنة ثالٍث من الهجرة رضيُهللاُعنهما:الحسنُبنُعليُ -4

 .(7)وُقتل سنة إحدى وستين .(6) بعد مقتل علي

 م  عاصر من خلفاء بني ُأمي ة بحسب الترتيب الز مني: ث

فيان -1 وهو مؤسس الدولة األموية. وكانت ُمبايعة الحسن بن علي  :ُمعاويةُبنُأ بيُس 
سنة  أربعين، ولهذا ُيقال له عام الجماعة؛ الجتماع  اوية فيلُمع -رضي هللا عنهما-

ل ملوك اإلسالم . وأ ي امُ (8)الكلمة فيه على ُمعاوية ل الُملك، فهو أ و  ، ُمعاوية هو أو 
 .(10)ين، وكانت خالفته عشرين سنة وخمسة أشهرت   وتوف  ي  معاوية سنة س .(9)وخيارهم

فيا -2 ُس  ُأبي ُبن ُبنُمعاوية ْبٍع وعشرين، وُبويع  له ُولد سنة  خ :نيزيد مٍس أو ستٍ  أو س 
ه ، ُثم  أ ك د ذلك بعد موت  أ ب يه  في  على أبيه   بالخالفة في حياة   ْهد  من ب ْعد  ل ي  الع  أ ن ي ُكون  و 

                                  
 .7/256، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج4/427ُينظر: تاريخ الط بري، الط بري، ج ((1
 .7/308، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج5/123ُينظر: المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج( (2
 .8/15البداية والنهاية، ابن كثير، ج( (3

(، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، 152، 143) /5ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (4
 .7/366ة، ابن كثير، ج، والبداية والنهاي5/164ج
 .5/225المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((5
 .5/164، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/158ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (6
 .5/533، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/400تاريخ الطبري، الطبري، ج  ((7
 .8/17البداية والنهاية، ابن كثير، ج ((8
 .8/21المرجع السابق، ج( (9

 .5/333مم والملوك، ابن الجوزي، ج، والمنتظم في تاريخ األ5/324ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (10
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ر  من ربيٍع  ت  ين، فاستمر  ُمتول  يًا إلى أ ن ُتوف  ي  في الر ابع ع ش  ن ة  س  ٍب س  الن  صف  من ر ج 
ل    .(2)وكانت خالفته ثالث سنين وتسعة أ ْشهر .(1) سنة أربٍع وست  يناأل و 

ُمعاوية: -3 ُبن ُيزيد ُبن ه  مْن - ُبويع  له بالخالفة بعد  موت  أبيه   معاوية ْهد  وكان ولي  ع 
ه   ر منفي   -ب ْعد  ام فأقام نحو ثالثة  الراب ع  ع ش  . فُبويع له بالش  ت  ين  س  ل  سنة  أْربٍع و  بيٍع األ و  ر 

ته، قيل: إ ن ُه م ك ث  كان في ُمدة واليته مو أ شهر.  ريضًا لم يخرج إلى الن اس، ولم ت ُطل ُمد 
هْ  هرين، وقيل: شهرًا ون ْصف  ش  ، رفي الُملك أ ْربعين  يومًا، وقيل: عشرين يومًا، وقيل: ش 

 .(3) فاهلل أعلم،ٍ ن يومًا، وقيل أربعة أ ْشُهروقيل: ثالث ة  أ ْشُهٍر وعشري
ُالحكم -4 ُبن ام، : بعد وفاة مروان معاوية بن يزيد انتقلت بنو ُأمي ة من المدينة إلى الش 

. وفي سنة أربٍع وست  ين ُبويع لمروان بالخالفة في (4)واجتمعوا إلى مروان بن الحكم
ام خمٍس وست  ين . و (5)الش          الملكهل الشام بعقد البيعة البنيه عبد أ أمر في سنة  

نةو   .(6)وقام مكانه ابنه عبد الملك ،عبد العزيز، وجعلهما وليي عهده، وتوفي في هذه الس 

وُبويع له بالخالفة في حياة أبيه،  .(7): ُولد  في سنة  ستٍ  وعشرينعبدُالملكُبنُمروان -5
يُد  دت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهما، فاستقر ت ي دُه على ما كانتد   فلم ا مات أبوه جُ 

نة  التي تول ى فيها الُحكم اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة(8)أبيه عليه . وبايع (9). وفي الس 
وتوف  ي  سنة  ستٍ  وثمانين، فكانت خالفته ثالث عشرة  سنة  ولديه الوليد ُثم  ُسليمان بعده،ل

 .(10)هروخمسة أش

                                  
، 5/285ج، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، 5/338ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (1

 .8/248والبداية والنهاية، ابن كثير، ج
 .6/34المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج( (2

، 6/32، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/501ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج ((3
 . 8/260والبداية والنهاية، ابن كثير، ج

 .8/263كثير، ج البداية والنهاية، ابن( (4
 .6/27المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((5
 .6/37، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/610ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (6

 .6/38ُينظر: المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((7
 .8/286ج البداية والنهاية، ابن كثير، ((8
 .6/40، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/613ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (9

 (.267، 262) /6المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((10
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ُبويع له بالخالفة بعد أبيه بعهٍد منه في شو اٍل سنة  ستٍ  وثمانين،  الوليدُبنُعبدُالملك: -6
وكان أكبر  ولده، وكان مولده سنة خمسين، وكانت خالفته تسع  سنين وثمانية أ شهر على 

 .(1)المشهور، وُتوف  ي سنة ستٍ  وتسعين للهجرة

، بكل ما بيرة بن الز  رو ي عاش فيه اإلمام عُ هكذا كانت الحياُة السياسي ُة في العصر الذ
بن الخط اب، وُعثمان بن ثرها الصحابة األجالء عمر ُقت ل  على إ ،وتنازعٍ  فيه من فتنٍ شهد 
شوكة الخوارج،  اشتدادشهد هذا العصر ، و  ب، والحسن بن علي  وعلي بن أ بي طال عف ان،

يعة للمطا ركوتح   على أ ساس  الخالفة من الن  ظام القائم ، وانتقال الُحسينلبة بدم الش  
ورى في عصر الخلفاء الر اشدين بقوة  على التوارث في عهد ملوك بني ُأمية إلى ُملٍك قائمٍ  ،الش 

يف، ومع ذلك  ، وظل  متفرغًا لعلم ه  طالبًا للحديث.في شيء من هذه الفتن ُعروة لدخُ لم ي   الس 

ُ:قتصاديةالالجتماعيةُُو:ُالحياةُالثانيُالمقصد

وهي  مدينة المنورة،ف بقاع األرض في البير في بقعة من أشر روة بن الز  لد اإلمام عُ وُ  
. ولها رضي هللا عنهم ، وقبور أصحابه ه، وفيها قبره، ومكان مستقر    مهاجر رسول هللا

، فقد روى مباركهو واٍد و  .(2)وادي العقيق :وأعظمها ،أربعة أودية يأتي ماؤها في وقت األمطار
بوادي العقيق   قال: سمعت النبي عمر بن الخطاب البخاري في صحيحه من حديث 

 .(3)ة"مرة في حج  ل عُ ل   في هذا الوادي المبارك، وقُ ي، فقال: ص  رب    نْ آٍت م   تاني الليلة  أ  " يقول:

 :أبيه قالعن هشام بن عروة عن ، فقد روي من آل أبي عتيق بيرروة بن الز  وكان عُ  
بارك من مُ ، أبيض من آل أبي عتيق" :ظهر أبي الزبير وهو يرتجز ويقولكنت أتعلق بشعر في 

 . (4)"ألذه كما ألذ ريقي ،يقالصد   ولد 

هل روة أ يشرب من بئر عُ  روة، ويقع بجانب بئره،منها قصر عُ  قصور فاخرة وفي العقيق
ومن بئر رومة سائر السنة، وبها آبار يسقى منها النخل والمزارع. وبالمدينة عيون  ،المدينة

                                  
 ، 9/187، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج6/495ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج ((1
:ُوُ.29، المنجم، ص:آكام المرجان )2( بفتح أوله، وكسر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت، قال  الع ق يق 

 ، الحموي، جم البلدانمع :. ينظرعقيق بناحية المدينة وفيه عيون ونخل :ومنهااألودية،  األصمعي: األعق ة
 .138 /4ج
 .1534رقم الحديث :2/135، ج: ) العقيق واٍد مبارك(قول النبي  الحج/صحيح البخاري، البخاري،  )3(
 .40/245تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )4(
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الجار، وإليه ترسوا  :نابعة، وأكثر أموال أهلها النخل، ومنه معاشهم وأقواتهم. وساحلها يقال له
 .(1)المراكب التي تحمل الطعام من مصرراكب التجار و م

 .(2)نصار، والتابعون، وقبائل العربوأما أهل المدينة فمنهم المهاجرون، واأل 

على الصعيد االقتصادي، ويظهر ر الزدهافيه ُعروة با وقد تمي ز  العصر الذي عاش 
     زاد في مسجد  الخليفة ُعثمان بن عف ان، فذلك جلي ًا فيما أ حدث ُه الُخلفاء في عصرهم

ة  رسول هللا  عه، وبناُه بالُقص  والحجارة  ،كان ُيؤتى به من ب ْطن  ن ْخلٍ ، -(3)وهي الك ْلس–ووس 
اجه حجد  المنقوشة، وجعل ُعمُ  ُه بالس  عة، وُسُقف  ت  ين ومائة  ذراع، (4)ارة ُمرص  ، وجعل ُطول ُه س 

ت ةً  ْمسين  ومائة  ذراع، وجعل أبوابُه س  ُه خ  ان ُعمر بن الخط اب ، على ما كان عليه في زموع ْرض 
، ر م وأمر اب  الح   .(5)بتجديد  أ ْنص 

ل و  أ  هو كانت أبواب مكة ال أغالق لها، و  الخليفة معاوية بن ُسفيان كذلك في عهد 
ذ  لها األبواب ل من ات  و  ،من اتخ  وستين أكمل عبد هللا بن الز بير  خمسٍ  . وفي سنة  (6)خذ الحرسأو 

                                  
، بير بن العو ام روة بن الز  بعقيق المدينة، تنسب إلى عُ توجد  :بئرُع روةُوُ.151البلدان، اليعقوبي، ص: )1(

ار: كان من يخرج من مكة وغيرها د من ماء بئر عروة، وكانوا يهدونه إلى  ،قال الزبير بن بك  إذا مر  بالعقيق تزو 
 .300 /1، الحموي، جمعجم البلدان. ُينظر: أهاليهم، ويشربونه في منازلهم

 .30المنجم، ص:، وآكام المرجان، 151ُينظر: البلدان، اليعقوبي، ص:  )2(
عد ُخُروج بعض مكوناته، : الجير وُهو  المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخينًا شديدًا، وبلسالكُ ُ((3

، والمعجم 6/715لي  به حائط، أ و باطن قصر. ُينظر: الُمحكم والمحيط األ عظم، ابن سيده، جوهو ما طُ 
 .2/795بالقاهرة، جالوسيط، مجمع اللغة العربية 

4))ُ: اج  اٌت، وال ي ْنُبُت إال بالهند، وُيْجل ُب منها إلى  السَّ اج  مُعها س  ٌة وج  اج  ، الو احدُة س  ر  ج  ضرٌب عظيٌم من الش 
يجاٌن. ُينظ مُع س  ند، وال تكاُد األ رُض ُتْبل يه ، والج  ز يٌن ُيْجل ُب من اله  ُد ر  اُج خشٌب أ ْسو  ر: الصحاح غ ْير ها، وقيل: الس 

 .1/293، ج، والمصباح الُمنير ، الفيومي481ص:، وُمجمل اللغة، ابن فارس، 1/323تاج اللغة، الفارابي، ج
ُ(.173، 170) /7، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج4/267ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، جُ((5 أ نصابُُوُ

م: ر  ار ة ُتنصب لُتعرف ُحُدوده بها. ُينظر: جمهر  الح  ج   .1/350ة اللغة، األزدي، جح 
، 5/185، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/330ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (6

 (. 148،156)/8والبداية والنهاية، ابن كثير، ج



 

14 
 

ْجرا رضي هللا عنهما بناء الكعبة   ل  فيها الح  ل  لها بابين يُ لبيت  الحرام، وأ دخ  ع  ُل من خ  دْ ، وج 
ه   د   . (1)رمن اآلخ   جُ ر  خْ ما ويُ أ ح 

ل  وكانت ه م ة الوليد بن عبد الملك في البناء عالية، وكان الن اس كذلك ي ْلقى الر ُجُل الر جُ 
. قال علي بن ُمحم د المدائني: "كان الوليد بن عبد الملك (2)فيقوُل: "ماذا بنيت؟ ماذا ع م ْرت؟"

، وقال  م، بنى المساجد بدمشق، ووضع المنابر، وأ عطى المجذومين  الئ ف ه  ل  خ  ام أ فض  عند أ هل الش 
ر  ادمًا، وُكل  ض  يٍر قائدًا، وفتح في واليته ُفتوحاٍت كثي رًة لهم: ال تسأ لوا الن اس، وأ عطى ُكل  ُمْقعٍد خ 

ظاماً  ، وإدخالها في ، وهدم بيوت أزواج رسول هللا وقد أ م ر  بهدم مسجد رسول هللا  .(3).."ع 
 .(4)المسجد

، فقد ُروي  أ ن  يزيد بن ُمعاوية كان قد وظهر في العصر األموي ُحب الترف وال لهو
ْلمان، والق يان  اشتهر  بالمعازف، وُشرب  يد، وات  خاذ  الغ  والكالب،  ،(5)الخمر، والغناء، والص 

ب اب  والُقُرود، وما من يوٍم إال  ُيْصب ُح فيه م ْخمورًا، وكان ي ُشد  الق ْرد   (6)بين الك باش   ط اح  والن    والد  
باٍل وي ُسوُق به، وُيلْ  ٍة ب ح  ْلماُن، وكان ، (7)لذ ه ب  ب ُس الق رد  قالن س  اعلى ف ر ٍس ُمسر ج  وكذلك الغ 

ْيل"  .(8)ُيساب ُق بين الخ 

                                  
 ،6/401، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج5/622ُينظر: تاريخ الطبري، الطبري، ج( (1

 . 8/289والبداية والنهاية، ابن كثير، ج
 .9/186البداية والنهاية، ابن كثير، ج ((2

 .9/186، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج6/268ُينظر: المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج( (3

 .6/435تاريخ الطبري، الطبري، ج ((4
مة مة، وبعض الن اس يظن القينة المغنية خاصة، وليس هو كذلك، ولكن ُكل أ  واحدها قينة، وهي األ   الق يان:ُ((5

 .4/132عند العرب قينة. ُينظر: غريب الحديث، الهروي، ج
ن  كان. واْنت طالك باشُ((6 ْبش، والكْبُش: ف ْحُل الضْأن في أ ي س  ة: : جمع ك  يح  حت الكباُش: إذا تناطحت، والن ط 

تاج العروس، ، 6/338لسان العرب، ابن منظور، جالتي ماتت منه، أ ي من الن ْطح. ُينظر:  الم ْنطوحة هي
بيدي، ج  .7/185الز 

 .6/233: جمع قل ْنسوة: وهي من مالبس الرؤوس. ُينظر: المحكم والمحيط األعظم، ابن سيدة، جالنسالقُ ُ((7
 .8/248البداية والنهاية، ابن كثير، ج ((8
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الكوارث و ن بعدد من الظواهر ر فيها المسلمو وفي الفترة التي عاش فيها ُعروة تأث  
ام قحطٌ  اب الش  ته على الغزوشديدٌ  الط بيعية، ففي سنة  ثماٍن وست  ين أص  . (1)، ولم يقدروا من شد 

. وفي سنة  تسٍع وسبعين وقع طاعون (2)الجارف بالبصرة في سنة  تسٍع وستيناعون الط  ووقع 
ت ه   . وكذلك وقع في مكة السيل الحجاف في سنة  (3)عظيم بالشام حتى كادوا يفنون من شد 

 .(5). ووقع طاعون في الشام والبصرة وواسط في سنة  سٍت وثمانين(4)ثمانين

صف العصر األموي خاء، وقد ات  عة والر  متاز بالس  روة تفالبيئة التي عاش فيها اإلمام عُ 
 .الذي عاش خالله بالترف الكثير

ُ:الثالث:ُالحياةُالعلميَّةُالمقصد

القرآن الكريم، والسنة  :العلوم الدينية، وهياهتم  المسلمون في عصور اإلسالم األولى ب
 النبوية، والتفسير، والفقه.

ففي زمن خالفة من خالل حرصهم على جمعه،  أم ا عنايتهم بالقرآن الكريم فتظهر
 أشار أحد المسلمين على عثمان تالف المسلمين في قراءة القرآن، حيث ُلوحظ  اخ عثمان 

: أن أرسلي إلينا ام عنهإلى حفصة بنت عمر رضي هللا ، فأرسل عثمان جمع القرآنب
حف ننسخها، حف هي التي ُكتبت في أي ام أبي بكر  الص  قد كُثر  فإن  القتل ؛ وكانت هذه الص 

 على حرٍف واحد خوفًا من ضياعه. في زمنه وبهذا ُجمع القرآن ،(6)في الصحابة يوم اليمامة

ن ي  ولم تقتصر عنايتهم بالقرآن من خ ن  بتفسيره أيضًا، المسلمو الل جمعه فحسب، بل ع 
رين  .رضي هللا عنهماد هللا بن عب اس : عبفي هذا العصر ومن أشهر الُمفس  

                                  
 .5/285منتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، جال ((1
 . 8/288، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج6/25ُينظر: المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((2
 . 9/34البداية والنهاية، ابن كثير، ج ((3

 .9/39المرجع السابق، ج ((4
 .6/267المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((5
 .7/243، والبداية والنهاية، ابن كثير،ج2/482ُينظر: الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج )6(
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نوا السير والمغازي،  وكذلك اعتنى المسلمون بالحديث الشريف، ففي عصر ُعروة دو 
ل من صن ف كتابًا في المغازي، فهو صاحب أ قدم مؤل ف في  يرة النبويةوكان ُعروة أ و   .(1)الس  

ر. قال   ع  ينية فقد اهتم  الُخلفاء في عصره بالش   وباإلضافة إلى عنايتهم بهذه العلوم الد  
عبي: "كان أ بو بكرٍ  ْعر، وكان ُعمر  الش  ْعر، وكان علي  يقول الش   يُقول   يقول الش  

ْعر، وكان علي   يقول   لهذلي: "كان معاوية. وقال أبو بكر ا(2)أ ْشع ر  الث الثة"  الش  
عر"  .(3)الش  

ل من وكان  ل . وكان (5)(4)اتخذ ديوان الخاتم، وختم الُكتب معاوية أ و  من كتب الوليد أو 
الخط، وقال: لتظهر ُكتبي على ُكتب  ل  ، وعظ م  الُكتب، وحل  (6)الط واميرمن الُخلفاء في 

 .(7)غيري"

 بالعلوم الدينية، اً واهتمام بير عنايةً اإلمام ُعروة بن الز   وبهذا شهد العصر الذي عاش فيه 
ي ما أنه نشأ وتتلمذ على يد خالته ذا زاد إقباله وُحب ُه لطلب العلموبه وغيرها من العلوم، ، ال س 

 . ئشة رضي هللا عنها زوج رسول هللاعا

                                  
، والتحفة اللطيفة، 2/1139، وتاريخ اإلسالم، الذهبي،ج1/43ُينظر: المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج  )1(

 .2/258السخاوي، ج
 .8/9بداية والنهاية، ابن كثير، جال( (2
 .8/147المرجع السابق، ج( (3
أمر لعمرو  فهو أول من اتخذ ديوان الخاتم، قال: وكان سبب ذلك أن  معاوية  أسسه الخليفة معاوية ( (4
بير في معونته وقضاء دينه بمائة ألف درهم، وكتب بذلك إلى زياد بن ُسمي ة وهو على العراق، ففضا  بن الز 

عمرو الكتاب وصي ر المائة مائتين، فلم ا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية، فأمر عمرًا بردها وحبسه، فأداها عنه 
عند ذلك ديوان الخاتم وختم الكتب. ُينظر: تاريخ الط بري،  ، فأحدث معاوية أخوه عبد هللا بن الزبير 

 . 330الط بري، ص:
 .8/156، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج5/185والملوك، ابن الجوزي، جُينظر: المنتظم في تاريخ األمم ( (5
 .326: جمع طامور أو طومار، وهو: الصحيفة. ُينظر: اللطائف في اللغة، ال لب ابيدي، ص:الطَّواميرُ((6
 .6/269المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ابن الجوزي، ج ((7
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ُالزُ ُة ُاإلمام ُع روة:ُترجملمطلبُالثانيا ُ(1)بيرُ بن 

ُ:ولقبهُوآلُبيتهُاسمهُونسبهُوكنيتهالمقصدُاألول:ُ

لم لُم ابُن الع  د الُعز ى بْ ع   د بنس  أ   بن الز بير بن العو ام بن ُخويلد بن ُعروةُ : هو اإلماُم الع 
، وهي األرض التي يدوُم واشتقاق ُعروة من ُعروة الشجر ،األ سدي   ،الُقرشي   بن قصي بن كالبا

م به في الجدشجرها   عينٍ ب له ُعري ة :ويقال المدني  من أهلها. عبدهللا أبا ْكن ىويُ ، (2)بفُيعتص 
 .(3)تصغير ُعروة، مهملة مضمومة، وراء مفتوحة

 التابعين من كبار ،المدينةأحد الفقهاء السبعة ب، المؤرخ المحد  ث الفقيه اإلمام الحبر
أحد الصحابة العشرة المشهود   بير بن العوامالز  ، وأبوه والعبادةجمع العلم والسيادة ، وأفاضلهم

 فهو هشقيقأما و  رضي هللا عنها،  وهو ابن صفي ة عمة النبي ، حواري رسول هللا لهم بالجنة
بعد هجرة النبي  ،أول مولود للمسلمين في المدينة المنورةرضي هللا عنهما  بيربن الز   عبد هللا
، وخالته رضي هللا عنهمأسماء ابنة أبي بكر الصديق مهما ذات النطاقين أُ إليها، و  محمد 

بقة طفي ال ابن سعد جعلهو  ،كثر في روايته عنها، وقد أالنبي  زوجعائشة رضي هللا عنها 
 الثانية من أهل المدينة.

                                  
، 2/72، تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز، ج5/178: الطبقات الكبرى، ابن سعد، جفي ُينظر ترجمته (1)

، 7/31، التاريخ الكبير، البخاري، ج1/232، التاريخ األوسط، البخاري، ج420الط بقات، خليفة بن خياط، ص:
، المنتخب من ذيل المذيل، 2/141، تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة، ج331لي، صالثقات، العج
، تاريخ ابن يونس المصري، ابن يونس، 6/395، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج1/161الطبري، ج

، حلية األولياء 1/105، مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ج5/194، الثقات، ابن حبان، ج2/147ج
، التعديل 2/116، رجال صحيح مسلم، ابن منجويه، ج 2/176ات األصفياء، أبو نعيم األصبهاني، جوطبق

، سير السلف الصالحين، إسماعيل 58، طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص:3/1020والتجريح، الباجي، ج
         ، المنتظم في تاريخ األمم والملوك، 40/237، تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج880األصبهاني، ص:

، الكاشف، 20/11، تهذيب الكمال، المزي، ج1/349، جابن الجوزي ، صفة الصفوة، 6/333ابن الجوزي، ج
، العبر في خبر من 1/50، تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج2/1139، تاريخ اإلسالم ، الذهبي،ج2/18الذهبي، ج

، 7/180ب، ابن حجر، ج، تهذيب التهذي9/224، إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج1/82غبر، الذهبي، ج
، طبقات الحفاظ، السيوطي، 2/315، مغاني األخيار، العيني، ج389تقريب التهذيب، ابن حجر، ص :

 .3/264، ديوان اإلسالم، ابن الغزي، ج1/373، شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، ج29ص:
 .219االشتقاق، األزدي، ص: (2)
 .6/426ينظر: توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين، ج (3)
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وأمهم فاختة  ،كلثوم وعائشة وأم عمر عبد هللا وعمر واألسود وأم :بيرروة بن الز  وأبناء عُ 
من أوالده: يحيى بن و  ى،ختري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد الُعز  بنت األسود بن أبي الب  

أبي العاص بن ، وأمهم أم يحيى بنت الحكم بن بكر وعائشة وخديجة عروة ومحمد وعثمان وأبو
بن ُعمر بن أبي اوأمه أسماء بنت سلمة  ،روةهشام بن عُ ومن أوالده:  أمية بن عبد الشمس،

ل   وأمهما أم ولد  ،حيىوأم ي ،روةمصعب بن عُ من أوالده: و م ة بن عبد األسد من بني مخزوم، س 
 وأمها سودة بنت عبدهللا بن عمر بن الخطاب ،روةأسماء بنت عُ من أوالده: و اسمها واصلة، 
 .(1) رضي هللا عنهما

ُ:ه:ُمولدُ المقصدُالثاني

 ين وعشرينتفي سنة  اثنفقيل:  ،لف في مولدهختُ ، واام عروة في المدينةاإلم ولد  
أوقفت وأنا ، ويؤيده قوله أيضًا: " ثالٍث وعشرين في خالفة عثمانفي سنة   :وقيل، (2)للهجرة
كان يوم الجمل ابن ثالث عشرة سنة إنه ، وقال ابن معين: ""(3) ا عثمانوقد حصرو  ،غالم

، (5)في سنة سٍت وعشرين  : في آخر خالفة عمر بن الخطاب، وقيل(4)"د  صغر ورُ بحيث استُ 
 ، وهللا أعلم.ولد في سنة ثالٍث وعشرين للهجرة والراجح أنه .(6)وعشرين سنة تسعٍ  في :وقيل

ُ:ه:ُوفاتُ المقصدُالثالث

: ثالٍث ، وقيل(7)اثنتين وتسعين للهجرة سنة   مات فمنهم من قال: ،في موت ه   اختلفوا
يث ح أ بي فروة   وتسعين، ويؤيده قول عبد الحكيم بن عبد هللا بن أربعٍ  سنة :، وقيل(8)وتسعين

                                  
 .465، والطبقات، خليفة بن خياط، ص:5/136ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج (1)
 .3/258وفيات األعيان، ابن خلكان، ج( 2)
 .2/258، السخاوي، ج اللطيفةالتحفة  (3)
 المرجع السابق. ُينظر: (4)
 .40/244، تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج 58طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص: (5)
 .40/244تاريخ دمشق، ابن عساكر،ج (6)
 .1/221تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، محمد الربعي،  (7)
 .420الطبقات، خليفة بن خياط، ص:  (8)
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وم الُجُمعة سنة  أربٍع وُدفن هناك ي ،(2)في ناحي ة  الُفْرع  (1)جاحٍ بير في أمواله بم  روة بن الز  : "مات  عُ قال
 ،إحدى ومائ ة أو ،ةمائ   أو ،وتسعين سنة سبعٍ  وقيل:، (4)وتسعين خمسٍ  سنة   وقيل: ،(3)وتسعين"

، والراجح أنه توفي (6)"وأرجوك ربي ، أخشاك: "أخشاك ربي وأرجوكهو يقولو مات و  ،(5)"اختلف فيه
ُوهللا أعلم. في سنة  أربٍع وتسعين،

ُ:بيرُالعلميةروةُبنُالزُ ةُاإلمامُعُ حيا:ُالمطلبُالثالث

ُ:المقصدُاألول:ُنشأتهُالعلمية

روة فمكانة عُ  ،ببيت النبوةأسرة ذات صلة وثيقة في وترعرع  بيرروة بن الز  نشأ اإلمام عُ 
ُعرف بمالزمته حيث  ؛نته من الحصول على المعلومات من مصادرها األوليةاالجتماعية مك  
 :قال عروة، وأكثر من روايته عنها ،تلمذ عليهافت ،النبي  زوج رضي هللا عنهالخالته عائشة 

 .(7)"رضي هللا عنها من عائشة ،وال بشعرٍ  ،وال بطبٍ  ،ما رأيت أحدًا أعلم بفقهٍ "
عبد    عمر بن  مدعاه الفقهاء الذين يث كان منح وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة

، وتكونون فيه أعوانًا عليهؤجرون إني أدعوكم ألمر تُ " ثم قال: ،قدم واليًا على المدينةلما  العزيز
وذاعت شهرة هؤالء  .(8)"أو برأي من حضر منكم ،يكمريد أن أقطع أمرًا إال برأ، ما أُ على الحق

بعة، وكان عملهم هو تأالفقهاء حتى ُسم  ي  عصرهم بعصر ال اإلسالمي، سيس الفقه فقهاء الس 

                                  
اٌح:مُ ( 1) فيه قال ابن هشام: ويقال مجاج، بجيمين، وكسر الميم، والصحيح عندنا ، موضع من نواحي مكة ج 

ار وهو م   معجم . ينظر: اح، بفتح الميم ثم جيم وآخره حاء مهملةج  غير ما روياه جاء في شعر ذكره الزبير بن بك 
 .55 /5، الحموي،جالبلدان

ْرع :( 2) قيا بينها وبين بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره عين مهملة، قرية من نواحي المدينة عن يسار السُ  الف 
منبر ونخل ومياه كثيرة، وهي قرية غن اء كبيرة، وهي لقريش األنصار ومزينة، وبين الفرع  المدينة أربع ليال، بها

، معجم البلدان. ُينظر: والمريسيع ساعة من نهار، وهي كالكورة وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول هللا، 
 .252 /4الحموي،ج

 .40/284، تاريخ  دمشق، ابن عساكر، ج5/139ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج (3)
 .40/285، تاريخ دمشق، ابن عساكر، 883ينظر: سير السلف الصالحين، إسماعيل األصبهاني، ص: (4)
 .1/232التاريخ األوسط، البخاري، (5)
 .40/283تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج (6)
 .7/186أسد الغابة، ابن األثير الجزري، ج (7)
 .5/257الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج (8)
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ين واألخالق باإلضافة إلى و  .(1)وصبغ الحياة كلها والعمل على نفاذها بأسرها على قواعد من الد  
 .(2)حافظًا ثبتاً  ،عالمًا بالسيرة كان ،معرفته الفقهية

ُ:العلماءُفيهُوثناءُ،:ُرحالتهُالعلميةالمقصدُالثاني

ُ:أوًل:ُرحالتهُالعلمية
، ما أُعطي العباد في الدنيا العقلأفضل " طالبًا له، وكان يقول: ،حبًا للعلمروة مُ كان عُ 

ُولد عروة في  أن يؤخذ العلم عنه.، وكان يتمنى (3)"ما أُعطوا في اآلخرة رضوان هللا وأفضل
شمائلها، ال وكثيرًا من  ،وحمل علمها رضي هللا عنهاالمدينة وكُثرت مالزمته لخالته عائشة 

أعلم الناس بالحديث،  رضي هللا عنها كانت عائشة" :كان يقوله، و أقران يدانيه فيها أحد من
 وأعلم الناس بالقرآن، وأعلم الناس بالشعر، ولقد قلت قبل أن تموت بأربع سنين: لو ماتت عائشة

 .(5)سبع سنين بمصر روةعُ  وأقام .(4)لتها عنه"لما ندمت على شيء إال كنت سأ رضي هللا عنها
هشام بن  ، ُروي عنهللا بن الزبير رضي هللا عنهما تسع سنين مع أخيه عبدأيضًا في مكة وأقام 
 .(6)"كة تسع سنين وعروة بن الزبير معهأقام بم عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنهما،"أن  عروة:

 :قال له الناس ،لما اتخذ عروة قصرًا بالعقيق" :قال ، حيث روى ابنه هشامفي دمشققام ُعروة وأ
إني رأيت مساجدهم الهية، وأسواقهم الغية، والفاحشة ، قال: " قد جفوت عن مسجد رسول هللا

 .(7)ان فيما هنالك عما هم فيه عافية"في فجاجهم عالية، فك

ُ:ثناءُالعلماءُعليهثانيًا:ُ
، وما أعلمه يعمل شيئًا بيرما أحد أعلم من ُعروة بن الز  " قال عمر بن عبد العزيز:

ولو –ْنصرف أروة  بن الز بير فأجلُس ُثم  إْن ُكْنُت آلتي باب  عُ " :يقول الز هري  وكان .(8)ه"هلُ أج

                                  
 .1/57، جصابة في تمييز الصحابة، ابن حجراإل )1(
 .1/125طبقات علماء الحديث، ابن عبد الهادي، ج  (2)
 .40/282تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج  (3)
 .48طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص: )4(
 ، 40/242، وتاريخ دمشق، ابن عساكر،ج2/147تاريخ ابن يونس المصري، ابن يونس المصري،ج( 5)
 .40/273تاريخ دمشق، ابن عساكر،ج (6)
 .4/280المرجع السابق، ج )7(
، وتاريخ اإلسالم، 40/924، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، ج2/141ينظر: التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة،ج( 8)

 .2/1139الذهبي،ج
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ل ُف روة يتأ"كان عُ  أنه قال: أيضاً  وُروي عن الزهري  .(1)إعظامًا له" –اء أن أ دخل لدخلتُ أش
ومك ال أعلم أكثر لقد تركت رجلين من ق: "للزهري  قارظ بنبراهيم قال إو  .(2)الناس على حديثه"

بن ا سألت" :الزهري  قالو . (3)وأبو سلمة بن عبد الرحمن" ،بيرُعروة بن الز   حديثًا منهما:
 ،بوأ شار  إلى سعيد بن المسي   ،أ لك بذا حاجة عليك بهذا :فقال ؟عن شيء من الفقه (4)ريْ ع  ُص 

به ثبج ولت إلى ُعروة ففجرت ُثم  تح :قال ،عالمًا غيرهحسب أن أفجالسته سبع سنين ال 
ُر بُن م ْخر م ة: قال لي : حدثني ُعروة، قالالز هري  قالو  .(6)(5)"ب حر ْسو  لقد أدركُت " :  الم 
ر، رأيت عروة بن الزبيأنه قال: "وُروي عن الزهري  .(7)"مًا لو رأوني معكم الستحييت منهمأقوا

الء"فرأيته بحرًا ال   :هل المدينة أربعةأ "كان فقهاء  يقول: عبد هللا بن ذكوان وكان .(9)(8)تكدره الد  
 هشام قال .(10)"وعبد الملك بن مروان ،يصة بن ذؤيببوق   ،وسعيد بن المسي  ب ،بيرروة بن الز  عُ 

ما " :أيضاً يقول وكان هشام . (11)"جزٍء من أحاديثه ، ما تعلمنا جزءًا من ألفوهللا  " :روةبن عُ 

                                  
 .2/145، التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج5/353ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج (1)
 .2/144التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة،ج  )2(
 .33/375تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، ج (3)
ر، له رؤية، ولم يثبت له سماع، يْ ع  مصغرًا، وُيقال: ابن أبي ُص  ر بالمهملتينيْ ع  هو عبد هللا بن ثعلبة بن ُص  (4)

 .298مات سنة سبع أو تسع وثمانين، وقد قارب التسعين. ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، 
 .40/252، تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج4/282جرواية الدوري،   ينظر: تاريخ ابن معين، ابن معين، (5)
قال الخطابي: "يريد معظم ماء البحر، وروي بعضهم ثجة بحر: أي دفعة من دفعات البحر، والثج: الصب،  (6)

اًجا:َومن هذا قوله تعالى ائ اًل. ُيقال: ثججته [14]النبأ:  َوأَْنَزْلنَاَِمَنَاْلُمْعِصَراِتََماًءَثَجا ، معناُه وهللُا أ ْعل ُم: س 
: أي صببته فانصب". وقال اب ْوف". ُينظر: فثج  ن منظور: "ثبج البحر والليل: ُمْعظ ُمه. واألثبُج: العظيُم الج 

 .2/220، ولسان العرب، ابن منظور، ج2/307غريب الحديث، الخطابي، ج
 .2/142التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج (7)
 .2/1139ج ، تاريخ اإلسالم، الذهبي،40/251ج ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر،  )8(
هذا التعبير استعمله بعض األئمة والنقاد في بيان غزارة علم عدد من الرواة، ودقة ضبطهم، وقد أطلق على ( 9)

ر: خالف من تكلم فيهم فيريدون به حينئذ سعة العلم ال التوثيق. و  الء  التي يستقى بها. والك د  ْلُو: واحدة الد  الد 
ر   د  فو. وقد ك  رًا.  الماُء بالكسر ي كْ الص  د  ُر ك  ، 2/803، ج6/2339اللغة، الجوهري، جُينظر: الصحاح تاج د 

وفي هذا كناية على أن ه ال يتغي ر، بخالف البئر قليلة  .135ص: شرح ألفاظ التوثيق والتعديل، سعدي الهاشمي،
رها وُيغيرها.  الماء فإن  األخذ منها ُيكد  

 .2/1139اريخ اإلسالم، الذهبي، ج، ت2/72ينظر: تاريخ ابن معين، ابن معين، ج (10)
 .40/255، تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج7/32ينظر: التاريخ الكبير، البخاري،ج(  11)
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روة ما رأيُت عُ : "كان هشام يقول أيضاً و  .(1)"ُعروة بُسوءٍ  أهل األهواء  يذكر سمعت أحدًا من
كان فيه  عنده علٌم قال بعلم ه ، وإن لم يكن عنده فيه  ، إنفقال فيه ب رأي ه   ،سأل عن شيٍء قط  يُ 

 ،فقيهًا عالياً  ،يثكثير  الحد ،كان ثقةً ابن سعد: " وقال .(2)"ص الشيطانهذا من خال قال:علم ً 
هل المدينة بير فهو أحد فقهاء أ ُعروة بن الز   أما" :يقول بير بن بكار فكانوأما الز   .(3)"مأُمونًا ثبتاً 

، كان رجاًل صالحًا لم يدخل في شيء من ، ثقةوقال العجلي: "تابعي .(4)"عنهم الرأي ذ  خ  الذين أُ 
ُعروة :" بن خراشاوقال  .(5)"، ولم يترك جزأه تلك الليلةان، ووقعت في ركبته األكلة فقطعهالفت

 .(7)"ثقة فقيهوقال ابن حجر: " .(6)"ثقةبير بن الز  

ُ:آثارهُالعلميةُوُ،:ُمصنفاتهالمقصدُالثالث

ددت أني كنت لو ق ُكتبًا له فيها فقه، ثم قال: "ُروي عن هشام بن عروة أن أباه أحر 
 في ذلك.روة دور كان لعُ ه ن  أ  و عصره،  في يدل على انتشار الكتابة فهذا. (8)فديتها بأهلي ومالي"

، ي كتابًا في المغاز  صنفل من و  ن أ  إذ كا ،مؤسس دراسة المغازي  بن الز بير روةعُ  ُيعد  
 . (9)ف في السيرة النبويةقدم مؤل  فهو صاحب أ  

. ابن كثير، و والواقديا شيء من مغازيه عن بعض المؤرخين، كالطبري، وقد وصل إلين
وة في ، ولم يدخل عر وات، كبدء الوحي، وبعض الغز  من حياة الرسول وهي تتناول جوانب

عن أسئلة وجهت أجوبة مكتوبة  ها هيبعضو  ،كتب ُعروة بعض رواياته د. وقتفاصيل القتال
على فكرة  وال تمكننا من الحصول ،ولكن الروايات التي وصلت إلينا عن عروة قليلة مبعثرةإليه. 

 .(10)واضحة عن مغازيه

                                  
 .2/144التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة،ج (1)
 .40/257، تاريخ دمشق، ابن عساكر،ج2/142التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، جينظر:  (2)
 .5/137جالطبقات الكبرى، ابن سعد،  (3)
 .40/250تاريخ دمشق، ابن عساكر،ج (4)
 .331الثقات، العجلي، ص: (5)
 .40/277تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج (6)
 .389تقريب التهذيب، العسقالني،ص: (7)
 .40/258تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج  )8(
،التحفة اللطيفة، 2/1139، تاريخ اإلسالم، الذهبي،ج1/43ُينظر: المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج  )9(

 .2/258السخاوي،ج
 .20ُينظر: نشأة علم التاريخ عند العرب، الدوري، ص: (10)
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ُ:وتالميذهُ،شيوخهأشهرُ:ُالمقصدُالرابع

ُ:شيوخهُأوًل:
بن عبد هللا  أخوهبير، و والده الز  خلق كثير، منهم: بير من الز   روة بناإلمام عُ  سمع

هريرة، وزيد بن  ، وابن عباس، وأبو، وخالته عائشة، وابن عمرأبي بكر، وأمه أسماء بنت بيرالز  
اعدي، وعبد هللا ميد الس  حُ  ، وأبوأيوب األنصاري  ، وأبويرة بن شعبة، وأسامة بن زيدغثابت، والمُ 

ور بن سْ بن األرقم، وعمرو بن العاص، وعبدهللا بن عمرو، ومعاوية بن أبي سفيان، والم  ا
يس زام، وق  كيم بن ح  ، وح  معةوعبد هللا بن ز   ،رمة، وعمر بن أبي سلمة، وعبد هللا بن جعفرخْ م  
وبالنظر ُ.(1)، رضي هللا عنهم جميعاً وان بن الحكمرْ حة، وم  لْ ثمان بن ط  ، وعُ بن سعد بن عبادةا

ُإال قلياًل فأخذه عن بعض التابعين. ،في شيوخه يتبي ن أن ه أخذ جملة علومه عن الصحابة 
ُ:تالميذهُثانيًا:

هري، الز  وغيرهم ك ثمان، وهشام، ومحمد،يى، وعُ حْ منهم: بنوه ي   ،حد ث  عنه عدد كثير
 ليمان بن يسار،عان، وسُ دْ ليم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعلي بن زيد بن ج  بن سُ اوصفوان 

، وهو وسيأتي ترجمتهم في الفصل الثاني من هذا البحث .(2)كثير ، وغيرهمةف  يْ ص  ويزيد بن خُ 
 الميذه يتبي ن أن  معظمهم مدنيون وثقات.وبالنظر في ت .محل الدراسة

ُ

ُ

ُ
 

                                  
، تاريخ اإلسالم، الذهبي 20/12، تهذيب الكمال، المزي،ج40/237ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر،ج (1)

 .7/180، تهذيب التهذيب، ابن حجر،ج2/1139،ج
 .ةجع السابقاالمر  (2)
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ُ:ُلمبحثُالثانيا
ُبقاتالتعريفُبعلمُالطَُّ

ُبقات:المطلبُاألول:ُتعريفُالطَُّ
ُ:بقاتُلغةًُالمقصدُاألول:ُتعريفُالطَُّ

 كالتالي: ،ة لكلمة طبقةغوي  بقات جمع طبقة، وقد تعددت المعاني الل  الط  

 .(1)مثلهماعةُمنُالناسُيعدلونُجماعةُالجم -1

ُمبسوط -2 ُالشيء يهُاًُوضع ُي غط   ُحتى ُمثله : ومن هذا قولهم:" أطبق الناس على على
كل ، والط بق غطاء ُصي  ر  أحدهما طبقًا لآلخر لصلحكذا"، كأن  أقوالهم تساوت حتى لو 

 .(2)طب ق  الماُء وجه األرض: غط اهقال: يُ  .شيء، والجمع أطباق
ََطبَقًاََعنََطبَقَ  :كما في قوله تعالى الحال: -3  وأخرج اإلمامُ.(3)[19]االنشقاق: لَتَۡرَكبُنا

ب اسٍ  اْبن   عن البخاري  الٍ ": رضي هللا عنهما قوله في تفسيرها ع  ااًل ب ْعد  ح   . (4)"ح 

ُمثل قولهم موافقةُالحق: -4 ُ"طب ق  الحق: إذا أصابه، ومعناه: وافقه حتى صار ما أراد "
 .(5)ق مطابقًا لهوفقًا للح

 ،االتفاق: والتطابق والمطابقة: الموافقة،.ُتساويا :أيُ،نتطابق الشيئا:ُقاليُ :ُالمساواة -5
باق سميت بذلك؛ لمطابقة بعضها بعضاً  بعضها فوق بعٍض، قال  :أي ،والسماوات الط  

َِطبَاٗقاتعالى:  ت  َوَٰ ََُسۡبَعََسَمَٰ  .(6)[51]نوح:  أَلَۡمَتََرۡواََْكۡيَفََخلََقَٱَّللا

                                  
 .6/292المحكم والمحيط األعظم، ابن سيدة، ج )1(
القاموس  (،210، 209)/10لسان العرب، ابن منظور، ج، 3/439جم مقاييس اللغة، ابن فارس،ُينظر: مع)2(

بيدي، ج1/902المحيط، الفيروز آبادي، ج  .26/49، تاج العروس، الز 
، لسان العرب، 6/293، المحكم والمحيط األعظم، ابن سيدة،ج3/439ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ج )3(

بيدي، ج10/211ابن منظور،ج  . 26/50، تاج العروس، الز 
 .4940ح ،6/168،جب اُب }ل ت ْرك ُبن  ط ب ًقا ع ْن ط ب ٍق{، البخاري، كتاب تفسير القرآن، صحيح البخاري  )4(
 .3/440مقاييس اللغة، ابن فارس، ج )5(
 .1/903القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ج(، 210، 209)/10لسان العرب، ابن منظور، ج )6(
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ََعنَ :قال تعالى ،منزلةمنزلة فوق الط بق: جمع طبقٍة، وهي  المنزلة: -6 ََطبَقًا لَتَۡرَكبُنا

 .(1)[19]االنشقاق:  َطبَقَ 

ْينُبينُلُ فص ُيُ ُرقيقٌُُظمٌُعُ ُ -7 لُف قار   .(2)ك 

 .(3)المجاز:ُالط بق:ُالقرنُمنُالزمانُمنُ ُو -8

 .(4)لصُ فُْمُ الُُْوقيلُهي: -9

ماوالنُ ،ُيل:ُالطَّبقُمنُاللُ وقيل -10  .(5)هار:ُم عظ م ه 

 . ساواة والموافقةيتبي ن أنها تحمل معنى الم من خالل التعريفات السابقة لكلمة الطبقة لغة

ُ:اصطالحاًُالمقصدُالثاني:ُتعريفُالطَّبقاتُ

 تشابه فيهو المُ "فقال:  إن  أول من عر ف  الط بقة في االصطالح هو اإلمام العراقي  
 عن جماعةٍ  عبارةٌ " وقال ابن حجر: .(6)"ما اكتفوا بالمتشابه في اإلسناد، وُرب  األسنان واإلسناد

ن   ولقاء المشايخاش خاوي فعر فه قائاًل: . (7)"تركوا في الس  عاصرين في تهو اشتراك الم"أما الس 
التالقي، وهو غالبًا ُمالزٌم السن   ولو تقريبًا، وباألخذ عن المشايخ، وُرب ما اكتفوا باالشتراك في 

ن    لالشتراك يوطي: . (8)"في الس   ن   واإلسناد، أو في اإلسناد فقط؛ بأن "وقال الس  قوٌم تقاربوا في الس  
 .(9)"م شيوخ اآلخر، أو يقاربوا شيوخهشيوُخ هذا هُ  يكون 

 "وفي هذا التعريف إشكاالن داخليان: قال أسعد تيم: 

ن والزمان، ولكن تكون طرُقُهم وأسانيدهم مختلفة؛ أولهما : إن القوم  قد يتقاربون في الس  
 .فحينئٍذ يصعب علينا القول بأن هم تقاربوا في اإلسناد، رغم روايتهم عن طبقة الصحابة 

                                  
 .1/235الفائق في غريب الحديث واألثر، الزمخشري، ج )1(
بيدي، ج6/293ينظر: المحكم والمحيط األعظم، ابن سيدة، ج )2(  .26/52، تاج العروس، الز 
بيدي، ج )3(  .26/50تاج العروس، الز 
 .6/293المحكم والمحيط األعظم، ابن سيدة، ج )4(
بيدي،  )5(  .26/52تاج العروس، الز 
 .2/343شرح التبصرة والتذكرة، العراقي، ج )6(
 .1/169نخبة الفكر، ابن حجر، ج نزهة النظر في )7(
خاوي، ج )8(  .4/389فتح المغيث، الس 
 .2/909تدريب الراوي، السيوطي، ج )9(
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، بقة واحدة، والتابعين طبقًة واحدةً : إن  بعض أهل العلم ي ُعد  الصحابة جميعًا طثانيهما
 .(1)"وهكذا

بالن ظر في تعريف األئمة المتأخرين لعلم الط بقات، نجد أن هم اقتصروا في تعريفهم ف
، ولقاء المشايخ، وهناك أمور ألطبقات الرواة على اعتبار الس    خرى ُينظر إليها في تقسيم الرواة؛ ن  

ُهرة، وحضور الوقائع واألحداث، وغيرها.ي اإلسالم، والش  كتقسيمهم على البلدان، واألفضلية ف
بما عر فه أسعد تيم: "طائفة من الرواة تعاصروا  ا نخُلص إلى تعريف الطبقة اصطالحاً لذ

وقد تربط بينهم عالقة  .(2)زمنًا كافيًا، وجمعت بينهم عالقٌة مكانيٌة، أو علميٌة، أو قبليٌة ما"
 تعب دية مثل: طبقات الصوفية.

ُالمقصدُالثالث:ُالعالقةُبينُالتعريفين:

القوم : ها في اللغةوافقة، فمدلولمُ نا أن  من معاني الط بقة لغة: المساواة، والفْ ر  ع  
، ولقاء  فمدلولها: ،اصطالحاً وهكذا الطبقة  المتشابهون، ، واإلسناد  القوم المتشابهون في األسنان 

 المشايخ. 

فالناظر في التعريفين اللغوي واالصطالحي يجد العالقة واضحة بينهما، وتحمل معنى 
 .قة الواحدةوافقة، والتشابه، والتطابق بين أصحاب الطبالمُ 

ُ

 

 

 

                                  
 .7ُينظر: طبقات المحدثين، أسعد تيم، ص: ((1
 .المرجع السابق ((2
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ُته،ُوتطوره،ُوعالقتهُبعلمُالرجالني:ُأهميةُعلمُالطَّبقات،ُونشأالمطلبُالثا

ُالمقصدُاألول:ُأهميةُعلمُالطَّبقات:

واة؛ -1 ن  أن  أحدهما ُه قد يتفق اسمان في اللفظ، فُيظ  فإن   من المهمات معرفة طبقات الر 
ز ذلك بمعرفة طبقتيهما، إن كانا من طبقتين، فإن كانا من طبقٍة واحدٍة اآلخر، فيتمي  

واة ، فُرب ما كان أحد  فُرب ما ُأشكل األمُر، وُرب ما ُعرف ذلك بمن فوقه، أو من دون ُه من الر 
المتفقين في االسم  ال يروي عم ن روى عنه اآلخر، فإن اشتركا في الراوي األعلى 

، وإنما ُيمي  زُ وفيمن روى عنهما، ف  .(1)ذلك أهل الحفظ  والمعرفة   اإلشكاُل حينئٍذ أشد 

 ب ما ظن  راويًا راوياً فين، فرُ واحٍد من المصن    ط غيرُ ل  سبب الجهل بمعرفة الطبقات غ  ب -2
 .(2)ب ما أدخل راويًا في غير طبقتهآخر غيرُه، ورُ 

غيرها؛ ٍه، ومن طبقٍة أخرى قد يكون ال راوي من طبقٍة؛ لمشابهته لتلك الطبقة من وج  -3
 .لمشابهته لها من وجٍه آخر
العشرة عند من عد   ، ونحوه من الصحابة، من طبقة ومثال ذلك: "أنس بن مالك"

ب ان في "هم الصحابة  كل   الثقات"؛ الشتراكهم في الصحبة ، وهو من طبقة طبقًة واحدًة، كابن ح 
الطبقات في " الصحابة طباقًا، والت ابعين طباقًا، كابن سعدأخرى دون طبقة  العشرة ، عند من عد  

 .(3)الكبرى"

الع  على تبيين المدل    -4  . (4)سين، والوقوف على حقيقة العنعنةإمكاُن االط  

واة   -5  .وصدقهم إمكانية الوقوف على كذب الر 

 معرفة اتصال السند وانقطاعه. -6

ُالمقصدُالثاني:ُنشأةُعلمُالطَّبقات:

، بلفظها التأصيل الشرعي لكلمة "طبقة" في القرآن الكريم ال يجد نصاً  إن الباحث في
بِقُونََ: منها قوله تعالىل في مدلولها التقسيم الط بقي، لكن هناك آيات قرآنية تحم لُوَنَََوٱلساَٰ ٱۡۡلَوا

                                  
 .2/342ينظر: شرح التبصرة والتذكرة، العراقي، ج )1(
 .2/343المرجع السابق، ج )2(
 المرجع نفسه. )3(
 .4/388فتح المغيث، السخاوي، ج )4(
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َٱتابَعُوُهمَِمنََ ََوٱلاِذيَن ََوٱۡۡلَنَصاِر ِجِريَن نَ َٱۡلُمَهَٰ ِضَيَٱَبِإِۡحَسَٰ َرا ََوأََعدا ََعۡنهُ ََوَرُضواْ ََعۡنُهۡم ُ تَ َلَُهمََّۡللا ََجناَٰ

َ ُر َٱۡۡلَۡنَهَٰ َتَۡحتََها َأَبَدَٗتَۡجِري َفِيَهآ ِلِديَن ََخَٰ َٱۡلعَِظيمَُۚا َٱۡلفَۡوُز ِلَك م هللا [100]التوبة:  َذََٰ  ، فقس 
 كما قسمهم إلى سابقين وتابعين. إلى مهاجرين وأنصار.  الصحابة

استعمله المسلمون مبكرًا، تبي ن  من خالل ُأسلوبهم في عرض التراجم  فن  ُ:علمُالطبقاتف
، ويؤيد (1)إسالمي أصيل" الط بقات تقسيم" نثال:ز المصن فة على الط بقات، بل هو فيما يرى رو 

ين  ي ُلون هُ " قال:  عن النبي  ران بن ُحصينمْ ما رواه ع  هذا  ْيُر ُأم ت ي ق ْرن ي، ُثم  ال ذ  ْم، ُثم  خ 
ين  ي ُلون ُهمْ   .(2)"ال ذ 

واة إلى طبقات سواء  ر  هذا العلم في القرن الثاني الهجري، حيث تم  تقسيم الر  ثم  تطو 
واة على أربع طبقات:  ؛(4)، والحاكم(3)ابن حب انالتقسيم عامًا كما فعل كان هذا  حيث جعلوا الر 

ا فعل صياًل كمأكثر تفأو كان هذا التقسيم  ، وأتباع التابعين، وتبع األتباع،الصحابة، والتابعين
طبقات: كبار الصحابة،  حيث جعلوا طبقة الصحابة ثالث ؛سعد، وخليفة بن خياطبن كل من ا

 . وأتباعهم ن،وأواسط الصحابة، وصغار الصحابة، وهكذا في التابعي

واة إلى  طبقات يتسع ويتطور؛ حيث قام بعضهموهكذا استم ر  التأليف على ال بتقسيم الر 
 كطبقات البلدان، واألصحاب، وغيرها. ،طبقات أخرى 

ُالمقصدُالثالث:ُالعالقةُبينُعلمُالطَّبقاتُوعلمُالر  جال:

ن؛ ظهر ما ومع ظهور البدع والمبتدعي وانتشاره، استعمال اإلسناد،إن  نتيجة تطور 
واة من حيث أحوالهم عدالًة  :وعلم الر  جال ُيسم ى بعلم الر  جال، هو العلم الذي ُيعنى بمعرفة الر 

؛ كمعرفة أسمائهم، وأنسابهم، وكناهم، وألقابهم، وجرحًا، وُيعنى أيضًا بما يخدم ذلك، ويحققه
ال سي ما مع كثرتهم، وتشابه ين على التمييز بينهم، مما ُيع هم؛ومواليدهم، ووفياتهم، وطبقات

إلى غير ذلك مما يوقع في الخلط الشنيع كتضعيف  ،ناهمأسمائهم، أو أسمائهم وأنسابهم وكُ 
 . (5)ث المقبول، وقبول الحديث المردودالثقة، وتوثيق الضعيف، ورد   الحدي

                                  
 .133علم التاريخ عند المسلمين، روزنثال، ص: )1(
 . 3650، ح5/2، ج، باب فضائل أصحاب النبي صحيح البخاري، البخاري، كتاب أصحاب النبي  )2(
 .1/11الثقات، ابن حبان، ج )3(
 .1/41، الحاكم، جمعرفة علوم الحديث )4(
 .1/9عناية العلماء باإلسناد وعلم الجرح، عبد العزيز فارح، ج )5(
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م المصنفو  ثين،علم منها:  ون علوم الر  جال إلى أقسامقس  وعلم الجرح  طبقات المحد  
وبالنظر إلى علم الط بقات نجد  .والتعديل، وعلوم تمييز المحدثين وضبطهم، وعلم تاريخ الرواة 

عن حال  فهو ال يبحث مثل بقية علوم الر  جال؛ األخرى  هناك فرقًا بينه وبين علوم الرجالأن  
واة  ، وإن ماالر اوي منفردًا منعزاًل عن غيره من الرواة  تعتمد  ؛بطريقٍة عامٍة كلية يبحث في جميع الر 

 .(1)لكي يتسن ى له أن يستنتج طبقة الراوي  على سائر علوم الرجال؛

فهدف علم الط بقات هو تحديد طبقة الراوي، وهذا له أهمية كبيرة في رفع منزلة الر اوي 
ل  والثقة أو وضعها، من العدالة لها بما توص  ويستمد معلوماته من جميع علوم الر  جال، ُثم  ُيعد  

وتاريخ اوي، ونسبه، إليه من نتائج، حيث يلزم الُمصن  ف على الطبقات أن ُيحيط علمًا باسم الر 
والُمكثر عنهم،  والدته، ووفاته، ومكانته العلمية، وطبقته الزمانية، والمكانية، وشيوخه الُمالزم لهم

كثر مروياته ُوث  ق، وإن كُثرت المخالفة زنة مروياته بهم، فإن وافقهم في أب شيوخه، ومواوأصحا
ف ت مروياته، وأيضًا يلزمه معرفة شهرة الراوي في طبقته؛ فلها دور في رفع منزلته،  لهم ُضع  

تى يتم هذه األمور يتناولها علم الط بقات ح اوي، وتوثيقه عند العلماء، ُكل  ومعرفة تجريح الر  
 بجميع ما يتعلقعلمًا يحيط  لكي ؛الحكم على الراوي ُحكمًا دقيقًا بالنظر في حاله، وحال طبقته

 .حال مروياته م  ، ومن ث  بشأن الراوي 

واةُجرحًاُوتعدياًل: واةُومراتبُالر  ُالمقصدُالرابع:ُالمقارنةُبينُطبقاتُالر 

ُأوًل:ُتعريفُالمرتبةُلغًة:

(، ولها في اللغة مشتقة  المراتب جمع مرتبة، وهي ت ب   :عدةمعاٍن من الفعل )ر 

ُوالمكانة -1 : له مرتبٌة عند ، قولهم، ومن المجاز(3)فقيل: هي المنزلة الرفيعة :(2)المنزلة،
لطان: أي منزلٌة، وهو من  .(4)على الر تبالمراتب، وهو في أ  أهل الس 

                                  
 (.34-36ُينظر: طبقات المحدثين، أسعد تيم، ص: ) ((1
، 1/419، مجمل اللغة، ابن فارس، ج1/133، جاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري ينظر: الصحاح ت )2(

، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، 1/218، الفيومي، ج، المصباح المنير1/410جلسان العرب، ابن منظور، 
 .2/482، تاج العروس، الزبيدي، 1/88ج
 .1/410لسان العرب، ابن منظور، ج )3(
بيدي، ج )4(  .2/482تاج العروس، الز 
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ُالمرتفع: -2 . وقال الخليل: المرق بُة، وهي أعلى الجبلتبُة: األصمعي: المر قال  المكان
 . (1)رت ُب فيها العيوُن والر قباءاألعالم التي تُ  :هي ،المراتب في الجبل والصحاري 

3- ُُ ُوالدوام: ُوالستقرار : ًا، أيُيقال رتبت الشيء ترتيبًا. ورت ب  الشيء يرت  ب ُرتوبالثبات
 .(2)ثابت :أي ثبت، وأمٌر راتب،

ُمرتبةُاصطالحًا:ثانيًا:ُتعريفُال
لم أقف على من ع ر ف   ،بالرجوع إلى الكتب القديمة التي كتبت في الجرح والتعديل

واة في   االصطالح.مراتب الر 
واة هو ما ُنقل عن أئمة الجرح والتعديل من ألفاظ تصف  ابط في معرفة مراتب الر  والض 

واة في خالل هذه األلفاظ يتم تصنيف الر  وُتبي  ن حال الر اوي من حيث القبول أو الرد، ومن 
 فيها من مراتب الجرح والتعديل. واالمرتبة التي ينبغي أن يوضع

ة،  فعلم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بأ لفاظ مْخُصوص 
 .(3)وعن م ر ات ب تلك األ لفاظ

ثين عن  واة، هو اإلمام إن  أول ما وصل إلينا فيمن كتب  من الُمحد   عبد        مراتب الر 
واة في الرحمن بن أبي حاتم الر ازي، في كتابه "الجرح والت عديل"، حيث قام  بتقسيم مراتب الر 

التعديل إلى أربع مراتب، وكذلك مراتب الجرح. أما الحافظ ابن حجر في كتابه "التقريب" فقد 
 جعل مراتب التعديل ستة، ومراتب التجريح كذلك.

 .(4)أحمد مختار عمر: المرتبة تصنيف قائم على النوع أو الدرجةقال د.
بناًء على ما سبق فإن  الباحثة ترى أن  المرتبة: اسم لدرجة أو منزلة تشتمل على 
مجموعة من الرواة يشتركون في صفة واحدة من حيث العدالة والضبط، أو من حيث الجرح 

 والتعديل.

 
                                  

 .1/410لعرب، ابن منظور، جينظر: لسان ا )1(
لسان العرب،  ، 1/117،جرازي مختار الصحاح، زين الدين ال، 1/419ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس، ج )2(

 .1/218، الفيومي، جالمنير ، المصباح1/409ابن منظور، ج
 .83ة في ذكر الصحاح الستة، صديق حسن خان، ص:ط  الح   ((3
 .2/854المعاصرة، أحمد مختار عمر، جمعجم اللغة العربية  ((4
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واة:ثالثًا:ُالعالقةُبينُ ُعلمُالطبقاتُومراتبُالر 
الر اوي منعزاًل ما قيل في حتى نتوصل إلى مرتبة الر اوي في الجرح والت عديل نقوم بدراسة 

واة، معتمدين على  من ألفاظ؛ تصف حال الر اوي في  ما ُنق ل  عن األئمة الن ق ادعن غيره من الر 
، فتحديد المرتبة هو تصنيفه في المرتبة التي ينبغي وضعه بها يتم الجرح والتعديل، وبناًء عليه

 نتيجة ألفاظ الجرح والتعديل التي ُنقلت إلينا عن أئمة الجرح والتعديل.
واة في الط بقة التي  ينتمي إليها الر اوي؛ أما في تحديد طبقة الر اوي يتم دراسة جميع الر 

هم، وأصحاب شيوخه، نظر أيضًا في شيوخه، وحاله منويُ ومروياته، درس الر اوي، حيث يُ 
 .ُرد  هم ُقبل حديثه وإال ُه عليهم؛ فإن وافقوُتعرض أحاديثُ 

ُالمطلبُالثالث:ُالتقسيمُالطَّبقي،ُوأنواعه،ُومناهجُالعلماء،ُومصنفاتهمُفيه:
ُبقات:المقصدُاألول:ُأنواعُالطَُّ

 تعددت أنواع الط بقات في هذا العلم، ومن أبرزها:

ُالزَّمانيةالطَُّ -1 حابي :بقات واة، والص  م من المتأخر من الر  من  ُتبي  ن هذه الط بقات المتقد  
الت ابعي، فمن خالل دراسة تالميذ الر اوي يمكن تقسيمهم إلى  الت ابعي، والت ابعي من تابع

حاب ن، وأتباعطبقات زمانية: صحابة، وتابعي ة يمكن تقسيمهم إلى التابعين، وهكذا. والص 
حابة، وأواسطهم، وصغارهمطبقات زمانية  ، وهكذا.: كبار الص 

واة بحسيتم تقسيم  بقاتُاإلقليميةُ)المكانيَّة(:الطَُّ -2 . م صر الذي ينتمي إليه كل راوٍ ب الالر 
 .مفقد نجد في تالميذه: كوفيين، وبصريين، وشاميين، ومدنيين، وغيره

ُوالشهرة:ُ -3 ُاإلسالم، ُفي ُاألفضلية ُحسب من نظر إلى الصحابة باعتبار فُالطَّبقات
حبة جعل الجميع طبقًة واحد ب ان، وغيره،الص  ومن نظر إليهم باعتبار  ًة، كما صنع ابن ح 

جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح  هود المشاهد الفاضلة، و شأئد، كالسبق في اإلسالم، قدر زا
ُ. (1)، وكتابُه أجمع ما ُجمع في ذلكصاحب الط بقات أبو عبد هللا محمد بن سعد البغدادي

أي تالميذ الشيخ، يقوم هذا النوع من علم الط بقات بتقسيم تالميذ ُطبقاتُأصحابُالشيخ: -4
على خمس طبقات،  رحمه هللاطبقات أصحاب الز هري  ذلك:ُمثالُطبقات.الشيخ إلى 

فمن كان في الط بقة األولى: فهو الغاية في  ة مزي ٌة على التي تليها وتفاوت، طبقول ُكل   

                                  
 .1/255، ابن حجر،نزهة النظر )1(
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الثانية: شاركت األولى في العدالة، غير أن  األولى  الط بقةو  لصحة، وهو مقصد البخاري.ا
الزُمُه في بحيث كان منهم من يُ  ،ان، وبين طول المالزمة للز هري جمعت بين الحفظ واإلتق

فر، ويالزم  ،لم ُتالزم الز هري إال مدة يسيرة، فلم تمارس حديث هُ  :، والثانيةه في الح ضرالس 
الثالثة: جماعٌة لزموا  الط بقةو  وهم شرط مسلم. في اإلتقان دون الط بقة األولى،وكانوا 

قبول لطبقة األولى، غير أن هم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الالز هري مثل أهل ا
الثالثة في أهل الط بقة الر ابعة: قوم شاركوا  الطبقةو  ، وهم شرط أبي داود والن سائي.والر د

كثيرًا،  حديث الز هري؛ ألنهم لم ُيصاحبوا الزهري الجرح والتعديل، وتف ر دوا بقلة ممارستهم ل
ر  ُج الطبقة و  الترمذي.وهم شرط  عفاء والمجهولين، ال يجوز لمن ُيخ  الخامسة: ن ف ٌر من الض 

ر  ج حديثهم إال على سبيل االعتبار واالستشهاد، عند أبي داود  الحديث على األبواب أن ُيخ 
 .(1)ُفمن دون ُه، فأم ا عند الشيخين فال

ُمعينةُ -5 ُصفة ُحسب ُأو ُالتخصص ُحسب ُمعينُطبقات ُمذهب مثل: طبقات ُ:أو
المفسرين، والُحف اظ، والمحدثين، واألصوليين، والكتاب والخطاطين والخطباء والشعراء، 

 حاة، واللغويين واألدباء، والصوفية،  والمعتزلة، وغيرها.اء، والن  ر  والقُ 
 :المقصدُالثاني:ُمناهجُالعلماءُفيُالطَّبقات

على  يجد أن  تقسيمهم ،لى طبقاتفي ُمصن فات األئمة ممن صن ف  الرواة ع إن  الناظر
واة إلى  طبقات هو أمٌر اجتهادي، حيث ال يوجد منهج خاص عند العلماء في تقسيمهم للر 

ها.  طبقات، واختلفوا في ع د  

 . (2)فمنهم من يرى أن  الط بقة عشرون سنة 

على المشاهد الفاضلة، ، أو الهجرة، أو شهود باعتبار سبقهم إلى اإلسالمالصحابة إن  
هاواختُ طبقات،   .(3)إلى اثنتي عشرة طبقة قسمهم الحاكم فنجد أن  ، لف في عد  

                                  
 .57شروط األئمة الخمسة، الحازمي، ص: )1(
 .10/211لسان العرب، ابن منظور، ج  )2(
لهم )3( ، وغير  و ق :فأ و  ، وعليٍ  ة مثل أ بي بكٍر، وُعمر، وُعثمان  حابةمن  ط بقُة الث انيةوال ،هم ٌم أ سلموا بمك   :الص 

م ل  رسول هللا    بالخطاوذلك أ ن  ُعم ر  بن أ صحاب دار الن دو ة،  ر  إسالمُه ح  ا أْسل م  وأ ْظه  إلى دار  لم 
ُه جماعٌة من أ ْهل  مكة، ُثم   حابة المهاجرة إ لى الحبشةالن دوة  فباي ع  الر ابعة من الط بقة ُثم   ،الط بقُة الث الثة من الص 

حابة حابةمالط بقة الخامسة ُثم  عند العقبة،   ال ذين بايعوا الن ب ي   :الص  ية، وأ كثُرهم نبة الث اقأ صحاب الع :ن الص 
ادسةُثم  صار، نمن األ   ل ال :الط بقة الس  خلوا دبُقباء قبل أ ن ي وهو   هاجرين  ال ذين وصلوا إ لى رسول ّللا  مأ و 
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 . (1)وأم ا ابن سعد فجعلهم خمس طبقات 

 "الط بقات"في كتابه  اإلمام مسلم بن الحجاجفجعلهم ، بقات أيضاً طعلى ُثم  إن  الت ابعين 
 .(3)ابه "الط بقات الكبرى"كت ابن سعٍد في  وكذلك. (2)ثالث طبقات

ل  فمن نظر إلى ا ع  حبة ج         علجميع طبقًة واحدًة، كما صنا لصحابة باعتبار الص 
ب ان بق في اإلسالم، أو شهود المشاهد وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار  قدٍر زائٍد، كالس  ، ابن ح 

الفاضلة، جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحُب الط بقات أبو عبد هللا محمد بن سعٍد البغدادي، 
حابة، وهم الت ابعون  وكتابُه أجمع ما ُجمع في ذلك. من نظر إليهم فوكذلك من جاء بعد الص 

ب ان، أيضاً  باعتبار األخذ عن بعض الصحابة، فقد جعل الجميع طبقًة واحدًة، ، كما صنع ابن ح 
مهم إلى طبقات، كما فعل ُمحم   ومن ُد ابُن سعٍد، ولُكٍل منهما نظر إليهم باعتبار الل  قاء قس 
 ُ.(4)وجه

                                                                                              
ابعةُثم  مسجد، لدينة، وُيبنى االم= رة ال ذين هاجروا بين بدٍر  :الط بقة الث امنةُثم  ، رٍ دأ هُل ب :الط بقة الس  المهاج 

حابة اْلُمهاجرة :العاشرة ةالط بقُثم  أ هُل ب ْيعة الر  ضوان،  :الت اسعة ، والط بقةةيبيدوالحُ  ين الحديبية والفتح ب من الص 
، وعمرو بن العاص، وأ بو ُهريرة نبنهم خالد م فهم ال ذين أ سلُموا يوم : ع ْشرة   ةالط بقة الحاديو يُرُهم، غو   الوليد 
،فال بيان وأطفال ر أ ْوا رسول هللا  ْتح  ة الوداع، وغيرها، وعدادهم  ُثم  الط بقُة الثانية  ع ْشر ة : ص  يوم الفتح، وفي ح ج 

حابة.  .22لوم الحديث، الحاكم، ص:ُينظر: معرفة ع في الص 
 ،الطبقة األولى: في البدريين من المهاجرين واألنصار، والثانية: من المهاجرين واألنصار ممن لم يشهدوا بدراً  )1(

اهد، والثالثة: من الصحابة والمهاجرين ممن شهدوا الخندق وشهدوا ُأحدًا وما بعدها من المش ،ولهم إسالم قديم
 وما بعدها، والرابعة: من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك، والخامسة: فيمن قبض رسول هللا 

أحداث األسنان، ُينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقيق علي محمد عمر، من الجزء الثالث الى الجزء  وهم 
 السادس.

ذكر اإلمام مسلم ثالث طبقات لتابعي أهل مكة، وتابعي أهل الكوفة، وتابعي أهل البصرة، وتابعي أهل  )2(
 .55الشام، ينظر: الط بقات، مسلم، ص:

طائف واليمن واليمامة والبحرين الطبقة األولى: في أهل المدينة من التابعين، والثانية: فيمن كان بمكة وال )3(
الصحابة ومن كان لها بعدهم من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم، والثالثة: في البصريين الكوفة من و 

والبغداديين والشاميين والمصريين وآخرين. ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقيق علي محمد عمر، من 
 الجزء السابع الى الجزء التاسع.

 .1/255نزهة النظر، ابن حجر، )4(
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ُبقات:المقصدُالثالث:ُأشهرُالم صنَّفاتُفيُالطَُّ

ف في الط بقات، صن  أقدم مُ ، وهو (1)(ه207بقات" لمحمد بن عمر الواقدي  )كتاب "الط   -1
 .وهو في عداد الكتب المفقودة

على  ه، واقتصر (2)ه(207ثم بن ع دي  )من أصحابه" للهي  "طبقات من روى عن النبي -2
 .في عداد الكتب المفقودة وه، و (3)"طبقات الفقهاء والمحدثين"، وطبقات الصحابة

 ، وهو مطبوع.(4)ه(230"الط بقات الكبرى" لمحمد بن سعد كاتب الواقدي  )  -3

 .(5)، وهو مطبوعه(240"الط بقات" لخليفة بن خي اط ) -4

 .(6)، وهو مطبوعه(261بقات" لإلمام مسلم بن الحجاج )ط  ال" -5

 . (7)ه(، وهو مطبوع303"الط بقات" ألحمد بن شعيب الن سائي ) -6

، وهو ه(369)بن حي ان عبد هللا " ألبي الشيخ والواردين عليها بأصبهانثين "طبقات المحد    -7
 .(8)مطبوع

ه(، وهو 412"طبقات الصوفية" لمحمد بن الحسين النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي ) -8
 .(9)مطبوع

 .(10)ه(، وهو مطبوع476"طبقات الفقهاء" ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) -9

                                  
 .2/10، هدية العارفين، الباباني، ج128ابن النديم، ص: الفهرست، )1(
 .6/2792، معجم األدباء، الحموي، ج129الفهرست، ابن النديم، ص: )2(
 .انالسابق انالمرجع )3(
 .207الفهرست، ابن النديم، ص: )4(
 م.1993-ه1414ُطبع بتحقيق سهيل زكار، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة  )5(
 م.1991-ه1411، سنة 1ُطبع بتحقيق مشهور حسن، نشر دار الهجرة، المملكة العربية السعودية، ط )6(
ه، ثم ُطبع بتحقيق مشهور حسن، 1369، 1ُطبع بتحقيق محمود إبراهيم زايد، نشر دار الوعي، حلب، ط )7(

 م.1987-ه1408، 1وعبد الكريم الوريكات، نشر مكتبة المنار، األردن، ط
 م.1992-ه1412، 2ُطبع بتحقيق عبد الغفور البلوشي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت،  ط )8(
 م.1998-ه1419، 1، طبيروت، لكتب العلمية، نشر دار امصطفى عبد القادر عطاُطبع بتحقيق  )9(
 م.1970، 1، طلبنان-بيروت، الرائد العربي، نشر دار إحسان عباسُطبع بتحقيق  )10(
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ألبي عبد هللا بن أحمد بن عثمان الدمشقي شمس الدين  طبقات المحدثين"،"الُمعين في  -10
 .(1)وهو مطبوع ،ه(748لذهبي )اب المعروف

"طبقات المفسرين العشرين"، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  -11
 .(2)ه(، وهو مطبوع 911)

 

 

                                  
 ه.1404، 1ُطبع بتحقيق همام سعيد، نشر دار الفرقان، األردن، ط )1(
 .ه1369، 1، طمكتبة وهبة، القاهرة، نشر علي محمد عمر بنحقيق ُطبع )2(
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ُالفصلُالثاني
واةُع نُاإلمامُع روةُبنُ ُالز بيرالر 

ُفيُالكتبُالتسعة
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ُ:ُالمبحثُاألول

واةُع ُأصحابُالكتبُالتسعةُنُع روةُبنُالز بيرُممنُاتفقُبالروايةُعنهمالر 
ُدُبنُعبدُالرحمنُبنُنوفل:حمَُّمُ ُ-(1-1)ُ

ويلد، القرشي، األسدي،       محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن األسود بن نوفل بن خُ 
 .(1)ومائة وثالثين   عٍ ْض ب   سنة   و األسود المدني، يتيم ُعروة، توفيأب

وىُعن رضي هللا  : ُعروة بن الزبير، وُسليمان بن يسار، وعكرمة مولى ابن عباسر 
وىُ، وغيرهمرضي هللا عنهمااسم بن ُمحم د بن أبي بكر ، وُعمر بن عبد العزيز، والقعنهما .ُور 

محمد بن : أسامة بن زيد الليثي، وُشعبة بن الحجاج، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وعنه
 .(2)شهاب الز هري وهو من أقرانه، وغيرهم

ُأقوالُالعلماءُفيه:

. وزاد ابن سعد: "قليل (6)وابن حجر ،(5)والن سائي، (4)وأبو حاتم ،(3)وثقه ابن سعد
ب ان في الثقات ، (9). وقال الذ هبي(8)، وقال: "من المتقنين"(7)الحديث". وذكره ابن ح 

الثقات المشاهير". وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: "أبو األسود ث بت : "أحد (10)والسخاوي 
يثه عشر ة أحاديث، وحديثه ب مْصر، وله مغازي" د  ْأن، وما بالمدينة  من ح   .(11)له ش 

ُ

                                  
 .493، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:25/645تهذيب الكمال، المزي،ج )1(

 (.664-764)/25ج تهذيب الكمال، المزي،ُينظر:  )2(
 .5/367ابن سعد، جالطبقات الكبرى،  )3(
 .7/321الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )4(
 .2/656التعديل والتجريح، الباجي، جُينظر:  )5(
 .493تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )6(
 .7/364الثقات، ابن حبان، ج )7(
 .209مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: )8(
 .3/730تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )9(
 .2/519التحفة اللطيفة، السخاوي، ج )10(
 .1/198تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين، ج )11(
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ُأقوالُالعلماءُفيُروايتهُعنُع روة:
نوفل؟، فقال: قال ابن أبي حاتم: "ُسئل أبي عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن بن 

 .(1)يقوم مقام الزهري وهشام بن ُعروة؟ فقال: ثقة" :ثقة، يتيم ُعروة، قيل له

ُثقة، قليل الحديث.ُ:الخالصة

: من خالل جمعي للمرويات توصلت إلى أن  عدد ما رواه عن ُعروة مروياتهُعنُع روة
ُ.( رواية26) بن الز بير في الكتب الت  سعة ا

ُالز هري:ُبنُشهابُم حمَّدُبنُم سلمُ-(2-2)
ُمحم د بن ُمسلم بن ُعب ْيد  ّللا   بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن ُزْهرة بن 
كالب القرشي الز هري، أبو بكر المدني، سكن الشام، ولد سنة خمسين، وتوفي سنة  خمٍس 

 . (2)وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك بسنٍة أو سنتين

ُع ن و ى ، وحبيب مولى ُعروة، وجابر بن       عروة بن الز بير، وأنس بن مالك: ر 
ديج، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم،  عبد هللا ُعنهُو، ورافع بن خ  و ى : أبان بن صالح، ر 

 . (3)وأيوب السختياني، وزيد بن أسل م، وُسفيان بن ُعيينة، وأخوه عبد هللا بن مسلم الز هري، وغيرهم

 فيه:ُأقوالُالعلماء

قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: "هل تأتون ابن  شهاب؟، قالوا: إن ا لنفعل، قال: فأتوه ُ
 . (4)فإنه لم يبق أحٌد أعلم بسنة ماضيه منه"

ي(5)وقال مكحول الدمشقي ُدوس  : "ما أعلم أحدًا أعلم بُسن ة ماضية من (6)، وقتادة الس 
وقال شعيب بن أبي حمزة: "قيل لمكحول: من أعلم من لقيت يا أبا عبد هللا؟ قال: ابن  الز هري".

                                  
 .7/321الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )1(
، تقريب التهذيب، ابن حجر، 3/499، تاريخ اإلسالم، الذ هبي، ج26/419تهذيب الكمال، المز  ي، ج  )2(

 .506ص:

 (.420-314)/26تهذيب الكمال، المز  ي، ج  )3(

، تهذيب التهذيب، ابن حجر، 26/436، تهذيب الكمال، المزي، ج8/72الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )4(
 .9/449ج
 .55/349، تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج2/398الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )5(
 .5/336جسير أعالم النبالء، الذهبي،  ،55/345تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )6(
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. وقال  مكحول (1)شهاب، قيل له: ثم من؟، قال: ابن شهاب، قيل: ثم من؟، قال: ابن شهاب"
 .   (2)مرة: "ابن شهاب أعلم الناس"

بيعة الرأي: "ما ظننت أن  أحدًا بلغ من العلم ما بلغ ابن   . (3)شهاب"وقال ر 

، وقال أيضًا: "ما رأيت أحدًا (4)وقال عمرو بن دينار: "ما رأيت أحدًا أعلم من الز هري" 
 .  (5)أنص  للحديث من الز هري"

وقال أيوب السختياني: "ما رأيت أحدًا أعلم من الز هري، فقال له صخر بن جويرية: وال  
 .(6)الحسن؟، قال: ما رأيت أحدًا أعلم من الز هري"

. وقال أيضًا: "لقد جالسنا الحسن    (7)وقال أبو بكر الُهذ ل ي: "لم أر قط مثل الز هري"
 .  (8)وابن سيرين، فما رأينا أحدًا أعلم منه، يعني: الز هري"

 .(9)وقال الليث بن سعد: "ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب، وال أكثر علمًا منه" 

ت مثل حماد بن ُسليمان في العلم الذي هو فيه، وال رأيت وقال معمر بن راشد: "ما رأي 
 .(10)مثل الز هري في الفن الذي هو فيه"

 ، وقال مرة: "ما أدركت (11)وقال مالك بن أنس: "أول من أسند الحديث ابن شهاب" 

                                  
 .3/499تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج  ،55/350تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )1(
 .3/499تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )2(

 .5/343سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )3(
 .55/345تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )4(
تهذيب التهذيب، ابن  ،26/435، تهذيب الكمال، المزي، ج8/73الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )5(

 . 9/448حجر،ج
 .1/220التاريخ الكبير، البخاري، ج )6(
 .3/499، تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج2/296الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )7(
تاريخ اإلسالم، الذهبي، ، 26/437، تهذيب الكمال، المزي، ج55/348تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )8(

 .3/499ج
، تهذيب التهذيب، ابن حجر، 26/436، تهذيب الكمال، المزي، ج55/341ساكر، جتاريخ دمشق، ابن ع )9(

 .9/449ج
 .26/439تهذيب الكمال، المزي، ج )10(
 .8/74الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )11(
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. وقال كذلك: (1)بالمدينة فقيهًا محدثًا غير واحد، فقلت له: من هو؟، فقال: ابن شهاب الز هري"
"كنت أكتب الحديث، فإذا اختلج في قلبي منه شيٌء عرضته على الز هري، فما أمرني فيه قبلته، 
وما أثبته فهو الثبت عندي، وكنت أوثر علمه فيه على علم غيره؛ لتقدمه في هذا األمر، وعلمه 

نين ال يؤخذ عنهم، . وقال مرة: "أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثما"(2)بسنن رسول هللا 
ن فيزدحم الناس عليه . وقال أيضًا: "بقي ابن شهاٍب، وما (3)ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في الس  

 .  (4)له في الناس نظير"

ما جمع             وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه: "ما أرى أحدا جمع بعد رسول هللا  
 .  (5)ابن شهاب"

وقال سفيان بن عيينة: "كانوا يقولون: ما بقي من الناس أحٌد أعلم بالسنة منه، قيل    
يعني -. وقال كذلك: "لم يكن في أنفاس أحد أعلم بسنة منه (6)لسفيان: الزهري؟، قال: نعم"

. وقال في موضٍع: "جالست الحسن (8). وقال مرة: "كان الز هري أعلم أهل المدينة"(7)الزهري"
 . (9)ا رأيت مثل الز هري"وغيره م

. (10)وقال يحيى بن سعيد القط ان: "ما بقي عند أحٍد من العلم ما بقي عند ابن شهاب" 
ر أن ُيسم  ي سم ى، وإنما  وقال أيضًا: "ُمرسل الز هري شر  من مرسل غيره؛ ألنه حافٌظ، وكل ما ق د 

 .(11)ي ترُك من ال ُيح ب  أن ُيسم  يه"

                                  
 .2/296الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )1(
 .2/639التعديل والتجريح، الباجي، ج )2(
 .55/351عساكر، جتاريخ دمشق، ابن  )3(
 .5/336سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )4(
 .55/343تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )5(
 .2/245التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج )6(
 .8/73الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )7(
 .5/334، سير أعالم النبالء، الذهبي، ج55/334تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )8(
 .55/1348تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )9(
 .5/336سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )10(
 .5/338، سير أعالم النبالء، الذهبي، ج3/499تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )11(
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"يقولون ُنحابي، ولو حابينا لحابينا الز هري، وإرسال الز هري ليس بشيء وقال الشافعي:  
 .(1)وذاك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم"

، وقال مرة: "ومن روى مثل الز هري ويحيى بن أبي كثير (2)وقال يحيى بن معين: "ثقة" 
عمرو عن  أبي ؟ إذا رووا هؤالء هذه األحاديث، وروى محمد بن عن أبي سلمة عن جابر

، وقال أيضًا: (3)سلمة فخالفهم، كان القول قول الز هري ويحيى بن أبي كثير، إنهم أثبت منه"
. وقيل ليحيى: "أيما أحب  إليك: الز هري، عن األعرج، أو       (4)"مرسل الز هري ليس بشيء"

، وأبو   . (5)الزناد ثقٌة"أبو الزناد عن األعرج؟، قال: الز هري  أحب  إلي 

وقال علي بن المديني: "لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى  
" ج   . وقال مرة: "ال أعرف أحدًا أحسن حديثًا (6)ابن سعيد، وأبي الز  ناد، وبكير بن عبد هللا بن األ ش 

ي وعمرو بن دينار بالحجاز، . وقال في موضٍع: "دار علم الثقات على الز هر (7)من ابن شهاب"
وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة، وأبي إسحاق واألعمش بالكوفة، يعني: أن  غالب األحاديث 

 . (8)الصحاح ال تخرج عن هؤالء الستة"

بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "الز هري أحب  إلي  من . وقال ا(9)وقال العجلي: "ثقة"
"األعمش، ُيحتج بحديثه، وأث ب ان في الثقات فقال: (10)بت أصحاب  أنٍس الز هري  . وذكره ابن ح 

، وكان من أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقًا لمتون "رأى عشرًة من أصحاب رسول هللا 
 .(12)وقال الخليلي: " كان ُيقال: الز هري إماُم الحجاز بالمدينة".  (11)األخبار"

                                  
 .55/368ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )1(
 .47تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدارمي، ص: )2(
 .3/226يحيى بن معين ، رواية الدوري، جتاريخ  )3(
 .3، المراسيل، ابن أبي حاتم، ص:3/221تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدوري، ج )4(
 .1/118تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية ابن محرز، ج )5(
 .8/74الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )6(
 .55/338تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )7(
 .1/84تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج )8(
 .412الثقات، العجلي، ص: )9(
 .8/74الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )10(
 .5/349الثقات، ابن حبان، ج )11(
 .1/197اإلرشاد، الخليلي، ج )12(
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 . (1)والسيوطي: "أحد األعالم"وقال ابن عساكر، والذهبي، 

ل أيضًا، فروى عن         وقال العالئي: "أحد األئمة الكبار، وكان ُيدل  س أيضًا، وُيْرس 
يج، وذلك مرسل، وقال أحمد بن حنبل    أبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد الخدري  د  ، ورافع بن خ 

يني: سمع الز هري من ابن عمر شيئًا، وقال علي بن المد وابن معين: لم يسمع من ابن عمر 
 "(2)حديثين . 

. وصن فه الحافظ في المرتبة الثالثة (3)وقال ابن حجر: "متفق على جاللته وإتقانه وتثبته" 
ارقطني  من مراتب التدليس، وقال: "مشهور باإلمامة والجاللة من التابعين، وصفه الشافعي والد 

 .(4)وغير واحد بالتدليس"

 .(5)ب ل  األئمة قوله: عن"مي: "قد قُ وقال سبط ابن العج 

ُأقوالُالعلماءُفيُروايتهُعنُع روة:ُ
ثنا العو ام بن أبي العو ام قال: كنت مع الز هري، فقال: أنا قال موسى بن إسماعيُ ل: "حد 

قال ابن معين: "الز هري أثبت في ُعروة من هشام بن ُعروة في و. (6)أعلم بُعروة من هشام"
. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: "قلت ليحيى: هشام بن ُعروة أحب إليك عن أبيه أو (7)ُعروة"

ل"الز هري عنه؟  ُ. (8)فقال: كالهما، ولم ُيفض  
وقال أحمد بن حنبل: "سألت يحيى بن سعيد: من كان أحفظ الز هري أو قتادة؟ فقال: ما 

 .(9)فيهما إال حافظ"

                                  
 ،3/499ج، تاريخ اإلسالم، الذهبي، 2/219الكاشف، الذهبي، ج ،55/294تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج  )1(

 .26إسعاف المبطأ، السيوطي، ص:
 .269جامع التحصيل، العالئي، ص:)2(
 .506تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )3(
 .45طبقات المدلسين، ابن حجر، ص: )4(
 .50التبيين ألسماء المدلسين، سبط ابن العجمي، ص: )5(
 .2/252التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج )6(
 .3/247، ابن معين، رواية الدوري، جتاريخ يحيى بن معين )7(
 .203، رواية الدارمي، ص:المرجع السابق )8(
 .10/355إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج ((9
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وقال عبد الرحمن كذلك: "ُسئل أبو زرعة عن الز هري وعمرو بن دينار؟ فقال: الز هري  
 .(1)أحفظ الرجلين"

ثين المكثرين، اتفقت كلمة األئمة  :الخالصة ة، من أكابر الُحف اظ، والُمحد   هو ثقة ثبت ُحج 
 أن  تدليسه عن ُعروة        ال بأن ه أعلم أهل عصره بُسن ة  ماضية، مدل  س من المرتبة الثالثة، إال  

يُضر؛ فقد صر ح بالسماع عنه في عدة روايات، كما أثبته سبط ابن العجمي، وقد خر ج له 
 الشيخان في الصحيح أصواًل. وإرساله ليس بشيٍء، ولم يثبت أ ن ه أرسل عن ُعروة.

ه  الز هري عن  من خالل جمعي للمرويات توصلت إلى أن  عدد ما روا  مروياتهُعنُع روة:
 .(2)( رواية193ُعروة بن الز بير في الكتب الت  سعة )

ُهشامُبنُع روة:ُ-(3-3)
بن العو ام األسدي، أبو المنذر، وقيل: أبو عبد هللا المدني،  بيرهشام بن ُعروة بن الز  

 .(3)وثمانون سنة وله سبعٌ ،ُومائة وأربعين   أو ستٍ  خمسٍ  مات سنة  

ُعن بن حزم، وعمه عبد هللا بن  عروة بن الزبير، وعبد هللا بن أبي بكر: أبيه روى
، وأخيه عبد هللا بن ُعروة بن الزبير، ومحمد بن شهاب الزهري، وغيرهم. رضي هللا عنهماالزبير 

: إسرائيل بن يونس، وأيوب السختياني، وحم اد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، وُشعبة وروىُعنه
 .(4)بن الحجاج، وغيرهما

ُ:فيهُأقوالُالعلماء
: "ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس، فقيل له: وال هشام بن ُعروة؟ بن راشد قال معمر

 .(5)فقال: حسبك بهشام بن ُعروة"

                                  
 .8/74الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )1(
بير في الكتب التسعة في ملحق في نهاية الرسالة؛ من شأنها أن  ((2 تخدم قمت بوضع مرويات ُعروة بن الز 

ل الوصول إلى أحاديثه من خالل اإلشارة إليها بطرف الحديث، ورقمه، وذلك بعد جمعي سه   الباحث وتُ 
ر.  للمرويات، ورفع الُمكر 

 .573، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:30/232تهذيب الكمال، المزي، ج )3(

 (.323-372)/30تهذيب الكمال، المزي، ج )4(
 .9/64حاتم، جالجرح والتعديل، ابن أبي  )5(
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وقال يحيى بن سعيد القط ان: "رأيت مالك بن أنس في النوم، فسألته عن هشام بن ُعروة 
حه، وأما ما حد ث به بعدما خرج من عندنا؛ فقال: أما ما حد ث به وهو عندنا؛ أي: كأن ه يُ  صح  

: إن  هشام بن ُعروة ُيحد  ث عن عبد الرحمن بن القاسم؟ . وقيل البن القط ان(1)فكأن ه يوهنه"
 . (2)فقال: "مليٌء عن مليٍء"

  .(3)وقال ابن سعد: "وكان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجًة"

ُينكر عليه شيء إال بعدما صار إلى العراق، فإنه وقال يعقوب بن شيبة: "ثبٌت ثقٌة، لم 
الذي نراه أن  هشامًا يتسه ل ألهل . وقال أيضًا: "(4)انبسط في الرواية، فأنكر ذلك عليه أهل بلده"

العراق، أن ه كان ال ُيحد  ث عن أبيه إال بما سمعه منه، فكأن  تسهله أن أرسل  عن أبيه مما كان 
 .   (5)أبيه"يسمعه من غير أبيه، عن 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "ُسئل أبي عن هشام بن ُعروة؟ فقال: ثقة إمام في 
 .(6)الحديث"

وقال ابن خراش: "هشام بن ُعروة، كان مالٌك ال يرضاُه، وكان هشاٌم صدوقًا ت ْدخل 
( 122ي ). وهذا كالم واٍه جدًا؛ ألن  مالكًا روى عن هشام في الموطأ ف(7)أخباره في الصحيح"

  موضعًا.

ب ان في الثقات فقال: "وذكر  . وقال أيضًا: "من (8)كان حافظًا متقنًا، ورعًا فاضاًل"ه ابن ح 
اإلمام الحافظ الذهبي: "وقال . (9)حفاظ أهل المدينة، ومتقنيهم، وأهل الورع، والفضل في الدين"

، وقال أيضًا: "أحد األعالم، حجة إمام، لكن في الك ب ر تناقص حفظه، ولم يختلط (10)الحجة"
بن أبي صالح اختلطا، وتغيرا. نعم اأبدًا، وال عبرة بما قاله أبو الحسن القط ان من أنه وسهيل 

                                  
 .16/56، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج2/307التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج )1(
 .2/307التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج )2(
 .5/375الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )3(

 .30/238،  تهذيب الكمال، المزي، ج16/61تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج )4(
 .16/56تاريخ بغداد،  الخطيب البغدادي، ج )5(
 .9/64الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )6(
 .3/1001، تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج16/61تاريخ بغداد،  الخطيب البغدادي، ج )7(
 .5/502الثقات، ابن حبان، ج )8(
 .131مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: )9(
 .1/108تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج )10(
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الرجل تغير قلياًل، ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان 
معصوم من النسيان!. ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، ماذا! أهو 

دها، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات، جو   في غضون ذلك يسير أحاديث لم يُ 
يخ اإلسالم، ولكن طين، فهشام شخل   فدع عنك الخبط وذر خلط األئمة األثبات بالضعفاء والمُ 

بن خراش: كان مالك ال يرضاه، ن ق م عليه ابن القطان، وكذا قول ايا  نا فيكءأحسن هللا عزا
 كان يقول: حدثني أبي، قال: سمعت عائشة عراق، قدم الكوفة ثالث مرات: قدمةحديثه ألهل ال

ثالثة فكان . وقدم الرضي هللا عنها رضي هللا عنها. والثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة
 .(1)يعني يرسل عن أبيه" ن عائشة رضي هللا عنهايقول: "أبي، ع

وقال العالئي: "أحد األعالم المتفق عليهم. ذكر ابن القطان في أثناء كالم له: أن  
ر واختلط، وهذا القول ال عبرة به، لعدم المتابع له. بل هو حجة مطلقًا، وإن كان هشامًا هذا تغي  

 . (2)يؤثر فيه شيء من ذلك"وقع شيء ما، فهو من القسم الذي لم 

. وقال أيضًا: "هو من صغار التابعين، مجمٌع (3)وقال ابن حجر: "ثقة فقيه ربما دلس"
على تثبته، إال أنه في كبره تغير حفظه؛ فتغير حديث من سمع منه في قدمته الثالثة إلى 

 . (4)بهشام جميع األئمة" العراق... وقد احتج  

 .(5)ولى من مراتب التدليسوصنفه الحافظ في المرتبة األ
ُأقوالُالعلماءُفيُروايتهُعنُع روة:ُ

ثنا العو ام بن أبي العو ام قال: كنت مع الز هري، فقال: أنا  قال موسى بن إسماعيل: "حد 
 . (6)أعلم بُعروة من هشام"

 . (7)وقال ابن معين: "الز هري أثبت في ُعروة من هشام بن ُعروة في ُعروة"

                                  
 .4/301ميزان االعتدال، الذهبي، ج )1(
 .126المختلطين، العالئي، ص: )2(
 .573تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )3(
 .448فتح الباري، ابن حجر، ص:  )4(
 .26طبقات المدلسين، ابن حجر، ص: )5(
 .2/252التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج )6(
 .3/247معين، رواية الدوري، جتاريخ يحيى بن معين، ابن  )7(
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بن سعيد الدارمي: "قلت ليحيى: هشام بن ُعروة أحب إليك عن أبيه أو اوقال عثمان 
ل"  .(1)الزهري عنه؟ فقال: كالهما ولم ُيفض  

ارقطني: "هشام وإن كان ثقًة، فإن  الز هري أحفُظ منه، وهللا أعلم"  .(2)وقال الد 
وإن ما تناقص حفظه في  ثقٌة ث ْبٌت، وال عبرة لمن قال بأن ه اختلط وتغير، :الخالصةُ

الكبر، وأما بالنسبة لتدليسه فال يضر، فقد صن فه الحافظ ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب 
 وهللا أعلم. ،التدليس

هشام  أن  عدد ما رواه  من خالل جمعي للمرويات توصلت إلى مروياتهُعنُع روة: 
 ( رواية.321) الت  سعةبن الز بير في الكتب ُعروة  أبيه عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ
ُ

                                  
 .203تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، ، ص: )1(
 .5/429سنن الدارقطني، الدارقطني، ج )2(
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ُ:المبحثُالثاني

واةُعنُع روةُبنُالزبيرُممنُاتفقُبالروايةُعنه ومسندُ،ُأصحابُالكتبُالستةُمالر 
ُأحمد

ومان:ُ-(4-1) ُيزيدُبنُر 
، أبو  ْوحٍ يزيد بن ُرومان األسدي  ، مولى آل الز بير بن العوام، مات سنة ثالثين   ر   المدني 

 . (1)ومائة

وىُعن: ، رضي هللا عنهما ، وعبد هللا بن الزبير ُعروة بن الزبير، وأنس بن مالك ر 
وىُعنهبن شهاب الز هري، وغيرهم. وا سلمة بن دينار، ومالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق : ور 

 .(2)ام بن ُعروة، وغيرهمبن يسار، وابن شهاب الزهري، وهش

ُأقوالُالعلماءُفيه:
ب ان في (6)، وابن حجر(5)، والذهبي(4)، والن سائي(3)وثقه ابن معين . وذكره ابن ح 

 كثير الحديث". "كان عالماً : (9)، والسيوطي(8). وقال ابن سعد(7)الثقات
ُكثير الحديث.،ُثقة :الخالصة

ُ.تسعةالكتب ال( روايات في 9له ):ُمروياتهُعنُع روةُ
                                  

 .601، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:32/122تهذيب الكمال، المزي، ج )1(

(. ورواية ابن شهاب الزهري عنه، من قبيل المدبج؛ ألنه روى 122-123)/32هذيب الكمال، المزي، جت )2(
 وأبو هريرة  في الصحابة: عائشة هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن اآلخر، ومثاله والمدبَّج:عنه. 

حديث، ابن الصالح، ، روى كل واحد منهما عن اآلخر. ُينظر:  معرفة أنواع علوم المارضي هللا عنه
 .309ص:

 .11/326، تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج9/260الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، جُينظر:  )3(
، تهذيب التهذيب، ابن حجر، 3/339، تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج32/123ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج )4(

 .11/328ج
 .2/382الكاشف، الذهبي، ج )5(
 .601التهذيب، ابن حجر، ص:تقريب  )6(
 .5/545الثقات، ابن حبان، ج )7(
 .5/412الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )8(
 .30إسعاف المبطأ، السيوطي، ص: )9(
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ُ:ُلثالمبحثُالثا

واةُعنُع روةُبنُالز بيرُفيُالصحيحين ُ،ُوفيُبعضُالكتبُالتسعةالر 

،ُوفيُبعضُالمطلبُاألول:ُالرواةُعنُع روةُبنُالز بيرُالم خرَّجُحديثهمُفيُالصحيحين
ُ:الكتبُالتسعة

ُبير:محمدُبنُجعفرُبنُالزُ ُ-(5-1)

العوام، القرشي، األسدي، المدني، مات سنة بضع عشرة محمد بن جعفر بن الز بير بن ُ
 . (1)ومائة

وىُعن:ُُ رضي هللا عنهما، وعبيد  بن عبد هللا بن ُعمر عمه ُعروة بن الز بير، وعبد هللار 
القاسم بن عبد الرحمن بن  وروىُعنه:هللا بن عبد هللا بن أبي ثور، وابن عبد هللا بن أنيس. 

، والوليد بن بن ُجريج، ومحمد بن إسحاق وعبد الملك ، عنهمارضي هللا محمد بن أبي بكر 
 . (2)كثير، ويزيد بن محمد القرشي

ُأقوالُالعلماءُفيه:
  وقال  .(6). وذكره ابن حبان في الثقات(5)حجر. وابن (4)، والدارقطني(3)وثقه النسائي

 . (9)عتبر به"الدارقطني: "يُ . وقال (8)زرعة: "صدوق" وقال أبو. (7)"كان عالمًا" ابن سعد:
 ثقة.الخالصة:ُ

 ( روايات في الكتب التسعة.8له )ُمروياتهُعنُع روة:ُ

                                  
 .471، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:24/579تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 (.579-580)/24تهذيب الكمال، المزي، ج )2(
 .2/622ح، الباجي، جُينظر: التعديل والتجري )3(
 .9/93ينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج )4(
 .471تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )5(
 .7/394الثقات، ابن حبان، ج )6(
 .5/330الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )7(
 .1/545علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج )8(
 .58للدارقطني، البرقاني، ص: البرقاني سؤاالت )9(
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ر:ُ-(6-2) ُمحمَّدُبنُالم ْنكد 
ْيرالهُ محمد بن الُمْنكدر بن عبد هللا بن  ، أبو عبد هللا، وُيقال: (1)د  ، الت يمي  أ بو   ، الُقرشي 

 .(2)ومائة أو بعدها بكر المدني، مات سنة ثالثين  

، رضي هللا عنهما ، وجابر بن عبد هللا ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالك :عنوىُرُ 
ُعنه، وغيرهم. رضي هللا عنهما وسعيد بن الُمسي ب، وعبد هللا بن عباس وى : أيوب ور 

فيانان السختياني، وسعد بن إبراهيم،  .(3)، وشعبة بن الحجاج، وغيرهموالس 

ُالعلماءُفيه:أقوالُ
   . وقال (4)قال الشافعي حكاية عن غيره: "محمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة"

رك أحدًا دْ وقال مرة: "لم نُ  .(5)"ابن ُعيينة: "كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون 
راهيم بن وقال إب. (6)"من محمد بن المنكدر أجدر أن ي قبل الناس منه إذا قال: قال رسول هللا 
ة" دمشقي عن محمد بن . وسئل أبو زرعة ال(7)المنذر: "غاية في الحفظ، واإلتقان، والزهد، ُحج 

 . (8): أبي بكر، وعمر؟ فقال: "أجودهم لقاًء، قليل الحديث"المنكدر، وأخويه
. وزاد       (13)، وابن حجر(12)حاتم ، وأبو(11)، والعجلي(10)، وابن معين(9)وث قه ابن سعد

 سعد: "قليل الحديث".ابن 

                                  
ْيري: )1( د  بضم الهاء، والدال المهملة المفتوحة بعدها الياء الساكنة آخر الحروف، وفي آخرها الراء، هذه  اله 

، والد محمد،  ، الهديري  ْير، التيمي، القرشي  ْير، وهو اسم لجد الُمنكدر بن عبد هللا بن الُهد       النسبة إلى ُهد 
 .13/390سمعاني، جوأبي بكر، وعمر، بني المنكدر. ينظر: األنساب، ال

 .508، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:26/503تهذيب الكمال، المزي، ج )2(
 .(503-507)/26تهذيب الكمال، المزي، ج )3(
 .467الرسالة، الشافعي، ص: )4(
 .56/45، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، ج254المسند، ابن الجعد، ص: )5(
 المرجعان السابقان. )6(
 .9/475التهذيب، ابن حجر، جتهذيب  )7(
 .642تاريخ أبي زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي، ص: )8(
 .5/361الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )9(
 .8/98ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )10(
 .414الثقات، العجلي، ص: )11(
 .8/98الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )12(
 .508التهذيب، ابن حجر، ص:تقريب  )13(
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. وقال (2)قال يعقوب بن شيبة: "صحيح الحديث جدًا"و . (1)ذكره ابن حب ان في الثقاتو 
ارمي: "سألت يحيى، قلت: محمد بن المنكدر أحب إليك عن جابر، أو أبو الزبير؟، فقال:  الد 

 .(3)ثقتان"

 قليل الحديث.لكنه ة، ج  ثقة، حُ ُ:الخالصة

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.  ع روة:مروياتهُعنُ

لمة:ميمُبنُتُ ُ-(7-3)ُ ُس 

، الكوفي  تميم بن سلمة، الس     . (4)مات سنة مائة ،لمي 

ُعن:         وُشر يح بن الحارث القاضي،  ُصر د،الز بير، وُسليمان بن ُعروة بن  روى
ُعنهورُ سي، وأبي ُعبيدة بن عبد هللا بن مسعود، وغيرهم. بْ الل الع  وعبد الرحمن بن ه      : وى

ْوطد  ش  أبو صخرة جامع بن  ليمان األعمش، والقاسم اض، وسُ بن رافع العبدي، وزياد بن في   اد، وح 
 . (5)، ومنصور بن المعتمر، وغيرهمعبد الرحمن بن عبد هللا بنا

ُُأقوالُالعلماءُفيه:

. وذكره ابن حبان في (9)، وابن حجر(8)، والنسائي(7)معين، وابن (6)وثقه ابن سعد
 .(10)الثقات

 ثقة.    :الخالصة

 ( روايات في الكتب الت  سعة.3له )ُمروياتهُعنُع روة:

                                  
 .5/350الثقات، ابن حبان، ج )1(
 .56/46تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )2(
 .203تاريخ ابن معين، رواية الدارمي، ص: )3(
 .130، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:4/330تهذيب الكمال، المزي، ج )4(
 .4/330تهذيب الكمال، المزي، ج )5(
 .6/293، جالطبقات الكبرى، ابن سعد )6(
 .2/441ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )7(
 .4/331ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج )8(
 .130تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )9(

 .4/86الثقات، ابن حبان، ج )10(
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ُسعدُبنُإبراهيم:ُ-(8-4)ُ
    سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، الُقرشي، الز هري، أبو إسحاق، وُيقال: 

، كان قاضي المدينة زمن   .رضي هللا عنهمالقاسم بن محمد بن أبي بكر اأبو إبراهيم، المدني 
 بعدها، وهو ابن اثنتين   :وقيل ،ومائة وعشرين   . مات سنة خمسٍ رضي هللا عنهما رأى ابن عمر

 . (1)سنةً  وسبعين  

وىُعن القاسم بن محمد بن : ُعروة بن الز بير، والحسن البصري، وسعيد بن المسي ب، و ر 
وىُعنه، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم. رضي هللا عنهماأبي بكر  عبة سختياني، وشُ : أيوب الور 

 .(2)وموسى بن عقبة، وغيرهم ام،د  ر بن ك  ع  سْ وم  بن شهاب الز هري، بن الحجاج، واا

ُأقوالُالعلماءُفيه:
قال ابن المديني: "كان عندنا ثقًة ثبتًا، وكان مالك بن أنس يتكل م فيه، وكان ال يروي 

 . (3)عنه مالك شيئًا، وكان سعد قد طعن على مالك في نسبه"

 ، (9)وابن خراش، (8)، وأبو حاتم(7)، والعجلي(6)، وأحمد(5)، وابن معين(4)وثقه ابن سعد

"البأس  وزاد العجلي: . وزاد ابن سعد: "كثير الحديث".(12)، وابن حجر(11)، والذهبي(10)والنسائي
 .(14)وذكره ابن حبان في الثقات . (13)به"

                                  
 .230، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:10/240تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 (.124-243)/10جتهذيب الكمال، المزي،  )2(
 .93سؤاالت ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، ص: )3(
 .5/364الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )4(
 .3/206ج بن معين، ابن معين، رواية الدوري،تاريخ ا )5(
 .4/79الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )6(
 .178الثقات، العجلي، ص: )7(
 .4/79الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )8(
 .20/212تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج )9(
 .10/243ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج )10(
 .1/427الكاشف، الذهبي، ج )11(
 .230تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )12(
 .178الثقات، العجلي، ص: )13(

 .4/297الثقات، ابن حبان، ج )14(
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 .(1)وقال الذهبي: "اإلمام الحجة" 

 .(2)وقال الزهري: "إن  سعد بن إبراهيم كلمني في ابنه، وسعٌد سعٌد" 

في سعد بن إبراهيم، إن  مالكًا لم  -أحمد بن حنبل -المروذي: "قلت ألبي عبد هللاوقال 
 .(3)يرو عنه، فكره أبو عبد هللا ما قلت. وقال: وقد كان سفيان يقول: إن  سعدًا سعد"

وقال عبد هللا بن أحمد: سمعت أبي يقول: "سعد بن إبراهيم أثبت من عمر بن أبي 
  .(4)سلمة خمسين مرة"

 ثقة، كثير الحديث. :صةالخال

 ( روايات في الكتب الت  سعة.7له ) مروياتهُعنُع روة:

ْيسان:صالحُبنُُ-(9-5) ُك 
ْيسان، المدني، أبو ُ        بن  ُعمر  د  ل  و   بُ محمد، وُيقال: أبو الحارث، ُمؤد   صالح بن ك 

 .(5)األربعينومائة أو بعد  العزيز، مات بعد سنة ثالثين  عبد 

وىُعن   ليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقُعروة بن الز بير، وسُ : ر 
، رضي هللا عنهما ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ونافع مولى ابن ُعمررضي هللا عنهما

وىُعنهوغيرهم.  : سفيان بن ُعيينة، وعبد الملك بن ُجريج، وعمرو بن دينار، وهو من أقرانه، ور 
 . (6)معمر بن راشد، وغيرهمومالك بن أنس، و 

 أقوالُالعلماءُفيه:

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي ُيسأل عن صالح بن كيسان، أحب إليك أو عقيل؟ قال: 
 . (7)، وهو ثقة"رضي هللا عنهما صالح أحب إلي؛ ألنه حجازي، وهو أسن، قد رأى ابن عمر

                                  
 .5/418سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )1(
 .20/221، تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج3/151العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا ،ج )2(
 .65العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية المروذي، ص: )3(
 .2/162رواية ابنه عبد هللا، ج المرجع السابق، )4(
 .273تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ،13/79تهذيب الكمال، المزي، ج )5(

 (.79-80)/13تهذيب الكمال، المزي، ج )6(
 .4/411الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )7(
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وابن  ،(5)ويعقوب بن شيبة ،(4)والعجلي ،(3)، وأحمد(2)، وابن معين(1)وثقه ابن سعد
سعد: "كثير  ، وزاد ابن(10)، وابن حجر(9)، والذهبي(8)وابن عبد البر ،(7)، والنسائي(6)خراش

وزاد ابن عبد البر: "كثير الحديث، حجة فيما نقل".  بن شيبة وابن حجر: "ثبت"،الحديث"، وزاد ا
 ث بحديثٍ حد   ى صالح؛ فإنه يُ وقال عمرو بن دينار: "اذهبوا إل .(11)وذكره ابن حبان في الثقات

المروذي: "تذاكرنا صالح بن كيسان، فقلت لإلمام أحمد: كيف هو؟ قال: . وقال (12)حسن فأتياه"
 .  (14)"بخٍ  مرًة؟ فقال: "بخٍ  هئل أحمد عن، وسُ (13)صالح"

 ثقة ثبت، وهللا أعلم. :الخالصة
 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:

زم:-(10-6) ُعبدُهللاُبنُأبيُبكرُبنُح 
     عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري، المدني، القاضي،  

 .  (15)سنة سبعين   ومائة، وهو ابن   وثالثين   أبو محمد، وُيقال: أبو بكر، المدني، مات سنة خمسٍ 

                                  
 .5/420الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )1(
 .42تاريخ ابن معين، ابن معين، رواية الدارمي، ص: )2(
 .203سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، أبو داود، ص: )3(
 .226الثقات، العجلي، ص: )4(
 .13/82ل، المزي، جتهذيب الكما )5(
 .13/82تهذيب الكمال، المزي، ج )6(
 ينظر: المرجع السابق. )7(
 .16/279التمهيد، ابن عبد البر، ج )8(
 .1/498الكاشف، الذهبي، ج )9(
 .273تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )10(
 .6/454الثقات، ابن حبان، ج )11(
 .23/363تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )12(
 .203العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل، رواية المروذي، ص: )13(
، إصالح المنطق،  ابن 4/411والتعديل، ابن أبي حاتم، ج الجرحُينظر:  هذا اللفظ ُيقال للشيء إذا رضيته. )14(

 .209السكيت، ص:
 .297، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:14/349تهذيب الكمال، المزي، ج )15(
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ُعنُ وى ، وأبيه   الزهري يسار، و ، وسليمان بن  : ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالكر 
وىُعنهبن حزم، وغيرهم. أبي بكر  الزهري، وهشام و بن ُعيينة، : حماد بن سلمة، والثوري، واور 

 . (1)بن ُعروة، وغيرهما

ُأقوالُالعلماءُفيه:

. وقال مرة: (2)قال أحمد: عبد هللا أحفظ القوم للحديث، يعني: من محمد بن أبي بكر"
 .(3)"حديثه شفاء"

، (9)وابن حجر، (8)والنسائي ،(7)، وأبو حاتم(6)والعجلي ،(5)، وابن معين(4)ابن سعدوثقه 
قال ابن عبد البر: "كان من و ، عالمًا". وزاد النسائي: "ثبت". كان كثير الحديثوزاد ابن سعد: "

مالك: وقال  .(11)ذكره ابن حبان في الثقاتو . (10)أهل العلم، ثقة فقيهًا محدثًا مأمونًا حافظًا"
 .(12)"كثير الحديث"

 : ثقة، كثير الحديث.الخالصة
 له روايتان في الكتب الت  سعة.ُمروياتهُعنُع روة:

ُ

ُ

                                  
ورواية ابن شهاب الزهري عنه، من قبيل المدبج؛ ألنه روى (. 350-351)/14الكمال، المزي، جتهذيب  )1(

 عنه.
 .1/195العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج )2(
 .5/17الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )3(
 .5/400الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )4(
 .5/17اتم، جينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي ح )5(

 .251الثقات، العجلي، ص: )6(
 .5/17الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )7(

 .14/351تهذيب الكمال، المزي، جُينظر:  )8(
 .297تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )9(
 .17/155التمهيد، ابن عبد البر، ج )10(
 .5/16الثقات، ابن حبان، ج )11(

 .5/17حاتم، جالجرح والتعديل، ابن أبي  )12(
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ُبنُحفص:ُعبدُهللاُبوُبكرأُ-(11-7)

عبد هللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، القرشي، الزهري، أبو بكر بن  
 . (1)حفص المدني، مشهور بكنيته

وىُعنُ ، وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما،  الزبير، وأنس بن مالك: ُعروة بن ر 
وىُعنهومحمد بن مسلم الزهري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم : شعبة بن الحجاج، .ُور 

ام، وغيرهم   . (2)وعبد الملك بن ُجريج، وقيس بن سليم العنبري، وم ْسع ر بن ك د 

ُأقوالُالعلماءُفيه:

. وقال (8)، وابن حجر(7)، والذهبي(6)، والنسائي(5)، والعجلي(4)وأحمد، (3)وثقه ابن معين
 .(10). وذكره ابن حبان في الثقات(9)أبو حاتم: "ال بأس به"

 ثقة. :الخالصة

 له روايتان في الكتب الت  سعة.ُمروياتهُعنُع روة:

 :عبدُهللاُبنُذ ْكوانُُ-(12-8)
، المعروف بأبي الز  ناد، مات سنة  هللا بن ذ ْكوان القرشي، أبو عبد عبد    ثالثين   هللا المدني 

 .(11)ومائة، وقيل بعدها

                                  
 .300، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:14/423تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج )1(
 (.423-424)/14تهذيب الكمال، المزي، ج )2(
 .9/338ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )3(

 .209، رواية المروذي، أحمد، ص:العلل ومعرفة الرجال )4(

 .492ص:الثقات، العجلي،  )5(

 .14/424ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج )6(

 .3/344تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )7(

 .300تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )8(

 .9/338الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )9(

 .5/563الثقات، ابن حبان، ج )10(

 .302، تقريب التهذيب، ص:14/476تهذيب الكمال، المزي، ج )11(
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ُعنُ وى     مسي ب، والقاسم بن ، وسعيد بن ال : ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالكر 
ل مة بن عبد الرحمن، وغيرهم. رضي هللا عنهماأبي بكر  وىُعنه، وأبي س  : إبراهيم بن ُعقبة، ور 

 . (1)ليمان األعمش، ومالك بن أنس، وهشام بن ُعروة، وغيرهموالسفيانان، وس

ُأقوالُالعلماءُفيه:

        . وقال (2)ي أبا الز  ناد أمير المؤمنين في الحديث"سم   قال أحمد: "كان سفيان يُ  
بن المديني: "لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد ا

وقال ابن عدي: "أحاديثه مستقيمة كلها، وهو كما  .(3)األنصاري، وأبي الز  ناد، وُبكير بن األشج"
، وقال مرة: "إمام ثبت، تكلم فيه (5). وقال الذهبي: "ثقة ثبت"(4)قال ابن معين: ثقة حجة"

ة"  . (7)، وقال كذلك: "انعقد اإلجماع على توثيق أبي الزناد"(6)بعضهم بال ُحج 
، وأبو حاتم فقال: "ثقة صالح (11)، والعجلي(10)ُ، وأحمد(9)، وابن معين(8)وثقه ابن سعد

ة إذا روى عنه (12)الحديث" ، وقال مرة: "ثقة فقيه، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الُحج 
". وذكره ابن حبان . وزاد ابن سعد: "كثير الحديث". وزاد أحمد: "بخٍ (14)، وابن حجر(13)الثقات"

 .(16)وذكره ابن شاهين في الثقات .(15)الثقاتفي 

                                  
 (.747-478)/14تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 .5/49ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )2(
 المرجع السابق. )3(

 .5/211الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج )4(
 .1/549الكاشف، الذهبي، ج )5(
 .1/337المغني في الضعفاء، الذهبي، ج )6(
 .3/677تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )7(
 .5/415الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )8(
 .107في الرجال، ابن معين، ص:من كالم أبي زكريا يحيى بن معين  )9(

 .2/482العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج )10(
 .254الثقات، العجلي، ص: )11(
 .5/49الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )12(

 .5/49الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )13(
 .302تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )14(
 .7/6الثقات، ابن حبان، ج )15(
 .126تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين، ص: )16(
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وقال الليث بن سعد: "جاء رجل إلى ربيعة فقال: إني أمرت أن أسألك عن مسألة، 
وأسأل يحيى، وأسأل أبا الزناد، فطلع يحيى، قال: هذا يحيى، وأما أبو الزناد: فليس بثقة، وال 

 . (1)رضا"

كاتب هؤالء القوم، يعني: بني أمية، وكان ال كان وقال مالك بن أنس: "أبو الزناد 
 في جملة الضعفاء. ،(4)، وابن الجوزي (3). وذكره العقيلي (2)يرضاه"

: ذهب جماعة إلى توثيقه، وأما من ضعفه وتكلم فيه فكان تضعيفهم بال الخ الصة
ة، وأما قول ربيعة فيه: "ليس بثقة وال  رضى"، فقد بين اإلمام الذهبي بأن  هناك عداوة كانت ُحج 

، وكذلك القول (5)فقال فيه: ليس بثقة وال رضى" كان بينه وبين ربيعة الرأي فسادٌ بينهما، فقال: "
وعليه ؛ (6)"هئ  موط  ، فرد  عليه بقوله: "وهذا ال يصح، وقد أكثر مالك عنه في ال يرضاه اً بأن  مالك

 فهو ثقة، وهللا أعلم.

 ( روايات في الكتب الت  سعة.6له )ُمروياتهُعنُع روة:

ُعبدُهللاُبنُع روة:-(13-9)
 عبد هللا بن ُعروة بن الزبير بن العوام، القرشي، أبو بكر األسدي، بقي إلى أواخر دولة 

 .(7)ربعينوأ بني أمية، وكان مولده سنة خمسٍ 

: أبيه ُعروة بن الزبير، والحسين بن علي بن أبي طالب، وعمه عبد هللا بن روىُعن 
وىُعنه، وغيرهم.  الزبير، وعبد هللا بن ُعمر بن الخطاب، وأبي هريرة : أسامة بن زيد ور 
الزهري، وأخوه هشام بن ُعروة، وأبو بكر بن الليثي، وحنظلة بن أبي سفيان، ومحمد بن شهاب 

 .(8)إسحاق بن يسار، وغيرهم

ُ
                                  

 .5/211، جابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال، )1(
 المرجع السابق. )2(
 .2/251الضعفاء الكبير، العقيلي، ج )3(
 .2/121جالضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي،  )4(

 .1/337المغني في الضعفاء، الذهبي، ج )5(
 .5/449سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )6(
 .314، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:15/296تهذيب الكمال، المزي، ج )7(
 (.296-297)/15تهذيب الكمال، المزي، ج )8(
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ُأقوالُالعلماءُفيه:

 . (1)ثقة" قال الدارقطني: "أحد األثبات،

، وزاد ابن سعد: "قليل (5)وابن حجر، (4)، والنسائي(3)، وأبو حاتم(2)وثقه ابن سعد
 .(6)ذكره ابن حبان في الثقاتو الحديث". 

 ، قليل الحديث.ثقة :الخ الصة

 ( روايات في الكتب التسعة.3له )مروياتهُعنُع روة:ُ

ُثمانُبنُع روة:عُ -(14-10)
ُعثمان بن ُعروة بن الز بير بن العوام القرشي، األسدي، المدني، مات قبل المائة ُ
 .(7)وأربعين

وىُعن:  وىُعنهأبيه ُعروة بن الزبير.  ر  : أسامة بن زيد الليثي، وُسفيان بن ُعيينة، ور 
كيم األنصاري، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وأخوه هشام بن ُعروة، وغيرهم  . (8)وُعثمان بن ح 

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

 . (11)، وابن حجر(10)، والن سائي(9)وثقه ابن معينُ

ب ان في الثقات   .(12)وذكره ابن ح 

                                  
 .1/41سؤاالت البرقاني للدارقطني، البرقاني، ج)1(
 .5/374الكبرى، ابن سعد، جالطبقات  )2(
 .5/133الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )3(
 .15/297ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج )4(
 .314تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )5(
 .5/15الثقات، ابن حبان، ج )6(
 .385، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:19/440تهذيب الكمال، المزي، ج )7(
 .19/044مزي، جتهذيب الكمال، ال )8(
 .2/305لتاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، جُينظر: ا )9(
 .19/440تهذيب الكمال، المزي، جُينظر:  )10(
 .385تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )11(
 .7/191الثقات، ابن حبان، ج )12(
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 . (1)خطباء المدينة، وعلمائهم، من ذوي األقدار منهم"قال يعقوب بن شيبة: "من و 

ُ. (2)وقال ابن سعد: "قليل الحديث"

 ثقة، قليل الحديث. :الخ الصة 

ُ( روايات في الكتب الت  سعة.3له ) مروياتهُعنُع روة:ُ

ُراكُبنُمالك:عُ ُ-(15-11)

راك بن مالك الغ  ُ عبد الملك، بعد اني، المدني، مات في خالفة يزيد بن ن  اري، الك  ف  ع 
 . (3)المائة

ُعن  وى       ، بن عبد الرحمنالزهري، وأبي سلمة وابن شهاب : ُعروة بن الزبير، ر 
ُعنه:، وعائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها، وغيرهم.  وأبي هريرة وى جعفر بن ربيعة  ور 

يد ، ويحيى بن سعيسار، وابنه عبد هللاالمصري، وخالد بن أبي الصلت، وسليمان بن 
 .  (4)األنصاري، وغيرهم

ُأقوالُالعلماءُفيه:

 .  (5)راك بن مالك أحدًا"ع  قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: "ما كان أبي يعدل ب  

 . (10)، وابن حجر(9)، والذهبي(8)، وأبو حاتم(7)، وأبو زرعة(6)وثقه العجلي

 .(11)في الثقات ذكره ابن حبانو 

                                  
 .19/441تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 .5/375الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )2(
 .388، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:19/545تهذيب الكمال، المزي، ج )3(
 (.546-547)/19تهذيب الكمال، المزي، ج )4(
 .40/171تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )5(
 .330الثقات، العجلي، ص: )6(

 .7/38الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )7(
 المرجع السابق. )8(
 .3/63ميزان االعتدال، الذهبي، ج )9(
 .388تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )10(
 .5/281الثقات، ابن حبان، ج )11(
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 : ثقة.الخالصة

 ( روايات في الكتب الت  سعة.7: له )ع روةمروياتهُعنُ

ُُبيُرباح:طاءُبنُأُ عُ ُ-(16-12)

 ، أبو محمد المكي، مات سنة أربع  (1)، الف هري بي رباح، واسمه أسلم الُقرشيطاء بن أ  ع  ُ
 . (2)ومائة عشرة  

ُعن  وى هريرة، : ُعروة بن الز بير، وعبد هللا بن الز بير، وعبد هللا بن عباس، وأبي ر 
وىُعنه:، وغيرهم. عائشة أم المؤمنين و  أبان بن صالح، وأسامة بن زيد الليثي، وأيوب بن  ور 

 . (3)ُعتبة اليمامي، وثابت بن ع ْجالن، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم

ُأقوالُالعلماءُفيه:
  .(4)قال أبو حنيفة: "ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح"

     . وزاد (9)، وابن حجر(8)، وأبو زرعة(7)، والعجلي(6)، وابن معين(5)ابن سعد وثقه
 ابن سعد فقال: "كثير الحديث". 

 .(10)وذكره ابن حبان في الثقات

                                  
 : بكسر الفاء، وسكون الهاء، بعدهما راء، هذه النسبة إلى ف ْهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وإليهالف ْهرُيُ)1(

 .10/268ف ْهر. ينظر: األنساب، السمعاني، ج ينتسب قريش، ومحارب، والحارث بن
 .391، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:20/69تهذيب الكمال، المزي، ج )2(
 (.70-75)/20تهذيب الكمال، المزي، ج )3(
 .20/79، جالمرجع السابق )4(
 .6/20الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )5(
 .6/331جينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم،  )6(
 .332الثقات، العجلي، ص: )7(
 .6/331الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )8(
 .391تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )9(
 .5/198الثقات، ابن حبان، ج )10(
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. (2). وقال مرة: "كان حجة إمامًا، كبير الشأن"(1)قال الذهبي: "كان من أوعية العلم" 
 .  (3)وقال كذلك: "ُحجة باإلجماع إذا أسند"

 . (4)وقال مالك: "ضعيف العقل" 

وقال ابن القطان: "مرسالت مجاهد أحب إلي  من مرسالت عطاء بن أبي رباح، كان 
 . (5)عطاء يأخذ من كل ضرب"

رٍة تركه ابن ُجريج، وقيس بن سعد" . وتعقبه (6)وقال ابن المديني: "كان عطاء بأخ 
"لكتابة عنهحي، وإن ما ترك ا"لم يْعن  الترك االصطالالذهبي فقال:  ي   . (7)، وإال فعطاء ثبت ر ض 

رة، هو ثقة ُيرسلُالصة:الخُ  رسل عطاء عن ُعروة، وأما . أما علة اإلرسال فلم يُ تغي ر بأخ 
رةمن ترك ، صطالحي، وإن ما ترك الكتابة عنه، فقد بي ن الذ هبي أن ُه ال يعني تركه الترك االه بأخ 

. ي   وإال فعطاء ثبت ر ض 

 ( روايات في الكتب الت  سعة.3له )مروياتهُعنُع روة:ُ

ُعمرُبنُعبدُهللاُبنُع روة:ُ-(17-13)

 . (8)ُعمر بن عبد هللا بن ُعروة بن الز بير بن العوام، القرشي، األسدي، المدني 

وىُعن:   جده ُعروة بن الز بير، وأبيه عبد هللا بن ُعروة، وعامر بن عبد هللا بن الز بير ر 
، والقاسم بن، وعمرو بن سليم الز  رضي هللا عنهما رضي هللا  محمد أبي بكر الصديق رقي 

ُعنه:. عنهما وى جعفر بن عبد هللا الحميدي، وداود بن شابور، وعبد الملك بن ُجريج،  ور 
 . (9)الواحد المكي، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ويزيد بن عبد هللا بن الهادوالقاسم بن عبد 

                                  
 .5/79سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )1(
 .3/70ميزان االعتدال، الذهبي، ج )2(
 .3/277تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )3(

 المرجع السابق. )4(
 .268أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة، ص: )5(
 .20/83تهذيب الكمال، المزي، ج )6(
 .3/70ميزان االعتدال، الذهبي، ج )7(
 .414، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:21/413تهذيب الكمال، المزي، ج )8(
 (.413-414)/21تهذيب الكمال، المزي، ج )9(
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ُأقوالُالعلماءُفيه:

، وقال ابن سعد: (2). وذكره ابن حبان في الثقات(1)ارًا"وثقه الذهبي فقال: "كان ثقة خي
 .(6)وقال مرة: "ثقة".ُ(5)وقال ابن حجر: "مقبول". (4)والبوصيري . (3)"قليل الحديث"

ُصدوق حسن الحديث.الخالصة:ُ

 له روايتان في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُ

ْردان:ُ-(18-14)ُ ُم جاهدُبنُو 

 .(7)ْردان المدنيُمجاهد بن و   

ُعن  وى ُعنه: ُعروة بن الز بير. ر  وى : جعفر بن ربيعة، وداود بن صالح الت م ار، ور 
 . (8)األصبهانيعبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن وشُ 

ُأقوالُالعلماءُفيه:

 . (9)قال أبو حاتم: "ثقة"

 . (10)"خطئيُ وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: "

في الفرائض، رد رضي هللا عنها  دان عن ُعروة عن عائشةرْ جاهد بن و  وقال الذهبي: "مُ 
  .(12)، وقال مرة: "هو جيد حسن"(11)ابن حزم خبره وهو قوي"

                                  
 .3/115تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )1(
 .7/166الثقات، ابن حبان، ج )2(

 .5/376الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )3(
 .10/371إتحاف الخيرة المهرة، البوصيري، ج )4(
 .414تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )5(
 .10/371فتح الباري، ابن حجر، ج )6(
 .520التهذيب، ابن حجر، ص:، تقريب 27/238تهذيب الكمال، المزي، ج )7(
 .27/239تهذيب الكمال، المزي، ج )8(

 .8/320الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )9(
 .7/499الثقات، ابن حبان، ج )10(
 .2/542المغني في الضعفاء، الذهبي، ج )11(
 .3/440ميزان االعتدال، الذهبي، ج )12(
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 . (1)قال: "ال أعرفه"فدان؟، رْ ئل عن مجاهد بن و  ه سُ ن  معين: أ  وي عن يحيى بن ورُ 

  .(2)دان له شيء يسير"رْ : "مجاهد بن و  وقال أحمد

 . (3)وقال ابن حجر: "صدوق"

 .ثقة: الخالصةُ

 ( روايات في الكتب الت  سعة.4له )مروياتهُعنُع روة:ُُ

 ان:هاللُالوزَُّ-(19-15)

وُيقال: ابن ُحميد، وُيقال: ابن عبد هللا، وُيقال: ابن عبد الرحمن، هالل بن أبي ُحميد،  
هْم، الكوفي   ، موالهم، أبو عمرو، وُيقال: أبو ُأمية، وُيقال: أبو الج  ويقال: ابن م ْقالص، الُجهني 

 . (4)الصيرفي  الجهبذ المعروف بالوز ان

ُوروىُعنه:. بن أبي ليلى وعبد هللاهني، الجُ روة بن الز بير، وعبد هللا بن عُ  روىُعن:
اج بن أرطاة بن إسرائيل  .(5)دامبن ك   ْر ع  سْ ، وم  ، وابن ُعيينة، وُشعبة بن الحجاجيونس، وحج 

ُأقوالُالعلماءُفيه:
ذكره ابن حبان في و . (9)، وابن حجر(8)، والذهبي(7)، والنسائي(6)وثقه ابن معين

 .  (11). وقال أبو داود: "ال بأس به"(10)الثقات

ُثقة.ُ:الخالصة

                                  
 .8/320ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )1(
 .207العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية المروذي، ص: )2(
 .520تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )3(
 .575، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:30/328تهذيب الكمال، المزي، ج )4(
 .30/329تهذيب الكمال، المزي، ج )5(
 .3/389ج رواية الدوري، تاريخ ابن معين، ابن معين، )6(
 .30/329ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج )7(
 .2/340الكاشف، الذهبي، ج )8(
 .575تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )9(
 .5/506الثقات، ابن حبان، ج )10(
 .30/329تهذيب الكمال، المزي، جُينظر:  )11(



 

63 
 

 له روايتان في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:

ُيحيىُبنُع روة:ُ-(20-16)

 .(1)يحيى بن ُعروة بن الز بير بن العوام، القرشي، األسدي، أبو ُعروة المدني 

وىُعن  وىُعنه: أبيه ُعروة بن الز بيرر  اك بن ُعثمان .ُور  : أيوب السختياني، والضح 
 . (2)الحزامي

ُأقوالُالعلماءُفيه:

    وقال  .(6). وذكره ابن حبان في الثقات(5)، وابن حجر(4)والذهبي ،(3)وثقه النسائي
  . (7)ابن سعد: "قليل الحديث"

ُأقوالُالعلماءُفيُروايتهُعنُع روة:
 . (8)قال أبو حاتم: "كان أعلم من هشام بن ُعروة"

 : ثقة، قليل الحديث. الخالصة

 .( روايات في الكتب الت  سعة3له )مروياتهُعنُع روة:ُُ

ُمةُبنُعبدُالرحمن:لُ أبوُسُ ُ-(21-17)

ل مة بن عبد الرحمن بن عوف، الز هري، المدني، قيل اسمه: عبد هللا، وقيل: ُ أبو س 
 .(9)ُإسماعيل، كان مولده سنة بضٍع وعشربن، وتوفي سنة  أربٍع وتسعين أو أربٍع ومائة

                                  
 .594، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:31/466تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 (.466-467)/31مزي، جتهذيب الكمال، ال )2(
 .31/468، جالمرجع السابقنظر: يُ  )3(
 .2/371الكاشف، الذهبي، ج )4(
 .594تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )5(
 .7/593الثقات، ابن حبان، ج )6(
 .5/374الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )7(
 .9/175الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )8(
 .645، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:33/370المزي، جتهذيب الكمال،  )9(
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وىُعنُ روة بن الزبير، وأسامة بن زيد، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وعبد هللا : عُ ر 
وىُعنه، وغيرهم. ابن عباس  ل مة بن ور  رقي،: ُعروة بن الزبير، وس  وصفوان بن  صفوان الز 

 . (1)عبد هللا بن ذكوان، وغيرهم الز  نادُسليم، وعامر الشعبي، وأبو 

ُأقوالُالعلماءُفيه:
أبي خالد: "مشى أبو سلمة بن عبد الرحمن يومًا بيني وبين الشعبي، قال إسماعيل بن 

 .(2)فقال له الشعبي: من أعلم أهل المدينة؟ قال: رجل يمشي بينكما"

وقال الزهري: "قدمت مصر على عبد العزيز وأنا أحدث عن سعيد بن المسي ب، قال:  
ابن المسي ب، فقلت: أجل، فقال:  فقال لي إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ: ما أسمعك تحدث إال عن

لقد تركت رجلين من قومك ال أعلم أحدًا أكثر حديثًا منهما: ُعروة بن الزبير، وأبو سلمة ابن عبد 
. وقال الزهري: "أدركت بحورًا أربعة: سعيد بن المسي ب، وُعروة بن الز بير، وعبيد هللا (3)الرحمن"

. وُسئل ابن المديني عن أعلى أصحاب أبي هريرة؟، (4)بن عبد هللا، وأبا سلمة بن عبد الرحمن"
فبدأ بسعيد بن المسي ب، ثم قال: وبعده أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو صالح السمان، وابن 

وقال أحمد: "ليس في القوم أكثر من أبي سلمة، قلت: في كثرة الرواية؟، قال: في . (5)سيرين"
وثقه . و (6)ما، وكب ر من شأن أبي سلمة يومئذ"كثرة ما يروي، وجالس ابن عباس رضي هللا عنه

، وزاد ابن سعد: (11)وابن حجر، (10)، والدارقطني(9)، وأبو زرعة الرازي (8)، والعجلي(7)ابن سعد
 "كثير الحديث"، وزاد ابن حجر: "ُمكثر". 

                                  
 (.137-374)/33تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 .29/303تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )2(
 .29/300المرجع السابق، ج )3(
 .29/299المرجع نفسه، ج )4(
 .29/302المرجع نفسه، ج )5(
 .217ص: العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل، رواية المروذي، )6(
 .5/120الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )7(
 .499الثقات، العجلي، ص: )8(
 .5/94الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )9(
 .2160: رقم الحديث3/104، ج1650: رقم الحديث2/344سنن الدارقطني، الدارقطني، ج )10(
 .645تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )11(
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ة، واسع العلم"  .(2). وذكره ابن حبان في الثقات(1)قال الذهبي: "كان إمامًا ُحج 

 ة، كثير الحديث.ج  حُ  ثقةالخالصة:ُ

 له روايتان في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 .2/1198تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )1(
 .5/1الثقات، ابن حبان، ج )2(
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فيُصحيحه،ُوأخرجُُالبخارُيُمالمطلبُالثاني:ُالرواةُعنُع روةُبنُالز بيرُممنُانفردُبه
ُلهمُبعضُأصحابُالكتبُالتسعة

ُ:يميُ م حمَّدُبنُإبراهيمُالتَُُّ-(22-1)

أبو عبد هللا المدني، مات سنة ،ُالحارث بن خالد، الُقرشي، الت يمي  ُمحم د بن إبراهيم بن ُ
 .(1)مائة وعشرين

ُعن  وى      ، وأنس بن مالك، وعطاء بن يسار، لز بير، وُأسامة بن زيد: ُعروة بن ار 
ُعنه:وغيرهم.  ، وأبي سعيد الُخدري  وى ، إسحاقاألوزاعي، ومحمد بن  عبد الرحمن ور 

 . (2)وُمحم د بن ع ْجالن، وُمحم د بن مسلم الز هري، وهشام بن ُعروة، وغيرهم

ُأقوالُالعلماءُفيه:

. وقال مرة: "من غرائبه (3)قال الذهبي: "وثقه الناس، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة"
، وقد جاز القنطرة، واحتج به أهل  مة، عن عمرق  لْ المنفرد بها حديث األعمال، عن ع  

 . (4)الصحاح بال مثنوية"

              ،(9)والفسوي ، (8)وأبو حاتم، (7)، والعجلي(6)، وابن معين(5)سعدابن  وثقه
"الحافظ من علماء ، وقال أيضًا: (13)، والذهبي(12)، والنووي (11)والن سائي، (10)وابن خراش

                                  
 .465، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:24/301تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 (.230-304)/24تهذيب الكمال، المزي، ج  )2(
 .3/445ميزان االعتدال، الذهبي، ج )3(
 .ال استثناءب. أي: احتجوا به 5/295سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )4(
 .5/324الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )5(
 .7/184الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )6(
 .400الثقات، العجلي، ص: )7(
 .7/184الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )8(

 .2/466المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج )9(
 .51/194تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج )10(
 .2/616ينظر: التعديل والتجريح، الباجي، ج )11(
 .1/76تهذيب األسماء واللغات، النووي، ج )12(
تذكرة الحفاظ، الذهبي،  ، 2/544، المغني في الضعفاء، الذهبي، ج3/306تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )13(

 .3/445، ميزان االعتدال، الذهبي، ج1/93ج
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   ذكره و . وزاد ابن سعد: "كثير الحديث"، وزاد ابن حجر: "له أفراد". (2)، وابن حجر(1)المدينة"
ب ان في الثقات  .(4). وقال: "كان من المتقنين"(3)ابن ح 

 . (5)قال أحمد بن حنبل: "في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو منكرة، وهللا أعلم"و 

محمد بن إبراهيم عدي: "، في الضعفاء. وقال ابن (7)، وابن عدي(6)ذكره العقيليو 
د  ثالتيمي إن كان ابن حنبل أراد به محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي مدي عن أبي  ني ُيح 

 سلمة، فهو عندي ال بأس به، وال أعلم له شيئًا منكرًا إذا حد ث عنه ثقة". 

 .: ثقةالخالصة 

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة: 

ة:عبدُهللاُبنُأبيُمُ ُ-(23-2) ُليك 

بن عبد هللا بن ُجدعان  ُزهير ة، ليك  اسم أبي مُ  :ة، ُيقاليك  عبد هللا بن ُعبيد هللا بن أبي ُملُ
، أبو بكر، وُيقال: أبو محمد، مات سنة سبع    . (8)ومائة عشرة   الُقرشي  الت يمي 

ُعن  وى بير   بن بن الز بير، وعبد هللا، وعبد هللا ر، وعبد هللا بن جعفر: ُعروة بن الز 
وىُعنه:وغيرهم.  ،  عب اس، وعبد هللا بن ُعمر أيوب السختياني، وجرير بن حازم، وُحميد  ور 

 . (9)بن ُجريج، والليث بن سعد، وغيرهمالملك  الط ويل، وعبد

ُ

                                  
 .5/294سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )1(
 .465تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )2(
 .5/381الثقات، ابن حبان، ج )3(
 .127مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: )4(
 .1/566العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية ابنه عبد هللا، ج )5(
 .4/20الضعفاء الكبير، العقيلي، ج )6(
 .7/303الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج )7(

 .312، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:15/256تهذيب الكمال، المزي، ج )8(

 (.256-258)/15تهذيب الكمال، المزي، ج )9(
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ُأقوالُالعلماءُفيه:

       . وزاد (5)وابن حجر، (4)، وأبو حاتم(3)، وأبو زرعة(2)، والعجلي(1)وثقه ابن سعدُ
ب ان في الثقات . وقال: "كان من الصالحين والفقهاء (6)ابن سعد: "كثير الحديث". وذكره ابن ح 

 . (7)في التابعين، والُحف اظ المتقنين"

وقال مرة: "كان إمامًا فقيهًا ُحج ة فصيحًا مفو هًا، متفقًا  .(8)قال الذهبي: "وثقه غير واحد"
ة، الحافظ" .(9)ثقته"على  . وقال كذلك: "كان عالمًا مفتيًا، صاحب (10)وقال أيضًا: "اإلمام، الُحج 

 . (11)حديث وإتقان"

 ثقة، كثير الحديث. الخالصة:

 ( روايات في الكتب الت  سعة.3له ) مروياتهُفيُالكتبُالت  سعة:

ُ

 

 

 

                                  
 .6/24الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )1(
 .280الثقات، العجلي، ص: )2(

 .5/99الجرح  والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )3(
 المرجع السابق. )4(
 .123تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )5(
 . 5/2الثقات، ابن حبان، ج )6(
 .135مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: )7(
 .3/262تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )8(
 .1/78تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج )9(
 .5/89سير أعالم النبالء، الذهبي، ج )10(
 المرجع السابق. )11(



 

69 
 

واةُعنُع روةُبنُالز بيرُممنُ فيُصحيحه،ُوأخرجُُلممسُمانفردُبهالمطلبُالثالث:ُالر 
ُ:لهمُبعضُأصحابُالكتبُالتسعة

بيبُمولىُع روة:ُ-(24-1) ُح 

، مات في حدود  ، األسدي  ، مولى ُعروة بن الز بير، الُقرشي  بيب األعور المدني  ح 
 .(1)ومائة الثالثين  

وىُعن:ُ  ميمونة، زوج النبي، وُنْدب ة موالة أسماء بنت أبي بكرمواله ُعروة بن الز بير، و  ر 
.ُعنه: ، رضي هللا عنهم، وغيرهم روى حاك بن ُعثمان ال و  ، وعبد الواحد بن الض  زامي  ح 

ْيمون   .(2)، وابن شهاب الز هري وُمحم د بن عبد الرحمن بن نوفل، وُعبيد هللا بن ُعروة بن الز بير، م 

ُُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

 . (3)وثقه ابن رجب الحنبلي

 . (4)"خطئيُ قال: "و  ابن حبان في الثقات،ذكره و 

 : "صدوق". (6)، والسخاوي (5)قال الذهبيو 

 .  (8)وقال مرة: "لين الحديث" .(7)"مقبول" وقال ابن حجر:

 . (9)وقال ابن سعد: "قليل الحديث"

 .صدوق ُالخالصة:ُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:ُ
                                  

 .152تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ، 5/408تهذيب الكمال، المزي، ج )1(
 .5/409تهذيب الكمال، المزي، ج )2(
 .2/36فتح الباري، ابن رجب الحنبلي، ج )3(

 .6/180الثقات، ابن حبان، ج )4(
 . 3/394تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج )5(
 .1/263التحفة اللطيفة، السخاوي، ج )6(
 .152تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )7(

 .3/369المطالب العالية، ابن حجر، ج )8(

 .5/412الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )9(
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ُبنُخالد:ُُسعيدُ-(25-2)

، أبو خالد، وُيقال:         ، األموي  سعيد بن خالد بن عمرو بن ُعثمان بن عفان الُقرشي 
. سكن دمشق  .(1)أبو ُعثمان المدني 

وىُعن  ة بن ُذؤ ْيبر  وىُعنه: ُعروة بن الز بير، وق ب يص  : ُمحم د بن شهاب الز هري، .ُور 
فاري  وهو من أقرانه، وُمحم د بن م ْعن  ، و ابنه م ْعن بن ُمحم د الغ  فاري   .(2)الغ 

ُأقوالُالعلماءُفيه:

 . (5)، وابن حجر(4)، والنسائي(3)وثقه العجلي

 .(6)وذكره ابن حبان في الثقات

 : ثقة.الخالصة

 له رواية في الكتب الت  سعة مروياتهُعنُع روة:

ُ:هيُ عبدُهللاُالبُ ُ-(26-3)

، مولى ُ إنه عبد هللا بن ي سار، وكنيته           :ُمصعب بن الز بير، ُيقالعبد هللا الب هي 
 .(7)أبو محمد

وىُعن:ُ ، وعائش، وأبي سعبير، وعبد هللا بن ُعمرُعروة بن الز   ر  ، وفاطمة ةيد الُخدري 
وىُعنه:.  بنت قيس مران بن مسلمإسماعيل بن أبي خالد، وخالد  ور  ، ويزيد بن بن سلمة، وع 

بيعيأبي زياد، و   .(8)أبو إسحاق الس 

ُُ
                                  

 .234، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:10/408تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .10/408تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .183الثقات، العجلي، ص: ((3
 .4/21، تهذيب التهذيب، ابن حجر، ح10/408المزي، ج ينظر: تهذيب الكمال، ((4
 .234تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((5
 .6/349الثقات، ابن حبان، ج ((6
 .330، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص:16/341تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
 .16/341تهذيب الكمال، المزي، ج ((8
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ُأقوالُالعلماءُفيه:
"كان معروفًا، قليل . وزاد ابن سعد: (3)، والذهبي(2)، وابن معين(1)وثقه ابن سعد 

ب ان في الثقاتو الحديث".   . (4)ذكره ابن ح 
. وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: "ال ُيحتج بحديثه، (5)"خطئيُ قال ابن حجر: "صدوق و 

 .(6)الحديث"وهو مضطرب 

 . (7)صدوق. وقد احتج به مسلم في صحيحه فروى له أحاديث عدةالصة:ُالخُ 

 ( روايات في الكتب الت  سعة.3له ) مروياتهُعنُع روة:

يارُبنُُ-(27-4) معبد ُهللاُبنُن  ُ.(8)األسلميُ ُم ْكر 

وىُعن:  بيعة، وأبيه  ُعروة بن الز بير، وأبان بن ُعثمان بن عفان ر  لمان بن ر  ، وس 
ُعنه:.  ن يار بن ُمكرم، وأبي هريرة وى اد عبد هللا بن يثي، وأبو الز  نأسامة بن زيد الل   ور 

، وأبو بكر بن عبد هللا بن أبي الجهمذ كوان، والقاسم   .(9)بن عب اس، ومحمد  بن إبراهيم الت يمي 

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

ب ان في الثقاتو . (12)، وابن حجر(11)، والذهبي(10)وثقه الن سائيُ  .(13)ذكره ابن ح 

                                  
 .6/301الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((1
 .1/103تاريخ ابن معين، ابن معين، رواية ابن محرز، ج ((2
 .3/83تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((3
 .5/33الثقات، ابن حبان، ج ((4
 .330تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((5
 .2/48علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج((6
: رقم 4/1881ج ،1480الحديث: رقم 2/1120، ج373: رقم الحديث1/282صحيح مسلم، مسلم، ج ((7

 .2536، رقم الحديث: 4/1965، ج2418الحديث
 .327، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:16/231تهذيب الكمال، المزي، ج ((8
 .16/232تهذيب الكمال، المزي، ج ((9

 ُينظر: المرجع السابق. ((10
 .1/604الكاشف، الذهبي، ج ((11
 .327ص:تقريب التهذيب، ابن حجر،  ((12
 .3/244الثقات، ابن حبان، ج ((13
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 : ثقة.الخالصة 

 له روايتان في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُُ
ُع مرُبنُعبدُالعزيز:ُ-(28-5)

الُقرشي، اأُلموي،    ُعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ُ
 .(1)سنة أبو حفص المدني ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، مات سنة إحدى ومائة، وله أربعون  

وىُعن  ،  ، وعبد هللا بن جعفر بن أبي طالب : ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالكر 
لمة بن عبد الرحمن، وغيرهم.  وىُعنه:ومحمد بن شهاب الز هري، وأبي س  أيوب السختياني،  ور 

يوة، ومحمد بن شهاب الز هري، ومحمد بن الُمْنكدر  .(2)وُحميد الطويل، ورجاء بن ح 

ُأقوالُالعلماءُعنه:ُ

ذكره  و . (3)ثيرًا": "كان ُعمر بن عبد العزيز ثقًة مأمونًا. وروى حديثًا كفقال ابن سعد وثقهُ
ب ان في الثقات  .(4)ابن ح 

ْهران: "أتينا ُعمر بن عبد العزيز ونحن نرى أن ُه يحتاج إلينا، فما ُكن ا و  قال ميمون بن م 
ل  م  الُعلماء" .(5)معه إال تالمذًة"  .(6)وقال أيضًا: "كان ُعمر بن عبد العزيز ُمع 

 . (7)"أتينا ُعمر بن عبد العزيز لنعل  مُه، ما برحنا حت ى تعلمنا منه" وقال ُمجاهد: 

،  : "حدثني رجل، وكان قد صحب ابن عمر، وابن عباسبن سعد وقال الليث
وغيرهما، وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة، وأنه قال: ما التمسنا علم شيء إال 

                                  
 .415، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:21/432تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
(. ورواية ابن شهاب الز هري عنه، من قبيل المدبج؛ ألنه روى 436 -434)/21تهذيب الكمال، المزي، ج ((2

 عنه.
 .5/320الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((3
 .5/151حبان، جالثقات، ابن  ((4
 .340تاريخ أبي زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي، ص: ((5
 .3/941، التعديل والتجريح، الباجي، ج340تاريخ أبي زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي، ص: ((6
 .1/199، التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج1/458العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((7
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عبد       بأصله، وفرعه، وما كان العلماء عند عمر بن  وجدنا ُعمر بن عبد العزيز أعلم الناس
 .(1)العزيز إال تالمذة"

 ثقة ثبت، كثير الحديث. الخالصة:

 له روايتان في الكتب الت  سعة.ُمروياتهُعنُع روة:

ُينار:ُروُبنُدُ مُْعُ ُ-(29-6)
، أبو محمدُ ينار المكي  ي   ع ْمرو بن د  وعشرين  ، مات سنة ست ٍ (2)األثرم، الُجم ح 

 .(3)ومائة

وىُعن:ُ ُعروة بن الز بير، وسعيد بن ُجبير، وسعيد بن الُمسي ب، وُسليمان بن يسار،  ر 
وىُعنه، وغيرهم. لز بير بن العوام، وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن ا ب السختياني، : أيو ور 

اج، وغيرهموحم اد بن سلمة، والسفيانان  .(4)، وُشعبة بن الحج 

ُلماءُفيه:أقوالُالعُ

ة فعليك بعمرو بن ديناٍر؛ فإن  ُأُذنيه  قال عبد هللا بنُ ْمت مك  طاوس: "قال أ بي: إذا ق د 
. وقال أيضًا: "إن  مولى بن باذان هذا قد جعل ُأذنه ق ْمعًا لكل عالم، يعني: (5)للُعلماء" ق ْمعاً  كانتا

 . (6)عمرو بن دينار"

ي  . (8)أحدًا أعلم من ع ْمرو بن دينار"درك : "لم أُ (7)حوقال ابن أبي ن ج 

 

                                  
 .45/149تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((1
2)) : ي  م ح  بضم الجيم، وفتح الميم، وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني ُجمح. ينظر: األنساب،  الج 

 .3/326السمعاني، ج
 .421، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:22/5تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 (.6-9)/22تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 .1/231، التاريخ الكبير، ابن ابي خيثمة، ج6/29الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((5
 .2/462العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((6
يح يسار المكي، أبو يسار الثقفي موالهم، ثقة رمي بالقدر، وُربما دلس من السادسة،  ((7 هو: عبد هللا بن أبي ن ج 

 .326بعدها.  ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:مات سنة إحدى وثالثين أو 
 .2/468ج ، أحمد، رواية عبد هللا،، العلل3/115وري، جتاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الد ((8
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 . (1)من عمرو بن دينار، وال في جميع األرض" وقال مرة: "لم يكن بأرضنا أعلم  

يناٍر، وال الحكم وقتادةبن الحجاج وقال ُشعبة . وقال (2): "ما رأيت أثبت من ع ْمرو بن د 
  .(3)مرة: "ما رأيت أثبت في الحديث منه"

القط ان: "عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة. قال صالح: فذكرت أنا ألبي، ابن وقال 
رسالت عمرو بن دينار أعجب إلي  من مرسالت إسماعيل . وقال في موضع: "مُ (4)فقال مثله"

 .(5)بن أبي خالد"ا

. وقال مرة: (6)من نسأل بعدك؟ قال: ع ْمرو بن دينار" :وقال ابن ُعيينة: " قيل لعطاء
عبد عمرو بن دينار والقاسم بن  مسعر: من أثبت من أدركت؟ قال: ما رأيت أثبت من"قلت ل

. وقال مرة: "قلت لمسعر: من (8). وقال أيضًا: "كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة"(7)الرحمن"
. وقال كذلك: "مرض (9)رأيت أشد إتقانًا للحديث؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار"

دينار، فعاده الز هري، فلما قام الز هري قال: ما رأيت شيخًا أنص للحديث الجيد من عمرو بن 
بن  وقال في موضع: "ما كان عندنا أفقه، وال أعلم، وال أحفظ من عمرو .(10)هذا الشيخ"

 . (11)دينار"

                                  
 .3/470تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((1
، المعرفة 6/231جالجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ، 229سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، أحمد، ص: ((2

 .2/20والتاريخ، الفسوي، ج
 .3/470تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((3
 .22/10، تهذيب الكمال، المزي، ج6/231الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((4
 .1/234، التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج5المراسيل، ابن أبي حاتم، ص: ((5
 .2/468عبد هللا، جالعلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية  ((6
 .6/231الجرح والتعديل، ابن ابي حاتم، ج ((7
 المرجع السابق. ((8
 .22/9تهذيب الكمال، المزي، ج ((9

 .22/10المرجع السابق، ج ((10
 .5/303، سير أعالم النبالء، الذهبي، ج3/470تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((11
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، (5)، وأبو زرعة الرازي (4)، والن سائي(3)وأبو حاتم، (2)، وابن سعد(1)وثقه ابن ُعيينة
. وذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب (7)، وابن حجر(6)ة"ج  والذهبي فقال: "حُ 

.. إلى أن . وزاد ابن سعد: "كان ثبتًا كثير الحديث". وزاد ابن ُعيينة: "كان ثقة ثقة ثقة(8)التدليس
وزاد أبو حاتم:  أسمعه من عمرو أحب إلي  من عشرين من غيره". قاله تسع مرات، وحديثٌ 

ب ان في الثقاتزاد الن سائي وابن حجر: "ثبت". و ثقة". و " : "من متقني . وقال(9)ذكره ابن ح 
   .(10)التابعين"

. وقال الذهبي: "اإلمام (11)قال الدارقطني: "من الحفاظ، وقد زاد، وزيادته مقبولة"و 
ر م في زمانه" وعية العلم، . وقال كذلك: "كان من أ(12)الكبير، الحافظ، أحد األعالم، وشيخ الح 

  .(14)وقال السيوطي: "أحد األعالم" .(13)وأئمة االجتهاد"

وقال ابن معين: "أهل المدينة ال يرضون ُه؛ يرُمونه بالت شيع والت حامل على ابن الز بير 
 .(15)رضي هللا عنهما، وال بأس به، هو بريٌء مم ا يقولون"

ثقة ثبت، وأما بالنسبة لتدليسه فال يُضر؛ فهو في المرتبة األولى من مراتب  الخ الصة: 
 التدليس، وهللا أعلم.

                                  
 .6/231والتعديل، ابن أبي حاتم، ج، الجرح 25الثقات، العجلي، ص: ((1
 .6/30الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((2
 .6/231الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((3
 .22/11تهذيب الكمال، المزي، جُينظر:  ((4
 .6/231الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((5
 .3/260ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((6
 .421ص:تقريب التهذيب، ابن حجر،  ((7
 .22طبقات المدلسين، ابن حجر، ص: ((8
 .5/167الثقات، ابن حب ان، ج ((9

 .137مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: ((10
 .11/34العلل، الدارقطني، ج ((11
 .5/300سير أعالم النبالء، الذهبي، ج ((12
 المرجع السابق. ((13

 .50طبقات الحفاظ، السيوطي، ص: ((14
 .3/470اإلسالم، الذهبي، جتاريخ  ((15
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ُله رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُُ

ُعُبنُعبدُهللا:م سافُ ُ-(30-7)

بدري  ُ ، الع  يبة بن ُعثمان، الُقرشي  بي   ،ُمساف ُع بن عبد هللا بن ش  ج   ُسليمان أبو  ،(1)الح 

 . (2)ر إلى خالفة الوليدبل تأخ   ،تل يوم الجمل، وال يصح ذلكالمكي، قيل: قُ 

وىُعن:  يبة بن ُعثم ر  ان، وعبد هللا بن ع مرو بن ُعروة بن الز بير، وأبيه عبد هللا بن ش 
   رضي هللا عنهما، ومحمد بن مسلم بن شهاب الز هري، وهو من أقرانه، وُمعاوية بن العاص 

ُعنه:أبي سفيان، وغيرهم.  وى بيح البصري،  ور  يرية بن أ سماء، وأبو يحيى رجاء بن ص  ُجو 
في ة، اوالعالء  ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الز هري، وابن عمته منصور بن ص  ر العجلي  بن أْخض 
 . (3)وغيرهم

ُأقوالُالعلماءُفيه:

ب ان في الثقات(6)، وابن حجر(5)، والذهبي(4)وثقه العجلي  . (7). وذكره ابن ح 

 . (8)ابن سعد: "قليل الحديث" قالو 

ُثقة، قليل الحديث.ُالخالصة:

ُله رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُ

                                  
بفتح العين المهملة، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفتح الدال المهملة، وفي آخرها الراء، هذه  الع ْبدري:ُ)1(

جبيُ ُوُالنسبة إلى عبد الدار. : بفتح الحاء المهملة، والجيم، وكسر الباء المنقوطة، هذه النسبة إلى حجابة الح 
ُينظر:  .يبمن بني عبد الدار، وإليهم حجابة الكعبة، ومفتاحها، والنسبة إليها حج البيت المعظم، وهم جماعة

 .9/183ج، 4/70األنساب، السمعاني، ج
 .527، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:27/422تهذيب الكمال، المزي، ج )2(
 ج؛ ألنه روى عنه.دب  . ورواية ابن شهاب الز هري عنه، من قبيل المُ 27/423تهذيب الكمال، المزي، ج )3(
 .424الثقات، العجلي، ص: )4(
 .2/254الكاشف، الذهبي، ج )5(
 .527تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )6(

 .5/464الثقات، ابن حبان، ج )7(
 .6/26الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج )8(
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ُ:ةفُ يُْيزيدُبنُخ صُ ُ-(31-8)ُ

، المدني  يزيد بن عبد هللا بن   ي  ْيف ة  بن عبد هللا الك ْند   .(1)ُخص 

ُعن:  وى    ُعروة بن الز بير، وُسليمان بن يسار، وعبد هللا بن رافع مولى أم سلمة ر 
ُعنه:بان، ويزيد بن ُقسيط، وغيرهم. وْ ، ومحمد بن ث  رضي هللا عنها وى ُسفيان الثوري،  ور 

 .(2)وُسفيان بن ُعيينة، وعبد الملك بن ُجر يج، ومالك بن أنس، ومحمد بن أبي ذئب، وغيرهم

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

،     (8)، والذهبي(7)، والن سائي(6)، وأبو حاتم(5)، وأحمد(4)، وابن معين(3)وثقه ابن سعدُ
ذكره ابن حبان و . (10)ثبت"، وزاد ابن معين: "حجة"وزاد ابن سعد: "كثير الحديث،  .(9)وابن حجر
 .(12)م كثيرًا إذا حدث من حفظه"ه  : "من ُجلة أهل المدينة، وكان ي  . وقال(11)في الثقات

ْيف ة أو محمد بن عمرو بن   وُسئل ابن معين: "أيما أحب إليك يزيد بن عبد هللا بن ُخص 
 . (13)علقمة؟، فقال: يزيد، ويزيد أعالهما"

 . (15). وقال مرة: "منكر الحديث"(14)د عندما ُسئل عنه: "ما أعلم إال خيرًا"وقال أحم

                                  
 .602، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:32/172تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 (.172-173)/32الكمال، المزي، جتهذيب  ((2
 .5/396الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((3
 .9/274ُينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((4
 ُينظر: المرجع السابق. ((5
 المرجع نفسه. ((6
 32/173ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج( (7
 .2/385الكاشف، الذهبي، ج ((8
 .602:تقريب التهذيب، ابن حجر، ص ((9

 . ولم أعثر على قوله هذا في أحد كتبه.32/173ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((10
 .7/616الثقات، ابن حبان، ج ((11
 .216مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: ((12
 .1/116تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية ابن محرز، ج ((13
 .2/490هللا، جالعلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد  ((14
 . لم أعثر على قوله هذا في أحد كتبه.32/173ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((15



 

78 
 

غرب على أقرانه بقوله: "هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُ  ب  ونقل ذلك ابن حجر، وعق  
ْيف ة مالك واألئمة كلهم" بالحديث، ُعرف ذلك باالستقراء من حاله، وقد احتج    .(1)بابن ُخص 

 ثير الحديث.: ثقة، كالخ الصة 

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة: 

ُط:يُْيزيدُبنُعبدُهللاُبنُق سُ ُ-(32-9)

، األعرج،   ، أبو عبد هللا المدني  ْيط بن أسامة بن ُعم ير الل يثي  يزيد بن عبد هللا بن ُقس 
 .(2)سنة مات سنة اثنتين وعشرين ومائة، وله تسعون  

ُعن  وى لمة بن     : ر  ُعروة بن الز بير، وسعيد بن المسي ب، وع طاء بن يسار، وأبي س 
ُعنه، وغيرهم.  عبد الرحمن، وأبي هريرة وى : محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن     ور 

 .(3)أبي ذئب، ومحمد بن ع ْجالن، ومواله م ْعم ر بن عبد الرحمن، والوليد بن كثير

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

ين"(6)، والن سائي(5)، وابن معين(4)وثقه ابن سعدُ ، (7)، والذهبي فقال: "أحد الثقات الُمْسن د 
 وزاد ابن سعد: "كثير الحديث".  .(8)وابن حجر

ب ان في الثقات فقال: "ُرب ما   .(10). وقال مرة: "كان رديء الحفظ"(9)"أخطأوذكره ابن ح 

                                  
 .453مقدمة فتح الباري، ابن حجر، ص: ((1
 .602، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:32/177تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 (.178-179)/32تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .5/396الكبرى، ابن سعد، جالطبقات  ((4
 . 108، ص:طهمانمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، ابن  ((5
 .23/179ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((6
 .3/565تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((7
 .602تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((8
 .5/543الثقات، ابن حبان، ج ((9

 .122األمصار، ابن حبان، ص:مشاهير علماء  ((10
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. وقال الذهبي: (2)قال مرة: "صالح"، و (1)قال ابن معين: "صالح ليس به باس"و  
 .(4). وقال ابن ع دي: "روى عنه مالك غير حديث، وهو صالح الروايات"(3)"صدوق"

وقال عبد الرزاق: "قلت لمالك: ما شأنك ال تحدثني بحديث يزيد بن عبد هللا بن ُقسيط  
العمل عندنا على ؟ قال: (5)في الم لط اة رضي هللا عنهما وعثمانعن ابن المسي ب عن عمرو 

 . (6)غير هذا، والرجل ليس هناك عندنا، يعني: يزيد بن ُقسيط"

وتعقبه ابن عبد البر قائاًل: "هكذا قال عبد الرزاق: يعني: يزيد بن ُقسيط، وليس هو 
ز اق؛ ألن  الحارث بن م سكين ذكر هذا الحديث عن ابن القاسم، عن    عندي كما ظن  عبد الر 

ثه عن يزيد بن عبد هللا بن ُقسْيط، وعن سعيد  عبد الر حمن بن ، عن مالك، عم ن حد         أ ْشر س 
ُع مرُوع ثمان"بن الُمسي ب: ا ةرضيُهللاُعنهماُُأنَّ ح  ويزيد  ،"قضياُفيُالم لطاةُبنصفُالم وض 
ان ، وما كوأبا هريرة، وأبا رافع  بن ُقسيط من قدماء ُعلماء أهل المدينة، ممن لقي ابن ُعمر،ا

ئ ه ؛ وإن ما قال  مالك ليقول فيه ما ظن  عبد الرزاق به؛ ألن ه قد احتج  به في مواضع من موط  

                                  
 .9/273ُينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((1
 .230تاريخ  يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدارمي، ص: ((2
 .553، من تكلم فيه وهو موثق، الذهبي، ص:442ديوان الضعفاء، الذهبي، ص: ((3
 .9/132الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج ((4
 :الحديثُغريبُ((5
ْظم قشرة رقيقة. هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه. وهي شجة  الم لطاة:  حة:ُوبينها وبين الع   الم وض  

ح  العظم أي بياضه. وفي حديث ا ض  قضيا  بن الُمسي ب: "أن  ُعمر وُعثمان رضي هللا عنهما وهي التي تبدي و 
لطاة بنصف نذر الُموضحة": أي بنصف ما يجُب فيها من األْرش والقيمة. وأهل الحجاز ُيسم ون األ ْرش  في الم 

ة:ونذرًا. وأهل العراق يسم ونه أ ْرشا".  جَّ ة في الر أس أو الو ْجه أو الجبين. ُينظر: غريب الحديث، الشَّ    الجراح 
، ولسان العرب، ابن منظور، 5/39ير، ج، والنهاية في غريب الحديث، ابن األث2/471ابن الجوزي، ج

 .1/473. والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج7/408ج
ُالحديث: : رقم الحديث 9/313ج، في مصنفه ، وعبد الرزاق231، ص:أخرجه الشافعي في مسندهُتخريج

: 8/146، جالكبرى في السنن  ، والبيهقي26814: رقم الحديث5/352ج ،، وابن أبي شيبة في مصنفه17345
: رقم 12/119ج، ، ومعرفة السنن واآلثار3046: رقم الحديث3/241جوالسنن الصغير، ، 16211رقم الحديث

ُجميعهم من طريق مالك بن أنس.  .16085الحديث 
 والحديثُإسنادهُصحيحُورجالهُثقات.

 .   9/273الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((6
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ثه بهذا الحديث عن  مالك: وليس الرجل عندنا هنالك، في الر ُجل الذي كتم اسم ه، وهو الذي حد 
ْيط، وقد بان بما رواه  ْيط ما ذكرنا، بن القاسم، عن مالك، عن رُجٍل، عن يزيايزيد بن ُقس  د بن ُقس 

ْيط محتج به في الصحاح" ،(1)وباهلل التوفيق"     . وقال (2)وكذلك تعقبه الذهبي فقال: "ابن ُقس 
 .(3)ابن حجر: "ُيحتمل أن يكون هذا مستند أبي حاتم في تليينه"

 .(5). وذكره ابن الجوزي في جملة الضعفاء(4)قال أبو حاتم: "ليس بالقوي"و 

 ثقة. الخ الصة:

 ( روايات في الكتب الت  سعة.4له ) مروياتهُعنُع روة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .8/97ج االستذكار، ابن عبد البر، ((1
 .4/431ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((2
 .453مقدمة فتح الباري، ابن حجر، ص:  ((3
 .9/273الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((4
 .3/210الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((5
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ُ:ُرابعالمبحثُال
ُ،ُوفيُبعضُالسننُاألربعةفيُالم خرَّجُحديثهمُُبنُالز بيرُروةواةُعنُعُ الرُ 

ُالكتبُالتسعة
ُخالدُبنُأبيُعمران:ُ-(33-1)

ْيبيُ  ُعم ر التونسي قاضي إفريقية، مات سنة خمسٍ ، أ بو (1)خالد بن أبي عمران الت ج 
 .(2)وعشرين ومائة ويقال: تسعٍ 

وىُعـــن:ُ بيـــر، وُســليمان بـــن يســـار، وُســـليمان األعمـــش وهـــو مـــن أقرانـــه، ر   ُعـــروة بـــن الز 
ــه.  وىُعنــه:وعبــد هللا بــن ُعمــر بــن الخط ــاب رضــي هللا عنهمــا، وو ْهــب بــن ُمن ب   عبــد هللا بــن  ور 

 .(3)لحارث، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد األنصاري ل هيعة، وع مرو بن ا

ُأقوالُالعلماءُفيه:

. وزاد ابن سعد: (8)والذهبي، (7)وأبو العرب، (6)، وأبو حاتم(5)، والعجلي(4)وثقه ابن سعد
 وزاد الذهبي: "ثبت". بأس به".  "كان ال ُيدل  س". وزاد أبو حاتم: "ال

  .(9)ذكره ابن حبان في الثقاتو 

 

                                  
1))ُُ: ْيبي  بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق، وكسر الجيم، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحت في الت ج 

يب وهي قبيلة، وهو  شرش بن اسم امرأة وهي أم عدي وسعد ابني أآخرها ياء منقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى ُتج 
لها: ُتجيب. ُينظر: األنساب،  شبيب بن السكون. وهذه القبيلة نزلت مصر، وبالفسطاط محلة تنسب إليهم، يقال

 .3/19السمعاني، ج
 .189، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:8/142تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 (.142-143)/8تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .7/361الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((4
 .141الثقات، العجلي، ص: ((5
 .3/345جالجرح والتعديل، ابن أبي حاتم،  ((6
 .245طبقات علماء أفريقية، أبو العرب، ص: )7(

 .5/378، سير أعالم النبالء، الذهبي، ج3/403تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((8
 .6/262الثقات، ابن حبان، ج ((9
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 : "صدوق".(2)، وابن حجر(1)قال الذهبيو 

 ثقة. الخ الصة:

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:

ُنُم ْدر ك:داودُبُ-(34-2)

 .(4()3)ذي  ب  وسى بن ُعبيدة الر  مُ .ُوروىُعنه:ُُعروة بن الز بيرروىُعن:ُُ

ُأقوالُالعلماءُعنه:ُ

 .(7)قال الذهبي: "ليس بمعروف"و  "مجهول".: (6)، والخزرجي(5)قال ابن حجر 
ُمجهول. الخ الصة:ُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُُ

ُقانُبنُعمروُبنُأ م يَّة:رُ الز  بُُْ-(35-3)

، قان بن عبد هللا بن ع مرو بن ُأمي ة ر  قان بن ع ْمرو بن أمية، وُيقال: الز  بْ ر  الز  بْ ُ ْمري  الض 
 .(8) ومائةمات سنة عشرين  

                                  
 .1/367الكاشف، الذهبي، ج ((1
 .189تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((2
ب ذي:ُ ((3 ب ذ ة وهي من ُقرى المدينة بفتح الراء، والباء المعجمة الرَّ بواحدة، وفي آخرها منقوطة، هذه النسبة إلى الر 

، وكان يسكنها على طريق الحجاز، إذا رحلت من فيد إلى مكة نزلت بها غير مرة، وبها قبر أبي ذر الغفاري  
 . 6/72وتوفي بها. ُينظر: األنساب، السمعاني، ج

 .8/450تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 .200تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((5
 .111خالصة تذهيب تهذيب الكمال، الخزرجي، ص: ((6
 .2/100ميزان االعتدال، الذهبي، ج )7(

بفتح الضاد المعجمة، ْمري:ُالضَُّو .213ابن حجر، ص: ، تقريب التهذيب،9/285تهذيب الكمال، المزي، جُ((8
ْمرة رهط عمرو بن ُأمي ة  ْمرة، وهم بنو ض  ْمري  صاحب رسول الض  وسكون الميم، وكسر الراء، هذه النسبة إلى ض 

 .8/396. ُينظر: األنساب، السمعاني، جهللا 
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ُعن:ُ وى لمة بن  ُعروة بن الز بير، وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت ر        ، وأبي س 
وىُعنه:ُعبد الر حمن بن عوف. بيعة، ومحمد بن  ور  ، وجعفر بن ر  ُبك ْير بن عبد هللا بن األشج 

ْمري    .(1)أبي ذْئب، ويعقوب بن عمرو الض 

ُأقوالُالعلماءُعنه:ُ

 .(5). وذكره ابن حبان في الثقات(4)، وابن حجر(3)، والن سائي(2)وثقه ابن معين

ق البخاري فر   يُ  وقد ذكر ابن حبان ترجمته في موضعين من كتابه. وقال ابن حجر: "لم  
إال ابن حبان ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي يروي عنه ُكليب بن  ،(6)فيمن بعده بينهما

ُصبح، وفي كتاب ابن حبان من هذا الجنس أشياء يضيق الوقت من استيعابها، من ذكره 
ة في تفرقته إذا لم ينص أنهما اثنان"  .(7)الشخص في موضعين أو أكثر، فال ُحج 

 ثقة. صة:الخ ال 

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة: 

ليمانُبنُي سار:ُ-(36-4)ُ ُس 

، أبو أيوب، وُيقال: أبو عبد الرحمن، وُيقال: أبو عبد هللا،   اللي  ار اله  ُسليمان بن ي س 
 ،، مات بعد المائةبي ن  سلمة: رضي هللا عنهما زوجتي ال المدني  مولى ميمونة، وقيل: أم

 . (8)قبلها :وقيل

                                  
 .9/285تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .85، ص:طهمانمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين، ابن  ((2
 .9/285ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .213تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((4
 .6/340، ج4/265الثقات، ابن حبان، ج ((5
. ر  بْ قان بن ع ْمرو بن أمية، والز   ر  بْ ويعني بهما: الز    ((6 ْمري   قان بن عبد هللا بن ع مرو بن أمية الض 
 .3/309تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((7
 .255، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:12/100تهذيب الكمال، المزي، ج ((8
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ُعن:ُ وى ، ُعروة بن الز بير، وجابر بن عبد هللا، وأبي سعيد الُخْدري، وأبي هريرة ر 
وىُعنه:، رضي هللا عنهم. النبي  وموالته ميمونة، وأم سلمة زوجتي ْيسان، صالح بن  ور  ك 

 .(1)عبد هللا بن ذ ْكوان، وعمرو بن ديناردينار، و وعبد هللا بن 

 أقوالُالع لماءُفيه:ُ

نن، وكان من   قال مالك بن أنس: "كان ُسليمان بن ي ساٍر من أعلم أهل هذه البلدة بالس 
 .(3)ب"لماء الن اس بعد سعيد بن الُمسي  . وقال مرة: "كان سليمان بن ي سار من ع(2)ُعلماء الن اس"

 . (4)الز هري: "كان من العلماء"قال و

له على سعيد بن  وقال الذهبي: "كان من أوعية العلم، بحيث إن  بعضهم قد فض 
 .(5)الُمسي ب"

. وزاد (10)، وابن حجر(9)، وأبو زرعة الر ازي (8)، والعجلي(7)، وابن معين(6)وثقه ابن سعدو  
 ابن سعد: "كثير الحديث". 

  .(11)ذكره ابن حبان في الثقاتو 

                                  
 (.101-103)/12تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
، تاريخ 405زرعة الدمشقي، ص:، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، أبو 1/549المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج ((2

 .72/236دمشق، ابن عساكر، ج
 .1/549المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج ((3
 .12/103ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 .4/444سير أعالم النبالء، الذهبي، ج ((5
 .5/133الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((6
 .3/157ج تاريخ يحيى ابن معين، ابن معين، رواية الدوري، ((7
 .207الثقات، العجلي، ص: ((8
 .4/149الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((9

 .255تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((10
 .4/301الثقات، ابن حبان، ج ((11
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  : "ُسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وعبد هللا، الزبيري  قال مصعب بن عبد هللاو 
وعبد الملك بنو يسار، كلهم يؤخذ عنه العلم، موالي ميمونة رضي هللا عنها زوج النبي 

(1) .
 .(2)يوطي: "كثير الحديث"وقال الس  

 : ثقة ثبت، كثير الحديث.الخ الصة 

 ( روايات في الكتب الت  سعة.3له )مروياتهُعنُع روة:ُُ

ان:ُ-(37-5) ُصالحُبنُحسَّ

يري   ان الن ض   .(4)، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة(3)صالح بن حس 

وىُعن  ب، ومحمد بن كعب الُقر ظي، وهشام بن : ُعروة بن الز بير، وسعيد بن الُمسي  ر 
وىُعنهُعروة.  : إبراهيم بن ُعيينة، وسعيد بن محمد الور اق، ومحمد بن أبي ذئب، والهيثم بن ور 

 .(5)عدي
ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

 : "ليس حديثه بشيء". (8)وابن الجارود ،(7): "ليس بشيء". وقال ابن معين(6)قال أحمد
وزاد أبو حاتم: : "ضعيف الحديث". (11)، وأبو داود(10)وأبو حاتم، (9)وقال ابن معين

 "ُمنكر الحديث". 

                                  
 .2/148التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج ((1
 .42طبقات الحفاظ، السيوطي، ص: ((2
يرُيُ((3 الضاد المعجمة، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها راء، : بفتح النون، وكسر النَّض 

 .13/132هذه النسبة إلى بني النضير وهو وقريظة أخوان. األنساب، السمعاني، ج
 .271، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:13/28تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 .13/29تهذيب الكمال، المزي، ج ((5
 .1/540لرجال، أحمد، جالعلل ومعرفة ا ((6
 .3/160تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدوري، ج ((7
 .6/323ُينظر: إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج ((8
 .5/77، جكامل في ضعفاء الر  جال، ابن عديينظر: ال ((9

 .4/398الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((10
 .10/410البغدادي، جينظر: تاريخ بغداد، الخطيب  ((11
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أبو نعيم  : "منكر الحديث". وزاد(3)، والساجي(2)، وأبو نعيم األصبهاني(1)وقال البخاري 
 :"متروك". 

ل(5). وقال الن سائي(4)"وقال أبو داود: "في حديثه نكارة : (7)، وابن حجر(6)، والخال 
 الحديث". "متروك 

  .(8)ثبات"يروي الموضوعات عن األ وقال ابن حبان: "كان ممن

ابن عدي: "بعض أحاديثه فيها إنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى  وقال
 .(9)الصدق"

 ، في جملة الضعفاء. (13)، والذهبي(12)، وابن الجوزي (11)، والعقيلي(10)ذكره الدارقطنيو 

 . (14)"كذ اب"قال ابن القيسراني: و 

 الحديث. متروك الخ الصة:ُ

 : له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة 

ُ
                                  

، العلل الكبير، الترمذي، 75، الضعفاء الصغير، البخاري، ص:4/275التاريخ الكبير، البخاري، ج ((1
 .294ص:

 .93الضعفاء، أبو نعيم، ص: ((2
 .6/323إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج ((3
 المرجع السابق.ُينظر:  ((4
 .57الضعفاء والمتروكون، النسائي، ص: ((5
ل،  ((6  .1/151القيسراني، جابن المنتخب من علل الخال 
 .271تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((7
 .1/367المجروحين، ابن حبان، جكتاب  ((8
 .5/80الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج ((9

 .14/192، علل الدارقطني، الدارقطني، ج2/158الضعفاء والمتروكون، الدارقطني، ج ((10
 .2/201الضعفاء الكبير، العقيلي، ج ((11
 .2/47الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((12
 .1/303المغني في الضعفاء، الذهبي، ج ((13
 .32القيسراني، ص:ابن تذكرة الحفاظ،  ((14
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ُعاصمُبنُعمرُبنُع ثمان:ُ-(38-6)

وىُعن:ُ وىُعنه:ُُعروة بن الز بير. ر  ع ْمرو بن ُعثمان بن هانئ، وقيل: ُعثمان بن  ور 
 .(1)ع ْمرو بن هانئ

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُ

. وقال الذهبي: "ُيْجه ل وقد (3). وقال المزي: "أحد المجاهيل"(2)ذكره ابن حبان في الثقات 
 .(7)، وقال مرة: "ليس بمعروف"(6)، وقال ابن حجر: "مجهول" (5). وقال مرة: "ال ُيعرف"(4)ُوث  ق"

 : مجهول.الخ الصة

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُ

ُ.(8)قفي،ُالطائفي،ُث مَُّالمدنيعبدُهللاُبنُإنسانُالثَُّ-(39-7)

وىُعن:ُ وىُعنه:ُعروة بن الز بير. ور  ابناه: عبد هللا بن عبد هللا بن إْنسان، وُمحم د  ر 
 . (9)بن عبد هللا بن إنسانا

ُأقوالُالع لماءُفيه:
وذكره ابن  .(11): "أن  أحمد ضع فه"ل. وذكر الخال  (10)قال البخاري: "لم يصح حديثه"

. وتعقبه الذ هبي فقال: "هذا ال يستقيم أن يقوله الحافظ (12)حبان في الثقات، فقال: "كان ُيخطئ"
                                  

 .13/527تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .7/257الثقات، ابن حبان، ج ((2
 .13/527تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .1/520الكاشف، الذهبي، ج ((4
، ميزان االعتدال، الذهبي، 203، ديوان الضعفاء، الذهبي، ص:1/321المغني في الضعفاء، الذهبي، ج ((5
 .2/356ج
 .286تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((6
 .7/253لسان الميزان، ابن حجر، ج ((7
 .296، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:14/312تهذيب الكمال، المزي، ج ((8
 .14/312تهذيب الكمال، المزي، ج ((9

 .5/45التاريخ الكبير، البخاري، ج ((10
 .2/393ُينظر: ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((11
 .7/17الثقات، ابن حبان، ج ((12
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ل ما عنده، وآخره، فإن كان قد  (1)الحديثإال فيمن روى عدة أحاديث، فأم ا عبد هللا فهذا  أو 
 .(3). وقال ابن حجر: "لين الحديث"(2)أخطأ فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان

 ضعيف الحديث.ُالخ الصة:ُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. ع روة:مروياتهُعنُ 

ل م ة:ُ-(40-8) ُعبدُهللاُبنُأبيُس 

، مولى آل المنكدر، مات سنة ست ٍ   ، الت يمي  ل م ة الماجشون، الُقرشي   عبد هللا بن أبي س 
 .(4)ومائة

ُعن  وى ر بن م ْخر مة ر  راك بن مالك، والم ْسو       ، وعائشة، : ُعروة بن الز بير، وع 
ُعنه:وأم سلمة رضي هللا عنهما، وقيل: لم يسمع منهما، وغيرهم.  وى شج، ُبكير بن األ ور 

 .(5)محمد بن مسلم المكي، ويزيد بن عبد هللا بن الهاد، وغيرهم بن الحارث الم صري، ووعمرو 

ُاءُفيه:أقوالُالع لمُ
. وذكره ابن حبان في (9)، وابن حجر(8)، والذهبي(7)، والن سائي(6)وثقه ابن سعدُ

 .(11). وقال: "قليل الحديث، متقن الرواية"(10)الثقات

                                  
 ، ومسند2032: رقم الحديث2/215جفي سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في مال الكعبة،  الحديث ((1

عبد هللا بن إنسان الطائفي، كما أن  ابنه  ألجل ؛والحديث إسناده ضعيف .1416لحديث: رقم ا3/32أحمد، ج
، الضعفاء الصغير، البخاري، 1/140التاريخ الكبير، البخاري، ج . ُينظر:ًا الراوي عنه فيه ضعفمحمد
 .486، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:7/294، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج122ص:

 .2/393ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((2
 .296تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((3
 .306التهذيب، ابن حجر، ص:، تقريب 15/55تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 (.55-56)/15تهذيب الكمال، المزي، ج ((5
 .5/346الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((6
 .15/56ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
 .1/559الكاشف، الذهبي، ج ((8
 .306تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((9

 .5/59الثقات، ابن حبان، ج ((10
 .219األمصار، ابن حبان، ص:مشاهير علماء  ((11
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 ثقة. الخ الصة: 

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.ُمروياتهُعنُع روة:ُ

ُبيدُهللاُبنُأبيُجعفر:عُ ُ-(41-9)ُ

جعفر المصري، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، وُيقال: مولى بني ُعبيد هللا بن أبي ُ
 .(1)ومائة وثالثين   ، وقيل: ست ٍ ، وقيل: خمسٍ ، وقيل: أربعٍ أمية، مات سنة اثنتين  

ُعنُ وى ْمران، ر  : ُعروة بن الز بير، وُبكير بن عبد هللا بن األشج، وخالد بن أبي ع 
فوان بن ُسليم، وعبد هللا بن أبي قتادة.  وىُعنه:وص  اج بن شداد الصنعاني، وعبد هللا  ور  الحج 

يعة، وع مرو بن الحارث، والليث بن سعد، وي حيى بن أيوبا  .(2)بن ل ه 

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

. وذكره ابن حبان (7)، وابن حجر(6)، والذهبي(5)، والن سائي(4)، وأبو حاتم(3)سعد وثقه ابن 
 .  (8)في الثقات

  .(9)قال أحمد: "ليس به بأس"و 

وقال المروذي ألحمد: فُعبيد هللا بن أبي جعفر؟ قال: كان يقول: إن ه حسن الفقه من 
  .(10): ها"أهل المدينة، قلت: كيف هو في الحديث؟ قال

                                  
 .370، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:19/18تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
لم يذكر ُعروة من ضمن شيوخه، إال أن  حديثه في سنن النسائي  (.18-19)/19تهذيب الكمال، المزي، ج ((2

 ُيثبت روايته عنه.
 .7/356الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((3
 .5/311ديل، ابن أبي حاتم، جالجرح والتع ((4
 .19/19ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((5
 .134الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم، الذهبي، ص: ((6
 .370تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((7
 .7/142الثقات، ابن حبان، ج ((8
 .2/481جالعلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا،  ((9

د منه توثيق، . قال المحقق وصي هللا عباس: "ها: لعل  المرا83، رواية المروذي، ص:المرجع السابق ((10
 لزمه، وعليك به، ويؤيده ما جاء في العلل رواية عبد هللا كما سبق: ليس به بأس".ويعني به: ا
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 .(2). وقال الذهبي: "أحد األعالم"(1)وقال ابن يونس المصري: "كان عالمًا"

 : "صدوق".(4)، والذهبي(3)وقال ابن خراش 

. وتعقبه ابن حجر فقال: "إن صح  ذلك عن أحمد فلعل ه في (5)وقال أحمد: "ليس بقوي" 
 . (7). وقال مرة: "لم يثبت عن أحمد تضعيفه"(6)شيء مخصوص"

 .(8)الجوزي في الضعفاءذكره ابن 

 ثقة. الخ الصة:ُ

 له رواية واحدة في الكتب الت سعة. مروياتهُعنُع روة: 

ُع ثمانُبنُأبيُالوليد:ُ-(42-10)

 .(10()9)ُعثمان بن الوليد، وُيقال: ابن أبي الوليد، مولى األخنسي  ينُ

وىُعن:ُ وىُعنه:ُعروة بن الز بير. ر  ْلق مـة،  ور  ُبكير بن األشج، ومحمد بن عمرو بن ع 
 .(11)وموسى بن ُعقبة، وهشام بن ُعروة

ُأقوالُالع لماءُفيه:
  . (12)وثقه ابن حبان

                                  
 .1/333تاريخ ابن يونس المصري، ابن يونس، ج ((1
 .1/679الكاشف، الذهبي، ج ((2
 .19/19تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .3/4ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((4
 . ولم أعثر عليه في كتب اإلمام أحمد.3/4ُينظر: ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((5
 .423مقدمة فتح الباري، ابن حجر، ص: ((6
 .462المرجع السابق، ص: ((7
 .2/161جالضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي،  ((8
ي:ُ((9 ر يق  األ ْخنس  بفتح األلف، وسكون الخاء المعجمة، وكسر السين المهملة، هذه النسبة إلى األ ْخن س بن ش 

 .1/137، واألنساب، السمعاني، ج6، ابن القيسراني، ص:من ثقيف. ُينظر:  األنساب المتفقةوهو 
 .387ص:، تقريب التهذيب، ابن حجر، 19/506تهذيب الكمال، المزي، ج ((10

 .19/506تهذيب الكمال، المزي، ج ((11
 .7/193الثقات، ابن حبان، ج ((12
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 .(1)قال ابن حجر: "مقبول"و 

 مقبول. الخ الصة:ُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.ُمروياتهُعنُع روة:ُ

 الم نذرُبنُالم غيرة:ُ-(43-11)

 .(2)الُمنذر بن الُمغيرة، المدني، حجازي  

وىُعن  وىُعنه:: ُعروة بن الز بير. ر   .(3)ُبك ير بن عبد هللا بن األشج   ور 

ُلماءُفيه:أقوالُالعُ ُ

 . (4)ذكره ابن حبان في الثقات 

. وقال الذهبي: (6)وقال أبو حاتم: "مجهول، ليس بمشهور" .(5)قال ابن حجر: "مقبول"و 
 . (7)ُيعرف""ال 

ُوهللا أعلم.،ُمقبول الخ الصة:

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُ

ف اف:ُ-(44-12)ُ ُم ْخلدُبنُخ 

 .(8)بن ر ْحضة الغفاري  بن ُخف اف بن أ ْيم اءم ْخلُد  

                                  
 .387تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((1
 .546، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:28/511تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .28/511تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .7/480الثقات، ابن حبان، ج ((4
 .546التهذيب، ابن حجر، ص:تقريب  ((5
 .8/242الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((6
 .4/182، ميزان االعتدال، الذهبي، ج2/677المغني في الضعفاء، الذهبي، ج ((7
 .523، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:27/337تهذيب الكمال، المزي، ج ((8
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وىُعن  وىُعنه: ُعروة بن الز بير. ر   .(1): ابن أبي ذئبور 

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

احوثقه ُمحم د بن و    . (3)وذكره ابن حبان في الثقات .(2)ض 

 .(4)قال ابن حجر: "مقبول"

لد بن ُخفاف الغفاري ليست له ُصحبة، خْ قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: م  و 
 . (6). وقال ابن حجر: "ما رأيته في التاريخ إال مع التابعين"(5)له ُصحبة" :وكان البخاري يقول

في جملة  (10)، والذ هبي(9)، وابن عدي(8)ذكره العقيليو  .(7)البخاري: "فيه نظر"وقال 
  .(11)وقال األزدي: "ضعيف" الضعفاء.

 .صدوق ُيخطىء الخ الصة:

 سعة.له رواية واحدة في الكتب التمروياتهُعنُع روة:ُ

                                  
 .27/338تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
اح. 4/83الذهبي، ج ميزان االعتدال، ((2 ضَّ ، اإلمام، ومحمدُبنُو  اح الم ْرواني  : هو أ بو عبد هللا ُمحم د بن وض 

اخل. وقال عنه  ، مولى صاحب األندُلس عبد الرحمن بن معاوية الد  ُث األندلس مع بقيٍ          الحافظ، ُمحد  
: "كان عالمًا بالحديث، بصيرًا بطرق ه  وعلله". ُينظر  .13/445: سير أعالم النبالء، الذهبي، جابُن الفرضي  

 .7/505الثقات، ابن حبان، ج ((3
 .523تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((4
بن . وقد وهم ابن أبي حاتم؛ فإن البخاري حكى ذلك عن أبيه ُخف اف 200المراسيل، ابن أبي حاتم، ص: ((5

. وإال فال ُيعقل أن ُيثبت البخاري الصحبة له، ثم يقول عنه: "فيه نظر"، كما نقل أ ْيم اء الغفاري بأن له صحبة
من مصطلحات الجرح الشديد : "فيه نظر" ول البخاري في الراوي ذلك عنه العقيلي في الضعفاء الكبير؛ فإن ق

، 3/214التاريخ الكبير، البخاري، ج اًل عنده من الضعيف. ُينظر:عنده، فهو متهم، وليس بثقة، وهو أسوأ حا
 .1/83الموقظة، الذهبي، ج

 .6/44اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ج ((6
 .4/230الضعفاء الكبير، العقيلي، جُينظر:  ((7
 المرجع السابق. ((8
 .8/197الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج ((9

 .382، ديوان الضعفاء، الذهبي، ص:2/648المغني في الضعفاء، الذهبي، ج ((10
 .3/111الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((11
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ُ:(1)،ُحجازُيق ْرطم سلمُبنُُ-(45-13)ُُ

وىُعن وىُعنه: ُعروة بن الز بير. ر  لمة بن دينار: ور  س 
(2). 

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُُ

. (5)قال الذهبي: "ال ُيعرف"و . (4). وقال أيضًا: "ُيخطئ"(3)ذكره ابن حبان في الثقات
وقال ابن حجر: "ُمقل  جدًا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ؛ فهو  .(6)وقال مرة: "ن ك رة"

 .(8)مرة: "مقبول". وقال (7)ضعيف"

 مقبول.الخ الصة:ُُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة: 

ُالوليدُبنُأبيُالوليد:ُ-(46-14)ُ

، مولى عبد هللا بن ُ الوليد بن أبي الوليد، واسمه: ُعثمان الُقرشي، أبو ُعثمان المدني 
 . (10)والصحيح أن ه مولى آل ُعثمان .(9) ُعمر، وقيل: مولى ُعثمان بن عف ان

وىُعن:ُ بن الُمسي ب، ، وسعيد رضي هللا عنهما  ُعروة بن الز بير، وجابر بن عبد هللا ر 
ُعنه:، وُمحم د بن الُمنكدر، وغيرهم. رضي هللا عنهما بن الخطابوعبد هللا بن ُعمر  وى  ور 

 .(11)بن عبد هللا بن الهاد، وغيرهمبن األشج، والليث بن سعد، ويزيد ُبك ْير 

                                  
 .27/528تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .27/529، جالمرجع السابق ((2
 .7/447حبان، جالثقات، ابن  ((3
 .10/134ُينظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((4
 .4/106ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((5
 .2/259الكاشف، الذهبي، ج ((6
 .10/134تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((7
 .530تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((8
 .458، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:31/107تهذيب الكمال، المزي، ج ((9

 .9/20، والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج8/156التاريخ الكبير، البخاري، ج ((10
 (.107-108)/31تهذيب الكمال، المزي، ج ((11
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ُأقوالُالعلماءُفيه:

. وذكره    (5)، والذهبي(4)، وأبو زرعة الر ازي (3)، والفسوي (2)، والعجلي(1)وثقه ابن معين 
"سألت أبا قال أبو عبيد اآلجري: و  .(6)ابن حبان في الثقات فقال: "ُرب ما خالف على قلة روايته"

. وقال ابن المديني: "كان صالحًا وسطًا، ولم ُيحد  ث عنه إال  (7)فيه خيرًا" ، فقال؟داود عنه
 . (8)المصريون"

 .(9)وقال ابن حجر: "لين الحديث"

 .(10)وقال ابن الجوزي: "مجهول"

التهذيب، ولم ثقة، وال عبرة بتليين ابن حجر له؛ ألنه ترجم له في تهذيب ُالخ الصة:ُ
ينقل فيه إال قول ابن حبان فقط وهو :"ُربما خالف على قلة روايته"، فاعتمد عليه في تليينه، 
وهو في التقريب ملخص ألقوال النقاد التي يوردها في الراوي في تهذيب التهذيب، ولو جمع 

 أقوال النقاد الموثقين للراوي لما لي نه.

 في الكتب الت  سعة. له رواية واحدةُمروياتهُعنُع روة:ُ

(47-15)-ُ: ان  ْيس  ُبنُك  ُو ْهب 

ل  م، مولى آل الز بير بن العو ام، وقيل:   ْيم المدني  الُمع  ، أبو ُنع  ان الُقرشي  ْيس  و ْهب بن ك 
 .(11)ومائة وعشرين   مولى عبد هللا بن الز بير، مات سنة سبعٍ 

                                  
 .4/434تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدوري، ج ((1
 .466الثقات، العجلي، ص: ((2
 .2/458المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج ((3
 .9/20والتعديل، ابن أبي حاتم، جالجرح  ((4
 .2/356الكاشف، الذهبي، ج ((5
 .7/552الثقات، ابن حبان، ج ((6
 . لم أعثر عليه في سؤاالت أبي عبيد اآلجري.31/108ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
 .147سؤاالت ابن أبي شيبة، ابن المديني، ص: ((8
 .584تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((9

 .2/898العلل المتناهية، ابن الجوزي، ج ((10
 .585، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص:31/137تهذيب الكمال، المزي، ج ((11
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ُعن  وى : ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد هللا، وعن عبد هللا بن ر 
ُعنه:، وغيرهم. الز بير، وعبد هللا بن عباس  وى ، ، ومحمد بن إسحاقمالك بن أنس ور 

 .(1)ومحمد بن عجالن، وهشام بن ُعروة، والوليد بن كثير

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُ

، (7)، والن سائي(6)، وأبو داود(5)، والعجلي(4)أحمد، و (3)، وابن معين(2)وثقه ابن سعد ُ
 . (9)، وابن حجر(8)والذهبي

 .(11)وقال ابن حبان: "من متقني أهل المدينة". (10)ذكره ابن حبانو 

 : ثقة. الخ الصة 

 له رواية واحدة في الكتب الت سعة.ُمروياتهُعنُع روة:ُ

ُحيىُبنُأبيُكثير:ُيُ ُ-(48-16)ُ

مائة،  وثالثين   كثير الط ائي، موالهم، أبو نصر اليمامي، مات سنة اثنتين  ي حيى بن أبي  
 .(12)قبل ذلك :وقيل

                                  
 (.137-138)/31تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .5/411الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((2
 .109من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، ابن معين، ص: ((3
 .2/516العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا،  ج ((4
 .467الثقات، العجلي، ص: ((5
 . ولم أعثر عليه في سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود.4/373ُينظر: معالم السنن، الخطابي، ج ((6
 . 31/138ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
 .2/357الكاشف، الذهبي، ج ((8
 .585ب، ابن حجر، ص:تقريب التهذي ((9

 .5/490الثقات، ابن حبان، ج ((10
 .130مشاهير علماء األمصار، ابن حبان، ص: ((11
 .596، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:31/504تهذيب الكمال، المزي، ج ((12
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ُعن:  وى ْكر مة مولى ُعروة بن ال ر  ، وأيوب بن عب اس رضي هللا عنهمااز بير، وع 
ْختياني، وهو من  ُعنه:، وغيرهم. رضي هللا عنهما بن ُعمرا، ونافع مولى أقرانهالس  وى ُور 

ْسُتوائي، وغيرهم ل  م، وعلي بن المبارك، وهشام الد   .(1)ُحسين الُمع 

ُأقوالُالعلماءُعنه:

: "ما بقي على وجه األرض مثل يحيى بن أبي كثير" ْختياني  . وقال (2)قال أي وب الس  
 .(3)مرة: "ما أعلم أحدًا أعلم بعد الز هري بحديث أهل المدينة من يحيى بن أبي كثير"

. وقال (4): "حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الز هري"بن الحجاج ةوقال ُشعب 
 .(5)في طلب العلم" -ال أعلمه إال قال- مرة: "أقام يحيى بن أبي كثير بالمدينة عشر سنين

وقال أحمد بن حنبل: "من أثبت الناس، إن ما يعد مع الز هري، ويحيى بن سعيد، وإذا   
، نقي الحديث جدًا، وجعل بخٍ  . وقال أيضًا: "بخٍ (6)خالفه الز هري فالقول قول يحيى بن أبي كثير"

 . (8)، وقال كذلك: "ال نكاد نجد في حديثه شيئًا"(7)يه"ُيْطر  

. وزاد العجلي: "حسن الحديث، ُيكنى أبا (11)، وابن حجر(10)، والعجلي(9)وثقه أحمدو  
نصر، وكان ُيعد من أصحاب الحديث، ولم يسمع من ُعروة". وزاد ابن حجر: "ثبت، لكنه 

. وصن فه ابن حجر في (12)يدلس، ويرسل". وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: "كان ُيدل  س"
                                  

 (.505-507)/31تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
، التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، 8/302البخاري، ج، التاريخ الكبير، 6/79الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((2
 .9/141، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج1/339ج
 .9/141الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((3
 .1/156، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج1/339التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج ((4
 .9/214الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((5
 .9/142، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج2/494العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((6
 . 324سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، أحمد، ص: ((7
 .325المرجع السابق، ص: ((8
 . 324سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، أحمد، ص: ((9

 .475الثقات، العجلي، ص: ((10
 .596هذيب، ابن حجر، ص:تقريب الت ((11
 .7/591الثقات، ابن حبان، ج ((12
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لم يصح له سماع من  :قالير اإلرسال، ويُ المرتبة الثانية من مراتب التدليس، فقال: "كث
 .(1)صحابي، ووصفه الن سائي بالتدليس"

 . (2)قال أبو حاتم: "إمام ال ُيحد  ث إال عن ثقة"

ة". وقال مرة: (3)وقال الذهبي: "كان من العلماء األثبات"   .(4)"كان طال  بة للعلم، ُحج 

أبي بكر الحداد، عن أبي عبد الرحمن : "قرأت بخط وذكره النسائي في المدلسين فقال
 . (5)الن سائي، قال: ذكر المدلسين... ويحيى بن أبي كثير"

 .(6): "يحيى بن أبي كثير يدلس كثيرًا"وقال الدارقطني

ْبُه الر  يح" وقال  . وتعقبه الذهبي فقال: "هو (7)القط ان: "ُمرسالت يحيى بن أبي كثير ش 
  .(8)نظراء الز هري، وروايته عن زيد بن سالم منقطعة"في نفسه عدل حافظ من 

 .(9)وقال أحمد: "ال تعجبني مراسيله؛ ألنه قد روى عن رجال صغار ضعاف"

 . (10)ذكره العقيلي في جملة الضعفاء، فقال: "ُذكر بالتدليس"و  

. وقال ابن رجب الحنبلي: (11)وقال العالئي: "كثير التدليس، وهو مكثر من اإلرسال"
  .(12)اسيله ضعيفة جدًا""مر 

                                  
 .36طبقات المدلسين، ابن حجر، ص: ((1
 .1/142الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((2

 .4/402، ميزان االعتدال، الذهبي، ج6/27، سير أعالم النبالء، الذهبي، ج2/374الكاشف، الذهبي، ج ((3
 .6/27الذهبي، جسير أعالم النبالء،  ((4
 .121ذكر المدلسين، النسائي، ص: ((5
ارقطني،ج ((6  .1/126اإللزامات والتتبع، الد 
 .4/423الضعفاء الكبير، العقيلي، ج ((7
 .4/403ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((8
 .1/445شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، جُينظر:  ((9

 .4/423جالضعفاء الكبير، العقيلي،  ((10
 .299جامع التحصيل، العالئي، ص: ((11
 .8/316فتح الباري، ابن رجب، ج ((12
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وقال ُحسين الُمعل  م: "قلنا ليحيى بن أبي كثير: هذه المرسالت عم ن هي؟ قال: أترى 
الكذب، قال: ُقلُت: فإذا جاء مثل هذا  رُجاًل أخذ مدادًا وصحيفًة فكتب على رسول هللا 

 .(1)فأخبرنا، قال: إذا ُقلُت بلغني فإن ه من الكتاب"

ال يضر؛ فقد ذكره ابن حجر في المرتبة قليل فاإلرسال، وتدليسه ثقة، كثير ُالخ الصة:
م. ولم يثبت أن ه أرسل عن ُعروة بن الز بير.  الثانية من مراتب التدليس كما تقد 

 : له روايتان عن ُعروة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة

ين، حين سأله عن ذلك  فأثبت سماعه منه ابن مع وقدُاخت لفُفيُسماعهُمنُعروة:
ونفي كلٍ  من البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، ثم  ،. وذكر العيني إثبات ابن معين(2)أبو حاتم

م على النافي  .(3)رجح قول ابن معين؛ وعلل ذلك بأن المثبت مقد 

. وكذا قال (4)ونفى البخاري سماعه منه فقال: "يحيى بن أبي كثير لم يسمع من ُعروة" 
     حاتم: "يحيى بن  . وقال أبو(5)لر ازي: "يحيى بن أبي كثير لم يسمع من ُعروة"أبو زرعة ا

راه سمع من ُعروة بن الز بير؛ ألن ه يدُخل بينه وبينه رُجٌل أو رُجالن، وال ُيذكُر أبي كثيٍر، ما أ  
وقال ابن  .(7)وقال العجلي: "لم يسمع من ُعروة". (6)سماٌع، وال رؤيٌة، وال سؤاُلُه عن مسألة"

 .(8)حجر: "قيل: لم يسمع منه"

إثبات  إلىإثبات سماع يحيى بن أبي كثير من ُعروة بن الز بير، فباإلضافة الصواب:ُ
     روى فيها  وسى المديني أحاديث  ابن معين والعيني سماعه منه فقد ذكر الحاكم، وأبو م

                                  
 .4/423الضعفاء الكبير، العقيلي، ج ((1
 . لم أعثر على هذا القول البن معين في أحد كتبه.241المراسيل، ابن أبي حاتم، ص:ُينظر:  ((2
 .11/82ينظر: عمدة القاري، العيني، ج ((3
 .739، ح2/108لترمذي، جسنن الترمذي، ا ((4
 .242المراسيل، ابن أبي حاتم، ص: ((5
 المرجع السابق. ((6
 .475الثقات، العجلي، ص: ((7
 .7/182تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((8
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ة في إثبات السماع هي يحيى بن أبي كثير عن ُعروة  وقد صححا هذه األحاديث، فالُحج  
مة على قول العالم بالنفي  .(1)األسانيد، وهي مقد 

ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
، 367، ح1/199يني، ج، واللطائف، أبو موسى المد3148، ح2/319ُينظر: المستدرك، الحاكم، ج ((1
 .3/513ونثل النبال، الحويني، ج ،370، ح1/200ج
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ُ:ُالمبحثُالخامس

ُباقيُالكتبُالتسعةفيُُبنُالز بيرُروةواةُعنُعُ الرُ 
ُإبراهيمُبنُع قبة:ُ-(49-1)ُ

ْطر قي    ، الم  ، مولى آل (1)إبراهيم بن ُعقبة بن أبي عياش، األسدي  الز بير، أخو ، المدني 
 .(2)موسى بن عقبة

وىُعن  ي ب، وأبي الز  ناد عبد هللا بن ذ ْكوان، وُعمر ر  : ُعروة بن الز بير، وسعيد بن الُمس 
وىُعنه:ُبن عبد العزيز، وغيرهم. ا ُسفيان الثوري، وُسفيان بن ُعيينة، وعبد هللا بن المبارك، ور 

 .(3)ومالك بن أنس، وغيرهم

ُ:أقوالُالعلماءُفيهُ

ارقطني(7)، والن سائي(6)، وأحمد(5)، وابن معين(4)وثقه ابن سعد          ، وابن (8)، والد 
ة فيما نقل، (10)، وابن حجر(9)عبد البر . وزاد ابن سعد: "قليل الحديث". وزاد ابن عبد البر: "ُحج 

وُكل هم ثقة". ًا موسى، د بن ُعقبة أسن منه، وأكثرهم حديثهو أسن من موسى بن ُعقبة، ومحم
 .(11)وذكره ابن حبان في الثقات

                                  
1))ُ: قي  ْطر  بكسر الميم، وسكون الطاء، وفتح الر اء وفي آخرها القاف. ُينظر: األنساب، السمعاني،  الم 
 .12/313ج
 .92، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص:2/152تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .2/153تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 .5/425الكبرى، ابن سعد، جالطبقات  ((4
 .2/117الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، جُينظر:  ((5
 .2/489العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((6
 .2/153ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
 .180سؤاالت الحاكم للدارقطني، الدارقطني، ص: ((8
 .1/94التمهيد، ابن عبد البر، ج ((9

 .92تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((10
 .6/21الثقات، ابن حبان، ج ((11
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قال المروذي: سألت أحمد عن ُموسى بن ُعقبة، وإبراهيم بن ُعقبة، وُمحم د بن ُعقبة؟ 
 .(2). وقال أيضًا: "ما أعلم إال خيرًا"(1)فقال: موسى ثقة، وقال: ليس بهم بأس"

نو ُعقبة كلهم ثقات، وقال اآلجري: "سمعت أبا داود يقول: إبراهيم، ومحمد، وموسى ب
: "إبراهيم بن الز بيري  وقال مصعب بن عبد هللا .(3)"رضي هللا عنهما موالي عبد هللا بن الز بير

. (4)بن ُعقبة ابن أبي عياش، كانت لهم هيبة وعلم"اُعقبة، ومحمد بن ُعقبة، وأخوهم موسى 
ال بأس به، قلت: ُيحتج وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن إبراهيم بن ُعقبة؟ فقال: صالح 

 .(5)بحديثه؟،  قال: ُيكتب حديثه"

 ثقة، قليل الحديث. الخ الصة:

 : له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة

ُيم:كُ إسماعيلُبنُأبيُحُ ُ-(50-2)ُ

ك يم، الُقرشي، موالهم المدني، مات سنة ثالثين     .  (6)ومائة إسماعيل بن أبي ح 

ُعن:  وى        ، والقاسمبن المسي ب، وُعمر بن عبد العزيزُعروة بن الز بير، وسعيد  ر 
وىُعنه:، وغيرهم. رضي هللا عنهما بن محمد بن أبي بكر الصديقا مالك بن أنس، ومحمد  ور 
 .(7)بن إسحاق بن يسار، ويحيى بن سعيد األنصاري، وغيرهما

ُأقوالُالعلماءُفيه:ُ

: "إسماعيل بن أبي حكيم عن ُعبيدة بن سفيان هذا من المصري  قال أحمد بن صالحُ
 .(8)أثبت أسانيد أهل المدينة"

                                  
 .117العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية المروذي، ص: ((1
 .3/118، رواية عبد هللا، جالمرجع السابق ((2
 . ولم أعثر عليه في سؤاالت اآلجري ألبي داود.1/257ُينظر: إكمال تهذيب الكمال، ُمغلطاي، ج ((3
 .1/281الكبير، ابن أبي خيثمة، ج التاريخ ((4
 .2/117الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((5

 .107، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:3/63تهذيب الكمال، المزي، ج ((6
 .3/64تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
 .1/289تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((8
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،        (5)، وابن عبد البر(4)، والن سائي(3)اح، وابن وض  (2)، والبرقي(1)وثقه ابن معين
ة فيما روى عنه جماعة أهل العلم". وذكره ابن حبان(6)وابن حجر في  . وزاد ابن عبد البر: "ُحج 

 .(7)الثقات

 . (8)قال ابن معين: "صالح"

 . (9)وقال الذ هبي: "صدوق"

 . (10)وقال أبو حاتم: "ُيكتب حديثه"

 .(11)وقال ابن سعد: "كان قليل الحديث"

 ثقة.ُالخ الصة:ُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة: 

ُبيبُبنُهندُاألسلمي:حُ ُ-(51-3)

بيب بن هند بن ُ   .(12)أسماء بن هند بن حارثة األسلمي، حجازي ح 

وىُعن وىُعنه:: ُعروة بن الز بير، وأبيه هند بن أسماء. ر  ع مرو بن أبي ع مرو،  ور 
 .(13)وعبد هللا بن أبي بكر

                                  
 .71الدارمي، ص:تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية  ((1
  .1/289تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((2
 المرجع السابق. ((3

 .3/64ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 .1/139التمهيد، ابن عبد البر، ج ((5

 .107تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((6
 .6/36الثقات، ابن حبان، ج ((7
 .2/164جالجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ُينظر:  ((8
 .1/245الكاشف، الذهبي، ج ((9

 .2/164الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((10

 .5/412الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((11
 .2/327التاريخ الكبير، البخاري، ج ((12
 المرجع السابق. ((13
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ُأقوالُالع لماءُفيه:

 . (1)ذكره ابن حبان في الثقات

 .(4)المستدركوصحح له الحاكم في  . (3)والمناوي  ،(2)وثقه الهيثميو 

 صدوق. الخ الصة:

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:

ومان:ُُ-(52-4)ُ ليمانُبنُر  ُس 

 ُسليمان بن ُرومان، مولى ُعروة بن الز بير.ُ

وىُعن  وىُعنهُ : ُعروة بن الز بير. ر   .(5): أبو سهلور 

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُُ

 . (6)الحسيني: "مجهول"ابن حمزة  قال ُ

 . (7)وقال الهيثمي: "لم أعرفه"

وقال ابن حجر: "ُسليمان بن ُروم ان عن: مواله ُعروة بن الز بير، وعنه: أبو سهل، ال 
 .(8)يدري من هما"

 صدوق.: الخ الصةُ

 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة: 

                                  
 .6/177الثقات، ابن حبان، ج ((1
 .7/162مجمع الزوائد، الهيثمي، ج ((2
 .6/100المداوي لعلل الجامع الصغير، المناوي، ج ((3
 .2070: رقم الحديث 1/752المستدرك، الحاكم، ج ((4
 .177، الُحسيني، ص:من له رواية في مسند اإلمام اإلكمال في ذكر ((5
 .المرجع السابق ((6

 .10/312مجمع الزوائد، الهيثمي، ج ((7
 .1/610تعجيل المنفعة، ابن حجر، ج ((8
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 :(1)رُيْضُيبةُالخُ شُ ُ-(53-5)ُ

وىُعن:ُُ وىُعنه:ُعروة بن الز بير. ر  ، وهمام (2)إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة ور 
 .(3)بن يحيىا

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُ

  .(4)ذكره ابن حبان في الثقاتُ

 . (5)قال الذهبي: "ال ُيعرف"و 

 .(6)وقال ابن حجر: "مقبول"

 مقبول.ُالخ الصة:ُ

 الكتب الت  سعة.له رواية واحدة في  مروياتهُعنُع روة:ُ

فُُْ-(54-6) ليم:ص  ُوانُبنُس 
فْ ُ  وان بن ُسليم المدني، أبو عبد هللا، وقيل: أبو الحارث، الُقرشي، الز هري، مات سنة  ص 

 .(7)سنة وسبعون   ومائة، وله اثنتان   وثالثين   اثنتين  

                                  
ْضرُيو .270، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:12/610تهذيب الكمال، المزي، ج ((1 : بضـم الخـاء وسـكون الخ 

الضاد المعجمتين وفي آخرها  الراء، هذه النسبة إلى ُخْضـر، وهـي قبيلـة مـن قـيس عـيالن ، ُيقـال لهـم: الُخْضـر. 
 .5/155السمعاني، جُينظر: األنساب، 

 .12/610تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
. وقد صرح همام بالسماع من شيبة، ب ْيد أن كل  من 437: رقم الحديث148مكارم األخالق، الخرائطي، ص: ((3

: 42/55أخرج الحديث سوى الخرائطي، ذكر بينهما إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة. ينظر: المسند، أحمد، ج
: رقم 1/67، الحاكم، ج، والمستدرك4566حديث: رقم ال8/49، والمسند، أبو يعلى، ج25121رقم الحديث

 .   8598: رقم الحديث11/324، وشعب اإليمان، البيهقي، ج49الحديث
 .6/445الثقات، ابن حبان، ج ((4
 .2/286، ميزان االعتدال، الذهبي، ج1/301المغني في الضعفاء، الذهبي، ج ((5
 .270التهذيب، ابن حجر، ص:تقريب  ((6
 .276، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص:13/184تهذيب الكمال، المزي، ج ((7
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وىُعن  ، وسعيد بن المسي ب، وُسليمان بن ي سار، : ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالك ر 
ُعنهوعبد هللا بن دينار.  وى : زيد بن أسلم، وهو من أقرانه، وُسفيان الثوري، وُسفيان بن ور 

 .(1)ُعيينة، والليث بن سعد،  ومالك بن أنس

ُأقوالُالع لماءُفيه:

، (7)، والعجلـي(6)، وأحمـد(5)، وابن المـديني(4)، وابن معين(3)، وابن سعد(2)ُعيينةوثقه ابن ُ
. وزاد ابــن شـيبة: "ثبــت". (12)، وابـن حجـر(11)والــذ هبي ،(10)والن سـائي، (9)، وأبــو حـاتم(8)وابـن شـيبة

ة".   وزاد ابن سعد: "كثير الحديث". وزاد الذ هبي: "ُحج 

  .(13)ذكره ابن حب ان في الثقاتو 

فوان بن ُسليم أحب إلي  من زيد بن قال يحيى و    .(14)أسلم"القط ان: "ص 

 .(15)وقال الذ هبي: "كان رأسًا في العلم والعمل"

 ثقة، كثير الحديث. الخ الصة: 

 : له رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة 

                                  
 (.184-186)/13تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .24/133تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ُينظر: ((2
 .5/417الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((3
 .108ابن معين، ص: من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، ((4
 .4/308التاريخ الكبير، البخاري، ج ُينظر: ((5
 .2/494العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((6
 .228الثقات، العجلي، ص: ((7
 .13/187تهذيب الكمال، المزي، ج ((8

 .4/424الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((9
 .13/187المزي، جُينظر: تهذيب الكمال،  ((10
 .1/503الكاشف، الذ هبي، ج ((11
 .276تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((12
 .6/468الثقات، ابن حبان، ج ((13
 .2/281التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج ((14
 .3/672تاريخ اإلسالم، الذ هبي، ج ((15
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ُيس:عبدُالواحدُبنُقُ ُ-(55-7)

لمي، أبو حمزة الدمشقي األفطس، ُيقال: إنه مولى ُعروة بن عبد الواحد بن ق  ُ يس الس 
 .(1)الز بير، وُيقال: مولى ع مرو بن عتبة

ُعن  وى ، ونافع مولى        لي  الن الباه  جْ بن ع   يْ د  : ُعروة بن الز بير، وأبي أمامة ُص ر 
ُعنه:. ، مرسالً  ، ويزيد الرقاشي، وأبي ُهريرةرضي هللا عنهما ابن ُعم ر وى  إبراهيم بن  ور 

 .(2)ن، وعبد الرحمن بن ع مرو األوزاعي، وغيرهمأبي عبلة، وهو من أقرانه، والحسن بن ذ ْكوا

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُ

 .(5). وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات(4)، والعجلي(3)وثقه ابن معين 

وقال ابن عدي: "حد ث األوزاعي عن عبد الواحد هذا بغير حديث، وأرجو أن ه ال بأس 
 .(6)استقامة"به؛ ألن  في روايات األوزاعي عنه 

 .(7)قال ابن حجر: "صدوق له أوهام ومراسيل"و  

. وقال مرة: "شبه ال (8)القط ان: "كان الحسن بن ذ ْكوان ُيحد  ث عنه عجائب" وقال يحيى 
. وقال مرة: (10)وقال ابن معين: "لم يكن عبد الواحد بن قيس بذاك وال قريب" .(9)شيء"

                                  
 .367، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:18/469تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 (.469-470)/18تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .141تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدارمي، ص: ((3
 .314الثقات، العجلي، ص: ((4
 .37/263ُينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((5
 .6/518الكامل في الضعفاء، ابن عدي، ج ((6
 .367تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((7
 .6/56التاريخ الكبير، البخاري، ج ((8
 .2/156الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((9

 .37/265ُينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((10
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عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه األوزاعي، قال:  :قال أبو داود: "قلت ألحمد. و (1)"ضعيف"
 .(2)ال أدري أخشى أن يكون حديثه ُمنكرًا"

. وقال أبو عبد هللا  محمد (3)وقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: ال ُيعجُبني حديثه"
حديثه، بن إبراهيم الكناني: "قلت ألبي حاتم: ما تقول في عبد الواحد بن قيس؟ فقال: ُيكتب ا

 .(6)، وقال مرة: "ضعيف"(5)وقال الن سائي: "ليس بالقوي" .(4)وليس بالقوي"

وقال ابن حبان: "ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فال يجوز االحتجاج بما خالف 
 .(7)الثقات، فإن اعتبر معتبر بحديثه الذي لم يخالف األثبات فيه فحسن"

 : "منكر الحديث". (9)، والذهبي(8)وقال أبو أحمد الحاكم 

ذكره و  .(10)ذكره البرقاني فيمن وافق عليه أبا الحسن الدارقطني من المتروكين 
ارقطني(14)والعقيلي، (13)والساجي ،(12)، وابن الجارود(11)البخاري  ،وابن (16)، وأبو نعيم(15)، والد 
 في جملة الضعفاء.  (17)الجوزي 

                                  
 .2/156ينظر: الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((1
 .257سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، أبو داود، ص: ((2
 .6/23حاتم، جالجرح والتعديل، ابن أبي  ((3
 .37/265ُينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((4
 .68الضعفاء والمتروكون، الن سائي، ص: ((5
 .18/471ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((6
 .2/154المجروحين، ابن حبان، ج ((7
 .4/40األسامي والكنى، أبو أحمد الحاكم، ج ((8
 .1/673الكاشف، الذهبي، ج ((9

 .18/471هذيب الكمال، المزي، جت  ُينظر: ((10
 .90الضعفاء الصغير، البخاري، ص: ((11
 .8/366ُينظر: إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج ((12
 .8/366إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج ((13

 .3/51الضعفاء الكبير، العقيلي، ج ((14
 .2/162الضعفاء والمتروكون، الدارقطني، ج ((15
 .104نعيم، ص:الضعفاء، أبي  ((16
 .2/156الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((17
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 صدوق له أوهام. الخ الصة: 

 في الكتب الت  سعة. تانله روايُع روة:مروياتهُعنُُ

عيب:ُُ-(56-8) ُعمروُبنُش 

همي،       ُ ع ْمرو بن ُشعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص، الُقرشي، الس 
ه بعضهم في أهل الطائف، وقال أبو حاتم: سكن  أبو إبراهيم، وُيقال: أبو عبد هللا المدني، وعد 

 .(1)ومائة رة  عشْ  الطائف إلى ضيعة له، مات سنة ثماني  مكة، وكان يخرج إلى 

ُعن  وى : ُعروة بن الز بير، وسعيد بن الُمسي ب، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن ر 
وىُعنه:شهاب الز هري، وغيرهم أسامة بن زيد الليثي، وأيوب السختياني، وعبد الرحمن بن  .ُور 

عامة، ومحمد بن شهاب الز هري، وغيرهمعمرو األوزاعي، وق    .(2)تادة بن د 

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُ

 .(3)قال األوزاعي: "ما رأيت ُقرشيًا أكمل من عمرو بن ُشعيب"ُ

، (8)، وصالح جزرة(7)العجلي، و (6)، وأحمد بن سعيد الدارمي(5)أحمد، و (4)ووثقه ابن معين 
الدارمي: "روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب، أحمد . وزاد (10)، والبيهقي(9)والن سائي

                                  
 .423، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:22/64تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 (.65-67)/22تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .6/203الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج ((3
 .151ص:تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين، ُينظر:  ((4

 .46/88ُينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((5

وأحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي، ثقة حافظ،   .22/72تهذيب الكمال، المزي، ج ((6
 .79من الحادية عشرة، مات سنة ثالث وخمسين. ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:

 .365الثقات، العجلي، ص: ((7
 .46/86تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((8
 .22/72ُينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج ((9

 .9/65ثار، البيهقي، جمعرفة السنن واآل ((10
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ال أدري كيف هي، هي  أحاديثه: "لكن جزرة وزاد صالح والز هري، واحتج أصحابنا بحديثه".
  .(1)تقوم مقام الثبتوقال أحمد بن صالح: "ثبت، وأحاديثه صحيفة ورثوها". 

قال ابن معين: "إذا حد ث عمرو بن ُشعيب عن سعيد بن الُمسي ب، أو عن ُسليمان بن و  
. (3). وقال مرة: "حديث عمرو بن ُشعيب عندنا واٍه"(2)ي سار، أو عن ُعروة فهو ثقة عن هؤالء"

فمن هاُهنا ، وهو يقول : أبي عن جدي، عن النبي : "عمرو بن ُشعيب كذ اب، وقال كذلك
د: "قلت البن معين: عمرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ يْ ن  . وقال ابن الجُ (4)ُضع  ف"

فقال: كأنه ليس بذاك، قلت: فما روى عن سعيد بن المسي ب وغيره؟ قال: عمرو بن ُشعيب 
 . (6)وقال ابن معين مرة: "ُيكتب حديثه" .(5)ثقة"

ة" وقال يحيى . وقال إسحاق بن راهويه: "إذا كان (7)القطان: "إذا روى عنه ثقة فهو ُحج 
. (8)"رضي هللا عنهما الراوي عن عمرو بن ُشعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن ُعمر

وقال يعقوب بن شيبة: "ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث، وينتقي  
شيئًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، واألحاديث التي الرجال، يقول في عمرو بن ُشعيب 

 .(9)أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح"

وقال ابن عدي: "عمرو بن ُشعيب في نفسه ثقة إال أن ه روى عن أبيه، عن جده على  
مرساًل؛ ألن  جده عنده   النبيه عن ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه، عن أبيه، عن جد

هو محمد بن عبد هللا بن عمرو، محمد ليس له ُصحبة، وقد روى عن عمرو بن ُشعيب أئمة 

                                  
 .151تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين، ص: ((1
 .4/462تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدوري، ج ((2
 .3/273ُينظر: الضعفاء الكبير، العقيلي، ج ((3
 .ُينظر: المرجع السابق ((4
 .431سؤاالت ابن الجنيد، ابن معين، ص: ((5
 .46/88دمشق، ابن عساكر، جتاريخ ُينظر:  ((6
 .2/79الكاشف، الذهبي، ج ((7
 .46/86تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((8
 .8/54تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((9
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اجتنبه  الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء إال أن أحاديثه، عن أبيه، عن جده عن النبي 
 .(1)ا هي صحيفة"الناس مع احتمالهم إياه، ولم ُيدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالو 

وقال أبو زرعة الر ازي: "روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني، وأبي حازم، والز هري، 
والحكم بن ُعتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث 

مما روى عن  . وقال أيضًا: "ما أقل ما ُنصيب عنه(2)يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها"
غير أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير الذي ي روي عن عمرو بن ُشعيب؛ إنما هي 

. وقال مرة: "كأن ه ثقة في نفسه؛ إنما تكلم فيه (3)عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة، والضعفاء"
 .(4)بسبب كتاب عنده"

روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في وقال الحازمي: "ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا 
فاألكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال وال  :االحتجاج به، وأما روايته عن أبيه عن جده

وقال مرة: "أحد  .(6)وقال الذهبي: "كان ثقًة صدوقًا، كثير العلم، حسن الحديث". (5)انقطاع"
 .(7)ُعلماء زمانه"

يحتج ون بحديث عمرو بن  -وذ كر غير هما-وقال البخاري: "رأيت أحمد، وإسحاق، 
ه، كأن هم  ُشعيب، ومن تكلم في حديث ع مرو بن ُشعيب إن ما ضع فه؛ ألن ه ُيحد  ث عن صحيفة جد  

ه  .(8)رأ ْوا أن ه لم يسمع هذه األحاديث من جد  

 .(10). وقال ابن حجر: "صدوق"(9)وقال الن سائي: "ليس به بأس"

                                  
 .6/205الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج ((1
 .6/239الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((2
 المرجع السابق. ((3
 المرجع نفسه. ((4
 .10/188هذيب الكمال، مغلطاي، جإكمال ت ((5
 .3/288تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((6
 .3/263ميزان االعتدال، الذهبي، ج ((7
 .1/425سنن الترمذي، الترمذي، ج ((8
 .22/72تهذيب الكمال، المزي، ج ُينظر: ((9

 .423تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((10
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ألحمد: كيف كان حال عمرو بن ُشعيب عند إسماعيل، لم يكن وقال المروذي: "قلت  
يرضاه؟، قال: قد روى عنه، ولكن كان مذهب ُمحم د بن سيرين، وأيوب، وابن عون، أال  

. وقال أبو داود: "سمعت أحمد ُذكر له ع ْمرو بن ُشعيب، فقال: أصحاب الحديث إذا (1)يكتبوا"
. وقال أيضًا: "قلت ألحمد: ُيحتج بحديث عمرو بن ُشعيب (2)شاءوا احتجوا به، وإذا شاءوا تركوه"

. وُسئل أحمد عنه فقال: "أنا أكتب حديثه، وُرب ما (3)ما كان عن غير أبيه، قال: ما أدري"
وقال مرة: "ع مرو بن ُشعيب له أشياء مناكير، إن ما  .(4)احتججنا به، وُرب ما وجس في القلب منه"

ة فال"ن كُتُب حديث ُه ن عت بُرهُ   .(5)، فأم ا أن يكون ُحج 

  في جملة الضعفاء. (8)، وابن الجوزي (7)، والُعقيلي(6)ذكره البخاري و  
وب، وعمرو بن دينار ابن ُعيينة: "غيره خير منه، وقد روى عنه ثقات الناس أيقال و 

ُيحدث عن أبيه . وقال مرة: "كان عمرو بن ُشعيب إنما (9)وُعبيد هللا بن عمرو العمري"وقتادة، 
 .(10)عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء"

وقال أبو داود: "ليس . (11)": "حديث عمرو بن ُشعيب عندنا واهٍ وقال ابن المديني
ة" ما شأنه؟،  :. وقال أبو حاتم: "سألت يحيى بن معين عن عمرو بن ُشعيب فقال(12)بُحج 

 .(14)ال ابن معين مرة: "ليس بذاك". وق(13)وغضب، وقال: ما أقول فيه روى عنه األئمة"

                                  
 .248، 94العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية المروذي، ص: ((1
 .230سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، أحمد، ص: ((2
 المرجع السابق. ((3
 .39سؤاالت االثرم ألحمد، أحمد، ص: ((4
 .3/273ُينظر: الضعفاء الكبير، الُعقيلي، ج ((5
 .100الضعفاء الصغير، البخاري، ص: ((6
 .3/273العقيلي، جالضعفاء الكبير،  ((7
 .2/227الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، ج ((8
 .46/85تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((9

 .46/91المرجع السابق، ج ((10

 .2/240التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج ((11
 .2/79ُينظر: الكاشف، الذهبي، ج ((12
 .6/239الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم ج ((13
 المرجع السابق.ُينظر:  ((14
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 .(1)وقال أبو حاتم: "ليس بقوي، ُيكتب حديثه، وما روى عنه الثقات فُيذاكر به" 

ُأقوالُالعلماءُفيُروايتهُعنُع روة:

قال ابن معين: "إذا حد ث عمرو بن ُشعيب عن سعيد بن الُمسي ب، أو عن ُسليمان بن 
ُ.(2)هؤالء"ي سار، أو عن ُعروة فهو ثقة عن 

 ثقة إذا روى عنه أحد الثقات. الخ الصة:
 له رواية واحدة في الكتب الت  سعة. مروياتهُعنُع روة:

ولُالشامي،ُأبوُعبدُهللا،ُماتُسنةُبْضُُ-(57-9) ُ:(3)ومائةُعشرةُ ُعُ م ْكح 

وىُعن:  ، وسعيد بن الُمسي ب، ُمرساًل، وُعروة بن الز بير، وأنس بن مالك  النبي  ر 
وىُعنه:وُسليمان بن ي سار، وغيرهم.  وثابت بن ثوبان، والحجاج بن ُأسامة بن زيد الليثي،  ور 

 .(4)، وحميد الط ويل، وابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد األنصاري، وغيرهمأرطاة

ُأقوالُالع لماءُفيه:ُ

عبي بالكوفة،  :الز هري: "الُعلماء أربعةقال ُ سعيد بن الُمسي ب بالمدينة، وعامر الش 
 . (5)بن أبي الحسن بالبصرة، وم ْكحول بالشام"اوالحسن 

: "إذا جاء العلم من الحجاز عن الز هري قبلناه، وإذا جاءنا من (6)وقال ُسليمان بن موسى
العراق عن الحسن قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من 

                                  
 المرجع نفسه. ((1

 .4/462تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدوري، ج ((2
 .545، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص:28/464تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
 (.546-468)/28تهذيب الكمال، المزي، ج ((4
 .60/212تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((5
هو: ُسليمان بن موسى األموي، موالهم الدمشقي ، صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته  ((6

 .255بقليل، من الخامسة. ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:
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الشام عن م ْكحول قبلناه، قال سعيد بن عبد العزيز: فكان هؤالء األربعة علماء الن اس في خالفة 
 . (1)هشام"

: "إن ما العلم عندنا ما سمعناه من الز هري، وم ْكُحول، فأم ا (2)يد بن عبد العزيزوقال سع
 . (3)سوى ذلك فهو هكذا، يعني ضعيف"

رسال". وصن فه ابن حجر في . وزاد ابن حجر: "كثير اإل(5)، وابن حجر(4)وثقه العجلي 
 .(7)وقال: "ُرب ما دل س" ذكره ابن حبان في الثقاتو  .(6)المرتبة الثالثة من مراتب التدليس

  : "إمام أهل الشام".(9)، وابن كثير(8)الموصليقال ابن عمار و  

  .(11). وقال الذ هبي: "صدوق إمام موثق"(10)وقال ابن خراش: "صدوق"
 (14)، والذ هبي(13)ذكره ابن الجوزي و . (12)وقال ابن سعد: "كان ضعيفًا في حديثه وروايته"

 في الضعفاء.

ُدليس.كثير اإلرسال والت ثقة، الخ الصة:ُ

ُله رواية واحدة في الكتب الت  سعة.مروياتهُعنُع روة:ُُ
                                  

 .60/213ج ابن عساكر، ،تاريخ دمشق ((1
، لكنه اختلط في آخر أمره، من هو: سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الدمشقي، ثقة إمام سو اه أحمد باألوزاعي ((2

السابعة، مات سنة سبع وستين ومائة، وقيل: بعدها، وله بضع وسبعون. ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، 
 .238ص:

 .60/216ج ابن عساكر، ،تاريخ دمشق ((3

 .439الثقات، العجلي، ص: ((4
 .545تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((5
 .46ص: طبقات المدلسين، ابن حجر، ((6
 .5/446الثقات، ابن حبان، ج ((7
 .28/472تهذيب الكمال، المزي، ج ((8
 .1/171التكميل في الجرح والتعديل، ابن كثير، ج ((9

 .60/220تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((10
 .507من تكلم فيه وهو موثق، الذ هبي، ص: ((11
 .7/316الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((12
 .3/138والمتروكون، ابن الجوزي، جالضعفاء  ((13
 .397ديوان الضعفاء، الذ هبي، ص: ((14
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ُيحيىُبنُسعيدُاألنصاري:ُ-(58-10)ُ

وأربعين  يحيى بن سعيد بن ق يس األنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، مات سنة أربعٍ ُ
 .(1)ومائة أو بعدها

وىُعن:  راك بن مالك، ُعروة بن الز بير، وأنس بن مالك  ر  ْمران، وع  ، وخالد بن أبي ع 
وىُعنه:ومحمد بن شهاب الز هري، وغيرهم.  سعيد بن أبي ع ُروب ة، وُسفيان الثوري، وُسفيان  ور 

 .(2)ابن ُعيينة، ومالك بن أنس، ومحمد بن شهاب الز هري، ويحيى بن سعيد القط ان، وغيرهم

ُلعلماءُفيه:ُأقوالُاُ

  .(3)قال أحمد: "يحيى بن سعيد األنصاري، أثبت الناس" 

، (9)وأبو حاتم، (8)وأبو زرعة ،(7)، والعجلي(6)، وأحمد(5)، وابن معين(4)وثقه ابن سعدو  
ان كثير الحديث، وزاد ابن سعد: "ك .(13)، وابن حجر(12)والذهبي،(11)، والن سائي(10)وأبو خيثمة

ًة ثبتاً   .(14)وزاد الن سائي، وابن حجر: "ثبت". وذكره ابن حبان في الثقات". ُحج 

                                  
 .591، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:31/346تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 (.347-351)/31تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .64/257تاريخ دمشق، ابن عساكر، جُينظر:  ((3
 .5/424جالطبقات الكبرى، ابن سعد،  ((4

 .2/299التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، جُينظر:  ((5
 .1/513العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((6
 .472الثقات، العجلي، ص: ((7
 .9/149الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((8

 .9/149الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((9
 .2/299خيثمة، جالتاريخ الكبير، ابن أبي  ((10

 . 3/240السنن الكبرى، النسائي، ج ((11
 .2/366الكاشف، الذهبي، ج ((12
 .591تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((13
 .5/521الثقات، ابن حبان، ج ((14
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ث نا ف ي ُسح    . وقال (1)علينا مثل اللؤلؤ" وقال ُعبيد هللا بن ُعمر: "كان يحيى بن سعيد ُيحد  
. وقال (2)يحيى بن أيوب الم صري: "كان يحيى بن سعيد يحدثني بالحديث كأن ه ينثر علي  اللؤلؤ"

ل  عند أهل المدينة من الز هري" سفيان الثوري:  .(3)"كان يحيى بن سعيد األنصاري أ ج 

ي  وقال سعيد بن عبد الرحمن   : "ما رأينا أحدًا أقرب شبهًا من ابن شهاب من الُجم ح 
نن"  .(4)يحيى بن سعيد األنصاري، ولوالهما لذهب كثير من الس 

حديث؟ فقال: لم أسمعه من أبي، قال حم اد بن زيد: "سأل رجل هشام بن ُعروة عن و  
 .(5)ولكن حدثني الثقة المأمون على ما تعيب عنه، يحيى بُن سعيد"

ف ر  عْ ت  أن ه قدم المدينة فلم ير أحدًا إال وأنت :  (6)بأخبرني وهيْ "وقال ابن مهدي: 
 .(7)غير يحيى بن سعيد ومالك"وُتنكر، 

ثون   يى بن سعيد، وابن ُجريج يجيئون الحجاز ابن شهاب، ويح وقال ابن ُعيينة: "محد  
م على يحيى بن سعيد أحدٌ . وقال ابن القط ان: "ال(8)بالحديث على وجهه" من الحجازيين،   ُيقد 

. وقال ابن المديني: "لم (9)خولف عنه، ويحيى لم يختلف عنه" :فقيل له: الز هري؟، فقال الز هري 
شهاب، ويحيى بن سعيد األنصاري، وأبي الزناد، يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن 

" ج  . وقال أيضًا: "أصحاب صحة الحديث وثقاته، ومن ليس في (10)وُبكير بن عبد هللا بن األش 
 النفس من حديثهم شيٌء: أيوب بالبصرة، ويحيى بن سعيد بالمدينة، وعمرو بن دينار بمكة،

                                  
 .1/648المعرفة والتاريخ، الفسوي، ج ((1
 .64/252، جتاريخ دمشق، ابن عساكر  ((2
 .64/249، جالمرجع السابق ((3
 .64/248ج ابن عساكر، ،تاريخ دمشق ((4

 .9/148الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((5
هو: وهيب بالتصغير بن خالد بن عجالن الباهلي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت لكنه تغير قلياًل بأخرة، من  ((6

 . 586السابعة، مات سنة خمس وستين، وقيل: بعدها.  ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:
  .64/255وتاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ،9/148الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((7
 .64/244، وتاريخ دمشق، ابن عساكر، ج9/148الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((8

 .64/254تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((9

 .64/249عساكر، ج، وتاريخ دمشق، ابن 9/149الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، جُينظر:  ((10
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أبي عن يزيد بن عبد هللا بن ُقسيط ويحيى  . وقال عبد هللا بن أحمد: "ُسئل(1)ومنصور بالكوفة"
 .(2)، فقال: يحيى يوازي الز هري"؟بن سعيدا

وقال ابن عمار الموصلي: "موازين أصحاب الحديث من الكوفيين والمدنيين: عبد الملك 
 .(3)بن أبي ُسليمان، وعاصم األحول، وُعبيد هللا بن ُعمر، ويحيى بن سعيد األنصاري"ا

راش: "  . (4)أحد األئمة"وقال ابن خ 

ُد، عالم المدينة في زمانه، وشيُخ عال م  المدينة" و   . وقال (5)وقال الذ هبي: "العال مة الُمج 
 .(6)مرة: "أحد األعالم"

 ثقة ثبت. الخ الصة:ُ

 له روايتان في الكتب الت  سعة.ُمروياتهُعنُع روة:ُ

 

                                  
 .64/254تاريخ دمشق، ابن عساكر، جُينظر:  ((1
 .2/495العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((2
 .64/254تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج ((3
 .64/250المرجع السابق، ج ((4
 .5/468سير أعالم النبالء، الذ هبي، ج ((5
 .3/1009تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((6



 

 الفصلُالثالث

واةُعنُاإلمام ُُالز بيرع روةُبنُُطبقاتُالر 
ُفيُالكتبُالت  سعة
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ُتمهيد
واة عن ُعروة بن الز بير ممن أخرج  في الفصل السابق من هذا البحث قمت بدراسة الر 
لهم أصحاب الكتب الت  سعة، وذلك بعد أن قمت بحصرهم من خالل جمع مروياتهم عن ُعروة 
في الكتب الت  سعة، ومن خالل ما ذكره اإلمام المزي في كتابه تهذيب الكمال. ثم قمت بجمع 

كتب التراجم والجرح والتعديل، ثم تلخيص أقوال العلماء في الحكم على الر اوي،  منتراجمهم 
صة ووقفت على أقوال العلماء في رواية الراوي عن ُعروة إن وجدت، وبعد ذلك وضعت خال

جرحًا وتعدياًل. ولم أقتصر على ذلك فقط بل قمت من خالل جمع  تبي  ن منزلته لكل راوٍ 
واقع مروياتهم عن ُعروة بن الز بير في الكتب الت  سعة كثرًة وقلًة، فهذه على  طالعباالمروياتهم 
من أصحاب الكتب التي  لراوي لُعروة، ومعرفة من أخرج لهني بمعرفة مدى مالزمة افيدُ المعرفة تُ 

 تنتقي األحاديث.

واة إلى طبقاتوقبل البدء في هذا الفصل ب   من التنبيه على أموٍر يجبالبد  ،توزيع الر 
واة إلى طبقات كالتالي مراعاتها  :(1)قبل الب ْدء بتقسيم الر 

واةُجرحًاُوتعدياًل:  أوًل:ُمنزلةُالر 
فمنهم من وصل إلى أعلى مراتب التعديل، ومنهم من توسط  :ن  الرواة يختلفون في منازلهمإ

لك من العلماء في الحكم عليه، ومنهم من هو في أدنى مراتب التعديل، ومنهم من هم دون ذ
 الضعفاء والمجاهيل ثم المتروكين.

واةُعنُشيخهم:ثانيًا:ُواقعُ  مروياتُالر 
واة عن شيخهم يتبين من  ، أخرج لهم من أصحاب الكتب المنتقاةمن خالل جمع مرويات الر 

 ومن خالل الجمع يتبي ن واقع مروياتهم عن شيخهم كثرًة وقلًة.

 المالزمةُوالصحبةُلشيخهم:ُثالثًا:ُ

 :هيعدة،  معرفة ذلك من خالل أمورويمكن 
، وذلك من أوثقهم فيه ، أوثبت الناس في شيخهنص أحد العلماء على أن  الراوي فالن هو أ -1

 طالع على  كتب التراجم.خالل اال

                                  
 (.19-22علم طبقات المحدثين، أسعد تيم، ص:)ُينظر:  ((1
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طالع على مرويات الر اوي عن شيخه، فمن خالل الجمع واالطالع يتبين مدى كثرة اال -2
 الرواية تدل على طول المالزمة.روايته عنه، والكثرة في 

النظر في تاريخ والدة الر اوي ووفاته، فبمعرفة ذلك يتبي ن طول فترة المعاصرة للراوي أو  -3
فهي مؤشر جيد  ،قلتها، وفي حال تعذ ر معرفة ذلك يمكن النظر في طبقة شيوخ الر اوي 

 .لتاريخ والدته، وطبقة أصحاب الر اوي فهي مؤشر لتاريخ وفاته
واة حسب أمصارهم وبلدانهم، تق -4  الزمة تزيد لمن نشأ أو سكن فين  فرصة المحيث إسيم الر 

 . نفسه بلد الر اوي 

واةُممنُروىُ ُطبقات:خمسُُعنُع روةُبنُالز بيرُإلىوبناًءُعلىُذلكُقسمتُالر 
ة من أهل الحفظ واإلتقان مع طول المالزمة. -1  طبقة الُحج 
 ر المالزمة.ص  الحفظ واإلتقان مع ق  طبقة الُحج ة من أهل  -2
 طبقة الثقات.  -3
 طبقة الشيوخ. -4
 طبقة الضعفاء، والمجاهيل، والمتروكين. -5

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُالمبحثُاألول

ُالطبقةُاألولى:ُطبقةُالح جَّةُمنُأهلُالحفظُواإلتقانُمعُطولُالمالزمة

نص  العلماء على ، حيث  في ُعروةوارتفاعها منزلتهم  حاب هذه الط بقة بُسُمو  تمي ز أص
. ومرويات أصحاب هذه أو أعلمهم به في ُعروة،، أو أعالهم، أو أحفظهم أن هم أثبت الن اس

م توحي بطول  الط بقة عن ُعروة كانت في الصدارة، فهي من الكثرة بمكان، والكثرة كما تقد 
ة أو زيادة عليها.مالزمة الر اوي لشيخه. وتضم هذه الط بقة من قيل فيهم: ثقة ثبت، أو ثقة   ُحج 

ُ:كالتاليُوأصحابُهذهُالطَّبقةُهم

 الراويُاألول:ُهشامُبنُع روة:

 :حاب ُعروة على اإلطالق لألسباب التاليةهو أعلى أص

 أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ثقة ثبت، وال عبرة لمن قال بأن ه اختلط وتغي ر، وإن ما تناقص حفظه في الكبر، وأم ا  
 بالنسبة لتدليسه فال يُضر؛ فقد صن فه الحافظ ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب التدليس.

 المفاضلةُبينهُوبينُأصحابُع روة:ثانيًا:ُ

لم  بن ُعروة في أبيه، وبعضهم هشام على أن  الز هري أثبت من العلماء بعض نص  
ل أحدهما على اآلخر كالتالي:يُ   فض  

ُتفضيلُالز هريُعلىُهشامُفيُروايتهماُعنُع روة: -1
ثنا العو ام بن أبي العو ام قال: كنت مع الز هري، فقال: أنا  قال موسى بن إسماعيل: "حد 

 . (1)أعلم بُعروة من هشام"

  .(2)في ُعروة من هشام بن ُعروة في ُعروة"وقال ابن معين: "الز هري أثبت 

ارقطني: "هشام وإن كان ثقًة، فإن  الز هري أحفُظ منه، وهللا أعلم"  .(3)وقال الد 

                                  
 .2/252التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج )1(
 .3/247تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدوري، ج )2(
 .5/429سنن الدارقطني، الدارقطني، ج )3(
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ُلُتفضيلُبينُالز هريُوهشامُفيُروايتهماُعنُع روة: -2
الدارمي: "قلت ليحيى: هشام بن ُعروة أحب إليك عن أبيه أو الزهري عنه؟ فقال: قال 

ل" ،كالهما  .(1)ولم ُيفض  

 المالزمةُلع روة:ثالثًا:ُ

حبة، فقد كان هشام على  إن  صلة القرابة بين هشام وأبيه سبٌب في طول المالزمة والص 
صلة وثيقة بأبيه؛ فهذا األمر كان عاماًل جعله يتربع على رأس الطبقة األولى من أصحاب 

 ُعروة.

، وهذا يعني أن ه عاش في كنف أبيه (2)ين  أو إحدى وست ولد اإلمام هشام سنة ستين  
 عامًا، وهي فترة طويلة زادت من فرصة سماعه ألحاديثه وروايتها عنه. وثالثين   أربعةً 

 رابعًا:ُمروياتهُعنُع روة:

عد هشام بن ُعروة هو أكثر أصحاب ُعروة روايًة عنه، فهو من المكثرين عنه، فقد يُ 
 جميعهم أن  أصحاب الكتب الت  سعة الكتب الت  سعة، كمااية مسندة في ( رو 321روى عنه: )

م هشام علىه عن ُعروةأخرجوا أحاديث هو  :وعليه الز هري بكثرة مروياته عن أبيه؛ ، وبهذا يتقد 
 أعلى أصحاب ُعروة، ويترب ع على رأس الط بقة األولى عن ُعروة.

 محمدُبنُشهابُالز هري:ُالراويُالثاني:

م ابن شه م عليه  اً إال أن  هشاماب في الط بقة األولى من طبقات أصحاب ُعروة، يتقد  تقد 
 .، وبطول مالزمته لهبكثرة مروياته عن أبيه

ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ثين المكثرين، اتفقت كلمة األئُ ة، من أكابر الُحف اظ، والُمحد   مة بأن ه أعلم هو ثقة ثبت ُحج 
، مدل  س من المرتبة الثالثة، إال  أن  تدليسه عن ُعروة ال يُضر؛ فقد ٍة ماضيةأهل عصره بُسن  

 صر ح بالسماع في عدة روايات، وقد خر ج له الشيخان في الصحيح أصواًل.

                                  
 .203تاريخ يحيى بن معين، ابن معين، رواية الدارمي، ص: )1(
 .12/149إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، ج ((2
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ُثانيًا:ُالمفاضلةُبينهُوبينُأصحابُع روة:ُ

م   لم  بن ُعروة في أبيه، وبعضهم هشامنص بعضهم على أن  الز هري أثبت من كما تقد 
ل أحدهما على اآلخر  .يفض  

وقال عبد الرحمن كذلك: "ُسئل أبو زرعة عن الز هري وعمرو بن دينار؟ فقال: الز هري  
 .(1)أحفظ الرجلين"

ُثالثًا:ُالمالزمةُلع روة:

قبل ذلك  :، وقيلومائة وعشرين . ومات سنة خمسٍ (2)للهجرة خمسين   ولد الز هري سنة   
م أن  اإلمام ُعروة توفي سنة أربٍع وتسعين  (3)بسنٍة أو سنتين للهجرة، وهذا يعني  . ومعلوم كما تقد 

وأربعين عامًا، فطول الصحبة ظاهرة. ومما يزيد  هري عاصر ُعروة ما يقارب من أربعةأن  الز  
يل على طول المدة التي الزمه احتمالية المالزمة أن  كليهما مدني ان. وكثرة مروياته عنه خير دل

 فيها. 

ُرابعًا:ُمروياتهُعنُع روة:

واة المكثرين عن ُعروة، فقد بلغ عدد مروياته عنه في الكتب الت  سعة ُ ُيعد الزهري من الر 
وعليه: يأتي في  له أصحاب الكتب الت  سعة جميعهم؛ ( رواية مسندة، وقد خر ج193ما ُيقارب: )

 الط بقة األولى من طبقات أصحاب ُعروة بعد ابنه هشام.

 نتيجةُالمبحثُاألول:

: راويان. وأصحاب هذه ُعروة أصحاب بلغ عدد أصحاب الط بقة األولى من طبقات
 روايًة عنه.و  روة، وأكثرهم مالزمة له، الط بقة تميزوا بعلو منزلتهم في عُ 

ُ

ُ

ُ

                                  
 .8/74الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )1(
 .3/499تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ((2
 .506تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((3
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ُبُالطبقةُاألولىُمنُطبقاتُأصحابُع روة:وهذاُجدولُي بي  نُأصحا

 

تاريخُُاسمُالراوُيُم
معاصرتهُُبلدهُتاريخُوفاتهُولدته

ُلع روة
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ُثانيالمبحثُال

ُالح جَّةُمنُأهلُالحفظُواإلتقانُمعُقصرُالم الزمةالطبقةُالثانية:ُطبقةُ

تمي زوا بعلو منزلتهم في ُعروة، مثل أصحاب الطبقة األولى، إال أن  أصحاب هذه الطبقة 
 مروياتهم عن ُعروة كانت قليلة بالنسبة ألصحاب الط بقة األولى، فهم دونهم في المالزمة.

 وأصحاب هذه الط بقة هم كالتالي:

 ر:دُ كُ نُْلمُ محمدُبنُا -1
ة. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:  ثقة ُحج 

ُثانيًا:ُالمالزمةُلع روة:

. أي أن ه ولد (1)وسبعين سنة ومائة أو بعدها، وقد بلغ ست اً  توفي ابن المنكدر سنة ثالثين  
عامًا.  وخمسين للهجرة، وهذا يعني أن ه عاصر ُعروة ما ُيقارب أربعين   تقريبًا في سنة أربعةٍ 

فطول الصحبة لُعروة واضحة، وقد التقى به وسمع منه، قال ابن المنكدر: "أخذ بيدي ُعروة بن 
 الزمة أن  كليهما مدنيان، لكن بالرغمومما يزيد احتمالية الم .(2)الز بير فقال لي: يا أبا عبد هللا"

ة في المالزمة إال أن  مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليلة؛ فلم أجد له من  طول هذه المد 
وعليه: فهو من أصحاب الط بقة الثانية من أصحاب  ة واحدة مسندة في الكتب الت  سعة؛إال رواي
 ُعروة. 

 لمةُبنُعبدُالرحمن:أبوُسُ  -2
ُة.ثقة ُحج   أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيًا:ُالمالزمةُلع روة:

 للهجرة، وتوفي في خالفة الوليد سنة أربٍع وتسعين   ع وعشرين  لمة سنة بْض ولد أبو س  
روة، وطول أربعة وسبعين عامًا، فهو أحد أقران عُ  من ، فعاصر اإلمام ُعروة ما يقارب(3)للهجرة

مي الت ابعين، ومن كبار صحبته له معلومة، فأبو  ثي المدينة، وهذا يزيد من مُ سلمة من متقد   حد  

                                  
 .9/474تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج ((1
 .2/258التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، ج ((2
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124 
 

ة في المالزمة إال  أن  مروياته احتمالية  الُمالزمة فكالهما من بلٍد واحد، لكن مع طول هذه الُمد 
، وهي قليلة. وعليه: يلة، حيث بلغ عدد مروياته روايتينعن ُعروة في الكتب الت  سعة كانت قل

 فهو من أصحاب الط بقة الثانية من أصحاب ُعروة.

ليمانُبنُي سار: -3 ُس 

ُهو ثقة ثبت. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيا :ُمالزمتهُلع روة:

قيل: توفي وسبعون سنة، و  ست  ومائة، وله  اختلف في وفاته فقيل: أن ه مات سنة تسعٍ 
. (1)وثالثين ومائة، وهذا أصح، وكان مولده سنة أربعٍ  ومائة، ويقال أيضًا: سنة عشرٍ  سنة أربعٍ 

 ، فطول صحبته له واضحة.اً الستين عاموهذا يدل على أن ه عاصر ُعروة مدة طويلة ُتقارب 

ومما يزيد احتمالية المالزمة أن  كال الر اويين من بلٍد واحد، إال أن  عدد مروياته عن ُعروة  
وعليه: فهو في الط بقة الثانية من طبقات  روايات مسندة؛ الثة قليلة، فهي ثفي الكتب الت  سع
 أصحاب ُعروة.

ْيسان: -4  صالحُبنُك 

ُهو ثقة ثبت.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

في  هرفيقو أكبر سنًا من الز هري  . وكان(2)ربعينأو بعد األ ،ومائة مات بعد سنة ثالثين  
. ورأى عبد هللا بن الز بير، وعبد هللا بن عمر بن (3)طلب العلم في الكهولة قدطلب العلم، و 

. وهذا يدل على طول معاصرته لُعروة، ويزيد (4)"سمع منهما" . قال ابن معين: الخط اب
له رواية واحدة فعن ُعروة قليلة،  وياتهاحتمالية المالزمة أن هما من بلٍد واحد، إال أن  عدد مر 

                                  
 .4/301الثقات، ابن حبان، ج ((1
 .645تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )2(

 .1/112، وتذكرة الحفاظ، الذ هبي، ج13/81تهذيب الكمال، المزي، ج ((3
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وعليه: فهو في الط بقة  سببًا في ذلك؛ للعلم متأخرًا كانمسندة في الكتب الت  سعة. وُرب ما طلبه 
 الثانية من أصحاب ُعروة. 

 عبدُهللاُبنُع روة: -5

 ثقة ثبت.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

. فعاش في كنف (1)بقي إلى أواخر دولة بني أمية، وكان مولده سنة خمسة وأربعين للهجرة
 أبيه تسعة وأربعين عامًا. 

وتعد صلة القرابة عاماًل يساعد في طول المالزمة، إال أن  مروياته عن أبيه في الكتب 
ندة؛ وعليه: فهو من أصحاب الط بقة الثانية روايات مس سعة كانت قليلة؛ حيث بلغت ثالثالت   

 من أصحاب ُعروة.

ُعمرُبنُعبدُالعزيز: -6

ُهو ثقة ثبت. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

نة التي ُقتل فيها الُحسين بن علي رضي هللا عنهما،  كان مولده سنة إحدى وست  ين، في الس 
  وهو ابن تسع وثالثين سنة وستة أشهر، وكانت خالفته مثل خالفةومات سنة إحدى ومائة، 

 . (2)وعشرين شهراً  سواء تسعةً  أبي بكر 

ة طويلة، وكالهما  وهذا يدل على أن ه عاصر ُعروة ما يزيد عن ثالثين عامًا، وهي ُمد 
سببًا في قلة عدد  ب ما انشغاله بأمور الخالفة كانمدنيان؛ فهذا يزيد من فرصة الُمالزمة؛ لكن رُ 

مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة حيث كانت روايتان مسندتان؛ وعليه: فهو في الط بقة 
 الثانية من أصحاب ُعروة. 
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ينار: -7  عمروُبنُد 

ُ ُوالتعديل: ُالجرح ُحيث ُمن ُمرتبته ثقة ثبت، وأما بالنسبة لتدليسه فال يُضر؛ فهو في أوًل:
ُالتدليس.المرتبة األولى من مراتب 

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

بعين، وكان مولده سنة ست وأربعين . وهذا (1)مات سنة ست وعشرين ومائة، وقد جاوز الس 
إلى  وأربعين عامًا، وهي مدة طويلة، إال أن ه مكي، ولما خرج يعني أن ه عاصر ُعروة ثمانيةً 

  المدينة لم يسمع بها شيئًا.

ار إلى المدينة فلم يسمع بها شيئًا"؛ وهذا يقلل من احتمالية قال سفيان: "خرج عمرو بن دين
وعليه: فهو في الط بقة  ة واحدة مسندة في الكتب الت  سعة؛المالزمة، لذلك لم ُيخرج له إال رواي

 الثانية من أصحاب ُعروة.

 يحيىُبنُسعيدُاألنصاري: -8

ُهو ثقة ثبت.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُُثانيًا:ُالمفاضلةُبينهُوبينُأصحابُع روة:

ل بعض العلماء ي ُجعلهما سواء. حيى بن سعيد على الز هري، وبعضهمفض 

 تفضيلُيحيىُبنُسعيدُاألنصاريُعلىُالز هري: •

 .(2")من الز هري قال الثوري: "كان يحيى بن سعيد األنصاري أجل عند أهل المدينة 

م على يحيى بن سعيد أحدٌ وقال ابن القط ان: "ال الز هري؟، من الحجازيين، فقيل له:   ُيقد 
 .(3)فقال: الز هري خولف عنه، ويحيى لم يختلف عنه"
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 عدمُتفضيلُأحدهماُعلىُاآلخر،ُفكالهماُسواء: •

سيط ويحيى بن سعيد؟ ئل أبي عن يزيد بن عبد هللا بن قُ قال عبد هللا بن أحمد: "سُ 
 .(1)فقال: يحيى يوازي الز هري"

ُثالثًا:ُمالزمتهُلع روة:

. وكان من أقران الز هري، وقد روى عن: (2)مات يحيى سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها
. وهذا ُيشعر بطول معاصرته لُعروة، ومما يزيد احتمالية المالزمة أن  كليهما (3) أنس بن مالك

د، إال أن  عدد مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة كانت قليلة؛ حيث إن ها بلغت من بلٍد واح
وعليه: فهو في الط بقة الثانية من طبقات أصحاب  ن وهذا يقلل من فرصة المالزمة؛يتيروا

 ُعروة.

ُنتيجةُالمبحثُالثاني:

رواة. وأصحاب هذه  : ثمانيةُعروة أصحاب من طبقات ب الط بقة الثانيةبلغ عدد أصحا
ُعروة في دون الط بقة األولى من طبقات أصحاب أ ن هم  بعلو منزلتهم في ُعروة، ب ْيد  الط بقة تميزوا 

 .، وطول مالزمتهم لههكثرة مروياتهم عن

ُوهذاُجدولُيبينُحالُالطبقةُالثانيةُمنُطبقاتُأصحابُع روة:

ُم
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1 
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2-  
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ُثالثالمبحثُال

ُالطبقةُالثالثة:ُطبقةُالثقاتُمنُأصحابُع روة

أصحاب هذه الط بقة ُوث  قوا عمومًا في ُعروة وغيره. وهم دون الط بقة األولى والثانية من 
 طبقات أصحاب ُعروة. وهم كالتالي:

 محمدُبنُإبراهيمُالتَّيمي:ُُُ -1

 .ثقةأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

     . رأى سعد  بن (1)توفي سنة عشرين ومائة، في آخر خالفة هشام بن عبد الملك
، وأنس بن مالك (2)اأبي وق اص، وابن عمر رضي هللا عنهم . روى عن: أبي سعيد الُخْدري 

بمعاصرته لُعروة مدة طويلة، ويزيد من احتمالية المالزمة أن  ؛ وهذا يوحي (3)رضي هللا عنهما
كليهما مدنيان، إال أن  مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليلة؛ فلم أقف له إال على رواية 

 واحدة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُمحمدُبنُجعفرُبنُالز بير: -2

ُثقة.ُثُالجرحُوالتعديل:أوًل:ُمرتبتهُمنُحيُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

إن  صلة القرابة التي تربط محمدًا بعمه ُعروة قد تزيد من فرصة المالزمة، حيث مات 
عشرة  سنة،   وفاته كانت بعد وفاة ُعروة بست  . وهذا يعني أن  (4)محمٌد سنة بضع عشرة ومائة

وهذا يدل على طول معاصرته له، وكالهما مدنيان؛ فذا يزيد من فرصة الُمالزمة، إال أن  عدد 
روايات مسندة؛ وعليه: فهو  ثماني سعة كانت قليلة، حيث بلغمروياته عن ُعروة في الكتب الت   

 في الط بقة الثالثة من أصحاب ُعروة.

                                  
 .465، وتقريب التهذيب، ابن حجر، ص:5/324الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((1
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 ود(:محمدُبنُعبدُالرحمنُبنُنوفلُ)أبوُاألس -3

ُثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُالمفاضلةُبينهُوبينُأصحابُع روة:
فقال:  سود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؟قال ابن أبي حاتم: "ُسئل أبي عن أبي األ

 .(1)يقوم مقام الزهري وهشام بن ُعروة؟ فقال: ثقة" :ثقة، يتيم ُعروة، قيل له

ُروة::ُالمالزمةُلعُ ثالثاًُ

، وهو من (2)ثالثين ومائة للهجرةه توفي سنة بضع و قف على سنة ميالد الر اوي، إال أن  لم أ
، وهذا ُيشعر بطول معاصرته لإلمام ُعروة، وكالهما مدنيان من بلد واحد، إال أن  أقران الز هري 

، فهي قليلة، وهذا يدل روايةً ن وعشري اً تب الت  سعة بلغت ست  ليها في الكعدد مروياته التي وقفت ع
على قصر المالزمة، إال  أن ه أخرج له أصحاب الكتب الت  سعة جميعهم؛ وعليه: فهو من أصحاب 

 الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُإبراهيمُبنُع قبة: -4

 : ثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديلُ

 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

، وكالهما مدنيان، والدته أو وفاته أو ما يحدد مقدار معاصرته لعروةلم أقف على تاريخ 
ولم أقف له إال على رواية واحدة عن ُعروة، وهو قليل الرواية في الجملة؛ وعليه فهو في الط بقة 

 الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

كيم: -5  إسماعيلُبنُأبيُح 

ُثقة.:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُأولًُ

ُ

ُ

                                  
 .7/321الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج )1(
 .493تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((2
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ُ:ُمالزمتهُلع روة:ثانياًُ

، وهو من أقران يحيى بن سعيد األنصاري؛ وهذا يوحي بطول (1)توفي سنة ثالثين ومائة 
معاصرته لُعروة، وكالهما مدنيان من بلٍد واحد، وهذا يزيد من فرصة المالزمة؛ إال أن  عدد 

رواية واحدة في الكتب الت  سعة؛ وعليه: فهو في على مروياته عن ُعروة قليلة؛ فلم أقف له إال 
 اب ُعروة.الط بقة الثالثة من طبقات أصح

 أبوُبكرُبنُحفص: -6
ُثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، ويمكن تحديد مقدار معاصرته لُعروة من خالل شيوخه، 
فقد روى عن: أنس بن مالك، وعبد هللا بن ُعمر بن الخط اب 

ه . وهذا يوحي بطول معاصرت(2)
عن ُعروة  هما من بلٍد واحد، إال أن  عدد مروياتها يزيد من احتمالية المالزمة أن  كليلُعروة، ومم

 فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.    :وعليهفي الكتب الت  سعة قليلة؛ فهي روايتان؛ 

 لمة:ميمُبنُسُ ت ُ -7
ُثقة.ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيا :ُمالزمتهُلع روة:

عبد هللا بن  :. ورأى(3)توفي ت ميم بُن سلمة سنة  مائٍة في خالفة ُعمر بن عبد العزيزُ
. وهذا يوحي بطول مالزمته لُعروة، إال أن ه كوفي؛ وهذا يقلل من (4)ر رضي هللا عنهماالز بي

روايات؛ وعليه:  فهي ثالث ،الكتب الت  سعة قليالً  فرصة المالزمة، فكانت عدد مروياته عنه في
 فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

 خالدُبنُأبيُعمران: -8

                                  
 .107التهذيب، ابن حجر، ص:تقريب  ((1
 (.423-424)/14تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .6/287الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((3
 .2/153التاريخ الكبير،  البخاري، ج ((4
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ُثقة.ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. وروى عن: عبد هللا بن عمر بن (1)مات سنة خمس، ويقال: تسع وعشرين ومائة 
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وقد مات سنة ثالث الخطاب رضي هللا عنهما، وهو 

، وهذا يوحي بأن ه عاصر ُعروة مدة طويلة، إال أن ه من (2)وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها
الكتب الت  سعة قليلة؛ إفريقية؛ وهذا يقلل من احتمالية المالزمة؛ لذا كانت مروياته عن ُعروة في 

  واحدًا؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.إال حديثاً  فلم يرو عنه

مري: -9 ُالز  برقانُبنُعمروُالضَّ

ُهو ثقة. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

بعد وفاة ُعروة بما يزيد عن عشرين عامًا، وهذا  أي. (3)مات الز  برقان سنة عشرين ومائة 
ومما يزيد احتمالية المالزمة أن  كليهما مدنيان؛ إال أن  عدد  عاصر ُعروة فترة طويلة. حي بأن هيو 

؛ فهي رواية واحدة مسندة؛ وعليه: فهو في الط بقة عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليلٌ مروياته 
 الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة. 

ُسعدُبنُإبراهيم: -10
ُفهو ثقة.:ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديلُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:
. كان (4)توفي سعد بالمدينة سنة سبٍع وعشرين ومائٍة، وهو ابُن اثنتين  وسبعين  سنةً 

     ، ورأى عبد هللا بن عمرقاضي المدينة زمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

                                  
 .189تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((1
 .315المرجع السابق، ص: ((2
 .213المرجع نفسه، ص: ((3

 .5/364سعد، جالطبقات الكبرى، ابن  ((4
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. وهذا يوحي أن ه عاصر ُعروة ما يزيد عن أربعين عامًا، فطول صحبته له (1)رضي هللا عنهما
 وة فيواضحة، ومما يزيد احتمالية المالزمة أن  كليهما مدنيان، إال أن  عدد مروياته عن ُعر 

روايات مسندة، وهي قليلة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات  سبع   الكتب الت  سعة بلغ
 أصحاب ُعروة.

ُسعيدُبنُخالد: -11

ُثقة. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

ا يوحي بطول لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، إال أن ه ُيعد  من أقران الز هري، وهذ
ته عن ُعروة معاصرته لُعروة، وكالهما مدنيان، وهذا يزيد احتمالية المالزمة، إال أن  عدد مرويا

رواية واحدة مسندة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب  كان قلياًل؛ فقد بلغ
 ُعروة.

 ليم:ُفوانُبنُسُ صُ  -12

 ثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ
ُُثانيًا:ُالمفاضلةُبينهُوبينُأصحابُع روة:

فوان بن ُسليم" ُ.(2)قال ابن حجر: "الز هري أحفظ من ص 
ُثالثًا:ُمالزمتهُلع روة:

فوان سنة ستين . وهذا يعني (4)، ومات سنة اثنتين وثالثين، وله اثنتان وسبعون سنة(3)ولد ص 
روة ما يزيد عن ثالثين عامًا، وهي مدة طويلة. ومما يزيد من احتمالية المالزمة أن ه عاصر عُ 

؛ فلم أقف له إال عن ُعروة في الكتب الت  سعة كان قليالً  أن  كليهما مدنيان، إال أن  عدد مروياته
ُعلى رواية واحدة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

                                  
 .10/240تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .1/381فتح الباري، ابن حجر، ج ((2
 .1/503الكاشف، الذ هبي، ج ((3
 .276تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((4



 

134 
 

ُبكرُبنُحزم:ُعبدُهللاُبنُأبي -13

ُثقة.ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

عاصر ُعروة مدة . فقد (1)مات عبد هللا سنة خمٍس وثالثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة
وعشرين عامًا، وهو من أقران الز هري، ومما يزيد من احتمالية المالزمة أن   طويلة تقارب تسعةً 

ن؛ عن ُعروة في الكتب الت  سعة كان قلياًل؛ حيث بلغ روايتي كليهما مدنيان، إال أن  عدد مروياته
ُوعليه: فهو في الط بقة الثالثة من أصحاب ُعروة.

ُوان:ُكُْعبدُهللاُبنُذُ  -14

ذهب جماعة إلى توثيقه، وأما من ضعفه وتكلم فيه فكان ُالجرحُوالتعديل:أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُ
ة، وأما  "، فقد بين اإلمام الذهبي بأن  هناك قول ربيعة فيه: "ليس بثقة وال رضي ٍ تضعيفهم بال ُحج 

، وكذلك القول بأن  مالكًا ال يرضاه، فرد  عليه بقوله: "هذا ال يصح، وقد (2)عداوة كانت بينهما
ُ؛ وعليه فهو ثقة، وهللا أعلم.(3)ر مالك عنه في موطئه"أكث

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. فعاصر ُعروة (4)مات أبو الز  ناد بالمدينة سنة ثالثين ومائة، وهو ابن سٍت وستين  سنةُ
ثالثين عامًا، فطول صحبته له معلومة، ومما يزيد من احتمالية المالزمة أن  كليهما ما يقارب 

ست روايات؛  عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليٌل؛ حيث بلغمن بلٍد واحد، إال أن  عدد مروياته 
 وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُلمة:عبدُهللاُبنُأبيُسُ  -15

ُثقة. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُ
                                  

 .297، ص:المرجع السابق ((1
 .1/337ينظر: المغني في الضعفاء، الذهبي، ج )2(
 .5/449جسير أعالم النبالء، الذهبي،  )3(
 .302، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: 5/415الط بقات الكبرى، ابن سعد، ج ((4
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ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. روى عن: عبد هللا بن عمر بن (1)مات عبد هللا بن أبي سلمة سنة ست ومائةُ
. (2)، وقيل: لم يسمع من عائشة، وأم سلمة  رضي هللا عنهماالخط اب، وعائشة، وأم سلمة 

طويلة. وكالهما مدنيان؛ وهذا يزيد من احتمالية المالزمة، إال وهذا يوحي بأن ه عاصر ُعروة مدة 
؛ وعليه: فهو في اً واحد اً ج له إال حديثخر   أن  مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليلة؛ فلم يُ 

 الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُكة:ليُْعبدُهللاُبنُأبيُمُ  -16

ُقة.ثأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. كان قاضيًا لعبد هللا بن الز بير رضي هللا عنهما، (3)، أو قبلهاولد في خالفة علي 
 . (5). أدرك ثالثين من الصحابة، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة(4)ومؤذنًا له

وهذا يوحي بأن ه عاصر ُعروة مدة طويلة، إال أن ه مكي؛ وهذا يقلل من احتمالية 
لمالزمة، لذا فقد بلغت مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة ثالث روايات؛ وعليه: فهو في ا

 الط بقة الثالثة من أصحاب ُعروة.

ُيارُاألسلمي:عبدُهللاُبنُنُ  -17

ُثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُ

ُ

ُ
                                  

 .306تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((1
 .15/16تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .5/88سير أعالم النبالء، الذ هبي، ج ((3
 .15/256تهذيب الكمال، الذهبي، ج ((4
 .312ص:تقريب التهذيب، ابن حجر،  ((5
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ُُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته. روى عن: أبي هريرة 
. وهذا ُيشعر بمعاصرته (1) 

تب لُعروة. وكالهما مدنيان، وهذا يزيد من فرصة المالزمة، إال أن  مروياته عن ُعروة في الك
ُن؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.التسعة قليلة؛ حيث بلغت روايتي

 عبيدُهللاُبنُأبيُجعفر: -18

ُثقة. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

ولد سنة ستين من الهجرة، واختلف في وفاته: قيل: مات سنة اثنتين، وقيل: أربع، وقيل ُ
عامًا، . وهذا يوحي بأن ه عاصر ُعروة ما يزيد عن ثالثين (2)خمس، وقيل: ست وثالثين ومائة

وهي مدة طويلة، إال أن ه مصري؛ وهذا يقلل من فرصة المالزمة. وبلغت عدد مروياته عن ُعروة 
في الكتب الت  سعة رواية واحدة مسندة، وهي قليلة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات 

 أصحاب ُعروة.

ُعثمانُبنُع روة: -19

 ثقة. أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُيًا:ُمالزمتهُلع روة:انث

. وصلة القرابة تزيد من احتمالية المالزمة، إال أن  (3)مات ُعثمان قبل المائة وأربعين
ثالث روايات؛ وعليه: فهو في  عن ُعروة في الكتب الت  سعة كان قلياًل؛ حيث بلغ عدد مروياته

 الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُراكُبنُمالك:عُ  -20

ُ.ثقةُهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:أوًل:ُمرتبت

                                  
 .16/232تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
 .1/333تاريخ ابن يونس المصري، ابن يونس، ج ((2
 .385تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: )3(
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ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. أي بعد وفاة ُعروة بسنوات (1)توفي عراك في خالفة يزيد بن عبد الملك بعد المائةُ
قليلة. وقد روى عن: أبي هريرة، وعائشة، وعبد هللا بن عمر 

وهذا يوحي بطول معاصرته  .(2)
لُعروة، وكالهما مدنيان، وهذا يزيد من فرصة المالزمة، إال أن  عدد مروياته عنه في الكتب 

 بقة الثالثة من أصحاب ُعروة.الت  سعة قليل، فقد بلغ سبع  روايات مسندة؛ وعليه: فهو في الط  

 باح:طاءُبنُأبيُرُ عُ  -21

ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

رة، هو ثقة ُيرسل . أما علة اإلرسال فلم ُيرسل عطاء عن ُعروة، وأما من تركه تغي ر بأخ 
رةبأ   الكتابة عنه، وإال فعطاء ، فقد بي ن الذ هبي أن ُه ال يعني تركه الترك االصطالحي، وإن ما ترك خ 

. ي   ثبت ر ض 

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:
ن ه مات سنة أربع عشرة ومائة، وقد قيل: إن ه مات سنة خمس اختلف في وفاته، قيل: "إ

كان له يوم مات ثماٍن قال محمد بن عمر: ". (3)عشرة ومائة، وكان مولده سنة سبع وعشرين"
. فعاصر ُعروة أكثر من ستين عامًا، فطول صحبته له معلومة، إال أن ه مكي؛ (4)وثمانون سنة"

 وهذا يقلل من احتمالية المالزمة. 

روايات مسندة وهي قليلة؛ وعليه: فهو في الط بقة  أحاديثه في الكتب الت  سعة ثالث عدد وبلغ
 الثالثة من أصحاب ُعروة.

ْردان: -22  مجاهدُبنُو 

 ثقة. جرحُوالتعديل:أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُال

ُ

                                  
 .388المرجع السابق، ص: ((1
 .19/546تهذيب الكمال، المزي، ج ((2

 .5/198الثقات، ابن حبان، ج ((3
 .6/22الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ((4
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 :ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة

د مقدار معاصرته لُعروة. وكالهما  لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته، ولم أجد ما ُيحد  
مدنيان. وقد بلغ عدد مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة أربع روايات، وهو قليل؛ وعليه: فهو 

 .في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة

 عُبنُعبدُهللا:سافُ مُ  -23

 ثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. وكان من أقران الزهري. وهذا ُيشعر (1)تأخرت وفاته إلى خالفة الوليد بن عبد الملك 
ة طويلة، إال أن ه مكي، فكانبأن ه عاصر ُعروة مُ  الت  سعة عن ُعروة في الكتب عدد مروياته  د 

 ؛ فهي رواية واحدة مسندة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.قليالً 

 :الوزَّانُميداللُبنُأبيُحُ هُ  -24

ُثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

د مقدار  إال أن ه كوفي؛  معاصرته لُعروة.لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته، ولم أجد ما ُيحد  
وهذا قل ل  من احتمالية المالزمة، لذا كانت عدد مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليلة، فهي 

 روايتان؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

 الوليدُبنُأبيُالوليد: -25

 ثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُلع روة ُمالزمته عبد هللا بن روى عن: لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته. : ثانيًا:
عمر

؛ وهذا يوحي بطول معاصرته لُعروة، لكنه مصري؛ مما ُيقلل من احتمالية (2)

                                  
 .527، ص: تقريب التهذيب، ابن حجر ((1
 .31/107تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
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وهو قليل الرواية؛  المالزمة. وبلغت مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة رواية واحدة،
 وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب ُعروة.

 سان:يُْبُبنُكُ هُْوُ  -26

 ثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

ْيسان سنة سبع وعشرين ومائة  ، وقيل: . روى عن: أنس بن مالك (1)مات و ْهب بن ك 
. وهذا يوحي بطول معاصرته لُعروة، (2)وقاص، وأبا هريرة رضي هللا عنهمابي إن ه رأى سعد بن أ

وكالهما مدنيان؛ فهذا يزيد من احتمالية المالزمة، إال أن  عدد مروياته عن ُعروة في الكتب 
؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات أصحاب اً واحد اً ، فلم ُيخر  ج له إال حديثليلالت  سعة ق

 ُعروة.

 يحيىُبنُع روة: -27

 ثقة.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

 . (3)قال أبو حاتم: "كان أعلم من هشام بن ُعروة"ُثانيًا:ُالمفاضلةُبينهُوبينُأصحابُع روة:

معلوم أن ه عاش مع أبيه، فصلة اللم أقف على سنة ميالده أو وفاته، لكن ُثالثًا:ُمالزمتهُلع روة:
روايات  ة ثالثفرصة المالزمة، وقد بلغ عدد مروياته عن أبيه في الكتب الت  سعالقرابة تزيد من 

ُوعليه: فهو في الط بقة الثالثة من أصحاب ُعروة. مسندة، وهي قليلة؛

ُيحيىُبنُأبيُكثير: -28

ال يضر؛ فقد ذكره  قليل ثقة، كثير اإلرسال، وتدليسه:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُأولًُُ
م. ولم يثبت أن ه أرسل عن ُعروة بن ابن حجر في ال مرتبة الثانية من مراتب التدليس كما تقد 

ُالز بير.

                                  
 .585تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((1
 .31/137تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
 .9/175ج ابن أبي حاتم، ،الجرح والتعديل )3(
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ُع روة: ُأصحاب ُوبين ُبينه ُالمفاضلة ل بعض العلماء الز ه ثانيًا:       ري على يحيى بن فض 
لأبي كثير، و  ُكالتالي: يحيى على الز هري  بعضهم فض 

 تفضيلُالز هريُعلىُيحيىُبنُأبيُكثير: •
: "ما أعلم أحدًا أعلم بعد الز هري بحديث أهل المدينة من يحيى بن  ْختياني  قال أي وب الس  

 .(1)أبي كثير"
ُتفضيلُيحيىُبنُأبيُكثيرُعلىُالز هري: •

وقال أحمد بن حنبل  .(2)قال ُشعبة: "حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الز هري"   
حين ُسئل عنه: "من أثبت الناس، إن ما يعد مع الز هري، ويحيى بن سعيد، وإذا خالفه الز هري 

 .(3)فالقول قول يحيى بن أبي كثير"

ُثالثًا:ُمالزمتهُلع روة:

. ورأى أنس  بن مالك (4)وثالثين ومائة، وقيل: قبل ذلك ناثنتيتوفي يحيى بن أبي كثير سنة 


قال ُشعبة: "أقام يحيى بن أبي كثير بالمدينة  يوحي بمعاصرته لُعروة مدة طويلة. ؛ وهذا(5)
. وهذا يزيد من احتمالية المالزمة، إال أن  عدد (6)في طلب العلم" -ال أعلمه إال قال-عشر سنين

روايتان؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من  فهو، كتب الت  سعة قليلعن ُعروة في المروياته 
 ُعروة. أصحاب طبقات

 يزيدُبنُخ صيفة: -29

ُثقة.ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

ُ

ُ
                                  

 .9/141الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج ((1
 .1/156، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج1/339خيثمة، جالتاريخ الكبير، ابن أبي  ((2
 .9/142، والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج2/494العلل ومعرفة الرجال، أحمد، رواية عبد هللا، ج ((3
 .596تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((4
 .8/301التاريخ الكبير، البخاري، ج ((5
 .9/142حاتم، جالجرح والتعديل، ابن أبي  ((6
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ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

أدرك السائب بن يزيد لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته.  
، وهذا يوحي بطول (1)

معاصرته لُعروة، إال أن ه مكي؛ وهذا ُيقلل من احتمالية مالزمته لُعروة، وكانت مروياته عن ُعروة 
في الكتب الت  سعة قليلة؛ فهي رواية واحدة مسندة؛ وعليه: فهو في الط بقة الثالثة من طبقات 

 أصحاب ُعروة.

ُومان:يزيدُبنُرُ  -30

ُ.هو ثقة:ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

، . وكان من أقران الز هري، وقد سمع من أنس بن مالك (2)توفي يزيد سنة ثالثين ومائة
، وهذا ُيشعر بأن ه عاصر ُعروة فترة طويلة، وكالهما من الصحابي الجليل خادم رسول هللا 

تة بلٍد واحد، وهذا يزيد من احتمالية المالزمة له، وقد أخرج له عن  ُعروة أصحاب الكتب الس  
وعليه: فهو في الط بقة  روايات؛ تسع   ؛ حيث بلغقليالً  جميعهم، إال أن  عدد مروياته عنه كان

 الثالثة من أصحاب ُعروة. 

ُيزيدُبنُق سيط: -31

ُثقة.ُأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

. وهذا يوحي أن ه (3)، وله تسعون سنةومائة اثنتين وعشرينمات يزيد بن ُقسيط سنة ُ
عاصر ُعروة ما يزيد عن ستين عامًا، وهي مدة طويلة. وكالهما مدنيان؛ فهذا يزيد من احتمالية 

                                  
، وقيل غير ذلك في نسبه، هو صحابي صغير له  هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي ((1

قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي هللا  :أحاديث قليلة مات سنة إحدى وتسعين، وقيل
 .228عنهم. ُينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:

 .601، ص:المرجع السابق )2(

 .602تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((3
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وعليه:  أربع روايات؛ سعة قليل، حيث بلغالمالزمة، إال أن  عدد مروياته عن ُعروة في الكتب الت   
 ة من طبقات أصحاب ُعروة.فهو في الط بقة الثالث

ُنتيجةُالمبحثُالثالث:ُ

راويًا.  إحدى وثالثين: ُعروة أصحاب من طبقات ب الط بقة الثالثةعدد أصحا بلغ  
وأصحاب هذه الط بقة ُوث  قوا عمومًا في ُعروة وغيره، وهم دون الط بقة األولى والثانية من طبقات 

 أصحاب ُعروة.

ُ
ُبقةُالثالثةُمنُطبقاتُأصحابُع روة:وهذاُجدولُي بي  نُأصحابُالطَُّ

ُاسمُالراوُيُم
تاريخُ
ُتاريخُوفاتهُولدته

معاصرتهُ
ُبلدهُُلع روة

مرتبةُ
الراويُ

منُ
حيثُ
الجرحُ
ُوالتعديل

مجموعُ
مروياتهُ

عنُ
ع روةُ
فيُ

الكتبُ
ُالت  سعة

منُأخرجُ
لهُمنُ

أصحابُ
الكتبُ
ُالت  سعة

1-  
محمد بن 
إبراهيم 
 التيمي

 خ حم 1 ثقة المدينة طويلة ه120 -

2-  
محمد بن 
جعفر بن 

 الز بير
 خ م د حم 8 ثقة المدينة طويلة ه110 -

3-  
  محمد بن

 عبد الرحمن 
  26 ثقة المدينة طويلة ه130 -

أصحاب 
الكتب 
الت  سعة 
 جميعهم

4-  
إبراهيم بن 

 ُعقبة
 ط 1 ثقة المدينة قصيرة - -
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5-  
إسماعيل بن 

 أبي ُحكيم

 
 1 ثقة المدينة طويلة ه130 -

 حم

 

6-  
أبو بكر بن 

 حفص
 خ م 2 ثقة المدينة طويلة - -

7-  
تميم بن 

 سلمة
 3 ثقة الكوفة طويلة - -

م ن جه 
 مى

8-  
خالد بن أبي 

 عمران
- 

أو  125
129 

 ن 1 ثقة فريقيةإ طويلة

9-  
الزبرقان بن 

عمرو 
 الضمري 

 د حم 1 ثقة المدينة طويلة ه120 -

10-  
سعد بن 

 إبراهيم
 ه127 ه53

يزيد عن 
 اً عام 40

 )طويلة(
 7 ثقة المدينة

خ م د ن 
 جه

11-  
سعيد بن 

 1 ثقة المدينة طويلة - - خالد
 م

 

12-  
فوان بن  ص 

 ُسليم
 ه132 ه60

يزيد عن 
 اً عام 30

 )طويلة(
 حم 1 ثقة المدينة

13-  
 عبد هللا بن 

 حزم
 ه135 ه65

 عاماً  29

 )طويلة(
 2 ثقة المدينة

خ م ت ن 
 طمى حم 

14-  
عبد هللا بن 

 ذكوان
 ه130 ه64

 اً عام 30

 )طويلة(
 خ م د ت 6 ثقة المدينة

15-  
د هللا بن عب

 أبي سلمة
 د 1 ثقة المدينة طويلة ه106 -
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16-  
عبد هللا بن 

 أبي ُمليكة

ولد في 
خالفة 

 علي 

 ه117

 
 خ د ن 3 ثقة مكة طويلة

17-  
عبد هللا بن 

نيار 
 األسلمي

 2 ثقة المدينة طويلة - -
م د ت جه 

 حم

 

18-  
هللا بن عبيد 

 أبي جعفر
 ه36-ه32 ه60

يزيد عن 
 اً عام 30

 )طويلة(
 ن 1 ثقة مصر

19-  
عثمان بن 

 ُعروة
 3 ثقة المدينة طويلة ه 140قبل  -

خ م د ن 
 حم مى جه

 

20-  
عراك بن 

 7 ثقة المدينة طويلة بعد المائة - مالك
خ م د ن 

 جه

 

21-  
عطاء بن 
 أبي رباح

 ه27
ه، 114

 ه115وقيل 

عامًا  60
 )طويلة(

 
 خ م ن حم 3 ثقة مكة

22-  
مجاهد بن 

 وردان
 3 ثقة المدينة - - -

خ م ت د 
 جه حم

23-  
مسافع بن 

 عبد هللا
- 

تأخرت وفاته 
إلى خالفة 
الوليد بن 
 عبد الملك

 م 1 ثقة مكة طويلة

24-  
هالل بن 
 أبي حميد

 خ م 2 ثقة الكوفة طويلة - -
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25-  
الوليد بن 
 أبي الوليد

 1 ثقة مصر طويلة - -
ن د جه 

 حم

26-  
بن وهب 

 ك ْيسان
 ن 1 ثقة المدينة طويلة ه127 -

27-  
يحيى بن 

 ُعروة
 خ م د حم 3 ثقة المدينة طويلة - -

28-  
يحيى بن 
 أبي كثير

 ت جه 2 ثقة المدينة طويلة ه132 -

29-  
يزيد بن 
 ُخصيفة

 م ط 1 ثقة مكة طويلة - -

30-  
يزيد بن 

 رومان
 9 ثقة المدينة طويلة ه130 -

خ م د ن 
 ت جه حم

31-  
يزيد بن 

 قسيط
 ه122 ه32

يزيد عن 
 اً عام 60

 )طويلة(
 م د 4 ثقة المدينة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُرابعالمبحثُال

ُالطبقةُالرابعة:ُطبقةُالشيوخُمنُأصحابُع روة
أو الثقات الُحج ة عن مرتبة الثقة التعديل  أصحاب هذه الط بقة هم الذين نزلوا في مراتب

 الثالثة األولىالطبقات "مقبول"، وهم دون  "صدوق" أوأو زيادة عليها. وهم الذين قيل فيهم لفظ: 
 من طبقات أصحاب ُعروة.

بيبُاألعورُمولىُع روة: -1  ح 

 .صدوق أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

. روى عن: مواله ُعروة، وأسماء بنت أبي بكر الصديق (1)مات في حدود الثالثين ومائة
ا، وُندبة موالة ميمونة رضي هللا عنها زوج النبي رضي هللا عنهم

؛ وهذا يوحي بطول (2)
معاصرته لُعروة. ومما يزيد من فرصة المالزمة أن  كليهما من بلٍد واحد، إال أن  عدد مروياته 

، فلم أجد له إال رواية واحدة. وعليه: فهو في الط بقة الرابعة من عن ُعروة في الكتب الت  سعة قليل
 طبقات أصحاب ُعروة.

 حبيبُبنُهندُاألسلمي: -2

 : صدوق.مرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل

د مقدار معاصرته لُعروة، ولم أجد له عن   لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
ُعروة إال حديثًا واحدًا في الكتب الت  سعة؛ وعليه: فهو في الط بقة الرابعة من طبقات أصحاب 

 ُعروة.

يبةُالخ ْضري: -3  ش 
 .مقبولأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

                                  
 .152تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((1
 .5/409تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
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ُلع روة:ُثانيًا:ُمالزمته

د مقدار معاصرته لُعروة، وهو حجازي. ولم  لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
أقف له عن ُعروة في الكتب الت  سعة إال على حديث واحد؛ وعليه: فهو في الط بقة الرابعة من 

 طبقات أصحاب ُعروة.

4- ُ:  عبدُهللاُالب هي 

صدوق. وقد احتج  به مسلم في صحيحه، فروى له  أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ
 أحاديث عدة.

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

روى عن: عبد هللا بن الز بير، وعبد هللا بن عمر، لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته. 
وأبي سعيد الخدري، وعائشة 

؛ وهذا يوحي بأن ه عاصر ُعروة مدة طويلة، إال أن ه مكي؛ (1)
 يقلل من احتمالية المالزمة. وهذا 

وعليه: فهو  عدد مروياته عن ُعروة في الكتب الت  سعة ثالث روايات، وهي قليلة؛ وبلغ
ُفي الط بقة الرابعة من طبقات أصحاب ُعروة.

 عبدُالواحدُبنُقيس: -5

 صدوق له أوهام.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

د مقدار معاصرته لُعروة. لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته، ولم أجد م وهذا ا ُيحد  
يوحي بمعاصرته لُعروة، وهو دمشقي؛ وهذا ُيقلل من احتمالية المالزمة. ولم أقف له إال على 
حديثين عن ُعروة في الكتب الت  سعة، وهذا قليل؛ وعليه: فهو في الط بقة الرابعة من طبقات 

 أصحاب ُعروة.

 عثمانُبنُأبيُالوليد: -6

 مقبول.منُحيثُالجرحُوالتعديل:ُأوًل:ُمرتبتهُ

                                  
 .16/341تهذيب الكمال، المزي، ج ((1
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 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

د مقدار معاصرته لُعروة. روى عنه:  لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
هشام بن ُعروة؛ وهذا يوحي بمعاصرته لُعروة مدة طويلة، ويزيد من احتمالية المالزمة أن  كليهما 

له عن عروة إال رواية واحدة في  زمته لعروة قصيرة، بدليل أنه ليسمدنيان، ورغم ذلك فإن مال
 الكتب التسعة، فهو قليل الرواية؛ وعليه: فهو في الط بقة الرابعة من طبقات أصحاب ُعروة. 

 عمرُبنُعبدُهللاُبنُع روة: -7

 صدوق حسن الحديث.: أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل

  لع روة:ثانيًا:ُمالزمتهُ

د مقدار معاصرته لُعروة.  وهذا يوحي لم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته، ولم أجد ما ُيحد  
، وهذا يزيد من فرصة المالزمة، إال نفسه البلد ُعروة مدة طويلة، وكالهما من بمعاصرته لجده

الرابعة من  ؛ وعليه: فهو في الط بقةنوة في الكتب الت  سعة بلغت روايتيأن  مروياته عن ُعر 
 طبقات أصحاب ُعروة.

عيب: -8  عمروُبنُش 

 صدوق.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ
، أي: بعد وفاة ُعروة بخمٍس وعشرين سنة، وسمع (1)توفي بالط ائف سنة ثماني عشرة ومائة

بأن ه عاصر ُعروة مدة ليست ؛ وهذا يوحي (2)من: زينب بنت أبي سلمة رضي هللا عنها
بالقصيرة، إال أن ه مكي؛ وهذا ُيقلل من احتمالية المالزمة. ولم أقف له إال على رواية واحدة عن 

 من طبقات أصحاب ُعروة. ؛ وعليه: فهو في الط بقة الرابعةُعروة في الكتب الت  سعة

                                  
 .423، ص:تاريخ اإلسالم، الذ هبي ((1
، ماتت سنة ثالٍث وسبعين، وحضر    هي: زينب بنت أبي سلمة بن عبد األسد، المخزومية، ربيبة النبي  ((2

،  3/288ابن عمر رضي هللا عنهما جنازتها بمكة قبل أن يحج ويموت. ُينظر: وتهذيب الكمال، المزي، ج
 .747حجر، ص:وتقريب التهذيب، ابن 
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 نذرُبنُالم غيرة:المُ  -9

ُقبول.مأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

د كم المدة التي عاصر بها ُعروة. وهو ُ لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
حجازي، ولم أقف له إال على رواية واحدة عن ُعروة في الكتب الت  سعة، وهذا قليل؛ وعليه: فهو 

 في الط بقة الر ابعة من طبقات أصحاب ُعروة.

فاف:م ْخلدُبنُ -10  خ 

 صدوق يخطئ.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

د مقدار معاصرته لُعروة، وكالهما  لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
مدنيان. ولم أجد له عن ُعروة إال حديثًا واحدًا في الُكتب الت  سعة، وهذا قليل؛ وعليه: فهو في 

 الط بقة الرابعة من طبقات أصحاب ُعروة.

 سلمُبنُق رط:ُمُ  -11

 مقبول.أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

د مقدار معاصرته لُعروة. وهو حجازي.  لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
الت  سعة يرويه عن ُعروة، وهذا قليل؛ وعليه: فهو في ولم أقف له إال على حديث واحد في الُكتب 

ُالط بقة الرابعة من طبقات أصحاب ُعروة.

 حولُبنُأبيُمسلم:كُْمُ  -12

 .ثقة، ُمدل  س من المرتبة الثالثة، وكثير اإلرسالأوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُ

ُ

ُ
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 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:ُ

نس بن مالك : أ. روى عن(1)توفي سنة بضع عشرة ومائة
؛ وهذا يوحي بأن ه عاصر (2)

احدة ُعروة مدة طويلة، إال أن ه دمشقي؛ وهذا ُيقلل من احتمالية المالزمة. ولم أجد له إال رواية و 
 وعليه: فهو في الط بقة الرابعة من طبقات أصحاب ُعروة.في الكتب الت  سعة عن ُعروة؛ 

ُ:يجةُالمبحثُالرابعنت
. وأصحاب هذه ( رواياً 12): ُعروة أصحاب من طبقات الط بقة الر ابعةب بلغ عدد أصحا

الط بقة ممن قيل فيهم لفظ "صدوق" أو "مقبول". وهم دون الط بقات الثالثة األولى من طبقات 
 أصحاب ُعروة.

ُ:وهذاُجدولُي بي  نُالطبقةُالرَّابعةُمنُطبقاتُأصحابُع روة

 م
اسمُ
ُالراوُي

تاريخُ
ُولدته

تاريخُ
ُاتهوف

معاصرت
هُ
ُلعروة

ُبلده
مرتبتهُمنُ
حيثُالجرحُ

ُوالتعديل

مجموعُ
مروياتهُعنُ

ع روةُفيُ
ُالكتبُالت  سعة

منُأخرجُلهُ
منُأصحابُ

الكتبُ
ُالت  سعة

1-  

حبيب 
األعور 
مولى 
 ُعروة

 م 1 صدوق  المدينة طويلة ه130 -

2-  
حبيب بن 

هند 
 األسلمي

 حم 1 صدوق  - - - -

3-  
شيبة 

 الُخضري 
 حم 1 مقبول حجازي  - - -

4-  
عبد هللا 

 البهي
 3 صدوق  مكة طويلة - -

 م ت د جه

 

                                  
 .545تقريب التهذيب، ابن حجر، ص: ((1
 .28/464تهذيب الكمال، المزي، ج ((2
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5-  
عبد 

الواحد بن 
 قيس

 دمشق - - -
صدوق له 

 أوهام
 حم 2

6-  
ُعثمان بن 
 أبي الوليد

 ن 1 مقبول المدينة طويلة - -

7-  
عمر بن 
عبد هللا 
 بن ُعروة

 خ م حم 2 صدوق  المدينة طويلة - -

8-  
عمرو بن 

 ُشعيب
 حم 1 صدوق  مكة طويلة ه118 -

9-  
الُمنذر بن 

 المغيرة
 د جه ن 1 مقبول حجازي  - - -

10-  
مخلد بن 

 ُخفاف
 المدينة - - -

صدوق 
 يخطىء

1 

 

 ت د ن جه

 

11-  
ُمسلم بن 

 ُقرط
 1 مقبول حجازي  - - -

 

 

 ن د مى

 

 

12-  
مكحول 
بن أبي 

 مسلم
 دمشق طويلة - -

ثقة مدلس 
كثير 
 اإلرسال

 حم 1

ُ
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ُ:ُخامسالمبحثُال

ُأصحابُع روةوالمتروكينُمنُُ،والمجاهيلُ،الخامسة:ُطبقةُالضعفاءالطبقةُ

ُالمطلبُاألول:ُطبقةُالضعفاءُمنُأصحابُع روة:

فوا عمومًا في ُعروة، وفي غيره، وهم دون أصحاب  يعد  أصحاب هذه الط بقة ممن ُضع  
 الط بقات األربعة السابقة في المنزلة، وهم: 

 عبدُهللاُبنُإنسانُالطَّائفي: -1

 ضعيف الحديث.وًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:ُأ

ُثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

د مقدار معاصرته لُعروة، وكالهما  لم أقف على تاريخ والدته أو وفاته، أو ما ُيحد  
مدنيان. ولم أقف له عن ُعروة إال على حديث واحد في الُكتب الت  سعة، وهذا قليل؛ وعليه: فهو 

 الط بقة الخامسة من طبقات أصحاب ُعروة.في 

ُالمطلبُالثاني:ُطبقةُالمجاهيلُمنُأصحابُع روة:

ن، وهم دون الطبقات السابقة في المنزلة؛ أصحاب هذه الط بقة منهم مجهول الحال أو العي
 لجهالة عينهم أو حالهم.

 داودُبنُم ْدرك:ُ -1
الت  سعة إال على حديث واحد؛ وعليه: فهو في ، ولم أقف له عن ُعروة في الكتب مجهول

 الط بقة الخامسة من طبقات أصحاب ُعروة.

 ومان:ليمانُبنُرُ سُ  -2
؛ وعليه: فهو في ، ولم أقف له عن ُعروة في الكتب الت  سعة إال على حديث واحدمجهول

 من طبقات أصحاب ُعروة. الط بقة الخامسة
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ُعاصمُبنُعمروُبنُع ثمان: -3
وعليه: فهو في  حد؛ف له عن ُعروة في الكتب الت  سعة إال على حديث وا، ولم أقمجهول

 الط بقة الخامسة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُطلبُالثالث:ُطبقةُالمتروكينُمنُأصحابُع روةلما

أصحاب هذه الط بقة ممن أجمع األئمة على ضعفه، أو تركه، أو ُعرف منهم الكذب في 
 حديث الناس، أو اتهامهم به.

ان: ُصالحُبنُحس  

ُ.متروك الحديث أوًل:ُمرتبتهُمنُحيثُالجرحُوالتعديل:

 ثانيًا:ُمالزمتهُلع روة:

د مقدار معاصرته لُعرو  . وهو ةلم أقف على تاريخ ميالده أو وفاته، ولم أجد ما ُيحد  
وعليه:  قليل؛روة إال رواية واحدة، وهذا مدني نزيل العراق. ولم أجد له في الكتب الت  سعة عن عُ 

 فهو في الط بقة السادسة من طبقات أصحاب ُعروة.

ُنتيجةُالمبحثُالخامس:
، وأصحاب راوة : خمسةُعروة أصحاب من طبقات ب الط بقة الخامسةبلغ عدد أصحا

ة، وأصحاب هذه الط بقة هم دون أصحاب الط بقات السابقة من طبقات أصحاب ُعروة في المنزل
 متروك. منهم مجاهيل، وراوٍ  ثالثةف، و يمنهم ضع راوٍ : ثالثة أقسامهذه الط بقة على 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُوهذاُجدولُي بي  نُالطَّبقةُالخامسةُمنُطبقاتُأصحابُع روة:

ُاسمُالراوُيُم
تاريخُ
ُولدته

تاريخُ
ُوفاته

معاصرتهُ
ُبلدهُلع روة

مرتبتهُ
منُحيثُ

الجرحُ
ُوالتعديل

مجموعُ
مروياتهُ

عنُ
ع روةُفيُ

الكتبُ
ُالت  سعة

منُأخرجُلهُ
عنُع روةُ

منُأصحابُ
الكتبُ
ُالت ٍّسعة

1-  
عبد هللا بن 

إنسان 
 الطائفي

 المدينة - - -
ضعيف 
 الحديث

 د حم 1

 جه 1 مجهول - - - - داود بن مدرك  -2

3-  
ُسليمان بن 

 ُرومان
 حم 1 مجهول - - - -

4-  
عاصم بن 

بن اعمرو 
 ُعثمان

 جه 1 مجهول - - - -

5-  
صالح بن 

ان  حس 
 المدينة قصيرة - -

متروك 
 الحديث

 ت 1

ُ
ُ
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ُمنُحيثُالبلدانبنُالزبيرُطبقاتُأصحابُع روةُجدولُ
فإن  فرصة  ؛إن  معرفة بلدان الرواة وأوطانهم تفيد في تحديد طبقة الراوي في شيخه

تقل  لما بُعد بلد الراوي عن بلد  شيخه، وكذلك كنفسه بلد الشيخ زمة تزيد إذا كان الراوي منالمال
 فرصة المالزمة واللقاء.

فاتهم، من تصر   في كثيرٍ  : "ذلك مما يفتقر ُحفاظ الحديث إلى معرفته  قال ابن الصالح
إلى قبائلها فلما جاء  . وقد كانت العرب إنما تنتسبُ سعدٍ  البن   : الطبقاتُ كره  ذ   ومن مظان   

 .(1)" إلى أوطانهمفيما بينهم االنتسابُ  ث  د  رى والمدائن، ح  سكنى القُ  اإلسالم، وغلب عليهم

ُوهذاُجدولُي بي  نُطبقاتُأصحابُع روةُمنُحيثُالبلدان:

ُالمجهولوُنُالفريقيوُنُالمصريوُنُالدمشقيوُنُالكوفيوُنُالحجازيوُنُالمكيوُنُالمدنيوُنُالطبقات

الطبقةُ
ُاألولى

2 - - - - - - - 

الطبقةُ
ُالثانية

7 1 - - - - - - 

الطبقةُ
ُالثالثة

21 4 - 2 - 1 1 - 

الطبقةُ
ُالرابعة

5 2 2 - 1 1 - - 

الطبقةُ
ُالخامسة

3 - 1 - 1 - - 3 

 3 1 2 2 2 3 7 38ُالمجموع

ُ

                                  
 .405معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصالح، ص:  ((1



 

156 
 

ُ:ستنتجُمنُخاللُالجدوليُ 

ن  المدينة المنورة تحتل المرتبة األولى في عدد أصحاب ُعروة ممن حرصوا على أ  -1
 الطبقات كان عدد الرواة المدني  ين هم األكثر.الرواية عن ُعروة، ففي جميع 

بلده هم أكثر اهتمامًا، وعنايًة بحديث  شيخهم، وأتقن  ن  أصحاب الشيخ من أهلأ  -2
 ؛ لكثرة مالزمتهم لشيخهم واألخذ عنه.تالميذه في الرواية عنه

بُسن ته، ونقل  يأس   ، والتعلى رواية حديث رسول هللا حرص أهل العلم من المدينة  -3
 أحاديثه.

كلما دنت طبقات الرواة عن اإلمام ُعروة نالحظ بتوسع دائرة البلدان في الطبقة   -4
الواحدة، حيث إن  الطبقة األولى كان أصحابها من أهل المدينة، ثم توسعت دائرة البلدان 

ثم في الطبقة الثانية لتضم مكة والكوفة، ثم وصلت إلى مصر في الط بقة الثالثة، 
والحجاز، والكوفة،  ،والمدينة ،كثيرة لتشمل مكة اً أصبحت في الطبقة الرابعة تضم بلدان

 ودمشق، ومصر. 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُةـــــــــــــــــــــسعـــبُالتـــــــفيُالكتُبنُالزبيرُجدولُطبقاتُأصحابُع روة

ُ
ُأصحابُالطبقةُالطبقة

طبقةُالح جَّةُمنُأهلُ الطبقةُاألولى:
ُواإلتقانُمعُطولُالمالزمةالحفظُ

 .الز هري ، و هشام بن ُعروة

ةُمنُأهلُ الطبقةُالثانية:ُطبقةُالح جَّ
ُالحفظُواإلتقانُمعُقصرُالم الزمة

ُ

، أبو سلمة بن عبد الرحمن، و محمد بن المنكدر
ْيسان، و ُسليمان بن ي سارو  عبد هللا بن ، و صالح بن ك 

، دينارعمرو بن ، و عمر بن عبد العزيز، و ُعروة
 .يحيى بن سعيد األنصاري و 

ُالطبقةُالثالثة:ُطبقةُالثقاتُ

ُمنُأصحابُع روة

بي، ومحمد بن إبراهيم التيمي ر، محمد بن جعفر بن الز 
، إبراهيم بن ُعقبة، و محمد بن عبد الرحمن بن نوفلو
تميم ، و أبو بكر بن حفص، و إسماعيل بن أبي ُحكيمو 
الزبرقان بن عمرو ، و خالد بن أبي عمران، و بن سلمةا

، سعيد بن خالد، و سعد بن إبراهيم، و الضمري 
فوان بن ُسليمو  ، بن أبي بكر بن حزماعبد هللا ، و ص 
    ، عبد هللا بن أبي سلمة، و بن ذكواناعبد هللا و 
، عبد هللا بن نيار األسلمي، و عبد هللا بن أبي ُمليكةو 
عراك ، و عثمان بن ُعروة، و عبيد هللا بن أبي جعفرو 
     مسافع بن ، و بن أبي رباحاعطاء ، و مالكبن ا

ْيسان، و هالل بن أبي حميد، و عبد هللا ، وهب بن ك 
يزيد بن ، و بن أبي كثيرايحيى ، و يحيى بن ُعروةو 

 .يزيد بن قسيط، و يزيد بن رومان، و ُخصيفة

الطبقةُالرابعة:ُطبقةُالشيوخُمنُ
ُأصحابُع روة

ُعثمان ، و البهيعبد هللا ، و حبيب األعور مولى ُعروة
عمرو ، و عمر بن عبد هللا بن ُعروة، و بن أبي الوليدا
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، مجاهد بن وردان، و الُمنذر بن المغيرة، و بن ُشعيبا
الوليد بن ، و مكحول بن أبي مسلم، و ُمسلم بن ُقرطو 

 .أبي الوليد

الطبقةُالخامسة:ُطبقةُالضعفاء،ُ
والمجاهيل،ُوالمتروكينُمنُأصحابُ

ُع روة

ُ

ُالضعفاءُمنُأصحابُع روة:طبقةُ
       ، عبد هللا بن إنسان الطائفي، و شيبة الُخضري 

 .مخلد بن ُخفاف، و عبد الواحد بن قيسو 

ُطبقةُالمجاهيلُمنُأصحابُع روة:
ُسليمان و ، داود بن مدرك، و حبيب بن هند األسلمي

 .عاصم بن عمرو بن ُعثمان، و بن ُرومانا

ُع روة:طبقةُالمتروكينُمنُأصحابُ

ان  .صالح بن حس 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالخاتمة
، أجمعين الحمدهلل الذي بنعمه تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا

 ، وبعد.وآله وصحبه ومن وااله

 التوصيات: و النتائج   في خاتمة هذا البحث، أبرز   سأذكر

ُأوًل:ُالنتائج:

الخوض في مام ُعروة بن الز بير وعصره، و ترجمة اإل فمن خالل الجوالت المتقدمة في
 ص إلى تسجيل النتائج التالية:خلُ أ علم الط بقات،

من الفتن والمعارك،  شهد العصر الذي عاش فيه اإلمام ُعروة بن الز بير مجموعةً   -1
وتمتاز البيئة ، ومستقبله ل العالم اإلسالميحركات كان لها أثر كبير في حا وظهور

التي عاش فيها بالسعة والر خاء، وقد اتصف العصر األموي الذي عاش خالله بالترف 
الكبير؛ إال أن ه لم يدخل في شيء من الفتن، وظل  متفرغًا لعلمه طالبًا للحديث، كما أن 

ب ه عصره شهد عنايًة واهتمامًا بالعلوم الدينية من قبل علماء عصره؛ وبهذا زاد إقباله وحُ 
لطلب العلم والحديث، كما أن نشأته في أسرة ذات صلة وثيقة ببيت النبوة، فمكانته 
االجتماعية مكنته من الحصول على المعلومات من مصادرها األولية، حيُث ُعرف 

ُيعد اإلمام ُعروة أحد الفقهاء . ولكل ما سبق رضي هللا عنهابمالزمته لخالته عائشة 
ي عصره بعصر الفقهاء ُسم   قد و  السيادة والعلم والعبادة،نة؛ حيث جمع السبعة بالمدي

 السبعة.
هو المتشابه في "أول من عر ف الطبقة في االصطالح هو اإلمام العراقي فقال:   -2

 ."األسنان، واإلسناد، وربما اكتفوا بالمتشابه في اإلسناد
ولقاء المشايخ، ن في تعريف الطبقات على اعتبار السن، اقتصر األئمة المتأخرو   -3

 وهناك أمور ُينظر إليها كتقسيمهم على البلدان، واألفضلية في اإلسالم، والشهرة في
األحداث، وقصر المالزمة أو طولها، وكثرة المرويات شيوخهم، وحضور الوقائع و 

الناظر في التعريفين اللغوي واالصطالحي لعلم الطبقات يجد العالقة كما أن  وقلتها.
 وتحمل معنى الموافقة، والتشابه، والتطابق بين أصحاب الطبقة الواحدة.واضحة بينهما، 



 

160 
 

علم طبقات المحدثين فن مهم، ُيفيد في الترجيح بين الروايات المتعارضة، وتمييز  -4
كانية الوقوف على صدق الرواة األوهام واألخطاء، وبيان الروايات الشاذة والمنكرة، وإم

كما أن  لُمدل  سين، ومعرفة اتصال السند وانقطاعه.ين ايعلى تب هم، وإمكان االطالعوكذب
علم الطبقات فن استعمله المسلمون مبكرًا، تبين من خالل أسلوبهم في عرض التراجم 

 على الطبقات، ثم تطور هذا العلم في القرن الثاني الهجري.
ي هناك فرق بين علم الطبقات وبقية علوم الرجال، فعلوم الرجال يتم فيها دراسة الراو  -5

ليتسنى معرفة منزلته، بينما علم الطبقات يتم تحديد طبقة  ؛منفردًا عن غيره من الرواة 
 ن  كما أ .نفسه الشيخاسة جميع الرواة ممن رووا عن ودر  ،الراوي بناًء على دراسة الراوي 

نتيجة ألفاظ الجرح والتعديل التي يكون تحديد مرتبة الراوي من حيث الجرح والتعديل 
 .عن أئمة الجرح والتعديللت إلينا ُنق

تحديد طبقة الراوي، وهذا له أهمية كبيرة في رفع منزلة الراوي من  هدف علم الطبقات: -6
 العدالة والثقة أو وضعها، ويستمد معلوماته من جميع علوم الر  جال.

تعددت أنواع الطبقات، ومن أبرزها: الطبقات الزمانية، والطبقات المكانية، والطبقات  -7
 ية في اإلسالم والشهرة، وطبقات أصحاب الشيخ.حسب األفضل

عند الُعلماء  أمر اجتهادي، حيث ال يوجد منهج خاص إن  تقسيم الرواة على طبقات هو -8
 في تقسيمهم للُرواة إلى طبقات.

أن ُتراعى قبل البدء بالتقسيم،  هناك معايير خاصة يجب عند تقسيم الرواة إلى طبقات -9
ومن دياًل، وواقع مرويات الرواة عن شيخهم كثرًة وقلًة، وهي: منزلة الرواة جرحًا وتع

 والُمالزمة وطول الصحبة. ،أخرج له من أصحاب الكتب المنتقية
 من خالل أمور عدة، وهي:  ُيمكن معرفة مالزمة الراوي لشيخه -10
 نص أحد العلماء على أن  الراوي فالن هو أثبت الناس في شيخه، أو أوثقهم فيه •
 ، فالكثرة في الرواية تدل على طول المالزمة.كثرًة وقلةً واقع مرويات الراوي عن شيخه   •
 .أو قصرها المعاصرة للراوي وفاته، فبهذا يتبي ن طول النظر في تاريخ والدة الراوي و  •
 تقسيم الرواة حسب أمصارهم وبلدانهم، ففرصة المالزمة تزيد ألهل البلد الواحد. •
راويًا، راويان منهم  خمسينمام ُعروة في الكتب التسعة: ثمانيًة و بلغ عدد الرواة عن اإل -11

 تسعةرواة في الطبقة الثانية. و  ثمانيةمن طبقات الرواة عن ُعروة. و في الطبقة األولى 
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في الطبقة رواة  تسعةالطبقة الرابعة، و رواة في  راويًا في الطبقة الثالثة، وعشرة عشرون و 
  الخامسة.

واة إ -12 عن اإلمام ُعروة هو ابنه هشام بن ُعروة ُثم  الزهري، فهما يتربعان على  ن  أثبت الر 
 رأس الطبقة األولى.

ألوفر في جميع طبقات أصحاب ن  المدني  ين وهم أهل بلد اإلمام ُعروة هم النصيب اإ -13
أكثر اهتمامًا، وعنايًة بحديث شيخهم،  بلده يكونون   أصحاب الشيخ من أهلُعروة، فإن  
 زمة له، ومعرفة بلدان الرواة وأوطانهم ُتفيد في تحديد طبقة الراوي في شيخه.وأكثر ُمال

ع دائرة البلدان في الطبقة توس  ت الرواة عن اإلمام ُعروة نالحظ كلما دنت طبقا -14
الواحدة، حيث إن  الطبقة األولى كان أصحابها من أهل المدينة، ثم توسعت دائرة البلدان 

لتضم مكة والكوفة، ثم وصلت إلى مصر في الط بقة الثالثة، ثم في الطبقة الثانية 
كثيرة لتشمل مكة، والمدينة، والحجاز، والكوفة،  اً أصبحت في الطبقة الرابعة تضم بلدان

 ودمشق، ومصر. 

ُثانيًا:ُالتوصيات:

الدراسات العليا إلى الدراسات المتعلقة بعلم  الحديث الشريف وعلومه في توجيه طلبة -1
، فهو فن مهم من فنون علم الحديث، ومع أهمية هذا العلم فإن  الكتابة فيه الطبقات

 قليلة، مما يجعل من األهمية دراسة ذلك وتناوله.
ضرورة اهتمام طالب العلم بدراسة أصحاب الشيوخ؛ ألنها المعيار السليم لمعرفة   -2

 صحيح حديثه من سقيمه.
 ات الرواة عن عروة دراسة تطبيقية، في الكتب الستة أو التسعة.أوصي بدراسة مروي -3

لعلم هذا وأسأل هللا تعالى أن يعلمني ما ينفعني، وأن ينفعني بما علمني، وأن يجعلني ممن تعل م ا
 وعمل به.

اَيَِصفُونََ} ةََِعما َِٱۡلِعزا َنََرب َِكََرب  ٌمََعلَىََ،َُسۡبَحَٰ َِرََ،ٱۡلُمۡرَسِليَنََوَسلََٰ لَِمينََبََوٱۡلَحۡمدََُّلِلا              {ٱۡلعََٰ

 [182 - 180]الصافات: 
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 القرآنُالكريم -
 تإسحاق بن الحسين المنجم )، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان -1

 .هـ 1408، 1ط عالم الكتب، :بيروت ،هـ(4ق 
أبو يعلى الخليلي خليل بن عبد هللا القزويني  ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث -2

 ه.1409، 1ه(، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، الرياض: مكتبة الرشد، ط446)
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  ،االستذكار -3

ه(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، بيروت: دار الكتب 463القرطبي )
 م.2000-ه1421، 1لمية، طالع

عبد      ه(، تحقيق وشرح: 321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي) ،االشتقاق -4
 م.1991-ه1411، 1لبنان، دار الجيل، ط -السالم محمد هارون، بيروت

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة -5
ادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، بيروت: ه(، تحقيق: ع852العسقالني )

 ه.1415، 1دار الكتب العلمية، ط
اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد بن حنبل من الرجال سوى من ذكر  -6

شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الُحسيني الدمشقي  في تهذيب الكمال،
باكستان،  -عطي أمين قلعجي، كراتشيه(، تحقيق وتوثيق: عبد الم765الشافعي )

 منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية.
ه(، دراسة 385أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني ) اإللزامات والتتبع، -7

لبنان، دار الكتب  -وتحقيق: الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، بيروت
 م.1985-ه1405، 2العلمية، ط

د عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني سعأبو  األنساب، -8
 -ه(، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره،  الهند652المروزي)

 م.1962-ه1382، 1حيدر آباد،  مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط
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 أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير البن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة -9
 م.1997، 1ه(، تحقيق: إسماعيل حسن حسين، الرياض: دار الوطن، ط279)
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري اختصار علوم الحديث -10

لبنان، دار الكتب العلمية،  -ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت774الدمشقي )
 .2ط

، هـ(1420محمد ناصر الدين األلباني ) ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -11
 .م1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية ، المكتب اإلسالمي :بيروت

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري،  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة -12
ه(، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، 630عز الدين ابن األثير)

 م.1994-ه1415، 1، طدار الكتب العلمية
ه(، مصر: المكتبة 911جالل الدين السيوطي ) إسعاف المبطأ برجال الموطأ، -13

 التجارية الكبرى.
 ، تحقيق:هـ(244ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )، إصالح المنطق -14

 .م 2002 -هـ  1423 ،1، طدار إحياء التراث العربي، محمد مرعب
أبو عبد هللا عالء الدين مغلطاي بن قليج بن  ،أسماء الر  جالإكمال تهذيب الكمال في  -15

ه(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 762عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي)
-ه1422، 1أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط -محمد

 م.2001
عيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد هللا محمد بن إسما التاريخ األوسط، -16

 حلب، القاهرة، -، دار الوعي، مكتبة دار التراثه(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد256)
 م.1977-ه1397، 1ط

أبو بكر أحمد          السفر الثالث، -التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة -17
ه(، تحقيق: صالح بن فتحي هالل، القاهرة: الفاروق الحديثة 279ابن أبي خيثمة )

 م.2006-ه1427، 1للطباعة والنشر، ط
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ه(، حيدر 256أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن الُمغيرة البخاري ) التاريخ الكبير، -18
 بة: محمد عبد المعيد خان.الدكن، دائرة المعارف العثمانية، طبع تحت مراق -آباد

شمس الدين أبو الخير الدين محمد بن عبد  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، -19
 م.1993-ه1414، 1لبنان، الكتب العلمية، ط -ه(، بيروت902الرحمن السخاوي)

أبو الوليد سليمان بن  التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، -20
ه(، تحقيق: أبو لبابة حسين، 474د التجيبي الُقرطبي الباجي األندلسي)بن سعخلف 

 م.1986-ه1406، 1الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع، ط
أبو الفداء  ،التكميل والتجريح في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل -21

اسة وتحقيق:  ر ه(، د774إسماعيل بن عمر بن كثير الُقرشي البصري ثم الدمشقي )
لم آل نعمان، اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية شادي بن محمد بن سا

 م.2011-ه1432، 1وتحقيق التراث والترجمة، ط
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، -22

لوي، محمد عبد الكبير ه(، تحقيق: مصطفى بن أحمد الع463النمري القرطبي )
 ه.1387البكري، المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

ه(، تحقيق: محمد 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) التمييز، -23
 ه.1410، 3مصطفى األعظمي، السعودية: مكتبة الكوثر، ط

بن عبد الرزاق  تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمد بن محمد -24
ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار 1205الحسيني الز بيدي، الملق ب بمرتضى )

 الهداية.
فيات المشاهير و األعالم، أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد  -25 و  تاريخ اإلسالم و 

ه(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب 748بن ُعثمان بن ق ايماز الذ هبي)ا
 م.2003، 1ي، طاإلسالم

تاريخ أسماء الثقات، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي، المعروف بابن  -26
 -ه1404، 1ه(، تحقيق: صبحي السامرائي، الكويت: الدار السلفية، ط385شاهين )

 م.1984
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تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، أبو حفص عمر بن أحمد بن ُعثمان البغدادي  -27
، 1ه(، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشيري، ط385المعروف بابن شاهين )

 م.1989-ه1409
ه(، تحقيق: 463تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ) -28

 م.2002-ه1422، 1بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ط
ه(، دار 261أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي الكوفي) تاريخ الثقات، -29

 م.1984-ه1405، 1الباز، ط
تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا، المعروف بابن عساكر  -30

ه(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 571)
 م.1995-ه1415

  ور، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا النصري، المشهتاريخ أبي زرعة الدمشقي -31
ه(، رواية: أبي الميمون بن راشد، 281بأبي زرعة الدمشقي، الملقب بشيخ الشباب )

 دراسة وتحقيق: شكر هللا نعمة هللا القوجاني، دمشق: مجمع اللغة العربية.
أ بو زكريا يحيى بن معين بن عون المري بالوالء البغدادي  تاريخ ابن معين، -32

ارمي، تحقيق:233) أ حمد محمد نور سيف، دمشق: دار   ه(، رواية: ُعثمان الد 
 المأمون للتراث.

أ بو زكريا يحيى بن معين بن عون المري بالوالء البغدادي  تاريخ ابن معين، -33
ه(، رواية: الد وري، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكة المكرمة: مركز البحث 233)

 م.1979-ه1399، 1العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، ط
ه(، 379أبو سليمان محمد بن عبد هللا الربعي ) ،العلماء ووفياتهمتاريخ مولد  -34

 ه.1410، 1الرياض: دار العاصمة، ط
، أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن ُيونس الصدفي تاريخ ابن يونس المصري  -35

 ه.1421، 1ه(، بيروت: دار الكتب العلمية، ط347)
   ه(، تحقيق: 911طي )جالل الدين السيو  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، -36

 أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة.
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اظ -37 ، أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن ُعثمان بن ق ايماز تذكرة الُحف 
 م.1998-ه1419، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط -ه(، بيروت748الذ هبي)

بن أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، -38
ه(، تحقيق: إكرام هللا إمداد الحق، بيروت: دار 852أحمد بن حجر العسقالني )

 م.1996، 1البشائر، ط
أبو الفضل أحمد بن علي بن  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، -39

القريوتي،  ه(، تحقيق: عاصم بن عبد هللا852محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )
 م.1983-ه1403، 1عمان: مكتبة المنار، ط

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  تقريب التهذيب، -40
-ه1406، 1ه(، تحقيق: محمد عوامة، سوريا: دار الرشيد، ط852العسقالني)

 م.1986
ه(، 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) تهذيب األسماء واللغات، -41

 لبنان، دار الكتب العلمية. -بيروت
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  تهذيب التهذيب، -42

 ه.1326، 1ه(، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط852العسقالني)
أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، -43

ه(، تحقيق: بشار 742اعي الكلبي المزي )جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القض
 م.1980-ه1400، 1عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

محمد  شمس الدين توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، -44
بن عبد هللا أبي بكر بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي، الشهير بابن ناصر 

، 1نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ه(، تحقيق: محمد842الدين)
 م.1993

 -ه(، الهند354أبو حاتم الدارمي الُبستي محمد بن حبان بن حبان التميمي ) الثقات، -45
 م.1973-ه1393، 1حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ط
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ْورة بن موسى بن سنن الترمذي، -الجامع الكبير -46  أبو عيسى محمد بن عيسى بن س 
ه(، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب 279الضحاك الترمذي )

 م.1998اإلسالمي، 
    الجامع في العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد  -47

ه(، رواية المروذي وغيره، تحقيق: وصي هللا بن محمد بن 241ابن حنبل الشيباني )
 م.1988-ه1408، 1ر السلفية، طالهند، الدا -عباس، بومباي

المعروف  وسننه وأيامه، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  -48
ه( ،  256بصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي )

 ه.1422، 1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي  الجرح والتعديل، -49

دائرة المعارف العثمانية،  ه(، الهند: مجلس327الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم )
 م.1952-ه1271، 1بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

 صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن  جامع التحصيل في أحكام المراسيل، -50
ه(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: عالم 761عبد هللا الدمشقي العالئي )

 م.1986-ه1407، 2الكتب، ط
ه(، تحقيق: رمزي منير 321أبو بكر بن الحسن بن دريد األزدي ) ة،جمهرة اللغ -51

 .1987، 1بعلبكي، بيروت: دار العلم للماليين، ط
ه(، 1307، أبو الطيب محمد صدبق خان الق ن وجي )الحطة في ذكر الصحاح الستة -52

 م.1985-ه1405، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط
يم أحمد بن عبد هللا بن أحمد أبو نع حلية األولياء وطبقات األصفياء، -53

 م.1974-ه1394بجوار محافظة مصر،  -ه(، السعادة430األصبهاني)
ه(، 1167أبو المعالي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الغزي ) ديوان اإلسالم، -54

-ه1411، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط -تحقيق: سيد كسروي حسن، بيروت
 م.1990
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    ، شمس الدين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لينديوان الضعفاء والمتروكين  -55
ه(، تحقيق: حماد بن 748أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن ُعثمان بن ق اْيماز الذهبي )

 م.1967-ه1387، 2النهضة الحديثة، ط مكتبةمحمد األنصاري، مكة: 
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني،  ،ذخيرة الحفاظ -56

ه(، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، الرياض: دار 507معروف بابن القيسراني )ال
 م.1996-ه1416، 1السلف، ط

الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المكي  الرسالة، -57
 م.1940-ه1358، 1ه(، تحقيق: أحمد شاكر، مصر: مكتبة الحلبي، ط204)
، أبو عبد هللا محمد بن أبي المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةالرسالة  -58

ه(، تحقيق: 1345الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدريسي، الشهير بالكتاني )
 م.2000-ه1421، 6محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار البشائر اإلسالمية، ط

ْنُجوي ه أحمد بن علي برجال صحيح مسلم، -59 ن محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن م 
 ه.1407، 1ه(، تحقيق: عبد هللا الليثي، بيروت: دار المعرفة، ط428)
ردي السنن الصغير -60 ْوج  ، أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسر 

باكستان، جامعة -ه(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، كراتشي458الخراساني )
 م. 1989-ه1410، 1الدراسات اإلسالمية، ط

ردي  السنن الكبرى، -61 ْوج  أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسر 
لبنان، دار الكتب  -ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت458الخراساني )

 م.2003-ه1424، 3العلمية، ط
أبو عبد الرحمن أحمد بن ُشعيب بن علي الخراساني النسائي  السنن الكبرى، -62

، 1ه(، تحقيق وتخريج: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط303)
 م.2001-ه1421

أبو عبد الرحمن محمد  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، -63
المملكة العربية السعودية، دار  -اضه(، الري1420ناصر الدين األشقودري األلباني )

 م.1992-ه1412، 1المعارف، ط
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أبو داود ُسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  سنن أبي داود، -64
بيروت،  -ه(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا275األزدي السجستاني )

 المكتبة العصرية.
ه(، 385عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني ) أبو الحسين علي بن سنن الدارقطني، -65

لبنان، مؤسسة الرسالة،  -تحقيق و ضبط وتعليق: شعيب األرنؤوط وآخرون، بيروت
 م.2004-ه1424، 1ط

ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  ،سنن ابن ماجه -66
فيصل عيسى  -الكتب العربية  دار إحياء، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(273 ت)

 .البابي الحلبي
سؤاالت البرقاني للدارقطني، أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، المعروف  -67

ه(، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، باكتسان: كتب خانه 425بالبرقاني )
 ه.1404، 1الهور، ط -جميلي

أبو زكريا يحيى بن معين بن عون  سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، -68
ه(، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، المدينة المنورة: 233المري بالوالء البغدادي )

 م.1988-ه1408، 1مكتبة الدار، ط
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، -69

 بن عبد القادر، الرياض: ه(، تحقيق: موفق بن عبد هللا385البغدادي الدارقطني )
 م.1984-ه1404، 1مكتبة المعارف،  ط

أبو عبد هللا أحمد  سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، -70
ه(، تحقيق: زياد محمد منصور، المدينة 241بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ا

 ه.1414، 1المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط
أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد  السلمي للدارقطني، سؤاالت -71

 ه.1427، 1ه(، تحقيق: فريق من الباحثين، ط412النيسابوري )
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   أبو الحسن علي بن   ،سؤاالت محمد بن عُثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني -72
تحقيق: موفق عبد هللا ه(، 234عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني البصري )

 ه.1404، 1عبد القادر، الرياض: مكتبة المعارف، ط
أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الُقرشي  سير السلف الصالحين، -73

نة ) ه(، تحقيق: كرم بن حلمي بن 535الطليحي التيمي األصبهاني، الُملقب بقوام الس 
 والتوزيع.فرحات بن أحمد، الرياض: دار الراية للنشر 

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ُعثمان بن ق اْيفاز  سير أعالم النبالء، -74
ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ُشعيب األرناؤوط، 748الذهبي )

 م.1985-ه1405، 3مؤسسة الرسالة، ط
ن بلفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو ا ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب -75

 بيروت، دار  -ه(، تحقيق: محمود األرناؤوط، دمشق1089العماد الع كري الحنبلي)
 م.1986-ه1406، 1ابن كثير، ط

شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة اإلستعمال، سعدي الهاشمي، القاهرة:  -76
 م.1992-ه1413، مكتبة العلوم والحكم

الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين أبو  ألفية العراقي، -شرح التبصرة والتذكرة  -77
لبنان، دار  -ه(، تحقيق: عبد اللطيف الهميم، ماهر ياسين فحل، بيروت806العراقي )

 م.2002-ه1423، 1الكتب العلمية، ط
المي البغدادي ثم  ،شرح علل الترمذي -78 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الس 

األردن، مكتبة  -بد الرحيم سعيد، الزرقاءه(، تحقيق: همام ع795الدمشقي الحنبلي )
 م.1987-ه1407، 1المنار، ط

، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط -الحازمي، بيروت شروط األئمة الخمسة، -79
 م.1984-ه1405

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، -80
، 4وت: دار العلم للماليين، طه(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بير 393)

 م.1987-ه1407
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جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  صفة الصفوة، -81
-ه1421مصر، دار الحديث،  -ه(، تحقيق: أحمد بن علي، القاهرة597الجوزي)
 م.2000

ه(، 256أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ) الضعفاء، -82
، 1تحقيق: أبو عبد هللا أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، ط

 م.2005-ه1426
أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  الضعفاء، -83

، 1دة، الدار البيضاء، دار الثقافة، طه(، تحقيق: فاروق حما430األصبهاني )
 م.1984-ه1405

ه(، 322أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي )الضعفاء الكبير،  -84
-ه1404، 1تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دار المكتبة العلمية، ط

 م.1984
ي النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن ُشعيب بن علي الخراسانالضعفاء والمتروكون  -85

 ه.1396، 1ه(، تحقيق: حلب: دار الوعي، ط303)
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  الضعفاء والمتروكون، -86

 ه.1406، 1ه(، تحقيق: عبد هللا القاضي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط597)
بقات الكبرى  -87 لبصري البغدادي أ بو عبد هللا محمد بن سعد الهاشمي بالوالء ا ،الط 

، 1ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط230)
 م.1990-ه1410

أ بو عبد هللا محمد بن سعد الهاشمي بالوالء البصري المؤلف:  ،الطبقات الكبرى  -88
 – ه1421 ،مكتبة الخانجي قاهرة:ال ،ق: علي محمد عمريحقه(، ت230) البغدادي

 م2001
-ه1411، 1مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط الطبقات، -89

 م.1991
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اظ، -90 ، 1ه(، بيروت: دار الكتب العلمية، ط911جالل الدين السيوطي ) طبقات الُحف 
 ه.1403

ه(، تحقيق: إحسان 476أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) طبقات الفقهاء، -91
 م.1970، 1لرائد العربي، طلبنان، دار ا -عباس، بيروت

أ بو عمرو خليفة بن خي اط بن خليفة الشيباني العصفري  طبقات خليفة بن خياط، -92
ه(، رواية: أبو عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري، محمد بن 240البصري )

أحمد بن محمد األزدي، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 م.1993-ه1414

وطبقات علماء تونس، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم  ،طبقات علماء إفريقية -93
 لبنان، دار الكتب اللبناني. -التميمي المغربي اإلفريقي، بيروت

أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن ُعثمان بن  العبر في أخبار من غبر، -94
ن بسيوني زغلول، بيروت: ه(، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد ب748ق ايماز الذ هبي)

 دار الكتب العلمية.
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  المنذر التميمي الحنظلي  العلل، -95

، 1ه(، تحقيق: فريق من الباحثين، مطابع الحميضي، ط327الرازي، ابن أبي حاتم )
 م.2006-ه1427

ن أحمد البغدادي أبو الحسن علي بن عمر ب العلل الواردة في األحاديث النبوية، -96
ه(، )المجلدات من األول، إلى الحادي عشر( تحقيق وتخريج: 385الدارقطني )

م. 1985-ه1405، 1محفوظ الرحمن زين الدين السلفي، الرياض: دار طيبة، ط
)والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر( علق عليه: محمد بن صالح 

 ه.1427، 1الدباسي، الدمام: دار ابن الجوزي، ط
ه(، 241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) العلل ومعرفة الرجال، -97

-ه1422، 2الخاني، ط بن محمد بن عباس، الرياض: دار تحقيق: وصي هللا
 م.2001
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ْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  ،علل الترمذي الكبير -98 محمد بن عيسى بن س 
ه(، تحقيق: صبحي السامرائي وآخرون، بيروت: عالم الكتب، مكتبة 279عيسى )

 ه.1409، 1النهضة العربية، ط
فرانز روزنثال، ترجمة: صالح أحمد العلي، بيروت:  علم التاريخ عند المسلمين، -99

 م.1983-ه1402، 2مؤسسة الرسالة، ط
، 1، أسعد سالم تيم، الرياض: مكتبة الر شد، طلم طبقات المحدثين أهميته وفوائدهع -100

 م.1994-ه1415
أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابي الحنفي ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، -101

 ه(، بيروت: دار إحياء التراث العربي.855بدر الدين العيني )
عبد العزيز محمد فارح، مجمع الملك  ديل،عناية العلماء باإلسناد وعلم الجرح والتع -102

 فهد لطباعة المصحف الشريف.
ه(، 224أبو ُعبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي ) غريب الحديث، -103

الدكن، مطبعة دائرة المعارف العثمانية،  -تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، حيدر آباد
 م.1964-ه1384، 1ط
جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج  غريب الحديث، -104
لبنان، دار الكتب العلمية،  -القلعجي، بيروت ه(، تحقيق: عبد المعطي أمين597)

 م.1985-ه1405، 1ط
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الز مخشري  ،الفائق في غريب الحديث واألثر -105

ه(، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان: دار 538جار هللا )
 .2المعرفة، ط

بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي  أبو الفرج محمد بن إسحاق الفهرست، -106
لبنان، دار المعرفة،  -ه(، تحقيق: إبراهيم رمضان، بيروت438المعروف بابن النديم )

 م.1997-ه1417، 2ط
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  فتح الباري شرح صحيح البخاري، -107

 ه.1379الشافعي، بيروت: دار المعرفة، 
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شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد  ،لفية الحديث للعراقيفتح المغيث بشرح أ -108
-ه1424، 1ه(، تحقيق: علي حسين علي، مصر: مكتبة السنة، ط902السخاوي )

 م.2003
ه(، 817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) القاموس المحيط، -109

سة الرسالة لبنان، مؤس -تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت
 م.2005-ه1426، 8للطباعة والنشر والتوزيع، ط

عبد    ه(، تحقيق: 1394، ظفر أحمد العثماني الت هانوي )قواعد في علوم الحديث  -110
 الفتاح أبو غدة، دار القلم: بيروت.

أبو عبد هللا شمس الدين محمد  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، -111
محمد نمر  عوامة، أحمده(، تحقيق: محمد 748بن أحمد بن ُعثمان بن ق ايماز الذ هبي)

-ه1413، 1مؤسسة علوم القرآن، ط -الخطيب، جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية
 م.1992

ه(، تحقيق: عادل 365أبو أحمد بن عدي الجرجاني ) الكامل في ضعفاء الرجال، -112
حمد عبد الموجود، علي محمد معوض،  شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، أ

 م.1997-ه1418، 1لبنان، الكتب العلمية، ط -بيروت
أبو بكر بن أبي شيبة عبد هللا بن محمد بن  ،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار -113

، 1، طه(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد235إبراهيم العبسي )
 ه.1409

أبو حاتم محمد بن حبان بن  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، -114
ه(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، حلب: 354أحمد بن حبان التميمي الدارمي الُبستي )

 ه.1396، 1دار الوعي، ط
 صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي كتاب المُختلطين، -115

ه(، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزيد، القاهرة: 761العالئي )
 م.1996-ه1417، 1مكتبة الخانجي، ط
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، أحمد بن مصطفى الل ب اب يدي الدمشقي اللطائف في اللغة = معجم أسماء األشياء  -116
 ه(، القاهرة: دار الفضيلة.1318)
عمر بن أحمد األصبهاني  أبو موسى محمد بن اللطائف من علوم المعارف، -117

ه(، مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة 581المديني )
 م.2004، 1اإلسالمية، ط

أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي  لسان العرب، -118
 ه.1414، 3ه(، بيروت: دار صادر، ط711)
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  أبو الفضل أحمد لسان الميزان، -119
لبنان، مؤسسة األعلمي  -الهند، بيروت -ه(، تحقيق: دائرة المعرف النظامية852)

 م.1971-ه1390، 2للمطبوعات، ط
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي 

مكتب  :حلب ،بد الفتاح أبو غدةتحقيق: ع، هـ(303علي الخراساني، النسائي ) 
 1986 - 1406، 2، طالمطبوعات اإلسالمية

 أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المحكم والمحيط األعظم، -120
-ه1421، 1ه(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط458)

 م.2000
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي  المراسيل، -121

ه(، تحقيق: شكر هللا نعمة هللا قوجاني، بيروت: مؤسسة 327الرازي، ابن أبي حاتم )
 ه.1397، 1الرسالة، ط

الطهماني  أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا الضبي على الصحيحين،المستدرك  -122
ه(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: 405النيسابوري، المعروف بابن البيع )

 م.1990-ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط
أبو سعيد الهيثم بن كلب بن سريج بن معقل الشاشي الب ْنك ثي  المسند الشاشي، -123
، 1تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط ه(،335)

 م.1410
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الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن ُعثمان المطلبي  المسند، -124
 ه.1400لبنان، دار الكتب العلمية،  -ه(، بيروت204القرشي المكي )

العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  -125
محمد فؤاد ، تحقيق: هـ(261سن القشيري النيسابوري )مسلم بن الحجاج أبو الح ،وسلم

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي ،عبد الباقي
 أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل -126

، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون  -شعيب األرنؤوط ، هـ(241 تالشيباني )
 .م 2001 -هـ  1421 ،1ط
أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن  ،المعروف بـ )سنن الدارمي( ،مسند الدارمي -127

تحقيق: ، هـ(255 تالفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )
 دار المغني للنشر والتوزيع،  :ربية السعوديةالمملكة الع، حسين سليم أسد الداراني

 .م 2000 -هـ  1412 ،1ط
، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -128

 ه(، بيروت: المكتبة العلمية.770الفيومي الحموي )
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  المصنف، -129
تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الهند: المجلس العلمي، بيروت: المكتب ه(، 211)

 ه.1403، 2اإلسالمي، ط
مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى وآخرون(، دار  المعجم الوسيط، -130

 الدعوة.
ه(، 277أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ) المعرفة والتاريخ، -131

 م.1981-ه1401، 2عمري، بيروت: مؤسسة الرسالة، طتحقيق: أكرم ضياء ال
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ُعثمان بن ق ايماز  ،المغني في الضعفاء -132

 ه(، تحقيق: نور الدين عتر.748الذهبي )
 جمع وترتيب: محمد ذاكر عباس السلفي.المغني في ألفاظ الجرح والتعديل،  -133
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ر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن غالب أبو جعف المُنتخب من ذيل المذيل، -134
 ه(، لبنان: مؤسسة األعلمي للمطبوعات.310اآلملي )

ابن    أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد  المنتخب من علل الخالل، -135
ه(، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد، دار الراية 620قدامة المقدسي )

 والتوزيع.للنشر 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  المنتظم في تاريخ األمم والملوك، -136

ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، 597محمد الجوزي)
 م.1992 -ه1412، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط

أحمد بن  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن الموقظة في علم مصطلح الحديث، -137
، 2ه(، حلب: مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ط748ُعثمان بن ق اْيماز الذهبي )

 ه.1412
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن ُسليمان  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -138

-ه1414ه(، تحقيق: حسام الدين القدسي، القاهرة: مكتبة القدسي، 807الهيثمي )
 م.1994

ه(، 395حسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )أبو ال مجمل اللغة، -139
-ه1406، 2دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

 م.1986
زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي  مختار الصحاح، -140
 الدار بيروت: المكتبة العصرية، صيدا:ه(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، 666)

 م.1999-ه1420، 5النموذجية، ط
أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، -141
-ه1421، 1ه(، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط241)

 م.2001
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أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسدي  مسند الحميدي، -142
، دمشق219المكي ) الحميدي ار اني  سوريا، دار  -ه(، تحقيق وتخريج: حسن سليم الد 

 م.1996، 1السقيا، ط
أبو يعلى أحمد بن علي بن الُمثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل  ،مسند أبي يعلى -143

ه(، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث، 307التميمي الموصلي )
 م.1984-ه1404، 1ط
أبو حاتم الدارمي الُبستي، محمد بن  لماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار،مشاهير عُ  -144

ه(، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق علي إبراهيم، 354حبان بن حبان التميمي )
 م.1991-ه1411، 1المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط

محمد بن إبراهيم بن وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن  معالم السنن، -145
، 1ه(، حلب: المطبعة العلمية، ط388الخطاب البستي المعروف بالخطابي )

 م.1932-ه1351
الدين أبو عبد هللا ياقوت  معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شهاب -146
ه(، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار الغرب 626بن عبد هللا الرومي الحموي )ا

 م.1993-ه1414، 1اإلسالمي، ط
شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي  معجم البلدان، -147
 م.1995، 2ه(، بيروت: دار صادر، ط626)
القزويني الرازي  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة، -148
 م.1979-ه1399ه(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 395)
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن  معرفة التذكرة في األحاديث الموضوعة، -149

ه(، تحقيق: الشيخ عماد الدين 507أحمد المقدسي الشيباني، المعروف بابن القيسراني )
 م.1985 -ه1406، 1الثقافية، طأحمد حيدر، بيروت: مؤسسة الكتب 

أ بو زكريا يحيى بن معين بن عون المري بالوالء  معرفة الرجال عن يحيى بن معين، -150
ه(، رواية: أ حمد بن محمد بن القاسم بن محرز، تحقيق الجزء األول: 233البغدادي )

 م.1985-ه1405، 1محمد كامل القصار، دمشق: مجمع اللغة العربية، ط
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أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  ،واآلثارمعرفة السنن  -151
ردي الخراساني ) ْوج  -ه(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، كراتشي458الُخْسر 

دمشق: دار  -بيروت: دار قتيبة، حلب -باكستان: جامعة الدراسات اإلسالمية، دمشق
 م.1991-ه1412، 1القاهرة: دار الوفاء، ط -الوعي، المنصورة

وُيعرف بمقدمة ابن الصالح، ُعثمان بن عبد الرحمن،  عرفة أنواع علوم الحديث،م -152
ه(، تحقيق: نور الدين عتر، 643أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )
 م.1986-ه1406سوريا: دار الفكر، وبيروت: دار الفكر المعاصر، 

الطهماني  الضبيأبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا  معرفة علوم الحديث، -153
ه(، تحقيق: السيد معظم حسين، بيروت: دار 405النيسابوري، المعروف بابن البيع )

 م.1977-ه1397، 2الكتب العلمية، ط
أبو محمد محمود بن أحمد  مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، -154

 ه(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن855الغيتابي الحنفي، بدر الدين العيني )
 م.2006-ه1427، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط -إسماعيل، بيروت

أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن  مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها، -155
ه(، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، 327سهل بن شاكر الخرائطي السامري )

 م.1999-ه1419، 1القاهرة: دار اآلفاق العربية، ط
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد  ،ه وهو موثق أو صالح الحديثمن تكلم في -156
، 1ه(، تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، ط748بن ُعثمان بن قايماز الذهبي )ا

 م.2005-ه1426
من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ األثرم أبا عبد هللا أحمد بن محمد بن  -157

ه(، 241حمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )أبو عبد هللا أحمد بن م حنبل،
 م.2004-ه1425، 1تحقيق: عامر حسن صبري، بيروت: دار البشائر اإلسالمية، ط

من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، أبو زكريا يحيى بن معين المري  -158
تحقيق: أحمد محمد نور سيف، دمشق: دار المأمون  ه(،233بالوالء البغدادي )

 راث.للت
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ميزان االعتدال في نقد الرجال، أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عُثمان  -159
هبي)ا لبنان، دار المعرفة  -تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت ه(،748بن ق ايماز الذ 

 م.1963-ه1382، 1للطباعة والنشر، ط
ق: يحقت، هـ(179 تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )، لموطأا  -160

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال  ،اإلمارات ،محمد مصطفى األعظمي
 .م 2004 -هـ  1425، 1، طالخيرية واإلنسانية

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  النهاية في غريب الحديث واألثر، -161
ه(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد 606الشيباني الجزري ابن األثير )

 م.1979-ه1399الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية، 
نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق   -162

ي إسحاق الحويني، جمعه ورتبه: أبو عمرو أحمد بن ُجمع من كتب: الشيخ أب الحويني،
 م.2012-ه1433، 1الوكيل، مصر: دار ابن عباس، ط عطية

أبو الفضل أحمد بن  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، -163
ه(، تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا 852علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )

 ه.1422، 1بعة سفير، طالرحيلي، الرياض: مط
لبنان، مركز دراسات  -عبد العزيز الدوري، بيروت نشأة علم التاريخ عند العرب، -164

 م.2005، 1الوحدة العربية، ط
إسماعيل بن محمد أمين بن مير  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، -165

يلة في مطبعتها ه(، ُطبع بعناية وكالة المعارف الجل1399سليم الباباني البغدادي )
لبنان، دار إحياء التراث  -ه، أعادت طبعه باألوفست: بيروت1951البهية استانبول، 

 العربي.
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -166

ه(، تحقيق: إحسان عباس، 681إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي)
 ر.بيروت: دار صاد
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ُلفهارسُالعلميةا

رآنيةأ وًل:ُ ُفهرسُاآلياتُالق 

ُالصفحةُرقمهاُالسورةُاآليةُطرف

ََبِقُون لُوَنَََوٱلساَٰ ِجِريَنََوٱۡۡلَنَصاِرََِمنََٱۡۡلَوا ٱۡلُمَهَٰ

نَ ََوٱلاِذيَنَٱتابَعُوُهم ِضَيَٱَبِإِۡحَسَٰ ََُعۡنُهۡمََوَرُضواَْرا َّللا
تَ َلَُهمََۡعۡنهََُوأََعدَا ُرَََجناَٰ ِلِديَنَفِيَهآَتَۡجِريَتَۡحتََهاَٱۡۡلَۡنَهَٰ َخَٰ

ِلَكَٱۡلفَۡوُزَٱۡلعَِظيمَُۚاَأَبَدَٗ   َذََٰ
 27 100 التوبة

ََََمۡنَأَتَىَٱَ،ََوََلَبَنُونََََلَيَنفَُعََمالَ َيَۡوم ََبِقَۡلبَ إَِلا ََّللا

َُسِليمَ 
 ح 89، 88 الشعراء

َٱ َفِيََرُسوِل َلَُكۡم ََكاَن ََحَسنَةَ لاقَۡد َأُۡسَوةٌ ِ َمنََكاَنَِلَََّللا

َََكثِيٗرَ َََوٱۡليَۡوَمَٱۡۡلِٓخَرََوذََكَرَٱَّللا َايَۡرُجواَْٱَّللا

ُ
 ج 21 األحزاب

اَيَِصفُونََ ةََِعما َِٱۡلِعزا َنََرب َِكََرب  ٌمََعلَىََ،َُسۡبَحَٰ َوَسلََٰ

َِرََ،ٱۡلُمۡرَسِليَنَ لَِمينََبََوٱۡلَحۡمدََُّلِلا  161 182 – 180 الصافات ٱۡلعََٰ

َِطبَاٗقا ت  َوَٰ ََُسۡبَعََسَمَٰ  24 15 نوحُ أَلَۡمَتََرۡواََْكۡيَفََخلََقَٱَّللا

اًجاََوأَْنَزْلنَا  21 14 النبأُ ِمَنَاْلُمْعِصَراِتََماًءَثَجا

  َََطبَقًاََعنََطبَق  25 19 االنشقاق  لَتَۡرَكبُنا

 

ُثانيًا:ُفهرسُاأل حاديثُالنبوية

ُالصفحةُالراويُاأل علىُطرفُالحديث

ل   في هذا ي، فقال: ص  رب    نْ آٍت م   تاني الليلة  أ  "
 ة"مرة في حج  ل عُ الوادي المبارك، وقُ 

 12ُ عمر بن الخط اب

قضيا في رضي هللا عنهما  أن  ُعمر وُعثمان"
ة ح   الم لطاة بنصف الُموض 

يب   79ُسعيد بن الُمس 
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ين  ي ُلون هُ " ْيُر ُأم ت ي ق ْرن ي، ُثم  ال ذ  ين  مْ خ  ، ُثم  ال ذ 
ْمران بن ُحصين "ي ُلون ُهمْ    28ُع 

الٍ ": قوله في تفسيرها ااًل ب ْعد  ح   24ُعبد هللا بن عب اس  .."ح 

 

واةُالم ترجمُلهم ُثالثًا:ُفهرسُالر 

ُرقمُالصفحةُالرَّاوُيُم

 100 إبراهيم بن ُعقبة  -1

 101 يمك  إسماعيل بن أبي ح    -2

 54 بن حفص عبد هللا بو بكرأ  -3

لمةميم بن ت    -4  49 س 

بيب مولى ُعروة  -5  69 ح 

 102 بيب بن هند األسلميح    -6

 81 خالد بن أبي عمران  -7

 82 ن ُمْدر كداود ب  -8

 82 قان بن عمرو بن ُأم ي ةر  لز  بْ ا  -9

 63 مة بن عبد الرحمنل  أبو س    -10

 50 سعد بن إبراهيم  -11

 70 بن خالد  سعيد  -12

 103 ُسليمان بن ُرومان  -13

 83 ُسليمان بن ي سار  -14

 104 ري ْض يبة الخُ ش    -15

ان  -16  85 صالح بن حس 
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ْيسانصالح بن   -17  51 ك 

فْ   -18  104 وان بن ُسليمص 

 87 عاصم بن عمر بن ُعثمان  -19

 87 قفيعبد هللا بن إنسان الث  -  -20

زم  -21  52 عبد هللا بن أبي بكر بن ح 

 70 هي  عبد هللا الب    -22

 54 عبد هللا بن ذ ْكوان  -23

ل م ة  -24  88 عبد هللا بن أبي س 

 56 عبد هللا بن ُعروة  -25

 67 ليك ةعبد هللا بن أبي مُ   -26

 71 األسلمي   ُمْكر معبُد هللا بن ن يار بن   -27

 106 يسعبد الواحد بن ق    -28

 89 بيد هللا بن أبي جعفرعُ   -29

 57 ثمان بن ُعروةعُ   -30

 90 ُعثمان بن أبي الوليد  -31

 58 راك بن مالكع    -32

 59 بي رباحطاء بن أ  ع    -33

 72 ُعمر بن عبد العزيز  -34

 60 عمر بن عبد هللا بن ُعروة  -35

 73 يناررو بن د  مْ ع    -36

 108 عمرو بن ُشعيب  -37

 91 الُمنذر بن الُمغيرة  -38

ْردان  -39  61 ُمجاهد بن و 
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 66 ُمحم د بن إبراهيم الت  -40

 47 بيرمحمد بن جعفر بن الز    -41

 36 الز هري  بن شهاب ُمحم د بن ُمسلم  -42

 36 د بن عبد الرحمن بن نوفلحم  مُ   -43

ر  -44  48 محم د بن الُمْنكد 

 91 م ْخلد بن ُخف اف  -45

 76 ع بن عبد هللاُمساف    -46

 93 ، حجازي ُقْرطُمسلم بن   -47

 112 م ْكُحول الشامي  -48

 42 هشام بن ُعروة  -49

 62 انهالل الوز    -50

 93 الوليد بن أبي الوليد  -51

ان    -52 ْيس   94 و ْهُب بن ك 

 114 يحيى بن سعيد األنصاري   -53

 63 يحيى بن ُعروة  -54

 95 حيى بن أبي كثيري    -55

 77 ةف  يْ يزيد بن ُخص    -56

 46 يزيد بن ُرومان   -57

 78 طيْ يزيد بن عبد هللا بن ُقس    -58

ُ

ُ
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ُفهرسُاألماكنُوالبلدانرابعًا:ُ

ُرقمُالصفحةُالمكانُوالبلدُم

 13 بئرُع روة -1
 12 الع ق يقُ ُو  -2

 19 الُفْرعُ  -3

احٌ م   -4  19 ج 

ُ

ُ:فهرسُاأل لفاظُالغريبةخامسًا:ُ

ُالصفحةُاللفظةُم

ر م  -1 اب  الح   13 أ ْنص 

اجُ   -2  13 السَّ

ة  -3 ج   79 الش 

 16 الط وامير   -4

 14 الق يان    -5

 14 قالن س     -6

 14 الك باش     -7

 13 الك ْلس   -8

لطاة  -9  79 الم 
حة  -10  79 الُموض  
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ُم لحقُاألحاديث

ُحديثطرفُال
ُ

ُ(عنُع روةةُ)ـــــــــكتبُالتسعـــخريجُالحديثُفيُالـــــــت
ُ

ُإبراهيمُبنُع قبة -1

ْول ْين   ان  ف ي اْلح   .2242ط ُكل  م ا ك 

 يمك  إسماعيل بن أبي ح   -2

ْن أ ك ل   ال ه  م  م   .24479حم ب ش 

 أبو بكر بن حفص -3

ُل أ ن ا و الن ب ي   -1  .263خ  ُكْنُت أ ْغت س 

ت هُ  ك ان  الن ب ي   -2 ال  ل  ي ص   (.512)269م ُيص 
 

ُلمةميمُبنُسُ ت ُ -4

ةُ  -1 ائ ش   (.744)134م ُقوم ي ف أ ْوت ر ي ي ا ع 

ُه  أ ن  ر ُسول  ّللا    -2 ان  ُيْخر ُج ر ْأس   .1109، 1106، مى388ن ك 

ْمُعُه اأْل ْصو ات   -3 ع  س  س  ْمُد ّلِل    ال ذ ي و  والبخاري في ترجمة  .2063، 188، جه3460ن اْلح 
 .9/117الباب ج

 بيب مولى ُعروةح   -5

ُل؟  (.84م ) ي ا ر ُسول  هللا ، أ ي  اأْل ْعم ال  أ ْفض 

 األسلميبيب بن هند ح   -6
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ل   ْبع  اأْلُو  ذ  الس  ْن أ خ   .24443حم م 

 خالد بن أبي عمران -7

ان  ط اب ًعا ْيٍر ك   .1344ن إ ْن ت ك ل م  ب خ 

 كر  داود بن ُمد   -8

ْن ُلْبس  الز  ين   ُكْم ع  اء  ْوا ن س  ا الن اُس اْنه   .4001جه ةي ا أ ي ه 

 بن عمرو بن أُميَّة برقانالز    -9

ر ة   ك ان  ر ُسوُل ّللا    اج  ل  ي الظ ْهر  ب اْله   .21595، حم411د ُيص 

ُمةُبنُعبدُالرحمنلُ أبوُسُ  -10

؟  -1 ل ْم ُيْمن  ام ع  الر ُجُل اْمر أ ت ُه ف   (.347، م )292خ أ ر أ ْيت  إ ذ ا ج 

ْيء  أ ْغي ُر م ن  ّللا    -2  .1168(، ت2762)37م، 5222خ ال  ش 

ُدُبنُإبراهيمعُْسُ  -11

ل  الن ب ي   -1  .1227خ  ه ك ذ ا ف ع 

ل  ي ب الن اس   -2  .3384خ ُمر ي أ ب ا ب ْكٍر ُيص 

ا الن ب ي   -3 ع  ْكو اهُ  د  م ة  اْبن ت ُه ف ي ش  ، 4433، 3716، 3715، 3626، 3625خ ف اط 
 (.2450)97م

ت ى  -4 ُع: " أ ن ُه ال  ي ُموُت ن ب ي  ح  ُكْنُت أ ْسم 
ي ر    ُيخ 

 .1620(، جه2444)86، م4586، 4435خ

 .4436خ ف ي الر ف يق  األ ْعل ى -5
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ْثل  ذ ا؟ -6 ْلت ُه م  ك  ن ح  ل د   .3677ن أ ُكل  و 

ي  الن ب ي    -7 ب ْين  اْلق ْبل ة   ُكْنُت ب ْين  ي د   .710د و 

 سعيد بن خالد  -12

ت  الن ارُ  ُئوا م م ا م س  ض   .353م ت و 

 ومانُسليمان بن رُ  -13

ق     م ًدا ب اْلح   .24421حم و ال ذ ي ب ع ث  ُمح 

ليمانُبنُيُ  -14 ُسارس 

اع ة   -1 ر م  م ن  الر ض   .2295، مى2055، د3300، ن1147ت إ ن  ّللا   ح 

ل ى ع ْهد  ر ُسول  ّللا    -2 ْمُس ع  ف ت  الش   .1187د  ُكس 

ْين   -3  .4ط أ ال  ت ْست ْرُقون  ل ُه م ن  اْلع 

 ريض  بة الخُ ي  ش   -15

ْهٌم  ل  ر ُجاًل ل ُه س  ُل هللُا ع ز  و ج   .25271حم ال  ي ْجع 
 

 صالح بن حسَّان -16

ْدت  الل ُحوق   ْني ا  إ ذ ا أ ر  ْلي ْكف ك  م ن  الد   .1780ت ب ي ف 
 

 ساني  ك  صالح بن  -17

ا ه  ين  ف ر ض  ال ة  ح  ، 1198، د455(، ن685)1، م350خ  ف ر ض  ّللا ُ الص 
 .486/154ط
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 وان بن ُسليمف  ص   -18

ير   ْرأ ة  ت ْيس  ْن ُيْمن  اْلم   .24478حم إ ن  م 

 عاصم بن عمر بن ُعثمان -19

 .4004جه ب اْلم ْعُروف  ُمُروا 

 لثَّقفيعبد هللا بن إنسان ا -20

اه ُه  ض  ْيد  و جٍ  و ع   .1416، حم2032د إ ن  ص 

ُمزُْعبدُهللاُبنُأبيُبكرُبنُحُ  -21

ه  الب ن ات   -1 ْن ه ذ  ، 1915(، ت2629)147، م1418خ م ن  اْبُتل ي  م 
 .26060حم

أْ  -2 ض  ْلي ت و  ، 181، د164، 163ن، 752، 751مى م ْن م س  ذ ك ر ُه ف 
 .127/38ط

ُهيُ عبدُهللاُالبُ  -22

 .302، جه18، د3384(، ت373)117م ي ْذُكُر هللا    ك ان  الن ب ي   -1

اُبوا ّلِل     -2 ين  اْست ج   (.2418)52م ك ان  أ ب و اك  م ن  ال ذ 

ر ي  -3 ، ف اْنت ص   .1981جه ُدون ك 

ُوانكُْعبدُهللاُبنُذُ  -23

ال ُح  -1 ت ى ي ْبُدو  ص  ف إ م ا ال ، ف ال  ت ت ب اي ُعوا ح 
 الث م ر

 .3372، د2193خ

ُثُه، ف ي ُقوُل: ه ذ ا ل ُكمْ  -2 ٍل أ ْبع  ا ب اُل ع ام   (.1832)29م م 
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ل م    -3 س  ل ْيه  و  ل ى ّللا ُ ع  ر أ ْيُت الن ب ي  ص 
ل ى  ُح ع   ي ْمس 

 .161، د98ت

ل ْت }الم  -4 وُم..ل م ا ن ز   .3194ت ُغل ب ت  الر 

ان   -5 س   .5015د إ ن  ُروح  اْلُقُدس  م ع  ح 

أ    -6 ض  ت ى ي ت و  ل   ح   .84ت م ْن م س  ذ ك ر ُه ف ال  ُيص 

 مةل  عبد هللا بن أبي س   -24

ل ى ع ْهد  ر ُسول  ّللا    ْمُس ع  ف ت  الش   .1187د  ُكس 

ُعبدُهللاُبنُع روة -25

ى  -1 ل س  إ ْحد   .5189خ ع ْشر ة  اْمر أ ةً ج 

ن  ر ُسوُل هللا   -2  (.732)117م  ل م ا ب د 

ن ي ر ُسوُل هللا   -3 و ج  و الٍ  ت ز  ، 1990، جه3236، ن1093(، ت1423)73م ف ي ش 
 .2257مى

ُةبنُأبيُم ليكُ عبدُهللاُ -26

ارٍ  -1 ا ل ك  ت ْقر ُأ ف ي الم ْغر ب  ب ق ص   .812، د990، ن764خ م 

اذ   -2 ُسول ُه م ْن م ع  ّللا   م ا و ع د  ّللا ُ ر  ّللا   و 
ل م   ْيٍء ق ط  إ ال  ع   ش 

 .4525خ

ى أ ن  ر ُسول  ّللا    -3  .3076د ق ض 

ُيارُاألسلميعبدُهللاُبنُنُ  -27

ر ُسول ه ؟ -1 ُن ب اهلل  و  ، 2823، جه2732، د1558(، ت1817)150م ُتْؤم 
 .2539، 2538حم
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زٌ  أ ن  الن ب ي   -2 ر  ا خ   .2952د ُأت ي  ب ظ ْبي ٍة ف يه 

ُيسبنُقُ عبدُالواحدُ -28

ل يًّا -1 ْن أ ذ ل  ل ي و  : م  ل   .26193حم ق ال  هللُا ع ز  و ج 

مٍ  -2 ْن أ ْعج  ْيًرا م  ْم ف م ْن أ ر اد  هللُا ب ه  خ   .15919حم ن ع 

 ُعبيد هللا بن أبي جعفر -29

ْيٌر؟أ ي  اْلع م ل    .3129ن خ 

ُع ثمانُبنُع روة -30

، 2690، 2689(، ن1189)37، 36، م5928خ  ُكْنُت ُأط ي  ُب ر ُسول  هللا   -1
 .1843مى

ْيب   -2 ي  ُروا الش   .1415، حم5074ن غ 

ل ون   -3 ئ ك ت ُه ُيص  م ال   .1005، جه676د إ ن  ّللا   و 

 ُعثمان بن أبي الوليد -31

ن   أ ْو ث م ن ه  ال  ُتْقط ُع اْلي ُد   .4938، 4937ن إ ال  ف ي اْلم ج 

 راك بن مالكع   -32

ل  ي وعائشة  أ ن  الن ب ي   -1 ان  ُيص  ك 
 رضي هللا عنها

 .384خ

ان ْت ت ُصوُم ي ْوم  ع اُشور اء   -2 ْيًشا ك  أ ن  ُقر 
ل ي ة   اه   ف ي الج 

 (.1125)116، م1893خ

ق  أ ْفل ُح اْئذ ن ي ل هُ  -3 د   .3318، 3301(، ن1445)10، 9، م2644خ ص 
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ك ت اب ه   -4 ين  ّللا   و  ي ف ي د   .5081خ أ ْنت  أ خ 

ُتك   -5 ْيض  ان ْت ت ْحب ُسك  ح   .279، د352، 207(، ن334)66، 65م اْمُكث ي ق ْدر  م ا ك 

ث  أ ن  ر ُسول  هللا   -6 ل  ي ث ال  ان  ُيص  ، ك 
ةً  ْكع   ع ْشر ة  ر 

 .1360(، د737)124م

اع   -7  .1937جه ي ْحُرُم م ن  الر ض 

 بي رباحطاء بن أ  ع   -33

ال ة   -1 أ ن  ن اًسا ط اُفوا ب اْلب ْيت  ب ْعد  ص 
ْبح    الص 

 .1628خ

ا اْعت م ر  ر ُسوُل ّللا    -2  .5416(، حم1255)219، م1777خ ف ي ر ج بٍ  م 

يُنك   -3 ْنت  ل ُه ت ر ب ْت ي م   .3314(، ن1445)8م ف ه ال  أ ذ 
 

ُمرُبنُعبدُالعزيزعُ  -34

هُ  -1 ل ْيُت م ع  ْبر يُل ف أ م ن ي، ف ص   .494(، ن610)166م ن ز ل  ج 

 .1764(، مى1106)69م ُيق ب  ُل  ك ان  ر ُسوُل هللا   -2

ُمرُبنُعبدُهللاُبنُع روةعُ  -35

 .25641(، حم1189)35، م5930خ  ط ي ْبُت ر ُسول  ّللا    -1

ي ْأُمُرن ا أ ْن ن ْصن ع   ك ان  ر ُسوُل هللا   -2
د   اج   اْلم س 

 .23146حم

 يناررو بن د  م  ع   -36

ان  الن ب ي    (.2350) 116م ب م ك ة ؟ ك ْم ك 
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 عمرو بن ُشعيب -37

ةٍ  د  ْهٍر أ ْو ع  ْن م  ْرأ ة  م  ل  ب ه  ف ْرُج اْلم  ا اْسُتح   .24909حم م 

 نذر بن المغيرةالمُ   -38

ْرقٌ   .620، جه280، د3553، 211ن إ ن م ا ذ ل ك  ع 

 دانر  جاهد بن و  مُ  -39

، 4254، 4253، 1776، 1775خ ؟ ك ُم اْعت م ر  ر ُسوُل ّللا    -1
 .6430، 6126(، حم1255)220م

 .2733، جه2902، د2105ت اْنُظُروا ه ْل ل ُه م ْن و ار ٍث؟ -2

ي ار  ل ك   -3  .2236د إ ْن ق ر ب ك  ف ال  خ 

ْهٍر اْعت م ر  ر ُسوُل هللا   -4  .6295حم ؟ ف ي أ ي   ش 

 يميممحمد بن إبراهيم الت -40

 .6908، حم4815، 3856، 3678خ  أشد ما صنع المشركون برسول هللا 

ُبيرمحمدُبنُجعفرُبنُالزُ ُ -41

ْرُتمْ  -1  .1055(، د847)6، م902خ ل ْو أ ن ُكْم ت ط ه 

ام   -2 ي اٌم ص  ل ْيه  ص   .3311، 2400(، د1147)153، م1952خ م ْن م ات  و ع 

ْول   -3 ل  ب ْيٍت ح  ْن أ ْطو  ك ان  ب ْيت ي م 
ل ْيه  اْلف ْجر   ُن ع  ذ   ٌل ُيؤ  ان  ب ال  ك  د  و   اْلم ْسج 

 .519د

ر ْجن ا م ع  ر ُسول  ّللا    -4  .1242، 1241د إ ل ى ن ْجٍد  خ 
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ث  ع ْشر ة    أن  ر ُسوُل ّللا    -5 ل  ي ث ال  ُيص 
ةً  ْكع   ر 

 .1359د

ْم  -6 ائ ه  ْن ن س  ت ْعن ي ب ن ي  -ل ْم ُيْقت ْل م 
ْيظ ة    إ ال  اْمر أ ةٌ  -ُقر 

 .2671د

ار ث  ْبن   -7 ْير ي ُة ب ْنُت اْلح  ق ع ْت ُجو  و 
ْهم  ث اب ت  ْبن  ق ْيس    اْلُمْصط ل ق  ف ي س 

 .26365، حم3931د

ْدُت أ ْن أ ْفُرق  ر ْأس  ر ُسول   -8 ُكْنُت إ ذ ا أ ر 
   ّللا   

 .4189د

 هريهاب الز  ش   محمد بن -42

ئ  ب ه  ر ُسوُل ّللا    -1 ا ُبد  م ن   أ وُل م 
ُة  ال ح  ْؤي ا الص   الو ْحي  الر 

، 4957، 4956، 4955، 4953، 3392، 3خ
، ت 254، 253، 252( 160، م )6982
 .25959، 25865، 25202، حم 3632

 
ُكنَّ يَْخُرْجَن بِاللَّْيِل إِذَا   أَنَّ أَْزَواَج النَّبِّي  -2

ْزنَ   تَبَرَّ

، 25866، حم 18( 2170، م )6240، 146خ 
26331. 

هُ  -3 ُن ُوُضوء  ُأ ر ُجٌل ُيْحس  ض   .6( 227، م )160خ  ال  ي ت و 

ْن ب ْعضٍ  -4 ا م  ام  ب ْعُضه  ه  األ ْقد   إ ن  ه ذ 

( 1459، م )6771، 6770، 3555، 3731خ 
، د 3494، 3493، ن 2129، ت40، 39، 38

، 24526، 24099، حم 2349، جه 2267
25895. 

ْن  -5 ُرن ي م  ْن ي ْعذ  ، م  ر  الُمْسل م ين  ي ا م ْعش 
 ر ُجٍل ب ل غ ن ي أ ذ اُه ف ي أ ْهل ي

، 4690، 4141، 2661، 2637، 7369خ
، 4735، د 7545، 6679، 6662، 4750

 .25624، حم 785

ج   م ع   -6 ل  ب الح  ْلُيه  ُه ه ْدٌي ف  ان  م ع  م ْن ك 
 الُعْمر ة  

، 319، 316، 1692، 1638، 1556خ 
(، 1277)261، 111( 1211، م )4395

، ط 1781، د 2764، ن 114، 113، 112
، 25307، 24093، حم 1548، 1547



 

195 
 

25441 ،26065 ،26086 ،6248. 

ين  أ    -7 ل ك  ُتر يد  ي إ ل ى ر ف اع ة  ل ع  ع   ْن ت ْرج 

( 1433، م )6084، 5260، 2639، 5792خ
، 3283، ن 1118، ت 113، 112، 111

، مى 1932، جه 3411، 3409، 3408
 .25892، 24098، 24058، حم 2313

 

، ف إ ن  ي أ ْرُجو أ ْن ُيْؤذ ن  ل ي -8 ل ى ر ْسل ك   ع 
 .2264، 2263، 5807خ 
 

أ   -9 ض  اُدوا  و إ ذ ا ت و   189خ  ك 

ُل أ ن ا و الن ب ي   -10   ُكْنُت أ ْغت س 

، 231، 72، ن 41، 40( 319، م )250خ 
، 776، مى 376، جه 238، د 344، 228
، 24953، 24089، حم 40(/139، ط )777

25405 ،25634. 

؟ -11 ي 
ُتن ا ه  اب س   .25309، 24101، حم 3076، جه 4401خ  أ ح 

 ْرقٌ ه ذ ا ع   -12

، ن 129، ت 64، 63( 334، م )327خ 
202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،215 ،216 ،
، 285، 281، د 363، 362، 351، 350
286 ،288 ،290 ،291 ،292 ،296 ،304 ،
، 808، 805، 802، 795، مى 626جه 
، 25095، 24538، 24523، حم 810

26005 ،27445. 

 يصلي الفجر كان رسول هللا  -13
، 564، ن231، 230( 645، م )578، 372خ 

، 24051، حم 1252، مى 669، جه 1362
24096 ،26110. 

ه   -14 ت ي ه ذ  م يص   اْذه ُبوا ب خ 
، ن 62، 61( 556، م )5817، 752، 373خ 

، حم 3550، جه 4053، 4052، 419، د771
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24087 ،25635. 

ل  ي و ه ي   أ ن  ر ُسول  ّللا    -15 ان  ُيص  ك 
 ب ْين هُ 

، مى 956(، جه 512، م )515، 383خ 
، 25637، 24562، 24088، حم 1453

25647. 

ل ى  ل ق ْد ر أ ْيُت ر ُسول  ّللا    -16 ي ْوًما ع 
ت ي  ب اب  ُحْجر 

، م 5190، 3530، 988، 455، 454خ 
، 24552، حم 1593، ن 18، 17( 892)

25333 ،26101 ،26328. 
ين ان  ل ْم أ ْعق ْل أ ب و ي  إ ال  و هُ    -17 ا ي د  م 

ين    الد  
 .25626، حم 6079، 3905، 476خ 

ل ْمت   -18 ير ُة أ ل ْيس  ق ْد ع  م ا ه ذ ا ي ا ُمغ 
ل م  ن ز ل   س  ل ْيه  و  ل ى هللُا ع  ْبر يل  ص  أ ن  ج 

ل ى  ف ص 

، 166( 610، م )4007، 3221، 521خ 
، حم 1، ط668، جه 1223 ، مى494، ن 167

22353. 

ل  ي  أ ن  ر ُسول  ّللا    -19 ان  ُيص  ك 
 الع ْصر  

، 169، 168( 611، م )546، 545، 522خ 
، حم 5، ط683، جه 407، د 505، ن 159ت 

24095 ،24554 ،25636. 

اء   أ ْعت م  ر ُسوُل ّللا    -20  ل ْيل ًة ب الع ش 
، ن 218(638، م )864، 862، 569، 566خ 

، 25630، 24059، 1249، مى 535، 482
25807 ،25808 ،26337. 

ك ت   ك ان  ر ُسوُل ّللا    -21 إ ذ ا س 
ال ة  الف ْجر   ُن ب اأُلول ى م ْن ص  ذ    الُمؤ 

( 736، م )6310، 1123، 994، 626خ 
، 1328، 685، ن 440، ت 122، 121

، 1335، د 1762، 1749، 1726، 1696
، 1514، 1487، مى 1198، جه 1336
، 24070، 2405، حم 393، ط 1626

24217 ،24461 ،24537 ،24551 ،
24577 ،24860. 

الل ُهم  إ ن  ي أ ُعوُذ ب ك  م ْن ع ذ اب   -22
 الق ْبر  

، م 1373، 7129، 2397، 833، 832خ 
، ن 129( 589، )127( 587، )123( 584)

، 24578، حم 880، د 5472، 5454، 1309
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26327 ،24579 ،26075. 

ل ي  أ   -23 م ا ب ْعُد، ف إ ن ُه ل ْم ي ْخف  ع 
 م ك اُنُكمْ 

، م 2012، 2011، 1129، 925، 924خ 
، ط 1373، 1604، ن 178، 177( 761)

، 25496، 25446، 25362، حم 375
25954 ،25955. 

يدٍ  -24 ا أ ي اُم ع  ا ي ا أ ب ا ب ْكٍر، ف إ ن ه  ْعُهم  ، 1593، ن 17( 892، م )3529، 987خ  د 
 .24952، 24541، 24049، حم 1597

ي اة  الن ب ي    -25 ْمُس ف ي ح  ف ت  الش  س    خ 

، 1066، 1065، 1058، 1047، 1046خ 
( 905، )5، 4، 3( 901، م )3203، 1212

، 1466، 1465، ن 563، 561، ت 13
، 1180، د 1497، 1494، 1473، 1472
، 24365، حم 1263، جه 1190، 1188

24473 ،24571 ،25351. 

ت ْين   -26 ْكع  ْت ر  ُل م ا ُفر ض  ال ُة أ و   .1550، مى 454، 453، ن 1090خ  الص 

ان  ر ُسوُل ّللا    -27 ُع الع م ل   إ ْن ك   ل ي د 

، مى 1293، د 77(718، م )1177، 1128خ 
، 24551، 24056، حم 519، ط 1496

24559 ،25350 ،25363 ،25444 ،
25452 ،25759 ،25806 ،25870 ،
26011. 

ي اُم ل م ْن ت م ت ع  ب الُعْمر ة  إ ل ى ال -28 ص  
ج     الح 

 .1611، ط 1999خ 

ْيرٍ  -29 ْن خ  ل ف  م  ل ى م ا س   أ ْسل ْمت  ع 
، حم 195، 194( 123، م )5992، 2220خ  

15318 ،15319. 
ر ٌة  -30 ك يُم، إ ن  ه ذ ا الم ال  خ ض  ي ا ح 

 ُحْلو ةٌ 
، 2463، ت 96( 1035، م )6441، 1472خ 
 .15574، حم 2603، 2601ن 

ْلي ُصْمهُ  -31 ُه ف  اء  أ ْن ي ُصوم   م ْن ش 
، 115( 1125، م )4502، 2001،  1592خ 

 .1801، 1733، جه 26107، 26068حم 
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ف ا   -32 ال ى: }إ ن  الص  أ ر أ ْيت  ق ْول  ّللا   ت ع 
ج  الب ْيت   ائ ر  ّللا   ف م ْن ح  ع  و الم ْرو ة  م ْن ش 

ف   ل ْيه  أ ْن ي ط و  أ و  اْعت م ر  ف ال  ُجن اح  ع 
ا{  م   ب ه 

، 262، 261( 1277، م )4861، 1643خ 
، حم 2968، 2967، ن 2965، ت 263

25112 ،25298 ،25905. 

ر ج  الن ب ي   -33 ْيب ي ة   خ   ز م ن  الُحد 

، د 2771، ن 4178، 4157، 1694خ 
، حم 4655، د 2766، 2765، 1754

18909 ،18910 ،18920 ،18924 ،
18928 ،18929. 

ُيْهد ي م ن   كان  ر ُسوُل ّللا    -34
ين ة ، ف أ ْفت ُل ق ال ئ د  ه ْدي ه    الم د 

، 2775، ن 360، 359( 1321، م )1698خ 
، حم 1979، مى 3094، جه 1758، د 2794

24084 ،24524 ،25516 ،25642 ،
25887 

ر  ق ْبل   أ ن  ر ُسول  ّللا    -35  1811خ ن ح 

قٌ  -36 ، ُكل ُهن  ف اس  و اب   ْمٌس م ن  الد   خ 

، ت 71، 69( 1198، م )3314، 1829خ
، 24052، حم 1858، مى 2887، ن 837

24569 ،25310 ،25311 ،26223 ،
26230 

:  أ ن  ر ُسول  ّللا    -37 ز غ  ق ال  ل ْلو 
قٌ » ْيس   «ُفو 

، ن 145( 2239، م )3306، 1831خ 
، حم 3230، جه 2890، 2888، 2886

24568 ،25215 ،26332 ،26382 
ا أ ر ى، إ ن  ي أل  ر ى م و اق ع   -38 ْون  م  ه ْل ت ر 

 الف ت ن  
، م 7060، 3597، 2467، 1878خ 

  21810، 21748، حم 9(2885)
ُيْدر ُكُه الف ْجُر ف ي   أ ن  الن ب ي   -39

ان    ر م ض 
 76( 1109، م )1930خ 

 1997خ  ل ْم ُير خ ْص ف ي أ ي ام  الت ْشر يق   -40

ل ى  -41 م ْعُت ه ؤال ء  ع  إ ن  ي أ ر ى ل ْو ج 
ٍد،  ق ار ٍئ و اح 

  378، ط 2010خ
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ان  ي ْعت ك ُف الع ْشر   أ ن  الن ب ي   -42 ك 
ر    األ و اخ 

، حم 2462، د 5( 1172، م )2026خ 
7771 ،24613 ،25355 ،25358 ،25952 ،

26380 

ان  ر ُسوُل ّللا     -43 ُل  و إ ْن ك  ل ُيْدخ 
هُ  ل ي  ر ْأس   ع 

، 804، ت 7، 6( 297، م )2046، 2029خ 
، 2468، 2467، د 278، 386، ن 805

، 24521، حم 1108، ط 1098، مى 2473
24564 ،2473 ،25484 ،25948 ،25973 ،
25984 ،26102 ،26261 ،26278. 

ْمع ة   -44 ْبُد ْبن  ز   ُهو  ل ك  ي ا ع 

، 2745، 2533، 2421، 2218، 2053خ 
، م 7182، 6817، 6765، 6749، 4303

، 2004، جه 3487، 3484، ن 36( 1457)
، 24086، حم 2736، ط 2283، 2282مى 

24094 ،24975 ،25644 ،25894 ،
26001 ،26093. 

يُق   -45 د   ل م ا اْسُتْخل ف  أ ُبو ب ْكٍر الص  
 : ْرف ت ي»، ق ال  ل م  ق ْوم ي أ ن  ح   ل ق ْد ع 

 .2070خ 

ا الو ال ءُ اْشت ر ي و أ ْعت ق ي،  -46  ف إ ن م 

( 1504، م )2717، 2561، 2560، 2155خ
، د 4656، 4655، ن 2124، ت 7، 6

، 26317، 24522، 24053، حم 3929
26335. 

ُقهُ  -47 يث  إ ل ي  أ ْصد  د   أ ح ب  الح 
، 3131، 2607، 2583، 2539، 2307خ 

، 18914، حم 2693، د 7176، 4318
18915. 

ل  الم اء   أ ْسق  ي ا ُزب ْيُر، ُثم   -48  أ ْرس 

، م 4585، 2708، 2362، 2361، 2359خ 
، 5407، ن 3027، 1363، ت 129( 2357)

، 1419، حم 2480، 15، جه 3637، د 5416
16116. 

ل ى  -49 ه ك ذ ا ُأْنز ل ْت إ ن  الُقْرآن  ُأْنز ل  ع 
، م 7550، 6936، 5041، 4992، 2419خ 
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ة  أ ْحُرفٍ  ْبع  ، 937ن ، 2943، ت 271، 270( 818) س 
، 278، 227، 158، حم 1475، د 938، 936
 .689، ط 2375، 277، 297، 296

ْصمُ  -50 ٌر، و إ ن ُه ي ْأت ين ي الخ  ا أ ن ا ب ش   إ ن م 
، حم 5( 1713، م )7184، 7181، 2458خ 

26626 ،26627. 
ْم  -51 يه  م  ل ْيك  أ ْن ُتْطع  ر ج  ع  ال  ح 

 ب اْلم ْعُروف  
، م 7161، 6641، 3825،5359، 2460خ 

 .3533، د 9، 8( 1714)

ُة ت ُكوُن » -52 ي  الي ت يم 
ي ا اْبن  ُأْخت ي ه 

ا ل ي  ه  ْجر  و   ف ي ح 

، 5092، 5064، 4574، 2763، 2494خ 
، د 33406، ن 6( 3018، م )6965، 5140
2068. 

ف ًرا  ك ان  ر ُسوُل ّللا    -53 ، جه 2138، د 2879، 2688، 2593خ  إ ذ ا أ ر اد  س 
 .24859، حم 2254، مى 2347

ل س  ف ي ب ْيت  أ ب يه  أ ْو ب ْيت   -54 ف ه ال  ج 
ه    ُأم  

(، د 1832) 26، م 7174، 6636، 2597خ 
 .23598، حم 2535، 1711، مى 2946

ق ْت ف ي غ ْزو ة  الف ْتح   -55 ر   أ ن  اْمر أ ًة س 

، 6787، 4304، 3733، 3475، 2648خ 
، ن 143(، ت 1688) 10، 8، 9، م 6788
4894 ،4895 ،4896 ،4897 ،4898 ،
، 4373، د 4903، 4902، 4901، 4899
، مى 2547، جه 4397، 4396،  4374
 .25297، 24138، حم 2348

ئ ٍذ  -56 ْمٍرو ي ْوم  ْيُل ْبُن ع  ات ب  ُسه  ل م ا ك 
ْيُل ْبُن ع ْمٍرو  ا اْشت ر ط  ُسه  ك ان  ف يم 

ل ى الن ب ي    دٌ  ع  ن ا أ ح   ، أ ن ُه ال ي ْأت يك  م 

، 4181، 4180، 2733، 2713، 2711خ 
(، 1866)89، 88، م 7214، 5288، 4891

 . 2875، جه 2941، د 3306ت 

اٍر  ّللا   أ ن  ر ُسول   -57 م  ل ى ح   ر ك ب  ع 
، م 6254، 6207، 5663، 4566، 2987خ 

، 21768، 21767(، حم 1798)116
21769. 

م ة   -58 ال ُم  -أ ن  ف اط  ا الس  ل ْيه  اْبن ة   -ع 
يق  ر ُسول  ّللا    د   أ ل ْت أ ب ا ب ْكٍر الص   ، س 

، 4240، 4035، 4034، 3711، 3092خ 
، 53، 52، م 6730، 6727، 6726، 6725
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     ف اة  ر ُسول  ّللا م  ب ْعد  و  ، أ ْن ي ْقس 
ا ل    ه 

، 2969، 2968، د 4141(، ن 1759) 54
، 58، 55، 25، 9، حم 2976، 2970

 .3643، ط 26260، 25125

ّللا   ال   -59 ُكْم، ف و  ا ي ُسر  ُلوا م  ُروا و أ م   ف أ ْبش 
ْقر    الف 

ت (، 2961)6، م 6425، 4015، 3158خ 
، 18916، 17235، حم 3997، جه 2462

17234. 
ا ل ق يُت،  -60 ْن ق ْوم ك  م  ل ق ْد ل ق يُت م 

ا ل ق يتُ  د  م  ان  أ ش  ك   و 
 (.1795)111، م 3231خ 

ُكْم ف ي ُقولُ   -61 د  ْيط اُن أ ح   (.134)214، م 3276خ  ي ْأت ي الش 

ْن  -62 ْيٌل ل ْلع ر ب  م  رٍ  ال  إ ل ه  إ ال  ّللا ُ، و  ش 
 ق د  اْقت ر ب  

، 1، م 7135، 7059، 3598، 3346خ 
، 27413، حم 3953، جه 2187(، ت2880)2

27414 ،27415. 
ت ى إ ذ ا اْست ْيأ س    -63 أ ر أ ْيت  ق ْول ُه: )ح 

ُبوا؟ ُبوا( أ ْو ُكذ  ظ ن وا أ ن ُهْم ق ْد ُكذ    الر ُسُل و 
 .4696، 4695، 3389خ 

، و ُهو  اْبُن تُ : »أ ن  الن ب ي    -64  ُوف  ي 
، حم 3654(، ت 2349، م )4466، 3536خ 

24618. 

ا ُخي  ر  ر ُسوُل ّللا    -65 ْين   م   ب ْين  أ ْمر 

، م 6853، 6786، 6126، 3560خ 
، 24549، حم 4786، 4785(، د 2327)77

24830 ،24846 ،24895 ،25485 ،
25557 ،25871 ،25956 ،26262 . 

ان  أ ن  الن ب ي   -66 يًثا»، ك  د  ُث ح  د    .3654، د 3567خ  ُيح 

ل س   -67 اء  ف ج  ُبك  أ ُبو ُفال ٍن، ج  أ ال  ُيْعج 
ان ب   ت يإ ل ى ج   ُحْجر 

، د 3639(، ت 2493)160، م 3568خ 
، 25240، 25077، 24865، حم 3655

26209. 
يه   -68 ا ي ْمن ُعك  أ ْن ُتك ل  م  ُعْثم ان  أل  خ  م 

ل يد    الو 
 .3872، 3696خ 
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ل ق ي  الز ب ْير  ف ي  أ ن  ر ُسول  ّللا    -69
ين   ْكٍب م ن  الُمْسل م   ر 

 .3906خ 

و ج  أ ن  أ ب ا ب ْكٍر   -70 ْنُه، ت ز  ي  ّللا ُ ع  ر ض 
 اْمر أ ًة 

 .3921خ  

م ًدا  -71  أ م ا ب ْعُد، ف إ ن  ّللا   ب ع ث  ُمح 
ق     ب الح 

 .561، 480، حم 3927خ 

ت ْين   -72 ْكع  ال ُة ر  ت  الص   (.685)3، 2، م 3935خ  ُفر ض 

ة   -73 ب يع  أ ن  أ ب ا ُحذ ْيف ة  ْبن  ُعْتب ة  ْبن  ر 
د  ب ْدًرا  ه  ان  م م ْن ش  ك  ْمٍس، و  ْبد  ش  ْبن  ع 

ال ًما،م ع  الن ب ي     ، ت ب ن ى س 

، د 3224، 3223، ن 5088، 4000خ 
، 25650، حم 2247، ط 2303، مى 2061

25913. 

، ت ُسب  ين  ر ُجاًل  -74 ا ُقْلت   .4025خ  ب ْئس  م 

ام   -75 ُد أ ل م  الط ع  ُة م ا أ ز اُل أ ج   .4428خ  ي ا ع ائ ش 

ت ى ي ر ى  -76 إن ُه ل ْم ُيْقب ْض ن ب ي  ق ط  ح 
ن ة   ُه م ن  الج  د  ْقع   م 

 .26347، 24283، 4437خ 

ان  إ ذ ا اْشت ك ى  أ ن  ر ُسول  ّللا    -77 ك 
 ن ف ث  

، م 5751، 5735، 5016، 4439خ 
، ط 3529، 3528، جه 3902(، د 2192)51

، 24085، 25208، 24831، حم 3471
24102 ،26189 ،24927 ،25335 ،
35483 ،26263. 

ا ب ْعًضا -78 ُم ب ْعُضه  ن م  ي ْحط  ه   .4624خ  ر أ ْيُت ج 

ل ى ك ْبر ُه{   -79  .4749خ  }و ال ذ ي ت و 

اء   -80 ُم ّللا ُ ن س  ل  ي ْرح  ر ات  اأُلو  اج   .4102، د 4758خ  الُمه 

ل ْيك  أ ْن ال   -81 إ ن  ي ذ اك ٌر ل ك  أ ْمًرا ف ال  ع 
ل ي   ت ْعج 

، 2053، جه 3440، ن 3204، ت 4786خ 
 .26271، 25517، 25299حم 
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؟ -82 ن ع ك  أ ْن ت ْأذ ن ي ع م ك   م ا م 
 5، 4، 3، م 6156، 5103، 4796خ 

، ط 1948، جه 3317، 3316(، ن 1445)
 .26334، 25443، 24054، حم 2235

ان  إ ذ ا أ و ى إ ل ى  أ ن  الن ب ي    -83 ك 
ه    ف ر اش 

، د 3402، ت 6319، 5748، 5017خ 
 .24853، حم 3875، جه 5056

ْجر ي  -84 ب يب ت ي ف ي ح  ا ل ْم ت ُكْن ر   ل ْو أ ن ه 
(، ن 1449)16، م 5372، 5107، 5101خ 

، 26496 ، حم1939، جه 3285، 3284
27412. 

ْرأ ةُ  ن ه ى الن ب ي   -85  5110خ  أ ْن ُتْنك ح  الم 

ل ى  -86 ان  ع  ل ي ة  ك  اه  أ ن  الن  ك اح  ف ي الج 
اءٍ  ة  أ ْنح   أ ْرب ع 

 .2272، د 5127خ 

ق ي ب أ ْهل ك   -87 يٍم، الح   .2050، جه 3417، ن 5254خ  ل ق ْد ُعْذت  ب ع ظ 

م ٌة ل ُفؤ اد  الم ر يض  الت ْلب ين ُة  -88 (، حم 2216)90، م 5689، 5417خ  ُمج 
24512 ،25219. 

يُب الُمْسل م   -89 يب ٍة ُتص  ْن ُمص  ، 24573(، حم 2572)49، م 5640خ  م ا م 
24828 ،24884 ،25338. 

ا الن ْظر ة   -90 ا، ف إ ن  ب ه   (.2197)59، م 5739خ  اْست ْرُقوا ل ه 

ُة، إ   -91 ْهاًل ي ا ع ائ ش  ن  ّللا   ُيح ب  م 
 الر  ْفق  

، م 6927، 6395، 6256، 6024خ 
، حم 2836، مى 3689(، جه 2165)10

، ط 25633، 24553، 24091، 24090
171 ،861. 

ْن  -92 ُفال ًنا ي ْعر ف ان  م  ا أ ُظن  ُفال ًنا و  م 
ين ن ا   د 

 .6067خ 

ا  -93 ، ي ْخط ُفه  ق   ُة م ن  الح  ت ْلك  الك ل م 
ن  ي    الج 

 .2457(، حم 2228)123، 122، م 6213خ 
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ين ارٍ  -94 ار ق  ف ي ُرُبع  د   ُتْقط ُع ي ُد الس 
، 4915، 4914(، ن 1684) 2، م6790خ 

 .4384، د 4917
95-   ، ط اب  ، »أ ن  ُعم ر  ْبن  الخ  غ ر ب 

 ُثم  ل مْ 
 .6832خ 

ا اْست ْدب ْرتُ  -96 ْن أ ْمر ي م   .26094، حم 1784، د 7229خ  ل و  اْست ْقب ْلُت م 

ي ا ر ُسول  هللا ، إ ن  هللا  ال  ي ْست ْحي ي  -97
ق     م ن  اْلح 

 .160، ط790، مى 237، د 196(، ن 314م )

ْبح   -98 ًة م ن  الص  ْكع  ْن أ ْدر ك  ر   .24489، حم 700، جه551(، ن608م ) م 

ال  ت ن اُم الل ْيل  ُخُذوا م ن  اْلع م ل  م ا  -99
يُقون    ُتط 

، 26096، 26095(، حم 785)220م 
26097. 

ْشُرون   -100 ْهر  ت ْسٌع و ع  ، حم 2131(، ن 1475)35(، 1083)22م  إ ن  الش 
25301. 

ين   ط ي ْبُت ر ُسول  هللا   -101 ل ُحْرم ه  ح 
م ،  أ ْحر 

 .2688، 2687(، ن 1189)31م 

ُقول ي اللُهم ، -102 ي، و  ي و اْشت ر ط   .25308، حم 2768ن  (،1207)105م  ُحج  

 .25885(، حم 1311)340م  ُنُزوُل اأْل ْبط ح  ل ْيس  ب ُسن ةٍ  -103

م ا » -104 إ ن  ن اًسا أ ْعم ى هللُا ُقُلوب ُهْم، ك 
ة   ار ُهْم، ُيْفُتون  ب اْلُمْتع   أ ْعم ى أ ْبص 

 (.1406)27م 

ن ي ر ُسوُل هللا   -105 و ج  ن ين   ت ز  ت   س   (.1422)71م  ل س 

ُن ب اهلل  و اْلي ْوم  ال   -106 ْمر أ ٍة ُتْؤم  ل  ال  ي ح 
ر    اآْلخ 

، مى 2085، جه 3526، 3525(، ن 1491م )
 .26121، 24092، حم 2329

أ ال  أ ر ى ه ذ ا ي ْعر ُف م ا ه اُهن ا ال   -107
ل ْيُكن    ي ْدُخل ن  ع 

، حم 4109، 4108، 4107(، د 2181)33م 
25185. 

ي ل ي أ ب ا  -108 ، ْدع  اك  ، و أ خ  ب ْكٍر، أ ب اك 
ت ى أ ْكُتب  ك ت اًبا  ح 

 .25113(، حم 2387)11م 
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ل ْيه   -109 ل ى هللُا ع  ْرُت ل لن ب ي   ص  م ا غ 
ائ ه   ْن ن س  ل ى اْمر أ ٍة م  ل م  ع  س   و 

 (.2435)76م 

و ج  الن ب ي   -110 ل ى خديجة ل ْم ي ت ز   (.2436)77م  ع 

ُبون  ف ي إ ن  هللا   -111 ذ   ين  ُيع  ُب ال ذ  ذ   ُيع 
ْني ا  الد 

، 15334، حم 3045(، د 2613)19م 
15332 ،15336. 

ْن ُنورٍ  -112 ئ ك ُة م   .25352، 25194(، حم 2996)60م  ُخل ق ت  اْلم ال 

ْرق ٌة  ك ان  ل ر ُسول  ّللا    -113  .53ت  خ 

ر ُسوُل ّللا    -114 ْئُت و  ل  ي ف ي  ج  ُيص 
 الب ْيت  

، 24027، حم 992، د 1206، ن 601ت 
25503 ،25972. 

ان   أ ن  الن ب ي    -115 ل ى »ك  ي ْبع ُث ع 
ْن ي ْخُرُص   الن اس  م 

 .25307، 25305، حم 644ت 

ر  م ك ان هُ  -116 ي ا ي ْوًما آخ   .26267، 26007، 25094، حم 735ت  اْقض 

اًبا -117 ان  إ يم اًنا و اْحت س  ْن ق ام  ر م ض   .2195، 2193، 2192، ن 808ت  م 

ل ي  ها -118 ْت ب غ ْير  إ ْذن  و  ا اْمر أ ٍة ن ك ح  ، حم 1880، 1879، جه 2083، د1102ت  أ ي م 
2260 ،2261 ،24205 ،24372 ،2230. 

ين   -119  .1424ت  اْدر ُءوا الُحُدود  ع ن  الُمْسل م 

ر اب  إ ل ى ر ُسول  ّللا    -120 ك ان  أ ح ب  الش 
   

 .24129، 24100، حم 1895ت 

ْيٍء م ن  الب ن ات   -121 ْن اْبُتل ي  ب ش   .25332، 24055، حم 1913ت  م 

ل ْيه  ث ي اٌب ب ي اٌض  -122 ن ام  و ع   .2288ت  ُأر يُتُه ف ي الم 

ائ ن ةٍ  -123 ائ ٍن و ال  خ  ُة خ  اد  ه   .2298ت  ال  ت ُجوُز ش 
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ف يه  : »أ ن  الن ب ي   -124 ْجل ٍس و  م ر  ب م 
طٌ   أ ْخال 

 .2702ت 

ر ُسوُل  -125 ين ة  و  ار ث ة  الم د  ْيُد ْبُن ح  م  ز  ق د 
 ف ي ب ْيت ي ّللا   

 .2732ت 

ْوك   -126 اُنوك  و ع ص  ُب م ا خ   .26401، حم 3165ت  ُيْحس 

 .223، حم 3173ت  الل ُهم  ز ْدن ا و ال  ت ْنُقْصن ا،  -127

اء ، -128 ْيٍش ن ْغل ُب الن  س  ر  ُقر   .3318ت  ُكن ا م ْعش 

ه  إ ل ى  -129 ُدُكْم ب ي د  ى أ ح   .21689، حم 446، 445ن  إ ذ ا أ ْفض 

اًرا  -130 ْزم   .25343، 24097، حم 1021ن  ل ق ْد ُأوت ي  ه ذ ا م 

ْين ي  »أ ن  أ ب ا ب ْكٍر،   -131 ق ب ل  ب ْين  ع 
   الن ب ي   

 .1839ن 

 .25949، حم 1897ن    ُكف  ن  الن ب ي   -132

ي  إ ل ي  أ ن ُكْم ُتْفت ُنون  ف ي  -133 ق ْد ُأوح 
 اْلُقُبور  

، 26008، 24582، حم 2064، 2062ن 
26105 ،26333. 

اةً ُيْبع ُث الن اُس ي ْوم   -134  .24588، حم 2083ن  اْلق ي ام ة  ُحف 

ا ل ع ن  ر ُسوُل  -135 ْن ل ْعن ٍة  م  ل م  م  س   .2096ن  و 

ْلي ْحل لْ  -136 ل ْم ُيْهد  ف  ْن أ ه ل  ب ُعْمر ٍة و   .24876، حم 2991ن  م 

ائ ُر أ ْزو اج    -137 أ ْن ي ْدُخل   أ ب ى س 
ة   ن  ب ت ْلك  الر ْضع  ل ْيه   ع 

 .3324ن 

ا و ه ي   أ ن  ر ُسول  ّللا    -138 ه  و ج  ت ز 
ة   ب ش   ب أ ْرض  اْلح 

 .27408، حم 2107، 2086، د 3350ن 
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م ة  ب ْنت  ق ْيسٍ  -139 ْن ف اط  رضي هللا  ع 
ان ْت ت ْحت  عنها ا ك  ْتُه أ ن ه  ا أ ْخب ر  ، أ ن ه 

ير ة  أ ب ي ع ْمر   ْفص  ْبن  اْلُمغ  و ْبن  ح 
ث   ر  ث ال  ا آخ   ف ط ل ق ه 

 .2289، 3546ن

ي   -140 ْن أُْعم ر  ُعْمر ى ف ه   .3551، د 3742، 3740ن  م 

م   -141 ال  ل ْيك  الس  ْبر يل  ي ْقر ُأ ع   .25173، حم 3953ن  إ ن  ج 

د   -142 ء  أ ت ْون ي ُير يُدون  اْلق و   .25958، حم 2638، جه 4534، د 4778ن  إ ن  ه ؤال 

ُن م ْن ه ذ ا، -143  .5143ن  أ ال  ُأْخب ُرك  ب م ا ُهو  أ ْحس 

ان  إ ذ ا أ ر اد  أ ْن ي ن ام  أ ن  الن ب ي   -144 ، ك 
أ   ض   و ُهو  ُجُنٌب، ت و 

 .25598، حم 223د 

ان  ُيك ب  ُر ف ي  أ ن  ر ُسول  ّللا    -145 ك 
ى،  اْلف ْطر  و اأْل ْضح 

 .24409، 24362، حم 1280، جه 1149د 

ْبد   ك ان  الن ب ي   -146 ي ْبع ُث ع 
ة  إ ل ى ي ُهود  ف ي   و اح   ّللا   ْبن  ر 

 .1606د 

اب  ر ُسول  ّللا    -147 ين   أن  أ ْصح  ال ذ 
ُه  ْوا »ك اُنوا م ع  ت ى ر م  ل ْم ي ُطوُفوا ح 

ْمر ة    اْلج 

 .1896د 

 
ر  قْ  -148 ب احًا و ح  ْر على ُأْبن ى ص   أ غ 

 .21824، 21785، حم 2843، جه 2616د 

اك  ع ْن ُحب   ي ُهود   -149  .21758، حم 3094د  ق ْد ُكْنُت أ ْنه 

ُمْقب اًل ُمت ق ن  ًعا ف ي  ه ذ ا ر ُسوُل ّللا    -150
اع ةٍ   س 

 .4083د 

ُم ر ُسول  ّللا    -151 ال  ًما  ك ان  ك  ال  ك 
 ف ْصاًل 

 .4839د 
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ْبر ائ يُل اْلُوُضوء   -152 ل م ن ي ج   .21771، 17480، حم 462جه  ع 

ت  الن ارُ  -153 ُئوا، م م ا م س  ض   .486جه  ت و 

ل  ُم ف ي ُكل    ك ان  ر ُسوُل ّللا    -154 ُيس 
 ْنت ْين  ث  

 .1177جه 

ان  ر ُسوُل ّللا    -155 ك  ،ال  ي ْدُخُل اْلب ْيت  و 
ٍة  اج   إ ال  ل ح 

 .1776جه 

ق  ق ْبل  ن ك اٍح، -156  .2048جه  ال  ط ال 

ر يًما -157 ُة أ ْكر م ي ك   .3353جه  ي ا ع ائ ش 

ْلم  م ن  الن اس    -158 إ ن  هللا  ال  ي ْنز ُع اْلع 
ي ُهْم إ ي اهُ   ب ْعد  أ ْن ُيْعط 

 .6896حم 

 .26959، 26958، حم 2091مى  إ ن ُه أ ْعظ ُم ل ْلب ر ك ة   -159

ةُ  -160 ر  ُم اْلم ص   .26099، حم 2297مى  ال  ُتح 

ي اُت هلل ، الز اك ي اُت هلل    -161  .300ط  ُقوُلوا: الت ح 

ل ْت   -162 خ  ك يٍم، د  ْول ة  ب ْنت   ح  أ ن  خ 
، ف ق ال ْت: إ ن   ط اب  ل ى ُعم ر  ْبن  اْلخ  ع 

ةٍ  ل د  ة  ْبن  ُأم ي ة  اْست ْمت ع  ب اْمر أ ٍة ُمو  ب يع   ر 

 .1994ط 

، ُيق الُ  -163 يٍ  ا أ ن  م ْوال ًة ل ب ن ي ع د   ل ه 
ْبدٍ  ان ْت ت ْحت  ع  ا ك  ْتُه أ ن ه  ْبر اُء، أ ْخب ر   ز 

 .2075ط 

ْبد  الر ْحمن   -164 ة  ب ْنت  ع  ْفص  ل ْت ح  اْنت ق 
ل ْت  خ  ين  د  ،  ح  يق  د   ْبن  أ ب ي ب ْكٍر الص  

ة  الث ال ث ة . ْيض  م  م ن  اْلح   ف ي الد 

 .2140ط 

ل ى هللُا  -165 اْجت م ْعن  أ ْزو اُج الن ب ي   ص 
م ة  إ ل ى الن ب ي    ْلن  ف اط  ل م  ف أ ْرس  س  ل ْيه  و  ع 

 .25174، حم 3946ن 
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يق    -166 د   ان   إ ن  أ ب ا ب ْكٍر الص   ك 
ال ه   ْن م  ْسقًا م  ْشر ين  و  اد  ع  ا ج  ل ه   ن ح 

 .2783ط 

ُلون  أ   -167 اٍل ي ْنح  ا ب اُل ر ج  ُهْم ُنْحالً م   .2784ط  ْبن اء 

ان ي  -168 ال ُم ن اد  ل ْيه  الس  ْبر يل  ع  إ ن  ج 
م ع  ق ْول   : إ ن  ّللا   ق ْد س   ق ال 

 .7389خ 

ُف أ ْن  -169 و  ن  ي، و أ ن ا أ ت خ  م ة  م  إ ن  ف اط 
ا ين ه   ُتْفت ن  ف ي د 

 .2070د 

ل ي ٍ  -170  .26235، 2261حم  ال  ن ك اح  إ ال ب و 

ق ال  ر ُجٌل: ي ا ر ُسول  هللا ، ه ْل  -171
ْن ُمْنت ه ى؟ م  م   ل إْل ْسال 

 .15918، 15917حم 

ْوض   -172 ل ى ح  ال ة  ت ر ُد ع  أ ر أ ْيت  الض 
 إ ب ل ي

 .17588حم 

ْكم ةً  -173 ْعر  ح   .21157حم  إ ن  م ن  الش  

اب  ر ُسول  هللا    -174 ين   أ ن  أ ْصح  ال ذ 
 أ ه ل وا ب اْلُعْمر ة  

 .24071حم 

ُة ف اْجل ُدوه ا  -175 ن ت  اأْل م   .24361حم  إ ذ ا ز 

ن ا م ْن   -176 ْند  ان  ع  ُة، ل ْو ك  ي ا ع ائ ش 
ُثن ا؟ د    ُيح 

 24466حم

 .24555حم  إ ذ ا أ ر اد  أ ْن ي ن ام   ك ان  ر ُسوُل هللا   -177

ْلُيك اف ْئ ب ه ، -178 ْن ُأت ي  إ ل ْيه  م ْعُروٌف، ف   .24593حم  م 

ه  ي د   م ا م س  ر ُسوُل هللا    -179 ب ي د 
 اْمر أ ٍة ق ط  

، 25300، 25204، 25175، 24829حم 
26326. 
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ْبع  ق ر ٍب  -180 ل ي  م ْن س   .25915، 25179حم  ُصب وا ع 

ُف ن ْعل هُ  ك ان  ر ُسوُل هللا   -181  .26239، 25341حم  ي ْخص 

ْرٍط ل ْيس  ف ي ك ت اب  هللا  ع ز   -182 ُكل  ش 
، ف ُهو  م ْرُدودٌ  ل   و ج 

 .25504حم 

ل ى ظ ْهر   -183 ان  ع  ي ا ر ُسول  هللا  م ا ك 
ب اٌء أ ح ب    اأْل ْرض  خ 

 .25888حم 

ل ْين ا، أ ف م ا   -184 إ ن  الر ْهب ان ي ة  ل ْم ُتْكت ْب ع 
 ل ك  ف ي  ُأْسو ةٌ 

 .25893حم 

ل ي  الن ب ي   -185 ل  ع  خ   .25896حم  و ُهو  ت ْبُرقُ  د 

ه   أ ن  ر ُسول  هللا   -186 ر  ع ْن أ ْزو اج  ن ح 
 ب ق ر ًة 

 .26109حم 

ير ك  ه ذ ا  -187 ن ا ح ص  ُة اْرف ع ي ع   .26111حم  ي ا ع ائ ش 

أ م ر  اْمر أ ة  أ ب ي  أ ن  ر ُسول  هللا    -188
ال ًما ع ْت س   ُحذ ْيف ة  ف أ ْرض 

 .26330، 26315، 26179، 25913حم 

ُة، إ ْن ُكْنت  أ ْلم ْمت  ب ذ ْنٍب  -189 ي ا ع ائ ش 
 ف اْست ْغف ر ي هللا  

 .26279حم 

و اك   -190 ة  ب الس   ال   .26340حم  ف ْضُل الص 

ْرأ ة   ك ان  ر ُسوُل هللا   -191  ي ن اُم م ع  اْلم 
ائ ض   ائ ه  اْلح  ْن ن س   م 

 .26819حم 

ْنُكن   -192 ان  م  ، م ْن ك  اء  ر  الن  س  ي ا م ْعش 
ر   ُن ب اهلل  و اْلي ْوم  اآْلخ   ُيْؤم 

 .26951حم 

 إ ذ ا اْعت ك ف   ك ان  ر ُسوُل هللا   -193
 .26408حم 
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 محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  -43

ر اء  الن اس   -1 ، 4853، 1633، 1619، 1626، 464خ و أ ْنت  ر اك ب ةٌ ُطوف ي م ْن و 
 .2927، 2925(، ن1276)258م

ل ي  ر ُسوُل   -2 ل  ع  خ  ْند ي  د  و ع 
ار ي ت ان  ُتغ ن  ي ان    ج 

 (.892)19، م2906، 949خ

انُ  -3 ود  يٍد، ي ْلع ُب الس  ان  ي ْوم  ع  ك   .950خ و 

ت ي   ك ان  الن ب ي   -4 ْكع  ل ى ر  إ ذ ا ص 
 الف ْجر  

 .1160خ

 .288خ إ ذ ا أ ر اد  أ ْن ي ن ام   ك ان  الن ب ي   -5

عام حجة  خرجنا مع رسول هللا  -6
 الوداع

، 2716(، ن1211)118، م4408، 1562خ
، 1204/351، ط2965، جه1779د

1206/353. 
م  أ ن ُه  -7 ين  ق د  أ  ب ه  ح  ْيٍء ب د  ُل ش  أ ن ُه أ و 

أ   ض   ت و 
 .1641خ

اُب ر ُسول  ّللا    -8 ُعم ال   ك ان  أ ْصح 
مْ  ه   أ ْنُفس 

 .2071خ

دٍ  -9 ْت أل  ح  ْن أ ْعم ر  أ ْرًضا ل ْيس   .2335خ م 

ن ان   -10  .3288، 3210خ إ ن  الم ال ئ ك ة  ت ْنز ُل ف ي الع 

ر   -11 ب ْير  أ ح ب  الب ش  ْبُد ّللا   ْبُن الز  ك ان  ع 
ة  ب ْعد  الن ب ي    ائ ش    إ ل ى ع 

 .3505خ

ُكوًرا  -12 ْبًدا ش   .4837خ أ ف ال  ُأح ب  أ ْن أ ُكون  ع 

ْلم   -13  (.2673)14، م7307خ إ ن  ّللا   ال  ي ْنز ُع الع 
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هُ  ان  ر ُسوُل هللا   -14  ُيْخر ُج إ ل ي  ر ْأس 
د    م ن  اْلم ْسج 

 .276(، ن297)8م

ْن ُسْتر ة   ُسئ ل  ر ُسوُل هللا   -15 ع 
ل  ي  اْلُمص 

 .746(، ن500)244، 243م
 

ْئت  ف ُصْم  -16  .2303(، ن1121)107م إ ْن ش 

م  م ك ة   -17 ين  ق د  أ  ب ه  ح  ْيٍء ب د  ل  ش  أ ن  أ و 
أ   ض   أ ن ُه ت و 

 (.1235)190م

يل ة  ل ق ْد ه م ْمُت أ ْن  -18 ، 2076(، ت1442)142، 141، 140م أ ْنه ى ع ن  اْلغ 
، 2011، جه3882، د3326، ن2077

 .2263، مى2252/539ط
ُه  -19 ب يل  هللا  ز ْحز ح  ام  ي ْوًما ف ي س  م ْن ص 

 ّللا ُ 
 .1622ت

ل   ل ق ْد ر أ ْيُت ر ُسول   -20 ا ب أ ْطو   .989ن ي ْقر ُأ ف يه 

ل ْيت  م ع  ر ُسول  ّللا    -21 ة   ه ْل ص  ال  ص 
؟ ْوف   اْلخ 

 .8243، حم1240، د1543ن

ْن م ال ه  ّلِل     -22 ًدا م  ْن ب ن ى م ْسج   .737جه م 

اء   -23 ا ف ت ق  اأْل ْمع  اع  إ ال  م   .1946جه ال  ر ض 

ًدا ب غ ْير  ب ي  ن ٍة  -24 ًما أ ح  ل ْو ُكْنُت ر اج 
ن ة   ْمُت ُفال   ل ر ج 

 .2559جه

ر ْجن ا م ع  ر ُسول  ّللا    -25 إ ل ى ن ْجٍد  خ 
ت ى إ ذ ا   ح 

 .16085حم، 1241د

اًل  -26  .122مى م ا ز ال  أ ْمُر ب ن ي إ ْسر ائ يل  ُمْعت د 
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 ركد  ن  محمد بن المُ  -44

ير ة   (، 2591) 73، م6131، 6054، 6032خ ب ْئس  أ ُخو الع ش 
 .4791، د1996ت

 افلد بن ُخف  خ  م   -45

ر اج   ن  ر ُسول  هللا  أ ى أ ن  الخ  ق ض 
. م ان   ب الض 

، 3509، 3508، د4490، ن1285ت
 .2242جه

 ع بن عبد هللاساف  مُ  -46

ْرأ ُة إ ذ ا اْحت ل م ْت  ُل اْلم   (.314)33م ه ْل ت ْغت س 

 طر  ُمسلم بن قُ  -47

ُدُكْم إ ل ى اْلغ ائ ط    .697، مى40، د44ن إ ذ ا ذ ه ب  أ ح 

 الشامي ولحُ ك  م   -48

 .26276حم ُكف  ن   أ ن  ر ُسول  هللا   

 هشام بن ُعروة -49

 .24319، 24289، حم20خ إن  أ ْتق اُكْم و أ ْعل م ُكْم ب اّلِل   أ ن ا -1

هُ  -2 ل  ي د  ن اب ة  غ س  ل  م ن  الج  (، 316) 35،36، م272، 262، 248، 262خ إ ذ ا اْغت س 
، 423، 420، 249، 248، 247، ن104ت
 .39/138، ط775، مى243د

ْلُيْهل لْ  -3 ل  ب ُعْمر ٍة ف  ْن أ ح ب  أ ْن ُيه   115،116،117، م 1786، 1783، 317خ م 
، 641، جه1778، د2717،242(، م1211)

 .25587، حم3000
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ة   -4 ْيض  ْت ب الح  ل ْيس  ْرٌق و  ، م 331، 325، 228،306، 320خ ذ ل ك  ع 
، 218، 217، 212، ن125(، ت333)62

، 621، جه 282، د365، 364، 359، 349
، 938، 806، 801، مى25622حم
 .200/202، 198/50ط

ل  ي ف ي  ر أ ْيُت ر ُسول  ّللا    -5 ُيص 
دٍ   ث ْوٍب و اح 

، 339(، ت517)279، 278، م 354، 356خ
، 16333، 16329، حم 1049، جه764ن
 .464/145ط

ر ب  الن ب ي   -6 ًة  ف ض  ْيم   .24294، حم 3101ج، 710، ن463خ خ 

ل  ي الع ْصر   ك ان  ر ُسوُل ّللا    -7  (.611)170، م3103، 544خ ُيص 

ل ي  ف ي ُأن اٍس أ ب ُنوا  -8 يُروا ع  أ م ا ب ْعُد أ ش 
 أ ْهل ي

، 3180(، ت2770)58، م 7370، 4757خ 
 .24317، حم 5219د

يدً  -9  .1898(، جه892) 16، م3931، 952خ ي ا أ ب ا ب ْكٍر، إ ن  ل ُكل   ق ْوٍم ع 

م اُم ل ُيْؤت م  ب ه   -10 ل  اإل  (، 412)82، م 1113، 688، 5658، 1236خ إ ن م ا ُجع 
، 24303، 24303، حم 1237، جه 605د

 .447/137، ط 24396
ْنُهُم الر ُجُل  -11 ُأول ئ ك  إ ذ ا م ات  م 

ال ُح   الص 
 .704(، ن528)16، م 434، 427، 1341خ

ْنُتُم الن ب ي   -12 ف  ْم ك  ، م 1273، 1271، 1264، 1387خ ؟ ف ي ك 
، 3151، د1899، ن996(، ت941)45،46
، 25323، 24122، حم1469، جه 3152

 .758/253، ط25601
ب ي   -13 اح   .7328خ اْئذ ن ي ل ي أ ْن ُأْدف ن  م ع  ص 

ْفل ى -14 ْيٌر م ن  الي د  الس   .1428، 1427خ الي ُد الُعْلي ا خ 
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ُدُكْم أ ْحُباًل  -15 ، 1407، حم1778، جه 2075، 2373خ  أل  ْن ي ْأُخذ  أ ح 
1429. 

ل ى  -16 ُل ر ْأس  ر ُسول  ّللا   ص  ُكْنُت ُأر ج  
ل م   س  ل ْيه  و   هللُا ع 

، 389(، ن297) 9، م296، 2028، 5925خ
، 25682، حم 1778، 633، جه2469د

 .195/48، ط1099مى
اث ُة  -17 د  ، مى 2901(، ن1333)398، م 1585خ ق ْوم ك  ب الُكْفر  ل ن ق ْضتُ ل ْوال  ح 

1910. 
ان  م ْنز ٌل ي ْنز ُلُه الن ب ي   -18 ، 2008، د923(، ت1311)339، م1765خ  إ ن م ا ك 

 .25926، 24143، حم3067جه
ين ة   -19 ب  ْب إ ل ْين ا الم د  ، م 6372، 5677، 5654، 1889خ الل ُهم  ح 

 .667، 3318، ط24288 (، حم1376)480
ان  ر ُسوُل ّللا    -20 ل ُيق ب  ُل   إ ْن ك 

ه    ب ْعض  أ ْزو اج 
، مى 25732(، حم 1106)62، م 1928خ

 .1027، 1021/307، ط1763
ْلُتمْ  -21  .2071خ ل و  اْغت س 

أ ُبو ب ْكٍر ف ي  اْست ْأذ ن  الن ب ي    -22
 الُخُروج  

 .4093خ

اُنوا  -23 اي اُهْم أ ن  الن اس  ك  د  ْون  ب ه  ر  ي ت ح 
ة   ائ ش   ي ْوم  ع 

 82، م 2581، 2580، 3775، 2574خ
 .3951، ن 3879(، ت 2441)

ي ة   ك ان  ر ُسوُل ّللا    -24 د   .3536، د1953، ت2585خ ي ْقب ُل اله 

ل ي ُأم ك   -25 ْم ص  (، 1003)50، م 5978، 3183، 2620خ ن ع 
، 26914، 26913، حم 1668(، د1003)49

26940 ،26939. 
ذ ا  -26 ك  ذ ا و  ن ي ك  م ُه ّللا ُ ل ق ْد أ ْذك ر  ر ح 

 آي ةً 
، م 5038، 5037، 6335، 5042، 2655خ

، حم 3970، 1331(، د788)224،225
24335 ،25069. 

ْلي ْست ْعف ْف..{  -27 ان  غ ن يًّا ف  م ْن ك  }و 
 ُأْنز ل ْت ف ي و ال ي الي ت يم  

 (.3019) 10،11، م 2212، 4575، 2765خ
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م ا ف ي ب ْيت ي ُتُوف  ي  ر ُسوُل ّللا    -28 ، 2467(، ت2973) 27، م 6451، 3097خ و 
 .3345جه

، حم 3069(، د2182)34، م5224، 3151خ ُكْنُت أ ْنُقُل الن و ى  -29
1670. 

ْبًرا م ن  األ ْرض  ُظْلماً  -30 ذ  ش  ْن أ خ   .1633(، حم1610)139،140، م 3198خ م 

ر  الن ب ي   -31 ، 5765، 6391، 5766، 5763، 3268خ  ُسح 
، حم 3545(، جه 2189) 43،44، م 6063

24300 ،24348. 
، 3534(، جه2232)127، م3308خ اْقُتُلوا ذ ا الط ْفي ت ْين   -32

 .24255، 25938حم
اُن الن ب ي    -33 س  ف ي   اْست ْأذ ن  ح 

اء  الُمْشر ك ين    ه ج 
، 6150، 3531، 4145، 3531خ 

 .2846، ت156(، م2487)154م
ًة   -34 ْن أ ْسم اء  ق ال د  ار ْت م  اْست ع 

ل ك ْت   ف ه 
، م 336، 5882، 5164، 3773خ

، حم 568، جه 317، د323(، ن367)109
 .773، مى 24299

ًدا؟  -35 ، م 5217، 4450، 1389، 3774خ أ ْين  أ ن ا غ 
84(2443.) 

 .24320، حم3930، 3846، 3777خ ك ان  ي ْوُم ُبع اث   -36

ْري مُ  -37 ا م  ائ ه  ْيُر ن س  ، حم 3877(، ت2430)69، م3432، 3815خ خ 
640 ،938 ،1109 ،1211. 

ل ى اْمر أ ٍة ل لن ب ي    -38 ْرُت ع  ، 3817، 5229، 6004، 3818، 3816خ   م ا غ 
، 3875، 2017(، ت2435)74، م7484
 .25658، 24310، حم 1997، جه 3876

 (.2437)78، م 3821خ الل ُهم  ه ال ة   -39

ْنُكْم  -40 ّللا   م ا م  ْيٍش، و  ر  ُقر   .3828خ ي ا م ع اش 
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اُء  -41 ْود   .439، 3835خ أ ْسل م ت  اْمر أ ٌة س 

ب  ي  ّللا ُ  -42  .3856خ  أ ت ْقُتُلون  ر ُجاًل أ ْن ي ُقول  ر 

ن ي الن ب ي   -43 و ج  ، 5160، 5156، 5133، 3896، 3894خ   ت ز 
، 3378(، ن1422) 69،70، م5158، 5143
، جه 4935، 4933، 2121، د3256، 3255
 .2307، مى 1876

ٌد   -44 الل ُهم  إ ن ك  ت ْعل ُم أ ن ُه ل ْيس  أ ح 
 أ ح ب  

 (.1769) 67، م3901خ

ن ْعُت ُسْفر ًة ل لن ب ي     -45  .26928، حم 2979، 3907خ  ص 

ا -46 غ ه  ا ب ت ْمر ٍة ف م ض  ع  (، 2146)26، 25، م3910،5469، 3909خ د 
 .26938، حم 303(، ن2148)28

ب اٍت  -47 ر  ُث ض  ب ْير  ث ال  ك ان  ف ي الز 
ْيف    ب الس 

 .3721، 3975، 3973خ

و ام   -48 ْيُف الز ب ْير  ْبن  الع  ك ان  س 
لًّى  ُمح 

 .3974خ

ي  ت  ُيع ذ ُب  -49 (، 931) 25، م1371، 3980، 3978خ إ ن  الم 
، 4958، 3129، د1855،2076(، ن932)26

4959 ،24302. 
اُبوا ّلِل    و الر ُسول  ..   -50 ين  اْست ج  }ال ذ 

ان  أ ب و اك    ي ا اْبن  ُأْخت ي، ك 
 .124(، جه2418) 51، م4077خ 

م نْ  -51 ْن ف ْوق ُكْم و  اُءوُكْم م   }إ ْذ ج 
ْنُكْم.. ل  م   أ ْسف 

 (.3020)12، م4103خ

ع  الن ب ي    -52 ق   ل م ا ر ج  ْند  ، 24295، حم 2813، 4122، 4117خ م ن  الخ 
 (.1769)66م

ار  ر ُسوُل ّللا    -53 ع ام    ل م ا س 
ْتح    الف 

، 1579، 1578، 1577، 4291، 4280خ
، م 4290، 4280، 1581، 1580
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، 1868، د853، ت 224(، 1258)225
 .25656، 24311، 24121، حم 1869

ل ْيُكن   -54 (، 2170)17، م5887، 5235، 4324خ ال  ي ْدُخل ن  ه ؤال ء  ع 
، 2614، 1902، جه4929(، د2180)32

 .2837،612ط
ون يأ ْن ال   -55  .4458خ ت ُلد 

ا  -56 ين ه  ان  د  م ْن د  ْيٌش و  ك ان ْت ُقر 
ل ف ة    ي ق ُفون  ب اْلُمْزد 

(، ت 1219)152،151، م 1665، 4520خ
 .3018، جه1910، د3012، ن884

ُذُكُم  -57 ه  اآلي ُة: }ال  ُيؤ اخ  ُأْنز ل ْت ه ذ 
..  ّللا ُ ب الل ْغو 

 .6663، 4613خ

58- ..} ْفو   .4787، د4644، 4643خ }ُخذ  الع 

ن  ّللا ُ ل ُكن  أ ْن ت ْخُرْجن   -59  .24290، حم147، 5237خ ق ْد أ ذ 

، 3377، 6042، 5204، 4942خ " }إ ذ  اْنب ع ث  أ ْشق اه ا{.. -60
، 1983، جه3343(، ت2855)49م

 .2266، مى16224، 16223، 16221حم
ن ام  م ر ت ْين    -61 ، 3895، 7012، 7011، 5125، 5078خ ُأر يُتك  ف ي الم 

 .25285، حم3880(، ت2438)79م
؟ -62 ج  ْدت  الح  ل ك  أ ر  ، 2937(، جه1207)154، م5089خ ل ع 

 .25659حم
ُطوا ف ي  -63 ْفُتْم أ ال  ُتْقس  }و إ ْن خ 

 الي ت ام ى{ 
 (.3018)7، م4573، 5098خ

ل ْت ل يل ْو ل ْم ت ُكْن ر   -64 ، 2056، د3287(، ن1449)15، م5106خ ب يب ت ي م ا ح 
 .26632حم

ْرأ ُة أ ْن ت ه ب   -65 ي الم  ا ت ْست ح   .3199(، ن1464) 49،50، م5113خ أ م 

66-  .. اء  ي ْست ْفُتون ك  ف ي الن  س   (.3018) 8،9، م5128، 4600، 5131خ }و 
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ا  -67 ْن ب ْعل ه  اف ْت م  ُنُشوًزا }و إ ن  اْمر أ ٌة خ 
.. 

 13،14، م4601، 2694، 2450، 5206خ
(3021.) 

ْمع ة  و ه ب ْت   -68 ة  ب ْنت  ز  ْود  أ ن  س 
 ي ْوم ها

، 1972، جه2135(، د1463) 47، م5212خ
 .24477، 24395حم

ال ت ُكْم  -69 ْوا ب ص  ر  (، 828) 290،291، م 3272، 583، 583خ ال  ت ح 
، 4695، 4694، 4612، 4772، حم 571ن

 .742/247، ط5830، 5834 ،4772
ٌد أ ْغي ر   -70 ا أ ح  م ٍد، م   .6631، 5221خ ي ا ُأم ة  ُمح 

ي ةً  -71 ، 24318(، حم2439) 80، م6078، 5228خ إ ن  ي أل  ْعل ُم إ ذ ا ُكْنت  ع ن  ي ر اض 
25779. 

ْيل ت هُ  -72 ت ى ت ُذوق ي ُعس   .2314، مى5317خ ال ، ح 

ن ع ْت  -73 ، م 2033، 2032، جه2292د، 5325خ ب ْئس  م ا ص 
52(1481.) 

مْ  -74 ل ْيه  ا أ ْنف ْقت  ع  ْم، ل ك  أ ْجُر م  (، 1004)51(، 1001)47، م5369خ ن ع 
 .26671، 26509، حم1835جه

ي  ُرون ك  ب الن  ط اق ْين   -75  .5388خ ي ا ُبن ي  إ ن ُهْم ُيع 

ن  ُكهُ  ُأت ي  الن ب ي   -76 ب يٍ  ُيح   101،102، م6355، 222، 6002، 5468خ ب ص 
، 24256، 25768، حم523(، جه286)

 .206/52ط
ْلو اُء  ك ان  الن ب ي   -77 ُبُه الح  ، 5431، 5216، 6972، 5682، 5614خ ُيْعج 

، 1831(، ت1474)21، م5599، 5268
 .2199، مى24316، 3323، جه3715د

 .5690خ ك ان ْت ت ْأُمُر ب الت ْلب ين ة   -78

ل م   -79 س  ل ْيه  و  ل ى هللُا ع  م  الن ب ي  ص  ق د 
ف رٍ  ْن س   م 

 .26407، حم5352(، ن2107)90، م5955خ
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ْيرٍ  -80 ْن خ  ل ف  م  ل ى م ا س   (.123)196، م 2538، 5992خ أ ْسل ْمت  ع 

ْند  الن ب ي    -81 ، حم 1982، جه4931، د2440، م6130خ  ُكْنُت أ ْلع ُب ب اْلب ن ات  ع 
24298 ،25961. 

ي -82 ُبث ْت ن ْفس  ُدُكْم خ  ، 24244، حم4979(، د2250)16، م6179خ ال  ي ُقول ن  أ ح 
25939. 

ْن ف ْتن ة  الن ار   -83 (، 589)49، م6377، 6375، 6368، 6376خ الل ُهم  إ ن  ي أ ُعوُذ ب ك  م 
، 5477، 5466، 333، 61، ن3495ت
 . 25727، 24301، حم3838، جه1543د

مُ  -84 ر  ْش ه ذ ا ال  ُيْدر ْكُه اله   (.2952)136، م6511خ إ ْن ي ع 

، 6668، 4065، 3824، 3290، 6883خ ُهز م  الُمْشر ُكون  ي ْوم  ُأُحدٍ  -85
6890. 

ى الن ب ي   -86 ، 6908، 7318، 7317، 6907، 6905خ ب اْلُغر ة   ق ض 
، 4570، 2064، د1153(، ت1689)39م

 .2300، مى15733، حم2640، جه4571
ل ْست  ف ي ب ْيت  أ ب يك  و ُأم  ك   -87  (.1832)27، م7197، 7174، 6979خ ف ه ال  ج 

ُمون   -88 ٌر و إ ن ُكْم ت ْخت ص  ا أ ن ا ب ش  إ ن م 
 إ ل ي  

(، 1713)4، م 6967، 2680، 7168خ
، 2317، جه3583، د5401، ن1339ت
 .2662/587، ط26491حم

ك   -89 ل د  و  ا ي ْكف يك  و  ُخذ ي م 
 ب اْلم ْعُروف  

 7، م5370، 2211، 5364، 7180خ
، 2293، جه3532، د5420(، ن1714)

 .2305، مى25713، 24231، 24117حم
ْر  -90 ه  اآلي ُة }و ال  ت ْجه  ل ْت ه ذ  ن ز 

ال ت ك  و ال  ُتخ   ا{ ب ص   اف ْت ب ه 
(، 447)146،  م4723، 6327، 7526خ
 .243، 734ط

يُقون   -91 ا ُتط  ل ْيُكْم ب م  ْه، ع  ، 1642(، ن785)221، م 1151، 43خ م 
، 25772، 25632، حم4238، جه5035

25945 ،24245. 
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ت ْين    م ا ت ر ك  الن ب ي   -92 ْجد  ، 16943، حم 574(، ن835)299، م 591خ الس 
 .1475مى، 24235

ْيٍء  م ا ر أ ْيُت الن ب ي   -93 ي ْقر ُأ ف ي ش 
ال ة  الل ْيل    م ْن ص 

، 1649(، ن731)111، م 1118، 1148خ
، 25940، 25689، حم1227، جه953د

 .454/142، ط24258
ا  -94 ْنه  ي  ّللا ُ ع  ُة ر ض  ك ان ْت ع ائ ش 

 ت ُصوُم أ ي ام  الت ْشر يق  
 .1996خ

ْوا ل ْيل   -95 ر  ، 792(، ت1169)219، م2020، 2019خ ة  الق ْدر  ت ح 
 .1140/330، ط25690، 24292حم

ن ق   -96 يُر الع  ، 3023(، ن1286)283، م1666، 2999خ ف ك ان  ي س 
، 1922، مى3017، جه1923، د3051

 .1465/399ط
ّللا   إ ن ُكْم ل ت ْعل ُمون   -97  .3718خ أ م ا و 

ْيٌش ك ان  ي ْوُم ع اُشور اء   -98 ، 753(، ت1125)113، م 2002، 4504خ ت ُصوُمُه ُقر 
، 1804، مى24230، حم2442

 .1052/315ط
ينٍ  -99 ان  ال  ي ْحن ُث ف ي ي م   .6621، 4614خ أ ن  أ ب اه ا ك 

ن م   -100 ه  ْن ف ْيح  ج  ، 2074(، ت2210)81، م5725،3263خ الُحم ى م 
، 24228، 24229، حم3471جه
 .3479/747ط

ي ي ا  -101 ر ُسول  ّللا  ، إ ن  ّللا   ال  ي ْست ح 
ق     م ن  الح 

، م 6121، 3328، 282، 130، 6091خ
، 600،2000، جه197، ن122(، ت313)32
 .161/44، ط26503حم

، 1761(، ت2082) 37،38، م6456خ   ك ان  ف ر اُش ر ُسول  ّللا    -102
، 4151، جه4146، 4147، د2469

 .25773، 25729، 24293حم
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ا ُنوق ُد  -103 ْهُر م  ل ْين ا الش  ك ان  ي ْأت ي ع 
 ف يه  ن اراً 

، 4144، جه2471(، ت2972)26، م6458خ
 .24232حم

ل ة   -104 ْلص  ْثل  ص  أ ْحي اًنا ي ْأت ين ي م 
ر س    الج 

، 933، ن3634(، ت2333)87، م3215، 2خ
 .691/222، ط934

ْلم   -105 ، حم 52، جه2652(، ت2673)13، م100خ إ ن  ّللا   ال  ي ْقب ُض الع 
 .245، مى6511، 6718، 6787

ل  ي  -106 ُدُكْم و ُهو  ُيص  ، 162، ن355(، ت786)222، م 212خ إذ ا ن ع س  أ ح 
، 25661، 24287، حم1370، جه1310د

 .387/115، ط25661، 25699
ْبح   -107 ال ُة الص   .2926، ن1626خ إ ذ ا ُأق يم ْت ص 

ار  الق ْبل ة   -108 د  ، 25075، حم764(، جه549، م)407خ ر أ ى ف ي ج 
 .664/210، ط25937

ل  ي ب الن اس   -109 (، 418)97، م683،716،7303، 679خ ُمُروا أ ب ا ب ْكٍر ُيص 
، 25663، 25943، حم1233، جه3672ت
 .591/181، 448/138ط

ْبُد الر ْحم ن  ْبُن أ ب ي ب ْكٍر  -110 ل  ع  خ  د 
و   ُه س  م ع   اٌك ي ْست ن  ب ه  و 

 .890خ

ْهد    -111 ْمُس ف ي ع  ف ت  الش  س  خ 
  ر ُسول  ّللا   

، 1191، د1474،1500(، ن901)1، م1044خ
، 639/198، ط25312، 24045حم
 .1570مى

ل  ي   ك ان  ر ُسوُل ّللا    -112 ُيص 
 ب الل ْيل  

، 1717، ن459(، ت737)123، م1170خ
، 2717، 1359، جه1339، 1338د

، 1622، مى25936، 25781، 25286حم
 .395/119ط

ا -113 (، 1004)12(، 1769)65، م2760، 1388خ إ ن  ُأم  ي اْفُتل ت ْت ن ْفُسه 
، 2813، ط24251، حم2881، د3649ن

608. 
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ال ى:  -114 ت ع  أ ر أ ْيت  ق ْول  ّللا   ت ب ار ك  و 
ف ا و الم ْرو ة ..   }إ ن  الص 

، 1901(، د1277)360، 259، م 4495خ
 .386، 1381، ط2986جه

(، 1388)496،497، م 1875خ ُتْفت ُح الي م نُ  -115
 .3309/663ط

ْئت   -116 ْئت  ف ُصْم، و إ ْن ش  إ ْن ش 
ْر   ف أ ْفط 

، 711(، ت1121)104، 103، م1943خ
، 2307، 2306، 2305، 2304، 2384ن

، 25730، حم1662، جه2402، د2308
 .1034/312.12، ط1748، مى25607

ْن ه ا ُهن اإ ذ ا أ ْقب   -117 ، 2351، د698(، ت1100)51، م1954خ ل  الل ْيُل م 
 .1742، مى383، 231حم

ع ن   ن ه ى ر ُسوُل ّللا    -118
ال    الو ص 

 (.1105)61، م1964خ

ُكُلوهُ  -119 ل ْيه  و  م وا ّللا   ع  ، 2829، د4436، ن7398، 5507، 2057خ س 
 .1781/478، ط2019، مى3174جه

ا -120 يه  ي ل ُهُم الو ال ء   ُخذ  ، 1154، 1155، ت2729، 2563، 2168خ و اْشت ر ط 
، 2521، جه3930، 2236،  2233، د3451ن

 .2893/619، ط25786، حم2523
أ ْلُت الن ب ي    -121 أ ي  الع م ل   س 

ُل؟   أ ْفض 
 .2780(، مى84)136، م2518خ

ب يرٌ  -122 ث يٌر أ ْو ك  ، 3632(، ن1629)10، م 3129، 2743خ الث ُلُث و الث ُلُث ك 
، 2034، 1479، حم2711، جه3634، 3633
2076. 

، م ات  و أ ُبو أ ن  ر ُسول  ّللا      -123
ْنح    ب ْكٍر ب الس 

 .3667خ

ف ان    -124 اب  ُعْثم ان  ْبن  ع  أ ص 
يدٌ  د   ُرع اٌف ش 

 .455، حم3717خ

ْيظ ة  ف ي ْأت ين ي -125 ْن ي ْأت  ب ن ي ُقر   .3720خ م 
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يد   -126 ع  ة  ْبن  س  ل ق يُت ي ْوم  ب ْدٍر ُعب ْيد 
 ْبن  الع اص  

 .3998خ

ر ين   -127 اج   .4027خ ُضر ب ْت ي ْوم  ب ْدٍر ل ْلُمه 

ُقْلُت ي ا ر ُسول  ّللا  ، أ ر أ ْيت  ل ْو  -128
ر ةٌ  ج  ف يه  ش  ًيا و  ْلت  و اد   ن ز 

 .5077خ

ُكْم ل ْهٌو؟ -129 ان  م ع  ُة، م ا ك   .5162خ ي ا ع ائ ش 

، ف ْأذ ن ي ل هُ  -130 ، جه 5057، د1148(، ت1445)7، م5239خ إ ن ُه ع م ك 
 .2234/534، ط2294، مى1949

ل   -131 ك  األ و  ْوج  ل  ين  ل ز   .25605(، حم1433)114، م5265خ ال  ت ح 

ْت ب ْعد   -132 ي ة  ُنف س  ة  األ ْسل م  أ ن  ُسب ْيع 
ف اة    و 

، 2029، جه3507، 3506، ن5320خ
، 18919، 18918، 18917حم
 .2190/524ط

ر   -133 ال ُة و ح ض  إ ذ ا ُأق يم ت  الص 
اءُ   الع ش 

، 25621، 24120، حم935، جه5465خ
 (.558)65، م1317مى

، 3665(، جه2317)64، م5998خ أ و  أ ْمل ُك ل ك  أ ْن ن ز ع  ّللا ُ  -134
 .24408، 24291حم

ك ان  أ ح ب  الع م ل  إ ل ى ر ُسول  ّللا    -135
  

 .599/186، ط2856، ت6462خ

ار ق  ل ْم ُتْقط عْ  -136  (.1685)5، م6794، 6793، 6792خ أ ن  ي د  الس 

 (.1823)11، م7218خ ق يل  ل ُعم ر  أ ال  ت ْست ْخل ُف؟ -137

ل ر ُسول  ّللا    -138 ُع ل ي و    ك ان  ُيوض 
ْرك نُ   ه ذ ا الم 

 .7339خ

 .4721(، د134)212م ال يزال الناس يتساءلون  -139
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ْنهُ  -140 ْرأ ة  م  ُل م ا م س  الم  ، 1035، حم153(، ن346) 84،85، م293خ ي ْغس 
 .208، د1009

نُ  -141  .535(، د381)8م ك ان  اْبُن ُأم   م ْكُتوٍم ُيؤ ذ  

ت ُه   ك ان  الن ب ي   -142 ال  ل  ي ص  ُيص 
 م ن  الل ْيل  

 .25942، 25696، حم711(، د512)268م

ًة   ذ ك ْرن  أ ْزو اُج الن ب ي     -143 ن يس  ك 
ا  ر أ ْين ه 

 (.528)18م

ُم  -144 ل ْتن ي أ ْعال  غ   .325/96، ط25734(، حم556)63م ش 

يٍد  -145 ب ٌش ي ْزف ُنون  ف ي ي ْوم  ع  اء  ح  ج 
د  ف ي   اْلم ْسج 

 .24296، حم1594(، ن892)20م

ه ا  -146 ْند  ل م ة ، أ ق ام  ع  و ج  ُأم  س  ل م ا ت ز 
ل ى  : إ ن ُه ل ْيس  ب ك  ع  ق ال  ًثا، و  ث ال 

 أ ْهل ك  

 (.1460)41م

ي ط ل ق ن ي  -147 ْوج  ي ا ر ُسول  هللا ، ز 
ًثا  ث ال 

 .3547(، ن1482)53م

ى إ ذ ا اْشت ك   ك ان  ر ُسوُل هللا   -148
ل م ا م ر ض  ر ُسوُل هللا   اٌن.. ف  ن ا إ ْنس  م 

    ث ُقل  و 

 .25740(، حم2192)50(،2191)49م

ب ت  اْمر أ ٌة ف ي ه ر ةٍ  -149  .7834، 7847(، حم2243)152م ُعذ  

ا ُخي  ر  ر ُسوُل هللا   -150  .25579، 25756، 25288(، حم2327)78م ب ْين   م 

ر ب  ر ُسوُل هللا   -151 ، 25715، حم1835(، جه2328)79م  م ا ض 
 .2264مى

ل ى ر ُسول  هللا   -152 ُل ع  ان  ل ُيْنز  إ ْن ك 
   اة  ف ي اْلغ د 

 .25657، 24309(، حم2333)86م

ل م ة ،  -153 ، 1408حم، 123، جه3743(، ت2416)49مُكْنُت أ ن ا و ُعم ُر ْبُن أ ب ي س 
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ق  م ع  الن  ْسو ة   ْند   .1423، 1409 ي ْوم  اْلخ 

ةً  -154 ْوك  اُك ش  ْن ُمْسل ٍم ُيش   (.2572)48م م ا م 

ين   -155 ُب ال ذ  ذ    (.2613) 117،118م إ ن  هللا  ُيع 

يث   -156 د   (.2493)71م ل ْم ي ُكْن ي ْسُرُد اْلح 

ْنُت ب اهلل ، ف اْست ق مْ  -157  (.38)62م ُقْل: آم 

ت ك   -158 ير  ْر ع ش  ل ْت }و أ ْنذ  ل م ا ن ز 
 } ب ين   اأْل ْقر 

، 3648، ن3184، 2310(، ت205)35م
 .25044حم

ُأ ر ُجٌل ُمْسل مٌ  -159 ض   .83/30، ط400، حم146(، ن227)5م ال  ي ت و 

ل  ي  ك ان  ر ُسوُل هللا   -160 ُيص 
ت ي   ْكع   ر 

 (.724)90م

ي ْعت ك ُف  ك ان  ر ُسوُل هللا   -161
ر    اْلع ْشر  اأْل و اخ 

 (.1172)4م

قٌ  -162  .25946، حم2881(، ن1198)68م أ ْرب ٌع ُكل ُهن  ف اس 

اع   ط اف  الن ب ي   -163 د  ة  اْلو  ج   .2928(، ن1274)256م ف ي ح 

ْثل  ه ذ ا؟ -164 ْلت ُه م  ك  ن ح  ل د   .3543، د3678، 3676(، ن1623)12م أ ُكل  و 

ُهُم الت ْمرُ ال   -165 ْند  ، 3327، جه3831، د1815(، ت2046)152م ي ُجوُع أ ْهُل ب ْيٍت ع 
 .2105مى

ْعم  اأْلُُدُم  -166 اُم  -ن  د  ل   –أ و  اإْل  ، 3316، جه1840(، ت2051)164م اْلخ 
 .2093مى

ا ل ْم ُيْعط   -167 ب  ُع ب م   (.2129)126م اْلُمت ش 
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ان  ُيْؤت ى   أ ن  ر ُسول  هللا   -168 ك 
ْبي ان    ب الص  

 .25771، حم5106(، د2147)27م

ُلح   -169 ُلوا ل ص   .2471(، جه2363)141م ل ْو ل ْم ت ْفع 

ر  ر ُسوُل هللا   -170 ة   ب ش  يج  د   .1758(، حم2434)73م خ 

ْمن ي -171  (.2444)85م اللُهم  اْغف ْر ل ي و اْرح 

م ٍد  -172 ب ع  آُل ُمح   (.2970)24م  م ا ش 

اب   -173 ُروا أ ْن ي ْست ْغف ُروا أل  ْصح   (.3022)15م ُأم 

ُدُكُم  -174 د  أ ح  و ج  ال ُة و  إ ذ ا ُأق يم ت  الص 
ال ء    الخ 

، 1461، مى616، جه88، د852، ن142ت
 .550/166ط

ل  ُم   أ ن  ر ُسول  هللا   -175 ان  ُيس  ك 
ال ة    ف ي الص 

 .919، جه296ت

ب ب ن اء   أ م ر  ر ُسوُل هللا   -176
د   اج   اْلم س 

 .759، 758، جه455، د594ت

ل ى ق ْوٍم ف ال  ي ُصوم ن   -177 ْن ن ز ل  ع   .1763، جه789ت م 

ْيف  أ ْصن ُع ب م ا   -178 ي ا ر ُسول  هللا ، ك 
؟  ب  م ن  الُبْدن   ع ط 

، 1950، مى3106، جه1762، د910ت
 .1414/395ط

ْن م اء    -179 ُل م  ان ْت ت ْحم  ا ك  أ ن ه 
م   ْمز   ز 

 .963ت

ت ان   -180 ُة و ال  اْلم ص  ر  ُم اْلم ص   .16110، 16121، حم1150ت ال  ُتح 

ان  الن اُس و الر ُجلُ   -181 ُيط ل  ُق  ك 
ا اء  أ ْن ُيط ل  ق ه   اْمر أ ت ُه م ا ش 

 .2183/521، ط1192ت

ر اج   أ ن  الن ب ي    -182 ى أ ن  الخ   .2243، جه3510، د1286ت ق ض 
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ْن أ ْحي ا أ ْرًضا م ي  ت ةً   -183  .2750/596، ط3073، د1378ت م 

ْن ع م ٍل ي ْوم   -184 م ي  م  م ا ع م ل  آد 
 الن ْحر  

 .3126جه، 1493ت

ر ُسوُل هللا    -185 ُل أ ن ا و   ُكْنُت أ ْغت س 
ْن إ ن اٍء   م 

، 25593، حم411، 232، ن1755ت
 .99، د25608، 25941، 25925

يخ   أ ن  الن ب ي   -186 ان  ي ْأُكُل الب ط   ك 
.  ب الر ط ب 

 .3836، د1843ت

ُكْل  -187 م   ّللا   و  س  ، و  اْدُن ي ا ُبن ي 
ين ك    ب ي م 

 .3265، جه1857ت

ط    -188 خ  اء  هللا  ب س   .2414ت م ن  الت م س  ر ض 

ل ى  -189 ُلوا ع  خ  إ ن  ر ْهًطا م ن  الي ُهود  د 
ل ْيك   الن ب ي    اُم ع   ف ق اُلوا: الس 

 .2701ت

ْسم   أ ن  الن ب ي    -190 ان  ُيغ ي  ُر اال   .2839ت ك 

ي ي ْوم   -191 ف ْعُت ر ْأس  ْلُت ر  ع  ُأُحٍد ف ج 
دٌ  ئ ٍذ أ ح  ْنُهْم ي ْوم  م ا م   أ ْنُظُر، و 

 .3007ت

م ع  ل ي ر ُسوُل هللا   -192 ْيه    ج   .1409، 1408، حم123، جه3743ت أ ب و 

ْيُرُكْم أل ْهل ه -193 ْيُرُكْم خ   .2306، مى3895ت خ 

ْسال م   -194 ْن ُقر ى اإل  ُر ق ْري ٍة م   .3919ت آخ 

 .2579، جه4040، 4038، 4037، 4039ن ل ى إ ب ل  أن  ق ْوًما أ غ اُروا ع   -195

ل  ي  -196  .82، ت130، ط479، جه447ن م ْن م س  ذ ك ر ُه ف ال  ُيص 

ة   أ ن  ر ُسول  ّللا    -197 ال  ق ر أ  ف ي ص 
 اْلم ْغر ب  

 .21609، حم813، د991ن
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ا ل غ ن ي ٍ  -198 ظ  ف يه  ْئُتم ا، و ال  ح   .17973، 23063حم، 1633، د2598ن إ ْن ش 

 .3743ن أ ي م ا ر ُجٍل أ ْعم ر  ر ُجاًل ُعْمر ى  -199

ين ي ف ي  -200 ل م ة  ال  ُتْؤذ  ي ا ُأم  س 
ة   ائ ش   ع 

 .3949ن

ْيب   -201 ي  ُروا الش   .5073ن غ 

ان  ُيْست ْعذ ُب ل ُه  أ ن  الن ب ي   -202 ك 
 اْلم اءُ 

 .3735د

 .50د ي ْست ن    ك ان  ر ُسوُل ّللا    -203

ْبر يُل  -204 ْقت   ن ز ل  ج  ف أ ْخب ر ن ي ب و 
ة   ال   الص 

 .394د

ان  إ ذ ا   أ ن  ر ُسول  ّللا     -205 ك 
ه دُ  ن  ي ت ش  م ع  اْلُمؤ ذ    س 

 .526د

ت ه   -206 ال  ُدُكْم ف ي ص   .1222، جه1114د إ ذ ا أ ْحد ث  أ ح 

ا الن اُس إ ل ى ر ُسول  ّللا    -207 ك    ش 
 ُقُحوط  اْلم ط ر  

 .1173د

ان  ر ُسوُل ّللا    -208 ل ُيوق ُظُه   إ ْن ك 
 ّللا ُ 

 .1316د

ْبت  ع ْن ُسن ت ي -209  .1369د ي ا ُعْثم اُن، أ ر غ 

ل  الن ب ي   -210 ل م ة  ل ْيل ة   أ ْرس  ب ُأم   س 
 الن ْحر  

 .1942د

اْعت م ر  » أ ن  ر ُسول  ّللا    -211
ت ْين    ُعْمر 

 .1991د

ُتن ا -212 اب س  ا ح  ل ه  ، 1556، ط25662، حم25944، 2003د ل ع 
419/1557. 
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ان ْت ت ْحت  أ ْوس  ْبن   -213 يل ة  ك  م  أ ن  ج 
ام ت    الص 

 .2220د

ه  ب ت ْلك   -214 ْبق ة  ه ذ   .26277، 24118، حم1979، جه2578د الس 

ف ي    -215 ف ي ُة م ن  الص   .2994د ك ان ْت ص 

ك  ين   -216  .3778د ال  ت ْقط ُعوا الل ْحم  ب الس  

ن ن ي  -217 م   ْت ُأم  ي أ ْن ُتس   .3324، جه3903د أ ر اد 

ل ى ر ُسول  ّللا     -218 ْحُي ع  ن ز ل  اْلو 
 ْلن اه ا ل ْين ا }ُسور ٌة أ ْنز  : " ف ق ر أ  ع 

ف ر ْضن اه ا{  و 

 .4008د

ْعُر ر ُسول  ّللا    -219  .3635، جه4187د  ك ان  ش 

ُعوهُ  -220 ُبُكْم ف د  اح   .4899د إ ذ ا م ات  ص 

 .4913د ال  ي ُكوُن ل ُمْسل ٍم أ ْن ي ْهُجر   -221

ب يي ا  -222 و اح   .25181، حم4970د ر ُسول  ّللا  ، ُكل  ص 

م   -223 ْسال  ز  اإْل   .105جه الل ُهم  أ ع 

 .451جه وْيٌل ل أْل ْعق اب  م ن  الن ار   -224

ل  ون   -225 ئ ك ت ُه ُيص  م ال   .995جه إ ن  ّللا   و 

ًة  -226 ع  د  س  ُكْم إ ْن و ج  د  ل ى أ ح   .1096جه م ا ع 

ل ى، ب ْين  اْلم ْغر ب   -227 م ْن ص 
اء   ش   و اْلع 

 .1373جه
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ل  ر ُسوُل ّللا    -228  .1678جه  ْكت ح 

ي ُروا ل ُنط ف ُكمْ  -229  .1968جه ت خ 

ان  إ ذ ا أ ن  ر ُسول  ّللا    -230 ، ك 
اف ر    س 

 .1970جه

ه   -231 ل ْت ه ذ  ْلُح " ن ز  اآْلي ُة }و الص 
ْيٌر{  خ 

 .1974جه

اذٍ  -232  .2037جه ل ق ْد ُعْذت  ب ُمع 

ا ب ر ك ةً  -233 ن ًما ف إ ن  ف يه  ذ ي غ   .2304جه ات خ 

ي ا ر ُسول  ّللا  ، أ ي  الر  ق اب   -234
ُل؟  أ ْفض 

 .2523جه

؟  -235 ْن ي ْأُكُل اْلُغر اب   .3248جه م 

 .3330جه ُكُلوا اْلب ل ح  ب الت ْمر   -236

أ  ُوُضوئ ي ه ذ ا -237 ض  ْن ت و   .493حم م 

ُكمْ  -238 د  ْيط ان  ي ْأت ي أ ح   .8376حم إ ن  الش 

ْوكٍ  -239  .9669حم ُغف ر  ل ر ُجٍل ن ح ى ُغْصن  ش 

ْب  -240  .20358، 20357حم " ال  ت ْغض 

اٍر؟  -241 ث ة  أ ْحج  ُدُكْم ث ال  ُد أ ح  ا ي ج   .83/30، ط21879حم أ م 

هللا  ال  أ ْعُبُد  -242 ُة، و  يج  د  أ ْي خ 
ت    الال 

 .23067حم

ان  الن ب ي   -243  .24749حمي ْصن ُع ف ي  م ا ك 
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 ب ْيت ه ؟ 

 .25660حم ُكْنُت أ ْدُخُل ب ْيت ي ال ذ ي ُدف ن    -244

 .25673حم ُجُنًبا، ف ال  ي ُصمْ مْن أ ْصب ح   -245

ْرٍط ل ْيس  ف ي  -246 ان  م ْن ش  م ا ك 
 ك ت اب  هللا  

 .25717حم

 .1842، مى25725حم  ط ي ْبُت ر ُسول  هللا   -247

ئ د   -248 ا ف ت ْلُت اْلق ال   .25580، 25873، 25872حم ُرب م 

ف اُة، -249 ْتُه اْلو  ر   .45حم إ ن  أ ب ا ب ْكٍر ل م ا ح ض 

رٌ  -250 ج  ا أ ْنت  ح   .1350/382، ط380حم إ ن م 

اع   -251  .24243، 24242حم ي ْحُرُم م ن  الر ض 

 .299حم أ ن  ُعم ر  ق يل  ل ُه: أ ال  ت ْست ْخل ُف؟ -252

م    أ ن  ر ُسول  هللا   -253  .3286حم اْحت ج 

ب    أ ن  الن ب ي    -254  .4573حم ُسئ ل  ع ن  الض 

ل ى  -255 ل ف  ع   .6907حم ي م ينٍ م ْن ح 

ء   -256 ُز اْلو ال   .3198مى ُيْحر 

ل ى م ر يٍض   -257 ل  ع  خ  ل يًّا، د  أ ن  ع 
ي ة   ص   ف ذ ك ُروا ل ُه اْلو 

 .3232، 3231مى

ل ى ب ن يه   -258 ق ًة ع  د  ل  ُدور ُه ص  ع   .3343مى ج 
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ْسأ ل ٍة   -259 أ ل ُه ع ْن م  أ ن  ر ُجاًل س 
 ف ق ال  

 .185مى

ل ُمواي ا ب ن ي   -260  .571مى ت ع 

د   ر ْأًيا -261  .2959مى إ ن  ي ُكْنُت ر أ ْيُت ف ي اْلج 

و اءٌ  -262 يُث س  د   .662مى ع ْرُض اْلك ت اب  و اْلح 

ُدُكُم الن ْوم   -263 د  أ ح   .1423مى إ ذ ا و ج 

ق  ب ه   -264 ا ُتُصد   ق ة  م  د  ْيُر الص   .1691مى خ 

ي الر ُجل   -265 ف ي الر ُجل  ُيْعط 
 اْلع ط اء  

 .3309مى

اُء  -266 ْمُس ب ْيض  ، و الش  ل   اْلع ْصر  ص 
 ن ق ي ةٌ 

 .11ط

ل ى ُعم ر  ْبن  اْلخ ط اب   -267 ل  ع  خ  د 
ن  ف يه ا  م ن  الل ْيل ة  ال ت ي ُطع 

 .117ط

ْرأ ة   -268 ُدُكُم اْلم  اب  أ ح   .150ط إ ذ ا أ ص 

مُ  -269 اُكن  الد  اب  ث ْوب  إ ْحد   .196/49ط إ ذ ا أ ص 

ط اب     -270 اْعت م ر  م ع  ُعم ر  ْبن  اْلخ 
 ْكٍب  ، ف ي ر 

 .157ط

ْئت   -271 ف ٍر، ف إ ْن ش  إ ذ ا ُكْنت  ف ي س 
ن    أ ْن ُتؤ ذ  

 .238ط

يق   -272 د   ل ى   أ ن  أ ب ا ب ْكٍر الص   ص 
ْبح    الص 

 .270ط

ط اب    -273 ر اء  ُعم ر  ْبن  اْلخ  ل ْين ا و  ص 
   ْبح  الص 

 .271ط
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م ام   -274 ْلف  اإْل   .279ط ك ان  ي ْقر ُأ خ 

، أ ب ا ع ْمٍرو   -275 و    -أ ن  ذ ْكو ان 
ة   ائ ش  ْبدًا ل ع   رضي هللا عنها-ك ان  ع 

 .383ط

ال ُة  -276 ا ُأب ال ي ل ْو ُأق يم ْت ص  م 
ْبح    الص 

 .413ط

 .475ط اْمر أ ًة اْست ْفت ْتُه، ف ق ال ْت أ ن   -277

ال ت ُكْم ف ي ُبُيوت ُكمْ  -278 ُلوا م ْن ص   .580/178ط اْجع 

؟  -279 ب ل  ل  ي ف ي ع ط ن  اإْل   .586ط أ ُأص 

ل  ي ي ْوم  اْلف ْطر    -280 ان  ُيص   .626ط أ ن ُه ك 

ان  ي ْأُكُل ي ْوم  اْلف ْطر    -281  .615ط ك 

ْبد    -282 ل ى{ ف ي ع  ت و  ُأْنز ل ْت}ع ب س  و 
ْكُتوٍم.  هللا  ْبن  ُأم   م 

 .692/223ط

ط اب   -283 ق ر أ    أ ن  ُعم ر  ْبن  اْلخ 
ةً  ْجد   س 

 .701ط

ُدُهم ا   -284 . أ ح  ين ة  ر ُجال ن  ان  ب اْلم د  ك 
ُد   ي ْلح 

 .791/260ط

 .795ط م ا ُأح ب  أ ْن ُأْدف ن  ب اْلب ق يع    -285

ان    -286 ان   ك  اف ُر ف ي ر م ض   .1036ط ُيس 

ائ مٌ   -287 ُم و ُهو  ص  ان  ي ْحت ج   .1049ط ك 

ك ان ْت ت ْلب ُس اْلُمع ْصف ر ات   -288
ب ع ات    اْلُمش 

 .1165ط
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ل  ي  أ ن  ر ُسول  هللا    -289 كان  ُيص 
د    ف ي م ْسج 

 .1193/347ط

ْر إ ال   أ ن  ر ُسول  هللا   -290 ل ْم ي ْعت م 
 ث ال ثاً 

 .1239/360ط

 .1243ط ك ان  ي ْقط ُع الت ْلب ي ة  ف ي اْلُعْمر ة   -291

ب اء   -292 ف يف  الظ   ُد ص  و   .1279ط ك ان  ي ت ز 

ي  ع ْشُر  -293
ي ا اْبن  ُأْخت ي. إ ن م ا ه 

 ل ي الٍ 
 .1291ط

ْجر   -294 ل ْيُت ف ي اْلح  ا ُأب ال ي، أ ص   .1337ط م 

، ي ْسع ى  -295 ك ان  إ ذ ا ط اف  ب اْلب ْيت 
 اأْل ْشو اط  الث ال ث ة  

 .1342ط

ب ْير  أ ْحر م   -296 ْبد  هللا  ْبن  الز  ر أ ى ع 
 ب ُعْمر ٍة 

 

 .1343ط

م ٍد ف ي  -297 ، ي ا أ ب ا ُمح  ن ْعت  ك ْيف  ص 
 اْست ال م  الر ْكن  ؟

 .1347/381ط

، ي ْست ل ُم ك ان  إ ذ ا ط اف   -298 ب اْلب ْيت 
ا  اأْل ْرك ان  ُكل ه 

 .1348ط

ُبع ْين   -299  .1353ط ك ان  ال  ي ْجم ُع ب ْين  الس 

هُ  -300 ج  ى هللُا ح  ْن أ ف اض  ف ق ْد ق ض   .1368ط م 

ْبد  هللا  ْبن   -301 ة  ب ْنت  ع  ْود  أ ن  س 
 . ب ْير  ْند  ُعْرو ة  ْبن  الز  ان ْت ع  . ك  ُعم ر 

ف ا،  ْت ت ُطوُف ب ْين  الص  ر ج  ف خ 
 و اْلم ْرو ة .

 .1382ط
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ن ت ك   -302 ْرت  إ ل ى ب د   .1403ط إ ذ ا اْضُطر 

! ال   -303 ك ان  ي ُقوُل ل ب ن يه : ي ا ب ن ي 
ُدُكْم هلل  م ن  اْلُبْدن   ي ن  أ ح   ُيْهد 

 .1412ط

ل ى أ ن  ر ُسول  هللا   -304 ، ص 
ت ْين   ْكع  ًنى ر  ال ة  ب م   .الص 

 .1505/410ط

ان   -305 ْنس  ، ق ْوُل اإْل   .1729ط ل ْغُو اْلي م ين 

ان   -306 ، ك  أ ن  أ ب اُه ُعْرو ة  ْبن  الز ب ْير 
 ي ُعق  ع ْن ب ن يه  

 .1845ط

، ف ي ر ُجٍل ت ظ اه ر  م ْن  -307 ق ال 
ة  ن ْسو ةٍ   أ ْرب ع 

 .2059ط

م ع  ر ُجاًل ي ْسأ ُل ُعْرو ة  ْبن   -308 س 
ْمر أ ت ه : ُكل   ، ع ْن ر ُجٍل ق ال  ال  ب ْير  الز 

 اْمر أ ةٍ 

 .2067ط

ية -309 و  ْرأ ة  اْلب د   .2196ط ك ان  ي ُقوُل، ف ي اْلم 

ُه ب الذ ه ب   -310 ك ان  ُيْكر ي أ ْرض 
ر ق    و اْلو 

 .2628ط

ُقوا ن اق ةً  -311 ر  ٍب س  اط  ق يقًا ل ح   .2767ط أ ن  ر 

ُل؟ُسئ ل  ع ن   -312 ا أ ْفض   .2890/618ط الر  ق اب  أ ي ه 

ق ال  ف ي ر ُجٍل ق ذ ف  ق ْومًا  -313
م اع ةً   ج 

 .3063ط

و  ي ب ْين  اأْل ْسن ان  ف ي  -314 ك ان  ُيس 
ْقل    اْلع 

 .3204ط

ْقلٌ  -315 اق ل ة  ع  ل ى اْلع   .3219ط ل ْيس  ع 
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ين ة   -316 ٌد م ن  اْلم د   .3308/662ط ال  ي ْخُرُج أ ح 

ب ههذ ا  -317 ُنح  ب ن ا و  ب ٌل ُيح   .3326/672ط ج 

ب ْير   -318 ْبد  هللا  ْبن  الز  ْت ع   .3381ط ك س 

ان ا -319 ْمُد هلل  ال ذ ي ه د   .3447ط اْلح 

ه  اآْلي ة : }ل ُهْم  -320 ك ان  ي ُقوُل، ف ي هذ 
ف ي  ْني ا و  ي وة  الد  الُبْشر ى ف ي الح 

ر ة    األ خ 

 .3516ط

ر ُجاًل م ن    اْست ْعم ل  ر ُسوُل ّللا    -321
ق ات   د  ل ى ص   األ ْسد  ع 

 .1500خ

ُالوزَّانُاللُهُ  -50

ار ى  -1  (.529)19، م4441، 1390، 1330خ ل ع ن  ّللا ُ الي ُهود  و الن ص 

م ٍد  -2 ا أ ك ل  آُل ُمح   (.2971)25، م6455خ أ ْكل ت ْين   م 

 بي الوليدأالوليد بن  -51

ْأُنُكْم ف ال   ان  ه ذ ا ش   .21588، حم2461، جه3390، د3927ن ُتْكُروا اْلم ز ار ع  إْن ك 

 انس  ي  بن ك   بُ ه  و   -52

 .3315ن اْئذ ن ي ل ُه ف إ ن ُه ع م ك  

ُيحيىُبنُسعيدُاألنصارُي -53

اي ا اْلُعم ال  ُغُلوٌل  -1  .23601حم ه د 
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2- . ْن ق ت ل  ل ذل ك  ال  ي ر ُث ق ات ٌل م   ف 
 

 .3231ط

ُالز بيريحيىُبنُع روةُبنُ -54

ا  -1 ق   ي ْخط ُفه  ُة م ن  الح   (.2228)122، م7562، 7561خ ت ْلك  الك ل م 

ي  ل هُ  -2 ْيت ًة ف ه  ْن أ ْحي ا أ ْرًضا م   .3074د م 

ْن  -3 اب ْت م  ْيًشا أ ص  ا أ ْكث ر  م ا ر أ ْيت  ُقر  م 
ْن  ُر م  ان ْت ُتْظه  ر ُسول  هللا ، ف يم ا ك 

ت ه ؟ او   ع د 

 .7036حم

 أبي كثيريحيى بن  -55

ْن  -1 ل  ي ْنز ُل ل ْيل ة  الن  ْصف  م  إ ن  ّللا   ع ز  و ج 
ْعب ان    ش 

 .1389، جه739ت

ةُ  -2 ائ د  ع ت  اْلم   .3295، 3273جه إ ذ ا ُوض 

 يزيد بن ُخصيفة -56

يب ةٍ  ْن ُمص  يُب اْلُمْؤم ن  م   .3466/739(، ط2572)50م ال  ُيص 

ُومانيزيدُبنُرُ  -57

يُث ي ا  -1 د  ُة، ل ْوال  أ ن  ق ْوم ك  ح  ع ائ ش 
ْهدٍ   ع 

 .26029، حم2903، ن1586خ

ال ل   -2  (.2972)28، م6459، 2567خ إ ْن ُكن ا ل ن ْنُظُر إ ل ى اله 

ْجن ةٌ  -3 ُم ش   24336، حم(2555)17، م5989خ الر ح 

ْبًدا -4 ْوُج ب ر ير ة  ع   .3452(، ن1504)13م ك ان  ز 
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ال ًسا  ك ان  ر ُسوُل هللا   -5  .3691ت ج 

ي اُم ُجن ٌة م ن  الن ار   -6  .2234ن الص  

ي   -7 اش   .2523د ل م ا م ات  الن ج 

ْدع ةٌ  -8 ْرُب خ   .2833جه اْلح 

، ه   يا -9 ل يب  ْدُتْم م ا أ ْهل  اْلق  ْل و ج 
ُكْم  قًّا و ع د  ب ُكْم ح   ر 

 .26361حم

ُطيُْيزيدُبنُق سُ  -58

ب ع  ل ق ْد م ات  ر ُسوُل هللا   -1 م ا ش   (.2974)29م ، و 

ْبٍش أ ْقر ن   أ ن  ر ُسول  هللا   -2  .2792(، د1967)19م أ م ر  ب ك 

؟ -3 ْرت  ُة أ غ  ائ ش  ؟ ي ا ع  ا ل ك   (.2815)70م م 

ُكوًرا -4 ْبًدا ش  ُة أ ف ال  أ ُكوُن ع   (.2820)81م ي ا ع ائ ش 
 


