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ملخّ�صُ البحث
البرصي ،إىل قبيلة بني ض ّبة
اجي،
ّ
ُ
الس ّ
ينتسب أبو زكريا ،حييى بن زكر ّياّ ،

العرب ّيةُ ،ولد يف البرصة يف حدود سنة (832/#217م)ّ ،
وتوف فيها سنة (/#307
امليالدي ،وقدْ متَّيز
اهلجري/التاسع
919م) ،عاش معظم حياته يف القرن الثالث
ّ
ّ
للساجي
هذا القرن بنشاط حثيث يف خمتلف العلوم اإلنسان ّية والعقل ّية ،وكان ّ
ّ
حظ وافر منها ،فكان له إسهام يف علوم القرآن واحلديث والتاريخ.

أهم شيوخه
ثم ّ
الساجي ورحالته العلم ّيةّ ،
وقدْ تناول البحث حياة أيب حييى ّ

ثم مصنَّفاته وحلقاته العلم ّية ومكانته
الذين تل ّقى العلم عىل أيدهيم وتالمذتهّ ،

تم ذكرهم يف جدول آخر
بني علامء عرصه؛ وبسبب كثرة شيوخه وتالمذته ،فقدْ َّ

البحث.
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ّ �أبو يحيى
ُّ ال�س

ABSTRACT
Abu Zakariya Yahya bin Zakariya Al-Saji Al-Basri belongs
to Bunaidhiba, an Arab tribe. He was born in Basra in about
217 of Hijra / 832 AD and died there in 307 of Hijra / 919
AD. He spent most of his life in Basra in the Third Century
of Hijra / Ninth century AD. This Century witnessed
marked activities in various scholarly fields. Al-Saji had his
noticeable contributions in Qur'anic and Hadith sciences
and history.
The present paper deals with the biography of AlSaji: his most important scholarly trips, his outstanding
teachers, his compilations and scholarly seminars, and his
status among his peers at that time.
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املقدمة
ّ
املهمة التي تشغل
تُعدُّ دراسة ِسري العلامء ونشاطهم
العلمي من املوضوعات ّ
ّ

السائد
بال الباحثني؛ كوهنا مت ِّثل إرث ًا إسالم ّي ًا علم ّي ًا؛ إذ تكشف الوضع
العلمي ّ
ّ

يف زمان تلك الشخص ّيةَ ،عرب ما قدَّ مته من إثراءات ونتاجات علم ّية من جهة،

الفكري يف
وأيض ًا عن العالقات العلم ّية وحلقات الدّ رس وسبل التواصل
ّ
ميادين شتّى من ٍ
جهة أخرى.
توجهاهتا ومصنّفاهتا
اجي من بني تلك الشخص ّيات التي تعدّ دت ّ
والس ُّ
ّ

العلم ّية ،وجاء إسهامه يف العلوم اإلنسان ّية ،والس ّيام علوم القرآن واحلديث

والرجال والفقه والتاريخ ،ويبدو ذلك واضح ًا من تصنيفه يف تلك الفروع ،وإن
ِّ

كانت مصنَّفاته تلك يف عداد املفقوداتّ ،إل ّأنا متناثرة يف بطون أ ّمهات الكتب،
التعرف
مه ّية البحث؛ إذ هيدف إىل ّ
من تفسري وحديث وتاريخ ،ومن هنا جاءت أ ّ
عىل هذه ّ
الشخص ّية البرص ّية وإسهاماهتا العلم ّية ،وتط ّلبت ما ّدة البحث تقسيمه

عىل:

 -1سري ُت ُه الذات ّية ،وفيها( :نس ُبه -والدتُه ونشأتُه -مذه ُبه -وفاتُه).
وتتضمن اآليت:
 -2سري ُت ُه العلم ّية،
َّ
أ -رحالتُه العلم ّية.
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

ب -شيوخه.

ج  -تالميذه.

د -حلقاته العلم ّية.

هـ -مصنّفاته العلم ّية.

و -مكانته العلم ّية ،وما قيل فيه (توثيقه).

ُ
نسأل اهلل تعاىل ْ
أن جيعله عم ً
ال خالص ًا لوجهه الكريم ،إنّه نعم املو ِّفق.
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� -1سري ُت ُه ال ّذات ّي ُة
 ن�س ُب ُهالرمحن
الرمحن بن بحر بن ّ
عدي بن عبد ّ
هو أبو حييى ،زكر ّيا بن حييى بن عبد ّ

اجي( ،)1وجاءت لفظة
الس ّ
بن أبيض بن الدّ يلم بن باسل بن ض ّبة ،الض ّب ّيّ ،

رضب من
الساج ،وهو
ٌ
السني املهملة ،وبعدها اجليم ،نسبة إىل ّ
اجي بفتح ِّ
الس ّ
َّ
اخلشب(ُ )2يمل من البحر إىل البرصة ،تُعمل منه األشياء ،تُنسب إىل عمله أو

الساج ،وهو خشب أطول
بيعه مجاعة( ،)3وقال ابن الق ّطان
الفايس :منسوب إىل َّ
ّ
()4
والراجح ّ
اجي كان منهم
الس ّ
أن أبا حييى ّ
من النّخيل ،وأكرب من شجرة اجلوز ّ ،

 ْاجي
معاين ،-فقدْ أشار ابن العامد
الس
للس ّ
احلنبيل ضمن ترمجته ّ
وإن مل يذكره ّ
ّ
ّ

الساج ،قائ ً
الساج ،وهو نوع من اخلشب .كان أحد
ال  ...« :منسوب إىل ّ
نسبته إىل ّ
األئمة الفقهاء احلفاظ ال ِّثقات»(.)5
ّ

اجي ،فهم ض ّبة بن أ ّد بن طابخة بن
الس ّ
وأ ّما بنو ض ّبة الذين ينتسب إليهم ّ

كبري منهم البرصة(.)6
إلياس بن مرض بن نزار بن معدّ بن عدنان ،سكن عد ٌد ٌ

 والد ُت ُه ووفا ُت ُهاجي،
الس ّ
مل تُرش املصادر التارخي ّية أو حتدِّ د سنة لوالدة العامل اجلليل أبو حييى ّ

ّإل أنّنا نستطيع ْ
الروايات التي ذكرها
أن
َّ
نستشف تاريخ والدته عن طريق إحدى ِّ

البرصي،
حممد بن حفص،
ّ
اجي نفسه ،فقدْ روى أنّه حرض جنازة عبيد اهلل بن ّ
الس ّ
ّ
والعائيش وبابن عائشة(ّ ،)7
املتوف سنة (842/#228م) بقوله:
بالعييش
املعروف
ّ
ّ

صبي»( ،)8كذلك من خالل الوقوف عىل قائمة وفيات
«وشهدت جنازته وأنا
ُ
ّ
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

َكي(ت/#234
الربيع ،سليامن بن داود ،ال َعت ّ
بعض شيوخه ،فاألقدم وهو أبو ّ
848م)( ،)9وملا كانت وفاته حسب معظم املصادر التي ترمجت له سنة

()11
()10
فالراجح ّ
أن والدته كانت
(919/#307م)  ،وقدْ بلغ التسعني من عمره ّ ،

يف حدود سنة (832 /#217م).

مذه ُب ُه
()13
شافعي املذهب( ،)12وله مصنَّف ًا يف (مناقب ّ
بكي
كان
الس ّ
افعي)  ،وعدّ ه ُّ
الش ّ
َّ

من أوائل املصنّفني يف مناقبه( ،)14و ُيلحظ كام سريد يف قائمة شيوخه أنّه مل يلتزم يف

أخذه احلديث والعلم من أصحاب مذهبه ّ
افعي فقط ،بل من مجيع املذاهب
الش ّ
الض ِّيقة.
وحترره من املذهب ّية ّ
اإلسالم ّية باختالف فقهائهم ،ما يعكس انفتاحه ّ

� -2سري ُت ُه العلم ّي ُة
�أ -رحال ُته العلم ّي ُة
أهم ميزات القرن
الرحالت يف طلب العلم وبام فيها علم احلديث من ّ
كانت ِّ
بحق ِمن أزهى القرون يف هذا
اهلجري/التاسع
الثالث
امليالدي ،الذي ُيعدُّ ٍّ
ّ
ّ
املجال ،حتّى ِقيلّ :
إن املحدِّ ث مل يشتهر حديثه ويؤخذ منه ما مل يكن صاحب

بالرحالت يف طلب احلديث
رحله ،كام ُصنِّفت العديد من املؤ َّلفات فيام يتع َّلق ِّ
ِّ
وي عن حييى بن معني( )16قوله  :أربعة ال تؤنس منهم رشد ًا،
واحلث عليه(ُ ،)15فر َ

ُ
ٌ
يرحل يف طلب احلديث»( ،)17وعن
يكتب يف بلده ،وال
ورجل
وذكر منهم...« :
ُ

الذهبي ،ذكر
اجي نشري هنا ّأوالً إىل روايتني متناقضتني أوردمها
ّ
الس ّ
رحلة زكر ّيا ّ
تراث الب�صرة
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اجي ،فقال « :ومل يرحل فيام أحسب»( ،)18أ ّما الثانية،
للس ّ
يف األوىل بعد ترمجته ّ
كتاب آخر له ،فقال عند ترمجته للساجي بعد أن أشار إىل ٍ
ٍ
عدد من
فذكرها يف
ّ ّ
شيوخه « :كانت له رحلة إىل مرص ،والكوفة واحلجاز»(.)19

اجي ،الس ّيام
للس ّ
وثمة دالئل وشواهد تارخي ّية تُثبت وجود رحالت علم ّية ّ
ّ

إىل الكوفة واحلجاز ومرص( ،)20منها:

ِ
أوردت َّ
بأن له رحلة،
املرتجة لسريته،
 -1اإلشارات التي وردت يف املصادر
ْ

()21
بكي الذي أشار
الس ّ
فقدْ ذكر ابن النّديم إىل أنّه أخذ عن املرص ّيني  ،وكذلك ُّ

إىل رحلته إىل الكوفة واحلجاز ومرص(.)22

-2آثار رحلته بدت واضحة وملموسة من خالل تراجم شيوخه ،وكذلك

استقر بالبرصة،
تالميذه ،الذين كانوا من مواطن ومدن متعدِّ دة ،فلو افرتض أنّه
َّ
اإلقليمي الكبري يف مشاخيه وتالمذته من غري البرص ّيني،
التنوع يف االنتامء
فلامذا ّ
ّ

ولو افرتضنا أنّه قدْ ُأتيح للجميع املجيء إىل البرصة -وهو أمر وارد ،-فتسنّى له
األخذ عنهم دون أن يك ِّلفه الذهاب إىل تلك املناطق ،لكن ما ُيلحظ يف تراجم

بعض الشخص ّيات التي َ
نقل عنها أو بالعكس ّأنا مل تصل إىل البرصة ،ممّا ُيثبت

ّ
أن له رحلة يف استقصاء األحاديث النّبو ّية وتعليمها.
ِ
الذهبي أنّه مل تكن له
اجي املتقدِّ مة عىل
 -3مل ت ُِش املصادر
ّ
الس ّ
املرتجة لسرية ّ
والسابع)،
والسادسّ ،
(الرابع ،واخلامسّ ،
رحلة ،أي :خالل القرون اهلجر ّية ّ
الذهبي كان مشكِّك ًا لقوله« :ومل يرحل فيام أحسب»( ،)23فمصطلح (فيام
وحتّى
ّ
أحسب) ّ
دال عىل عدم التي ّقن من األمر.

 -4وأخري ًاّ ،
اجي واحد ًا من
الر
ّ
الس ّ
امهرمزي (ت970/#360م) عدّ ّ
فإن ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن

77

�ش ّوال 1440هـ َ -حزِيران 2019م

اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
()24
امهرمزي
الر
ّ
بني مخسة عرش حمدِّ ث ًا ،مجعوا بني األقطار يف طلب احلديث  ،وقول ّ

هذا يبدِّ د ّ
اجي يف طلب احلديث.
الس ّ
الشكوك حول رحالت ّ

ّإل ّ
أن املصادر التي بني أيدينا مل تُرش إىل وقت رحلته ،ولع َّلها كانت خالل مدّ ة

والسمع من املشايخّ ،إل أنّه كان متواجد ًا
شبابه عندما عكف عىل تل ّقي العلم ّ
بالبرصة سنة (916/#304م) حتّى وفاته سنة (919/#307م)؛ إ ْذ أشار أحد

()25
حممد بن سعيد ابن
حممد ،عبد اهلل بن ّ
تالمذته من إصطخر املعروف بأيب ّ

اجي،
األصطخري ،فقال...«:
حمارب،
ُ
ّ
الس ّ
وسمعت من أيب خليفة ،وزكر ّيا ّ

وغريمها بالبرصة يف سنتي ثالث وأربع وثالثامئة»(.)26

ُ
�شيوخ ُه
ب-
اجي قائمة طويلة من ّ
اإلسالمي
الشيوخ الذين أخذ عنهم من أقاليم العامل
ّ
للس ّ
ّ

املختلفة؛ لذا سنشري إىل بعض املشاهري منهم ،وأوردنا قائمة بأسامئهم يف ملحق

هناية آخر البحث.

شيوخ ُه من البرصة
-1
ُ

لكونه نشأ وترعرع يف البرصةِ ،
الطبيعي ْ
الساجي أكثر علومه
فمن
أن يتل ّقى ّ
ّ

من شيوخها ،وكان يف مقدّ مة من أخذ عنهم والدهّ ،إل ّ
أن املصادر مل تقف له عىل

خاصة بهّ ،
فكل ما جاء عنه ورد يف ترمجة ابنه زكر ّيا الذي عىل ما يبدو نال
ترمجة ّ
من ّ
الشهرة أكثر من والده.
ِ
املستمر ،اهلذ ّيل،
ومن بني شيوخه البرص ّيني ،املحدِّ ث أبو إسحاق إبراهيم بن
ّ
()27
وثم َة اختالف
العصفري،
العروقي،
الناجي،
ّ
ّ
البرصي ،صاحب العروق َّ ،
ّ
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حول توثيقه( ،)28وعدَّ ه ابن حجر ضمن الطبقة احلادية عرشة( ،)29ومل نقف

عىل تاريخ وفاتهَّ ،
ولعل من قائمة وفيات شيوخه وتالميذه يتّضح أنّه عاش يف
يرجح ذلك
اهلجري /التّاسع
األول من القرن الثالث
امليالدي ،وما ِّ
ّ
ّ
النّصف ّ

سامعه من أحد شيوخه البرص ّيني سنة (821/#206م) ،وهو أبو عثامن ،عمرو
حممد بن أيب رزين،
اخلزاعي(.)30
ّ
ابن ّ

محاد ،أيب حييى
اجي عن شيخه
البرصي عبد األعىل بن ّ
ّ
الس ّ
وكذلك روى ّ

الباهيل ،املعروف
بالنريس( ،)31من موايل باهلة( ،)32ونرس لقب جلدِّ ه ل ّقبته به
ّ
ّ
النّبط ،وكان اسمه نرص ًا ،فقالوا :نرس ،سكن عبد األعىل بغداد مدّ ة؛ إ ْذ كان
متواجد ًا فيها سنة (848/#234م)( ،)33كانت وفاته (853/#239م) ،وقيل:

سنة (851/#237م) ،وهو معدود يف ال ِّثقات(.)34

القييس،
ومن شيوخه البرص ّيني ،خالد بن األسود بن هدبة ،أبو خالد،
ّ

األزدي( ،)35وقيل :خالد هدبة بن خالد بن هدبة ،أو هداب بن خالد،
ّ
األزدي(،)36
الثوباين ،من بني قيس بن ثوبان( ،)38واختلف يف سنة
القييس(،)37
ّ
ّ
ّ

وفاته مابني سنة ( ،#236وسنة 850/#237م ،و 851م)( ،)39وسنة (/#235
849م)(.)40

حممد بن ّ
بشار بن عثامن بن كيسان ،املعروف ببندار،
ومنهم -أيض ًا -أبو بكرّ ،

ُولِد سنة (783/#167م) ،قدم بغداد ،وكانت وفاته سنة (866/#252م)(،)41
معدود يف ال ِّثقات(.)42

حممد بن املثنّى بن
اجي -أيض ًا ،-أبو موسىّ ،
الس ّ
ومن أقران بندار من شيوخ ّ

العنزي ،كانت والدته سنة (783/#167م) ،قدم بغداد ،وحدَّ ث
قيس بن دينار،
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

ثم عاد إىل البرصة ،حيث كانت وفاته هبا( )43سنة (866/#252م)(،)44
هبا مدّ ةّ ،
()45
وثم َة مفاضلة بني األخذ
الرجال َّ ،
ومن رواياته يتّضح عنايته بذكر وفيات ِّ

من بندار وأيب موسى ،فقدْ كان أهل البرصة يقدِّ مون أبا موسى عىل بندار ،وكان

الغرباء يقدِّ مون بندار ًا عىل أبى موسى(.)46
شيوخ ُه من بغداد
-2
ُ

كان لشيوخ بغداد نصيب يف تل ِّقيه العلم منهم ،ومن أبرزهم نذكر :أبو

حممد بن عبد اهلل بن أيب عثامن بن خالد بن أسيد بن أيب العيص بن
عبد اهللّ ،
األموي ،ابن أيب ّ
الشوارب ،كانت وفاته بالبرصة سنة (/#244
القريش،
أم ّية،
ّ
ّ

858م) أثناء زيارته هلا(.)47

عفراين( )48من أهل
الز
الصباح ،يقال لهّ :
حممد بن ّ
عيل ،احلسن بن ّ
ّ
ومنهم :أبو ّ

بغداد ،كانت وفاته سنة (863/#249م)(.)49

عيل بن خلف (883-816/#270-201م)
ومنهم :أبو سليامن ،داود بن ّ

ثم قدم بغداد ،وسكن
من أهل قاشان ،بلدة عند أصبهان ،فرحل إىل نيسابورّ ،

()50
مؤسيس املذهب
الظاهري( ،)51ور ّبام
هبا ،وصنّف فيها أغلب كتبه ،وهو من
ّ
ّ

اجي له يف بغداد.
الس ّ
كان لقاء ّ
شيوخ ُه من الكوفة
-3
ُ

ٍ
عدد من شيوخها ،منهم :أبو
يرجح رحلته إىل الكوفة أخذه عن
وممّا ِّ

الكويف عدّ ه أصحاب احلديث ممّن يروي
الطهوي،
عيل ،احلسن بن زريق،
ّ
ّ
ّ
املقلوبات( ،)52وله أحاديث مستقيمة( ،)53ومل نقف له عىل تاريخ؛ ولكونه من
تراث الب�صرة
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امليالدي.
اهلجري /التّاسع
اجي نستنتج أنّه كان من أبناء القرن الثالث
ّ
ّ
الس ّ
شيوخ ّ
شيوخ ُه من مرص
-4
ُ

()54
أشار ابن النّديم إىل ّ
الربيع
اجي أخذ عن املرص ّيني  ،ومنهم أبو ّ
الس ّ
أن ّ

املرصي (-178
املهري،
محاد بن سعد ،أخو رشدين،
سليامن بن داود بن ّ
ّ
ّ

867-794/#253م)( ،)55كان فقيه ًا عىل مذهب مالك ،وهو معدود يف
ال ّثقات(.)56

شيوخ ُه من مكّة
-5
ُ

حممد بن منصور بن ثابت بن خالد
ومن شيوخه امل ّك ّيني ،أبو عبد اهللّ ،
للنسائي ،وهو ثقة ،ووفاته كانت سنة
اخلزاعي ،املك ّّي ،وكان شيخ ًا
اجلواز،
ّ
ّ

(866/#252م)(ُ ،)57صنِّف ضمن الطبقة العارشة(.)58

حممد بن ميمون ،اخل ّياط( ،)59وهو من أهل
وأخذ عن أيب عبد اهللّ ،

بغداد سكن مكّة( ،)60وهو كسابقه من الطبقة العارشة ،ووفاته كانت سنة

(866/#252م)(.)61

شيوخ ُه من الياممة
-6
ُ

()62

حممد بن مسكني بن نميلة،
الياممي( ،)63نزيل
ّ
ومن أهل الياممة ،أبو احلسنّ ،

بغداد( ،)64وكانت وفاته هبا سنة

()65

(سنة 901/#289م)( ،)66ولع ّله زار

اجي أنّه قال :كتبت عنه بالبرصة( ،)67ولقدْ صنّفه ابن
الس ّ
البرصة؛ إذ ورد عن ّ

حجر ضمن الطبقة احلادية عرشة( ،)68وكان شيخ ًا ٍّ
السنن،
لكل من أصحاب ُّ
والنسائي ،وبذلك أمجع أصحاب احلديث عىل توثيقه(.)69
ومها :أبو داود،
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

ج -تالمي ُذ ُه
 -1تالميذه البرص ّيون

الوراق ،احلافظ
أبو حفص ،عمر بن جعفر بن عبد اهلل بن أيب
ّ
الرسيّ ،

(967 -893/#357-280م) من أهل البرصة ،نزيل بغداد ،وكانت وفاته
فيها(.)70

عيل بن أيب داود بن أمحد بن أيب
وتلميذ آخر من البرصة ،هو أبو بكرّ ،
حممد بن ّ

البرصي ،كان فقيه ًا عىل مذهب ّ
افعي ،ومكثر ًا من احلديث،
اإليادي،
داود،
ّ
ّ
الش ّ

ثقة ،سكن بغداد إىل حني وفاته( ،)71التي مل نقف هلا عىل تاريخ يف ترمجته القليلة
امليالدي.
اهلجري /العارش
واملخترصة ،وهو من أبناء القرن الرابع
ّ
ّ

البرصي؛
السعرتي،
النجريمي،
وكذلك ،أبو يعقوب ،يوسف بن يعقوب،
ّ
ّ
ّ

السعرت(.)72
بالنجريمي نسبة إىل حم ّلة بالبرصة ،أ ّما
ُعرف
ّ
بالسعرتي نسبة لبيع َّ
ّ

اخلزاعي ،املقرئ وغريه( ،)73ومل تُرش
حممد بن جعفر،
ّ
روى عنه أبو الفضلّ ،
اهلجري/العارش
املصادر املتوافرة إىل تاريخ وفاته ،وهو من أبناء القرن الرابع
ّ
ّ
املتوف سنة (919/#307م).
اجي
ّ
الس ّ
امليالدي؛ كونه من تالميذ ّ

 -2تالميذه غري البرص ّيني
ِ
حممد ،عبد اهلل بن
فمن واسط أخذ عنه حمدِّ ث واسط ،احلافظ اإلمام أبو ّ
أئمة
الس ّقاء ،ومل يكن س ّقاء ،بل لقب له ،وعُدّ ابن الس ّقاء من ّ
حممد بن عثامنّ ،
ّ

الواسط ّيني واحل ّفاظ املتقننيّ ،
توف سنة (983/#373م)(.)74

الزعفراين
حممد بن سعيد،
حممد بن احلسني بن ّ
وكذلك من واسط ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
تراث الب�صرة
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معاين أنّه قدْ يكون منسوب ًا إىل ربيع الزعفران،
الس
الواسطي( ،)75وكان
ّ
فيام يرى ّ
ّ
عنده عن أيب خيثمة كتاب التاريخ ،وقدم بغداد ،وكان قدْ سمع بالبرصة من عدّ ة

مشايخ ،ووفاته يف سنة (949/#337م)(.)76

حممد بن أمحد بن نصري بن عرفة بن عياض
عيل بن ّ
ومن بغداد ،أبو احلسنّ ،

الثقفي ،املعروف بابن لؤلؤ ،ووالدته حسب
ابن ميمون بن سفيان بن عبد اهلل،
ّ
شيعي املذهب( ،)77قال
ما ورد عىل لسانه ّأنا كانت سنة (991/#281م) ،وهو
ّ
البغدادي :سمع احلديث من ج ّلة من العلامء ،منهم :زكر ّيا بن حييى
اخلطيب
ّ

توضح ّ
لسامراء بغية استامع
أن له رحلة
اجي( ،)78وأوردت له املصادر رواية ِّ
الس ّ
ّ
ّ

املو َّطأ من أحد مشاخيها( ،)79ووفاته كانت سنة (987/#377م)(.)80

عيل بن هشام بن معن ،أبو
عيل بن عبد اهلل بن ّ
أ ّما من فارس ،فقدْ أخذ منه ّ

حممد إىل ّ
أن وفاته كانت يف سنة (968/#358م)،
احلسن،
الفاريس ،وأشار ابنه ّ
ّ

الز
عفراين(.)81
و ُدفن يف داره بدربّ ،
ّ

عيل بن يزيد بن داود بن يزيد،
عيل ،احلسني بن ّ
ومن نيسابور ،أبو ّ
الصايغ ،احلافظ ،رحل يف طلب احلديث إىل عدّ ة أماكن ،منها:
النيسابوريّ ،
ّ
والري ،وبغداد ،ومرص ،وبيت املقدس ،وخراسان ،ومكّة،
دمشق ،وهراةّ ،

الصايغ بزكر ّيا
عيل
النيسابوري ّ
ّ
يرصح ابن عساكر أين التقى أبو ّ
وغريها ،ومل ّ

الصايغ زار األهواز(َّ ،)82
اجي؟ ولكنّه ذكر ّ
فلعل طريقه إليها كان عىل
أن ّ
الس ّ
ّ
األئمة وكثرة التصنيف ،وكان مع تقدّ مه يف هذه
البرصة ،وهو مقدّ م يف مذاكرة
ّ

العلوم أحد املعدّ لني املقبولني ،ومولده كان سنة (890/#277م) ،أ ّما وفاته،
ففي سنة (960/#349م) ،و ُدفن يف مقربة باب معمر(.)83
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

املديني،
حممد بن أسيد املعدّ ل،
ّ
ومن تالمذته ،أبو بكر ،عبد العزيز بن أمحد بن ّ

ّ
املتوف سنة (973/#363م)( ،)84ولع ّله من أهل املدينة ،واستوطن أصبهان،

فقدْ وردت ترمجته ضمن أخبار أصبهان.

حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبيد بن زياد بن مهران بن
أ ّما أبو بكرّ ،

احللواين -حيث والدته بحلوان
البخرتي،
ّ
ّ
ّ
متوجه ًا إىل
وتوف غريق ًا سنة (937/#326م) يف هنر دجلة عندما كان
بغداد
ِّ
()85

سنة (883/#270م) ،ونزل

()86
اجي وأخذ عنه؟
الس ّ
واسط  ،-فلم تُرش املصادر التي بني أيدينا أين التقى ّ

البغدادي ّ
احللواين نزل بغداد وسمع هبا من ج ّلة من العلامء
أن
ورواية اخلطيب
ّ
ّ
يرجح ّ
اجي زار بغداد ،وسمع منه عدد من علامء
اجي ،وهو ما ّ
الس ّ
أن ّ
الس ّ
منهم ّ
احلديث.

ومن تالميذه ّ
الشام ّيني ،أبو بكر ،يوسف بن القاسم بن يوسف،
امليانجي(،)87
ّ

كان قاضي ًا ونائب احلكم بدمشق عن قايض الدّ ولة الفاطم ّية أ ّيام اخلليفة العزيز
الفاطمي(996-975 /#386-365م) ،وصف أنّه مسند ّ
الشام يف زمانه،
باهلل
ّ
واإلمام احلافظ املحدِّ ث الكبري( ،)88له رواية بدمشق سنة (978/#368م)(،)89
وذكر ابن عساكر ّ
امليانجي له رحلة واسعة( ،)90فلع ّله زار البرصة ،وأخذ من
أن
ّ
اجيّ .
امليانجي يف شعبان سنة (985/#375م) ،وقدْ قارب التسعني،
توف
ّ
الس ّ
ّ

أو جاوزها(.)91

عيل بن شاهويهّ ،
اهويي،
الش
ّ
ومن بالد فارس ،أبو بكرّ ،
حممد بن أمحد بن ّ

اهويي بفتح ِّ
ّ
وضم اهلاء ،ويف آخرها الياء املنقوطة من حتتها
الشني املعجمة،
والش
ّ
ّ

باثنتني ،نسبة إىل شاهويه ،وهو اسم جلدّ أيب بكر القايض
الفاريس( ،)92وهو
ّ
تراث الب�صرة
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()93
ثم انرصف إىل
ثم خرج إىل بخارىّ ،
حنفي املذهب  ،أقام بنيسابور زمان ًاّ ،
ّ

معاين الذي
الس
نيسابور ،ورجع إىل بالده بفارس؛ إذ ويل القضاء هبا ،ومل حيدِّ د ّ
ّ
اجي؟ ّ
ولعل ذلك كان يف البرصة يف أثناء رحلته
الس ّ
أشار إىل ذلك أين التقى ّ

لطلب العلمّ ،
وتوف يف نيسابور سنة (971/#361م)(.)94
ِ
املديني ،و ُيعرف بـ(ابن
حممد بن إسحاق،
ّ
عيل بن ّ
ومن أصبهان ،أبو احلسنّ ،
نولة ّ
األصبهاين :له رواية عن البرص ّيني واألصبهان ّيني،
عراين) ،قال  :أبو نعيم
ّ
الش ّ
اجي( ،)95ولع َّله زار البرصة وسمع منه.
الس ّ
منهم :زكر ّيا ّ

ومن مدينة اسرتباذ( ،)96أبو سهل ،هارون بن أمحد بن هارون بن بندار بن

االسرتاباذي ،كان شيخ ًا فاض ً
ال صاحل ًا مكثر ًا من احلديث،
حريش بن احلكم،
ّ

وبالر ّي،
له رحلة إىل العراق واحلجاز ،فسمع بالبرصة وبواسط وببغداد وبمكّة ّ
وحدّ ث يف بالد ما وراء النّهر ،فورد نيسابور سنة (964/#353م) ،وأقام هبا

ّ
وتوف ببخارا سنة
ثم بخارى ،ودخل نسف سنة (969/#359م )،
سننيّ ،

(974/#364م)(.)97

حممد
حممد ،عبد اهلل بن ّ
اجي من أهل إصطخر ،أبو ّ
الس ّ
وممّن سمع من ّ

األنصاري،
بن سعيد بن حمارب بن عمرو بن عامر بن الحق بن شهاب،
ّ
ثم سكن بغداد،
ّ
اإلصطخري ،كانت والدته بإصطخر سنة (903/#291م)ّ ،

ورحل إىل فارس وكرمان والعراق ّ
والشام ومكّة ومرص لطلب احلديث ،ولقدْ

شافعي
اجي بالبرصة يف سنة (916/#304م) ،وكان
ّ
الس ّ
سمع من شيخه زكر ّيا ّ
املذهبّ ،
توف سنة (994/#384م) ،وقدْ بلغ من العمر ( )93سنة(.)98
حممد ،التّاجر ،اخلال ّيل،
ومن أهل نيسابور ،أبو سعيد ،إسامعيل بن أمحد بن ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

اجلرجاين ،أصله من جرجانّ ،إل ّ
أن والدته ووفاته يف نيسابور ،كان تاجر ًا
ّ

ووراق ًا ،مسافر ًا يف طلب احلديث ،سمع يف بلده ونيسابور وببغداد وبالكوفة
ّ

ّ
اجلوالني يف طلب
والبرصة واجلزيرة
والشام ومرصُ ،وصف بأنّه كان أحد َّ
ّ
وتوف فيها سنة (974/#364م) ،وقدْ بلغ من العمر
احلديثُ ،ولد بنيسابور

( )87عام ًا(.)99

حممد ،احلسن بن عثامن بن أمحد،
ومن تالميذه يف مدينة جرجان ،أبو ّ

اجي( ،)100ومل ُيرش
ّ
الس ّ
حممد بن غالب متام ،روى عن زكر ّيا ّ
البغدادي ،ابن بنت ّ
اجي؟ فلع ّله كانت له زيارة للبرصة.
بالس ّ
همي أين التقى ّ
الس ّ
ّ

حممد بن أمحد بن احلسني بن
وتلميذ آخر من جرجان ،هو أبو أمحدّ ،

العبدي ،كان إمام ًا
اجلرجاين،
باطي،
ّ
الر ّ
القاسم ابن الغطريف بن اجلهمِّ ،
ّ
فاض ً
البخاري ،ومجع
الصحيح عىل املسند عىل كتاب
ّ
ال يف احلديث( ،)101صنّف ّ
الصوف ّيني ،وغريهم من أهل بغداد والبرصةّ ،
توف سنة
األبواب ،وروى عن ّ

(987/#377م)( ،)102وهذا يعني ّ
اجي كان يف البرصة.
بالس ّ
أن لقاءه ّ

حممد بن إسامعيل،
البانبي(،)103
ّ
عيل ،احلسن بن ّ
ومن بخارى ،املحدِّ ث أبو ّ

()104
ّ
اجي وغريه من حمدِّ ثي
الس ّ
املتوف سنة (949/#338م)  ،روى عن ّ

البرصة(.)105

املعرويف،
حممد بن معروف،
ّ
حممد بن أمحد بن ّ
كذلك من بخارى ،أبو الفضلّ ،

والراء املضمومة بعدها الواو ويف
واملعرويف بفتح امليم وسكون العني املهملة ّ
ّ

آخرها الفاء ،هذه النسبة إىل معروف ،وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه ،قال

الس
اجي( ،)106ما يعني أنّه
الس ّ
معاين :سمع بالبرصة من أيب حييى زكر ّيا بن حييىّ ،
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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اجي.
الس ّ
زار البرصة وسمع عن علامئها ،منهم ّ
ممّا تقدّ م ذكره ،يتّضح اآليت:

شافعي املذهب،
الرغم من كونه
 -1تساحمه
ّ
املذهبي يف أخذ العلم ،فهو عىل ُّ
ّ

ّإل أنّه -ومن خالل قائمة شيوخه -يتّضح حرصه عىل األخذ من مجيع طوائفهم

وفقهائهم ،فمنهم :املالك ّية ،والظاهر ّية ،واحلنف ّيةّ ،
وإن بعض تالمذته كان من
ِ
يكتف بالتواصل مع ّ
ِّ
الشافع ّية فقط ،وقدْ وجد يف قائمة شيوخه
الشيعة ،فهو مل
وتالميذه َمن ينتسب إىل تلك املذاهب.

 -2الكثرة العدد ّية لشيوخه ،حتّى ّ
أن بعضهم مل ُي َش إليهم يف ترمجته إنّام

استخلصناهم من بعض رواياته ،و ُيمكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول آخر

البحث(.)107

 -3أغلب تالمذته من أهل املرشق ممّن نزل بغداد وإصطخر وجرجان

ونيسابور.

 -4ق ّلة تالمذته من البرص ّيني قياس ًا بشيوخه البرص ّيني ،ما ُّ
يدل عىل أنّه أخذ

أكثر علومه من البرصة لينقلها إىل باقي األمصار التي حدّ ث هبا ،وهذا ما ُيثبت

أنّه رحل عن البرصة ،ويعني -كذلكّ -
أن العديد من املحدِّ ثني كانوا يقصدون
للسامع منه ،ومن أقرانه من أهل البرصة.
البرصة ّ

د  -حلقا ُت ُه العلم ّي ُة
كانت حلقات التعليم يف البرصة تُعقد يف مسجدها اجلامع منذ تأسيسه سنة

(108/#14م) ،وكانت أساطني املسجد بمنزلة مدارس يتح ّلق حوهلا ّ
الشيوخ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

والعلامء وتالميذهم ،فتتشكّل حول ّ
كل ُأسطوانة من أساطينه حلقة دراس ّية،

()109
اجي حلقة يف مسجد
الس ّيام بعد ّ
الس ّ
الصالة  ،وقدْ كان أليب حييى زكر ّيا ّ

ّنوخي
البرصة الكبري ،جيتمع حوله تالميذه ،أو َمن ُيريد االستامع ،وقدْ أشار الت
ّ

اجي يف معرض حديثه عن أيب أم ّية(-)110قايض البرصة آنذاك،-
الس ّ
إىل حلقة ّ
قائالً« :كان أبو أم ّية خيرج يف ّ
كل عش ّية من داره يف مر ّبعة األحنف ،وعليه مئزر،

كنبات ثخان ،وبيده مروحة ،وهو
وعىل ظهره رداء خفيف ،ويف رجليه نعالن
َ

قايض البرصة ،واألُب َّلة ،وكور دجلة ،وكور األهواز ،وواسط ،وأعامل ذلك،
فيميش حوله َمن يتّفق ْ
تعمل ،حتّى ينتهي إىل موضع
أن يكون يف الوقت من غري ّ
اجي ،فيجلس إليه ،ور ّبام سبقه ،وجاء أبو حييى ،وجلسا
الس ّ
حلقة أيب حييى زكر ّيا ّ

يتحدّ ثان ،وجيتمع إليهام أتراهبام ،وإخواهنام القدماء ،فيستعملون من التخالع

واالنبساط يف احلديث ،واملزح ،ما ليس بقليل ،وجييء سعيد الص ّفار( ،)111وكان

وخف ،وطيلسان ،فيس ّلم
خيلف أبا أم ّية عىل البرصة ،بقلنسوة عظيمة ،وقميص،
ّ
عيل الناس،
عليه بالقضاء ،ويشاوره يف األمور ،فيقول له  :قم عنّي ،ال جيتمع ّ

ال تقطعني عن ّ
لذيت بمحادثة إخواين القدماء ،قم إىل جملسك ،فيقوم سعيد،
فيجلس بالبعد منه يف اجلامع»(.)112

اجي العلم ّية واالجتامع ّية -آنذاك ،-فكان
فهذه الرواية ّ
الس ّ
توضح مكانة ّ

القايض ووجهاء النّاس يقصدون حلقته ويستمعون إليه ،وكانت تربطه معهم

اخلاصة التي
مه ّية
ّ
عالقة وثيقة؛ ملا احتوته من أثر املمزاحة ،وتعكس -أيض ًا -األ ّ
االجتامعي.
العلمي ،أم
حظيت هبا حلقته سواء عىل املستوى
ّ
ّ

ويف رواية أخرىّ ،
النجريمي
أن جملسه كان حماذي ًا ملجلس أباء بن جعفر،
ّ
تراث الب�صرة
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اجي يف اجلامع،
الس ّ
شيخ بالبرصة ،فكان يقعد يوم اجلمعة بحذاء جملس ّ
وحيدّ ث( ،)114ولع ّله -أيض ًا -جامع البرصة؛ إذ ّ
احلموي ذكر -أيض ًا-
إن ياقوت
ّ

أن له حلقة يف جامع البرصة(ّ ،)115إل ّ
ّ
ثمة تلميذ له ينتمي إىل حم ّلة نجريم
أن ّ
النجريميّ ،
فلعل هذه احللقة
بالبرصة ،يقال له :أبو يعقوب ،يوسف بن يعقوب،
ّ

كانت تُعقد يف جامع تلك املح ّلة ،هذا وإن افرتض مصطلح جامع مقترص عىل
النجريمي يأيت إليه يف جامع البرصة الكبري،
جامع البرصة الكبري ،فبذلك كان
ّ

جامع آخر غريه.
وليس هناك
ٌ

وهناك رواية أخرى تُشري إىل ّ
اجي كان يذهب بنفسه إىل بعض
الس ّ
أن ّ

معت
البغدادي ،عن
املحدِّ ثني يف بيوهتم ،فقدْ روى اخلطيب
الطرباين ،قالَ « :س ُ
ّ
ّ
َأبا حييى ،زكر َّيا بن حييى الس ِ
اج َّي ،قالُ :كنَّا نميش يف َأ ِز َّقة البرصة إِىل باب َبعض
َّ
املحدِّ ثِنيَ ،ف َأرسعنا امليش ،وكان معنا ٌ
رجل ماج ٌن ُمت ََّه ٌم يف دينه ،فقال :ارف ُعوا
ِ
جنحة ا َمل َل ِئك َِة َل َتك ِْسوها ،كَا ُملستَه ِزئ ،فام زال من ِ
موض ِع ِه حتَّى
رجلكم عن َأ
ْ ْ
َأ ُ
ُ
َج َّف ْت ِر ْج َل ُه وسقط»(.)116
ما يستدعينا إىل القول ّ
اجي عدّ ة حلقات علم ّية يف مواضع خمتلفة،
للس ّ
بأن ّ

من ضمنهام هذان املوضعان.

هـ  -م�ص ّنفا ُت ُه العلم ّي ُة
اجي بتصنيفه يف امليادين العلم ّية اآلتية:
الس ّ
واشتهر ّ

ّأوالً :يف علوم القرآن

أشارت املصادر إىل تأليفه كتاب يف هذا املجال كان عنوانه

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
()117
وأوردت له كتب
وسمه ابن حجر (كتاب األحكام)(،)118
ْ
(أحكام القرآن) ّ ،

للروايات ،ما ُّ
يدل عىل إ ّطالعه
الروايات واألخبار يف تفسريه ِّ
التفاسري العديد من ِّ
املعريف ،فض ً
ال عن ذلك ،فقدْ أدرجت املصادر ضمن ترمجته بأنّه
يف هذا امليدان
ّ
كان من طبقة احل ّفاظ(.)119

والرجال
ثاني ًا :يف احلديث ِّ

()120
فيمن تناول
أئمة أهل احلديث يف البرصة  ،حتّى وصفه َ
ُعرف بكونه من ّ

بتبحره يف علم احلديث وعلله( ،)121وما ّ
تبحره باحلديث وحفظه
يدل عىل ّ
سريته ّ
اجي،
ما رواة ابن ّ
الس ّ
عدي ،عن إبراهيم بن مندة ،قال« :كنّا بالبرصة عند زكر ّيا ّ
عمه ،عن
الرمحن بن وهب ،عن ّ
فقرأ عليه إبراهيم حديثني ،عن أمحد بن عبد ّ
اجي كتابه ،فتأ ّمل ،وقال يل :هو كام
الس ّ
مالك ،فقلت :مها عن يونس ،فأخذ ّ
أخذت هذا؟ فأحال عىل بعض أهل البرصة ،قال:
قلت ،وقال إلبراهيم :ممّن
َ

ومزق
عيل بصاحب ّ
الشطة حتّى أسو ّد وجه هذا ،فلكموه حتّى عفا عنهَّ ،
َّ
الكتاب»(.)122
ّبوي،
وقدْ أشارت املصادر إىل العديد من الكتب التي صنّفها يف احلديث الن ّ
وتناثرت رواياته يف كتب احلديث النبوي(ِ ،)123
ومن كتبه التي أ َّلفها يف احلديث
ّ

اختص أغلبها برجاله ،فله كتاب عرف بـ (علل احلديث)( ،)124وكتاب
ما
ّ
(الضعفاء واملنسوبني إىل البدعة من املحدثني والعلل)( ،)125وهو يف اجلرح
ّ
وسمه ياقوت
الرجال حيث ُع ِرف بسعة معرفته يف هذا امليدانّ ،
والتّعديل ،أي يف ِّ
احلموي (كتاب اجلرح والتعديل)( ،)126وكتاب (اختالف احلديث) ذكره
ّ
تراث الب�صرة
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اجي ،قائالً...« :وكتاب اختالف احلديث ،وأظنّه
الس ّ
بكي ضمن مصنّفات ّ
الس ّ
ُّ

هبي بالعلل»( ،)127وقال ابن أيب حاتمّ :
سمه ّ
إن له مؤ ّلفات حسان يف
الذ ّ
الذي ّ
الرجال(ِ ،)128
ومن مصنَّفاته املشار إليها يف هذا الباب (كتاب املوضوعات)(،)129
ِّ
الشيف.
وهو يف احلديث
النبوي ّ
ّ

وأغلب الظ ِّن ّ
مسمياهتا -ر ّبام تُعدّ
الرجال -عىل اختالف َّ
أن الكتب أعاله يف ِّ

يرجح
كتاب ًا واحد ًا؛ كوهنا تعالج موضوع احلديث
النبوي ورجاله وعلله ،وممّا ِّ
ّ
ذلك ّ
اجي ،ورتَّبه عىل حروف
أن ابن حزم
للس ّ
الرجال ّ
األندليس اخترص كتاب ِّ
ّ

املعجم(.)130

وذكر ابن حجر كتاب ًا له يف احلديث عىل اإلسناد( ،)131وهذا يعني ّ
أن له كتاب ًا

الرواة.
يف أحاديث الن ّ
ّبي رتّبها عىل أسانيدها من ّ
ثالث ًا :يف الفقه واخلالف ّيات

أشارت املصادر إىل ّ
اجي صنّف مصنّف ًا يف اختالف العلامء والفقهاء،
الس ّ
أن ّ

البيهقي باسم (االختالف)
وسمه ابن أيب حاتم (اختالف العلامء)( ،)132وذكره
ّ
ّ
(ّ ،)133
مسميات متعدِّ دة للكتاب الواحد ،ف ُعرف كتابه
ولعل فقدان كتبه أعطى َّ
هذا باسم (اختالف العلامء) عند بعض املصادر( ،)134وذكرته مصادر ُأ َخر حتت

مسمى (اختالف الفقهاء)( ،)135بينام ذكره ابن النّديم باسم (االختالف يف الفقه)
ّ

()136
بكي
الس ّ
 ،و ُذكر له مصنّف آخر يف الفقهُ ،أشري إليه باسم (أصول الفقه) ،بيَّ ُّ

مضمونه وحمتواه بام قدّ مه من تعريف ،قائالً « :وله مصنَّف يف الفقه واخلالف ّيات

سمه (أصول الفقه) ،استوعب فيه أبواب الفقه ،وذكر أنّه اخترصه من كتابه
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

الكبري يف (اخلالف ّيات) ،وهو جم ّلد ضخم»( ،)137وله كتاب (املنتقى) ،نقل منه
()138
والراجح من خالل النقوالت عنه أنّه يف الفقه.
مغلطاي ّ ،

اجي بموضوعات تناقش
الس ّ
ممّا تقدّ م ذكره يتّضح عناية أيب حييى ّ

ومسميات
االختالفات بني أهل الفقه واحلديث ،ر ّبام جاءت بمصنّفات متعدِّ دة
َّ

متقاربة ،ولع َّلها تقع ضمن مصنَّفني :أحدها يف احلديث ورجاله ،واآلخر يف

الفقه ورجاله.

ولكتبه ومصنّفاته يف هذا الباب قيمة علم ّية عالية يمكن جتسيد فوائدها

باآليت ذكره:

الرجال ،الس َّيام اجلرح والتعديل يف الوقوف عىل بعض
 -1أفاد منه كتّاب ّ

رجاالت احلديث.

البغدادي يف تاريخ بغداد()139؛ إ ْذ
التاجم ،أمثال :اخلطيب
 -2أفاد منه كتّاب ّ
ّ

اجي مدّ ة إقامته.
الس ّ
أغلب تالميذه من بغداد ،أو ممّن كان نازالً فيها ،وأخذ عن ّ
ّ -3بي فيها مواقف وأسباب ضعف بعض األحاديث من خالل نقد بعض

السند.
رجاالت ّ

رابع ًا :يف التّاريخ

اجي كتاب ًا يف التاريخ عن موطنه ومدينته البرصة ،وهو من الكتب
الس ّ
أ َّلف ّ

املفقودةّ ،
وكل ما وصلنا عنه روايات تناثرت هنا وهناك يف الكتب واملصادر،
احلموي باسم (أخبار البرصة)(،)140
مسميات ،فذكره ياقوت
و ُعرف بعدّ ة
ّ
َّ

سمه (كتاب
سمه (فضائل البرصة) ،وأشار ياقوت إىل كتاب آخر له ّ
ومنهم َمن ّ
تراث الب�صرة
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األُب ّلة)( ،)141ويف بعض املصادر ّ
األصمعي)(.)142
كتاب (أخبار
أن له َ
ّ
خامس ًا :مصنَّفات ُأ َخر

افعي)( ،)143وقيل( :أخبار ّ
اجي يف (مناقب ّ
افعي)(،)144
الش ّ
الش ّ
الس ّ
صنّف ّ

حتّى عدّ ه البعض من ضمن األوائل الذين صنّفوا يف مناقبه(.)145

موضحة
ْ
الصفات)ّ ،
السلف يف ِّ
وأوردت له مصادر ُأ َخر مقالة بعنوان( :مقالة ّ

باعتامد أيب احلسن
األشعري(،)146عليها يف بعض تصانيفه(.)147
ّ

و  -مكان ُت ُه العلم ّي ُة وما قيل فيه
اجي بأنّه حمدِّ ث البرصة ومفتيها ،وباحلافظ( ،)148ومعنى املحدِّ ث
الس ّ
ُوصف ّ

هو « َمن اشتغل باحلديث رواية ودراية ،ومجع رواة ،وا ّطلع عىل كثري من
والروايات يف عرصه ،ومت َّيز يف ذلك حتّى ُعرف فيه حفظه ،واشتهر فيه
الرواة ِّ
ّ

ضبطه»( ،)149وذهب آخر إىل ّ
أن املحدّ ث هو اسم «ال ُيطلق ّإل عىل َمن حفظ
متن احلديث ،و َع ِلم َعدالة رجاله وجرحها »( ،)150أ ّما وصفه باملفتيّ ،
فإن ال ُفتيا
هي تبيني املشكل من األحكام ،فيقال :أفتى املفتي إذا أحدث ُحك ًام( ،)151فمرتبته
العلم ّية أوصلته إىل ممارسة اإلفتاء ،ما ُّ
يدل عىل بلوغه الدّ رجة العلم ّية العالية

أهلته ْ
ألن يكون مفتي ًا للبرصة ،فض ً
ال عن اشتهاره باحلديث وعلومه ،كام
التي َّ

مج َعهام
أنّه ل ِّقب باحلافظ؛ كونه قدْ حفظ القرآن الكريم ،أو األحاديث النبو ّية ،أو َ
مع ًا(.)152

ِ
أئمة العلم ّإل ّ
أن فيه فكاهة زائدة؛ إذ قال:
ووصفه ياقوت بأنّه َمن كان من ّ

ِ
أئمة أهل العلم والفضل ،مات سنة سبع وثالثامئة بالبرصة ،وكان فيه
«من ّ
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أصلحت
فكاهة زائدة حتّى قيل :له جملس للعلم ،وجملس ل ّلهو ،وكان يقول:
ُ

عيل .وكان يل ّقب
رسيريت بيني وبني اهلل ملا بلغت األربعني ،فام ُأبايل َمن َطعن َّ

الساقول( ،)153وابني
النّاس ،وقال :ما ل َّقبتهم حتّى ل َّقبت نفيس وأهيل ،لقبي أنا ّ

زيرك(.)155(»)154
ِ
ومن نوادره ما ذكر ياقوت -أيض ًاّ :-
«أن رج ً
ال صار إليه ،فقال له :قدْ ُ ِمن ُْت،

َف ُخ ْذ بيدي ،فأراين رج ً
الرجل ُينسب
ال يف ثقل روح املعروف بفالن ،وكان هذا ّ
فحلفت بالطالق ّ
أخف روح ًا منه ،فقال
أن محار بن رزقويه
الروح،
ّ
ُ
إىل ثقل ّ

له أبو حييى :جئني باحلامر ،فجاءه به ،وكان جذع ًا مربوع ًا ،فخرج من جملسه

يف اجلامع إىل باب األحنف ،ومعه أهل جملسه ينظر إىل احلامر ،فقال :اركبوه،
ِ
أخف
للرجل :أقم عىل زوجتك ،فهذا يف احلمري
ّ
ُفركبّ ،
وشور بني يديه ،فقال ّ
روح ًا من ذاك يف النّاس»(.)156
خيص توثيقه ،فهو أمر تكاد ُتمع املصادر عىل أنّه من ال ّثقات ،الس ّيام
وفيام ّ

املرتمجة له ،فقال ابن أيب حاتم« :كان ثقة يعرف احلديث والفقه»( ،)157وقال عنه

جمروح َم ْن َج َّرحه ،و ُمو َث ٌق َم ْن
اخللييل« :فقيه حافظ ...وهو متّفق عليه،
أبو يعىل
ٌ
ّ
الذهبي :ال ّثبت احلافظ ،حمدِّ ث البرصة وشيخها ومفتيها(،)159
َو َّثق ُه»( ،)158وقال
ّ
ٍ
علمت فيه جرح ًا أصالً»( ،)160فيام وصفه
مكان آخر ،فقال« :ما
وأضاف يف
ُ
األئمة ال ِّثقات(.)161
الص ّ
ّ
اجي احلافظ من ّ
الس ّ
فدي بالقولّ :

برصي ،فقيه،
اجي ...وهو
وقد انفرد ابن الق ّطان
ّ
«الس ّ
الفايس بالقولّ :
ّ
()162
اجي
الس ّ
وخمتلف فيه ،و َّثقه قومَ ،و َض ّعفه آخرون»  ،ونسب ابن الق ّطان إىل ّ
بعض الوهم والتخليط؛ ذلك ّ
أن األخري ترجم الثنني من بني خمزوم ،أحدمها
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األول الثقة،
ثقة مشهود له بذلك ،واآلخر منكر احلديث ،فخلط بينهام ،أ ّما ّ
فهو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العايص،
تابعي يروي
املخزومي( ،)163وهو
ّ
ٌّ

عن عبد اهلل بن عمر بن اخل ّطاب ،والثاين هو عكرمة بن خالد بن سلمة،
البخاري وابن أيب حاتم ،وهو منكر احلديث ،قال
املخزومي( ،)164الذي ض َّعفه
ّ
ّ
الضعفاءّ ،إل أنّه ملا
ابن الق ّطان
اجي يف كتابه ّ
الس ّ
الفايس« :كان حر ّي ًا بأن يذكره ّ
ّ

أراد ذلك ،غلط ْ
ونص
ثم خرج إىل ذكر الثاينّ ،
بأن ترجم للم ِّك ّيني باسم ّ
األولّ ،

الواقع عنده من ذلك هو هذا :ومنهم عكرمة بن خالد بن هشام بن سعيد بن
املخزومي ،ضعيف احلديث ،نزل البرصة ،فأ ّما
العايص بن املغرية بن عبد اهلل،
ّ
املخزومي ،ثقة ،روى
خالد بن سلمة ،فثقة ،قال أمحد بن حنبل :خالد بن سلمة
ّ

الرقيق؛
عنه عكرمة حديث ًا عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل  « :ال ترضبوا ّ
ثم عاد إىل
نص ما ذكر ،فرتجم باسم ّ
فإنّكم ال تدرون ما توافقون» .هذا ّ
األولّ ،

ذكر الثاين ،فالذي كان يف خياله إنّام هو الثاين ،فقال عنه :ضعيف احلديث كام هو
عندهم ،ومتّم ذكره بذكر أبيه :خالد بن سلمة ،فذكر أنّه ثقةّ ،
وأن ابنه عكرمة

روى عنه وعن مسلم بن إبراهيم ،وهذا ّ
األول ،فإنّه لو
أدل دليل عىل أنّه مل ُيرد ّ

يصح ْ
األول،
أراده مل يكن للخروج إىل ذكر والد الثاين معنى؛ وألنّه ال
أن ُيريد ّ
ّ
الضعفاء»(.)165
فإنّه ليس بضعيف ،فكيف يذكر يف ّ

الفايس بالقول « :وال
اجي ،ور ّد عىل ابن الق ّطان
الس ّ
وقدْ دافع ابن حجر عن ّ
ّ

اجي هذا
الس ّ
رت أحد بقول الق ّطان قدْ جازف هبذه املقالة ،وما ض َّعف زكر ّيا ّ
يغ ّ

قط»(ّ ،)166
أحد ّ
الفايس ال يقدح يف إمجاع العديد من
ولعل ما أشار به ابن الق ّطان
ّ
املصادر عىل توثيقه ،فالوهم واخللط قدْ يقع حتّى عند بعض العلامء ،وهذا من

طبيعة البرش ،وال يمكن ْ
حجة عىل تضعيفه.
أن ُيتّخذ ّ
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اخلامتة
اجي واحد ًا من أشهر رجاالت العلم يف
الس ّ
ُيعدّ أبو حييى ،زكر ّيا بن حييى ّ

امليالدي ،وكانت إسهاماته العلم ّية
اهلجري /التاسع
البرصة يف القرن الثالث
ّ
ّ

شملت علوم القرآن واحلديث والتاريخ ،فله كتاب يف أحكام القرآن ،وآخر يف
والرجال
الفقه واخلالف ّيات ،وبرع يف احلديث
ّ
النبوي ،ومصنّفاته يف علل احلديث ِّ
ال يكاد خيلو منها كتاب يف هذا الباب ممّن جاءوا بعده ،فض ً
ال عن كتابه تاريخ

البرصة الذي اعتمدته العديد من املصادر حني اإلشارة إليها ،وقد َّ
احتل مكانة

مرموقة بني علامء عرصه ،وممّا ّ
يدل عىل ذلك العدد الكبري من شيوخه وتالمذته.
وممّا يؤسف له ّ
أن مجيع كتبه التي أشارت إليها املصادر مل ُيعثر -حلدّ اآلن -عىل

أي منهاّ ،
ولعل املستقبل يكشف لنا بعض ًا منها ،ففي البحث دعوة تعريف وتنبيه
ٍّ
إىل رضورة االهتامم برتاث البرصة ورجاالهتا الذين أسهموا يف بناء حضارهتا.
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ملحق رقم ()1

اجي
�شيوخ ّ
ال�س ّ
ت

اال�سم

وفاته

1

الربيع ،سليامن بن
أبو ّ
َكي
داود
الزهراين ،ال َعت ّ
ّ

(848/#234م)

2

أبو عثامن ،طالوت
الصرييف،
ابن عباد،
ّ
اجلحدري
الضبعي،
ّ
ّ
موالهم

مدينته
و�سكناه

امل�صدر

البغدادي،
برصي ،قدم اخلطيب
ّ
ّ
تاريخ بغداد:
بغداد
41/9

( 848/#234م أو
842/#238م)

برصي
ّ

ابن ح ّبان ،الثقات:
.454/8

3

أبو خالد ،هدبة بن (851/#237م أو
القييس 850/#236م)
األزدي،
خالد،
ّ
ّ

برصي
ّ

العجيل ،معرفة
ّ
ال ّثقات.325/2 :

4

عيل بن
احلسن بن ّ
راشد

(851/#237م)

5

أبو كامل ،فضيل بن
اجلحدري
حسني،
ّ

(851/#237م)

البرصي
ّ

6

أبو عمرو ،عبيد اهلل
ابن معاذ بن نرص بن
احلر بن
حسان بن ّ
ّ
مالك بن اخلشخاش،
العنربي
ّ

( 851 /#237م)

البرصي
ّ
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الواسطي-
ّ
ّ
.185
نزيل البرصة
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271-269/23

ابن ح ّبان ،الثقات:
.406/8
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7

أبو حييى ،عبد األعىل
النريس،
محاد،
ابن ّ
ّ
موىل باهلة

(ت ،#239وقيل:
854/#237م-
851م)

برصي
ّ

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
.76 ،75/11

8
9

حممد بن عبيد بن
ّ
الغربي
حساب،
ّ

أبوعمرو ،خليفة بن
العصفري
خ ّياط،
ّ

(ت /#238
825م)

البرصي
ّ

(854/#240م)

الذهبي ،الكاشف:
ّ
.198

10

أبو بحر ،عبد الواحد
بن غياث

11

حممد بن
أبو بكرّ ،
العبدي
أمحد بن نافع،
ّ
القييس
ّ

البغدادي،
برصي /قدم اخلطيب
(854/#240م)
ّ
ّ
تاريخ بغداد:
بغداد
.6-5/11

البرصي
ّ

ابن ماكوال ،إكامل
الكامل.16/5 :

(بعد
854/#240م)

البرصي
ّ

ابن حجر ،تقريب
التهذيب.53/2 :

القرييش
 12أمحد بن أبان،
ّ

(856/#242م)

برصي/كان
ّ
ببغداد

فدي ،الوايف
الص ّ
ّ
بالوفيات:
.126/6

13

أبو جعفر ،عبد اهلل بن
اجلمحي.
معاوية،
ّ

(856/#243م)

برصي
ّ

الذهبي،
ّ
تذكرة احل ّفاظ:
.436-435/11

14

عيسى بن شاذان
الق ّطان

(بعد
854/#240م)

البرصي-
ّ
نزيل مرص

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
.612-610/22
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15

عيل ،ويقال :أبو
أبو ّ
الع ّباس ،محيد بن
مسعدة بن املبارك،
الباهيل
امي،
الس ّ
ّ
ّ

(858/#244م)

برصي
ّ

ابن ح ّبان،
طبقات املحدثني:
ص.196

(859/#245م)

البرصي
ّ

(859/#245م)

برصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-397/1 :
.399
املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-146/4 :
.147

كويف
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-210/3 :
.212
املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
420-418/32

16

17

أبو عبد اهلل ،أمحد
ابن عبدة بن موسى،
الض ّب ّي
أبو سهل ،برش بن
العقدي،
معاذ،
ّ
الضير
ّ

18

حممد ،وقيل :أبو
أبو ّ
إسحاق ،إسامعيل بن
الفزاري
موسى،
ّ

(859/#245م)

أبو يعقوب ،يوسف
املعني
محاد،
ابن ّ
ّ

(859/#245م)

البرصي
ّ

أبو الفضل ،ع ّباس
ابن عبد العظيم بن
إسامعيل بن توبة،
العنربي
ّ

(860/#246م)

-

ابن ح ّبان ،ال ّثقات،
.511/8

(860/#246م)

الر ّقة/قدم
ّ
بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
.269-268/10

19

الرمحان
حممد ،عبد ّ
 20أبو ّ
حممد
ابن يونس بن ّ
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21

حممد ،احلسن
أبو ّ
حممد بن
ابن داود بن ّ
املنكدر بن عبد اهلل
القريش،
ابن اهلدير،
ّ
التيمي
ّ

(861/#247م)

املدين
ّ

ابن حجر ،هتذيب
التهذيب.204/1 :

(861/#247م)

الكويف
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
.203-200/11

البرصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
.456-453/25

الذهبي ،ميزان
ّ
االعتدال.51/4 :

22

حممد ،سفيان بن
أبو ّ
اجلراح،
وكيع بن ّ
الرؤايس
ّ

23

حممد بن
أبو عبد اهللّ ،
عبد اهلل بن بزيع

(861/#247م)

24

حممد بن
أبو عبد اهللّ ،
احلريش
موسى،
ّ

(862/#248م)

البرصة

25

أبو سليامن ،نرص بن
الرمحن بن بكّار،
عبد ّ
الناجيّ ،
الوشاء
ّ

(862/#248م)

الكويف
ّ

ابن ماكوال ،إكامل
الكامل.469/1 :

26

أبو زكريا ،حييى بن
يب،
حبيب بن عر ّ
احلارثي ،وقيل:
ّ
حممد
الشيباين ،وقيلّ :
ّ
الساج
ابن إسحاق ّ ّ

(862/#248م)

البرصي
ّ

ابن ح ّبان ،ال ّثقات:
.265/9
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 27أبو عبيد اهلل ،سعيد بن
حسان،
الرمحن بن ّ
عبد ّ
املخزومي
ّ

(863/#249م)

مكّي

 28أبو إسحاق ،أمحد بن
إسحاق بن عيسى
السلعة
ّ
البزاز ،صاحب ِّ

(864/#250م)

األهوازي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.265/1 :

(864/#250م)

املرصي
ّ

(بعد
864/#250م)

برصي
ّ

اخلزرجي
ّ
األنصاري ،خالصة
ّ
تذهيب هتذيب
الكامل :ص.10
املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل62/3 :
.63-

(864/#250م)

البرصي
ّ

ابن حجر ،هتذيب
التهذيب،209/1 :
.273/2

(864/#250م)

برصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
.217-215/25

29

أبو الطاهر ،أمحد بن
عمرو بن عبد اهلل بن
السح،
عمرو بن ّ
األموي
القريش
ّ
ّ

30
أبو بكر ،إسامعيل
ابن حفص بن عمر
ابن دينار ،ويقال:
األبل،
ابن ميمونّ ّ ،
األودي
ّ
عيل ،و ُيقال :أبو
 31أبو ّ
حممد ،احلسن بن قزعة
ّ
القريش،
ابن عبيد،
ّ
اخللقاين
اهلاشمي،
ّ
ّ
32
حممد
أبو عبد اهللّ ،
ابن زياد بن عبيد اهلل
الربيع،
ابن زياد بن ّ
ويقال :ابن أيب سفيان،
يادي ،لقبه :اليؤيؤ
ّ
الز ّ
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 ،42/4ابن ح ّبان،
ال ّثقات.270/8 :
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

33

حممد
أبو عبد اهللّ ،
ربعي،
ابن معمر بن
ّ
القييس ،املعروف
ّ
بالبحراين
ّ

35

أبو عمرو ،نرص بن
عيل
عيل بن نرص بن ّ
ّ
ابن صهبان ابن أيب
اجلهضمي
األزدي،
ّ
ّ

حممد بن
 34أبو عبد اهللّ ،
الوليد بن عبد احلميد،
البرسي ،من
القريش،
ّ
ّ
ولد برس بن أيب أرطاة،
ولقبه :محدان

حممد بن ّ
بشار
 36أبو بكرّ ،
ابن عثامن بن كيسان

(ت بعد #250
864/م)

البرصي
ّ

ابن حجر ،هتذيب
التّهذيب.412/9 :

(ت /#250
864م)

برصي قدم
ّ
بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
.99/4

(ت864/#250م
أو 865/#251م)

برصي قدم
ّ
بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/13 :
.291-288

البغدادي،
برصي /قدم اخلطيب
(866/#252م)
ّ
ّ
تاريخ بغداد:
بغداد
.104 -100/2

37

حممد بن
أبو موسىّ ،
املثنّى بن قيس بن
العنزي
دينار،
ّ

(866/#252م)

برصي قدم
ّ
بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
.53-51/4

38

حممد
أبو عبد اهللّ ،
ابن منصور بن ثابت
ابن خالد ،اجلواز،
اخلزاعي
ّ

(866/#252م)

مكّة

معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
103/2؛ ابن
حجر ،تقريب
التهذيب136/2 :

تراث الب�صرة
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حممد بن
 39أبو عبد اهللّ ،
ميمون ،اخل ّياط ،املك ّّي

(866/#252م)

( ،#252أو
 40أبو موسى ،هارون بن
موسى بن أيب علقمة866/#253 ،م ،أو
867م)
واسمه عبد اهلل بن
حممد بن عبد اهلل بن
ّ
الفروي،
أيب فروة،
ّ
موىل آل عثامن بن
ع ّفان
(867/#253م)
 41أبو جعفر ،أمحد بن
سعيد بن برش بن عبيد
اهلمداين
اهلل،
ّ

من بغداد
نزيل مكّة

املدين
ّ

ابن أيب حاتم،
اجلرح والتعديل:
املز ّي،
 81/8؛ ّ
هتذيب الكامل:
.540-539/26

ابن حجر ،تقريب
التهذيب.260/2 :

املرصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-312/1 :
.314

البرصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-371/2 :
.372
ابن ح ّبان ،ال ِّثقات:
279/8
اخلزرجي
ّ
األنصاري ،خالصة
ّ
تذهيب هتذيب
الكامل :ص.273

42

أبو يعقوب ،إسحاق
حممد،
ابن إبراهيم بن ّ
الباهيل
الص ّواف،
ّ
ّ

(867/#253م)

43

الربيع ،سليامن بن
أبو ّ
املهري
محاد،
داود بن ّ
ّ

(/#253 -178
867 - 794م)

املرصي
ّ

44

عيل بن احلسني بن
ّ
رمهي
مطر،
الدّ
ّ

(867 /#253م)

البرصي
ّ
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

45
أبو جعفر ،هارون
ابن سعيد بن اهليثم
حممد بن اهليثم بن
ابن ّ
عدي ،موىل
الس ّ
فريوزّ ،
حممد بن
عبد امللك بن ّ
عدي
الس ّ
عط ّيةّ ،
46

أبو سلمة ،حييى بن
املغرية بن إسامعيل
ابن أ ّيوب بن سلمة
ابن عبد اهلل بن الوليد
ابن الوليد بن املغرية،
املخزومي
القريش،
ّ
ّ

48

أبو اخل ّطاب ،زياد
ابن حييى بن زياد بن
حسان بن عبد اهلل،
ّ
النكري،
،
اين
احلس
ّ
ّ ّ
العدين
ّ

 47أبو جعفر ،أو أبو عبد
اهلل ،أمحد بن مدرك بن
زنجلة

تراث الب�صرة

(867/#253م)

من ايلة-
مرص

رب،
ابن عبد ال ّ
االنتقاء :ص.114

(867 /#253م)

املدين
ّ

اخلزرجي
ّ
األنصاري ،خالصة
ّ
تذهيب هتذيب
الكامل :ص.428

(868/#254م)

من أهل
الري ،قدم
ّ
دمشق
ومرص،
ّ
وتوف بمرص

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.9- 8/6 :

(868/#254م)

104
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التّهذيب.335/3 :
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49

50

السائب ،سلم
أبو ّ
ابن جنادة بن سلم
ابن خالد بن جابر
وائي،
الس ّ
ابن سمرةّ ،
العامري
ّ
أبو حييى ،عبد اهلل بن
احلجاج بن
حممد بن ّ
ّ
الصواف
أيب عثامن ّ

 51أبو جعفر ،أمحد بن
سنان بن أسد بن ح ّبان
الق ّطان
 52أبو األزهر ،حوثرة بن
املنقري
حممد بن قديد،
ّ
ّ

53
أبو طالب ،زيد بن
ّبهاين
أخزم،
ّ
الطائي ،الن ّ
54
أبو سعيد ،عبد اهلل
ابن سعيد بن حصني،
األشج
الكندي
ّ
ّ
حممد ،عبيد اهلل بن
 55أبو ّ
اجلوهري،
إسحاق،
ّ
املعروف ببدعة
 56أبو عيسى ،موسى بن
الرمحان بن سعيد
عبد ّ
ابن مرسوق بن معدان
الكندي،
ابن املرزبان،
ّ
املرسوقي
ّ

(764/#147م
868/#254-م)

الكويف قدم
ّ
بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
.149 -148/9

(869/#255م)

البرصي
ّ

ابن حجر ،تقريب
التّهذيب.529/1 :

(870-#256م)

الواسطي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.322/1 :

(870/#256م)

برصي
ّ

ابن ح ّبان ،ال ِّثقات:
.215/8

(870/#257م)

برصي
ّ

(870/#257م)

الكويف
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.434/33 :

(870/#257م)

البرصي
ّ

(ت/#258
871م)

الكويف
ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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الذهبي ،تذكرة
ّ
احل ّفاظ-501/2 :
.502
املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
.305 -304/14
ابن حجر،
هتذيب التّهذيب:
.317/10
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

57
58

عيل ،احلسن بن
أبو ّ
الصباح
حممد بن ّ
ّ

أبو موسى ،عيسى
ابن إبراهيم بن عيسى
املثرودي
ابن مثرود،
ّ
يب
ثم األحد ّ
الغافقيّ ،
ّ
موالهم

59

أبو إبراهيم ،إسامعيل
ابن حييى بن إسامعيل
ابن عمرو بن مسلم،
املزين
ّ

61

أبو جعفر ،أمحد
ابن حييى بن زكر ّيا،
األودي
ّ

60

62

أبو عبيد اهلل ،أمحد بن
الرمحان بن وهب
عبد ّ
القريش
ابن مسلم،
ّ

أبو شيبة ،إبراهيم بن
حممد بن
عبد اهلل بن ّ
إبراهيم بن عثامن بن
العبيس
خواستي،
ّ

حممد بن
 63أبو عبد اهللّ ،
عزيز بن عبد اهلل بن
زياد بن خالد بن عقيل
بن خالد
تراث الب�صرة

( 259أو #260
872/م أو 873م)

بغدادي
ّ

ابن ح ّبان ،ال ِّثقات:
.177/8

(#261-166
782/م 874-م)

املرصي
ّ

ابن ماكوال ،إكامل:
.31/1

(#264 -175
877-791/م)

املرصي
ّ

الذهبي ،سري
ّ
أعالم النّبالء:
.497-492/12

(877/#264م)

املرصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-387/1 :
.391

(877/#264م)

الكويف
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.517/1 :

(878/#265م)

الكويف
ّ

(ت #267
880/م)

االييل/موىل
بني أم ّية

ابن أيب حاتم،
اجلرح والتعديل:
 110/2؛ أيب يعىل،
طبقات احلنابلة:
.95/1

106

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل:
.118-113/26
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64

حممد ،احلسن
أبو ّ
عيل بن ع ّفان،
ابن ّ
العامري
ّ

(883/#270م)

كويف
ّ

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النبالء24/13 :
.27-

65

أبو سليامن ،داود بن
عيل بن خلف
ّ

(#270-201
883-816/م)

66

الربيع بن سليامن بن
ّ
عبد اجل ّبار بن كامل،
املرادي
ّ

(#270-174
883-790/م)

أصبهاين
ّ
األصل-
ولد بالكوفة
وسكن
بغداد

معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب.99/4 :

مرصي-
ّ
موايل

67

حممد بن
أبو يونسّ ،
أمحد بن يزيد بن عبد
القريش،
اهلل بن يزيد،
ّ
اجلمحي
ّ

(ت #270
883/م)

املدينة

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.353/24 :

68

أبو داود ،سليامن بن
األشعث بن شدّ اد
ابن عمرو بن عامر،
جستاين
الس
ّ
األزديّ ،
ّ

(-202
-817/#275
888م)

برصي
ّ

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
.56/9

69

حممد بن مسكني بن
ّ
الياممي
نميلة،
ّ

(ت/#289
901م)

من أهل
الياممة

ابن أيب عاصم،
السنّة :ص106؛
ُّ
معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
.528/5

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن

107

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.89/9 :

�ش ّوال 1440هـ َ -حزِيران 2019م
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

70

71

حممد بن
أبو عبد اهللّ ،
عبد اهلل بن أيب عثامن
ابن خالد بن أسيد بن
أيب العيص بن أم ّية،
موي ،ابن
القريش ،األُ ّ
ّ
أيب ّ
الشوارب
حممد بن
أمحد بن ّ
حممد بن
عبد اهلل بن ّ
الع ّباس بن عثامن بن
السائب،
شافع بن ّ
حممد،
اإلمام أبو ّ
ويقال :أبو عبد
الرمحن ،ابن بنت
ّ
ّ
افعي
الش ّ

(292هـ904/م-
958/#347م)

(907/#295م)

72

البرصي،
أبو إسحاق
ّ
املستمر،
إبراهيم بن
ّ
العروقي،
اهلذ ّيل،
ّ
العصفري
ّ

هناية القرن الثاين
وبداية القرن
ال ّثالث

73

َأمحد بن َس ْل ٍم،
ال َع ِم ِري ّي

-

74

حممد،
أمحد بن ّ
البغدادي
ّ

-

تراث الب�صرة

بغداد

108

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل/26 :
.21-19

بكي ،طبقات
الس ّ
ُّ
ّ
الشافع ّية.186/2 :

البرصة-
قدم بغداد

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-201/2 :
.203
الزبيدي ،تاج
ّ
العروس.268/7 :

بغداد
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75

حممد،
أمحد بن ّ
قيقي
الدّ ّ

-

76

حممد بن
أ ّيوب بن ّ
اهلاشمي،
أ ّيوب،
ّ
احلي
ّ
الص ّ

-

77

بدر بن جماهد

78

حممد،
جعفر بن ّ
اخلوارزمي
ّ

برصي
ّ

ورد يف رواية/
البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
218/3؛ ابن
عساكر ،تاريخ
دمشق.449/54 :
املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.489/3 :

-

ورد يف رواية/
البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد:
65/6؛ ابن
عساكر ،تاريخ
دمشق.346/51 :

79

أبو احلسن ،مجيل
ابن احلسن بن مجيل،
َكي،
ّ
األزدي ،ال َعت ّ
اجلهضمي
ّ

-

املز ّي ،هتذيب
برصي-
ّ
ّ
نزيل األهواز الكامل-127/5 :
.130

80

عيل ،احلسن بن
أبو ّ
هوي
زريق ،ال ّط ّ

-

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن

-

109

الكويف
ّ

ابن أيب حاتم،
اجلرح والتعديل:
.15/3
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81

عبيد اهلل بن بخيت

-

82

أبو عبد اهلل ،عثامن بن
الفراء
عبد اهلل املعربّ ،
(أبو عمرو)

-

83

أبو عثامن ،عمرو بن
الضبعي،
عيسى،
ّ
اآلدمي
ّ

-

84

القاسم بن إسحاق،
األنصاري
ّ

-

85
حممد بن معاوية بن
ّ
الزيادي،
الرمحان،
ّ
عبد ّ
يل ّقب بـ (عصيدة)
86

حممد بن
أبو غزيةّ ،
الزهري
حييى،
ّ

87

أبو الع ّباس ،الوليد
السكني
ابن عمرو بن ّ
ابن زيد ،ويقال :يزيد
عي
ُّ
الض َب ّ

88

-

-

ابن ماكوال ،إكامل
الكامل.211/1 :
معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
.337/5

البرصي
ّ

البرصي
ّ

ابن حجر ،هتذيب
التّهذيب.77/8 :
ورد يف رواية
بسلسلة سند عند
ابن حزمّ ،
املحل:
.337/11
املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل.475/26 :

الذهبي ،املغني:
املدين/قدم
ّ
ّ
386/2؛ ابن
مرص
حجر ،لسان امليزان:
.421/5
البرصي
ّ

املز ّي ،هتذيب
ّ
الكامل-63/31 :
.64

اجي
الس ّ
والده حييى ّ

تراث الب�صرة
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ملحق رقم ()2

اجي
تالميذ ّ
ال�س ّ
ت
1

اال�سم

ّ
توف قبل (/#305
حممد بن
أبو عمرّ ،
917م)
عيسى بن أمحد بن عبيد
اهلل

 2أبو ال ّليث ،سلم بن معاذ
السلم بن الفضل
ابن ّ
بن يزيد بن الوليد بن
الرمحن،
متيم ابن عبد ّ
التميمي
ّ
3
حممد بن
أبو جعفرّ ،
عمرو بن موسى بن
العقييل
محاد،
ّ
ّ

4

5

وفاته

عيل بن
أبو احلسنّ ،
إسامعيل بن أيب برش
إسحاق بن سامل بن
إسامعيل بن عبد اهلل بن
موسى
حممد بن عبد
أبو بكرّ ،
اهلل بن إبراهيم بن عبيد
ابن زياد بن مهران بن
البخرتي
ّ

(ت/#315
927م)

(ت/#322
933م)

مدينته
و�سكناه
قزوين

مالحظات
الذهبي ،سري
ّ
أعالم النّبالء:
.581-580/15

دمشق

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.157/22 :

مكّة

الذهبي ،تذكرة
ّ
احل ّفاظ.833/3 :

(ت/#324
848م)

ّ
هبي ،سري أعالم
يامين
الذ ّ
ّ
النّبالء/15 :
برصي-ّ
ّ
.90-85
توف ببغداد

(ت/#326
937م)

البغدادي،
مرصي نزل اخلطيب
ّ
ّ
تاريخ بغداد/3 :
بغداد
.67
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

6

8

حممد بن أمحد
أبو زرعةّ ،
حممد بن الفرج بن
ابن ّ
متوية
حممد بن حييى
أبو بكرّ ،
ابن عبد اهلل بن الع ّباس
حممد بن صول،
ابن ّ
الصو ّيل
ّ
حممد بن
أبو عبد اهللّ ،
حممد بن
احلسني بن ّ
عفراين
الز
سعيدّ ،
ّ

9

عيل ،احلسن بن
أبو ّ
حممد بن إسامعيل،
ّ
البانبي
ّ

12

عيل ،احلسني بن
أبو ّ
عيل بن يزيد بن داود
ّ
ابن يزيد

7

(ت/#330
941م)

قزوين

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النّبالء.378/15 :

(ت/#335
946م)

البرصة

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/4 :
.202

(ت/#337
948م)

واسط -
قدم بغداد

معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
.154/3

(ت/#338
949م)

من بخارى

ابن ماكوال،
اإلكامل.414/1 :

اهلمذاين
حممد بن أمحد ح ّي ًا سنة(/#340
 10أبو سعيدّ ،
ّ
قدم دمشق،
951م)
اهلمذاين
ابن برش،
ّ
ّ
وتوف
بالرملة
َّ
11
ّصيبي ،ابن عساكر ،تاريخ
ح ّي ًا سنة ( /#344الن
أبو القاسم ،احلسن
ّ
قدم دمشق دمشق.235/13 :
955م)
عيل بن الوتاق بن
ابن ّ
الصلت بن أبان بن
ّ
زريق بن إبراهيم بن
عبد اهلل

تراث الب�صرة

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.20/51 :

(ت/#349
960م)
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نَيسابور

ّ
هبي ،سري أعالم
الذ ّ
النّبالء/16 :
.59-51
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13
حممد،
الر
ّ
امهرمزي ،أبو ّ
ّ
الرمحن
احلسن بن عبد ّ
ابن ّ
خلد
حممد بن عبد
 14أبو بكرّ ،
عيل بن
اهلل بن يزداذ بن ّ
الرازي،
عبد امللك،
ّ
اليزداذي
ّ

15

ابن ح ّبان ،أبو حاتم،
حممد بن ح ّبان بن أمحد
ّ
التميمي،
ابن ح ّبان،
ّ
ارمي
الدّ ّ

17

حممد ،جعفر بن
أبو ّ
حممد بن احلارث
ّ

16

أبو منصور ،أمحد بن
شعيب بن صالح بن
احلسني

 18أبو بكر ،أمحد بن حممود
ابن زكر ّيا بن خرزاذ،
بالسينيزي
و ُيعرف
ّ

(ت بعد /#350
961م)
(ت/#353
964م)

من أهل
الري-
ّ
سكن
بخارى

(ت/#354
965م)

من أهل
بست

(ت /#355
965م)

من أهل
بخارى-
نزيل بغداد

ّ
هبي ،سري أعالم
الذ ّ
النبالء/15 :
.75-73
معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
.689/5

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النّبالء.93/16 :

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/4 :
.415

الذهبي ،تاريخ
(966/#356م) املراغي نزيل
ّ
اإلسالم/26 :
نَيسابور
.140
البغدادي،
األهوازي اخلطيب
(ت /#356
ّ
ّ
قدم بغداد تاريخ بغداد/5 :
966م)
.366

البغدادي،
اخلطيب
من نسا
حممد (967/#357م)
ّ
 19أبو سعيد ،أمحد بن ّ
تاريخ بغداد/5 :
ّخعي
ابن رميح ،الن ّ
.210
البغدادي،
برصي نزيل اخلطيب
(967/#357م)
 20أبو حفص ،عمر بن
ّ
ّ
تاريخ بغداد/11 :
بغداد/
جعفر بن عبد اهلل بن أيب
.243
الوراق
السي
ّ
ّ
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

عيل بن عبد
 21أبو احلسنّ ،
عيل بن هشام بن
اهلل بن ّ
معن

(968/#358م)

فارس

(ت/#360
970م)

من طربية
ّ
بالشام

ابن منده ،جزء ()1
الطرباين.
ترمجة
ّ

(ت/#360
970م)

اهلمذاين
ّ

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النّبالء/16 :
.130

24

حممد بن أمحد
أبو بكرّ ،
عيل بن شاهويه
ابن ّ

(971/#361م)

25

عبد اهلل بن إسحاق بن
يونس بن إسامعيل،
ُيعرف بابن دقيش

ح ّي ًا سنة (/#362
972م)

من أهل
فارس -
رحل إىل
بخارى
ونَيسابور

الذهبي ،تاريخ
ّ
اإلسالم/26 :
.283

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/9 :
.421

 27أبو عمرو ،عبد امللك بن (972/#362م)
احلسن بن يوسف بن
الفضل ،و ُيعرف بابن
قطي
الس ّ
ّ

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/10 :
.429

 22أبو القاسم ،سليامن بن
أمحد بن أ ّيوب بن مطري،
خمي
ال ّل ّ
 23أبو الع ّباس ،الفضل
ابن الفضل بن الع ّباس،
الكندي
ّ

28

عيل بن
أبو احلسنّ ،
عبد اهلل بن الفضل بن
حممد
الع ّباس بن ّ

تراث الب�صرة

(973/#363م)
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بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/12 :
6

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/12 :
.6
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 29أبو بكر ،عبد العزيز بن
حممد بن أسيد
أمحد بن ّ
املديني
املعدّ ل،
ّ

(973/#363م)

30
حممد بن
أمحد بن ّ
إسحاق بن إبراهيم
ابن أسباط بن عبد اهلل
ابن إبراهيم بن بديح،
السني)
املعروف بـ(ابن
ّ
31

أبو سعيد ،إسامعيل بن
حممد ،اخلال ّيل
أمحد بن ّ

 32أبو القاسم ،عمر بن
حممد
نوح بن خلف بن ّ
ابن اخلصيب بن نوح بن
عيسى بن بريق بن مالك
البجيل،
ابن غوث،
ّ
البندار

33

حممد بن
أبو بكرّ ،
حممد،
إبراهيم بن ّ
ّ
الشاهد ،املعروف
بيعي)
بـ(الر ّ
ّ

الذهبي ،تاريخ
ّ
اإلسالم/26 :
.307

(973/#364م)

دمشق

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.214/5 :

(973/#364م)

اجلرجاين
ّ
نزيل

همي ،تاريخ
الس ّ
ّ
جرجان :ص.151

(ت بعد /#364
973م)

بغدادي
ّ

الذهبي ،تاريخ
ّ
اإلسالم/26 :
.460

(973/#364م)

من أهل
بغداد
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البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/1 :
.431
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

 34أبو سهل ،هارون بن
أمحد بن هارون بن بندار
ابن حريش بن احلكم،
االسرتاباذي
ّ

35

أبو أمحد ،عبد اهلل بن
عدي بن عبد اهلل بن
ّ
حممد
ّ
عيل
بن
د
حمم
أبو بكرّ ،
ّ
ابن احلسن بن أمحد،
التنييس ،املعروف
ّ
ّ
بـ(النقاش)

38

أبو الع ّباس ،احلسن
ابن سعيد بن جعفر بن
العباداين
الفضل،
ّ

40

أبو بكر ،يوسف بن
امليانجي
القاسم،
ّ

36

37

أبو إسحاق ،إبراهيم
حممد بن
ابن أمحد بن ّ
عبد اهلل بن إسحاق،
امليموين
األنصاري،
ّ
ّ

حممد ،عبد اهلل بن
 39أبو ّ
حممد بن عبد اهلل بن
ّ
املزين،
عثامن بن املختار،
ّ
الس ّقا)
املعروف بـ (ابن ّ

تراث الب�صرة

(973 /#364م)

حدَّ ث
بجرجان
وبخارا
وسمرقند
وخراسان
جرجان

(979/#369م)

دمشق

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.265/54 :

ح ّي ًا سنة (/#371
981م)

دمشق -له
عدّ ة
رحالت

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.275/6 :

(ت /#371
981م)

من عبادان
ّ
توف
بإصطخر

ابن حجر ،لسان
امليزان.210/2 :

(983/#373م)

واسط

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/10 :
.129

(985/#375م)

ّ
الشام

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النبالء237 /16 :

(ت/#365
975م)
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همي ،تاريخ
الس ّ
ّ
جرجان :ص.485

ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.5/31 :
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41

حممد بن
أبو عمروّ ،
عيل
أمحد بن محدان بن ّ
ابن سنان

44

حممد ،عبد اهلل
أبو ّ
حممد بن حمارب،
ابن ّ
األنصاري
ّ

46

عيل بن
أبو احلسنّ ،
حممد بن إسحاق،
ّ
املدينيُ ،يعرف بـ(ابن
ّ
نولة ّ
عراين)
الش ّ

42
عيل بن
أبو احلسنّ ،
حممد بن أمحد بن نصري
ّ
ابن عرفة بن عياض بن
ميمون بن سفيان بن
الثقفيُ ،يعرف
عبد اهلل،
ّ
الوراق)
بـ(ابن لؤلؤ ّ
حممد بن
 43أبو أمحد بن ّ
أمحد بن احلسني بن
القاسم بن الغطريف
باطي،
الر ّ
ابن اجلهمّ ،
العبدي
ّ

(986/#376م)

نَيسابور

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النّبالء.356/16 :

(ت /#377
987م)

بغدادي
ّ

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النّبالء/16 :
.328-327

(987/#377م)

من أهل
جرجان

همي ،تاريخ
الس ّ
ّ
جرجان :ص.430

(994/#384م) من إصطخر
نزيل بغداد

45
حممد ،احلسن
أبو ّ
ابن عثامن بن أمحد،
حممد
ّ
البغدادي بن بنت ّ
بن غالب
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الذهبي ،ميزان
ّ
االعتدال:
.497/2

بغدادي
ّ
 نزلبجرجان

همي ،تاريخ
الس ّ
ّ
جرجان :ص.189

أصبهاين
ّ

األصبهاين ،أخبار
ّ
أصبهان.17/2 :

�ش ّوال 1440هـ َ -حزِيران 2019م

اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ

47

حممد
أبو الفضلّ ،
حممد بن
ابن أمحد بن ّ
املعرويف،
معروف،
ّ
البخاري
ّ

50

أبو صالح ،سهل بن
إسامعيل بن سهل،
الطرسويس
اجلوهري،
ّ
ّ

عيل
 48أبو بكرّ ،
حممد بن ّ
ابن أيب داود بن أمحد بن
اإليادي
أيب داود،
ّ

51

حممد بن
أبو عبد اهللّ ،
احلسني بن إسامعيل

 52أبو يعقوب ،يوسف
النجريمي،
ابن يعقوب،
ّ
عرتي
الس ّ
ّ

تراث الب�صرة

---
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البخاري
ّ

معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
.341/5

برصي-
ّ
نزيل بغداد

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/3 :
.297

نزل بغداد
املدائني
ّ

البغدادي،
اخلطيب
ّ
تاريخ بغداد/9 :
.122

الذهبي ،سري أعالم
ّ
النبالء.376/15 :

برصي
ّ

معاين،
الس
ّ
ّ
األنساب:
.254/3
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ُ
الهوام�ش
بكي ،طبقات
-1
الس ّ
الذهبي ،تذكرة احل ّفاظ709/2 :؛ سري أعالم النّبالء198/14 :؛ ُّ
ّ
ّ
ركيل ،األعالم.47/3 :
الشافع ّية 299/2 :؛ ِّ
الز ّ
الفراهيدي ،العني ( 160/6 :ما ّدة سوج).
-2
ّ
معاين ،األنساب196/3 :؛ ابن األثري ،ال ُّلباب يف هتذيب األنساب.90/2 :
الس
ّ -3
ّ
 -4بيان الوهم.640/5 :
احلنبيل ،شذرات ّ
الذهب.251/2 :
 -5ابن العامد
ّ
الكلبي ،مجهرة النّسب :ص294؛ ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب:
ُ -6ينظر :ابن
ّ
القيرساين ،األنساب
الرواة :ص63؛ ابن
رب ،األنباه عىل قبائل ّ
ص204-203؛ ابن عبد ال ّ
ّ
املتّفقة :ص.103
التيمي ،شاعر ًا متأ ِّدب ًا من أهل
حممد بن حفص،
ّ
الرمحن بن عبيد اهلل بن ّ
 -7هو عبد ّ
البرصة ،سافر إىل بغداد ،وأقام هباّ ،
البغدادي ،تاريخ
توف سنة (ُ ،)#227ينظر :اخلطيب
ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء.544/8 :
بغداد258/10 :؛
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.152/19 :
ّ -8
َكي ،نزل بغداد حمدِّ ث ًا هبا سنة (/#231
الربيع ،سليامن بن داودّ ،
هراين ،ال َعت ّ
 -9أبو ّ
الز ّ
البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،عُدّ من ال ِّثقات ،وكانت وفاته سنة
845م) ،ومن تالميذه:
ّ
البغدادي ،تاريخ
(848/#234م) يف البرصةُ ،ينظر :ابن ح ّبان ،ال ّثقات278/8 :؛ اخلطيب
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.425 ،324/11 :
بغداد41 ،40/9 :؛ ّ
فدي ،الوايف بالوفيات137/14 :؛ ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ 709/2 :؛ سري
الص ّ
ّ -10
الذ ّ
احلنبيل ،شذرات ّ
الذهب.250/2 :
أعالم النّبالء199/14 :؛ ابن العامد
ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء.199/14 :
-11
ّ
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى:
-12
الس ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء197/4 :؛ ُّ
ّ
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
.343/1
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى:
 -13اخلطيب
ّ
الس ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد53/1 :؛ ُّ
.344/1
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى.344-343/1 :
الس ّ
ُّ -14
ّ
الرحلة يف طلب
احلث عىل طلب احلديث :اخلطيب
ُ -15ينظر -مثالً -يف
ّ
البغداديِّ ،
احلديث :ص.96-72
أئمة احلديث
املر ّي ،من أشهر ّ
 -16هو أبو زكر ّيا ،حييى بن معني بن عون بن زيادّ ،
ّ
وتوف باملدينة سنة /#233
ورجاله ،وله العديد من املصنّفات يف احلديث ،عاش يف بغداد،
البغدادي ،تاريخ بغداد.191-181/14 :
848م ،تُنظر ترمجته يف :اخلطيب
ّ
الرحلة يف طلب احلديث :ص.89
 -17اخلطيب
ّ
البغداديِّ ،
 -18سري أعالم النّبالء.198 /14 :
 -19تاريخ اإلسالم.210/23 :
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى.343/1 :
الس ّ
ُّ -20
 -21الفهرست :ص.263
 -22طبقات ّ
الشافع ّية.299/3 :
ّ -23
هبي ،سري أعالم النّبالء.198/14 :
الذ ّ
ُ -24ينظر :املحدِّ ث الفاصل :ص.231
 -25مدينة من أشهر مدن فارس وأقدمها ،كان هبا مسكن ملوك الفرس وبيوت نرياهنم،

ُينظر :ياقوت ،معجم البلدان.211/1 :
البغدادي ،تاريخ بغداد.133/10 :
 -26اخلطيب
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.201/2 :
ّ -27
الذهبي،
 -28ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل140/2 :؛ ابن ح ّبان ،ال ِّثقات81/8 :؛
ّ
تاريخ اإلسالم167/18 :؛ ابن حجر ،هتذيب التّهذيب.143/1 :
 -29ابن حجر ،تقريب التّهذيب.66/1 :
املز ّي ،هتذيب الكامل220/22 :؛ ابن حجر ،هتذيب التّهذيب86/8 :؛ وأبو
ّ -30
اخلزاعي ،حمدِّ ث من أهل البرصة ،ذكره ابن ح ّبان يف
حممد بن أيب رزين،
ّ
عثامن ،عمرو بن ّ
تراث الب�صرة
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ال ِّثقات ،وقال :ر ّبام أخطأّ ،
توف سنة 821 -#206مُ ،ينظر :ال ِّثقات.482/8 :
البغدادي ،تاريخ بغداد.75/11 :
 -31اخلطيب
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.349/16 :
ّ -32
املز ّي ،هتذيب الكامل.349/16 :
 -33اخلطيب
البغدادي ،تاريخ بغداد76-75/11 :؛ ّ
ّ
املز ّي،
 -34ابن ح ّبان ،ال ِّثقات409/8 :؛ اخلطيب
البغدادي ،تاريخ بغداد77/11 :؛ ّ
ّ

هتذيب الكامل.352/16 :
 -35الباجي ،التعديل والتّجريح.1352 :
العجيل ،معرفة ال ِّثقات325/2 :؛ ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل114/9 :؛ ابن
-36
ّ
ح ّبان ،ال ِّثقات.246/9 :
عدي ،الكامل.132/7 :
 -37ابن ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.152/30 :
ّ -38
 -39ابن ح ّبان ،ال ِّثقات.246/9 :
 -40الباجي ،التعديل والتجريح :ص.1352
البغدادي ،تاريخ بغداد.104 ،101 ،100/2 :
 -41اخلطيب
ّ
العجيل ،ال ِّثقات.233/2 :
-42
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.52 ،51/4 :
 -43اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.53/4 :
 -44اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد ،ينظر196/8 :؛ 298 ،242 ،81 ،30/9؛
 -45اخلطيب
ّ

417 ،203/10؛ 105/11؛ 227 ،117/12؛ .136/13
البغدادي ،تاريخ بغداد.52/4 :
 -46اخلطيب
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.21-19/26 :
ّ -47
الزعفران ّية قرية قرب بغدادُ ،ينظر :ياقوت ،معجم البلدان.141/3 :
 -48نسبة إىل ّ
 -49ابن ح ّبان ،ال ِّثقات.177/8 :
معاين ،األنساب.99/4 :
الس
ّ -50
ّ
والسنّة،
 -51وهو املذهب الذي ُيري النصوص عىل ظاهرها ،ويعمل بظاهر الكتاب ُّ
التك فيام جيب أن يعمل يف
و ُينكر القياس والتقليد واالستحسانُ ،ينظر:
الطرسويس ،حتفة ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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ال�س ُّ
امللك :ص.23
 -52احلديث املقلوب هو رواية حديث بإسناد آخر وعكسهُ ،ينظر :برهان الدِّ ين
اجلعربي ،رسوم التحديث يف علوم احلديث :ص.91
ّ
العقييل326/1 :؛ ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل15/3 :؛ ابن
العقييل ،ضعفاء
-53
ّ
ّ

الضعفاء:
عدي ،الكامل336/2 :؛
ح ّبان ،املجروحني240/1 :؛ ابن
الذهبي ،املغني يف ّ
ّ
ّ
.247/1
 -54الفهرست :ص.263
املز ّي ،هتذيب الكامل410- 409/11 :؛ ابن حجر ،تقريب التّهذيب384/1 :؛
ّ -55
اليمني ،خالصة تذهيب هتذيب الكامل :ص.151
ّ
 -56ابن ح ّبان ،ال ِّثقات279/8 :؛ ُينظر :ابن ح ّبان ،صحيح ابن ح ّبان252/11 :؛
اليمني ،خالصة تذهيب هتذيب الكامل :ص.151
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل499 - 497 /26 :؛ ابن حجر ،هتذيب التّهذيب.417/9 :
ّ -57
 -58ابن حجر ،تقريب التّهذيب.136/2 :
املز ّي ،هتذيب الكامل.539/26 :
 -59ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل81/8 :؛ ّ
األحوذي.474/5 :
املباركفوري ،حتفة
املز ّي ،هتذيب الكامل540/26 :؛
ّ -60
ّ
ّ
 -61ابن حجر ،تقريب التّهذيب139/2 :؛ هتذيب التّهذيب.428/9 :
 -62الياممة بلد بينها وبني البحرين عرشة أ ّيام ،وهي معدودة من نجدُ ،ينظر :ياقوت،
معجم البلدان.442/5 :
السنّة :ص.106
 -63ابن أيب عاصمُّ ،
األنصاري ،خالصة هتذيب الكامل :ص.358
اخلزرجي
-64
ّ
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.69/4 :
 -65اخلطيب
ّ
السنّة :ص.106
 -66ابن أيب عاصمُّ ،
املز ّي ،هتذيب الكامل204/26 :؛ ابن حجر ،هتذيب التّهذيب.390/9 :
ّ -67
 -68تقريب التّهذيب.13/2 :
املز ّي ،هتذيب الكامل.400/26 :
ّ -69
معاين ،األنساب:
الس
 -70اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد247 ،244/11 :؛ ّ
ّ
تراث الب�صرة
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586/5؛ ابن األثري ،ال ُّلباب يف هتذيب األنساب.358/3 :
معاين ،األنساب.500/2 :
الس
ّ -71
ّ
السعادات ،النّهاية يف غريب
السعرت :شجرة خرضاء هلا ثمرة بيضاءُ ،ينظر :أبو ّ
َّ -72
احلديث.329/2 :
ِ
ريمي :بفتح النون ،وكرس اجليم ،وسكون
الس
معاين ،األنساب .463/5 :والنَّج ّ
ّ -73
ّ
الياء املنقوطة باثنتني من حتتها ،وفتح الراء ،ويف آخرها امليم؛ هذه النِّسبة إىل ن ِ
َجريم ،ويقال:
ّ
السني،
الس
والس ّ
عرتي :بفتح ِّ
معاين ،األنساب463/5 :؛ َّ
نجارم ،وهي حم ّلة بالبرصةُ ،ينظرّ :
ّ
وسكون العني ،املهملتني ،وبعدها تاء ثالث احلروف ،ويف آخرها راء؛ هذه النِّسبة إىل بيع
السعرتُ ،ينظر :ابن األثري ،ال ُّلباب يف هتذيب األنساب.116/2 :
َّ
الذهبي ،تذكرة احل ّفاظ ،966-965/3 :سري أعالم النّبالء.352-351/16 :
-74
ّ
معاين ،األنساب.154/3 :
الس
ّ -75
ّ
معاين ،األنساب.154/3 :
الس
 -76اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد237/2 :؛ ّ
ّ
اليافعي ،مرآة اجلنان :ص306؛ ابن
البغدادي ،تاريخ بغداد88/12 :؛
 -77اخلطيب
ّ
ّ
احلنبيل ،شذرات َّ
الذهب :ص.90
العامد
ّ
 -78تاريخ بغداد.88/12 :
الذهبي ،ميزان االعتدال46/1 :؛ ابن
ارقطني ،سؤاالت محزة :ص168؛
 -79الدّ
ّ
ّ
حجر ،لسان امليزان.77/1 :
الذهبي ،تاريخ اإلسالم612/26 :؛
البغدادي ،تاريخ بغداد87/12 :؛
 -80اخلطيب
ّ
ّ
اليافعي ،مرآة اجلنان :ص.306
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.6/12 :
 -81اخلطيب
ّ
 -82تاريخ دمشق.278/14 :
 -83ابن عساكر ،تاريخ ،دمشق.281-271/14 :
الذهبي ،تاريخ اإلسالم.308/26 :
األصبهاين ،ذكر أخبار أصبهان126/2 :؛
-84
ّ
ّ
السواد ممّا ييل اجلبال من بغدادُ ،ينظر :ياقوت ،معجم
 -85حلوان مدينة تقع يف آخر حدّ ّ
البلدان.290/2 :
معاين.248/2 :
الس
 -86اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد67/3 :؛ ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
امليانجي بفتح امليم والياء املنقوطة باثنتني من حتتها ،وفتح النون ،ويف آخرها اجليم؛
-87
ّ
نسبة إىل موضع ّ
معاين ،األنساب.425/5 :
الس
بالشام ،يقال له :امليانجّ .
ّ
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى:
-88
الس ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء361/16 :؛ ُّ
ّ
.488/3

 -89ابن عساكر ،تاريخ دمشق.443/16 :
 -90تاريخ دمشق.254/74 :
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى:
-91
الس ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء363/16 :؛ ُّ
ّ
.489/3
معاين ،األنساب394/3 :؛ ابن األثري ،ال ُّلباب يف هتذيب األنساب.181/2 :
الس
ّ -92
ّ
ّ -93
هبي ،تاريخ اإلسالم.283/26 :
الذ ّ
معاين ،األنساب394/3 :؛ ابن األثري ،ال ُّلباب يف هتذيب األنساب.181/2 :
الس
ّ -94
ّ
 -95أخبار أصبهان.17/2 :
معاين ،األنساب.131/1 :
الس
 -96وهي بلدة من بالد مازندران بني سارية وجرجانّ .
ّ
معاين ،األنساب.132-131/1 :
الس
ّ -97
ّ
الذهبي ،ميزان االعتدال498/2 :؛ ابن حجر،
معاين ،األنساب177/1 :؛
الس
ّ
ّ -98
ّ
لسان امليزان.351/3 :
معاين ،األنساب423/2 :؛ ابن عساكر،
الس
همي ،تاريخ جرجان :ص151؛ ّ
الس ّ
ّ -99
ّ
تاريخ دمشق361/8 :؛ ابن األثري ،ال ّلباب يف هتذيب األنساب474/1 :؛ ابن نارص الدِّ ين

مشقي ،توضيح املشتبه :ص.566
الدّ
ّ
همي ،تاريخ جرجان :ص.189
الس ّ
ّ -100
معاين ،األنساب301/4 :؛ ابن األثري ،ال ّلباب يف هتذيب األنساب.385/2 :
الس
ّ -101
ّ
معاين ،األنساب301/4 :؛ ابن األثري،
الس
همي ،تاريخ جرجان :ص430؛ ّ
الس ّ
ّ -102
ّ
كحالة ،معجم املؤ ِّلفني.254/8 :
ال ّلباب يف هتذيب األنساب385/2 :؛ ّ
 -103عرف بالبانبي بباء منقوطة بواحدة ،وبنون مفتوحة بعد األلف ،ويف آخرها باء
احلموي ،معجم البلدان.330/1 :
أخرى؛ نسبة إىل قرية من قرى بخاراُ ،يقال هلا :بانب.
ّ
معاين ،األنساب273/1 :؛ ابن نارص
الس
 -104ابن ماكوال ،إكامل الكامل414/1 :؛ ّ
ّ
تراث الب�صرة

124

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

�أ.د .جا�سم يا�سني الدّروي�ش  -م.د .ن�ضال حم ّمد قنرب
مشقي ،توضيح املشتبه :ص.333
الدِّ ين الدّ
ّ
معاين ،األنساب272/1 :؛ ابن األثري ،ال ُّلباب يف هتذيب األنساب115/1 :؛
الس
ّ -105
ّ
يوطي ،لب ال ّلباب :ص.29
الس
ّ
ّ
معاين ،األنساب341/5 :؛ ابن األثري ،ال ّلباب يف هتذيب األنساب.234/3 :
الس
ّ -106
ّ
ُ -107ينظر :ملحق رقم ( )1آخر البحث.
الكنزاوي ،مسجد جامع البرصة الكبري :ص.50-26
 -108للمزيدُ ،ينظر:
ّ
الكنزاوي ،التعليم يف البرصة :ص.49
-109
ّ
يب ،حمدِّ ث من أهل بغداد،
 -110هو أبو أم ّية ،األحوص بن ّ
غسان ،الغال ّ
املفضل بن ّ
بالبزّ ،
فلم ُعزل ابن الفرات عن
كان يتّجر ّ
وله الوزير ابن الفرات قضاء البرصة وتوابعهاّ ،
ّ
السجن سنة 912/#300مُ ،ينظر:
الوزارة ،قبض عليه أمري البرصة ،وسجنه،
وتوف يف ِّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.55-54/7 :
اخلطيب
ّ
 -111مل نجد له ترمجة.
 -112نشوار املحارضة.235-234/1 :
ِ
ريمي ،كان يضع احلديث ،فذكر ابن
 -113هو أبو سعيد ،أبان (أباء) بن جعفر ،النَّج ّ
ح ّبان ّ
اجي ،قال :فرأيتُه قدْ وضع عىل
الس ّ
أن له جملس ًا كان يقعد يوم اجلمعة بحذاء جملس ّ
أيب حنيفة أكثر من ثالثامئة حديث ما حدَّ ث هبا أبو حنيفة ّ
قط .املجروحني.185-184/1 :
معاين ،األنساب463/5 :؛ ّ
هبي ،ميزان االعتدال.17/1 :
الس
الذ ّ
ّ -114
ّ
 -115معجم األدباء.1327/3 :
العلموي ،العقد التليد:
الرحلة يف طلب احلديث :ص85؛
 -116اخلطيب
ّ
ّ
البغداديِّ ،
ص.42
رب ،االستذكار.216/3 :
 -117ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل 601 /3 :؛ ابن عبد ال ّ
 -118التلخيص احلبري.301/4 :
هبي ،شذرات ّ
ّ -119
الذهب.250/2 :
الذ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء198/14 :؛ شذرات ّ
ّ -120
الذهب.250/2 :
الذ ّ
ّ -121
هبي ،تذكرة احلفاظ.709/2 :
الذ ّ
ّ -122
هبي ،سري أعالم النبالء.122/11 :
الذ ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
ّ -123
هبي ،تذكرة احل ّفاظ709/2 :؛ سري أعالم النّبالء.199/14 :
الذ ّ
الشريازي ،طبقات الفقهاء :ص104؛ ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ709/2 :؛ سري
-124
ّ
الذ ّ
أعالم النّبالء199/14 :؛ أبو الفداء ،طبقات الشافع ّيني :ص203؛ ابن قايض شهبة ،طبقات
ّ
الغزي ،ديوان اإلسالم.50/3 :
الس
يوطي ،طبقات احل ّفاظ309/1 :؛ ّ
ّ
الشافع ّية95/1 :؛ ّ
الضعفاء ،رشح ابن
وسمه مغلطاي :كتاب ّ
 -125ابن خري ،فهرسة ابن خري :ص178؛ ّ
ماجة.203/1 :
 -126معجم األدباء.1327/3 :
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى.300/3 :
الس ّ
ُّ -127
 -128اجلرح والتعديل.601/3 :
 -129مغلطاي ،رشح ابن ماجة :ص.1458
الفايس ،بيان الوهم405/5 :؛ ّ
هبي ،الكاشف.169/1 :
 -130ابن الق ّطان
الذ ّ
ّ
 -131لسان امليزان.488/2 :
 -132اجلرح والتعديل601/3 :؛ ُينظر-أيض ًاّ :-
هبي ،سري أعالم النّبالء:
الذ ّ
.121/11
للشافعي.7/1 :
 -133أحكام القرآن،
ّ
 -134ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل601/3 :؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.198/14 :
الذ ّ
الشريازي ،طبقات الفقهاء :ص104؛ أبو الفداء ،طبقات ّ
الشافع ّيني :ص203؛
-135
ّ
ابن قايض شهبة ،طبقات ّ
الغزي ،ديوان اإلسالم.50/3 :
الشافع ّية95/1 :؛ ّ
 -136الفهرست :ص.263
الشافع ّية الكربى300/3 :؛ ابن قايض شهبة ،طبقات ّ
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية:
الس ّ
ُّ -137
.95/1
 -138رشح ابن ماجة :ص.1442
البغدادي ،تاريخ بغداد.239/1 :
 -139اخلطيب
ّ
 -140معجم األدباء.1327/3 :
 -141معجم األدباء.1327/3 :
 -142فهرسة ابن خري :ص334؛ املتّقي اهلندي ،كنز العامل.607/15 :
تراث الب�صرة
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بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية.344/1 :
 -143اخلطيب
ّ
الس ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد53/1 :؛ ُّ
الرسم.518/1 :
 -144اخلطيب
ّ
البغدادي ،تلخيص املتشابه يف ّ
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية.344/1 :
الس ّ
ُّ -145
عيل بن إسامعيل بن أيب برش بن سامل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أيب
 -146هو ّ

الر ِّد عىل امللحدة واملعتزلة ،ولد
بردة بن أيب موسى،
ّ
األشعري ،صنَّف العديد من الكتب يف َّ
ّ
وتوف هبا سنة (941/#330م)ُ ،ينظر:
يف البرصة سنة (873/#260م) ،وسكن بغداد،
البغدادي ،تاريخ بغداد.346/11 :
اخلطيب
ّ
ّ -147
هبي ،سري أعالم النّبالء.198/14 :
الذ ّ
ّ -148
هبي ،تذكرة احل ّفاظ.709/2 :
الذ ّ
الراوي :ص.38
الس
يوطي ،تدريب ّ
ّ
ّ -149
الراوي :ص.31
الس
يوطي ،تدريب ّ
ّ
ّ -150
 -151ابن منظور ،لسان العرب( 148/15 :ما ّدة فتا).
 -152القاري ،رشح نخبة الفكر :ص.122
الصدف يف اليد ،ابن منظور ،لسان
السقل وهو اخلارصة ،وقيل :هو ّ
 -153لع َّلها من ّ
العرب( 338/11 :ما ّدة سقل).
النسفي ،طلبة الطلبة :ص.142
 -154زيرك كلمة فارس ّية تعني :الكيسُ ،ينظر:
ّ
 -155معجم األدباء.1326/3 :
 -156معجم األدباء.327-1326/3 :
 -157اجلرح والتعديل.601/3 :
 -158اإلرشاد.527/2 :
 -159سري أعالم النّبالء126/11 :؛ طبقات احل ّفاظ200/2 :؛ املقتنى يف رسد الكنى،
150/2؛ املعني يف طبقات املحدِّ ثني :ص.107
 -160ميزان االعتدال.76/2 :
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى:
الس ّ
 -161الوايف بالوفيات137/14 :؛ ُينظر -أيض ًاُّ :-
الشافع ّيني203/1 :؛ ابن قايض شهبة ،طبقات ّ
299/3؛ أبو الفداء ،طبقات ّ
الشافع ّية:
.95/1
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
 -162بيان الوهم.640/5 :
ّ -163
املخزومي سنة (733/#115م) ،وقيل :سنة
توف عكرمة بن خالد بن هشام
ّ
البخاري ،التاريخ الكبري:
(732/#114م)ُ ،ينظر عنه :ابن سعد ،الطبقات475/5 :؛
ّ
49/7؛ ابن ح ّبان ،ال ِّثقات.231/5 :

املخزومي ،قتل أباه خالد مع ابن هبرية يف واسط سنة
 -164عكرمة بن خالد بن سلمة
ّ
(749/#132م) عىل يد الع ّباس ّيني ،وابنه عكرمة أمجعت املصادر عىل أنّه ضعيف ،وقيل:
النسائي،
مرتوك ،وقيل :منكر احلديثُ ،ينظر عنه :البخاري ،التاريخ الكبري49/7 :؛
ّ
املز ّي ،هتذيب
الضعفاء واملرتوكني :ص86؛ ابن
الضعفاء486/6 :؛ ّ
عدي ،الكامل يف ّ
ّ
الكامل.89-83/8 :
 -165بيان الوهم.407-406/5 :
 -166لسان امليزان.488/2 :
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امل�صادرُ واملراجعُ
 امل�صادرحممد بن عبد الكريم بن
حممد بن ّ
عيل بن أيب الكرمّ ،
 ابن األثري :ع ّز الدِّ ين ،أبو احلسنّ ،الشيباين (ت1232/#630م).
عبد الواحد،
ّ
 -1ال ُّلباب يف هتذيب األنساب ،تح :إحسان ع ّباس ،دار صادر  -بريوت( ،د.ت).
 الباجي :أبو الوليد ،سليامن بن خلف بن سعد بن أ ّيوب (1081 -1012/#474م).الصحيح التعديل والتجريح،
 -2التعديل والتجريح ملن خرج عنه
البخاري يف اجلامع ّ
ّ
البزار ،مراكش.
تح :أمحد ّ
ِ
عيل بن موسىُ ،
اخلراساين
ردي،
س ْوج ّ
ّ
ّ
اخل ْ َ
البيهقي :أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن ّ
(ت1065/#458م)
 -3أحكام القرآنّ ،
اخلانجي-
الكوثري ،مكتبة
حممد زاهد
ّ
ّ
افعي ،ط ،2قدّ م لهّ :
للش ّ
القاهرة1994/#1414 ،م.
احلنظيل،
التميمي،
حممد بن إدريس بن املنذر،
ّ
الرمحن بن ّ
حممد ،عبد ّ
 ابن أيب حاتم :أبو ّّ
الرازي (ت 938/#327م)
ّ
يب -بريوت1952/#1371 ،م.
 -4اجلرح والتعديل ،ط ،1دار إحياء ّ
التاث العر ّ
البستي (ت 965 /#354م).
التميمي،
حممد بن ح ّبان بن أمحد أيب حاتم،
ّ
ّ
 ابن ح ّبانّ : -5ال ِّثقات ،ط ،1مطبعة جملس دائرة املعارف العثامن ّية بحيدر آباد الدّ كن اهلند/#1393 ،
1973م.
والضعفاء واملرتوكني ،تح :حممود إبراهيم زايد( ،د.م)،
 -6املجروحني من املحدِّ ثني ّ
(د.ت).
العسقالين (ت1448/#852م).
عيل،
ّ
 ابن حجر :شهاب الدِّ ين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
 -7تقريب التّهذيب ،ط ،2تح :مصطفى عبد القادر عطا ،دار املكتبة العلم ّية ،بريوت -
لبنان1995/#1415 ،م.
الرافعي الكبري ،تح :أبو عاصم ،حسن بن ع ّباس
 -8التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث
ّ
مؤسسة قرطبة -مرص1995/#1416 ،م.
ابن قطبّ ،

 -9هتذيب التّهذيب ،ط ،1دار الفكر ،بريوت -لبنان.#1404 ،
األعلمي للمطبوعات ،بريوت-لبنان،
مؤسسة
 -10لسان امليزان ،ط،2
ّ
ّ
1971/#1390م.
الظاهري (ت /#456
القرطبي،
األندليس،
عيل بن أمحد بن سعيد،
ّ
ّ
 ابن حزم :أبو ّّ
حممدّ ،
1063م).
 -11مجهرة أنساب العرب ،ط ،1تح :جلنة من العلامء ،النارش :دار الكتب العلم ّية-
بريوت1983/#1403 ،م.
عيل (ت1070/#463م).
 اخلطيبّ
البغدادي :أبو بكر ،أمحد بن ّ
 -12تاريخ بغداد ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت -
لبنان1997/#1417 ،م.
يب ،دمشق1985 ،م
الرسم ،ط ،1تح ُ :سكينة الشها ّ
 -13تلخيص املتشابه يف ّ
الرحلة يف طلب احلديث ،تح :نور الدِّ ين عرت ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
ِّ -14
1975 /#1395م.
حممد بن عبد اهلل (ت1340/#741م).
 اخلطيبّ
التربيزي :أبو عبد اهللّ ،

األنصاري،
حممد عبد اهلل،
ّ
الرجال ،تح :أسد اهلل بن احلافظ ّ
 -15اإلكامل يف أسامء ِّ
مؤسسة أهل البيت شارع فاطمي  -قم املقدّ سة( ،د.ت).
ّ
األموي
متوين
حممد بن خري بن عمر بن خليفة ،ال ّل
 ابن خريّ
ّ
اإلشبييل :أبو بكرّ ،
ّ
(ت.)1179/#575
حممد فؤاد منصور ،دار الكتب العلم ّية،
 -16فهرسة ابن خري
اإلشبييل ،ط ،1تحّ :
ّ
بريوت /لبنان1998/#1419 ،م.
البغدادي (ت995/#385م).
عيل بن عمر،
 الدّّ
ّ
ارقطني :أبو احلسنّ ،
همي ،ط ،1تح :مو ّفق بن عبد اهلل بن عبد القادر،
الس ّ
 -17سؤاالت محزة بن يوسفّ ،
تراث الب�صرة
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الرياض.#1404 ،
مكتبة املعارف ِّ -
حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز (ت1347/#748م).
الذهبي :أبو عبد اهللّ ،
ّ
يب ،بريوت،
السالم
تدمري ،ط ،2دار الكتاب العر ّ
ّ
 -18تاريخ اإلسالم ،تح :عمر عبد ّ
1998 /#1409م.
التاث ،بريوت -لبنان( ،د.ت).
 -19تذكرة احل ّفاظ ،دار إحياء ّ

الرسالة  -بريوت1993 /#1413 ،م.
مؤسسة ِّ
 -20سري أعالم النّبالء ،طّ ،9
حممد
حممد عوامة ،أمحد ّ
الستّة ،ط ،1تحّ :
 -21الكاشف يف معرفة َمن له رواية يف الكتب ِّ
مؤسسة علوم القرآن ،جدّ ة1992 ،#1413 ،م.
نمر اخلطيب ،دار القبلة للثقافة اإلسالم ّيةّ ،
الرحيم ،دار العرفان عامن ،األردن،
 -22املعني يف طبقات املحدِّ ثني ،حتقيق :مهام عبد ّ
.#1404
الضعفاء ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت  -لبنان.#1418 ،
 -23املغني يف ّ
حممد البجاوي ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت
عيل ّ
 -24ميزان االعتدال يف نقد ِّ
الرجال ،تحّ :
 لبنان1963/#1382 ،م.الرمحن (970/#360م).
الر
ّ
امهرمزي :احلسن بن عبد ّ
 ّحممد عجاج اخلطيب ،ط ،3دار الفكر
الراوي والواعي ،تحّ :
 -25املحدِّ ث الفاصل بني ّ
 بريوت.#1404 ،حممد مرتىض (ت1790/#1205م).
الزبيديّ :
ّ
حمب الدِّ ين ،أبو الفيضّ ،
عيل شريي ،دار الفكر1994/#1414 ،م.
 -26تاج العروس يف جواهر القاموس ،تحّ :
عيل بن عبد الكايف(1369/#771م).
الس ّ
 ُّبكي :أبو نرص ،عبد الوهاب بن ّ
 -27طبقات ّ
حممد احللو ،دار
حممد
الطناحي -عبد الفتّاح ّ
ّ
الشافع ّية الكربى ،تح :حممود ّ
إحياء الكتب العرب ّية( ،د.ت).
التميمي (ت 1166/#562م).
حممد بن منصور،
الس
ّ
معاين :أبو عبد الكريم بن ّ
ّ
 ّالبارودي ،ط ،1دار اجلنان ،بريوت  -لبنان،
 -28األنساب ،تعليق :عبد اهلل عمر
ّ
1988 /#1408م.
اجلرجاين :محزة بن يوسف بن إبراهيم (ت1035/#427م).
همي
ّ
الس ّ
 ّحممد عبد املعيد خان ،دائرة املعارف العثامن ّية ،عامل الكتب
 -29تاريخ جرجان ،ط ،4تحّ :
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
 بريوت.#1407 ،اخلرضي (ت1505/#911م).
حممد،
الس
ّ
الرمحن بن أيب بكر بن ّ
يوطي :أبو الفضل ،عبد ّ
ّ
 ّيب،
حممد ،الفاريا ّ
الراوي يف رشح تقريب النواوي ،تح :أبو قتيبة ،نظر ّ
 -30تدريب ّ
النارش :دار طيبة( ،د.ت).
 -31طبقات احل ّفاظ ،ط ،1دار الكتب العلم ّية -بريوت.#1403 ،
 -32لب ال ُّلباب يف حترير األنساب ،دار صادر -بريوت( ،د.ت).
فدي :صالح الدِّ ين خليل أيبك (ت1362/#764م).
الص ّ
 ّالتاث -بريوت،
 -33الوايف بالوفيات ،تح :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء ّ
2000/#1420م.
الشيباين (ت
الض ّحاك بن خم ّلد،
 ابن أيب عاصم :أبو بكر ،عمرو بن أيب عاصم ّّ
900/#287م)
األلباين ،بريوت.#1413 ،
حممد نارص الدِّ ين،
السنّة ،تحّ :
ّ -34
ّ
القرطبي
النمري،
حممد،
ّ
ّ
الرب :أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
 ابن عبد ّ(ت1070/#463م).
عيل معوض ،دار الكتب العلم ّية-
حممد عطا،
ّ
 -35االستذكار ،ط ،1تح :سامل ّ
وحممد ّ
بريوت2000 ،م.
األبياري ،لبنان  -دار الكتب العرب ّية،
الرواة ،ط ،1تح :إبراهيم
ّ
 -36اإلنباه عىل قبائل ّ
1985 -#1405م.

العجيل :أبو احلسن ،أمحد بن عبد اهلل بن صالح (ت 874/#261م).
ّ
 -37معرفة ال ِّثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم
املنورة.#1405 ،
وأخبارهم ،ط ،1تح :عبد العليم عبد العظيم
البستوي ،مكتبة الدّ ار باملدينة ّ
ّ
اجلرجاين (.)#365 -277
عدي :أبو أمحد ،عبد اهلل
 ابنّ
ّ
الرجال ،ط ،3تح :سهيل زكّار1998 /#1409 ،م.
 -38الكامل يف ضعفاء ِّ
عيل بن احلسن (ت1175/#571م).
 ابن عساكر :أبو القاسمّ ،عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت -لبنان1995/#1415 ،م.
 -39تاريخ مدينة دمشق ،تحّ :
محاد ،املك ّّي (933/#322م).
حممد بن عمرو بن موسى بن ّ
العقييل :أبو جعفرّ ،
ّ
تراث الب�صرة
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العقييل ،ط ،1تح :عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت
 -40ضعفاء
ّ
 لبنان1998/#1418 ،م.الشافعي
مشقي،
حممد بن إسامعيل ،الدّ
ّ
ّ
ّ
العلموي :عبد الباسط بن موسى بن ّ
(ت1573/#981م) ،تح :مروان العط ّية ،ط ،1مكتبة الثقافة الدّ ين ّية2004-#1424 ،م.

احلنبيل :أبو الفالح عبد احلي(ت1678/#1089م).
 ابن العامدّ
 -41شذرات ّ
يب -بريوت( ،د.ت).
الذهب يف أخبار َمن ذهب ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
الرمحن ( ت1753/#1167م).
حممد بن عبد ّ
 الغزّي :شمس الدِّ ين ،أبو املعايلّ ، -42ديوان االسم ،ط ،1تح :س ّيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان،
1990/#1411م.
مشقي
حممد بن عمر،
األسدي ،الدّ
ّ
ّ
 ابن قايض شهبة :أبو بكر بن أمحد بن ّ(ت1447/#851م).
 -43طبقات ّ
الشافع ّية ،تح :احلافظ عبد العليم خان ،عامل الكتب -بريوت.#1407 ،
احلمريي
الكتامي،
حممد بن عبد امللك،
 ابن الق ّطانّ
ّ
عيل بن ّ
الفايس :أبو احلسنّ ،
ّ
(ت1230/#628م).
 -44بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام ،ط ،1تح :احلسني آيت سعيد ،دار طيبة-
الرياض1997-#1418 ،م.
ِّ
الشيباين
املقديس،
عيل بن أمحد،
 ابنّ
القيرساين :أبو الفضلّ ،
ّ
ّ
حممد بن طاهر بن ّ
(ت1113/#507م).
ّ
والضبط ،تح :دي يونج ،ليدن -بريل،
 -45األنساب املتّفقة يف
اخلط املتامثلة يف النّقط ّ
1865 -#1282م.
مشقي (ت 1372/#774م).
 ابن كثري :أبو الفداء ،إسامعيل الدِّّ
 -46طبقات ّ
حممد عزب ،مكتبة الثقافة
حممد زينهم ّ
الشافع ّيني ،تح :أمحد عمر هاشم ،دّ .
الدّ ين ّية1993 -#1413 ،م .
السائب (ت 819/#204م).
 ابنحممد أيب النرض بن ّ
الكلبي :أبو املنذر ،هشام بن ّ
ّ
عيل بن جعفر (ت1082/#475م).
عيل بن هبة اهلل بن ّ
 ابن ماكوال ،أبو نرصّ ، -47اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب،
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اجي الب�صريُّ (ت 307هـ919/م)
�أبو يحيى ّ
ال�س ُّ
القاهرة( ،د.ت).
الرحيم (ت 1856 /#1282م).
ّ
الرمحن بن عبد ّ
حممد عبد ّ
املباركفوري :أبو العالّ ،
الرتمذي ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت  -لبنان،
األحوذي برشح جامع
 -48حتفة
ّ
ّ
.#1410
اهلندي الربهان فوري
عيل املتقي بن حسام الدِّ ين
 املتّقيّ
ّ
اهلندي :عالء الدِّ ينّ ،
(ت1567/#975م).
صححه :الشيخ بكري ح ّياين * ّ
الشيخ صفوة
العمل يف سنن األقوال واألفعالّ ،
 -49كنز ّ
الرسالة  -بريوت1989 /#1409 ،م.
مؤسسة ِّ
السفاّ ،
ّ
احلجاج يوسف (1341/#742م).
ّي :مجال الدِّ ين ،أبو ّ
 املز ّالرجال ،ط ،4تحّ :
عواد معروف ،بريوت -لبنان،
بشار ّ
 -50هتذيب الكامل يف أسامء ِّ
1985 -#1406م.
احلنفي
احلكري،
املرصي،
البكجري،
 مغلطاي :مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل،ّ
ّ
ّ
ّ
(ت1360/#762م).
 -51رشح سنن ابن ماجة ،ط ،1تح :كامل عويضة ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة
السعود ّية1999 /#1419 ،م.
العرب ّية ّ
حممد (ت1441 /#845م).
ّ
عيل بن عبد القادر بن ّ
املقريزيّ :
تقي الدِّ ين ،أمحد بن ّ
حممد عبد
 -52إمتاع األسامع بام للن ّ
ّبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،تحّ :
النمييس ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان1999 /#1420 ،م.
احلميد
ّ

الوهاب ابن اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل
 ابن مندهاألصفهاين :أبو زكر ّيا ،حييى عبد ّ
ّ
(ت1082/#475م).
الطرباين( ،د .م)( ،د.ت).
 -53جزء تاريخ
ّ
املرصي (ت/#711
اإلفريقي،
حممد بن مكرم،
ّ
ّ
 ابن منظور :أبو الفضل ،مجال الدِّ ينّ ،1311م).
 -54لسان العرب ،قم ،إيران1984/#1405 ،م.
حممد بن عبد اهلل بن
 ابن نارص الدِّ ين ،الدّمشقي :البن نارص الدِّ ين ،شمس الدِّ ينّ ،
ّ
القييس (ت 1438/#842م).
حممد،
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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حممد
الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم ،ط ،2تحّ :
 -55توضيح املشتبه يف ضبط أسامء ّ
الرسالة.#1414 ،
نعيم
مؤسسة ِّ
العرقسويسّ ،
ّ
بالوراق
حممد بن أيب يعقوب ،إسحاق املعروف
ّ
 ابن النّديم :أبو الفرجّ ،(ت1046/#438م).

املازندراين ،طهران مهر1971/#1391( ،م).
 -56الفهرست ،تح :رضا جتدّ د
ّ
األصبهاين :أمحد بن عبد اهلل (ت1038/#430م)
 أبو نعيمّ
 -57ذكر أخبار أصبهان ،مطبعة بريل -ليدن املحروسة1934 ،م.
اليمني ،املك ّّي (ت 1366/#768م).
عيل بن سليامن،
ّ
اليافعيّ :
ّ
حممد عبد اهلل بن أسعد بن ّ
الزمان ،ط ،1تح :دار
 -58مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث ّ
الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان.#1417 ،
ومي
 ياقوتّ
الر ّ
احلموي :شهاب الدِّ ين ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهللّ ،
(ت1228/#626م).
 -59معجم األدباء ،ط ،3دار الفكر -بريوت1980/#1400 ،م.
يب ،بريوت  -لبنان1979/#1399 ،م.
 -60معجم البلدان ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
األنصاري (ت بعد /#923
اخلزرجي،
صفي الدِّ ين ،أمحد بن عبد اهلل،
اليمني:
ّ
ّ
ّ
ّ
1517م).
الرجال ،ط ،4تح:عبد الفتّاح أبو غدة،
 -61خالصة تذهيب هتذيب الكامل يف أسامء ِّ
بريوت.#1411 ،

املراجع
ِّركيل :خري الدِّ ين (ت1989 /#1410م).
 الز ّ -62األعالم ،ط ،5دار العلم للماليني -بريوت1980 /#1401 ،م.
الرضا سلامن.
ّ
الكنزاوي :مهنّد عبد ِّ
الس ّياب،
 -63التعليم يف البرصة وتأثريه يف العلم والعلامء يف العرص
مؤسسة ّ
اإلسالميّ ،
ّ
لندن2012 ،م.
 -64مسجد جامع البرصة الكبري ،دراسة تارخي ّية ،ط ،1البرصة2010 ،م.
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