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فقهاءأاإ'ممأو axoiiiJفهءولأأ1لة 

1 dfiiiJ 0عيد لأبن ورلأأارjjJI

أمور!ذلك على ويدل الله~، ثاء ~إن إليه النسبة ثابتة هى 

فقهاءذكر أن سئل البر عبد ابن أن من الكتاب أول في حاء ما أحدها! 
عبدالبرا.أبوعمرن ماذكره ®كمل أحره: وفي الأمصار، 
علىارمالة هدْ أناء في أحال الله رحمه البر عبد ان أن الثاني: الأمر 

موضع.من أكثر في الأصحاب معرفة في الاستيعاب كتابه 
تثبهالثر عبد لأن عبارات من الرسالة هده في وغ ما الثالث،: الأمر 

فيالرسالة هدْ في قوله ذللث، من المشهورة، كتبه في له أحرى ءثارا'-تإ 
فيبعد أكذبه ثم المرامي الئعئ أحد ®وعنه الأعور: الحاريث، ترحمة 

حتىبمت> فلم الثمي عوقب وقد وع>ه، بكر أبي عر لعلذ تفضيله 
ذكرحين فقال هدا، مثل وفضله العلم بيان جامع في ونال النخعياا، أكدبه 

إمامهو بل كداتا!، الثعتي يكون أن الله ®معاذ ذذثأئ.' الخص تكذيب 
فيلقوله عوقب الشعر وأظن ودينا، وعلما حلاله مثله والنخص جليل، 

منيثن ولم الكدابينء، أحد وكان الحاريثه ®حدثتي الهمداني: الحارث 
علىله وتفضيله عرههد >1ج في إفراطه عليه مم ؤإنما كذب،، الحارث 

تفضيلإر يذهب، الشعر لأل الشعبي؛ كذبه أعلم والله هنا ها وس غيرْ، 
،.١١٠أملم،من أول أئه ؤإر بكرههء، أبي 

الطاهرأبي ابن بكر أبي أحمد بن إبراهم بن يجى أن الرابع؛ الأمر 
هذهفي ما تماما تهنابق تقولا البر عبد ان عن نقل —( ٥٥٥ الئلمامي)ت" 

(.١١• الر)آ/•عد لابن العلم بجان جاُع  ٢١١



























ID dJUijj ،مقهاع تسمية ،؛jljooUl

عمرتأبو قال 

بنالله همد إلى! وغيرهم الأنصار وعلم كلهم هؤلاء علم صار ثم 
عباص•

هماسبن الله همد راكان طاووس؛ قال حتى الناس، أعلم زمانه في فكان 
زمانهنارا.في وعمر بكر أبي من أعلم زمانه في 

فيممهه )اللهم هماص: ابن في قال أنه المي^؛ عن ثت أبوعمر: قال 
تعالى.الله شاء إن محالة لا يجاب ودءاؤهه التا'ويل(ُآ؛، وعلمه الدين 

ماأسناننا أدرك لو هماس، ابن القرآن تنجمان ت عود مابن وقال 
لا.رحل منا عاشره 

الصحابة.شيوخ مع يشاوره عمرههء وكان 

قال؛عود مبن عتة بن الله عبد بن الله هميد عن الزناد أبو وروى 

ابنس ا نفلت أثبنح ولا رايا، ٠ أجلنأ ولا بالتينة، أعلم كان أحدا رأيت ُاما 
س،١.عبا 

خرجهالدين( ي فقهه )اللهم الأول؛ رثعلره وني٠ْ ( ٢٣٩٧)برقم مده ي أحمد حرجه )١( 
)اللهمبلفظ: ٢(  ٤٧٧)برتم صحيحه ق ملم وخرجه (، ١  ٤٣)يرقم صحيحه ز البخاري 

علمهله؛)اللهم محال ه النيئ أن ( ٠٧٢٧ ، ٣٧٥٦)برقم صحيحه ق البخاري وخرج فقهه(• 
اعاب،(.علمه له؛)اللهم تال وأنه الحكمة(، 

الاستيعابل، كذلك وهي رجل، إل؛ الهامش ل صححت ثم أحد، الختلوحلت: مش ل )٢( 

دمشقوتاريخ (، ١ ٧ ٠ ٠ )م نعيم لأي الصحابة معرفة ق كيلك وهي الخلوحل، ل هكذا )٣( 
جاءساالأمسل؛ءولأأجلرأياش

الصخرالقلوب البعض الشاعر: يقول وأصح، أمحوي هنا:  ١٣فالراد ٠أحلد٠ لففلة ثتت ؤاذا 
أعلم.واش (، ١ ٩ ٤ )أ/ الأرب مائة انفلر: الصّخر، من واصلب أنسى يعي أجلدُ، هي أو 

٢٧



الأسمارمههاء تسمية مات رو|1ااا( 

علناعملطلعغ ئد *إنه لعلى: يقول كماكان له لتقول عمث كان ؤإن 
لهاولأ٠ثالهااار١'.أنتما أقضية 

منيحتر علم لكز أجمع مجلنا رأت ®ما دينار؛ بن عمرو وقال 
واكعرا،.والأنساب والعربية والحرام للحلال عباس ابن مجلي 

ئدارءواإذا ه؛ الله رسول أصحاب س سبعين *أدركت طاووس؛ وقال 
ءليه«.فقزرهم عاس ابى أتوا شيء في 

فيمعدود وهو أيصا، الفقهاء أحد العوام بن الربير بن الي وعبد 
طالبكان أنه إلا قواما، صوانا كان يكر، أبا يكز سل، صغر مع الصحابة 

.٠٢١ولهلما يغمر والاله علوفيها، طالت، عليها، منافسا دنيا، 

يدلما وأحبارهم وغيرهم المذكورين الصحابة فضائل من ذكرنا وقد 
كتابنافي والعلم الدين في منهم واحد كل وموضع وأقدارهم منازلهم على 

قالالدين القرن في كان من كل ذكز فيه استوعبنا كتاب وهو الصحابة، في 

يقوللكن أنه ذكر ولكن (، ١  ٧٧/ عباس)١ ابن مد ل الأنار مذيب ق جريو ابن حرجه )١( 
بنءوعنر اض• عبتد يقول ثم تال- بقوله، يرصى لم وزاد■ عليا، يذكر ول عثاس، لابن ذلك 

للملمثن*.ونظره اش ذات ي جده ز عنر الخطاب 
ثمنوهو عجتا، ^١ ٠١وصيامه وصلاته عبادته من ذكروا وئد كثثر، فقاتله من ذكر وما ت قلت )٢( 

النيبعد عاتشة إل الناس أحب وكان تابمت،، بن نيد عع الصحف لكتابة ه عثإن اختارهم 
قواماصواما إلا عالمتك ما حسبح، أبا الد ءرخمك مصلوبات رآه لما عمر ابن وتال ■ بكر ئ، جتو 

ترخمتهانظر يعدبك لا أن عملت ند ما اوى ملأرجوسمر إف راض أعا لرحك، وصولا 
(.٣٦٣البلاء)٣; أعلام وسمر (، ٩٠٤لامتعاب)T/ او 
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الأهعارفق،هأع  djoiiiJمات رسالق 

ياوْدوإ10روابميوا ص اافقها:£ 

أمهالقاصم، أيا يكنى الحنفثة، ابن وهو طالب، أبي بن علي بن محمد 
أبوكرأعطاها اليمامة، نني من حنفة، بمي من مس، بن جعفر بت حولة 

سمما.الاه رصي علثا 
علمذا فاصلادبما الخفية بن محمد *كان الطبري: تأ؛و[لأأجعفر ئال 

جمودرع*ر^•
أبومحمد.الخحزوس، وهب، أبي بن حزن بن المنيبح بن لنمي 
الله.أبوعبد العوام، بن الربير بن يعريه 

الصدنق.بكر أبي بن محمد بن دالماسم 

العبادةعاليه غلم، فاصلا، ءايخا فقيها كان عيي، بن الحنص بن دءإي 
الخن.أبا يكنى وغيره، مالك وصفه بذلك والويع، والخوف 

أبوأيوب•الني زوج ممونه مرر بنار بن دنلثماث 
عمر.أ؛ا يكنى عنز، بن  ٣١عند بن وسام 

الله.عبد اسمه: قيل ءوف_،، بن الرحمن عبئ بن نلنه وأبو 
الله.عبد أبا يكنى الهدلئ، عود من بن عب بن الله ء؛ا بن الله وعبيد 

ء-حادجهبئنبين'ب•
كننه؛اسمه التحزومز، هنام بن ١لخردن، بن الرحمن عبد بن دأبوبجر 

اممري.جرير بن محمد جعفر أبو م: الن-مر لأن وزدته؛ الخطوط س هذا ّقط ( ١ر 
اكارخ)اا/دآا■(.)آ(ءداالصفيممبزلاكللأين 





فههاءالأسمارفهءتسمية رسالة 

وغيرْ•جابر عن أحذ 

عالما.فاصلا حيرا وكان الزهري، بهابر بن ملم بن محمل دأبوبكر 
النجار•بن مالك بمي من الأنصاري، نس بن نعب بى ييخص 

يروخ،الرحمن• عبد أبي واسم الرحمن، مد أبي بن رببمه عثمان وأبو 
الثبمي•القرشي الهدير بن الله تمل• بن ربمُة مدر 

الزنادوأبو الرحمن، عيد أبا يكنى ذكوان، بن الله همد الزناد وأبو 
وقيل:نمى، عبد بن رببمه بن ثته بنت رمله مولى أبوه وذكوان كاللقبر، 

لأمه.ثعبة بن المغيرة مولى لولوه أبي أحا كان إنه 
والنحووالفراتض بالحابح المدينة أمحل عالم فكان الزناد أبو وأما 

والفقه.والحريثإ والشعر 

ماللث،وأما ربيعة*، من أعلم حنبل؛"أبوالزناد بن أحمد الله أبوهمد قال، 
ربيعه.يفصل فكان 

هءآ ؛اة 

إلى:أكثره أو لفقههم هؤلاء علم صار ثم 
وأصحالأصم، عامر أبي بن مالك بن أنى بن ماللثر الله، همد أبي 

فريش•مح، حلم، لجيم •بمر، في 

بنالرحمن تمد آل، قمح، بم بك، في، ماللب، "؟دال بجار؛الربتر؛>، قال، 
الاله*ّعبيد بن ٍللحة أحي ابن الله، عبيد بن عثمان 

بالمدينةله وكان ومحدثهم، ومقتهم المدينة أمحل فميه ماللئ، كان 
والعامة.اJالهلان محي العنليمة ة الئيا'>
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dJUiJj  اول'ممارضقهاع تسمية مس

ولاأحفظ ولا الحدث على آمن الله حلق من أحد راما الثاغعىت قال 
الأثرجاء ءاذا قال: أنه الشافعي عن وروي أنس"، بن مالك من حفظا أتقن 

كتابءوما الحجار٠٠، علم ذهب عيينة وابن مالك لأولولأ النجماا، فمالك، 
.أس٠٠بن مالك موطأ من صوابا أكثر تعار الله كتاب بعد 

.٠٠٢١١١^^واللسن، مالك، االولأ ومط: بن الله عبد وقال 
كتا.فيها الناس ألفط قد جمة كثيرة وفضائله 

الهديرْور الماجنون نلنه ش بن الل؛ عبم• بن العزيز عتب ؤإر؛ 
كلاممن شيء إر يوما نغلر وفهم، رأى ذا روى، فيما ثفه فقيها كان المحمي،، 
قريش.ئتم لبتي موال وهم • معنى" بلا وصفة بناء، بلا هدم ®هذا فقال: جهم، 

تعار.الله شاء إن مصر فقهاء ر وندكره نني، بن الليث ؤإر: 

العصر-:جمعهم -ؤإن هؤلاء دون ومن 
ربيعةأبي، بن، عبام، بن الله عد بن الحارث بن الرحمن عبد بئ، الثغيرْ 
هاشم.أبا يكنى المحروس، 

بن؛م.إبرامم بى ومحمد 
ئووركانت دينار وابن المعيرة لأعلى الماحثوزت بن الملك عبد قال 

وآبىمالك بعد الفتيا 

هلكت،معد ين والاسثا أس، ين مالك ءلولأ دالأت أخرى، رواية ي مراده وهب ابن ثر نا 
٨(،/ ١ )٣ بغداد تاؤيخ ل الخهلسب بهء، ؤويفعل النم عن جاء ٌا أزكل أظن كت 
يه., يعمإ لا وما يه يعمل وما بالأحاديث، العمل وجه به تش الذي الفقه عنهم أخذ أنه يعنى 

٣٢





^ CILO dJUuj  الأممارققهاء تسمية

هاشم.أبا بمكى المحزوس، إسماعل بن هشام بن ننلمه بن ومحمد 
ورأي.فهم ذا وكان المدية، فقهاء أحد كان 

أبايكنى الأصم، البماري ار ببن سليمان بن الله عبد بن ومطرق 
مصمحبا.

بنالرحمن همد ولد من الز.هري، بكر أش مح، أحمد المصم،لا،، دايو 
عوف،.

بالحديثبالدينة الدين ثرائع في بالغتتا واشتهروا عرفوا الدين فهؤلاء 
تعالى.الله رحمه مالك، ذللث، في إمامهم وكلهم والرأي، 

يأتيعاليه، الناسي وحهِلوا مذ.هه على أفتوا بمصر أصحامب، ولماللم، 
تعالى.الله ثاء إن مصر فقهاء في ذكرهم 

كبق كنيته ي والمشهور والامتدلكر، التمهيد ق الصعب أبا يكنيه عا كثيرا الر عبد ابن ( ١ د 
المشهورين.الموطأ رواة أحد الزهري مصعب أبو وهو مصعب، أبر التراجم• 





aJUuj  او0دوارضقهاع تسمية ههع|

المحروس•الشاق بن مس مولى أبوالحجاج، جتر، بل وثجاهد 
ابنسؤاله وكان القرآن، بتفسير الناس أعلم وكان بمكة، فقيها وكان 

ئىث•اكئر ذللت، عن ع-اس 
أسد•بش مولى الله، جد أبو جبثر، بن وسثيد 

فقهاءفي معدود وهو سكن أنه إلا فاصلا، -لجن'\نبيلا فقيها كان 
الكوفيين.

أمسهم.من اليماني الأندى ريي بن جابر وأبوالشعثاء، 
فهومعدودالبصرة سكن أئه إلا عباس، ابن أصحاب جلة من فقيها كان 

التابعين•من المرة فقهاء في 
لأوننهمزيد بن جابر علم عند البصرة أهل ررلونزل عباس! ابن فيه فال 

ء0اغثافيكتابالأه«.

بن؛^١؛•وصري 
أنإلا عباس، وابن عمر، وابن الله، عبد بن جابر عن أحد مكة، أهل فقيه 

عباس.ابن عن أخده من أكثث عباس ابن أصحاب عن أحده 
باذامله! ويقال باذان، مولى محمد، أبا يكنى الأساءرا،، س وهو 
الأبماوي.

وجههمالدين الفرس أبناء من بالمن ولد من هم والأبناء همزة)الأبنا(، بدون الخطوًل ل ( 
وخماعة،همام، وأحوْ ب، بن ووهب كال، بن طاووس ومنهم المن، لغزو كرى 

رالبإلتهمإأبماُتم،•
٣٧











CJID dJLujj  الأمصارمهه1ع تسمية

بمهرذهب الذي إنه ويقال• علفة، عمه من أمحس يزيد بن الأصود وكان 
بكر.أبا الرحمن عد أخو0 ويكنى عمرو، أبا يكنى إليها، علقمه أم 

عليه"وتثني يزيد بن الأسود تفئل عنها الله رصي عائشة وكانت 
حلقواست *أهل قال: الثمي، عن حالي، أبي بن إسماعيل وروى 

يزيدا.بن وعيدالرحمن الأموي.، بن وعبدالرحمن والأسوح.، علقمة، للجنة: 

الثنماتزقيسن بن وعييل.ه 

هالمي وفاة قبل أسلم علقمة، من أسن وكان الفقه، في مقدما كان 
فيه.شرطنا على الصحابة كتاب فى ذكرناه وقد نتين، ب

ابنأصحاب الفقهاء حلة من عبيدة لاكان سيرين: بن محمل. قال 
١عودا؛ م

بنالرحمن عبد الأينع: واسم عائئة، أبا يكنى الأجيع، بن ومروق 
الهما.انيّأمية بن ماس 

الفقهاء،عود مابن أصحاب فى أينا \مقدما jj\s■فقيها روق مكان 
العالم.طلب في وغيرئ اJدبمة إلى رخالأ وكان 

الأعور•الحارفز الهمد١نى الله عبد بن والحارث 

علنأصحاب في وهومموود والحساب، بالفرائض التابعين أعلم لكن 
عليه.يثني ه عالز وكان عود، موابن 

ا،اق«.الصري ين »بة ثال: ١( •  ٢٣)٣; الأتعاب وي سا، البر حمد ابن ساْ دا ع( 
عمروبن تيس بن عبيدة والثالثت تقدم، ما منهإ اثنان أوجه٠٠ تلاثة عل اسمه ل اختلف وتد 

لهترحم ُن وأممر ١( ١ ٩ / ١ بغداد)١ تاريخ j الخبب كلها الثلأت الأوجه ذم شماو. ال
اعلم.واض مها، انمن عاى أر أحدها يقتصرعل 

٤٢



JIO dJliuj ، أرإهت؛ال(وضقهاء تسمية

أبيعلى لعلي تفضيله في بعل أكدبه ثم الفرائص النعي أحذ وعنه 
وقال.النخعي، أكن.؛ه حتى يمت فلم الشعبي عوقب وقد وعمر بكر 

منه!•.يسمع ولم مروق عن *يحدث 

يحنىأ-تحونا فال"■ صالح، بن الرحمن عبئ أحبرنا أبي ابن وقال 
الشعبيإن السعي: إسحاق لأبي قتل قال: ^، ين عمرو عن آدم، بن 

بيننجلحل الشعبي مثله؟إ ،اهو فقال: الكذاسنإ٠، من الحارث #إن يقول: 
ياحدفلم بي المن أععلي والحارين، درهم، ثلاثمائة حفية في فاحد المال 
حمسحش 

الحارثرركان فال: إبراهيم عن ومغيرة، متصور عن زائدة، وروى 

الأءورلأجمص«.
حدثعن الأعور يسألون سترين وابن الحز كان عمر: أبو فال 
ءلإًره.

أمية؟أبا كنى القاصي، الكندي الجهم بن مس بن الحارب بى وسرح 
ابنزمان إلى بها قاصا يزل فلم الكوفة قضاء الخطاب بن عمر ولأ0 

عب•بن الله عند وولى فعزله أمية بني بمتح فاتهمه الزبير، 
•الحرب" أقضى أنت  ١٠لثريح: قال أنه ه علي عن ؤيروى 

الحارثسل النعي يكون أن ينم أنه ا أ مثله؟ ءاهر ت بقوله أراد ّيبمض الاسمحاق أبأ كأن ( ١] 
الحارثوأٌا حقيه، الآل بت أحن.ءّن النعي لأن منه؛ خثر احارث يل والويع، لفضل از 

بصحته.١^٠؛ وافه كلامه، معنى هذا كأن خمس، حتى يأخذ أن فأبى المم من الأميِ غأءءلاْ 
دال-*ديلابرح ذ نمه الإّتاد ?أنا حاتم أي ابن حرجه واليتم، الخلوط.، 3، وتع كذا )٢( 

 /V(٧٨ ) الخارث، *)مم ئال; إيراهم أن II(،٢٧٨/ ١ ) الثقاث، ق العجل خزج ومثله ، الأمور
إبرامم•عن سدة، عن زاثدة، ٍئريق من ( ٤ ٤ ٩ )آ/ الكامل j عدي وابن 

٤٣
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جمععلتا أن يرتم: بن مرة عن إسحاق، أبي عن الثوري، وروى 
،٣٥٠له! فقال شرح، وبقي عندهم ْا نفد حتى سألهم ثم الكوفة علماء 
المحرب*.أفضى فأس 

يقال;حلق، وحس ا وولكنة؛ فطنة ذا عائما قائا سلا فميها ريح ث وكان 
حداركثا معاؤية بن إياس وكان مثله• قاض اعا-ْ يكن لم إنه 

بنالله عبد كان وكدللث، وجهه، في شعر لا أطلس كونجا ريح ث وكان 
عادة•بن معد بن ومس التجئ، وعام الزبير، 

بالكوفة:التابعين فقهاء س هؤلاء وبعد 

المحن،هام 
ء-ّتجدينمح

البمي•يإبرابمم 
بنأمد ض من وايبة بش مور وهو مدا، أقدمهم جبثر  ٠٠٢دنثيد؛

الأشعث،ابن مع لخروجه صبنا الحجاج قتله الله، عبد أبا يكنى حزيمة، 
مرينا.نحوهما أو شهرين إلا له قتله بعد الحجاج يبق ولم 

الظنشبا ئزكذ أن الإزكان اليث: «ثال ا/هْ(; )• الينة م،وب ق الأزهري قال )١( 
مالزكانآوالزكانغ،.ونالاللمانر: إذكانا• أزتمت« تقولت فتصب، 

ممنوص بالمرة، ناصا كان -، ٠١٢٢سة توق اكابس، صغار من معاؤية بن إياس  ٢٢)
وذكروفثك، ثريج ذكا، ذكر ح؛ن الر مد ابن فلعل والفظة، الل.كاء ل المثل به يقرب 

حاءممن وص معاويآ، بن إياس إل ناشار امتطرد مثله، قاض س يكن ب إنه بعضهم؛ قول 
•ريح ث بعد 

٤٤
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عمرو،أبا يكنى عبم؛ا؛، بن شراحيل بن فهوعامر الشنى، عام وأما 
همدان.فى وعداده حمر فى ؤينب 

استعاداما أنهما والثعبي الزهري عن يروى الناس، أحفظ س كان 
يصحانكانا بالدين الفقه الناسرأأاْع بايام الناس أعلم من وكان نهل، حديثا 

اللاطن.

عمران.أبا يكز الأسود، بن يزيد بن إبرامم فهو النحس، وأماإبرامم 
تل.وركانت وعلمه فيهم، الصوُن، به ذهب ممن الكوفة فقيه كان 

النعي.نبل ومات بالرأي، وأبمن الشعبي، س أفقت عندهم وكان ، ٢٣١٢٥فيا
هه ءه 

بالكوفة!هؤلاء وبعد 

أمد•بس مور إنه ت ونل لهم، مولى الكندي عنته بى الحكم 
والرواية•الفقه في مقدما كان 

كذلك؛وليس صقط، أنه نحب لما تركه وكانه الكلمة، هاو0 بعد يياصا ترك المخهلوطة ناصح ( ١ ) 
وازنهمكيا، عد، النعي: جد اصم لأن 

إنأنك يريد أنه والظامر ).;(، مده تثبه شل تلأيث، الكلمة هازْ نوى الاّح رصع )٢( 
للزمرينعتا ^٧٠ ٠٦٧١يصحبان كانا بالدين الفقه ءهع توله: صار امتانقت ثم هنا وقفت 

أعلممن ءوكان قوله؛ صار اصتآنمت، ثم توله؛)بالدين( عند ووثقت، أكملت، ؤإن والشعبي، 
له،اءنما اللادن• اكانايصحان وقوله: نماللثعثي، الفقه؛الدين^ الاس،ع بآيام اكاص 

الماسخ.كتبها مكيا لكن بالمثب، الماس.,.٠ أعلم من ءوكانا العبارة: أصل وربها 
•٢٠" الأموالطل عبيد أبو نال، الأثر: هلّا إل واننلر يشهد؛،وللئه، الكوفن وققه )٣( 

الرحلعتيبة بن الحكم منزل ل تذاكرنا قال: أرطاة، بن الحجاج عن العوام، بن عباد •حاثنا 
عنءمرُج بن الفضل فحيننا ثلاثة، أو نهرين، أو بنهر الزكاة حلول قبل المال ي—تفيد 
علذللئ،اا.اتفقوا فرأيهم قال: ماله. مع يزكيه ذللثط: ق قال أنه إبراهيم 

٤٥
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إذاإلا عتيبة بن الحكم فضل تعرف كنت ررما رو٠يت بن مجاهد نال 
ءلا،«لا،.عيالا إليهم نظرت الناس علماء اجتمع 

قلت:الحكم؟،، لقيت »aJ □بة: أبي بن عدة لي قال الأوزاعي: وقال 
منه*.أفقه لابتيها بين فما •فالقه، قال: لا. 

موصأبي بن إبرامم مولى إسماعيل، أبو نلبمان أش بى وحماد 
الأثعري.

والرأيالفقه في مقدما كان 
علىحماد فصل وربما فقههما، في رهان كفرمي والحكم هو وكان 

وعاليهالإرجاء، حنيفة أبو أحذ وعنه مرحثا، كان أنه إلا الرأي، في الحكم 
الفقه.فى عزل 

الj١يوهو •حماد،،، فقال: بعدك؟ ئل يمن النخعي: لإبراهيم وقيل 
المجيءفي موته بعد إبراهيم مجلس في حلس 

أفقهمقا •إ؛راهيلم فقال: إبراهيم، مجلس في يفتي حمادا اكض ورأى 
تحاملأعلم— —والله منه وهدا إبراهيم، من أفقه حمادا أن يريد حيا،،، منه 

لإ؛رامم>أ<.وحد 

أوضح،بامظ وغيرْ ٢( ■  ٩/٥)الر ق النّمي وذكره الر، ب. ابن أورده اللفظ. ثال-ا )١( 
مجدز الناس عالياء احت،ع إذا إلا الحكم قفل أعرف كنن، أما روٌي• بن محاهل تال، وهو■ 
مال،هم نإذا إلهم نظرت منى، 

ذكر،الذي الض من أنلهر هو أحر معتز نحتمل وهي الكلمة، هنلأْ الر تمد ابن نثر هكن-ا )٢( 
وأبر3حياته، ل عليه كان تما أكثر فقهه وذاع موته بعد اشتهر النخص اذ وهوإ الجّ، جد ابن 
الكلمة.تلك iالاالنعي ذلك فلأجل خماد، ونثر، فقهه أشهر من 

ضد•كان وفال،: شثئا«ط إبراهيم عند أن نرى ولا ذا ونآق ذا واف نقيئا نأو •كنا الأص: فال، 
=;الفقه. مشهورا يكن د حياته ق فهر ١، ذلك! نحو أو أربعة براهيم إئ 

٤٦
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لكمل•لمي مولى الآند-ي، يحثى أبر ثابت، أبي بن دحيب 
لكنأنه إلا وحماد، الحكم مع بالكوفة والفتيا والعلم الفقه أهل من لكن 

يقول!والطلاق الأيمان في إبراهيم فتيا ؛لغه إذاولكن كيرا، الفتيا عن يتوؤع 
لمجنوزأرا.هذا ررإن 

بنالحكم لهم• راع لا نلأنة بالكوفة ارلكن عياثى! بن بكر أبو وقال 
ثمحبيب، إلى فاوصى الحكم مجان وحماد، ثابت، أبي بن وحبيب عتيبة، 
الفتياأصعحاب الثلاثة هؤلاء ®لكن عياثى؛ بن بكر أبو نال حمادر، مات 

.١١بالكوفة 

هؤلاء!بعد ولكن 

أبوالقاصي الصجثر ثبرمه بن الله عبد 
القاصي•الأنصاري لتر أبي ت؛ناآا؛ الرحمن عب ن ومحني 

عنأحن■ علي، أبا يكنى يزيد، بن الحارين، وهو الثكيي، دايحارلم، 
وءيرْ•إبراهيم 

.^٥٣تقدم من بعد الفتيا عليهم ندور الن-ين الفقهاء لكنوا فهؤلاء 

إبراهيم.تال إبراهيم، محال عالنه، يئ خماد حلس إبراهيم مات، لألما ث،رمةت ابن —ومحال 
حياء.مه أمحقه متا لإبراهيم واش النعي: عامر مقال 

٤، ١٣)Y/اه عد ابه رواية لأحد والعلل (، ٢٧١)٦! ذ لابن الكبرى الْلقان، اننلمر؛ 
Xr-\s\/r

محل.الخطو من ثلن، )١( 

tv



no dJUuj ،وألأمها هقهاء تسمية ؛

•' ١١٠٠شيرْةوابن ليلى أبي ابن الثوري؛"نقهاونا سفيان مال 
الشاعر:يقول شبرمة ابن وفي 

الكرمة؟أين اس نالمالت إذا 

قمدمة؟المة والحرمومعز وال

الحكمة؟ور الأماروق فن وأي

ةسرنن ابعل اس نالتتابع 

بالكوفة!هؤلاء وبعد 

ثعلبة.بن الال4 سم بمي مولى النزازرأ،، ثابت بن النعمان آبوحنثه، 
طا؛حةرمألثور الثوري، مروق بن نعيد بن دئفياف 

دينا،فاصلا حيرا زاهدا فيه، العلم واسع للحدبث،، حافهلا فقيها، كان 
السلاطين.س الهروب، كثين 

يظهرفيإ هدا نال ولكن ثان، ش بن و>—_، ّشان أبي! بن حماد أدرك ند الثوري صفيان ٢ ١ ر 
ابنوأما ضاربة، وذام،ا وكانت، ءمْ، من المثرين أدل 3، وهر تدبا ومحا حمادا لأن 

أكثر،-,،( ونحرج عيها تش ند بكون الآربع؛ن، جاز وتد إلا يتوبا فلم لط، ش وابن شمُة 
أملم.واف 

ودكانهحزازا، حنيفة أبر *كان حنيفة؛ أبيي بن حماد بن *كمر قال الخر، محع الدي الخوار ^ ٢١
متهوراليس حنيفة وأبو (، ٣٩٤آ"/النبلاء أعلام لا)مثر حرين، بن عمور دار ق معروف 

صحيحة.لكنت ول0 النسمة حذْ 
طابخة.بن أد بن ماة ب- بن وتور همدان، وتور أيحل، ثور بائل؛ تلامحثف إل ينبط ثور ، ٣١

ثورس حشم بن والربع همدان، ثور من صالح بن والخن طابخة، ثور من اكورمح، دسضان 
(.M١٠٢ المعان اب، أناظر ألمحل- 

٤٨
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وهوب، حتيُ ويقال حئان، بن منلم بن صالح بن والخنس 
همدان•ثور ؛من ل؛نوو<آ 
والأمرالمنكر تغيير يرى ورعا، مجتهدا عابدا زاهدا فاصلا كان 

المت،لأهل والخب التفضيل كثير وكان يف، بالحتى واجبا بالمعروف 
يهلولذكرها-فضائلكثترة وله مدهتهم، الزيدية سسب ؤإليه 

والإتقانالحمفل في له مثل لا فكان الثوري، معيد بن سفيان وأما 
والفقه.والولع 

الزهريرأى قد وكان ا؛ رأيت؟ من أفضل ررمن ت عيينة بن فيان لقيل 
مثلتر لم له! فقيل الثوري،. اسفيان فقال؛ وغيرهما، دينار بن وعمرو 

٠٠ قعل ه نفمل الثوري سفيان رأى رأما فقال! الثوري؟ سفيان 
إلىيصل ولم يتب في وغ فقد سفيان خاف ®من البارلئّ؛ ابن ونال 

شىء«؛

فلايخافاّالله وبين بينه سفيان جعل *من الحارُث،! بشربن ونال 

مائه،إلى ديرانى"آ؛ طيتؤ فنظر محنياذ ®اعتل هارون: بن يزيد وقال 
كبد0هاالخوف قْلمإ قد رجل هل-ا فقال؛ 

فيمعتمدا يهثّا، دكيا وكان بالكوفة، الرأي أصل فهو حنيفة أبو وأما 

-م.ابن صالح بن الخن نقال: برن.ا، مشهور رص )١( 
•با-ونياءرلأبتميم نورا ]وص )٢(لالخطوط؛ 

(،١ • ٩ / ١ اللغة)٤ مذيب ل )دير( ٠ادة انفلر؛ وديار، ديراف النصارى؛ دير يكن للذي يهال، )٣( 
.C٣وبفياللغة>٢/هه

٤٩
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الماركابن وكان بالقياس، الناس أبصر وكان ،، تلدْل علماء على فقهه 
وغيره.بالشعر عليه ويثنى يمدحه 

حنيفة®.أبي على عيال الفقه في ®الناس الله-! -رحمه الشافعي قال 

أيديهم:ظهرفمههعالي فيالدنيا، روطء أصحاي،جله له وكان 
فدصحية، ولجيه الأنصاري، إبراهيم بن ينقوب، ابويوش 

الصحابة.في ذكرناه 

وكانرايه، عليه فغلب حنيفة أبا لازم ثم وكمه الحديث روى قد كان 
قاصاأعلم ولا والرشيد، والهادتم، ألمهدتمt حلفاء؛ لثلاثة القفاه قافض 

هدايوث أبا إلا والمشرق الغردِح س الأفاق في القضاء تولية إليه كان 
زمانه.في لزاد أبي بن وأحمد زمانه، في 

ثيبان.لبني مود الله، عبد أبو الفقيه الحنن بى ومحمد 

>؛_أفرطفال: ض ١( • ٨ • رآ/ وفضله العلم يان جا،ع ز الض إلهذا الم همد ابن وأثار )١( 
لدلكالموجب والسب ذلك,، ي الحد وتحاوروا اش رمه حنيفة أي ذم ي الحديث أصحاب 

صحإذا يقولونت العلم أهل وأكثر واعتبارهما، الأيار عل والقياس الرأي إدخاله هميهم 
اشاسواكلر.بملل الأثرمني١لإئ١د 

متلهعيه وتابعه ءمْ إليه تقدمه فد منه وكم محتمل، بتناويل الأحاديث، من رد لما ردْ وكان 
اكخعيكإبرامم بلد، لأهل اناعا ده كان ما نلك٠ من له يوجد  ١٠وجل نال؛الِأيط ممن 

فيهاوالحراب وأصحابه هر النواذل وتنزيل وأفرط أغرف، أنه إلا عود، مابن وأصحاب 
محالفيهمهل هي ونح لقح، للمكم ، حلافذللث، من منهم فتأق واستنحسا-بممإ برأيبمم 

ذلكأحل فيذةردس اومذهب آية ق ولهتا'ويل إلا العلم أهل من أحدا أعلم وما بدع، 
يوحدوهو كثيرا ذللث، س حنيفة لأبي، أن إلا نح، أوادعاء محاغ بتتاؤيل اخرى بمنة الذهب 

هللأء.ه لغم 
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المرة

أحداوسكنوها البصرة نزلوا الذين الصحابة من أعلم ما أبوعمر• قال 
عنهحاء ند فإنه الحزاعي، حصتن بن عمرال إلا الفتوى من شيء عنه انتثر 

شيء-ذلك من 

الفتا:أهل بالبصرة التابعين من الفقهاء وأما 

الحض،أبي بن فالحس 
__،ئ لمحمد 

أبوالئنثاء.ريي بن وجابر 
للأنصار،ُ مودأ كان ار، يالحز: أبي فامحم الحنن، أبي بن قاماالحس 

أممولاة ->ننة، أمه؛ واسم الأنصاري، عمرو بن كعب اليسر أبي مولى كان مل• 
يقولون.خيما بنيها بعفر معها أرصعنن، وند عنهاا الله رصي سلمه 

الأنهارمن لرجل مملوكين أبواي *كان قال؛ أنه الحسن عن روي وقل■ 
فاعتمتهماتزوجها، سلمة بني من امرأة إلى فساقهما النجار، بني من 

النت>الميةاا.

داعيهفصيحا فاصلا زاطا عالمنا فقيها تعالى الله رحمه الحسن وكان 
العلم.في الهواّت، بهم ذهب الال.ين التابعين أئمة وهوأحد الختر، دواعي من 

بياضربينهإ مرتثن الكلمتان فتكررت للأنمار،، مول كان مول...... ءكان الخْلوحدت ل ( 
ينحيل مول وثيل: الأنصاري^، ثابت بن نيد مول أنه وولاءم: ونيل كلسن، بث-اد 

٥٢
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والحرام،،.يالحلأل الناس أعلم الحن اركان قتادة؛ قال 
منكثير حمعها قد جمة فضائل تعالى الله رحمه للحس أبوعمر؛ قال 

كلامهءْن وكثير١ مواعظه وحمعوا الناس، 

كاثه،مالالثا بن لأنس مولئ سيرين أبوه فكان منرين، بن محمد وأما 
كلهاكتابته فجعل مالأ، بها أصاب لمين الممع تنتن محيرين غزا فلما 

نجومه،عند إلا منه يقبضها أن أنى عليه فأبى ماللثح، بن أنس لسده 
قريرفأبى، سبيله وتخليه الكتابة بقبفس عمر قامر فهيا عمر إلى فشكاه 

المالبيت في لأصعنها أو لتاحدثها رروالله وقال؛ الدرة، عليه عمر 
حريته•وأنقد أنى فقبضها حزا،،، ويخرج 

ُ

وآنس،محمد، وهم؛ ورواْ، العلم حمل كلهم بنون ترين لوكان 
اللهدين في وأفقههم وأعلنهم أجلهم أن إلا مرين، بنت وحفصة وممد، 
محمل.

بميزاناجزا ذلك ْعإ وكان الوؤع، في المثل به ذهب ورعا فاصلا وكان 
فيها.وأطثعهم الرؤيا بعبارة الناص أعلم وكان ذكيا، فهلنا والحرام، بالحلال 

فقههفي أونع ولا ورعه، في أفقه رجلا رأيت ررما العجلي• مورق وقال 
من'سا-ينسمرين"•

أبيعن الرواية وأكثر الصحابة، من طائفة عن أحذ قد سترين ابن وكان 
الأحذوأكثر ولازمهم، بالكوفة، عود مابن أصحاب ٌعرآا وتفقه هريرة، 
عنهم-

الآقّكلامه عيه  Jjbكإ محهم، الفقه أحذ أنه معهم بتممهه يري،- ( ١ ؛ 

٥٣
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عبدأبى بن ربيعة فعل كما بالبصرة، بالرأي القول أحدث من وهوأول 
وأبوحنيفة؛الكوفةل١ا.بالمدينة، الرحمن 

معملاذلك ْع وكان زمانه، في البصرة أهل أفقه البى عثمان وكان 
َص

فاصلاوكان معرفة، ولا بالحديث بصر له يكن ولم شديدة، غفلة تعتريه 
نفسه.فى 

ررلأالموالي' يبغض أنه بلغه لرجل قال أنه القاصي سوار عن روينا 
عثمانيعني منهأ®، أفضل ترى لا أن بالي لا رجلا منهم فإن تفعل، 
المب•

العنثري.قدامه بن الله عتد بن وسوار 

وكانأيصا، البصرة إمارة ولى وقد البصرة، على جعفر لأبى قاصيا كان 
ص

الفقه.من حفل له 

التميمي•العنبري مالك بن الحصين بن الحض بن الله وعسي 
البصرةقضاء ولى وفضل، أدب له وكان البصرة، أهل فقهاء من كان 

وفتواه.أحكامه فى حتى بالشعر الاستشهاد كثير وكان سوار، يحل 

شانعنه وجدتها من أول الأمصار هن-ه ق الرأي أحدثوا الدين وأنهم الثلاثة هؤلاء بمية ن( ١م 
بتيأمر يزل ٢ أبيه، عن عروة، بن هشام عن سفيان، حدثنا ت الحميدي قال عيينة، بن 

فضلوابارأي، فيهم فقالوا الأمم، سبايا أبناء المتولدون، فيهم ظهر حتى معتدلا إسرائيل 
واليتيبالكوفة، حنيفة أمحو ذلك غؤ حتى معتدلا الناس أمر يزل راولآ سفيان؛ قال وأصلوا؛ا. 
عنوجوه هن هذا أسد الأمماا. سبايا أبناء من فرجدناهم فنفلرنا بالمدينة، وربيعة بالبصرة، 
(،١  ٤٨، ٥٦)l/ الإحكام ق حزم وابن (، ٣٩٥إ  ١٣)بغداد تاريخ ل الخعليب الحميدى 
موصعق كاملا الخ؛ر يسق لر ولكن وفضله العلم بيان جامع ل أيضا الر عيد ابن وأسندها 

١، ١٠٤٧)آ/انظر؛ واحد،  محمؤعل تيمية ابن أيضا المعنى هذا وذكر (• ١٠٨٠، ٠٥٢
(.٣١٨/٢٠اكاوى)

٥٥
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السام

الأنصاري.عامر بن عويمن أبوالدزداء، 
عالخا.u>،% حيا شقا كان 

ا.أمي(ل حكيم الدرداء أبو )عويمر فيه! قال أنه غؤ المى عن روي 
مشىمات فلما بها، قاض أول فكان دمشق على معاؤية واستقضاه 

ماتفلما عبيد، بى لصاله بعده استقصى ثم حاسنا، نعشه تحنح معاوية 

الحرلأيي•إدريس أبا استقصى 
***

عنم،بن الرَ عد مثن جل، بن معاذ عن أحد من كل الشام دفقهاء 
وأصءاثها^مثل:

منلامرأة مور كابل، نتى من كان الله، عبد أبا يكنى الدمشض، مكحول 
ااالهاجة1ا,ءالحاجة®! وقى ُاكلُأا، ارفل®؛ ني يقول لكن لكثة، فيه ولكنت هذيل، 

امحقوقو حمص. أها م' التايمن صغار من التكنكي عمرو بمن صفوان يرويه الحديث هذا ( ١ر 
ورئاءه الني ص الملكي• أد المس'لأملمور أي صمم ءن ص حرب ن مد ترداً ءب' 
أو•الني ص ب• بن نرح ص ى، ايابمل' الرم ب ن بض 

حالكل عل فالخديث خمص، أعل من التابسن من كلاهما مد بن وشرح الأُلموكي المش وأبر 

رالطاب ٩٢ت آ/ الباحث ربمب مسنده ز أ-اعة أبي؛ ابن الحارث >ربت بن محمد طريق مأن خرجه 
ومن(• ٨٨الثامقن)٦! ند مل اممراو الا؛تلإ بحي ُلريق س ويزجر (، ٤ ١ ٦ / ١ ١ العالة 
أطم.واه (، ١ • ٩ / دمثز)U؛ تارخ ل اكر يابن ُلربم 

أماحيرة، ن ورجاء مكحول، مثل غنم• بن الرخمن همد أصحاب الشام فقهاء ومن يعني• )٢( 
هممابن توقا حنن ء عم وكان همم، بن الرحمن همد ص ب"-،اع يذكر فلم ١^.؛> ب• بن صر 

الدينة.فقهاء ل يعدم وبعضهم منه، عثرة بضع 

٥٨
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مكحولءا.إلا بالشام الفقه هذا أحد تتح ارما البصري! الحسن فيه قال 
منلرحل فوهبني العاص، بن عيد لراكنت قال! أنه عنه روى وقد 

بهاليس أنه ظننت حتمح، منها احؤج فلم فأنعم هديل، من ممر أهل( 
أرلم فكأني المسي، بن سعيد فلقست، المدينة أتيت، ثم سمعته، وقد إلا علم 

ا،.مثله أر فلم الشعبي لقيتؤ ثم علما، 

مرواذ•بن العزيز عبب بى عمر الشام؛ فقهاء ومن 
أحدالفقهائها، مجالنا ذلك وقبل المدينة على إمارته أيام في كان 

العلماءأحلة من ]؛ه[لأ، عده ما وعلمه فقهه من ظهر ثم لهم، وملازما عنهم، 
الفقهاءل'آ،.كار فى معدود هو من 

كنافما لنممهه؛ العزيز عبد بن عمر إلينا بحث  ٠٠مهران! بن ميمون وقال 

تلامذة".إلا عنده 

المقدام.أبو الكندي حتوه بن ورجاء 
العلماءمن ثلاثة رأيت، ٠٠عوف،! بن الله عبد قال فاصلا، فقيها كان 

والقاسمبالبصرة، سيرين بن محمد والعلم؛ بالحلم فتواصوا تلاقوا كالهم 
بالشام".حيوة بن ورجاء بالمدينة، محمد بن 

أسمه.يعي )١( 
وعلمممه من ظهر أنه رالعتى: ثرا.ا إلا يظهر— —في،ا تمم يلا الكلام ولكن الخطوط، ل لغ )٢( 

تإلكالفقهاء، كبار ي معدود هو من عند الطياء أجلة ل معدودا به صار ما العزيز عبل-ن عمر 
وغيرهم.المشهورة، محالاا١ثح إل رسالته ل علمه عل أش معل- بن والليث الموطأ، ق عنه روك، فقد 

الموطأ:j العزيز عبئ عمربن عن أثر عل معلما ١(  ٦٣الأّتذكار)٢ j همدالبَ ابن يقول )٣( 
يقفىولا بأمر، يأمر ولا كتابا، ينفذ لا كان الٌني'ن بم بن عمر أن العلماء حاعة محل ءمعلموم 
إلية،ويخهبون عليه، يلمعون عنا والصل،ر ومثاورمم، الخلة، العلماء رأى عن إلا بقضية، 
•تته• بالمقتدين المهتدين:(ديه، أصحابه وعن قو، الغي عن المأثورة تن المن ويرونه 

٥٩
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شذولكن مات، وبها الشام سواحل من يرون يكن الأوزاعي لكن 
وحسوسنة رأي ذا عالمثا فاصلا عاقلا رجلا ولكن وفقيههم، الشام أهل 

بلده.أهل إمام وكان ممت، 

وليلة،يوما فتداكرا أنس بن ماللنح مع فاجتمع المدينة قدم أنه وروينا 
والمدبرالكاتب، ائل مأتن، حتى ، نفوقا ماللث، على للاوزاعي ولكن 
صاحبه،عن مهما واحد كل فنبل افترقا، ثم ذللئج، في ماللنؤ عليه فظهر 
الأوزاعي؛في مالل؛، وقال منه®، أعلم رأيت راما ماللثح؛ في الأوزاعي فقال 

للخلافة((.يصلح رجلا رأبن، ١١

القوم■النرير عبئ بذ دب 
الأوزاعي.مع الشام أهل عام لكن 
موسى،بن سليمان مكحول! ١لأصحامحتا ت ، يوسفبن الله عبد قال 

الحاريث،®.بن والعلاء العزيز، عبد بن وسعيد 

الأوزاعي:وأصحابح 
^،JuKبفل 

منلم،بن والوليد 

هبن والدليل 

سعوا)لا ت الحديث ومنه يكر )الشفن( هات يقال والزيادة وعلو، زيادة يخي،' '١، 
للأزهرياللغة مذيب وانظر بعفر(، عل بعضه ولأتبقوا بمثل، مثلا إلا بالذم_، الذهب 

)ا>/ه\،>(مادة)شف(.

٦١
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الواحد.عبد بن وعمر 

•*

إر؛علمهم صار ثم 

دمشق.قاصي هر، مبن الأعلى عند ننهر، أيى 

دمشققاصي إبراهيم، بن الرحمن عد واسمه: اليتيم، بن ا دحيم؛ 
أما.

**

مائة)يحم(اللغة تأا.يآا انفلرت بثدة، الدغ وهو الوحم، من كلاهما ودحان دحيم ، ١١
يغضب•كان اليم; بن يحم عن ( ٣١٩)ْ/ الأنساب ل المان رقول ه٢(، ١ ر؛/ 
أهللسان يقحد ولعله الخبيث•، بلسامم ودحمان لحان، تصغير هو ودحيم اللقب،، هذا من 

الونتح.ذللئ، ق التام 

٦٢



0 djLolllJ £،LO dJUuj الأسماوقهاء

ممر

اكقيءJيت

رجاء.أبا يكش لوي، بن عامر لبني مود وكان حبيب، أش بى يزيد 
ذوى،إلأأناشث،ينسقالتلاا...

أسودارباح أبي بن عطاء كان وكذللثا أسود، حبيب أبي بن يزيد لكن 
فيأسود رآه رحو مع الحنام في القمة دارت حسّ، أبي بن وليزيد 
الحماممن حرج فلما و-حا.مته، وحكه إليه الماء بنقل فأمره الحمام 
ذللئحفاسحيا الفقه، في إليه يختلفون والناس رآه الجامع المجد ودخل 
اأحي؟ ابن يا عليلن، ءوما يزيد؛ له فقال إليه، يعتذر وقام فعل، مما الرحل 

عمله.على الثمن ياحن. لا الذي مجانا! وأسود حالتا، حماما وجدت 
سند.بن ااثسث، ثم؛ 

ُ

علمامنه أومحح نط بمصر يكن لم والرأي، الحدين، في مصر أهل وهوإمام 
والمال.والجاه والعلم والفقه والكرم القفل له الله حمع ند كان له، أجمع ولا 

يالاحرت قال رحل عن مالك صاحي، القاسم بن الرحمن عبد سئل 
قالكمن كلمت،، يا لي قال من ليس سواء، ذللئؤ في الناس راليس فقال؛ كلّتذ، 

~رخمهالم عبد ابن ولعل سقطا، هنا أن ل ويظهر بعدم، بإ متصل الخطرطة ل لكلام ا( 
أصلفتكون نتدناوعالثنا*، حيتب ش يزيدبن اكان قول المرصع زهذا نقل اض— 

حييبأي بن يريد لاكان تالت سعل بن الليث أن إلا فتوى كبير له أعالم )ولا هكدات الكلام 
لأنماالثانيه الحملة ]ل النامحخ نظر فانتقل أسود(، حببب أي بن يزيد وكان وعاياش سيدنا 
أعالم.واض الكلمات، أكثر ى تماثلها 

٦٣
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.١٠كلب يا معد بن للث 

٠

تعالى!الله رحمهم مالك أصحاب ثم 
زيحانثمولى لم، مبن ينب ين اللب همد علما؛ وأوسعهم أس؛هم 

محمد.أبا يكز الفهري، أنس بن يزيد الرحمن همد أبي مولا؛ 
أنهموته سب كان إنه يةال1 لله، الخوف كثير ورعا عابدا فقيها كان 

داره،إلى فحمل رعدة، فأحذته تاليفه، من القيامة كتابِأهوال عليه قرئ 
تعالى.الله رحمه نحبه قضى حتى أياما به العلة تللن، تزل فلم 

يكتبلم إنه ويقولون محمداا، أبى الفقيه وإلى ت إليه يكتب ماللثs وكان 
؛ذلكإلغترْ•

الحارثبن زيل مولى جناية، بن حالي بن القاسم بن الرحمن يهمد 
الله.عبد أيا يكنى العثبي، 

الفقر،على صا؛نا اليد، ذات قلل ورعا وكان ومعرفة، رأى ذا فقيها كان 
اكثين العراق أهل بعض عليه أنكر وقد الرأي، عليه غلب أنه إلا للعلم، مورا 

الضبتلحن روى، فيما ثقه ذلك ْع وكان ٢، الفراتأ بن أسد أجوبته من 
؟أبما مالك من سْع ولما للمو٠لا 

ابنإل ثم;حل زم، الحز بن محمد س فع إل ارتحل الفرات بن اط لكن ( ١ل 
تلكفكتب ففعل، مالك، نول، عل فيه بجب أن وصاله صمعه ما عليه وعرض القاصم 

أنم.واالذين المّاق أهل بعض ايِاد من ل يمحن ول( الأمديآ، نص التمح، وهم، الأجوبة 
وربإالعراق،، مالكية المراد؛ يكون وتد أنكروها؟ ولر الهراُت،؟ بن لأصل. القاصم ابن أجوبة 
ماك.عن روايته بعص أو مالك، تولر عل قيانا ناله ما بعض عليه أنكروا 

٦٤
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منالنيئ ثم •^، ٣١إبراهم بن داود بن النرير عبب بى وأنقب 
لم،.وأشهب، مكين اسمه! يقال عمرو، أبا يكنى هم، أنف

والطر.الرأي حس فمها كان 
الرأي،في القاسم ابن على الحكم عد بن الله عبد بن محمد وقدنصله 

الحكمعل. ابن ذلكؤ نال ررإنما فقال! لبابه، بن عمر بن لمحمد ذللث، نذكر 
المؤعفي أفقه محالنا القاسم وابن أكثر، عنه أخذه وكان أشهب لازم لأنه 

٢.ُ وغيرها١١

أصحابمن \-هو\ مصر قدومه في الناقص يدرك لم عمر• أبو قال 
وكانالحكم عبد بن الله عبد على فنزل الحكم، عبد وابن أشهب إلا مالك 

معه((.وتفقه الرحل هذا "الرم له• وقال محمد-ا، ابنه إليه وصم صيفه، 

أنهبااّمع.نح قال! أنه الحكم عبد ين الله عبد بن محمد عن ورؤينا 
ذللث،فذكريت، بالموت، الشافعي على يدعو سجوده في العزيز عبد بن 

Iنني فا للشافعي، 

أمتؤإن وت أمأن ال رجغش 
أوحدبفيها لنت، مييل فتللئ، 

ثصىالذي ، حلافيمي للذي فقل 

ندفكأن منبها نى لأنمنبئا 

ص٢ه،الخقها، الثلاثن الأنمة فقاتل ز الانتقاء ممابه ق الم عد ابن سْ الممل زا ه( 
وأحد0لهإ محالته لتةثرة مإ أعلم وهو شيخه القاسم وابن شيخه ®أشهب بقوله• وتعقبه 
عنهاد
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بهاولكن والنانمن، والمدنسن الكوفيض لفقهاء محلا بغداد ولكنن، 

ذللن،؛في والذكر الإمامة له وحصلته الاحتيار إلى ذهب، ممن عترهم من 

أمسهم.من الثتانز حثبل بن محمد بن أخمد الله، أبوعبد 
ولكنوبملرفه، به والمائة الحديث، علم عليه وغلبح محدئا، فقيها لكن 

دن،.ورعا مقلا زاهدا فاصلا 

مناشنس الحفلز يعقوب أبو راهؤيه، ابن ابرابمم بن د1بحايى 
ان.خراسفقهاء من معدود وهو بغداد، نرل، حرامانز ر١،، أشمهم 

عليهالنفلر، أهل رأي ينبه لا رأي وله أحمد، ^٠؛ دون بالحديث علم له 
بالمسند،القول، إلى والميل السلف،، من فالأعلى الأعلى ا؛باع معه وعرأآ؛أحمد 

نغلرؤولا اعتار إلى معه يلشا لم المد فى علة من ملم إذا 

الشامونزل، مكة مكن بمادي الحزاعز، ملام بن الفامم عسي، وأبو 
وأدبح؛ها؛

باللمنة،عالمنا ولكن والعربية، الأثر جهة من الأ"مح~ارّ حى فقيها ولكن 
كتاب،أحننها التكلف، من بعيدة نسيطة حنان مؤلفات، الفقه فى وله 

القرآنفى كثيرة ومصنفان، حن، كتاب، والمنسوخ الناسخ وكتابه الأموال،، 

ذكرهاللقب هذا وب إبرامم، ين نحلي بن إبراهيم لأبيه غلقي، رر١ميها وأما كذللث،، هو ( ١ل 
أبيروكان الطريق. ي ووو لأنه راهومح،، ار١وزةإ فقالت، طريق، ؤ، ولد إن'أن ث فقال، إمحاقح، 

راهويه.بن إسحاق يقال: أل يكرم حنل بن احد وكال أكرهه•. قلمته أنا وأما هذا. يكرم 
(.٣٦٢بغداد)U/ تاريخ ل ترحته اننلر الخنفلل. ل؛راهيم بن إمحاق ؤيقول■' 

.الخaلرءل ز هكذا ( ٢ ل 

٦٨





الأمصارغقهأع تسمية ؛، noرلأأاا0 

أكثربها وأثق بغداد سكن القري، يزيد بن جرير بن محمد أبوجنمر، 
تاليفه.

كتبالفقه فى وله القرآن، ثى تأليفه أحنها حان، بالجملة وتآليفه 
إلىتمل ولم وررالخفيف،ا،، ااالالهليف،<< منها عليه، ^٥ دله ما فيها احتار 

ص

وهوالفلر، من حظ وله واحثار، والُراهيتن الحجارين مداهب من مدهب 
ولاالاعتدال،، بقوي وليس وسعل، وفقهه والأحبار، الأثار في الرواية وامع 

أندمن وهو والغريب،، بالنحو الناس أعلم من وكان جدا، الننلر بصحيح 
عليه.تلعنا وأكثرهم لداود، حلأما الناس 

عنروى القياس، في معرما فقيها كان علية، ابن إّثامتل بت، دإبرامم 
مامن،.أن إلى بها وأقام ممر لحل ثم بالبصرة، وغيره أبيه 

سكثير في فيها وشئ القياس، في فيها وأرق الفقه في كيا وألف 
قبلوالامتهناعت القرآن بخلق يقول كان لأنه الناس؛ وهجره اختياره، 
بنالرحمن عبد الأصم مدهن، '؛نمه أكثر في يذهب، وكان ، ]الفعلء 

عليه.•مج ولا إليه يكفن، فلم كيسانأأا، 
حجهوحماظهم، البصرة أهل محيني ثقامتج س إسماعيل أبوه وكان 

نقل.فيما المنة أهل حماعة عند 

أنومحتمل فاء يكون أن محتمل وحرف واللام الألم، إلا منها يفلهر لر الورئآ طوف j كلمة )١( 
أنوالمن النعل نل بالاسطاعة والقول العمل( رالفعل، هنا! يمح وكلاهما با، يكون 

العزلأ.







ء،قأنياكدض،)؛مآه(

ا،ثمحهلإلإاقه





doممد 

مقدمة

محمد،نسنا على واللام والصلاة العالمين، رب لله الحمد 
وبعدطأجمعين، وصحبه آله وعلى 

بنجعفر ن الله عد بن علإ الحز أبى المديني ابن فللامام 
منتسمية في كلام —(، ٥٢٣٤)المرى مولاهم، الثنيى يجنح 
فيآخر وكلام الأمصار، في المحدثين من الأسانيد عليهم تدور 

بابه،في مهم كلام وكلاهما الأمصار، في الحدتين الفقهاء سمية 
وجهين؛من أهئقه يكب 

بسعةمعروف، المشهورين، الأئمة فهومن قائله، منزلة أحدهما؛ 
فيه.والبصر العلم 

فيبلغنا كلام أندم هدا كلامه فلعل تقدمه، الآحر! والوجه 
الفقهاء.مية ن وفي الأسانيد، عليهم تدور من سمية 

الحدثينالفقهاء سمية في اك.ُني ابن كلام أن إلى هنا وأثير 
الأمر، أولله يظهر لكلامه فالقارئ ي_ااالمحدئينا،، التقييد عن مهللق 

أنهعلم كلامه نائل من ل^كن عموما، الأمصار فقهاء تسمية أراد أنه 
بالفقهانتهر من كل ذكر يرد ولم حاصه، المحي.ثين الفقهاء أراد 

فييدكر مثلا فتجده والرواية، الحديث، أهل من يكث لم ولو والفتا 
بيعي،الاسحاؤ، وأبا الأعمش والشعبي! المخعى بعد الفقهاء طبقة 

٧٥
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الأسانيدعليهم تدور من متة تفي المديتي ابن كلام أدلا• 
اليالكتب في عنه رواه وقد حدا، عنه مشهور هذا المديتي ابن كلام 

سختسم'\.ايرويه وبعضهم تاما، يرويه بعضهم أن غير عته، حماعة أيدينا بين 
هي:الروايات هده وأهث؛ منه، أجزاء يروى وبعضهم 

كلامروى من وهوأنهر الراء، بن أحمل- بن ٌحمل- الخن أش رواية 
(٨٦٠٥من)تقدم كما العلز، كتاب فى موجودة وروايته هذا، الما-ينى ابن 

إر)صأ-ا(•

بنالرحمن جد محمد أبو حاتم أبي ابن أينا؛ طريقه من وحرجه 
واكعليل«ارالجرح كتابه في -(، ٥٣٢٧الرازي)الحنفللي إدريس بن محمد 

١٢٩،٥٩،٣٤رمنها: كثترة، مواضع في وفرقه احتمره، وقد  ،١٧/١،
٢٦٤، ٢٥٣، ٢٣٤، ٢٢٠، ١٨٧ ،ro-،/A ) كلهااتجقات على بها م

عنالبراء، بن أحمد بن محمد من سماعا يرويه وهو ا، نديدر باحتمار 
بنعلي 

فى٦ه( ١ المقدسي)١ المفصل بن علي أيما: طريقه من خزجه وممن 

فإذانظرت الدض: ابن عل انال نصها: وهذا (• ٢٣٤في)اا الوجودة هي رواية وأطول ( ١ل 
إّحاقوأن محتد، ش بن وض ونتادة، دبنار، وءم.ّوبن الزهري، ستة؛ ءل الإسناد؛ا-ود 

الأضاف؛أصحاب إل الستة محولا، عالم صار ثم الأعمش، وسلمإن الهمداو-، "يعز 
ينوممال إسحاق، بن ومحمد جريح، وابن أنى، بن ُاللئ، الحجاز؛ أهل س صنفط نمن 
عوانة•وأبو ومعمر، سالمة، بن وحاد عروبة، بنأبي، ومعد معبة، المرة؛ أهل ومن عينة، 
ثمهشيم، واسط: أهل ومن الأوزاعي، الثّام: أهل ومن الثوري، سمان الكوفة؛ أهل ومن 
ددكحمهدي، ؛>، الرم، يهمد سعتدط بن، بمني، إل ض ، iiعثر الأم، مولا' علم صاد 

ادارك«.بن اف وعبد آدم، ابن وبحص زانية، أي بن ويمي الحراح، بن 

٧٧
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حديثاأربعين فيه حرج الذي طقات عر المرتبة رُالأربعين كتابه 
(٢٦٩١٠٠٣)بنهله ابتدأ الطبقات، عر وريبها الحديث رواة من أربعين عن 

إر)هأ(.

ينمحمد ورواية الرئاشي، محمد بن الملاك عبد ثلابة أيي رواية نم 
حرجهاحيدة، تامة رواية وهى الخديني، ابن عن كلاهما العبسى، عثمان 

العيديمحمد بن إسحاق بن محمد الله عطل أبو منيه، ابن الحاففل بطولها 
وشرحالأخار، فضل بيان ر ءرسالة كتابه ر (، ٠٠٣٩٥)الأصهار 

باسموالمشهورة الروايات،أ، وتصحيح المنن، وحقيقة الاثار، أهل مذاهب 
تنقله بعد وقال (، ٤ ٠ )ص إر )٣^٣٣( من يبتدئ الأنمهء، *شروط 

عيدقلأبة أبو حدثنا طاهر، أبو الحسين بن محمد بذللث، ررأحيرنا 
محمدحدثنا قاوت الفضل، بن سلم وأخبرنا رح، الرةاشيط محمد بن الملك 

بهيا•المدبي بن علي عن جميعا العيي، عثمان بن 

منالأسانيد َ طيه دار من معرفة من ١^^، بن علي ذكر ما فهدا 
فيقوله إلى يرجع الذي الأئمة أحد وكان عصر0، إلى وطقته الزهري وقت 
,الحديثاأ علم 

ابنروايته حرج الرازي، أبوزرعة أيصان المديني ابن عن رواه وممن 
يحتل(، ٥ ٥ / المجروحين)١ في حبان وابن (، ٤٣٧ / ١ ر الكامل في عدي 

وآدابالراوي لأخلاق الجامع في الخف، روايته حرج إسحاق، بن 
رواتهكلاهما إسحاق بن وحنبل الرازي زرعة وأبو (، ٢٩٤)آ/ المامع 

وفيوالثوري، مالك ذكر فيها التي الثانية اسة عند وتنتهي حد-ا، مختمرة 

VA
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أبورعفه1 روى وكذلك موصعه، فى عليه نبهت اختلاف ذلك هع روايتهما 
(.١ ٦ أ"/ )٥ دمثز تاريخ في عساكر ابن عنه حزجه محمد، بن صالح علي 

العبارات،بعض في احتلأف، إلى أدى المديني ابن عن الرواة وتعدد 
ذلكأثبن، وفد الوفيات، تواريخ من ورد ما بعض في أيما اختلاف، ؤإلى 

المديني.ابن كلام على التعليق في كله 

الئامهنمزىإسنادت غير من بتمامه هدا الديني ابن كلام قل وممن 
كتابهفي -(، ٠٣٦)٠ الفارسي خلاي بن الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو 

(٦١)ءسة من ابتداء والواعي،، الراوي بين الفاصل ررالمحييئ، المشهور! 
أينا.غير0 جماعة ونقله (، ٦١)ص٩ إلى 

فيهعمالي طريقة 

بجميعفارسه ثم العلل، كتاب من أولا الديني ابن كلام قث 
الهامش،في المهمة الاختلافات على وبهت ذكرها، تقدم الش الروايات 

المتنفي أنتها سرة زيادات الأئمة« ثروط ٠١في منيم ابن رواية في ووقع 
ومامنيه، ابن رواية فهومن معكوفض بين المتن في يكون فما معكوفض، محن 

الهامش•في أيه ذلك سوتم، 
الحدثينالفقهاء تسمية ش المديتى ابن كلام ثانيا! 

وفت،في منهما واحد كل أملى إملاءاذط له هدا كلامه أل لي ؤيفلهر 
بنمحمد المسن أيا أن ذلك! ويؤكد وتفاوت، اختلاف بينهما فحمل 

كتابفي منه سماعا الديني ابن عن حميعا الإملأءين روى البراء بن أحمل 
ذلك!تفصيل وهذا العلل، 
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روايةالمديني ابن عن روى الماهع®، وآداب الراوي لأخلاق ااالأجامع 
البراءابن طريق غتر من آحر وجه من لكثها جدا، الرواية هذه تشه موجزة 

منصورءرأنا (; ٢٨٩)Y/ فقال المهقي، ورواية العلل كتاب منه وصلنا الذي 
راشد،بن علي بن أحمد بن على أنا بها، الدينور خعلنؤ الزهري ربثعة بن 
جعفربن الله عبد بن علي سمعت قال: الجارود، بن يحيى بن أحمد أنا 

ثلاثةإلى الأحكام من الله رسول أصحاب عالم انتهى يقول: المدينى، 
الروايةهد0 يشبه بما موجزا وذكره ، ٠٠العلم...عنهم وروي محهم أحد ممن 

لهمالدين الصحابة تسمية في واحدة فقرة وروى عليها، أنثه فروقايتط مع 
(.٢٨٨)y/أيما الجامع في البراء ابن ْلريق من قاموا؛مالاهبهم أصحاب 
فيمواصع، في حدا مختمرة يسيرة نقولأيت، حاتم أبي ابن روى وقد 

،٧٤/٨،٤٩/٥،٤٠٤،١٤٥/٢،٢٥٣،٢٣٤،٥٨/١الخرحواضديل)
عنالثراء، بن أحمد بن محمد الحز أبي من سماعا وهويرؤيه (، ٩١٤٩! 

دونشل ميهم يحدا، مخمرة حاتم أبي ابن ورواية المدسي، بن علي 
منهم.واحد كل عن شيء ذكر 

نل.ْ)ملخصمفي شيبة بن يعقوب أيما: الديني ابن كلام نقل وممن 
الذيهذا احففل الدبي: بن علي لي اقال فقال: (، ١ -٣٢ ١ ٢ الندص١ 

ثلاثةإلى أوينتهي ثلاثة، جمعه أكثره أو كله الحلم فإذا نفلرت إر لك: أقول 
كاصحابليس أصحاب له ممن وملم عليه الله صلى الثى أصحاب من 

شمعنم عود"، مبن الله وعبد عاص، بن الله وعبد ثابنن،، بن زيد غيرهم؛ 
باحتمهار.منهم واحد كل أصحاب طقات يذكر 
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بعمر طريقة 

أورلأته الأصل؛ هو العلل كتاب في الموجود الأول الإملاء جعلت 
الإملاءفي الموجودة الزيادات إليه أصفت ثم وأطولها، الموجودة القول 
فيالموجودة الرواية وقارنت الهامس، في ذلك وبثت معكوض محن الثاني 
الاختلافاتعلى ونبهت ذكرها، تقدم الخي الروايات بجمع العلل كتاب 

في،شروطمنيم ابن رواية زيادات أدرجت، وكدك الهامس، في الهمة 
الهامش.في علتها فنهن جدا قليلة هنا وهي معكوفتن، ين المتن في الأئمة" 

حملالحدنين فقهاء تسمية في المديتي ابن كلام أن ار هنا وأنير 
واحدةرواية توجد تكاد ولا الروايات، بين كثير واحتلاف، اصهلراب فيه 

التوفيق.وبالله امتهناعتي، ندر ذك معالجة حاولت، وف الخلل، من سالمة 
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*_(' UuUIصكم ص )تس0ي0 

الدض:ابن جعفر بن الله عبد بن علي أبوالحسن قال 
مثن؛على بدور الإسناد فإذا نظرت 

فلأهلالمدس؛ن:

بنالله عبد بن الله[ عبيد تين لم مبن محمل وهو شهاب، ابن آ ١ ت 
عليه،الله زرحمة وماتة وعشرين أرع سة مات بكر، أبا ؤيكنى نهاب، 

بالمدينة[.وهو 

م،كة:ولأهل 

تستة مات محمد، أيا ؤيكنى جمح، مولى دينار، بن عمري ]٢[ 
ومائة•وعشرين 

المرة:ولأهل 
سبعنة مات الخطاب، أبو وكنته الثد.وسي، دعامة بن قاده ]٣[ 

.ومائة عثرة 

انمينمنة مات نمر، أبا ويكنى ش[، ]مولى كير، أبى بن وبممى [ ٤ ت 
باليمامة.' ومائةر وثلاثين 

عندي.من زيادة العنوان ( ١ ر 
ءمرو؛0وفاة تاريخ فنقل الماّخ ولعل و1تن«، وعترين استح الأنمت: نروط ل )٢( 

وماتث.ءثمِة نإن ومل: وماتت، عترة سبع نة تول إنه قادة: وفاة ل مل والذي يبار، 
وقاتم.نة ل وهماقولان فلت: و.اتتا. وعثرين تع اط الألمان: ثروط ل )٣( 

الأىث-ردط وذ< الجوف أهل ل معدود أنه بشعر الساق هدا ق كم ل بن محص ذكث تيه: 
أذهوادروف عكة، أهل ل محدود أنه يشعر وذللت، ماثرة. دينار عمروبن بعل ذكره جاء 

في=ولا مكة، أهل ل ذكره إل ينمي الا.ينى!ر ابن أن ؤيبدول مكثا، ولا بصريا لمس ي،اعيىج 

٨٣
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الكوئ:ولأهل 

تسعسنة ومات ود، عبد بن الله عبد بن عمنو واسمه آبوإسحاى، ]٥[ 
.٠١وماتةلوعشرين 

ويكنىأند، بني من لكثل بتي مولى ثهراذ، بن يشاف زاُ؛؛ 
أرصينى ]بونده حميلأ لكن ومائة، وأربعين ثمان سنة مات محمد أبا 

.الحربآ٢٢

هه

رصنف ممن الأصناف أصحاب إلى الستة هؤلاء علم صار نم 
المدينة!فلاهل 

وفاته،مكان بذكر عليه كلامه حتم أنه ذلك ويؤكد بذلك، كلامه أشعر وإن البصرة ًأهل 
تولوأنه 

سنةل قولان وهما نلت،؛ . و٠ائةااوعشرين سع راستة الفاصل؛ والحدث الأتمة لشرومحل آ )١ 

الأربعتن•كتابه ل الفصل بن عل رواية من الزيادة س )٢( 
محنا.ممر هو كإ الخرب، ٨^٠٠٠ موللء فيكون صغير، وهو الكفار بلاد من محمل الذي والحمل• 

العمىعثإن بن ومحمد الرقاثى، قلأبة الثلاثة)أبو الرواة محلف ولر رحلأ» عثر اثنا ومحم )٣( 
الدس^^نابنالراءفيىابالخو(ضابن 

•سميتهم تل 
يالخف خ^:م•١ اش اللص، ابن ص روايت* j إسحاق بن حنل سرة غالفة دحالمهم 

ممنرجلا عم أحد إل يصر المة محولا، عالم فإذا نظرت •ثم قال: (، ٢٩٤)Y/ الخامع 
إسحأاق.بن محمد سوى '؛هميعا فسإهم ٠، - • • الحديث آم 

الكاملل عدي اين ( •م٢٣التي اللص ابن عن دوام محب الراذتم، ندعم أم أنا دحالمهم 
يدمفلم )>/ْْ(، الجروحن j جان وابن ( ٣٧٤ا/الراوي ت ، ٢٦٤)٨ 

أمحلو زاد إنه نم والحجاز، والكوغة، المرة، بامحل واكض بنيّ، بن منيم ولا الأوزاعي 
الل—تواتي،ومنام حازم، بن حرير المرة: أعل j، وزاد إمحاق، اي بن إّرايل الكوغة: 

وجهمن وحالفهم النسا، j وحالفهم العدد ل فواظهم عوانآ، أبا المرة: أهل j يدي ول؛ 
الك؛؛ن،=ز معدودا كان ؤإن الأصل، مفي باعتارْ الكوى، أهل ق عيا ابن ذي حث، آخر 
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الله،تم بني في ؟دائم الأصبئ، عام أش بن أس بث نابك ا ١ ت 
نهاب.ابن من وسع وماتة، وسبعين نح سة ومات 

بكر،أبا ويكنى محزمة، بني مولى ينار، بن إسحاق بن ومحمد ]٢[ 
والأعمثرإ٠سهامحب، ابن من ومحمع ، وحمسسن النتن سنة مالت 

^4؛أهل ومن 

أباويكنى لقريش، مولذ جزج، بن النزيز عب بن الميلب، عثد تّآا 
ولم؛روعتهءالأعنس رأى وقد يينار، وعمنوبن شهاب،، ابن ]ش الوليد، 

ومائة.وحمسن إحدى سنة مات 

المحاكأحو مزاحم، بن محمد مولى منمون، بن عنثة بن ونقيان ا ٤ ] 
سفيانومائة، عين وتثمان سنة مات محمل.، أبا ويكنى الهلالي، مزاحم بن 

والأعمش.إمحاق، وأبا دينار، وعمزوبن شهاب، ابى لقي 
البصرة:أهل ومن 

بنسعيد وهو ]_^[، بن عدى بمي مولى أبي'زوذ بن نعيد ]٥[ 
ومائة.ين وحمنسع أو ثمان محنة مات النصر، أبا ويكنى مهران، 

أباويكنى تمايم[لآ'، لبني مولى أحسبه ءال،ت نلته، بن وحماد ]٦[ 
عروبت،اأي بن صعيد متهم؛الّصرْ؛ عتر، ائتي إل هؤلاء حديث صار الم 'كلأمهت نعس ت؛وهذا 
الدصتواتي،لهثام حازم، بن لجرير سلمة، بن وحاد راشد، بن ومعمر الحجاج، بن وشب 
بنومحمد جريج، ابن إل بالحجاز وصار واّرابل، عتبة، وابن الثودي، إل بالكوغة وصار 

هّعاناا,بن محي إل كلهم هؤلاء حدث وصار زرءةت أبو قال وماللثه. إسحاق، 
قولان.وهما قان،: و،فن«. إحدق •سة الفاصل: والمحدث الأنمة ثروط ل )١( 
فوكرالمطوع الملل محام، وأُا الأربمن. ومحاب الفاض، والمحدث الأنمة. شروط j كلءا )٢( 

لبتيمول إنه يقولون: له ترجم من وأكثر ّلءان*، ُاجي، المخيلوطة؛ ق الدمحؤ أن المحقق 
تحلم.واف فم، 



——ص|لألأ|انمصوو|ةاسبما 

أ.ومائة١١ ومتين ثمان سة مات سلمة، 

ماتالوامحطي، عطاء بن يزيد مولى الوصاح، واسمه عواثه، ابو ]٧[ 
ومائة.وسعين حمس صنة 

ستينسنة مات الأناقرأ٢،، مولى أبوبنطام، الحجاج، بن ثنبة ]٨[ 
ومائة.

باليمنومات ؛، لغدازأ مولئ عروة، أبا ويكنى رابي، بن نعمر ]٩[ 
وقتادة،دينار، بن وعمرو شهاب، ابن من سمع ومائة، ين وحمأرع سنة 
إسحاق.أبي ومن كثير، أبي بن يحنى ومن 

الكوفة:أهل وْن 

وماتالله، عبد أبا ويكنى الئوري، منروق[ ل؛ن تثيب بن سفيان ا ١ ٠ ت 
]ومائهء.وستين إحدى منة 

الشام:أهل ومن 
سنةمات عمرو، أبا ويكنى الأدراعئ، عمرو بى الرحمن من [ ١١]
ومائة.ين وحمإحدى 

ومنأهلواّط:

توقأنه 1 وفاته ل والشهور هذا، قال من أجد وإ ومائة*، مبمن *ستة الأئمة! شروط ق ( ١ ) 
ومائة.وستين سح نة ّ
يقالذلك ولأحل فهم، بن مالك بن عمرو بن مالك بن ممدود ولد وهم الأزد، من الأشاقر )٢( 

٤(.٩ • الكلبي)X/ لأبن واليمن معد ب انغلر الأندى، 
نمبآن ءث،ال بن غالب بن غنم عمروبن بن شمس بن حدان وهو الأزل، من حدان كذللئا )٣( 

(.٥ • • X/ ) الكلي لأبن واليمن معد ب انغلر نهران، بن 
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أباويكنى نلثم، ض مولى دينارا، بن القاسم ]بن بت،بمير ئنئم [ ١٢]
ومائة.وثمانين ثلاث منة مات معاوية، 

مولىدينار بن القاسم بن بنير بن هشيم حدثتا الهروي، إبرامم حيننا 
معاويةر١،.أبا كز الثنيتين، المزمنين أمير حازم بن حزيمة 

؛؛:--:؛؛؛؛؛

منة:إلى عقرارآ؛ ]الاثنى هؤلاء علم انتهى ثم 
لبنىمولن وهو معد، أبا ؤيكنى المطاث، نعيد بن بمص إلى ا ١ ] 

صمر.فى ومائة عين وتلمان نة مومات إ ]تميم[ 

وأنهولأءء، وذكر هشيم، عل الثناء من فته ما لفاندتينت الإستاد هذا محاق الديني ابن لكن ( ١ ) 
هوحازم( ين رحزيمة الاسم؛ 7ادا التراجم كتب ل وجدته والذي حازم، بن لخزيمة مول 

آى ٠٣سنة توق العباسية الدولة قادة من الخراساق التميمي حزيمة بن حازم بن حزبمة 
تر-محه،ل الشهور وهو يم، بني ل ولاء، أن من نل الديني ابن ذكره ما عل يثكل وهذا 
أعالم.والله حازم، بن حريمة له؛ يقال آخر رجلا أراد يكون وتد 

أهلمن الثلاثة هؤلاء علم انتهى أثم فهكذا؛ العلل كتاب نص وأما الأتمة، ثروتل ق هأكدا )٢( 
كإمضْرب وهو ط القفا بن لعل الأوبمآن كتاب ي ومثله عشرا، الاثني وعلم الصسة، 

علمانتهى ُنم اوف-اصلت الحدث وق خمة، سمى قد هو البصرة؟ أهل من الثلاثة فمن ترى، 
قالذي مثل حاتم أن ابن رواية ق والذي مستقيم، وهذا عشر*، الاش وعلم الستة هؤلاء 

اعلم.واتته الأئمة، شروط 
مالكطفق ذكر أن بعد قال نفسه زرعة أيا لكن إمححاق، بن وحنبل زرعة أب رواية ق ترد لآ الفقرة وهده 

،■٥٦ا/ والمجِوحين  ٠٣٧٤/ ا رالكامحل _* بن بحي إل هؤلاءكلهم ءنمارحديث والثوري؛ 
الدينالتايمز من العلم إليهم انهي الذين الستة ذكر أنه الديني ان ص ممد، بن صالح عل أبو وروى 

خرجهمض*، بن بحي إل انتهى هؤلاء علم وجدت ؛اثم المديز؛ ابن قال ثم وطقته، الإهري هم 
ابنم• طالوت، ين عثإن عن نمه الرصع ق وخرج ،٠ ١ ٦ ا^/ د ر لمنق تاريخ ق عساكر ابن 

بنبحي إل وبعدم اشارك ان إل رجذن إل العلم *انتهى تال؛ انه الديني، 
قوتصحف ترخمته، ق العروق الشهور وهو الفاصل، والحدث الأنمة، شروط ق كدا )٣( 

الحقق.وصححه )تيم( إل العلل محطوط 
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اا-0حدثيةار'ُالفقهاع رتسمية 

الهوداو0(اآ،فقهاء مو0 111رت

طالب،أيى بن وعل الخطاب، عمربن أربعة• الأمة نفاة يقال وكان قال؛ 
الأشعري.موسى وأبو ثابتا، بن وزيد 

موسىوأبو وزيد، وعل، عمر، ت أربعة الأمة هده نفاة أيما: قال 
،• ١٠٠٥١الأثعري،رحمهم

ستة!ل % اض رسول أصحاب ق القضاء عل:[ل؛؛كان ]قال 

]ا[مح،

]آ[دة؛ن،

الله،وعبد ]٣[ 

تة[دربمبنثابج،
دشثوّكا'١^٥؛ 

تآ"ادمحينكب•

عندي.من زيادة العنوان ( ١ ) 
عندي-من زيادة العنوان )٢( 
الج-اءابن الحسن أبا أن وبدول الأنمة، شروط ل منيه ابن رواية ل لت الفقرة هذه )٣( 

سنا.اللفظ اختلف ؤإن الديني، ابن من سمعه ما كل رواية اصتيفاء أراد 
الأئمة.شروط من والتت «ةالوا«، العلل: ل )٤( 
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وأبووعل، افه، عبد نصفهم- الكوفة رءلأهل الثعييت عن مطرق، محال 
موسى«.

هاممه رمول أصحاب من ستة ق العلم رركان قال.' مروق، وعن 
سإهمت~نم الصف، أح- ~فولت أبومومى أحدهم الكوفة؛ لأهل نمنهم 

٠٢١١٠١ثابتبن وزيد وأب، موس، وأبو اش، وهمد وعنيا، عمر، 
علبعضهم ]ددلا[ُ غ اف رسول أصحاب ءكان ت قال 

الأحر،فميبها بالمسألت يرقون نم منهم، الرحل فميبها بالمالة يرقون 
وزيدمومى، وأن اممه، وعبد وعل، عمرط ت تة م عن يأحذون الناس وكان 

يب((.بن وأب ثان، بن 

1 _قالُ؛؛ت  ،iJ فقيها٠٠رءكان قال; موصى؟٠٠ أن عند ااوكان الشعبئت.

مروقوأثر الثمي، كلام من بعدم وما مله وما عنه، النعي رواية من هذا مروق أثر )١( 
(٢٨٩أ/ الخامع) ي الخطيب أسدْ وند الأئمة، ثروط ي منيم ابن رواية ب، ليس هذا 
نتهمبعد ١^١، •كان نال،ت -ّوق، سعن النعي، عن جابر، عن حمزة، اي دواية من 
فيوحدنون ويمرائضهم موحذ ويفرصون بفتواهم فيوحد يفتون الذين نفر؛ نة مه 

يب،بن دأبا عود، مبن، الد وعد طالمظ، أبا بن وعل الختناب، بن عمر نتهم؛ ب
وزيدعرت مبن اق عيد معه وانفرد عمر فانفرد الأشعري، مرمى وأبو ثابت،، بن وزد 

لرأيهرأثآ،ا تركا قفا، ونفيا؛رأ;اءا قضاء برأيه نفى إذا الخطاب بن عمر فكان ّتح، تاببن 
إذافكان الأشعري، موسى وأبو كعب، بن ش معه واهمد با طالأب,، بن عل وانفرد تعا، 
بالكوفةالستة هولا، من فكان تبعا لرأيه رأتأ،ا تركا قضاء وقفيا؛رأبم،ا قفاء برأيه قفي 
الأرض؛.ساتر ل وثلاثة ثلاثة 

هنا.إليه الكلام عاد ثم مروق، أثر فهوروى هوالنعي، القاتل ر٢( 
الأئمة.شروط من والبت، "يداف؛؛، الملل: ؤ، )٣( 

يعرفلكن الديني، ابن كلام ؤ، ذكر ل يتقدم ولب بيعي، الإسحاق أبو هو عنا القائل ، ٤١
لا'؛(؛رقم)آ؛ا(إالدخل)ص ل البيهقي وندحرجه الأثر، هذانحريح بمراجعة ذللث، 

(.٥٩٥٩، ٠٨.برقم)٦ (، ٥٢٧، ٤٨٣المتدرك)م/ ى والحاكم 
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مأأأمود(اأا UJ aUIعبد )أمياب 

فراءته!ويقرؤون بفتواه يفتون الذين عود، مبن انفه عيد فأصحاب 

قيس،بن علممة [ ١ ت 
لآأ[والأننئيت،:زذ،

^_\T]
١^،]؛[ومده 

يس،بن والحارث تْآ 

تآ"ادءمردينئرسم•
بعندة،ندا من منهم كان خمسة، اممه عبد أصحاب ®كان سرين! ابن قال، 

بمروق،ويثلغ بعبيده، ويم، بالحارث، يبدأ من ومنهم بالحارث، ؤئم، 
أعور،وعبندة أعور، الحارث كان ءيِ،، مه كان وكلهم وثرح، وعلقمة، 
كونجارآ*،ا.شريح وكان مقعدا، يقولون! علقمة وكان أحدب، ومسروق 
يعدلهملا الدين اف عبد أصحاب راكان مميز! بن محمد ثال، قال،! 

ومنهمبعبتدة، ويثني الهمدانر، يبدأبالخاريث، كان من فمنهم "همّة■ ل-أحدا 
محعلوكلهم ونربح، روق، وموعلفمة، والحارث، بعبيده، يبدا كان من 

أحرهم*.محا رن 

عندي.من زيادة العنوان ( ١ ) 
له.لحث لا الذي أو شعر، وجهه ق لتس الذي مو الكومج )٢( 
الساق.يقتضها نيادة )٣( 
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ءام]الئاض[أُو- 

عوقه.مع الحارث وثل مس، بن الحارث إلا كلهم منهم سمع 

المدينةوأهل عل عن يأخذ مروق، مذهب يذهب كان النعي أن زإلأ 
.اف عبد أصحاب أصحابه، هب ملم. يذهب إبراهيم وكان وغبمرهم، 

هب،وين بفتواهم يفتي ثمن الكوفة أهل من بمولأء الناس أعلم دكان 
:٢٣١وغبرها[القراءة ]ز مذهبهم 

لأعنس،ا -

أنوإّخايى؛؛.و- 

يلقولر '، رجل' غر هؤلاء ص مضى بمن الناس أعلم والأعمش 
أحدا.هؤلاء س الأعمش 

الأئمة.شروًل من يادة ن( 
عودمابن يفض يكتفي يكن ل! أن بمدا ويريد العلل، 3، الثاف الإملاء من نيادة ، ٢١

اهرخمهم مروعا ذلك j فهويثب الدية، أهل عن وأط وأصحابه عل من مع حش 
مروق،إل يميل النعي *وكان عنا؛ الديني ابن ؛ال< نية، بن يعقوب رواية وق جيعا• 
ومرملوالأموي، علقمة إل يميل إبراهيم وكال الدية، ناحية إل يميل مروق وكال 

إسنادر.وهوعندي غثرْ، •صل من حثر اذه عد ءن إبراهيم 
الأتمة.شروط من نيادة ، ٣١
*_(.١ ٢ انتم)٩ عبد عمروبن المنعي هوأبوإمحاق ، ٤١
عودمابن أصحاب وهم ذكرهم، تئدم من يفقه زمانه ل الناص أعلم الأعمش أل يحني ، ٠١

العلمل مثله يكون ند الرحل فهدا إلارحلا، ذللئ، من تم ولايوالنعي، النخعي ثم 
ممه،الطقة هده ق ١لاJكور لأنه السعي، إمحاق أبا يكون ند تشى الالرجل وهذا بأمإ 

فلاميته، نتحاشى رجلا يريد لعله لكن لمزح؛<، لوأرائه لأنه الاحت،الر؛ هذا وأستبعد 
نبله.اتكومن بفقه الناس أعلم وص الأعمش طيقه فهوق أعلم، واطه حنيفة أبو إلا يكون 
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؛عباس(ر 1وزا )أمياب 

٠!طريمهر ويسلكون مذهبه يدهبون الذين عباس ابن وأصحاب 

عطاء،]١[ 

تآأادطاددس،

وتجاهد،]٣[ 

ريب،بن وجابر ا ت؛ 
]ْ[وءكرمه،

تا*ادنبدينني•
فيه.وأنتهم جبثر بن معيد هؤلاء فاعلم 

ا:الذهب[؛ وبمذا ]وبطرمهم، بمولأء، الناس أعلم دكان 
عباس،ابى محت، وكان حبنا[؛؛؛، لقيهم كان ]وقد دينار، بن مري ع ~

أصحابه.ومحب 

الأتعة.شروط ل منيم ابن رواية من زيادْ ٢ )١ 
ءوكانفقال؛ القطان، صعيد ين ;؛سمى شيخه إل التسمية هذه عرى الثاف الإملاء ق )٢( 

ابنأصحاب قال أراه يقرل،؛ معيد بن محيى وسمعت، نال؛ محنة، عباص ابن أصحاب 
ستة،الهؤلاء هذهيه، ويدهيون به ؤيفتون بقوله يقولون الذين هؤلاء يعل■ ستة؛ عباس 

دذكرمم•
العلل.j الثاف الإملاء من زيادة )٣( 
العلل.j الثاف الإملاء من قادة )٤( 

٩٨









عسممتدول ض تسمية 

نبيب،بن ينجم ١^٢؛؛ 
]م[وشالزب

ا•الأثج؛١ بن اي همد بن دبكم ا ٤ ت 
هه. 

من؛وبمذهبهم آ»ؤلأء، أعلم أحن يكن ئمب 
آثس،بن مالك [ ١ ] 
يرقد،بن ]وممر [ ٢ ] 

المخردمى،الرحمن همد بن دانيْ ]٣؛؛ 
]؛[ضاصينشغالأبجن[رأ/

مالاكتبعد من ثم 

طرشهم.ؤيقتدي مذمهم يذهب كان مهدي، بن الرحمن د مه" 

حزم.بن بكر أبا مكانه؛ وذكر ياذكرْا د الثاق الإملاء ي ( ١ ر 
ارالزهمفعل'مديم مع الرحى، همد ش بن دبمة ملك;هت ذم ب بن يعقري، رواية دل 

يمحىربثعة، ولكن شهاب، ابن من هؤلاء بملريق أحد يكن بقال،؛"'ور الذكورين، 
مدبهم®•يذمون الزناد وأبو صعيد، بن 

الزناد.وأم سمد، بن ومحي الزهري، ثلاثة: بذم اكض الخامع ل الخف، رواية ول 
بنمحي بن أحمل رواية ل وكذللئ، ب،اللئ،، الأول، ئ، واكض الئاف، الإملاء س زيادة ، ٢١

الخطيب.عند الخارود 





وال0ر1دءالهعادر فهرس 

عبئبن يوسف عمر أبو ت المؤلف الأصحاب، معرفة في الاستيعاب 
)المتوفى؛المرطي الممري عاصم بن الر عد بن محمد بن الله 

الجيل،دار المانرت البجاوي، محمد علي المحقق• —(، ٠٤٦٣
١م. ٩٩٢- م ١ ٤  ١٢الأولى، الطعة: بتروت، 

عليبن الحين بن أحمد المؤلف؛ موى•' السنن إلى المدخل 
)المتوفى؛الثهقي بكر أبو الخراساني، الخروجردي مومى بن 

دارالناشر؛ الأعفلمى، الرحمن نحياء محمد د. المحقق؛ ، ه(  ٤٥٨

الكون.- الإسلامي للكتاب الخلفاء 

بنمحمد الخاكم الله عبد أبو ؛ المؤلف، الصحيحين، على المستدرك 
الهلهمانيالضبي الخكم بن نعيم بن حمدؤيه بن محمد بن الله عبد 

نحقيق؛؛هر(،  ٠٥)المتوفى؛ البح بابن المعروف النيابوري 
بيروت،- العالمية الكنب، دار اكانر؛ عطا، القادر عبد مصعلفى 

.١٩٩٠الأولى،-اا؛ا'-الطبعة؛

حنثلبن محمل بن أحمل الله أبوعبد المؤلف،؛ الرحال،، ومعرفة العلل 
اللهوصي المحقق؛ —(، ٤٥٢ ١ الشيباني)المتوفى؛ أسد بن هلال بن 
١٤٢٢الخانية، العلثعة؛ الرياض، الخاني دار الناشر؛ عباس، محمد بن 
.٢٢٠١—م

اللخميمهلير بن أيوب بن أحمد بن سليمان ؛ المؤلف، الكبير، المهجم 
حمدىالمحقق؛ ه(، ٠٣٦ )المتوفى؛ الطبراني القاسم أبو الشامي، 





المعايروالهرايمفهرس 

غرامةعمروبن ت المحقق ه(،  ١٥٧ ت )المتوفى اكر عبابن المعروف 
تالنشر عام والتورع، والنثر للطباعة الفكر دار الناشرت العمروي، 

هلةاه-ها،ا،ام.

بنالوهاب عبد بن أحمد المؤلف: الأدب، فنون فى الأرب نهاية 
الوبريالدين نهاب الكرى، اليمي القرشي الدائم همد بن محمد 

القاهرة،القومية، والوثائق الكتب، دار الانر: ^، ٧٣٣)المتوفى: 

ه. ١٤٢٣الأولى، الطعة: 

المؤلف:الأحبار، من الله رمحول عن الثابت، وتفصيل الأنار تهديث، 
الطريجعفر أبو الأملي، غاف بن كير بن يزيد بن جرير ين محمد 

مطعةالاشر: شاكر، محمد محمود المحقق: —(، ٠٥٣١ )المتوفى: 

القاهرة.— المدني 

محملين الحين عروبة أبو المؤلف،: الطقات، كتاب من المنتقى 
آم(،١ ٨ )المتوفى: الحراني الجزري السلمي مودود معشر أبي بن 

والمشرللطاعة البثائر دار الناشر: صالح، إبراهيم بتحقيقه: محي 
والتوزيع-

احمدبن محمد الله عبد أبو الدين شمر المؤلف،: النبلاء، أعلام محير 
مجموعةالمحقق: ■(، ٥٧٤٨الذهبي)المتوفى: قائمان بن عثمان بن 

مؤسسةالناثر: الأرناؤوءل، شعبب، الشيح بإشراف المحفقتن من 
م.١  ٩٨٥/ ه ١ ٤ ٠ ٥ الثالثة، الطبعة: الرسالة، 



|لهْواوروالهرايءقهرس 

بنجرير بن محمد المؤلف؛ الطري، تاريخ مع ميؤع الذيل، ذيل 
ص١ ٠ رالمتوفى؛ الطري جعفر أبو الأملى، غال، بن كير بن يزيد 

—(،٥٣٦٩المتوفى! القرطي، معد بن لعرب الطبري تارخ )ص-لة 
ه. ١٣٨٧- الثانية الطعة; بيروت، - الراث دار الماشر: 

الدينثمى المؤلف; والأعلام، المشاهير ورقيان الإسلام تارح 
)المتوفى!الذهبي قائمان بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو 

الغربدار الناشر! معروف، عواد بثار الدكتور المحقق; .(، ٥٧٤٨

.٣٢٠ ٠٣الأور، اسة;الإسلامي، 

 ^L' ،مهديبن أحمد بن 'ابن، بن على ن أحمد بكر أبو الزلف! بغداد
بيروت،- الخلمبة الكتب، دار ام! م(، ٤  ٦٣راJتوفى; البغدادي الخيبح 

.٥١٤١٧الأولى، الطبعة! عطا، القادر عطو مصطفى وتحقيق: دراسة 

القاصيالفضل أبو المؤلف! اللئ،، الموتقرببط المادارك ترسبؤ 
;١ حزء المحقق;، -(، ٤٥٥ ٤ اليحصبي)المتوفى! موصى بن عياصر 

الصحراوي،القادر عبد ; ٤ ، ٣،٢جزء ، ٣١٩٦٥الطنجي، ابنتاوين، 
سعيد٨؛ ٧، ٦، جزء شريفة، بن محمد ! ٥ جزء م، ١  ٠٩٧ — ١  ٩٦٦

سأءراباخ؟\-مأهوام.

اللهعبد بن ياقوت الله عثد أبو الدين شهاب المولفح; البلدان، معجم 
بيروت،صادر، دار الناشر! ا ه-(  ٦٢٦)المتوفى! الحموي الرومي 
.٣١٩٩٥الثانية، الطبعة! 



و1و0ر1دإء jjUaoJiفهرس 

بنمحمد ن الرحمن عبد محمد أبو المؤلف; والتعديل، الجرح 
حاتم)الموفى:أبي ان الرازي الحظر، التميمي، المنير ن إدريس 

TYU،، ،)_ ;آبادبحيدر — العثماف العارف دائرة مجلي طعة الناثر
الأور،اس: بيروت، - العر؛ى التراث إح؛اء دار الهند، - الدكن 

وذكرالضعفاء ومن والحديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة 
نالله عبد ن أحمد الحسن أبو المؤلف; وأحبارهم، مذاهبهم 

عبدالعليم عبد المحقق؛ —(، ٦٠٢ ١ الكوفي)المتوفى: العجر صالح 
السعودية،— المنورة المدينة — الدار مكتبة الماشر: ستوى، الب العفلم 
.١٩٨٥-الأور،ه،؛ا اسُة:

الجرجارعدي ن أحمد أبو المولفح: الرجال، صعقاء ر الكامل 
محمدالوجود—علي عبد أحمد عائل تحقيق: آ"ّآه(، ٥ )المتوفى: 

الكت—،الناشر: سنة، أبو الفتاح عبد تحقيقه: ر شارك معوصس، 
م.١  ١٤١٨الأور، الطعة: ؛يروت-ونان، - العلمية 

أبوالهروى، الأزهري ن أحمد ن محمد المؤلف: اللغة، تهيئي، 
الناشر:مرعبا، عوصس محمد المحقق: —(، ٠٥٣٧ منصور)المتوفى: 

٢٢٠الأور، الهلبعة: بيروت، — العربي الترايث، إحياء دار  ٠١.

الهرويالله عبد ن ملام القاسم؛ءث عبيد أبو ج: المولفالأموال، 
هراس.،محمد خليل المحقق: ، ه(  ٢٢٤)المتوفى: البغدادي 

بيروت.— الفكر. دار الناشر: 

١٠٨



و1وهراتمjjUaollفهرس 

منحين سعد بن محمد الله عبد أبو المؤلف: الكبرى، الهلبقات 
معد)المتوفى:بابن المعروف البغدادي البصري، بالولاء، الهاشمي 

بيروت،~ صادر دار النامر: عباس، إحسان المحقق: ه(، ٢٣٠

م.١٩٦٨الأور،الطبعة: 

المرزبانبن الله عبد ين الحن المؤلف،. البصريين، ر أخب 
الزيتي،محمد طه المحقق: -(، ٥٣٦٨)المتوفى: أبوسعيد اليرافي، 

الناشر:الثريفح، بالأزهر المدرسين — حفاحي المنعم عبد ومحمد 
م.١٩٦٦ه-١٣٧٣اyثحة:الحلبي، اب؛ي مصطفى 

بنأحمد بن علي محمد أبو المؤلف،: الأحكام، أموله قي الإحكام 
—(،٥٤٥٦)المتوفى: الفiاهري القرطبي الأندلسي حزم بن صحيد 

إحسانالدكتور الأستاذ له: قدم شاكر، محمد أحمد الشبح المحقق: 
٠بيروينج الجديدة، الأفاق دار الناثر: عباس، 

عبدين أحمل العباس أبو الدين تقي ت المؤلف الفتاوى، مجمؤع 
الرحمنعبد المحقق: -(، ٥٧٢٨الحراني)المتوفى: تيمية بن الحليم 

الممحفالتلباعق فهد المللن، مجمع الناثر: قاصم، بن محمد بن 
النثر:عام السعودية، العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف،، 

م.١٩٩٥ه/١٤١٦

الحارث،محمد أبو المولفج: الحارث، ند مزوائد عن الثاحمث، بغية 
أبيبابن المعروف الخصسبج البغدادي التميمي داهر بن ممحمد بن 



والهرايمjjUaoJIفهرس 

عليالدين نور الحسن أبو ت المنتقي —(، I٥٢٨٢ )المتوفى أسامة 
م(، ٨٠٧)المتوفى: الهثمي بم أبي بن سليمان بن بكر أبي بن 

المنةخدمة مركز الناثر: الياكري، صالح أحمد حين د. المحقق: 
.١  ٩٩٢— ١ ٤  ١٣الأولى، الهلبعة: المنورة، المدينة — النبوية والمبرة 

أحمدالفضل أبو المولفح: الثمانية، المانيد بزوائد العالية الهنالمح 
—(،٥٨٥٢قلاني)المتوفى: العحجر بن أحمد بن محمد بن على بن 

محول،بن محمد الإمام لجامعة قدمت علية رسالة ( ١٧)الخحقق:
العاصمة،دار التاسر• ري، الالعرير عبد بن ناصر بن ّحل د• ٠ ق ين

.ه—  ١٤١٩الأولى، الطبعة: الودية، — الضن، دار 

اللخمىمهلر بن أيوم—، بن أحمل بن سليمان المؤلف. المامسن، ند م
حمديالمحقق: (، ٠٥٣٦ )المتوفى: الطراني القاسم أبو الخامي، 

العلبعة:بيروت، ~ الرسالة مؤسسة الناشر: المالفى، عدالمجيل بن 

.١٩٨٤-١٤٠٥الأولى،

عبدبن محمد بن الله عبد بن يوسم—، عمر أبو المؤلف—،: الاستذكار، 
سالمتحقيق: —(، ٥٤٦٣)المتوفى: القرطي النمري عاصم بن البر 

—العلمية الكتب، دار الامر: معوض، على محمد عطا، محمد 

٠.٢ ٠ ٠ - ١ ٤ ٢ ١ الأولى، الهلعة: بيروت، 

سعيدبن أحمد بن على محمد أبو المؤلف—،: العرم—،، ات، أنحمهرة 
تحقيق:—(، ٥٤٥٦)المتوفى: الغلاAرى القرطبي الأندلمي حزم بن 



اا0ه1اووواو0ء1تءمهرس 

تالطبعة بيروت، — العالمية الكتب دار التاشرت العلماء، محن لجنة 

الأور،ّا«؛ا/صا،ا.

ينمحمد بن هشام المنذر أبو الخولمح؛ الكبير، واليمن معد سب 
حن،ناجي اوكتور المحقق: i'_ الكلبي)المرقى: ^، ٧١

١ ٤٠٨الأولى، الطعة: المرية، النهضة مكب الكب، عالم الناشر: 

التميميمنصور بن محمد بن الكريم عبد المؤلف: اي،، الأن
عبدالمحقق: أأآ"هه(، )الموقى: سعد أبو المروري، العاني 

دائرةمجالس الناشر: وغيره، اليماني المعالمى يحيى بن الرحمن 

.٢١ ٩٦٢ه- ١٣٨٢الأور، اللبعة:سنية،حيدرآباد، 

المنن،وحقيقة الاثار أهل مذاهب وثؤح الأحبار فضل ر الة رس
بنيحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد الله عبد أبو المولفا: 

عبدالرحمن عبد المحقق: —(، ٥٣٩٥)المتوفى: البدي منيه 

الأولى،الهلبعة: الرياض، — الملم دار الناشر: الفريواتي، الجبار 
١٤١٤.

الحسنمحمد أبو المؤلف—،: والواعي، الراوي بين الفاصل الحدُث، 
—ا،٠٠٣٦ )المتوفى؛ الفارس الرامهرمزي خلال بن الرحمن عبد بن 

بيروت،— الفكر دار اكاشر: الخطبّتح، عجاج محمل دّ المحقق: 
.١٤ ٠٤الثالثة، الطعة: 



و1ر0ر1دم jjLiaoJIفهرس 

الدين،شرف ت المؤلف الأربعين، محلبقات على المرتبة الأربعين 'كتاب، 
جعفربن حن بن حاتم بن مفرج بن عليا بن المفضل بن علي، 

ينمحمد بن محالم محمد ت المحقق -(، ١٠٦ ١ ،^^؛! )١١٠المقدسي 
الأولى.الطبعة! السلف، أصواء الناشر! العبادي، حمعان 

بنأحمد كر أبو الولم،: السامع، وآداب، الراوي لأحلاف( لجامع ا ~
)المتوفى:البغدادي الخطيب، مهدي ن أحمد ن ثابت، ن علي 
~المعارف مكتبة الناشر! الطحان، محمود د. المحقق! م(،  ٤٦٣

•الرياض 

١١٢




