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  بینت الدراسة أنَّ اإلمام یزید بن هارون الواسطي من الرواة الثقات أذ استند 

م)   ٨٥٥هـ/٢٤١(ت  . ومنهم االمام أحمد بن حنبلاتهكثیر من علماء المسلمین إلى مروی

اإلمام یزید بن  صاحب المذهب الحنبلي احد المذاهب األربعة ألهل السنة والجماعة  إذ كان

  . هارون أحد شیوخه

. وكان یستشهد باآلیات القرآنیة ته بالدقة والثقة في سرد المرویةد تمیزت مرویاوق

في علوم ، وهذا یدل على إنصافه وتبحره یة. واعتمد أسلوب الجرح والتعدیلواألحادیث النبو 

  .اإلسناد والجرح والتعدیل

 

ABSTRACT 

The study showed that the forward over the son of Aaron Wasti trustworthy 
narrators as many of the scientists was based Muslims to Marwyate. Including 
Imam Ahmad ibn Hanbal (d. 241 AH / 855 AD) the owner of the Hanbali school of 
one of the four sects of the Sunnis and the group as he was ahead more than one 
son of Aaron the elderly. 

The Marwyate was marked by precision and confidence in irrigated listed. 
And he cites Quranic verses and hadith. And adopted the style of the wound and 
the amendment, and this shows fairness and Tbhrh in the science backing the 
wound and the amendment. 

  

ا:  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد (صلى اهللا علیه وسلم) 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أجمعین وبعد: 

تعد الدراسات التاریخیة في الحضارة االنسانیة من أهم الدراسات إذ اعتمدت الدراسة 

على الروایات الشفهیة وخاصة في القرن األول  في العصور التي سبقت عصر التدوین



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

  ) ٩٣ ( 

 

والثاني الهجریین وتعتمد صحة تلك المرویة على حال الراوي من كونه ثقة أو ضعیفًا ثم قوة 

. وكان من بین العلماء الذین كانوا من عن المشایخحفظه في نقل تلك المرویات شفاهًا 

من الرواة البارزین في نقل أخبار األمم  مشایخ الروایة الشفهیة اإلمام یزید بن هارون فقد كان

السابقة واألنبیاء ثم السیرة النبویة والمغازي وأخبار الخلفاء الراشدین والدولة األمویة. فضًال 

عن المرویات المتفرقة المختلفة. عاش اإلمام یزید بن هارون ثمان وثمانین عامًا قضاها في 

ومئة للهجرة ووفاته سنة ست ومئتین، كان خدمة اإلسالم اذ كانت والدته سنة ثمان عشر 

. وهو یعد من أسر الموالي الذین أعتقوا من قبل اُألسر المعروفة منذ صغر سنهملتزمًا بدینه 

. وعلى الرغم من أن عائلته في بدء حیاتها كانت تعمل في إسالمهم واعتنقوا اإلسالم وحسن

نجد أي میول سیاسیة لیزید وعائلته فكان بیوت األمراء في العصر الراشدي واالموي إال أننا لم 

  .شخصیته وحسن عبادته . وهذا یدل على قوةعن السیاسة وتقلباتها بعیداً 

) ارون ا   ة ا٢٠٦ (  

وم أ : أو :  

  .)٣(وقیل بجیلة )٢(، مولى بني ُسلَّیم)١(هو یزید بن هارون بن زادان بن ثابت

 : م :  

لقب یزید بن هارون ألقابًا تدل على نشأته وشهرته فكانت نشأة عائلته األولى في بني 

وعرف ، وانتقل یزید الى واسط ونشأ فیها، وأصبح امام أهل واسط )٤(سلیم وكانوا موالي لهم

  . )٦(ولقب بالواسطي )٥(باإلمام

 :  :  

كنیة اإلمام یزید بن هارون هي  أجمعت المصادر التاریخیة التي بین أیدینا على أن

، وبعد اطالعنا على المصادر التي بین أیدینا أنه لم یكن لإلمام یزید بن هارون )٧(أبو خالد

  .خالد الواسطي ، فقد جاءت هذه الكنیة إعتزازًا بمواله أبيسمه خالدولد ا

:دو : را  

 )٨(لسنة الثامنة عشر ومئةاغلب المصادر بینت أنَّ والدة االمام یزید بن هارون في ا

، الروایة اُألولى هي األرجح وذلك إلجماع أغلب )٩(وقیل في السنة التاسعة عشر ومئة

  المصادر علیه.
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م : :  

، وكان في عائلة أسلمت وَحُسن إسالمها )١٠(نشأ یزید بن هارون وترعرع في واسط

واسط الى أن اصبح إمام أهل واسط ، عاش في )١١(ملتزمًا بدینه منذ صغره وهو في التاسعة

  .)١٢(ومحدثها

أ :د :  

على الرغم من شهرة یزید بن هارون العلمیة وٕاهتمام المصادر التاریخیة بسیرته 

، اذ لم تكن اسرته ثریة او م تسلط الضوء على كل افراد اسرتهالعلمیة والشخصیة إال انها ل

أسرًة بسیطًة من الموالي لدى اُألسر العربیة  ذات جاٍه او سلطاٍن بل كانت في بدء حیاتها

المعروفة واعتنقوا الدین اإلسالمي وحسن إسالمهم وحرصت هذه األسرة على تعلیم أبناءها 

مبادئ الدین اإلسالمي وأصوله ثم أصبحت هذه األسرة من حفظة الحدیث الشریف ورواته 

من العلماء البارزین فكان جده ، وقدمت لنا العدید )١٣(فضًال عن العلوم اإلسالمیة االخرى

أحد ُأمراء العراق في خالفة عمر بن الخطاب  *زاذان مولى ألم عاصم امرأة عتبة بن فرقد

، روى عن جابر )١٥(، وكان جده زاذان فصیحًا في اللغة كأنه نشأ في البادیة العربیة)١٤(فأعتقته

اللغة العربیة لغة  ، وهذا یدل على حرصه على تعلم)١٦(بن یزید وروى عنه هشیم بن بشر

 )١٧(القرآن الكریم وضبط قواعدها وكان جده زاذان وابوه هارون یعمالن في خدمة أمراء العراق

اذ كان زاذان طباخًا وهارون والد یزید یعمل معه في إمارة زیاد بن ابیه وعبید ابن زیاد الذي 

بیر أثناء إمارته وكذلك زاولوا نفس عملهم في بیت مصعب بن الز  )١٨(قتل في معركة الخازر

وكذلك في بیت بشر بن مروان اثناء إمارته على البصرة والكوفة في العصر األموي وواصلوا 

، ومن خالل مزاولة ُأسرة یزید بن )١٩(عملهم في إمارة الحجاج بن یوسف الثقفي على العراق

ن لهذه . لم یكلعراق في العصر الراشدي واَألمويهارون أعمالهم في خدمة عدد من ُأمراء ا

  .األسرة أي نشاط او میول سیاسیه

  : زوجته

عفنا المصادر بمعلومات عن كان اإلمام یزید بن هارون متزوجًا وله عائلة، ولم تس

  زوجته.
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   ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

  ) ٩٥ ( 

 

  : أوالده

أنه لم یكن له ولد یحمل اسم كان یزید بن هارون یكنى بأبي خالد الواسطي فتبین 

اعتزازًا به، أما أوالده الحقیقیون، فقد ورد في ، فتكنى باسم مواله أبو خالد الواسطي خالد

، وقال الخطیب البغدادي، إنه قدم بغداد وحدث بسر من )٢٠(المصادر أن له ولد اسمه محمد

لم تزودنا وله بنت و  )٢٢(، وروى عنه احمد بن ابن النعیم الدینوري)٢١(رأى عن القاسم بن بهرام

  .المصادر بمعلومات عنها

  : اخوته

، فكان له ئة علمیة وأصبح لهذه اُألسرة شأنأنفًا، نشأ یزید بن هارون في بیكما ذكرنا 

هارون الواسطي نزل الشام وحدث عن: عبد اهللا بن عوف، وعبد اهللا بن : العالء بن وأخ وه

، وروى عنه: بن ربیعة واسباط بن عمر العمري، ومحمد بن اسحاق بن یسار، وحسین المعلم

قضاء االنبار ثم الرملة في العالء بن هارون یكنى أبا یعلى وولي فكان  )٢٣(عبد الواحد وغیره

  .)٢٤(، وحدث عنه الرملیون وسكن الرملة الى حین وفاتهالشام

  : أعمامه

وى ، وعرف عنه روایة الحدیث إذ ر رون عم هو یزید بن زاذان الواسطيلیزید بن ها

  . )٢٥(: هشیم بن بشرعن الشعبي وأبي زرعة وروى عنه

  : ما أحفادهأ

ع ولم تزودنا : أحمد بن كثیر أبو نافلمصادر بأن له سبطًا من ابنته هوأوضحت ا

، وعن أبي الحارث بن منصور وروي عنه أحمد بن المصادر باسم ابنته، حدث عن جده یزید

  .)٢٦(محمد بن سهل االدمي وغیره

 :وا ا  :   

، كان ، وقال الخطیب البغدادي)٢٧(الواسطي كان یزید بن هارون یخضب قال بحشل

، وفي آخر حیاته رحمه اهللا ُكف )٢٨(یزید بن هارون یخضب خضابًا قانیًا الى الحمرة

  . ذكرته المصادر عن صفاته الَخلقیةما  ، هذا ك)٢٩(بصره

  : خالقه رحمه اهللاأما أ

واضح في بناء شخصیته وأخالقه ابتداًء عاش یزید بن هارون في بیئة كان لها تأثیر 

، هذه الظروف والعقیدة اإلسالمیة التي آمن بها، ه والمجتمع الواسطي الذي نشأ فیهمن اسرت
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، فاإلسالم ومن قبله الرساالت السماویة كلها اهتمت لها األثر الواضح في سلوكه وعملهكان 

  . )٣٠(جانب اإلیماني واالعتقاديبالجانب القیمي واألخالقي أو السلوكي الذي یعد ثمرة ال

ا   

عدوا كان یزید بن هارون متمسكًا وحریصًا على دینه فكان واحدًا من العلماء الذین أب

، وأول من قال بخلق القرآن (الجعد بن درهم) في العصر األموي وُعذبوا في محنة خلق القرآن

عن اهللا تعالى صفة الكالم تنزیهًا عن ، وقد نفى مثل هذا القول (الجهم بن صفوان) ثم قال

الحوادث وصفاتها بزعمه وحكم بأن القرآن مخلوق ولیس بقدیم وقتل جهم بن صفوان في 

ثم جاء المعتزلة فقالوا كما قال الجعد  )٣١(عامل بني أمیة (مسلم بن أحوز) أصفهان من قبل

ون) وأقنع المأمون بهذه أم. أبي دوؤاد (أحد قادة المجهم وتولى كبر القول بخلق القرآنوال

تى یقول بهذه البدعة ، أو یسجن ویعذب حیقل بهذه البدعة یطرد من وظیفته ، ومن لمالبدعة

) وانبرى بعض العلماء لرد هذه البدعة وفي مقدمتهم اإلمام أحمد بن حنبل واإلمام (خلق القرآن

واستمرت هذه البدعة من أجل العقیدة اإلسالمیة، یزید بن هارون الواسطي سجنوا وعذبوا وصبروا 

الذي أبعد المعتزلة وحاسبهم على بدعتهم وقرب  دوادعلى أبي  حتى جاء المتوكل والقي القبض

، وقد شهد عصر المأمون مناظرات دینیة وعلمیة في هذه المسألة وغیرها )٣٢(إلیه أهل الحدیث

   .)٣٣(من المسائل العلمیة
  

  :  ا : ر  ط

حمل عناء السفر من لم یبخل یزید بن هارون على نفسه بأي فرصة في الرحلة وت

َأمَّْن ُهَو : (. فقد قال تعالىالدین االسالمي حث على طلب العلم. والسیما ان أجل طلب العلم

َربِِّه ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َیْحَذُر اْآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة 

كقوله  .حثت السنة النبویة على طلب العلمكما  )٣٤(َوالَِّذیَن ال َیْعَلُموَن ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأوُلو اْألَْلَباِب)

(من سلك طریقًا یلتمس فیه علمًا سهل اهللا له طریقًا إلى الجنة) :)اذ كان العلماء  )٣٥

ان وقد تستغرق الرحلة یرحلون من أجل الحصول على حدیث واحد یذكر لهم في أي بلد ك

  . سنین طویلة

، فلما عدت إلى ن أهلي في طلب الحدیث سنین طویلةقال یزید بن هارون: سافرت م

 فمشیت إلیه فقال: بغداد سمعت أن عسكر وهو أحد التابعین یحفظ حدیثًا عن رسول اهللا 

: (( من ابتاله اهللا ببالء فلیصبر ثم لیصبر ثم اهللا ل عن رسو  حدثني أنس بن مالك 



مما  رما    

  

   ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

  ) ٩٧ ( 

 

: فعدت إلى واسط ووصلت لیًال ووقفت على بابي ك غیر هذا قال: ما احدثلیصبر)) وقال

، فعالجت فتح الباب ودخلت المنزل وكان أهلي على رهت دق الباب كراهة انزعاج القوموك

فأخذت حجرًا وقصدت ضرب جدت زوجتي نائمة وبجنبها شاب، السطح فصعدت السطح فو 

، ثم قصدت ثانیًا وثالثًا وكلما هممت تذكرت الحدیث الذي سمعته من عسكرف ذلك الشاب

تي فلما رأتني أیقظت الشاب وقالت: بذلك تذكرت قوله علیه الصالة والسالم آنفًا فانتبهت زوج

  .)٣٦(ك من بركة حدیث النبي فعلمت ان ذل*! إني تركتها أمالً قم الى أبیك

  : أما عبادته

ثبت من خالل المصادر التاریخیة وشهادة عدد كبیر من العلماء الذین عاصروه أن 

وهو في التاسعة اإلمام یزید بن هارون كان عابدًا هللا وحده تقیًا ومحافظًا على صالته خاشعًا 

: كنا نسمع ان یزید بن من عمره وقال عنه: بحشل الواسطي: سمعت زكریا بن یحیى یقول

اصحابنا صالًة واعلمهم بالسنَّة. وقال بحشل: حدثنا محمد بن سهل بن زیاد  هارون من احسن

: رأیت شیخًا في المسجد الحرام حسن الصالة، فجعلت أتعجب من قال، سمعت أبا نعیم یقول

د بن : هذا یزیصحاب الحدیث فسألته عنه فقالصالته وانا ال أعرفه فمر بي رجل من أ

، وكان یصلي الضحى ست عشرة ركعة بها ، كان متعبدًا حسن الصالة)٣٧(هارون الواسطي

  .)٣٨(من الجودة غیر قلیل. وقد عمي في آخر حیاته من كثر بكائه في صالة األسحار

ا ر و ::  

 عاش یزید بن هارون ثمان وثمانین سنة قضاها في خدمة اإلسالم مسلمًا ملتزمًا بدینه

، یوم ه اهللا وجعل الجنة منقلبه ومثواهمنذ صغره وأجمعت المصادر على تاریخ وفاته رحم

  .)٣٩(الثالثاء في غرة شهر ربیع اآلخر سنة ست ومائتین
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 ارون ا   ة ا  

   ر  ااوي   )٢٠٦(ت 
 

 )٩٨ ( 

 

اا:  

                                                 

، الطبقات الكبرى، تحقیق : محمد عبد القادر )م ٨٤٤هـ/٢٣٠: ابو عبد اهللا محمد بن سعد (ت ابن سعد )١(

بن : محمد بن اسماعیل ؛ البخاري٧/٢٢٨)، ١٩٩٠هـ/١٤١٠–الكتب العلمیة، بیروت، (دار ١ عطا، ط

 ، مكتبة التراث،تحقیق: محمد ابراهیم زاید (دار الوعي ،التأریخ االوسط ،م) ٨٦٩هـ/٢٥٦ابراهیم، (ت 

 ٨٤٤ هـ/٢٧١، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة، (ت الدینوري ،هـ)١٩٧٧هـ/ ١٣٩٧ –، القاهرة حلب

 ١٩٩٢هـ/ ١٤١٢–(الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  ٢ ، طروت عكاشة: ثتحقیق ،المعارف ،)م

، نقض م) ٨٩٣هـ /٢٨٠، (ت : أبي سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعیدستاني؛ السج١٢/٥١٥ ،)م

 / ٢ ،)١٩٩٨/هـ /١٤١٨ –، (مكتبة الرشید، العراق ١ ط ،تحقیق: رشید حسن االلمعي االمام أبا سعید،

٩٧٧ . 

، المدینة المنورة ، (مكتبة العلوم والحكم٢ ط ،تحقیق: (زیاد محمد منصور) ،الطبقات الكبرى ،ابن سعد) ٢(

هـ)، تاریخ ٢٦١صالح، (ت ؛ العجلي: أبا الحسن أحمد بن عبد اهللا بن ٥٣ /١م)، ١٩٨٨هـ/١٤٠٨ –

  . ٢٦٨ /٢ ،م)١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤ ، (دار الباز،١ ، طالثقات

 هـ/٣٥٤م الدارمي السبتي (ت : محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ التمیمي أبو حاتحبانابن ) ٣(

، (دار الوفاء ١ ، طابراهیم : مرزوق عليتحقیق ،اء االمصار واعالم فقهاء االقطار، مشاهیر علمم)٩٦٤

 . ٢٨١ /١ م)١٩٩١ هـ/١٤١١–المنصورة 

أبو عیسى محمد بن الترمذي:  ؛٤٨١ /١ ،تاریخ الثقات ،؛ العجلي٣٦٨ /٨ ،التاریخ االوسط ،البخاري) ٤(

؛ الخطیب ١/٢٦ )،د ت –، (دار احیاء التراث العربي) الشمائل المحمدیةم ٨٩٢هـ/٢٧٩، (ت عیسى

 ،تاریخ بغداد م)، ١٠٧٠هـ/٤٦٣: ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي، (ت البغدادي

 . ٤٩٣ /١٦ ،م) ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢–غرب االسالمي، بیروت ، (دار ال١ ، طتحقیق: بشار عواد معروف

، ٢ ، طیق: محمد بن خلیفة، تحقالعرض ،)م١٣٤٧هـ/٧٤٨، (ت ذهبي: شمس الدین محمد بن احمد) ال٥(

 . ٩٨ /٢ م)، ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٤ –، السعودیة البحث العلمي بالجامعة االسالمیة(عمادة 

: تحقیق ،الكنى واالسماء ،م) ٨٧٤هـ/٢٦١النیسابوري (ت قشیري ) مسلم: أبو الحجاج مسلم بن الحجاج ال٦(

هـ / ١٤٢٤ –، السعودیةالبحث العلمي بالجامعة االسالمیة، (عمادة ١ ط ،القشیريعبد الرحیم محمد احمد 

 ، كتاب بغداد،م) ٨٩٣هـ/٢٨٠ضل احمد بن طاهر، (ت ؛ ابن طیفور: أبو الف٢٨٣ /١م)، ١٩٨٤

 . ١٨٧ /١، م) ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢–(مكتبة الخانجي، مصر  ٣ ، ط: السید عزت الغفار الحسینيتحقیق

: محمد عبد المعید خان (دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد ، التاریخ الكبیر طبع تحت مراقبة) البخاري٧(

 ٩٠٤هـ/٢٩٢، (ت بن اسلم بن حبیب الرزاز الواسطي : أسلم بن سهل، بحشل٣٦٨ /٨د ت)،  –الدكن 

 .  ١٤٢ /١ ،م) ١٩٨٥هـ/١٤٠٦ –، بیروت ، (عالم الكتاب٨ كوركیس عواد، ط: تحقیقم)، تاریخ واسط، 

؛ الدینوري، ٣٠٩ /٢؛ البخاري التاریخ االوسط، ٢٢٨ /٧الكبرى، (الدار العلمیة)،  : الطبقاتابن سعد) ٨(

 م)، المعرفة والتاریخ، ٨٩٠هـ/٢٧٧، (ت لفسوي: ابو یوسف یعقوب بن سفیان؛ ا٥١٥ /١المعارف، 
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د بن عبد اهللا : محمعي؛ الرب٦١ /١ ،د ت) –، (دار الكتب العلمیة بیروت ١ ط ،تحقیق: خلیل منصور

: عبد اهللا احمد سلیمان، تحقیق ، تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم،م) ١٠٠٦هـ/٣٩٧، (ت بن احمد بن سلیمان

 .  ٢٧٨ /١ م)، ١٩٩٠هـ/١٤١٠ –، (دار العاصمة، الریاض١ ط

: محمد محي تحقیق ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،)م ٩٥٧هــ٣٤٦، (ت بن الحسین: علي المسعودي )٩(

ین أبو الحسن علي بن : عز الد؛ ابن االثیر٥٠ /٢م)،  ١٩٥٨هـ / ١٣٧٧، (القاهرة الدین عبد الحمدي

عمر عبد السالم تدمري : الدكتور: م)، الكامل في التأریخ، تحقیق ١٢٣٢هـ/٦٣٠، (ت محمد الجزري

 .  ٥١٦ /٥ م)، ٢٠٠٦هـ / ١٤٢٦، بیروت ب(دار الكت

البالد واخبار العباد، ، أثار م) ١٢٨٣هـ / ٦٨٢ود القزویني، (ت : زكریا بن محمد بن محمالقزویني) ١٠(

هـ / ١٣٩٦(ت ؛ الزركلي: خیر الدین بن محمود بن محمد ٥١١ /١، د ت) –، بیروت (دار صادر

  .١٩٠ /٨م)  ٢٠٠٢ هـ/١٤٢٢، (دار المالیین ٥ م) االعالم ، ط ١٩٧٦

  : أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي، ؛ ابن ابي شیبة٨٢ /١ ،سماء، الكنى واالمسلم) ١١(

(مكتبة  ١ ، ط: محمد بن خلیفة بن علي التمیمي، تحقیقم)، العرش وما روي فیه ٩٠٩هـ/ ٢٩٧(ت 

 . ٣١٣ /١ ،م) ١٩٩٨هـ / ١٤١٨ –الرشد السعودیة 

 . ٩٨ /٢ ،الذهبي، العرض) ١٢(

معجم  ،م) ١٩٨٧هـ /١٤٠٨بن عبد الغني (ت : عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي) ١٣(

 . ٢٣٨ /١٣د ت)،  –، بیروت . (دار احیاء التراث العربيالمؤلفین

: وهو یربوع بن حبیب بن مالك بن اسعد بن رفاعه كان بالكوفة ویقال لهم الفراقد وقد واله عتبة بن فرقد* 

؛ ٢٠٧ /٤ت الكبرى (الدار العلمیة)، ، الطبقاینظر: ابن سعد ،على الموصل  الخلیفة عمر بن الخطاب

 ،م) ٨٥٤هـ/٢٤٠العصفري البصري، (ت خلیفة بن خیاط ابو عمر خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني 

. م) ١٩٣٣هـ / ١٤١٤ –، بیروت (دار الفكر ١ دكتور سهیل زكار، ط: التحقیق ،طبقات خلیفة بن خیاط

٢٤٠ /١ . 

، (ت الحسین بن الحسن او نصر البخاري : احمد بن؛ الكالباذي١٤٢ /١اریخ االوسط، ، التالبخاري) ١٤(

، (دار ١ د اهللا اللیثي طم) الهدایة واالرشاد في معرفة اهل الثقة والسداد، تحقیق: عب ١٠٠٧هـ/٣٩٨

 . ٨١١ /٢م)،  ١٩٨٦هـ/١٤٠٧ –، بیروت المعرفة

 . ١٤٢ /١٢، التاریخ األوسط البخاري) ١٥(

الحنظلي الرازي، (ت : ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن المنذر التمیمي ابن ابي حاتم) ١٦(

بحیدر اباد الدكن  –: مجلس دائرة المعارف العثمانیة الجرح والتعدیل، اشراف ومتابعة ،م) ٩٣٨هـ/٣٢٧

  .٩٠ /٩م)  ١٩٩٢هـ/ ١٤١٢(دار احیاء التراث العربي، بیروت  ١ ، طالهند
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بن هبة اهللا بن عبد اهللا : ابو القاسم بن الحسین ؛ ابن عساكر١/١٤٢ ،، التاریخ األوسطالبخاري) ١٧(

مر بن غدامه ، تحقیق: محب الدین ابو سعید عم) تاریخ مدینة دمشق ١١٧٥ هـ/٥٧١ت ، (الشافعي

  .٢٥٨ /١٠، م) ١٩٩٥هـ/ ١٤١٥ ، بیروتالعمري، (دار الفكر

ن كثیر البصري، : ابو الفدا اسماعیل بن عمر ب؛ ابن كثیر٣٢٧ /٣ ،التاریخ ، الكامل فيابن االثیر) ١٨(

، (دار الفكر واحیاء التراث العربي ١ ، طایة والنهایة، تحقیق: علي شیري، البدم) ١٣٧٢ هـ/٧٧٤(ت 

 . ٢١٠ /٨م)،  ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨ ،بیروت

 . ٢٥٨ /١٠تاریخ دمشق  ،؛ ابن عساكر١٤٢ /١ل: تاریخ واسط ) بحش١٩(

 . ٥٩٩ /٤ریخ بغداد، (تحقیق بشار)، ، تاالخطیب البغدادي) ٢٠(

  .٥٩٩ /٤، (تحقیق بشار)، ریخ بغداد، تاالخطیب البغدادي) ٢١(

، الجلیس الصالح الكافي م) ٩٩٩ هـ/٣٩٠لجریري الشافعي، (ت : ابو الفرج المعافي اابن یحیى) ٢٢(

 /١م)،  ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦ ،العلمیة، بیروت، (دار الكتب ١ ط واألنیس الشافي تحقیق: عبد الكریم سامي،

٤٧٠ .  

 هـ/١٤١٧ ،، دمشقدري. (دار القا١ لمفترق، تحقیق: محمد صادق، ط: المتفق واالخطیب البغدادي) ٢٣(

 . ١٧٣ /٣م)،  ١٩٩٧

 . ٣٦٢ /٦ي حاتم، الجرح والتعدیل، ) ابن اب٢٤(

 . ٦٢٣ /٧ابن حبان، الثقات، ) ٢٥(

 . ٨٦ /٥(تحقیق بشار)، ریخ بغداد، ، تاالخطیب البغدادي) ٢٦(

  . ١٤٢ /١بحشل، تاریخ واسط، ) ٢٧(

  . ٣٤٠ /١٤ریخ بغداد (تحقیق بشار)، ، تاالخطیب البغدادي) ٢٨(

: عبد الوهاب بن احمد بن علي الحنفي ؛ الشعراني٢٨١ /١ علماء االمصار،، مشاهیر ابن حیان) ٢٩(

هـ)، ١٣١٥ –، مصر الشعراني، (مكتبة محمد الملیجي ، طبقاتم) ١٥٦٥هـ/٩٧٣شعراني ابو محمد (ت ال

٥٤ /١ . 

: م) الوافي بالوفیات، تحقیق ١٣٦٢ـ/ه٧٦٤، (ت الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا : صالحالصفدي) ٣٠(

؛ ٨٨ /٦م)،  ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠ –، بیروت صطفى، (دار احیاء التراث العربياحمد االرناؤوط وتركي م

؛ ١٥م)،  ١٩٩٣/ هـ١٤١٣–، القاهرة (مكتبة الفالح ١ لمسلم وآدابه، طاخالق ا، الماص: بدر عبد الرزاق

 . ١٣ د ت)، - ة العصر الحدیث، بیروت، االخالق واالسالم (مؤسسموسى: محمد یوسف

 ١٠٣٨ـ / ه٤٣٠: أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت االصبهاني) ٣١(

م)  ١٩٩٠هـ /١٤١٠یروت ، ب، ( دار الكتب العلمیة١حسن، ط : سید كسروي قتحقی م) تاریخ أصبهان،

٦٧ /١ . 
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في  ، الحیدة واالعتذارم) ٨٥٤هـ/٢٤٠ حیى بن مسلم المكي (ت) الكناني: ابو الحسن عبدالعزیز بن ی٣٢(

، (مكتبة العلوم والحكم ٢ لفقهي، ط، تحقیق: علي بن محمد بن ناصر االرد على من قال بخلق القرآن

بن : أبو عبداهللا أحمد بن محمد ؛ احمد ابن حنبل١٨-١٦ /١م)،  ٢٠٠٢هـ /١٤٢٣ –المدینة المنورة 

عیب األرناؤوط : شبن حنبل، تحقیق، مسند االمام أحمد هـ)٢٤١(ت  الشیباني، حنبل بن هالل بن اسد

، نقص ؛ السجستاني٤٣ /١م)،  ٢٠٠١هـ/١٤٢١ -، بیروت، (مؤسسة الرسالة١ وعادل مرشد وآخرین، ط

، (الدار الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد ؛١٧٢ /١، ؛ الذهبي، العلو للعلي الغفار٢١ /١سعید، االمام أبي 

 .٢٨٠ /٨، العلمیة)

: أبو الفتح محمد بن ؛ الشهرستاني٣ /١خلق القران، : الحیدة واالعتذار في الرد على من یقول بالكناني) ٣٣(

، د ت) -لل والنحل، (مؤسسة الحلبي، المم) ١١٥٣هـ/٥٤٨، (ت عبدالكریم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني

٢٩ /١. 

 .٩، اآلیة: سورة الزمر) ٣٤(

 /٥، د ت) –، بیروت خرون، (دار احیاء التراث العربي: احمد شاكر وا، سنن الترمذي، تحقیقالترمذي) ٣٥(

فضل االجتماع كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب  ٢٠٧٤ /٤، حدیث صحیح رواه مسلم ٢٨

   .على تالوة القرآن والذكر

ن : ابن فارس القزویني: أحمد بي الحبل: أي المرأة الحامل، ینظر. وهنا تعنأمًال: االمل التثبت واالنتظار* 

: عبد السالم محمد هـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق٣٩٥، ابو الحسین (فارس بن زكریا القزویني الرازي

منظور: جمال الدین محمد بن ؛ وابن ١٤٠ /١م)،  ١٩٧٩هـ / ١٣٩٩ –ت ، بیرو (دار الفكرهارون 

 . ٢٧ /١١هـ)، ١٤١٤ –، بیروت ، (دار صادر٣ ، لسان العرب ط)هـ٧١١، (ت مكرم

 .٤٨٠ /١، یني: آثار البالد وأخبار العباد) القزو ٣٦(

 . ٢٦١ /١بحشل، تاریخ واسط، ) ٣٧(

  . ٤٩٣ /١٦بشار)، خ بغداد، (تحقیق ) الخطیب البغدادي، تاری٣٨(

 /١هـ)، ١٤١٦ –، الطائف العزیز السلومي، (مكتبة الصدیق : عبدبن سعد، الطبقات الكبرى، تحقیق) ا٣٩(

 . ٤٧٢ /١ ،؛ خلیفة بن خیاط، تاریخ بن خیاط٥٣


