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 الملخص
وعلى  �رسول هللا  المرسلين، محمد  والص�ة والس�م على سيد، الحمد � رب العالمين        

  :ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين  وبعد آله وصحبه
تُعد دراسة علم التاريخ من خ�ل الرواية الشفھية خ�ل القرنين ا/ول والثاني الھجريين         

من أھم الحقب في التاريخ اAس�مي لكون ھذه المرويات تعتمد على حال الراوي من حيث كونه 
ماء الذين وكان من بين العل، ثقة او ضعيفاً ثم قوة حفظه في نقل تلك المرويات شفاھاً عن المشايخ

مة بن دينار الذي عاش ما بين كانوا من مشايخ الرواية الشفھية ھو اAمام حماد بن سل
، فقد روى ونقل الينا أخبار الماضين من ا/مم وا/نبياء ثم أخبار )م٧٨٣ـ٧٠٩/ھـ ١٦٧ـ٩١(

في فض�ً عما كان له ، السيرة النبوية والمغازي وأخبار الخلفاء الراشدين والخلفاء ا/مويين
الجوانب ا/خرى و^ سيما التفسير والحديث النبوي والفقه فإنھا تمثل جانباً أخر من أھتمام ھذا 

  . وھذا يدل على عظم شخصيته وقوة حفظه، العالم الجليل
ما بين نھاية القرن ا/ول الھجري ومنتصف ن سلمة اAمام حماد ب ھاعاششھدت المدة التي        

عاصرت فقد ، الكثير من الثورات وا/ضطرابات السياسية ثاني الھجريالعقد السابع من القرن ال
وھذا بحد ذاته قد ترك أثراً في الميل ، نھاية الخ�فة ا^موية وبداية الخ�فة العباسية تلك المدة

إ^ أننا لم نجد في المصادر التي تناولناھا أي ميل لeمام ، السياسي وحتى الديني لكثير من الناس
لمة لھذه أو تلك من المؤثرات السياسية والدينية وھذا يؤكد أنه كان عالماً فاض�ً زاھداً حماد بن س

  .يبتغي وجه هللا تعالى مبتعداً عن السياسة وتقلباتھا
Alemam Hmaad Bin Salama Lives 

 )D.167 H ( 
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Badea'a Mohammed Ibraheem        Nazar Ameer Abdulazeez 
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 نزار أمير عبد العزيز

  

.  

 )٣(وقيل مولى حمير بن كنانة
 )٦(ربيعةوالصحيح أنه مولى آل 

: )٨(لُقََّب حماد بن سلمة ألقاباً عدة تدل على شھرته ومكانته العلمية والحرفية فلقب بـ البصري
اAمام نسبة إلى النحو إذا كان 
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.)ھـ١٦٧ت( ا#مام حماد بن سلمة حياة
  .إسمه ونسبه

وقيل مولى حمير بن كنانة )٢(مولى آل ربيعة بن مالك. )١()حماد بن سلمة بن دينار
والصحيح أنه مولى آل ، )٥(وقيل إنه مولى قريش معروف بالقرشي، )٤(
  .و^سيما أن معظم المصادر ذھبت إلى ذلك 

    
لُقََّب حماد بن سلمة ألقاباً عدة تدل على شھرته ومكانته العلمية والحرفية فلقب بـ البصري

نسبة إلى النحو إذا كان : )١٠(،ولقب أيضاً بالنحوي)٩(نسبة إلى مدينة البصرة التي عاش فيھا
١١(.  
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حياة ا#مام حماد بن سلمة 
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إسمه ونسبه: أو�ً 
حماد بن سلمة بن دينار(ھو 

(وك�ھما من تميم

 )٧(فعرف بالربعي
  .لقبهُ : ثانياً 

لُقََّب حماد بن سلمة ألقاباً عدة تدل على شھرته ومكانته العلمية والحرفية فلقب بـ البصري
نسبة إلى مدينة البصرة التي عاش فيھا

١١(عالماً في النحو
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، ومن ألقابه )١٣(، أو متاع البيت من الثياب)الثياب: والبز(اي بائع البز : )١٢(ومن ألقابه البزاز 
 )١٦(والخز من الثياب )١٥()بائع الخز وصانعه(وھو : )١٤(ا/خرى التي ذكرتھا المصادر الخزاز

 .)١٧( وما ينسج من إبريسم خالص، وھو ما ينسج من صوف وإبريسم
، إذ كان يبيع الخرق والثياب في )١٩(وھي نسبة إلى بيع الخرق والثياب: )١٨(ومن ألقابه الخرقي 

كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، فإذا ربح في : (حدثنا أبي، قال: ∗قال سوار بن عبد هللا ،السوق
، وكذلك يلقب )٢٠()ثوب حبة أو حبتين، شد جونته، ولم يبع شيئا، فكنت أظن ذلك يقوته

، ويقال للثوب إذ جعلت له )٢٢(بنفس معنى الخرقي وھي مأخوذة من بيع الثياب )٢١(بالبطائني
  .)٢٣(ظھارة وبطنّته إذ جعلت له بطانة

  
  .كنيتهُ : ثالثا

مام حماد بن سلمة ـ رحمه هللا تعالى ـ Aأجمعت  المصادر التاريخية التي بين أيدينا على أن كنية ا
. أن كنيته ھذه متأتية من اسم أبيه سلمة بن دينار اعتزازاً به، وعلى ما يبدو )٢٤(ھي أبو سلمة

  .و^سيما أنه لم يكن له ولد يحمل ھذا ا^سم
  .و�دته: رابعا
لكن بعضھا ، لم تذكر المصادر التاريخية التي ترجمت ل�مام حماد بن سلمة عن و^دته شيئاً       

مات : (ـ رحمه هللا ـ) م٨٥٥/ھـ٢٤١ت( )٢٥(ذكرت عمره عند وفاته إذ قال اAمام أحمد بن حنبل
، فيكون مي�ده على سنة الوفاة ) حماد بن سلمة سنة سبع وستين ومئه وله خمس وسبعون سنة

وقد وردت رواية أخرى تذكر أن عمر اAمام . والعمر المذكورين سنة اثنتين وتسعين من الھجرة
تكون و^دته سنة إحدى وتسعون ف )٢٦(حماد بن سلمة ـ رحمه هللا ـ عند وفاته ست وسبعون سنة

كما ذھب إليھا كثير من ) م٧٨٣/ھـ١٦٧(من الھجرة، ھذا إذا سلّمنا أن وفاته كانت سنة 
ونرجح ما ذھبت إليه الرواية ا/ولى /نھا جاءت عن اAمام أحمد بن حنبل وھو أكثر ، المؤرخين

  .المؤرخين ثقة وأقربھم إلى عصر اAمام ـ رحمه هللا ـ 
  .تهنشأ: خامسا
لم نجد في المصادر التاريخية وكتب التراجم والطبقات التي بين أيدينا ما يشير إلى الم�مح        

ولم يذكر ھو لنا شيئاً من ، ا/ولى لنشأة اAمام الجليل ـ رحمه هللا ـ وطفولته ومراحل حياته ا/ولى
و^  )٢٧(ش حياته فيھاذلك، وكل ما عرفناه أنه نشأ في مدينة البصرة وترعرع في أحضانھا وعا

نعلم أنه خرج منھا إ^ لمكة المكرمة، وكان خروجه إليھا لطلب العلم والتفقه بالدين، إذ قال عن 

ألزم  ∗∗فقال لي عمارة... بن أبي رباح حي  ∗قدمت في رمضان ـ يعني مكة ـ وعطاء: (نفسه

إلى مكة المكرمة وھي  والعبارة ا/خيرة تبين لنا علة الخروج )٢٨()فأنه أفقه من عطاء ∗∗∗قيس
قدمت : (طلب العلم و التفقه على يد علماء مكة المكرمة، أما سنة خروجه فذكرھا أيضاً إذ قال

ويبدو من سياق الروايتين أنه حين دخل مكة كان )٢٩()مكة سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومئة
  .عطاء حياً ولكنه وتوفي بعد ذلك بقليل 

  .أسرته: سادساً 
الذي يقرأ ما كتبه العلماء في كتبھم عن اAمام حماد ـ رحمه هللا ـ والثناء الذي أثنوه عليه من        

علم وزھد وورع وشجاعة وحرص على طلب العلم يتوقع أن يجد الطريق سھ�ً لمعرفة ما يتعلق 
حريصة على  نعم نشأ اAمام حماداً في أسرة فاضلة مسلمة، بأسرته، إ^ أن ا/مر على خ�ف ذلك
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العلم وعلى تعليم أبنائھا ولعل عدم تسليط الضوء على أسرته أن اAمام حماد لم ينحدر من أسرة 
معروفة بجاه وسلطان أو مال ليسلط الضوء على حياتھا وحياة أفرادھا ولكن ا/سر العلمية أحياناً 

  .تكون أكثر شھرة من ا/سر الشھيرة
يخية معلومات تكشف لنا بوضوح عن ھذه ا/سرة الكريمة لم نجد في المصادر التار :ـ والداه١

كان من رواة  )٣٠(و^سيما والديه إ^ ما ورد فيھا من أن والده سلمة بن دينار وكنيته أبو صخرة
أما أمه فلم ، )٣١(الحديث ولم يكن مشھوراً لكن نقل عنه بعض المؤرخين منھم ابن منده ا/صبھاني

  .عنھا تذكر لنا الكتب التاريخية شيئاً 
ذكرت بعض المصادر التاريخية أن اAمام ـ رحمه هللا ـ تزوج سبعين زوجة إ^ أنه  :ـ زوجاته٢

، )٣٢(^ يمكن القول بصحة ھذه الرواية إذ لم تسعفنا ھذه المصادر عن اسم أي زوجة من زوجاته
سند له أنه تزوج سبعين زوجة دون ) قيل(فض�ً عن أن ما ورد في روايتھا لھذا الخبر من أنه 

و^ نستبعد أن يكون تزوج مرات عدة ولكن ليس بھذا العدد، وأبرز ما . يضعف من صحة الخبر
يمكن ان يظھر لنا عن زوجاته ھو أن أم ابن أبي العوجاء كانت إحدى زوجاته إذ ذكرت المصادر 

  .  )٣٣(أن ابن أبي العوجاء كان ربيب اAمام حماد بن سلمة
رخين في وجود ا/و^د أو عدم وجودھم فقد ذكرت بعض تضاربت أقوال المؤ :ـ أو�ده٣

في حين ذكرت مصادر أخرى أن له ، )٣٤(المصادر التاريخية أنه لم يكن لحماد بن سلمة أو^د
  :   ث�ثة او^د وھم

 .)٣٥(أ ـ محمد بن حماد بن سلمة
  .)٣٦(ب ـ أحمد بن حماد بن سلمة

التي بين أيدينا أي ترجمة، أو دور علمي أو أما ولداه محمد وأحمد فإننا لم نجد في المصادر 
 .سياسي لھما سوى ما ذكر آنفاً 

  ھو زيد بن حماد بن : وقيل.  )٣٧(حماد بن سلمة ∗∗ربيب ∗ج ـ ابن أبي العوجاء
في  )٣٩(وا/ول ھو الصحيح؛ /ن المصادر التي ذكرت اسم زيد نقلته عن ابن الجوزي، )٣٨(سلمة

وإنما ذكر ربيب حماد بن سلمة الذي ھو ابن أبي ، ^سمحين أن ابن الجوزي لم يصرح بھذا ا
قد أنكر  )٤٠(فض�ً عن أن ابن حجر العسق�ني. العوجاء فالواضح أن المصادر قد توھمت في ذلك

  .وجود ھذا الرجل ويتعجب من أين أورد ابن الجوزي ھذه الحكاية
سلمة أو^د وسبب ذلك أن  أنه لم يكن لeمام حماد بن: ونرجح ما ذھبت إليه المصادر التي قالت

ان : المصادر لم تتفق على وجود ا/و^د لديه وعدم وجود أي أشارة لھم فيما بعد فض�ً عن القول
ابنه زيداً كان يدس ا/حاديث في كتب أبيه، فأين ھي كتب أبيه، التي دس فيھا ا/حاديث، وإن 

  . بأن ليس له أو^د إنكار الحافظ ابن حجر العسق�ني لوجود ھذا ا^بن يعزز القول
لم تذكر لنا كتب التاريخ شيئاً عن أخوال اAمام حماد بن سلمة إ^ واحداً ھو حميد  :ـ أخواله٤

وھو الحافظ المحّدث الثقة بن أبي حميد البصري أحد مشايخ ا/ثر سمع أنس بن مالك  )٤١(الطويل

وحماد  ∗مادان ـ حماد بن زيدوروى عنه شعبة ومالك وسفيان والح، وابن أبي مليكة وخلقاً كثيراً 
  .)٤٢()م٧٥٩/ھـ١٤٢(بن سلمة ـ وجماعة آخرون مات في أواخر سنة 

  .صفاته: سابعا
لم تفصح المصادر التاريخية بشكل مفصل عن صفات اAمام حماد بن سلمة وم�محه ـ رحمه هللا 

شھدت : ( قال ∗∗سمعت آدم: ـ ، وما ورد فيھا يشير إلى أنه كان ذا لحية حمراء، إذ قال البخاري
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، وكان )٤٣()أحمل لحية حمراء إلى ھؤ^ء وهللا ^ فعلت: حماد بن سلمة ودعاه السلطان فقال
  ). كان حماد بن سلمة يخضب بالحمرة: ()٤٤(يخضبھا إذ قال الجرجاني

  :أما صفاته الُخلُقية فھي كثيرة منھا
  :ـ غيرته على الدين١

واله ويقدم نفسه على تخليه عن نصرة الحق كثير من الناس يؤثر الس�مة في كل حال من أح
: وإظھاره، بوصفه أنه ليس سلطاناً وليس باستطاعته إكراه الناس على الحق وربما كرر عبارة

  .وعدھا قاعدة ^ يسعه الخروج عنھا، دع الخلق للخالق
يع من لكن من خالط الحديث لحمه ودمه وعده أمانة ^بد من تبليغھا والدفاع عنھا بما يستط      

  .قوة وما أوتي إلى ذلك سبي�ً ^ يسعه السكوت أو الصمت وإن ^قى ما ^قى
ولم يكن من أقران حماد : ()٤٦(قال ابن حبان. )٤٥(فاAمام ـ رحمة هللا ـ كان شديداً على أھل البدع

أو مبتدع * في السنة والقمع /ھل البدعة ولم يكن يثلبه في أيامھا ^ قدري... مثله في البصرة
أحمل : (، ومن غيرته على الدين عدم دخوله إلى السلطان إذا قال عندما دعي إلى ذلك**)جھمي

  . )٤٧()لحية حمراء إلى ھؤ^ء وهللا ^ فعلت
  .)٤٨()إن دعاك ا/مير لتقرأ عليه قل ھو هللا أحد ف� تأته: (وقال أيضاً 

  : ـ زھده وورعه وعبادته٢
تندرج تحتھا جزئيات من اليقين با� والثقة به  العبادة والزھد والورع ھذه مصطلحات      

: لو قيل لحماد بن سلمة: (والخشية منه فض�ً عن الزھد في الدنيا وعدم التعلق بھا وقد قيل عنه

إني ما رأيته : لو قلت( ∗وكذلك قال التبوذكي  )٤٩()ًإنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئا
  . )٥٠()ا يقرأ أو يسبح أو يحّدث أو يصليضاحكاً قط كان مشغو^ً بنفسه إم

وهللا لو خيرت بين محاسبة هللا إياي وبين محاسبة أبوّي : (با� فكانت كبيرة إذ قال أما ثقته
  . )٥١()^خترت محاسبة هللا على محاسبة أبوّي وذاك أن هللا أرحم بي من أبويّ 

كان لخطير ا/عمال مصطنعاً وبيسير ا/قوات (بأنه  )٥٢(فقد وصفه أبو نعيم ا/صبھاني :أما زھده
 ً أن أباه كان يأتي إلى حماد بن سلمة فإذا ربح (وكذلك نقل عنه سوار بن عبدهللا عن أبيه ). مقتنعا

، ومن زھده أيضا أنه )٥٣()في ثوب حبة أو حبتين شد جونته فلم يبع شيئاً فكنت أظن أن ذاك يقوته
ن عنده في بيته إ^ حصير يجلس عليه، ومصحف يقرأ فيه، كان يعيش حياة يسيرة إذ لم يك

، وعلى الرغم من ھذه الحياة البسيطة التي )٥٤(وجراب يحفظ فيه علمه، ومطھرة يتوضأ فيھا
ولھذا كان يرفض أن يقبل أي مال يقدم إليه، ، يعيشھا اAمام حماد فإنھا كانت تسد حاجته من الدنيا

: ( ليستعين بھا في حياته فقال له ∗من محمد بن سليمان وقد رد أربعين ألف درھم قدمت إليه
^ حاجة لي فيھا ازوھا عني : وهللا ما أعطيك إ^ ما ورثته، قال: ارددھا على من ظلمته بھا فقال

  . )٥٥( )زوى هللا عنك أوزارك
فقد كان ـ رحمه هللا ـ ورعاً إذ روي عنه أن رج�ً قد ركب إلى الصين فلما رجع  :أما ورعه

: إن قبلتھا لم أحدثك بحديث وإن لم أقبلھا حدثتك قال: (ى إلى حماد بن سلمة ھدية فقال له حمادأھد
في المنام  ∗∗أما روايته للحديث فإنه لم يحدث حتى جاءه أيوب السختياني. )٥٦()^ تقبلھا وحدثني

ياني في ما كان من شأني أن أحدث أبداً حتى رأيت أيوب يعني السخت: (حّدث قال حماد: وقال له
  .)٥٧()منامي فقال لي حّدث فإن الناس يقبلون
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فقد سبق أنه كان يقسم النھار أقساماً وكان كثير الص�ة والتسبيح والذكر والقرآن وقد  :أما عبادته 

رأيت من ھو أعبد من حماد : ( وھو أحد معاصريه بقوله ∗)م٨٣٥/ھـ٢٢٠(وصفه عفان بن مسلم
، ويكفي أن تكون )٥٨()ر وقراءة القرآن والعمل � منهولكني ما رأيت أشد مواظبة على الخي

  . )٥٩(الص�ة ھي أفضل ا/عمال البدنية إذ مات وھو يصلي
 ً   . وفاته رحمة هللا تعالى: ثامنا

عاش اAمام حماد بن سلمة أكثر من سبعة عقود قضاھا في خدمة الشريعة اAس�مية روايةً و 
أما وفاته في العقد . العقد السابع من القرن الثاني الھجريتوجيھاً وتعليماً إذ إنه مات في نھاية 

  :السابع الھجري فھذا متفق عليه لكن اختلفت الروايات الى أربعة أقوال ھي
  .)٦٠()م٧٨١/ھـ١٦٥(أنه مات سنة  :القول ا5ول
  .على ھذا القول بأنه وھم )٦٢(ويعلق الذھبي )٦١()م٧٨٢/ھـ١٦٦(أنه مات سنة  :القول الثاني

  .)٦٣()م٧٨٣/ھـ١٦٧(أنه مات سنة  :لثالثالقول ا
  .)٦٤( )م٧٨٤/ھـ١٦٨(أنه مات سنة  :القول الرابع

ھو ا/صح وذلك Aجماع معظم المصادر التي ) م٧٨٣/ھـ١٦٧(ونرى أن القول بوفاته سنة  
ترجمت له على أن وفاته كانت في ھذه السنة، أما عن الشھر الذي مات فيه فجاءت بروايات 

، ومنھا ما )٦٥(موم والبعض ا�خر بالتقييد، فمنھا ذكرت أنه مات في آخر العامبعضھا أطلقھا بالع
  .)٦٦( )مات حماد بن سلمة يوم الث�ثاء في ذي الحجة: (حددت اليوم والشھر إذ قيل

والظاھر أنه ^ تعارض بين ، )م٧٨٣/ھـ١٦٧(فيذكر أنه مات بعد عيد النحر سنة  )٦٧(أما الذھبي 
  ).م٧٨٣/ھـ١٦٧(ھذه الروايات فكلھا يمكن أن نستدل بھا على أن وفاته كانت أواخر سنة

ولقد كان من لطف هللا سبحانه وتعالى بھذا اAمام الجليل أن ينال حسن الخاتمة في أفضل ما     
حال العبد من صدقه مع ربه جل في ع�ه، فقد ذكر يونس بن محمد  يمكن أن يكون عليه

وھو أحد ت�مذته أن اAمام حماد بن سلمة مات في الص�ة في  )٦٨( )م٨٢٣/ھـ٢٠٨ت(المؤدب
  .)٦٩(المسجد

  الھوامش والمراجع
                                      

دار المعارف (محمود خليل، : ، التاريخ الكبير، تحقيق)م٨٦٩/ھـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل بن إبراھيم : البخاري )١(
، )م٨٧٤/ھـ٢٦١ت(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : ؛ مسلم٣/٢٢، )ت.د -العثمانية، حيدر آباد، الدكن
، )م١٩٨٤- عمادة البحث العلمي بالجامعة ا#سcمية، السعودية(، ١/عبد الرحيم محمد أحمد، ط: الكنى وا5سماء، تحقيق

دار إحياء (، ١/، الجرح والتعديل، ط)م٩٣٨/ھـ٣٢٧ت(عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي : ؛ ابن أبي حاتم١/٨١
 :، الثقات، تحقيق)م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(محمد بن حبان بن أحمد : ؛ ابن حبان ٣/١٤٠، )م١٩٥٢-التراث العربي، بيروت
مرزوق : مشاھير علماء ا5مصار، تحقيق: ؛ ابن حبان  ٦/٢١٦، )م١٩٧٥-دار الفكر، بيروت(، ١/شرف الدين أحمد، ط
أبو القاسم حمزة بن يوسف : ؛ الجرجاني٢٤٧، )م١٩٩١دار الوفاء للطباعة، المنصورة ـ(، ١/علي إبراھيم، ط

؛ ٤٠٥، )م١٩٨١-عالم الكتب، بيروت(، ٣/ط محمد عبد المجيد خان،. د: ، تاريخ جرجان، تحقيق)م٩٧٥/ھـ٣٦٥ت(
عبد هللا الليثي، : ، رجال صحيح البخاري ، تحقيق)م١٠٠٧/ھـ٣٩٨ت(أبو نصر محمد بن أحمد بن الحسين : الكcباذي

، تاريخ )م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت(أبو بكر أحمد بن علي : ؛ الخطيب البغدادي ٢/٨٨٧، )ھـ١٤٠٧-دار المعرفة، بيروت(، ١/ط
أبو الوليد سليمان : ؛ الباجي ١٠/١٠٩، )ھـ١٤١٧-دار الكتب العلمية، بيروت(، ١/صطفى عبد القادر، طم: بغداد، تحقيق

دار اللواء للنشر والتوزيع، (، ١/أبو لباب حسين، ط. د:، التعديل والتجريح، تحقيق)م١٠٨١/ھـ٤٧٤ت(بن خلف بن سعد 
، تھذيب الكمال، )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت(الرحمن  ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبد: ؛ المزي٢/٥٢٣، )م١٩٨٦الرياض ـ 

شمس الدين محمد بن : ؛ الذھبي ٢٦٧/ ٧، )م١٩٨٠-مؤسسة الرسالة، بيروت(، ١/بشار عواد معروف، ط. د: تحقيق
؛ ١/١٥١، )م١٩٩٨ -دار الكتب العلمية، بيروت(، ١/زكريا عميرات، ط: ، تذكرة الحفاظ، تحقيق)م١٣٤٧/ھـ٧٤٨ت(أحمد 

دار الرشيد، (محمد عوامة، : ، تقريب التھذيب، تحقيق)م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي  :ابن حجر العسقcني
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، الكواكب النيرات في معرفة من )م١٥٢٢/ھـ٩٢٩(أبو بركات محمد بن أحمد : ؛ ابن الكيال١/١٧٨، )م١٩٨٦-سوريا

 .١/٤٦٠، )م١٩٨١-دار المأمون، بيروت(، ١/عبد القيوم عبد رب النبي، ط: الرواة الثقات، تحقيق
عادل أحمد، : الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: الجرجاني؛  ٣/١٤٠الجرح والتعديل، : ابن أبي حاتم )٢(

أحمد بن علي : ؛ ابن منجويه ٣/٣٦، )م١٩٩٧-الكتب، العلمية، بيروت(، ١/وعلي محمد معوض، ط
 ١/١٥٧، )ھـ١٤٠٧-دار المعرفة، بيروت(عبد هللا الليثي، : ، رجال صحيح مسلم، تحقيق)م١٠٣٦/ھـ٤٢٨ت(

مؤسسة الرسالة، (، ٩/ومحمد نعيم العرقسوسي، ط، شعيب ا5رناؤوط: سير أعcم النبcء، تحقيق: ؛ الذھبي
، بغية الوعاة في طبقة )م١٥٠٥/ھـ٩١١ت(لدين عبد الرحمن جcل ا: السيوطي؛  ٧/٤٤٤، )ھـ١٤١٣بيروت ـ

 .١/٥٤٨ ،)ت.المكتبة العصرية، لبنان صيداـ د(محمد أبو الفضل إبراھيم، : اللغويين والنحاة، تحقيق
لسان العرب،  ،)م١٣١١/ھـ٧١١ت(جمال الدين محمد بن مكرم : ؛ ابن منظور ٦/٢١٦الثقات، : ابن حبان )٣(
 .١٥/٤٠٩، )ھـ١٤١٤وت ـ دار صادر، بير(، ٣/ط
 ٧/٢٥٣تھذيب الكمال، : ؛ المزي ٢/٨٨٧رجال صحيح البخاري، : ؛ الكcباذي ٦/٢١٦الثقات، : ابن حبان )٤(
. 
رجال صحيح : ؛ ابن منجويه ٢/٨٨٧رجال صحيح البخاري، : ؛ الكcباذي ٦/٢١٦الثقات، : ابن حبان )٥(

برھان الدين الحلبي أبو الوفا إبراھيم بن : العجميابن ؛  ٧/٢٦٧تھذيب الكمال، : ؛ المزي ١/١٥٧مسلم، 
عcء الدين علي رضا، : ، ا�غتباط بمن رمي من الرواة با�ختcط، تحقيق)م١٤٣٧/ھـ٨٤١ت(محمد الشافعي 

 .٩٦،)م١٩٩٨-دار الحديث، القاھرة(، ١/ط
: ؛ ابن منجويه ٣/٣٦الكامل في ضعفاء الرجال، : ؛ الجرجاني ٣/١٤٠الجرح والتعديل، : ابن أبي حاتم )٦(

 .١/١٥٧رجال صحيح مسلم، 
أبو الحسن علي بن أبي محمد بن محمد : ابن ا�ثير؛  ١/١٥٧رجال صحيح مسلم، : ابن منجويه )٧(
المقتنى في : الذھبي ؛٢/١٦، )م١٩٨٠- دار صادر، بيروت(، اللباب في تھذيب ا5نساب، )م١٢٣٢/ھـ٦٣٠(

؛ ١/٢٨٥، )ت.الجامعة ا#سcمية بالمدينة، السعودية ـ د(محمد صالح عبد العزيز المراد، : سرد الكنى، تحقيق
مؤسسة ا#عcمي (، ٣/دائرة المعرفة النظامية، الھند، ط: لسان الميزان، تحقيق: ابن حجر العسقcني
، خcصة تذھيب )م١٥٢٥/ھـ٩٣٢ت(احمد بن عبد هللا : صفي الدين: ؛٧/٢٠٣، )م١٩٨٦-للمطبوعات، بيروت

مكتب المطبوعات ا#سcمية، دار البشائر، (عبد الفتاح أبو غدة، : تھذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق
  .٩٢،)ھـ١٤١٦بيروت ـ 

تھذيب : ؛ المزي ١/١٥٧رجال صحيح مسلم، : ؛ ابن منجويه ٣/٣٥الكامل في ضعفاء الرجال، : الجرجاني )٨(
  .١/٩٦ا�غتباط بمن رمي من الرواة با�ختcط، : ؛ ابن العجمي ٧/٢٥٣الكمال، 

: ، تاريخ إربل، تحقيق)م١٢٣٩/ھـ٦٣٧ت(المبارك بن أحمد : ؛ ابن المستوفي ٦/٢١٦الثقات، : ابن حبان )٩(
 .٢/٣١، )م١٩٨٠-دار الرشيد للنشر،العراق(سامي بن سيد خماس، 

، اخبار النحويين البصريين، )م٩٧٨/ھـ٣٦٨ت( ابو سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان: السيرافي )١٠(
؛ ٣٤، )م١٩٦٦مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ(طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم الخفاجي، : تحقيق
دار الكتاب (، ١/، طعمر عبد السcم التدمري. د: تاريخ ا#سcم ووفيات مشاھير ا5عcم، تحقيق: الذھبي

  .١٠/١٤٩، )م١٩٩٣-العربي، بيروت
المكتبة (، ١/، إنباه الرواة على انباه النحاة، ط)م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(جمال الدين علي بن يوسف : القفطي )١١(

 .١/٥٤٨بغية الوعاة، : ؛ السيوطي ١/٣٦٤، )١٤٢٤-العصرية، بيروت
عمر بن رضا بن محمد : ؛ كحالة ٧/٤٤٤النبcء،  سير أعcم: ؛ الذھبي ١/١٥١تذكرة الحفاظ، : الذھبي )١٢(
 .٤/٧٣، )ت.د - دار إحياء التراث العربي، بيروت(، معجم المؤلفين، )م١٩٨٧/ھـ١٤٠٨ت(
مكتب تحقيق : ، القاموس المحيط، تحقيق)م١٤١٤/ھـ٨١٧ت(أبو طاھر محمد بن يعقوب : الفيروز آبادي )١٣(

 .٥٠٣،)م٢٠٠٥ة، بيروت ـ مؤسسة الرسال(، ٨/التراث في مؤسسة الرسالة، ط
عبد الكريم بن : ؛ السمعاني ٢/٨٧٨رجال صحيح البخاري، : ؛ الكcباذي ٦/٢١٦الثقات، : ابن حبان )١٤(

، ١/، ا�نساب، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وأخرون، ط)م١١٦٦/ھـ٥٦٢ت(محمد بن منصور 
  .٧/٢٦٧تھذيب الكمال، : ي؛ المز٥/١١١، )م١٩٦٢دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، (
 .١/٢٣١، )ت.دار الدعوة ـ د(مجمع اللغة العربية،: إبراھيم وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: مصطفى )١٥(
دار العلم (، ٤/، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط)م١٠٠٢/ھـ٣٩٣ت(إسماعيل بن حماد : الجوھري )١٦(

 . ٣/٨٧٧، )م١٩٨٧للمcيين، بيروت ـ 
 .١/٢٣١المعجم الوسيط، : مصطفى )١٧(
  .٧/٤٤٤سير اعcم النبcء، : ؛ وله أيضا١٠/١٤٦تاريخ ا#سcم، : الذھبي )١٨(
  .١/٤٣٥اللباب في تھذيب ا�نساب، : ابن ا5ثير )١٩(
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وكان قاضياً، وتوفي سنة ، كان من أھل ا5دب و المروءة، سوار بن عبدهللا بن سوار بن عبدهللا العنبري ∗∗∗∗
  .٢١١/ ٩تاريخ بغداد، : ؛ الخطيب البغدادي٤/٢٧١الجرح والتعديل، : ؛ ابن أبي حاتم)م٨٥٩/ھـ٢٤٥(
 .٤٤٨/ ٧سير أعcم النبcء، : الذھبي )٢٠(
، الوافي )م١٣٦٢/ھـ٧٦٤ت(صcح الدين خليل بن أيبك: ؛ الصفدي ٧/٤٤٤سير أعcم النبcء، : الذھبي )٢١(

 .١٢/٩٠، )م٢٠٠٠-دار إحياء التراث العربي، بيروت(أحمد ا5رناؤوط، وتركي مصطفى، : بالوفيات، تحقيق
 .٩/٥١١سير أعcم النبcء، : الذھبي )٢٢(
  .١٣/٥٤لسان العرب، : ابن منظور )٢٣(
، الكنى )م٩٢٢/ھـ٣١٠ت(أبو بشر محمد بن احمد بن حماد : ؛ الدو�بي ١/٣٨١الكنى وا5سماء، : مسلم )٢٤(

؛ ابن أبي  ٢/٥٩٠، )م٢٠٠٠-دار ابن حزم، بيروت(، ١/أبي قتيبة نظر محمد الفارابي، ط: وا5سماء، تحقيق
 ؛ ٣/٣٥الكامل في ضعفاء الرجال، : ؛ الجرجاني ٦/٢١٦الثقات، : ؛ ابن حبان ٣/١٤٠الجرح والتعديل، : حاتم

، فتح الباب في الكنى وا5لقاب، )م١٠٠٤/ھـ٣٩٥ت(أبو عبد هللا محمد بن إسحاق ا5صبھاني : ابن منده
رجال : ؛ الكcباذي ٣٥٧،)م١٩٩٦-مكتبة الكوثر، الرياض(، ١/أبي قتيبة نظر محمد الفارابي، ط: تحقيق

؛  ٧/٢٦٧يب الكمال، تھذ: ؛ المزي ١/١٥٧رجال صحيح مسلم، : ؛ ابن منجويه ٢/٨٨٧صحيح البخاري، 
: ؛ صفي الدين١/٩٦ا�غتباط بمن رمي من الرواة با�ختcط، : ؛ ابن العجمي ١/١٥١تذكرة الحفاظ، : الذھبي

  .٩٢خcصة تذھيب تھذيب الكمال،
المكتبة ا#سcمية، دار الخاني، الرياض ـ (، ١/العلل ومعرفة الرجال، تحقيق وصي هللا بن محمد عباس، ط )٢٥(

  .  ٤٣٦/ ٢، )م١٩٨٨
مؤسسة نادر، بيروت (، ١/، مسند ابن الجعد، ط)م٨٤٤/ھـ٢٣٠ت(علي بن الجعد بن عبيد : ابن الجعد)٢٦(
 . ٤٥٣/ ٧سير أعcم النبcء، : ؛ الذھبي٤٨٤/ ١، )م١٩٩٠ـ
 .٥٤٨/ ١بغية الوعاة، : ؛ السيوطي٢١٦/ ٦الثقات، : ابن حبان )٢٧(
عطاء بن أبي رباح مفتي أھل مكة وھوا#مام القدوة أبو محمد بن أسلم القرشي مو�ھم المكي ا5سود ولد في  ∗∗∗∗

: ، سمع عائشة وأبا ھريرة وابن عباس رضي هللا عنھم؛ الذھبي)����(وقيل في خcفة عمر) ����(خcفة عثمان 
 .٧٩/ ٥سير أعcم النبcء، : ؛ وله أيضاً ١/٧٥: تذكرة الحفاظ

  . ٣١٦/ ٢لسان الميزان، : إنه مجھول؛ ينظر: ارة بن ميمون قال عنه ابن حجر العسقcني وغيرهھو عم ∗∗∗∗∗∗∗∗
وروى عنه حماد بن ، ھو قيس بن سعد المكي مولى أم علقمة ، يكنى أبا عبد هللا، روى عن عطاء ومجاھد ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

 .٣٢٨/ ٧الثقات، : ابن حبان: ؛ ينظر)٧٣٥/ھـ١١٧(سلمة وغيره، وتوفي سنة 
 ٤٣/ ٣الكامل في ضعفاء الرجال، : الجرجاني )٢٨(
 .١٠٠١/ ٣التعديل والتجريح، : ؛ الباجي٢/٥٦٧،  رجال صحيح البخاري: الكcباذي )٢٩(
 ١/٤٣٩فتح الباب في الكنى وا5لقاب، : ؛ ابن منده  ٢٤٧مشاھير،: ؛ وله أيضا٦/٢١٦الثقات، : ابن حبان )٣٠(

 .١/٣١٨المقتني في سرد الكنى، : ؛ الذھبي
 .١/٤٣٩فتح الباب في الكنى وا5لقاب،  )٣١(
تذكرة الحفاظ، : ؛ الذھبي ٧/٢٦٤تھذيب الكمال، : ؛ المزي ٣/٣٧الكامل في ضعفاء الرجال، : الجرجاني )٣٢(
، مختصر الكامل في )م١٤٤١/ھـ٨٤٥ت(تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر : ؛ المقريزي ١/١٥١

: ؛ ابن حجر العسقcني٢٥٤، )م١٩٩٤- مكتبة السنة، القاھرة(، ١/طأيمن عارف الدمشقي، : الضعفاء، تحقيق
، ١/طبقات الحفاظ، ط: ؛ السيوطي ٣/١٣، ) ھـ١٣٢٦دائرة المعارف النظامية، الھند ـ(، ١تھذيب التھذيب، ط

  .٩٤، )ھـ١٤٠٣-دار الكتب العلمية، بيروت(
ھـ ٦٦٦ت(هللا محمد بن أبي بكر زين الدين أبو عبد : ابن امرأته من غيره؛ الرازي: ربيب الرجل )٣٣(
؛ ابن ١٦١، )م١٩٩٩المكتبة العصرية، بيروت ـ (يوسف الشيخ محمد، : ، مختار الصحاح، تحقيق)م١٢٦٧/

تاج العروس  ،)م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥ت(محمد بن محمد بن عبد الرزاق: ؛ الزبيدي١/٤٠٥لسان العرب، : منظور
  .٢/٤٦٨، )رالھدايةدا(مجموعة من المحققين، : من جواھر القاموس، تحقيق

تذكرة الحفاظ، : ؛ الذھبي٧/٢٦٤تھذيب الكمال، : ؛ المزي٣/٣٧الكامل في ضعفاء الرجال، : الجرجاني )٣٤(
١/١٥١. 
عمرو : ، تاريخ دمشق، تحقيق)م١١٧٥/ھـ٥٧١ت(أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا : ابن عساكر )٣٥(

  .٢٣/١٨٣، )م١٩٩٥-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت(بن غرامة العمروي، 
علي : ، ذيل ميزان ا�عتدال، تحقيق)م١٤٠٣/ھـ٨٠٦ت(أبو الفضل عبد الرحمن بن الحسين : العراقي )٣٦(
: ؛ ابن حجر العسقcني ٣٢، )م١٩٩٥- دار الكتب العلمية، بيروت(حمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، م

  .١/١٦٤لسان الميزان، 
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وھو ابن أبي العوجاء الذي لم نجد له ترجمة في المصادر التي تناولناھا سوى ما ذكرته بعض المصادر أنه  ∗∗∗∗

: ؛ الذھبي٣/٤٧الكامل في ضعفاء الرجال، : الجرجاني. كان يدس ا5حاديث في كتب ا#مام حماد بن سلمة
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ (، ١/ميزان ا�عتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، ط

  .١/٥٩٣، ) م١٩١٣
ھـ ٦٦٦ت(زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر : ابن امرأته من غيره؛ الرازي: ربيب الرجل ∗∗∗∗∗∗∗∗
؛ ابن ١٦١، )م١٩٩٩المكتبة العصرية، بيروت ـ (يوسف الشيخ محمد، : ، مختار الصحاح، تحقيق)م١٢٦٧/

تاج العروس  ،)م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥ت(محمد بن محمد بن عبد الرزاق: ؛ الزبيدي١/٤٠٥لسان العرب، : منظور
  .٢/٤٦٨، )دارالھداية(مجموعة من المحققين، : من جواھر القاموس، تحقيق

تحقيق عبد الرحمن : الموضوعات، )م١١٨٣/ھـ٥٧٩ت(بد الرحمن بن علي بن محمد ع: ابن الجوزي )٣٧(
ميزان ا�عتدال في نقد : الذھبي؛ ١/١٠٠، )م١٩٩٦المكتبة السلفية، المدينة المنورة ـ (، ١/محمد عثمان، ط

  .٥٠٦/ ٢لسان الميزان، : ؛ ابن حجر العسقcني١٠٢/ ٢الرجال،
  .١٠٢/ ٢الرجال،  ميزان ا�عتدال في نقد: الذھبي )٣٨(
 .١/١٠٠الموضوعات،  )٣٩(
 ٥٠٦/ ٢لسان الميزان، : ابن حجر العسقcني )٤٠(
تاريخ دمشق، : ؛ ابن عساكر٢/٥٢٣التعديل والتجريح، : ؛ الباجي١٤٠/ ٢الجرح والتعديل،: ابن أبي حاتم )٤١(

  .٦/١٦٤سير أعcم النبcء، : ؛ الذھبي٢٦١/ ٧تھذيب الكمال، : ؛ المزي١٥/٢٥٩
وكان من الحفاظ ) م٧١٦/ھـ٩٨(حماد بن زيد بن درھم، وكان درھم جده من سبى سجستان، كان مولده سنة  ∗∗∗∗

المتقنين وأھل الورع في الدين وكان ثقة وممن كان يقرأ حديثه كله حفظاً وھو أعمى، مات يوم الجمعة في 
تحقيق ، طبقات الكبرى، ال)م٨٤٤/ھـ٢٣٠ت (محمد بن منيع : ؛ ابن سعد)م٧٩٥/ھـ١٧٩(شھر رمضان سنة 

 .٢٤٨مشاھير، : ؛ ابن حبان٢٨٧ـ٧/٢٨٦ ، )م١٩٦٨دار صادر، بيروت ـ (، احسان عباس
 .١١٥ـ١/١١٤تذكرة الحفاظ، : الذھبي )٤٢(

ھو آدم ابن أبي إياس المحّدث ا#مام الزاھد أبو الحسن الخرساني المروزي ثم الصقcني كان من أھل السنة  ∗∗∗∗∗∗∗∗
: سنة ينظر) ٨٨(وعمره ) م٨٣٥/ھـ٢٢٠(شعبة، مات في جماد ا5خرة سنة الذين يضبطون الحديث عند 

  .٣٠٠/ ١تذكرة الحفاظ، : الذھبي
  .٧/٤٥١سير أعcم النبcء، : ؛ وله ايضا١٥٠/ ١٠تاريخ ا#سcم، : الذھبي )٤٣(
 .٧/٢٦٦تھذيب الكمال، : المزي :؛ ينظر٤٠/ ٣الكامل في ضعفاء الرجال،  )٤٤( 
 . ١٠/١٤٨تاريخ ا#سcم، : الذھبي )٤٥(
  .٣/١٣تھذيب التھذيب، : ؛ ابن حجر العسقcني٧/٢٦٧تھذيب الكمال، : ؛ المزي٢١٧-٦/٢١٦الثقات،  )٤٦(

ھم أتباع معبد الجھني، وغيcن الدمشقي، وھم منكرون للقدر، مكذبون بتقدير هللا تعالى 5فعال : القدرية ∗∗∗∗
وبقولھم قالت . إن علم هللا مستأنف ليس بقديم، وإن العباد ھم الموجدون 5عمالھم: العباد، الذين قالوا

منصور عبد القاھر بن أبو : عبد القاھر: المعتزلة، ووصفوا بأنھم مجوس ھذه ا5مة؛ ينظر
، )م١٩٧٧دار ا�فاق الجديدة، بيروت ـ (، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، )م١٠٣٧/ھـ٤٢٩ت(طاھر
مؤسسة الحلبي (، الملل والنحل، )م١١٥٣/ھـ٥٤٨ت(محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر: ؛ الشھرستاني٩٦/٩٨
  . ٢٩ـ ٢٨/ ١، )ت. د

وان وھم من الجبرية الخالصة ظھرت بدعة بترمذ وقتله مسلم بن أحوز ھم أصحاب جھم بن صف: الجھمية ∗∗∗∗∗∗∗∗
/ ١الملل والنحل،: ؛ الشھرستاني١٩٩الفرق بين الفرق، : المازني بمرو في أخر العصرا5موي؛ عبد القاھر

٨٦. 
دار الكتاب (، حلية ا5ولياء وطبقات ا5صفياء، )م١٠٣٨/ھـ٤٣٠ت(أحمد بن عبدهللا : أبو نعيم ا5صبھاني )٤٧(

 . ٢٦٦/ ٧تھذيب الكمال، :  ؛ المزي٦/٢٥١، )ھـ١٤٠٥العربي، بيروت ـ 
 .٢٦٦/ ٧تھذيب الكمال، : ؛ المزي٢٥١/ ٦حلية ا5ولياء، : أبو نعيم ا5صبھاني )٤٨(
  .٢٦٦/ ٦تھذيب الكمال، : ؛ المزي٢٥١/ ٦حلية ا5ولياء، : أبو نعيم ا5صبھاني )٤٩(
ھو أبو سلمة موسى إبراھيم بن إسماعيل النقري مو�ھم البصري وسمي التبوذكي؛ 5نه أشترى : التبوذكي ∗∗∗∗

 .١/٢٨٩تذكرة الحفاظ، : الذھبي: ؛ ينظر)م٨٣٧/ھـ٢٢٣(سمع من حماد وغيره ومات ، بتبوك داراً 
 .٥٩١/ ١تدال، ميزان ا�ع: الذھبي )٥٠(
 .٧/٢٦٦تھذيب الكمال، : ؛ المزي٢/٢٥١حلية ا5ولياء، : أبو نعيم ا5صبھاني )٥١(
 .٦/٢٤٦حلية ا5ولياء،  )٥٢(
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دار (أحمد بن علي، : تحقيق(صفة الصفوة، : ؛ ابن الجوزي٢٥٠/ ٢حلية ا5ولياء، : أبو نعيم ا5صبھاني )٥٣(

  .٢١٤/ ٢، )م٢٠٠٠الحديث، القاھرة، مصرـ
دار الكتب العلمية، بيروت، (، ١/محمد عبد القادر عطا، ط: المنتظم في تاريخ ا5مم، تحقيق: ابن الجوزي )٥٤(

  .٨/٢٩٥، )م١٩٩٢
ـ ٧٧٤/  ھـ١٦٩ـ١٥٨(محمد بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس، ولي البصرة في خcفة المھدي  ∗∗∗∗

سنة؛ الخطيب ) ٥١(وله من العمر ) م٧٨٩/ھـ١٧٣(وتوفي سنة . ، ثم قدم بغداد مبايعاً الرشيد)م٧٨٥
  .١٤٠ـ٥٣/١٢٨تاريخ دمشق، : ؛ ابن عساكر٣٨٧ـ٢/٣٨٦تاريخ بغداد، : البغدادي

  .٨/٢٩٦المنتظم، : ابن الجوزي )٥٥(
 .٤٤٩/ ٧سير أعcم النبcء، : ؛ الذھبي٢٦٥/ ٦حلية ا5ولياء، : أبو نعيم ا5صبھاني )٥٦(

العلماء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مو�ھم البصري   ھوا#مام الحافظ سيد: أيوب السختياني ∗∗∗∗∗∗∗∗
، )م٧٤٨/ھـ١٣١(مات سنة : ا�دمي وقد اشتھر بھا وقد اشتھر بالفضل والنسك والصcبة والقمع 5ھل البدع

  .٤٢٣٧مشاھير،: ابن حبان: ينظر
  .٢٦٦/ ٧تھذيب الكمال، : المزي )٥٧(
، )م٧٤٧/ھـ١٣٠(ا5نصاري الصفار محّدث بغداد ولد بعد سنة ھو الحافظ الثبت أبو عثمان : عفان بن مسلم∗∗∗∗

/ ١تذكرة الحفاظ، : ؛ الذھبي)م٨٣٥/ھـ٢٢٠(مات سنة ، سمع من حماد بن سلمة وشعبة وھشام الدستواني
  .٢٧٩ــ ٢٧٨

سير اعcم : ؛ الذھبي٧/٢٦٤تھذيب الكمال، : ؛ المزي٢٥٠/ ٢حلية ا5ولياء، : أبو نعيم ا5صبھاني )٥٨(
 .٤٧/ ٧ النبcء،

 .٢٦٥/ ٧تھذيب الكمال، : ؛ المزي٢٥٠/ ٦حلية ا5ولياء،: أبو نعيم ا5صبھاني )٥٩(
، الفھرست، تحقيق إبراھيم )م١٠٤٦/ھـ٤٣٨ت(أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد : ابن النديم )٦٠(

 .٢٧٩، )م١٩٩٧دار المعرفة، لبنان ـ (، ٢/رمضان، ط
  .٢/٨٧٤رجال صحيح البخاري، : الكcباذي )٦١(
 .٤٥٣/ ٧سير أعcم النبcء،  )٦٢(
، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، )م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت(أبو عمرو الليثي : خليفة بن خياط )٦٣(
؛ ٤٣٦/ ٢العلل ومعرفة الرجال،: ؛ ابن حنبل٤٣٢،)ھـ١٣٩٧دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق ـ (، ٢/ط

، المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، )م٨٩٠/ھـ٢٧٧ت(أبو يوسف يعقوب بن سفيان : البسوي
الثقات، : ؛ ابن حبان٢٨٨/ ٢التاريخ الكبير، : ؛ البخاري١/١٥٥، )م١٩٨١مؤسسة الرسالة، بيروت ـ(، ٢/ط
، تاريخ مولد العلماء ووفياتھم، )م٩٨٩/ھـ٣٧٩ت (محمد بن عبدهللا بن أحمد بن سليمان : ؛ الربعي٦/٢١٦

رجال صحيح : ؛ الكcباذي٣٨٤/ ١، )ھـ١٤١٠دار العاصمة، الرياض ـ (بدهللا سليمان، تحقيق أحمد ع
تاريخ بغداد، : ؛ الخطيب البغدادي١٥٧/ ١رجال صحيح مسلم، : ؛ ابن منجويه ا5صفھاني٨٧٤/ ٢البخاري، 

  .٢٦٣/ ٧تھذيب الكمال، : ؛ المزي٥٢٦/ ١التعديل والتجريح، : ؛ الباجي٥٢/ ٤
 .٨/٢٩٦لمنتظم، ا: ابن الجوزي )٦٤(
 .٢/٥٢٣التعديل والتجريح، : الباجي )٦٥(
سير أعcم : ؛ الذھبي٣٨٤/ ٢تاريخ مولد العلماء ووفياتھم، : ؛ الربعي٤٨٥مسند ابن الجعد، : ابن الجعد )٦٦(

 .٤٥٣/ ٢النبcء، 
  .١٥١/ ١تذكرة الحفاظ،  )٦٧(
روى عن ا�مام حماد بن ، عالما حافظاكان ثقة ، يكنى ابا محمد، ھو يونس بن محمد المؤدب البغدادي)٦٨(

  .وتوفي في بغداد يوم السبت لسبعة أيام من صفر، وروى عنه ا�مام احمد بن حنبل وخلق كثير، سلمة وغيره
  .٧/٤٤٨سير أعcم النبcء، : الذھبي )٦٩(


