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 ودوره يف رواية احلديث سليمان به بالل التيمي
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  مخص:الم
قسم الباحث بحثو إلى مبحثين تناول في األول الحياة االجتماعية والتي شممت اسمو حيث 

 66. وكان في خدمة الدولة االموية واىم تالمذتو وبيان شيوخو ،العمماء ءراآو  ،ونسبو وكنيتو والدتو 
عام في خدمة الدولة العباسية وشغل منصب عمى ديوان الخراج أما في البحث الثاني .  44عام و 

دراسة تاريخية مقارنة بيان أىم الروايات التاريخية التي وردت في كتب الصحاح و السنن و المساند 
وجوانب مختمفة  . وفي مواضعقو واحكام الصالةالروايات في الفبالمصادر االخرى والتي شممت اىم 

ع البحث و النكاح ـ االغتسال . أما من حيث الدوافع التي دفعتني إلى اختيار موض تفي السفر ـ الديا
. ىو التعرف عمى دراسة ومعرفة ىذه الشخصية وبيان دورىا الميم مبيننًا وجو الشبو واالختالف في 

ت التي واجيت الباحث ىو غموض بعض الشخصيات في . أما من حيث الصعوبارواياتىذه ال
 . البعض منيم من معرفة سنة وفياتيمالترجمة واختالف في االسم ولم اعثر عمى 

 الكممات المفتاحية: )سميمان بن بالل التيمي، رواية الحديث(.
Suleiman bin Bilal Al-Taymi and his role in the narration of the 

hadith 
Faleh Thaher Abd Ghannam Al-Rubaie  Dr.. Rana Rasmi Hashem 

Ministry of Education / General Directorate of Education of 
Babylon 

Abstracts: 
Where the researcher divided his research into two sections, he dealt in the 
first with the social life, which included his name, lineage, and his nickname 
at birth, and the opinions of scholars, and the most important of his students 
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and the statement of his elders. He was in the service of the Umayyad state 
for 16 years and 40 years in the service of the Abbasid state, and he held a 
position on the tax office, as for the second research. Statement of the most 
important historical narrations that were mentioned in the books of Sahih, 
Sunan and Musnad, a historical study compared to other sources, which 
included the most important narrations in jurisprudence and the rules of 
prayer. And in different places and aspects in travel - blood money, 
marriage - washing. As for the motives that prompted me to choose the 
subject of the research. It is the identification of the study and knowledge of 
this character and the statement of its important role, showing the 
similarities and differences in these narratives. As for the difficulties that the 
researcher faced, it is the ambiguity of some characters in the translation 
and the difference in name, and I did not find some of them knowing the 
year of their deaths. 
Keywords: (Suleiman bin Bilal Al-Taymi, Hadith narration). 

 المبحث االول 
 الحياة االجتماعية لسميمان بن بالل التيمي : .1

القرشي . كان ىو سميمان بن بالل التيمي : ووفاتو والدتو وكنيتوأواًل : اسمو 
))سميمان بقولو :  ،(2)وىناك رواية ثانية ذكرىا ابن قتيبة،(6)مولى لعبد اهلل بن أبي عتيق
سنة  دتووال وكانت، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق(( بن بالل التيمي كان مول

  كنىيو  ،(3) م768ىـ /  644
م في 788ىـ /  672بالمدينة سنة ،اما وفاتو  فقد توفي  (4)(ابو محمد وابو أيوب بـ)

 خالفة 
سنة ، بانو توفي  (7)العسقالني حجر وابن (6)وانفرد كل من البخاري ، (5)ىارون الرشيد

جماع كتب التراجم والطبقات ان وفاتو سنة إالرواية االصح ب، لكن  م793ىـ / 677
 م 788ىـ / 672
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 : البيئة التي عاشيا سميمان بن بالل التيمي  ثانيا
في تكوين حياتو  اً ثر ا لياكانت البيئة التي عاشيا سميمان بن بالل التيمي  

عاصر  (8)ن سكنة المدينةموىو  ،اىبو وبروز ميولو الشخصية والعممية ، وتفتح مو 
ىـ / 646 - 99من خالفة عمر بن عبد العزيز سنة  بداً جموعة من خمفاء بني امية م

م 749 -744ىـ / 632 -ـ 627حكم مروان بن محمد حتى نياية  م 769 -767
، عام بخدمة الدولة األموية  64قضى  اذ (9)فكان راويًا ومحدثًا وفقييًا . يفتي بالمدينة

الخميفة ابو العباس  منذ عيدمجيء الدولة العباسية عند  ثم استمر بعطائو الفكري 
 /ىـ693-ـ674شيد ىارون الر حتى زمن م 753م ـ 749ىـ / 636ىـ 632السفاح من 

 . (64)واله عمى خراج المدينة الذي 848 -م786

 شيوخ سميمان بن بالل التيمي
وسوف نورد اىم الشيوخ الذي تتممذ عمى ايدييم من العمماء ويتم ترتيبيم حسب  

 :الحروف اليجائية لتعذر عمينا من عدم معرفة البعض منيم سني وفياتيم . وىم 
مار المدني تيدينار ابو حازم االعرج االفرز الـ أبي حازم االعرج : ىو سممة بن 6

ن سفيان المخزومي ويقال مولى لبني اشجع من ب القاصي الزاىد الحكيم مولى االسود
 .  (66)م في خالفة ابو العباس السفاح752ىـ /  635بني ليث توفى سنة 

الرحمن واسمو فروخ القرشي التيمي ابو عثمان ي : ىو ربيعة بن ابي عبد رأـ ربيعة ال2
ىـ 636توفى سنة  (62)ر ويعد شيخ ثقةدكنلمعروف بربيعة الراي مولى آل المالمدني ا

  (63)م753/ 
فقياء عصره  ، المحدث ، الحجو من ابرز العمري ، زيد بن أسمم ابو عبد اهلل  ـ 3

حمقة  لو وكانت (65)وانس بن مالك  (64)عبد اهلل بن عمروعن  ،حدث عن والده اسمم 
 . (66) م753ىـ / 636فقييًا توفى سنة  44( حضره دراسية في مسجد رسول اهلل )

ـ سييل بن ابي صالح : االمام المحدث الكبير ابو زيد المدني مولى جورية بنت 4
وينزل اقرانو  (68)وعطاء بن يزيد الميثي ، (67)االحمس الغطفانية حدث عن ابيو صالح

 . (69)االعمش وربيعة الرأي وىو من صغار التابعين 
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ويقال  ،ل أبو الحارث مولى بني غفار ويقا ،المدني  صالح بن كسانابو محمد  ـ 5
 .  (24)م757ىـ / 644 ي سنة توف ،،محدثاً كان ثقة  ،مولى بني آل معيقب 

: بن حزم االنصاري البخاري المدني قاضي المدينة في خالفة عمر بن  ـ أبي طوالة6
. وروى عنو سميمان بن بالل (26)روى عن انس بن مالك وعامر بن سعد ،عبد العزيز 

 .(22)م747ىـ/ 634التيمي وحكم المدينة ، وكان عبدًا صالحًا ثقة توفى سنة 
 ،سمع أنس بن مالك ،المدني ،العمري  ،بن دينار العدوي عبد اهللالمحدث  ـ 7
. (25)وسفيان الثوري (24)وأبا صالح السمات حدث عنو شعية (23)سميمان بن يسارو 

 م744ىـ / 627بن بالل توفى سنة  وسميمان
البخاري المازني ن عمرو بن غزية االنصاري الخزرج ـ عمارة بن عزية : بن الحارث ب8

حدث عنو سميمان بن بالل كان ثقة كثير  ،(26)المدني احد الثقات حدث عن الشعبي
 .  (27)م757ىـ/ 644الحديث توفى سنة 

كنيتو ابو عبد اهلل ويقال ابو بكر  ، ـ محمد بن المنكدر بن اليذير القرشي التيمي9
 . (28)م747ىـ / 634سنة  يوفالمدني . ت

االنصاري ـ يحيى بن سعيد االنصاري : ىو ابو زكريا االمام المحدث الصدوق 64
. روى  (29)م756ىـ/ 639الحمصي وصنف كتاب حفظ المسان كان ثقة توفى سنة 

 . (36)وروى عنو محمد بن المصطفى (34)عن حريز بن عثمان 
 

ترتيبيم أىم التالميذ حسب الحروف  مأما تالميذه  : سوف يت
 اليجائية .

العالم الحافظ الورع الرحال أبو  ـ ابن وىب : ىو عبد اهلل بن محمد بن وىب الدينوي6
 .(32)م927ىـ/ 348محمد بن عبد بن محمد بن وىب الديتوري توفى سنة 

: ىو االمام المحدث الحافظ المكثر المغرب ابو  (33)ـ خالد بن مخمد )القطواني(2
 م. 828 ىـ/263توفى سنة  ،تو عن المدينة الييثم البجمي الكوفي القطواني وكانت رواي
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ىـ / 99عبد العزيز من  بن ابي مريم بن مزاحم القريشي االموي مولى عمر بنـ سعيد 3
م حديثًا 985ىـ/375ج لو ابو داود المتوفى سنة م حيث اخر 769م / 767ىـ ـ 646
بشكل تقريبي ويمكن معرفة عمره ولم تشر المصادر التاريخية إلى سنة وفاتو  (34)واحداً 

 . م8ه/2محدثين قانو يعد من 
بن عفير بن سمم بن يزيد بن االسود االنصاري روى عن سميمان بن سعيد ـ 4

   .(37)م763ىـ/ 646سنة  يتوف ، (36)وضمره بن ربيعة (35)بالل
 شيادات العمماء لو بطول الباع في رواية الحديث 

وكان بربريًا جمياًل حسن الييئة عاقاًل مفتي البمد كثير "بقولو :  (38)قال ابن سعد
 ."الحديث

 ."كان عاقاًل محدثًا يفتي بالبمد "بقولو :  (39)قتيبةابن 
 " ن من اىل الورع واالتقان في السركان سميما"بقولو :  (44)قال ابن حيان
أن سميمان بن بالل االمام المفتي الحافظ ابو محمد "قال عنو :  (46)أما الذىبي

  "القرشي يفتي بالبمد ثقة صالح الحديث
كان سميمان بن بالل المدني ثقة من الطبقة "بقولو :  (42)قال ابن حجر العسقالني

 "الثامنة
( الحافظ المفتي حجة ثقة من اصحاب االمام الصادق )"بقولو :  (43)قال الحائري

والورع في  نثقة صالح الحديث من أىل االتقا ابو ايوب كان جميل حسن الييئة عاقالً 
  "السر واالعالن
من اصحاب االمام الصادق )ع( من االئمة االعالم ثقة عده "بقولو :  (44)قال التستري

  "صالح الحديث يعد من الطبقة الثامنة
االمام الصادق ان بن بالل المدني عده من اصحاب إن سميم "بقولو :  (45)قال االمين

(ثقة )" (46)أما الخوئي قال عنو بقولو  :"( عده من اصحاب االمام الصادق )
 . "ثقة
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 المبحث الثاني
دور سميمان بن بالل التيمي في رواية الحديث النبوي 

 الشريف
 (47)ذكر ابن حنبل، سنورد اىم الروايات التي وردت في السنن وكتب الصحاح   

حدثنا ابن  (48)، حدثنا ابراىيم بن اسحاقعبد اهلل حدثني أبي  حدثنا "بقولو :
بن عتبة بن حدثني عبيد اهلل    (56)الزىري عن (54)عن يونس، (49)مبارك
( قال : إذا ( حدثو  انو سمع النبي )إن رجاًل من اصحاب رسول اهلل ) (52)مسعود

 . "متمع بصرهتة فال يرفع بصره إلى السماء ان كان احدكم في الصال
طمحة بن  ،  (54)حدثنا عثمان بن ابي شيبة  "بقولو :  (53)ذكر ابن ماجة

( ال ابن عمر قال : رسول اهلل ). عن يونس عن الزىري عن سالم عن (55)يحيى
 . "مع يعني في الصالةتترفعوا ابصاركم إلى السماء ان تم

اسماعيل  و  ، (57)حدثنا محمد بن نصير الصائغ "فقد ذكر بقولو :  (56)رانيبأما الط
حدثنا سميمان بن بالل عن يونس عن ابن شياب عن سالم عن  ،(58)بن ابي أويس

 . "( ال ترفعوا ابصاركم إلى السماء فتمتمع يعني في الصالةابيو قال : قال رسول اهلل )
الحديث الذي اورده ابن حنبل يتطابق مع رأي ابن ماجة والطبراني . أما من 

اهلل ابراىيم بن  حدثنا عبد"حيث سمسمة السند ـ يختمف تمامًا ، فقد ذكر ابن حنبل بقولو 
. أما ابن ماجة ذكر بقولو :  "مسعودن مبارك حدثني عبيد اهلل بن عتبة بن ب،وااسحاق 

طمحة بن يحيى عن سالم عن ابن عمر . أما الطبراني ،و حدثنا عثمان بن ابي شيبة  "
سميمان بن و  ،اسماعيل بن ابي اويس و  ،حدثنا محمد بن نصير الصائغ "ذكر بقولو : 

 . وَحسِّنصحيح . الحديث  ،بالل عن سالم عن ابيو 
قال حدثنا عبد اهلل بن  (64)حدثنا عمي بن عبد اهلل "بقولو  (59)ذكر البخاري

 عامر بن
 . "( يصمي عمى راحمتو حيث توجيت بوعن ابيو قال : رأيت النبي ) (66)ربيعة
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يحيى و  ، (63)حدثنا محمد بن مسكين اليماني"ذكر بقولو :  (62)أما ابن خزيمة
سمعت جابر بن عبد . قال (65)سميمان بن بالل عن شرحبيل بن سعدو  (64)بن حسان

( أناخ براحمتو ثم نزل فصمى عشر ركعات واوتر بواحدة صمى اهلل قال رأيت )
 .  "الفجر ثم صمى صالة الصبح بواحدة ثم صمى ركعتي ركعتين ركعتين ثم أوتر
بالشيخ قال  (67)بن مصعب ينأخبرنا الحس ". ذكر بقولو :  (66)أما ابن بمبان

حدثنا محمد بن مسكين اليماني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سميمان بن بالل 
عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد اهلل قال رأيت رسول اهلل )صمى اهلل 

تين ركعتين ثم اوتر ععميو والو وسمم( أناخ براحمتو ثم نزل فصمى عشر ركعات رك
 ."صمى صالة الصبح  بواحدة وصمى ركعتي الفجر

( يصمي عمى راحمتو حيث توجيت رأيت النبي ) "الحديث الذي اورده البخاري بقولو 
( أناخ براحمتو ثم نزل رأيت النبي ) "أما ابن خزيمة اضاف إلى النص بقولو :  "بو

ابن بمبان فقد حذف أما  " ،فصميا عشر ركعات واوتر بواحدة ثم صمى ركعتين ركعتين 
 ( أناخ براحمتو ثم نزل فصمىرأيت النبي ) "عبارة وأوتر بواحدة من النص بقولو : 

بواحدة وصمى ركعتي الفجر ثم صمى صالة  روتاعشر ركعات ركعتين ركعتين ثم 
 .  "الصبح 
حدثنا عمي " :أما من حيث سمسمة السند تختمف تمامًا فقد ذكر البخاري بقولو 

. أما ابن خزيمة ذكر بقولو :  ثنا عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن ابيو بن عبد اهلل
 . "حدثنا محمد بن مسكين

الحسين بن مصعب ، السند مرفوع إلى جابر بن عبد اهلل  "ان ذكر بقولو : بأما ابن بم
( الحديث صحيح وحسن النو روى عن الصحابي جابر بن االنصاري إلى الرسول )

  ."عبد اهلل االنصاري
يحيى بن  (69)حدثنا عبد اهلل حدثني ابي االستوائي "بقولو : (68)ذكر احمد بن حنبل

قال قمت البي سعيد الخدري أمرنا يصمي فال يدري  ، (76)حدثنا عياض (74)ابي كثير 
( إذا صمى احدكم فال يدري كم صمى فميسجد سجدتين فقال رسول اهلل ) ،كم صمى 

وىو جالس إذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فميقل كذبت إال ما وجد ريحو 
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حدثني محمد بن احمد  ". فقد ذكر بقولو :  (72)أما مسمم"،بأنفو أو سمع صوتو باذنو
حدثنا سميمان بن بالل عن زيد بن اسمم  ، . حدثنا موسى بن داود (73)بن ابي خمق

الخدري ، قال رسول اهلل عن ابي سعد الخدري عن ابي سعيد ،عن عطاء بن يسار 
( إذا شك احدكم في صالتو فمم يدري كم صمى ؟ ثالثًا أو اربعًا فميطرح الشك )

قبل ان يسمم . فأن كان صمى خمسًا شفقت  ما استيقن ثم يسجد سجدتين وليبين عمى
 ."صالتو ، وأن كان صمى اتمامًا الربع كانتا ترغيمًا لمشيطانلو 

اخبر عمر بن محمد اليمداني قال حدثنا محمد بن  "بقولو :   (74)بمبانفقد ذكر ابن 
قال حدثني خالد بن مخمد قال حدثنا سميمان بن بالل حدثني زيد بن  ،عثمان العجمي 

إذا شك "( قال رسول اهلل ) ، "عن ابي سعيد الخدري (75)اسمم عن عطاء بن يسار
كم صمى ثالثًا أو أربعًا فميقم فميصل ركعة يتم ركوعيا وسجودىا ثم  ري فمم احدكم 

وان كان قد صمى  يسجد سجدتين وىو جالس فأن كان قد صمى خمسًا شفع بالسجدتين 
  "اربعًا كانت السجدتان ترغيمًا لمشيطان

ولكن ابن حنبل حديثو يختمف  بمبانالحديث يتطابق في رأي كل من صحيح مسمم وابن 
أما من حيث سمسمة السند فانو يتطابق النو السند  ،فقد اضاف كممات وقدم واخر 

 ( فالحديث صحيح وحسن.مرفوع بواسطة ابي سعيد الخدري إلى الرسول )
 (78)حدثنا المعمى بن منصور (77)حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة "بقولو :  (76)ذكر مسمم

 حدثنا سميمان 
عن ابي  (84)عن عبد الرحمن االعرج  (79)"  مقمةعبن بالل عن عمقمة بن ابي 

أما ابن  " ،احتجم بطريق مكة وىو محرم وسط رأسو "( أن النبي ) (86)حينةب
سميمان بن ،و خالد بن مخمد  عنابو بكر بن ابي شببو  حدثنا"ذكر بقولو :  (82)ماجة

ي جمل وىو محرم ح( بماحتجم رسول اهلل )"قول : بالل قال : سمعت ابن بحينة ي
 .  "وسط رأسو
 ... (84)أخبرنا خالد بن مخمد حدثنا محمد بن خالد بن عثمة "بقولو :  (83)بمبانأما ابن 

( بمحي جمل من طريق مكة احتجم رسول اهلل ) "بحيتة يقول :قال سمع عبد اهلل بن 
 . "وىو محرم في وسط رأسو
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من خالل مالحظة النص الذي اورده مسمم في صحيحة حذف من النص عبارة رسول 
 ،أما ابن ماجة حذف طريق مكة ،مكة  ( بمحي جمل واضاف حرف الباء بطريقاهلل )

اضاف كممة من طريق مكة اما من حيث السند ذكر مسمم في صحيحو  بمبانأما ابن 
ابن ماجة خالد بن ،مى بن منصور مع،بكر بن ابي شيبة  بواختالف سمسمة السند ا في

محمد بن خالد بن عثمة .. عممًا ان الحديث يتطابق ما اورده ابن ماجة مع ابن  ،مخمد 
. الحديث حسن صحيح  بحينةهلل بن السند مرفوع عبد الرحمن االعرج عن عبد ا بمبان

 (86)حدثنا يحيى بن ايوب"ذكر بقولو :  (85)أما مسمم ،ألنو ورد عن تابعي ابن بحينة
عن العالء عن ابيو عن  ، (87)اسماعيل يغنون بن جعفر حجر قال حدثنا وقتيبة و ابن

 "قال :، (88)أما أبي داود"، الجرس مزامير الشيطان "( قال أبي ىريرة ان رسول اهلل )
 (89)عن العالء بن عبد الرحمن،بي ويس قال حدثني سميمان بن باللحدثنا أبو بكر بن ا

 ."في الجرس مزمار الشيطان "( قال :أن النبي ) ،عن ابيو عن ابي ىريرة 
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرممة بن "بقولو :  ، (94)بمبانذكر ابن 

عالء عن ابيو عن ابي ىريرة قال حدثنا ابن وىب عن سميمان بن بالل عن ال (96)يحيى
 . "الجرس مزمار الشيطان"( . قال رسول اهلل ). قال

أورد مسمم النص لكنو جمع كممة مزامير الشيطان ىذا مختمف ولكن أبي داود  
أورد النص بشكل  بمبانفي سننو أضاف كممة في الجرس مزمار الشيطان أما ابن 

صحيح . أما من حيث سمسمة السند مسمم ذكر يحيى بن ايوب ـ وابن حجر ـ اسماعيل 
ذكر الحسن بن  بمبانبن يغنون بن جعفر . أما أبي داود ذكر أبو بكر بن أويس ابن 

سفيان ـ حرممة بن يحيى عن ابن وىب يتطابق في المصادر الثالثة مسمم وابي داود ـ 
ة العالء بن عبد الرحمن عن ابيو عن ابي ىريرة . السند صحيح في سمس بمبانابن 

      .  ( ولكونو من الصحابةمرفوع عن ابي ىريرة إلى الرسول ) ألنووحسن 
 قال حدثنا قاسم بن (93)حدثنا سعيد بن نصر ". بقولو : ( 92)ذكر ابن عبد البر

 قال حدثنا  (94)اصبغ
قال حدثنا عبد العزيز بن  (96)قال حدثنا إبراىيم بن حمزة (95)اسماعيل بن اسحاق

 عن خالد  (97)محمد
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. قال صمنا مع عمر بن عبد العزيز الظير يومًا ثم دخمنا عمى انس بن  (98)بن خالد
مع عمر فقال مالك فوجدناه قائمًا يصمي العصر فقمنا انما انصرفنا االن من الظير 

يو والو وسمم( يصمي ىذه الصالة ىكذا فال اتركيا اني رأيت رسول اهلل )صمى اهلل عم
 . "ابداً 

)رض( قال صمينا مع عمر بن عبد العزيز  (644)عن أبي امامة"بقولو :  (99)ذكر النووي
الظير ثم دخمنا عمى انس بن مالك فوجدناه يصمي العصر فقمت يا عم ما ىذه الصالة 
التي صميت . قال العصر وىذه صالة رسول اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمم( التي كنا 

 . "نصمي معو
ري حدثنا ايوب بن سميمان أخبرنا محمد بن اسماعيل البخا "ذكر بقولو : بمبانأما ابن 

بن بالل عن خالد بن خالد االنصاري قال صمينا مع عمر بن عبد العزيز يومًا ثم 
اي صالة  دخمنا عمى انس بن مالك فوجدناه قائمًا يصمي فمما انصرف قمنا يا ابا حمزة

فقمنا انما انصرفنا االن من الظير صميناىا مع عمر بن عبد  صميت قال العصر .
 . "(646)يصمي ىكذا فال اتركيا ابداً ( أنس اني رأيت رسول اهلل )ال العزيز فق

أما من حديث  بمبانالحديث الذي اورده ابن عبد البر يتطابق مع رأي النووي وابن 
 ،حدثنا سعيد بن نصر "سمسمة السند تختمف تمامًا . فقد ذكر ابن عبد البر بقولو : 

ابراىيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن  ،قاسم بن اصبغ اسماعيل بن اسحاق 
ذكر بقولو  بمبانحدثنا ابي امامة أما ابن "خالد بن خالد . أما النووي فقد ذكر بقولو : 

السند مرفوع  ،ابو بكر بن ابي اويس  ،ايوب بن سميمان بن بالل  ،اخبرنا البخاري":
 . ( الحديث صحيح وحسنعن طريق خالد بن خالد إلى الرسول )

يحيى بن حسان واسماعيل و  ، (643)حدثنا احمد بن صالح "بقولو : (642)ذكر ابي داود
  ، بن خالد

عن عبد اهلل ،سميمان بن بالل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد اهلل بن عبد اهلل و 
من قال حين يصبح  الميم ما  "( قال : أن رسول اهلل ) ،(644)بن غنام الفياضي

فقد أدى شكر أصبح بي من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك فمك الحمد ، ولك الشكر 
 .  "يومو ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد ادى شكر ليمتو
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ابن  ، (647)حميد بن زنجويةو  (646)أخبرنا عبد الواحد المميحي "بقولو :  (645)غويبأما ال
 وسببي عبد الرحمن عن عبد اهلل بن عنسميمان بن بالل عن ربيعة بن ا ،ابي اويس

من قال يصبح الميم ما أصبح بي  "( انو قال : عن عبد اهلل بن غنام عن النبي )
 رلك فمك الحمد ولك الشكر أدى شك من نعمة أو بأحد من خمقك فمنك وحدك ال شريك

 ."ذلك اليوم
أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا ابن وىب عن سميمان بن  "ذكر بقولو :  (648)بمبانأما ابن 

عن ابن  عنبسوبالل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وىو ربيعة الراي عن عبد اهلل بن 
بي من نعمة أو  صبح الميم ما اصبحَ يُ  من قال حينَ  "قال :  "(عباس ان رسول اهلل )

ولَك الشكُر ، فقد أدى شكر  ال شريك لَك ، فمَك الحمد   ، وحدكَ  منكَ بأحد من خمقك فَ 
 . "ذلك اليوم

ولكن ابي  بمبانوي وابن غداود في سننو يتطابق مع رأي الب الحديث الذي اورده ابي
 ، "ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد ادى شكر ليمتو"داود اضاف إلى النص بقولو : 

حدثنا احمد " :داود بقولو يابابن حيث ذكر  ،السند يختمف تمامًا أما من حيث سمسمة 
حدثنا  "غوي ذكر بقولو بأما ال ، "بن صالح ثنا يحيى بن حسان عن اسماعيل بن خالد

 بمبانعبد الواحد المميحي عن حميد بن زنجويو عن اسماعيل بن ابي اويس . أما ابن 
الحديث حسن وصحيح .  "حدثنا ابن قببة حدثنا ابن وىب عن ابن عباس "ذكر بقولو : 

 ابن عباس لمرسول النو صحابي.السند مرفوع إلى 
، عن  (666)حدثنا عمرو بن دينار (664)حدثنا ابي شيبو "بقولو :  (649)ذكر ابي داود

إن "، عن ابيو عن ابي ىريرة قال : ، عن ربيعة ، عن سييل بن ابي صالح الدراوردي
 .  "( قضى باليمين مع الشاىدالنبي )

جعفر بن محمد عن و  ، (663)حدثنا محمد بن بشار "ذكر بقولو :  (662)أما ابن ماجة
 . "( قضى باليمين مع الشاىدابيو عن جابر أن النبي )

حدثنا ابن وىب اخبرني سميمان بن (665)أخبرنا ابو الربيع "بقولو :  (664)بمبانذكر ابن 
بالل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سييل بن ابي صالح عن ابيو عن ابي ىريرة 

 . "( قضى باليمين مع الشاىدبي )ان الن
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الحديث يتطابق فيما اورده ابي داود في سننو من حيث االرسال عن طريق سييل بن 
ابي صالح عن ابيو عن ابي ىريرة مرفوع إلى الرسول )ص( سمسمة السند فييا اختالف 

. أما أين ماجة طريق االرسال عن طريق  يذكر ابي شيبو ـ عمرو بن دينار والدراوردي
(. االختالف محمد بن بشار . ذكر جعفر بن محمد عن ابيو عن جابر إلى الرسول )

االرسال عن طريق سييل بن ابي صالح عن ابيو عن ابي ىريرة إلى الرسول  بمبانابن 
( .االختالف أبو الربيع وابن وىب وسميمان بن بالل . ) 

 (667)حدثنا محمد بن سيل بن عسكر البغدادي ". بقولو : (666)مذيذكر التر  
 وعبد اهلل بن 
ثنا سميمان بن بالل عن ىشام بن قاال حدثنا يحيى بن حسان حد (668)عبد الرحمن

 عن ابيو  (669)وةر ع
 ."بيت ال تمر فيو جياع أىمو (عن عائشة قالت قال رسول اهلل )

حدثنا مروان بن  (626)حدثنا احمد بن ابي الحواري "ذكر بقولو :  (624)أما ابي نعيم
عن سميمان بن بالل عن ىشام بن عروة عن ابيو عن عائشة قالت قال  ، (622)محمد

 ."بيت ال تمر فيو جياع اىمو " "رسول اهلل
، وعبد اهلل بن محمد  (624)أخبرنا الحسين بن ادريس "ذكر بقولو :  (623)بمبانأما ابن 
قال حدثنا مروان بن محمد عن سميمان  الحواريقاال حدثنا احمد بن ابي  (625)بن مسمم

بيت ال "( رسول اهلل ) :قالت قال "بن بالل عن ىشام بن عروة عن ابيو عن عائشة
 ."تمر فيو جياع اىمو

أما من حيث سمسمة السند  بمبانالحديث يتطابق كما اورده الترمذي وابي نعيم وابن 
مذي عن محمد بن سيل بن عسكر البغدادي وعبد اهلل بن عبد اختالف في رواية التر 

س . عبد اهلل بن محمد ين بن ادريسذكر الح بمبانالرحمن يحيى بن حسان ، أما ابن 
في سمسمة السند مرفوع  بمبانبن ابي نعيم مع رواية ابن اقول مع يتطابق بن مسمم . 

 عن طريق ىشام بن عروة عن ابيو عن عائشة.
، بن داود الميدي ، أخبرنا ابن وىبحدثنا سميمان  "بقولو :  (626)داودذكر ابي  

حدثنا مروان بن  (627)أخبرني سميمان بن بالل ، حدثنا احمد بن عبد الواحد الدمشقي
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عن الوليد بن ، (628)عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن يزيد،و محمد 
 . "الصمح جائز بين المسممين"(  )عن ابي ىريرة قال : قال رسول اهلل(629)احبر 

 ،خالد بن مخمد  ،واخبرناحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة  "ذكر بقولو :  (634)أما ابن ماجة
 "( يقول عن جده سمعت رسول اهلل ) (636)فكثير بن عبد اهلل بن عمرو بن عو و 

 . "الصمح جائز بين المسممين إال صمحًا حّرم حالاًل أو أحل حراماً 
اخبرنا عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا  "ذكر بقولو :  (632)بمبانأما ابن 

مروان بن محمد الطاطري ، قال حدثنا سميمان بن بالل حدثنا كثير بن يزيد عن الوليد 
الصمح جائز بين المسممين إال صمحًا  "( بن رباح عن ابي ىريرة قال رسول اهلل )

 . "م حالالً أحل حرامًا أو حر  
إال صمحًا حرم حالاًل أو احل  "الحديث الذي اورده ابي داود في سننو ولكنو حذف منو 

الصمح جائز بين المسممين ال ". أما ابن ماجة اورد الحديث بصورة صحيحة "حراماً 
لتأخير في اختمف في التقديم وا بمبانأما ابن  ، "صمحًا حرم حالاًل أو احل حرامًا 

من حيث سمسمة السند سميمان  أما " ،مًا أو حرم حالالً أحل حرا": الحديث حيث قال 
ابن ماجة  ،كثير بن زيد ،أحمد بن عبد الواحد الدمشقي  ،ابن وىب بن داود والميدي و

أما " فو بن مخمد ـ كثير بن عبد اهلل بن عخالد  ،ابو بكر بن ابي شيبة": ذكر بقولو 
والسند يتطابق مع ابي داود  "الدارميعبد اهلل بن عبد الرحمن ": ذكر بقولو  بمبانابن 

( الحديث الوليد بن رباح إلى ابي ىريرة لمرسول )عن مرفوع  بمبانوابن ماجة وابن 
 . وحسن  صحيح

ابن وىب اخبرني سميمان بن  ،حدثنا احمد بن صالح  "بقولو :  (633)ذكر ابي داود
عن ابيو عن عمي  (635)حنينابراىيم بن عبد اهلل بن ،و  (634)بالل عن شريك بن ابي نمر

كان  "( ( قال شريك اخبرني ابو سممة بن عبد الرحمن ان النبي ))عن النبي 
 .  "يتختم في يمينو

حدثنا جرير عن  (637)حدثنا محمد بن حميد الرازي "بقولو : ذكر  (636)أما الترمذي
يتختم " (قال رأيت النبي ) (638)محمد بن اسحاق عن الصمت بن عبد اهلل بن نوفل

 . "( يتختم في يمينوفي يمينو وال اخالو إال قال رأيت رسول اهلل )
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قتيبة قال حدثنا حرممة بن يحيى بن أخبرنا محمد بن الحسن  "ذكر بقولو :  بمبانأما 
مر عن نبن بالل قال حدثنا شريك بن ابي  قال حدثنا ابن وىب قال أخبرني سميمان

( ( ان النبي )) بابيو عن عمي بن ابي طالابراىيم بن عبد اهلل بن حنين عن 
 ."كان يمبس خاتمو في يمينو"

أما من حيث  ، بمبانالحديث الذي اورده ابي داود في سننو يتطابق مع الترمذي وابن 
ابن وىب  ،حدثنا أحمد بن صالح ": سمسمة السند مختمف فقد ذكر ابي داود بقولو 

ابراىيم بن عبد اهلل بن حنين عن  ،سميمان بن بالل عن شريك بن ابي نمر اخبرني 
حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن محمد بن "أما الترمذي ذكر بقولو :  "ابيو

أخبرنا محمد بن "ذكر بقولو :  بمبانابن  ،اسحاق عن الصمت بن عبد اهلل بن نوفل 
يتطابق في سمسمة السند عن طريق ابن  "حيىالحسن بن قتيبة قال حدثنا حرممة بن ي

بن ابي النمر عن ابراىيم بن عبد اهلل عن ابيو عن  كوشريوىب وسميمان بن بالل 
 .  عمي . الحديث حسن وصحيح النو روى عن االمام

عن  (642)سفيان (646)حدثنا وكيع (644)كريب وحدثنا اب "بقولو :  (639)ذكر الترمذي
سييل بن ابي صالح عن عبد اهلل بن دينار عن ابي صالح عن ابي ىريرة قال قال : 

سبعون بابًا ، أدناىا إماطة االذى عن الطريق وارفعيا و ضع بااليمان  "( رسول اهلل 
 .  "قول ال الو إال اهلل
سئل حديث ابي صالح عن ابي ىريرة عن النبي  "بقولو :  ذكر (643)أما الدار القطني

( قال : االيمان بضع وسبعون شعبة افضميا قول ال الو اال اهلل وادناىا احاطة االذى)
 .  "عن الطريق والحياء شعبة من االيمان

قال حدثنا ابو  (645)حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي "ذكر بقولو : (644)بمبانأما ابن 
قال حدثنا سميمان بن بالل عن عبد اهلل بن دينار عن ابي صالح  (646)عامر العقدي

  "االيمان بضعة وسبعون بابًا والحياء من االيمان:(عن ابي ىريرة قال رسول اهلل )
طني استبدل قمع المصادر االخرى أما الدار ال الحديث الذي اورده الترمذي ال يتطابق

اطة االذى عن الطريق والحياء شعبة ما،"دناىا ضميا ال الو إال اهلل ابابًا بشعبة وقدم اف
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اطة االذى عن الطريق امادناىا من النص و  حذف ، بمبانأما ابن  ، "من االيمان
 ."وارفعيا قول ال الو إال اهلل وحذف كممة شعبة قال والحياء من االيمان

حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع وحدثنا ": أما سمسمة السند فيي مختمفة تمامًا ذكر الترمذي 
 بمبانحدثنا ابي صالح عن ابي ىريرة ـ أما ابن  ": الدار القطني ذكر بقولو  ،سفيان 

العقدي حدثنا سميمان  عامرحدثنا ابو  الرخاميذكر بقولو : حدثنا الفضل بن يعقوب 
ح ( الحديث حسن وصحيفوع عن ابي صالح عن ابي ىريرة إلى النبي )بن بالل مر 

 .  "النو روي عن الصحابي
أخبرنا ابو يعمي قال حدثنا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا  "بقولو :  (647)بمبانذكر ابن 

أبو عامر العقدي قال حدثنا سميمان بن بالل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد 
إذا "( قال أن النبي ) (649)عن ابي حميد عن ابي اسيد (648)الممك بن سعيد بن سويد

سمعتم الحديث عني تعرفو قموبكم وتمين لو اشعاركم وابشاركم وترون انو  منكم قريب 
ذ سمعتم الحديث عني تنكره قموبكفأنا اوالكم بو و  وتنفر منو اشعاركم وابشاركم وترون  ما 

  "منو بعيد فأنا ابعدكم منو
( قال : رسول اهلل ) عن ابي حميد وابي اسيد ان "فقد ذكر بقولو :  (654)أما الييثمي

إذا سمعتم الحديث عني تعرفو قموبكم وتمين لو اشعاركم وابشاركم وترون انو منكم قريب 
فان أوالكم بو اذا سمعتم الحديث عني تنكره قموبكم وتنفر اشعاركم وابشاركم وترون انو 

 ."منكم بعيد فأنا ابعدكم منو
تعرفو قموبكم وتمين لو إذا سمعتم الحديث عني  ". ذكر بقولو :  (656)أما المتقي اليندي

ذا سمعتم الحديث عني تنكره  اشعاركم وابشاركم وترون انو منكم قريب فأنا أوالكم بو ، وا 
 ."قموبكم وتنفر منو اشعاركم وابشاركم وترون انو بعيد منكم فأنا ابعدكم منو

شطر الثاني من النص أما الييثمي حذف كممة منو من النص وفي ال بمبانذكر ابن 
الحديث عبارة او ترون منو بعيد . أما المتقي اليندي حذف من النص االخير من 
الحديث كممة منو واضاف انو وحذف كممة منكم . أما عن سمسمة السند . ىناك 

حدثنا ابو يعمى عن ابو خيثمة عن عامر  بمبانابن اختالف واضح تمامًا . ذكر 
حمن عن عبد الممك بن سعيد بن سويد . أما الييثمي العقدي عن ربيعة بن ابي عبد الر 
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فانو قال حدثنا أبي حميد وأبي أسيد والسند مرفوع عن ابي حميد وابي اسيد لذا يكون 
 . حسن وصحيح النو رواه صحابي

قال حدثنا ايوب بن  (653)حدثنا ابراىيم بن ابي داود "بقولو :  (652)اويحذكر الط
 سميمان بن بالل 

عن ابن  (654)أبي بكر أويس عن سميمان بن بالل عن محمد بن عجالنقال حدثني 
أنزل القرآن عمى  (رسول اهلل ):  قال ،عن عبد اهلل بن مسعود  (655)صابي االحو 

 .  "سبعة أحرف لكل آية منيا ظير وبطن
قال حدثنا  (657)قال حدثنا اسحاق بن يزيد الرممي"ذكر بقولو :  (656)بمبانأما ابن 

اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سميمان بن بالل عن محمد بن عجالن 
(أنزل القرآن عمى سبعة أحرف قال رسول اهلل ) ،عن ابي االحوص عن ابي مسعود 

 .  "لكل آية منيما ظير وبطن
أن ىذا القرآن انزل عمى سبعة احرف فأقرأوا وال  "ذكر بقولو :  (658)أما المتقي اليندي

 .  "خرج ولكن تجمعوا ذكر رحمة وعذاب وال ذكر عذاب برحمة
اليندي ال يتطابق  المتقيولكن  بمبانابن الحديث الذي اورده الطحاوي يتطابق مع رأي 

 فأقرأ وا وال خرج ولكن تجمعوا ذكر رحمة وعذاب وال ذكر عذاب "ر في النص النو غي  
فوع عن ابن ابي مر  بمباناوي مع ابن حا من حيث سمسمة السند يتطابق الطأم ، "ورحمة

 ،اليندي رواه جرير عن ابي ىريرة  ومختمف في المتقي( )مسعود إلى الرسول
 الحديث حسن وصحيح النو رواه صحابي. 

 (666)ساخبرنا ابو العمي (664)حدثنا جعفر بن عون "بقولو :  (659)ذكر ابن ابي شيبة
جاء رجل من المجوس إلى  عن عبد الحميد بن سيل عن عبد اهلل بن عتبة . قال ))

( ما ىذا ؟ قال ىذا في ديننا . ( وحمق لحيتو واطال شاربو فقال النبي )رسول اهلل )
 .  "قال في ديننا ان نجز الشارب نعفي المحية

أخبرنا الحسين بن سفيان ، حدثنا حميد بن زنجوية ،  "بقولو :  ، (662)بمبانذكر ابن 
، عن ابي سممة بن عبد الرحمن عن ابي ىريرة ان رسول اهلل  حدثنا ابن ابي أويس
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( قال : إن فطرة االسالم الغسل يوم الجمعة واالستنان وأخذ الشارب واعفاء المحي )
 .  "شواربكم واعفوا الحاكمفأن المجوس تعفي شواربيا وتخفي لحاىا فخالفوىم حدوا 

من فطرة االسالم الغسل يوم الجمعة واالستنان "ذكر بقولو :  (663)أما المتقي اليندي
واالستنشاق واخذ الشارب ، واعفاء المحي فأن المجوس تعفي شواربيا وتحفي لحاىا 

 روي عن ابي ىريرة . "لفوىم خذوا شواربكم واعفوا لحاكمفخا
المتقي اليندي اضاف ولكن  بمبانالنص الذي اورده ابن ابي شيبة يتطابق مع رأي ابن 

يبة جديدة ىي االستنشاق . أما من حيث سمسمة السند ذكر ابن ابي ش مةإلى النص كم
 "عبد الحميد بن سيل عبيد اهلل بن عتبة ،أبو العميس  ،نحدثنا جعفر بن عو  "بقولو : 

ابن ابي ،حميد بن زنجوية ،حدثنا الحسين بن سفيان  ":  ذكر بقولو بمبانأما ابن ،ـ
متقي اليندي يتطابق بسمسمة السند عن وال ،اويس عن ابي سممة بن عبد الرحمن 

 . طريق ابو ىريرة . فان الحديث صحيح وحسن النو روى عن الصحابي
عبد اهلل بن وىب عن  (665)حدثنا ابو عمي الحافظ "بقولو :  (664)ذكر الحاكم النيسابوري

 ،سميمان بن بالل عن ابي سممة عبد الرحمن عن عبد الرحمن االعرج عن ابي ىريرة 
خمس أو بوا ر تث وال تشبيوا بصالة المغرب أو ال توتروا بثال :( قال رسول اهلل )

 . "بسبع
أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرممة حدثنا ابن  "ذكر بقولو : (666)بمبانأما ابن 

 (667)وىب قال حدثنا سميمان بن بالل عن صالح بن كيسان عن عبد اهلل بن الفضل
( عن ابي سممة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن االعرج عن ابي ىريرة عن رسول اهلل )

 . "المغربصالة بو تروا لخمٍس أو سبع وال تشبيوا أ بثالثال توتروا  :
ال توتروا بثالث تشبيوا بالمغرب ، ولكن اوتروا  "ذكر بقولو :  (668)أما المتقي اليندي

 . "بخمٍس أو بسبٍع أو تسٍع أو باحدى عشرة أو اكثر من ذلك
قدم في النص  بمبانذكر الحاكم النيسابوري النص بالشكل الصحيح : أما ابن  

أما المتقي اليندي حذف من النص ،أوتروا لخمس أو بسبٍع وال تشبيوا بصالة المغرب "
أما من حيث سمسمة "،واضاف كممات تسع أو باحدى عشرة أو اكثر من ذلك ،كممة وال 

حدثنا ابو عمي الحافظ "الحاكم النيسابوري  ،السند كانت مختمفة بين المصادر الثالثة 
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 ،ذكر أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرممة  بمبانابن عبد اهلل بن وىب أما  ،فقد 
المتقي اليندي رواه  ،ابن وىب عن سميمان عن صالح بن كيسان عن عبد اهلل الفضل 

ان مرفوع عن طريق بالنيسابوري وابن حالحديث صحيح باتقان الحاكم ،محمد بن نصر 
 (. عبد الرحمن االعرج عن ابي ىريرة إلى الرسول )

 
 الخاتمة 

 النتائج التي توصل الييا الباحث وىي
من اعالم القرن الثاني يعد سميمان بن بالل التيمي من الرواة المحدثين و  .6

 . الثامن الميالدي /اليجري 
، جعفر الصادق  "ماماال ، اذ ذكر احاديث عناألئمة االطيار  عنروى  .2

  " عمييم السالم .الرضا، و الكاظم و 
عام  44عامًا وخدم الدولة العباسية  66كان راويًا في خدمة الدولة االموية  .3

شغل منصب عمى ديوان الخراج في خالفة ىارون  ثمحيث كان راويًا وفقييًا 
 الرشيد. 

ومن سكنة المدينة المنورة  عتيقيعد سميمان بن التيمي مولى من موالى لبني   .4
 وي الشريف.. وان ابنائو كانوا من رواة الحديث النب

باب التكبير  –شممت رواياتو في أبواب متعددة من الفقو منيا في بابل الصالة  .5
 وباب الرضاع . –باب تعميق االجراس  –باب الحج  –باب الديات 

 اليوامش 
،  7، الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج 443، ص 3ابن حبان ، كتاب الثقات ، ج -6

 . 326ص
 . 526المعارف ، ص -2
 . 326، ص 7الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج -3
 . 674ابن حبان ، مشاىير عمماء االمصار  ، ص -4
  443ص 3؛ ابن حبان ، كتاب التقاة ، مج 678ابن قتيبة ، المعارف ، ص  -5
 . 244، ص4التاريخ الكبير ، مج -6
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 . 383، ص6تقريب التيذيب ، ج -7
 8، تاريخ االسالم ، مج؛ الذىبي  494 – 489، ص 5ابن سعيد، الطبقات الكبرى ،مج -8

 . 558ص
،  3؛ الحائري ، منتيى المقال في احوال الرجال ، ج 526ابن قتيبة ، المعارف ، ص -9

 .384ص
  489ص 5ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، مج  -64
 . 364 -348، ص 4المزي ، تيذيب الكمال ، مج -66
 . 84، ص 64االصفياني ، حمية االولياء في طبقات االصفياء، ج -62
 . 496، المعارف ، صابن قتيبة  -63
عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بن ثقيل بن عبد العزى بن قرط بن رباح بن عدي بن كعب  -64

( وعن ابيو وعن الصحابة ،توفى بن لؤي بن غالب شيخ االسالم روى كثيرًا عن النبي )
 .  373ـ  346ص 4م. ينظر: الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج692ىـ/ 73سنة 

النظر بن ضخم االنصاري ابو حمزة غزيل البصرة كان خادمًا لرسول اهلل انس بن مالك بن  -65
( لمدة )6م . ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج792ىـ / 96سنوات ، توفى سنة  64 ،

 . 596-576ص
 366، ص5الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج -66
ان يجمب السحف أبو صالح السمان الزيات المدني مولى جورية بنت االحمس الغطفانية ،ك -67

والزيات إلى الكوفة وىو والد سييل بن ابي صالح وكان ثقو مستقيم الحديث ، يقدم الكوفة 
م بالمدينة ، ينظر: ابن قتيبة المعارف ، ، 769ىـ / 646وينزل عند بني كاىل توفى سنة 

  478ص
م توفي ابو محمد عطاء بن يزيد الميثي الجندعي ، وقيل ابو زيد المدني ، سكن بالد الشا -68

؛ المزي ، تيذيب الكمال ،  478م. ينظر : ابن قتيبة ، المعارف ، ص725ىـ/ 647سنة 
 . 666، ص 7مج

 . 672، ص 4المزي ، تيذيب الكمال ، مج -69
 . 672، ص 4المصدر نفسو ،مج -24
م 982ىـ/ 63عامر بن سعد البجمي، الكوفي روى عن جرير البجمي وابو ىريرة توفى سنة  -26

 . 37ص 3االسالم ، مج ينظر : الذىبي ، تاريخ
 . 693ـ  692، ص 3الذىبي ، تاريخ االسالم ، مج -22
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سميمان بن يسار المدني أخو عطاء بن يسار كان كاتبًا ألم سممة روى عن عائشة وأبي  -23
م ، ينظر: 725ىـ / 647ىريرة ، وكان إمامًا فقييًا، مجتيد، عالمًا، كثير الحديث توفى سنة 

  459ابن قتيبة ، المعارف ، ص
ابو بسطام شعية بن الحجاج بن الورد ،االزدي ،الواسطي الحافظ الكبير، عالم أىل البصرة  -24

م ، ينظر: 776ىـ/ 664حتى قيل عنو لوال لما عرف الحديث في العراق، توفي بالبصرة سنة 
 .  546ابن قتيبة، المعارف ، ص

م ، 776ىـ/ 655ابو عبد اهلل سفيان الثوري سعيد بن مسروق، األزدي، الكوفي ولد سنة  -25
 . 326ـ - 325م ينظر: ابن خمكان ، وفيات االعيان ، ص776ىـ/ 666توفي سنة 

ىو ابو عمر عامر بن شراحيل بن عبد عدي اليمداني ،كبار من اقبال أىل اليمن االمام  -26
ىـ ، ينظر: ابن قتيبة ، 644العالمة العصر ، وكانت امو من سبي جموالء ،توفي سنة 

  456- 454المعارف ، ص
 .359ـ  358، ص 6الذىبي ، سير اعالم ، ج -27
 . 366- 359، ص 9؛ المزي ، تيذيب الكمال ، مج 466ابن قتيبة ، المعارف ، ص  -28
 . 344ص 8الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج -29
ابو عثمان حريز بن عثمان بن جبر الرحبي، المشرقي، الحمصي الحافظ، يكنى ابو عوف  -34

م ، ينظر: الذىبي ، تاريخ االسالم ، 779ىـ / 663ى سنة توف ،من صغار التابعين وكان ثقة 
 . 366ـ  364، ص4مج

الحافظ االمام ابو عبداهلل محمد بن المصطفى بن بيمول القرشي ،عالم اىل حمص ، روى  -36
م ، ينظر: الذىبي ، سير اعالم النبالء 864ىـ/ 246عن ابن ماجة والنسائي ، توفى سنة 

  96ـ - 94ص 64ح
 . 386ـ  384ص 66عالم النبالء ، جالذىبي ، سير ا -32
القطواني : ىو موضع بالكوفة وليس باسم قبيمة ينسب اليو ابو الييثم خالد بن مخمد  -33

،  4المشيور المحدث عبد اهلل بن زياد القطواني ، ينظر : ياقوت الحموي ،معجم البمدان ، ج
 . 278،  373، ص 3، المزي ، تيذيب الكمال ، مج 375ص

 . 249، ص 4كمال ، مجالمزي تيذيب ال -34
 . 699، ص 4المزي ، تيذيب الكمال ، مج -35
ابو عبد اهلل ضمرة بن ربيعة الفمسطيني، الرممي مولى لعمي بن ابي جمالة وعمي  ومولى آل  -36

ىـ/ 242عتبة بن ربيعة القرشي وىو دمشقي االصل كان رجل صالح الحديث توفى سنة 
 . 34ـ- 28، ص 5الكمال ، مجم في خالفة المأمون ، ينظر  المزي ، تيذيب 867
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 . 699ص 4المزي ، تيذيب الكمال ، مج -37
 . 496ـ  489ص 5الطبقات الكبرى ، مج -38
 . 564المعارف ، ص -39
 . 443، ص 3الثقات ، ج -44
 . 558، ص 5تاريخ االسالم ، مج -46
 . 94، ص 2تيذيب التيذيب ، ق -42
 . 384، ص 3قاموس الرجال ، ج -43
 . 244، ص 5، ج المصدر نفسو -44
 . 262، ص 66جاعيان الشيعة ،  -45
 . 688، ص 9معجم رجال الحديث ، ج -46
 . 273، ص 9، مج 662باب  23656مسند االمام ،  -47
ابو اسحاق ابراىيم بن اسحاق االنماطي النيسابوري وصنف التفسير عن كبار الرحالة ،  -48

 . 746، ص 2م ، ينظر :الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ، ج754ىـ/ 633توفي سنة 
ابن مبارك بن الواضح الحنظمي، التيمي موالىم ابو عبد الرحمن المروزي احد االئمة  -49

م . ينظر : ابن قتيبة ، المعارف ، 798ىـ/  686االعالم وحفاظ االسالم ، توفى سنة 
  525ص

ابو زيد يونس بن يزيد االبمي بن أبي النجاد مولى آل سفيان إال ان روايتو عن الزىري وىمًا  -54
 2م ينظر: ابن حجر : تيذيب التيذيب ، ق777ىـ/ 659كبار السابعة ، توفى سنة قمياًل من 

 . 688، ص
ىو محمد بن مسمم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شياب بن عبد اهلل بن الحارث بن زىرة بن  -56

 . 474م . ينظر : ابن قتيبة ، المعارف ، ص743ىـ/ 624كالب . توفى سنة 
الحجازي كان من تابعي كبار الكوفة الفقو المدني وكانت لو عبيد اهلل بن عتبة بن اليذلي  -52

 . 246-244ص 3م ينظر : ابن االثير ، اسد الغاية ، مج 634ىـ / 63صحية ، توفى سنة 
 . 555، ص 6باب التطوع إلى الصالة ، مج 68باب  6443سنن ابن ماجة ، حديث  -53
ن ابي شيبة ثقة حافظ شيير عثمان بن ابي شيبة بن محمد بن ابراىيم العبسي أبو الحسن ب -54

 . 395ص 6، ينظر ابن حجر ، تيذيب التيذيب ، ق 757ىـ/ 639،توفى سنة 
طمحة بن يحيى بن عبد اهلل القرشي التيمي المدني نزيل الكوفة كان ثقة صالح الحديث توفى  -55

 . 83ـ - 82، ص 5م ، ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج766ىـ/ 648سنة 
 222، ص 62المعجم الكبير ، ح -56
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محمد بن نصير الصائغ النيسابوري روى عن احمد بن حنبل وسميمان بن حرب . ينظر :  -57
 . 386ـ  384، ص 9المزي ، تيذيب الكمال ، مج

اسماعيل بن ابي اويس بن مالك بن عامر بن ابو بكر االصبحي المدني االعشى . ينظر :  -58
 . 75ص 6المزي ، تيذيب الكمال ، مج

 . 677ـ  676كتاب باب التقصير ، ص 68،  6493صحيح البخاري ، حديث  -59
ابو الحسن عمي بن عبد اهلل المديني البصري، الشيخ االمام الحجة في الحديث ، توفى سنة  -64

 . 339، ص 9م. ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج796ىـ/ 678
( ، ولد في عيد النبي )ابو محمد عبد اهلل بن عامر بن ربيعة العنزي المدني من قريش -66

م ، 677ىـ/ 58وروى عنو، وعن جابر وعن عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( توفى سنة 
 . 467ص 5ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج

 . 676، ص 2، ج 6266صحيح بن خزيمة ، حديث  -62
ابو الحسن محمد بن مسكين اليماني ، نزيل بغداد كان ثقة مأمون توفى ببغداد، ينظر:  -63

  692، ص 3الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج
االمام الحافظ يحيى بن حسان ، القدوة ابو زكريا البكري البصري روى عن سميمان بن بالل  -64

م ، ينظر : المزي تيذيب الكمال ، 827ىـ/ 248وكان من كبار العمماء ثقة ، توفى سنة 
  656 - 654، ص 64مج

خزرجي جد سعيد بن عمرو بن شرحبيل، روى عن شرحبيل بن سعد بن عبادة االنصاري ال -65
 . 557، ص 4جدىا،ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج

ـ  357، ص 6، كتاب الصالة باب فضل قيام الميل ، مج 9صحيح بن حبان ، حديث -66
358 . 

الحسين بن محمد بن مصعب السنجي االسكافي سمع من ابو الربيع المرادي توفى في  -67
 .348ص 7، تاريخ االسالم ، مجرجب ، ينظر : الذىبي 

 . 36، ص 5مسند ابي سعيد الخدري ، مج 66384مسند االمام ، حديث  -68
ابو بكرىشام بن ابي عبد اهلل الدستوائي البصري، والد معاذ بن ىشام بن بكر بن وائل  -69

 66م. ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج876ىـ/ 252وينسب الييم الدستوائي توفى سنة 
 . 433ـ  429ص

يحيى بن كثير الطائي موالىم ابو نصير الميامي واسمو ابي كثير صالح بن المتوكل وقيل  -74
م. ينظر 749ىـ/ 632م. وقيل 746ىـ/ 629يسار وقيل نشيط وكان مولى لطي . توفي سنة 

 . 757ـ  754، ص 64: المزي ، تيذيب الكمال ، مج
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من بايع بيعة الرضوان توفى سنة  عياض بن غنم بن زىير بن ابي شداد ابو سعد التيدي -76
 . 26ـ  25، ص 4م. ينظر : الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج644ىـ / 24

 5، ج3كتاب المساجد ومواضع الصالة ، مج 69باب  576صحيح مسمم ، حديث  -72
 . 56ص

محمد بن احمد بن ابي خمف السممي موالىم أبو عبد اهلل البغدادي القطيعي أمام مسجد ابي  -73
 - 564، ص 8م ينظر المزي ، تيذيب الكمال ، مج856ىـ/ 237قطيعي توفى سنة معمر ال
565 . 

 . 392ـ  396، ص 6، مج 2669صحيح بن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -74
عطاء بن يسار : الياللي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوجة النبي )صمى اهلل  -75

م، ينظر:المزي، تيذيب 722/ 643فى سنة عميو والو وسمم( وىو اخو سميمان بن يسار تو 
 . 663 -666، ص7الكمال، مج

باب جوار حجامة  644ص 8كتاب الحج ، مج 62، باب  6243صحيح مسمم ، حديث  -76
 المحرم.

أبو بكر بن ابي شيبة الخزامي اسمو عبد اهلل بن محمد روى عنو البخاري ينظر : المزي ،  -77
 . 256، ص 66تيذيب الكمال ، مج

صور : الرازي العالمة الحافظ الفقيو أبو يعمي الحنفي نزيل بغداد وصفتيا ولد معمى بن من -78
 9م . ينظر : الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج834ىـ/ 266م توفى سنة 768ىـ/ 654سنة 
 . 642ص

عمقمة بن ابي عمقمة :ىو بالل المدني مولى عائشة ام المؤمنين روى عن انس بن مالك  -79
م ـ 753ىـ. )658ىـ/ 636ل توفى في خالفة ابو جعفر المنصور روى عنو سميمان بن بال

؛ ابن حبان ، كتاب مشاىير عمماء االمصار  549م( ،ينظر : ابن قتيبة ،المعارف ، ص776
  98، ص

 667عبد الرحمن االعرج بن ىرمز االعرج ويكن ابو داود يعد من الطبقة الثانية توفى سنة  -84
 74، ص 5م النبالء ، مجم ينظر : الذىبي ، سير اعال736ىـ/ 

ىو عبد اهلل بن مالك بن القثب اسمو جندب بن نضمة بن عبد اهلل بن رافع بن محقب بن  -86
م في والية مروان بن 677ىـ/ 58مبشر بن صعب االزد المعروف بابن بحينة توفى سنة 

 . 575ـ - 574، ص 5الحكم الثانية ، ينظر ، المزي ، تيذيب الكمال ، مج
 .624ـ  669ص 3، ج 26، باب  3486يث سنن ابن ماجة حد -82
 .368، ص 9، مج 3953صحيح بن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -83
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محمد بن خالد بن ابي عثمة : الحنفي المصري ، روى عن سميمان بن بالل ومالك بن انس  -84
 -667ص 8م . ينظر : المزي تيذيب الكمال ، مج 826ىـ/  266صالح الحديث توفي سنة 

669. 
 7مج 2664ذكر الكمب والجرس في السفر ،  64م بشرح النووي ، باب صحيح مسم -85

 .84ص
يحيى بن ايوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهلل البجمي مرثية الجريري الكوفي  -86

م وجده أبي زرعة كان ثقة، ينظر: المزي ، 755ىـ/ 644روى عن الشعبي المتوفى سنة 
 .944 - 639ص 64تيذيب الكمال ، مج

اعيل بن يغنون بن جعفر بن ابي كثير االنصاري الزرفي حوالىم ابو اسحاق المدني اسم -87
ـ   453،ص6م. ينظر: المزي ، تيذيب الكمال، مج798ىـ/ 684قارئ المدينة، توفى سنة 

454  . 
 . 35ص 3، ج 2556تعميق االجراس ، حديث  65سنن ابي داود ، باب  -88
شبل مولى آل حرقة من جينة توفى في  العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرفي أبو -89

 8م . ينظر : المزي تيذيب الكمال ، مج774م ـ 753ىـ / 658ىـ ـ 636خالفة المنصور من 
 . 94 - 89،ص

كتاب السير باب تعميق الجموس لمدواب  4744،26ابن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -94
 555، ص 64مج

، االمام الفقيو المحدث الصدوق مولى بني  حرممة بن يحيى بن عبد اهلل ابو حفص التجيبي -96
م . ينظر : الذىبي ، سير 864ىـ/ 243م وتوفى سنة 784ىـ / 699زميمة المصري ولد سنة 

 . 567، ص 9اعالم النبالء ، ج
 . 666، ص 6االستذكار ، ج  -92
ىـ/ 227ابو عثمان سعيد بن نصر الشعيري الواسطي، قدم بغداد وحدث بيا توفى سنة  -93

 .222، ص  4المزي . تيذيب الكمال ، مج م ينظر :846
قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح االمام الحافظ العالمة المحدث االندلسي ابو  -94

،  62م. ينظر: الذىبي سير اعالم النبالء ، مج959ىـ/ 344محمد القرطبي  توفي بقرطبة 
 . 669ـ  668ص

ىـ/ 384كنى  ابو القاسم ،توفى سنة االمام المحدث الحافظ اسماعيل بن اسحاق الفقيو ، ي -95
 .524، ص2م ينظر : الذىبي ، سير اعالم النبالء، ج6443
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ابراىيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام القرشي  -96
م ،كان ثقة صدوق ينظر: المزي ،تيذيب 847ىـ/ 234المدني االسدي الزبيري توفى سنة 

 . 237ـ  236ص 6الكمال ، مج
ابو محمد عبد العزيز بن محمد الداوردي بن عبيد بن ابي عبيد الداودي المدني مولى  -97

ىـ/ 687جيينة كان من اىل اصبيان ترجل المدينة فمقيو اىل المدينة بالداودي توفى سنة 
 .565ظر : ابن قتيبة المعارف ، صم بالمدينة . ين846

خالد االنصاري الخزرجي المدني ابو خالد الجيني روى عن المطمب بن عبد الرحمن بن  -98
 . 639، ص 3خطب والزىري وقتادة . ينظر : الذىبي ، تاريخ االسالم ، مج

خالد بن خالد بن الحمي الكالعي أبو القاسم الحمصي القاضي تولى القضاء في خالفة  -99
،  3ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مجم( 835م/ 866ىـ ـ 267ىـ/ 698المأمون من 

 . 236ص
 .645ص 5صحيح مسمم يشرح النووي ، باب استحباب التكبير بالعصر ، مج -644
باب استحباب تعجيل صالة العصر ،  6534صحيح بن حبان بترتيب بن بمبان ، حديث  -646

 . 386ـ  384، ص 4مج
 . 463ص 4، ج 5473سنن أبي داود ، حديث  -642
و جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري كان ابوه من طبرستان احمد بن صالح المصري اب -643

م . ينظر: 869ىـ/248من الجند وىو من الحفاظ المبارزين ومن كبار االئمة . توفى سنة 
 . 496ـ - 495، ص 2الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ج

عبد اهلل بن غنام بن اوس بن عمر وبن مالك بن سباخة االنصاري ، ينظر : المزي تيذيب  -644
 .  345، ص 6، ابن حجر ، تيذيب التيذيب ، ق 538ص 5لكمال : ، مجا
 . 665، ص 5، ج 6328شرح السنة ، ، حديث  -645
عبد الواحد المميحي : ىو مسند ىراة ابو عمر عبد الواحد بن القاسم بن محمد بن داود بن  -646

 255، ص 68م . ينظر الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج6482ىـ/ 463ابي حاتم اليروي، ت 
 . 256ـ -
حميد بن زنجوية بن مخمد بن قتيبة بن عبد اهلل االزدي ، النسائي الحافظ توفى سنة  -647

 . 676 -674، ص 3م . ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج868ىـ/ 247
، باب ذكر الشيء الذي إذا قام المرء عند  866صحيح بن حبان بترتيب بن بمبان حديث  -648

 . 643 -642، ص 3اليوم ، مجالصباح كان مؤديًا الشكر ذلك 
 . 432، ص 3، ج 3664سنن أبي داود ، حديث  -649
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ىو عبد اهلل بن محمد بن القاضي ابي شيبة ابراىيم بن عثمان بن قواش أمام العمم سيد   -664
 .395ص 6م، ينظر: ابن حجر، تيذيب التيذيب  ، ت757ىـ/ 639الحفاظ توفى سنة 

يرمان، آل الزبير  كان عالما في رواية ابو يحيى عمرو  بن دينار البصري االعور، ق  -666
 .668، ص 6م . ينظر : الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج747ىـ/  634الحديث توفى سنة 

 .638، ص 3الفضاء الشاىد مج 36باب  2369سنن ابن ماجة ، حديث   -662
ىـ/ 252ابو بكر محمد بن بشاربن عثمان بن داود العبدي البصري بغداد الحافظ توفى سنة  -663

 . 585، ص 8م. ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج876
باب ذكر ما يحكم لمن ليس لو شاىد  2473صحيح بن حبان بترتيب ابن بمبان حديث  -664

 . 463ص 66مج
أبو الربيع الزىراني سميمان بن داود الميري المصري وىو ثقة روى ابو داود والنسائي .  -665

 . 527عارف ، صم. ينظر : ابن قتيبة ، الم853ىـ/ 234توفى سنة 
 . 67ص 3، جاء في استحباب التمر مج 67باب  6865سنن الترمذي حديث  -666
محمد بن سيل بن عسكر البغدادي التميمي موالىم ابو بكر البخاري . ينظر: المزي ،  -667

 .  574، ص 8تيذيب الكمال ، مج 
عبد اهلل بن عبد الرحمن . بن الفضل بن بيرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي أبو محمد  -668

 5تيذيب الكمال مج،م، ينظر : المزي 886ىـ/ 255السمرقندي الحافظ من بني دارم توفى سنة 
،446- 449 . 
بن اسد بن عبد العزى ، ثقة شيخ االسالم ابو  ىشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن فويمر -669

ـ  277ص 6م . ينظر : الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج764ىـ/ 646منذر القرشي، ت 
286. 

 .34ص ،64، مج 64444حمية االولياء ، حديث  -624
أحمد بن ابي الحواري بن ميمون بن العباس بن الحارث الغطفاني التغمبي ابو الحسن بن  -626

م . ينظر : المزي ، تيذيب 867ىـ/ 246دمشقي الزاىد كوفي االصل توفى سنة ابي الحواري ال
 . 625ـ  622ص 6الكمال ، مج

م . ينظر : 874ىـ/ 256مروان بن محمد ثقة نزيل بغداد من الحادية عشر توفى سنة  -622
  336ـ  329، ص 64الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج

كتاب االطعمة باب آداب االكل ،  44،  5249ابن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -623
 . 5ص، 62مج
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الحسين بن ادريس  بن مبارك بن الييثم االمام المحدث الثقة الرحال ابو عمي االنصاري  -624
م . ينظر : الذىبي سير اعالم 924ىـ/ 346اليروي كان صاحب حديث ثقة حافظ توفى سنة 

 . 687 - 686ص 66النبالء،مج
يد اهلل بن عبد اهلل بن شياب بن عبد اهلل بن الحارث بن عبد اهلل بن محمد بن مسمم بن عب -625

زىرة القرشي المدني كان ثقة كثيرًا الحديث توفى قبل الزىري . ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، 
 . 636 - 634ص 5مج

 .425ص 3كتاب االقضية باب الصمح ج23،  3595سنن ابي داود ، حديث  -626
لتميمي ابو عبد اهلل الدمشقي المعروف بابن عبود احمد بن عبد الواحد الدمشقي بن واقد ا -627

 . 635ـ  634ص 6م ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج873ىـ/ 254توفى سنة 
ينظر :  أبو محمد كثير بن يزيد االسممي المدني ، توفى في خالفة ابو جعفر المنصور، -628

 . 496ص 2ابن حجر ، تيذيب التيذيب ، ق
م ينظر : ابن حجر ، تيذيب 736ىـ/ 667، توفى سنة الوليد بن رباح  المدني صدوق  -629

 .647، ص 2التيذيب ، ق
 . 624ص 3ـ باب الصمح ، مج 24ـ  23ـ  2353سنن ابن ماجة ، حديث  -634
المزني المدني ضعيف الحديث يعد من الطبقة  كثير بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف -636

 . 492، ص 2السابعة ، ينظر : ابن حجر ، تيذيب التيذيب ، ق
 . 488، ص 66، باب الصمح ، مج 5469يح بن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث صح -632
 -623ص، 4ج ،باب ما جاء في التختم في اليمين واليسار 4526سنن ابي داود ، حديث  -633

624. 
ىو شريك بن عبد اهلل بن ابي نمر القرشي ابو عبد اهلل المدني روى عبد ابراىيم بن عبد   -634

م، ينظر: المزي، تيذيب الكمال 758ىـ/ 644توفى سنة اهلل بن حنين وانس بن مالك 
 . 582،ص4،مج

ابو اسحاق ابراىيم بن عبد اهلل بن حنين الياشمي المدني المولى العباس بن عبد المطمب  -635
( كان حقة كثير الحديث ، ينظر : ابن قتيبة ، روى عن أبيو وعن عمي بن ابي طالب )

  594المعارف ، ص
،  2ب جاء في لبس الخاتم في اليمين ، مج 66باب  6742سنن الترمذي ، حديث  -636

 . 587 -586ص
ابو عبد اهلل محمد بن حميد الرازي ، التميمي ، فكان ياخذ احاديث اىل الكوفة والبصرة  -637

 .  655ـ  656، ص 8وكان ضعيف الحديث . ينظر المزي ، تيذيب الكمال ، مج
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بن ىاشم القرشي المدني كان فقييًا  الصمت عبد اهلل بن نوفل بن الحارث بن عبد المطمب -638
،  4عابد قضى بالمدينة في خالفة معاوية بن ابي سفيان ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج

 .249ص
 . 443 -242، ص 3كتاب االيمان ، مج 26،  274سنن الترمذي ، حديث  -639
 ابو كريب  محمد بن عالء اليمداني الكوفي الحافظ الثقة محدث الكوفة توفى سنة -644

؛ ابن حجر ، تيذيب  498ـ  467، ص6م . ينظر: الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ج765ىـ/647
 .  545التيذيب ، ص

وكيع بن الجراح : عن بن رؤاس بن كالب بن ربيعة بن عامر ويكنى ابا سفيان وكان  -646
م . ينظر : ابن قتيبة ، 865ىـ/ 697الجراح عمى بيت حال الميدي توفى بطريق مكة سنة 

 . 547ص المعارف ،
سفيان بن عينيو ابن ابي عمران اسمو ميمون اليالل ابو محمد الكوفي سكن مكة وترقى بيا  -642

 .425ـ  424، ص6م ، ينظر : القمي ، الكنى وااللقاب ،ج866ىـ/ 698سنة 
 . 488، ص 3، مج 6547عمل الدار القطني  ، حديث  -643
،  6باب كتاب االيمان ، مج 42،  694صحيح بن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -644

 . 469ص
الفضل بن يعقوب الرخامي . الحافظ الشبت ابو العباس الفضل بن يعقوب البغدادي سمع  -645

حجاج واالعور وروى عنو ابن ماجة ـ ابن خذيمة والبخاري . ينظر : الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، 
  .563ـ  562، ص 2ج
م. 822ىـ/ 244ابو عامر العقدي عبد الممك بن عمرو مولى لبني قيس توفى بالبصرة سنة  -646

 .  526ينظر : ابن قتيبة ، المعارف ، ص
، ذكر االخبار عما يستحب لممرء كثرة  63صحيح بن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -647

 . 264، ص 6سماع العمم ثم االقتفاء والتسميم ، مج
بن سويد : االنصاري المدني ثقة من الطبقة الثالثة . ينظر : ابن حجر  عبد الممك بن سعيد -648

 . 366ص ،6، تيذيب التيذيب ، ق
أبي أسيد الساعدي مالك بن ربيعة من بني الخزرج شيد بدر وذىب بصره في أواخر عمره  -649

 .  469، ص 9م ينظر : المزي ، تيذيب الكمال ، مج679ىـ/ 64توفى سنة 
  654 – 649، ص 6عرفة أىل الحديث بصحيحو وضعيفو ، جمجمع الزوائد ، باب م -654
 .  642، ص6، ج 6، مج 898كنز العمال ، حديث  -656
 .  687، ص 2، ج 3477شرح شكل االثار ، حديث  -652
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ابراىيم بن داود  بن فاخر بن ربيعة العسقالني الفاضمي االمام شيخ القراء توفى سنة  -653
 . 662ـ  666، ص 67الء ، جم. ينظر : الذىبي ، سير اعالم النب6292ىـ/ 692

ر : ابن قتيبة ، المعارف، محمد بن عجالن ،مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ينظ -654
  595ص

م. ينظر 796ىـ/ 679ابي االحوص سالم بن سميم مولى لبني ضيفة توفى بالكوفة سنة  -655
 . 254، ص 2الذىبي : تذكرة الحفاظ ، ج

 . 276، ص 6، ج 75ابن حبان ، بترتيب ابن بمبان ، حديث  -656
اسحاق بن زيد الرممي بن سويد البموي ابو يعقوب الرممي وقد نسب إلى جده ثقة من الحادية  -657

 . 42ص 6م . ينظر : ابن حجر ، تيذيب التيذيب ، ق774ىـ/ 654عشرة توفى سنة 
 .  26، ص 2، ج 6، مج 3499كنز العمال في السنن واالقوال ، حديث  -658
 .  666-664، ص 6، ما قالوا في التنحيف ، مج 26، باب  66المصنف  ، حديث  -659
ابو عون العمري جعفر بن عون بن عمرو بن حديث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهلل بن  -664

ابن قتيبة ،  م ، ينظر :822ىـ/ 247مخزوم، االمام الحافظ محدث الكوفة، توفى بالكوفة سنة 
 . 6567المعارف ـ، ص

أبو العميس عتبة بن عبد اهلل المسعودي روى عن قيس بن مسمم روى عنو ابو اسامة حماد  -666
؛ الذىبي، 486، ص66، ينظر: المزي تيذيب الكمال ، مج855ىـ/  242بن اسامة توفى سنة 
 . 222، ص 4تاريخ االسالم ، مج

 .  23-22، ص 4، مج 226صحيح بن حبان بترتيب ابن بمبان ، حديث  -662
 .  364، ص 7، ج 2، مج 26297، حديث  كنز العمال -663
 .  446، ص 6، مج 6638المستدرك عمى الصحيحين ، حديث  -664
أبو عمي الحافظ حسين بن قيس روى عن عكرمة مولى ابن عباس، روى عنو سميمان  -665

 .  463ص 66التبجي ،وروى لو الترمذي وابن ماجة . ينظر : المزي تيذيب الكمال ، مج
 . 686-685، ص 6،  مج 4229بمبان ، حديث صحيح بن حبان بترتيب ابن  -666
عبد اهلل بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطمب بن ىاشم القرشي  -667

المدني روى عن انس بن مالك وذكر ان ابن ابي صالح السمان . ينظر : ابن قتيبة ،المعارف ، 
  543ص

 . 669، ص 4، مج 7، باب الصالة قسم االقوال ، ج 69568كنز العمال  ، حديث  -668
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 قائمة المصادر والمراجع
م ، اسد الغاية في 6633ىـ/ 634ابن االثير ، عبد الكريم بن عبد الواحد ، ت  6

 م(. 2445طبعة جديدة منقحة ، دار الفكر لمنشر )بيروت ـ معرفة الصحابة ، 
م. حمية االولياء في طبقات 6449ىـ/ 434نعيم أحمد ، ت االصفياني ، أبي  2

، دار الكتب العممية  2االصفياء  ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ط
 م(.2464)بيروت ـ 

م ، أعيان الشيعة ، دار الكتب العممية 6886ىـ/ 6299االمين ، محسن ، ت  3
 (. 2445)بيروت ـ 

م، التاريخ الكبير ، 975ىـ/ 256سماعيل ، ت البخاري ، ابو عبد اهلل محمد بن ا 4
 م(. 2448، دار الكتب العممية ، )بيروت ـ  2تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط

 م(.2464صحيح البخاري ، طبعة جديدة منقحة ، )الرياض ـ  5
م ، شرح السنة ، تحقيق : شعيب 6622ىـ/ 566البغوي ، الحسين بن مسعود ، ت 6

 .  م(6983)بيروت ـ ، ، المكتب االسالمي لمنشر  2، ط االرنوؤط
م الجامع الصحيح في 967ىـ/ 297الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة ، ت  7

، دار الكتب العممية ،  5سنن الترمذي تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ط
 .  م(6995)بيروت ـ 

، قاموس الرجال ، د. ط. مؤسسة  6699ىـ/ 6666تقي ، ت  مد، مح التستري  8
 ىـ(6434التبميغ االسالمي لمنشر )قم ـ 

قاة ، تحقيق : ثم ، كتاب ال973ىـ/ 354محمد ، ت  ان ، ابي عبد الرحمنابن حب 9
 م(.6998: دار الكتب العممية )بيروت ـ  6شمس الدين تركي فرحان وآخرون ، ط

، دار  6مصار ، تحقيق : مجدي منصور سيد الشوري ، طكتاب مشاىير عمماء اال 64
 .  (6995 -)بيروت الكتب العممية ، 

م ، تيذيب التيذيب ، تحقيق : 6448ىـ ، 852ابن حجر ، احمد بن عمي ، ت  66
 م(. 2445، دار الكتب العممية )بيروت ـ  2مصطفى عبد القادر عطا ، ط
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، )قم ـ المؤسسة الروضوية لمطباعة والنشر، 2، تراجم النساء ، طالحائري ، عمي  62
 (  ىـ6438

م ، منتيى المقال في احوال الرجال ، د.  6846ىـ/ 6266الحائري أبو عمي ، ت  63
 .م(6998مطباعة والنشر ، )بيروت ـ ط ، منشورات اىل البيت ل

م المستدرك عمى 6458ىـ/ 454الحاكم النيسابوري ، ابو عبد اهلل محمد بن ت ،  64
 م(. 2464الصحيحين دار الكتب العممية )بيروت ـ 

 :م ، المسند ، تحقيق837ىـ/ 269: أبو بكر بن عبد اهلل بن الزبير ، ت الحميدي  65
 م(. 6988 -)بيروت ، دار الكتب العممية  6ط،  االعظميحبيب الرحمن 

م ، مسند االمام ، تحقيق : مصطفى عبد 864ىـ/ 246ابن حنبل ، احمد ، ت  66
 م(. 2464، دار الكتب العممية )بيروت ـ  2القادر عطا ، ط

م ، صحيح ابن خزيمة ، تحقيق 946ىـ/ 366بن اسحاق ت ابن خزيمة ، ابو بكر  67
 م( 2449، دار الكتب العممية )بيروت ـ  6بن سعيد ، ط: أبي عبد الرحمن عادل 

م ، تاريخ بغداد ، تحقيق 6482ىـ/ 463الخطيب البغدادي ، أحمد بن بكر ، ت  68
 م(2444، دار الفكر لمطباعة والنشر ، )بيروت ـ  2صدقي جميل العطار ، ط

ان ، م ، وفيات االعي6282ىـ/ 686ابي العباس شمس الدين ، ت ابن خمكان ، 69
، دار الكتب العممية ، )بيروت ـ  2تحقيق : قاسم الطويل ومريم الطويل ، ط

 م( . 2462
 ،، )بيروت5معجم رجال الحديث ، طىـ/ 6463، م6992قاسم، ت ابا الالخوئي ، 24

6995) . 
م ، سنن ابي داود ، تحقيق : مصطفى عبد 994ىـ/ 375سميمان بن داود ، ت 26

 م( . 2445القادر عطا ، دار احياء التراث العربي )بيروت ـ 
م / عمل 6444ىـ/ 385ميدي ، ت ي ، عمي بن عمر بن احمد بن الدار القطن 22

، منشورات  محمد عمي 2حقيق أبي عبد الرحمن بن سعد، طالدار القطني ، ت
 م( 2463، )بيروت ـ بيضون

م ، تاريخ االسالم ، تحقيق 6445ىـ / 748الذىبي احمد بن محمد بن عثمان ، ت  23
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 م(. 2445، دار الكتب العممية )بيروت ـ  5: مصطفى عبد القادر عطا ، ط
مطبعة حيدر اباد الركن ، )اليند ـ  2تذكرة الحفاظ ، وزارة الثقافة العامة ، ط 24

 م(. 6998
، دار الكتب  2سير اعالم النبالء ، تحقيق ، مجدي الدين بن غرافة العمري ، ط 25

 م(.2445العممية ، )بيروت ـ 
م ، الطبقات الكبرى تحقيق : رياض  844،  234، ت  منيعابن سعد ، محمد بن  26

 م(. 6995، دار احياء التراث العربي ، )بيروت ـ  6عبد اليادي ، ط
م المصنف ، تحقيق 944ىـ/ 235ي ، عبد اهلل بن محمد ، ت ابن ابي شيبة الكوف 27

 م( . 6994، دار الفكر لمطباعة والنشر ، )بيروت ـ  2: سعيد محمد المحام ط
، دار احياء  2م المعجم الكبير ، ط979ىـ/ 364راني أحمد بن سميمان ، ت الطب 28

 التراث العربي ، )بيروت ـ بالت(. 
م ، شرح مشكل االثار دار 944ىـ/ 326الطحاوي ، ابي جعفر بن احمد ، ت  29

 (. 6983الكتب العممية )بيروت ـ 
: سالم م ، االستذكار ، تحقيق6474ىـ/ 463ابن عبد البر ، يوسف بن عمر ، ت  34

 م(2444 -، دار الكتب العممية )بيروت  6طمحمد عطا ، محمد عمي معوض ، 
. 

م المعارف ، تحقيق 865ىـ/ 276ابن قتيبة : أبو عبد اهلل محمد بن مسمم ، ت  36
 ىـ( . 6429، المطبعة الروضوية )قم  5ثروة عكاشة ط

م ، صحيح مسمم ، تحقيق : 896ىـ/ 266القشيري ابي الحجاج بن يوسف ، ت  32
 م(. 2448، دار الكتب العممية )بيروت ـ  2مصطفى عبد القادر عطا  ط

م من ال يحضره الفقيو ، 6444ىـ/ 386القمي ابي جعفر محمد بن الحسين ، ت 33
 م(.2445منشورات االعممي لمطباعة والنشر ، )بيروت 

، مؤسسة التبميغ  2م ، الكنى وااللقاب ، ط6944ىـ/ 6359القمي ، عباس . ت 34
 ىـ(.6429)قم ـ ، لمطباعة والنشر  ياالسالم

، منشورات  6م ، فروع الكافي ، ط948ىـ/ 329، محمد بن يعقوب ، ت  الكميني 35
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 (.2445االعممي لمطباعة والنشر )بيروت ـ 
م ، سنن ابن ماجة ، 945ىـ/ 275ابن ماجة ابو عبد اهلل محمد بن يزيد ، ت  36

 (. 2449)بيروت ـ  2تحقيق : محمود محمد ، محمد حسن نصار ، ط
م ، كنز العمال في السنن 6567ىـ/ 975لدين عمي ، ت المتقي اليندي ، عالء ا 37

منشورات محمد عمي بيضون ،  2واالقوال تحقيق : محمود عمر الدمياطي ، ط
 . (2444 -)بيروت 

م ، تيذيب الكمال ، تحقيق : 6346ىـ/ 742ابي الحجاج بن يوسف ، ت المزي ، 38
  م(2446 -، دار الكتب العممية ، )بيروت  6عمرو سيد شوكت ط

شرح م ، صحيح مسمم ب6277ىـ/ 676ن شرف ب النووي ، ابو زكريا محي الدين 39
، )بيروت لمطباعةالعممية دار الكتب ، 3ؤاد عبد الباقي ، طمحمد ف النووي تحقيق:

  م(2446 -
م ، مجمع 6444ىـ/ 847ت  نور الدين عمي بن ابي بكر بن سميمان، الييثمي ، 44

 م(. 6998، دار الكتب العممية )بيروت ـ  الزوائد
،  ، معجم البمدانم6223ىـ/ 626، تاهلل شياب بن ياقوتعبد ابو الحموي ، ياقوت 46

 .  م(2445 -دار الكتب العممية ، )بيروت 
 


