
  



 
  



  هللا الرمحن الرحيم بسم ا
  المقدمة 

وال يخفى عليه شيء في  ،الحمد هللا الذي أحصى عدد جميع األشياء
وال ُيحاط بشيء من علمه إال بما  ،أحاط بكل شيء علما ،األرض وال في السماء

 ،الذي نّضر وجوه الُمَحدِّثِين ،ولي الصالحين ،وأشهد أن ال إله إال اهللا ،شاء
وأشهد أن  ،وجعلهم سادة الَعاِلِمين ،سع عليهم أرزاقهموو  ،ونسىء لهم في آجالهم

 ،أرسله اهللا رحمة للَعاَلِمين ،الصادق الوعد األمين ،سيدنا محمدا عبده ورسوله
صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبين  ،وعّلم به الكتاب المبين ،فهدى به البرية
 ،يعتريهما انصرام صالة وسالما دائمين ال ،بكرة وعشية ،والتابعين ،وصحبه الكرام

   .متالزمين على مر الدهور واأليام
وتآليف المحدثين منهم  ،فإن الناظر في تصانيف علمائنا عموما :وبعد
وافته المنية دون ظفر  ،وأن من رام حصرها ،يجدها بحرا ال ساحل له ،خصوصا
أال  ،نيففرأيت ـ ما دام الحصر متعذرا ـ أن أبّين نوعا من أنواع هذه التصا .باألمنّية

معتمدا على المحصي  ،فعمدت إلى البحث والتنقيب ،وهي المسانيد الحديثية
 ،فنظرت في كتب التراجم والمعاجم والتاريخ والطبقات والفهارس وغيرها ،الرقيب

   .مؤلفا حافال بالمقصود ،فجاء بفضل اإلله المعبود
ولما كنت عزمت على البحث في المسانيد عرضت األمر والعزم على 

فأشار بإشفاق  :)م1993: ت(يخنا محمد عبد المجيد األزهري البروقيني ش
فأخبرته باستعدادي  ،"فهو أمر عسير وصعب  ،إبحث في غير هذا" :المحب

رحمه  ،ودعا لي بخير ،فوافقني على ذلك .لتحمل مشاق البحث وعناء الطلب
   .اهللا تعالى
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  .ن ستة أعواموتهذيبه وتنسيقه ما يقرب م ،فأمضيت في جمع مادته
ثم أتبعتها بدراسة وجيزة  ،وقد بدأته بمقدمة فيها بيان الغاية وخطة البحث

مع  ،ودرجتها ،وعّدتها ،ودوافُع جمعها ،وأولها تدوينا ،من حيث خصائُصها ؛للمسانيد
في بيان المسانيد  ؛ثم كان مقصد الكتاب .وأطرافها ،وزوائدها ،ذكر لجوامع المسانيد
  .ثم خاتمته ،ما أمكن ،واإلشارة إلى المخطوط منها والمطبوع ،يهامع التعريف بمسِند

وباعتبار االسم األول والثاني  ،وجعلته على حروف المعجم في أسماء المصنفين
ورسمت مفتاحا للكنى واأللقاب تحت كل  ،مع تقديم السابق على الالحق ،دون الثالث

   ."األعالم " على طريقة الزركلي في قاموسه  ،حرف
ما فرغت من تنسيقه وترتيبه عرضته على الفاضل الشيخ أبي رائد مازن ول

وبعثُت بنسخة من الكتاب ـ مع  ،فاستحسنه ،فقرأه وراجعه) نابلس ( نهاد كمال 
مع نهاية العام ) َعمان ( سلمان  أبي الرائد ـ إلى الشيخ مشهور حسن آل

الكتاب ووصفه وقد أخبرني أبو الرائد أن الشيخ مشهور قد استحسن  .م1996
  ."ويظهر أن الباحث بذل جهدا في جمع مادته  وتصنيفه  ،كتاب جيد" :بقوله

يبرز  للنشر بحّلُته القشيبة  بعد أن كان مطويا ) لقط العناقيد ( وها هو كتاب 
  .فلله الحمد والمّنة والفضل والثناء .مّدة خمس سنوات

وأن يعفو عن  ،ناظر فيهوال ،ومقتنيه ،وناشره ،واهللا أسأل أن ينفع به جامعه
نعم  ،إنه قريب مجيب ،وأن يجعلنا في عباده الصالحين ،وأن يصلح لنا النّيات ،الزالت

وصلى اهللا على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  .المولى ونعم النصير
  توفيق بن عمر السَِّيدي  .أ            .وسلم

  قضاء الناصرة   -قرية الرينه                   
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  وعصر تدوينها  ،أول المسانيد
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  التعريف بالمسانيد 
  وبيان ترتيبها 

--------------------------------  

  

وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على  ،جمع مسند :المسانيد
مرتبة على حروف الهجاء في أسماء الصحابة كما  ،صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا ،حده

أو على القبائل أو السابقة في اإلسالم أو الشرافة  ،وهو أسهل تناوال ،فعله غير واحد
 ،وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر ،أو غير ذلك ،النسبية

جمعها وصف  ،كمسند األربعة أو العشرة أو طائفة مخصوصة  ؛أو أحاديث جماعة منهم
والمسانيد كثيرة  ،نزلوا مصر إلى غير ذلك ومسند الصحابة الذين ،كمسند المقلين  ؛واحد
   ).2(وهذا هو المشهور في المسانيد  ).1(جدا 

على كتاب مرتب على األبواب أو الحروف أو  :وقد يطلق المسند عند المحدثين
لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة أو أسندت ورفعت إلى النبي  ،ال على الصحابة ،الكلمات

 ،وكذا صحيح مسلم ،فإنه يسمى بالمسند الصحيح ،لبخاريكصحيح ا  ،صلى اهللا عليه وسلم
على ما فيها من األحاديث المرسلة أو المنقطعة  ،وكسنن الدارمي فإنها تسمى مسند الدرامي
  ).3(والمعضلة على أن له مسندا على الصحابة 

  
  

________________________________________________________  
طرق تخريج أحاديث رسول اهللا  ،502شجرة النور الزكية ص ،46ص الرسالة المستطرفة  -1

علوم الحديث  ،183أصول الحديث ـ محمد عجاج الخطيب ص  ،137صلى اهللا عليه وسلم ص 
   .40أصول التخريج ودراسة األسانيد ص  ،123صبحي الصالح ص  .ومصطلحه ـ د

   .40أصول التخريج ص  -2
  .نقال عنها 40التخريج ص أصول  ،55الرسالة المستطرفة ص  -3
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  خصائص المسانيد 
----------------------------------  

  

  

  :هي كما يلي ،يظهر لنا مما تقدم أن للمسانيد خصائص عدة
  ). الصحابي، أو التابعي إذا كان الحديث مرسال( المسانيد مرتبة على الرواي األعلى -1
ئمة من رتب الصحابة على حروف فمن األ .الصحابة فيها مرتبون على نحو ما -2
ومنهم من  ،ومنهم من رتبهم على الشرافة النسبية ،ومنهم حسب السابقة في االسالم ،الهجاء

   .رتبهم على القبائل
   .األحاديث تحت الصحابي غير مرتبة وإنما سردت سردا -3
   .فيها الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه -4
فاشتملت مسانيدهم على كم  ،في المسندمن المحدثين من قصد االستيعاب  -5

ومنهم من لم يقصد  ،البن كثير)  جامع المسانيد(كـ   ،هائل من أسماء الصحابة ومروياتهم
من األمراء مسند المقلين ( كـ   ،فاشتمل مسنده على أصحاب صفة واحدة ،االستيعاب
أو اقتصر على  ،لألحمد بن حنب)  مسند العشرة المبشرين(أو  ،لتمام بن محمد)  والسالطين

   .للمروزي)  رضي اهللا عنه مسند أبي بكر الصديق( أحاديث صحابي واحد كـ 
  

  دوافع جمع المسانيد
--------------------------------------  

وقد يسأل سائل لماذا سلك العلماء هذا المسلك في جمع الحديث وتدوينه ؟ 
  :واإلجابة عن ذلك تتلخص باآلتي

لتدريس التي كانوا يسيرون عليها جعلتهم يرتبون أحاديثهم على ترتيب إن طريقة ا :أوال
أو غير ذلك فكانت  ،أو الشيوخ ،إذ كان المحدث يحدث التالميذ على الصحابة ،الصحابة

وحدة مستقلة ينشط طالب العلم إذا انتهى من  ،مرويات الصحابي بمثابة السورة من القرآن
  .ظه كما يسهل متابعة الشيخ لما وصل إليهفبذلك يسهل حف ،واحدة وبدأ في أخرى
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حتى يتسنى لهم فيما  ،استيعاب أكبر قدر ممكن من أحاديث الصحابي وتدوينها :ثانيا
  .بعد أو لغيرهم النظر فيها وتمحيصها حسب قواعد الجرح والتعديل

فإن الحديث إذا تعددت طرقه  ،تكثير طرق الحديث بالجمع واالستقصاء :ثالثا
  .ويسهل على الناقد النظر في علله ،فتزداد الثقة به والطمأنينة إليه ،زداد قوةومخارجه ا

  

  أول المسانيد وعصر تدوينها 
-------------------------------------------------  

إعلم أن آثار النبي صلى اهللا عليه " :قال الحافظ ابن حجر في أول مقدمة فتح الباري
 ؛ة وكبار التابعين مدونة في الجوامع وال مرتبة ألمرينوسلم لم تكن في عصر الصحاب

خشية  ،كما ثبت في صحيح مسلم  ،أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك :أحدهما
وألن  ،وسيالن أذهانهم ،لسعة حفظهم :وثانيهما ،أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم

وتبويب  ،ر التابعين تدوين اآلثارثم حدث في أواخر عص ،أكثرهم كانوا ال يعرفون الكتابة
وكثر االبتداع من الخوارج والروافض ومنكري  ،لما انتشر العلماء في األمصار ،األخبار
 ؛فأول من جمع في ذلك ،وكاد أن يلتبس الباطل بالحق ،واتسع الخرق على الراقع ،األقدار

على حدة إلى أن قام   وكانوا يصنفون كل باب ،الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما
فصنف اإلمام مالك  ،فدونوا األحكام ،في منتصف القرن الثاني ،كبار أهل الطبقة الثانية

ومزجه بأقوال الصحابة  ،وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ،الموطأ في المدينة
 ،وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج بمكة ،،وفتاوى التابعين ومن بعدهم

وأبو عبد اهللا سفيان ابن سعيد الثوري  ،وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي بالشام
ثم تالهم كثير من أهل عصرهم في  ،وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ،بالكوفة

إلى أن رأى بعض األئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى اهللا عليه  ،النسج على منوالهم
: ت(فصنف عبيد اهللا بن موسى العبسي الكوفي  ؛لك على رأس المائتينوذ ،وسلم خاصة

وصنف أسد بن موسى  ،مسندا )هـ228(وصنف مسدد بن مسرهد البصري  ،مسندا )هـ213
  )هـ228(وصنف نعيم بن حماد الخزاعي  ،مسندا )هـ212(األموي 
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  .)1("ثم اقتفى األئمة بعد ذلك أثرهم  ،نزيل مصر مسندا
ورد بأنه لو كان الطيالسي هو  )".هـ  204ت (  مسند أبي داود الطيالسي أولها" :قيل

جمع فيه ما رواه يونس بن  ،وهو بعض حفاظ خراسان ،لكن الجامع له غيره ،الجامع له لصح
  .حبيب عنه خاصة

  ".أول من صنف مسندا مسدد ثم تبعه نعيم بن حماد " :وقال الدارقطني
 ،وهو أكبر منه سنا وأقدم سماعا ،ى مسنداوقد صنف أسد بن موس" :قال الخطيب

  ". فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته 
  ).2("أول من صنف المسند  ]أسد بن موسى  :أي[  هو :يقال" :قال ابن دقيق العيد

عبيد اهللا بن  ؛أول من صنف المسند على تراجم الرجال في اإلسالم" :وقال الحاكم
  .)3(وكذا نقله الخليلي في إرشاده ". ي وأبو داود الطيالس ،موسى العبسي

  )".هـ 228: ت(يحيى الحماني " :وقال العقيلي
واإلمام  ،)هـ  182 :ت( وهناك من سبق إلى جمع المسانيد كاإلمام أبي يوسف  :قلت

مسند أبي حنيفة " فقد جمع كل منهما  ،صاحبي أبي حنيفة )هـ 189 :ت( محمد بن الحسن 
وهو [ وألف يحيى بن سعيد . )4(يد الخوارزمي في جامع المسانيد ، كما ذكر ذلك أبو المؤ "

  .)5(ذكره الذهبي  ،مسند الموطأ] هـ 143 :ت ،األنصاري
كان من سبق إلى التأليف على   ،والظاهر أن في البصرة والكوفة ومرو وغيرها من البالد

حيى بن عبد الحميد إن ي :يقال" :فقال ،وهذا ما تنبه إليه الحافظ ابن عدي ،طريقة المسانيد
   ،وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد ،الحماني أول من صنف المسند بالكوفة

______________________________________________  
  .6الرسالة المستطرفة ص  ،8ص ) هدي الساري ( مقدمة فتح الباري  -1  
  .10/164سير النبالء  -2
  .9/554سير أعالم النبالء  -3
  .587 ،2/358و  1/5امع المسانيد ج  -4
  .479شجرة النور الزكية   :وانظر ،8/85سير أعالم النبالء  -5
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  .)1("وهو قبلهما وأقدم موتا  ،وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة
ذلك  ،والحق أنه ال تعارض بين أقوال هؤالء األئمة" :موسى البسيط .وقال أستاذنا د

  ".النظر إلى ما نـمي إليه أن كال منهم أطلق القول ب
  عدة المسانيد

---------------------------  

  ،قلَّ إمام من الحفاظ إال وصنف حديثه على المسانيد" :قال الحافظ ابن حجر
 ،وغيرهم من النبالء ،وعثمان بن أبي شيبة ،وإسحاق بن راهويه ،كاإلمام أحمد بن حنبل

  .)2("كأبي بكر بن أبي شيبة   ،عاومنهم من صنف على األبواب وعلى المسانيد م
  .)3("والمسانيد كثيرة جدا " :وقال العالمة محمد بن جعفر الكتاني
فهذه اثنتان وثمانون " :قال" الرسالة المستطرفة"وبعد أن عّد كثيرا منها في كتابه 

  . )4("والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه ،وبما لبعضهم من مسندين أو أكثر ،مسندا بمسند أحمد
وقد تتبعتها في كتب التراجم والمعاجم والتاريخ والطبقات والفهارس وغيرها  :قلت

  .مسندا)  398( فوقع لي منها 
  

  مرتبة المسانيد ودرجة أحاديثها 
----------------------------------------------------  

لم يقتصر الحفاظ والمحدثون في جمع المسانيد على الحديث الصحيح والحسن 
والمسانيد في  .فالحديث فيها بجميع أنواعه وأقسامه ،إنما ضمنوها الضعيف أيضاو 

  .كما قد تم لبعضها من العناية  ،مجموعها تحتاج إلى تحقيق ودراسة
______________________________________________  

رقم  101الوسائل في مسامرة األوائل ـ السيوطي ص  ،47ـ46الرسالة المستطرفة ص  :انظر -1 
  .10/537سير أعالم النبالء  ،174تدريب الراوي ص  .باب العلم :)731(

  .6الرسالة المستطرفة ص ،8هدي الساري ص  -2
  .46الرسالة المستطرفة ص -3
  .74المستطرفة ص -4
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فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في كل مسند صحابي ما " :قال أبو عمرو بن الصالح
فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت  ،ين بأن يكون حديثا محتجا بهرووه من حديثه غير متقيد

لجالله مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على األبواب 
  .)1("واهللا أعلم 

  أفضل المسانيد وأشهرها 
------------------------------------------  

وتفضيل ابن الصالح   ،د أوفى المسانيد وأجمعهاويعتبر مسند أحم" :قال العالمة الكتاني
  ".كتاب السنن عليه منتقد 

  ".مسند أحمد أصح تصحيحا من غيره " :وقال الهيثمي في زوائد المسند
وقد فاته  ،ال يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته" :وقال ابن كثير

  ".أحاديث كثيرة جدا 
  ".فهو مسند ومصنف ليس ألحد مثله" :ي بن مخلدوقال ابن حزم في وصفه لمسند بق

   .)2("والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع " :قال ابن كثير
  أكبر المسانيد وأجمعها 
--------------------------------------  

ـ  )هـ 365 :ت(صنف أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسن الماسرجسي 
ولو كتب بخطوط الوراقين  ،ال مهذبا في ألف وثالثمائة جزءصاحب التصانيف ـ مسندا معل

وقد كان مسند أبي بكر بخطه إلى بضعة عشر جزءا  .لكان في أكثر من ثالثة آالف جزء
  .بعلله وشواهده فكتبه النساخ في نيف وستين جزءا

   .)3("أنه لم يصنف في اإلسالم مسند أكبر منه " :وقد قيل
______________________________________________  

وانظر إن شئت ما نبه له الشيخ محمد بن محمد مخلوف في   .19مقدمة ابن الصالح ص -1
   .502كتابه شجرة النور الزكية ص

   .75الرسالة المستطرفة ص :انظر -2
  .55الرسالة المستطرفة ص  ،3/955تذكرة الحفاظ  -3
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  جوامع المسانيد 
----------------------------------  

  

للحافظ عماد  ،وهو المسند الكبير"  جامع المسانيد والسنن الهادي ألقوم سنن"  -1
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المحدث المتقن البارع ذي  ،الدين أبي الفداء

،  جمع فيه بين األصول )هـ  774ت (  الفضائل والتصانيف التي سارت في البالد في حياته
ورتبه  .وربما زيد عليها من غيرها ،وأبي يعلى، والمعجم الكبير ،والبزار ،انيد أحمدومس ،الستة

يذكر كل صحابي له رواية ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في هذه  ،على حروف المعجم
   .)1(وهو مخطوط في ثماني مجلدات  ،الكتب وما تيسر من غيرها

) 37(في  ،عبد المعطي أمين قلعجي .تحقيق دب ،م 1994= هـ  1415طبع في دار الفكر سنة 
بتحقيق ودراسة عبد  .مج3 ،هـ1411ـ  09مكة المكرمة  ،وفي مكتبة النهضة الحديثة .مجلدا ومقدمة

  .الملك بن عبد اهللا بن دهيش
جامع " من ) من حرف األلف ( ولصالح أحمد مصلح الوعيل تحقيق الجزء األول * 

  .هـ1405 ،الجامعة اإلسالمية :المدينة المنورة) دكتوراه( ..".المسانيد والسنن
الجامعة  :المدينة المنورة )دكتوراه.." (.جامع المسانيد" ولسلطان سند العكايلة تحقيق * 
  ). 2(من الجزء األول  ،التحقيق من حرف الراء إلى حرف السين .هـ1405 ،اإلسالمية
  

جمع فيه  )هـ  597ت ( لجوزيألبي الفرج بن ا"  جامع المسانيد بالخص األسانيد"  -2
  .)3(في سبع مجلدات ،رتبه أيضا على المسانيد .بين الصحيحين والترمذي ومسند أحمد

______________________________________________  
  

الرسالة   ،58ذيل طبقات الحفاظ ـ ألبي المحاسن الحسيني ص ،1/573كشف الظنون   -1
  .1/320األعالم  ،508ر صشجرة النو  ،176ـ 175المستطرفة ص 

  .)1462 ،1461(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -2
شجرة النور  ،176الرسالة المستطرفة ص  ،4/1343تذكرة الحفاظ  ،21/368سير النبالء  -3

  .5/157معجم المؤلفين  ،508 ،484ص
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   .)1(دات وذكر أنه في خمس مجل" جامع المسانيد واأللقاب " وسماه الزركلي 
 ،)ورقة  203في  ،هـ600كتب نحو   ،المجلد األول(  201رقم  ،حسين جلبي :منه نسخة في

  ،من أول تتمة مسند عبد اهللا بن عمر وإلى أواخر مسند عبد الرحمن بن أبي بكر ،المجلد السابع(  202
د معاذ بن من أواخر مسند علي إلى مسن ،المجلد التاسع(  203 ،)ورقة 231في  ،هـ600كتب نحو 

    ).2() ورقة  206في  ،هـ600كتب نحو   ،جبل
وقد رتبه الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد اهللا  .ما استوعب وال كاد :قال الذهبي
  .)3( )هـ 694 :ت(وهو المعروف بالمحب  ،الطبري ثم المكي

جمع فيه المسانيد الخمسة عشر  ،ـ ألبي المؤيد الخوارزمي"  جامع المسانيد"  -3
  ). 4( وهو في جزئين ،سوبة ألبي حنيفة من تخاريج األئمة من أصحابه األربعة فمن بعدهمالمن

  .)5(وشرحه الحافظ أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
  .)6( )هـ  892ت ( واختصره شرف الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة األوغاني 

  .ذكره في فهرسة مؤلفاته .)7( ) هـ 911ت ( لإلمام السيوطي "  جامع المسانيد" -4
 ،طبع في دار الفكر ،لهـ ) الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير (  جامع األحاديث -5

 .)م 1994= هـ  1414(ط ،وأحمد عبد الجواد ،عباس أحمد صقر :بتحقيق ،في واحد وعشرين مجلدا
  .المجلد واحد وعشرين وينتهي في ،قسم المسانيد والمراسيل يبدأ من المجلد الثالث عشر

  .)8(لشمس الدين أبي الخير السخاوي "  جامع أمهات المسانيد"  -6
_________________________________________________________________________  

  

  .3/317، األعالم 1/521، هدية العارفين 76، معجم الكتب ص1/573كشف الظنون   -1
   .1/58رمضان ششن  .في تركيا ـ د نوادر المخطوطات العربية -2
   .176المستطرفة ص ،76معجم الكتب ص -3
  .هـ 1332طبع في حيدر آباد سنة  -4
  .176الرسالة المستطرفة ص  -5
  .2/284معجم المؤلفين  -6
  .176الرسالة المستطرفة ص  ،1/574كشف الظنون   -7
   .2/220هدية العارفين  -8
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ت (السيد محمد علي السنوسي اإلدريسي  "  حنيفة مجموع مسانيد اإلمام أبي"  -7
1276( )1(.  

  .)2(ذكره الناجي في كنز الراغبين ،للشيخ جمال الدين النسائي" جامع المسانيد" -8
 ،وغيرها من مؤلفات أصحابها األخرى ،ألحاديث الكتب الستة" المسند الجامع" -9
وسنن الدارمي وصحيح ابن  ،دومسانيد الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حمي ،والموطأ
 ،والسيد أبو المعاطي محمد الّنوري ،بشار عواد معروف .د :حققه ورتبه وضبط نصه ،خزيمة

   .ومحمود محمد خليل ،وأيمن إبراهيم الزاملي ،وأحمد عبد الرزاق عيد
     .مج3 ،هـ 1406مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية  :طبع في بغداد

في عشرين   ،م1993=هـ 1413) 1(ط ،والشركة المتحدة ـ الكويت ؛بيروت ونشرته دار الجيل ـ
  .مجلدا

رتب فيه أحاديث صحيح ، لمحمد فؤاد عبد الباقي"  ـ ط جامع المسانيد"  -10
  .مج 5جـ في  6، م1992= هـ  1412سنة  1قاهرة، طدار الحديث ـ ال .البخاري على الصحابة

للحافظ نور الدين  ،في عشرة مجلدات"  طمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ " -11
من مسند  ،وإنما أثبته هنا الشتماله على األحاديث الزوائد ،مرتب على األبواب ،الهيثمي

فهو بهذا جامع  ،على الكتب الستة ،اإلمام أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثالثة
مكتبة  :وفي القاهرة .صفحة 228 :1مج ،هـ1308 ،طبع في دهلي .لألحاديث من عدة مسانيد

 5جـ في 10 ،هـ1387) 2(ط ،دار الكتاب العربي :وفي بيروت .مج 5جـ في  10 ،هـ1351 ،القدسي
 ؛دار الريان للتراث :وفي القاهرة .مج 5جـ في 10 ،هـ1406 ،مؤسسة المعارف :وفي بيروت .مج

بتحقيق  ،هـ 1414 ،دار الفكر :وفي بيروت .مج 10جـ في 10 ،هـ1407 ،دار الكتاب العربي :وبيروت
وهي نسخة ،في عشر مجلدات كبار" بغية الرائد بتحقيق مجمع الزوائد " وبعنوان  ،عبد اهللا محمد الدرويش

  .بتحقيق حسين األسد ،هـ1411 ،وأصدرت دار المأمون مجلدين منه .مرقمة
_________________________________________________________________________  

  

  .2/401هدية العارفين  -1
  .1/574كشف الظنون   -2
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  أطراف المسانيد
----------------------------  

مخطوط في  ،ـ ابن حجر ـ"  ِإطراف الُمْسِند المعتلي بَأطراف الُمْسَند الحنبلي"  -1
  . )1( أفرده من كتاب اتحاف المهرة ،مجلدين

في دار ابن كثير ودار الكلم  ،زهير بن ناصر الناصر .بتحقيق د ،طبع في تسعة مجلدات وفهرس
   .ص396 ،بتحقيق سمير أمين الزهيري ،هـ1410 ،دار الضياء :وفي الرياض .الطيب

  .وطبع أيضا بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي
  .)2( ـ له "  أطراف مسند الفردوس"  -2
د بن أبي بكر محمد ـ لشهاب الدين أبي العباس أحم"  أطراف المسانيد العشرة"  -3

بن إسماعيل بن سليم بن قيماز بن عثمان بن عمر بن طلحة الكناني البوصيري الشافعي نزيل 
مسند أبي بكر عبد اهللا بن الزبير  ،مسند أبي داود الطيالسي :يريد بها) هـ  840ت (  القاهرة

ند مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ومس ،مسند مسدد بن مسرهد ،الحميدي
ومسند عبد بن  ،ومسند أحمد بن منيع ،ومسند أبي بكر بن أبي شيبة ،إسحاق بن راهويه

  .)3( ومسند أبي يعلى الموصلي  ،ومسند الحارث بن محمد بن أسامة ،حميد
في عشرة أجزاء ـ ألبي الفضل "  المصباح في أطراف أحاديث المسانيد الستة"  -4

  .)4() هـ  507ت (  قيسرانيالمعروف بابن ال ،المقدسي محمد بن طاهر
يعني الكتب الستة والمسانيد األربعة للحافظ "  اتحاف المهرة بأطراف العشرة"  -5
  .)5( وهي في مجلدات  ،ابن حجر

_________________________________________________________________________  
  

كشف   ،333ظ البن فهد ص ذيل تذكرة الحفا ،381ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص  -1
  .1/128هدية العارفين  ،170الرسالة المستطرفة ص  ،1/117الظنون 

  .170المستطرفة ص  -2
  .170المستطرفة ص  -3
  .2/83هدية العارفين  -4
  .1/128هدية العارفين  ،375 ،1/7كشف الظنون    -5
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  زوائد المسانيد
----------------------------------  

  

ـ للحافظ أحمد بن  على الكتب الستة " الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةاتحاف " -1
  .)1(وقد اختصره  ،)هـ  840ت ( أبي بكر البوصيري 

   :شعبة السنة ،قسم الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية :المدينة المنورة ،طبع في رسائل علمية
سليمان بن عبد العزيز بن  :؛ تحقيق ودراسة)دكتوراه(ـ من كتاب اإليمان إلى آخر كتاب العلم 1

؛ تحقيق ودراسة )دكتوراه(ـ من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب األذان  2 .هـ1406 ،سليمان العريني
 8 ،837 ،88 :مج 2 ،هـ1407ـ  06 ،سعدي بن مهدي الهاشمي .إشراف د ،سليمان بن علي السعود

مقبل  :تحقيق ودراسة ؛)ماجستير(إلى آخر كتاب الحدود  ،يمةـ من أول كتاب الصداق وفيه الول 3 .ورقات
 1208 ،66 :مج 2 ،هـ1408 ،عبد العزيز بن راجي الصاعدي .إشراف د ،بن مريشد بن راشد الرفيعي

 ،دراسة وتحقيق عبد الكريم بن إبراهيم الغضية ؛من أول كتاب الهجرة حتى آخر غزوة الحديبية ـ 4 .ورقة
ـ من أول كتاب الجزية إلى نهاية   5  .ورقة 701 ،38 :مج 2 ،هـ1409 ،يسعدي الهاشم .إشراف د

سعدي  .إشراف د ،تحقيق ودراسة محمد مكي بن عبد اهللا بن عطاء اهللا ؛)ماجستير (كتاب القضاء 
ـ الجزء الباقي من كتاب البر والصلة وكتاب األدب وعجائب  6  .ورقة 733 ،77 ،هـ1409 ،الهاشمي

 ،سعدي الهاشمي. إشراف د ،تحقيق محمد بن صالح بن جمعان الغامدي ؛)رماجستي(المخلوقات 
   .ورقة 965 ،هـ1413

  

  .)هـ  852ت (ابن حجر "  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" -2
 ،مسند مسدد بن مسرهد ،مسند أبي بكر الحميدي ،وهي مسند ابن أبي عمر العدني

 .مسند الحارث ،مسند عبد بن حميد ،د ابن أبي شيبةمسن ،مسند ابن منيع ،مسند الطيالسي
إدارة الشؤون  ،وزارة الحج :الكويت ،طبع كتاب الزوائد بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن األعظميوقد 

مج  4 ،هـ1407 ،دار المعرفة :بيروت .مج 4 ،دار المعارف :بيروت .مج 4 ،هـ1393ـ 90 ،اإلسالمية
   .لمرعشليفهرس من إعداد يوسف عبد الرحمن ا+ 

_________________________________________________________________________  
األعالم  ،1/124هدية العارفين  ،1/6، كشف الظنون 379ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص  -1

1/104.  
16   



وفيه أيضا األحاديث الزوائد من المسانيد التي لم يقف عليها مصنفه " :قال السخاوي
 ،ومحمد بن هشام السدوسي ،والحسن بن سفيان ،تامة ـ كإسحاق بن راهويه ،ابن حجر ـ أي

  ".والهيثم بن كليب وغيرها  ،ومحمد بن هارون الروياني
  

لخصها من  .ـ ابن حجر )1(" زوائد مسند البزار على مسند أحمد والكتب الستة" -3
   .549، حديث 1/632اآلصفية  ؛مخطوط .مجمع الزوائد لشيخه نور الدين الهيثمي

 :بتحقيق ،في مجلدين" مختصر زوائد البزار " باسم  ،مؤسسة الكتب الثقافية :وقد طبع في بيروت
" بعنوان  ،الجامعة اإلسالمية :وفي المدينة المنورة .هـ 1412) 1(ط ،صبري بن عبد الخالق أبي ذر

 ؛)رسالة دكتوراه (  .العسقالنيـ البن حجر "منتخب زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد 
  .هـ1405 ،تحقيق ودراسة عبد اهللا مراد علي

  

  .في مجلد ،ـ ابن حجر )2("  زوائد مسند الفردوس"  -4
  

للحافظ نور الدين  ،في عشرة مجلدات" ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ " -5
  .)3(تقدم ذكره في جوامع المسانيد  .الهيثمي

  

  .على الكتب الستة في مجلد ضخم ـ له" ائد البزاركشف األستار عن زو " -6
 .مج 2 ،هـ1399) 1(المكتب اإلسالمي ط :بيروت ،طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن األعظمي

   .مج 2 ،هـ1404 ،مؤسسة الرسالة  :بيروت
   

  .مسند أحمد على الكتب الستة ـ له )4("  غاية المقصد في زوائد المسند" -7
   .أحمد محمد نور سيف. بإشراف د) دكتوراه(حقق في رسالة جامعية 

   .هـ1409 ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة
_________________________________________________________________________  

  .1/410تاريخ التراث  ،101ـ 100تدريب الراوي ص  -1
  .101تدريب الراوي ص  -2
  .12ص :انظر -3
  .1/429تاريخ التراث  ،101ـ  100تدريب الراوي ص  ،372طبقات الحفاظ ص  -4
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   .عليها ـ له"  ـ ط المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي"  -8

   .)ورقة  187( 1  233منه نسخة محفوظة في سليم آغا 
  .ص619 ،نايف بن هاشم الدعيس :بتحقيق ودراسة .هـ1402 ،تهامة للنشر :طبع في جدة
   .في مجلدين ،هـ 1413) 1(ط ،بتحقيق سيد نسروي حسن ،الكتب العلمية دار :وفي بيروت

  

  .في ثالث مجلدات ،عليها ـ له )1("  البدر المنير في زوائد المعجم الكبير"  -9
  

  .)2(ـ له "  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"  -10
  

في  ،بيانهافي  ،ما كتبه اإلمام العالمة محمد بن جعفر الكتاني ،إن شئت ،وانظر
   .)3(رسالته المستطرفة التي يبّين فيها مشهور كتب السنة المشرفة 

  
  المؤلفات األخرى على المسانيد 

إن شاء  ،فسيأتي بيانها ،أما شروح المسانيد ومختصراتها والمؤلفات األخرى الموضوعة عليها
  .في مقصد الكتاب ،المولى جل وعال

  
  
  

_________________________________________________________________________  
  
  .100تدريب الراوي ص  -1
   .1/727هدية العارفين  -2
  .172ـ 171المستطرفة -3
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  } حرف الهمزة { 
   .هـ 310) بن توبة ( الوليد بن أبان = ابن أَبان * 

  

  إبراهيم بن يعيش 
انتقل إلى  ،محدث ثقة :أبو إسحاق ،إبراهيم بن أحمد بن عبد اهللا بن يعيش -] 1[ 
  .)1(" مسندا" وصنف  ،وحصل حديثه عند أهلها ،وسكنها ،همدان

  إبراهيم الحربي 
  ) م 898ـ  815= هـ 285ـ  198( 

أحد األئمة  ،يه أبو إسحاق الحربيإبرهيم بن إسحاق بن إبرهيم الفق -]30ـ  2[
سمع أبا نعيم وعفان  .وكان من نجباء أصحابه ،تفقه على اإلمام أحمد بن حنبل ،األعالم
رأسا في  ،كان إماما في العلم" :قال الخطيب .وروى عنه ابن صاعد وابن السماك ،وطبقتهما
قيما باألدب صنف غريب  ،حافظا للحديث مميزا لعلله ،بصيرا باألحكام ،عارفا بالفقه ،الزهد

له سبعة وعشرون مسندا من كبار " :قال في هدية العارفين". الحديث وكتبا كثيرة ومسانيد 
    ، " مسند عمر بن الخطاب" ، و"رضي اهللا عنه  مسند أبي بكر" :من مسانيده". الصحابة 

سعد بن مسند " ، و" مسند طلحة" ، و" مسند الزبير" ، و" مسند علي" ، و" مسند عثمان" و
، " مسند شيبة بن عثمان" ، و" مسند العباس" ، و" مسند عبد الرحمن بن عوف" ، و" أبي وقاص

 مسند المطلب بن ربيعة" ، و" مسند المسور بن مخرمة الزهري" ، و" مسند عبد اهللا بن جعفر" و
، " راحمسند أبي عبيد بن الج" و ،" مسند خالد بن الوليد" ، و" مسند السائب المخزومي" ، و"
، " مسند عمرو بن العاص" ، و" مسند صفوان بن أمية" ، و" مسند ما روي عن عاصم بن عمر" و
مسند عبد اهللا " ، و" مسند حكيم بن حزام" ، و" مسند عمران بن حصين" ، و" مسند معاوية" و
، " مسند عبد الرحمن بن سمرة" ، و" بن زمعةا

_________________________________________________________________________  
  

  .1/6معجم المؤلفين  ،5ـ6/3تاريخ بغداد  -1
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       ، " مسند عبد اهللا بن عمرو" ، و" مسند جبلة بن هبيرة" ، و" مسند عبد اهللا بن عباس" و
  .)1(توفي في ذي الحجة ببغداد  .وهو آخر ما عمل"  مسند الموالي" ، و" مسند ابن عمر" و

  الطوسي
  )م  903ـ نحو .. .=هـ  290نحو   ـ.. .(

 ،حافظ ،محدث) أبو إسحاق ( العنبري  ،إبراهيم بن إسماعيل الطوسي -]31[
وهو "  المسند الكبير" وصنف  ،وخراسان ،ومصر ،والعراق ،سمع بدمشق والحجاز ،ُمْسِند

  .)2(في مائتي جزء وبضعة عشرة جزءا 
  ) السمسار ( إبراهيم العسكري 

  )م 895= هـ  282توفي بعد ( 
 خـ  مسند أبي هريرة" جمع  ،محدث :أبو إسحاق ،إبراهيم بن حرب العسكري -]32[

( ـ ] 13/25مجموع [ 358وكذلك ) ثمانية أجزاء والبداية ناقصة (  281حديث  ،في الظاهرية) 3" (
 :والعسكري .]30[ 7اليبزج / وفي كارل ماركس ). هـ 512في سنة  ،ب79أ ـ 66القسم الثاني 

  ).4(بة إلى عسكر مكرم قرب البصرة نس
  

  .إبراهيم بن محمد بن عمارة= إبراهيم بن حمزة بن عمارة * 
  

_________________________________________________________________________  
، فوات الوفيات 129ـ 1/112معجم البلدان  ،2/392جامع المسانيد  ،6/27تاريخ بغداد  -1

 ،2/190، شذرات الذهب 2/209مرآة الجنان  ،1/410العبر  ،586ـ 2/584الحفاظ ، تذكرة 1/16
  .1/32األعالم 

 ،2/194مرآة الجنان  ،1/405، العبر 2/679تذكر الحفاظ  ،13/377سير النبالء  -2
 ،502شجرة النور ص ،1/3هدية العارفين  ،52، الرسالة المستطرفة ص205، 2/178شذرات الذهب 

  .1/14عجم المؤلفين م ،1/32األعالم 
  ). 687(رقم  3/1459والفهرس الشامل  ،1/407تاريخ التراث  -3
 ،502شجرة النور ص ،1/6هدية العارفين  ،2/1679كشف الظنون   ،13/305سير النبالء  -4

  .1/19معجم المؤلفين 
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  الجوهري 
  ) م 861ـ .. .=هـ  247ـ .. .(

من أهل  .من أعالم رجال الحديث :أبو إسحاق ،إبراهيم بن سعيد الجوهري -]33[
   .روى عنه أصحاب الكتب الستة عدا البخاري .أصله من طبرستان ،بغداد

  ".هو كبير الكتاب اكتبوا عنه " :قال اإلمام أحمد بن حنبل
  ". كان ثبتا ثقة مكثرا " :قال الخطيب

 .في الحديث خرج فيه مسند أبي بكر في نيف وعشرين جزءا"  المسند" صنف 
  .)1(مرابطا بها إلى أن مات  )في نواحي الكوفة ( عين زربة سكن 

  

  أبو مسلم الكجي 
  ) م 905ـ .. .=هـ  292ـ ..  .(

قرية  ،نسبة إلى كش ،إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم بن ماعز البصري الكشي -]34[
وهو  ،نسبة إلى الكج :قيل .الكجي :وربما قيل ،على ثالث فراسخ من جرجان على جبل

وأكثر من ذكره فلقب  .هاتوا الكج :ألنه كان وهو يبني دارا بالبصرة يقول ،ارسية الِجصبالف
  .)2(هـ  292توفي ببغداد ثم حمل إلى البصرة سنة  .الكجي

  .)4(وإسماعيل باشا البغدادي  ،)3(في الحديث ذكره ابن النديم " مسند" له 
  

_________________________________________________________________________  
  

  1/353العبر  ،2/515، تذكرة الحفاظ 12/149سير أعالم النبالء  ،6/93تاريخ بغداد  -1
 ،48الرسالة المستطرفة ص 2/113شذرات الذهب  ،1/107تهذيب التهذيب  ،2/154مرآة الجنان 

  .1/34معجم المؤلفين  ،1/40األعالم   ،1/3هدية العارفين 
شذرات  ،621ـ  2/620تذكرة الحفاظ  ،13/423سير النبالء  ،6/120تاريخ بغداد  -2

  .1/410تاريخ التراث  ،1/49األعالم  ،34الرسالة المستطرفة ص ،2/210
  .324الفهرست ص -3
  .1/4هدية العارفين  -4

23   



  أبو مسعود الدمشقي  
   :أبو مسعود ،الدمشقي ،إبراهيم بن محمد بن عبيد -]35[

وسرد  ،، أي جعله على الصحابة)1(رتبه على المسانيد "  حينالجمع بين الصحي" له 
  ،ولم يجعله على األبواب الفقهية ،تحت اسم كل صحابي ما له من المرويات في الكتابين

  .كما فعل اإلمامان البخاري ومسلم في ترتيبهما
  

  الشيباني 
  )م 911ـ  838= هـ  298ـ  223( 

أديب  :ويعرف بالرياضي الكاتب ،ليسرأبو ا ،إبراهيم بن محمد الشيباني -]36[
ثم  ،واستقر في القيروان فترأس ديوان اإلنشاء لبني األغلب ،أصله من بغداد ،شاعر

   .للفاطميين إلى أن توفي ألربع عشرة ليلة بقيت من جمادى األولى
  .)2(في الحديث "  مسند" :من مؤلفاته

  

  ابن عمارة 
  .)م 964ـ .. .=هـ  353ـ .. .(

من  ،من حفاظ الحديث :أبو إسحاق ،اهيم بن محمد بن حمزة بن عمارةإبر  -]37[
   .صنفه على التراجم"  المسند" له  .رمضان 7توفي في  ،أهل أصبهان

كان في عصرنا جماعة قد بلغ المسند المصنف على التراجم لكل " :قال الحاكم
  . )3("رجسي والحسين بن محمد الماس ،منهم أبو إسحاق بن حمزة ،واحد منهم ألف جزء

  

_________________________________________________________________________  
  

  .1/19جامع األصول  -1
  .1/97معجم المؤلفين  ،1/60األعالم  -2
شذرات الذهب  ،2/350مرآة الجنان  ،3/910تذكرة الحفاظ  ،16/83سير النبالء  -3

 .وسماه إبراهيم بن حمزة بن عمارة الخراساني 1/6ن هدية العارفي  ،4/482، كشف الظنون 3/12
  .1/92معجم المؤلفين  ،1/61األعالم 
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  الباجوري 
  )م 1860ـ  1784= هـ 1277ـ  1198(

من فقهاء  .شيخ الجامع األزهر :إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري -]38[
 ،وتعلم في األزهر ،أ فيهاولد ونش )بمصر  ،من قرى المنوفية(  نسبة إلى الباجور .الشافعية

التحفة " و ،في المنطق" حاشية على مختصر السنوسي ـ ط " وكتب حواشي كثيرة منها 
تحفة المريد على جوهرة التوحيد ـ ط " و ،في الفرائض ،حاشية على الشنشورية" الخيرية ـ ط 

حاشية أم " و ،في علم الكالم ،حاشية على كفاية العوام للفضالي" تحقيق المقام ـ ط " ، و"
حاشية على شمائل " المواهب اللدنية ـ ط " و ،توحيد" البراهين والعقائد للسنوسي ـ ط 

فيما يحصل به " الدرر الحسان " و ،في الصرف" فتح الخبير اللطيف ـ ط " وله  .الترمذي
   .وغير ذلك" تحفة البشر على مولد ابن حجر " و ،اإلسالم واإليمان

  .)1(واستمر إلى أن توفي بالقاهرة  ،هـ1263تقلد مشيخة األزهر سنة 
  .)2( هـ 1245ـ ] 699[ 60" مسند الباجوري " حلب / وفي األوقاف 

  

  ".وذكر أحوالهن ـ ط جامع مسانيد النساء " له  :إبراهيم محمد الجمل -]39*[
  ).3( .مج 1جـ في  2هـ 1412 ،الدار المصرية اللبنانية :القاهرة  

  

  إبراهيم بن معقل  
  ) م  908ـ .. .=هـ  295ـ . ..(

كان قاضي نسف   ،محدث :أبو إسحاق ،إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي -]40[
  ". كان فقيها حافظا بصيرا باختالف العلماء عفيفا دينا " :قال المستغفري .وعالمها

  .وله رحلة واسعة ،روى الصحيح عن البخاري
_________________________________________________________________________  

  

  .1/71األعالم  ،1/41هدية العارفين  -1
  ). 613(رقم  3/1441الفهرس الشامل  -2
   .)2373(دليل مؤلفات الحديث المطبوعة رقم  -3
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   .مات في ذي الحجة". هو حافظ ثقة " :قال الخليلي
   .)1(في الحديث "  مسند كبير" له 

  

  المطوعي
  ) م  825ـ .. .= هـ 210ـ .. .(

مفيد نيسابور المتوفي  :أبو إسحاق الّسوريني ،إبراهيم بن نصر المطوعي -]41[
  .)2(في الحديث "  المسند" له  .ثالث عشر ومائتين :وقيل ،شهيدا سنة عشر

  

  إبراهيم الرازي 
  ) م  893= هـ  280توفي في حدود (

قدم  ،محدث نهاوند :اقأبو إسح ،إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز الرازي -]42[
منه  ،)3(في نيف وثالثين جزءا "  مسند" له  ،وأطال المقام في البصرة ،همدان وحدث بها

   .]29[ 7اليبزج / في كارل ماركس ) 4(نسخة 
  الهسنجاني 

  ) م 913ـ .. .=هـ  301ـ .. .(
 ،ثقة ،حافظ للحديث :أبو إسحاق ،إبراهيم بن يوسف الرازي الهسنجاني -]43[

   .رحل إلى العراق والشام ومصر .من قرى الري" هسنجان"من أهل  ،نمأمو 
_________________________________________________________________________  

  

 ،2/223مرآة الجنان  ،1/428العبر  ،2/686تذكرة الحفاظ  ،13/493سير النبالء  -1
األعالم  ،502شجرة النور ص ،1/4ة العارفين هدي ،53الرسالة المستطرفة ص ،2/218شذرات الذهب 

  .232بحوث في تاريخ في السنة ص ،1/115معجم المؤلفين  ،1/74
  2/153اللباب  ،3/279معجم البلدان  ،7/186األنساب  ،2/141الجرح والتعديل  -2

  .47الرسالة المستطرفة ص ،180طبقات الحفاظ ص ،1/414تذكرة الحفاظ  ،10/397سير النبالء 
شجرة النور  ،55الرسالة المستطرفة ص ،1/7هدية العارفين  ،13/355سير النبالء  -3

  .1/122معجم المؤلفين  ،503ص
   .)641(الفهرس الشامل رقم  -4
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  .)1(في الحديث يزيد على مائة جزء "  مسند كبير" له 
  

  الدورقي 
  )م  860ـ  784= هـ  246ـ  168( 

روى  .محدث ثقة :أبو عبد اهللا ،البغدادي ،دورقيأحمد بن إبراهيم بن كثير ال -]44[
 ،والترمذي ،وأبو داود ،وروى عنه مسلم ،ويزيد بن هارون وغيرهما ،عن إسماعيل بن ُعلية

   .)2(وغيرهم  ،وابن ماجه
 ،ب138أ ـ 117من (  37مجمع  ،في الظاهرية "ـ خ  مسند سعد بن أبي وقاص"  :من آثاره

   .)3() هـ  525سنة 
   السكري

  ) م  959ـ .. .=هـ  347ـ .. .(
اإلمام  :أبو العباس ،أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع المصري السكري -]45[

  .)4(توفي في المحرم  ،الحجة المقرئ المحدث الثقة
  .)5( ذكره الذهبي"  مسند اإلمام مالك" له 
  

_________________________________________________________________________  
  

، 2/235شذرات الذهب  ،1/441العبر  ،2/692تذكرة الحفاظ  ،14/115سير النبالء  -1
معجم المؤلفين  ،1/81األعالم  ،502شجرة النور ص ،1/4هدية العارفين  ،53الرسالة المستطرفة ص

1/131.  
معجم  ،11ـ 1/10تهذيب التهذيب  ،7ـ 4/6تاريخ بغداد  ،1/39ق/1الجرح والتعديل  -2

   .1/302تاريخ التراث  ،1/142مؤلفين ال
  .1/302تاريخ التراث   -3
  .1/35غاية النهاية  ،15/529سير النبالء  -4
  .8/85سير النبالء  -5
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  اإلسماعيلي 
  ) م  982ـ  910= هـ 371ـ  297( 

 :إمام أهل جرجان ،أبو بكر اإلسماعيلي الجرجاني ،أحمد بن إبراهيم -]47ـ46[
عرف  .وحدث وخّرج وصنف فأفاد وأجاد وأحسن اإلنتقاد واإلعتقاد حافظ سمع الكثير
  ".جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا " :قال أحد مترجميه .بالمروءة والسخاء

ابتهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على أياس من أن يلحقوا " :قال الذهبي فيه
  ". سنة ) 74( السبت عاشر رجب وهو ابن  كانت وفاته يوم  ،المتقدمين في الحفظ والمعرفة

  .)2("  مسند عمر" وفي األعالم أن له . )1( " المسند الكبير" له مؤلفات منها 
  

  ابن أبي عمران 
  )م 1008ـ .. .=هـ  399ـ ..  .(

 :أبو الفضل ،المجاور شيخ الحرم ،أحمد بن أبي عمران الهروي الصدام -]48[
 ،وأحمد بن بندار ،حدث عن خيثمة بن سليمان .الرّحالاإلمام القدوة الرباني الحافظ 

 .روى الكثير بمكة ،وكان من أوعية الحديث .وأبي قاسم الطبراني وعّدة ،ودعلج السجزي
ووصفه  .وآخرون ،وأبو علي األهوازي ،وأبو نعيم األصبهاني ،أبو يعقوب القراب :وحدث عنه

  . )3(األهوازي بالحفظ 
   .)4(الذهبي ذكره "  مسند مالك" صّنف 

  
_________________________________________________________________________  

  
البداية والنهاية  ،2/396مرآة الجنان  ،3/947تذكرة الحفاظ  ،16/292سير النبالء  -1

 ،1/66هدية العارفين  ،49 ،21الرسالة المستطرفة ص  ،75 ،3/72شذرات الذهب  ،11/317
  .1/499، تاريخ التراث 1/135معجم المؤلفين  ،1/861األعالم 

   .1/861األعالم  -2
   .3/153وشذرات الذهب  ،17/111سير النبالء  -3
   .8/86سير النبالء  -4
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  أحمد بن سنان 
  ) م  923ـ .. .=هـ  311ـ ..  .(

كتب   ،من مشايخ نيسابور :أبو جعفر ،أحمد بن أحمد بن علي بن سنان -]49[
  .)1(على صحيح مسلم "  المسند" ف وصن ،وحدث

  

  أحمد بن جعفر الحنبلي 
  ) م  976ـ  888= هـ  365ـ  275( 

 ،محدث حافظ ثقة :أبو بكر الحنبلي ،أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم -]50[
   .وروى عنه الدارقطني وغيره ،وأبي محمد الكجي ،روى عن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل

  .)2(كبير "  مسند" له 
  

  قطيعي ال
  ) م  979ـ  887= هـ  368ـ  273( 

 .عالم بالحديث :أبو بكر القطيعي ،أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك -]52ـ 51[
روى مسند أحمد عن ابنه عبد اهللا  .كان ُمْسِند العراق في عصره نسبة إلى قطيعة العيد ببغداد

وكان ثقة كثير  ،خوحدث عن غيره من المشاي ،وقد روى عنه غير ذلك من مصنفات أحمد
  .)3(وحدث عنه الدارقطني وابن شاهين والبرقاني وأبو نعيم والحاكم  ،الحديث

 113ـ2/112استنبول / منه نسخة في متحف طوبقبوسراي  ". خـ  مسند العشرة" له 
_________________________________________________________________________  

  
طبقات الشعراني  ،]12[ 48طبقات األولياء ص ،2/264ة الجنان مرآ ،6/176المنتظم  -1

  .1/152، معجم المؤلفين 2/211شذرات الذهب  ،1/121
  .1/182معجم المؤلفين  ،11/301البداية والنهاية  -2
سير النبالء  ،2/401جامع المسانيد  ،511مناقب أحمد بن حنبل ص ،4/73تاريخ بغداد  -3

 ،3/65شذرات الذهب  ،1/43، غاية النهاية 11/312اية والنهاية البد ،2/128العبر  ،16/210
  .1/495تاريخ التراث  ،1/182معجم المؤلفين  ،69الرسالة المستطرفة 
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]2558 A/371 [ 11وفي جوليلي علي باشا ). و304(ـ ]1(). ص544(مج 1ـ ] 140.(  
ـ ) و259(ـ ] N 56 (51)[ 39الجزائر / منه نسخة في الجامع الكبير  "ـ خ  مسند النسا" وله 

  .هـ ـ ناقصة األول1172
  

  ] غزرة[ابن أبي َغْرزَة 
  ) م  890ـ .. .=هـ  276ـ .. .(

 ،ثقة ،من حفاظ الحديث :أبو عمرو ،أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري -]53[
  .)3(وقع للذهبي جزء منه  ،" مسند كبير" له  ).2(توفي في ذي الحجة  .متقن

 ،هـ600ـ قبل سنة ) ب 171أ ـ 162و(ـ ] 80مجموع [ 185، 21الظاهرية ص ومنه قطعة في
  .)4(، وهي نسخة جيدة "مسند عابس الغفاري وغيره ـ البن أبي غزرة " بعنوان 

  

  ابن الجباب 
  )م  934ـ  860= هـ  322ـ  246( 

 ،ناقد ،محدث حافظ ،أبو عمرو ،أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي المالكي -]54[
  .وتصانيف أخرى ،ستة أجزاء"  مسند مالك" صنف  ،سمع منه خلق كثير ،فقيه

  .)5(توفي في جمادى اآلخرة 
  

_________________________________________________________________________  
  

  . 1/315ششن  .، نوادر المخطوطات العربية ـ د668، الفهرس الشامل 1/107األعالم  -1
الرسالة المستطرفة  ،2/168شذرات الذهب  ،1/397العبر  ،2/594ظ تذكرة الحفا -2

  .1/186معجم المؤلفين  ،1/109األعالم  ،502شجرة النور ص ،1/50هدية العارفين  ،51ص
   .13/239سير أعالم النبالء  -3
   .)662(رقم  3/1457والفهرس الشامل  ،1/381تاريخ التراث  -4
شذرات الذهب  ،113جذوة المقتبس ص ،88خير ص فهرسة ابن ،2/815تذكرة الحفاظ  -5

 ،1/214 ،1/181معجم المؤلفين  ،1/120، األعالم )182(رقم  87شجرة النور الزكية ص ،2/293
  .259تراث المغاربة ص
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  أبو بكر بن النجاد 
  ) م  960ـ  867= هـ  348ـ  253( 

محدث من  :دأحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس بن النجا -]55[
سمع أبا داود السجستاني وإبراهيم الحربي وعبد اهللا بن اإلمام  ،فقهاء الحنابلة بالعراق

 ،حدث عنه الدارقطني وابن رزقويه وابن شاهين وأبو بكر بن مالك القطيعي وغيرهم .أحمد
فإذا كانت ليلة الجمعة أكل  ،وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويزل منه لقمة

   .لقم وتصدق بالرغيف صحيحاال
  ).1("ـ خ  مسند عمر بن الخطاب" جمع 

   ).125/1ـ 118و( 7ـ ج] 94مجموع [ 141في الظاهرية 
عن خمس وتسعين  ،توفي ليلة الجمعة من ذي الحجة .وصنف في السنن كتابا كبيرا

  .)2(رحمهما اهللا تعالى  ،ودفن قريبا من قبر بشر الحافي ،سنة
  

  ابن حبان القطان 
  )م  873ـ .. .=هـ  259ـ .. .(

من  ،حافظ :أبو جعفر ،أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان الواسطي -]56[
   .روى عنه أصحاب الكتب الستة إال الترمذي .ولد بعد السبعين ومئة .علماء الحديث

  .)3(مات بواسط  " مخرج على الرجال "  مسند" له 
_________________________________________________________________________  

  

  ). 671(رقم  3/1458الفهرس الشامل  -1
مرآة الجنان  ،3/868تذكرة الحفاظ  ،15/502سير النبالء  ،4/189تاريخ بغداد  -2

  .3/62 ،1/235معجم المؤلفين  ،2/376شذرات الذهب  ،11/249البداية والنهاية  ،2/342
، 2/137شذرات الذهب  ،1/370العبر  ،2/521الحفاظ تذكرة  ،12/244سير النبالء  -3

بحوث في  ،1/239معجم المؤلفين  ،1/133األعالم  ،1/49هدية العارفين  ،51الرسالة المستطرفة ص 
  .231تاريخ السنة المشرفة ص 
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  النسائي 
  )م  915ـ  830= هـ  303ـ  215( 

أبو عبد الرحمن  ،نارأحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دي -]65ـ 57[
أصله من نسا بخراسان وجال في  .شيخ اإلسالم ،القاضي الحافظ ،صاحب السنن :النسائي

خرج حاجا فمات  :وقيل ،البالد واستوطن مصر ورحل إلى فلسطين ومات فيها ودفن بالرملة
وهو من الكتب الستة في " السنن الصغرى ـ ط " أشهرها كتاب  :له مؤلفات. )1(بمكة 
" و )3(" مسند الزهري بعلله والكالم عليه" و )2(" مسند علي بن أبي طالب" جمع  .يثالحد

في كارل  )5(" ـ خ  مسند حديث مالك بن أنس" ، و)4(" مسند حديث شعبة بن الحجاج بن الورد
مسند حديث ابن "و ،)6(" مسند حديث سفيان بن سعيد الثوري" و .]23[ 6اليبزج / ماركس 
  ند حديث يحيى بن سعيدمس" و ،)7(" جريج

_________________________________________________________________________  
  
العبر  ،2/445، تذكرة الحفاظ 135ـ  14/125سير النبالء  ،1/77وفيات األعيان  -1

د بن أحم( ، وسماه ابن كثير واليافعي 132ـ 11/131البداية والنهاية  ،2/240مرآة الجنان  ،1/444
، 239 ،2/152شذرات الذهب  ،1/349حسن المحاضرة  ،6/32، تهذيب التهذيب )علي بن شعيب 

األعالم  ،460ـ  456الحطة في ذكر الصحاح الستة ص  ،1/56هدية العارفين  ،11الرسالة المستطرفة 
  .1/422تاريخ التراث  ،1/244، معجم المؤلفين 1/171

سير النبالء  :وانظر) عس (في رموزهم له بـ  ذكره غير واحد من أصحاب كتب السنة -2
 ،1684كشف الظنون   ،1/349حسن المحاضرة  ،1/7تقريب التهذيب  ،تهذيب التهذيب ،14/133

  .1/171األعالم  ،502شجرة النور ص
  .145فهرسة ابن خير اإلشبيلي ص  -3
  .146فهرسة ابن خير ص  -4
ورمز له  ،1/7تقريب التهذيب  ،2/35ر العب ،8/85سير النبالء  ،145فهرسة ابن خير ص  -5

.   1/171األعالم  ،502شجرة النور ص ،1/56هدية العارفين  ،1/349، حسن المحاضرة )كن ( بـ 
  ). 677(الفهرس الشامل رقم :واانظر

  .147المرجع السابق ص  -7  .146فهرسة ابن خير ص  -6
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وداود الطائي ومفضل ابن المهلهل مسند حديث فضيل بن عياض "و ،ثمانية أجزاء )1(" القطان
 129ت ( ، وهو أبو المغيرة الثقفي موالهم )3(" مسند منصور بن زاذان الواسطي" و )2(" الضبي

  .)هـ 
  

  أبو نعيم 
  ) م  1038ـ  948= هـ  430ـ  336( 

 ،أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني -]67ـ 66[
ولد بأصبهان في رجب ووفاته فيها . من الثقات في الحفظ والرواية ،رخحافظ مؤ  :أبو نعيم

قال الحافظ أبو عبد اهللا بن النجار  .وهو سبط محمد بن يوسف الفريابي الزاهد. في المحرم
ومن جمع له العلو في الرواية والحفظ  ،وأحد األعالم ،هو تاج المحدثين"  :في تاريخه

وأمأل من كتب الحديث   ،وتهاجر إلى بابه الرجال ،ه الرحالوكانت تشد إلي ،والفهم والدراية
  .)4(وامتدت أيامه حتى ألحق األحفاد باألجداد  ،وانتفع بها العباد ،كتبا نارت في البالد
" معرفة الصحابة " و ،عشرة أجزاء" حلية األولياء وطبقات األصفياء ـ ط " :من تصانيفه

ذكر أخبار " ، و"دالئل النبوة ـ ط " و، "طبقات المحدثين والرواة " و )5(كبير 
_________________________________________________________________________  

  
  .148فهرسة ابن خير ص -1
  .2/155تدريب الراوي  ،2/344فتح المغيث  ،148فهرسة ابن خير ص  -2
  .2/364تدريب الراوي  -3
تذكرة الحفاظ  ،17/453سير النبالء  ،1/91 وفيات األعيان ،2/391جامع المسانيد  -4

هدية العارفين  ،3/245شذرات الذهب  ،1/71غاية النهاية  ،3/52، مرآة الجنان 1098ـ  3/1092
  .1/157األعالم  ،505، شجرة النور ص75 ،1/74

 ،في مكتبة أحمد الثالث 551عليها قراءة سنة  ،بقيت منه مخطوطة في مجلدين[  -5
  .1/157األعالم ] كما في مذكرات الميمني ـ خ   497الرقم  ،استنبولب ،بطبوبقبوسراي

في ) دكتوراه"(معرفة الصحابة " تحقيق وتخريج ودراسة  ؛حاج عثمان) رضا ؟(ولمحمد راضي 
   .وقد صدر في ثالثة مجلدات ،هـ1406الجامعة اإلسالمية ـ المدينة المنورة 
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  ".خ الشعراء ـ " وكتاب  ،مجلدان" أصبهان ـ ط 
على " المستخرج " و ،)1("ذكره أبوالمؤيد في جامع المسانيد "  مسند أبي حنيفة" وله 

تخريج ألحاديث صحيح  ،مسند أبي نعيم" ):2(، وأسموه في الفهرس الشامل "صحيح مسلم 
وفي دار  .هـ711ـ ) و66( 14، 13ـ ج] Or.  3269[ 81-80) ملحق(في البريطانية " ـ خ  مسلم

 215وأخرى  ،)220-1و( 1ـ ج] 21حديث [ 215وفيها  ،ج15ـ ] 417[ 1/147ة الكتب المصري
عام [ 216وأخرى  ،)267ـ1و( 2ـ ج] 117حديث [ 216وأخرى  ،)236ـ 1و( 1ـ ج] 116حديث [

  .]9[ 5اليبزج / وفي كارل ماركس  ،ناقصة األول واآلخر) 159ـ1و(ـ ] 8675
"  ستخرج على صحيح مسلمالم" دراسة وتحقيق  ،ولمقبل بن مرشد الرفيعي *

كلية   ،الجامعة اإلسالمية :المدينة المنورة .عبد العزيز بن راجي الصاعدي .؛ إشراف د)دكتوراه(
  .ورقة 1164 ،179 :مج 3 ،هـ1412 ،الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية

  ."ـ ط  أبو نعيم وكتابه الحلية" ولمحمد لطفي الصباغ  *
   .هـ119 ،هـ1398) 2(ط  ،دار االعتصام :القاهرة  

  

  أبو أحمد بن عبدوس
  )م 905ـ .. .=هـ 293ـ .. .(

أصله من بغداد  .بن كامل السلمي السراج) عبد الجبار(أبو أحمد بن عبدوس -]68[
وكانت إنسانيته وعلمه موضع  ،وغيرهما ،وأبي بكر بن أبي شيبة ،روى عن علي بن الجعد

  .)3( توفي ببغداد .ن أحمد بن حنبلكان وثيق الصلة بعبد اهللا ب  .تقدير وإعجاب
   .)4("األربعين من مسانيد المشايخ العشرين عن أصحاب األربعين" له كتاب 

   .95/6مجمع  ،في الظاهرية ؛منه نسخة محفوظة
_________________________________________________________________________  

  .2/391 ،1/4جامع المسانيد  -1
  .1/617تاريخ األدب العربي ـ بروكلمان  :وانظر). 642(3/1454الشامل الفهرس -2
تاريخ ] 2/215شذرات الذهب  ،2/683تذكرة الحفاظ  ،382ـ 2/381تاريخ بغداد [  -3

   .1/413تاريخ التراث  -4     .1/413التراث 
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  الصفار 
  )م 952= هـ  340بعد ( 

 .الحافظ الثقة ،أبو الحسين ،أحمد بن عبيد بن إسماعيل المصري الصفار -]69[
حدث ببغداد  ،مصنف السنن الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه

  .وباألهواز
  .)1("وجّوده  ،صنف المسند" :قال الدارقطني 
  
   .هـ 303) النسائي ( أحمد بن شعيب = أحمد بن علي بن شعيب * 
  

  المروزي 
  )م  905ـ .. .=هـ  292ـ .. .(

القاضي الحجة من حفاظ  ،أبو بكر ،أحمد بن علي بن سعيد المروزي -]72ـ70[
   .)2(ومات قاضيا بدمشق  ،ولي قضاء حمص .الحديث وثقات المحدثين أحد أوعية العلم

  ". له تصانيف مفيدة ومسانيد " :قال الذهبي
 ؛ص188 ،هـ1393) 2(ط ،نشرة الكتب اإلسالمي "ـ ط مسند أبي بكر الصديق" :من كتبه

أ 63و (ـ ) 56/4(ضمن مجموع  ،عن مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق الشام ،تحقيق شعيب األرناؤوطب
   .هـ1406) 4(ثم ط ؛هـ1399) 3(ثم ط .)هـ 6القرن  ،أ107ـ 

  .)3(" مسند عائشة" ، و" مسند عثمان" و
  

_________________________________________________________________________  
  
الرسالة المستطرفة  ،3/876تذكرة الحفاظ  ،15/438سير النبالء  ،4/261تاريخ بغداد  -1

  .1/307معجم المؤلفين  ،1/62هدية العارفين  ،55 ،28ص 
، الرسالة المستطرفة 2/663تذكرة الحفاظ  ،13/527سير النبالء  ،4/304تاريخ بغداد  -2

  .1/411يخ التراث تار  ،1/171األعالم  ،1/45هدية العارفين  ،53ـ 52
  .13/528سير أعالم النبالء  -3
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  ابن الجارود 
  ) م  911ـ .. .=هـ  299ـ .. .(

 ،محدث من حفاظ الحديث :أبو جعفر بن الجارود ،أحمد بن علي بن محمد -]73[
  ". الشيوخ " ، و" المسند" حدث وصنف  .ومعرفة تامة ،له رحلة .من أهل أصبهان

  .)1("صحيح الكتابة  ،بالحديث متقنعّالمة " :قال أبو نعيم
  

  أبو يعلى 
  ) م  919ـ  825= هـ   307ـ  210( 

حافظ من علماء  :أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي -]75ــ74[
وتفرد  .عّمر طويال حتى ناهز المئة .نعته الذهبي بمحدث الموصل ،ثقة مشهور .الحديث

  .كبير وصغير"  مسندان" له  .لورحل الناس إليه وتوفي بالموص
قرأت المسانيد كمسند العدني  :قال إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ

  .)2(وهي كاألنهار ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع األنهار  ،ومسند ابن منيع
كما قال   ،في اآلصفية والسندية ،أربع مجلدات ،صفحة) 1826(مخطوط في  أحد مسنديه

وفي الفاتح  ،ورقة 357ويقع في  1ـ ج] 564[في شهيد علي  )3(وثّمة نسخ مخطوطة أيضا .ليالزرك
 8، وأخرى )ص80( 1ـ مج] 132/64[ 8وفي الحرم المكي  ،)و349(ويقع في ) 1مج(ـ ] 1149[
خ .م.م(داران /، وفي ماتينا ]15[ 5اليبزج / ، وفي كارل ماركس )ص176( 2ـ ج] 133/65[

  .هـ579ـ ) و47(ـ ] 1707)[225)/1978(24/2
_________________________________________________________________________  

  
  .2/19معجم المؤلفين  ،1/171األعالم  -1
 ،2/249مرآة الجنان  ،1/451العبر  ،2/707، التذكرة 182ـ  14/174سير النبالء  -2

 ،1/57هدية العارفين  ،54ـ  53لمستطرفة ، ا2/250، شذرات الذهب 11/140البداية والنهاية 
  .1/429تاريخ التراث  ،2/17معجم المؤلفين  ،41، أصول التخريج ـ الطحان ص1/171األعالم 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة نقال ] 430ـ 429تاريخ التراث العربي ص  :فؤاد سزكين[  -3
   .)644(رقم  3/1455وفهرسة مؤسسة آل البيت  .عنه
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) 1(ط ،بتحقيق حسين سليم أسد ،مج 12في  ،دار المأمون للتراث :في دمشق المسند وطبع
بتحقيق وتعليق إرشاد الحق  ،مؤسسة علوم القرآن :وبيروت ؛دار القبلة :وفي جدة .م 1989= هـ  1410
   .مج 6 ،هـ1408 ،األثري

بإشراف  ،ة ـ الرياضفي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي) دكتوراه(وطبع في رسائل جامعية 
    .عبد الرزاق عفيفي .د

  

  .)1("  في زوائد أبي يعلى الموصليالمقصد العلي " :وللحافظ الهيثمي* 
   .)ورقة  187( 1  233منه نسخة محفوظة في سليم آغا 

  .ص619 ،نايف بن هاشم الدعيس :بتحقيق ودراسة .هـ1402 ،تهامة للنشر :طبع في جدة
   .في مجلدين ،هـ 1413) 1(ط ،بتحقيق سيد نسروي حسن ،علميةدار الكتب ال :وفي بيروت

  

   .)2(" ترتيب الصحابة في مسند أبي يعلى" وللحافظ ابن عساكر * 
  

  الخطيب البغدادي 
  ) م  1072ـ  1002= هـ   463ـ  392( 

صاحب  :أبو بكر ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي -]78ــ 76[
منتصف الطريق بين  ـ بصيغة التصغير ـ محدث الشام والعراق مولده في غزية ،التصانيف الكثيرة

 .رحل إلى مكة وسمع بالبصرة والدينور والكوفة وغيرها .ومنشأه ووفاته ببغداد ،الكوفة ومكة
وعلى أهل العلم  ،وفرق جميع ماله في وجوه البر ،ولما مرض مرضه األخير وقف كتبه

من  .ولوعا بالمطالعة والتأليف ،يقول الشعر ،عارفا باألدبوكان فصيح اللهجة  .والحديث
 ،جزء"  مسند نعيم بن هماز" وله  .في أربعة عشر مجلدا" تاريخ بغداد ـ ط " أفضل مصنفاته 

، وهو "نعيم بن حماد " الء وعند الذهبي في سير النب .ذكره ياقوت في معجم األدباء
على "  ي بكر الصديقمسند أب" و .، والصواب ما ذكره ياقوتتصحيف

_________________________________________________________________________  
  
  .172الرسالة المستطرفة ص  -1
  .1334ـ  4/1328تذكرة الحفاظ  -2
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  .)1(أربعة أجزاء "  مسند محمد بن سوقة" و .شرط الصحيحين في جزء
" ادي وأثره في علوم الحديث ـ ط الخطيب البغد" وللدكتور محمود الطحان * 

إشراف  ،هـ1391األصل رسالة دكتوراه ( .هـ1401 ،دار القرآن الكريم ـ بيروت ،ص508
  ... ).الخطيب البغدادي وأثره :وهي بعنوان ،السيد محمد الحكيم

  ."الخطيب البغدادي بين المحدثين والفقهاء ـ ط " وله أيضا  *
   .صفحة 40 ،هـ1404 ،مكتبة دار التراث :الكويت

) ماجستير" (الخطيب البغدادي وجهوده في علم الحديث " ولبابكر حمد الترابي  *
كلية الشريعة والدراسات   ،جامعة أم القرى مكة المكرمة ،أبي العال علي أبي العال. إشراف د
   .هـ1403 ،اإلسالمية

  الجيزي 
  )هـ  399 -(... 

 :أبو عبد اهللا ،المصري الجيزيأحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محفوظ  -]79[
   .تال على أبي الفتح بن برهن .القاضي المقرئ

   .روى عنه المصريون". كتبنا عنه شيئا كثيرا من القراءات والحديث " :قال الداني
   ).2(ذكره الذهبي "  مسند الموطأ" له 

  

  ابن أبي عاصم 
  ) م  900ـ  822= هـ  287ـ  206( 

 ،أبو بكر ،بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانيأحمد بن عمرو  -]81ــ 80[
كان عالما بالحديث رحالة فقيها ظاهريا زاهدا صالحا ورعا كبير القدر   :ويقال له ابن النبيل

_________________________________________________________________________  
سير النبالء  ،1/92ات األعيان وفي ،2/397جامع المسانيد  ،45ـ 4/13معجم األدباء  -1

، 3/311شذرات الذهب  ،3/87مرآة الجنان  ،1146ـ  3/1135تذكرة الحفاظ  ،297ـ 270
  .1/172األعالم  ،1/79هدية العارفين  ،52المستطرفة 
   .1/126غاية النهاية  ،17/110سير النبالء  -2
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)  300( له نحو  .هـ 282ـ  269ولي قضاء أصبهان سنة  .من أهل البصرة .له مناقب
 .]23[ 6اليبزج / في كارل ماركس  ،ألف حديث 50نحو " ـ خ  المسند الكبير" منها  ،مصنف

)1( .  
   ).2(فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث  ،في فتنة الزنج ،قيل ذهبت كتبه بالبصرة

   .)3("وقع لنا جملة من كتبه " :قال الذهبي
  .)4(رين جزءا في نيف وعش"  المختصر من المسند" وله 

  

  البزار 
  ) م  905ـ .. .=هـ  292ـ .. .(

. حافظ من العلماء بالحديث:أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار -]83ـ82[
  .وتوفي في الرملة ،من أهل البصرة حدث في آخر عمره بأصبهان وبغداد والشام

   .حيح من غيرهيبين فيه الص"  البحر الزخار" أحدهما كبير سماه  مسندانله 
إال أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث  ،ولم يفعل ذلك إال قليال" :قال العراقي
  .)5("والثاني صغير حدث به بأصبهان  ،ومتابعة غيره عليه

_________________________________________________________________________  
  
   .)676(الفهرس الشامل رقم  -1
   11/90البداية والنهاية  ،2/215مرآة الجنان  ،1/413العبر  ،2/640الحفاظ  تذكرة  -2

 ،502شجرة النور ص ،1/53هدية العارفين  ،50 ،29 :، الرسالة المستطرفة2/195شذرات الذهب 
  .2/36، معجم المؤلفين 1/189األعالم 

  .439ـ  13/430سير النبالء  -3
  .13/436سير النبالء  -4
 ،1/422العبر  ،2/653، تذكرة الحفاظ 13/554سير النبالء  ،4/334د تاريخ بغدا  -5

 ،6الرسالة المستطرفة  ،4/481كشف الظنون   ،2/209شذرات الذهب  ،138فهرسة ابن خير ص 
تاريخ التراث  ،2/36معجم المؤلفين  ،1/189األعالم  ،502شجرة النور ص ،1/54هدية العارفين  ،51

  .232السنة المشرفة ص بحوث في تاريخ  ،411ـ 1/410
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 243(مخطوطا في خزانة الرباط " مسند البزار بعلله " رأيت السفر األول من ):" 1(قال الزركلي 
 1/604" هما الثاني والثالث في األزهرية ،ومنه جزءان مخطوطان  863وهو ضخم كتب سنة ) أوقاف 

 1/219كوبريلي )2(أخرى في، و )572(ومنه نسخة في مراد مال بتركيا برقم ]. 29025)924[(
   .]18[ 5اليبزج / ، وفي كارل ماركس )و175( 6ـ ج] 426[

 ؛في مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ،محفوظ الرحمن زين اهللا .وقد طبع المسند الكبير بتحقيق د
  .مج 3 ،م 1989هـ ـ  1409) 1(ط  ،مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة

على الكتب الستة مرتب على "  ستار عن زوائد البزاركشف األ":وللحافظ الهيثمي* 
) 1(ط ،في المكتب اإلسالمي ـ بيروت ،طبع بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي، )3( األبواب الفقهية

  .هـ 1404وفي مؤسسة الرسالة  .هـ 1399
  .)4("على الكتب الستة ومسند أحمد  زوائد مسند البزار" وللحافظ ابن حجر * 

 :بتحقيق ،في مجلدين" مختصر زوائد البزار " باسم  ،مؤسسة الكتب الثقافية :توقد طبع في بيرو 
 ،الجامعة اإلسالمية :وفي المدينة المنورة .م 1992= هـ  1412) 1(ط ،صبري بن عبد الخالق أبي ذر

رسالة (  .ـ البن حجر العسقالني"منتخب زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد " بعنوان 
  .هـ1405 ،تحقيق ودراسة عبد اهللا مراد علي ؛)وراه دكت

من (" مسند سعد بن أبي وقاص" وألبي إسحاق الحويني تحقيق وتخريج أحاديث * 
   .ص267 ،هـ1413 ،مكتبة ابن تيمية :طبع في القاهرة). 1 ؛البحر الزخار

  

  ابن جوصا 
  )م  932ـ .. .=هـ  320ـ .. .(

أبو الحسين وأبو العباس بن  ،ف بن موسىبن يوس] عمير[أحمد بن عنبر  -]84[
صنف " :قال ابن شهبة .سمع بها وبمصر والعراق .محدث هاشمي بالوالء دمشقي :جوصا

_________________________________________________________________________  
  

   .1/189األعالم   -1
   .1/1625سزكين  ،1/258بروكلمان  -2
  .171طرفة الرسالة المست -3
  .المرجع السابق -4
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  ". ويركب البغلة في تنقله  ،وكان كثير المال ،وتكلم على العلل والرجال
  . )1(رويناه عاليا " مسند" له  :وقال الزبيدي
  .)2(.)هـ 6في القرن  ،أ74أ ـ 59(  60مجمع  ،بالظاهرية "خ حديث ـ " بقي من كتبه 

  

  الضبي 
  )م  872ـ .. .=هـ  258ـ .. .(

محدث حافظ  ،صاحب التصانيف ،أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي -]85[
وكان  ،إلى البصرة والكوفة واليمن والشام ومصر والجزيرة وبغداد ؛رحل رحالت كثيرة ،ثقة

  .معاصرا لإلمام أحمد بن حنبل مقدما عنده
  ".ما أظن بقي أحد أعرف بالمسندات من ابن الفرات " :قال اإلمام أحمد

   .وتوفي فيها في شعبان ،يـحدث بها ،واستوطن أصبهان خمسا وأربعين سنة
  .وله جزء حديثي مشهور ،والكتب الكثيرة ،)3(" المسند" صنف 

كتبت عن ألف " :قال ،وقد نقل عنه ،وجزؤه من أعلى ما يسمع اليوم" :قال الذهبي
  .)4("وكتبت ألف ألف حديث وخمسمائة ألف حديث  ،وسبعمائة شيخ

  
_________________________________________________________________________  

  

تاريخ  ،2/37، معجم المؤلفين 1/189األعالم  ،2/285شذرات الذهب  ،2/7العبر  -1
  .1/443التراث 

  .1/443تاريخ التراث  -2
  .2/45ومعجم المؤلفين  ،1/194واألعالم  ،65 ،48ورد ذكره في الرسالة المستطرفة  -3
ـ  12/480سير النبالء  ،506مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ص  ،4/343تاريخ بغداد  -4

شذرات  ،1/57تهذيب التهذيب  ،2/169مرآة الجنان  ،1/370العبر  ،2/545تذكرة الحفاظ  ،488
معجم المؤلفين  ،1/194األعالم  ،1/49هدية العارفين  ،65 ،48، الرسالة المستطرفة 2/138الذهب 

  .1/351تاريخ التراث  ،2/45
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  الباطرقاني 
  ) م 1068ـ .. .=هـ  460ـ .. .(

  .)وباطرقان من قرى أصبهان ( أحمد بن فضل الباطرقاني المقرئ  -]86[
  ". هـ  461إنه توفي سنة " :قال ياقوت في طبقات األدباء

  .)1(في الحديث "  المسند" ، و"الشواذ " ، وكتاب "طبقات القراء " له 
صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح  :قال عبد العزيز بن محمد النخشبي

وهذا ليس من شرط أصحاب  ،ثم ألحقه اإلسناد ،إال أنه كتب المتن من األصل ،البخاري
ولو اقتصر على اإلقراء والحديث  ،يتكلم في مسائل ال يسع الموضع ذكرها ،الحديث وأهله
  .)2("لكان خيرا له 

  

  أحمد بن حنبل 
  )م  855ـ  780= هـ  241ـ  164( 

إمام المذهب  :المروزي ثم البغدادي ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -]87[
وسافر في سبيله  ،فنشأ منكبا على طلب العلم .ولد في بغداد .وأحد األئمة األربعة ،الحنبلي

المغرب والجزائر أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور و 
  .والعراقين وفارس وخراسان والجبال واألطراف

وعبد  ،ويحيى القطان ،فأخذ عن سفيان بن عيينة ،سمع الحديث من كبار معاصريه
وروى عنه   .وعبد الرزاق الصنعاني وخلق ،ومحمد بن إدريس الشافعي ،الرحمن بن مهدي

وروى عنه البخاري ومسلم  .رزاقوعبد ال ،وابن مهدي ،كالشافعي  ،كثيرون منهم بعض شيوخه
  .وأبو داود وغيرهم

ما  ،فبلغت اثني عشر حمال وعدال ،حرزت كتب أحمد يوم مات" :قال أبو زرعة
_________________________________________________________________________  

  

  .1/73هدية العارفين  ،3/308شذرات الذهب  ،4/100معجم األدباء  -1
  .18/182سير النبالء  ،4/102عجم األدباء م -2
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  ".كل ذلك كان يحفظه   ،وال في بطنه حدثنا فالن ،كان على ظهر كتاب منها حديث فالن
  ".رأيت أبا عبد اهللا كأن اهللا جمع له علم األولين واآلخرين " :وقال إبراهيم الحربي

وال أفقه من  ،أعلم وال ،فما خلفت بها رجال أفضل ،خرجت من بغداد :وقال الشافعي
  ".أحمد بن حنبل 

وبأحمد  ،إن اهللا أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة" :وقال علي بن المديني
   .وقد كان اإلمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث". ابن حنبل يوم المحنة 

 "وصنف  ،وغيرها" والتاريخ " يحتوي على مائة وعشرين ألف حديث " التفسير " له 
 ،في ست مجلدات بخط صغير ،المطبعة الميمنية :طبع في القاهرة ،ستة مجلدات )1("ـ ط   المسند

ولما نفذت  .هـ 1313وذلك سنة  ،وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للمتقى الهندي
) 5(ط ،هـ1403) 4(ط ،هـ1398) 2(ثم ط ،هـ1385 ،نسخه قام المكتب اإلسالمي ـ بيروت

وال زالت نسخ هذا التصوير  ،ونشرها ،بتصوير هذه الطبعة ،هـ 1389 ،ودار صادر ـ بيروت ؛هـ1405
مصورة من طبعة  ،مج 6 ،هـ1410 ،دار الراية :الرياض ؛مؤسسة قرطبة :وفي القاهرة .)2(شائعة ذائعة 

   .الميمنية
) 1(ط ،في دار الفكر ،طبعة مشكولة ومرقمة األحاديث ،وطبع في اثني عشر مجلدا :قلت

والدكتور  ،بتحقيق عبد القادر محمد عطا ،دار االعتصام :وأخرى في القاهرة .م 1991= هـ  1411
 :وفي بيروت .مج 3جـ في  6 ،هـ1402 ،شجري يابينالري :وفي استانبول .هـ1396محمد أحمد عاشور 
 :يروتوفي ب .ورقم أحاديثه محمد عبد السالم عبد الشافي ،مج 6 ،هـ1413 ،دار الكتب العلمية
   .مج 8 ،هـ1413 ،المكتب اإلسالمي

  ".بل أربعون ألف حديث" :وقيل، )3( يحتوي على ثالثين ألف حديث ومسند أحمد
   .وباآلثار المروية عن الصحابة ،وهذا بالمكرر

_________________________________________________________________________  
الفهرس الشامل للتراث العربي  :انظر إن شئت ،ر المخطوطاتمحفوظة في دو  ،منه نسخ كثيرة -1

    .)153ـ  1/ 619(مؤسسة آل البيت ـ عمان رقم  ،اإلسالمي المخطوط
  .147طرق تخريج حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص  :انظر -2
   ،حديثا كما في طبعة دار الفكر) 27718(بل هي  :قال أبو رائد مازن كمال -3

   .كما في طبعة دار الكتب العلمية  ،حديثا) 27716(أو   
43   



  ).1(حديث ثالثية اإلسناد  300ومن أحاديثه ما ينيف عن 

أما الصحابة فلم يرتبهم على حروف  .على ثمانية عشر مسندا المسندويحتوي 
وهم عبد  ،ثم ذكر أربعة من الصحابة ،وإنما جعل العشرة المبشرين بالجنة أوال ،المعجم

وقد  ،وسعد مولى أبي بكر ،والحارث بن خزمة ،وزيد بن خارجة ،أبي بكر الرحمن ابن
ثم مسند  ،ثم مسند أهل البيت ،ولم يبين سبب إفرادهم ،استوعب حديثهم في الجزء األول

ثم  ،ثم الكوفيين ،، ثم الشاميين]ثّم مسند المدنيين[،ثم مسند المكيين ،مشاهير الصحابة
وشيئا  ،وفي وسط مسند النساء ذكر مسند القبائل ،النساء ثم مسند ،ثم األنصار  ،البصريين

ويسير من زيادات  ،وفي المسند أحاديث من زيادات ولده عبد اهللا .من حديث أبي الدرداء
وقد انتقى اإلمام أحمد مسنده من أكثر من سبعمائة  .أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد اهللا

ويعتبر مسند اإلمام أحمد  .يحتج به عنده ولم يدخل فيه إال ما ،ألف وسبعين ألف حديث
  .وتفضيل ابن الصالح كتاب السنن عليه منتقد ،أوفى المسانيد وأجمعها

  ". مسند أحمد أصح صحيحا من غيره " :قال الهيثمي  في زوائد المسند
وقد فاته  ،وحسن سياقته ،ال يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته" :وقال ابن كثير

   ).2("جدا أحاديث كثيرة 
_________________________________________________________________________  

   .503شجرة النور ص -1
الفهرست البن  ،244، التاريخ الصغير له ص 1/2/6التاريخ الكبير للبخاري  :انظر ترجمته -2

مختصر صفات  ،574المقتبس ص  ،4/412تاريخ بغداد  ،233ـ  9/161الحلية  ،1/320النديم 
 ،مناقب اإلمام أحمد ـ له ،202ـ  2/190صفة الصفوة ـ البن الجوزي  ،3/11الحنابلة البن أبي يعلى 

، سير أعالم النبالء )20(رقم  1/63وفيات األعيان  ،2/396جامع المسانيد  ،7/28الكامل البن األثير 
طبقات الشافعية  ،2/132مرآة الجنان  ،1/342العبر  ،2/431تذكرة الحفاظ  ،358ـ  11/177

النجوم الزاهرة ـ ابن  ،76ـ  1/72تهذيب التهذيب  ،32ـ  1/31طرح التثريب ـ للعراقي  ،221ـ 1/199
ـ  2/39، مفتاح السعادة ـ لطاش كبرى زادة 171 ،89تدريب الراوي ص  ،306ـ  2/304تغري بردي 

ـ  462الحطة ص  ،1/48رفين عاهدية ال ،16ـ  14، الرسالة المستطرفة 2/96، شذرات الذهب 48
  مقدمة مسند الشاميين من مسند أحمد ـ ،1/203، األعالم 470
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لهمام بن منبه " الصحيفة الصحيحة ـ ط" مام أحمد وقد أثبت اإل :قال الزركلي
ومنها مخطوطتان  ،وهي أقدم تأليف في الحديث النبوي ،)1(مجموعة في مسنده  ،الصنعاني

 ،هـ1407 ،المكتب اإلسالمي :طبعت في بيروت .)2( أحمد اختالف يسير بينهما وبين ما في مسند
 ،هـ1399 ،المركز الثقافي اإلسالمي :وفي باريس .بتحقيق وتعليق علي حسن عبد الحميد ،ص71
ثها وشرحها رفعت فوزي عبد وحققها وخّرج أحادي ،هـ1406 ،مكتبة الخانجي :وفي القاهرة .ص74

  ).3( 111ـ  96ص) هـ 1373س( 28ة المجمع العلمي بدمشق جوظهرت في مجل .ص759، المطلب
  

  المصنفات على مسند أحمد
----------------------------------------------  

  شروح المسند 
------------------------  

  

المعروف بغالم ،محمد بن عبد الواحد البارودي ،ـ ألبي عمر"  غريب الحديث" * 
  .)4(وجعل يستحسنه جدا  ،لى مسند أحمدصنفه ع ،) 345ت (ثعلب   

  ." شرح مسند اإلمام أحمد بن حنبل" * 
  .)5()هـ  1138ت ( ألبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي   

  .) 1377ت (جزءا منه ـ أحمد محمد شاكر  15" ـ ط شرح مسند اإلمام أحمد" * 
   .عبد المجيد هاشموأكمله تحقيقا وتخريجا الحسيني . )6(تكلم فيه على أحاديثه   
   .من عمل الحسيني 16، بدءا من مجمج 20 ،هـ1394ـ  65دار المعارف : طبع في القاهرة  
  .صفحة 10636 :مج10جـ في 20 ،هـ1404ـ 1368) 3(ط  

_________________________________________________________________________  
علوم الحديث  ،40أصول التخريج ص  ،184يث ص أصول الحد ،39ـ  27علي محمد جماز  .د= 

  .231بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ،123ومصطلحه ص
  .8/94األعالم  -2   .319ـ  2/312المسند  -1
   .)2598ـ  2594(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -3
  .6/254 األعالم ،2/339مرآة الجنان  ،3/875تذكرة الحفاظ  ،2/358تاريخ بغداد  -4
معجم المؤلفين  ،6/253األعالم  ،503شجرة النور ص ،2/318هدية العارفين  -5

  .1/253األعالم  -6      .3/243  
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  مختصرات المسند 
-----------------------------------  

  . )1(انتقاها الخازن من المسند  ،جملة أحاديث"  مقبول المنقول" * 
   ". مختصر مسند أحمد بن حنبل" * 

  .)2( ) 804( لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بابن الملقن   
  ." مختصر مسند اإلمام أحمد بن حنبل" * 

  .)3( )هـ  1131ت ـ ( ألبي الفرج عبد القادر بن صالح الخطيب الدمشقي   
  ".  المنتقى من سنن أبي داود وأحمد بن حنبل" * 

  .)4(ي لشرف الدين يحيى بن محمد القبان  
   ." مختصر مسند اإلمام أحمد" * 

  .)5( )هـ  1276ت ( للسيد محمد بن علي السنوسي اإلدريسي   
  .في أربع مجلدات"  الدرر والزبرجد في مختصر مسند اإلمام أحمد" * 

  .)6( )هـ  1311ت ( محمد بن عبد القادر  ،ألبي الفرج هبة اهللا الدمشقي  
  ." ن حنبلالمحصل من مسند اإلمام أحمد ب* " 
  ).7( .مج3 ،المؤلف :الرياض ،كتبه عبد اهللا بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي  
اختصره وخّرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد الرحمن "  مختصر مسند اإلمام أحمد * "

  .صفحة 560 ،هـ1409 ،دار الحكمة :بيروت ؛دمشق ،محمد إدريس إسالم ،العك
_________________________________________________________________________  

  

  .3/1447الفهرس الشامل  -1
  .503شجرة النور ص ،1680كشف الظنون   -2
  .8/58معجم المؤلفين  ،6/212األعالم  -3
  .13/224معجم المؤلفين   .2/529هدية العارفين  -4
  .2/401هدية العارفين  -5
   .2/393هدية العارفين  -6
  .) 2534 ،2533( حديث الشريف المطبوعة رقم دليل مؤلفات ال -7
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  أطراف أحاديث المسند 
------------------------------------------------  

 ،طبع في تسعة مجلدات وفهرس. )1(ـ ابن حجر "  المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" * 
 ،دار الضياء :وفي الرياض .في دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ،زهير بن ناصر الناصر. بتحقيق د

   .ص396 ،بتحقيق سمير أمين الزهيري ،هـ1410
  رجال المسند 

----------------------------  

 سوى ما ذكر في تهذيب الكمال ـ ط ،اإلكمال فيمن له رواية في مسند أحمد من الرجال" * 
   .)2() 765ت (  لشمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي بن حمزة الحسيني ـ"

وأخرى محققة في  .صفحة 168هـ في 1369سنة  ،الهند ،طبع في المكتبة الفخرية ـ مراد آباد
األصل رسالة ماجستير ( .بتحقيق عبد اهللا سرور بن فتح محمد ،مج2هـ في 1412دار اللواء ـ الرياض سنة 

 ،ين قلعجيعبد المعطي أم. وأخرى بتحقيق د). هـ 1403 ،ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
   .صفحة 688هـ 1409جامعة الدراسات اإلسالمية ـ كراتشي 

 ،مختصر في أسماء رجال المسند" ـ ط  بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم" * 
طبع في دار الراية ـ  ).هـ909: ت(يوسف بن الحسن بن عبد الهادي  ،استخرجه ابن المبرد

  ). 3(صفحات 604 ،أسامة وصي اهللا بن محمد بن عباسبتحقيق وتعليق أبي  ،هـ1409الرياض سنة 
  .ـ عامر حسن صبري" ـ ط  معجم شيوخ اإلمام أحمد بن حنبل في المسند* " 
  .هـ1413 ،طبع في دار البشائر اإلسالمية ـ بيروت  

  .هـ1409 ،دار الثقافة ـ الدوحة ،جماز .د" ـ ط  التعريف برواة مسند الشاميين" *
  . ـ للحافظ ابن حجر العسقالني" زوائد رجال األئمة األربعةتعجيل المنفعة ب "* 

دار البشائر  :وفي بيروت. )4( مصورة من طبعة الهند ،ص570دار الكتاب العربي،  :بيروت
   .)رسالة دكتوراة ( إكرام اهللا إمداد الحق  .بتحقيق د ،طبعة محققة في مجلدين ،م 1996 ،اإلسالمية

_________________________________________________________________________  
، 1/117كشف الظنون   ،333ذيل التذكرة البن فهد ص  ،381ذيل التذكرة للسيوطي ص  -1

  .1/128هدية العارفين  ،126المستطرفة ص 
  .4/307معجم المؤلفين  ،6/286األعالم  ،2/163هدية العارفين  -2
  ).642(دليل مؤلفات الحديث  -4     .)614(دليل مؤلفات الحديث المطبوعة رقم  -3
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  )1( المؤلفات التي تعنى بتحقيق ودراسة مسانيد أحمد
--------------------------------------------------------------------------------------------  

  ." ومروياته في مسند اإلمام أحمد رضي اهللا عنه أبو أيوب األنصاري" * 
  .محمد عبد اهللا ولد كريم )جستير ما(  
  .هـ1400 ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  :مكة المكرمة  
  من مسند اإلمام  رضي اهللا عنهما أحاديث الصحابي الجليل عبد اهللا بن عمر* " 

  والتعليق عليها عند الحاجة  ،والحكم على أسانيدها ،ضبطها وتخريجها"  أحمد 
  .ورقة 312 ،هـ1400 ،حمزة عبد اهللا حمزة :ولحقق القسم األ )ماجستير( 

  وأشرف على تحقيقهما أبو العال  ،عبد اهللا عبد الرحيم قاضي :وحقق القسم الثاني
  .ورقة 423 ،هـ1401؟، ومعه في الثاني عبد المنعم السيد نجم  ،علي أبو العال

   ،إشراف أحمد عمر هاشم ،حسين عبد الحميد تركي :وحقق القسم الرابع
   .ورقة 318 ،هـ1404

جزء من أحاديث فاطمة بنت النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى حديث فاطمة بنت قيس من * 
إشراف  ،تحقيق عاطف أحمد أمان الدقن .)رسالة جامعية " (  مسند اإلمام أحمد بن حنبل

   .ورقة676 ،هـ1402 ،وعبد الموجود محمد عبد اللطيف ،موسى شاهين الشين
"  رحمه اهللا من مسند أحمد بن حنبل بي ذر الغفاري رضي اهللا عنهتخريج أحاديث أ" * 

المدينة  ،إشراف السيد محمد الحكيم ،إعداد عبد اهللا بن علي بن محمد الجهني )دكتوراه(
 ،هـ1404ـ 03 ،فرع الحديث ،قسم الدراسات العليا الشرعية ،الجامعة اإلسالمية :المنورة

  .ورقة1999 ،143 :مج 4
محمد صديق ) ماجستير "( يات أبي أمامة الباهلي من مسند اإلمام أحمد مرو  دراسة" * 

جامعة   :مكة المكرمة ،إشراف محمد محمد أبي شهبة ،محمد وعلي خان
_________________________________________________________________________  

  
  ). 2578ـــ   2503(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة األرقام  :انظر -1
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  .هـ1403 ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،أم القرى
ماجستير " ( مرويات الصحابي الجليل عمران بن حصين في مسند اإلمام أحمد دراسة" * 

 ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف أحمد محمد نور سيف ،عبد الرحمن محمد سراج) 
  .هـ1400

محمد ) ماجستير ("  عمان بن بشير في مسند اإلمام أحمد بن حنبلدراسة مرويات الن" * 
  .هـ1401 ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف أحمد محمد نور سيف ،ألـماس يعقوبي

فائز حامد ) ماجستير (  " زيد بن ثابت األنصاري ومروياته في مسند اإلمام أحمد* " 
كلية الشريعة   ،جامعة أم القرى :ةمكة المكرم ،إشراف العجمي الدمنهوري ،القرشي

  .هـ1401 ،والدراسات اإلسالمية
مسند أبي سعيد الخدري من مسند  :صلة المسند الساقط من نشرة مسند اإلمام أحمد* " 

مؤسسة  :القاهرة ،جمع وتحقيق أبي عبد اهللا محمود بن محمد الحداد "قطعة منه  :أحمد
  .صفحة 324 ،هـ1412 ،قرطبة

 )رسالة جامعية ( " اديث عشرين صحابيا من المسند لإلمام أحمدقسم يشمل أح* " 
 668 ،هـ1404 ،إشراف محمد شوقي خضر ،تحقيق محمد عبد الرحمن شميلة األهدل

  .ورقة
محمد طاهر   )ماجستير ( " مرويات أبي الدرداء رضي اهللا عنه في مسند اإلمام أحمد* " 
كلية الشريعة والدراسات   ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف إسماعيل الدفتار ،نور ولي
  .هـ1403 ،اإلسالمية

ماجستير "(  مرويات أبي قتادة األنصاري رضي اهللا عنه في مسند اإلمام أحمد بن حنبل* " 
جامعة أم  :مكة المكرمة ،إشراف أحمد محمد نور سيف ،عبد اهللا مرحول السوالـمة)  
  .هـ1400 ،ةكلية الشريعة والدراسات اإلسالمي  ،القرى

  " مرويات أسامة بن زيد وسلمان الفارسي في مسند اإلمام أحمد بن حنبل*" 
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جامعة  :مكة المكرمة ،إشراف محمد شوقي خضر ،آدم محمد أحمد البازمي) ماجستير (  
   .هـ1404 ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،أم القرى

رضا محمد صفي ) ماجستير ( "  نبلمرويات حذيفة بن اليمان في مسند أحمد بن ح* " 
كلية الشريعة   ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف السيد أحمد صقر ،الدين السنوسي

  .هـ1403 ،والدراسات اإلسالمية
عبد العزيز عبيد اهللا ) ماجستير ( "  مرويات سمرة بن جندب في مسند اإلمام أحمد* " 
جامعة أم القرى ـ كلية الشريعة  :لمكرمةمكة ا ،إشراف عبد الحكيم عتلم ،الرحماني

  .هـ1401 ،والدراسات اإلسالمية
وثوبان مولى رسول اهللا  ،والعرباض بن سارية ،مرويات الصحابي سهل بن سعد الساعدي* " 

عبد اهللا محمد )  ماجستير"        (  صلى اهللا عليه وسلم في مسند اإلمام أحمد بن حنبل
كلية الشريعة   ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،الحديديإشراف محمد أبي النور  ،شفيع

  .هـ1404 ،والدراسات اإلسالمية
رسالة "(  مرويات الصحابي أبي بكرة رضي اهللا عنه في مسند اإلمام أحمد بن حنبل* " 

جامعة أم  :مكة المكرمة ،إشراف العجمي دمنهوري ،دراسة أبي بكر علي حسين) جامعية 
   .هـ1400 ،الدراسات اإلسالميةكلية الشريعة و   ،القرى

دكتوراه "(  مرويات الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري في مسند اإلمام أحمد بن حنبل* " 
جامعة أم  :مكة المكرمة ،إشراف محمد محمد أبي شهبة ،محمد صبران أفندي األندونيسي) 

  .هـ1401 ،القرى
ماجستير ( "          بن حنبل مرويات الصحابي الجليل بريدة األسلمي في مسند أحمد* " 

  ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف أحمد محمد نور سيف ،حمد عبيد المحمدي)  
   .هـ1401 ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

          "مرويات الصحابي عقبة بن عامر الجهني رضي اهللا عنه في مسند اإلمام أحمد * "
  مكة  ،إشراف العجمي دمنهوري خليفة" عبد الغني أحمد التميمي )  ماجستير ( 
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  .هـ1398 ،جامعة أم القرى :المكرمة
) ماجستير ( "    مرويات عبادة بن الصامت األنصاري في مسند اإلمام أحمد بن حنبل * "

  .هـ1401 ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،بإشراف أحمد عمر هاشم ،فهد عيضة األحمدي
إبراهيم ) ماجستير (  "اهللا عنه في مسند اإلمام أحمد مرويات معاذ بن جبل رضي " * 

كلية الشريعة   ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف السيد أحمد صقر ،محمد نور سيف
  .هـ1403 ،والدراسات اإلسالمية

 تحقيق) رسالة جامعية ( "  مسند أبي سعيد الخدري من كتاب المسند لإلمام أحمد" * 
  .ورقة 333 ،هـ1440 ،إشراف موسى شاهين الشين ،اللطيفعبد الموجود محمد عبد 

تحقيق شعبان ) دكتوراه ( "  مسند أبي هريرة من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 
   .ورقة1444 ،إشراف محمد شوقي خضر ،المرسي شعبان

تحقيق ) ماجستير ( "  مسند أبي هريرة من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل*  " 
جامعة اإلمام  :الرياض ،إشراف موسى شاهين الشين ،دي عبد الفتاح محمد خليلاألحم

  .تحقيق القسم الثالث من مسند أبي هريرة ،ورقة1013 ،هـ1402 ،محمد بن سعود اإلسالمية
ماجستير ( "         مسند أم المؤمنين السيدة أم سلمة من مسند اإلمام احمد بن حنبل* " 

جامعة أم  :مكة المكرمة ،إشراف السيد سابق ،لقاسم محمد رفيقتحقيق عبيد اهللا أبي ا) 
  .هـ1404 ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،القرى

رسالة (" مسند أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها من كتاب المسند لإلمام أحمد * " 
 ،هـ1402 ،إشراف موسى شاهين الشين ،تحقيق إبراهيم عبد الفتاح حلبية) جامعية 
  .تحقيق القسم الثاني منه ،ورقة1090

تحقيق رجب ) رسالة جامعية ( "  مسند أنس بن مالك من كتاب المسند لإلمام أحمد* " 
تحقيق القسم  ،ورقة293 ،هـ1398 ،إشراف موسى شاهين الشين ،إبراهيم عبد العزيز صقر

  .األول منه
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تحقيق عاطف أمان ) ستير ماج( "  مسند أنس بن مالك من كتب المسند لإلمام أحمد* " 
  .تحقيق القسم الرابع منه ،ورقة313 ،هـ1398 ،إشراف موسى شاهين الشين ،الدقن

)  رسالة جامعية ( "  مسند أنس بن مالك من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 
تحقيق  ،ورقة297 ،هـ1398 ،إشراف موسى شاهين الشين ،تحقيق إبراهيم عبد الفتاح حلبية

  .الخامس منهالقسم 
) رسالة جامعية "(  مسند البراء بن عازب األنصاري من كتاب المسند لإلمام أحمد* " 

   .ورقة294 ،هـ1399 ،تحقيق إبراهيم محمد إسماعيل قنديل ؟
رسالة جامعية ("  مسند الخليفتين عثمان وعلي من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 

  .ورقة726 ،هـ1402 ،إشراف محمد شوقي خضر ،ديلتحقيق إبراهيم محمد إسماعيل قن) 
تحقيق حسين عبد  )ماجستير ( "  مسند البراء بن عازب من مسند اإلمام أحمد* " 

كلية الشريعة   ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،إشراف السيد سابق ،الحميد النقيب
  .هـ1403 ،والدراسات اإلسالمية

رسالة ( "  ن كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبلمسند جابر بن عبد اهللا األنصاري م* " 
 ،هـ1397 ،إشراف موسى شاهين الشين ،تحقيق عبد الموجود محمد عبد اللطيف )جامعية 

  .ورقة249
دكتوراه ( "  مسند جابر بن عبد اهللا بن عمرو األنصاري من مسند اإلمام أحمد بن حنبل* " 

مكة  ،إشراف محمد محمد أبي شهبة ،ثيمتحقيق عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد الع )
  .هـ1401 ،جامعة أم القرى :المكرمة

( " مسند الصحابي الجليل عبد اهللا بن عباس من كتاب المسند لإلمام أحمد ابن حنبل* " 
 ،هـ1402 إشراف محمد شوقي خضر ،تحقيق محمد رياض سيد أحمد قناوي) رسالة جامعية 

  .تحقيق القسم الثاني ،ورقة668
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"  مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه من كتاب المسند لإلمام أحمد ابن حنبل* " 
أحمد  ،إشراف أبي العال علي أبي العال ،تحقيق محروس حسين عبد الجواد) رسالة جامعية (

   .تحقيق القسم الثالث ،ورقة366 ،هـ1401 ،عمر هاشم
تحقيق سيد حامد  )دكتوراه" ( بلمسند المكيين من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حن* " 

كلية أصول   ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،إشراف موسى شاهين الشين ،ضرار
  .ورقة596 ،هـ1403 ،الدين

تحقيق )  رسالة جامعية "(  مسند المدنيين من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 
  .ورقة759 ،هـ1401 ،شينإشراف موسى شاهين ال ،رجب إبراهيم عبد العزيز صقر

 :تحقيق وتخريج وتعليق ،في مجلدين" ط - مسند الشاميين من مسند اإلمام أحمد" * 
   .مع بيان درجة الحديث والتعريف برجال السند .علي محمد جماز .د

    .م1990= هـ 1410 ،دار الثقافة :قطر ،الدوحة
تحقيق سعيد ) ماجستير ( " مسند الكوفيين من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 

كلية   ،جامعة األزهر :القاهرة ،إشراف موسى شاهين الشين ،عبد الحميد عبد العاطي شومان
   .تحقيق القسم الرابع ،هـ1402 ،أصول الدين
تحقيق )  رسالة جامعية " (  مسند البصريين من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 

  .ورقة925 ،هـ1401 ،شاهين الشين إشراف موسى ،محمد محمود أحمد بكار
تحقيق ) رسالة جامعية(" مسند األنصار من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 

تحقيق  ،ورقة 263 ،هـ1401 ،إشراف أبي العال علي أبي العال ،السعيد محمد مسعود عمر
  .القسم األول منه

تحقيق محمد ) ماجستير ( "  مسند األنصار من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 
 ،كلية أصول الدين  ،جامعة األزهر :القاهرة ،إشراف أحمد عمر هاشم ،عوض الكريم الشيخ

  .تحقيق القسم الثاني منه ،هـ1402
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تحقيق ) رسالة جامعية ( " مسند األنصار من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل * " 
تحقيق القسم  ورقة276 ،هـ1400 ،شينإشراف يونس شاهين ال ،محمد إبراهيم أحمد زيدان

  .الرابع منه
تحقيق أنور ) رسالة جامعية ( "  مسند النساء من كتاب المسند لإلمام أحمد بن حنبل* " 

  .ورقة1556 ،هـ1401 ،إشراف موسى شاهين الشين ،عبد الفتاح إبراهيم العطافي
  زوائد المسند 

--------------------------------  

  .وهو نحو من ربعه في الحجم ،ـ لولده عبد اهللا" ند اإلمام أحمدزوائد مس" * 
  .)1("أنه مشتمل على عشرة آالف حديث " :قيل

على الكتب الستة ـ الحافظ نور الدين الهيثمي "  غاية المقصد في زوائد مسند أحمد" * 
 ،جامعة أم القرى :ةمكة المكرم .أحمد محمد نور سيف. بإشراف د) دكتوراه(ُحقق في رسالة جامعية  .)2(

   .هـ1409
  

  ترتيب المسند وفهرسته
------------------------------------------------  

 :طبع بتحقيق ودراسة. )3( )هـ  581(ابن عساكر " ـ ط  ترتيب الصحابة في مسند أحمد" * 
   .ص175 ،هـ1409 ،دار البشائر اإلسالمية :بيروت ،عامر حسن صبري

ـ للحافظ ابن كثير " مع زوائد الطبراني وأبي يعلى ،حمد على الحروفترتيب مسند أ" * 
  .)4() هـ  774( الدمشقي 
  

_________________________________________________________________________  
  

  .16الرسالة المستطرفة ص  -1
  .171المستطرفة ص  ،100تدريب الراوي ص  ،372ذيل التذكرة للسيوطي ص  -2
  .20/560 ،13/525سير النبالء  ،1334ـ  4/1328تذكرة الحفاظ  -3
  .361ذيل تذكرة الحفاظ ـ السيوطي ص  -4
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ـ لشمس الدين بن الصامت محمد بن عبد اهللا "  ترتيب مسند أحمد على الصحابة" * 
  .)1( )789ت (المقدسي 

في أكثر من  ،م شرحهاث" على أبواب البخاري الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد " *
  .)2() 837ت ( مجلدا ـ ابن زكنون علي بن حسين المشرقي الدمشقي ) 120(

  .)3(البن المحب "  في أسماء المقلين ترتيب مسند أحمد على حروف المعجم* " 
  . )4(ـ لناصر الدين زريق "  ترتيب مسند أحمد" * 
للشيخ أحمد بن " ـ ط  الشيبانيالفتح الرباني في ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل " * 

بلوغ األماني من أسرار الفتح " وشرح غريبه في كتابه  ،عبد الرحمن البنا المعروف بالساعاتي
   .مج 12جـ في  24 ،ت. د ،دار الشهاب :القاهرة. )5("الرباني ـ ط 
وشرح  ،ومعه الفتح الرباني للساعاتي ،المنهج األسعد في ترتيب مسند اإلمام أحمد* " 

 :الرياض .ـ عبد اهللا ناصر عبد الرشيد رحماني في أربعة أجزاء) فهرس("ـ ط الشيخ أحمد شاكر
  .هـ 1411) األولى(ط ،دار طيبة

 فهرس ألحاديث المسندوقد قام أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول بوضع * 
  .م1985= هـ 1405سنة نشرته دار الكتب العلمية ـ بيروت  .رتبه على حروف المعجم

" وسماه  ،بوضع فهرس ألف بائي للمسند ،وقام أيضا حمدي عبد المجيد السلفي* 
  ". ـ ط  مرشد المحتار إلى ما في مسند أحمد من األحاديث واآلثار

عالم  :بيروت .مج 2 ،هـ1401 ،مكتبة ابن تيمية :الكويت .م1981سنة  ،مطبعة اإلرشاد ـ :بغداد
   .مج 2 ،ـه1407 ،مكتبة النهضة العربية :الكتب

_________________________________________________________________________  
  

  .11/173 ،10/196معجم المؤلفين  ،19المستطرفة ص -1
  .7/74معجم المؤلفين  ،4/280األعالم  ،1/731هدية العارفين  -2
  .19المستطرفة ص  ،61ذيل طبقات الحفاظ ـ الحسيني ص  -3
   .19ة صالمستطرف - 4
  .145طرق تخريج حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص  -5
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  ثالثيات المسند
---------------------------  

  . )1(من مسند أحمد لولده عبد اهللا "  الثالثيات" * 
  .أبي عبد اهللا محمد السعدي الجماع ،ـ لضياء الدين" ثالثيات أحمد بن حنبل* " 

رقم الحفظ  ،في قسم إحياء التراث اإلسالمي في بيت المقدس ،جيدةتاّمة و  ،منه نسخة مصورة
  .، عن النسخة المحفوظة في مكتبة األقصى) 455/1(

   .تخريج إسماعيل بن عثمان المقدسي"  الثالثيات الواقعة في مسند أحمد" * 
في مجلدين ـ شمس الدين محمد "  نفثات الصدر المكمد بشرح ثالثيات المسند" * 
  . )2( )هـ  1188ت ( بن سالم بن سليمان النابلسي السفاريني  ابن أحمد

في قرية  -في قسم إحياء التراث اإلسالمي في بيت المقدس  ،المجلد األول ،منه نسخة مصورة
   .، عن النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد الحاج نمر النابلسي) 486/2(، رقم الحفظ "أبو ديس "

   .مج 2 ،هـ1399) 3(أيضا ط .مج 2 ،هـ1380 ،مشققام بنشره المكتب اإلسالمي ـ د
  " ـ ط  ومسند أحمد ،الكتب الستة :الثالثيات في الحديث النبوي"  *

   .صفحة 320 ،هـ1407دار الكتب العلمية  :بيروت ،أشرف عبد الرحيم :تحقيق وتعليق
  

  وذكر خصائصه ،الذبُّ عن المسند
---------------------------------------------------------------  

محمد بن عمر بن أحمد األصبهاني المديني  ،ألبي موسى" ـ ط  خصائص المسند" * 
 .ص46 ،هـ1347 ،مكتبة الخانجي": المصعد األحمد " طبع في القاهرة مع كتاب . )3()581ت (

تحقيق  ؛لسنةمكتبة ا :وفي القاهرة .بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ،مكتبة دار المعارف :وفي القاهرة
بتحقيق مكتب التحقيق  ،مكتبة التوبة :)4(وفي الرياض  .ص123 ،هـ1410 ،ط جديدة ،أحمد شاكر

  .ص21 ،هـ1410 ،فيها
ضياء الدين عبد المغيث بن زهير بن علوي "  االنتصار لمسند اإلمام أحمد" * 

_________________________________________________________________________  
   .3/1447الفهرس الشامل  -1
  .8/262معجم المؤلفين  ،2/340هدية العارفين  ،98الرسالة المستطرفة ص  -2
  .)2517 -2515(دليل مؤلفات الحديث المطبوعة رقم  -4   .6/313األعالم  -3
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  .)1( )583ت ( الحربي 
الدين بن ـ ألبي الخير شمس " ـ ط المصعد األحمد في ختم مسند اإلمام أحمد" * 
 ،مكتبة الخانجي :ـ"خصائص المسند " طبع في القاهرة ـ مع كتاب . )2() 833ت ( الجزري 

  .ص47 ،هـ1410 ،مكتبة التوبة :وفي الرياض .هـ1347 ،مطبعة السعادة :وفي القاهرة.هـ1347
للحافظ ابن حجر العسقالني " ـ ط  القول المسدد في الذب عن مسند اإلمام أحمد" * 

ثم  ،ص104 ،هـ1369 ،دائرة المعارف النظامية :الهند ،طبع في حيدر آباد الدكن )3( )هـ852ت (
لمحمد صبغة اهللا المدارسي / ذيل القول المسدد  :ويليه ،ص119 ،هـ1400ثم  ،هـ1371) 2(ط

 ،ص119 ،هـ1402 ،توزيع مكتبة المعارف :الرياض ،إدارة ترجمان السنة :الهور ؛شادمان) 4(ط .الهندي
 ،إدارة ترجمان السنة :الهور ؛المكتبة اإلمدادية :مكة المكرمة .ص119 ،هـ1404الهور  )5(ثم ط

بتحقيق  ،دار اليمامة :بيروت ؛دمشق .ص149 ،هـ1404 ،عالم الكتب :بيروت .ص119 ،هـ1402
  . )4(بتحقيقه  ،م 1991= هـ  1411وفي دار الفكر سنة  .أبي الفداء الناقد ،عبد اهللا محمد الدرويش

  .)5( )هـ 911( للسيوطي "  الذيل المهد على القول المسدد" * 
  

  مؤلفات أخرى على المسند
----------------------------------------------------  

  . )6(ـ البن كثير " جامع المسانيد والسنن الهادي ألقوم سنن" * 
  .  )7( تقدم ذكره في جوامع المسانيد  

_________________________________________________________________________  
  

  .6/178معجم المؤلفين  -1
  .7/45األعالم  ،2/188هدية العارفين  -2
  .1/178األعالم  ،1/130هدية العارفين  ،172تدريب الراوي ص  -3
   .)2532ـ 2530(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -4
  .172تدريب الراوي ص  -5
مقدمة  ،175الرسالة المستطرفة  ،58بقات الحفاظ ـ ألبي المحاسن الحسيني ص ذيل ط -6

   .10ص :انظر -7  .1/320، األعالم 17الباعث الحثيث ـ لمحمد عبد الرزاق حمزة ص 
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للحافظ زين "  الكالم على األحاديث التي تكلم فيها بالوضع وهي في مسند أحمد" * 
  .)1(قي الدين عبد الرحيم بن الحسين العرا

  .)2(ـ للسيوطي "  عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد" * 
  .وسمير حسين حلبي ،أحمد عبد الفتاح تمام :بتحقيق ،طبع في دار الكتب العلمية  
  .م 1987هـ ـ  1407الطبعة األولى   
لزين الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن الشماع "  الدر المنضد في مسند أحمد" * 
  .)3( )هـ  936ت ( الحلبي 

  
، والخطيب )4( )هـ 458 :ت(كالبيهقي   :وألف في مناقب اإلمام أحمد كثير من العلماء

يحيى بن  ،)هـ  550ت (  )5(وأبي الفضل محمد بن ناصر الّسالمي  ،)هـ  463: ت(البغدادي 
 ،)هـ  597ت (  )7(وأبي الفرج ابن الجوزي  ،)هـ  558ت ( )6(أبي الخير العمراني اليماني 

   .وغيرهم ،)8(الحسن بن أحمد بن عبد اهللا المعروف بابن البنا البغدادي و 
  
  
  

_________________________________________________________________________  
  

  .220ذيل التذكرة ـ ابن فهد ص  -1
  .3/302األعالم  ،544ـ  1/534هدية العارفين  -2
  .503ور صشجرة الن ،1/795هدية العارفين   -3
  .3/113تذكرة الحفاظ  ،1/75وفيات األعيان  -4
  .12/72معجم المؤلفين  -5
  .13/196معجم المؤلفين  -6
  .78معجم الكتب البن المبرد ص ،4/1344تذكرة الحفاظ  -7
  .69معجم الكتب البن المبرد ص -8
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  البرتي 
  ) م  893ـ .. .=هـ  280ـ ..  .(

 ،ولد قبل المائتين :أبو العباس ،ن األزهر البغداديأحمد بن محمد بن عيسى ب -]88[
والقعنبي، وأبا عمر الحوضي، وأبا الوليد الطيالسي  ،ومسلم بن إبراهيم ،وسمع أبا نعيم

حدث  .وتفقه ألبي حنيفة على أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن ،وطبقته
وأبي سهل بن زياد  ،النجاد وابن البحتري، وأبي بكر ،وإسماعيل الصفار ،عن ابن صاعد

  .وطائفة
  ". وكان ثقة ثبتا حجة يذكر بالصالح والعبادة  ،ولي قضاء بغداد" :قال الخطيب

  .)1(توفي في ذي الحجة 
في الظاهرية  )2(في جزء "  ـ خمسند عبد الرحمن بن عوف " بقي منه ". المسند " له 

بتحقيق صالح بن  ،ن حزم ـ بيروتقامت بنشره دار اب .)214/1ـ 207و(ـ ] 76مجموع [ 231ص
  .م1994= هـ  1414سنة  ) األولى(ط ،عايض الشالحي

  .)3(للبرتي بسند عال "  مسند أبي هريرة" سمعت  :قال الذهبي
  

  الخالل 
  )م  923ـ  000= هـ  311ـ  000( 

 ،مفسر عالم بالحديث واللغة :أبو بكر الخالل ،أحمد بن محمد بن هارون -]89[
له " :قال ابن أبي يعلى .كانت حلقته بجامع المهدي  .من أهل بغداد .ابلةمن كبار الحن

  ". وُمرتـُِّبُه  ،جامع علم أحمد" :وقال الذهبي". التفاسير الدائرة والكتب السائرة 
_________________________________________________________________________  

  

 ،1/402العبر  ،2/597تذكرة الحفاظ  ،1/372لدان ، معجم الب63ـ  5/61تاريخ بغداد  -1
، شذرات الذهب 19معجم الكتب للمبرد ص ،74ـ  11/73البداية والنهاية  ،2/193مرآة الجنان 

  .2/87معجم المؤلفين  ،1/52، هدية العارفين 2/175
  ).663(رقم  3/1457الفهرس الشامل  -2
  .13/407سير النبالء  -3
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" و ،قطعة منه" طبقات أصحاب أحمد بن حنبل ـ خ " ، و"ريب تفسير الغ" من كتبه 
الجامع " ، و"العلل " ، و"السنة " و ،في دار الكتب "الحث على التجارة والصناعة والعمل ـ ط 

  ).1(نحو مئتي جزء ،لم يصنف في مذهب مثله :قيل ،في الحديث" لعلوم اإلمام أحمد 
  .)2( "ـ خ  بن محمد بن حنبلالمسند من مسائل أبي عبد اهللا أحمد " وله 

   .)و212( 1ـ ج] Or. 2675[ 99ـ 1/98) ملحق(منه نسخة في البريطانية 
  

  الطحاوي 
  ) م  933ـ  853= هـ  321ـ  239( 

قبيلة   ،نسبة إلى األزد ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك األزدي -]90[
قال ابن  .أبو جعفر ،عيد مصرمنسوب إلى طحا قرية بص ،الطحاوي ،كبيرة من قبائل اليمن

فكره أن يقال الطحطوطي  ،وإنما هو من طحطوط بقربها ،ليس هو منها" :األثير والسيوطي
توفي في ذي القعدة بمصر  ،العالمة اإلمام الحافظ ابن أخت المزني ،المصري الحنفي". 

" وله  ،منها الصغيرله تصانيف كثيرة منها الكبير جدا و  .وله اثنان وثمانون سنة ،ودفن بالقرافة
   .في الحديث"  مسند

  .)1("انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر  " :قال الشيخ أبو إسحاق
  ".أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث ـ ط " ولعبد المجيد محمود  *

الهيئة المصرية العامة  :المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية :القاهرة  
   .صفحة 372 ،هـ1395للكتاب   

_________________________________________________________________________  
، ودار الكتب 265مخطوطات الظاهرية [، 11/148البداية والنهاية  ،3/7تذكرة الحفاظ  -1

  .1/206األعالم ] 6/145
  ). 681(رقم  3/1459الفهرس الشامل  -2
تذكرة الحفاظ  ،33ـ  15/27سير النبالء  ،1/71عيان وفيات األ ،292الفهرست  -1

 ،1/350حسن المحاضرة  ،11/186البداية والنهاية  ،2/281مرآة الجنان  ،2/11العبر  ،3/808
األعالم  ،1/116غاية النهاية  ،1/58هدية العارفين  ،54، 33المستطرفة  ،2/306شذرات الذهب 

1/206.  
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  ابن عقدة الكوفي 
  )م  945ـ  864= هـ  333ـ  249( 

أبو  ،أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عجالن بن عقدة -]91[
حتى  ،كان مولعا مختاال بقوة ذاكرته  ،حافظ زيدي جارودي :العباس الكوفي مولى بني هاشم

وكان يملي في محاضراته موضوعات  ،أن المحدثين أبوا أن يفيدوا كثيرا من رواياته الكثيرة
وأذاكر بثالثة  ،أحفظ مئة ألف حديث بأسانيدها" :قال عن نفسه". مثالب الصحابة " ها من

   .!كانت كتبه ستمائة حمل   .مولده ووفاته بالكوفة". مئة ألف 
، "أخبار أبي حنيفة ومسنده " ، و"التاريخ وِذْكر من روى الحديث " منها  ،له تصانيف

صلح " ، و"الشيعة من أصحاب الحديث " ، و"اآلداب " ، و"الوالية ومن روى غدير خم " و
  .)1("تفسير القرآن " ، وكتاب في "الحسن ومعاوية 
  .)2(" مسند عبد اهللا بن بكير" وله أيضا 

  

  ابن األعرابي 
  )م  952ـ  860= هـ  340ـ  246( 

مؤرخ  :أبو سعيد بن األعرابي ،أحمد بن بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم -]92[
وانتقل إلى الحجاز فكان شيخ  ،تصوف وصحب الجنيد ،ديث من أهل البصرةمن علماء الح
" ، و)3("طبقات النساك " و  ،في أسماء شيوخه" المعجم " له  .وتوفي بمكة ،الحرم المكي
  .)4(" مسند الموطأ

_________________________________________________________________________  
  

 ،1/207األعالم  ،1/60هدية العارفين  ،2/841تذكرة الحفاظ  ،23ـ  5/14تاريخ بغداد  -1
   .1/455تاريخ التراث  ،2/106معجم المؤلفين 

  .1/60هدية العارفين  -2
  .1/208األعالم  ،284فهرسة ابن خير  ،10/375حلية األولياء  -3
  .8/85سير النبالء  -4
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  البرقاني 
  )م  1034ـ  948= هـ  425ـ  336( 

عالم  :أبو بكر المعروف بالبرقاني ،أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب -]93[
كان " :قال الخطيب .استوطن بغداد ومات فيها في أول رجب ،من أهل خوارزم ،بالحديث

 ،ذا حظ من علم العربية ،كثير التصنيف  ،عارفا بالفقه ،ثبتا ورعا لم ير في شيوخنا أثبت منه
وحديث شعبة  ،وجمع حديث الثوري ،عليه الصحيحان ضمنه ما اشتمل"  مسندا" صنف 
كان البرقاني " :قال أبو محمد الخالل". وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه  .وطائفة

  .)1( سفطا وصندوقين 63وكان عنده مجموعة من الكتب عبئت في ". نسيج وحده 
حديث  ،67 :1آصفية  ؛]245[ 1/52بيشاور / دار العلوم اإلسالمية  :من مسنده نسخة في

  .)هـ 1131( 595
  

  أبو الفيض الغماري 
  ) م  1960ـ .. .=هـ  1380ـ .. .(

أبو الفيض الغماري الحسني  ،أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد -]95ــ  94[
نشأ في بيت علم وصالح في كنف  .من نزالء طنجة .محدث فقيه شافعي مغربي :األزهري
العالمة المحدث محمد بن جعفر الكتاني صاحب التصانيف وأخذ عن  ،وعنه أخذ ،والده
كما هو مبين في ثبته   ،وغيرهم ،والعالمة عبد الباقي األنصاري المدني الحنفي ،النافعة

 .وهو رسالة في شيوخه ولمحة من تراجمهم" المعجم الوجيز للمستجيز ـ ط " المسمى بـ 
استقر وتوفي في  .طيعي رحمه اهللا تعالىتعلم في األزهر والزم عالمة الديار محمد بخيت الم

  .القاهرة  عرف بابن الصديق كأبيه
_________________________________________________________________________  

  

جامع المسانيد  ،1/19جامع األصول  ،1/387معجم البلدان  ،4/373تاريخ بغداد  -1
البداية  ،3/44مرآة الجنان  ،2/252العبر  ،3/1074ظ تذكرة الحفا ،17/464سير النبالء  ،2/397

، معجم المؤلفين 1/212األعالم  ،1/74هدية العارفين  ،3/228شذرات الذهب  ،12/39والنهاية 
  .1/560تاريخ التراث  ،2/74
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 ،مصنفا غالبها في الحديث)  250( أكثر رحمه اهللا من التصنيف فله أكثر من 
المداوي لعلل الجامع وشرحي المناوي ـ خ " ته في هذا الفن منها ومصنفاته شاهدة على إمام

  .في مجلدين" هداية الرشد لتخريج أحاديث ابن رشد ـ خ "  .في ستة مجلدات ضخام" 
" ـ خ  منية الطالب بتخريج أحاديث مسند الشهاب"  ،في جزء) 1("ـ خ  مسند الجن" وله 
في مجلد " ـ خ  المستخرج على مسند الشهابالجمع بين اإليجاز واإلطناب في " و ،في مجلد

  ). 3(رتب أحاديثه على مسانيد الصحابة "  مسند المجالسة للدينوري" و  ،)2(
  الرمادي 

  )م  877ـ  798= هـ  265ـ  182(
الثقة  ،الحافظ :أبو بكر الرمادي ،أحمد بن منصور بن سيار البغدادي -]96[
 .وكان أحد من رحل إلى عبد الرزاق ،عن أحمد نقل .رحل وأكثر السماع والكتابة .المحدث

  .)4(في الحديث "  المسند" صنف  .توفي ببغداد في ربيع األول
  

  ابن منيع 
  )م  859ـ  777= هـ  244ـ  160( 

 ،حافظ ثقة :أبو جعفر البغوي األصم ،أحمد بن منيع بن عبد الرحمن -]98ــ 97[
سمع هشيما  .في الحديث"  مسندال" وصنف  ،رحل وجمع وحدث ،أصله من مرو الروذ

_________________________________________________________________________  
  

  .1/253األعالم  ،259تراث المغاربة ص -1
وما كتبه الشيخ محمود سعيد ممدوح تعريفا بالمصنف بين  ،1/253األعالم  :انظر ترجمته في -2

  .9ـ  5سبل الهدى ص " يدي رسالته 
  .261ص"تراث المغاربة  -3
سير  ،2/401جامع المسانيد  ،507مناقب أحمد البن الجوزي ص  ،5/151تاريخ بغداد  -4

الرسالة المستطرفة  ،1/42تهذيب التهذيب  ،1/380العبر  ،2/564تذكرة الحفاظ  ،12/389النبالء 
  .2/183معجم المؤلفين  ،1/260األعالم  ،1/50هدية العارفين  ،49
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   .كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم  ،وهو جد أبي القاسم البغوي ألمه ،طبقتهو 
أنا من نحو أربعين سنة أختم القرآن في كل  :أخبرت عن جدي أنه قال" :قال سبطه

  .)1(توفي في شوال فقيرا فبيع ما يملك ـ سوى كتبه ـ بأربعة وعشرين درهما ". ثالث 
  ". أسامة بن زيد ،مسند الِحبِّ بن الِحبِّ " له أن : )2(وفي الفهرس الشامل 
وإلى الظاهرية  ،هـ385ـ ] دون[3)وزارة التربية(إلى دار الكتب القطرية  :وفيه عزو المخطوط

    .وقد طبع .ضمن مجموع) 153ـ 143و(ـ ] 344حديث[237، 122
  

  ابن رستم 
  )م  886ـ .. .=هـ  272ـ .. .(

 ،حافظ :جعفر المدني، من أهل مدينة أصبهان أحمد بن مهدي بن رستم، أبو -]99[
كان " :قال أبو نعيم .لم يحدث في وقته من األصبهانيين أوثق منه وأكثر حديثا ،زاهد عابد

  ).3(" المسند" جمع وصنف ". أنفق على أهل العلم ثالث مائة ألف درهم  :صاحب أموال

  
  ابن مردويه 

  )م  1019ـ  935= هـ  410ـ  323( 
أبو  ،د بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر األصبهانيأحم -]100[

وكان قيما بمعرفة هذا  ،في الحديث"  مسند" له  ،مفسر ،مؤرخ ،حافظ ،محدث :بكر
_________________________________________________________________________  

  
تهذيب التهذيب  ،1/347العبر  ،2/482تذكرة الحفاظ  ،11/483سير أعالم النبالء  -1

، 1/260األعالم  ،1/48هدية العارفين  ،49، 6الرسالة المستطرفة  ،2/105شذرات الذهب  ،1/42
  .230، بحوث تاريخ السنة ص 2/184معجم المؤلفين 

  ).656(رقم  3/1456الفهرس الشامل  -2
 ،2/162ذهب شذرات ال ،1/393العبر  ،2/597تذكرة الحفاظ  ،12/597سير النبالء  -3

  .2/185معجم المؤلفين  ،1/260األعالم  ،1/50هدية العارفين  ،51المستطرفة 
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  .)1(توفي لست بقيت من رمضان  .الشأن بصيرا بالرجال طويل الباع مليح التصانيف
  
   .هـ 344محمد بن يعقوب = ابن األخرم * 
   .هـ 282إسماعيل القاضي الجهضمي = األزدي * 
   .هـ 328بن محمد  عمر= األزدي * 
   .هـ 282الحارث بن محمد التميمي = ابن أبي أسامة * 
   .هـ 340) السبذموني ( عبد اهللا بن محمد = األستاذ * 
  

  إسحاق بن راهويه 
  ) م  853ـ  778= هـ  238ـ  161( 

المعروف بابن راهويه  ،إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر -]101[
 ،)قاعدة خراسان ( من سكان مرو  ،عالم خراسان في عصره :أبو يعقوب ،التميمي الحنظلي

وأخذ عنه اإلمام أحمد بن حنبل  ،طاف البالد لجمع الحديث .وهو أحد كبار الحفاظ
وما كان يحدث إال من  .وكان إسحاق ثقة في الحديث .والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم

  .بوكان يحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قل .حفظه
  ".ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه " :قال الدارمي

اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع " :وقال فيه الخطيب البغدادي
  .استوطن نيسابور وتوفي بها". ورحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن  ،والزهد

ومسنده هذا  .)2(حفظه أمالها من " ـ خ  المسند" ، و"التفسير " منها  ،له تصانيف
_________________________________________________________________________  

  
 ،3/190شذرات الذهب  ،2/217العبر  ،3/1050تذكرة الحفاظ  ،17/308سير النبالء  -1

  .2/190معجم المؤلفين  ،1/261األعالم  ،1/71هدية العارفين  ،26المستطرفة 
الحلية  ،1/230الفهرست  ،1/209ق/1الجرح والتعديل  ،1/379ق/1بير التاريخ الك -2

 ،383ـ  11/358سير أعالم النبالء  ،1/199وفيات األعيان  ،6/345تاريخ بغداد  ،238 ،9/234
  =شذرات    ،1/216تهذيب التهذيب  ،2/121مرآة الجنان  ،86ـ  1/85ميزان االعتدال 
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 306ويقع في ] 454حديث [ 1/146في دار الكتب المصرية الجزء الرابع منه  .في ست مجلدات
  ).2(] 26[ 6اليبزج / وفي كارل ماركس  ،)1( تسع أوراق منه 941وفي الظاهرية عام  .ورقات

رضي اهللا عنها ـ ط  مسند أم المؤمنين عائشة" ولعبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي * 
الجامعة اإلسالمية  :المدينة المنورة) دكتوراه(تحقيق ودراسة  ؛من مسند ابن راهويه" 

   .هـ1410 ،مكتبة اإليمان :طبع في المدينة المنورة .هـ1405
  

  إسحاق الجوهري 
  ) م  861ـ .. .=هـ  247ـ .. .(

في  مسندله  ،إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي المحدث -]102[
  ).3( الحديث

  .كرهلعله أبو إسحاق الجوهري المتقدم ذ  :قلت
  

  الوزدولي 
  ) م  908ـ .. .=هـ  295ـ .. .(

من  :أبو يعقوب ،إسحاق بن إبراهيم بن موسى الجرجاني العصار الوزدولي -]103[
  ).4(" مسند" له  .من قرى جرجان" وزدول"نسبة إلى  .ثقة صدوق ،حفاظ الحديث

_________________________________________________________________________  
  

  األعالم   ،502، 483، شجرة النور ص1/197، هدية العارفين 49، 6، المستطرفة 2/89الذهب = 
  .184أصول الحديث ص  ،298ـ  1/297تاريخ التراث  ،2/228معجم المؤلفين  ،1/292   

  .1/109تاريخ التراث ـ سزكين  ،231بحوث في تاريخ السنة المشرفة  ،1/292األعالم  -1
   .1/298تاريخ التراث  :وانظر .623رقم  3/1451الشامل الفهرس  -2
معجم المؤلفين  ،1/198هدية العارفين  ،2/421إيضاح المكنون  ،4/481كشف الظنون   -3

2/226.  
هدية العارفين  ،2/140شذرات الذهب  ،2/562تذكرة الحفاظ  ،12/507سير النبالء  -4

   .2/229معجم المؤلفين  ،1/293، األعالم 1/198
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  البشتي 
  )م 916= هـ  303بعد ( 

نسبة إلى ( أبو يعقوب البشتي  ،إسحاق بن إبراهيم بن نصر النيسابوري -]104[
   .بلد بنواحي نيسابور ذكره ياقوت في معجمه ولم يذكر له وفاة) بشت 

  .هـ 303وذكره الذهبي في العبر في وفيات سنة 
  ).1(ثالث مجلدات كبار  في ،في الحديث"  مسند" وله  .روى عن قتيبة وخلق

  

  إسحاق البستي 
  )م 920.. .=هـ  307ـ .. .(

   .محدث حافظ :إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي أبو محمد البستي -]105[
  .)2(في الحديث "  المسند" له 

  

  التنوخي 
  ) م  866ـ  780= هـ  252ـ  164( 

مقرئ ثقة من  ،يه حنفيفق :إسحاق بن بهلول بن حسان التنوخي األنباري -]106[
رحل في طلب الحديث إلى بغداد والكوفة  .من بيت وجاهة في األنبار ،رجال الحديث

سمع منه ببغداد  .استدعاه المتوكل العباسي إليه .كبير"  مسند" له  .والبصرة والحجاز
  .)3(مات باألنبار  .وأكرمه

_________________________________________________________________________  
  
  53، الرسالة المستطرفة 2/241شذرات الذهب  ،1/445العبر  ،2/701تذكرة الحفاظ  -1

  .2/229معجم المؤلفين  ،1/198هدية العارفين 
  .1/199هدية العارفين  -2
 ،1/361العبر  ،2/518، تذكرة الحفاظ 6/366تاريخ بغداد  ،12/489سير النبالء  -3

معجم المؤلفين  ،1/294األعالم  ،1/198هدية العارفين  ،48المستطرفة ص  ،2/126شذرات الذهب 
2/231.  
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  إسحاق الكوفي 
  )م  920ـ .. .=هـ  307ـ .. .(

أبو يعقوب البزار  ،إسحاق بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن سلمة -]107[
"  المسند" وصنف  ،رحل إلى الشام ومصر وكتب الكثير ،حافظ عارف من الثقات :الكوفي

 .وغيرهم من الحفاظ ،واألزدي ،والطبراني ،روى عنه ابن المظفر الحافظ .استوطن بغداد
  .)1(توفي بحلب في شوال 

  

  إسحاق بن منصور 
  )م  865ـ .. .=هـ  251ـ .. .(

فقيه  :المعروف بالكوسج ،أبو يعقوب المروزي ،إسحاق بن منصور بن بهرام -]108[
 ،واستوطن نيسابور ،ورحل إلى بغداد والحجاز والشام .ولد بمرو ،يثمن رجال الحد ،حنبلي

  .)2(يروي عنه "  المسند" له  .وتوفي بها في جمادي األولى
  

  أسد السنة 
  )م  827ـ  750= هـ  212ـ  132( 

أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم  -]109[
   .له تصانيف .من حفاظ الحديث :سد السنةالمعروف بأ ،األموي المصري

  .وتوفي بها في المحرم .نزل مصر وأقام فيها
  ".هو مشهور الحديث " :قال البخاري
  ". ولو لم يصنف كان خيرا  ،ثقة" :قال النسائي

_________________________________________________________________________  
  
معجم المؤلفين  ،11/140البداية والنهاية  ،2/401المسانيد  جامع ،6/388تارخ بغداد  -1

2/234.  
 ،2/239معجم المؤلفين  ،1/297األعالم  ،51المستطرفة  ،7/54الكامل في التاريخ  -2

  .231بحوث في تاريخ السنة ص 
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  ".بمصر أسد السنة "  المسند" يقال أن أول من صنف " :وقد تقدم قول ابن عدي
  .)1("صنف في فضائل الشيخين " :قال ابن حجر

  

   .هـ 1139محمد بن أحمد = األسقاطي * 
  

  إسماعيل القصير 
  )م  765= هـ  148كان حيا قبل ( 

حدث عن جعفر  ،محدث :إسماعيل بن إبراهيم بن بزة القصير الكوفي -]110[
  .)2(كثير الفوائد "  مسند" له  .الصادق
  

  الثقفي 
  ) م  895ـ .. .=هـ  282ـ .. .(

من  ،محدث كثير الحديث :أبو إسحاق ،إسماعيل بن أحمد بن أسيد الثقفي -]111[
  .)3(توفي في ربيع اآلخر  ." المسند" صنف  ،أهل أصبهان

  

  إسماعيل القاضي الجهضمي 
  )م  896ـ  815= هـ  282ـ  200( 

 :إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي األزدي -]114ــ 112[
_________________________________________________________________________  

  
فهرسة ابن خير  ،90جمهرة أنساب العرب  ،2/338الجرح والتعديل  ،2/49التاريخ الكبير  -1

 ،1/207ميزان االعتدال  ،1/284العبر  ،1/363تذكرة الحفاظ  ،10/162سير النبالء  ،141ص 
طبقات  ،1/346حسن المحاضرة  ،1/261تهذيب التهذيب  ،2/53ان مرآة الجن ،1/115الكاشف 
 ،1/298األعالم  ،47المستطرفة  ،2/27شذرات الذهب  ،31خالصة تذهيب الكمال  ،167الحفاظ 

بحوث في تارخ السنة  ،41أصول التخريج ص  ،184أصول الحديث ص  ،2/241معجم المؤلفين 
  .230المشرفة ص 

  .2/254جم المؤلفين مع ،1/392لسان الميزان  -2
  .2/259معجم المؤلفين  ،1/308األعالم  -3
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   .من بيت علم وفضل .جليل التصانيف ،فقيه على مذهب مالك
من  ،على كثرة رجالهم وشهرة أعالمهم ،كان بيت آل حماد بن زيد" :قال ابن فرحون

فمنهم من  ،ِخذوعنهم أُ  ،وهم نشروا مذهب اإلمام مالك هناك ،أجل بيوت العلم في العراق
تردد العلم في طبقاتهم وبيتهم نحو  ،ورجال سنة ،كلهم جلة  ،أئمة الفقه ورجال الحديث عدة

  ".ثالث مائة عام 
وولي القضاء إلى أن توفي  .وكان من نظراء المبرد .واستوطن بغداد ،ولد في البصرة

كما " ازي والمراثي ـ خ التع" وكان موته هو الباعث للمبرد على تأليف كتابه  .)1(فجأة ببغداد 
" ، و" مسند حديث ثابت البناني" ، و" مسند أبي هريرة" له تصانيف منها  .قال في مقدمته

  .)2(في الحديث "  وأيوب السختياني ،مسند يحيى بن سعيد األنصاري
  

  ابن كثير الدمشقي 
  ) م  1373ـ  1301= هـ  774ـ  700( 

أبو  ،ن ضوء بن كثير القيسي عماد الدينإسماعيل بن عمر بن كثير ب -]116ــ 115[
  . )3( مات في شعبان  ،تخرج بالمزي والزمه ،محدث متفنن ثقة متقن :الفداء البصروي

   .الذي لم يؤلف على نمطه مثله" التفسير" له  :قال السيوطي
، وهو المسند )4( " جامع المسانيد والُسَنن الهادي ألقوم َسَنن" :وله تصانيف كثيرة منها

رتبه  .والمعجم الكبير ،ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى ،جمع فيه بين األصول الستة ،كبيرال
ثم يورد في  ،يذكر كل صحابي له رواية ،على حروف المعجم

_________________________________________________________________________  
  

 ،2/625تذكرة الحفاظ  ،13/339بالء سير الن ،6/284تاريخ بغداد  ،1/200الفهرست  -1
شجرة النور  ،51ـ 28المستطرفة ص ،2/178شذرات الذهب  ،2/194مرآة الجنان  ،1/405العبر 

  .2/261معجم المؤلفين  ،1/310، األعالم )55(رقم  65الزكية ص
  .148وفهرسة ابن خير اإلشبيلي ص ،1/207هدية العارفين  -2
  .1/215، هدية العارفين 131، الرسالة المستطرفة ص361ذيل تذكرة الحفاظ ـ السيوطي  -3
   .10ص :انظر ،تقدم ذكره في جوامع المسانيد -4
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 "ـ خ  مسند الشيخين" وله  .وما تيسر من غيرها ،ترجمته جميع ما وقع له في هذه الكتب
مسند " وهو بعنوان  ،هـ774ـ كتب قبل ] 152[ 2/237في التيمورية  ،بخط المؤلف ،المجلد األول

 .، وقد طبع محققا في مجلدين بتحقيق وتخريج د"الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 
   .هـ1412 ،دار الوفاء :مصر ،المنصورة) 2(ط .عبد المعطي أمين قلعجي

دراية  ،جهود الحافظ ابن كثير القرشي في علم الحديث" وللعجمي دمنهوري خليفة  *
   .هـ1392سنة  ،أحمد السيد الكومي .إشراف د) ماجستير" (ورواية 

  

  إسماعيل القطان 
  ) م  874ـ .. .=هـ  260ـ .. .(

  .)1(" المسند" صنف  .محدث ،إسماعيل بن يزيد بن حريث القطان -]117[
  

   .هـ 371أحمد بن إبراهيم = اإلسماعيلي * 
  

  أسيد بن عاصم
  ) م  883ـ .. .=هـ  270ـ .. .(

أخو محمد بن  ،الثقفي أبو الحسين األصبهاني ،صم بن عبد اهللاأسيد بن عا -]118[
  .)1( " المسند" محدث رحل وصنف  :عاصم

  

   .هـ 258) ابن زنجلة ( سهل بن أبي سهل = األشتر * 
   .هـ 339عمر بن الحسن = ابن األشناني * 
  .هـ 340قاسم بن أصبغ = ابن أصبغ * 
  هـ 346محمد بن يعقوب  = األصم * 
   .هـ 340أحمد بن محمد بن زياد = عرابي ابن األ* 
   .علي بن الحسن الذهلي= األفطس * 

_________________________________________________________________________  
  

  .2/301معجم المؤلفين  ،1/443لسان الميزان  -1
  .12/378سير النبالء  ،10/394الحلية  ،2/158شذرات الذهب  ،1/389العبر  -1
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   .هـ 356عبد اهللا بن أحمد = األنباري * 
   .هـ 148يحيى بن سعيد = األنصاري * 
   .هـ 446الحسن بن علي = األهوازي * 
  

  } حرف الباء { 
  . ) شيخ الجامع األزهر( هـ  1277إبراهيم بن محمد = الباجوري * 
  .هـ 460أحمد بن فضل = الباطرقاني * 
   .هـ 312حمد محمد بن م= ابن الباغندي * 
   .هـ 249) الفالس ( عمرو بن علي = الباهلي * 
   .هـ 311عمر بن محمد = البجيري * 
   .هـ 256محمد بن إسماعيل = البخاري * 
   .هـ 280أحمد بن محمد = البرتي * 
   .هـ 425أحمد بن محمد = البرقاني * 
   .هـ 292أحمد بن عمرو بن عبد الخالق = البزار * 
   .هـ 307اق بن إبراهيم إسح= البستي * 
   .هـ 303بعد  ،إسحاق بن إبراهيم= البشتي * 
   .هـ 244أحمد بن منيع = البغوي * 
   .هـ 286علي بن عبد العزيز = البغوي * 
   .هـ 317عبد اهللا بن محمد = البغوي * 
   .هـ 363عبد العزيز بن إسحاق = البقال * 
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  بقي بن َمْخَلد 
  )م  889ـ  817= هـ  276ـ  201( 

حافظ  ،محدث :أبو عبد الرحمن ،بقي بن مخلد بن يزيد األندلسي القرطبي -]119[
وروى  ،رحل إلى مكة والمدينة ومصر والشام وبغداد .ولد في رمضان .فقيه مجتهد ،مفسر

  . ورجع إلى األندلس فمألها علما .عن مائتين وأربعة وثمانين شيخا منهم أحمد بن حنبل
روى فيه عن ألف وثالثمائة أو ستمائة  ،المبوب على الفقه"  الكبيرالمسند " له 
حديثا على ) 969(، بزيادة )30969(وفيه من الحديث  ،)1(في نحو مائتي جزء  .صحابي

وفي الصحابة الذين أخرج لهم بقي، من هم مختلف في صحبتهم . )2( مسند اإلمام أحمد
  . )3( وبعضهم من التابعين
مع ثقته وضبطه  ،ألحد قبَله) مسند ومصنف ( أعلم هذه الرتبة  وما" :قال ابن حزم

ليس  ،فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجال ،وَجْودة شيوخه ،واحتفاله فيه ،وإتقانه
  . )4("فيهم عشرة ضعفاء 
وكان  .وله التفسير والسنن ،وأجمع ،والظاهر أن مسند أحمد أجود منه :وقال ابن كثير

   .يها صواما قواما متبتال عديم المثلبقي عالمة فق
شهد  :يقال ،ومن مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل اهللا" :وقال الذهبي

  . )5("سبعين غزوة 
_________________________________________________________________________  

  .حديث) 3200(ليه بأكثر منبل هو يزيد ع :قال أبو رائد-2.   140فهرسة ابن خير ص -1
  .257تراث المغاربة ص :وانظر ،20بقي بن مخلد القرطبي ـ ألكرم ضياء العمري ص -3
    .257ص" تراث المغاربة " بواسطة  ،2/178رسائل ابن حزم  -4
 ،1/399العبر  ،2/629تذكرة الحفاظ  ،46المقتبس ص ،296ـ 13/285سير النبالء  -5

 ،1/444كشف الظنون   ،2/169شذرات الذهب  ،11/60،87ة والنهاية البداي ،2/190مرآة الجنان 
األعالم  ،501، 483، 481شجرة النور الزكية ص ،1/233هدية العارفين  ،56الرسالة المستطرفة 

علوم الحديث  ،40طبقات المفسرين ص ،390ـ  1/389تاريخ التراث  ،3/53معجم المؤلفين  ،2/60
  .232لسنة المشرفة صبحوث في تاريخ ا ،123ومصطلحه ص
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ويرى بروكلمان في تاريخ األدب :" )1("تراث المغاربة " وقال محمد الّتلْيدي في رسالته 
أن " عارضة األحوذي "في حين يؤكد المباركفوري في مقدمة  .أن الكتاب مفقود) 2(العربي 

إن ثالث مجلدات : )3(وقال عبد اهللا الجبوري  ."الخزانة الجرمنية" من المسند هذا نسخة بـ 
  ". منه توجد بالشام 

 ،جزءا منتقى من حديث بقي ،)4(بدمشق " الظاهرية" وأذكر أن بـ" :وقال الّتليدي
  ". وأمالي ابن السمرقندي  ،والجوهري ،والفارسي ،وهناد

   .]16[ 5اليبزج / لكارل ماركس  ،وعزوه في الفهرس الشامل ـ مؤسسة آل البيت ـ عمان
مسند  مختصر"  )هـ  318ت ( المعروف بابن أبي رفيع ،حمد الكالعيولعبد اهللا بن م* 

  .)5(" بقي بن مخلد
عدد ما لكل " وللحافظ أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري القرطبي  * 

  .)7(" الُوحدان من مسند بقي بن مخلد" وله  .)6(" صاحب في مسند بقي
  .)8(" مخلد وتسمية رجالهفضائل بقي بن " ولعبد الرحمن بن أحمد بن بقي * 
   .صفحة 212في  "ـ ط  بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده" وألكرم ضياء العمري  *
  

_________________________________________________________________________  
  

  .258تراث المغاربة ص -1
   .3/201تاريخ األدب العربي  -2
   .374فتح الباري ص معجم المصنفات الواردة في -3
  .1/300تاريخ التراث )] هـ 7في القرن  ،ب236أ ـ 225من (  129مجمع  ،الظاهرية[ -4
رقم  87شجرة النور الزكية ص ،3/891تذكرة الحفاظ  ،15/245سير أعالم النبالء  -5

  ).  42(رقم  39، تراث المغاربة ص4/119األعالم  ،)183(
  .18/197سير النبالء  -6
  .)1203(رقم  298تراث المغاربة ص ،2/125 اإلصابة -7
  .290فهرسة ابن خير ص -8
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  أبو بكر الروياني 
  )م  932= هـ  320كان حيا قبل ( 

  .)1( " مسند" له  .محدث مات في أيام المقتدر :أبو بكر الروياني -]120[
  

   .هـ 354محمد بن عبد اهللا = أبو بكر الشافعي * 
   .هـ 541حمد سعد الخير بن م= البلنسي * 

  

  } حرف التاء{ 
  تمام الدمشقي 

  ) م  1023ـ  942= هـ  414ـ  330( 
أبو القاسم  ،تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن الجنيد -]121[

مغربي األصل كان محدث دمشق في  ،من حفاظ الحديث :البجلي الرازي ثم الدمشقي
   .)3(جزءا في الحديث ثالثون  )2("الفوائد " له كتاب  .عصره

 ،أ43أ ـ 37من (  66/3مجمع  ،3في الظاهرية "  مسند المقلين من األمراء والسالطين" وله 
 ؛)هـ  8في القرن  ،300ـ  292من ص(  1558حديث  ،دار الكتب ،القاهرة ؛)هـ  7في القرن 

  .)في القرن السابع أو الثامن الهجري  ،138ـ  135من ورقة (  5498وتشستربيتي 
   .ص51 ،هـ1410) 1(بتحقيق مجدي فتحي السيد ط ،نشرته دار الصحابة للتراث ـ طنطا

  الطوسي 
  ) م 903= هـ 290بعد ( 

   .أبو عبد الرحمن ،تميم بن محمد بن معاوية الطوسي -]122[
المسند " جمع  ،كثير الحديث والرحلة والتصنيف  ،محدث ثقة" :قال الحاكم فيه

_________________________________________________________________________  
  

الروض البسام " ولجاسم الدوسري  :قال أبو رائد -2   .3/62معجم المؤلفين  -1
   .مج 5 ،م 1987 ،دار البشائر اإلسالمية" بترتيب وتخريج فوائد تمام ـ ط   

لمستطرفة ا ،3/200شذرات الذهب  ،3/1056تذكرة الحفاظ  ،17/289سير النبالء  -3
  .555ـ  1/554تاريخ التراث  ،2/87األعالم  ،1/375هدية العارفين  ،94  
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  .)1(ومسنده على الرجال ". ورأيته عند جماعة من أشياخنا "  الكبير
   .هـ 252إسحاق بن بهلول = التنوخي * 
   .هـ 310الوليد بن أبان = ابن توبة * 

  ابن ُعمر السِّيَّدي 
  .. ).-م 1967( 

توفيق بن عمر بن علي بن أحمد ابن  ؛العبد الفقير الموسوم بالضعف والتقصير -]123[
 ؛فلسطيني المولد والمنشأ ،مصري األصل ،واضع هذه الدراسة :أبو عمر ،علي بن أحمد السيدي

في حملة إبراهيم باشا على مدينة عكا في نهاية النصف  ،قدم َجِدي الرابع إلى األرض المباركة
في  ،ومدرس للدين والتربية اإلسالمية ،ومصنف ،باحث .الثامن عشر الميالدي األول من القرن

  .مدرسة الرينه الثانوية
تلقيت دراستي في المراحل الثالث األولى في مدارس  .م3/9/1967ولدت يوم األحد 

م ثم حببت إلّي العلوم الشرعية فتتلمذت على العال .)من أعمال الناصرة ـ فلسطين  ،الرينة( قريتي 
والعالم الفقيه الشيخ محمد بن  ،)م 1995 :ت( الرباني سيدي الشيخ محمد هاشم البغدادي 

 ،وأفدت منهم من درر المعارف ونفائس العلوم ،)م 1993: ت( عبد المجيد األزهري البروقيني 
يضاف إلى ذلك ما تلقيته من نخبة طيبة من األساتذة والمدرسين في كلية الدعوة وأصول الدين ـ 

لدراسات العليا ـ في ومن ثّم في جامعة النجاح الوطنية ـ قسم ا ،في القدس الشريف ،معة القدسجا
  .وغير ذلك،، في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة وأساليب الدعوة واإلرشادمدينة نابلس

ويضاف إلى ذلك ما أفدته في موضوعات شرعية وتربوية من أساتذة ومدرسين كرام في كلية 
ضمن تخصص االستكمال للحصول على شهادة  ،والدراسات اإلسالمية ـ باقة الغربيةالشريعة 

   .تدريس ـ أو مدرس مؤهل
وما ذاك إال  ،وال من المسندين ،مع أنني لست من العلماء ،ولقد تعمدت الترجمة لنفسي
 ،انيينمن األساطين والرب ،وتيمنا بمن ذكرت في هذا الكتاب ،الشتغالي بالمسانيد دراسة وتصنيفا

 مع النبيين والشهداء ،عسى اهللا أن يحشرني في زمرتهم يوم الدين
_________________________________________________________________________  

 ،1/246هدية العارفين  ،49الرسالة المستطرفة  ،2/675تذكرة الحفاظ  ،13/496سير النبالء  -1
  .3/93معجم المؤلفين   
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  .وأن يغفر لي ولوالدي ولمن له ِمّنة علّي ولسائر المسلمين ،ر الصالحينوسائ
وبشرى القلوب اليقظة ـ " و ،في نبأ الخضر" القول النضر ـ ط " :ولي من المصنفات

قبسات من األحاديث الصحيحة في " ، و"أربعون حديثا في العلم والتعلم ـ ط " ، و"ط 
إتحاف النابه المجيد في " المسماة بـ" يني ـ ط سيرة الشيخ البروق" ، و"الكرامات ـ ط 

الفائزون بدعاء النبي " ، و"المبشرون بالجنة ـ ط " ، و"مناقب الشيخ محمد بن عبد المجيد 
  .، وكلها محالة بحواش فيها التأصيل والتوثيق والتخريج والتعليق"صلى اهللا عليه وسلم ـ ط

لقط العناقيد في بيان " و ،م1999ر ماجستي"  المانع الشرعي وأثره في العبادات" و
في " ـ خ  إجماع األصول في موافقات األئمة الفحول "و ،وهو هذا الكتاب"  المسانيد

مسند من " و .تّم غالبه ،مرتب على المسانيد ،األحاديث التي اتفق على إخراجها األئمة الستة
إتمامهما وغيرهما  اهللايسر  .لم يتم"  في األصول الستة ]من الصحابة[ ليس له سوى حديث واحد

  .إنه جواد كريم جل وعال ،بمنه وكرمه
  

  } حرف الثاء{ 
   .هـ 282إسماعيل بن أحمد = الثقفي * 

  } حرف الجيم{ 
   .هـ 299أحمد بن علي = ابن الجارود * 
   .هـ 333) ابن عقدة ( أحمد بن محمد = الجارودي * 
   .هـ 322أحمد بن خالد = ابن الجباب * 
   .هـ 305عمران بن موسى = ني الجرجا* 
   .هـ 365عبد اهللا بن عدي = الجرجاني * 
   .هـ 371) اإلسماعيلي ( أحمد بن إبراهيم = الجرجاني * 
   .هـ 377) الغطريفي ( محمد بن أحمد = الجرجاني * 
   .هـ 310محمد بن جرير الطبري = ابن جرير * 
   .هـ 355محمد بن عمر = ابن الجعابي * 
  .ابن الجعابي= الجعابي * 
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  الوزير ابن الفرات 
  )ابن حنزابة ( 

  )م  1001ـ  921= هـ  391ـ  308( 
ولد ببغداد ونزل الديار  :أبو الفضل ،جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات -]124[

حدث عن محمد ابن  ،كان عالما محبا للعلماء  ،المصرية ووزر بها لألمير كافور األخشيدي
 ،وهو وزير ،وكان يملي الحديث بمصر ،وعن جماعة آخرين ،بقتههارون الحضرمي وط

وبسببه سار الحافظ أبو الحسن الدارقطني من العراق  ،وقصده األفاضل من البلدان الشاسعة
وله تواليف في أسماء الرجال ".  مسند" ولم يزل عنده حتى فرغ من تأليف  ،إلى مصر
مات  ،وكان كثير الخير إلى أهل الحرمين ،ومدحه المتنبي مع كافور .وغير ذلك ،واألنساب

ونقل فدفن في دار اشتراها من األشراف بالمدينة من أقرب شيء إلى  ،بمصر في ربيع األول
  .)1(قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  

   .هـ 600عبد الغني بن عبد الواحد = الجّماعيلي * 
   .هـ 402محمد بن أحمد الصيداوي = ابن جميع * 
   .هـ 282) إسماعيل القاضي ( إسماعيل بن إسحاق = هضمي الج* 
   .هـ 320أحمد بن عنبر = ابن جوصا * 
   .هـ 247إبراهيم بن سعيد = الجوهري * 
   .هـ 247إسحاق بن إبراهيم = الجوهري * 
   .هـ 381) الغافقي ( عبد الرحمن بن عبد اهللا = الجوهري * 
  .هـ 399أحمد بن عمر = الجيزي * 

   
_________________________________________________________________________  

  
سير النبالء  ،1/292فوات الوفيات  ،1/346وفيات األعيان  ،7/234تاريخ بغداد  -1

البداية والنهاية  ،2/239، مرآة الجنان 2/181العبر  ،2/1023تذكرة الحفاظ  ،488ـ  16/484
  .4/481، كشف الظنون 2/237شذرات الذهب  ،1/352، حسن المحاضرة 11/351
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  } حرف الحاء{ 
   .هـ 327عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد = ابن أبي حاتم * 
  

  الحارث بن أبي أسامة 
  ) م  895ـ  802= هـ  282ـ  186( 

من  :أبو محمد ،الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي البغدادي -]125[
 ،لم يرتبه على الصحابة وال على األبواب ،مشهور في الحديث"  دمسن" له  ،حفاظ الحديث

 5اليبزج / وفي كارل ماركس ). 197-183و( 2ـ ج] 55مجموع [  251منه نسخة في الظاهرية 
   .)1(توفي الحارث يوم عرفة  .]10[

   ." المنتقى" ومن مسنده مختارات بعنوان  *
   .)في مجموعة (  1259حديث  ،1/108] 2[في دار الكتب بالقاهرة   

  ." العوالي المستخرجة من مسند الحارث" و *
   .)م 969/هـ 359 :ت(برواية أبي بكر أحمد بن يوسف بن خالد   
   ."عوالي الحارث بن أبي أسامة " وقد طبع بعنوان  .101/16مجمع  ،في الظاهرية  

   .)هـ 4رن في الق ،أ197أ ـ 183، 2( 55مجمع  ،الظاهرية "مسند المشايخ" وبعنوان * 
  .402، 4/261و 1110، 3/792و 936، 1/889 في اإلصابة) 2(ومنه اقتباسات * 

   :وألبي بكر محمد بن عيسى بن بقي الغافقي *
  ). 3("إختصار مسند الحارث بن أبي أسامة "   

_________________________________________________________________________  
  

تذكرة  ،13/388سير النبالء  ،141فهرسة ابن خير ص ،219ـ 8/218تاريخ بغداد  -1
شذرات الذهب  ،11/77البداية والنهاية  ،2/194مرآة الجنان  ،1/405العبر  ،2/619الحفاظ 

 ،1/264هدية العارفين  ،50الرسالة المستطرفة  ،1685، 1682 ،1678، كشف الظنون 2/178
  .1/406تاريخ التراث  ،2/157األعالم  ،3/176معجم المؤلفين  ،502 ،483شجرة النور ص

  .1/406تاريخ التراث  -2
   .39نقال عن برنامج الرُّعيني ص) 43(رقم  40تراث المغاربة ص -3
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  . )1(على الكتب الستة  "عن زوائد مسند الحارث بغية الباحث" :وللحافظ الهيثمي *
  .)2("لية المطالب العا" وقد جرد زوائده أيضا الحافظ ابن حجر في  *
بغية الباحث عن زوائد مسند " لـ تحقيق ودراسةولحسن أحمد صالح الباكري  *
   .هـ1405 ،الجامعة اإلسالمية :ـ المدينة المنورة). رسالة دكتوراه " ( الحارث 
  
   .هـ 259أحمد بن سنان = ابن حبان القطان * 
   .هـ 354محمد بن حبان = ابن حبان البستي * 
   .هـ 394يش بن سعيد يع= ابن الحجام * 
   .هـ 198إبراهيم بن إسحاق = الحربي * 
  

  اللؤلؤي 
  ) م  819ـ .. .=هـ  204ـ .. .(

من أصحاب أبي  ،قاضي فقيه :أبو علي ،الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي -]126[
ثم  ،هـ194ولي القضاء بالكوفة سنة  .وكان عالما بمذهبه بالرأي ،أخذ عنه وسمع منه ،حنيفة
" ، و"الخراج " ، و"النفقات " ، و"معاني اإليمان " ، و"أدب القاضي " من كتبه  .ىاستعف

نزل  ،وهو من أهل الكوفة ،نسبته إلى بيع اللؤلؤ". األمالي " ، و"الوصايا " ، و"الفرائض 
  . )3(وكان أبوه من موالي األنصار  ،ببغداد

  .)4(يد اعتمده أبو المؤيد في جامع المسان"  مسند ابي حنيفة" له 
  
  

_________________________________________________________________________  
  
   .1/727هدية العارفين  ،172الرسالة المستطرفة  -1
   .14ص  :انظر ،تقدم ذكره في زوائد المسانيد -2
  .2/191األعالم  ،2/434جامع المسانيد  ،7/314تاريخ بغداد  -3
  .2/434 ،1/5جامع المسانيد  -4
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  الحسن بن سفيان النسوي 
  )م  916ـ  828= هـ  303ـ  213( 

أبو  ،الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء -]129ــ 127[
على ثالث فراسخ  ،قرية من قرى نسا) بالوز ( البالوزي نسبة إلى  ،العباس الشيباني النسائي

وكان  ،تفقه على أبي ثور ،في الحديث من غير مدافعمحدث خراسان  وإمام عصره  :منها
رحل إلى بالد   .يفتي بمذهبه وكان ثقة حجة مقدما في التثبت والكثرة والفهم واألدب والفقه

 ،رمضان 3فسمع بخراسان وببغداد والبصرة وبمصر والحجاز توفي بقرية بالوز في  ،كثيرة
   .وقبره بها يزار

  .)1("المعجم " ، و"الجامع " ، وله " د الكبيرالمسن" منها  مسانيد ثالثةوله 
  الحسن بن سفيان الفسوي 

  ) م  964ـ .. .=هـ  353ـ .. .(
   .محدث حافظ :الحسن بن سفيان الفسوي -]130[

  .)2("النوادر " ، وكتاب " المسند" له 
  

  الحلواني 
  )م 856ـ .. .=هـ  242ـ .. .(

اإلمام  :أبو محمد ،اني الخاللالحسن بن علي بن محمد الهذلي الريح -]131[
" في الحديث  مسند" له  .توفي في ذي الحجة .جاور بمكة .المحدث الحافظ الصدوق

)3(.  
_________________________________________________________________________  

 مرآة الجنان ،1/445العبر  ،3/1086و 2/703تذكرة الحفاظ  ،14/157سير النبالء  -1
هدية العارفين  ،4/482كشف الظنون   ،2/241شذرات الذهب  ،53و 6المستطرفة  ،2/241
  .1/427تاريخ التراث  ،2/192، األعالم 3/228معجم المؤلفين  ،502شجرة النور ص ،1/269

  .3/228معجم المؤلفين  ،2/211لسنان الميزان  -2
كشف الظنون   ،2/522لحفاظ تذكرة ا ،12/398سير النبالء  ،366ـ  7/365تاريخ بغداد  -3

4/481.  
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  االهوازي 
  )م 1054ـ  973= هـ  446ـ  362( 

أبو  ،نزيل دمشق ،الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزدان بن هرمز االهوازي -]132[
 ،وليس بالمتقن له ،صاحب حديث ورحلة وإكثار ،بعيد الصيت ،كان رأسا في القراءات  :علي

وفي دعاويه تلك  ،مع إمامته في القراءات فقد تكلم فيه ،بل هو حاطب ليل .وال المجود
   .األسانيد العالية

   .في بضعة عشر جزءا"  مسند" و ،جمع سيرة لمعاوية رضي اهللا عنه
  .)1(حشاه باألباطيل السمجة  :قال الذهبي

  

  ابن الصباح الزعفراني 
  )م  873ـ  786= هـ  259ـ  170( 

فقيه من  :أبو علي ،لبزار البغدادي الزعفرانيالحسن بن محمد بن الصباح ا -]133[
وال أبصر  ،لم يكن في وقته أفصح منه :يقال .كان راويا لإلمام الشافعي  ،ثقة ،رجال الحديث

   .)2( )نسبته إلى الزعفرانية قرب بغداد ( باللغة 
) فؤاد(في دار الكتب المصرية  " خـ  رضي اهللا عنه مسند بالل بن أبي رباح المؤذن" له 

  .)3(ـ ضمن مجموع ] 1558[ 1/147وآخر  .هـ1351) ص11(ـ ] ب25585[ 3/61
  . م1989هـ ـ 1409)1(دار الصحابة للتراث ـ طنطا ط ،وقد طبع بتحقيق مجدي فتحي السيد

  
   .هـ 369) الزعفراني ( الحسين بن محمد = الحسن بن محمد * 

_________________________________________________________________________  
  
شذرات الذهب  ،1/220غاية النهاية  ،3/63مرآة الجنان  ،18ـ18/13سير النبالء  -1

3/274.  
 ،526 ،2/525، تذكرة الحفاظ 12/262سير النبالء  ،410 ،7/407تاريخ بغداد  -2

  .2/212، األعالم 2/140شذرات الذهب 
  .)654(الفهرس الشامل رقم  -3
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  الخالل 
  )م 1047ـ  963= هـ 439ـ  352( 

 ،حافظ ،محدث :أبو محمد ،الحسن بن محمد بن علي البغدادي الخالل -]134[
روى عن القطيعي وأبي سعيد  .وجمع أبوابا وتراجم كثيرة ،على الصحيحين"  المسند" خرج 

  .)1(توفي في جمادى األولى  .الخرقي وطبقتهما
  سنيد المصيصي 

  )م  841ـ .. .=هـ 226ـ .. .(
" صاحب  :أبو علي ،الحافظ المحتسب ،حسين بن داود المصيصي -]135[

ووثقه ابن حبان  ،تكلم فيه أحمد وغيره ،أحد أوعية العلم واألثر .المشهور" التفسير المسند 
  .)3(في الحديث "  مسند" له  .)2(قاله ابن ناصر  ،والخطيب البغدادي

  القباني 
  ) م 902ـ .. .=هـ 289ـ .. .(

 ،مؤرخ :أبو علي القباني ،سين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوريالح -]136[
وكان يجتمع إليه أصحاب الحديث  ،رحل في طلبه رحلة واسعة ،أحد أركان الحديث بنيسابور
  ". هو أحد حفاظ الدنيا "  :قال الحاكم .بنيسابور بعد اإلمام مسلم
  .)4("الكنى "، و"ألتباع أتباع ا" ، و"التاريخ " ، و" المسند" له من المصنفات 

_________________________________________________________________________  
العبر  ،3/1109تذكرة الحفاظ  ،595ـ  17/593سير أعالم النبالء  ،7/425تاريخ بغداد  -1

 ،166طرفة ، الرسالة المست3/262شذرات الذهب  ،1/231غاية النهاية  ،3/60مرآة الجنان  ،2/274
  .3/280، معجم المؤلفين 2/213األعالم  ،1/275هدية العارفين 

شذرات  ،4/244تهذيب التهذيب  ،460ـ  2/459تذكرة الحفاظ  ،44ـ8/42تاريخ بغداد  -2
  .4/283معجم المؤلفين  ،1/304هدية العارفين  ،51، المستطرفة 2/59الذهب 

  .51المستطرفة  -3
 ،2/217مرآة الجنان  ،1/416العبر  ،2/680ة الحفاظ تذكر  ،13/499سير النبالء  -4

  .4/51معجم المؤلفين  ،2/253األعالم  ،1/304هدية العارفين  ،52المستطرفة 
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  الماسرجسي 
  )م976ـ  890=  هـ 365ـ  277( 

الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن  -]138ــ 137[
 ،أحد أركان الحديث بنيسابور ،فقيه ،جوال ،حدث حافظم :أبو علي ،ماسرجس النيسابوري

   .وطبقتهما ورحل إلى العراق ومصر والشام ،وابن خزيمة ،روى عن جده
  ". هو سفينة عصره في كثرة الكتابة " :قال الحاكم

  ". كان يعرف بالزهري الصغير " :وقال ابن عساكر
  ". في بيته وسلفه تسعة عشر محدثا " :وقال ابن الجوزي

  ".كان جده ماسرجس نصرانيا وأسلم " :قال ابن تغري برديو 
ولو كتب بخطوط  ،معلال مهذبا في ألف وثالثمائة جزء"  المسند الكبير" صنف 

وقد كان مسند أبي بكر الصديق بخطه إلى  ،الوراقين لكان في أكثر من ثالثة آالف جزء
أنه لم  :وقد قيل .زءافكتبه النساخ في نيف وستين ج ،بضعة عشر جزءا بعلله وشواهده

وجمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه إليه أحد وكان  .يصنف في اإلسالم مسند أكبر منه
وصنف كتابا على  ،و األبواب ،و المشايخ ،والقبائل ،وصنف المغازي .يحفظ مثل الماء

  .)1(ودفن علم كثير بموته  ،توفي في رجب ،البخاري وآخر على مسلم
في " المسند الكبير"،و " مسند أبي بكر الصديق" له  :قال في هدية العارفين

  .)2(الحديث
  

  
_________________________________________________________________________  

  

 ،2/381مرآة الجنان  ،2/120العبر  ،3/955تذكرة الحفاظ  ،16/287سير النبالء  -1
األعالم  ،4/45معجم المؤلفين  ،55لمستطرفة ا ،3/50شذرات الذهب  ،11/302البداية والنهاية 

2/254.  
  .1/306هدية العارفين  -2
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  الزعفراني 
  )م 979ـ .. .=هـ 369ـ .. .(

 :أبو سعيد ،المعروف بالزعفراني ،الحسين بن محمد بن علي األصبهاني -]139[
 سمع أبا القاسم البغوي وابن صاعد ،كان صاحب معرفة وإتقان  ،مفسر ،محدث حافظ

  .وروى عنه أبو نعيم وأهل أصبهان ،وآخرين
" ، وله حديث في تفسير "والشيوخ " ، و"التفسير " ، و"المسند " من مصنفاته 

  .)1(من رواية أبي نعيم " حسبي اهللا ونعم الوكيل 
  

  الحسين بن خسرو 
  )م 1126ـ .. .=هـ 526ـ .. .(

، أبو عبد دي الحنفيثم البغدا ،سرو البلخيالحسين بن محمد بن خ -]141ــ 140[
ـ ] 124/1[ 163ـ 1/161منه نسخة في القادرية " ـ خ  مسند أبي حنيفة" جمع  ،محدث :اهللا

   .)ص198(ـ ] حديث61[ 12وأخرى في عارف حكمت  ،هـ 872ضمن مجموع ـ ) 121-1و(
  . )2(في الحديث  ومسند آخر ،وله تخريج المسند المذكور ،وخرج تخاريجا
  .)3(توفي في شوال 

  

مرويات الصحابي سلمة بن " :له رسالة ماجستير بعنوان :حكمت بشير ياسين -]142* [
 .هـ1402 ،، جامعة أم القرى" األكوع رضي اهللا عنه في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد

   .ص 476 ،هـ1404 ،عالم المعرفة :طبعت في جدة
  

   .هـ 242الحسن بن علي الهذلي الريحاني = الحلواني * 
_________________________________________________________________________  

  

، طبقات المفسرين "الحسن بن محمد " وسماه  ،1/373العبر  ،3/956تذكرة الحفاظ  -1
  .4/55معجم المؤلفين  ،2/254، األعالم 1/305هدية العارفين  ،4/482كشف الظنون   ،49ص

  .1/312هدية العارفين  -2
  .19/592سير النبالء  ،4/50عجم المؤلفين م -3
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  حماد بن أبي حنيفة 
جمع مسند  ،النعمان بن ثابت التميمي بالوالء ،حماد بن اإلمام أبي حنيفة -]143[

جامع " التي ضمنها أبو المؤيد الخوارزمي كتابه  ،وهو أحد المسانيد الخمسة عشر ،أبيه
  .يد أبي حنيفةوسيأتي ذكره في بيان مسان. )1("المسانيد 

  

   .هـ 294موسى بن هارون = ابن الحمال * 
   .هـ 228يحيى بن عبد الحميد = الحماني * 
   .هـ 219عبد اهللا بن الزبير = الحميدي * 
   .هـ 488محمد بن أبي نصر = الحميدي * 
   .هـ 241أحمد بن محمد = ابن حنبل * 
  .هـ 391جعفر بن الفضل ) = الوزير ( ابن حنزابة * 
   .هـ 150النعمان بن ثابت = بو حنيفة أ* 
   .هـ 277محمد بن الحسين = الحنيني * 
   .هـ 369عبد اهللا بن محمد ) = أبو الشيخ ( ابن حيان * 
  

  } حرف الخاء{ 
   .هـ 264الفضل بن حماد = الخبري * 
   .هـ 228نعيم بن حماد = الخزاعي * 
   .هـ 311محمد بن إسحاق = ابن خزيمة * 
   .هـ 463أحمد بن علي ) = البغدادي ( الخطيب * 
   .هـ 242الريحاني ) الهذلي (الحسن بن علي = الخالل * 
   .هـ 311أحمد بن محمد بن هارون = الخالل * 
  .هـ 439الحسن بن محمد = الخالل * 

  
_________________________________________________________________________  

  .2/434 ،1/5جامع المسانيد  -1
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  خلف النسفي 
   .خلف بن سليمان النسفي -]144[

  .في الحديث مسنداأن له " التذكرة " ذكر الذهبي في 
  ابن الدباغ 

  )م 1003ـ  937= هـ 395ـ  325( 
أبو القاسم  ،خلف بن قاسم بن سهل ـ أو سهلون ـ ابن األسود األزدي -]146ــ 145[

" وجمع  ،قام برحلة واسعة في المشرق .ل قرطبةمحدث أندلسي من أه :المعروف بالدباغ
  .)1(" مسند حديث شعبة بن الحجاج" ، و" مسند حديث مالك بن أنس

  

   .هـ 636محمد بن إسماعيل = ابن خلفون * 
  خليفة العصفري 

  ) الشّباب ( 
  ) م 854ـ .. .=هـ 240ـ .. .(

المعروف لبصري، خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني، أبو عمرو العصفري ا -]147[
  .)2( كان مستقيم الحديث من متيقظي رواته.محدث، حافظ، نسابة، أخباري :بالشباب

  تاريخ الزمنى والعرجان" ، و"أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته " :من تصانيفه
_________________________________________________________________________  

  

تذكرة الحفاظ  ،241 ،17/113سير النبالء  ،1/137األندلس ـ البن الفرضي تاريخ علماء  -1
 ،2/311األعالم  ،1/348هدية العارفين  ،3/144شذرات الذهب  ،1/272غاية النهاية  ،3/1025

  .260، 259تراث المغاربة ص
 ،232الفهرست البن النديم ص ،2/378ق/1الجرح والتعديل  ،1/191ق/2التاريخ الكبير  -2

تذكرة الحفاظ  ،313ـ 1/312ميزان االعتدال  ،11/472، سير النبالء )بوالق( 1/415يات األعيان وف
هدية العارفين  ،2/94شذرات الذهب  ،161ـ 3/160تهذيب التهذيب  ،1/339العبر  ،2/436
ث وتاريخ الترا ،2/312األعالم  .خليفة بن هبيرة بن خليفة بن خياط الشيباني العصفري :وسماه ،1/350
   .299ـ  1/298
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 ،في الحديث) 1(" المسند" ، و"طبقات القراء " ، و"طبقات الرواة " ، و"والمرضى والعميان 
مسند خليفة " أكرم ضياء العمري تحت اسم  .قام بتحقيقها ونشرها د ،بقيت مجموعة صغيرة من أحاديثه

  .ص115في  ،هـ 1405) ىاألول( ط  ،نشرته الشركة المتحدة للتوزيع ـ بيروت" بن خياط ـ ط 
ـ بتحقيق الطبقات  قبل أكثر من عشرين عاما ومنذ أن بدأت عملي ـ" :أكرم .قال د

سواء كانت في الحديث  ،حاولت جمع سائر االقتباسات عن خليفة في كتب التراث المتنوعة
وبعد أن أثبتُّ الكثير منها في حواشي الطبقات والتاريخ بقيت  ،أو التراجم أو التاريخ

ذلك  ،خليفة بن خياط" مسند " التي أحسب أنها من  ،جموعة طيبة من األحاديث النبويةم
حيث ال تشير كتب الفهارس واألثبات  ،المسند الذي فُِقَد فيما يبدو منذ وقت مبكر

ثم سماه من المتأخرين إسماعيل  ،وأقدم من أشار إليه ابن أبي حاتم الرازي ،والمعاجم إليه
  ).2( ثم لم أجد من سماه سواهما ،له استند إلى كالم ابن أبي حاتمولع ،باشا البغدادي

   .خليفة بن خياط= خليفة بن هبيرة * 
   .هـ 234زهير بن حرب = أبو خيثمة * 

  } حرف الدال{ 
   .هـ 607عمر بن محمد ) = ابن طبرزد ( الدارقزي * 
   .هـ 385علي بن عمر = الدارقطني * 
   .هـ 255الرحمن عبد اهللا بن عبد = الدارمي * 
   .هـ 280عثمان بن سعيد = الدارمي * 
   .هـ 275سليمان بن األشعث السجستاني = أبو داود * 
   .هـ 316عبد اهللا بن سليمان بن األشعث = ابن أبي داود * 
   .هـ 395خلف بن القاسم = ابن الدباغ * 
   .هـ 245عبد الرحمن بن إبراهيم = ُدحيم * 
   .هـ 243محمد بن يحيى بن أبي عمر =  )العدني ( الدراوردي * 

_________________________________________________________________________  
  .231بحوث في تاريخ السنة ص ،1/350هدية العارفين  1/2/378الجرح والتعديل  -1
  .7أحاديث مجموعة ص" مسند خليفة " مقدمة تحقيق  -2
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  دعلج 
  )م 962ـ  874= هـ 351ـ  260( 

أبو  البغدادي السجزي،دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن -]149ـ148[
 ،أصله من سجستان .فقيه من أوعية العلم وبحور الرواية ،محدث بغداد في عصره :محمد

مشهورا  ،كان من ذوي اليسار" :قال الخطيب ما مؤداه .جاور بمكة زمانا ثم استوطن بغداد
  ". ارية ووقوف محبسة على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستان له صدقات ج ،بالبر

جمع له " :ثم قال ،لم يكن في الدنيا أيسر منه" :وزاد ابن ناصر الدين قول الحاكم
أ ـ 105(  34مجمع  ،مختارات منه في الظاهرية"  مسند المقلين" وله أيضا ".  المسند الكبير

  .)1(ادى اآلخرة توفي في جم .)القرن السادس الهجري  ،ب127
   .لدعلج "المنتقى من مسند المقلين ـ ط"تحقيق  ،ولعبد اهللا بن يوسف الجديع* 

   .ص56 ،هـ1405 ،مكتبة دار األقصى :الكويت  
  

   .هـ 325محمد بن عبد الرحمن = الدغولي * 
   .إبراهيم بن محمد) = أبو مسعود ( الدمشقي * 
    .هـ 246أحمد بن إبراهيم = الدورقي * 
  .هـ 252يعقوب بن إبراهيم = لدورقي ا* 
   .هـ 331محمد بن مخلد ) = العطار ( الدوري * 
   .هـ 310محمد بن أحمد = الدوالبي * 
   .هـ 558شهردار بن شيرويه = الديلمي * 

  } حرف الذال{ 
   .هـ 434عبد اهللا بن أحمد = أبو ذر الهروي * 
   .علي بن الحسن) = األفطس ( الذهلي * 

_________________________________________________________________________  
  

تذكرة الحفاظ  ،16/30سير النبالء  ،2/271وفيات األعيان  ،8/387تاربخ بغداد  -1
، 1/364هدية العارفين  ،55المستطرفة  ،3/8شذرات الذهب  ،11/257البداية والنهاية  ،3/881

  .1/469تاريخ التراث  ،4/145معجم المؤلفين  ،2/340األعالم 
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  } حرف الراء{ 
   .هـ 291عبد الرحمن بن محمد = الرازي * 
   .هـ 310محمد بن أحمد ) = الدوالبي ( الرازي * 
   .هـ 238إسحاق بن إبراهيم = ابن راهويه * 
  .هـ 377محمد بن أحمد )= الغطريفي ( الرباطي * 

  

  الربيع بن حبيب
  .. )  .ـ.. ... =.ـ.. .(

من أعيان  .إباضي ،عالم بالحديث :الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي -]150[
له كتاب في الحديث  سماه أبو يعقوب يوسف بن  .من أهل البصرة .المئة الثانية للهجرة
  . )1("ط ـ  مسند الربيع بن حبيب ؛الجامع الصحيح "بـ ]هـ471ت[ إبراهيم الورجالني 

هللا ابن مع شرح وتصحيح عبد ا ،بترتيب الورجالني .هـ1328 ،مطبعة النجاح :طبع في القاهرة
وفي  .مج1جـ في 4مكتبة الثقافة الدينية ؟   :وفي القاهرة.صفحة 96، في )هـ1322ت (حميد السالمي 

 ،جـ2 ،هـ1326، مطبعة األزهار البارونية: وفي القاهرة. مج4 ،هـ1349) 2(المطبعة السلفية، ط :القاهرة
   .، مع حاشية أبي عبد اهللا محمد بن عمر المغربيهـ1304 ،اروفي زنجب. )2(مج 1في

  

   .هـ 272أحمد بن مهدي = ابن رستم * 
   .هـ 203علي بن موسى الكاظم = الرضى * 
   .هـ 265أحمد بن منصور = الرمادي * 
   .هـ 307محمد بن هارون = الروياني * 
  .هـ 298إبراهيم بن محمد الشيباني = الرياضي * 
  

_________________________________________________________________________  
  

 ،3/241تهذيب التهذيب  ،2/457ق/1الجرح والتعديل  ،2/277ق/2التاريخ الكبير  -1
   .3/14األعالم  ،1/267تاريخ التراث  ،1/244التقريب 

  .) 3370، 3355 ،3351( دليل مؤلفات الحديث المطبوعة رقم  -2
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  } ف الزايحر { 
   .هـ 379محمد بن عبد اهللا ) = الربعي ( ابن زََبر * 
   .هـ 264عبيد اهللا بن عبد الكريم ) = الرازي ( أبو زُرعة * 
   .هـ 259الحسن بن محمد بن الصباح = الزعفراني * 
   .هـ 369الحسين بن محمد = الزعفراني * 
   .هـ 258سهل بن أبي سهل الرازي = ابن زنجلة * 
  

  ثمة أبو خي
  )م 849ـ  777= هـ 234ـ  160( 

 .محدث حافظ :أبو خيثمة ،ثم البغدادي ،زهير بن حرب بن شداد النسائي -]151[
وهو والد  ،أكثر اإلمام مسلم من الرواية عنه .نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في طلب العلم

  .)1(صاحب التاريخ أحمد بن أبي خيثمة 
  ." المسند" ، و"التاريخ " ، و"العلم " كتاب   :من تصانيفه

  

  } حرف السين{ 
  .هـ 340عبد اهللا بن محمد ) = األستاذ ( السبذموني * 
   .هـ 758مريم بنت عبد الرحمن الحنبلية = ستُّ القضاة * 
   .هـ 275سليمان بن األشعث ) = أبو داود ( السجستاني * 
   .هـ 251محمد بن هشام = السدوسي * 
   .هـ 262بة يعقوب بن شي= السدوسي * 
   .هـ 293أبو أحمد بن عبدوس = السراج * 
  

_________________________________________________________________________  
  

تاريخ  ،321الفهرست ص ،2/591ق/1الجرح والتعديل  ،1/429ق/2التاريخ الكبير  -1
مرآة  ،1/327العبر  ،2/437اظ تذكرة الحف ،11/489سير النبالء  ،574المقتبس ص ،8/482بغداد 

 ،3/51األعالم  ،1/375هدية العارفين  ،47المستطرفة  ،2/80شذرات الذهب  ،2/113الجنان 
  .41أصول التخريج ص ،293ـ  1/292تاريخ التراث  ،4/186معجم المؤلفين 
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  .هـ 313محمد بن إسحاق = السراج * 
   .هـ 307عبد الرحمن بن الحسن = أبو سعد * 
  

  الخير البلنسي  سعد
  )م 1146ـ .. .=هـ 541ـ ..  .(

 :أبو الحسن ،البلنسي ،األندلسي ،سعد الخير بن محمد بن سهل األنصاري -]152[
 ،وسافر في التجارة إلى الصين ،رحل إلى المشرق .مشارك في عدة علوم ،فقيه ،محدث

  . )1(توفي في الحرم  .وتفقه على الغزالي ،وسكن أصبهان مدة ثم بغداد
   .ـ ناقص األول واآلخر 1ـ ج] 369[ 2/236منه نسخة في التيمورية  ،في الحديث "مسند"له 

  

  ابن عفير 
  ) م  841ـ  763= هـ  226ـ  146( 

  . )2(ذكره الذهبي " مسند مالك"له  .مؤرخ نسابة :سعيد بن كثير بن عفير-]153[
  

   .هـ 249) الفالس ( عمرو بن علي = الّسقاء * 
   .هـ 347حمد بن إبراهيم أ= السكري * 

  الطبراني 
  )م 971ـ  873= هـ 360ـ  260( 

 :أبو القاسم ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي -]174ــ 154[
ولد بعكا ورحل إلى الحجاز  .وإليها نسبته ،أصله من طبرية الشام .من كبار المحدثين ،ُمْسِند

ودفن على بابها عند قبر حممة  ،وتوفي بأصبهان ،واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة
  .الصحابي

  ". سمع من ألف شيخ " :قال ابن خلكان
_________________________________________________________________________  

  

   .4/214معجم المؤلفين  ،4/128شذرات الذهب  -1
   .8/85سير أعالم النبالء  -2
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  .وهو المسند سوى مسند أبي هريرة":  الكبير" له ثالثة معاجم 
في خمس وعشرين  .بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ،قامت بطبعه وزارة األوقاف العراقية

   .ألنها فقدت من األصل ،21، 16، 15، 14، 13خال المجلدات  ،مجلدا
 فأما أبو ،لم يسق فيه من مسند المكثرين إال ابن عباس وابن عمر" :قال السيوطي

ألنه أفرد لكٍل  ،وال حديث جماعة من المتوسطين ،هريرة وأنس وجابر وأبو سعيد وعائشة فال
   ."فأغنى عن إعادته  ،مسند

دالئل النبوة " ، و"األوائل " و ،وله كتب في التفسير". الصغير " ، و"األوسط " وله 
  :أسوق منها المسانيد ،وذكر ابن منده تآليف الطبراني .، وله مسانيد"

مؤسسة الرسالة  :بيروت ،مجلدان" ـ ط  مسند الشاميين" و ،ثالثون جزءا"  مسند العشرة" 
مسند " كبير و"  مسند أبي هريرة" و ،)1( حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي ،هـ1409
" ، و" ةدمسند أبي جحا" و ،" مسند أبي اسحاق السبيعي" و ،جزء" مسند أبي ذر" ، و" عائشة

مسند " و ،كبير"  مسند العبادلة" ، و" مسند عمارة بن غزية" ، و" ح بن بن القاسممسند رو 
مسند زياد " ، و" مسند أبي أيوب اإلفريقي" ، و" مسند ابن عجالن" ، و" الحارث العكي

   .)2( " مسند زافر" ، و" الجصاص
  ).3("زاعيمسند األو "، و"مسند شعبة"، و"مسند سفيان"، و"مسند األعمش"وله أيضا 

  .)4(" مسند أبي سفيان" وعد في هدية العارفين من مصنفاته 

  .)5(في ثالث مجلدات " في زوائد المعجم الكبيرالبدر المنير " وللحافظ الهيثمي* 
_________________________________________________________________________  

   .ّم بهما الكتابوصدر منه مجلدان آخران ت :قال أبو رائد -1
  .917ـ  3/912تذكرة الحفاظ  -2
، 130ـ  16/119سير النبالء  ،2/407وفيات األعيان  ،149فهرسة ابن خير اإلشبيلي ص -3

 ،288ـ  11/287البداية والنهاية  ،2/372مرآة الجنان  ،2/105العبر  ،917ـ  3/912تذكرة الحفاظ 
 ،1/396هدية العارفين  ،101، 83تطرفة صالمس ،3/30شذرات الذهب  ،1/311غاية النهاية 

  .1/484تاريخ التراث  ،4/253معجم المؤلفين  ،3/121األعالم 
  .172المستطرفة ص -5    .1/396هدية العارفين  -4
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  أبو داود 
  )م  889ـ  817= هـ  275ـ  202( 

 :أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني -]175[
   .وتوفي بالبصرة ،رحل رحلة كبيرة ،أصله من سجستان ،أهل الحديث في زمانهإمام 

حديثا انتخبها ) 5275( جمع فيه  ،وهو أحد الكتب الستة ،جزءان" السنن ـ ط " له 
" كتاب الزهد ـ خ " و  ،في الحديث ،صغير" المراسيل ـ ط " وله  .حديث) 500000(من 

تسمية األخوة ـ " و ،رسالة" البعث ـ خ " و ،خط أندلسيب) 80/133الرقم ( في خزانة القرويين 
   .هـ1408بتحقيق باسم فيصل الجوابرة  )1(رسالة " ط

  .)2(" كد "ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ورمز له بـ "  مسند مالك" وله 
  

  .)3("أخبار أبي داود " للجلودي كتاب * 
  ."الحافظ الفقيه ـ ط  اإلمام :أبو داود" ولتقي الدين الندوي المظاهري  *

    .ص110 ،هـ1410 ،في دار القلم ـ دمشق  
  ."حياته وسننه ـ ط  :أبو داود" ولمحمد بن لطفي الصباغ  *

   .ص111 ،هـ1405مزيدة ومنقحة ) 2(ط ،في المكتب اإلسالمي بيروت  
  

  الطيالسي
  ) م  819ـ  750= هـ  204ـ  133( 

نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على  ،سيسليمان بن داود بن الجارود الطيال -]176[
_________________________________________________________________________  

  

مرآة   ،1/214وفيات األعيان  ،9/55تاريخ بغداد  ،102ـ 1/101ق/2الجرح والتعديل  -1
شذرات الذهب  ،173ـ 4/169تهذيب التهذيب  ،11/54البداية والنهاية  ،190ـ 2/189الجنان 

 ،3/122األعالم  ،451ـ  448الحطة في ذكر الصحاح الستة ص  ،1/395هدية العارفين  ،2/167
  .390ـ 1/389تاريخ التراث 

  .1/7تقريب التهذيب  -2
  .3/122األعالم  -3
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 ،من كبار حفاظ الحديث، ثقة: صل البصريالفارسي األ ،القرشي مولى آل الزبير ،العمائم
وفي  ؛330 :199، حديث 670 :1مخطوط في اآلصفية . في الحديث" مسند" له . ةتوفي بالبصر 
ـ ] 241[ 5/1/157خدابخش  ؛)هـ411قبل سنة  ،ورقة 206، 16ـ  9األجزاء ( 287سراي مدينة 

/ األوقاف  ؛هـ1321ـ ] 57[ 19إزميرلي إسماعيل حقي  ؛ـ القرن السابع الهجري تقريبا) ورقة 344(
 299ـ  1/298بغداد / األوقاف  ؛هـ 919ـ ) و246( 7، 6ـ مج ] 13557[ـ  1/298بغداد 

/ األوقاف  ؛)و403( 2ـ مج] 6693[ 1/299بغداد / األوقاف  ؛هـ1303ـ ) و410( 1ـ مج] 6692[
/ كارل ماركس   ؛)و236(ـ ] 65.4 2066[ 9رشيد دحداح  ؛)و420( 3ـ مج] 6694[ 1/299بغداد 

  .)1(.)و304(ـ ] 245[ 61المحمودية  ؛]12[ 5اليبزج 
  

، ورد بأن هذا صحيح لو كان هو الجامع له "إن مسنده أول مسند صنف " :قيل
جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب  ،وهو بعض حفاظ خراسان ،لكن الجامع له غيره ،لتقدمه

   .وله من األحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر .عنه خاصة
  .)2("وكان يحدث من حفظه  ،ين ألف حديثإنه كان يحفظ أربع" :وقد قيل

 ،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية :الهند ،وقد تم طبع هذا المسند طبعة جيدة في حيدر آباد
   .دار التوفيق :دار الكتاب اللبناني :وفي بيروت .هـ1321سنة 

م بها يوسف بفهارس لألحاديث النبوية الشريفة قا) مزيدة(ط ،ص455 ،دار المعرفة :وفي بيروت
   .هـ1406مقدمته  ،المرعشلي

كلية   ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض) ماجستير ( وطبع محققا في رسائل جامعية 
ـ من 2 .محمد بن عبد المحسن التركي :تحقيق ،ـ من أوله إلى مسند أبي موسى األشعري1 :أصول الدين

  .عبد الوهاب بن ناصر الطريري :تحقيق ،أبي الجعد أول مسند أبي بن كعب إلى آخر مسند عروة بن
_________________________________________________________________________  

   .)622(رقم  1451ـ 3/1450الفهرس الشامل  ،1/275تاريخ التراث  -1
 ،113ـ  1/111ق/2الجرح والتعديل  ،2/2ق/2التاريخ الكبير  ،7/298طبقات ابن سعد  -2

مرآة الجنان  ،1/351تذكرة الحفاظ  ،9/378سير النبالء  ،141فهرسة ابن خير ص ،9/24تاريخ بغداد 
 ،1/395هدية العارفين  ،46المستطرفة  ،2/12شذرات الذهب  ،4/176تهذيب التهذيب  ،2/29

ريج أصول التخ ،4/262معجم المؤلفين  ،3/125األعالم  ،1/275تاريخ التراث  ،482شجرة النور ص
  .117علوم الحديث ومصطلحه ص ،41الطحان 
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قام باإلشراف على  .سعد بن عبد العزيز الزير :تحقيق ،ـ من مسند كعب بن عجرة إلى آخر مسند ميمونة 3
ـ من مسند أسماء بنت يزيد األنصاري إلى آخر ما رواه 4 .أحمد معبد عبد الكريم .هذه الرسائل الثالث د

  .فيصل الجوابرة .إشراف د ؛عبد الرحمن بن محمد المليص :تحقيق ،دعطية العوفي عن أبي سعي
  

منحة المعبود في ترتيب مسند " للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي كتاب * 
  .في ترتيب المسند على األبواب الفقهية" ـ ط  الطيالسي أبي داود
) األولى(ط. ـ بيروت لمكتبة االسالمية، في اـ له"المعبود التعليق المحمود على منحة "طبع مذيال بـ

  .مج 1جـ في  2، هـ1372وفي المطبعة المنيرية ـ القاهرة،  .هـ1400)2(هـ، ط1372سنة 
   ". زوائد أبي داود الطيالسي" ولفايز عبد الفتاح أحمد * 

  .هـ1409 ،الجامعة األردنية :عمان  
  ." الطيالسيترتيب أطراف أحاديث مسند "  وألبي عبد اهللا سعد المزعل* 

  .صفحة155 ،هـ1407 ،دار األقصى :الكويت  
  
   .هـ 434عبد اهللا بن أحمد ) = أبو ذر الهروي ( ابن السماك * 
  .إبراهيم بن حرب العسكري= السمسار * 
   .هـ 311أحمد بن أحمد بن علي = ابن سنان * 
   .هـ 258محمد بن عبد اهللا = ابن سنجر * 
   .هـ 226 حسين بن داود المصيصي= سنيد * 
  

  سهل بن زنجلة 
  )م  853ـ .. .=هـ  258ـ .. .(

الحافظ اإلمام  :األشتر ،أبو عمرو الرازي الخياط ،سهل بن أبي سهل -]177[
  .وارتحل في الحديث وكتبه سنة نيف وثمانين ومئة ،مولده سنة بضع وستون ومئة .الكبير

 ،والوليد بن مسلم ،وابن عيينة ،حدث عن جرير بن عبد الحميد وأبي بكر بن عياش
وأبو حاتم الرازي وأبو  ،حدث عنه ابن ماجه كثيرا .وابن نمير وطبقتهم ،وحفص بن غياث

  .وخلق سواهم ،زرعة وإبراهيم الحربي وأبو يعلى الموصلي
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". المسند الكبير" وعمل  ،وجمع وصنف وذاكر الحفاظ ،هـ230وحدث ببغداد بعد 
  ".صدوق " :قال أبو حاتم

وال يقدم عليه  ،وله تصانيف ،ارتحل مرتين ،سهل ثقة حجة" :على الخليليقال أبو ي
  .)1("أحد في االتقان والديانة من أقرانه في وقته 

  

  .)المطوعي ( إبراهيم بن نصر = السوريني * 
   .هـ 911عبد الرحمن بن أبي بكر = السيوطي * 
  

  } حرف الشين{ 
   .هـ 335الهيثم بن كليب = الشاشي * 
   .هـ 204محمد بن إدريس = عي الشاف* 
   .هـ 385عمر بن أحمد = ابن شاهين * 
   .هـ 240خليفة بن خياط العصفري = شّباب * 
   .هـ 189) صاحب أبي حنيفة ( محمد بن الحسن = الشيباني * 
   .هـ 298إبراهيم بن محمد = الشيباني * 
   .هـ 235عبد اهللا بن محمد = ابن أبي شيبة * 
   .هـ 239عثمان بن محمد  =ابن أبي شيبة * 
   .هـ 369عبد اهللا بن محمد ) = ابن حيان ( أبو الشيخ * 
  
  
  
  

_________________________________________________________________________  
  
سير النبالء  ،138المعجم المشتمل  ،118ـ 9/116تاريخ بغداد  ،4/198الجرح والتعديل  -1

 ،1/409العبر  ،1/407الكاشف  ،2/452تذكرة الحفاظ  ،2/61/1يب تذهيب التهذ ،10/692
  .157خالصة تذهيب الكمال  ،197طبقات الحفاظ  ،4/251تهذيب التهذيب 
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  الديلمي 
  )م  1163ـ  1090= هـ 558ـ  483( 

 ،أبو منصور الهمداني الشافعي ،)1(شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي -]178[
"  مسند" له  .عارف بالحديث واألدب :اك بن فيروز الديلمي الصحابييتصل نسبه بالضح
إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من عالمة " في الحديث سماه 

 )2("فردوس األخبار بمأثور الخطاب ـ ط" ، جعله على كتاب والده المسمى " خ ـ الحروف
  .رج سند كل حديث تحتهأسند أحاديثه، في أربع مجلدات، فخ

وآخر  ،هـ ـ وبه خروم1175ـ ) و407(ـ ] 3009)362[( 1/605مخطوط، في األزهرية 
 Hadith (381)[ 1/194، وآخر في السعيدية وبه خروم وبآخره نقص) و156(ـ ]660) 95[( 1/605

ـ ) و116(ـ ] حديث 64) [20)/ 1977(23/2خ .م.م(ـ ناقص، وفي عارف حكمت ) و304(ـ ] 39
ـ ]873/172سابقا  MS 892. 108: M23maA[ 325بيروت / وفي الجامعة األمريكية  .هـ865

في شهيد علي و  .4ـ ج) 132[ 7) األوقاف(الرباط / وفي الخزانة العاّمة . ضمن مجموع ـ نقل منه) 96و(
ـ ] 526[ 25يض اهللا أفندي وفي ف .مج1ـ ] 615[ 37وفي عاطف أفندي . 2ـ مج) 565[ 50باشا 

ن حرف م] 393[ ،من حرف األلف حتى حرف الثاء] 392[ 24وفي ولي الدين جار اهللا . )و183(
  . )3(من حرف السين حتى حرف القاف ] 415[ 26 ،الصاد حتى حرف الالم

تسديد القوس في مختصر " وللحافظ ابن حجر اختصار مسند الفردوس سماه  *
  .)5( " زوائد الفردوس" وله  *  ). 4("ـ ط  مسند الفردوس  

_________________________________________________________________________  
 ،3/179األعالم  ،4/309معجم المؤلفين  ،4/182شذرات الذهب  ،56المستطرفة ص -1

  .378ـ  20/375سير النبالء  ،1/419هدية العارفين  ،4/1259تذكرة الحفاظ 
محمد  :بتحقيق ،هـ1406 ،دار الباز :كة المكرمةم ؛دار الكتب العلمية :طبع في بيروت -2

بتحقيق فواز  ،هـ1407 ،دار الكتاب العربي :وفي بيروت .فهارس+ مج  5 ،السعيد بن بسيوني زغلول
   .مج 5 ،والمعتصم باهللا البغدادي ،الزمرلي

  .2/438وتحقيق الفردوس  ،)675(رقم  3/1458الفهرس الشامل  -3
  .1/129هدية العارفين  ،57طرفة المست ،1/403كشف الظنون   -4
  .171المستطرفة  -5
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  . )1( أطراف مسند الفردوس" وله أيضا  *
في ترتيب مسند  تسديد القوس" رسالة دكتوراه بعنوان  ؛ولمصطفى سي يعقوب *

  .حديث 700تحقيق ودراسة  ،ـ للحافظ ابن حجر" الفردوس   
   .هـ1406 ،الجامعة اإلسالمية :المدينة المنورة  

وللحافظ زين الدين بركات بن أحمد الدمشقي الصالحي الشهير بابن الكيال  *
  . )2(" تخريج أحاديث مسند الفردوس"   

  ". االنتقاء واالنتخاب من الفردوس" واختصره الـميانشي بعنوان  *
  .)3(" الجوهر المنتخب" واختصره مجهول بعنوان  *
  

   .هـ 643الرحمن  عثمان بن عبد) = ابن الصالح ( الشهرزوري * 
  

  } حرف الصاد{ 
   .هـ 318يحيى بن محمد = ابن صاعد * 
   .هـ 259) الزعفراني ( الحسن بن محمد = ابن الصباح * 
   .هـ 747عبيد اهللا بن مسعود = صدر الشريعة األصغر * 
   .هـ 340بعد  ،أحمد بن عبيد= الصفار * 
  .هـ 643عثمان بن عبد الرحمن = ابن الصالح * 
   .هـ 402) ابن جميع ( محمد بن أحمد = يداوي الص* 
   .هـ 249) الفالس ( عمرو بن علي = الصيرفي * 

  } حرف الضاد{ 
   .هـ 258أحمد بن الفرات = الضّبي * 
   .هـ 643محمد بن عبد الواحد = الضياء المقدسي * 

_________________________________________________________________________  
  .170المستطرفة  -1
  .1/195الكواكب السائرة  -2
  .3/1458الفهرس الشامل  -3
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  } حرف الطاء{ 
   .هـ 698عمر بن عبد المنعم = الطائي * 
   .هـ 441محمد بن أحمد = أبو طاهر الخراساني * 
   .هـ 360سليمان بن أحمد = الطبراني * 
   .هـ 607عمر بن محمد = ابن طبرزد * 
   .هـ 310حمد بن جرير م= الطبري * 
   .هـ 321أحمد بن محمد بن سالمة = الطحاوي * 
   .هـ 273محمد بن إبراهيم = الطرسوسي * 
  

  طلحة بن محمد 
  )م 990ـ  902= هـ 380ـ  290(

من أهل  ،مؤرخ :أبو القاسم ،طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل -]179[
إال أنه كان معتزليا  ،صحيح السماع ،يث، وهو من رجال الحد"أخبار القضاة " له  ،بغداد

   .)1(داعية فترك أهل الحديث الرواية عنه 
  .)2(صنفه على حروف المعجم "  مسند أبي حنيفة" من كتبه 

  
   .هـ 341محمد بن عبد اهللا بن عيشون = الطليطلي * 
   .هـ 242محمد بن أسلم = الطوسي * 
   .هـ 290نحو  ،إبراهيم بن إسماعيل= الطوسي * 
   .هـ 290بعد  ،تميم بن محمد بن معاوية= الطوسي * 
  .هـ 204سليمان بن داود = الطيالسي * 
  

_________________________________________________________________________  
  

  .3/229األعالم  -1
  .2/487 ،1/4جامع المسانيد  -2
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  } حرف العين{ 
   .هـ 287 أحمد بن عمرو= ابن أبي عاصم * 
   .هـ68عبد اهللا بن عباس المطلبي رضي اهللا عنهما ) = الصحابي ( ابن عباس * 
  

  العباس بن حمدان 
  ) م 907ـ .. .=هـ 294ـ .. .(

   :أبو الفضل ،العباس بن حمدان األصبهاني الحنفي -]180[
  ). 1(" المسند"من آثاره  .محدث  

  

   .هـ 463قرطبي يوسف بن عبد اهللا النمري ال= ابن عبد البر * 
  

  عبد بن حميد 
  )م 863ـ .. .=هـ 249ـ .. .(

محدث  :أبو محمد ،عبد بن حميد بن نصر الكّسي وقيل الكشي -]182ــ 181[
  .توفي بدمشق :سمع يزيد بن هارون وابن أبي فديك وطبقتهما ،مفسر ،جوال ،حافظ

وهو القدر "  المنتخب" ـوهو المسمى ب ،وصغير ،كبير  ؛ومسندان، "تفسير القرآن "  :من آثاره
 ،في مجلد لطيف ،وهو الموجود في أيدي الناس ،المسموع إلبراهيم بن خريم الشاشي منه

  . )2("وهو خال عن مسانيد كثير من مشاهير الصحابة 
( ـ ] 4882[ 3/2/773في جامعة اإلمام محمد بن سعود  :من مسنده الكبير نسخ محفوظة

ـ ] 1034[ 69) االئحة(خزانة القرويين  ؛]894[ 55فيا أيا صو  ؛)هـ  1090سنة  ،ورقة 205
_________________________________________________________________________  

  

  .5/60معجم المؤلفين  -1
 ،1/357العبر  ،2/534تذكرة الحفاظ  ،12/235سير النبالء  ،4/274معجم البلدان  -2

هدية العارفين  ،50المستطرفة  ،453، كشف الظنون 2/120شذرات الذهب  ،2/155مرآة الجنان 
، تاريخ التراث 5/66معجم المؤلفين  ،3/269األعالم  ،502، 482شجرة النور ص ،1/437
  . 117علوم الحديث ومصطلحه ص ،41أصول التخريج ص ،1/303
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 ؛)هـ 652سنة  ،ورقة 207(  548فيض اهللا أفندي  ؛]21[ 6اليبزج / كارل ماركس   ؛ناقص من أوله
حوالي سنة  ،ورقة 141(  1261برلين  ؛)هـ 1310سنة  ،ورقة 175(  252رقم  172 ،5بنكيبور 

 ،ورقة 194(  1231نور عثمانية  ؛)هـ 1335 ،ورقة 127(  862حديث  ،)الهند ( آصفية  ؛)هـ  550
 ،ورقة 250( 275حديث  ،والظاهرية ؛)هـ  7في القرن  ،ورقة 176(  456كوبريلي   ؛)هـ  1153سنة 
  . )1( .)هـ  602سنة 

   .نسخة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا) المنتخب ( ومن الصغير 
 ،هـ1405) 1(ط ،بتحقيق مصطفى بن العدوي شلباية ،دار األرقم :وقد طبع المنتخب في الكويت

بتحقيق  ،هـ1408 ،يةمكتبة النهضة العرب ،عالم الكتب :وفي بيروت .هـ1408 ،مكتبة السنة :ثم القاهرة
 ،وطبع في رسالة جامعية .ص 541في  ،ومحمود محمد خليل الصعيدي ،صبحي البدري السامرائي

    .محمد عبد الوهاب بحيري .إشراف د ؛بتحقيق سالم بن عبد اهللا الدخيل
  

الثالثيات الواقعة في " وهي بعنوان  ،وهناك مجموعة مختارة من مسند عبد بن حميد *
ضمن (  248حديث  ،الظاهرية ؛) 21ـ  10األوراق من (  882/2في أيا صوفيا "  ـ خ منتخب المسند

 * .)هـ  531سماع سنة  ،ب78أ ـ 70من (  110وكذلك مجمع  ،)هـ  605سنة  ،ورقات 6 ،مجموعة
: 1) 2(رقم  ،دار الكتب ،القاهرة ." أحاديث عوال من مسند عبد بن حميد ـ خ" وقسم منه بعنوان 

  .)2( .)2024 حديث(  106
  

  .)3(" المنتقى من مسند عبد بن حميد" للحافظ الذهبي و* 
  

في  مسند البراء بن عازب" له رسالة جامعية بعنوان  :عبد البصير خليفة حسن -]183* [
ورقة  583 ،هـ1401 ،العجمي الدمنهوري خليفة ،محمد شوقي خضر .إشراف د" السنة شرحا وتخريجا

)4(.  
_________________________________________________________________________  

  

   .)633(رقم  3/1453والفهرس الشامل  ،1/303تاريخ التراث  -1
   .1/304تاريخ التراث  -2
  .1/87تحقيق السير  -3
  ). 2355(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -4
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  ابن الهاشم 
  .. ) .هـ ـ1302(

عالم بالحديث  :أبو محمد بن هاشم ،حق بن عبد الواحد بن محمدعبد ال -]184[
دخل أحد جدوده إلى الهند بقيادة محمد بن القاسم في خالفة  .يرجع نسبه إلى بني عدي

ولد عبد الحق  ،في الهند" قرية الشيوخ " عبد الملك بن مروان وسكن جدة في قرية سميت 
وتصدر  ،كبير صنفه" ثبت " شيخا ذكرهم في  ونشأ فيها وأجيز له بالتدريس من نحو أربعين

وعينه  ،وزار الحجاز حاجا ،عاما) 50(مدرسا نحو " أحمد فور الشرقية " للتدريس في مدينة 
وصنف نحو خمسين   .فأقام بمكة ،مدرسا بالمسجد الحرام" هـ1368"الملك عبد العزيز 

ومشارق األنوار  ،ربع مجلداتأ" نصر الباري في شرح تراجم البخاري " منها بالعربية  ،كتابا
 "تفسير القرآن " و ،أتم منه أربعة عشر مجلدا "في شرح ما في الموطأ والصحيحين من األخبار 

  .)1("أسباب إسالم الصحابة " ، و"الخالفة الراشدة " و ،أتم منه تسعة مجلدات
 4 ،دار العلم :جدةتقديم ولده أبي تراب الظاهري ـ  ؛"ـ ط  مسند الصحيحين "وله 

  ). 2( مصورة من أصل بخط اليد ،مجلدات
  ُدحيم 

  ) م859ـ 785= هـ 245ـ  170(
محدث الشام  :الدمشقي ،موالهم ،عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو األموي -]185[
وطلب لقضاء  ،ولي قضاء األردن وقضاء فلسطين .كان على مذهب األوزاعي  .في عصره

  .)3( سطينتوفي بفل .القضاة بمصر فعاجلته المنية
  . )4(أربعة أجزاء "  مسند حديث األوزاعي ":له

_________________________________________________________________________  
  

  .3/281األعالم  -1
   .)1065(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -2
  .3/292األعالم  ،6/131تهذيب التهذيب  ،2/58تذكرة الحفاظ  -3
  .148فهرسة ابن خير ص -4
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  السيوطي 
  )م  1505ـ  1445= هـ 911ـ  849( 

عبد الرحمن بن أبي بكر كمال الدين بن محمد بن سابق الدين بن  -]190ــ 186[
اإلمام جالل الدين  ،فخر الدين عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر الخضيري

مشارك في فنون عديدة  ،لغوي ،أصولي ،رمفس ،فقيه ،حافظ ،محدث :السيوطي المصري
  .متبحر في كثير منها

  .مصنفاته تزيد على األلف منها الكتاب الكبير ومنها الرسالة الصغيرة والورقات
مسند الصحابة الذين ماتوا في زمن النبي صلى " و ،في التفسير"  المسند ":من مصنفاته

شافي العي " ، و" المنيفة على مسند أبي حنيفة تعليقة" ، و" جامع المسانيد" ، و" اهللا عليه وسلم
القول الممهد على القول " ، و" عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد" ، و" على مسند الشافعي

  ).1("  المسدد

حققه وكتب حواشيه أبو الفضل عبد اهللا بن  ،"ـ ط  الروض األنيق في مسند الصديق" وله 
   .رف على طبعه عبد الشكور عبد الفتاح فدانسقه وأش ؛محمد بن الصديق الغماري

   .ص255هـ 1402 ،مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة :مكة المكرمة
من الجامع الكبير في الحديث ـ  رضي اهللا عنه مسند أبي بكر الصديق" تحقيق  ولعزيز بيك* 

   .قدمه واعتنى بطبعه ونشره مختار أحمد الندوي ؛"ط 
   .صفحة236 ،هـ1401) 2(ط ،الدار السلفية :طبع في بومباي

مسند "بعنوان ) و140(ـ ] 512[ 24ومنه نسخة مخطوطة محفوظة في فيض اهللا أفندي  :قلت
  ."أبي بكر وعمر وعثمان 

مع تصحيحه والتعليق " مسند علّي بن أبي طالب ـ ط " ولعزيز بيك أيضا العناية بنشر * 
   .هـ1405) ىاألول(ط ،حيدر آباد ـ الهند ،المطبعة العزيزية .عليه

  ". مسند أبي بكر وعثمان  ،نشر سابقا" :قال ناشره
_________________________________________________________________________  

  

  .302ـ  3/301األعالم  ،544ـ  1/437، هدية العارفين 1/228الكواكب السائرة  -1
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 .مع تصحيحه والتعليق عليه" ـ ط  اهللا تعالى عنها رضيمسند فاطمة الزهراء " وله العناية بنشر * 
   .ص128 ،أ ـ ل ،هـ1406 ،حيدر آباد ـ الهند ،المطبعة العزيزية

   .ص120في  ،هـ1413 ،مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ؛وقد قامت بطباعة المسند ونشره
تعالى رضي اهللا  مسند فاطمة الزهراء" أحاديث  تحقيق وتخريج ؛ولفواز أحمد زمرلي* 
   .ص272 ،هـ1414 ،دار ابن حزم :بيروت ".عنها ـ ط 
مسانيد أمهات المؤمنين من الجامع " ولمحمد غوث الندوي تصحيح وتعليق على * 

   .ص146 ،هـ1403 ،الدار السلفية :بومباي ـ .قدمه مختار أحمد الندوي "ـ ط الكبير في الحديث
ين السيوطي وجهوده في الحافظ جالل الد" ولعبد الحكم السيد علي عتلم  *

  .هـ1395محمد السيد . إشراف د) دكتوراه"(الحديث وعلومه 
  

  ابن أبي حاتم 
  )م  938ـ  854= هـ 327ـ  240( 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران  ،عبد الرحمن بن أبي حاتم -]191[
 ،فظ الري وابن حافظهاحا :أبو محمد ،الرازي)  نسبة إلى درب حنظلة بالري (التميمي الحنظلي 

توفي  ،مفسر ،فقيه أصولي متكلم ،عارف بالرجال ،عالم محدث ،بحر العلم وأحد األبدال
  .بالري في المحرم

الرد " ، "الجرح والتعديل "  ،في أربع مجلدات" تفسير القرآن الكريم " من تصانيفه 
  .)1( مجلدا 12في "  المسند" ، و"مناقب الشافعي " ، "على الجهمية 

  
  

_________________________________________________________________________  
  

تذكرة الحفاظ  ،13/163سير النبالء  ،513مناقب اإلمام أحمد بن حنبل البن الجوزي ص -1
 ،2/287فوات الوفيات  ،11/203البداية والنهاية  ،2/289مرآة الجنان  ،2/27العبر  ،3/829

معجم المؤلفين  ،3/324األعالم  ،1/513هدية العارفين  ،54المستطرفة  ،2/308شذرات الذهب 
  .449ـ  1/446تاريخ التراث  ،5/170
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  أبو سعد 
  )م 920ـ .. .=هـ 307ـ .. .(

 ،أبو سعد على الصواب فيه ،عبد الرحمن بن الحسن بن موسى بن محمد -]192[
كتب بالكوفة وبغداد   ،حافظ ،ثمحد :األصبهاني األصل النيسابوري ،وقيل أبو محمد

  .)1(توفي في رمضان  .واألبواب المسندوصنف  ،وواسط وأصبهان الحديث الكثير
  

  ) الجوهري ( الغافقي 
  )م 991.. .=هـ 381ـ .. .(

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد الغافقي المالكي المصري، أبو  -]194ـ193[
 ،وإيضاح لغته ،واختالف ألفاظه ،بعلله )2(" ـ خ مسند الموطأ" صنف  ،محدث ،فقيه :القاسم

   .وتسميته مشيخة مالك ،وتراجم رجاله
 .هـ693ـ ) و157] (حديث 16) [45)/ 1977(23/2خ .م.م(في الحرم المكي  :منه نسخة

 .للجوهري" مسند الموطأ " كالهما بعنوان   ،هـ839ـ ) و142(ـ ] 430[ 224-1/223وفي كوبريلي 
 ،هـ ـ القسم الثاني 1349ـ ) و103(ـ ] 2649[ 4/162) الملك سعود حاليا(ض وأخرى في جامعة الريا

  ".مسند الموطأ ـ للغافقي " :وهي بعنوان
  .)3(توفي في رمضان 

اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين " :قال الغافقي في مسند الموطأ
ظرت الموطا من ثنتي عشرة وذلك أني ن ،وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك ،حديثا

   .)4(وذكرها  ،رواية رويت عن مالك
_________________________________________________________________________  

  

   .5/135معجم المؤلفين  ،3/304األعالم  ،54المستطرفة  -1
   .)684، 683(رقم  3/1459الفهرس الشامل  :انظر -2
شذرات الذهب  ،1/451حسن المحاضرة  ،2/158العبر  ،16/435 ،8/86سير النبالء  -3

  .5/151معجم المؤلفين  ،)213(رقم  93شجرة النور الزكية ص ،16، المستطرفة 3/101
  .19و 18تحقيق الموطأ ص ،9تنوير الحوالك ص ،89فهرسة ابن خير ص -4
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" لكتاني وسماة ا ،)1(وذلك غير ما في الموطأ " مسند مالك " ونسب له الذهبي 
   .)2(" مسند ما ليس في الموطأ

  عبد الرحمن بن عثمان
أبو  ،عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر التميمي الدمشقي -]195[
حديث  ،في الظاهرية"  مسند علي بن أبي طالب" من آثاره  .م1049/ هـ 441 توفي ابنه .محمد
   .)3( )في القرن السابع الهجري  ،ب9أ ـ 1من (  273

  

  الرازي 
  )م 904ـ  826= هـ 291ـ  211( 

 ،محدث :أبو يحيى ،ثم األصبهاني ،عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي -]196[
  .)4(كان من الثقات   .وغير ذلك" التفسير " ، و" المسند" صنف  ،مفسر

  

  ابن مهران 
  )م 985ـ .. .=هـ 375ـ .. .(

 :أبو مسلم ،مهران بن سلمة البغداديعبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن  -]197[
ثم  ،ورحل إلى خراسان والشام والجزيرة ،يحدث ،أقام ببغداد سنين كثيرة .حافظ ،محدث

 ،ثم خرج في آخر عمره إلى الحجاز ،وأقام بتلك الديار نحوا من ثالثين سنة ،دخل بخارى
   .فأقام بمكة إلى أن توفي فيها
  ".يرة وكان ثقة زاهدا ما رأيت مثله صنف أشياء كث" :قال ابن أبي الفوارس

_________________________________________________________________________  
  

   .8/86سير أعالم النبالء  -1
  ).213(رقم  94شجرة النور الزكية ص ،16الرسالة المستطرفة ص -2
   .1/566تاريخ التراث ]  3/265شذرات الذهب [  -3
 ،1/513هدية العارفين  ،53المستطرفة  ،2/690تذكرة الحفاظ  ،13/530ء سير النبال -1

  .5/175معجم المؤلفين 
107   



  .)1(على الرجال " المسند الكبير" من مصنفاته 
  ابن فطيس 

  )م 1012ـ  960= هـ 402ـ  348( 
عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ بن فطيس بن  -]199ــ 198[
  .المحدث المالكي قاضي الجماعة :رف القرطبيأبو مط ،سليمان

" و ،في مائة جزء" المصابيح في فضائل الصحابة والتابعين " كتاب   :من تصانيفه
، "القصص واألسباب التي من أجلها نزل القرآن " ، و"الجرح والتعديل " ، و"دالئل السنة 

في "  د بن فطيسمسند حديث محم" ، و"كرامات الصالحين " ، و"الناسخ والمنسوخ " و
، وغير )ثالث مجلدات ( في ستين جزءا "  مسند قاسم بن أصبغ العوالي" و ،خمسين جزءا

  .)2(ذلك 
  ابن منده

  ) م 1078ـ  993= هـ 470ـ  383( 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبيدي  -]200[
  .واسع الرواية ،جليل القدر ،مؤرخ ،محدث حافظ :أبو القاسم ،األصبهاني ،موالهم

كان شديدا في السنة لكنه أفرط في تشديده حتى توهم فيه " :قال ابن ناصر الدين
  ".وصنف كتبا كثيرة وردودا على أهل البدع  ،وحاشاه ،التجسيم

" ، و"كتاب الوفيات " و ،في الحديث" المستخرج " ، و"تاريخ أصبهان "  :من كتبه
  .)3(توفي في أصبهان ولد و  .في الحديث"  المسند

_________________________________________________________________________  
  

 ،2/145العبر  ،3/969التذكرة  ،337ـ  16/335، سير النبالء 10/299تاريخ بغداد  -1
  .5/182معجم المؤلفين  ،1/514هدية العارفين  ،3/85شذرات الذهب  ،2/405مرآة الجنان 

الشذرات  ،3/4، مرآة الجنان 3/1061التذكرة  ،17/210، سير النبالء 1/312صلة ال -2
  .261تراث المغاربة ص ،)259( 102ص شجرة النور ،1/515 ، هدية العارفين58، المستطرفة 3/163

  .3/327األعالم  ،31المستطرفة  -3
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  البقال  
  )م 975ـ .. .=هـ 363ـ ..  .(

روى عنه أبو  .ق بن جعفر بن هيثم القاضي البغداديعبد العزيز بن إسحا -]201[
وتوفي لعشر خلون من شهر  ،عاش تسعين عاما .ومحمد بن أبي الفوارس ،القاسم بن الثالج

  .)1( ربيع اآلخر
بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي مسند اإلمام زيد جمع 

منه نسخ محفوظة في المكتبة الغربية من  ،" لفقهيالمجموع ا" المسمى بـ ،)هـ  122ت (  طالب
) و82(ـ ] 120حديث [ 97 ،خط نسخي معتاد) و54(ـ ] 76مجموع [ 96صنعاء  / الجامع الكبير 

ـ ] 122حديث [ 97 ،خط نسخي معتاد مهمل)  6-1ج(ـ ] 121حديث [ 97 ،خط نسخي جيد
ـ ] 273[ 5/1/192خش وفي خداب .]111 ،33مجموع [ 285 ،خط نسخي نفيس مشّكل) و94(
   .ـ ناقص األول واآلخر) و80(

  .صفحة 399 ،هـ1401 ،دار الكتب العلمية :في بيروت) 2(وقد طبع هذا المجموع 
  .صفحة 399 ،هـ1403 ،دار الكتب العمية :بيروت): 2(ط

  .صفحة 518 ،هـ1386 ،دار مكتبة الحياة :بيروت
  .فحةص 518 ،هـ1407 ،مكتبة اليمن الكبرى :صنعاء): 2(ط

  .هـ1340 ،مطبعة المعارف :القاهرة
  .)هـ203ت" (ومعه مسند اإلمام علي الرضا "  ،هـ1340 ،مطبعة المعاهد :القاهرة): 2(ط

  

الروض ) " هـ 1221ت (ولشرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي * 
 ،مكتبة المؤيد :الطائف .هـ1347 ،مكتبة السعادة :القاهرة .)3("ـ ط  النضير شرح مجموع الفقه الكبير

   .مج 5 ،هـ1388) 2(ط
  

_________________________________________________________________________  
  

  .13مقدمة مسند اإلمام زيد ص -1
  ). 3380 ،3379، 3378(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -2
   .)3364(دليل مؤلفات الحديث رقم  ،2/232األعالم  -3
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  أبو محمد األزدي 
  )م 1018ـ  944= هـ 409ـ  332( 

كان   ،شيخ حفاظ الحديث بمصر في عصره :من األزد ،عبد الغني بن سعيد -]202[
المؤتلف " ، و "مشتبه النسبة ـ ط " من كتبه  .مولده ووفاته بالقاهرة ،عالما باألنساب متفننا

  . )1(في أسماء نقلة الحديث " والمختلف ـ ط 
وقد كان يجتمع هو والحافظ الدارقطني على  ).2(ذكره الذهبي "  مسند مالك" وله 

  .)3(تخريج مسند أبي جعفر بن حنزابة الوزير وكتابته إلى أن نجز 
  

  الجّماعيلي 
  )م  1203ـ  1146هـ ـ  600ـ  541( 

الجماعيلي الدمشقي  ،عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي -]203[
قرب ( ولد في جّماعيل  .من العلماء برجاله ،حافظ للحديث :تقي الدين ،لحنبلي أبو محمدا

وتوفي  .وامتحن مرات .ثم رحل إلى اإلسكندرية وأصبهان .وانتقل صغيرا إلى دمشق) نابلس 
ذكر فيه ما اشتملت عليه كتب " الكمال في أسماء الرجال ـ خ " من تصانيفه  .بمصر

" ، و"الدرة المضية في السيرة النبوية ـ خ " و ،في مجلدين ،جالالحديث الستة من الر 
النصيحة " ، و"عمدة األحكام من كالم خير األنام ـ ط " و ،ثمانية وأربعون جزءا" المصباح 

  .، وغيرها)4("أشراط الساعة " و" في األدعية الصحيحة ـ ط 
   .)169ـ 1و(ـ ] 275حديث [ 354في الظاهرية " ـ خ المسند من عواليه" وله 

_________________________________________________________________________  
  

مرآة الجنان  ،3/1047تذكرة الحفاظ  ،17/268سير النبالء  ،3/223وفيات األعيان  -1
 ،4/33، األعالم 1/589، هدية العارفين 3/188شذرات الذهب  ،1/353حسن المحاضرة  ،3/22

  .1/548تاريخ التراث  ،274ـ  5/273ن معجم المؤلفي
  .8/86سير النبالء  -2
  .3/297وفيات األعيان  -3
  .4/34األعالم  ،4/345شذرات الذهب  ،4/160تذكرة الحفاظ  -4
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  عبد اهللا بن أحمد 
  )م 896ـ .. .=هـ 283ـ .. .(

   .محدث حافظ من أهل أصبهان :عبد اهللا بن أحمد -]204[
  .)1(" الشيوخ " ، و" المسند" صنف 

  

  عبد اهللا بن أحمد بن حنبل 
  )م 901ـ  828= هـ 288ـ  213( 

أبو عبد  ،البغدادي ،عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -]207ــ 205[
   .مكثرا عن أبيه وغيره ،ثبتا ،كان إماما ثقة حافظا  :الرحمن

وعلل  ،معرفة الرجالوما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له ب" :قال ابن المنادي
ويذكرون عن  ،والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها ،واألسماء والكنى ،الحديث

وزيادة السماع  ،حتى أن بعضهم أسرف في تقريضه له بالمعرفة ،أسالفهم اإلقرار له بذلك
 وهو مائة" التفسير " و ،وهو ثالثون ألفا"  المسند" سمع من أبيه  ،والحديث عن أبيه

 ،"الناسخ والمنسوخ" ، و"التاريخ"وسمع منه  ،سمع ثلثيه والباقي وجادة ،وعشرون ألفا
المناسك " ، و"جوابات القرآن " ، و"المقدم والمؤخر من كتاب اهللا " ، و"حديث شعبة "و

  .)2("وقد سمع من صغار شيوخ أبيه  ،، وغير ذلك"حديث الشيوخ " ، و"الكبير 
  .على مسند أبيه نحو عشرة آالف حديث زاد به"  زوائد المسند" له 
مؤسسة الكتب  :طبع في بيروت .)3(في مجموع قديم بالتيمورية  "ـ خ  ومسند أهل البيت" 
   .ص112 ،هـ1408 ،بتحقيق عبد اهللا الليثي األنصاري ،الثقافية

_________________________________________________________________________  
  

  .6/20المؤلفين معجم  -1
تذكرة  ،13/516سير النبالء  ،2/528جامع المسانيد  ،376ـ  9/375تاريخ بغداد  -2
، شذرات الذهب 11/103البداية والنهاية  ،2/218مرآة الجنان  ،1/418العبر  ،2/665الحفاظ 

   .6/29معجم المؤلفين  ،4/65األعالم  ،1/442هدية العارفين  ،2/203
  .4/65األعالم  -3
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  عبد اهللا بن أحمد 
  )م 922ـ .. .=هـ 310ـ .. .(

   .من شيوخ الحديث :أبو محمد األصبهاني ،عبد اهللا بن أحمد بن أسيد -]208[
  .)1( "الشيوخ " ، و"األبواب " ، و" المسند" صنف 

  

  األنباري 
  )م967ـ  000= هـ 356ـ  000( 

باحث إمامي أصله من  :أبو طالب ،عبد اهللا بن أحمد بن أبي زيد األنباري -]209[
، "البيان عن حقيقة اإلنسان " ، و"المطالب الفلسفية " من كتبه  .أقام وتوفي بواسط ،األنبار

  .)2("له مائة وأربعون مؤلفا " :قيل ).1(في علم الدين " الشافي " و
   .ذكره إسماعيل باشا البغدادي، )3("  مسند خلفاء بني العباس" وله 

  

  أبو ذر الهروي 
  )م 1043ـ .. .=هـ 434ـ  ...(

أبو ذر األنصاري  ،عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن ُغفير -]211ــ 210[
أصله من  .يقال له ابن السماك ،من فقهاء المالكية ،من الحفاظ ،عالم بالحديث :الهروي
لمستدرك ا" ، و"الجامع " ، و"تفسير القرآن " منها  :له تصانيف .نزل بمكة ومات بها :هراة

" ، و"فضائل القرآن " ، و"الدعوات " ، و"السنة والصفات " و ،مجلد" على الصحيحين 
" ، و"فضائل مالك " ، و"الرؤيا " ، و"كرامات األولياء " ، و"فضائل العيدين وعاشوراء 

سيرة النبي صلى اهللا عليه " ، و"الرجال واليمين الفاجرة " ، و"دالئل النبوة " ، و"المناسك 
أحدهما فيمن روى عنه " معجمان " ، و"بيعة العقبة " ، و"م وأصحابه وسل

_________________________________________________________________________  
  

   .6/21معجم المؤلفين  -1
  .4/66األعالم  -2
  .1/647هدية العارفين  -3

112   



  .)1(والثاني فيمن لقيهم ولم يأخذ عنهم  ،الحديث
" مسانيد الموطأ " وسماه في موضع آخر بـ ،ذكره الذهبي )2(" مسند الموطآت" ه ول

  ).4(" الصحيح المسند المخرج على الصحيحين" و. )3(
  

  أبو العباس القّمي
  )م 912ـ .. .=هـ 300ـ .. .(

عالم  :أبو العباس ،عبد اهللا بن جعفر بن الحسيني بن مالك الحميري القّمي -]212[
، وتوفي على م وألقى بها دروسا903/هـ 290سنة كان بالكوفة   ،لجوانبمتنوع ا ،شيعي

ولذا  ،الذي رواه ابنه أبو جعفر محمد"  قرب اإلسناد" من كتبه  .هـ300األرجح حوالي سنة 
 :وهي ،أحاديث مصنفة في أقسام ثالثة ؛ويضم الكتاب .ينسب إليه في بعض المخطوطات

  .ـ مسند علي الرضى3لكاظم  ـ مسند موسى ا2ـ مسند جعفر الصادق  1
البنغال  ؛)في القرن الحادي عشر الهجري  ،ورقة 164(  49بوهار  :مخطوطات الكتاب

في سنة  ،ورقة 157(  646أخبار  ،142ـ 140 :5مشهد  ؛)هـ 1068في سنة  ،ورقة 158(  345
  .)5( .)هـ 1069( حسين علي محفوظ بالكاظمية  ؛)هـ 1083

   

   رضي اهللا عنهابن عباس 
  )م 687ـ  619= هـ 68هـ ـ  .ق 3( 

حبر  ،الصحابي الجليل ،عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي -[..]
_________________________________________________________________________  

 ،1108ـ  3/1103تذكرة الحفاظ  ،563ـ  17/554سير النبالء  ،11/141تاريخ بغداد  -1
رقم  104شجرة النور الزكية ص ،1/437هدية العارفين  ،23المستطرفة  ،2/254شذرات الذهب 

  .1/564تاريخ التراث  ،6/32معجم المؤلفين  ،3/269، األعالم )268(
  ).268(شجرة النور رقم  ،8/85سير النبالء  ،89فهرسة ابن خير ص -2
  .478شجرة النور ص  ،17/560سير النبالء  -3
  ). 268(رقم  478، 104شجرة النور ص ،286ابن خير اإلشبيلي ص فهرسة -4
  .1/418تاريخ التراث ]  6/32مجلة معهد المخطوطات العربية [  -5
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والزم رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،ولد بمكة ونشأ بها .عالم مفسر فقيه :األمة وترجمان القرآن
جمعه ( ينسب إليه تفسير القرآن  .وسكن الطائف وتوفي بها ،وسلم وروى عنه األحاديث

وفتاوى جمعها أبو بكر محمد بن موسى ابن  )1( في الحديث"  مسند" و ،)الفيروز أبادي 
   .)2(يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون في عشرين مجلدا 

   .وال يثبت عنه تأليف ،والمسند ليس من جمعه :قلت
  .الهجرين الرابع أو الخامس جمعه مجهول في القر  مسند ابن عباس :قال فؤاد سزكين

  الحميدي 
  )م  834ـ .. .=هـ 219ـ ..  .(

 :أبو بكر ،عبد اهللا بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي األسدي المكي -]213[
وهو شيخ  ،ثم رجع إلى مكة وأفتى ،رحل إلى مصر والزم الشافعي ،محدث حافظ فقيه

وذكره مسلم في مقدمة  ،حديثا) 75( روى عنه البخاري ،البخاري ورئيس أصحاب ابن عيينة
  .)3( توفي بمكة .صحيحه

(  541حديث  ،الظاهرية :منه نسخة محفوظة في .في أحد عشر جزءا" ـ ط  مسند" له 
في القرن العاشر  ،ورقة135( 730/مكتبة الجامعة العثمانية أ ،حيدر آباد ؛)هـ 689 ،ورقة140 ،ناقص

  . )4( )خة في دايوباند بالهند ومنها نس ،هـ1311؛ والسعيدية )الهجري 
_________________________________________________________________________  

  

 ؛)و154(ـ ] 423[ 1/218ومنه نسخة في كوبريلي  .6/66ذكره في معجم المؤلفين  -1
ـ ] 248[ 61والمحمودية  ؛)229ب ـ 1و(ـ ] M 291 2534[ 104-2/103متحف طوبقبوسراي 

   .1/183وتاريخ التراث  ،)634(رقم  1/1453الفهرس الشامل  :وانظر .)و330( 1جم
  .6/66معجم المؤلفين  ،1/175تاريخ بغداد  -2
جامع  ،2/56ق/2الجرح والتعديل  ،1/96ق/3التاريخ الكبير  ،5/502طبقات ابن سعد  -3
 ،5/214التهذيب  ،10/282البداية والنهاية  ،1/297العبر  ،2/413التذكرة  ،2/515المسانيد 

هدية العارفين  ،51المستطرفة  ،4/481كشف الظنون   ،2/45الشذرات  ،1/347حسن المحاضرة 
، 1/282تاريخ التراث  ،6/54معجم المؤلفين  ،4/87األعالم  ،502 ،483شجرة النور ص ،1/439

   .1/282تاريخ التراث العربي  -4  .41أصول التخريج 
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هـ في 1383 ،بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،الباكستان :ي ـ كراتشيوقد نشره المكتب العلم
   .مج 2 ،ودار اإلفتاء ـ الرياض .مج 2 ،هـ1381 ،والمكتبة السلفية ـ المدينة المنورة .مجلدين

  

محمد  .إشراف د) دكتوراه" ( اإلمام الحميدي ومسنده" ولمحمد المبارك السيد * 
  .)1( .ص408 ،هـ 1396 ،عزت علي عيد عطية ،السيد ندا
زوائد مسند الحميدي " ؛ دراسة وتخريجراد مصطفى كمال واعظ الدين الحسنولـم* 

جامعة : مكة المكرمة ،؛ إشراف عبد العزيز عبد الرحيم العثيم)ماجستير "(  على الكتب الستة
  .)2(ورقة 299، أ ـ ط، هـ1407كلية الدعوة وأصول الدين، أم القرى،  
دار النور  :بيروت"  فهرس أحاديث مسند الحميدي" المرعشلي وليوسف عبد الرحمن * 
  .)3 :سلسلة فهارس كتب السنة( صفحة 152 ،هـ1408 ،دار البشائر اإلسالمية: اإلسالمي

فهارس مسند  "وألبي يعلى القوينسي محمد أيمن بن عبد اهللا بن حسن الشبراوي * 
  .صفحة156 ،هـ1408 ،توزيع دار الباز :مكة المكرمة ؛دار الكتب العلمية :، بيروت" الحميدي

  ". ترتيب أحاديث وآثار المسند لإلمام أبي بكر الحميدي"  ولمحمد اللحيدان*  
  .)3(ألبي عبد اهللا الحاكم النيسابوري / ترتيب أحاديث معرفة علوم الحديث  :يليه
  .صفحة20، 102 ،هـ1408 ،دار العاصمة :الرياض  

  

  عبد اهللا الحضرمي 
  )م 910ـ .. .=ـ ه297ـ .. .(

محدث  :أبو جعفر ،الكوفي الملقب بمطير ،عبد اهللا بن سليمان الحضرمي -[..]
  .)4(" والتاريخ "  المسند" صنف  .توفي في ربيع اآلخر .مؤرخ

   .وسيأتي ذكره" بمطين " بل هو محمد بن عبد اهللا الحضرمي المعروف  :قلت
_________________________________________________________________________  

  
  .)2369(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -1
  ).2715(المرجع السابق رقم  -3   .)2639(دليل مؤلفات الحديث رقم   -2
  .6/61معجم المؤلفين  -4
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  ابن أبي داود 
  )م 929ـ  844= هـ 316ـ  230( 

أبو بكر بن أبي  ،ث األزدي السجستانيعبد اهللا بن سليمان بن األشع -]216ــ 214[
ولد  .وعمي في آخر عمره ،كان إمام أهل العراق  ،له تصانيف ،من كبار حفاظ الحديث :داود

واستقر  ،وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما ،ورحل مع أبيه رحلة طويلة ،بسجستان
  .)1( وتوفي ببغداد

القراءات " ، و"التفسير " ، و"السنن " ، و)2( "المسند " و، "المصاحف ـ ط" من كتبه 
مجمع  ،في الظاهرية )3(مخطوط  "مسند عائشة رضي اهللا عنها ـ ط " و، "الناسخ والمنسوخ " ، و"

 116 ،هـ1405 ،مكتبة دار األقصى :وطبع في الكويت .)في القرن السابع الهجري  ،ب61أ ـ 53(  81
  .عبد الغفور عبد الحق حسين :دراسة وتحقيق ؛ص

يعني [ وذكر أن صاحب اإلصابة  ،" مسند األنصار" :أن من مؤلفاته) 4(تاريخ التراث  وفي
  .)2/866(قد استخدمه ] الحافظ ابن حجر 

  

  الدارمي 
  )م 869ـ  797= هـ 255ـ  181( 

 ،عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن مهرام التميمي الدارمي السمرقندي -]217[
مع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق  س ،من حفاظ الحديث :أبو محمد

فقضى  ،واستقضى على سمرقند ،سمع النضر بن شميل ويزيد بن هارون وطبقتهما .كثير
_________________________________________________________________________  

  

سير النبالء  ،2/404وفيات األعيان  ،9/464تاريخ بغداد  ،232الفهرست البن النديم  -1
األعالم  ،2/273شذرات الذهب  ،1/420غاية النهاية  ،773ـ  2/767تذكرة الحفاظ  ،13/221

  .1/438تاريخ التراث  ،6/60معجم المؤلفين  ،4/91
  .4/91األعالم  ،1/444هدية العارفين  :ورد ذكره في -2
  .1/438تاريخ التراث  -3
4- 1/439.  
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أظهر علم الحديث واآلثار  ،مفسرا فقيها ،وكان عاقال فاضال ،أعفيواستعفى ف ،قضية واحدة
  .بسمرقند

  ".هو إمام أهل زمانه " :قال أبو حاتم
  ".غلبنا الدارمي بالحفظ والورع " :وقال محمد بن عبد اهللا بن نمير

  .)1("ما رأيت أعلم بالحديث منه " :وقال رجاء بن مرجى
 224(ـ ] 67[2/433؛ كوبريلي2/115قبوسرايفي طوب، )2(في الحديث "ـ خ المسند"له 

الملك سعود (لرياض جامعة ا ؛)هـ  634سنة  ،ورقة 285(  1726جامعة ليدن  ؛)هـ  605سنة  ،ورقة
التيمورية  ؛هـ 1225ـ ) و270(ـ ] 253[ 5/1/174؛ خدابخش )و262(ـ ] 474[4/159) حاليا 

[  1/104القاهرة / دار الكتب  ؛]149[ 8) األوقاف (الرباط / ؛ الخزانة العامة )1ج( 574[2/236
ـ ] 525[ 25فيض اهللا أفندي  ؛)1مج(ـ ] 257[ 18عاشر أفندي  ؛ـ مخروم األول] 181حديث 

/ ؛ العمومية )و384( 1ـ مج] 824[ 45ولي الدين  ؛)و280(ـ *] 239[ 60المحمودية  ؛)و276(
   .)هـ  789 ،ورقة 261(  579ومراد مال  ؛]1188/325[ 59استنبول 

  .)3(" الثالثيات " و ،ويسمى سنن الدارمي"  ـ طالجامع الصحيح " وله 
   ."موافقات مسند الدارمي ـ خ "  وجمع مجهول جزءا فيه *

  ). ضمن مجموعة ست ورقات (  2024حديث  ،153 :1) 2(دار الكتب رقم  :القاهرة  
  

  ابن عدي 
  )م 976ـ  890= هـ 365ـ  277( 

عدي بن عبد اهللا بن محمد بن مبارك بن القطان  عبد اهللا بن -]219ــ 218[
_________________________________________________________________________  

  

 ،12/224، سير أعالم النبالء 32ـ  10/29تاريخ بغداد  ،2/99ق/2الجرح والتعديل  -1
شذرات  ،5/294تهذيب تهذيب ال ،2/161مرآة الجنان  ،1/365العبر  ،2/534تذكرة الحفاظ 

تاريخ  ،4/95األعالم  ،502 ،482شجرة النور الزكية ص ،1/441هدية العارفين  ،2/130الذهب 
  .1/306التراث 

   .1/306وتاريخ التراث  ،621رقم  3/1450الفهرس الشامل  ،4/95األعالم  -2
  .4/96األعالم ] كتاني   442منه نسخة قديمة جيدة في خزانة الرباط [  -3
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كان يعرف في   ،أخذ عن أكثر من ألف شيخ .عالمة بالحديث ورجاله :أبو أحمد ،الجرجاني
في معرفة الضعفاء الكامل " له  .بلده بابن القطان واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي

معجم " و ،على مختصر المزني، في فروع الشافعية" االنتصار" ، و" والمتروكين من الرواة ـ ط
أسامي من روى عنهم البخاري ـ خ " و ،ثمانية أجزاء" علل الحديث " و ،يوخهفي أسماء ش" 
  .)2( " مسند مالك" ، و)1(" مسند أبي حنيفة" ، و"أسماء الصحابة ـ خ " ، و"

  .)3(وهو من األئمة الثقات في الحديث  ،كان ضعيفا في العربية قد يلحن
  

  عبد اهللا بن المبارك 
  ) م 797ـ  736= هـ  181ـ  118( 

أبو عبد الرحمن المرزوي التركي األب  ،عبد اهللا بن المبارك بن واضح -]220[
التاجر السّفار  ،فخر المجاهدين شيخ اإلسالم ،اإلمام الحافظ قدوة الزاهدين :خوارزمي األم

حاجا ومجاهدا  ؛أفنى عمره في األسفار ،صاحب التصانيف النافعة والرحالت الشاسعة
وأخذ الحديث والفقه والقراءات عن  ،العلم وهو ابن عشرين سنة وطلب .ولد بمرو .وتاجرا

أدرك ". حملت عن أربعة آالف شيخ فرويت عن ألف منهم " :قال عن نفسه .شيوخ كثيرين
  .التابعين وأخذ عنهم

  .)4("أجمع العلماء على قبوله وجاللته وإمامته وعدله " :قال ابن عبد البر
_________________________________________________________________________  

  

  .1/5جامع المسانيد  -1
  .107 ،8/85سير النبالء  -2
هدية العارفين  ،145المستطرفة  ،3/51تذكرة الحفاظ  ،156ـ  16/154سير النبالء  -3

  .1/491تاريخ التراث  ،4/103األعالم  ،1/447
 ،190ـ  7/162حلية األولياء  ،256ص المعارف البن قتيبة ،2/202ق/3التاريخ الكبير  -4

غاية النهاية  ،387ـ  5/382تهذيب التهذيب  ،1/274تذكرة الحفاظ  ،169ـ  10/152تاريخ بغداد 
 ،1/270، تاريخ التراث لسزكين )20(رقم  57شجرة النور الزكية ص ،1/295شذرات الذهب  ،1/446

  .صبحي السامرائيوتحقيق المسند ل ،4/115األعالم  ،2/334معجم المؤلفين 
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في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم " البر والصلة ـ خ " ، و"الزهد والرقائق ـ ط" :من تصانيفه
" و ،ذكره ابن النديم في الفهرست" تفسير القرآن " ، و"الجهاد ـ ط " و .حديث) 328(

 ،أ ـ ب ،هـ1407ياض مكتبة المعارف ـ الر  ،طبع بتحقيق صبحي السامرائي .على األبواب "المسند ـ ط 
في  ،ب124أ ـ 107من  3 ،2األقسام (  18/5مجمع  ،ومنه نسخة محفوظة في الظاهرية .ص186

  .)1() القرن السابع الهجري 
  

  .)ماجستير" (عبد اهللا بن المبارك محدثا وناقدا " ولمحمد سعيد محمد حسن  *
الشريعة كلية   ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة ،السيد أحمد صقر :إشراف  
   .هـ1401والدراسات اإلسالمية   

  

  المسندي 
  )م 844ـ .. .=هـ 229ـ .. .(

الجعفي موالهم  ،عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن اليمان -]221[
وألنه أول من  ،العتنائه باألحاديث المسندة" المسندي " المعروف بـ  ،أبو جعفر ،البخاري

 ،إمام للحديث في عصره هناك ،وهو حافظ حجة ثقة :النهر بما وراء"  مسند الصحابة" جمع 
  .)2(بال مدافعة 

  

  أبو بكر بن أبي شيبة 
  )م 850ـ  776= هـ 235ـ  159( 

 ،الواسطي األصل ،إبراهيم بن عثمان ،عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة -]222[
" :صانيفهمن ت .محدث حافظ مكثر فقيه مؤرخ مفسر :أبو بكر ،الكوفي العبسي بالوالء

" المصنف ـ ط " ،  و"الفتن " ، و"التاريخ " ، و"التفسير " وكتاب  ،في الفقه" السنن 
_________________________________________________________________________  

  

   .1/270تاريخ التراث  -1
 ،6/9 تهذيب التهذيب ،1/318العبر  ،2/492تذكرة الحفاظ  ،10/64تاريخ بغداد  -2

  ،6/127معجم المؤلفين  ،4/117األعالم  ،47المستطرفة  ،2/67شذرات الذهب 
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مجموع  ،منه نسخة في دار الكتب الظاهريةو ،ولعله غير ُمصَنفه ،في الحديث"  المسند "و
  . )1(وأخرى في طوبقبوسراي بتركيا  ؛)ورقة 19( 38/12

لما قدم أبو بكر بن أبي شيبة " :وقال نفطويه". ما رأيت أحفظ منه " :قال أبو زرعة
  .)2("حزروا مجلسه بثالثين ألفا  ،بغداد في أيام المتوكل

  ابن ناجية 
  )م 914ـ .. .=هـ 301ـ .. .(

محدث  :أبو محمد ،عبد اهللا بن محمد بن ناجية البربري ثم البغدادي -]223[
   .توفي في رمضان ،سمع أبا بكر بن أبي شيبة وطبقته .حافظ كان ثقة ثبتا

  .)3(في مائة واثنين وثالثين جزءا "  مسند كبير" له 
  

  عبد اهللا البغوي 
  )م 929ـ  829= هـ 317ـ  214(

عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه  -]225ــ 224[
 ،ولد في أول رمضان ببغداد ،محدث حافظ :أبو القاسم ،ويعرف بابن بنت منيع ،البغوي
  .وتوفي بها ليلة الفطر ،بها وسمع الكثير ونشأ

_________________________________________________________________________  
   .230بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص -1

  .1/295تاريخ التراث  :انظر) المصنف ( وذكر فؤاد سزكين مخطوطات أخرى للمسند   
 ،137الفهرست البن خير ص ،574المقتبس ص ،320صالفهرست  ،10/66تاريخ بغداد  -2

مرآة الجنان  ،1/331العبر  ،2/342تذكرة الحفاظ  ،11/122سير النبالء  ،2/509جامع المسانيد 
 ،482شجرة النور ص ،1/440هدية العارفين  ،50 ،31المستطرفة  ،2/85شذرات الذهب  ،2/116

علوم الحديث ومصطلحه  ،296ـ  1/294اث تاريخ التر  ،6/107معجم المؤلفين  ،4/117األعالم 
  .117ص

تذكرة الحفاظ  ،14/164، سير النبالء 142فهرسة ابن خير ص ،10/104تاريخ بغداد  -3
األعالم  ،1/443هدية العارفين  ،53المستطرفة  ،2/235شذرات الذهب  ،1/441العبر  ،2/696
  .6/142معجم المؤلفين  ،4/119
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فإنه سمع في الصغر بعناية جده ألمه أحمد بن  ،في الدنياانتهى إليه علو اإلسناد 
وروى الكثير عن علي بن  ،وحضر مجلس عاصم بن علي ،وعمه علي بن عبد العزيز ،منيع

  .)1(وعلي بن المديني وخلق  ،الجعد ويحيى الحماني وأبي نصر التمار
د العتكي حكايات أبي بسطام شعبة بن الحجاج بن الور " ، و" المسند" من تصانيفه 

  ."معجم الصحابة " ، و"الواسطي 
 ،لعلي عبد العزيز" المنتخب " وسماه ابن خير . )2( مسند عمهصنف  :قال الذهبي

  . )3(مخرج على أسماء الصحابة 
  . )4(). هـ 385حوالي سنة  ،ورقة 14(  344في الظاهرية "  مسند أسامة بن زيد "وله 

  .أبي األشبال الزهيري :م بتحقيق1989ـ ه1409) 1(ط ،نشرته دار الضياء ـ الرياض
  

  السبذموني
  )م 952ـ  872= هـ  340ـ  258( 

أبو  ،عبد اهللا بن محمد بن يعقوب بن الحارث الكالباذي السبذموني -]226[
رحل إلى خراسان  ،من قرية سبذمون في بخارى ،من أئمة الحنفية :ويعرف باألستاذ ،محمد

دار الكتب القطرية  :منه نسخة في، )5("  حنيفة ـ خ مسند أبي" صنف  .والعراق والحجاز
 ؛ـ وبها خرم قليل من اآلخر] 1659[ 1/147القاهرة / دار الكتب  ؛)ص333(ـ ] 35[ 34) المنتخب(

  .)6() هـ 604 ،أ161ب إلى 56من ( 4493/2رقم  ،؛ والفاتح)و390(ـ ] 233[ 22سليم آغا 
_________________________________________________________________________  

جامع  ،1/467معجم البلدان  ،117ـ  10/111تاريخ بغداد  ،325الفهرست ص  -1
 ،2/275شذرات الذهب  ،2/739تذكرة الحفاظ  ،457ـ  14/440سير النبالء  ،2/529المسانيد 

   .6/126معجم المؤلفين  ،4/119األعالم  ،1/444هدية العارفين  ،78المستطرفة 
  .457ـ  14/440سير النبالء  -2
   .143فهرسة ابن خير ص -3
  .1/439تاريخ التراث  -4
  .1/424نوادر المخطوطات العربية في تركيا  .4/120األعالم  -5
  ). 41، 38، 37/ 620(رقم  3/1449الفهرس الشامل  -6
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وفي  ،فكان يستملي منه أربعمائة كاتب ،في مناقب أبي حنيفة" كشف اآلثار " وأملى 
  .)1("له مناكير  ،غير ثقة" :قال ابن األثير ،علماء الحديث من ال يراه حجة

  

  أبو الشيخ بن حيان 
  )م 979ـ  887= هـ 369ـ  274( 

ويعرف بأبي  ،األصبهاني ،عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري -]227[
  .متوفي في سلخ المحر  .مؤرخ ،مفسر ،حافظ ،محدث :أبو محمد ،الشيخ

ذكر فيه عظمة اهللا وعجائب " عظمة اهللا ومخلوقاته " كتاب   ،"التفسير " من تصانيفه 
طبقات المحدثين " ، "الثواب " كتاب   ،على السنين" التاريخ " كتاب   ،الملكوت العلوية

  .)2( " المسند" وكتاب  ،"بأصبهان 
  

   .هـ 293السراج ) عبد الجبار ( أبو أحمد بن عبدوس = ابن عبدوس * 
   .هـ 377محمد بن أحمد ) = الغطريفي ( العبدي * 
  .هـ 213عبيد اهللا بن موسى = العبسي * 
  

  أبو زرعة 
  )م  878ـ  815= هـ  264ـ  200( 

 ،المحدث الثقة :الرازي ،عبيد اهللا بن عبد الكريم بن فروخ القرشي بالوالء -]228[
أنه كان يحفظ سبعمائة ألف  ":قيل ،كان من أفراد الدهر حفظا  ،أحد الحفاظ المشهورين

 ،أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة ،وكان فقيها ورعا زاهدا متواضعا خاشعا". حديث 
كان في   ،سمع من أبي نعيم والقعنبي وطبقتهما ،وشهدوا له بالتقدم على أقرانه

_________________________________________________________________________  
  

  .4/120األعالم  -1
الكواكب السائرة  ،1/447غاية النهاية  ،3/945تذكرة الحفاظ  ،16/276سير النبالء  -2

معجم  ،4/120األعالم  ،1/447هدية العارفين  ،38المستطرفة  ،3/68شذرات الذهب  ،1/15
  .1/496تاريخ التراث  ،6/114المؤلفين 
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ر أحمد على الصلوات المكتوبات وال يفعل يقتص ،حالة شبابه إذا اجتمع بأحمد بن حنبل
  .)1(توفي يوم اإلثنين سلخ ذي الحجة  .المندوبات اكتفاءا بمذاكرته
  ".كل حديث ال يحفظه أبو زرعة ليس له أصل " :قال إسحاق بن راهويه

   .]27[ 7اليبزج / في كارل ماركس  ،في الحديث) 2(" مسند" له 
  

] الضعفاء[مع تحقيق كتابه  .وجهوده في السنة النبويةأبو زرعة الرازي " لسعدي الهاشمي  *
المجلس العلمي ـ  ،الجامعة اإلسالمية) األصل رسالة دكتوراه" ( وأجوبته على أسئلة البرذعي

   .هـ1402 ،مج3 ،المدينة المنورة
  

  صدر الشريعة األصغر 
  ) م 1346ـ .. .=هـ 747ـ .. .(

صدر  ،مد المحبوبي البخاري الحنفيعبيد اهللا بن مسعود بن محمود بن أح -]229[
من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الدين  :الشريعة األصغر بن صدر الشريعة األكبر

" و ،، وشرحه"أصول الفقه " ، و"التنقيح ـ ط " ، و"تعديل العلوم ـ خ " له كتاب  .والفقه
مختصر  ،النقاية" و ،في فقه الحنفية ،لجده محمود" شرح الوقاية ـ ط " ، و"التوضيح ـ ط 

  . )3(في علم المعاني " الوشاح " و ،مع شرح القهستاني" الوقاية ـ ط 
  .1ـ مج] 323[ 25في السليمانية  ؛في الحديث) 4( " المسند ـ خ" وله 

  
_________________________________________________________________________  

  

العبر  ،2/557تذكرة الحفاظ  ،85ـ  13/65النبالء سير  ،337ـ  10/326تاريخ بغداد  -1
شذرات الذهب  ،34ـ 7/30تهذيب التهذيب  ،11/40البداية والنهاية  ،2/176مرآة الجنان  ،1/379
  .1/373تاريخ التراث  ،6/239معجم المؤلفين  ،4/194األعالم  ،48المستطرفة  ،149ـ  2/148

   .)625(رقم  1/1451الفهرس الشامل  -2
   .4/198عالم األ -3
  ).639(الفهرس الشامل رقم -4
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  العبسي 
  )م  828ـ .. .=هـ 213ـ .. .(

 :أبو محمد الكوفي ،عبيد اهللا بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي -]230[
وكان إماما في الحديث  ،وقرأ القرآن على حمزة ،الحافظ روى عن هشام بن عروة والكبار

   .لكنه من رؤوس الشيعة  ،العبادة والصالةموصوفا ب ،والفقه والقرآن
  .)1(في الحديث "  المسند" له 

  

  الدارمي 
  ) م 894ـ  816= هـ 280ـ  200( 

 ،الشافعي ،الدارمي ،عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي السجستاني -]231[
الكبير  المسند" صاحب التصانيف و ،محدث هراة ،اإلمام الحافظ الحجة المتكلم :أبو سعيد

 ،والعربية عن ابن األعرابي ،أخذ الفقه عن البويطي ،طوف األقاليم في طلب الحديث ،"
روى عن سليمان بن حرب  .وكان قائما بالسنة فظيظا للمبتدعة ،والحديث عن ابن المديني

  .)2(توفي في ذي الحجة  .وطبقته
  

) دكتوراه"( اإلمام الدارمي وجهوده في الحديث" ولمحمد عبد اللطيف عويضة  *
   .ورقة 895 ،هـ1397 ،موسى شاهين الشين. د :إشراف

  
_________________________________________________________________________  

  
تهذيب  ،2/57مرآة الجنان  ،1/287العبر  ،1/353تذكرة الحفاظ  ،9/553سير النبالء  -1
أصول الحديث  ،502شجرة النور ص ،47المستطرفة  ،2/29شذرات الذهب  ،7/50التهذيب 

  .41أصول التخريج ص ،69لمحات في أصول الحديث ص ،184ص
 ،2/193مرآة الجنان  ،1/403العبر  ،2/621تذكرة الحفاظ  ،13/319سير النبالء  -2

األعالم  ،1/651هدية العارفين  ،49المستطرفة  .4/482كشف الظنون   ،2/176شذرات الذهب 
   .6/254ين معجم المؤلف ،4/205
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  ابن عريبة
  )م  1261ـ  1203= هـ  659ـ  600(  

المعروف بابن  ،أبو عمرو ،عثمان بن عتيق بن عثمان القيسي المهدوي -]232[
 ،كان حافظا للحديث مقدما في علوم األدب  ،أحد العلماء األعالم وأئمة اإلسالم :عريبة

فوائد الكلم " :له تصانيف مفيدة منها ،هأخذ عن اإلمام البرقي وغير  ،فحال من فحول الشعراء
آثار السحابة في آثار " و ،"الزهرة في مسند العشرة " ، و"النبوية على صاحبها أزكى التحية 

، "المستوفى في أحاديث المصطفى " ، و"سنن القوم في آداب الليل واليوم " ، و"الصحابة 
وله تخميس نفيس على  ،غير ذلكو " قصائد المدح ومصائد المنح " وديوان نظمه المسمى بـ

؛ وهي قصيدة فريدة ألبي محمد عبد اهللا بن يحيى الشقراطيسي في مدح "الشقراطسية " 
وشرحها  ،أنشدها بالمدينة تجاه القبر الكريم ،النبي صلى اهللا عليه وسلم وفي سيرة الصحابة

  .منهم ابن الشباط في مجلدات ،جماعة من العلماء
  . )1(تبرسق ودفن بجبل الرحمة مولده المهدية وتوفي ب

  عثمان بن أبي شيبة 
  )م 853ـ  767= هـ 239ـ  150( 

عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي األصل الكوفي  -]233[
 ،نزل بغداد ،رحل إلى مكة والري ،حافظ فقيه مفسر ،محدث :أبو الحسن ،العبسي موالهم

وحدث عنه  ،فيان بن عيينة وعبد اهللا بن المباركوس ،وحدث عن جرير بن عبد الحميد
"  ،في الحديث "المسند "  :من آثاره .توفي ببغداد ،البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه

  .)2("كتاب العين " ، و"تفسير القرآن " و ،في الفقه" السنن 
_________________________________________________________________________  

  

  ). 633(رقم  189شجرة النور الزكية ص -1
سير النبالء  ،2/531جامع المسانيد  ،288ـ 283/ تاريخ بغداد  ،1/320الفهرست  -2

 ،50المستطرفة  ،2/92شذرات الذهب  ،2/122مرآة الجنان  ،2/444تذكرة الحفاظ  ،11/151
  .184ول الحديث صأص ،6/286معجم المؤلفين  ،502شجرة النور ص ،1/651هدية العارفين 
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  ابن الصالح
  )م  1245ـ  1181= هـ  643ـ  577( 

بن عثمان بن موسى بن أبي النصر ) صالح الدين ( عثمان بن عبد الرحمن  -]234[
 :المعروف بابن الصالح ،تقي الدين ،أبو عمرو ،الشرخاني ،الكردي ،الشهرزوري ،النصري

قرب ( ولد في شرخان  .والفقه وأسماء الرجالأحد الفضالء المقدمين في التفسير والحديث 
فبيت المقدس حيث ولي التدريس في  ،وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان) شهرزور 
له   .وتوفي فيها ،فواله الملك األشرف تدريس دار الحديث ،وانتقل إلى دمشق .الصالحية

" ، و"األمالي ـ خ " و ،يعرف بمقدمة ابن الصالح" معرفة أنواع علم الحديث ـ ط " كتاب 
صلة " و ،في فقه الشافعية" شرح الوسيط ـ خ " و ،جمعه بعض أصحابه" الفتاوى ـ ط 

أجزاء كثيرة مشتملة على فوائد في أنواع " فوائد الرحلة " ، و"الناسك في صفة المناسك ـ خ 
 طبقات الفقهاء" ، و"أدب المفتي والمستفتي " و ،قيدها في رحلته إلى خراسان ،العلوم

  .)1("الشافعية ـ خ
ـ  فيما ورد من األحاديث في فضل اإلسكندرية وعسقالنمسند عثمان بن الصالح األثري " وله 

  .)و20(ـ ] Spr. 197  .1389[ 2/185برلين / الدولة  :في، )2(" خ
  
   .هـ 243محمد بن يحيى بن أبي عمر = العدني * 
   .هـ 365عبد اهللا بن عدي الجرجاني = ابن عدي * 
   .هـ 333محمد بن أحمد التميمي = بو العرب اإلفريقي أ* 
   .هـ 659عثمان بن عتيق = ابن عريبة * 
   .هـ 276أحمد بن حازم = ابن أبي عزرة * 
   .هـ 571علي بن الحسن بن هبة اهللا = ابن عساكر * 
   .هـ 349محمد بن أحمد = العسال * 

_________________________________________________________________________  
  

  .4/207األعالم  ،5/221الشذرات  ،2/449، األنس الجليل 1/312وفيات األعيان  -1
  ).667(رقم  3/1457الفهرس الشامل  -2
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   .إبراهيم بن حرب) = السمسار ( العسكري * 
   .هـ 240خليفة بن خياط ) = الشّباب ( العصفري * 
   .هـ 331لد محمد بن مخ= العطار الدوري * 
   .هـ 226سعيد بن كثير بن عفير = ابن عفير * 
   .هـ 333) من علماء الزيدية ( أحمد بن محمد = ابن عقدة * 
   .هـ 316محمد بن عقيل البلخي = ابن عقيل * 
  

  ُعَقْيل بن خالد 
  )م 758ـ .. .=هـ  141ـ .. .(

من حفاظ  :و خالدأب ،ُعَقْيل بن خالد بن َعقيل األيلي األموي بالوالء -]235[
على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار " أيلة " نسبته إلى  .كان شرطيا بالمدينة  .ثقة .الحديث
  .)1(وفاته بمصر  .مصر

  . )2(؛ رواية محمد بن عزيز األيلي " مسند عقيل بن خالد األيلي" :له
  

  العالء الموصلي 
  )م 19= هـ 13القرن ( 

   :أبو الفضل ،لموصليالعالء بن أيوب بن رزين ا -]236[
  .)3("السنن " ، و" المسند" من تصانيفه  .حافظ ،محدث

  

  علي بن الجعد
  )م 845ـ  750= هـ 230ـ  133( 

 ،البغدادي ،موالهم ،الجوهري ،علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي -]237[
_________________________________________________________________________  

  

   .4/242األعالم  ،7/255هذيب التهذيب ت -1
   .149فهرسة ابن خير ص -2
  .6/290معجم المؤلفين  -3

127   



روى عن شعبة وابن  .كان يتجر بالجواهر  .شيخ بغداد في عصره ،محدث حافظ :أبو الحسن
أخبرت "  :قال البغوي آخر أصحابه موتا .كان يحدث من حفظه  .أبي ذئب وغيرهما، فأكثر

  .)1(توفي في رجب ". سنة يصوم يوما ويفطر يوما  أنه مكث ستين
حديث  ،منه نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية .في الحديث" المسند ـ ط " من آثاره 

سنة  ،ورقة86 ،8، 6، 4األجزاء (  2240، )هـ 463قبل سنة  ،ورقة103، 3، 2، 1األجزاء ( 2240
ورقة، سنة 125، 9، 8، 7األجزاء (وكذلك  ،)هـ 625ورقة،  453 ،، وكذلك قسم آخر مصور)هـ 625
حديث  ،وفي الظاهرية ؛)هـ 625سنة  ،ورقة144، 13، 12، 11، 10األقسام ( وكذلك ) هـ625
  . )2(). هـ 524 ،أ179أ ـ 160من ( 89وكذلك مجمع ) ورقة 23 ،قطعة( 625

 2 ،هـ1405) 1(عبد المهدي عبد القادر ط .وقد نشرته مكتبة الفالح بالكويت بتحقيق ودراسة د
  .)هـ  1398األصل رسالة دكتوراه (  .ص1396 :مج

   .حديث علي بن الجعد الجوهري" الجعديات " وللدكتور رفعت عبد المطلب * 
   .في مجلدين ،هـ 1414 ،نشرته مكتبة الخانجي  

  علي بن حرب 
  )م 879ـ  786= هـ 265ـ  175( 

 .شاعر ،محدث :لحسنأبو ا ،علي بن حرب بن محمد الطائي الموصلي -]238[
عاش تسعين  ،سمع من ابن عيينة والمحاربي وطبقتهما .ووفاته بالموصل ،مولده بأذربيجان

  .)3(توفي في شوال  .في الحديث "مسند " له  .سنة
  

_________________________________________________________________________  
  

سير النبالء  ،11/360تاريخ بغداد  ،2/366ق/3ير التاريخ الكب ،7/238طبقات ابن سعد  -1
 ،7/289تهذيب التهذيب  ،2/100مرآة الجنان  ،1/319العبر  ،1/399تذكرة الحفاظ  ،10/459

هدية العارفين  ،68المستطرفة  ،2/68شذرات الذهب  ،175طبقات الحفاظ  ،429مقدمة فتح الباري 
   .7/51معجم المؤلفين  ،4/269األعالم  ،1/669

   .1/289تاريخ التراث العربي  -2
شذرات الذهب  ،1/380العبر  ،12/251سير النبالء  ،420ـ  11/418تاريخ بغداد  -3

  .4/270األعالم  ،2/150
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  الذهلي
  )م 865= هـ 251كان حيا في ( 

من أهل  ،حافظ ،محدث :أبو الحسن ،األفطس ،علي بن الحسن الذهلي -]239[
  .)1("في الحديث "  مسند" له  .وشيخ عصره فيها ،نيسابور

  

  ابن عساكر 
  )م 1176ـ  1105= هـ 571ـ  479( 

علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن الحسين الدمشقي  -]242ــ 240[
كان محدث الديار الشامية ورفيق السمعاني   ،مؤرخ حافظ رحالة :أبو القاسم ،الشافعي

  .مشقمولده ووفاته بد ،صاحب الدالئل في رحالته
 ،ست مجلدات" الموافقات " ، و"ثمانون مجلدا " التاريخ الكبير " له تصانيف منها 

"  مسند أهل داريا" و ،في خمسين جزءا" عوالي مالك " و ،أربع مجلدات" األطراف " و
" ، و" ترتيب الصحابة في مسند أبي يعلى "، و" مسند مكحول" ، و" مسند أبي حنيفة" و ،مجلد

  .)2(توفي في رجب "  في مسند أحمدترتيب الصحابة 
  

  علي بن حمشاد 
  )م 950ـ  872= هـ 338ـ  258( 

حافظ  :أبو الحسن ،علي بن حمشاد بن سختويه العدل النيسابوري -]243[
سمع الفضل بن محمد الشعراني  ،رحل إلى البالد وسمع كثيرا ،للحديث من كبارهم

_________________________________________________________________________  
  

 ،1/673هدية العارفين  ،48المستطرفة  ،4/482كشف الظنون   ،2/529تذكرة الحفاظ  -1
  .7/62معجم المؤلفين  ،4/271األعالم 

سير النبالء  ،3/309وفيات األعيان  ،2/539جامع المسانيد  ،87ـ 13/73معجم األدباء  -2
شذرات الذهب  ،396ـ  3/393مرآة الجنان  ،1334ـ  4/1328تذكرة الحفاظ  ،571ـ  20/554

  .4/273األعالم  ،1/701هدية العارفين  ،4/239
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   .شوال 14توفي في  .وإبراهيم بن ديزيل وطبقتهما
في " التفسير" و ،في مائتين وستين جزءا" األحكام " و ،في أربعمائة جزء" المسند الكبير" له 

   ). 1() اتعشر مجلد(مائتين وثالثين جزءا 
  

مسند شمس األخبار المنتقى من كالم "  له) هـ 635ت (  علي بن حميد القرشي -]244* [
على  .مج 2 ،هـ1407 ،مكتبة اليمن الكبرى :، صنعاء"النبي المختار صلى اهللا عليه وسلم 

  ).2( لمؤلفها محمد بن حسين الجاللي/ حاشية كشف األستار عن أحاديث شمس األخبار  :هامشه
  

  لُمال علي القاري ا
  )م 1606ـ .. .=هـ 1014ـ .. .(

من  ،فقيه حنفي: محمد، نور الدين المال الهروي القاري) سلطان(علي بن  -]245[
كان يكتب في كل عام   :قيل. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها .صدور العلم في عصره

وصنف كتبا  .ى العامعام إلمصحفا وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من ال
" ، و"األثمار الجنية في أسماء الحنفية" ، وثالثة مجلدات" تفسير القرآن ـ خ" :كثير منها

، "شرح مشكاة المصابيح ـ ط " و ،مناسك" بداية السالك ـ خ" و ،فقه" الفصول المهمة ـ خ
" ين ـ خ شرح الحصن الحص" ، و"شرح الشفاء ـ ط " ، و"شرح مشكالت الموطأ ـ خ " و

لعبد القاهر  ،تعليق على بعض آداب المريدين" ، و"شرح الشمائل ـ ط " و ،في الحديث
سيرة الشيخ عبد القادر الجيالني ـ ط " و ،)ك  2503( في خزانة الرباط " السهروردي ـ خ 

" ، و"شرح األربعين النووية ـ ط" ه ، ول"الناموس"، ولخص مواد من القاموس سماها رسالة"
جزء " حاشية على الجاللين ـ ط  ،كتاب الجمالين" ، و"الموضوعات ـ طتذكرة 

_________________________________________________________________________  
البداية  ،2/327مرآة الجنان  ،2/55العبر  ،3/855تذكرة الحفاظ  ،15/398سير النبالء  -1
األعالم  ،1/679هدية العارفين  ،55المستطرفة  ،348 ،2/238شذرات الذهب  ،11/236والنهاية 

  .7/85معجم المؤلفين  ،4/324
   .)3381(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -2 

130   



شرح قصيدة " ضوء المعالي ـ ط " و ،رسالة" أربعون حديثا قدسية ـ خ " في التفسير و ،منه
شرح  "، و "ر في شرح الفقه األكبر ـ ط منح الروض األزه" و ،في التوحيد ،بدء األمالي

من  ،فيما يتعلق بالسماع" فتح األسماع ـ خ " و" كتاب عين العلم المختصر من اإلحياء ـ ط 
 ،في األصول ،شرح مختصر المنار" توضيح المباني ـ خ " و ،الكتاب والسنة ونقول األئمة

  .)1( في مكتبة عبيد "خ  ،الزبدة في شرح البردة" و
  .)2(" ـ خند األنام شرح مسند اإلمام مس" وله 

  

  .ص495" ـ طاإلمام علي القاري وأثره في الحديث " ولخليل إبراهيم قوتالي  *
    .هـ1409 ،دار البشائر اإلسالمية :طبع في بيروت

  
  البغوي 

  )م 899ـ .. .=هـ 286ـ .. .(
الحافظ  :أبو الحسن ،علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي -]246[
   .سمع أبا نعيم وطبقته .جاور بمكة .كان ثقة مامونا  ،شيخ الحرم ،الصدوق

   .)3(كبير في الحديث "  مسند" له 
  .]4/624[اقتبس منه الحافظ ابن حجر في اإلصابة : )4(قال في تاريخ التراث 

  

  
_________________________________________________________________________  

  

  .5/12األعالم  -1
ـ ] 564[ 44وأخرى في ال له لي  ،)و178(ـ ] 519[ 25منه نسخة في فيض اهللا أفندي  -2

   .)648(رقم  3/1455الفهرس الشامل  :انظر .)1مج(
 ،2/193شذرات الذهب  ،11/88البداية والنهاية  ،1/412العبر  ،2/622تذكرة الحفاظ  -3

   .7/124معجم المؤلفين  ،4/300عالم األ ،1/674هدية العارفين  ،49المستطرفة 
4- 1/408.   
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  علي بن المديني 
  )م 848ـ  778= هـ 234ـ  161( 

المعروف  ،علي بن عبد اهللا بن جعفر بن نجيح السعدي موالهم البصري -]247[
مشارك  ،لغوي ،نسابة ،،مؤرخ ،أخباري ،أصولي ،محدث حافظ :أبو الحسن ،بابن المديني

توفي بسر من رآى ليومين بقيا من ذي  ،أصله من المدينة وولد بالبصرة ،في بعض العلوم
   .سمع حماد وطبقته ،ودفن بالعسكر ،القعدة

  .ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن المديني :قال البخاري
في الحديث كتبه "  المسند" و ،في عشرة أجزاء" قبائل العرب " من تصانيفه الكثيرة 

وله  ،فلما عاد وجد األرضة قد خالطته وأتلفته ،غاب عن البصرة ثالث سنين ثم ،في قراطيس
  .)1(ثالثون جزءا "  علل المسند" 

  

) ماجستير" (علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال " وإلكرام اهللا بن أمداد الحق  *
الدعوة كلية   ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،عويد بن عياد المطرفي. إشراف د ،ورقة 878

  . )2(هـ  1408 ،قسم الكتاب والسنة ،وأصول الدين
  

  الدارقطني 
  )م 995ـ  919= هـ 385ـ  306( 

، نسبة إلى دار قطن ارقطنيعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الد -]251ــ 248[
_________________________________________________________________________  

  

 ،1/193ق/3الجرح والتعديل  ،2/284ق/3التاريخ الكبير  ،7/308طبقات ابن سعد  -1
ـ  11/41سير النبالء  ،11/458تاريخ بغداد  ،71معرفة علوم الحديث للحاكم ص ،322الفهرست ص

ـ  7/349تهذيب التهذيب  ،1/329العبر  ،2/428تذكرة الحفاظ  ،231ـ 2/229ميزان االعتدال  ،60
معجم  ،4/303األعالم  ،502شجرة النور ص ،127ة صالمستطرف ،2/81شذرات الذهب  ،357

   .294ـ 1/293تاريخ التراث  ،7/132المؤلفين 
  .)586(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -2
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أمير المؤمنين في  ،صاحب السنن :أبو الحسن ،البغدادي الشافعي ،كبيرة ببغدادمحلة  
) وزير كافور األخشيدي ( ساعد ابن حنزابة ف ،رحل إلى مصر .لم ير مثل نفسه ،الحديث

  .)1(وعاد إلى بغداد فتوفي فيها  ،على تأليف مسنده
حديث  ،260 :3في اآلصفية  )2(" ـ خاإللزامات " و ،وهو مشهور "السنن ـ ط" له كتاب 

وهو  ) هـ 786سنة  ،ب115ب ـ 111(  355حديث  ،؛ والسعيدية ـ بحيدرأباد)ورقة  54( 980
وليس في   ،جمع فيه ما وجده على شرطهما من األحاديث ،لى الصحيحينكالمستدرك ع

   .في مجلد لطيف ،وهو مرتب على المسانيد ،وألزمهما ذكره ،كتابيهما
تخريج مسند " ، و " مسند أبي حنيفة" وله  ).3(مرتب على المسانيد أيضا "  العلل" و
، ذكرهم الخطيب " أحمد السجزيلدعلج بن  تخريج المسند الكبير" و ،المذكور"  ابن حنزابة

عن جده أبي بردة بن أبي  ،كتاب فيه أربعون حديثا من مسند بريد بن عبد اهللا بن أبي بردة" و ،)4(
   .)هـ 919سنة  ،أ174أ ـ 136(  541في شهيد علي . )5("ـ خ  عن أبي موسى ،موسى األشعري

  

أحمد  .د :إشراف) ماجستير" ( الدارقطني المحدث" لعلي عبد الفتاح علي حسن  *
  . )6(ورقة  446 ،هـ1393 ،السيد الكومي

_________________________________________________________________________  
  
سير النبالء  ،3/297وفيات األعيان  ،2/529جامع المسانيد  ،12/34تاريخ بغداد  -1

شذرات الذهب  ،1/558النهاية غاية  ،3/28العبر  ،3/991تذكرة الحفاظ  ،461ـ  16/449
تاريخ  ،7/157معجم المؤلفين  ،4/314األعالم  ،1/683هدية العارفين  ،23المستطرفة  ،3/116

  .1/509التراث 
  .1/512تاريخ التراث  ،1/683هدية العارفين  ،23المستطرفة  -2
  .م1985هـ ـ 1405) 1(، دار طيبة ـ الرياض طمحفوظ الرحمن زين اهللا. تحقيق دطبع ب -3
   .8/392تاريخ بغداد  -4
   .1/515تاريخ التراث  ،83فهرس ابن عطية ص -5
  .)918(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -6
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  المدائني 
  )م  840ـ  752= هـ 225ـ  135( 

 ،الحافظ أبو الحسن المدائني ،علي بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سيف -]252[
ثم انتقل إلى  ،سكن المدائن ،أصله بصري .محدث أخباري مكثر :مولى سمرة بن حبيب

  .)1(في الحديث "  كتاب المسند بعلله" له  .بغداد فلم يزل بها إلى وفاته
  

  القابسي 
  )م1012ـ  936= هـ 403ـ  324( 

عالم  :أبو الحسن بن القابسي ،علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني -]253[
فقيها أصوليا من أهل  ،كان حافظا للحديث وعلله ورجاله  .عصره المالكية بإفريقية في

رحل إلى  .خليت قبل القرن التاسع للهجرة ،من قرى قابس" المعافرين " نسبة إلى  .القيروان
وكان  .وتوفي بها .وتولى الفتيا مكرها) هـ357(وعاد إلى القيروان ) هـ352سنة ( المشرق 

رواية الثانية خبر أورده عنه صاحب معالم اإليمان ويؤيد ال) أو عمي في كبره ( أعمى 
مكتوبة على  ،على نسخة من موطأ اإلمام مالك ،وخّط يمكن أن يكون خطه) 3/174(

لعلي بن محمد خلف نفعه اهللا به آمين " :جاء في صفحتها األولى ،في جامع القيروان ،الرق
المنقذ من شبه " و ،الدياناتفي الفقه وأحكام  ،كبير جدا" الممهد " :له تصانيف منها". 

الرسالة " و ،، رواية أبي القاسم)2("ـ خ الملخص لمسند موطأ مالك بن أنس "، و"التأويل 
رتب " و" المنبه للفطن عن غوائل الفتن " و" الفصلى ألحوال المعلمين والمتعلمين ـ ط 

كر رسالة الذ " ، و"رسالة تزكية الشهود وتجريحهم " ، و"العلم وأحوال أهله 
_________________________________________________________________________  

  
الكامل البن األثير  ،14/124معجم األدباء  ،12/54تاريخ بغداد  ،113الفهرست  -1

 ،4/253لسان الميزان  ،2/83مرآة الجنان  ،402ـ  10/400سير النبالء  ،3/182اللباب  ،6/516
   .672ـ  1/670هدية العارفين  ،2/54النجوم الزاهرة 

  .90فهرسة ابن خير ص ،4/326األعالم  -2
134   



  .)1( "المناسك ” ، و"والدعاء 
  

  علّي الرضى
  )م 818ـ  770= هـ 203ـ  153(  

 :الملقب بالرضى ،أبو الحسن ،علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق -]254[
ولد في  .ء السادة أهل البيت وفضالئهمومن أجال ،ثامن األئمة اإلثني عشر عند اإلمامية

 ،فعهد إليه بالخالفة من بعده ،وأحبه المأمون العباسي ،أمه حبشية ،وكان أسود اللون .المدينة
وغير من أجله الزي العباسي الذي هو  ،وضرب اسمه على الدينار والدرهم ،وزوجه ابنته

 ،وثار أهل بغداد ،عراقفاضطرب ال ،وكان هذا شعار أهل البيت ،السواد فجعله أخضر
فقصدهم المأمون  ،وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي" طوس"وهو في  ،فخلعوا المأمون

ومات علي الرضي في حياة المأمون  .ثم استسلم وعفا عنه المأمون ،فاختبأ إبراهيم ،بجيشه
 ،دوعاد المأمون إلى السوا .ولم تتم له الخالفة ،فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد ،بطوس

  .)2(ورضي عنه الناس  ،فاستألف القلوب
بعضها  ؛ويحتوي على جملة أبواب في األحاديث )3(" المسند في فضل أهل البيت" له 
 ،وحسن الخلق ،وأهل البيت وفضلهم عموما ،والجنازة ،والصلوات ،واألذان ،في العلم

الغش والغيبة والتحذير من  ،وصلة الرحم ،وبر الوالدين ،واألطعمة والفواكه واألدهان
  .وغير ذلك ،والجهاد والغزو ،والنميمة

  ). بأسفل الصفحات تخريجات وشروح لمؤلف مجهول(ص 76 ،هـ1341، ن. د :طبع في القاهرة
  

  .)4("تنوير الصحيفة بذكر عوالي األسانيد الشريفة " بعنوان خّرج مشحم أحاديثه * 
_________________________________________________________________________  

  
  ).230(رقم  97شجرة النور الزكية ص ،1/339وفيات األعيان  ،4/326األعالم  -1
   .5/26األعالم  ،6/119ابن األثير  ،1/321ابن خلكان  ،10/251الطبري  -2
   .3/1458الفهرس الشامل  -3
  .3/1459المرجع السابق  -4
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درر الصوارم والقواصم شرح مسند علي بن "بعنوان  )هـ 1221ت (وشرحه السياغي * 
   ).1("موسى الكاظم

  

  عمار بن رجاء
  )م  881ـ .. .=هـ 267ـ .. .(

كان   ،من حفاظ الحديث :أبو ياسر ،عمار بن رجاء التغلبي األسترباذي -]255[
   .توفي بجرجان وقبره يزار .فاضال دينا كثير العبادة والزهد

  .)2(في الحديث "  مسند" له 
  
   .هـ 353إبراهيم بن محمد = ن عمارة اب* 
  

  عمران الجرجاني 
  )م  917ـ .. .=هـ  305ـ .. .(

محدث  :أبو إسحاق ،الجرجاني ،عمران بن موسى بن مجاشع السختياني -]256[
  .روى عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة .ولد سنة بضع عشرة ومائتين ،حافظ

  .)3(في الحديث "  المسند ":من آثاره .توفي بجرجان في النصف من رجب
  
   .هـ 399أحمد بن أبي عمران الهروي = ابن أبي عمران * 
   .هـ 243محمد بن يحيى العدني الدراوردي = ابن أبي عمر * 
  

_________________________________________________________________________  
  
  .المرجع السابق -1
 ،1/779هدية العارفين  ،49المستطرفة  ،4/481ظنون كشف ال  ،2/561تذكرة الحفاظ  -2

  .7/268معجم المؤلفين  ،5/36األعالم 
  .8/7معجم المؤلفين  ،2/762تذكرة الحفاظ  ،14/136سير النبالء  -3
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  ابن شاهين 
  )م 995ـ  909= هـ 385ـ  297( 

 ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي -]258ــ 257[
 ،ولد في صفر .واعظ، مفسر ،حافظ، مؤرخ ،محدث :أبو حفص ،المعروف بابن شاهين

ودفن بمقبرة باب  ،وسمع الكثير بالشام والعراق وفارس، وتوفي في بغداد في ذي الحجة
  .حرب

  ". ابن شاهين ثقة مامون جمع وصنف مالم يصنف أحد " :قال ابن أبي الفوارس
  .مصنفا)  330( بلغت تصانيفه  :قيل
التفسير " و، )2(" مسند مالك" ، و)1(في ألف وستمائة جزء " المسند الكبير" :منها

  ".الزهد " ، و"التاريخ " ، و"الكبير 
  ابن األشناني 

  )م950ـ  872= هـ 339ـ  259( 
له  ،قاض :أبو الحسين بن األشناني ،عمر بن الحسن بن علي بن إبراهيم -]259[

ولي القضاء بنواحي الشام مدة وببغداد ثالثة  .مولده ببغداد .ضعفه الدارقطني ،علم بالحديث
  .)4(كما في جامع المسانيد ألبي المؤيد "  مسند أبي حنيفة" جمع . )3(أيام وعزل 

  .خمس صفحات) ب  25545( في دار الكتب المصرية "  ـ خجزء " بقي من المروي عنه 
_________________________________________________________________________  

تذكرة الحفاظ  ،16/431سير النبالء  ،2/530جامع المسانيد  ،11/265تاريخ بغداد  -1
 ،1/588غاية النهاية  ،11/337البداية والنهاية  ،2/426مرآة الجنان  ،2/167العبر  ،3/987

شجرة النور  ،1/781هدية العارفين  ،55المستطرفة  ،4/481كشف الظنون   ،3/117شذرات الذهب 
  .1/516تاريخ التراث  ،7/274معجم المؤلفين  ،5/40األعالم  ،483ص

  .8/85سير النبالء  -2
هدية  ،2/349شذرات الذهب  ،2/851تذكرة الحفاظ  ،239ـ  11/236تاريخ بغداد  -3
  .1/460تاريخ التراث  ،7/287معجم المؤلفين  ،5/34، األعالم 1/780العارفين 

  .1/5جامع المسانيد  -4
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  عمر الطائي 
  )م 1299ـ .. .=هـ 698ـ .. .(

 :أبو حفص ناصر الدين ،الدمشقي ،عمر بن عبد المنعم بن عمر الطائي -]260[
  .)1(جزءا  93في الحديث في "  مسند" له  ،محدث

  الليثي 
  )م 1074ـ .. .=هـ 466ـ .. .(

محدث  :سلمأبو م ،الليثي ،عمر بن علي بن أحمد بن الليث البخاري -]261[
وروى عنه أبو عبد اهللا  ،سمع أبا عثمان الصابوني وعبد الغافر الفارسي .واسع الرحلة ،حافظ

   .وغيره ،الحسين بن عبد الملك الخالل
  .بخوزستان :وقيل ،توفي بكور األهواز .صنف وجمع
  .)2("  المسند الصحيح" ، و"الجمع بين الصحيحين " :من تصانيفه

  

  البجيري 
  )م 923ـ  838= هـ 311ـ  223( 

أبو  ،الهمداني السمرقندي البجيري ،عمر بن محمد بن بجير بن حازم -]262[
كان من قرية ". التفسير " ، و"الصحيح " ومصنف  ،محدث ما وراء النهر ،الحافظ :حفص

، ورحل إلى خراسان والبصرة والكوفة والشام ومصر "رأس القنطرة " :بسمرقند يقال لها
  .وطبقتهما ،وبشر بن معاذ العقدي ،ن عيسى بن حماد زغبةوروى ع .والحجاز

  . )3("جمع مالم يجمعه غيره " :قال الذهبي
_________________________________________________________________________  

  .7/295معجم المؤلفين  ،1/788هدية العارفين  ،4/481كشف الظنون   -1
هدية  ،4/1235تذكرة الحفاظ  ،409ـ  18/407النبالء سير  ،2/197معجم البلدان  -2
  .7/297معجم المؤلفين  ،5/55األعالم  ،1/782العارفين 

معجم  ،5/60األعالم  ،2/262شذرات الذهب  ،1/462العبر  ،2/258تذكرة الحفاظ  -3
  .1/434تاريخ التراث  ،7/307المؤلفين 
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  .) 30قسم (  276ية، حديث في الظاهر  )1(" ـ خ الجامع المسند" من كتبه 
  

  عمر األزدي 
  )م 940ـ  904= هـ 328ـ  291(

أبو  ،عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن حماد بن زيد بن درهم -]263[
وكان حافظا  ،ناب عن أبيه وعمره عشرون سنة ،الفقيه المالكي القاضي :الحسين األزدي

   .لحساب واللغة والنحو والشعروالفرائض وا ،للقرآن والحديث والفقه على مذهب مالك
وله الشعر  ،وشرف األخالق ،متقنا فرزق قوة الفهم وجودة القريحة" مسندا " صنف 
  .عدال ثقة إماما ،وكان مشكور السيرة في القضاء ،الرائق الحسن

الرد على من أنكر إجماع " ، و"الفرج بعد الشدة " و ،لم يتم" غريب الحديث " له 
  .)2(توفي ببغداد شابا ". هو نقض لكتاب الصيرفي " :القاضي عياضقال ". أهل المدينة 

  

  ابن طبرزد 
  )م 1210ـ  1123= هـ 607ـ  516( 

ابن  ،أبو حفص ،عمر بن محمد بن معمر بن يحيى بن أحمد بن حسان -]264[
أدب الصبيان في محلة  ،كان شيخ الحديث في عصره  ،مؤدب :البغدادي ،الدارقزي ،طبرزد

 ،حدث ببغداد وباربل والموصل وحّران وحلب ودمشق ،ببغداد فنسب إليها" دار القز " 
  .وغيرها

لقيته بدمشق وسمعت منه كثيرا من الكتب الكبار واألجزاء " :قال الحافظ المنذري
وجمع له الحافظ أبو عبد اهللا ". جزءا 11هـ الغيالنيات وهي 603وقرأت عليه سنة  ،والفوائد

واستدرك عليهم  ،شيخا 83ي جزأين وبعض ثالث فيها ف" مشيخة " محمد بن سعيد 
_________________________________________________________________________  

  

  .1/434تاريخ التراث  ،5/60األعالم  -1
 ،1/781هدية العارفين  ،2/313شذرات الذهب  ،11/206البداية والنهاية  ،2/30العبر  -2

  .5/95األعالم 
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  .)1( توفي ببغداد .من روايته"  ـ طمسند اإلمام عمر بن عبد العزيز " وصنف  .غيرهم
  

  عمرو الفالس 
  )م  864ـ .. .=هـ  249ـ .. .(

باحث  :أبو حفص ،الباهلي الصيرفي السقاء الفالس ،عمرو بن علي بن بحر -]265[
بن سليمان  سمع معتمر .سكن بغداد ومات بسر من رآى ،محدث حافظ ،من أهل البصرة

  ".التفسير " ، و"التاريخ " ، و" المسند" له  .وصنف وعني بهذا الشأن .وطبقته
  .ثقة حافظ :قال النسائي
  .ذاك في فرسان الحديث :وقال أبو زرعة
  .)2(كان أوثق من علي بن المديني   :وقال أبو حاتم

  

   .إبراهيم بن إسماعيل الطوسي= العنبري * 
   .هـ 316حاق يعقوب بن إس= أبو عوانة * 
   .هـ 341محمد بن عبد اهللا = ابن عيشون * 
  

  } حرف الغين{ 
   .هـ 381عبد الرحمن بن عبد اهللا ) = الجوهري ( الغافقي * 
   .هـ 276أحمد بن حازم = ابن أبي غرزة * 
   .ابن أبي غرزة= ابن أبي غزرة * 
   .هـ 377محمد بن أحمد = الغطريفي * 
   .هـ 1380ن الصديق أحمد بن محمد ب= الغماري * 
  

_________________________________________________________________________  
  

شذرات  ،13/61البداية والنهاية  ،512ـ  21/507سير النبالء  ،3/452وفيات األعيان  -1
  .5/61األعالم  ،5/26الذهب 

   .8/11لمؤلفين معجم ا ،5/82األعالم  ،2/120شذرات الذهب  ،1/375العبر  -2
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  } حرف الفاء{ 
   .هـ 391جعفر بن الفضل بن حنزابة ) = الوزير ( ابن الفرات * 
   .هـ 212محمد بن يوسف = الفريابي * 
   .هـ 353الحسن بن سفيان = الفسوي * 

  

  الخبري 
  )م  877ـ .. .=هـ  264ـ .. .(

سعيد بن أبي  حدث عن :الفضل بن حماد الحافظ أبو عبد اهللا الخبري -]266[
  .)1(وغيرهما  ،وسعيد بن عفير ،مريم

  .)2(في الحديث "  مسندا" صنف 
  

   .هـ 507محمد بن طاهر ) = ابن القيسراني ( أبو الفضل المقدسي * 
   .هـ 402عبد الرحمن بن محمد = ابن فطيس * 
   .هـ 249عمرو بن علي بن بحر = الفالس * 
   .هـ 1380د بن الصديق أحمد بن محم) = الغماري ( أبو الفيض * 

  

  } حرف القاف{ 
   .هـ 403علي بن محمد بن خلف = القابسي * 
   .هـ 1014علي بن سلطان محمد ) = مال علي ( القاري * 

  

  قاسم بن أصبغ 
  )م 951ـ  862= هـ 340ـ  247( 

محدث  :قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي -]268ــ 267[
وكان جده من  .سكن قرطبة ومات بها ،من أعمال قرطبة ،انةأصله من بيّ  ،األندلس

_________________________________________________________________________  
  

  .1/818هدية العارفين  ،2/344معجم البلدان  -1
  .1/818هدية العارفين  -2
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  .موالي بني أمية
، "المخرج على سنن أبي داود  "، و" مسند حديثه" :منها ،له مصنفات حسنة

بر الوالدين " ، و" مسند مالك" ، و"غريب حديث مالك " ، و"المجتبى " واختصاره المسمى 
الناسخ " ، و"أحكام القرآن " ، و"األنساب " و ،على هيئة صحيح مسلم" الصحيح " ، و"

  .)1( ، وغيرها"فضائل قريش " ، و"والمنسوخ 
  القاسم المطرز 

  )م 917ـ  835=  هـ305ـ  220( 
ثقة  ،مقرئ محدث :المعروف بالمطرز ،القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي -]269[

ودفن في مقابر  ،توفي في صفر .واألبواب والرجال المسندمن المكثرين في تصنيف  ،ثبت
  .)2(باب الكوفة 

  ابن قطلوبغا 
  )م 1474ـ  1399= هـ 879ـ  802( 

نسبة ( أبو العدل السودوني  ،زين الدين ،طلوبغاالحافظ قاسم بن ق -]272ــ 270[
مولده ووفاته  .باحث ،مؤرخ ،عالم بفقه الحنفية :الجمالي) إلى معتق أبيه سودون الشيخوني 

   .بالقاهرة
مغرم  ،قادر على المناظرة ،طلق اللسان ،إمام عالمة" :قال السخاوي في وصفه

  . "مع شائبة دعوى ومساجحة  ،باالنتقاد ولو لمشايخه
_________________________________________________________________________  

  
مرآة الجنان  ،3/853تذكرة الحفاظ  ،15/472سير النبالء  ،1/199ترتيب المدارك  -1

تراث  ،5/173األعالم  ،)191(رقم  88شجرة النور الزكية ص ،2/357شذرات الذهب  ،2/333
  .260المغاربة ص
تهذيب التهذيب  ،2/717تذكرة الحفاظ  ،14/149سير النبالء  ،12/441بغداد  تاريخ -2

  .8/100معجم المؤلفين  ،5/176األعالم  ،1/826هدية العارفين  ،2/246شذرات الذهب  ،8/314
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تقويم اللسان " ، و"غريب القرآن ـ خ " و ،في علماء األحناف" تاج التراجم ـ ط " له
تراجم مشايخ " ، و"تلخيص دولة الترك " ، و"رائض في أدلة الفرائض نزهة الف" و ،مجلدان" 

رسالة " ، و"معجم شيوخه " و ،لم يكمله" تراجم مشايخ شيوخ العصر " و ،مجلد" المشايخ 
. )1(في األصول " شرح مختصر المنار ـ خ " ، و"الفتاوى ـ خ " ، و"القراءات العشر ـ خ 

مسند " و". ألبي المؤيد الخوارزمي  شرح جامع المسانيد" ، و" أمالي مسانيد أبي حنيفة" :وله
ـ 1و(ـ ] Spr. 492/1 .1396[ 2/188برلين / الدولة  :منه نسخة في .)2("ـ خ عقبة بن عامر الجهني 

  .)60ب ـ 56و(ـ ] Spr. 492/2 .1397[وأيضا  ،هـ878ـ ضمن مجموع ـ ) أ56
  من رواية السبذموني "  ـ خ فةمسند أبي حني" أن له جمع : )3(وفي الفهرس الشامل 

   .]252[ 17منه نسخة في عاشر أفندي 
  
  
  
   .هـ 282إسماعيل بن إسحاق الجهضمي األزدي = القاضي * 
   .هـ 535محمد بن عبد الباقي = قاضي المارستان * 
   .هـ 289الحسين بن محمد = القباني * 
   .هـ 380) القنتوري ( محمد بن أحمد = القبطوري * 
   .هـ 380محمد بن أحمد ) = ابن مفرج ( بي القرط* 
   .هـ 463يوسف بن عبد اهللا ) = ابن عبد البر ( القرطبي * 
   .هـ 294يزيد بن سنان = القزاز * 

_________________________________________________________________________  
  
   .5/180األعالم  ،7/326شذرات الذهب  ،6/184الضوء االمع  -1
   .)669(رقم  3/1457الفهرس الشامل  -2
   .)45/ 620(رقم  -3
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   .إسماعيل بن إبراهيم= القصير * 
   .هـ 454محمد بن سالمة = القضاعي * 
  .هـ 259أحمد بن سنان = القطان * 
   .هـ 260إسماعيل بن يزيد = القطان * 
   .هـ 879قاسم بن قطلوبغا = ابن قطلوبغا * 
  .هـ 368د بن جعفر أحم= القطيعي * 
    .هـ 300عبد اهللا بن جعفر = القّمي * 
   .هـ 380) ابن مفرج القرطبي ( محمد بن أحمد = القنتوري * 
   .هـ 313محمد بن جمعة = القهستاني * 
   .هـ 507محمد بن طاهر = ابن القيسراني * 
  

  } حرف الكاف{ 
   .هـ 774إسماعيل بن عمر ) = الدمشقي ( ابن كثير * 
   .هـ 292إبراهيم بن عبد اهللا = كجي ال* 
   .هـ 249عبد بن حميد = الكشي * 
   .الكجي= الكشي * 
   .هـ 251إسحاق بن منصور = الكوسج * 
   .هـ 307إسحاق بن عبد اهللا = الكوفي * 
  

  } حرف الالم{ 
   .هـ 204الحسن بن زياد ) = صاحب أبي حنيفة ( اللؤلؤي * 
  .هـ 466عمر بن علي بن أحمد = الليثي * 
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  } حرف الميم{ 
   .هـ 365الحسين بن محمد = الماسرجسي * 
  

  اإلمام مالك 
  )م 795ـ  712= هـ 179 -93( 

إمام دار  :أبو عبد اهللا ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي الحميري -)1(]284ــ 273[
ووفاته بالمدينة   مولده .وإليه تنسب المالكية ،وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة ،الهجرة

  .كان صلبا في دينه بعيدا عن األمراء والملوك
وضربت  ،وفاق أهل زمانه ،انتقاهم وارتضاهم حتى نبل قدره ،أخذ العلم عن مائة شيخ

وشهد له التابعون  ،وقصده الناس ألخذ العلم عنه في كل مصر من األمصار ،إليه أكباد اإلبل
  .كتبت بيدي مائة ألف حديث  :قال ،ئمةوقد روى عنه أ ،بالفقه والحديث والورع

كتاب " ، و"رسالة في الوعظ ـ ط " ، و"الموطأ ـ ط " صنف اإلمام مالك رحمه اهللا 
  ).2( في التفسير" جزء "، و"كتاب في النجوم " ، و"الرد على القدرية " ، و"في المسائل ـ خ 

ليها مؤلفات ولقد بقيت أحاديث الموطأ محل اهتمام الحفاظ والمحدثين فجعلوا ع
   .عدة وجمعوا من حديث اإلمام مسانيد كثيرة

وألف أبو بكر القباب حديث  ،" مسند الموطآت" ألف أبو ذر الهروي  :قال الذهبي
وألبي  ،ولفالن المطرز"  مسند الموطأ" بن حبيب السجلماسي ) علي(وألبي الحسن  .مالك

" وألف النسائي  ،وابن مفرج ،بيوأحمد بن بندار وأبي سعيد بن األعرا ،عبد اهللا الجيزي
 ،وأحمد بن إبراهيم بن جامع السكري ،وأبو أحمد بن عدي" مسند مالك 

_________________________________________________________________________  
  
] 12[أثبتنا الترقيم هنا لـ ،مسندا] 38[بلغت عّدة مسانيد أحاديث مالك في هذه الترجمة  -1

   .ألن المسانيد الباقية قد رقمت تحت ترجمة جامعيها ،امنه
  .5/256األعالم  ،10/5تهذيب التهذيب  ،6/316الحلية -2
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وأبو حفص بن  ،وأبو بكر بن زياد النيسابوري ،وأبو عبد اهللا النيسابوري السراج ،وابن عفير
ندلسي وأبو عمر بن والحافظ أبو القاسم األ ،ويحيى بن سعيد ،وأبو العرب التميمي ،شاهين
  .)1( ومحمد بن عيشون الطليطلي ،"التقصي " له  ،عبد البر

  .)2( "مسانيد الموطأ " ولعبد الملك بن مروان القطّان البوني القرطبي 
والحافظ عبد  ،وذلك غير ما في الموطأ ،أبو القاسم الجوهري"  مسند مالك" وألف 

وأبو الفضل بن عمران  ،ى الحضرميوأبو بكر محمد بن عيس ،الغني بن سعيد األزدي
وكذا إبراهيم بن نصر "  مسند الموطا" وألف أبو عمر بن نصر الطليطلي  ،الهروي

وأسامة  ،والمحدث أبو سليمان بن زبر ،وأحمد بن سعيد بن موضح األخميمي ،السرقسطي
  .)3( وموسى بن هارون الحمال ،ابن علي المصري

وأحمد  ،أبو داود السجستاني صاحب السننو "  مسند مالك" وألف قاسم بن أصبغ 
ومحمد بن إسماعيل بن خلفون  ،وأبو القاسم بن الدباغ ،بن خالد بن يزيد بن الجباب

  ."الملخص " وأبو الحسن القابسي في كتابه  ،والغافقي ،األْونبي
هذا في المسانيد أما شروحه الكثيرة وغيرها من المؤلفات التي وضعت عليه خاصة 

  .جالهافليس هذا م
وألبي القاسم المهلب بن  ،ليونس بن مغيث" وشرح مسند الموطأ "  :قال الذهبي

  .)4( وألخيه أبي عبد اهللا محمد في ذلك ،أحمد بن أبي صفرة في ذلك
في عشرين " فضائل مالك " هـ 345وللقاضي أبي عبد اهللا محمد بن أحمد التستري 
_________________________________________________________________________  

  
تراث المغاربة  ،1/12تنوير الحوالك  ،88ـ  8/85سير النبالء  ،1/199ترتيب المدارك  -1

   .261-258ص
   .253وتراث المغاربة ص ،478شجرة النور الزكية ص -2
  .1/12تنوير الحوالك  ،88ـ  8/85سير النبالء  -3
   .8/88سير النبالء  -4

  ).312(و ) 311(رقم  114شجرة النور الزكية ص :رجمة موجزة فيوللمهلب وأخيه ت  
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، وآخر ألبي بكر محمد )2( محمد بن أحمد التميمي ،، ومثله ألبي العرب اإلفريقي)1( جزءا
، )4( )هـ  434ت (، وآخر ألبي ذر الهروي )3()هـ  333ت (ابن محمد بن وشاح القيرواني 

، وللشيخ محمد )5(" مناقب مالك"  )هـ 355ت ( لقاسممحمد بن ا ،وألبي إسحاق بن القرطي
  ". مالك بن أنس ـ ط" أبي زهرة 
 ،ورقة 485) دكتوراه"( مالك بن أنس وأثره في الحديث "ولمحمود نادي عبيدات  *

   .هـ1392إشراف السيد محمد الحكيم 
  

   .هـ 181عبد اهللا بن المبارك = ابن المبارك * 
  

  محمد أبو عبد اهللا 
  .. ).ـ.. ... =.ـ.. .(

 ،له تآليف عديدة أعانه عليها علماء عصره ،من السالطين ،محدث مؤرخ -]285[
  ".بغية ذوي البصائر واأللباب في الدرر المنتخبة "  :منها

  .)6( في مجلد ضخم"  مسانيد األئمة األربعة" و
  

   .هـ 409عبد الغني بن سعيد = أبو محمد األزدي * 
  

  الطرسوسي 
  )م 886ـ  796= ـ ه273ـ  180( 

 ،محدث :أبو أمية ،ثم الطرسوسي ،محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي -]286[
_________________________________________________________________________  

  

  ). 140(رقم  80شجرة النور الزكية ص -1
  ). 162(رقم  84المرجع السابق ص -2
  ).163( رقم 84المرجع السابق ص -3
  ). 268(رقم  105شجرة النور الزكية ص -4
  ).144(رقم  80المرجع السابق ص -5
  .8/190معجم المؤلفين  -6
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   .وكان من ثقات المصنفين ،سمع عبد الوهاب بن عطاء وشبابة وطبقتهما .حافظ
   .كان حافظا ثقة كبيرا"  المسند" هو صاحب  :قال ابن ناصر الدين

  ".نا جزآن من حديثه وقع ل" :قال الذهبي
  .)1(توفي بطرسوس في جمادي اآلخرة 

أ ـ 193من (101/14مجمع  ،محفوظ في الظاهرية ،وفيه مسند أبي هريرة ،جزء من مسنده
مسند عبد اهللا بن عمر " :، كالهما بعنوان]387حديث [وآخر  ،)في القرن السادس الهجري  ،ب204

هـ ـ 1393) األولى(دار النفائس ـ بيروت ط .راتب عرموشطبع مسند ابن عمر ـ بتحقيق أحمد  وقد). 2"(
  .م1987هـ ـ 1407) 5(ط .ص92 ،م1973

  
  ابن المقرئ 

  ) م991ـ  898= هـ 381ـ  285( 
أبو  ،بن زاذان الخازن األصبهاني ،محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم -]288ـ 287[

بعد الثالثمائة فأدرك محمد أول سماعه  ،عالم بالحديث له رحلة واسعة :ابن المقرئ ،بكر
ثم رحل  ،صاحب إسماعيل بن عمرو البجلي ،ابن نصر المديني ومحمد بن علي الغرقدي

محدث كبير ثقة صاحب مسانيد سمع ما ال " :قال أبو نعيم .ولقي أبا يعلى وعبدان وطبقتهما
 ،نهمفي الحديث ومن أخذ ع" المعجم الكبير ـ خ " ، و"الفوائد " :من تصانيفه". يحصى 

فيض  :منه نسخة في. " مسند أبي حنيفة" ، و"كتاب األربعين حديثا " و ،ثمانية أجزاء في مجلد
  .)3()ب191أ ـ 144من  ،هـ 8كتبت في القرن   ،نسخة مختلطة األوراق(  507اهللا أفندي، رقم

_________________________________________________________________________  
  

سير النبالء  ،2/80معجم البلدان  ،1/394تاريخ بغداد  ،2/187ق/3والتعديل  الجرح -1
هدية العارفين  ،52الرسالة المستطرفة  ،2/164شذرات الذهب  ،2/581تذكرة الحفاظ  ،13/91

  .1/381تاريخ التراث  ،8/219معجم المؤلفين  ،5/294األعالم  ،2/18
   .1/381تاريخ التراث  ،5/294األعالم  -2
ونوادر المخطوطات  ،"تنقيح مسند أبي حنيفة " وفيه عنوان الكتاب  1/506تاريخ التراث  -3

  .1/216العربية في تركيا 
148   



  ".  ـ خمسند نافع بن أبي نعيم القارئ المدني " وله 
  .)1(توفي في شوال  .)25ـ  22و(ـ ] 13مجموع [ 115مخطوط في الظاهرية 

  
  الحميدي 

  )م 1094ـ  1029= هـ  488ـ  420(  
 ،األندلسي ،المعروف بالحميدي ،محمد بن أبي النصر بن فتوح األسدي -]289[

أخذ عن ابن عبد البر وأبي الوليد  ،اإلمام الفقيه الحافظ العالم المشهور المؤرخ :أبو عبد اهللا
رحل فسمع بأفريقية ومصر ومكة والشام والعراق  ،الباجي وأبي العباس العذري وغيرهم

 ،رتبه على المسانيد" ـ للبخاري ومسلم  الجمع بين الصحيحين" ألف كتاب  ،غدادواستوطن ب
في  ،هـ531كتبت سنة   ،المجلد الثالث(  705رقم  ،تكية لر ،السليمية :منه نسخة محفوظة في

وفي آخرها قيد قراءة لجمال الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي بن عبد اهللا  ،ناقصة من أولها ،ورقة272
كتبت سنة   ،مسند األئمة العشرة فقط(  307رقم  ،وأخرى في مراد مال ؛)هـ 532لي بتاريخ الموص
  . )2() ب 285أ إلى 242من  ،هـ570

أدرك الحافظ  ،وغير ذلك" جذوة المقتبس " تاريخ في علماء األندلس سماه " وله 
  .)3(وعنه روى أبو بكر المذكور  ،أبا بكر الخطيب وروى عنه

  

وهو شرح للجمع بين " اإليضاح عن معاني الصحاح " لمظفر بن هبيرة للوزير أبي ا* 
  .)4( الصحيحين

  

_________________________________________________________________________  
  

شذرات  ،2/45غاية النهاية  ،2/159العبر  ،3/973تذكرة الحفاظ  ،16/398سير النبالء  -1
   .5/295األعالم  ،95المستطرفة  ،3/101الذهب 

   .1/440نوادر المخطوطات العربية في تركيا  -2
مرآة الجنان  ،4/1218تذكرة الحفاظ  ،19/120سير النبالء  ،1/19جامع األصول  -3

  .)350(رقم  122شجرة النور الزكية ص ،3/392، شذرات الذهب 3/149  
  .2/521هدية العارفين  -4
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  الدوالبي
  )م 923ـ  839= هـ  310ـ  224( 

أبو بشر األنصاري  ،محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم -]292ـ  290[
من أهل الرّي نسبة إلى  ،كان وراقا  .مؤرخ من حفاظ الحديث :الرازي الدوالبي الوراق ،بالوالء

وتوفي في طريقه إلى  ،واستوطن مصر ،رحل في طلب الحديث ،من أعمالها" الدوالب"
، )1(جزآن " ـ ط الكنى واألسماء " له تصانيف منها  .وكان يصعق ،ينةبين مكة والمد ،الحج

" ، و)3(" مسند حديث سفيان الثوري" ، و)2( تسعة أجزاء"  مسند حديث شعبة بن الحجاج" و
  .)4(" مسند حديث سفيان بن عيينة

  

  محمد التميمي 
  )م 945ـ .. .=هـ 333ـ .. .(

 :أبو العرب ،تميمي المغربي، اإلفريقيمحمد بن أحمد بن تميم بن تمام ال -]293[
في أحد عشر " التاريخ " ، و" مسند حديث مالك" من آثاره  ،مؤرخ ،حافظ ،فقيه محدث

  .توفي في ذي القعدة )5( "عباد افريقية" ، و"فضائل سحنون" ، و"فضائل مالك" و ،جزءا
  

  العسال 
  )م 960ـ  882= هـ 349ـ  269( 

المعروف  ،هيم بن سليمان بن محمد األصبهانيمحمد بن أحمد بن إبرا -]294[
_________________________________________________________________________  

  

لسان الميزان  ،11/145البداية والنهاية  ،2/291تذكرة الحفاظ  ،1/507ابن خلكان  -1
  .5/308األعالم  ،2/260شذرات الذهب  ،5/41

  . 146يلي صفهرسة ابن خير اإلشب -2
  . 147فهرسة ابن خير ص -3
   .المرجع السابق -4
شجرة النور  ،2/37هدية العارفين  ،3/889تذكرة الحفاظ  ،15/394 ،8/85سير النبالء  -5
  .8/243، معجم المؤلفين )162(رقم  84الزكية ص
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وأخذ  ولي القضاء بأصبهان ،فقيه ،مفسر ،مقرئ ،مؤرخ ،حافظ ،محدث :أبو أحمد ،بالعّسال
عن شيوخها وشيوخ همدان وبغداد والكوفة والبصرة والحرمين وواسط والري وخوزستان 

  .توفي في رمضان .وحدث ببغداد
  .كتبت عن ألف شيخ لم أر أفهم وال أتقن من أبي أحمد العسال  :قال ابن منده

، "ر التفسي" ، و"كرامات األولياء " ، و"التاريخ " و ،على األبواب"  المسند" :من كتبه
األمثال " ، و"غريب القراءات " ، و"غريب الحديث " ، و"غسل الجمعة " ، و"الشيوخ " و
  .)1( ، وغيرها"

  الغطريفي 
  )م 987ـ .. .=هـ 377ـ .. .(

محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن الغطريف بن الجهم  -]295[
 ،روى عن أبي خليفة .حافظ ،محدث :أبو أحمد ،العبدي ،الجرجاني ،الغطريفي ،الرباطي

توفي بجرجان في رجب  .وكان صواما قواما متقنا .وعبد اهللا بن ناجية وابن خزيمة وطبقتهم
  .)2( وغير ذلك ،على صحيح البخاري" المسند الصحيح"صنف  .عن سن عالية

  

  محمد القرطبي 
  )ابن مفرج ( 

  ) م 990ـ  897= هـ 380ـ  284( 
 ،بن محمد بن يحيى بن مفرج األموي موالهم محمد بن أحمد -]297ـ  296[

رحل من  ،فقيه ،حافظ ،محدث :)وأبو بكر ( أبو عبد اهللا  ،القرطبي المعروف بالقنتوري
_________________________________________________________________________  

  

البداية  ،889ـ  3/886تذكرة الحفاظ  ،15ـ 16/6سير النبالء  ،1/270تاريخ بغداد  -1
معجم المؤلفين  ،5/310األعالم  ،2/43هدية العارفين  ،2/380شذرات الذهب  ،11/252والنهاية 

2/63، 8/226.  
 ،3/90شذرات الذهب  ،2/150العبر  ،3/971تذكرة الحفاظ  ،16/354سير النبالء  -2

   .8/254معجم المؤلفين  ،5/311األعالم  ،2/50هدية العارفين  ،88المستطرفة 
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األندلس إلى الشرق فزار غّزة وعسقالن وطبرية ودمشق وطرابلس الشام وبيروت وصيدا 
وقاسم بن أصبع  ،وخيثمة ،وسمع أبا سعيد بن األعرابي .والرملة وصور واإلسكندرية والقلزم

 ،وصنف له عدة كتب ،وعاد إلى األندلس وكان وافر الحرمة عند صاحب األندلس ،وطبقتهم
   .توفي إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب ،ءفواله القضا

   .في أجزاء كثيرة" فقه الزهري " و ،في سبع مجلدات" فقه الحسن البصري" من تصانيفه 
  .)2("  مسند اإلمام مالك" ، و)1( في مجلدات"  مسند قاسم بن أصبغ "وجمع 

  ابن جميع 
  )م 1012ـ  917= هـ 402ـ  305( 

 :أبو الحسين ،ن جميع الغساني الصيداوياب ،محمد بن أحمد بن محمد -]298[
طاف بها العراق والشام ومصر  ،قام برحلة في طلب الحديث ؛مسند الشام ومحدثه الجّوال

منه الجزآن األول والثاني في األزهر باسم "معجم الشيوخ ـ خ " وصنف  ،والحجاز وإيران
مؤسسة  :د طبع في بيروتوق ،في تراجم شيوخه الذين أجازوه أو أخذ عنهم" معجم الغّساني "

" و .صفحة 545 ،هـ بتحقيق ودراسة عمر عبد السالم تدمري1405 ،دار اإليمان :وطرابلس ،الرسالة
  .)3(توفي بصيداء  .]26[ 6اليبزج / في كارل ماركس  ؛في الحديث"  المسند

  أبو طاهر الخراساني 
  )م 1049ـ  .. .=هـ 441ـ .. .(

  .أحد الرجال المصنفين :أبو طاهر ،لخراسانيمحمد بن أحمد بن حمدان ا -]299[
_________________________________________________________________________  

مرآة الجنان  ،3/1008تذكرة الحفاظ  ،16/390سير النبالء  ،40جذوة المقتبس ص -1
 ،3/97ات الذهب شذر  ،)253(رقم  1/671وذكر مسنده أيضا ابن حجر في كتاب اإلصابة  ،2/409

تراث  ،9/19المؤلفين معجم  ،)القبطوري(وسماه ) 196(رقم  89شجرة النور الزكية ص ،2/51هدية العارفين 
  .261المغاربة ص

  .259تراث المغاربة ص ،8/85سير أعالم النبالء  ،1/199ترتيب المدارك  -2
 2/59عارفين هدية ال ،55المستطرفة  ،3/164شذرات الذهب  ،17/152سير النبالء  -3

  .1/542تاريخ التراث  ،5/313األعالم  ،9/160معجم المؤلفين  ،503شجرة النور ص
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  .)1(وطرق حديث الطير "  مسند بهز بن حكيم" رأيت له  :قال الذهبي
  

  ابن مرزوق
  )م 1380ـ  1311= هـ  781ـ  710( 

 :مس الدينش ،محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي، أبو عبد اهللا -]300[
 .وأسهب المّقري في ترجمته ،أثنى عليه ابن خلدون .من أعيان تلمسان ،خطيب ،فقيه وجيه

فولي  733وأقام بمصر مدة وعاد إلى تلمسان سنة  ،مع والده 718رحل إلى المشرق سنة 
وعّده السالوي من أعيان  .وسجنه بعضهم ،وتقدم عند ملوك المغرب .أعماال علمية سياسية

وتقلبت به األحوال حتى استولى على  .فاس في أيام السلطان أبي سالم المرينيالوزراء ب
فواله  ،فاتصل بالسلطان األشرف ،فرحل إلى القاهرة ،تلمسان من ال يطيق اإلقامة معه

" شرح عمدة األحكام ـ خ " :له كتب منها. )2(مناصب علمية استمر قائما بها إلى أن توفي 
إيضاح المراشد " ، و"شرح األحكام الصغرى " و ،لم يكمله" شرح الشفاء " و ،في الحديث

في " المفاتيح المرزوقية ـ خ " ، و"اإلمامة "، و"فيما تشتمل عليه الخالفة من الحكم والفوائد
المسند " ، و"المخرجة من ظلمات التقليد ـ خ  ،عقيدة أهل التوحيد" و ،شرح الخزرجية

وطبع المختصر مع  ،صفحة 24اختصر في نحو  ،" حسنالصحيح الحسن من أخبار السلطان أبي ال
الرباط / في الخزانة العامة و ،هـ773ومن األصل نسخة في األسكولایر كتبت سنة  .ترجمته إلى الفرنسية

  .)3( .)ج1(ـ ] 111[ 6) األوقاف(
  

  محمد األسقاطي 
  )م 1727ـ .. .=هـ 1139ـ .. .(

مصري أزهري  :أبو السعود ،طيمحمد بن أحمد بن عمر بن محمد األسقا -]301[
_________________________________________________________________________  

  

  .2/69هدية العارفين  ،3/1111تذكرة الحفاظ  -1
  

  .5/328األعالم  ،2/191هدية العارفين  ،4/482كشف الظنون   -2
  .)661(رقم  3/1457الفهرس الشامل  -3
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كفاية الطالب القنوع   "له ) الكرش والكبد ( نسبة إلى بيع األسقاط  .حدثمن األحناف م
  .ويعرف بمسند األسقاطي ،في األزهرية"  ببدائع عوالي اإلسناد المرفوع

وحصل بينهما نزاع فخرج إلى بالد الشام  ،كان جل تحصيله على والده في األزهر
  .)1(اما وتوفي بها قبل وفاة أبيه بنحو عشرين ع .ونزل في إدلب

  
  اإلمام الشافعي 

  )م  819ـ  767= هـ  204ـ  150(
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي  -]302[
 .وإليه تنسب الشافعية ،أحد األئمة األربعة عند أهل السنة :أبو عبد اهللا ،المكي ،الحجازي

فنشأ بها وبمدينة الرسول صلى اهللا  ،نوهو ابن سنتي ،وحمل إلى مكة ،ولد بغزة بفلسطين
ودفن بها آخر  ،وخرج مصر فنزلها إلى حين وفاته .وقدم بغداد مرتين وحدث بها ،عليه وسلم

  .يوم من رجب
ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إال وللشافعي في رقبته " :قال اإلمام أحمد بن حنبل

برع في ذلك أوال كما برع في  ،شرةوكان من أحذق قريش بالرمي يصيب من العشرة ع". مّنة 
وكان  .وأفتى وهو ابن عشرين سنة .الشعر واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث

  .)2(ذكيا مفرطا 
  

 :وفي القاهرة .هـ1306 ،طبع في الهند ،في الحديث " المسند" :من تصانيفه الكثيرة
_________________________________________________________________________  

  
  .8/305معجم المؤلفين  ،6/13األعالم  ،2/320هدية العارفين  -1
صفة الصفوة  ،73ـ  2/56تاريخ بغداد  ،161ـ  9/63حلية األولياء  ،209الفهرست  -2

 ،1/269العبر  ،1/361تذكرة الحفاظ  ،4/163وفيات األعيان  ،2/368جامع المسانيد  ،2/140
 9/25تهذيب التهذيب  ،2/95غاية النهاية  ،266ـ  10/262البداية والنهاية  ،28ـ  2/13مرآة الجنان 

 ،2/9هدية العارفين  ،21ـ  2/9شذرات الذهب  ،260األنس الجليل  ،1/303حسن المحاضرة  ،31ـ 
  .9/32معجم المؤلفين  ،6/26األعالم 
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وفي  .ص128 ،هـ1328 ،بعة بوالقمط :وفي القاهرة .ص128 ،هـ1327 ،شركة المطبوعات العلمية
  .ص390 ،هـ1400) مصححة(ط ،دار الكتب العلمية :بيروت

 ،لينشط لروايته للرحالة" األم " انتقاه أبو العباس األصم من كتاب  :قال اإلمام الذهبي
  .)1( وإال فالشافعي رحمه اهللا لم يؤلف مسندا

ما التقطه بعض الحفاظ وإن ،مسند الشافعي ليس من تصانيفه :قال اإلمام السيوطي
  .)2(النيسابوريين من مسموع األصم من األم وسمعه عليه 

جمعه ألبي العباس األصم كما في فهرس ابن  ،وهو أبو عمر محمد بن جعفر بن مطر
حديثا ومن غير المكرر ] 1190[وِعّدُة ما في مسند الشافعي من األحاديث بالمكرر  .حجر

  .)3(من المرسل والمنقطع والمعضل ] 120[ ة وعشرونومائ ،حديثا مسندا ومرفوعا] 820[
" إثبات النبوة " ، و"اختالف الحديث " ، و"أحكام القرآن " ولإلمام الشافعي أيضا 

  .رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني ،في الفقه" المبسوط" ، و"والرد على البراهمة 
  

  :وألف في مناقب الشافعي خلق كثير منهم
 327 ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازيهـ 270الظاهري داود بن علي 

 354وابن حبان البستي  .هـ1372في دار السعادة " آداب الشافعي ومناقبه ـ ط" ، وكتابه )4(هـ
، والحاكم )6( هـ 399وأبو عبد اهللا محمد بن أحمد العطار  ،هـ 385، والصاحب عباد )5( هـ

 .هو مصنف جامع :سبكي في وصف كتابه، قال ال)7( هـ 405النيسابوري 
_________________________________________________________________________  

  .12/589سير النبالء  -1
  .174تدريب الرواي ص -2
  .174تحقيق التدريب ص -3
  .1/449تاريخ التراث  ،9/32، 5/170معجم المؤلفين  -4
  .1/417معجم البلدان  -5
   .2/220نوادر المخطوطات العربية في تركيا  ،8/287المؤلفين معجم  -6
  ). أ 32ب ـ 30، من القرن الثامن الهجري( 2601، رقم تركيا/ ألـْمالي :نسخة محفوظة في منه
  .17/170سير النبالء  ،4/280وفيات األعيان  -7
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سالمة القضاعي ومحمد بن  ،هـ 430، وأبو نعيم األصبهاني )1( هـ 414وإسماعيل القراب 
، وابن البنا )4( هـ 463، والخطيب البغدادي )3( هـ 458البيهقي  ، واإلمام)2( هـ 454

، ويحيى بن أبي الخير العمراني اليماني )5(هـ  471الحسن بن أحمد بن عبد اهللا  ،البغدادي
حب ، وم)8( ، وفخر الدين الرازي)7( هـ 597، وأبو الفرج بن الجوزي )6( هـ 558الشافعي 

، وإسماعيل )10( هـ732والجعبري إبراهيم بن عمر بن إبراهيم . )9(هـ  643الدين بن النجار 
  .وغيرهم. )11( "تاج الملوك النفيس " وكتابه  ،العجلوني
  

 500) دكتوراه" (الشافعي وأثره في الحديث وعلومه " ولخليل إبراهيم مال خاطر * 
   .هـ1393إشراف السيد محمد الحكيم  ،ورقة

  
  

_________________________________________________________________________  
  
  .17/380سير النبالء  -1
  .18/93سير النبالء  ،2/71هدية العارفين  ،3/75مرآة الجنان  -2
  .3/1132تذكرة الحفاظ  ،3/82مرآة الجنان  ،1/76وفيات األعيان  -3

  .هـ1391في دار التراث "مناقب اإلمام الشافعي ـ ط " وكتابه   
من  ،هـ997كتبت سنة (  538/3رقم  ،في سليم آغا" مناقب الشافعي ـ خ " وكتابه  -4

 :انظر( ـ ) أ 214أ إلى 203من  ،كتبت في القرن التاسع(  702رقم  ،مراد مال ؛)أ 203ب إلى 193
   .)المجلد األول  ،نوادر المخطوطات العربية في تركيا

   .69رد صمعجم الكتب للمب -5
  .13/196معجم المؤلفين  -6
  .84معجم الكتب للمبرد ص ،21/369سير النبالء  ،4/1344تذكرة الحفاظ  -7
  .4/249وفيات األعيان  -8
  .23/134سير النبالء  ،4/37فوات الوفيات  -9

  .1/39فوات الوفيات  -10
  .9/32معجم المؤلفين  -11
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  :ومن المؤلفات على مسند اإلمام الشافعي
----------------------------------------------------------------------------  

   ).1(" الشافي في شرح مسند الشافعي* 
  .)هـ 606 :ت(  لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن المكرم بن األثير الجزري  

   .)2" ( شرح مسند الشافعي" * 
  .هـ623د بن عبد الكريم عبد الكريم بن محم ،ألبي القاسم الرافعي  

  ". معتمد األلمعي المهذب في حل مسند اإلمام الشافعي" * 
  .لمحمد عابد السندي  

  .)3(للسيوطي "  شافي العي على مسند الشافعي" * 
  . )4( في مجلدات" ترتيب وشرح مسند الشافعي" * 

   .هـ745لعلم الدين سنجر بن عبد اهللا الجاولي أبي السعيد   
  .وزاد عليهما من شرح مسلم للنووي ،يه البن األثير والرافعيجمع بين شرح  

  ".رضي اهللا عنه  مسانيد اإلمام الشافعي" ورتبه اإلمام الرازي بعنوان " * 
   .هـ1370مطبعة السعادة بمصر لمحمد عابد السندي، " ـ طترتيب مسند الشافعي " * 

مصورة من (دار الكتب العلمية  :بيروت وفي .مج 2 ،هـ1369 ،مكتبة الثقافة اإلسالمية ـ القاهرةو
 :تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله ؛عّرف الكتاب وترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري .)هـ 1370ط 

  .وعزت العطار الحسيني ،يوسف علي الزواوي
ألحمد بن عبد الرحمن "  ـ طبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن " * 

   .هـ1369 ،مطبعة األنوار :القاهرة .المطبعة المنيرية :القاهرة. )5( هـ1371البنا الساعاتي 
_________________________________________________________________________  

  

  .21/490سير النبالء  ،2/3هدية العارفين  ،5/273األعالم  ،4/141وفيات األعيان  -1
  .4/55األعالم  ،2/377يات فوات الوف ،70طبقات المفسرين ص -2
  .544ـ  1/534هدية العارفين  -3
  .1/410هدية العارفين  ،4/282معجم المؤلفين  ،6/142شذرات الذهب  -4
  .1/148األعالم  -5
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  .)1("  المنتخب المرضي من مسند اإلمام الشافعي" * 
  .هـ936المعروف بابن الشماع  ،ألبي حفص عمر بن أحمد  

   .ـ للمطري" ا منتقاة من مسند اإلمام الشافعيأربعون حديث" * 
  ).2("المجند في أحوال المسند " * 

  .هـ1306الهند سنة طبع في  .هـ1306، كان حيا قبل لمحمد بن علي أكرم اآلروي   
  .إعداد يوسف عبد الرحمن المرعشلي" فهرس أحاديث مسند اإلمام الشافعي" * 

  .صفحة160 ،هـ1407 ،ميةدار البشائر اإلسال :دار النور :بيروت   
  ).1 :سلسلة فهارس كتب السنة(   

   :، بعنوان)3(رسالة ماجستير  ولمحمد حسن الزيلعي الغماري* 
  "في األم والمسند أبي يحيى بن إبراهيم عن شيخه مرويات اإلمام الشافعي"   

   .هـ1396 ،جامعة أم القرى :محمد محمد أبي شهبة ـ مكة المكرمة .د :إشراف
  

  زيمة ابن خ
  )م  924ـ  838= هـ  311ـ  223( 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن أبي بكر السلمي  -]303[
عالما  ،كان فقيها مجتهدا  .إمام نيسابور في عصره ،أحد األئمة األعالم :أبو بكر ،النيسابوري
" ولقبه السبكي بـ  ،صررحل إلى العراق والشام والجزيرة وم .مولده ووفاته بنيسابور .بالحديث

  ".إمام األئمة 
  ". مصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا " :قال في تذكرة الحفاظ رواية عن الحاكم

 ،كبير وصغير" كتاب التوحيد وإثبات الصفات ـ ط " ، و"تفسير القرآن " منها 
_________________________________________________________________________  

  

  .1/795هدية العارفين  -1
  .10/309معجم المؤلفين  -2
   .)2500(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -3

158   



حققه الدكتور مصطفى  ،ثالثة مجلدات منه" صحيح ابن خزيمة " المسمى " مختصر المختصر " و
   .في الحديث"  سندالم" و ،في أربع مجلدات ،وطبع في المكتب اإلسالمي ـ بيروت ،األعظمي

  .)1( توفي في ذي القعدة
  

  الّسراج 
  )م 925ـ  831= هـ 313ـ  216( 

 ،نسبة إلى عمل السروج ،محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الّسراج -]304[
 ،مؤرخ ،حافظ ،ُمْسِند ،محدث ،أحد األئمة الثقات :أبو العباس ،الثقفي موالهم النيسابوري
توفي بنيسابور في  .وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر ،خلق كثيرروى عن قتيبة وإسحاق و 

   .)2(ربيع اآلخر 
ولم  ،على األبواب"  المسند الكبير" ، و"التاريخ " منها  ،له مصنفات كثيرة نافعة جدا

  .)3( يوجد منه إال الطهارة وما معها في أربعة عشر جزءا
  

  ابن مندة 
  )م 1005ـ  922= هـ 395ـ  310( 

أبو عبد اهللا  ،ابن مندة ،محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى -]306ـ  305[
 ،الراحلين في طلبه .من كبار حفاظ الحديث :األصبهاني) نسبة إلى عبدياليل (  ،العبدي

 ،قطعة منه" فتح الباب في الكنى واأللقاب ـ ط " من كتبه  .المكثرين من التصنيف فيه
_________________________________________________________________________  

 ،2/262شذرات الذهب  ،2/720تذكرة الحفاظ  ،382ـ  14/365سير النبالء  -1
  .6/29األعالم  ،503شجرة النور ص ،2/29هدية العارفين  ،20المستطرفة 
تذكرة  ،398ـ  14/388سير النبالء  ،252ـ  1/248تاريخ بغداد  ،1/155الفهرست  -2

شذرات الذهب  ،11/164البداية والنهاية  ،2/266مرآة الجنان  ،1/467العبر  ،2/731ظ الحفا
  .1/435تاريخ التراث  ،9/38معجم المؤلفين  ،6/29األعالم  ،56المستطرفة  ،2/268

بحوث في تاريخ السنة  :انظر) ب 76أ ـ 67) ( 2(بقيت مختارات منه في الظاهرية مجموع  -3
  .1/436لتراث تاريخ ا ،232المشرفة ص
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التوحيد ومعرفة أسماء اهللا " و ،جزء منه" معرفة الصحابة ـ خ " ، و"الرد على الجهمية ـ خ "و
  .سبعة أجزاء" عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد ـ خ 

  .)1(كتبت عن ألف وسبعمائة شيخ :بلغني عنه أنه قال :قال ابن أبي يعلى
  ." مسند إبراهيم بن أدهم ـ خ" وله 

  .وهي في خمس ورقات) 25585(وعلى ميكرو فيلم رقم ) 1558(في دار الكتب المصرية رقم 
  .ص63 ،هـ1408 ،مكتبة القرآن :القاهرة ،وقد طبع بتحقيق مجدي فتحي السيد

  .1/186] 2[منه نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة  ).2(" مسند أبي حنيفة ـ خ" و
  

  الطوسي 
  )م  856ـ .. .=هـ 242ـ ..  .(

أبو  ،موالهم الطوسي ،محمد بن أسلم بن سليمان بن سالم بن يزيد الكندي -]307[
اشتهر بالصالح ونعته الذهبي بشيخ  ،واألولياء األبدال ،أحد الحفاظ الثقات :الحسن
رحل وسمع من يزيد بن هارون وجعفر بن عون  .وكان ُيشّبه في وقته بابن المبارك ،المشرق
  ".لم تر عيني مثله " :وقال ،األئمة ابن خزيمةروى عنه إمام  .وطبقتهما

في الرد على " اإليمان واألعمال " ، و"الرد على الجهمية " ، و" المسند" له 
  ."األربعون حديثا " و ،أكثر من جزئين ،الكرامية

  .)3( قيل أنه صلى عليه ألف ألف إنسان
_________________________________________________________________________  

  

غاية النهاية  ،3/1031تذكرة الحفاظ  ،43ـ  17/28سير النبالء  ،8/5مناقب اإلمام أحمد  -1
تاريخ  ،9/42معجم المؤلفين  ،6/29األعالم  ،2/57هدية العارفين  ،3/146شذرات الذهب  ،2/98

  .1/529التراث 
  .تحقيق مسند إبراهيم بن أدهم ـ لمجدي السيد :انظر -2
تذكرة الحفاظ  ،12/195سير النبالء  ،9/238الحلية  ،3/2/201جرح والتعديل ال -3

هدية  ،48المستطرفة  ،2/100شذرات الذهب  ،2/135مرآة الجنان  ،1/344العبر  ،2/532
  .10/52معجم المؤلفين  ،34، 6األعالم  ،2/13العارفين 
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  اإلمام البخاري
  )م  870ـ  810= هـ 256ـ  194( 

أبو عبد  ،مد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبه البخاري مولى الجعفيينمح -]308[
وأبا عاصم  ،هـ فسمع مكي بن إبراهيم210ارتحل سنة  ،حبر اإلسالم صاحب التصانيف :اهللا

ولم يخلق بعده مثله  ،يتوقد ذكاء ،وكان من أوعية العلم ،النبيل وخالئق عدتهم ألف شيخ
  .)1(رحمة اهللا عليه 

انتقاه من  ،، وهو أول مؤلف في الصحيح المجرد"ـ ط الجامع الصحيح" :همن تصانيف
  .ذكره الِفربري، وغيرها" التفسير الكبير" و) 2("المسند الكبير" و ،ست مائة ألف حديث

  

  . )3("ترجمة البخاري ـ خ " م 1348= هـ 748 للحافظ شمس الدين الذهبي *
   .)هـ  9 في القرن ،أ8أ ـ 1من (  956/1مجموعة  ،طلعت  

  . )4("ـ خ  ترجمة اإلمام البخاري" م1454=هـ 858 لعلي بن عبد المحسن الدواليبيو* 
    .)هـ 849سنة  ،183ـ  157األوراق من (  285حديث  :الظاهرية  

  . )5("ـ خ الفوائد الدراري " م 1748= هـ1162وإلسماعيل بن عبد الهادي العجلوني*
_________________________________________________________________________  

  

معجم  ،34ـ  2/4تاريخ بغداد  ،230الفهرست البن النديم  ،2/91ق/3الجرح والتعديل  -1
سير النبالء  ،4/189وفيات األعيان  ،2/368جامع المسانيد  ،1/186جامع األصول  ،1/355البلدان 

 تهذيب التهذيب ،2/167مرآة الجنان  ،1/368 ،العبر ،2/555تذكرة الحفاظ  ،471ـ  12/391
ـ  2/134شذرات الذهب  ،249ـ  148طبقات الحفاظ  ،518ـ  501هدي الساري  ،55ـ 9/47

 ،54ـ 9/52معجم المؤلفين  ،6/34األعالم  ،445ـ  429الحطة ص ،2/16هدية العارفين  ،136
   .349ـ 1/306تاريخ التراث 

شجرة  ،437ة في ذكر الصحاح الستة صالحط ،46المستطرفة ص ،517هدي الساري ص -2
  .502النور ص

  .1/308تاريخ التراث ]  2/46بروكلمان  ،556التذكرة [  -3
  )  1/308تاريخ التراث  ،7/293شذرات الذهب  -4
  .1/308تاريخ التراث ]  2/422الملحق  ،بروكلمان[  -5
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  .)هـ 1158سنة  ،ورقة 47(  735رقم 73: 12بنكيبور  ؛2/جامعة برسالو   
   :م1629=هـ 1038 وألبي بكر عبد القادر بن عبد اهللا العيدروس اليمني *

  ). 31ـ  19األوراق من (  454/3بوهار . )1("ـ خ  رسالة في مناقب البخاري"   
:تلميذ العجلوني الجراحي السابق ذكره ،وألحمد بن علي بن محمد الَبْسكري *

  .) 45ـ  32األوراق من (  454/4ر بوها. )2("ـ خ رسالة في مناقب البخاري "   
  . )3("حياة البخاري ـ ط " م 1914=هـ 1332ولجمال الدين القاسمي  *

   .صفحة 32 ،هـ1330 ،مطبعة العرفان :صيدا  
  ".  اإلمام البخاري محدثا وفقيها ـ ط " وللحسيني عبد المجيد هاشم  *

   .ص293 ،الدار القومية للطباعة والنشر :القاهرة  
   .ص294 ،هـ1402مصر العربية للنشر والتوزيع  :القاهرة  
   .)األصل رسالة ماجستير ( .ص293 ،المكتبة العصرية :بيروت :صيدا  

   :ولنزار بن عبد الكريم بن سلطان الحمدان *
  ".فقهه  ،صحيحه ،سيرته :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ،اإلمام البخاري"   

  .ص213 ،هـ1412 ،ث الدراسات اإلسالميةمركز بحو  ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة   
  " سيرة اإلمام البخاري ـ ط " ولعبد السالم المباركفوري  *

 ،هـ1406 ،إدارة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء ،الجامعة السلفية :الهند ،بنارس  
   .صفحة 480 ،هـ1407توزيع الدار السلفية  :وفي بومباي ؛صفحة 450  

  ".اإلمام البخاري وصحيحه ـ ط " الق ولعبد الغني عبد الخ *
   .صفحة 263 ،هـ1405 ،دار المنار :جدة  

  ".حياة البخاري وانتماؤه إلى االجتهاد ـ ط " ولمحمد األدوزي بن الحاج عبد اهللا  *
  .)4( هـ1394 ،دار الحديث الحسنية :الرباط ،عالل الفاسي :إشراف )دبلوم(   

________________________________________________________________________________________  

   .1/308تاريخ التراث ]  2/419بروكلمان [  -1
  .1/308تاريخ التراث  -2
   .1/309تاريخ التراث  ،3/157معجم المؤلفين  ،2/131األعالم  -3
   .)915(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -4
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  ابن خلفون 
  )م 1239ـ  1160= هـ 636ـ  555( 

    من أهل أونبة ،ابن خلفون األزدي األْونَبي ،محمد بن إسماعيل بن محمد -]309[
وولي القضاء في بعض النواحي  ،سكن إشبيلية مدة ،مولده ووفاته فيها )في غربي األندلس ( 

  .وحمدت سيرته
خ البخاري العلم بأسماء شيو " و ،خمس مجلدات ،في رجال الحديث" المنتقى " له 

علوم الحديث وصفات نقله " وكتاب في  ،مجلدات منه في معهد المخطوطات" ومسلم ـ خ 
شيوخ أبي داود " ، و"تلخيص أحاديث الموطا " ، و" مسند حديث مالك بن أنس" ، و"

رفع التماري " ، و"شيوخ مالك بن أنس " ، و"شيوخ أبي عيسى الترمذي " ، و"السجستاني 
  .وغير ذلك ،وجيز" الفقه " ، وكتاب في "رجال البخاري  في من تكلم فيه من
  .)1(وكف بصره في كبره  :قال الرعيني

  

  الطبري
  )م  923ـ  839= هـ 310ـ  224( 

الحافظ اإلمام  :أبو جعفر الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير -]311ـ 310[
سمع أبا إسحاق بن  .أكثر التطواف .صاحب التصانيف من أهل آمل بطبرستان ،المجتهد

   .وكان مجتهدا ال يقلد أحدا ،ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما ،أبي إسرائيل
ولقد  ،ما أعلم على األرض أعلم من محمد بن جرير الطبري" :قال اإلمام ابن خزيمة

  .وذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين". ظلمته الحنابلة 
  .وتفسيره أجّل التفاسير وأعظمها .خ وأثبتهاتاريخه أصح التواري :قيل

  ". أجمعت األمة على أنه لم يصنف مثل تفسيره " :قال النووي
لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير " :وقال أبو حامد اإلسفرايني الفقيه

_________________________________________________________________________  
  

  .259تراث المغاربة ص ،6/36األعالم  -1
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  .توفي ببغداد ليومين بقيا من شوال وكان ذا زهد وقناعة". محمد بن جرير لم يكن كثيرا 
  

كتاب " ، و"كتاب القراءات " ، و"التاريخ " ، و"التفسير " تم له  :قال الفرغاني
وهو ما  ،قهفي الف" كتاب لطيف القول " ، و"كتاب تاريخ الرجال " ، و"اختالف العلماء 
وابتدأ بتصنيف   ،في األصول" كتاب التبصير " ، و"كتاب الخفيف " و ،اختاره وجوده

 ،ابتدأ بما رواه أبو بكر الصديق مما صح ،، وهو من عجائب كتبه"تهذيب اآلثار" كتاب
 ،وحجتهم في اللغة ،وما فيه من الفقه واختالف العلماء ،وتكلم على كل حديث وعلته وطرقه

ومات رحمه اهللا  ،ومن مسند ابن عباس قطعة ،والموالي ،وأهل البيت ،العشرةفتّم مسند 
   .)2("لو تم لكان يجيئ في مئة مجلد " :قال الذهبي. )1(تعالى قبل تمامه 

أبي  :؛ بتحقيق)مسند ابن عباس رضي اهللا عنهم  ؛مسند علي ؛وهو مسند عمر( طبع قسم منه 
وفي  .مج 5 ،م1982= هـ 1403ـ  02 ،طبعة المدنيم :في القاهرة ،محمود محمد شاكر ،الفهر
ـ  02 ،مطابع الصفا :وفي مكة المكرمة .مج 5هـ 1403 ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض
   .مج 3 ،وعبد القيوم عبد رب النبي ،بتحقيق ناصر بن سعد الرشيد ؛هـ1404

 1/147نسخة محفوظ في كوبريلي ، )من تهذيب اآلثار " ( مسند علّي بن أبي طالب " ومن 
  .)3(، الجزء األخير منه )و84(ـ ] 270[

 ،من صحيح وسقيم ،يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي .)4(" المخرج المسند" وله 
  .ولم يتمه

_________________________________________________________________________  
  
ـ  14/267سير النبالء  ،4/191وفيات األعيان  ،2/162تاريخ بغداد  ،326الفهرست  -1

 ،2/106غاية النهاية  ،2/261مرآة الجنان  ،1/460العبر  ،716ـ  2/710تذكرة الحفاظ  ،282
شجرة  ،2/26هدية العارفين  ،77 ،33المستطرفة  ،2/260شذرات الذهب  ،97طبقات المفسرين 

  .6/69األعالم  ،501النور ص
  .14/273سير النبالء  -2
   .)670(رقم  3/1458الفهرس الشامل  -3
  .14/274سير النبالء  -4
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  القهستاني 
  )م 925ـ .. .=هـ 313ـ .. .(

 :أبو قريش ،األصم ،محمد بن جمعة بن علي بن خلف القهستاني -]313ـ 312[
المسندين وجمع  ،ورحل وروى عن خلق كثير .ولد سنة نيف وعشرين ومائتين ،حافظ ،محدث
  .وغيرهم ،وصنف حديث مالك وسفيان وشعبة ويحيى بن سعيد ،رجال واألبوابعلى ال

  .)1( توفي بقهستان في عشر التسعين .متقن ثقة مكثر رحال :قال ابن ناصر الدين
  

  محمد جوان 
  ) م 872ـ .. .=هـ 258ـ .. .(

 ،أبو علي ،محمد بن شعبة بن جوان :ويقال .محمد بن جوان بن شعبة -]314[
حدث عن مؤمل بن إسماعيل وأبي عاصم النبيل وأبي داود  .ُمْسِند ،دثمح :البصري

روى عنه يحيى بن  ،الطيالسي وعمرو بن محمد بن أبي رزين وعبد اهللا بن رجاء الفداني
  .وغيرهما ،ومحمد بن مخلد العطار ،محمد بن صاعد

  .)2(مات في ربيع اآلخر  .مصنف"  مسند" له 
  

  ابن حبان 
  )م 965ـ  844= هـ 354ـ  270( 

البستي  ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي -]315[
مشارك في الطب  ،واعظ ،لغوي ،فقيه ،مؤرخ ،حافظ ،محدث :أبو حاتم ،الشافعي

_________________________________________________________________________  
  

العبر  ،2/766تذكرة الحفاظ  ،14/304نبالء سير ال ،170 ،2/169تاريخ بغداد  -1
  .9/159معجم المؤلفين  ،73/ 6األعالم  ،2/30هدية العارفين  ،1/468

ويقال  ،محمد بن جوان بن سعيد :وسماه 9/167معجم المؤلفين  ،2/160تاريخ بغداد  -2
  .محمد بن سعيد بن جوان
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وسمع خالئق  ،بعون ومائتينولد في بست من بالد سجستان بضع وس .وغيرها ،والنجوم
وولي  ،وفقه الناس بسمرقند ،بخرسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة وغيرها

  .وتوفي بمدينة ُبْست في شوال ،ثم خرج إلى وطنه بسجستان ،وقدم نيسابور ،قضاءها
وكانت الرحلة في خراسان  ،أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره" :قال ياقوت

  .)1("فاته إلى مصن
" التقاسيم واألنواع " ، و"الثقات " ، و"التفسير " كتاب   :من مصنفاته الكثيرة
، "الصحابة " ، وكتاب "الضعفاء " و ،في الحديث" السنن " و ،المعروف بصحيح ابن حبان

  ".الجرح والتعديل " ، و)2(في الحديث "  المسند" ، و"التاريخ " و
 ام محمد بن حبان البستي ومنهجه في الجرح والتعديلاإلم" ولعداب بن محمود الحنش  *

هـ 1406جامعة أم القرى  ،أحمد محمد نور سيف ـ مكة المكرمة. إشراف د) ماجستير"(
)3( .  

  

  الشيباني 
  )م 804ـ  748= هـ 189ـ  131( 

إمام  :أبو عبد اهللا ،من موالي بني شيبان ،محمد بن الحسن بن فرقد -]317ـ 316[
في غوطة دمشق ،أصله من قرية حرستة .وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ،لبالفقه واألصو 
وانتقل إلى  ،فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به ،ونشأ بالكوفة ،وولد بواسط

ولما خرج الرشيد إلى  ،فواله الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله ،بغداد
_________________________________________________________________________  

  

مرآة الجنان  ،3/920تذكرة الحفاظ  ،16/92سير النبالء  ،419ـ  1/415معجم البلدان  -1
معجم  ،6/78األعالم  ،45ـ  2/44هدية العارفين  ،21ـ 2المستطرفة  ،3/16شذرات الذهب  ،2/357

  .9/173الؤلفين 
معجم المؤلفين  ،482نور صشجرة ال ،2/45هدية العارفين  ،1/418معجم البلدان  -2

  .174ـ  9/173
   .)564(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -3
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  .فمات في الري ،خراسان صحبه
  .لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت، لفصاحته :قال الشافعي

المبسوط "منها  ،، له كتب كثيرة في الفقه واألصول"إمام أهل الرأي" ونعته الخطيب بـ
، "الجامع الصغير ـ ط " ، و"الجامع الكبير ـ ط " ، و"الزيادات ـ خ " و ،في فروع الفقه" ـ خ
 )2(وَعّدُه في جامع المسانيد "  ـ طاآلثار " ، و )1(ويعرف بنسخة محمد "  مسند أبي حنيفة" و

الحجة على " و ،"السير ـ ط " و .من جملة مسانيد أبي حنيفة الخمسة عشر  المروية عنه
  .)3(وغيرها  ،األول منه" أهل المدينة ـ ط 

  

  .)4(في سيرته " بلوغ األماني ـ ط " وللشيخ محمد زاهد الكوثري * 
  

  الحنيني 
  )م 890ـ .. .=هـ 277ـ ..  .(

المعروف  ،محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الخزاز الكوفي -]318[
 ،والقعنبي ،روى عن عبيد اهللا بن موسى ،وحدث بها محدث قدم بغداد :بالحنيني أبو جعفر

توفي في  ،وكان ثقة صدوقا ،وابن السماك ،والمحاملي ،وعنه ابُن صاعد ،وغيرهم ،وأبي نعيم
  .)5("  المسند الكبير" :من آثاره .جمادى اآلخرة

   ).6(من مسنده " مسند أنس " وقع لنا  :قال الذهبي
_________________________________________________________________________  

  

  .67بلوغ األماني ص ،2/358 ،1/5جامع المسانيد  -1
  .2/358 ،1/5جامع المسانيد  -2
  .6/80األعالم  ،،182ـ  2/172تاريخ بغداد  ،203الفهرست البن النديم  -3
  .6/80األعالم  -4
شذرات الذهب  ،11/63 البداية والنهاية ،1/399العبر  ،2/569تذكرة الحفاظ  -5

  .9/261معجم المؤلفين  ،6/97األعالم  ،52المستطرفة  ،2/171  
  .13/243سير النبالء  -6
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  محمد الهمداني 
  )م 903ـ .. .=هـ 290ـ .. .(

كان أحد الثقات   :أبو ميسرة ،محمد بن الحسين بن الفرج الهمداني -]319[
  .)1( " المسند" ن آثاره م .قدم بغداد وحدث بها .المشهورين والمصنفين

  

  الوادعي 
  )م 909ـ .. .=هـ 296ـ .. .(

 ،نسبة إلى وداعة بطن من همدان ،محمد بن حسين بن حبيب الوادعي -]320[
 .روى عن أحمد بن يونس وأقرانه .وحدث بها ،قدم بغداد ،من القضاة :أبو حصين ،الكوفي
  .)2(ها في رمضان وتوفي ب .وكان من حفاظ الكوفة الثقات"  المسند" صنف 

  

  محمد بن خسرو 
  )م 1129ـ .. .=هـ 523ـ .. .(

   .محدث :أبو عبد اهللا ،الحنفي ،محمد بن خسرو البلخي -]321[
   .)3( في الحديث"  المسند" :من آثاره
  .  )4(المتقدم ) الحسين بن خسرو (لعله  :قلت

  

  القضاعي 
  )م 1062ـ .. .=هـ 454ـ ..  .(

أبو  ،بن جعفر بن علي بن حكمون بن محمد بن مسلممحمد بن سالمة  -]322[
كان كاتبا للوزير   ،من علماء الشافعية ،فقيه ،محدث ،مفسر ،مؤرخ :عبد اهللا القضاعي

_________________________________________________________________________  
  

  .9/249ين معجم المؤلف ،11/103البداية والنهاية  ،2/228تاريخ بغداد  -1
  .2/22، هدية العارفين 2/225الشذرات  ،13/569سير النبالء  ،2/229تاريخ بغداد  -2
  .9/279معجم المؤلفين  ،2/85هدية العارفين  -3
  ].140[رقم  83ص :انظر -4
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فأقام قليال  ،وأرسل في سفارة إلى الروم .بمصر أيام الفاطميين) علي بن أحمد ( الجرجرائي 
   .)1( وتوفي فيها .ة وتولى القضاء بمصر نيابةبالقسطنطيني

، "الشهاب في المواعظ واآلداب ـ ط " و ،عشرون مجلدا" تفسير القرآن " من كتبه 
خطط " ، و"تواريخ الخلفاء " ، و"األنباء عن األنبياء ـ خ " ، و"مناقب الشافعي وأخباره " و

دقائق " و ،في التاريخ" لباب ـ خ نزهة األ" و ،ونقل عنه ،بخطه ،اطلع عليه السيوطي" مصر 
   .رسالة" األخبار وحدائق االعتبار ـ ط 

هو كتب لطيف جمع فيه أحاديث قصيرة " الشهاب في المواعظ واآلداب " وكتابه 
من الحكم والوصايا ) 1200(وهي ألف ومائتان  ،من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم

مسند الشهاب في " وله  .غير تقييد بحرف من ،مرتبة على الكلمات ،محذوفة األسانيد
وقد نشر بتحقيق الشيخ حمدي عبد  .وهو عشرة أجزاء في مجلد واحد"  ـ طالمواعظ واآلداب 

   .في مجلدين ،هـ1405 ،بيروت :المجيد السلفي ـ مؤسسة الرسالة
  

  :المصنفات على كتاب الشهاب ومسنده
----------------------------------------------------------------------  

  .)2("  تلخيص شهاب األخبار"  *
  .)هـ981ت (الفقيه الشافعي  ،محمد بن أحمد الغيطي المصري ،لنجم الدين  

   .ـ لأللوسي"  مختصر مسند شهاب األخبار للقضاعي"  *
   .)ص106(ـ ] 8616[  251محفوظة في دار صدام  ،منه نسخة بخط المؤلف  

  .)3(" رشرح شهاب األخبا"  *
   .)هـ 565ت (لألديب أبي الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي    

_________________________________________________________________________  
حسن المحاضرة  ،3/75مرآة الجنان  ،93ـ  18/92سير النبالء  ،4/212وفيات األعيان  -1

 ،2/71هدية العارفين  ،57المستطرفة  ،4/482كشف الظنون   ،3/293شذرات الذهب  ،1/403
  .10/43معجم المؤلفين  ،6/146األعالم 

  .2/252هدية العارفين  -2
  .1/699هدية العارفين  -3
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  . )1("شرح الشهاب"  *
  .)هـ 567ت (ألبي المظفر محمد بن سعد بن علي الحكيمي   

   )2("شرح كتاب الشهاب" * 
  .)هـ 575ت (اهللا بن عياد لإلمام أبي عمر يوسف بن عبد   

   .ـ ألبي الوفا مصطفى المراغي"  ـ طاللباب في شرح الشهاب "  *
  المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية لجنة التعريف باإلسالم  :القاهرة  
    .ص329 ،أ ـ م ،هـ1390   

  .)3(" الكشف عن أحاديث الشهاب ومعرفة الخطأ فيها والصواب"  *
  .)هـ 507ت (ابن القيسراني  ،ر المقدسيألبي الفضل محمد بن طاه  

  ).4("  الخطا والصواب من احاديث الشهاب"  *
  .في ستة عشر جزءا ،)هـ 597ت ( ألبي الفرج ابن الجوزي   

  .)5(ـ إلدريس العراقي "  تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي"  *
  .)6(في مجلد  ،ولم يتم"  تخريج أحاديث الشهاب"  *

  .ر الكتانيللعالمة محمد بن جعف  
   .في مجلد" ـ خ منية الطالب بتخريج أحاديث الشهاب "  *

   .)هـ 1380ت (للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري   
  ".  فتح الوهاب" لكن سماه  ،حمدي عبد المجيد السلفي ؛وقد قام بتحقيقه  

  

_________________________________________________________________________  
  

  .2/97هدية العارفين  -1
  .21/181سير النبالء  -2
   .2/83هدية العارفين  -3

   .محمد عبد القادر أحمد .د" رسالة القضاعي في األحاديث الموضوعة " تحقيق  :وانظر  
  .83معجم الكتب للمبرد ص ،21/374سير النبالء  -4
  .187الرسالة المستطرفة ص -6و  5
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   .له" واإلطناب في المستخرج على مسند الشهاب ـ خالجمع بين اإليجاز " *
   :)1("  تراث المغاربة" وسماه محمد بن عبد اهللا الّتليدي في رسالته   .في مجلد  
  ". وشي اإلهاب في المستخرج على مسند الشهاب"   

موارد أهل السداد والوفا في تكميل مناهل الصفا وأحاديث الشهاب "  *
  . )2( ء إدريس بن محمد الحسيني الفاسيـ ألبي العال"  للقضاعي  

  . )3(ـ لعبد الرؤوف المناوي "  إسعاف الطالب بترتيب أحاديث الشهاب"  *
  

  ابن القيسراني 
  )م  1113ـ  1056= هـ 507ـ  448( 

أبو الفضل  ،محمد بن طاهر بن علي بن أحمد بن أبي الحسن الشيباني -]323[
رحل إلى بالد كثيرة  ؛رحالة ،مؤرخ ،حافظ ،دثمح :المعروف بابن القيسراني ،المقدسي

  .مولدة بيت المقدس ووفاته ببغداد ،لطلب الحديث
" و ،مجلدان" تاريخ أهل الشام ومعرفة األئمة منهم واألعالم " :له تصانيف كثيرة منها

الكشف عن أحاديث الشهاب ومعرفة الخطأ فيها والصواب " ، و)4(" مسند أبي ليلى الجعدي
أطراف الغرائب " و ،في عشرة أجزاء"  باح في أطراف أحاديث المسانيد الستة ـ خالمص" ، و"

   ."صفوة التصوف ـ ط " و ،في الحديث" واألفراد ـ خ 
  .)5(وكان داوودي المذهب 

  
_________________________________________________________________________  

  

  ). 1208(رقم  298تراث المغاربة ص -1
   .187المستطرفة ص -2
  .76المستطرفة ص -3
   .83ـ  2/82هدية العارفين  -4
  .6/171األعالم  ،83ـ  2/82هدية العارفين  -5
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  قاضي المارستان 
  )م 1141ـ  1050= هـ  535ـ  442( 

المعروف  ،أبو بكر ،محمد بن عبد الباقي بن محمد األنصاري الكعبي -]324[
" مشيخة " وخرجت له  ،له في ذلك تصانيف ،لفرائض والحسابعالم با :بقاضي المارستان

فبقي في  ،جاور بمكة مدة وأسرته الروم .مولده ووفاته ببغداد ،عن شيوخه في خمسة أجزاء
  .)1(كما في جامع المسانيد "  مسند أبي حنيفة" وله  .األسر سنة ونصفا

  

  .)2(يفه وللمستشرق السويسري سوتر بحث باأللمانية في أخباره وتآل *
  

  الدغولي 
  )م 937ـ .. .=هـ 325ـ .. .(

أبو  ،الدغولي ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا السرخسي -]325[
" وكتاب  ،في الحديث ورجاله" معجم " له  ،لغوي ،فقيه ،راوية ،حافظ ،محدث :العباس

  .)3(وكان إمام وقته في خراسان  ،مشهور ،في الحديث"  المسند" ، و"اآلداب 
  

  ابن سنجر 
  )م 872ـ .. .=هـ 258ـ .. .(

ثقة  ،محدث :أبو عبد اهللا ،بن سنجر الجرجاني) 4(]بن عبد اهللا [ محمد  -]326[
سمع أبا  .بمصر" قطابة " ثم سكن قرية  ،وأقام مدة في البصرة ،ولد بجرجان ،ُمْسِند ،حافظ

في عشرين "  سندالم" من كتبه  .توفي بصعيد مصر في ربيع األول .نعيم وطبقته
_________________________________________________________________________  

  

  .2/362 ،1/4جامع المسانيد  -1
  .6/183األعالم  ،2/362جامع المسانيد  -2
 ،4/482كشف الظنون   ،2/307شذرات الذهب  ،824ـ  3/823تذكرة الحفاظ  -3

  .10/153معجم المؤلفين  ،6/190األعالم   ،2/34هدية العارفين  ،136المستطرفة 
  .2/16وهدية العارفين  ،52، المستطرفة ص142الزيادة من الفهرست البن خير ص -4

172   



  .)1( .وكالهما في الحديث ،ستة أجزاء" العين " و ،جزءا
  

  مطين 
  )م 910ـ  817= هـ 297ـ  202( 

المعروف  ،أبو جعفر ،محمد بن عبد اهللا بن سليمان الحضرمي الكوفي -]327[
فقال له أبو نعيم  ،ألنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره ،بمطين

 :وهذا هو مطين الكبير ،فلقب بذلك ،يا مطّين لم ال تحضر مجلس العلم :الفضل بن دكين
روى عن أحمد بن يونس  .وكان من أوعية العلم ،كان محدث الكوفة  ،من حفاظ الحديث

   .كتبت عنه مائة ألف حديث  :قال أبو بكر بن دارم .قتهوطب
   .صنف المسانيد :وقال ابن المبرد .نبيل ،ثقة :وقال الدارقطني

تفسير " ، و"تاريخ صفين" ، و)2("تفسير المسند" و ،في الحديث" المسند" من كتبه 
  .)3( .توفي في ربيع اآلخر بالكوفة" كتاب األدب " ، و"القرآن 

  

  د محمد بن أسي
  )م 922ـ .. .=هـ 310ـ .. .(

   :أبو محمد ،األصبهاني ،محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن أسيد -]328[
  .)4( " المسند الكبير"  :من آثاره .رحال ،حافظ ،محدث

_________________________________________________________________________  
  

شذرات الذهب  ،1/348سن المحاضرة ح ،1/371العبر  ،142فهرسة ابن خير ص -1
معجم المؤلفين  ،6/223األعالم  ،502شجرة النور ص ،2/16هدية العارفين  ،52المستطرفة  ،2/138

10/58 ،218.  
  .8/86هدية العارفين  ،323الفهرست  -2
معجم  ،1/433العبر  ،2/662تذكرة الحفاظ  ،14/41سير النبالء  ،1/323الفهرست  -3

، األعالم 2/23هدية العارفين  ،48المستطرفة  ،2/226شذرات الذهب  ،47الكتب للمبرد ص
  .1/414تاريخ التراث  ،1/218معجم المؤلفين  ،6/223

  .10/195معجم المؤلفين  -4
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  ابن عيشون الطليطلي
  )م 952ـ .. .=هـ 341ـ .. .(

ن كبار م ،عالم بالحديث :أبو عبد اهللا ،محمد بن عبد اهللا بن عيشون -]330ـ 329[
  .ووفاته بها ،أندلسي من أهل طليطلة .المالكية في عصره

"  مسند مالك" وفي سير أعالم النبالء أنه له  .في الحديث"  المسند" له كتب منها 
 ،وصفه القاضي عياض بأنه مشهور ،مختصر )2"( اإلمالء في مسندات الحديث"  وكتاب ،)1(
  .)3(، وله شعر حسن "اختصار المدونة " و

  

  و بكر الّشافعي أب
  )م 965ـ  879= هـ 354ـ  266( 

صاحب  :أبو بكر الشافعي ،محمد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد ربه -]331[
وقام برحلة طويلة في طلب  ،كان بزازا" قرب واسط " من أهل جّبل  .محدث ثقة ،الغيالنيات

  .)4(الحديث انتهت باستقراره ووفاته ببغداد 
 ،في الحديث" مجلس ـ خ " ، و)5(" ـ خاظم بن جعفر بن محمد مسند موسى الك" له 

" المشهورة بـ ،والفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ ،كلها في الظاهرية" الفوائد ـ خ " و
  .)6(ومكتبة الحرم بمكة  ،في المتحف البريطاني ودار الكتب" الغيالنيات ـ خ 

  ابن زََبر الربعي 
  )م 989ـ .. .=هـ 379ـ .. .(

مؤرخ  :أبو سليمان بن زبر الربعي ،محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ربيعة -]332[
_________________________________________________________________________  

  

  .258تراث المغاربة ص ،8/58سير أعالم النبالء  ،2/415ترتيب المدارك  -1
  .6/224األعالم  -3         .)193(رقم  89شجرة النور الزكية ص -2
  .1/476تاريخ التراث  ،6/224األعالم  ،3/880تذكرة الحفاظ  -4
  .)84ـ 70و(ـ ] 34مجموع [ 139مخطوطات الظاهرية  -5
   .مج 2 ،حلمي عبد الهادي .بتحقيق د ،وقد طبعت في دار ابن الجوزي. 6/224األعالم  -6
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  .كان محدث دمشق وابن قاضيها  ،من حفاظ الحديث
تاريخ " و ،رسالة صغيرة" هشام بن ربيعة ـ خ  ،أخبار ابن أبي ذئب" له تصانيف منها 

 مسند الموطأ" ، و)1("وصايا العلماء عند حضور الموت ـ خ " ، و"مولد العلماء ووفياتهم ـ خ 
  .)2(ذكره الذهبي " 

  

  ابن ناصر الدين 
  )م 1348ـ  1375= هـ 842ـ  777( 

بي بكر بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي محمد بن عبد اهللا أ -]333[
 .أصله من حماة ،مؤرخ ،حافظ للحديث :الشهير بابن ناصر الدين ،شمس الدين ،الشافعي

وقتل شهيدا في  ،)هـ  837سنة ( وولي مشيخة دار الحديث األشرفية  ،ولد في دمشق
عقود الدرر في علوم  "، و"افتتاح القاري لصحيح البخاري " من كتبه  .إحدى قرى دمشق

" والمولد النبوي المسمى  ،في مصطلح الحديث "شرح منظومة االصطالح " ، و"األثر 
  .)3(وغيرها "  مسند تميم الداري" و ،ثالثة أجزاء" المورد الصادي في مولد الهادي 

  

  الضياء المقدسي 
  )م  1245ـ  1174= هـ 643ـ  569( 

المقدسي  ،أحمد بن عبد الرحمن السعديمحمد بن عبد الواحد بن  -]335ـ 334[
 .الزاهد الورع ،الثقة ،المؤرخ الحافظ :أبو عبد اهللا ،ضياء الدين ،الحنبلي ،الصالحي ،األصل

بنى فيها مدرسة دار الحديث الضيائية المحمدية بسفح  ،مولدا ووفاة ،من أهل دمشق
ومصر وفارس وروى عن ورحل إلى بغداد  ،ووقف بها كتبه ،شرقي الجامع المظفري ،قاسيون

  .شيخ 500أكثر من 
_________________________________________________________________________  

  

  .6/225األعالم  -1
  .8/86سير أعالم النبالء  -2
  .6/237األعالم  ،2/193هدية العارفين  ،119المستطرفة  ،7/243شذرات الذهب  -3
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" وكتاب            ،ثالث مجلدات ،لم يتمه ،في الحديث" األحكام ـ خ " :من كتبه
وهو مرتب على المسانيد . )1(" األحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما

 ،التزم فيه الصحة ،ولم يكمل ،في ستة وثمانين جزءا ،ال على األبواب ،على حروف المعجم
إال أحاديث يسيرة جدا تعقبت  ،قد سلم له فيهو  ،وذكر فيه أحاديث لم ُيسبق إلى تصحيحها

  .عليه
 7" مسند أنس بن مالك في األحاديث المختارة " في الحرم المكي قطعة منه بعنوان 

  . )2(.هـ937ـ ) ص252(ـ ] 396/79[ 20وأخرى  ،هـ937ـ ) ص252(ـ ] 123/55[
بتحقيق ودراسة عبد  ،توزيع مكتبة النهضة الحديثة :في مكة المكرمة" المختارة " وقد طبعت 

   .مج 2 ،هـ1412ـ 10 ،الملك بن عبد اهللا بن دهيش
كلية   ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :الرياض ؛)ماجستير(وطبعت في رسائل جامعية 

وحقق القسم  .حقق القسم األول عبد اهللا بن ظافر العمري :صالح أحمد رضا .بإشراف د ،أصول الدين
وحقق القسم الرابع فراج  ،وحقق القسم الثالث محمد بن هديب المهيدب ،حكميالثاني مهدي محمد ال

   .وحقق القسم الخامس عبد اهللا بن علي الغانم ،بن فهد القحطاني
  

أربعة " فضائل الشام " ، و"فضائل القرآن " ، و"فضائل األعمال " ومن كتبه أيضا 
" هجرة المقادسة إلى دمشق سبب " و ،أربعة أجزاء" مناقب أصحاب الحديث " و ،أجزاء

 ،رسالة" مناقب جعفر بن أبي طالب ـ ط " ، و"سير المقادسة " ويسمى  ،نحو عشرة أجزاء
  . )3(في كرامات بعض الصالحين  ،جزء منه" الحكايات المقتبسة ـ خ " و

  .)4(ذكره في هدية العارفين "  مسند فضالة بن عبيد" وله 
  

_________________________________________________________________________  
  

   .144تحقيق التدريب ص ،24المستطرفة  -1
   .)649(رقم  3/1455الفهرس الشامل  :انظر -2
 ،5/224شذرات الذهب  ،4/1405تذكرة الحفاظ  ،130ـ  23/126سير النبالء  -3

  .6/255األعالم  ،24المستطرفة 
  .2/123هدية العارفين  -4
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  يل ابن عق
  )م 928ـ .. .=هـ 316ـ .. .(

محدث بلخ  :أبو عبد اهللا ،محمد بن عقيل بن األزهر بن عقيل البلخي -]336[
  .وعباد بن الوليد الضبري وطبقتهما ،سمع علي بن خشرم ،الحافظ الكبير ،وعالمها

  .)1(وغيرها " الجامع الصحيح" و ،في الحديث" المسند الكبير" ، و"تاريخ بلخ" له 
  جعابي ابن ال

  )م  966ـ  897= هـ  355ـ  284( 
أبو بكر بن  ،محمد بن عمر بن محمد بن سْلم بن البراء التميمي البغدادي -]337[

  .وكان يرمى برقة الدين ،فلم تحمد سيرته ،ولي قضاء الموصل :الجعابي :الجعابي، ويقال
علل وتراجم لم يبق في آخر عمره من يحقق ال": التبيان " قال ابن ناصر الدين في 

  .وكان له مذهب خاص في التشيع .ورمي بالشرب والتهاون في الصالة ،الرجال سواه
طبقات " ، و"أخبار بغداد " :له تصانيف كثيرة منها :قال صاحب ميزان االعتدال

من روى الحديث من بني " ، و"موالي األشراف وطبقاتهم " ، وكتاب "أصحاب الحديث 
  .)2( " بن أبي طالب مسند عمر بن علي" ، و"هاشم 

  ! فأحرقت  ،أوصى بأن تحرق كتبه بعد موته :قيل
  :محمد عيد محمود خميس الصاحب .د -]338* [
  ." مسند أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنه" له رسالة ماجستير بعنوان   
   .ورقة 526 ،هـ1399، "أبو العال علي أبو العال "  إشراف  

_________________________________________________________________________  
  

  ،2/274شذرات الذهب  ،1/472العبر  ،2/791تذكرة الحفاظ  ،14/415سير النبالء  -1
معجم المؤلفين  ،6/296األعالم  ،2/30هدية العارفين  ،54المستطرفة  ،4/482كشف الظنون 

10/296.  
شذرات  ،929ـ  3/925لحفاظ تذكرة ا ،16/88سير النبالء  ،31ـ 3/26تاريخ بغداد  -2

  .6/311األعالم  ،2/45هدية العارفين  ،3/17الذهب 
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  ابن الباغندي 
  )م 925ـ .. .=هـ 312ـ .. .(

أبو بكر األزدي  ،محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن -]339[
أهل الكوفة رحل في طلبه وأخذ عن  ،من حفاظ الحديث :المعروف بابن الباغندي ،الواسطي

وروى  .روى عن علي بن المديني وشيبان بن فروخ وغيرهما .والشام ومصر والبصرة وغيرها
  .وتوفي بها في ذي الحجة ،سكن بغداد ،أكثر حديثه من حفظه

أجبت في ثالثمائة ألف مسألة في  :سمعته يقول :قال القاضي أبو بكر األبهري
  . )1( رأيت كافة شيوخنا يحتجون به :وقال الخطيب .حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم

ـ 64 :2البنغال  :منه نسخة محفوظة في" مسند عمر بن عبد العزيز " ، و"األمالي ـ خ "  :له
في  ،ب61أ ـ 54(  507/8فيض اهللا أفندي  ؛)في القرن العاشر الهجري  ،ورقة 11(  157رقم  65

  . )2(). القرن التاسع الهجري 
   .ص312 ،هـ1397 ،مع تخريج محمد عوامة ألحاديثه ،لدعوةمكتبة دار ا :طبع في حلب
أ  ،هـ1404مزيدة ومنقحة ) 2(ط ،مؤسسة علوم القرآن :بيروت ؛مؤسسة علوم القرآن :وفي دمشق

مع تخريج  أبي هاجر محمد السعيد بن  ،هـ1406 ،مكتبة الثقافة الدينية :وفي القاهرة .ص287 ،ـ ج
   .ص117 ،ليهابسيوني زغلول ألحاديثه والتعليق ع

  ابن النجار 
  )م 1245ـ  1183= هـ 643ـ  578( 

محب  ،أبو عبد اهللا ،محمد بن محمود بن الحسن بن هبة اهللا بن محاسن -]340[
 .من أعيان الحفاظ الثقات مع الدين والصيانة والنسك وفهم وسعة الرواية :الدين بن النجار
رحل إلى الشام ومصر والحجاز وفارس  .امولده ووفاته به ،من أهل بغداد ،من محاسن الدنيا

  .سنة] 27[واستمر في رحلته  .وغيرها
_________________________________________________________________________  

تذكرة  ،14/383سير النبالء  ،2/380جامع المسانيد  ،213ـ  3/209تاريخ بغداد  -1
  .1/434، تاريخ التراث 7/19األعالم  ،2/265ب شذرات الذه ،1/465العبر  ،2/736الحفاظ 

  .1/435تاريخ التراث  -2
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ذيل تاريخ بغداد " و ،تراجم" الكمال في معرفة الرجال "  :له تصانيف كثيرة منها
نزهة الورى في " ، و"الدرة الثمينة في أخبار المدينة " و ،في ستة عشر مجلدا" للخطيب 

جنة الناظر في معرفة التابعين " ، و"حدثين إلى اآلباء والبلدان نسبة الم" ، و"أخبار أم القرى 
" ، و"العقد الفائق في عيون أخبار الدنيا ومحاسن الخالئق " ، و"مناقب الشافعي " ، و"

في "  المسند" ، و"الزهر في محاسن شعراء أهل العصر " ، و"األزهار في أنواع األشعار 
ذكر فيه كل صحابي وماله من "  في المسند الكبيرالقمر المنير " وهو المسمى  ،الحديث
  .)1( توفي في شعبان .الحديث

  العطار الدوري 
  )م 943ـ  848= هـ 331ـ  233( 

 ،حافظ ،محدث :أبو عبد اهللا ،الدوري ،محمد بن مخلد بن حفص العطار -]341[
 ،غيرهماسمع يعقوب الدورقي وأحمد بن إسماعيل السهمي و  .من أهل بغداد ،أخباري ،فقيه

  .وتوفي في جمادى اآلخرة ،وسمع منه الدارقطني وآخرون
أخبار الصبيان " ، و" المسند الكبير" ، و"اآلداب " و ،في الفقه" السنن " من تصانيفه 

")2(.  
  ابن المظفر

  )م 989ـ  899= هـ 379ـ  286( 
محدث العراق  :أبو الحسين البزار ،محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى -]342[

أننا من ) أو ال أتيقن ( ال أعلم  :وكان يقول ،يقال أنه من ولد سلمة بن األكوع .ي عصرهف
  .أصله من سامرا ومولده ووفاته ببغداد .العرب

_________________________________________________________________________  
  

 ،4/36فوات الوفيات  ،1429ـ  4/1428تذكرة الحفاظ  ،134ـ  23/131سير النبالء  -1
  .7/86األعالم  ،2/122هدية العارفين  ،55المستطرفة  ،5/226شذرات الذهب 

 ،2/36هدية العارفين  ،2/331، شذرات الذهب 2/310مرآة الجنان  ،325الفهرست  -2
  .12/9معجم المؤلفين 
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  .)2("  مسند أبي حنيفة" وله . )1("فضائل العباس " صنف كتبا كثيرة أحدها في 
  

  ابن مهدي المديني 
  )م 885ـ .. .=هـ 272ـ .. .(

   :أبو جعفر ،محمد بن مهدي المديني -]343[
  .)3( في الحديث"  مسند" له  .محدث

  

  المروزي
  )م 906ـ  817= هـ 294ـ  202( 

كان من   .إمام في الفقه والحديث :أبو عبد اهللا ،محمد بن نصر المروزي -]344[
ورحل  ،ونشأ بنيسابور ،ولد ببغداد .حابة فمن بعدهم في األحكامأعلم الناس باختالف الص

سمع يحيى بن يحيى وسليمان  ،وتوفي بها في المحرم ،استوطن بعدها سمرقند ،رحلة طويلة
  .في الفقه" القسامة " منها  ،له كتب كثيرة .وطبقتهما ،بن فروخ

  ".  لو لم يكن له غيره لكان من أفقه الناس" :قال أبو بكر الصيرفي
وكتاب  .]418[ 1/147منه نسخة في دار الكتب المصرية  ،في الحديث " المسند ـ خ" و

طبعت في  ،واختصر المقريزي ثالثة من كتبه". ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود " 
  .)4( "الوتر " ، و"قيام رمضان " ، و"قيام الليل " جزء واحد وهي 

_________________________________________________________________________  
  
  .7/104األعالم  -1
  .2/360 ،1/4جامع المسانيد  -2
بحوث في تاريخ  ،12/61معجم المؤلفين  ،502شجرة النور ص ،2/18هدية العارفين  -3

  .231السنة المشرفة ص
العبر  ،653ـ  2/650تذكرة الحفاظ  ،40ـ  14/33سير النبالء  ،3/315تاريخ بغداد  -4

حسن المحاضرة  ،9/489هذيب ، تهذيب الت11/109، البداية والنهاية 2/223مرآة الجنان  ،1/426
  .7/125األعالم  ،2:21، هدية العارفين 51المستطرفة  ،2/216ذرات الذهب ، ش1/310
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  " مسند أبي نصر المروزي" ولمحمد بن سليمان الربيش، رسالة دكتوراه بعنوان * 
   .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :ـ الرياض .لبابة حسينإشراف أبي   
  .)1( وفي مقدار ما ذكر كفاية ألهل الفهم والديانة :التحقيق من أول الكتاب إلى قوله  

  

  الروياني 
  )م 920ـ .. .=هـ 307ـ .. .(

 :أبو بكر ،محمد بن هارون الروياني ـ نسبة إلى رويان مدينة بنواحي طبرستان -]345[
" له  .روى عن أبي كريب وطبقته .طاف البالد وسمع بالبصرة ،فقيه ،مسند ،محدث حافظ

الورقة ( 33 ،31 ،16ـ ج] 278حديث [ 289في الظاهرية  ؛في الحديث مشهور) 2(" ـ خ مسند
  .أنه ليس دون السنن في المرتبة :قال فيه ابن حجر .)270ـ 1

   .)هـ 599 ،ورقة 18 ،1قسم  ( 4510عام  ،في الظاهرية" المنتقى " ومنه * 
  .)3( وله تصانيف في الفقه

  

  السدوسي 
  )م  865ـ .. .=هـ  251ـ .. .(

 ،ثم المصري ،البصري ،محمد بن هشام بن شبيب بن أبي خيرة السدوسي -]346[
  .)4( في الحديث"  المسند"  :منها ،له تصانيف .ثقة ،محدث :أبو عبد اهللا

  
_________________________________________________________________________  

  
   .)2388(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -1
   .624رقم  3/1451الفهرس الشامل  ،1/430تاريخ التراث  -2
 ،2/249مرآة الجنان  ،1/452العبر  ،2/752تذكرة الحفاظ  ،14/507سير النبالء  -3

هدية  ،54المستطرفة  ،4/482كشف الظنون   ،2/251ت الذهب شذرا ،11/140البداية والنهاية 
  .1/430تاريخ التراث  ،12/85معجم المؤلفين  ،7/128األعالم  ،2/25العارفين 

  .53المستطرفة  -4
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  العدني الدراوردي 
  )م 858ـ .. .=هـ 243ـ .. .(

ي عدن قاض :أبو عبد اهللا ،محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الدراوردي -]347[
 ،حدث عن فضيل بن عياض ،وصار شيخ الحرم في زمانه ،نزل مكة ،حافظ ،مسند ،محدث
 ،حجة ماشيا) 77(وحج  ،وعاش طويال ،والترمذي ،وسمع منه مسلم بن الحجاج ،وطبقته

. )1(توفي بمكة إلحدى عشرة بقيت من ذي الحجة  ،وكان صالحا عابدا ال يفتر عن الطواف
  . )2( في الحديث"  ـ خالمسند " ، و"ن اإليما" كتاب   :من آثاره

  .]11[ 5اليبزج / في كارل ماركس منه نسخة 
  

  ابن األخرم 
  )م 955ـ  864= هـ 344ـ  250( 

المعروف  ،أبو عبد اهللا ،محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري -]348[
روى عن  .نهاكان صدر أهل الحديث بنيسابور في عصره ولم يرحل م  ،حافظ :بابن األخرم

وروى عنه أبو بكر السبيعي  ،الحسن بن علم الهاللي ويحيى بن محمد الذهلي وطبقتهما
  .توفي في جمادى اآلخرة .وغيرهم ،وأبو عبد اهللا الحاكم ،ومحمد بن إسحاق بن مندة

في "  المسند الكبير" ، و"مستخرج على صحيحي البخاري ومسلم " :من آثاره
  .)3( "كتاب الرسالة " و ،الحديث

_________________________________________________________________________  
  

 ،2/144مرآة الجنان  ،2/501تذكرة الحفاظ  ،12/96سير النبالء  ،571المقتبس ص -1
شجرة النور  ،2/13هدية العارفين  ،50المستطرفة  ،2/104شذرات الذهب  ،9/518تهذيب التهذيب 

  .1/299تاريخ التراث  ،12/107معجم المؤلفين  ،7/135األعالم  ،502ص
  .)673(الفهرس الشامل رقم  -2
غاية  ،2/336مرآة الجنان  ،2/78العبر  ،3/864تذكرة الحفاظ  ،15/466سير النبالء  -3

 ،7/145األعالم  ،2/41هدية العارفين  ،23المستطرفة  ،2/368شذرات الذهب  ،1/437النهاية 
  .12/120معجم المؤلفين 
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  أبو العباس األصم 
  ) م  957ـ  861= هـ  346ـ  247( 

أبو العباس  ،محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األموي بالوالء -[..]
فأخذ عن رجال الحديث  ،رحل رحلة واسعة .ووفاته بها ،من أهل نيسابور ،محدث :األصم

   .لصمم بعد إيابهوأصيب با ،بمكة ومصر ودمشق والموصل والكوفة وبغداد
سمع  ،وحّدث ستا وسبعين سنة ،كان يوّرق ويأكل من كسب يده" :قال ابن الجوزي

  . )1("كان ثقة أمينا " :وقال ابن األثير". منه اآلباء واألبناء واألحفاد 
   .في الحديث"  مسند الشافعي" :من تصانيفه

 ،لينشط لروايته للرحالة"  األم" انتقاه أبو العباس األصم من كتاب  :قال اإلمام الذهبي
  .)2(وإال فالشافعي رحمه اهللا لم يؤلف مسندا 

وإنما التقطه بعض الحفاظ  ،مسند الشافعي ليس من تصانيفه :وقال اإلمام السيوطي
وهو أبو عمر محمد بن جعفر بن  .)3(النيسابوريين من مسموع األصم من األم وسمعه عليه 

  .في فهرس ابن حجركما   ،جمعه ألبي العباس األصم ،مطر
  الفريابي 

  )م 827ـ  738= هـ 212ـ  120( 
 ،التركي األصل ،محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي موالهم -]349[
 ،من الحفاظ أخذ بالكوفة عن سفيان وقرئ عليه بمكة ،عالم بالحديث :أبو عبد اهللا ،الفريابي

   .حديثا 26بخاري روى عنه ال .ونزل قيسارية من مدائن فلسطين وتوفي بها
  .)4( في الحديث"  مسند" وله 

_________________________________________________________________________  
  

  .1/464، تاريخ التراث 7/145، األعالم 374ـ  2/372، الشذرات 2/860التذكرة  -1
  .174تدريب الرواي ص -3  .12/589سير النبالء  -2
 ،9/535تهذيب التهذيب  ،2/53مرآة الجنان  ،1/285العبر  ،1/341تذكرة الحفاظ  -4

  .7/147األعالم  ،51المستطرفة  ،2/28شذرات الذهب 
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  القاضي محمد 
  )م 932ـ  857= هـ 320ـ  243( 

قاض من العلماء  :أبو عمر ،محمد بن يوسف بن يعقوب األزدي بالوالء -]350[
 ،هـ284مدينة المنصور واألعمال المتصلة بها سنة وولي القضاء ب ،ولد بالبصرة .بالحديث

فتقلد مع قضاء  ،317وأعيد سنة  ،296وصرف سنة ) الكرخ ( ثم نقل إلى قضاء الشرقية 
 .وكانوا يضربون المثل بعقله وحلمه .الشام والحرمين واليمن) ببغداد ( الجانب الشرقي 

  .)1( توفي ببغداد .قرأ أكثره على الناس ،مسندا كبيرا" وصنف 
  ابن ُمسدي 

  )م 1265ـ  1202= هـ  663ـ  599( 
جمال الدين  ،أبو بكر ،محمد بن يوسف بن موسى األزدي المهلبي -]351[
أصله  .المؤرخين لرجاله ،من حفاظ الحديث المصنفين فيه :المعروف بابن مسدي ،األندلسي
تونس وحلب وقرأ على بعض علماء تلمسان و  ،هـ 620رحل منها بعد سنة  .من غرناطة
   .وقتل فيها غيلة ،ثم جاور بمكة .وسكن مصر ،ودمشق

 ،له أوهام وفيه تشيع ،ومن كبار الحفاظ ،كان من بحور العلم  :قال الحافظ ابن حجر
   .قّل أن ينجو منه أحد ،وكان في لسانه زهو

وأكثر كتبه  ،كان يدخل إلى الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم  :وقال الحافظ الذهبي
   .وأخذ عليه أن يتكلم في أم المؤمنين عائشة .عندهم

ترجم به " معجم " و ،جمع فيه مذاهب علماء الحديث"  المسند الغريب" من كتبه 
 ،"األربعون المختارة في فضل الحج والزيارة " و ،في ثالثة مجلدات كبار ،شيوخه

  ).2(في الحديث " المسلسالت "و
_________________________________________________________________________  

  

  .12/122، معجم المؤلفين 7/148األعالم  ،78، شجرة النور ص401/ 3تاريخ بغداد  -1
 ،2/128هدية العارفين  ،5/437لسان الميزان  ،3/151ميزان االعتدال  ،4/232التذكرة  -2

   .256تراث المغاربة ص ،7/150األعالم 
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   .هـ 225محمد علي بن = المدائني * 
   .هـ 234علي بن المديني = ابن المديني * 
    .هـ 272ابن مهدي = المديني * 
   .هـ 410أحمد بن موسى = ابن مردويه * 
   .هـ 781محمد بن أحمد = ابن مرزوق * 
   .هـ 228نعيم بن حماد = المروزي * 
   .هـ 251إسحاق بن منصور = المروزي * 
   .هـ 292عيد أحمد بن علي بن س= المروزي * 
   .هـ 294محمد بن نصر = المروزي * 
  

  ست القضاة 
  )م 1357ـ  1292= هـ 758ـ  691( 

الملقبة بست  ،أم محمد ،مريم بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن -]352[
روته بنابلس ودمشق وغيرهما، وُروي عنها . مسندة حنبلية، من العالمات بالحديث :القضاة

محمد بن عبد " وأم  ،كانت زوجة عبد القادر بن عثمان الجعفري  .بنابلسمولدها ووفاتها 
  . )1("معجم الشيخة مريم ـ خ " وخّرج لها الشهاب ابن حجر العسقالني "  هـ 797القادر 

  

  ، جزء مسند أمة اهللا مريم بنت عبد الرحمن الحنبلية" تحقيق ولمجدي السيد * 
  ).2(صفحة 79 ،هـ1409 ،مكتبة القرآن :هرةالقا .مع التعليق عليه" رواية 24من    

  

  مسدد بن مسرهد 
  )م 843ـ .. .=هـ 228ـ .. .(

 ،مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي البصري -]354ـ  353[
_________________________________________________________________________  

  

  .7/210األعالم  -1
   .) 2396(ث الشريف المطبوعة رقم دليل مؤلفات الحدي -2
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  .بالبصرة"  المسند" هو أول من صنف  ،حافظ ،محدث :أبو الحسن
كتب إلى اإلمام   .كان حافظا حجة من األئمة المصنفين األثبات  :قال ابن ناصر الدين

أحمد يسأله عما وقع الناس فيه من الفتنة في القدر والرفض واالعتزال وخلق القرآن 
  .جمعت وأوعت ،فأجابه اإلمام أحمد بن حنبل برسالة في نحو أربع صفحات .واإلرجاء

يرويه عنه أبو  .ومسنده هذا في مجلد لطيف .سمع جويرية بن أسماء وأبا عوانة وخلقا
يرويه عنه معاذ  ،آخر قدره ثالث مرات"  مسند" وله  ،الفضل بن الحباب الجمحي ،خليفة

  .المقطوعوفيه كثير من الموقوف و  ،بن المثنى
  .)1("وقع لي جزء من مسنده " :قال الذهبي

  
   .هـ 663محمد بن يوسف = ابن مسدي * 
   .هـ 663يوسف بن موسى = ابن مسدي * 
  .إبراهيم بن محمد) = الدمشقي ( أبو مسعود * 
  

  اإلمام مسلم 
  )م 875ـ  820= هـ 261ـ  204( 

حافظ من  :بو الحسينأ ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري -]355[
 ،كان صاحب تجارة  .ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق ،ولد بنيسابور .أئمة المحدثين

   .وكان محسن نيسابور وله أمالك وثروة
  

جمع فيه ما يزيد على سبعة آالف " الجامع الصحيح ـ ط "  :له تصانيف أشهرها
_________________________________________________________________________  

  

 ،2/98مرآة الجنان  ،1/317العبر  ،2/421تذكرة الحفاظ  ،594ـ  10/591سير النبالء  -1
 ،47المستطرفة  ،2/66شذرات الذهب  ،181طبقات الحفاظ  ،109ـ  10/107تهذيب التهذيب 

  .12/224 معجم المؤلفين ،7/215األعالم  ،502شجرة النور ص ،428 ،2/228هدية العارفين 
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وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند اهل  .، كتبها في خمس عشرة سنة)1( حديث
   .وقد شرحه كثيرون ،في الحديث ،السنة

  .)2( "الكنى واألسماء ـ خ " و ،رتبه على الرجال"  المسند الكبير" :ومن كتبه
تسمية شيوخ " ، و"مشايخ الثوري " ، و"األقران " ، و"األفراد والوحدان ـ ط " وله 

أوهام " و ،"أوالد الصحابة " وكتاب  ،"كتاب المخضرمين " ، و"وشعبة  ،وسفيان ،مالك
  ". العلل " ، و"التمييز " ، و"أفراد الشاميين " ، و"والطبقات " ، و"المحدثين 

  .)3(توفي رحمه اهللا في ظاهر نيسابور 
  

حياته وصحيحه  :لنيسابورياإلمام مسلم بن الحجاج القشيري ا" ولمحمود فاخوري  *
    .صفحة 175 ،هـ1405 ،دار السالم :بيروت :حلب ،الثانية" ـ ط 

  
مسند عبد اهللا بن " له رسالة دكتوراه بعنوان  :مصطفى إبراهيم الكومي البسيوني -]356* [

" اجة ضبُط أحاديثه وتخريجها وبيان درجة كل منها مع التعليق عليها عند الح :عمرو بن العاص في الستة
  . )4( ورقة 1106 ،هـ1403 ،أحمد عمر هاشم ،الحسيني عبد المجيد هاشم .إشراف د

_________________________________________________________________________  
  

عّدة أحاديث اإلمام مسلم في صحيحه وفق ترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه اهللا  -1
   .حديثا] 7124[البغا  .يب دوبترت ،حديثا] 7563[

ذكرها (  471ورقة كتبت سنة  35في نحو )6مجاميع (مخطوط في الظاهرية بدمشق  -2
األعالم  .ورقة 120وصف جزء من الكنى واألسماء في ) 41(11، مجموع )202(وفيها أيضا). الميمني 

7/221.  
جامع  ،13/100غداد تاريخ ب ،212الفهرست ـ البن خير  ،231الفهرست ـ البن النديم  -3
العبر  ،2/588تذكرة الحفاظ  ،580ـ  12/557سير النبالء  ،5/194وفيات األعيان  ،1/187األصول 

شذرات  ،128ـ 10/126تهذيب التهذيب  ،2/174مرآة الجنان  ،11/36البداية والنهاية  ،1/375
، األعالم 2/431العارفين  هدية ،448ـ  445الحطة في ذكر الصحاح الستة ص ،2/144الذهب 

   .369ـ  1/353تاريخ التراث  ،12/232، معجم المؤلفين 7/221
  .)2363(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -4 
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   :)1(أبو عبد اهللا  ،مصطفى بن العدوي أحمد -]361ـ 357* [
  .هـ1407 ،مكتبة ابن تيمية :القاهرة ." الصحيح المسند من أحكام النكاح"  له
  .راجعه مقبل بن هادي الوادعي ؛" صحيح المسند من أذكار اليوم والليلةال" و

   .ص480 ،هـ1406) 3(ط ،مكتبة التوعية اإلسالمية :القاهرة    
   ." الصحيح المسند من أحاديث الفتن والمالحم وأشراط الساعة" و

   .ص587 ،هـ1412 ،دار الهجرة :الرياض    
  ." الصحيح المسند في فضائل الصحابة" و

   .ص636 ،هـ1410 ،توزيع دار الكوثر :الرياض ؛دار الهجرة :صنعاء    
   ." الصحيح المسند من األحاديث القدسية" و

   .صفحة310 ،هـ1410 ،دار الصحابة للتراث :طنطا    
  
   .هـ 229عبد اهللا بن محمد = المسندي * 
   .هـ 226حسين بن داود ) = ُسنيد ( المصيصي * 
   .هـ 305بن زكريا قاسم = المطرز * 
   .إبراهيم بن نصر= المطوعي * 
   .هـ 297عبد اهللا بن سليمان الحضرمي = مطّير * 
   .هـ 297محمد بن عبد اهللا = مطّين * 
   .هـ 379محمد بن المظفر = ابن المظفر * 
  

  المعافى بن عمران 
  )م 801ـ .. .=هـ 185ـ .. .(

شيخ الجزيرة  :أبو مسعود ،لفهميا ،الموصلي ،المعافي بن عمران األزدي -]362[
،  "الزهد " ، و"السنن " صنف كتبا في  ،من حفاظ الحديث ،وأحد الثقات ،في عصره

_________________________________________________________________________  
  

  ). 3272، 2317، 2272، 2156 ،2033(دليل مؤلفات الحديث المطبوعة رقم  -1
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  .)1( عاما 60مات على نحو  ،، وغير ذلك"الفتن " ، و"ألدب ا" و
  . )2( في أسد الغابة )هـ 630ت ( ذكره ابن األثير الجزري ،في الحديث"  مسند" له 

  .)3(له مسند صغير سمعناه  :قال الذهبي
  

   .هـ 295) النسفي ( إبراهيم بن معقل = ابن معقل * 
  

  معمر بن راشد 
  )م 770ـ  713= هـ 153ـ  95( 

 ،فقيه :أبو عروة ،معمر بن راشد بن أبي عمرو األزدي الحداني بالوالء -]363[
وأراد العودة  .وسكن اليمن ،ولد واشتهر فيها .من  أهل البصرة .ثقة ،متقن ،حافظ للحديث

وهو عند  .فأقام ،فزوجوه ،قيدوه :فقال لهم رجل ،إلى بلده فكره أهل صنعاء أن يفارقهم
  .)4(أول من صنف باليمن  :ثمؤرخي رجال الحدي

  .)5(في الحديث "  مسند" له  :أكرم ضياء العمري .قال د
   :)6( مقبل بن هادي الوادعي -]365ـ 364* [
  ".  الصحيح المسند من دالئل النبوة" له تحقيق  
   .صفحة 431 ،هـ1405 ،دار األرقم :الكويت     
  . )بحث("  الصحيح المسند من أسباب النزول" وله   
   .ص188 ،هـ1400 ،مكتبة المعارف :الرياض     

_________________________________________________________________________  
  

تاريخ بغداد  ،8/399الجرح والتعديل  ،8/60التاريخ الكبير  ،7/7/487طبقات ابن سعد  -1
 ،10/199ذيب التهذيب ته ،1/291العبر  ،1/264تذكرة الحفاظ  ،9/80سير النبالء  ،3/226

  .7/260األعالم  ،1/308شذرات الذهب 
  .9/80سير أعالم النبالء  -3    .1/18أسد الغابة  -2
  .7/272األعالم  ،10/243تهذيب التهذيب  ،1/178تذكرة الحفاظ  -4
  .54بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص -5
   .)2230، 1729(دليل مؤلفات الحديث رقم  -6
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   .هـ 233يحيى بن معين  =ابن معين * 
   .هـ 380محمد بن أحمد القرطبي = ابن مفرج * 
   .هـ 381محمد بن إبراهيم = ابن المقرئ * 
  .هـ 256يحيى بن حكيم = المقوم * 
  .المقوم= المقومي * 
   .هـ 1014علي بن سلطان محمد = المال علي القاري * 
   .هـ 395محمد بن إسحاق = ابن مندة * 
   .هـ 470عبد الرحمن بن محمد = ابن مندة * 
   .هـ 251إسحاق بن منصور = ابن منصور * 
   

   :منصور بن عون العبدلي -]366[ 
  ". ـ طمرويات ابن مسعود في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد "  له

   .ص1580 :مج 2 ،هـ1406 ،دار الشروق :جدة
  . )1( )هـ 1401 ،رسالة دكتوراه ـ جامعة أم القرى :األصل( 
  
   .هـ 244أحمد بن منيع = ابن منيع * 
   .هـ 317عبد اهللا بن محمد البغوي = ابن بنت منيع * 
   .هـ 272محمد بن مهدي المديني = ابن مهدي * 
   .هـ 375عبد الرحمن بن محمد = ابن مهران * 
  

  ابن الحمال 
  )م 907ـ  829= هـ 294ـ  214( 

إمام وقته في حفظ  :مران البزارأبو ع ،موسى بن هارون بن عبد اهللا -]367[
_________________________________________________________________________  

  

   .)2344(دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة رقم  -1
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  . )1( مولده ووفاته ببغداد .ويقال له ابن الحمال ،الحديث
   .كالهما في الظاهرية )3("حديث ـ خ " ، و)2("الفوائد ـ خ " له 

  .)4( ذكره الذهبي"  مسند الموطأ" وله 
  

  } حرف النون { 
   .هـ 301عبد اهللا بن محمد = ابن ناجية * 
   .هـ 842محمد بن عبد اهللا = ابن ناصر الدين الدمشقي * 
   .هـ 287) بن أبي عاصم ( أحمد بن عمرو = ابن النبيل * 
  

مرويات ذات  "ها رسالة ماجستير بعنوان ل :نبيلة فخري مصطفى اآلغا -]368[ *
جالل الدين  .إشراف د"  النطاقين أسماء بنت أبي بكر في الكتب الستة ومسند اإلمام أحمد

 565 ،أ ـ هـ ،هـ1408 ،كلية الدعوة وأصول الدين  ،جامعة أم القرى :ـ مكة المكرمة .عجوة
   .ورقة

  
   .هـ 348أحمد بن سليمان = ابن النجاد * 
   .هـ 643محمد بن محمود = نجار ابن ال* 
   .هـ 303أحمد بن شعيب = النسائي * 
   .هـ 295إبراهيم بن معقل = النسفي * 
   .هـ 303الحسن بن سفيان = النسوي * 

_________________________________________________________________________  
  

العبر  ،12/116سير أعالم النبالء  ،1/334طبقات الحنابلة  ،51 ،13/50تاريخ بغداد  -1
 ،13/49معجم المؤلفين  ،7/331األعالم  ،2/217شذرات الذهب  ،292طبقات الحفاظ  ،2/99

  .1/413تاريخ التراث 
   .)في القرن الخامس الهجري  ،ب66أ ـ 55من (  40مجمع  ،الظاهرية -2
  . 1/414تاريخ التراث  :انظر). ، في القرن السادس الهجري ب46أ ـ 34(  78الظاهرية  -3
  .8/86سير أعالم النبالء  -4
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  نصر الهروي 
  )م 1116ـ .. .=هـ 510ـ .. .(

   :أبو الفتح ،الحنفي ،نصر بن إبراهيم الهروي -]369[
  .)1( في الحديث"  المسند"  :من آثاره .محدث حافظ

  نصرك 
  )م 906ـ  838= هـ 293ـ  223( 

من األئمة في  :أبو محمد ،بد العزيز الكندينصر بن أحمد بن نصر بن ع -]370[
 ،دعاه األمير خالد بن أحمد الذهلي نائب بخارى إليه ،بغدادي األصل والمنشأ .الحديث

   .في الحديث"  المسند" وصنف له  ،فأقام عنده
  .)2( توفي في بخارى .سمع عبد اهللا بن عمر القواريري، ومحمد بن كبار وخلقا كثيرا

  

  ة اإلمام أبو حنيف
  )م 767ـ  699= هـ 150ـ  80( 

إمام  :أبو حنيفة ،الكوفي ،التميمي بالوالء ،النعمان بن ثابت -)3(]3730ـ 371[
أصله من أبناء  :قيل .أحد األئمة األربعة عند أهل السنة ،الحنفية الفقيه المجتهد المحقق

 .للتدريس واإلفتاءثم انقطع  .فارس ولد ونشأ بالكوفة وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه
وأراده المنصور العباسي  .فامتنع ورعا ،على القضاء) أمير العراقين ( وأراده عمر بن هبيرة 

 ،فحلف أبو حنيفة أن ال يفعل ،فحلف عليه ليفعلن ،فأبى ،بعد ذلك على القضاء ببغداد
  ). هذا هو الصحيح  :قال ابن خلكان(  .فحبسه إلى أن مات

_________________________________________________________________________  
  .13/87معجم المؤلفين  ،2/491هدية العارفين  -1
البداية والنهاية  ،2/676تذكرة الحفاظ  ،13/538سير النبالء  ،13/293تاريخ بغداد  -2

  .13/88معجم المؤلفين  ،2/294 ،8/21األعالم  ،2/490هدية العارفين  ،11/107
أثبتنا الترقيم لـثالثة  ،مسندا] 19[، في هذه الترجمة المسانيد المروية عن أبي حنيفة تبلغ -3

   .وأما المسانيد الباقية فقد رقمت تحت ترجمة جامعيها  منها 
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  .وكان قوي الحجة من أحسن الناس منطقا
 رأيت رجال لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام" :قال اإلمام مالك يصفه

  ".الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة " :وقال اإلمام الشافعي ."بحجته 
إذا حدث  ،جهوري الصوت ،جوادا حسن المنطق والصورة ،وكان كريما في أخالقه

  .وأخباره كثيرة ،توفي رحمه اهللا ببغداد .انطلق في القول وكان لكالمه دوي
   .ه أبو يوسفصغير رواه عنه تلميذ ،في الفقه" المخارج ـ خ " له 

  .من حديثه"  مسانيد" وجمع  تالميذه وحفاظ آخرون عدة 

 ،وفي الهور .ص52 ،هـ1328شركة المطبوعات  :في القاهرة ،صدرت مطبوعات للمسند
 ،صفوة السقا :تقديم وتحقيق ،مكتبة ربيع :وفي حلب .هـ1316 ،وفي لكناد .ص296 ،هـ1307
   .ص250 ،هـ1382

  

، ومثله البن همام "أخبار أبي حنيفة ومسنده " د كتاب أحمد بن محم ،البن عقدة *
وألبي القاسم بن عبد العليم  ،وكذلك للمرزبان محمد بن عمران ،محمد بن عبد اهللا الشيباني

قالئد الدرر والعقيان في مناقب " بن أبي القاسم بن عثمان بن إقبال القربتي الحنفي كتاب 
، "مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة ـ ط " حمد المكي وللموفق بن أ ."أبي حنيفة النعمان ـ خ 

مناقب اإلمام " وللحافظ الذهبي  .البن البزار الكردري" مناقب اإلمام األعظم ـ ط " ومثله 
" ، والبن حجر المكي "مناقب أبي حنيفة " ، وللحافظ السيوطي "أبي حنيفة وصاحبيه ـ ط 

، وللشيخ محمد أبي زهرة "حنفة النعمان ـ ط الخيرات الحسان في مناقب اإلمام األعظم أبي 
حياة اإلمام أبي حنيفة ـ ط " ، ولسّيد عفيفي "حياته وعصره وآراؤه وفقهه ـ ط  :أبو حنيفة" 
  .)1(، وغيرها "أبو حنيفة ـ ط " ولعبد الحليم الجندي  ،"

  .)ماجستير"(أبو حنيفة بين الجرح والتعديل " ولشاكر ذيب فياض  *
_________________________________________________________________________  

  

مرآة الجنان  ،403ـ  6/390سير النبالء  ،5/405وفيات األعيان  ،13/323تاريخ بغداد  -1
نوادر المخطوطات  ،8/36األعالم  ،2/495هدية العارفين  ،10/107البداية والنهاية  ،312ـ  1/309

  .344، 183، 172، 2/60و  391، 284، 275، 270، 1/72العربية في تركيا 
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  .هـ1396 ،جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ،محمد الصادق عرجون .د :إشراف
  

  :وممن جمع مسانيد أبي حنيفة
--------------------------------------------------------  

  

 .)هـ 182 ت(يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة  ،قاضي القضاة أبو يوسف *
  .)1(" نسخة أبي يوسف" ويعرف مسنده بـ  

   .)هـ 189ـ  132(صاحب أبي حنيفة  ،محمد بن الحسن الشيباني *
، وعّدُه أبو المؤيد في "كتاب اآلثار " وله ".  نسخة محمد" ويعرف مسنده بـ  
  . )2( من جملة مسانيد أبي حنيفة الخمسة عشر  المروية عنه " جامع المسانيد "   

  .)3(اد بن اإلمام أبي حنيفة حم *
  .)4( )هـ  204 :ت( صاحب أبي حنيفة  ،الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي *
  .)5( )هـ  339ت ( عمر بن الحسن األشناني  *
  . )6()هـ  340ـ  258( أبو محمد عبد اهللا بن محمد الكالباذي البخاري السبذموني  *
  .)7( )هـ  365ت ( أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني  *
  ).8( )هـ  379ت (محمد بن المظفر  ،أبو الحسين البزار *

_________________________________________________________________________  
  
  .8/193األعالم  ،2/578 ،1/5جامع المسانيد  -1
  .2/358 ،1/5جامع المسانيد  -2
  .2/434 ،1/5جامع المسانيد  -3
  .2/434 ،1/5نيد جامع المسا -4
  .1/5جامع المسانيد  -5
  .4/120األعالم  ،16مخطوطات قطر  ،2/525 ،1/4جامع المسانيد  -6
  .1/5جامع المسانيد  -7
  .2/360 ،1/4جامع المسانيد  -8
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  ). هـ  380ـ  291(أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل  *
  .)1(  صنف المسند على حروف المعجم  

  .)2( )هـ 381ـ  285(محمد بن إبراهيم األصبهاني  ،أبو بكر ابن المقرئ *
  )نسخة مختلطة األوراق (  507رقم  ،فيض اهللا أفندي :من مسنده نسخة في  
  . )3() ب  191أ ـ  144من  ،كتبت في القرن الثامن  

  .)هـ 395ـ  310(وأبو عبد اهللا بن منده األصبهاني، محمد بن إسحاق  *
  .1/186خطية بدار الكتب بالقاهرة ثاني  منه نسخة  

  ).4( )هـ  430ـ  336(أحمد بن عبد اهللا  ،أبو نعيم األصبهاني *
  . )5( )هـ  526ت ( أبو عبد اهللا السمسار  ،الحسين بن محمد بن خسرو البلخي *
  .)6( )هـ  535ت ( محمد بن عبد الباقي األنصاري  ،قاضي المارستان *
  .)7( )هـ  571(علي بن الحسن بن هبة اهللا  ،الدمشقي أبو القاسم بن عساكر *
  .)8( أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكالعي  *
  .)9( أبو القاسم عبد اهللا بن حمد بن أبي العوام السغدي  *
   .عيسى المغربي *

  . )10( هـ  1000ـ سنة ) و78(ـ ] 42[ 1/217من مسنده نسخة في كوبريلي   
  

_________________________________________________________________________  
  

  .2/487 ،1/4جامع المسانيد  -1
   .5/295األعالم  -2
   .1/216نوادر المخطوطات العربية في تركيا  :انظر -3
  .2/391 ،1/4جامع المسانيد  -4
  .2/434 ،1/5جامع المسانيد  -5
  .2/362 ،1/4جامع المسانيد  -6
  .1/701هدية العارفين  ،2/539لمسانيد جامع ا -7
  .1/5جامع المسانيد  -9و   -8

   .6/ 620رقم  3/1447الفهرس الشامل  -10
195   



  :ومن المؤلفات على مسند اإلمام أبي حنيفة
-------------------------------------------------------------------------------  

   .أبي حنيفةمختصر مسند "  قصد المسند"  *
  ).1() هـ 652ت ( لصدر الدين أبي عبد اهللا محمد بن عباد الخالطي الحنفي   

  .)2("  المسند شرح المعتمد" ، و" المعتمد في مختصر المسند"  *
ت (كالهما لجمال الدين أبي المحاسن محمود بن أحمد السراج القونوي   

  .)هـ777
   ).3(" ألسانيداختيار اعتماد ا" مختصر أبي حنيفة المسمى  *

  ).هـ  892ت (لشرف الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة األوغاني   
  ).4(" لقط المرجان من مسند أبي حنيفة النعمان"  *

  ).هـ 936ت (البن الشماع أبي حفص عمر بن أحمد   
   .)5(ـ البن الضياء  مختصر مسند أبي حنيفة *

  ). 1مج (ـ ] 255[17عاشر أفندي  :منه نسخة مخطوطة في  
  .)و307(ـ ] 421[  1/217كوبريلي   :وأخرى في  

   .ـ للثعالبي"  المعتمد" المسّمى بـ  ،مختصر مسند أبي حنيفة *
  .)6(ـ للسيوطي "  تعليقة المنيفة على مسند أبي حنيفة"  *
  .كراتشي  ،شرح مسند اإلمام أبي حنيفة ـ للسنبهلي"  تنسيق النظام"  *
  .ـ للكالباذي" شرح المسند"  *

_________________________________________________________________________  
  
  .1/118معجم المؤلفين  ،6/182األعالم  ،2/125هدية العارفين  -1
  .12/149معجم المؤلفين  ،2/409هدية العارفين  -2
  .1/217هدية العارفين  ،1/33كشف الظنون   ،2/285معجم المؤلفين  -3
  .1/795ين هدية العارف -4
   .)424(رقم  3/1411الفهرس الشامل  -5
  .544ـ  1/534هدية العرفين  -6
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  .)1(محمد عابد السندي "  المواهب اللطيفة على مسند اإلمام أبي حنيفة"  *
  .في شرحه ،ـ للكماخي"  تنوير السند في إيضاح رموز المسند"  *
   ."ـ ط  شرح مسند أبي حنيفة"  *

   .قدم له وضبطه خليل محيي الدين الميس ،)هـ 1014 :ت( لمال علي القاري  
  .ص619 ،أ ـ ك ،هـ1405دار الكتب العلمية  :بيروت  
    .ص300 ،ت. د ،المطبع المجتبائي :دهلي .وطبع بتحقيق حافظ محمد عبده  

  .)هـ 655ـ  593ت ( ألبي المؤيد الخوارزمي". ـ طجامع مسانيد أبي حنيفة "  *
   .عشر مسندا من المسانيد المروية عن أبي حنيفةجمع فيه بين خمسة   
   .مج 2 ،هـ1332 ،مطبعة مجلس دائرة المعارف :الهند ،طبع في حيدر آباد الدكن  
   .مج 2 ،هـ1396) 2(ط ،المكتبة اإلسالمية :وفي  باكستان  
  .مج 2 ،دار الكتب العلمية :وفي بيروت  

   .قاسم بن قطلوبغا الحنفيللحافظ زين الدين ".  أمالي مسانيد أبي حنيفة"  *
  .)2(المتقدم " شرح جامع المسانيد " وله   

  . )3("مجموع مسانيد أبي حنيفة " * 
  .)هـ 1276ت (محمد بن علي السنوسي اإلدريسي   

  ". مسانيد اإلمام أبي حنيفة وعدد مروياته المرفوعات واآلثار ـ ط"  *
   .لمحمد أمين األوركزئي  
   .ص175 ،هـ1398 ،تحقيق اإلسالميمجلس الدعوة وال :كراتشي  

  
  

_________________________________________________________________________  
  
  .10/113معجم المؤلفين  ،6/180األعالم  -1
  .176 ،163المستطرفة  -2
  .2/401هدية العارفين  -3
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  نعيم بن حماد 
  )م  843ـ .. .=هـ  228ـ ..  .(

 :أبو عبد اهللا ،الخزاعي المروزي ،بن حماد بن معاوية بن الحارث نعيم -]374[
ولد في مرو  .كان من أعلم الناس بالفرائض  ،أول من صنف المسند ،فقيه ،حافظ ،محدث

ولم يزل فيها إلى  ،ثم سكن مصر ،وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ،الشاهجان
أمخلوق هو ؟ فأبى أن يجيب  :عن القرآن أن حمل إلى العراق في خالفة المعتصم وسئل

  .، فحبس في سامرا ومات في سجنه)1(
  .)3( في الحديث"  المسند" و ،)2( "الفتن والمالحم ـ خ " من كتبه 

  

   .هـ 430أحمد بن عبد اهللا = أبو نعيم األصبهاني * 
   .هـ 463يوسف بن عبد اهللا ) = ابن عبد البر ( النمري * 

  

  } حرف الهاء { 
  .عبد الحق بن عبد الواحد) = والد أبي تراب الظاهري ( بن هاشم ا* 
   .هـ 434عبد اهللا بن أحمد ) = أبو ذر ( الهروي * 
   .هـ 301إبراهيم بن يوسف = الهسنجاني * 

_________________________________________________________________________  
وصفات اهللا أزلية غير  ،كالم اهللا صفة من صفاته العليةو  ،القرآن الكريم كالم اهللا تعالى -1
   .وعلى هذا إجماع من يعتد برأيهم ،بهذا قام الدليل ،فالقرآن كالم اهللا غير مخلوق ،مخلوقة

  .8/40األعالم  ،هـ687كتب سنة   216منه نسخة في جامعة الرياض برقم  -2
  .سهيل زكار .وبتحقيق د" فتن ال" بعنوان  ،صدر عن دار الفكر ـ بيروت :قال أبو رائد  

مناقب  ،13/306تاريخ بغداد  ،2/100ق/4التاريخ الكبير  ،7/519طبقات ابن سعد  -3
  ،3/238ميزان االعتدال  ،2/418تذكرة الحفاظ  ،2/564جامع المسانيد  ،397اإلمام أحمد بن حنبل 

حسن المحاضرة  ،447هدي الساري  ،10/458تهذيب التهذيب  ،2/98مرآة الجنان  ،1/318العبر 
 ،8/40األعالم  ،2/497هدية العارفين  ،47 ،37الرسالة المستطرفة  ،2/67شذرات الذهب  ،1/347

  .41أصول التخريج ص ،184أصول الحديث ص ،1/287تاريخ التراث  ،13/113معجم المؤلفين 
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  هشام بن عمار 
  )م 859ـ  770= هـ 245ـ  153( 

من القراء  ،قاض :أبو الوليد ،ابن ميسرة السلمي ،رهشام بن عمار بن نصي -]375[
 .توفي فيها .خطيبها ومقرئها ومحدثها وعالمها :قال الذهبي .من أهل دمشق .المشهورين

   .وكان فصيحا بليغا
  .)2(" المسند عن مالك بن أنس" ، و)1("فضائل القرآن " له كتاب 

  

   .هـ 290محمد بن حسين = الهمداني * 
  

  ب الهيثم بن كلي
  )م 946ـ .. .=هـ 335ـ .. .(

نسبة إلى شاش مدينة وراء نهر ( الشاشي الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل  -]376[
وأبي  ،روى عن عيسى بن أحمد البلخي ،ثقة ،محدث :أبو سعيد ،)سيحون من ثغور الترك 
وروى عنه علي بن أحمد الخزاعي ومنصور بن نصر الكاغدي  ،عيسى الترمذي وغيرهما

  ). 3(توفي في سمرقند  .غيرهماو 

  ).4( في مجلدين ،في الحديث"  المسند الكبير" له 
_________________________________________________________________________  

  

غاية  ،451تذكرة الحفاظ  ،256ـ 3/255ميزان االعتدال  ،2/199ق/4التاريخ الكبير  -1
تاريخ  ،8/87األعالم  ،110ـ 2/109شذرات الذهب  ،54ـ 11/51ب تهذيب التهذي ،2/354النهاية 
  .301ـ 1/300التراث 

   .152فهرسة ابن خير ص -2
مرآة  ،2/51العبر  ،3/848تذكرة الحفاظ  ،15/359سير النبالء  ،1/500معجم البلدان  -3

األعالم  ،54الرسالة المستطرفة  ،2/512هدية العارفين  ،2/342شذرات الذهب  ،2/325الجنان 
  .1/458تاريخ التراث  ،13/156معجم المؤلفين  ،8/105

وابن نقطة في  ،1/500وياقوت في معجم البلدان  ،4/276ذكره ابن ماكوال في اإلكمال  -4
  .15/359والذهبي في السير  ،2/298التقييد 
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  .)1( )ورقة  192ويقع في ) 15 ،8، 5( قسم ) 277(الظاهرية حديث  :منه نسخة محفوظة في
محفوظ . تحقيق د ،"مسند الشاشي " بعنوان  ،مكتبة العلوم والحكم :وقد طبع في المدينة المنورة

  .ص476 :مج 1 ،م1990هـ 1410) األولى(ط .الرحمن زين اهللا
  

  } حرف الواو { 
   .هـ 296محمد بن حسين = الوادعي * 
   .هـ 310محمد بن أحمد ) = الدوالبي ( الوراق * 
   .هـ 295إسحاق بن إبراهيم = الوزدولي * 
  

  ابن توبة 
  )ابن أَبان ( 

  )م 922ـ .. .=هـ 310ـ .. .(
 ،محدث ،مفسر :أبو العباس ،الوليد بن أبان بن توبة األصبهاني البوني -]377[
وحدث عن أحمد بن  ،وسمع الكثير ،ارتحل رحالت كثيرة ،من أهل أصبهان ،ثقة ،حافظ

   .توفي بأصبهان .وغيرهما ،والطبراني ،لشيخوعنه أبو ا ،الفرات الرازي وطبقته
  .)2("الشيوخ" ، و"تفسير القرآن" وفي الحديث  "المسند الكبير المعلل" :من آثاره

  

  } حرف الياء { 
  

  المقومي 
  )م 870ـ .. .=هـ 256ـ .. .(

صاحب  :أبو سعيد البصري ،)المقـّوم  :ويقال( يحيى بن حكيم المقومي  -]378[
_________________________________________________________________________  

  

  .1/458، وسزكين )630(والفهرس الشامل رقم  ،232بحوث في تاريخ السنة ص -1
 ،2/250مرآة الجنان  ،1/461العبر  ،3/784تذكرة الحفاظ  ،14/288سير النبالء  -2

 ،2/500هدية العارفين  ،54فة الرسالة المستطر  ،4/483كشف الظنون   ،2/261شذرات الذهب 
  .13/169معجم المؤلفين  ،8/119األعالم 
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   .من أهل البصرة ،من حفاظ الحديث الثقات"  المسند" 
  .)1("كان ممن جمع وصنف " :قال ابن حبان

  

  يحيى بن سعيد 
  )م 760ـ .. .=هـ 143ـ .. .(

من أكابر  ،قاض :أبو سعيد ،يحيى بن سعيد بن بن قيس األنصاري النجاري -]379[
ما رأيت أقرب شبها بالزهري من يحيى بن " :قال الجمحي .من أهل المدينة ،أهل الحديث

واله يوسف  ،ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية". ولواله لذهب كثير من السنن  ،سعيد
( وكان من اختصاص الوالة تعيين القضاة  ،أيام الوليد بن عبد الملك ،بن محمد الثقفي

ورحل صاحب الترجمة ) استمر ذلك إلى أن استخلف أبو جعفر المنصور فجعله للخلفاء و 
  . )2(وتوفي بالهاشمية  ،فولي قضاء الحيرة ،في العهد العباسي ،إلى العراق
  ).3(ذكره الذهبي "  مسند مالك" له 

  

  الحماني 
  )م 843ـ .. .=هـ 228ـ .. .(

من  :أبو زكرياء ،الحماني الكوفييحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن  -]380[
وكان يحفظ عشرة آالف حديث  ،سمع قيس بن الربيع وطبقته ،حفاظ الحديث الرحالين

  .بالكوفة"  المسند" يحيى الحماني أول من صنف  :يقال :قال ابن عدي .يسردها سردا
  .هو ضعيف :قال الذهبي .واختلفوا في الثقة بروايته

   .ة من يحفظ معهما كان بالكوف :وقال ابن حصين
_________________________________________________________________________  

  

شذرات  ،11/198تهذيب التهذيب  ،2/515تذكرة الحفاظ  ،12/298سير النبالء  -1
  .8/143األعالم  ،2/136الذهب 

   .1/351النجوم الزاهرة  ،11/221تهذيب التهذيب  ،14/101تاريخ بغداد  -2
  .479شجرة النور الزكية   :وانظر ،8/85سير أعالم النبالء  -3
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ال تسمعوا كالم  :سمعت يحيى الحماني يقول :عن علي بن عبد العزيز :وقال العقيلي
  .ألنني أول من جمع المسند ،أهل الكوفة فّي فإنهم يحسدونني

  .)1( توفي بسر من رآى في رمضان
  

  ابن صاعد 
  ) م 930ـ  843= هـ  318ـ  228( 

مولى الخليفة أبي جعفر  ،يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي -]383ـ  381[
ارتحل إلى الشام  ،جّوال عالم بالعلل والرجال ،فقيه ،حافظ ،محدث :المنصور أبو محمد

 ،والدارقطني ،وروى عنه أبو القاسم البغوي ،روى عن لوين وطبقته .والعراق ومصر والحجاز
  .)2(ودفن في باب الكوفة  ،القعدةتوفي في ذي  .وخلق

والفهم  ،لم يكن بالعراق في أقران ابن صاعد في فهمه" :قال أبو علي النيسابوري
  .وهو فوق أبي بكر بن أبي داود في الفهم والحفظ ،عندنا أجل من الحفظ

في ) 3("ـ خ  مسند أبي بكر الصديق" ، و"القراءات"، وفي الفقه" السنن"  من تصانيفه
منه نسخة  "ـ خ مسند عبد اهللا بن أبي أوفى" و). 65ـ  58ص(من ) 104(ة ضمن مجموع رقمالظاهري

هـ ـ 731ضمن مجموع ـ ) و11(ـ ] مجاميع 124) [35) م1977(23/2خ .م.م(في المحمودية 
  .ص196 ،هـ1408في مكتبة الرشد ـ الرياض،  ،وطبع بتحقيق سعد بن عبد اهللا آل حميد .هـ777

_________________________________________________________________________  
تذكرة الحفاظ  ،10/526سير النبالء  ،2/583جامع المسانيد  ،14/167تاريخ بغداد  -1

هدية  ،47المستطرفة  ،2/67شذرات الذهب  ،11/243تهذيب التهذيب  ،1/318العبر  ،2/423
  .184أصول التخريج ص ،13/205ن معجم المؤلفي ،8/152األعالم  ،2/514العارفين 

سير النبالء  ،2/585جامع المسانيد  ،234ـ  4/231تاريخ بغداد  ،1/325الفهرست  -2
 2/280شذرات الذهب  ،2/277مرآة الجنان  ،1/478العبر  ،2/776تذكرة الحفاظ  ،14/501

  .1/441تاريخ التراث  ،13/225معجم المؤلفين  ،8/164األعالم   ،2/517هدية العارفين 
وعنه سزكين في تاريخ ) 225(برقم  64ذكره األلباني في فهرس مخطوطات الظاهرية ص -3

   .)651(الفهرس الشامل رقم  :وانظر ،1/422التراث 
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  .)2( ) 102ـ  67األوراق (  387حديث  ،في الظاهرية .)1(" مسند عبد اهللا بن مسعود" و
  

  ابن معين 
  )م  847ـ  775= هـ  233ـ  158( 

من أئمة  :أبو زكريا ،البغدادي ،يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالوالء -]384[
ونعته ". أعلمنا بالرجال " :وهو من أقرانه ،قال أحمد بن حنبل .الحديث ومؤرخي رجاله

" :ومن كالمه".  إمام الجرح والتعديل " :وقال الحافظ ابن حجر". بسيد الحفاظ " الذهبي 
  ".لف حديث كتبت بيدي ألف أ

 ،وكان أبوه على خراج الري .قرب األنبار" نقيا " ومولده بقرية  .أصله من سرخس
 ،وتوفي بالمدينة حاجا .وعاش ببغداد .فأنفقها في طلب الحديث ،فخلف له ثروة كبيرة
    .وصّلى عليه أميرها

تم رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حا ،في الرجال" التاريخ والعلل ـ خ " له 
قطعة منه في " الكنى واألسماء ـ خ " و ،الجزء األول منه" معرفة الرجال ـ خ " و ،الدوري عنه
  .)هـ 292ت (من رواية أبي بكر أحمد بن علي المروزي "  مسند"  وله .)3( جامعة الرياض

  .)4() ورقة  19( 38/12مجمع  ،في الظاهرية
  ." معين وكتابه التاريخ يحيى بن"  للدكتور أحمد نور سيف :قال أبو رائد* 

   .م 1979سنة  ،مركز البحث العلمي :مكة المكرمة )رسالة دكتوراة (   
_________________________________________________________________________  

  .) 125ـ  124ص(كذا سماه التجيبي وذكر سنده إليه في برنامجه   -1
  .دوسماه غيره حديث عبد اهللا بن مسعو   

   .1/442تاريخ التراث  -2
تاريخ  ،231الفهرست البن النديم  ،2/307ق/4التاريخ الكبير  ،7/354طبقات ابن سعد  -3

 ،3/304ميزان االعتدال  ،2/429تذكرة الحفاظ  ،2/214وفيات األعيان  ،187ـ  14/177بغداد 
تاريخ التراث   ،129الرسالة المستطرفة ص ،2/79شذرات الذهب  ،288ـ 11/280تهذيب التهذيب 

   .13/232معجم المؤلفين  ،8/172األعالم  ،1/291
   .1/292تاريخ التراث  -4
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  يزيد بن سنان 
  )م  907ـ .. .=هـ 294ـ .. .(

 ،إمام :أبو خالد البصري القزاز مولى قريش ،يّال يزيد بن سنان بن يزيد بن ذ -]385[
ومعاذ بن هشام وعبد  ،د القطانحدث عن يحيى بن سعي .نزل مصر ،نبيل ،ثقة ،حافظ

 ،وابن أبي حاتم ،والطحاوي ،وأبو عوانة ،وحدث عنه النسائي ،وطبقتهم ،الرحمن بن مهدي
  .وهو في عشر التسعين ،توفي بمصر في جمادى األولى .وأهل مصر
  .)1(في الحديث "  المسند" له 

  

  أبو يوسف 
  )م 798ـ  731= هـ 182ـ  113(

 :أبو يوسف ،م بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادييعقوب بن إبراهي -]386[
من حفاظ  .كان فقيها عالمة  .وأول من نشر مذهبه ،وتلميذه ،صاحب اإلمام أبي حنيفة

وولي  .ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي ،وتفقه بالحديث والرواية ،ولد بالكوفة ،الحديث
 .وهو على القضاء ،ببغداد ،خالفته ومات في .القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد

وأول من وضع الكتب ". قاضي قضاة الدنيا " ويقال له " قاضي القضاة " وهو أول من دعي 
 .)2(وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب  .في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة

" ويعرف مسنده بـ ،ع المسانيدكما في جام" ـ خ  مسند أبي حنيفة" ، و"ـ ط الخراج " من كتبه 
القاهرة / ومنه نسخة في دار الكتب  ).3(" نسخة أبي يوسف

_________________________________________________________________________  
  

  .11/335تهذيب التهذيب  ،12/554سير النبالء  -1
 ،2/578امع المسانيد ج ،262ـ  14/242تاريخ بغداد  ،203الفهرست البن النديم  -2

البداية والنهاية  ،388ـ  1/382مرآة الجنان  ،1/292التذكرة  ،8/535السير  ،6/378وفيات األعيان 
  .8/193األعالم  ،2/536هدية العارفين  ،301ـ  1/298شذرات الذهب  ،10/186

   .2/587 ،1/5جامع المسانيد  -3
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  .)1(رواية يوسف عن أبيه ـ به أرضة وناقص من اآلخر ـ ] 1617[ 1/147
   .هو مسند أبي حنيفة" اآلثار ـ ط " أن كتاب  )2(وفي األعالم 

   .، وغيرها"النوادر " ، و"الفرائض " ، و"الوصايا " ، و"أدب القاضي " وله 
  

  ".ـ ط في سيرة اإلمام أبي يوسف القاضيحسن التقاضي " الكوثري وللشيخ محمد زاهد
  

  الدورقي 
  )م 866ـ  782= هـ 252ـ  166(

يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم  -]388ـ 387[
 ،حافظا ،كان ثقة  ،محدث العراق في عصره :أبو يوسف ،الدورقي ،القيسي موالهم ،العبدي
  .وأخذ عنه األئمة الستة ،وطبقتهما ،وإبراهيم بن سعد ،سمع هشيما .متقنا

" والدورقي نسبة إلى لبس  .في الحديث"  مسند "له  .كان ممن رحل وجمع وصنف
ثم أطلق الدورقي  ،كان يلبسها المتنسكون في ذلك الزمان  ،وهي قالنس طوال" الدورقية 

  .)4(" مسند سعد بن أبي وقاص ـ ط" وله  .)3( على كل متنسك
  ).138ـ 117و(ج 3ـ ] 37مجموع [ 278منه نسخة في الظاهرية 

  .هـ1407مية ـ بيروت عام طبع في دار البشائر اإلسال
  

  أبو عوانة 
  )م 928ـ .. .=هـ 316ـ .. .(

 ،ثم اإلسفراييني ،يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري -]  389[ 
_________________________________________________________________________  

  .620/36رقم  3/1449الفهرس الشامل  -1
  .8/193األعالم  -2
العبر  ،2/505تذكرة الحفاظ  ،12/141سير النبالء  ،280ـ  14/277تاريخ بغداد  -3

هدية العارفين  ،52الرسالة المستطرفة  ،2/126شذرات الذهب  ،11/381تهذيب التهذيب  ،1/362
  .13/241معجم المؤلفين  ،8/194األعالم  ،2/537

  .)657(رقم والفهرس الشامل  ،1/112تاريخ التراث ـ سزكين  -4
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  ".أحد حفاظ الدنيا " نعته ياقوت بـ .من أكابر حفاظ الحديث :أبو عوانة
وكان مع حفظه فقيها  .وطبقتهما ،وعلي بن حرب ،روى عن يونس بن عبد األعلى

في طلب  ،طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجزيرة واليمن وبالد فارس ،شافعيا
وهو أول من أدخل كتب  .وعلى قبره مشهد ،وفي بهافت ،واستقر في إسفرايين ،الحديث

   .)1(الشافعي ومذهبه إليها 
  .وله فيه زيادات ،وهو مخرج على صحيح مسلم " الصحيح المسند" من كتبه 

 ،7ج] 404[،5ج] 403[،3ج] 402[،2ج] 401[كوبريلي   :منه نسخ محفوظه في
 1/552، األزهرية )و259( 1ـ مج] 481[ 5/2/222وفي خدابخش  .10ج] 406[،9ج]405[

) 139)/ م1977/ (23/2خ .م.م(طشقند / وفي اإلدارة الدينية  ،)و316( 4ـ ج] 3281) 420[(
، وفي دار ـ ناقص) و421(1مج]  5584M) [877( 1/456رامبور / وفي رضا  .هـ 713ـ قبل )] 3[(

هللا أفندي وفي فيض ا .8ج] 274حديث [ 186وفي الظاهرية  .2،5ج] 473 ،453[الكتب المصرية 
  .)2(.]13[5 ،]7[4 ،]3[4اليبزج / وفي كارل ماركس  .2 ،1مج ]  509 ،508[ 24

   .مج 5 ،هـ1362 ،الهند ،حيدر آباد الدكن :وقد طبع في دائرة المعارف العثمانية
   .مج 2 ،وفي دار المعرفة ـ بيروت

في "  المسند" ، و" المستخرج على صحيح مسلم" له  :قال في هدية العارفين
  .لعله المستخرج ذاته :قلت. )3( عشر مجلدات ،الحديث
  ".  المنتقى من مسند أبي عوانة" وللحافظ الذهبي * 
اإلبانة في ترتيب أحاديث وآثار مسند أبي " وألبي عبد اهللا طالب بن محمود العرادة * 

  .صفحة140 ،هـ1407 ،مكتبة دار األقصى :، الكويت" عوانة
_________________________________________________________________________  

  

تذكرة  ،422ـ  14/417سير النبالء  ،6/393وفيات األعيان  ،1/178معجم البلدان  -1
هدية العارفين  ،2/274شذرات الذهب  ،2/269مرآة الجنان  ،1/473العبر  ،3/779الحفاظ 

  .438ـ  1/437تراث تاريخ ال ،13/242معجم المؤلفين  ،8/196األعالم  ،2/544
  .)635(رقم  1/1453الفهرس الشامل  ،1/438تاريخ التراث  :انظر -2
  .2/544هدية العارفين  -3
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دار  :، الرياض"فهرس األحاديث واآلثار  :فهارس مسند أبي عوانة"  ولعبد الرحمن دمشقية* 
  .صفحة120 ،هـ140_ ،طيبة

  

  يعقوب بن شيبة 
  ) م875ـ  798= هـ 262ـ  182( 

نزيل  ،البصري ،يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي موالهم -]390[
   .كان يتفقه على مذهب اإلمام مالك  ،من كبار علماء الحديث :أبو يوسف ،بغداد

الذي ما صنف مسند أحسن منه  " المسند الكبير المعلل "هو صاحب " :قال الذهبي
  ". قط ولم يتم مسند معلل " :قيل". ولكنه ما أتمه 

وقد ظهر من  .وهو مئات من األجزاء ،كان يشتغل له في تبيضه عشرات من الوراقين
 .مسند يعقوب هذا مسند العشرة وابن مسعود وعمار والعباس وعتبة بن غزوان وبعض الموالي

وقيل إن نسخة مسند أبي هريرة منه شوهدت  ،ويقال إن مسند علّي منه في خمس مجلدات
وشوهد أيضا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر يذكر فيه  .زءفكانت مائتي ج ،بمصر

  .)1( ولو تم لكان في مائتي مجلد .األحاديث بأسانيدها وعللها
"  مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" بعنوان  ،لم يصل إلينا إال الجزء العاشر منه

الكتب المصرية برقم ومنه نسخة مصورة في دار  .وذلك بالمكتبة الخاصة بسامي حداد في بيروت
  .)ورقة  25( ـ )  61ـ  3/60ب فهرس الخطوطات  19060(

  .بتحقيق كمال يوسف الحوت ،مؤسسة الكتب الثقافية :طبع في بيروت
  .صفحة131في  ،م1985= هـ 1405) األولى ( ط

  

   .هـ 307أحمد بن علي بن المثنى = أبو يعلى الموصلي * 
_________________________________________________________________________  

  

العبر  ،2/577تذكرة الحفاظ  ،12/476سير النبالء  ،283ـ 281/ 14تاريخ بغداد  -1
الرسالة المستطرفة  ،4/482كشف الظنون   ،2/146شذرات الذهب  ،11/35البداية والنهاية  ،1/377

، معجم المؤلفين 8/199األعالم  ،502و  65شجرة النور الزكية ص ،2/537هدية العارفين  ،52
  .1/371تاريخ التراث  ،13/249
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  ابن الحجام 
  )م 1003ـ .. .=هـ 394ـ .. .(

أبو "   ابن الحجام " ويعرف بـ ،يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد اهللا الوراق -]391[
   .من أهل قرطبة .من المشتغلين بالحديث :القاسم

"  مسند" وجمع له  )المعروف بابن األحمر ( رشي الزم محمد بن معاوية المرواني الق
   .)1( ذهب بصره في أواخر أيامه .حديثه بأمر الحاكم المستنصر

فيه من الحديث أربعة آالف  ،محمد بن معاوية القرشي ،مسند أبي بكر :قال ابن خير
ربعون ومن النساء ثالث وأ ،ومن الصحابة ثالثمائة وثالثة عشر ،حديث وثالثة وثالثون حديثا

  . )2( امرأة
  

   .هـ 182يعقوب بن إبراهيم ) = صاحب أبي حنيفة ( أبو يوسف * 
  

  ابن عبد البر 
  )م 1071ـ  978= هـ 463ـ  368( 

أبو    ،المالكي ،القرطبي ،يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري -]392[
ولد  ."ظ المغرب حاف" :يقال له ،بحاثة ،أديب ،مؤرخ ،من كبار حفاظ الحديث :عمر

وتوفي  .وولي قضاء لشبونة وشنترين .ورحل رحالت طويلة في غربي األندلس وشرقيها .بقرطبة
  .بشاطبة

كبير " التمهيد لما في الموطا من المعاني واألسانيد ـ ط " منها  :له تصانيف كثيرة
 .)3(الموطأ ، ذكره الذهبي في مسانيد"ـ ط  التقصي لحديث الموطأ أو تجريد التمهيد" جدا و

_________________________________________________________________________  
  

تراث  ،13/256معجم المؤلفين  ،8/206األعالم  ،2/199تاريخ علماء األندلس   -1
  .261المغاربة ص
   .143فهرسة ابن خير اإلشبيلي ص -2
  .8/85سير أعالم النبالء  -3
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االستيعاب في معرفة " و ،في ثالثين مجلدا" اهب علماء األمصار ـ ط االستذكار بمذ" و
العقل " ، و"الدرر في المغازي والسير ـ ط " و ،في الفقه" الكافي " ، و"األصحاب ـ ط 

فضائل مالك وأبي حنيفة " ، و"والعقالء وما جاء في أوصافهم عن الحكماء والعلماء 
" ، و"العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ـ ط جامع بيان " ، و"فهرسة " ، و"والشافعي 

في ثالثة " بهجة الَمجالس وأنس الُمجالس " و ،في قبائل العرب وأنسابهم" جمهرة األنساب 
  .)1(جمع أشياء تصلح للمذاكرة والمحاضرة وغير ذلك  ،أسفار

  .)2(" مسند مالك" أن له " تراث المغاربة " وذكر محمد بن عبد اهللا التليدي في 
   .آنف الذكر" التقصي " لعله كتاب  :قلت

  

  ابن َمْسدي 
  )م 1265ـ  1201= هـ 663ـ  598( 

المحدث  :يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى المهلبي األزدي األندلسي -[..]
  .توفي بمكة ،جمال الدين أبو زكريا ،المالكي الشهير بابن مسدي

، وموضوعات في )3( في الحديث " المسند" ، و"الخصائص النبوية " :من تصانيفه
  . )4( الحديث والفقه
   .)5(وقد تقدم  ،بل هو محمد بن يوسف بن مسدي :قلت

_________________________________________________________________________  
  

، 1132ـ  3/1128، تذكرة الحفاظ 18/153سير النبالء  ،72ـ  7/66وفيات األعيان  -1
ـ  2/550هدية العارفين  ،15الرسالة المستطرفة  ،316ـ  3/314شذرات الذهب  ،3/89ان مرآة الجن

  .8/240، األعالم )337(رقم  119شجرة النور الزكية ص ،551
   .259ص" تراث المغاربة "  -2
  .2/555هدية العارفين  -3
  .المرجع السابق -4
   .181ص :انظر -5
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  استدراك
  

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي  " ورد ذكرها فيوهناك ستة مسانيد أخر ـ 
  :وهي ،ـ لم ترد في مقصد هذا الكتاب] عدتها ثمانون مسندا [ في جملة مسانيد  )1("المخطوط 
  ".مسند ابن شاذان القّمي ـ خ "  -]393*[

   .هـ685ـ نحو ) ورقة 18(ـ ] l - 768 (674)[  78في جامعة ييل   
  ."اوي ـ خ مسند الشبر "  -]394*[

  .هـ1292ـ ) ص29] (388/71[ 20في الحرم المكي   
  ."مسند القرطني ـ خ "  -]395*[

  .ـ ناقص األول) و540(ـ ] 244 (63)[ 233أفغانستان / وزارة المطبوعات واإلرشاد   
  ".مسند ابن وهب ـ خ "  -]396* [
  .ة عتيقةهـ ـ نسخ4ـ ق) 171ـ  156و ( 8ـ ج] 40مجموع [ 355، 130الظاهرية  -1  
      2ـ ج] ف1957 ،ف ،122[  767ـ 3/2/766جامعة اإلمام محمد بن سعود  -2  
  .هـ ـ تقديرا ـ لعله مصور6ضمن مجموع ـ القرن ) 162ـ  146الورقة (         
   .ـ عفيف الدين" مسند أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب "  -]397* [
  .) 9ـ1و( ـ ] 273حديث [  360الظاهرية   
  .ـ للبعلي"مسند جزء األنصاري وما في آخره من فوائد ابن ماسي"  -]398* [
  .)ضمن مجموع ( ـ ] 1259[  1/147القاهرة / دار الكتب   

  
 ،والمؤلفات الموضوعة عليها ،وهو بيان المسانيد الحديثية ،وبهذا يتّم مقصودنا من هذا الكتاب* 

جمادى األولى سنة  10نسيقه وترتيبه مساء يوم األحد الموافق وكان الفراغ من ت .فلله الحمد أوال وآخرا
إنه سبحانه قريب  ،وأن ينفع به ،أسأل اهللا تعالى أن يتقبله .م1996أيلول  سنة  22وفق  ،هـ 1417
   .مجيب

  .وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
_________________________________________________________________________  

  ). 655، 647، 643، 636، 632، 630(رقم  1455ـ  3/1451الفهرس الشامل  -1
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