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ايُمقةةةدِّمَر
احلمــد ر رل العــاملل االصــالص االســالم علــى أاــر ا نبيــاء
ااملرسلل نبينا حممد اعلى رلل ارحبل أمجعل ,ابعد:
فـــعن علمـــاء ا مـــة ا اا ـــ ,ـــم دار كـــبري أ تأســـي
اإلسالمية ,اما

العلـــوم

ـدمها مـن علـوم أدبيـة أخـرل ,اعلـى رأسـها علـم

التاريخ التي كـان أ بدايـة نشـأتل رـنوًا ااـيًا مرتب ًـا باحلـديث
اعلومــــل الــــتلك فــــعن اوــــدثل يعــــدان أا مــــن رســــم ال ريــ ـ
للمؤرخل ,حيث تركوا ـم ررـيدًا طيبًـا مـن الراايـات التار يـة
ســواء منهــا مــا كــان

ــمن

موعــاتهم احلديثيــة ,أا مــا كــان

مســـتيلًا بتاتـــل ,اهتلـــف أهميـــة هـــت الراايـــات االكتابـــات تبعًـــا
همية الرااص ااملؤلفل ,اأبو بكر بن أبآ ايبة أحد العلماء الـرااص
الـــتين اثيهـــم علمـــاء اجلـــرأ االتعـــدي ,اأخـــتت ا مـــة مرايـــاتهم
باليبو  ,اقد عر مبصنفل العظيم التي مجع فيل راايـات عديـدص
أ الفيــل ااآلثــار االتــاريخ ,ايعــد مــن أ ــ ,املصــنفات اأقــدمها,
اكان

من هـتا السـفر مرايـات تار يـة أفـرد ـا ابـن أبـآ اـيبة

مو ــوعات اعنــااين خارــة بــ ,اأفــرد بع ــها أ كتــال أعتــ
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الكثريان مستيلًا عن "املصنف" ,اما كتبل ابن أبآ ايبة من رثـار
تار يــة يعــد ثــراص مهمــة مــن الراايــات ذات الســند املتصــ ,,اال ـ
هــدم مراحــ ,أاليــة مــن تــاريخ اإلســالم اخصورًــا عصــر اخللفــاء
الرااـــدين ,اتيـــدم مـــادص مهمـــة ملؤلـــف يعـــد مـــن املـــؤلفل ا اا ـــ,
ا قــربل إا ا حــدا ,ااملعتــدلل الثيــات الــتين يــوردان ا ســانيد
لرااياتهم ايبينون مصادرها بو وأ.
اما كتبل ابن أبآ ايبة غري معرا لدل الكثريين من املهتمل
بالتــاريخ ااملشــتغلل بــل ,نظـرًا نــل حمــ ,ا وطًــا حمــداد التــداا
لفرتص طويلة ,كما أن ما طبع منل طبع الوطًا أ مصنفل الكبري
اغري مميز ,ابالتالآ فعن قلة من املـؤرخل االبـاحثل اسـتفاداا مـن
تلك الراايات املهمة ال مجعها ,امن خال هتا البحث أردت لفت
ا نظــار إا أهميــة مــا كتبــل ابــن أبــآ اــيبة مــن رثــار تار يــة عــن
رــدر اإلســالم ,أ حــرال الــردص ,اأ الفتــوأ ,اأ أحــداا الفــرتص
التار ية احلرجة ال رحبت اتلت ميت ,عثمان بن عفان . 
اللييام بهتا الكتال ا

ررت للرجوع لكـ ,مـا أمكـنن مـن

ا وطات منسوبة البن أبآ ايبة ,سواء منها كتابل "املصـنف" أا
كتال "التاريخ" ,السـتخرا مـا نكـن أن يكـون مـن مو ـوعات
تار ية

من تلك ا سفار ااملخ وطات ,اقد قمت بـالتعريف بـأي

ا ــوي ييــع أ يــدي ي مــن مؤلفــات ابــن أبــآ اــيبة مهمــا كــان
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عنوانل,إذ أن ما ألفل مـن مو ـوعات اتلفـة قـد مجـع فيمـا عـر
بــــ"املصـــنف" ,ابالتـــالآ فـــعن "املصـــنف" يشـــك ,حمـــورًا ر يسـ ـيًا
الستخرا كتال "التاريخ" من بل أسفار الكثريص ,اقد بلغت تلك
املخ وطات قرابة عشرين ا وطة ,كما قمـت بـالرجوع ملـا طبـع
من مؤلفات ابن أبآ ايبة خصورًا املصـنف ,ن كتـال "التـاريخ"
قد دمج أ بع ها ,كما كانت إحـاالتآ أ ثنايـا البحـث ملـا طبـع
من "املصنف" اخصورًا ال بعة ا خريص ,طبعة إدارص اليررن االعلوم
اإلســـالمية بكراتشـــآ ,بباكســـتان ,مـــع أنـــن تتبعـــت ال بعـــات
ا خرل للكتال للميارنة امتابعة كتال "التاريخ" من خال ا.
اإلجناز البحث قمت بالرجوع إا كتب الرجا اال بيات اهآ
املصدر ا ساسآ للبحث ,من أمثا ما كتبل البخـاري أ "التـاريخ
الصــغري االتــاريخ الكــبري" ,امــا كتبــل ابــن أبــآ حــا أ "اجلــرأ
االتعدي ,",ااخل يب البغدادي أ "تاريخ بغداد" ,اابن عبد ال أ
"االستيعال" ,ااملزي أ "تهتيب الكمـا " ,امـا كتبـل الـته أ
"سري أعالم النبالء" اأ" تاريخ اإلسالم" ,امـا كتبـل ابـن حجـر أ
"تهـــتيب التهـــتيب"" ,اتيريـــب التهـــتيب" ,ا"اإلرـــابة أ معرفـــة
الصحابة" ,اغريها من املصادر ا خرل أ الرتاجم.
كمــا رجعــت إا كتــب التــاريخ العــام مثــ" ,تــاريخ خليفــة بــن
خيـــاي" ,ا"تـــاريخ ال ـ ـ ي" ,ا"تـــاريخ اليعيـــوبآ" ,ا"الكامـــ ,أ
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التـاريخ" البـن ا ثـري ,ا"املنـتظم" البـن اجلـوزي ,ا"البدايـة االنهايــة"
البن كثري ,اغريها من املوسوعات التار ية العامة ,باإل افة إا
بعــا املوســوعات ا دبيــة مــن أمثــا "ا خبــار ال ــوا " للــدينوري,
ا"نهاية ا رل" للنويري اغريها.
كما رجعت إا كتب الفهـار
باإل ــافة إا فهــار

مثـ" ,الفهرسـت" البـن النـديم,

املخ وطــات ملتابعــة أمــاكن ا وطــات ابــن

أبآ ايبة ,مث ,ما كتبـل براكلمـان أ تـاريخ ا دل العربـآ ,امـا
كتبل فؤاد سزكل أ تاريخ الـرتاا العربـآ ,باإل ـافة إا بعـا
الفهار

ا خرل.

اقد بدأت هتا البحث مبيدمة ,ثم متهيد تعر ت فيل للكتابـة
التار ية عن ردر اإلسالم عند املؤرخل ا اا  ,,بعد ذلك عرفـت
بـــابن أبـــآ اـــيبة ,اأســـرتل ,امكانتـــل العلميـــة ,اعصـــر  ,حيـــث
ت رقــت للحيــاص السياســية االفكريــة االعلميــة أ أيامــل ,ا ــدثت
عن افاتل ,بعد ذلك انتيلت إا مؤلفات ابن أبآ ايبة ارثار  ,حيث
تكلمت عن الكتال املصـنف اتتبعـت املخ وطـات املعرافـة عنـل,
كمــا تتبعــت امل بــوع مــن الكتــال ,اقــد توســعت أ احلــديث عــن
هــتا الكتــال ا وطًــا ام بوعًــا لعالقتــل املبااــرص ب ثــار ابــن أبــآ
ايبة التار ية حيث د ت أ بعا ا حيان أ املصنف املخ وي
أا امل بوع اخصورًا أ امل بوع ,ثم انتيلت بعد ذلـك للحـديث عـن
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رثار ابن أبـآ اـيبة التار يـة ,حيـث تعر ـت باختصـار جلهـود أ
السري ااملغازي ,امل أتوسع أ احلديث عنها نها

تا إا دارسة

مستيلة ,كم ت رقـت آلثـار أ الرتاجـم ,ثـم انتيلـت للحـديث عـن
كتابآ "التاريخ" ا"اجلم ,",اقد استعر ـت املو ـوعات أ هـتين
الكتابل ا دثت عن اآء من منهجل فيهما ,اقد كانت إحال
أ ا ــوامل للم بــوع مــن املصــنف ــــ غالبًــا ــــ حررًــا علــى ســهولة
املتابعة ملن أراد ذلك ,ابعدًا عن اختال النسخ املخ وطة.
اقد قمت بعد ذلك بدارسـة خارـة للـرااص املبااـرين الـتين أخـت
عــنهم ابــن أبــآ اــيبة مراياتــل ,اأهــم املصــادر الر يســية لكتابيــل
"التاريخ" ا"اجلم ,",اقد كانت هت الدراسة ميتصـرص علـى الـرااص
أ هتين الكتابل ,اقد قمت برتتيب أالئك ترتيبـاً هجا يًـا حسـب
أمسا هم أا أليابهم أا كناهم ال ذكراا بهـا أ راايـات ابـن أبـآ
اــــيبة امل أراعــــآ أ الرتتيـــــب أمســــا هم ا رــــلية ,اإن عرفـــــت
بأمسا هم ا رلية اترمجت م بعد ذكرهم حسب تسمية ابن أبـآ
ايبة م ,كما قمت حبصر ما لك ,ااحد منهم من راايـات عنـد
ابن أبآ ايبة أ كتابآ "التاريخ" ا"اجلم ,",االتعريف بك ,ااحد
مــنهم علــى حــد  ,امــا قالــل فيــل علمــاء اجلــرأ االتعــدي ,,اأجريــت
ميارنة بينهم أ بعا املوا ع حو عالقة ابن أبآ ايبة بهـم ,اقـد
ا عت تا الكتال خامتة خلصت فيها أهم النتا ج ,أاـكر ار
سبحانل اتعاا أالًا ارخر ,اأسألل أن جيع ,أعمالنا خالصـة لوجهـل
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الكريم ,اهو حد املستعان اعليل التكالن.

متهيد:
إن احلـــديث عـــن ا مـــم الســـابية أ اليـــررن الكـــريم يشـــك,
دراسًــا مــن الــوحآ اإل ــآ اســرتعت أنظــار ا مــة للنظــر أ أعمــا
التــاريخ اأخــت العــ منــل ,ايشــك ,احلــديث عــن ا مــم الســابية
اقصص ا نبياء ااملؤمنل بهم ,اا مـم الـ كـتبتهم جـزء كـبريًا
من اليررن الكريم.
اليد علـم ار سـبحانل اتعـاا نبيـل حممـد  اا مـة كلـها مـن
بعــد النظــر أ أحــوا ا مــم الســابية ااملوعظــة امــن ذلــك قــو ار
كنهـا ُه ْم فـآ
كنَـا مـن قَـبْلهِّم مَـن قَـ ْر نن هم م
تعااَ  :أ َل ْم َي َر ْا ْا كَـ ْم َأ ْهَل ْ
ا َرْضِّ مَا لَمْ نُمَكِّن لمكُمْ اَأَرْسَلْنَا السهـمَاء عَلَـيْهِّم مَـدْرَارًا اَجَعَلْنَـا
ا َنْهَارَ تَجْرِّي من تَحْتهِّمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بتُنُوبهِّمْ اَأَنْشَأْنَا مـن بَعْـدهمْ
قَرْنًا رخَرِّينَ ([ )6سورص ا نعام].
امن هنا جـاء االهتمـام باجلوانـب التار يـة أ حيـاص الرسـو 
احيــاص أرــحابة مــن بعــد  ,حيــث اــغ ,علمــاء ا مــة مــن الفيهــاء
ااودثل اغريهم من علماء الشريعة بعلم التاريخ ,حيـث نشـأ علـم
التاريخ أا ما عر بعلـم الراايـة اـيييًا لعلـم احلـديث ,اااـتغ ,بـل
العلمـاء الــتين ااــتغلوا بعلـم احلــديث اراايتــل ,حيـث احتــ ,التــاريخ
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مكانة خارـة بـل العلـوم ا خـرل ,اكـان لـل مكانـة مرموقـة أ
التعليم االرتبية بناء ا مة بأجيا ا املختلفة.
انشأص علم التاريخ عند املسلمل جاءت من لية من علم احلـديث
امرتب ة بل ,ييو اإلمام سفيان الثوري ـــ رمحل ار ــ" :ملا اسـتعم,
الــرااص الكــتل اســتعملنا ــم التــاريخ"() 1ايؤكــد الســخااي علــى
الرتابط الواقع بل علم احلديث اعلم التـاريخ فييـو " :علـم التـاريخ
()2

فن من فنون احلديث النبوي".

اقد استي ,علم التاريخ بعد ذلك حتـى أرـب فنًـا بتاتـل ااجتهـد
العلماء أ تعريفل ات وير ابيان مناهجل املختلفة حتى رار فنًا من
الفنون ال برع فيها املسلمون افهموها فهمًا رحيحًا ,اقد تكلـم
ابن خلدان عن هتا الفن العلمآ أا العلـم الفـن ب اعـة فا يـة حيـث
قا بعد ميدمة متهيدية أ الثناء على ار" :أما بعد فعن فن التاريخ
مـــن الفنـــون الــ تتداالـــل ا مـــم اا جيـــا اتشـــد إليـــل الركا ـــب
االرجـــا  ,اتســـمو إا معرفتـــة الســـوقة اا غفـــا  ,اتتنـــاف

فيـــل

امللــوو اا قيــا  ,اتتســاال أ فهمــل العلمــاء ااجلهــا  ,إذ هــو أ
حماهر ال يزيد على أخبار عن ا يام االدا  ,االسـواب مـن اليـران

( )1السخااي ,اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ,ص.9
( )2انظر :السخااي ,اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ,ص.44
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ا ا  ,تنمــو فيهــا ا قــوا  ,ات ـ رل فيهــا ا مثــا  ,ات ــر بهــا
ا ندية إذا غصها االحتفا  ,اتؤدي لنا اأن اخلليفـة كيـف تيلبـت
بــل ا حــوا  ,اتســع للــدا فيهــا الن ــا اااــا  ,اعمــراا ا رض
حتــى نــادل بهــم االر ــا  ,احــان مــنهم الــزاا  ,اأ باطنــل نظــر
ا ييـ ـ  ,اتعليـــ ,للكا نـــات امباد هـــا دقيـ ـ  ,اعلـــم بكيفيـــات
الوقــا ع اأســبابها عمي ـ  ,فهــو لــتلك أرــي ,أ احلكمــة عري ـ ,
()1

اجدير بأن يعد أ علوها اخلي ".

امع ما جرل من ت ور لعلم التاريخ عند املسلمل فعنل مل ينفص,
عـــن علـــم احلـــديث ,اخصورًـــا أ احلـــوادا الـ ـ تتعلـ ـ بصـــدر
اإلسالم حيث حم ,لإلسـناد أهميتـل اخلارـة أ الراايـات التار يـة
لتلــك الفــرتص ,الــتلك قـ,ه أن جنــد مــن العلمــاء املعتـ ين مــن ألــف أ
التاريخ أ اليرن الثانآ أا الثالث دان أن يورد إسنادًا للراايات ال
يــتكرها ,فلــو نظرنــا إا خليفــة بــن خيــاي أا عمــر بــن اــبة ,أا
ال ــ ي ,أا غريهــم ,لوجــدنا أنهــم يولــون عنايــة خارــة باإلســناد
احيررون على إيراد مع الراايات.
امـــع أن الراايـــات مهمـــة أ تلـــك الفـــرتص اأ غريهـــا مـــن فـــرتات
التــاريخ ا خــرل إال أن احلاجــة تشــتد ملعرفــة اإلســناد اتوثيـ الــرااص

( )1ابن خلدان ,امليدمة ,ص.4
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لألحداا التار ية املتعلية بأرحال رسو ار  ,اخصورًـا مـا
اقع أ أااخر عهد الراادين من فنت مث ,ميت ,عثمان  احـوادا
اجلم ,ارفل ,اهآ مادص كتال "التاريخ" الر يسـية عنـد ابـن أبـآ
اــيبة ,ابالتــالآ فــعن اإلســناد فيهــا

ــراري اجيــب أن ال تؤخــت أي

راايــة غــري رــحيحة عــن أحــداا تلــك الفــرتص إذ إن أحــداثها تتعل ـ
بأرـــحال رســـو ار  اكـــثري مـــن أرـــحال ا هـــواء االبـــدع
االعيا د الباطلة يدسون عليهم.
االنظرص إا أرحال رسو ار  مرتب ة بعييدص املسـلم االـ
ينبغآ أن ال يؤخـت منهـا إال الراايـات الصـحيحة اال ينبغـآ التسـاه,
فيها بـأي حـا مـن ا حـوا  ,فهـآ هتلـف مـع بييـة مراحـ ,التـاريخ
اا حــداا ا خــرل ال ـ ال جيــري التــدقي فيهــا بــنف

الدقــة ,مــع

ــرارص اجــود التــدقي أ ا خــرل أي ًــا ,ييــو د .أكــرم

ــياء

العُمــري" :أمــا ا خبــار فــال ترتتــب عليهــا أحكــام تتعل ـ مبصــا
النا

اأمور حياتهم ,فـرااا منهـا مـا كـان أ إسـنادها اني ـاع أا

إرسا  ,كما رااا عن بعا ااـراحل الـتين ال ييبلـون مرايـاتهم
()1

أ احلديث".

( )1د .أك ـرم ــياء العُمــري ,أ ميدمــة
خياي ,ص.12

يييــل لكتــال تــاريخ خليفــة بــن
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إذًا فالراايـــات التار يـــة ال يشـــرتي أ مجيعهـــا مـــا يشـــرتي أ
الراايات احلديثية املتعلية باإلحكام.
ااجلـــزء التـــار آ مـــن عمـــ ,ابـــن أبـــآ اـــيبة هـــو جـــزء متعلـ ـ
بأرحال رسو ار  ,اما جرل منهم من جهاد افت  ,اما جـرل
بيــنهم مــن حــرال افــنت ,اهــآ مــن أرــعب الوقــا ع التار يــة لتلــك
املرحلــة ,بالتــالآ فهــو يعــا

قس ـمًا متعليًــا مبعرف ـة الصــحابة 

اا خبار املرتب ة بهم اال ألف فيها العديد مـن العلمـاء مـن أمثـا
ابن عبد ال أ "االسـتيعال أ معرفـة ا رـحال" ,اابـن ا ثـري أ
"أُسد الغابة أ معرفة الصحابة" ,اابن حجر أ "اإلرابة أ معرفة
الصــحابة" ,االــتين اســتفاداا مــن ابــن أبــآ اــيبة أ مصــنفل امــا
احتــوا مــن كتــب اأبــوال أ

ــا التــاريخ ,اأاــاراا إا ذلــك أ

العديـد مـن املواقــع ,كمـا اســتفاد رخـران كُثـر ممــا راا ابـن أبــآ
اــيبة أ كتبــل عــن تلــك الفــرتص ممــن ألفــوا أ التــاريخ العــام ,مــن
أمثا ال

ي,االته  ,اابن حجر ,اابن كثري ,اغريهم.
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ايت ةاف ب بن أبي شيبر:
هو أبو بكر عبد ار بن حممد بن أبآ ايبة إبراهيم بن عثمـان
العبســآ الكــوأ ,الــد ســنة (159هـــ776/م) ,اينســب أ الــوالء
إا عـــب  ,قبيلـــة مـــن غ فـــان ,كمـــا ينســـب إا الكوفـــة نشـــأصً
اتعلمًا اتعليمًا.

أسةته نشأته:
عــاا ابــن أبــآ اــيبة أ بيــت علــم ,حيــث كــان جــد أبــا اــيبة
إبراهيم بن عثمان العبسآ قا يًا للكوفة ,اااـتهر عنـل العـد أ
الي اء ,اعُد من علماء الكوفة أ اليراءص االفيل ,لكنل

عيف
()1

أ الراايــة اال يؤخــت حديثــل ,اقــد كانــت افاتــل ســنة 169هـــ,

كما كان لل إخوص قـا عـنهم بعـا العلمـاء" :أاالد ابـن أبـآ اـيبة
مناهـ ,العلــم كـانوا يزامحونــا عنـد كــ ,حمـدا" 2)( .امــن أاــهرهم
( )1ابن حجر ,تهتيب التهتيب.368/11 ,144/1 ,
( )2اخل يب البغـدادي ,تـاريخ بغـداد ,68/10 ,املـزي ,تهـتيب الكمـا ,
 ,39/16انظر :الته  ,سري أعالم النبالء.123/11 ,
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()1

أخو عثمان بن حممد بن أبآ ايبة اهو أرغر من عبـد ار سـنًًا,

كمــا كــان مــنهم قاســم اهــو أرــغر سـنًا ــــ أي ًــا ــــ ,اكــانوا مــن
علمـــاء عصـــرهم أ احلـــديث ا ـــم فيـــل عـــدص مصـــنفات 2)(.ييـــو
الته " :هو أخو احلـاف عثمـان بـن أبـآ اـيبة ,االياسـم بـن أبـآ
اـ ـ يبة ال ـــعيف ,فاحلـــاف إبـــراهيم بـــن أبـــآ بكـــر هـــو الـــد ,
ااحلاف أبو جعفر حممد بن عثمان اهو ابن أخيل ,فهم بيت علم,
اأبو بكر أجلهم" 3)(,ايت ـ لنـا أنـل كـان بـآ بكـر ابـن حمـدا
اهــو أبــو اــيبة إبــراهيم 4)(,اكــان خيــل عثمــان ابــن حمــدا أي ًــا
اهـو أبـو جعفـر حممــد بـن عثمـان ,اكـان مــع اـيبة بـن أبـآ بكــر
يرايان ا حاديث عن راحبنا أبآ بكـر بـن أبـآ اـيبة 5)(,ايبـدا أن
عمــ ,جــد بالي ــاء كــان لــل دار أ تعرفــل علــى عــدد مــن الي ــاص
االعلماء أ الكوفة اغريها من مدن العرا  ,حيـث يتـبل أن عـددًا
من ايوخ ابن أبآ ايبة مـن الي ـاص ,كمـا كـان إبـراهيم بـن أبـآ
بكر ــ ابنل ــ أحد أاهر الرااص عن أبيل ,أ الوقت التي كان أبناء
( )1عــدهم خليفــة بــن خيــاي العصــفري أ كتابــل "ال بيــات"
احلادية عشر من علماء الكوفة احفاحمها ,ص.173
( )2انظر :ترمجتل أ الته  ,سري أعالم النبالء.151/11 ,
( )3الته  ,سري أعالم النبالء.122/11 ,
( )4انظر :الته سري أعالم النبالء.128/11 ,
( )5املزي ,تهتيب الكما .38 ,27/16 ,

ــمن ال بيــة
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أبآ ايبة اإلخوص يأخت بع هم عن بعا احلـديث االراايـة ,فـالعلم
متص ,أ هت ا سرص من ا جداد إا ا حفاد.
ااــتهر أبــو بكــر بــن أبــآ اــيبة حبفظــل لألحاديــث منــت رــغر
ســـنل ,حيـــث يتـــبل مـــن رااياتـــل أنـــل التيـــى بـــبعا اوـــدثل مـــن
اــيوخل ,اأخــت عــنهم اعمــر قرابــة ثالثــة عشــر عامًــا ,امثــ ,تلــك
الراايــات عنــد ابــن أبــآ اــيبة قليلــة ج ـدًا لكنهــا مؤاــر هــام علــى
ااتغالل بالعلم ااحلديث االرااية أ سن مبكرص.

()1

كمــا كــان كــثري املراجعــة للحــديث مــع احلفــاحم ,ارــفل أبــو
زرعل فيا " :ما رأيت أحف منل" ,اقا عنل أبو عبيـد" :انتهـى علـم
احلديث إا أربعة :أبآ بكر بن أبآ اـيبة اهـو أسـردهم لـل ,اابـن
معـل اهـو أمجعهــم لـل ,اابـن املــدين اهـو أعلمهـم بــل ,اأمحـد بــن
حنب ,اهو أفيههم" 2)(.فهو رابع أبرز أربعة أ زمانل أ علم احلديث.
اقد قا عنل اإلمام أمحد بن حنب" :,ردا كوأ ثية".

()3

( )1انظر :الته  ,سري أعالم النبالء.124/11 ,
( )2اخل يــب البغــدادي ,تــاريخ بغــداد ,69/10 ,ابــن اجلــوزي ,املنــتظم,
 ,1 ,1ص ,150املــزي ,تهــتيب الكمــا  ,40/16 ,ابــن حجــر,
تهــتيب التهــتيب ,3/6 ,د .أمحــد حممــد نــور ســيف ,حيــآ بــن معــل
اكتابل التاريخ.59/1 ,
( )3ابن أبآ حا  ,اجلرأ االتعدي ,2 ,5 ,,ص ,160ابن حجـر ,تهـتيب
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كان مع بيية إخوتل يزاحم طلبة العلم أ حليـات العلمـاء ,لـي
أ بغداد احدها ,ب ,أ غريها مـن مـدن العـرا  ,حيـث كانـت لـل
راايات عن ق اص املورـ ,ابغـداد اااسـط اغريهـا مـن مـدن العـرا
ا خـرل ,اقـد ذكـر املؤرخـون أن لـل عـدص رحـالت أ طلـب العلــم,
اكــان يرافيــل أ بع ــها بعــا العلمــاء امــنهم علــآ بــن املــدين.

()1

اقد نص ابن سعد على أنل كانت لـل رحـالت إا البصـرص أ طلـب
()3

احلديث 2)(,قي ,عنل" :إنل كان متينًا حافظًا دينًا".

كما كانت لل راايـات عـن ابـن عيينـل ,الـتي مـن املعـرا أنـل
أقام أ رخر حياتل مبكة ,امن اوتم ,أن ابن أبـآ اـيبة قـد أخـت
عنل تلك الراايات مبكة ,اهتا إن ر يد على أن ابن أبـآ اـيبة
()4

قد ااتغ ,بالعلم االرااية أثناء رحلتل للحج ازيارص احلجاز.

كان ابن أبـآ اـيبة مـن اـيوخ البخـاري ـــ كمـا ذكرنـا ـــ اقـد
رال عنل البخاري ثالثل حديثًا أ كتابل الصـحي  ,سـول مـا رال
عنــل مــن أحاديــث أخــرل أ كتابيــل "التــاريخ الصــغري" ا"التــاريخ
التهتيب.3/6 ,
( )1ابن حجر ,تهتيب التهتيب.3/6 ,
( )2ابن سعد ,ال بيات الك ل.413/6 ,
( )3ابــن حجــر ,تهــتيب التهــتيب ,4/6 ,اانظــر :العجلــآ ,معرفــة الثيــات,
.57/2
( )4انظر :ص ,136من هتا الكتال.
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الكبري" ,كما عد من ايوخ مسلم اقد رال عنـل ألفًـا امسـما ة
اأربعــل حــديثًا 1)(,ارال عنــل اإلمــام أمحــد بــن حنبــ ,أ مســند ,
كما رال عنل أبـو دااد اابـن ماجـة ,ارال عنـل النسـا آ بواسـ ة,
اقــد عــد مــن أقــران أمحــد بــن حنبــ ,اإســحا بــن راهويــة اعلــآ بــن
املـــدين أ الســـن ااملولـــد ااحلفـ ـ احييـــى بـــن معـــل أســـن مـــنهم
()2

بسنوات.

مك نته اي لمير:
ااتهر بالعلم االتعليم أ الكوفة ,حتـى عـد مـن أاـهر علما هـا
اأحفظهم أ زمانل ,كان جيل

إا االس وانة الشهريص أ مسجد

الكوفة() 3اهآ ال كـان جيلـ

إليهـا الصـحابآ اجلليـ ,عبـد ار

ابـــن مســـعود  حينمـــا بعثـــل عمـ ـر بـــن اخل ـــال  لتعلـــيم أهـــ,
الكوفة ,اقد جل

إليها أاهر علماء الكوفة من التـابعل ثـم مـن

تــبعهم حتــى كــان جيلـ

إليهــا أبــو بكــر بــن أبــآ اــيبة أ زمنــل,

اهتا يد على أنل أ رخر أيامل كان أبـرز علمـاء الكوفـة ,حيـث
كان اجللو
االتـــدري

على تلك االسـ وانة يعـد مبثابـة تـوا كرسـآ العلـم

أ جـــامع الكوفـــة ,اهـــتا يعـــن اإلفتـــاء باإل ـــافة إا

( )1ابن حجر ,تهتيب التهتيب.4/6 ,
( )2الته  ,سري أعالم النبالء.123/11 ,
( )3اخل يب البغـدادي ,تـاريخ بغـداد ,70/10 ,ابـن اجلـوزي ,املنـتظم ,م.
 .ص.152
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التدري

االتعليم.

قدم بغداد أ زمن اخلليفة العباسآ املتوك ,,اجل
فكـــان حي ـــر

للتدري ,

لســـل العلمـــآ قرابـــة ثالثـــل ألفًـــا مـــن التالميـــت

اطالل العلـم ,اهـتا العـدد كـبري جـدًا الـوال اجـود مناسـبة معينـة
امشــهورص عنــد النــا

أ تلــك الفــرتص مــن النــزاع بــل أهــ ,الســنة

ااملعتزلة لصعب التصدي مبث ,هتا العدد مـن النـا

حل ـور در

معـــل ,اعلـــى كـــ ,حـــا فاحلـــادا راي أ العديـــد مـــن املصـــادر
ااكتســب أهميــة خارــة ,اهــو مؤاــر هــام علــى مكانــة ابــن أبــآ
اـــيبة العلميـــة اخصورًـــا أ أااخـــر أيامـــل حتـــى عـــد ارـــولل مـــن
الكوفــة إا بغــداد أا إا (ســر مــن رأل) مــن أحــداا ذلــك العــام
املشهورص ,اقد

دا ابن اجلوزي عـن قصـة ارـو ابـن أبـآ اـيبة

إا بغـداد فــتكر راايـة بســندها عــن أحـد علمــاء بغـداد قــا فيهــا:
"قدم علينا أبو بكر بن أبآ ايبة بغداد فانيلبت بـل بغـداد ,انصـب
لل املن أ مسجد الررـافة() 1فجلـ

عليـل فيـا مـن حفظـل حـدثنا

( ) 1ملا بنى أبـو جعفـر املنصـور مدينـة بغـداد أ اجلانـب الغربـآ مـن النهـر أمـر
ابنل املهدي أن يؤس حملـة اـرقآ بغـداد فأسسـها املهـدي ,اأسـ بهـا
جامعً ـا عــر مــامع الررــافة ســنة159هـــ,اهآ ال ـ ااــتهرت بيــو
الشاعر:
عيون املها بل الررافة ااجلسر
جلنب ا ول من حيث أدري اال أدري
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اريك ثم قا " :هآ بغـداد اأخـا أن تـز قـدم بعـد ثبوتهـا ,يـا أبـا
ايبة() 1هات الكتال".

()2

اقا عنل العلماء كان حبرًا من حبور العلـم ابـل
قوص احلف  3)(,ب ,إنل من أحف العلماء عند املتاكرص.

ـرل املثـ ,أ
()4

كان ـــ رمحـل ار ـــ يـدافع عـن السـنة اينـاف عنهـا ,اكـان لـل
منـاحمرات مـع بعــا العلمـاء ااحلفــاحم أ الكوفـة اأ بغــداد .ارال
ابن اجلوزي بسند عن علآ بـن املـدين قـا " :قـدم علينـا أبـو بكـر
ابن أبآ ابة احييى 5)( ,اعبـد الـرمحن 6)( ,بـاقيل ,فـأراد اخلا ـب ـــ

اقد أربحت تلك اولة خرابًـا أااخـر دالـة بـن العبـا  ,امل يبيـى بهـا
ســول امليــابر ابيايــا اجلــامع ,انظــر :يــاقوت احلمــوي ,معج ـم البلــدان,
.46/3
( ) 1هـــو ابنـــل إبـــراهيم ايكنـــى بـــابآ اـــيبة ,انظـــر :ابـــن اجلـــوزي ,م .ص,
اخل يب البغدادي ,تاريخ بغداد.68/10 ,
( )2ابن اجلوزي ,املنتظم ,1 ,1 ,ص.149 ,148
( )3الته  ,سري أعالم النبالء.123/11 ,
( )4الته  ,سري أعالم النبالء.123/11 ,
( )5هو حييى بن معل.
( ) 6عبد الـرمحن بـن مهـدي أبـو سـعيد العنـ ي البصـري ,أحـد احلفـاحم تـوفى
ســنة198هـــ ,انظــر :البخــاري ,التــاريخ الكــبري ,354/5 ,اخل يــب
البغــدادي ,تــاريخ بغــداد ,240/10 ,ابــن حجــر ,تهــتيب التهــتيب,
 ,279/6ابن أبآ حا  ,اجلرأ االتعدي.288/5 ,,
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يعـــن ســـليمان الشـــاذكونآ ـــــ () 1أن يـــتاكر  ,فـــاجتمع النـــا

أ

املسجد اجلامع عند االسـ وانة اأبـو بكـر اأخـو () 2امشـكدانة,

()3

اعبــد ار بــن ال ـ اد() 4اغريهــم كلــهم ســكوت إال أبــو بكــر فعنــل
يهدر".

()5

اقد ارد أنل حدا من حفظـل أ

لـ

ااحـد بـأكثر مـن أربـع

مئـــة حـــديث 6)( .اال اـــك أن راايتـــل مـــن حفظـــل ا ربعما ـــة حـــديث
بأسانيدها ــ كما جرت العادص ــ يعد امتحانًا قويًـا حلفظـل اإجادتـل
للحديث ,خصورًا أنل على ما يبدا كان حيدا أ

ل

خـاص

بالعلماء ارااص احلديث التين نيلوا لنا هت الواقعـة ,اكـان اقوعـل
( )1كان من ال عفاء أ احلديث اكان لط كـثريًا ,بـ ,ايـتهم بالكـتل
أ احلديث .انظر :ابن اجلوزي ,م .ص ,101اخل يب البغدادي ,تـاريخ
بغداد.47/9 ,
( )2هو عثمان بن أبآ ايبة.
( ) 3عبــد ار بــن عمــرا مــوالهم ا مــوي الكــوأ ,حمــدا ثيــة ,تــوفى ســنة
238هـ ,انظر :ابن أبآ حا  ,اجلرأ االتعدي ,111/5 ,,ابن حجر,
تهتيب التهتيب.272/1 ,
( )4عبــد ار بــن بــراد بــن يوســف ا اــعري حمــدا ثيــة تــوفى ســنة  234هـــ,
انظر :البخاري ,التاريخ الكبري.57/5 ,
( )5اخل يـــب البغـــدادي ,تـــاريخ بغـــداد ,69/10 ,اانظـــر :ابـــن اجلـــوزي,
املنتظم أ تاريخ امللوو اا مم ,ص ,151الته  ,سري أعالم النبالء,
.123/11
( )6الته  ,سري أعالم النبالء.123/11 ,
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أ أي خ أ أ املنت أا السند يعن احلكم الياسآ مـن قبـ ,الـتين
يشــتغلون بــاجلرأ االتعــدي ,مــن العلمــاء أ تلــك الفـرتص ,امــع أنــل مل
يثبت تـاريخ معـل لتلـك الواقعـة ,اهـ ,كانـت بعـد كتابـة ابـن أبـآ
اــيبة للمصــنف أا لبع ــل ,إال أنهــا تؤكــد أن حديثــل كــان مــن
حفظل ,اهتا هو سبب إعجال العلماء بل احبفظل .الـو كـان ييـرأ
أحاديث مكتوبة ملا تعجبوا.
االغريب إن ابن أبآ ايبة ,رغم ااتغالل باحلديث اراايتل ,فعنل
مل يشــتغ ,كــثريًا بعلــم الرجــا ااجلــرأ االتعــدي ,,مــع أن هنــاو
اواهد تد على اآء مـن اهتمـام بهـتا ا مـر 1)(.امـع أن كـثريًا مـن
ايوخل اتالميت قد ااتغلوا بهتا الفن ا ام املتعل بعلـم احلـديث,
فعنــل مل تعــر لــل مؤلفــات مســتيلة أ هــتا الفــن ,كمــا أن هنــاو
بعـــا النيـــوالت عنـــل أ حـــري الرجـــا أا تـــوثييهم 2)(,ايظهـــر أ
مراياتل اأسانيدها أنل كان حريصًا على الني ,عن الثيات.
عــاا ابــن أبــآ اــيبة أ زمــن عصــيب امــتحن فيــل أهــ ,الســنة,
اقويــت فيــل البدعــة ,فيــد كــان للراف ــة اجــودهم أ الكوفــة,
اكان ــ اال اك ــ لل مواقف معينة منهم ,باعتبار عامل أه ,السنة

( )1انظر :مثالً ابن حجر ,تهتيب التهتيب.35/10 ,
( )2انظر :ابن حجر ,املصدر الساب .
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أ الكوفـــة ,كمـــا أن املعتزلـــة ســـرياا اخللفـــاء ,احـــاالوا فـــرض
ررا هم امعتيداتهم على النا

باليوص ,ااستعانوا باخللفاء أ ذلـك,

ارذاا علماء أه ,السنة ,ف ربوا أمحد بن حنب ,,اقتلـوا أمحـد بـن
نصر اخلزاعآ ,ارذاا مجاعة رخرين من العلماء 1)(,اقـد عارـر ابـن
أبآ ايبة تلك الفتنة ال أحـدثها املعتزلـة أ بغـداد اغريهـا ,حيـث
فر وا على النا

اليو خبل اليررن .امل أطلع علـى موقـف معـل

البن أبآ ايبة من هت الفتنة ,غري أنل كان من علماء السنة التين
اســتعان بهــم املتوكــ ,حــل تــبن موقــف أهــ ,الســنة أ الــرد علــى
املعتزلــة ,فيــد أمــر املتوكــ ,مــع مجاعــة مــن العلمــاء أن جيلســوا
للنــــا  ,اأن حيــــدثوا با حاديــــث الـــ فيهــــا الــــرد عــــ ,املعتزلــــة
ااجلهمية ,اأن حيدثوا با حاديث أ الرؤية ,فكان أبـو بكـر بـن
أبآ ايبة جيلـ

أ مسـجد الررـافة للحـديث ,اكـان مـن أكثـر

العلماء تيدمًا ,حتـى قيـ ,إنـل كـان يصـ ,عـدد ح ـور جلسـتل إا
عــدص ألــو  2)(,اقــد ذكــر أن اســتعانة املتوكــ ,بــل كانــت أ ســنة
أربــع اثالثــل امئــتل 3)( ,اهــتا يعــن أن عمــر الشــيخ رنــتاو قرابــة
( )1انظــر :ال ـ ي ,تار ــل ,19/11 ,اخل يــب البغــدادي ,تــاريخ بغــداد,
 ,175/5املزي ,تهـتيب الكمـا  ,507/1 ,الـته  ,سـري أعـالم
النبالء ,323/11 ,ابن حجر ,تهتيب التهتيب.87/1 ,
( )2اخل يب البغدادي ,تاريخ بغداد.67/10 ,
( )3الته  ,سري أعالم النبالء.125/11 ,
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مــ

اســبعل ســنة ,أي أ أااخــر حياتــل اقبــ ,ســنة مــن افاتــل

تيريبًا ,الع ,لإلمام أمحد بن حنب ,ـــ رمحـل ار ـــ تـأثري أ اختيـار
ابــن أبــآ اــيبة ــتا املوقــف ,حيــث مــن املشــهور أ هــت الفــرتص أن
املتوك ,قد تال ارجع إا احل  ,اأخت يتيرل إا اإلمام أمحد بن
حنب ,ايستشري أ كثري من الي ايا 1)(,فلعلل كـان طرفًـا أ هـت
الي ــية ,خصورًــا أنــل كــان يلتيــآ بــابن أبــآ اــيبة ايأخــت منــل
ا حاديث ,حيث عد اإلمام أمحد

من تالميت ابن أبآ ايبة .اقـد

رال عنل الكثري من ا حاديث أ (مسند ).
كمــا كــان مــن أهــم اــيوخ ابــن أبــآ اــيبة عفــان بــن مســلم بــن
عبــدار الصــفار (ت226 :هـــ) .اقــد امتحنــل املــأمون بــاليو خبل ـ
اليررن ,فثبت على متهبـل رغـم إيـتاء املـأمون لـل اتهديـد  2)(,اعلـى
العمــوم ,فــعن هــتا املوقــف أ حــد ذاتــل يؤكــد أنــل كــان البــن أبــآ
اــيبة موقــف حــازم ااا ــ

ــد اليــو خبلــ اليــررن ا ــد رراء

املعتزلــة أ الصــفات اغريهــا أثنــاء الفتنــة اااــتدادها ,اأنــل كــان
ثابتًــا علــى موقفــل ,امل جيامــ ,أا يلــل ,اإال ملــا تبــوأ هــت املكانــة
اليآ هتا اليبو  ,أ اقت كان فيل علماء رخـران ال ييلـون اـهرص
عنل من أمثا أمحد بن حنب ,احييـى بـن معـل اغريهمـا ,كمـا أن
( )1الته  ,سري أعالم النبالء.271/11 ,
( )2ابن حجر ,تهتيب التهتيب230/1 ,
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اجتماع هتا العدد الكـبري مـن النـا

حل ـور ذلـك الـدر

مؤاـر

على ر اهم الساب عن ابـن أبـآ اـيبة االـتي هـو أ الغالـب مـبن
على مواقف معرافة من قب ,عامة النا .
شي خه:

()1

قـــا عنـــل ابـــن أبـــآ حـــا " :رال عـــن اـــريك اا حـــوص اعبـــاد
()3

اهشــيم" 2)( .اقــا اخل يــب البغــدادي" :مســع اــريك بــن عبــد ار

اأبا ا حوص سالم بن سليم ,اسفيان بـن عيينـة ,اعمـرا بـن عبيـد
اهشــي ًمَا ,اعبــد ار بــن مبــارو ,احفــص بــن غيــاا ,اعبــاد بــن
العــوام ,اعبــد ار بــن إدري ـ  ,اأبــا أســامة ــــ محــاد بــن ســلمة ــــ,
اعبدار بن منري  ,اأبا خالـد ا محـر ,احسـل بـن علـآ اجلعفـآ,
احممــد بــن بشــر العبــدي ,اعبــد الــرمحن اوــاربآ ,احممــد بــن

( )1هشــيم بــن بشــري الواس ـ آ .ســو نتعــرض ملعظــم اــيوخل بالتفصــي ,عنــد
احلــديث عــن الــرااص الــتين أخــت عــنهم مادتــل التار يــة ,اهــآ مــا يهمنــا
بالدرجة ا اا أ هتا الكتال.
( )2اجلرأ االتعدي ,2 ,,ص.160
( ) 3أارد الته عن حممد بن عمـرا بـن عمـرا العـالء اجلرجـانآ :مسعـت أبـا
بكــر بــن أبــآ اــيبة ,اأنــا معــل أ جبانــة كنــدص ,فيلــت :يــا أبــا بكــر
مسعـت مــن اـريك اأنـت ابـن كــما قـا  :اأنــا ابـن أربــع عشـرص ســنة اأنــا
يومئــت أحف ـ مــن للحــديث اليــوم  ,الــته  ,ســري أعــالم الصــحابة,
.124/11
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ف ــي ,,ااكيــع بــن اجلــراأ ,اأبــا نعــيم ــــ الف ــ ,بــن دكــل ــــ,
احييى بن سعيد الي ان ,اعبد الرمحن بن مهدي".

()1

كمــا أمجــ ,املــزي اــيوخل ,امــنهم بعــا مــن ذكرنــا ســابيًا,
حيــث قــا " :رال عــن أمحــد بــن إســحا احل ـرمآ ,اأمحــد بــن
عبدار بن يون  ,اأمحد بن عبد امللك بن ااقد احلرانـآ ,اأمحـد
ابــن املف ــ ,احلفــري ,اإســحا بــن ســليمان الــرازي ,اإســحا بــن
منصور السلولآ ,اإسحا بن يوسف ا زر  ,اإمساعيـ ,بـن عُليـة,
اإمساعيــ ,بــن عيــاا ,اا ســود بــن عــامر بــن اــاذان ,ابكــر بــن
عبدالرمحن الكوأ اليا آ ,اجرير بن عبد احلميد ,اجعفر بـن
عــون احــا بــن إمساعيــ ,املــدنآ ,ااحلســن بــن موســى ا اــيب,
احسل بن علآ اجلعفآ ,احسـل بـن حممـد املـراذي ,احفـص بـن
غيــاا ,اأبــآ أســامة محــاد بــن أســامة ,امحــاد بــن خالــد اخليــاي,
امحيــد بــن عبــد الــرمحن الرؤاســآ ,اخالــد بــن الــد الي ــوانآ,
اخلـف بــن خليفــة ,ادااد بــن عبــد ار بــن أبــآ الكــرام اجلعفــري,
ازكريا بن عدي ,ازيـاد بـن الربيـع اليحمـدي ,ازيـد بـن احلُبـال,
اســـريج بـــن النعمـــان اجلـــوهري ,اســـعيد بـــن ســـليمان الواســ آ,
اســعيد بــن اــرحبي ,الكنــدي ,اســفيان بــن عيبــة ,اســفيان بــن
عيينة ,اسليمان بن حرل ,اأبـآ خالـد سـليمان بـن حيـان ا محـر,
( )1اخل يب البغدادي ,تاريخ بغداد.66/10 ,
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اأبآ دااد سليمان بن دااد ال ليالسآ ,اسويد بـن عمـرا الكلـ ,
اأبــآ ا حــوص ســالم بــن ســليم ,ااــبابة بــن ســوار ,ااــريك بــن
عبــدار النخعــآ ,اأبــآ عارــم ال ــحاو بــن الــد ,اعبــاد بــن
العـــوام ,اعبـــد ار بـــن إدريـ ـ  ,اعبـــد ار بـــن بكـــر الســـهمآ,
اعبــدار بـــن املبـــارو ,اعبــد ار بـــن منـــري ,اعبــد ار بـــن يزيـــد
امليــر  ,اعبــد ا علــى بــن عبــد ا علــى ,اعبــد الــرمحن بــن حممــد
اوــاربآ ,اعبــد الــرمحن بــن مهــدي ,اعبــد الــرحيم بــن ســليمان,
اعبد الرحيم بن عبـد الـرمحن بـن حممـد اوـاربآ ,اعبـد السـالم
ابن حرل ,اعبد العزيـز بـن عبـد الصـمد العًمّـآّ ,اعبـد العزيـز بـن
حممــد الــدرااردي ,اعبــد الوهــال بــن عبيــد الثيفــآ ,اعبــد بــن
سليمان ,اعبيد ار بن موسى ,اعبيد بـن سـعيد ا مـوي ,اعبيـدص
ابن محيد ,اعفان بن مسلم ,اعيبة بن خالد السكونآ ,اعلآ بن
احلســن بــن اــيي  ,اعلــآ بــن حف ـص املــدا ن ,اعلــآ بــن مســهر,
اعلآ بن هاام بن ال يد ,اعمر بن أيول املورلآ ,اأبآ دااد عمر
ابــن ســعد احلفــري ,اعمــر بــن عبيــد ال نافســآ ,اعمــر بــن علــآ
امليـــدمآ ,اعيســـى بـــن يـــون  ,اأبـــآ نعـــيم الف ـــ ,بـــن دكـــل,
االياســم بــن مالــك املزنــآ ,اقبيصــة بــن عيبــة ,اقتيبــة بــن ســعيد,
اكثري بن هشام ,اأبآ غسان مالك بن إمساعي ,النهـدي ,احممـد
ابن بشر العبدي ,احممد بن جعفـر غنـدر ,احممـد بـن احلسـن بـن
الزبري ا سدي ,اأبآ معااية حممد بـن خـازم ال ـرير ,احممـد بـن
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ساب  ,احممد بن سليمان ابـن ا رـبهانآ ,اأبـآ أمحـد حممـد بـن
عبد ار بن الزبري الزبريي ,احممد بـن عبيـد ال نافسـآ ,احممـد
ابن أبآ عبيدص بـن معـن املسـعودي ,احممـد بـن ف ـي ,بـن غـزاان,
احممـــد بـــن مـــراان العييلـــآ ,احممـــد بـــن مصـــعب اليرقســـانآ,
امرحــوم بــن عبــد العزيــز الع ــار ,امــراان بــن معاايــة الفــزاري,
امصــعب بــن امليــدام ,ام لــب بــن زيــاد ,امعــاذ بــن معــاذ العن ـ ي,
امعااية بن عمرا ا زدي ,امعااية بن هشام ,امعتمـر بـن سـليمان,
امُعلّــى بــن منصــور الــرازي ,امع ـن بــن عيســى ,امــالزم بــن عم ـرا
احلنفآ ,اأبآ الن ر هاام بن الياسم ,اهشـيم بـن بشـري ,اهـوذص
ابن خليفة ,ااكيع بن اجلراأ ,احييى بن ردم ,احييى بـن إسـحا
السيلحين ,احييى بن أبآ بكـري الكرمـانآ ,احييـى بـن زكريـا
ابـــن أبـــآ زا ـــدص ,احييـــى يـــن ســـعيد الي ـــان ,احييـــى بـــن ســـليم
ال ــا فآ ,احييــى بــن عبــد امللــك بــن أبــآ غَنيــة ,احييــى بــن عيســى
الرملآ ,اأبآ تُميلة حييـى بـن اا ـ  ,احييـى بـن نـان ,ايزيـد بـن
امليــدام بــن اــري بــن هــانآ ,ايزيــد بــن هــاران ,ايعلــآ بــن عبيــد
ال نافسآ ,ايون

()1

بن حممد املؤدل ,اأبآ بكر بن عياا).

تالمي :

( )1املزي ,تهتيب الكما  35/16 ,ــ .37
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أمــا تالميــت الــتين أخــتاا العلــم عنــل ,فهــم كُثــر ,اكــان مــن
أاهرهم كما ذكرهم اخل يب البغدادي بيولـل" :رال عنـل أمحـد
ابن حنب ,,اابنل عبد ار بن أمحد ,اعبـا

بـن حممـد الـدراي,

()1

ايعيــول بــن اــيبة ,احممــد بــن عبيــد ار بــن املنــادي ,احممــد بــن
إبراهيم املربع ,اإبراهيم احلربآ ,احممد بـن إسـحا الصـاغانآ,
ااحلسن بن علآ املعمري ,احممد بن عبدا

بن كامـ ,,اموسـى

ابن إسحا ا نصاري ,احممد بـن حممـد الباغنـدي ,اأبـو الياسـم
()3)( 2

البغوي ).

اقد كان املزي أكثـر تفصـيلًا أ احلـديث عـن تالميـت الـتين
رااا عنــل حيــث عــدهم ,فيــا " :رال عنــل البخــاري ,امســلم ,اأبــو
دااد ,اابــن ماجــة ,اإبــراهيم بــن اســح احلربــآ ,اابنــل أبــو اــيبة
إبـــراهيم بـــن أبـــآ بكـــر بـــن أبـــآ اـــيبة ,اأمحـــد بـــن احلســـن بـــن
عبداجلبار الصوأ ,اأبو بكر بن أمحد بن علآ بن سعيد املـرازي
اليا آ ,اأبو يعلى أمحد بـن علـى بـن املثنـى املورـلآ ,اأبـو بكـر
ابن أمحـد بـن عمـرا بـن أبـآ عارـم النبيـ ,,اأمحـد بـن حممـد بـن
( ) 1هو أبـو الف ـ ,عبـا بـن حممـد الـدراي البغـدادي احلـاف تـوفى ببغـداد
سنة271هـ .اخل يب البغدادي ,تـاريخ بغـداد .144/12 ,ابـن حجـر,
تهتيب التهتيب.129/5 ,
( )2هو عبد ار بن حممد البغوي.
( )3اخل يب البغدادي ,تاريخ بغداد.66/10 ,
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حنبــ ,,اأمحــد بــن حييــى بــن جــابر الــبالذري ,ااســح بــن خليــ,
البغــــدادي ,اأبــــو يعيــــول إســــحا بــــن عمــــران النيســــابوري ثــــم
اإلســـفرايين الشـــافعآ ,ابيـــآ بـــن الـــد ا ندلســـآ ,اجعفـــر بـــن
حممد الفريابآ ,احامد بن حممد بن اعيب البلخـآ ,ااحلسـن بـن
سفيان الشيبانآ ,ااحلسن بن علآ بن ابيب املعمـري ,اأبـو حامـد
محدان بن غارم البخاري ,ازكريا بن حييى السجزي ,ارا
حممد البغدادي احلاف  ,اعبا

بن

بن حممد الدراي ,اعبد ار بن

أمحد بن حنب ,,اعبد ار بن حممد بن أبـآ الـدنيا ,اعبـد ار بـن
حممد البغوي ,اعبد ار بن أمحد ا هوازي ,اأبـو زرعـة عبـد ار
ابـن عبــد الكــريم الــرازي ,اعبيــد بــن غنــام بــن حفــص بــن غيــاا,
اعثمان بن خرزاذ ا ن اكآ ,افهد بـن سـليمان النخـا

الكـوأ

نزيـــ ,مصـــر ,اأبـــو ســـه ,الياســـم بـــن خالـــد بـــن ق ـــن املـــرازي,
اقسـ ن ل بــن عبــد ار الرامــآ مــوا املعتمــد علــى ار ,احممــد
ابن إبراهيم مُربع ,اأبو حا حممد بن إدري

الرازي ,احممد بـن

إسحا الصاغانآ ,احممد بن سعد كاتب الواقدي ,امات قبلـل,
احممــد بــن عبــدا

بــن كامــ ,الســرا  ,احممــد بــن عبــد ار بــن

املنــادي ,اابــن أخيــل حممــد بــن عثمــان بــن أبــآ اــيبة ,احممــد بــن
حممد بن سليمان الباغندي ,احممد بن ا ـاأ اليـرط  ,اموسـى
ابـــن إســـحا بـــن موســـى ا نصـــاري ,اا يـــثم بـــن خلـــف الـــداري,
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ايعيـــول ابــــن اــــيبة الداســـآ ,اأبــــو عمــــرا يوســـف بــــن يعيــــول
النيسابوري".

()1

امن رخر من مسع من ابن أبآ ايبة أبو عمرا يوسـف بـن يعيـول
النيسابوري ,ابيآ إا سنة ب ع اعشرين اثالا مئة.

()2

امن خال استعراض ايوخ ابن أبـآ اـيبة اتالميـت  ,تت ـ لنـا
مكانتل أ علم الراايـة ,مـن خـال مـن رال عـنهم امـن رااا عنـل,
فالبخـــاري امســـلم إمامـــا ا مـــة أ احلـــديث رايـــا عنـــل اعُـــدا مـــن
تالميت  ,اكـتلك اإلمـام أمحـد بـن حنبـ ,,اابـن ماجـة ,ابيـآ بـن
الد ,الل دار كبري أ حف مصنف ابن أبـآ اـيبة ,حيـث رحـ,
بــل معــل إا ا نــدل  3)(,احفظــل هنــاو .امــن نســختل انتشــرت بييــة
نسخ املصـنف 4)(,كمـا أن مـنهم عـددًا ممـن ألفـوا أ علـم الرجـا ,
من أمثا ابن أبآ حا راحب "اجلرأ االتعدي ,",احممد بن سعد
راحب "ال بيات الك ل".

ة ابن أبي شيبر:
الد ابن أبآ ايبة اعاا طيلة حياتل أ العصـر العباسـآ ا ا ,
( )1املزي ,تهتيب الكما  37/16 ,ــ .39
( )2الته  ,تهتيب الكما .122/11 ,
( )3ابن حيان اليرط  ,امليتب  ,ص.264
( )4انظر ص ,67من هتا الكتال.
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اكانــت العــرا ميــر إقامتــل .اكــان يتنيــ ,بــل الكوفــة ابغــداد,
قاعــدتآ الــدا العباســية رنــتاو ,اقــد عــاا مــا يزيــد علــى م ـ
اسبعل سـنة ,عارـر خال ـا تسـعة مـن خلفـاء بـن العبـا  ,أا ـم
املهدي أ الفرتص 158ــ169هـ ,حيث الد ابـن أبـآ اـيبة اترعـرع,
ارخرهم املتوك ,علـى ار أ الفـرتص 232ـــ247هــ ,حيـث كـان
ابــن أبــآ اــيبة أ أيامــل مــن أاــهر علمــاء العــرا  ,اكــان أ رخــر
حياتل ,حيث توفى زمن املتوك.,
اعصر ابن أبـآ اـيبة حافـ ,با حـداا أ

ـا العلـم االفكـر

االسياسة .اال اك أن عصر املؤلف لل تـأثري عليـل أ جوانـب حياتـل
املختلفة ,كما كان لل مشاركة مبااـرص أ أحـداا ذلـك العصـر
العلمية االفكرية ,االعيدية ,حيث عُد علمًا بارزًا مـن علمـاء ذلـك
العصر .كما أن معرفة العصر التي عاا فيل ابـن أبـآ اـيبة يليـآ
بعا ا

واء على بيئة العرا ميـر اخلالفـة اإلسـالمية ا تمعـل,

اهو املكان التي عاا فيل راحبنا (ابن أبآ ايبة).
أ الً :احلي ة ايسي سير:
اـــهد العصـــر العباســـآ ا ا العديـــد مـــن ا حـــداا السياســـية
ااملتغريات املختلفـة الـ عارـرها املؤلـف ,االـ نكـن احلـديث
عنها من خال احلديث عن اخللفاء العباسيل التين عاررهم ابـن
أبآ ايبة.
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املهده ( 158ةة 169هة 474/ةة 785م):
كان أا اخللفاء العباسـيل الـتين عارـرهم ابـن أبـآ اـيبة أ
بداية حياتل ,إال أن رغر سـن ابـن أبـآ اـيبة أ هـت املرحلـة جعلـل
بعيـدًا عــن ا حــداا اتأثرياتهــا ,امــع هــتا فعهــد املهــدي أ إمجالــل
يُعــد عهــد اســتيرار للدالــة الألمــة عمومًــا ,اخصورًــا أ العــرا ,
حيث كانت االدص ابن أبـآ اـيبة انشـأتل ,اقـد حصـ ,خـال عهـد
املهــدي الكــثري مــن التنظــيم االت ــوير ,فيــد نظــم ال يــد ,ااســع
احلـــرم املكـــآ ااملســـجد النبـــوي 1)(,كمـــا متـــت أ عصـــر بعـــا
الفتوأ أ املشر  ,اكان ــ رمحل ار ــ رجلًا رفييًا بالنـا

حمبوبًـا
()2

إلـــيهم ,ييـــدر العلمـــاء احيرتمهـــم ,ايكـــر الزنادقـــة احيـــاربهم,
اكان يتعن حلديث رسو ار  اإذا مسعل قا  :مسعـت ملـا قـا
الرسو  اأطعت.

()3

اهل ه ( 169ةة 170هة 785/ةة 786م):
هو ثانآ خلفـاء بـن العبـا

أ حيـاص ابـن أبـآ اـيبة ,اتعـد فـرتص

خالفتــل قصــريص ج ـدًا ,ابالتــالآ فعنــل لــي

لــل تــأثري يــتكر علــى

( )1ابن دقما  ,اجلوهر الثمل أ سري امللوو ااخللفاء االسالطل ,ص.96
( )2الته  ,سري أعالم النبالء.401/7 ,
( )3السيوطآ ,تـاريخ اخللفـاء ,ص ,278اانظـر :اخل يـب البغـدادي ,تـاريخ
بغداد 391/5 ,ــ .401
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ا حداا أ زمانل ,ارغم قصر فـرتص خالفتـل ,فيـد كـان جـادًا أ
مالحية الزنادقة ااملبتدعة االي اء علـيهم 1)(.اكـان مـل اخليـزران
اأن كبري أ زمانـل ,اقـد حـاا احلـد مـن سـل تها إال أنهـا حملـت
قويــة ,اقــد حــاا ا ــادي عــز الراــيد عــن االيــة العهــد مــن بعــد
اتولية أحد أبنا ل ,إال أن ا مر مل يتم لل ,حيث مـات قبـ ,إكمـا
مشراعل ,اعموماً فعن عصر يعد عصـر قـوص اازدهـار 2)(,ااسـتيرار
اذلك أثر على ااتمع عامة اعلى احلياص العلمية خارة.
ايةشيد ( 170ةة 193هة 786/ةة 808م):
يعد هاران الرايد أقول خلفاء بن العبا  ,ايعد عصـر أزهـى
أيام الدالة العباسية ,اقد كانت فرتص خالفة الراـيد هـآ الشـبال
ااجلد االتحصي ,البن أبآ ايبة .اقد ااتهر الرايد ــ رمحـل ار ـــ
حببل للعلم االعلماء ,اتيدير اخلاص م ,اعد عصر حبـ عصـر
ازدهار العلم اانتشار  ,مع أنل أ الوقت نفسل عصر بتار بالزندقـة
ااملتاهب الباطلة ال طغت على عصر أبنا ل من بعد  ,نا العلمـاء
من الرايد عناية خارة ,فكان ي ر أبوابهم ايـزارهم ,ايبحـث

( )1السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.279
( )2ملزيد من التوسع حو املهدي اعصر  ,انظـر :السـيوطآ ,تـاريخ اخللفـاء,
ص .279ابــن دقمــا  ,اجلــوهر الــثمل ,ص ,98ابــن كــثري ,البدايــة
االنهاية 157/10 ,ــ .158
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عــن املوعظــة االعلــم بــل يــديهم,قا عنــل اليا ــآ الفا ـ" : 1)(,مــا
أعلم أن مللك رحلة قط أ طلب العلم إال للرايد ,فعنل رحـ ,بولديـل
ا مل ااملأمون لسماع املوطأ على مالك ــ رمحل ار ــ ,قا اكـان
أرــ ,املوطــأ بســمع الراــيد أ خزانــة املصــريل"" 2)(,اقــد رال عنــل
أن أحد العلماء دخ ,عليل يومًا ف لب املـاء فـأتى بكـوز فلمـا أخـت
ليشربل قا لل العامل علـى رسـلك يـا أمـري املـؤمنل ,لـو منعـت هـت
الشــربة بكــم كنــت تشــرتيهاا قــا بنصــف ملكــآ ,قــا  :ااــرل
هنأو ار ,فلما اـربها قـا  :أسـالك لـو منعـت خراجهـا مـن بـدنك
مباذا كنت تشرتي خراجهاا قـا  :مميـع ملكـآ .قـا  :إن ملكًـا
قيمتــل اــربة مــاء ابولــة جلــدير أن ال ين ـاف
الرايد بكاءًا اديدًا".

فيــل ,فبكــآ هــاران

()3

( ) 1اليا ــآ الفا ــ ,هــو عبــد الــرحيم بــن علــآ بــن حممــد اللخمــآ الشــامآ,
نل اململكة اسيد الفصحاء أ زمانل ,اهو راحب ديـون اإلنشـاء أيـام
رـــالأ الـــدين ا يـــوبآ اازيـــر امليـــدم ال يشـــري عليـــل إال بـــاخلري الـــد
سنة529هـ ,اتـوفى سـنة589هــ (انظـر :الـته  ,سـري أعـالم النـبالء,
 .338/21ابن خلكان ,افيات ا عيان.)158/3 ,
( )2السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.294
( )3السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.293
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ييو عنل السيوطآ" :كـان حيـب العلـم اأهلـل ,ايعظـم حرمـات
اإلســالم ,ايــبغا امل ـرَاءَ أ الــدين االكــالم ,أ معر ــة الــنص...
()1

اكان يبكآ على نفسل اعلى إسرافل اذنوبل ,سيما إذا اع ".

اقــا الــبعا عــن عصــر " :كانــت أيــام الراــيد كل ـها خــري,
كأنهــا مــن حســنها أعــرا " 2)(,كــان عصــر عصــر ا عــالم مــن
العلمــاء ,أمثــا اإلمـــام مالــك ,االليــث بـــن ســعد ,اأبــآ يوســـف,
االكســا آ ,اأبــآ حنيفــة ,اعبــد ار بــن املبــارو ,االف ــي ,بــن
عيــاض ,اغريهــم ,اقــد أهــتم النــا
ا ب ل ,حتى أرـب هـم النـا

أ أيامــل باحلــديث اراايتــل

ااـغلهم الشـاغ ,,اأرـب لعلمـاء

احلديث ارااتل مكانة خارة أ ااتمع رغم حمهور الرت االبـتخ
()3

اخصورًا أ بغداد ,كان ــ رمحل ار ــ حيج سنة ايغـزا أخـرل,

اقــد كــان للدالــة اإلســالمية أ عهــد قــوص اسـ وص ,اهــو رــاحب
الرد املشهور على ملك الـرام "مـن هـاران الراـيد أمـري املـؤمنل إا
نيفور كلب الرام .أما بعد ,فاجلوال ما ترا دان ما تسـمعل" .اقـد

( )1السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.285
( )2السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.286
( )3ابن دقما  ,اجلوهر الثمل ,ص 100ــ .101
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غزا الرام غزاات مشـهورص 1)( ,اكانـت افاتـل أثنـاء غـزاص أ نـواحآ
خراسان.

()2

األم ( 193ةة 198هة 808/ةة 813م):
تــوا اخلالفــة بعــد أبيــل ,اكانــت فــرتص خالفتــل قرابــة مــ
ســنوات ,إال أنهــا أ

ملــها تعــد فــرتص ا ـ رال ,نظ ـرًا للخــال

التي اقـع بينـل ابـل أخيـل املـأمون ,االـتي أدل إا نشـول املعـارو
اخلع املأمون من االية العهد ,اطلب املأمون للخالفة اقتالل عليهـا,
حتى جن بعـد حصـار بغـداد أ الي ـاء علـى ا مـل ,الـتي ذكـر
عنل املؤرخون كثـرص ـو اانشـغالل عـن أمـر اخلالفـة اسـوء تـدبري
مر امللك ,اقد كـان ال ـ رال ا حـوا أ بغـداد نتيجـة حصـار
جيـــوا املـــأمون دار كـــبري أ انتشـــار اجلرنـــة اكثـــرص العيـــارين
االشـ ار الــتين كانــت ــم رــولة اجولــة أ حيــاص النــا  ,اكــان
للعلماء دار كبري أ مياامتهم.

()3

املأم ن ( 198ةة 218هة 813/ةة 833م):
( )1انظر :ال ي ,تار ل.307/8 ,
( )2ال ـ ي ,تار ــل ,342/8 ,الســيوطآ ,تــاريخ اخللفــاء ,ص .296ابــن
دقما  ,اجلوهر الثمل ,ص.102
( )3ال ـ ي ,تار ــل ,342/8 ,الســيوطآ ,تــاريخ اخللفــاء ,ص .299ابــن
دقما  ,اجلوهر الثمل ,ص 104ــ .105
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اأدهاهم ,ايعد عصر من

كان املأمون من أحكم بن العبا

أبــرز عصــور اخلالفــة العباســية ,فيــد حكــم قرابــة عشــرين ســنة,
اـــهد العديـــد مـــن الـــتغريات االتحـــوالت علـــى املســـتويات العلميـــة
االسياسية ااالجتماعية .اقد كانت بداية خالفتل رراعاً مع أخيـل
ا مل ,انتهت بالغلبة للمأمون اأنصـار  ,اقـد كـان لـل موقـف مـن
أه  ,العرا التين اقفـوا مـع ا مـل

ـد  ,اخصورًـا أهـ ,بغـداد,

حيــث تركهــا مرتعًــا للعيــارين االشــ ار قرابــة ســنتل بعــد ميتــ,
ا مل ,امل يأبل بها .امل يستير فيها إال بعد فرتص من الـزمن ,اقـد
اتهـــم املـــأمون بشـــآء مـــن التشـــيع أ بدايـــة عهـــد  ,اكانـــت أهـــم
ا حــداا تــأثريًا علــى العلمــاء االعامــة أ زمانــل فتنــة اليــو خبل ـ
اليررن ,اال أحمهرها املأمون ا م

ا ابتداءًا من سنة212هــ,

اااــتد علــى العلمــاء ســنة218هـــ ,فكرهــل علمــاء أهــ ,الســنة,
اافتنت النا  ,اامتحن العلماء ,اكتـب إا أمرا ـل بـتلك ,اعُـتل
()1

بع هم من أج ,إقناعهم بعتباع رأي املأمون علـى مـتهب املعتزلـة,

اقيـــ :,إن تـــأثر بـــرأي املعتزلـــة كـــان بعـــد إطالعـــل علـــى كتـــب
الفالسفة االيونـان الـ انتشـرت أ عهـد ارا سـوقها 2)(,اكثـرت
الزندقة ااآلراء املنيولة عن ا مـم ا خـرل ,االـ أثـرت أ أفكـار
( )1انظر :السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.306
( )2الته  ,سري أعالم النبالء.278/10 ,

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

43

كثري من النا .
ارغم موقف املأمون من العلماء اسوء مـا جـرل منـل
جر عل ى ا مة من فتنة ,فيـد كـان لـل بـاع طويـ ,أ

ـدهم امـا
ـا الفتـوأ

()1

االغزا ,اخصورًا أ بالد الرام.

امل ت م ( 218ةة  833/227ةة 841م):
تــوا املعتصــم اخلالفــة بعــد أخيــل املــأمون ابعهــد منــل ,اكــان
عصر عصر قوص للمسلمل أ مواجهة أعدا هم ,اخصورا الرام,
فيد رد على خ ال مللك الرام بيولل( :أما بعد ,فيد قرأت كتابك
امسعت خ ابك ,ااجلوال ما ترل ال ما تسمع اَقَـدْ مَكَـرَ المـتينَ
من قَبْلهِّمْ فَللّل الْمَكْرُ جَميعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسبُ كُ ُّ,نَفْـ ن اَسَـيَعْلَمُ
الْكُفمارُ لمَنْ عُيْبَـى الـدهارِّ ([ )42سـورص الرعـد]) 2)(,اجهـز جيواًـا
قوية غزا بها عمورية من بالد الرام اافتتحها ,اأذ الرام املكهم
بعد أن حاالوا است عا املسلمل .اأ غزاتل تلك قا أبو متام:
السيف أرد إنباءًا من الكتب

( )1الســـيوطآ ,تـــاريخ اخللفـــاء ,ص .308ابـــن دقمـــا  ,اجلـــوهر الـــثمل,
ص .110الته  ,سري أعالم النبالء 288/10 ,ــ .289
( )2الســـيوطآ ,تـــاريخ اخللفـــاء ,ص .338الـــته  ,ســـري أعـــالم النـــبالء,
.291/10
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أ حد احلد بل اجلد االلعب

()1

اقــد متكــن مــن الي ــاء علــى فتنــة بابــك اخلرمــآ ال ـ أقليــت
الدالة العباسـية لسـنوات طويلـة ,اذلـك سـنة222هــ ,كمـا ق ـى
علــى العديــد مــن احلركــات ا خــرل املعار ــة للدالــة العباســية أ
()2

تلك الفرتص.

متيز عصر بتحوالت سياسية ااجتماعية اخصورًا أ العـرا ,
حيـــث كـــان معجبًـــا بـــا تراو امبلـــوكهم ,فأخـــت يتشـــبل بهـــم,
ااستيدم عشرات ا لـو مـن ا تـراو إا بغـداد ,ااسـتعان بهـم أ
اجلـــيل ااحلـــر
النا

اأكـــرمهم3)(,اكثـــراا أ بغـــداد حتـــى ت ـــاي

منهم ,اااتد ا مر على أه ,بغداد "فكانوا ي ردان خيلـهم

أ بغداد ,ايؤذان النا

حتى

اقت بهم البلد ,فـاجتمع إليـل أهـ,

بغــداد اقــالوا :إن مل هــر عنــا جنــدو حاربنــاو ,قــا  :اكيــف
اربوننا قالوا بسهام ا سحار ,قا  :ال طاقة لآ بـتلك ,فكـان
ذلــك ســبب بنــاء (ســر مــن رأل)"()4اقــد

ــو املعتصــم مــن بغــداد إا

( )1السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.336
( )2الته  ,سري أعالم النبالء295/10 ,
( ) 3ملزيــد مــن التوســع حــو املو ــوع راجــع د .عبــد العزيــز بــن حممــد اللمــيلم,
نفوذ ا تـراو أ اخلالفـة العباسـية اأثـر أ قيـام مدينـة سـامراء ,مـن
ص 221ــ .279
( )4السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.336
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(سر من رأل) اهتها عارمة لـل ,انيـ ,إليهـا جنـد سـنة221هــ,
اكان لتلك تأثري كبري على بغداد اأهلها االيادمل إليها.
اأ أيام املعتصم ااتدت س وص املعتزلة على أه ,السنة ,اكان
املعتصم أ رفهم ,فاسـتمر أ امتحـان العلمـاء اإيـتا هم أ اليـو
خبل اليررن تبعًا ملا بدأ املأمون من قبلل ,ا ُُرل اإلمام أمحـد بـن
ربل أ سنة عشـرين امئـتل() 1اقـد قيـ ,عنـل" :كـان

حنب ,اكان

املعتصم من أعظـم اخللفـاء ,لـوال مـا اـان سـؤدد بامتحـان العلمـاء
()2

خبل اليررن".

اي ادق ( 227ةة 232هة 841/ةة 846م):
توا اخلالفة بعد أبيل املعتصم ,اكان عصـر عصـر اـدص علـى
علماء أه ,السنة حيث سي ر عليل املعتزلـة اسـريا كمـا يشـاءان.
قــا اخل يــب البغــدادي" :اســتوا أمحــد بــن أبــآ دااد علــى الواث ـ
امحلــل علــى التشــدد أ اونــة ,االــدعاء إا خل ـ اليــررن" 3)(.اقــد
ليــآ أهــ ,الســنة أذل اــديدًا علــى يديــل لبدعتــل ادعوتــل إا اليــو
خبل اليررن املا هو عليل اأمراؤ احاايتل من املعارآ االفـواحل
( )1السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.335
( )2انظر :السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.334
( )3اخل يـــب البغـــدادي ,تـــاريخ بغـــداد ,19/14 ,الـــته  ,ســـري أعـــالم
النبالء.307/10 ,
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اغريها ,اقد فكر بعـا العلمـاء االعامـة أ بغـداد بـاخلرا عليـل
الع ,من أسبال تفكريهم أ ذلـك اـدتل علـى أهـ ,السـنة اعودتـل
للتنكي ـ ,بالنــا  ,حيــث أن الواث ـ أرــدر أ ســنة 231هـــ أمــرًا
بالتشديد أ امتحان النا " ,اامتحن الواث النا

أ خلـ اليـررن

فكتب إا الي ـاص أن يفعلـوا ذلـك أ سـا ر البلـدان اأن ال جييـزاا
إال اــهادص مــن قــا بالتوحيــد فحــب

()1

بهــتا الســبب عاملـاً كــثريًا",

"اهتا املوقف من الواث دفـع كـثريًا مـن النـا
نصر اخلزاعآ اأتباعل د اخلليفة".

لتحريـك أمحـد بـن

()2

اهنــاو موقــف رخــر اخ ــري للواثــ كــان لــل أثــر أ إغ ــال
اودثل االنا  ,ذلك أنل قد تفااض مع الرام على تبـاد ا سـرل
افداء املسلمل من أيدي الرام ,إال أن الواثـ أرـدر أمـرًا بامتحـان
ا سرل من املسـل مل ,فمـن قـا  :أن اليـررن الـو فـدل مـن أسـر
الــرام ,اأع ــى بعــا املــا  ,امــن رفــا اإلقــرار خبل ـ اليــررن مل
يــدخ ,أ الفــداء .امــع خ ــأ الواث ـ أ الوقــو مــع املعتزلــة ,فــعن
علماء السنة كانوا ال حيملون الواث املسـؤالية احـد  ,بـ ,حيملـون
جلساء احاايتل من علماء السوء ,فكانوا ييولون عنـل" :مـا دخـ,

( )1اليعيوبآ ,تار ل.482/2 ,
( )2ال ي ,تار ل.16/11 ,
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()1

اقــد قتــ ,بعــا العلمــاء أ عصــر لثبــاتهم أ الــرد علــى اليــو
خبل اليررن امـنهم أمحـد بـن نصـر اخلزاعـآ ـــ رمحـل ار ـــ الـتي
()2

قت ,على يد الواث سنة231هـ.

ابعا الراايات ترج تراجع الواث عـن مـتهب املعتزلـة أ رخـر
حياتل 3)(,الكن ذلك مل يكن حماهرًا امشتهرًا بل النا .
املت كل ( 232ةة247هة 847/ةة861م):
هو ابـن املعتصـم ,تـوا اخلالفـة بعـد أخيـل الواثـ  ,اقـد حكـم
قرابة م

عشرص سنة ,امتيز عهد بتحو أ توجل اخلالفة حنـو

املعتزلــة امــتهبها الــتي فــرض علــى النــا

أ عهــد مــن ســبيل مــن

اخللفــاء .فيــد رفــع اونــة ال ـ أرــابت العلمــاء ااوــدثل قبلــل,
ااســـــتيدم اوـــــدثل إا ســـــامراء ,اأمـــــرهم أن حيـــــدثوا النـــــا
( )1اخل يب البغدادي ,تاريخ بغداد.176/14 ,
( )2الته  ,سـري أعـالم النـبالء ,312/10 ,املزيـد مـن االطـالع انظـر :د.
عبــد العزي ـز بــن إبــراهيم العُمــري ,حركــة أمحــد بــن نصــر اخلزاعــآ,
حبــــــث منشــــــور أ العــــــدد ا ا مــــــن لــــــة التــــــاريخ اإلســــــالمآ,
رــفر1416هـــ ,تصــدرها مجعيــة التــاريخ اإلســالمآ امعهــد الدراســات
اإلسالمية ,د آ اجلديدص ,ا ند.
( )3اخل يـــب البغـــدادي ,تـــاريخ بغـــداد .186/14 ,الـــته  ,ســـري أعـــالم
النبالء .311/10 ,السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.341
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با حاديث الصحيحة أ الصـفات اغريهـا ممـا رـ مـن ا حاديـث
ال منعوا مـن ذكرهـا إبـان سـ وص املعتزلـة علـى اخللفـاء ,اكـان
ممــن اســتيدم مــن العلمــاء ــتا الغــرض ــــ كمــا ذكرنــا ســابيًا ــــ
راحبنا ابن أبآ ايبة الـتي اجتمـع حولـل أ مسـجد سـامراء قرابـة
ثالثـــل ألـــف رجـــ ,اهـــو يعلـــم النـــا  1)(,قـــا عنـــل بعـــا العلمـــاء:
"اخللفــاء ثالثــة :أبــو بكــر يــوم الــردص ,اعمــر بــن عبــد العزيــز أ رد
املظامل من بن أمية ,ااملتوكـ ,أ حمـو البدعـة اإحمهـارًا للسـنة".

()2

اني ,الته عن خليفة بن خياي قولل" :اسـتخلف املتوكـ ,فـأحمهر
الســنة ,اكتـــب إا اآلفـــا برفـــع اونــة ,ابســـط الســـنة ,انصـــر
أهلها".

()3

اقـــد ســـعى املتوكـــ ,السرت ـــاء العلمـــاء ااستشـــارتهم ,امـــنهم
أمحد بن حنب ,ــ رمحل ار ــ ,التي اعتتر عن اليدام.

()4

( )1انظر :ص 25ــ  ,26من هتا الكتال.
( )2الته  ,سري أعالم النبالء.32/12 ,
( )3الــته  ,ســري أعــالم النــبالء .12/12 ,اقــد توقــف تــاريخ خليفــة بــن
خياي ,امل بوع عند حوادا231هـ ,امل يرد اآء يتكر عـن حـوادا
سنة232هـ فلعلها أ قسم مفيود مـن الكتـال أا نيلـها مـن راايـة بعـا
الكتال عنل ,انظر :خليفة بن خياي ,تار ل ,ص.480
( )4الــته  ,ســري أعــالم النــبالء ,36/12 ,اقــد ســ ر الــته مواقــف
عجيبة بل املتوك ,اأمحد بن حنب ,,تد علـى حمبـة املتوكـ ,اتيـدير
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من خال ما سب  ,نالح أ ن العصر التي عاا فيـل ابـن أبـآ
ايبة عمومًا عصر متغري ,اهد خلفـاء متعـددين ,ااـتهراا بـاليوص,
إال أن ســلوكهم العــام كــان

تلــف مــن خليفــة آلخــر ,حيــث إن

بع ــهم أيــد البدعــة اااــتد فيهــا علــى النــا  ,مــن أمثــا املــأمون
ااملعتصــم االواث ـ  ,كمــا أن رخــرهم قــد تــرو طري ـ مــن ســبيل,
حيث عاد لنصرص السنة اأهـ ,احلـديث .اكـان لـتلك تـأثري مبااـر
علــى ابــن أبــآ اــيبة اهــو أحــد علمــاء الســنة املشــهورين أ عصــر ,
االتي مستل ا حداا مباارص ابتأثري مباار من اخللفاء ,كمـا أن
ذلــك العصــر اــهد العديــد مــن الفــنت ااحلــرال الداخليــة أ الدالـة
اإلســالمية عمومًــا ,كمــا اــهدت بغــداد خصورًــا موجــة قويــة مــن
اال ــ رابات قبيــ ,ميتــ ,ا مــل ابعــد  ,إا أن قــدم املــأمون إا
بغــداد .اكــان لــتلك تــأثري علــى ااتمــع الــتي عــاا فيــل ابــن أبــآ
اــيبة .اهــتا التــأثري ــــ ال اــك ــــ طــا أســرتل اتالميــت ااــيوخل,
اطالل اخصيًا كما ذكرنا .كما ااتهرت العرا عمومًا أ تلـك
الفرتص مبراح ,من االستيرار اا من ,مما كان لل تـأثري علـى بـراز
العديد من العلمـاء  ,سـواء مـن أهـ ,بغـداد االكوفـة ,أا مـن الـتين
قدموا إليها من ك ,حدل ارول حيملون اتلف العلـوم الشـرعية
اغريها.
إيا اعلى تورع أمحد ــ رمحل ار ــ عن السالطل اأموا م امناربهم.
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د نيً  :احلي ة ايفكةار:
اــهد العــامل اإلســالمآ أ العصــر العباســآ إمجالًــا ,امــن ذلــك
أالل اختالي العنارر العربية بالعنارر الفارسية االرتكية اغريها
من العنارر الـ كونـت قـوام ااتمـع اإلسـالمآ ,انـتج عـن ذلـك
حركة فكرية نشـ ة أ اتلـف ااـاالت العلميـة اا دبيـة ,اقـد
متيــزت احلركــة الفكريــة أ ذلــك العصــر الــتي

ــدثنا عنــل,

ابتداءًا من عصـر أبـآ جعفـر املنصـور 1)( ,اانتهـاءًا بعصـر املتوكـ,,
تــــداخ ,الثيافــــات العامليــــة اا فكــــار الشــــعوبية املختلفــــة اتــــأثر
ااتمعــات اإلســالمية بتلــك ا فكــار ســلبًا اإجيابًــا ,نتيجــة بــراز
حركــة الرتمجــة ابتــداء مــن عصــر املنصــور ,اقــد نش ـ ت حركــة
الرتمجــــة اتنوعــــت أ عهــــود بعــــا اخللفــــاء خصورًــــا أ عهــــد
املــأمون 2)(,انــتج عــن ذلــك انفتــاأ علــى أفكــار ا مــم الـ تُرمجــت
كتبها إا العربية ,مبا أ ذلك

ا الفلسفة االعيا د ,اتبع ذلك

حمهور حركات فكرية هدامة ترل رأل الزنادقة اتتلب
أتاأ هتا االنفتاأ لبعا مـن تلبسـوا بلبـا

بل ,كما

اإلسـالم مـن الشـعوبيل

امن يعتيدان بعيا د االفـة لإلسـالم أن يبثـوا مسـومهم مـن خـال
( )1انظر :السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.269
( )2انظـــر :د .علـــآ بـــن إبـــراهيم النملـــة ,مراكـــز الرتمجـــة اليدنـــة عنـــد
املسلمل ,مكتبة امللك فهد الوطنية ,الرياض1412 ,هـ.
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ذلــك اجلــو الفكــري ,فظهــرت فــر تــدعى اإلســالم اهــآ حــرل
عليل ,اراجت أفكارها الزندقيـة امعتيـداتها الباطلـة ,اقـد كـان
لــبعا اخللفــاء موقــف قــوي رــارم مــن الزندقــة ارجا ــا ,حيــث
كانوا حياالون الي اء عليهم اعلى أفكارهم اتتبعهم ,امـع ذلـك
فيــد جنـ الزنادقــة أ نشــر حركــة فكريــة أثــرت علــى معتيــدات
بعا النا  ,بـ ,دفعـت الفـر للييـام حبركـات عسـكرية مناا ـة
مث ,حركة بابك اخلرمآ ال حااز قتالها املليـون نسـمة ـــ كمـا
ذكرت بعا املصادر ـــ مـع أن الي ـية

تـا إا نظـر ,باإل ـافة

إا العديـد مــن احلركـات ا خــرل الـ محلـت الســالأ اعاثــت أ
ا رض فسادًا.
كمــا أن بعــا مظــاهر الــرت اس ـ وتل لــدل ا مــراء ااخللفــاء
احااـــيتهم محـــت بعـــا أالئـــك الزنادقـــة ,كمـــا أتاحـــت الفـــرص
للمـــنجمل امـــن أ معنـــاهم ,حيـــث أرـــب لبع ـــهم حظـــوص عنـــد
اخللفــاء ,اأ الوقــت نفســل كــان كــثري مــن اخللفــاء ,اخصورًــا
العباسيون ا اا  ,,حيررون علـى اد العلمـاء ااحلفـاحم علـى ثيـتهم
اإبياء العالقة ال يبة معهم ,بينمـا كـان بعـا اخللفـاء يتـأرجحون
بل هتا اذاو مبا يناسبهم ,خصورًا أ عهد املأمون اما بعد .

د يثً  :احلي ة اي لمير:
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تعد احلياص العلمية أ ردر الدالة العباسية من أبـرز الفـرتات أ
تاريخ اإلسالم بكثرص علماء الشريعة ,حيـث كـان عصـر أرـحال
املتاهب ا ربعة ,مالك ,اأبآ حنيفة ,االشافعآ ,اأمحد بـن حنبـ,
ــ رمحهم ار ــ .امل يكن أالئك أرحال متاهب فيهية فيـط ,بـ,
كــان ــم نشــاي ملحــوحم أ التــدري

االتعلــيم فكثــر تالميــتهم

اانتشــر علمهــم ,اااــتهراا بــل النــا  ,كمــا ال ينكــر أثــرهم أ
التأليف االتصنيف ,اقد برز العديد منهم كما برز غريهم أ هتا
ااا أ تلك املرحلة ,امنهم اإلمام مالك أ "موطئل" ,اأمحـد بـن
حنبــ ,أ "مســند " ,اســعيد بــن منصــور أ "ســننل" ,اعبــد ار بــن
املبـــارو ,اســـفيان بـــن عيينـــة ,الـــل كتابـــات أ التفســـري ,كمـــا
عارـــرهم البخـــاري ,الـــتي رـــنف كتابـــل "اجلـــامع الصـ ـحي ",
اأختتــل ا مــة بــاليبو االتيــدير ,ملــا بتلــل مــن جهــد أ التمحــيص
االتحيي

حاديث رسو ار  املا عرفتل ا مة عنل من متحـيص

اديد للرااص.
كمــا اــهد ذلــك العصــر نشــاطًا ملحوحمًــا أ متحــيص الـــرااص
االكتابة عنهم ,فكان من أهم املعاررين البن أبـآ اـيبة أ هـتا
ااا مؤلفون مجعوا بل الثيات اال عفاء ,ارنف أ ذلك الليـث
ابن سـعد( ت175:هــ) أ كتابـل "التـاريخ" ,اعبـد ار بـن املبـارو
(ت181:هـ) أ "التاريخ" ,ا مرص بن ربيعة (ت202هـ) ,اأبو نعـيم
الف ــ ,بــن دكــل (ت218:هـــ) أ كتابــل "التــاريخ" ,احممــد بــن
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سعد (ت230:هـ) أ كتابل "ال بيات الك ل" ,احييى بن معـل
أ كتابل هما "معرفة الرجا " ا"التاريخ االعل .",اعلآ بن املدين
(ت234:هــــ) أ كتابـــل "التـــاريخ" أ عشـــرص أجـــزاء حديثيـــة,.....
اأمحــد ابــن حنبــ( ,ت241:هـــ) أ كتــال "العلــ ,االرجــا " ,اأبــو
جعفــر حممــد بــن عبــد ار بــن عمــار املورــلآ (242هـــ) أ مؤلفــل
"كتال أ عل ,احلديث". 1)( ...
كما ألف عدد كبري ممن عارـر ابـن أبـآ اـيبة أ ال بيـات,
امن هؤالء حممد بـن سـعد "ال بيـات الكـ ل" اخليفـة بـن خيـاي
(ت240:هـ) أ كتـال "ال بيـات" اسـليمان بـن دااد الشـاذكونآ
(ت234:هـ) أ كتال "التاريخ" ,اأ " طبيات أه ,العلم امن نسب
مـــنهم إلـــآ مـــتهب" ,اإبـــراهيم بـــن املنـــتر(ت236:هــــ) ,كتـــال
"ال بيـــات" اغريهـــم 2)(.الـــو أخـــتنا مـــن مـــات أ أيـــام الراـــيد مـــن
العلماء ,لعلمنا مدل النشاي العلمآ أ زمانل ,حيث "مات أ أيامل
من ا عالم :مالك بـن أنـ  ,االليـث بـن سـعد ,االياسـم بـن معـن,
امســـلم بـــن خالـــد الزجنـــآ ,انـــوأ اجلـــامع ,ااحلـــاف أبـــو عوانـــة
اليشــكري ,اإبــراهيم بــن ســعد الزهــري ,اأبــو إســحا الفــزاري,
( )1د .أكــــرم ــــياء العُمــــري ,حبــــوا أ تــــاريخ الســــنة املشــــرفة ,ي,5
1415هـ ,ص.125 ,124
( )2نف املصدر الساب  ,ص.81 ,80
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اإبـراهيم بــن أبــآ حييــى ـــ اــيخ الشــافعآ ــــ ,اأسـد الكــوأ ــــ مــن
كبــار أرــحال أبــآ حنيفــة ــــ ,اإمساعيــ ,بــن عيــاا ,ابشــر بــن
املف  ,,اجرير بن عبد احلميد ,ازياد البكا آ ,اسليم املير ـــ
راحب محزص اسيبويل ــ إمام العربية ــ ,ا يغم الزاهد ,اعبد ار
العُمـــري الزاهـــد ,اعبـــد ار بـــن املبـــارو ,اعبـ ـد ار بـــن إدريـ ـ
الكـوأ ,اعبـد العزيـز بـن أبــآ حـازم ,االـدااردي ,االكسـا آ ــــ
ايخ اليراء االنحاص ــ ,احممد بن احلسن ـــ رـاحب أبـآ حنيفـة ـــ,
كالهمــا أ يــوم ,اعلــآ بــن مســلم ,اغنجــار ,اعيس ـى بــن يــون
السبيعآ ,االف ي ,بن عياض ,اابن السماو الواع  ,امـراان بـن
أبــآ حفصــة الشــاعر ,ااملعــافى بــن عمــران املورــلآ ,امعتم ـر بــن
سليمان ,ااملف  ,بن ف الة ــ قا آ مصر ــ ,اموسى بن ربيعة أبو
احلكم املصري أحد ا الياء ــ كما قا السيوطآ ــ ,االنعمان بن
عبد السالم ا رفهانآ ,اهشيم ,احييى بن أبآ زا ـدص ,ايزيـد بـن
زريع ,ايون

بن حبيب النحوي ,ايعيول بـن عبـد الـرمحن ـ قـار

املدينة ـ ,ارعصعة بن سالم ــ عـامل ا نـدل

أحـد أرـحال اإلمـام

مالــك ــــ ,اعبــد الــرمحن بــن الياســم ــــ أك ـ أرــحال مالــك ــــ,
االعبــا

بــن ا حنــف ــــ الشــاعر املشــهور ــــ ,اأبــو بكــر بــن عيــاا
()1

املير  ,ايوسف بن املاجشون ,اخال رخران كبار".
( )1السيوطآ ,تاريخ اخللفاء ,ص.287 ,286
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إن هــت ال بيــة الكــبريص مــن العلمــاء عااــوا قبــ ,زمــن هــاران
الرايد اأثناء  ,كمـا عـاا عـدد أكـ مـن العلمـاء أ زمـن غـري
ممن تال من اخللفـاء ابالتـالآ فـعن عصـر ابـن أبـآ اـيبة يعـد حبـ
عصـرًا حافلًــا بالعلمــاء أ اتلــف

ــاالت الشــريعة االلغــة العربيــة

ريًا مـن هـتا اجلـو
اردابها ,اال اـك أن ابـن أبـآ اـيبة قـد أفـاد كـث ً
العلمآ السا د أ العرا اغريها من أق ار اإلسالم أ زمانل .كما
أن بــراز أ ذلــك الــزمن ــــ الــتي ال ي ـ ز فيــل إال املميــزان لكثــرص
العلمـاء اطــالل العلــم ــــ يعــد ميــزص خارــة كســبها ابــن أبـآ اــيبة,
خصوراً أن كثرياً من العلماء املعارـرين لـل قـد اثنـوا عليـل ,ففـآ
زمــن كثـــرص العلمــاء كـــان ـــــ رمحــل ار ـــــ ااحــداً مـــن أبـــرزهم,
اخصورــاً أ أااخـــر حياتـــل ,اثنـــاؤهم عليـــل يعـــد إجـــازص ااـــهادص
بــالتفو أ زمــن كثــر فيــل حــري الرجــا  ,اســادت ميــايي

أهــ,

احلــديث ارــعب التعــدي ,,فلــم يــنج مــن حــربتهم إال الثيــات مــن
احلفــاحم ,اكــان ابــن أبــآ اــيبة أحــد أالئــك الثيــات احلفــاحم مــن
العلماء.

ف ة ابن أبي شيبر:
كانــت افاتــل أ الثــامن مــن اوــرم اقــت رــالص العشــاء اآلخــرص
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اثالثـــل امـــا تل للـــهجرص 235هــــ () 1املوافـ ـ 849م.

احبسال سـنواتل جنـد أنـل ـــ رمحـل ار ـــ كـان لـل مـن العمـر سـت
اسبعون سنة ,ق ى منها ما يزيد على ستل سنة أ التعلم االتعليم
ااالاتغا باحلـديث اراايتـل ـــ حيـث ذكرنـا سـابيًا أنـل بـدأ يأخـت
احلــديث اعمــر أربــع عشــرص ســنة ــــ ,امل أقــف علــى مــن أاــار إا
مكــان افاتــل ,هــ ,هــو أ الكوفــة أا بغــداد أا ســامراء ,اعــدم
التأكيـد علــى مكــان الوفــاص بالنســبة البــن أبــآ اــيبة ــــ اهــو أحــد
ا عالم ــ يعد غريبًا ,حيث جرت اإلاارص إا مكان افاص أمثالل أ
العادص ,ب ,إا من هو أق ,منل اأنًا .االتي يبدا لآ ــ اار أعلم ـــ,
أنــل تــوفى أ موطنــل ا رــلآ الكوفــة ,رغــم تــردد علــى بغــداد أ
أااخر أيام حياتل ,رمحل ار رمحة ااسعة اأجز لل املثوبة.






مؤيف ت ابن أبي شيبر آد :

( )1املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا  ,38/16 ,الـــته  ,ســـري أعـــالم النـــبالء,
.129/11
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ااتهر ابن أبآ ايبة ع العصور بكتابة "املصنف" ,كما ألـف
عددًا رخر من الكتب ,منها مـا عـر مسـتيلًا ,امنهـا مـا دمـج مـع
مصنفل ,حيث يبدا أن كتابل "املصنف" قـد تناقلـل النـا

تمعـاً

امتفرقاً ,ابالتالآ قد يكون بع هم فر بل بعا أقسام املصنف
ااعت ها كتبًـا مسـتيلة ,خصورـاً أن "املصـنف" نفسـل عبـارص عـن
موعة من الكتب نكن أن يستي ,كـ ,ااحـد منهـا بتاتـل عـن
()1

البيية ,اقد ذكر العلماء مؤلفاتل على النحو اآلتآ:
-

كتال "املصـنف" الـتي أرـب يعـر بـل ,حتـى ييـا عنـل:

( )1دا براكلمان عن ما عر من رثار ابن أبآ ايبة العلمية فيا :
 /1تكملــــة كتــــال أاا ــــ ,أ تــــاريخ اإلســــالم ,نيــ ـ ســــنة300هـــــ,
ب لل.9409
 /2كتـــال املصـــنف بـــاري أا (5034اجلـــزء احلـــادي عشـــر) ,نـــور
عثمانيــة  215ــــ  ,221مكتبــة ســراي  ,498كــوبر يلــآ  ,438فــا
(انظـــــــــــــــــــــر ) Bull.de.corr.Afr,1883,p.384.No.132:دمشـــــــــــــــــــــ
عموميــة 23:287ــــ ( 27:432 ,290اذكــر بعنــوان :مســند ابــن أبــآ
اــــــــيبة) ,اليــــــــاهرص أا  ,1:242اليــــــــاهرص  ,848 ,802حــــــــديث
(انظر )Schacht157:املكتبة اومودية ,ااملكتبـة السـندية  ,امكتبـة
عــب احلــآ أ لكنــو (تــتكرص النــوادر )Wesiweiler 49,49 ,مكتبــة
املدينــة ( ,)ZDMG go,111ررــفية  672 :2رقــم 547ا فراجنــآ حمــ,
0انظر FRASB 1917 XCVII) 23:انشر منل :الرد على أبـآ حنيفـة مـن
املصنف ,مـع ترمجـة أارديـة ,د ـآ 1333هــ ,انشـر منـل أي ًًـا كتـال
الزكاص أ ا ند ,دان ذكر سنة النشر(تاريخ ا دل العربآ.)40/3 ,
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"ابن أبآ ايبة راحب املصنف" متييزًا لـل عـن بييـة أبنـاء أبـآ اـيبة
الـــتين كـــان ـــم بـــاع طويـــ ,أ العلـــم ,اســـيأتآ احلـــديث عنـــل
بالتفصي.,
-

كتال "اإلنان" ,اهو من أاهر كتب ابن أبآ ايبة ,اهو

م بوع عـدص طبعـات متداالـة ,اييـع أ قرابـة ()248رـفحة ,امـن
أاهر طبعاتل طبعة الدار العمومية بدمش سـنة 1385هــ1965/م
اطبعــة دار ا رقــم بالكويــت ,اكالهمــا بتحيي ـ  ,الشــيخ حممــد
نارر الدين ا لبانآ ـ افيل ار ـ.
-

كتــال "التــاريخ" ,النــا معــل اقفــة خارــة هميــة احلــديث

عنل أ هتا البحث.
-

كتال "املسند" أ احلديث العلل مـدمو أ مـا رـنفل () 1أا

لعلل هو نفسل الكتال املصنف.
-

كتال "اجلم ",ـــ اسيأتآ احلديث عنل ـــ.

-

كتال "رفل" ـــ اسيأتآ احلديث عنل ـــ.

-

كتال "التفسري".

()2

( )1انظر :اخل يب البغدادي ,تاريخ بغداد.66/10 ,
( )2انظــــر :اخل يــــب البغــــدادي ,تــــاريخ بغــــداد .66/10 ,ابــــن اجلــــوزي,
املنت م ,1 ,1 ,ص.147
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()2)( 1

كتال "السنن أ الفيل", .

ايكت ب امل نف:
هتا هو أهم كتب ابـن أبـآ اـيبة ,اأكثرهـا اـهرص اانتشـارًا,
اقــد اســتفاد منــل العديــد مــن العلمــاء ااوــدثل علــى مــر العصــور,
ااســـتفاداا مـــن رااياتـــل املختلفـــة أ مو ـــوعات حديثيـــة افيهيـــة
اتار ية اتى ,فهو يعد موسوعة هامة أ ا حاديث ااآلثار املتعلية
بالعبـــادات ااملعـــامالت ااملوا ـــيع الفيهيـــة املختلفـــة مـــن كـــ ,مـــا
حيتاجل املسلم أ حياتل .اهتا املصـنف جـامع ملو ـوعات اتلفـة,
امرتب على كتب ,أ ك ,كتال مو ـوعات متعـددص ,اطرييتـل
أ التــأليف هــآ اجلمــع بــل ا حاديــث االراايــات ااآلثــار ااختيــار
مو وع معل لبع ها ,مما يد على مجـع املؤلـف أ هـتا املصـنف
بل الفيل ااحلديث اهآ طريية البخاري أ جامعل الصحي .
( ) 1لعلـــل كتـــال ا حكـــام الـــتي أاـــار إليـــل اخل يـــب البغـــدادي أ تـــاريخ
بغـــداد .66/10 ,انظـــر إا احلـــديث عـــن هـــتا الكتـــال أ مـــوع
مؤلفات ابن أبآ ايبة عند ابن النـديم :الفهرسـت ,ص .320عمـر ر ـا
كحالـــة ,معجـــم املـــؤلفل .107/6 ,فـــؤاد ســـزكل ,تـــاريخ الـــرتاا
العربآ ,م ,1 ,1ص.206
( )2انظر إا هـت املؤلفـات عنـد ابـن النـديم ,الفهرسـت ,ص ,320االغريـب
أنل مل يتكر املصنف منها ,الع ,املصنف أ نظـر هـو هـت الكتـب
تمعة.
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اقـــد عرفـــت للكتـــال املصـــنف العديـــد مـــن النســـخ املخ وطـــة
ا رلية 1)(.اقـد حاالـت قـدر جهـدي البحـث عنهـا ااإلطـالع علـى مـا
( )1ذكر الدكتور فؤاد سزكل عددًا كبريًا مـن نسـخ الكتـال املخ وطـة
أ العديــد مــن مكتبــات العــامل علــى النحــو التالآ"بــاري (5034االــد
احلــادي عشــر 197 ,ارقــة ,أ اليــرن العااــر ا جــري ,انظــر :فايــدا
 ,)513Vajdaنــــور عثمانيــــة مــــن  1215ــــــ ( 1221ســــبعة لــــدات,
218ارقـــــة228 ,ارقـــــة231 ,ارقـــــة1400 ,ارقـــــة ,139 ,ارقـــــة,
181ارقـــة189 ,ارقـــة ,ســـنة1088هــــ) ,كـــوبريلآ( ,438قســـم,1
 311ارقــة أ اليــرن الســابع ا جــري) ,ســراي ,أمحــد الثالـــث ,498
(ا جــــزاء مــــن  1ــــــ  261 ,5رقــــة284 ,ارقــ ـة273 ,261 ,ارقــــة,
227ارقـــة ,ســـنة 738هــــ ,انظـــر :فهـــر معهـــد املخ وطـــات العربيـــة
 ,)104/1اليـــــاهرص ,دار الكتـــــب ,حـــــديث( 848االـــــد ا خـــــري
179ارقــة ,ســنة713هـــ) ,حــديث102(802ارقــة ,أ اليــرن التاســع
ا جــري ,انظــر :فهــر معهــد املخ وطــات العربيــة ,)104 ,103/1
الظاهرية ,حديث287 ,1 (287ارقـة ,سـنة725هــ),8 ,7 (288 ,
 213أ اليرن اخلـام ا جـري)(289 ,ا جـزاء207 ,12 ,11ارقـة
ا أ اليرن اخلام ا جري ,انظر :فهـر معهـد املخ وطـات العربيـة,
 220 ,1 (290 ,)103/1ارقـــــــة ,أ اليـــــــرن الســـــــابع ا جـــــــري)
 222 ,2 (422ارقـــة ,اليـــرن الســـابع ا جـــري ,انظـــر :فهـــر معهـــد
املخ وطــات ,)103/1 ,كــوبريللآ  440ــــ ( 444االــدات مــن  5ــــ
 )9مـــراد مـــال(588/1االجـــزاء375 ,2 ,1ارقـــة أ اليـــرن الســـاد
ا جري)3000 ,2 (589 ,ارقة أ اليـرن السـابع ا جـري),1 (594
374 ,2ارقـــة 648 ,هــــ ,انظـــر :فهـــر معهـــد املخ وطـــات العربيـــة
282 ,2 (595 .)103/1ارقة ,أ اليـرن العااـر ا جـري),5 (596
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ييع أ يدي من أرو املصنف املخ وطة أا امل بوعـة ,علـى النحـو
اآلتآ:

أ يً  :املخط ط ت:
عرفــت حتــى اآلن العديــد مــن النســخ اخلارــة باملصــنف ,منهــا
ا ــوي أ ا نــد أ املكتبــة العلميــة بــبري جهنــدا ا نــد 1)(,اســتفاد
منهــا نااــرا طبعــة دار اليــررن الكــريم أ ا نــد 2)(,كمــا أن هنــاو

188ارقة ,سنة648هـ) 181 ,6 (597ارقة ,سنة648هــ),7 (598
281ارقــــة ,ســــنة648هـــــ)  ,5 (599مــــن ارقــــة 1ــــــ  ,107ســــنة
1094هــــ)356 ,13 ,12 (600 ,ارقـــة ,اليـــرن التاســـع ا جـــري) ا
267 ,8 (601ارقــــة ,ســــنة1094هـــــ) ,بايزيــــد434(1189ارقــــة,
1170هـــ)سراي ,مدينــة176(290ارقــة ,اليــرن الســابع ا جــري) .مــن
 333ــ 323(334ارقة333 ,ارقة ,سنة1239هـ ,انظر :فهر معهد
املخ وطــات ,)104/1اللــل لــآ360 ,1(626ارقــة ,أ اليــرن العااــر
ا جـــري) ,الربـــاي ,2 (648ا ـــوي قـــديم جـ ـدًا) ,تـــون املكتبـــة
الوطنيــــــة ,3943/3933البنغــــــا  /2مــــــن 86ــــــــ  69ــــــت رقــــــم
207(163ارقــة ,ســنة 1180هـــ)"( .تــاريخ الــرتاا العربــآ ,م,1 ,1
ص.)206
( )1انظر :املصنف,ميدمـة طبعـة إدارص اليـررن االعلـوم اإلسالمية,كراتشـآ,
 ,1ص . 6
( )2سيأتآ احلديث عنها.
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ا وطات أخرل عديدص ,اقـد اطلعـت علـى بعـا منهـا ااسـتفدت
منها أ

يي كتال املغازي البن أبآ ايبة ,اهآ :ــ

جزء مصور على ميكرافيلم أ مكتبة جامعة اإلمام حممد بن
ســـــعود اإلســـــالمية

ـــــت رقـــــم ( , )8799امل يـــــبل مصـــــدر

املخ وي ,اهآ مصورص من جزء ااحد اتيـع أ ( )332لوحـة اأا
مو ـــوعاتها(أ ا جـــري) يليـــل مو ـــوعات أ الشـــهادات االبيـــوع
اغريها ,ثم يلآ ذلك عدص أبوال أخرل ,اأ هت املخ وطة كتال
املغـــازي كاملًـــا ,ايبتـــد مـــن ارقـــة( ,)283اأا مو ـــوعاتل مـــا
ذكر أ أمر يكسوم اأمر الفيلة ,اأ نهاية كتال املغـازي ,بـال
ما ذكر أ أه ,جنران ,اما أراد الرسو  بهم أ ارقـة(,)304
ثم جاء أ افاص الـن  ,ارقـة(,)304ابعـد نهايـة كتـال املغـازي
تــأتآ بعــا ا بــوال املتعليــة باخلالفــة الرااــدص ,امنهــا مــا جــاء أ
خالفــة أبــآ بكــر الصــدي ارقــة( ,)305مــا جــاء أ خالفــة عمــر
ارقــــة( ,) 306مــــا جــــاء أ خالفــــة علــــآ بــــن أبــــآ طالــــب ,
ارقة( ,)308ثم يعود املخ وي ملو ـوعات السـريص أ بـال مـا جـاء
أ ليلة العيبة ارقـة( ,)308يلـآ ذلـك كتـال الفـنت ارقـة (,)308
ثم تتوس ها أبوال أ من كر اخلـرا أ الفتنـة اتعـوذ منهـا ارقـة
 ,308ثــم يعــود احلــديث أ بييــة ا بــوال عــن اخلالفــة الرااــدص,
بال ما ذكر عثمان بن عفان . 

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

63

ايأتآ بعد ذلك كتال اجلم ,,فمسريص عا شة اطلحـة االـزبري,
بال ما ذكر أ رفل ,ما ذكر أ اخلـرا  ,مـا ذكـر أ عثمـان
ابن عفان  اأ نهاية الورقة ا خريص كتبت العبارات التالية:
"ثم كان الفراغ من مصنف ابن أبآ ايبة العبسآ الكوأ ايخ
املشايخ اإمام ا مـة مسـلم االبخـاري اابـن ماجـة اغريهـم مـن أ مـة
احلــديث ر ــوان ار علــيهم أمجعــل ,ااافــ الفــراغ مــن نســـخة
حى يوم اخلمي

املبارو لعلل عاار اهر اعبان الكريم اورم

العلل تسع اعشران اما تل األـف 1)(,بعنايـة الشـيخ العالمـة االبـدر
ا مـام الفا ــ ,ا احـد حمــآ علـوم الســنة علـى مــر الـزمن احلكــم

( )1هــت العبــارات هــآ نفســها ال ـ أاــار إليهــا حمي ـ طبعــة املصــنف ال ـ
أرــدرتها إدارص اليــررن االعلــوم اإلســالمية ,أ كراتشــآ بباكســتان,
سنة1406هـ أ نهاية النسخة(م) كما ذكراا أن الناسخ هو نفسل ,إال
أنهــم فيمــا يتعل ـ بتــاريخ النســخ تركــوا ني ًــا بهــتا الشــك ,...,فلعــ,
اوييـــل مل يســـت يعوا قـــراءص التـــاريخ جيــدًا أا اهمـــوا أ ذلـــك ,أا أن
هناو رأيًا رخر ,خصورًـا أنهـم ذكـراا أن هنـاو بيا ـ ًا يسـتمر مسـة
أس ر االـتي أ الصـورص اا ـ اميـراء االـتي أ املخ ـوي ا رـلآ ال
بــد أن يكــون أكثــر ا ــوحًا مــن الصــورص ,اال اــك أن الفــر بــل مــا
ذكــرا امــا هــو مــدان علــى املخ وطــة كــبري جــدًا ,اهــو ألــف ســنة
كاملـة ,امعـرا مــا بـل التـار ل ,إذ إن الفــر الكـبري أ الســنوات
من اأنل أن ييل ,من قيمـة املخ وطـة مـن الناحيـة العلميـة علـى ا قـ ,أ
التف ي ,بل النسخ االنواحآ ا خرل تأتآ تبعاً لتلك.
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املت بب االعامل الزاهـد املرتهـب عـز الـدين ااإلسـالم حممـد حامـد
ا عمـا اغفـر لـل احـااز عنـل ار ـآ

السندي ,افيل ار لصا

عنا اعنل ر ًا ال يسخط بعد حنـو حممـد ارلـل ا خيـار ارـحابتل
النجباء اعرتتل الف الء ,رمل ,رمل ,خبط الفيري احليري املعرت
بتنبل الراجآ غفـر امللـك اليـدير أبـو احلسـن حمسـن الزراقـآ غفـر
ار لل الوالديل رمل ,رمل ,رمل"
ا ن هتا املخ ـوي عـر بأنـل "الكتـال املصـنف" فيـد أاردت
احلديث عنـل هنـا مـع أنـل يـدخ ,أ حمتـول هـتا املخ ـوي ,كمـا
ذكرنا كتال "التاريخ" اكتال "املغازي" ,ابتلك فهآ تعد نسـخة
أخرل لليسـم اخلـاص بالتـاريخ االسـريص النبويـة ,االـ يـدخ ,فيهـا
مو وع

ييينا "كتال املغازي" ,اهـآ ال تغ ـآ سـول جـزء يسـري

من املصنف ,كما أنها تسري مع املخ وي اآلخـر الـتي عـر بأنـل
"كتال التاريخ" ااوفوحم

ت رقم ( )6409أ املكتبة امللكيـة

ب لل ,اسيأتآ احلديث عنل.
ايالحـ أن هنــاو خل ًــا أ املو ــوعات ,حيــث يبــدا أن هنــاو
تباينًا أ النسخ فيما يتعل برتتيب املو وعات.
كما توجد نسخة أخرل ,اهآ خ ية مصورص أ مكتبة جامعة
اإلمــام بالريــاض أي ًــا

ــت رقــم (6161خ) ,اقــد قمــت بــاإلطالع

عليها ,اهآ قسـم مـن املصـنف ,اتيـع أ ( )350ارقـة ,اأا بـال
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فيهــا مــا ييــو الرجــ ,إذا دخــ ,اخلــالء ابييــة ا بــوال أ أحكــام
الغسـ ,اال هــارص االصــالص ,ابييــة ا بــوال لــي

فيهــا مــا لــل عالقــة

بالتاريخ ,ارخر أبوابها (بال من كان مستيب ,اإلمام يوم اجلمعة),
اهــآ تســري مــع اليســم امل بــوع مــن املصــنف مــن بدايــة اجلــزء ا ا
احتـــى ص( ,)118اأ رخـــر تـــتيي ,كتـــب فيـــل :إا هنـــا اجلـــزء
املوجود أ املكتبة العمومية أ دمشـ رقـم ( )390علـى مـا ذكـر
الفا ــ ,الشـــيخ حممــد أمحـــد همـــام اآلنــآ أ مكتوبـــل إا عبـــد
التوال.
اعلى النسخة اقفية من ذي اليعدص سـنة 1243هــ :اعلـى هـتا,
فاملخ وي أقدم من هتا التاريخ ,الكن ال نسـت يع الي ـع بتـاريخ
حمدد لل.
اتعد هت املخ وطـة جـزءًا يسـريًا مـن (املصـنف) املعـرا  .اهـآ
على ما ذكرنا بكاملها داخلة

من امل بوع من املصـنف ب بعاتـل

املختلفة.
كمــا أن مــن ا وطــات املصــنف
جامعة اإلمام

لــدًا مصــورًا أ مكتبــة

ت رقم (6162خ) ,احيتوي املخ وي على ()434

ارقة.اأا املخ وي (أ أه ,البيت) ,ايليل كتال الورايا ,ارخر
أ توجـــل عمـــر إا الشـــام .اأ هـــتا املخ ـــوي قســـم مـــن كتـــال
"التاريخ" أالل حديث اليمامة امن اـهدها ,اأ رخـر االـد عنـوان
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كتـب فيـل "كتـال التـاريخ" ,اينتهـآ املخ ـوي بهـتا العنــوان ,اال
يوجد بعد مو وعات ,ايبدا أنل مبتور.
كما أن من ا وطات املصنف
اإلمـــام

ـــت رقـــم (6163خ),

لد مصور أ مكتبة جامعة

تـــوي علـــى ( )548ارقـــة ,اأا

املخ ــوي (أ املعتكــف) ارخــر (أ اوــرم جيل ـ

علــى الفــراا

املصــبوغ) بينهمـــا مو ـــوعات أ الصــيام ,ااحلـــج االعمـــرص االبيـــع
ااجلنا ز.
كما أن من ا وطـات املصـنف

لـد

ـت رقـم ( )1078أ

املكتبـــة الظاهريـــة بدمشـ ـ  .اتوجـــد منـــل نســـخة ميكرافيلميـــة
حمفوحمة بيسم املخ وطات مبكتبـة جامعـة اإلمـام بالريـاض

ـت

رقم ( ) 10555اتيع أ ( )339لوحة ,اطلعت عليها .اقد كتب
علــى الورقــة ا اا منهــا اجلــزء ا ا مــن مصــنف ابــن أبــآ اــيبة,
كمــا أن هنــاو ارقــة تليهــا بهــا فهــر

بــأهم املو ــوعات ,اعلــى

املخ وي متلك يرجع إا سنة 857هـ ,اأا مو وعاتل أ كتال
ال هارص ,ارخـر مـن كـان يسـتيب ,اإلمـام يـوم اجلمعـة ,امـا بينهـا
مو وعات تتعل بالفيل اأحكام العبادات.
اهنــاو تعلي ـ أ الورقــة( )3مــن املخ ــوي انصــل( :لعــزص اجــود
هـتا الكتـال ,فعنـل مل يوجـد إال نسـخة ااحــدص بـاملغرل عنـد ملــك
العرل ,امل يراها إال بيآ بن الـد ـــ رمحـل ار ـــ اهـتا الكتـال
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أا مــا حمهــر باملشــر  ,ثــم اني عــت راايتــل باملشــر  ,اســافر بيــآ
الدا إا املغرل ,رحم ار مصنفل اراايتل اكاتبل ااجلميع).
كما أن من ا وطـات املصـنف

لـد

()1

ـت رقـم ( )1079أ

املكتبة الظاهرية بدمش  ,اتوجـد نسـخة ميكرافيلميـة حمفوحمـة
بيســـم املخ وطـــات مبكتبـــة جامعـــة اإلمـــام بالريـــاض

ـــت رقـــم

( ,) 10556اتيــع أ ( )418لوحــة ,اطلعــت عليهــا .اقــد كتــب
على الورقة ا اا منها( ,السفر السابع من مصنف أبآ بكـر عبـد
ار ابــن حممــد بــن أبــآ اــيبة مــن كتــال النكــاأ اأا كتــال
أق ية الن  احلديث عن تعبري الرؤيا).
كما أن من ا وطات املصنف

لـدًا

ـت رقـم ( )1213أ

املكتبة الظاهرية بدمش  ,اتوجـد نسـخة ميكرافيلميـة حمفوحمـة
بيســـم املخ وطـــات مبكتبـــة جامعـــة اإلمـــام بالريـــاض

ـــت رقـــم

( ,) 10557اتيع أ  230لوحة .اقد اطلعت عليها ,امل حيـدد
أ هــت املخ وطــة أي جــزء مــن أجــزاء املصــنف ,اأا مو ــوعاتها
(الســـاعة الـ ـ يتوجـــل فيهـــا إا العيـــد ,ايليـــل أبـــوال أ أحكـــام

( )1قـــا ابـــن حيـــان التوحيـــدي ,رـــاحب كتـــال "امليتـــب مـــن أخبـــار أهـــ,
ا نــدل " مــا نصــل( :اكــان مــن الكتــب ال ـ انفــرد بعدخا ــا بيــآ بــن
الد ,فلم يدخلها ا ندل سـواء مصـنف ابـن أبـآ اـيبة ـــ رمحـل ار ـــ
بتمامل) ,ص.464
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الصـــالص اأحكـــام الصـــيام ,رخـــر مو ـــوعاتل أ أبـــوال احلمـــى
ااملرض).
كما أن من ا وطات املصنف

لد

ت رقم ( )2/498من

مكتبـــة أمحـــد الثالـــث برتكيـــا ,اتوجـــد نســـخة ميكرافيلميـــة
حمفوحمة بيسم املخ وطات مبكتبـة جامعـة اإلمـام بالريـاض

ـت

رقم ( ) 10558اتيع أ ( )284لوحة ,اقد اطلعت عليهـا ,اقـد
كتب علـى الورقـة ا اا منهـا :اجلـزء الثـانآ مـن مصـنف ابـن أبـآ
ايبة ,اأا مو وعاتل مـا ييـرأ أ رـالص اجلمعـة ,افيـل أبـوال أ
الزكاص ,ارخر مو وعاتل أ اَعْر املرأص إذا اغتسلت كيـف تصـنع
بل.
كما أن من ا وطات املصنف

لد

ت رقم ( )3/498من

مكتبـــة أمحـــد الثالـــث برتكيـــا .اتوجـــد نســـخة ميكرافيلميـــة
حمفوحمة بيسم املخ وطات مبكتبـة جامعـة اإلمـام بالريـاض

ـت

رقم ( ) 10559اتيع أ ( )261لوحة ,اقـد اطلعـت عليهـا .اقـد
كتـب علــى الورقــة ا اا منهـا اجلــزء الثالــث مـن مصــنف ابــن أبــآ
ايبة .اأا مو وعاتل أ الرج ,قت ,أا استشهد يدفن كما هو أا
يغس ,,افيل أبوال أ العت اريام رم ان اأ احلـج ,اقـد ذكـر
مصنفو املكتبة أن هت النسخة خبـط يوسـف بـن عبـد الل يـف بـن
عبد الباقآ ,كتبها سنة 741هـ.
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كمــا أن مــن املخ وطــات اوفوحمــة أ مكتبــة جامعــة اإلمــام
بالرياض ا وي

ت رقـم ( ,) 10760احيتـوي علـى ()190

لوحــة ,امو ــوعاتل أ أبــوال النكــاأ ,اأبــوال احلــج ,االعتــ ,
اعلــى الكتــال أ بدايتــل انهايتــل رمــوز علــى النحــو التــالآ (د .و.
ا ,)03483ايبدا أنها مصورص من دار الكتب الوطنية بالياهرص.
كما توجد ا وطة أخـرل حمفوحمـة أ مكتبـة جامعـة اإلمـام
بالرياض

ت رقم ( ,) 10761اكتب عليها  4من املصـنف,

احيتـــوي علـــى ( )199لوحـــة ,امو ـــوعاتل أ ال ـــال االلعـــان,
اا طعمة االشـرل االصـيد االبيـوع االشـراء ,اأ رخـر كتـب "
علــى يــد الفيــري إا رمحــة رب ـل املســتيي ,مــن زر اذنبــل يوســف بــن
عبــدالل يف بــن عبــد البــاقآ احلرانــآ عاملــل ار بل فــل أ الثــانآ
عشــر مــن اــوا ســنة اثنــتل اأربعــل اســبعما ة مــن ا جــرص النبويــة
على راحبها أف  ,الصالص االسـالم االرمحـة ,احسـبنا ار انعـم
الوكي.",
اتوجد ا وطة أخرل حمفوحمة أ مكتبة جامعـة اإلمـام

ـت

رقـــم ( ,) 10762ا تـــوي علـــى ( ,)199لوحـــة ,اعليهـــا رقـــم
باحلرا الالتينية يشري إا الرقم ا رـلآ للمخ وطـة (.)03483
اكتب أ أالل :اجلزء اخلام
اقفية ال

من مصـنف ابـن أبـآ اـيبة ,اعليـل

م ,تار ًا معينًا ,اأا ـا :كتـال ال ـب ,احيتـوي علـى
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مو ــوعات أ ا كــ ,االشــرل ,اا دل ,ا خــال  ,اأ الــديات,
ااحلــداد ,اأ رخــر كتــب" :كتبــل يوســف بــن عبــد البــاقآ يــوم
ا ربعــاء الثــامن االعشــرين مــن اــهر حمــرم ار احلــرام ســنة ثــالا
اأربعل اسبعما ة".
امــن ا وطــات املصــنف ا وطــة مصــور أ مكتبــة جامعــة
اإلمام بالرياض

ت رقم ( ,)10763اتشم ,علـى ( )256لوحـة,

اكتب أ أا ا االد السـاد

مـن مصـنف ابـن أبـآ اـيبة ,اأالـل

كتــال الــدعاء ,احيتــوي علــى كتــال ف ــا  ,اليــررن ,اكتــال
اإلنان ,االرؤيا ,االورايا ,االفرا ا ,ايشـم ,هـتا االـد علـى
كتــال الف ــا  1)(,,كمــا أن كتــال "التــاريخ" موجــود

ــمن هــتا

االد ,اأ رخـر  " :علـى يـد الفيـري إا رمحـة ربـل املسـتيي ,مـن
زر اذنبل يوسف بن عبد الل يف بن عبد الباقآ احلرانـآ احلنبلـآ
أ يـــوم ا ربعـــاء العشـــرين مـــن ذي اليعـــدص ســـنة الواحـــد اا ربعـــل
اسبعما ة من ا جرص النبوية".
اهت املخ وطة هامة أ كتال املغازي ,نظـرًا نهـا قدنـة إا
حد ما ,امنسوبة امعرافـة الناسـخ ,ابالتـالآ فهـآ حسـب إطالعـآ
أقدم ما أعر من املخ وطات ا رلية للمصنف.

( )1انظر :احلديث عن كتال الف ا  ,أ ص ,82من هتا الكتال.
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اتوجـــد ا وطـــة أخـــرل مصـــورص أ مكتبـــة جامعـــة اإلمـــام
بالريـــاض

ـــت رقـــم ( ,) 10764ا تـــوي علـــى ( )235لوحـــة

اعليهــا رقــم التــين اهــو ( ,)03483ااقفيــة مــن عــام 1234هـــ,
ابــدأ مبو ــوع عــن يــوم الييامــة ,احيتــوي املخ ــوي علــى كتــال
الزهـــد ,كتـــال املغـــازي كاملًـــا ,إ ـــافة إا بعـــا املو ـــوعات
املتعلية بتاريخ الراادين ,مث ,ما جاء أ خالفة أبآ بكر ,ما جـاء
أ خالفة عمرا ما ذكر أ خالفة عثمان اقتلل ,ما جاء أ خالفة
علآ ,ما جاء أ ليلة العيبـة ,كمـا حيتـوي علـى كتـال الـرد علـآ
أبــآ حنيف ـة ,احيتــوي هــتا االــد علــى كتــال املغــازي كاملًــا,
باإل افة إا كتال اجلمـ ,ارـفل ,امـا ذكـر أ اخلـوار  ,اأ
رخــر "كتبــل يوســف بــن عبــد الل يــف بــن عبــد البــاقآ بــن حممــود
احلرانــآ احلنبلــآ يــوم الســبت الرابــع مــن رم ــان الع ــر ســنة أربــع
اأربعل اسبعما ة من ا جرص على راحبها أف  ,الصـالص االسـالم
االرمحة".
اهــتا االــد لــل أهميــة خارــة أ دراســة اليســم التــار آ ممــا
كتبل ابـن أبـآ اـيبة ,إذا حيتـوي علـى كتـب "اجلمـ ",ا"رـفل",
اهــت النســخة مؤرــلة امعرافــة التــاريخ االناســخ ,ابالتــالآ فهــآ
نسخة هامة مما كتبل ابن أبآ ايبة أ "التاريخ" ا"املغازي".
اتوجد ا وطة أخرل أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض

ـت

72

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العُمري

رقـــم ( ) 675افيهـــا اجلـــزء ا ا مـــن مصـــنف ابـــن أبـــآ اـــيبة
احيتــوي علــى ( )173لوحــة ,اه ـآ مصــورص مــن مكتبــة اجلامعــة
اإلســـالمية باملدينـــة املنـــورص ,امصـــدرها ا ســـا

مكتبـــة را ـــة

احلديث ,ا توي على أبوال أ احلج االعمـرص ,الـي

للمخ ـوي

ناسخ معرا .
اا وطة أخـرل أ مكتبـة جامعـة اإلمـام بالريـاض

ـت رقـم

( ,) 10676اكتــب عليهــا :اجلــزء الثــانآ مــن مصــنف ابــن أبــآ
ايبة ,اهآ كسابيتها مصورص مـن مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية أ
املدينـــة املنـــورص ,اهـــآ مـــن ا رـــ ,املخ ـــوي أ مكتبـــة را ـــة
احلــــديث

ــــت رقــــم ( ,)92امو ــــوعاتل أ الصــــيام ااحلــــج,

االنكاأ اال ـال  ,ااحلـيا االنفـا

كمـا

تـوي علـى كتـال

الصيد ,امل يتكر ناسخ معل للمخ وطة.
اا وطــة أخــرل مصــورص حمفوحمــة أ مكتبــة جامعــة اإلمــام
بالريــاض

ــت رقــم ( ,)10677اتوجــد نســخة منهــا أ مكتبــة

اجلامعة اإلسالمية

ت رقم ( ,)668افيها ( )358لوحة ,اذكر

أ أا ا أن هتا اجلزء الثانآ من مصنف ابن أبآ ايبة ,ابها أبـوال
أ أحكـام الصــالص اأ الصـيام اأ قــراءص اليـررن ,اأ الصــدقات
اأ أحكـــام اجلنـــا ز ,اأ رخرهـــا كتـــب " :ميابلـــة ا رـــ ,أ
30رفر سنة ....مل تت

" امل حيدد الناسخ أا تاريخ النسخ.
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كما توجد ا وطة أخرل أ مكتبـة جامعـة اإلمـام بالريـاض
ت رقـم ( ,) 10678اتوجـد نسـخة منهـا أ مكتبـة اجلامعـة
اإلســـالمية باملدينـــة املنـــورص ,امصـــدر املخ وطـــة مكتبـــة را ـــة
احلديث ,اتيـع أ ( )118لوحـة ,فيهـا كتـال البيـوع ,مل يـتكر
ناسخ معل للكتال اال تاريخ النسخ.
كما توجد ا وطة أخرل أ مكتبة جامعة اإلمـام

ـت رقـم

( ,) 10679اتوجد نسـخة منهـا أ مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية
باملدينة املنورص

ت رقم ( ,)692امصدر املخ وطة مكتبة را ة

احلديث رقم ( ,)159اتيع أ لوحة ,ابها قسم من كتال احلـج,
باإل ــافة إا كتــال ال ــب ,ا دل االــديات ,امل يــتكر ناســخ
معل للكتال اال تاريخ النسخ.
كما توجد ا وطة أخرل أ مكتبة جامعة اإلمـام

ـت رقـم

( ,) 10680اتوجد نسـخة منهـا أ مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية
باملدينـــة املنـــورص

ـــت رقـــم ( ,)693امصـــدرها مكتبـــة را ـــة

احلـــديث ,ارقمهـــا ( ,)73اتيـــع أ ( )179لوحـــة ,اأا ـــا تتمـــة
كتال الديات ,افيها مو وع اليسامة ,كما حيتوي على كتـال
احلــداد ,باإل ــافة إا بعــا املو ــوعات املتعليــة بيــراءص اليــررن,
كما حيتوي على كتال ا مـراء ,اقـد كتـب أ رخـر املخ وطـة:
" كتال ا مراء ااحلمد ر رل العاملل".
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كما قمت بـاإلطالع بنفسـآ مبااـرص علـى جـزء مـن مصـنف بـن
أبــآ اــيبة حمفــوحم أ املكتبــة الوطنيــة أ تــون

العارــمة ,اقــد

أاـــــــــار إليهـــــــــا فـــــــــؤاد ســـــــــزكل ,اذكـــــــــر أنهـــــــــا

ـــــــــت

رقــــم( 1)(,)39473/3933االــــرقم الصــــحي للمخ وطــــة حســــب
إطالعآ املباار أ سنة 1425هـ هو ( ,)19057امكتول عليل:
اجلزء اخلـام

مـن مصـنف ابـن أبـآ اـيبة ,اتيـع أ ( )171ارقـة

مــن احلجــم املتوســط ,اهــآ ا وطــة قدنــة قــد احرتقــت بعــا
أاراقهــا حتــى رــعب علــآ تيليــب رــفحاتها اخشــيت مــن تلفهــا بــل
يــدي حيــث كانــت اــبل مهرت ــة ,الــي

عليهــا مــا يــد علــى تــاريخ

النشر ,مو وعاتها أ احلداد.
اكثرص املخ وطات اخلارة باملصـنف ,ال تعـن كثـرص النسـخ,
إذ أن كـــ ,ااحـــدص منهـــا

تـــوي علـــى جـــزء مـــن املصـــنف ,حيـــث

يســتحي ,أن يكــون املصــنف أ

لــد ااحــد ,ابالتــالآ فــعن هــت

املخ وطات ــ على كثرتها ــ ال

توي سول علـى أجـزاء معينـة مـن

املصنف ,اقد يكون أ بع ها تكرار أ النسخ.

د نيً  :ايطب ت:
طبــع املصــنف

ـزًأ عــدص طبعــات أ أمــاكن اأاقــات اتلفــة,

( )1انظر فؤاد سزكل ,تاريخ الرتاا العربآ ,م ,1 ,1ص.206
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اطبعاتل أ الغالب متشابهة ,ايكم ,بع ها بع ًا ,ب ,إن ا جزاء
ا اا من ال بعات املتأخرص هآ تصوير مبااـر مـن ال بعـات ا اا
دان زيادص أا نيصان ,امما اطلعت عليل من هت ال بعات:
طبعة الدار السلفية أ حيد ر رباد الدكن ,اهـآ طبعـة خرجـت
أ مسة أجزاء أ فرتات متي عة ما بل سـنة 1386هــ 1388هــ
املواف  1966ـ 1968م ,اقـد بـدأت مـن مو ـوع مـا ييـو الرجـ,
إذا دخـــ ,اخلـــالء ,اانتهـــت مبو ـــوع أ رمـــآ محـــام ا نصـــار مـــن
"كتال الصيد" .اهآ بتحيي عبد اخلال خان ا فغانآ.
اطبعــــة أخــــرل أخرجتهــــا الــــدار الســــلفية أ بومبــــاي بتــــاريخ
1399/2/12هـ املواف 1979/1/12م

يي عبد اخلال خـان

ا فغانآ ,ااهتم ب باعتها انشـرها اتـار أمحـد النـداي السـلفآ,
اقد خرجت أ مسة عشر جزءًا ,اهت ال بعة أ أجزا هـا ا اا
هــآ ال بعــة الســابية نفســها دان أي تغــيري ,امل تشــر ال بعتــان إا
املخ وطات ال اعتمدتها أ
أي تعريف متعل بها.

يي الكتـال ,اال إا مواقعهـا أا

()1

( )1لعلها هآ النسخ ال أاردهـا براكلمـان اقـا عنهـا :املكتبـة اوموديـة,
ااملكتبة السندية ,امكتبة عبد احلـآ أ لكنـو (تـتكرص النـوادر,49
 )Wesiweiler49مكتبــة املدينــة (انظـــر ,)ZDMg go,111:ررـــفية :2
 672رقم  ,547فراجنآ حمـ( ,انظـر,)FRASB 1917XCVII, ,23 :
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اقد ني ,اوييون أ ال بعة الثانيـة مـا كتـب أ ال بعـة ا اا
اهــو كالتــالآ( :اكانــت أ بالدنــا نســخ متعــددص ,لكــن العوا ـ
كانــت كــثريص أ حصــو ا اعــدم رــحتها ,امــع هــتا فتوكلــت
اااــتغلت 1)(.)...امل يــزد مــا أ احلــديث عــن أرــو املخ وطــات أا
أرلها اأرقامها أا التعريف ,مل أعثر على أية إاـارص أخـرل ملوا ـع
املخ وطـــات أاارـــلها اأرقامهـــا أا التعريـــف بهـــا ,اإمنـــا اكتفـــى
اوييــون باإلاــارص إا رمــوز للمخ وطــات ال ـ حييــوا الــنص مــن
خال ا ,اهآ من خال متابع لتلك الرموز سـت ا وطـات ,قـد
يكــون بع ــها خارًــا مــزء حمــداد مــن املصــنف ابع ــها اآلخــر
حيـــوي أكثـــر مـــن جـــزء ,اقـــد رمـــز اوييـــون لتلـــك املخ وطـــات
بالرموز اآلتية(با ر( ,),نسـخة أخـرل) اهـآ عبـارص عامـة ,نسـخة
(ز) ا( ) ا(ص) ا (م) ا (ن) .امل تعــــر أي مــــن أرــــو النســــخ
املخ وطة اال أماكنها.
اال بعة املشهورص إلدارص اليـررن االعلـوم اإلسـالمية أ كراتشـآ
بباكســتان خرجــت ــزأص ,اكــان رخــر أجزا هــا اجلــزء اخلــام
عشر ,اقد خر سنة 1406هـ 1986م ,افيل إ افة عن ال بعات

انشر منل الـرد علـى أبـآ حنيفـة مـن املصـنف ,مـع ترمجـة أارديـة ,د ـآ
 1333هـــ ,انشــر منــل أي ًــا كتــال الزكــاص أ ا نــد ,دان ذكــر ســنة
النشر (تاريخ ا دل العربآ ,3 ,ص.)40
( )1انظر :ميدمة طبعة الدار السلفية ,ص.1

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

77

الســابية ,اقــد ا ــعت تابعــة للجــزء الرابــع ,حبيــث أرــب اجلــزء
الرابــع مكــررًا كالتــالآ( ,)4/4 ,3/4 ,2/4 ,1/4اعــدا هــت
ا جـــزاء ا ربعـــة امل ـــافة ,فال بعـــة هـــآ طبعـــات الـــدار الســـلفية
الســـابية نفســـها ,امصـــورص منهـــا دان زيـــادص أا نيصـــان ,اأرقـــام
الصــفحات نفســها دان أي تغــيري يالح ـ  ,اقــد أاــار نااــرا هــت
ال بعــة إا أن ا جــزاء ال ـ أ ــافوها هــآ مــن نســخة خ يــة مــن
()1
املكتبة العلمية ببري مهند با ند.
اال بعــات ا نديــة ا اا مــن املصــنف ــــ ال ـ ســب ذكرهــا ــــ
ترجــع ملخ وطــات يبــدا أنهــا نســخت ممــا كتبــل بيــآ بــن الــد
ا ندل سآ ,اهـو أحـد تالميـت ابـن أبـآ اـيبة ,انيـ ,عنـل املصـنف,
حيث ييو م لع الكتال أ اجلزء ا ا من امل بوع" :حدثتنا بيآ
ابن الد ــ رمحل ار ــ ,قا  :حدثنا أبو بكـر عبـد ار بـن حممـد
ابن أبآ ايبة 2)("...اقد تكـررت مثـ ,هـت العبـارص أ موا ـع أخـرل
من الكتال ,امع ذلك ,فهآ مل تلفت نظر اوييل ,مع العلـم أن
بيآ بـن الـد كـان مـن تالميـت ابـن أبـآ اـيبة اممـن تـأخر عنـل,
فلي

من ايوخل ,اإمنا هو من رااا عنل 3)(,ايفرتض أن يلفـت ذلـك

( )1ابن أبآ ايبة,املصنف.4/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة,املصنف.1/1 ,
( )3انظر :أ احلديث عن بيآ بـن الـد بتوسـع ,د .نـوري معمـر ,اإلمـام أبـو
عبد الرمحن بيآ بن الد ايخ احلفـاحم با نـدل  ,الربـاي ,عكـاحم,
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نظرهم.
كمــا قــام الشــيخ عمــر بــن غرامــة العمــراي بــعخرا قســم مــن
املصــنف ,مســا اجلــزء املفيــود 1)(,اهــو علــى مــا يبــدا مــن ميدمــة
اوي ييصـد املفيـود مـن طبعـة إدارص اليـررن الكـريم بباكسـتان
ال أارت إليها سابيًا ايبدا أن ا ر ,التي رجع إليل حميـ هـتا
اجلزء هو من ا رو اوفوحمة أ مكتبـة جامعـة اإلمـام بالريـاض
ت رقم (6161خ) ارقم (.) 8799

()2

احيتــوي هــتا اليســم علــى كتــال النــتار االكفــارات اكتــال
احلج.

1988م ,البيــآ بــن الــد أثــر كــبري أ حف ـ الكتــال تيــو إحــدل
التعلييات على أحد املخ وطات ا رـلية للكتـال االـ تعتـ مـن أقـدم
ما عر من أرو الكتال "إنل مل يوجد إال نسخة ااحدص بـاملغرل عنـد
ملــك العــرل امل يراهــا إال بيــآ بــن الــد (رمحــل ار) ,اهــتا الكتــال
أا ما حمهر باملشر ثم اني عت راايتل باملشر اسافر بل بيـآ بـن الـد
إا املغرل ,رحم ار مصنفل اراايل اكاتبل ااجلميع".
( )1املصـــنف البـــن أبـــآ اـــيبة( ,اجلـــزء املفيـــود) ييـــ عمـــر بـــن غرامـــة
العمــراي ,ال بعــة ا اا الريــاض ,دار عــامل الكتــب للنشــر االتوزيــع,
1408هـ.
( )2انظر :ميدمة الشيخ عمر بن غرامة العموري أ يي لكتـال املصـنف
(اجلزء املفيود) ,رفحة ز.
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اقد كان أا حديث أ هتا اجلزء برااية بيآ بـن الـد ,ممـا
يد على أن ا ر ,تا اجلزء مما نيلل بيآ بن الد مـن (مصـنف
ابن أبآ ايبة) إا ا ندل .

()1

اقــد قامــت الــدار الســلفية أ بومبــاي ــــ ا نــد ــــ ســنة 1409هـــ
بعخرا فهار

آد

عامة للكتال أ أربعة

لدات.

ايت خيير:
إن الكتــال املصـــنف نفســل حيتـــوي علــى العديـــد مــن ا بـــوال

االكتب ال نكن االستفادص منها فيما

ويل من مادص تار ية,

مع أن مو وعاتها قد تكون أ الفيـل االراايـات احلديثـة ,السـت
بصــدد احلــديث عنهــا إذا كانــت مدموجــة أ مو ــوعات فيهيــة
أرـلًا ,امــع ذلــك فهنــاو مو ــوعات ذات رــلة بالتــاريخ ب رييــة أا
أخرل.
ايسرية اينب ار املغ زه:
ال اــك أن عمــ ,ابــن أبــآ اــيبة أ كتابــل املغــازي عمــ ,هــام أ
بابـــل ,امو ـــوعل ســـريص الرســـو  ,اعلـــم الســـريص ااملغـــازي فـــن
حديثآ خاص ذا عالقة مباارص بالتـاريخ ,فهـو يعـا

( )1انظر :املصنف (اجلزء املفيود)

أحـداثًا هامـة

يي الشيخ العمراي ,ص.1
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أ حيــــاص رســــو ار  احيــــاص أرــــحابل  مــــن بعــــد  ,اهــــت
املو ــوعات عنــد ابــن أبــآ اــيبة تتميــز عــن غــري ممــن كتــب أ
املغازي بوجود سند كام ,لتلك الراايات نكـن دراسـتل االتحيـ
منل امتابعتل بدقة ,اهتا بالتالآ ي فآ بعدًا خارًا ملـا كتبـل ابـن
أبآ ايبة,إذ إن السريص تؤخت مأخت احلديث ات بـ عليهـا قواعـد
بك ,دقة ,فهآ جزء من سنة الرسو  ,الـن أتوسـع أ احلـديث
عــن كتــال املغــازي مــن هــتا املن ل ـ  ,إذ لكتــال املغــازي حبــث
مســتي ,بتاتــل ــــ حبمــد ار ــــ

ــمن

يييــآ للكتــال الــتي نشــر

سنة1420هـ.
ايرتاجم:
إن كتال ابن أبآ ايبة املصنف كتـال موسـوعآ هـام ـــ كمـا
قلت ـــ اقد احتول على مو ـوعات تتلعـ بـالرتاجم اجعلـها مسـتيلة
أ كتال مسـا كتـال الف ـا  1)(,,بـدأ فيـل احلـديث عـن ف ـا ,
الن  ثم

دا فيل عن ف ـا  ,بييـة ا نبيـاء ـــ علـيهم السـالم ـــ

على النحو اآلتآ:

()2

( )1انظر :املصنف.430/11 ,
( )2احنصـــرت مو ـــوعات كتـــال الف ـــا  ,أ امل بـــوع بـــل ص 430مـــن
 ,11اص 211من .12
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-

بال ما أع ى ار تعاا حممدًا . 

-

ما ذكر مما أع ى ار إبراهيم  اف لل بل.

-

ما ذكر أ لوي . 

-

ما ذكر أ موسى  من الف .,

-

ما أع ى ار سليمان بن دااد . 
بن متى . 

-

ما ذكر فيما ف  ,بل يون

-

ما ذكر فيما ف  ,بل عيسى . 
.

-

ما ذكر من ف  ,إدري

-

مــا ذكــر أ أمــر هــود  ,مــا ذكــر مــن أمــر دااد 

اتوا عل.
-

ما ذكر أ حييى بن زكريا . 

-

ما ذكر أ ذي اليرنل.

-

ما ذكر أ تبع اليمانآ.

ثم يت ـر املؤلـف إا احلـديث عـن

موعـة مـن الصـحابة ,

اذكر ف ا لهم على النحو اآلتآ:
-

ما ذكر أ أبآ بكر الصدي . 
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-

ما ذكر أ ف  ,عمر بن اخل ال . 

-

ف ا  ,علآ بن أبآ طالب . 

-

ما جاء أ سعد بن أبآ اقاص . 

-

ما حفظت أ طلحة بن عبيد ار . 

-

ما حفظت أ ا لزبري بن العوام . 

-

ما حفظت أ عبد الرمحن بن عو . 

-

ما جاء أ احلسن ااحلسل (ر آ ار عنهما).

-

ما ذكر أ جعفر بن أبآ طالب . 

-

ف  ,محزص بن عبد امل لب (أسد ار) . 
 عم الن . 

-

ما ذكر أ العبا

-

ما ذكر أ ابن عبا

-

ما ذكر أ عبد ار بن مسعود . 

-

ما ذكر أ عمار بن ياسر . 

-

ما ذكر أ أبآ موسى . 

-

ما ذكر أ خالد بن الوليد . 

-

ما جاء أ أبآ ذر الغفاري . 

.
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-

ما ذكر أ ف  ,فاطمة (ر آ ار عنها) ابنة الرسو .

-

ما ذكر أ عا شة (ر آ ار عنها).

-

ما ذكر أ ف  ,خدجية (ر آ ار عنها).

-

ف  ,معاذ . 

-

ف  ,أبآ عبيدص . 

-

عبادص بن الصامت . 

-

أبو مسعود ا نصاري . 

-

ما جاء أ أسامة اأبيل (ر آ ار عنها).

-

ما جاء أ أُبآ بن كعب . 

-

ما ذكر أ سعد بن معاذ . 

-

ما ذكر أ أبآ الدرداء . 

-

مــا ذكــر أ مــن اــبهل الــن  م يــ ,اعيســى (عليهمــا

السالم).
-

ما ذكر أ ابن رااحة . 

-

ما ذكر أ سلمان من الف .  ,

-

ما ذكر أ ابن عمر . 
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-

ما ذكر أ بال . 

-

ما ذكر أ جرير بن عبد ار . 
اليرنآ . 

-

ما ذكر أ أاي

-

ما جاء أ أه ,بدر من الف .,

-

أ املهاجرين.

-

أ ف  ,ا نصار.

-

ما ذكر أ ف  ,قريل.

-

ما ذكر أ نساء قريل.

-

ما ذكر أ الكف عن أرحال الن . 

-

ما ذكر أ املدينة اف لها.

-

ما جاء أ اليمن اف لها.

-

ما ذكر أ ف  ,الكوفة.

-

ما جاء أ البصرص.

-

ما جاء أ أه ,الشام.

-

أ ف  ,العرل.

-

من ف  ,الن  من النا

بع هم على بعا.
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-

ما جاء أ قي .

-

ما جاء أ بن عامر.

-

ما جاء أ بن عب .

-

ما جاء أ ثييف.

-

أ عبد اليي .

-

أ بن متيم.

-

ما جاء أ بن أسد.

-

أ ميلة.

-

ما جاء أ العجم.

كما

دا ابن أبآ ايبة أ كتابل الف ا  ,عن

ا ماكن اكانت مو وعاتها على النحو اآلتآ :ــ
-

ما جاء أ بال ارهيب اخبال.

-

أ مسجد الكوفة اف لل.

-

أ مسجد املدينة

-

أ مسجد قباء.

-

أ املسجد احلرام.
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ايالحـ ـ أ كتـــال الف ـــا  ,أنـــل احتـــول علـــى العديـــد مـــن
املو وعات اخلارة بف ا  ,الرجا مبتدءًا با نبيـاء ,اأا ـم نبينـا
حممـد  مــرارًا بـبعا ا نبيــاء اآلخـرين ,ابالتــالآ فـعن مــا كتبــل
ابــن أبــآ اــيبة عــنهم يعــد مــن أاا ــ ,مــا كتــب أ قصــص ا نبيــاء
ااحلديث عنهم.
كمـــا

ـــدا عـــن مجـــع كـــبري مـــن الصـــحابة اعــن ف ـــلهم,

ابالتالآ يعـد مـا كتبـل أ هـتا البـال مصـدرًا هامًـا ملـن كتبـوا أ
طبيــات الصــحابة  .مــن بعــد  ,كمــا كتــب ــــ رمحــل ار ــــ أ
ف ــا  ,بعــا اليبا ــ ,اا قــوام اهــتا ميدمــة للتــأليف أ اليبا ــ,
اا نســـال ,اال اـــك أن مـــن ألفـــوا بعـــد ذلـــك أ هـــتا البـــال قـــد
استفاداا من الراايات ال أاردها ابن أبآ ايبة عنهم.
ابعـد ذلـك

ـدا عـن ف ـا  ,بعـا ا مـاكن ,اال اـك أن مـا

أارد استفاد منل من ألف عن تلك البياع بعد ذلك.
كت ب ايت اخ:
مــن املؤكــد أن ابــن أبــآ اــيبة لــل كتــال خــاص امســتي ,أ
التاريخ ,اعر لـدل الكـثري مـن العلمـاء بأنـل كتـال مسـتي ,عـن
املصــنف ,اانتشــر بــل العلمــاء ااســتفاداا منــل علــى هــتا ا ســا ,
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()1

اممن أاار إا ذلـك الـته أ ميدمـة كتابـل "تـاريخ اإلسـالم",

اقد ني ,منل نصورًا كاملة اأاـار إليهـا 2)( .كمـا اسـتفاد منـل ابـن
كـــثري أ كتابـــل أ الســـريص النبويـــة اأاـــار إا ذلـــك ,كمـــا أن
السخااي أ كتابل "اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ" ذكر كتال
"التــاريخ" البــن أبــآ اــيبة ,اأاــار إليــل عــدص مــرات 3)(,اي ــا إا
ذلك أن ابن النـديم ذكـر كتـال مسـتي ,أ "الفهرسـت" 4)(,كمـا
ذكــر براكلمــان اــيئًا عنــل أ كتابــل"تــاريخ ا دل العربــآ",

()5

اذكر فؤاد سزكل كتلك ,امـن املؤكـد أن كتـال "التـاريخ"
اكتال "املغازي" قد د ا أ"املصنف" ,اعر كأجزاء منل عنـد
بعــا العلمــاء اآلخــرين ,اقــد ســار مــع هــتا ا مــر حمييــو أرــ,
الكتـال "املصــنف" البـن أبــآ اـيبة ــــ امل بـوع ــــ كـتلك احلــا مــع
كتـــال "اإلنـــان" اخلـــاص بـــاملؤلف ,فيـ ـد عـــر كتابًـــا خارًـــا
مستيلًا ,كما عر

موعـة ال ـخم "املصـنف" 6)( .امـع ذلـك فيـد
ييـ ,

( )1انظر :تاريخ اإلسالم اافيات املشاهري ااإلعالم (السـريص النبويـة)
د .عمر عبد السالم تدمري ,ص.23
( )2انظر :تاريخ اإلسالم (السريص النبوية) ,ص.173
( )3انظر :السخااي ,اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ,ص 87ــ .89
( )4ابن النديم ,الفهرست ,ص.32
( )5انظر :براكلمان  ,تاريخ ا دل العربآ ,ترمجة د .عبـد احللـيم النجـار,
.40/3
( )6ذكر الشيخ حممد نارر الدين ا لبـانآ حميـ كتـال اإلنـان البـن أبـآ
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حي على أنل كتال مستي ,,كما ااتهر بتلك ,امل ننع اجود
ـــمن "املصـــنف " مـــن
ليســتفيد منــل النــا

يييـــل اإخراجـــل مســـتيلًا كمـــا عـــر ,

أ مو ــوعل ,بــ ,إن حمي ـ كتــال اإلنــان

الشـــيخ نارـــر الـــدين ا لبـــانآ ـــــ رمحـــل ار ـــــ اســـتفاد أ امليابلـــة
االتحيي من املصنف نفسل.
اكتــال "التــاريخ" مل يعــر م بوعًــا مســتيلًا ,اإمنـا عرفــت لــل
حتى اآلن ا وطة مسيت باسـم كتـال "التـاريخ البـن أبـآ اـيبة".
اكان يشك أ نسـبتها إا ابـن أبـآ اـيبة .اهـت املخ وطـة

مـ,

رقم ( 1)()9409أ املكتبـة امللكيـة بـ لل ,اتيـع أ ( )113ارقـة
من احلجم املتوسط ,مبتوسـط ( )21سـ رًا ,امتوسـط الكلمـات
ايبة عن أر ,املخ وطة ال أخر منها الكتـال مـا نصـل " :فيـد اقـع
فيها بعا ا خ اء اليسريص ,اقلي ,من السيط اسـتدركنا مـن "كتـال
اإلنــان" الــتي هــو مــن كتــب ديــوان املؤلــف العظــيم" ,املصــنف" اهــو ال
تلــف كــثريًا عــن كتابنــا هــتا ,إال أ الرتتيــب اأ أنـل أقــ ,مــادص منــل
بشآء يسري ,اهو ييع أ السـفر الثـانآ عشـر مـن املصـنف (  77ـــ )85
من ا وطة الظاهرية" ,ص(ا) من ميدمة اوي على كتال اإلنان.
( ) 1أاــار براكلمــان إا هــت املخ وطــة اقــا إنهــا تكملــة كتــال أ أاا ــ,
اإلسالم اأنها نيحت سنة300هـ ,اإن ر ما ذكر من أن تنييحها قـد
ســـنة 300هــــ ,فهـــآ ا وطـــة ةينـــة قريبـــة العهـــد باملصـــنف ,اقـــد
متكنـــت ن احلصـــو علـــى رـــورص مـــن املخ وطـــة لكـــنن مل أجـــد أ
الصورص ما يشري إليل مـن تـاريخ التنيـي  ,اال أي تـاريخ رخـر(تـاريخ ا دل
العربآ.)40/3 ,
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أ الس ر الواحد ( )12كلمة ,هآ مكتوبة خبط مشرقآ اا
أ الغالـــب اغـــري مشـــكولة ,ااملخ وطـــة ال يوجـــد ـــا عنـــوان اال
ميدمة ,مع أن مفهرسآ املكتبة امللكية ب لل قد أكداا نسبتها
البن أبآ ايبة 1)(,اقراءص املخ وطة مـع ا وطـات أخـرل "املصـنف"
ابن أبآ ايبة ,امع ما طبع من "املصـنف" يؤكـد ذلـك ,حيـث أنهـا
مت ابية مبا يشبل التمام أ ك ,كلماتها.
اهـــت املخ وطـــة ,اإن مسيـــت كتـــال "التـــاريخ" ,فمعظمهـــا
اتص بسريص الرسو  اهـو مـا عـر بــ "كتـال املغـازي" اجـزء
بسيط منها يتحدا عن اخللفـاء الرااـدين ,ابتتبـع هـت املخ وطـة
مع ما ييابلها من امل بوع من كتال "املصنف" البـن أبـآ اـيبة ثبـت
أنهــا بنفســها داخلــة

ــمن كتــال "التــاريخ" اكتــال "املغــازي" مــن

املصــنف امل بــوع البــن أبــآ اــيبة داخــ,

ــمن مصــنفل مــع معرفــة

العلماء لل ككتال مستي ,,اأن هنـاو خلـط بـل كتـب ابـن أبـآ
ايبة امصنفل ,ب ,أ مصنفل نفسل ,االتي احتول على العديد من
الكتب املختلفة ,الع ,ندرص ا رو اردارها عـن أرـ ,ااحـد ملـا
كتبل ابن أبآ ايبة سواء"املصنف" أا غـري سـبب ر ـي

أ اخللـط

بل مؤلفاتل.
 )1انظرW. Ahlwardt, Arabishen Handschriften BERLIN. A. Asher & :
(
Co. 1897. V09 P29
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اهتا املخ وي ــ التي ذكرنا أنل كتال "التاريخ" حيتـوي علـى
العديد من املو وعات اقد قمت بفهرستها من املخ وطة ا رلية ــ
ال أارت إليها سابيًا ــ اهآ كالتالآ :ــ
-

ما رأل الن . 

-

ما جاء أ الن  ابن كم كان حل أنز عليل.

-

ما جاء أ مبعث الن . 

-

أ أذل قريل للن . 

-

حديث املعرا حل أسرل بالن . 

-

أ الن  حل عرض نفسل على اليبا .,

-

إسالم أبآ بكر . 

-

إسالم علآ بن أبآ طالب . 

-

إسالم عثمان بن عفان . 

-

إسالم الزبري . 

-

إسالم أبآ ذر . 

-

إسالم عمر بن اخل ال . 

-

إسالم عبد ار بن مسعود . 
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-

إسالم زيد بن ثابت . 

-

إسالم سلمان . 

-

إسالم عدي بن حا . 

-

إسالم جرير بن عبد ار . 

-

أ مهاجر الن  اأبآ بكر . 

-

ما ذكر أ كتب الن  ابعوثل.

-

ما جاء أ احلبشة اأمر النجااآ اقصة إسالمل.

-

أ غزاات الن .

-

غزاص بدر ا اا.

-

غزاص بدر الك ل اما كانت اأمرها.

-

ما حفظت أبو بكر أ أحد اما جاء فيها.

-

غزاص اخلند .

-

ما حفظت أ بن قريظة.

-

ما حفظت أ غزاص بن املص ل .

-

غزاص بن حليان.

-

ما ذكر أ جند اما ني ,منها.
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-

غزاص خي .

-

حديث فت مكة.

-

ما ذكر أ ال ايف.

-

ما حفظت أ بعث مؤتة.

-

غزاص حنل اما جاء فيها.

-

ما جاء أ غزاص ذي قرد.

-

ما حف أبو بكر أ غزاص تبوو.

-

حديث عبد ار بن أبآ حدرص ا سلمآ.

-

ما ذكر أ أه ,جنران اأراد الن  بهم.

-

ما جاء أ خالفة أبآ بكر  اسريتل أ الردص.

-

ما جاء أ خالفة عمر بن اخل ال . 

-

افاص عمر بن اخل ال . 

()1

اينتهـــآ املخ ـــوي مـــن الكتـــال املـــتكور ,اهـــو الـــتي عـــر
مســتيالً بـــ "كتــال الــردص" بوفــاص عمــر بــن اخل ــال ,الكــن دان
خامتة توحآ بانتهاء الكتال ,اطرييـة كتابـة ا سـ ر ا خـريص أ
( )1هكتا ذكرت أ ا ر.,
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املخ وي توحآ بانتهاء الكتال ,اهآ طريية مل يتبعها الناسـخ أ
أي من الصفحات أا ا جزاء السابية أ املخ وي.
امبيارنــة املخ وطــة بال بعــة ا خــريص مــن كتــال املصــنف البــن
أبــآ اــيبة ات ـ أن كــ ,مــا أ املخ وطــة قــد طبــع أ املصــنف,
الـــتلك فجميـــع مو ـــوعات املخ وطـــة الـ ـ أاردتهـــا هـــآ

ـــمن

امل بــوع مــن املصــنف ,بــ ,إن املصــنف قــد زاد عليهــا أبوابًــا أخــرل
ليست أ املخ وطة املتكورص ,اهآ على النحو التالآ :ــ
-

ما جاء أ خالفة عثمان اقتلل.

-

ما جاء أ خالفة علآ بن أبآ طالب . 

-

ما جاء أ ليلة العيبة.

اقــد أدخــ ,حمييــو املصــنف بعــد ذلــك مو ــوعات طويلــة تتعل ـ
بالفتنة اأحكامها ,امن كر اخلـرا أ الفتنـة اتعـوذ منهـا ,امـا
ذكر عن فتنة الدجا  ,إا غـري ذلـك مـن املو ـوعات الـ قاربـت
رـــفحة ,ثـــم بعـــد ذلـــك عـــاداا إا املوارـــلة أ اجلوانـــب

مـــا

التار ية احيث جاءت على النحو التالآ :ــ
-

ما ذكر أ عثمان.

-

كتال اجلم.,
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-

أ مسري عا شة اطلحة االزبري.

-

ما ذكر أ اخلوار .

ايبـــدا أن هنـــاو خل ًـــا أ املو ـــوعات عنـــد جـــامعآ الكتـــال
ا رـــليل ,ابالتـــالآ تكـــرر ذلـــك عنـــد التحييــ  ,حيـــث افرتقـــت
املو وعات التار ية عـن بع ـها ا ثـم رجـع إليهـا بعـد ذلـك ,العـ,
املؤلف نفسل رثر إيـراد ا حكـام املتعليـة بالفتنـة قبـ ,احلـديث عـن
اقا ع الفنت ال حدثت أ عهد الراادين ,مث ,رفل ااجلم.,
موعًــا أا مفرقًــا حســب الكتــب,

كمــا أن تــداا "املصــنف"

ارمبــا أحيانًــا حســب املو ــوعات أا ا جــزاء الصــغريص ,قــد خلــط
أارا الكتــــال ,اقــــدم أا أخــــر اــــيئًا مــــن املو ــــوعات .الــــو أن
اوييــل للكتــال امل بــوع

ــدثوا عــن ا رــو املخ وطــة لرمبــا

اجنلى اآء من الغموض حو هتا ا مر ,اال اك أنهم اجتهداا أ
اإلخــرا مــا اســعهم ,امــع ذلــك فيــد جــاءت املو ــوعات املتعليــة
بالتاريخ اباحلديث عن اخلوار ااجلم ,ارفل الوطة مع غريهـا
أا مفصولة عن بع ها إا حد ما.
اهنــاو دال ــ ,عديــدص علــى أن قســمًا كــبريًا مــن امل بــوع مـــن
"املصــنف" قــد

تصــنيفل امجعــل مــن قبــ ,بعــا تالميــت ابــن أبــآ

ايبة ,بدلي ,إسناد بعا ا حاديث إليـل (أ املصـنف) نفسـل ,ممـا
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يد ع ,أنل مـن كتابـة غـري  .ففـآ أا كتـال اجلمـ ,اردت راايـة
تيــو  :حــدثنا عبــد ار بــن يــون

قــا  :حــدثنا بيــآ بــن الــد قــا :

حدثنا أبو بكر قا  :حدثنا أسامة ,امن املعرا أن بيآ بـن الـد
ا ن دلســآ أحــد تالميــت ابــن أبــآ اــيبة اعبــد ار بــن يــون

رخــر

تالميــت بيــآ بــن الــد ,ابالتــالآ أ الغالــب فــعن املخ ــوي كــان
برااية عبد ار بـن يـون

تلميـت بيـآ بـن الـد 1)(.اهـت الراايـة مـن

أهم الراايات عند ابن أبآ ايبة أ كتال اجلم ,اأطو ا.

()2

امــن خــال اســتعراض مــا كتبــل ابــن أبــآ اــيبة ,جنـد أن لديــل
مـــادص علميـــة متميـــزص اثريـــة ,ا ـ ـا أهميتهـــا اخلارـــة ,حيـــث إنهـــا
مدعومــة با ســانيد الوا ــحة ااملتصــلة ,الــ نكــن متحيصــها
ادراسة رجا ا ,امـن ثـم احلكـم عليهـا ,كمـا أنهـا تعـا

ق ـايا

هامــة متنوعــة احساســة تتعلــ بصــدر اإلســالم ,اال ســيما عصـــر
الرااــــدين ابتــــداء مــــن خالفــــة أبــــآ بكــــر الصــــدي  اانتهــــاء
باستشهاد أمري املؤمنل علآ بن أبآ طالب  مرارًا مميع اخللفاء
الراادين ا ربعة ,اكان تركيـز تلـك املـادص التار يـة علـى بعـا
الي ــــايا اخلارــــة بــــالفتوأ ,اقــــد جــــاءت عنــــااين مو ــــوعاتها
كالتالآ:
( )1انظر :املزي ,تهتيب الكما .38/16 ,
( )2انظر :املصنف.248/15 ,
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-

حديث اليمامة امن اهدها.

-

قدام خالد بن الوليد احلريص ارنيعل.

-

أ قتا أبآ عبيدص مهران اكيف كان أمر .

-

أ أمر اليادسية اجلوالء.

-

أ توجل النعمان بن ميرن إا نهااند.

-

أ بلنجر.

-

أ اجلب ,رل هو أا أخت عنوص.

-

ما ذكر أ تسرت.

-

ما حفظت أ الريموو.

-

أ توجيل عمر إا الشام.

ايأتآ بعد ذلك عنوان ا ع باسم كتال "التاريخ" ,حيتوي علـى
ست اتسعل رااية لي

ا تصنيف معـل ,االـتي يبـدا أنهـا

ـمنًا

تابعــة لكتــال التــاريخ العــام ,لكنهــا مل تعنــون بعنــااين منفصــلة,
ايظهــر مــن خــال اســتعراض تلــك الراايــات أنهــا أ تــاريخ ا اا ــ,,
العلــها مــن أمثــا مــا كتبــل مؤلفــو كتــب ا اا ــ ,كــأبآ هــال
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العســكري 1)( ,اغــري  ,كمــا يوجــد أ رخــر تلــك الراايــات عنــوان
باسم الكنى ,اكـتلك حيتـوي علـى احلـديث عـن ااقعـ اجلمـ,
ارــفل ,امــا دار حو مــا مــن مالبســات اتلفــة ,اكــتلك بعــا
الراايات املتعلية باخلوار احمهورهم أ عهد علآ . 
كت ب اجلمل:
كتال "اجلم ",أحد الكتب ال د ت أ املصنف العـام البـن
أبآ ايبة ,كما ذكر أنل كتـال مسـتي,
ايبة 2)( .اقد كان هتا الكتـال

ـمن مـا ألفـل ابـن أبـآ

ـمن اجلـزء الـتي محلـل بيـآ بـن

الد معل إا ا ندل  ,التلك فعن املخ وي اامل بوع مـن كتـال
اجلم ,قد جاء برااية عبد ار بن يون () 3عن بيآ بن الد.

()4

اأا مو ــــوعات الكتــــال أ مســــري عا شــ ـة اعلــــآ اطلحــــة
( ) 1أبــآ هــال احلســن بــن عبـــد ار العســكري(كان حيًــا ســنة400هــــ),
ا اا ــ ,,ييـ د .اليــد قصــال احممــد املصــري ,الريــاض ,دار العلــوم
لل باعة االنشر.
( )2أنظر :ص 60من هتا الكتال.
( )3عبد ار بن يون أحد تالميت بيآ بـن الـد املشـهورين أ ا نـدل اهـو
رخر أرـحابل الـتين حـدثوا عنـل (انظـر :ابـن حيـان اليـرط  ,امليتـب ,
ص.)264
( ) 4تيو بداية كتال اجلم":,حدثنا عبـد ار بـن يـون قـا  :حـدثنا بيـآ بـن
الد ,قا  :حدثنا أبو بكر" (انظر :املصنف)248/15 ,
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االزبري ,احيتوي علـى راايـة طويلـة قاربـت الثمـانآ رـفحات ,اقـد
أارد بعدها ةان اسبعل رااية ,كلها جاءت بأسانيدها ,اتتحـدا
عن ااقعة اجلم ,,اما دار فيها ,اتأتآ أهمية تلك الراايات مبعرفـة
رااتها ,اخصورًا أ هتا املو ـوع احلسـا

الـتي نـ

أرـحال

رســـو ار  ار ـــآ ار عـــنهم أمجعـــل ,حيـــث تشـــك ,املـــادص
املتعلية بهت الواقعة أهمية خارة ,نظرًا ملا أارد ابن أبآ ايبة مـن
أحداا ااقا ع مدعومة بالسـند الـتي نكـن متحيصـل امعرفـة مـا
يص من الراايات ,حيث إن هت احلادثة من أكثر احلـوادا الـ
تعر ت للد

االتشويل ,ااجود راايات ابـن أبـآ اـيبة بأسـانيدها

يساهم أ إجياد النظرص الصحيحة لتلك احلادثة االوقا ع التابعة لل.
أا يرد على كـثري مـن املرايـات املشـوهة ااملي وعـة السـند الـ
أاردهــا ال ــعفاء اال ـ تصــور خــال الصــحابة امــا جــرل بيــنهم
تصــويرًا غــري دقي ـ اغــري رــحي  ,نتيجت ـل النها يــة تشــويل رــورص
التــاريخ اإلســالمآ ,اتشــويل اإلســالم نفســل بتشــويل أزكــى رجالــل
اأطهرهم اهم تالميت حممد . 
يلآ ذلك (بـال مـا ذكـر أ رـفل) اقـد ذكـر الـبعا أن البـن
أبــآ اــيبة كتابًــا مســتيلًا عــن رــفل 1)(,ا الــتي بــل أيــدينا هــآ
موعــة مــن الراايــات بلغــت ثالثًــا اأربعــل راايــة أدخلــت
( )1انظر :ص 60من هتا الكتال.

ـــمن
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كتــال اجلمــ ,,امل تعنــون ببــال مســتي ,,اهــت الراايــات كمــا
ذكرنا قد جاءت بأسانيدها ,أ معظم ا حيان تنتهآ بشهود عيان
يتحدثون عـن اقـا ع اـاهداها بأنفسـهم ,اال اـك أن اجـود السـند
ااتصالل أ هت الراايات يع آ ا قيمـة علميـة حيييـة ,خصورًـا
ملا عر من حساسية هت احلادثـة اتعليهـا مبجموعـة مـن أرـحال
رسو ار . 
يلــآ ذلــك مو ــوع عنونــل املؤلــف باســم (مــا ذكــر أ اخلــوار )
اأارد فيــل اثنــتل اســتل راايــة تتفــاات أ ال ــو االيصــر ,حيــث
يصــ ,بع ــها إا ثــالا رــفحات ,اييصــر بع ــها إا كلمــات ال
تصــ ,العشــر ,اهــت الراايــات كغريهــا ممــا ســب احلــديث عنــل,
أاردها ابن أبـآ اـيبة بأسـانيدها ,ابالتـالآ تـأتآ أهميتهـا اخلارـة
أ احلـــديث عـــن هـــت الفـــرتص احلرجـــة مـــن خالفـــة علـــآ بـــن أبـــآ
طالب.

اة ابن أبي شيبر:
ليـــد تعـــددت مو ـــوعات ابـــن أبـــآ اـــيبة أ كتـــال "التـــاريخ"
ا"رفل" ا"اجلم ,",كما تعددت مصادر ارااتل اسو استعرض
الرااص التين ني ,عنهم مباارص ,كما أقارن بل تلك الراايات ابل
مـا ألفـو إن كانـت ـم مؤلفــات تـتكر ,اقـد كـان رااص ابـن أبــآ
ايبة حسب الرتتيب ا جا آ ,اكما مساهم على النحو اآلتآ :ــ
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(أ)
أمحد بن عبد ار بن يون  ,اهو أمحد بن عبـد ار بـن يـون
ابن عبد ار بن قي

الكـوأ التميمـآ الريبـوعآ ,ثيـة حـاف مـن

كبار ال بية العاارص (ت227:هـ).

()1

اقد اردت لل رااية ااحدص أ كتال "اجلم ",كان سندها علـى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أمحد بن عبد ار بن يون
ابــن قــي
"اجلم.",

قا  :حدثنا زا دص عـن عمـرا

عــن زيــد بــن اهــب قــا  ,اهــآ راايــة ااحــدص أ كتــال
()2

أبـو ا حــوص ,اهـو ســالم بـن ســليم احلنفـآ الكــوأ ,ثيـة مــن
ال بية التاسعة (ت 179:هـ).

()3

الل راايتان عند ابن أبآ ايبة جاء سندها على النحو اآلتآ :ــ
ـ أبــو ا حــوص عــن ا ســود بــن قــي

عــن ا ـ بــن عليمــة .اهــت

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.19/1 ,
( )2املصنف.286/15 ,
( )3مســـلم بـــن احلجـــا  ,الكنـــى اا مســـاء .91/2 ,ابـــن حجـــر ,ترتيـــب
التهتيب .389/2 ,املزي ,تهتيب الكما .36/16 ,
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الرااية تتحدا عن ما اقـع لشـ بـن عليمـة اخصـيًا أثنـاء معركـة
اليادسية ,اقد اردت تلك الرااية أ ثنايا حديث ابن أبآ اـيبة عـن
موقعة اليادسية أ كتال "التاريخ".

()1

ـ أبو ا حوص عن مساو عن عكرمة عن ابن عبا
ابن إدري  :اهو عبد ار بـن إدريـ

قا .

()2

بـن يزيـد بـن عبـد الـرمحن
()3

ا ادي ,كــوأ ,ثيــة عابــد ,مــن ال بيــة الثامنــة (ت192:هـــ),
اقـد اردت لـل إحــدل عشـرص راايــة ,منهـا مـ

راايـات أ كتــال

اجلمــ ,,منهــا راايتــان طويلتــان ,أاالهــا متعليــة بالفتنــة الـ قامــت
على عثمان  اقد جاء سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا ابن إدري
ابن قي .

عن حصل عن عمرا بـن جـااان عـن ا حنـف

()4

أما الراايات ا خرل فسندها:
ـ حـدثنا ابـن إدريـ

عـن حسـن بـن فـرات عـن أبيـل عـن عمـري بـن

( )1املصنف.568/12 ,
( )2املصنف.322/15 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهـتيب .401/1 ,انظـر :املـزي ,تهـتيب الكمـا ,
.36/16
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.265/15 ,
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()1
()2

ـ حدثنا ابن إدري

عن ليث عن طلحة بن مصر .

ـ حدثنا ابن إدري

عن هاران بن إبـراهيم عـن عبـد ار بـن عيـد

ابن عمري.

()3

ـ حـدثنا ابــن إدريـ  ,عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع 4)(,اتتحــدا عــن
بعا ا حداا املتعلية مبسري علآ  إا رفل ,االسـند علـى مـا
يبدا فيل اني اع.
ابييـــة راايـــا ت ابـــن إدريــ

أاردهـــا ابـــن أبـــآ اـــيبة أ كتـــال

"التاريخ" اهآ راايات هامة اجاءت أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ حــدثنا ابــن إدري ـ
سلمان.

قــا  :مســع أبــا اعمــل يــتكران قــا  :قــا

()5
()6

ـ حدثنا ابن إدري

عن حصل عن سعد بن عبيدص عن ال اء.

ـ حدثنا ابن إدري

عن مسعر ,عن أبآ حصـل عـن الشـع عـن

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.265/15
.269/15
.256/15
.301/15
.17/13
.512/12
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مالك بن رحار.

()1

ـ حدثنا ابن إدري

عن حنل بن احلارا عن أبيل قا .

ـ حدثنا عبد ار بن إدري
ابن حممد.

()2

عن حممـد بـن عمـارص عـن أبـآ بكـر

()3

أبــو أســامة ,اهــو محــاد بــن أســامة اليراــآ مــوالهم الكــوأ
مشــهور بكنيتــل ,اهــو ثيــة ثبــت ,رمبـا دلـ  ,اكــان بـ خر رمبــا
حيــــدا مــــن كتــــب غــــري  ,مــــن كبــــار رجــــا ال بيــــة التاســــعة
(ت201:هـ).
اهــو مــن أهــم رااص ابــن أبــآ اــيبة ,اقــد بلغــت رااياتــل أ كتــب
"التاريخ" ا"اجلم ",ا"رفل" أربعًا اثالثل رااية ,اختلفت أ ال و
االيصـــر ,اتوزعـــت معلوماتهـــا بـــل حـــوادا اـــتى ,اكلـــها تعـــد
معلومــات هامــة اثريــة تتعل ـ أ الفتــوأ اأحــداا الفتنــة قبــ ,ميتــ,
عثمان  ابعد  ,اقد أبانت إحدل تلك الراايات عن بعـا تالميـت
ابن أبآ ايبة ارااتـل الـتين أخـتاا عنـل "املصـنف" ,امـنهم بيـآ بـن
الــد .اقــد جــاءت تلــك الراايــة ا امــة أ احلــديث عــن "اجلمــ",

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.16/13 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.570/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.547/12 ,
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اكانت رااية طويلة بلغت قرابة تسـع رـفحات كاملـة 1)(,اقـد جـاء
سندها على النحو ا تآ:
ـ حــدثنا عبــد ار بــن يــون  ,قــا  :حــدثنا بيــآ بــن الــد قــا :
حدثنا أبو بكر بن أبآ ايبة ,حدثنا أبو أسامة قا  :حدثن العـالء
ابن املنها  ,قا  :حدثنا عارم بن كليب اجلرمآ قا  :حدثن أبآ
قا .

()2

اقد تنوعـت أسـانيد بييـة الراايـات الـواردص عـن أبـآ أسـامة علـى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أبو أسأمل عن إمساعي ,عن قي

اقد بلغت اثن عشـرص

رااية.
ـ حدثنا أبو أسامة عـن إمساعيـ ,بـن أبـآ خالـد مسعـت أبـا عمـرا
الشيبانآ ييو  :اهآ رااية ااحدص اردت أ كتال "التاريخ".

()3

ـ حــدثنا أبــو أســامة عــن خالــد بــن أبــآ كرنــة عــن ابــن جعفــر,
ابهتا السند رااية ااحدص اردت أ كتال "اجلم.",

()4

( )1ابـــن حجـــر ,تيريـــب التهـــتيب ,195/1 ,املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا ,
.35/16
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.248/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.555/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.261/15 ,
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ـ عن أبآ أسامة عن سـليمان بـن املغـريص عـن محيـد بـن هـال عـن
عبد ار بن الصامت عن أبآ ذر ,ابهـتا السـند راايـة ااحـدص اردت
أ كتال "اجلم.",

()1

ـ حدثنا أبـو أسـامة قـا  :حـدثنا اـعبة عـن علـآ بـن زيـد عـن أبـآ
عثمان ابهتا السند رااية ااحدص اردت أ كتال "التاريخ".

()2

ـ حدثنا أبو أسامة عن اعبة عن ابن عـون عـن أبـآ ال ـحى قـا .
اقد ارد بهتا اإلسناد رااية ااحدص أ كتال "اجلم.",

()3

ـ حدثنا أبو أسامة قا أخ نا الصـلت بـن بهـرام حـدثنا مجيـع بـن
عبد ار الليثآ عن عبـد ار بـن عمـر ,اقـد ارد بهـتا السـند راايـة
ااحدص.

()4

ـ حدثنا أبو أسامة عن عبـد ار بـن الوليـد املزنـآ عـن أبـآ بكـر

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.206/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.7/13 ,
ا ت الرااية أهمية خارـة إذ إن راايهـا هـو رـاحب املوقـف نفسـل ,اهـو
أبــو عثمــان الــتي ييــو أ الراايــة( :أتيــت عمــر بنعــآ النعمــان بــن ميــرن
فو ع يد على رأسل اجع ,يبكآ) .اقد كانت احلادثـة عيـب معركـة
نهااند ال جرت سنة21هـ ,انظر :خليفة بن خياي ,تار ل ,ص.147
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف288/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.576/13 ,
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ابن عمرا بن عتبة عن ابن عمر ,اقد ارد بهتا السـند راايـة ااحـدص
()1

أ حديث اليمامة من كتال "التاريخ".

ـ حدثنا أبو أسامة قا حدثنا عبد ار بن حممد قا أخ نآ أبآ
أن عليًا قا  ,اقد اردت أ هتا السند رااية ااحدص.

()2

ـ حدثنا أبو أسامة قا  :حدثنا العالء بن منها قا حدثنا عارـم
ابن كليـب احلرمـآ قـا حـدثن أبـآ ,اقـد ارد بهـتا السـند راايـة
ااحدص.

()3

ـ حدثنا أبو أسامة عن عو عن احلسن قا  ,ابهتا السند راايـة
ااحدص أ كتال "اجلم.",

()4

ـ حدثنا أبو أسامة عن أبـآ عـون عـن حممـد قـا  ,اقـد ارد بهـتا
اإلسناد رااية ااحدص أ كتال "التاريخ".

()5

ـ حدثنا أبو أسامة عن ابـن عـون عـن عمـري بـن إسـحا قـا  .اقـد
ارد بهــتا الســند راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ ",إال أن ابــن أبــآ

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.548/12
.258/15
.32/13
.279/15
.555/12
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ايبة كررها أ مو عل من الكتال.
ـ حدثنا أبو أسامة عن

()1

الد عن الشع عن احلارا قـا  ,اقـد

ا رد بهتا السند رااية ااحدص أ كتال "اجلم.",
ـ حدثنا أبو أسـامة قـا  :أخ نـا

()2

الـد قـا  :أخ نـا عـامر قـا ,

اقد ارد بهتا السند رااية ااحدص أ كتال "التاريخ".

()3

ـ حدثنا أبـو أسـامة قـا حـدثنا مسـعر عـن سـعد بـن إبـراهيم عـن
سعيد بن املسيب عن من حدثل ,اقـد ارد بهـتا السـند راايـة ااحـدص
()4

أ كتال "التاريخ" تتعل مبوقف أبآ سفيان يوم الريموو.

ـ حــدثنا أبــو أســامة قــا حــدثنا مســعر عــن ثابــت بــن عبيــد قــا
مسعت أبا جعفر ييو  ,اقد ارد بهتا السند رااية ااحدص أ كتال
"اجلم.",

()5

ـ حدثنا أبو أسـامة عـن مسـعر عـن أبـآ بكـر بـن عمـرا بـن عتبـة

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,

 305/15ــ .341
.293/15
.552/12
35/13
.258/15
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قا  :اقد ارد بهتا السند رااية ااحدص أ كتال "التاريخ".

()1

ـ حــدثنا أبــو أســامة قــا حــدثنا معتمــر بــن ســلميان عــن أبيــل قــا
حدثنا أبو ن ـرص ,اقـد ارد بـل هـتا السـند راايـة ااحـدص أ كتـال
"اجلم.",

()2

ـ حــدثنا أبــو أســامة قــا  :حــدثنا مهــدي بــن ميمــون قــا  :حــدثنا
حممد بن عبد ار بن أبآ يعيول عن بشر بن اـفا عـن عبـد ار
ابن سالم اقد ارد بهتا السند رااية ااحدص أ كتال "التاريخ".

()3

ـ حدثنا أبو أسامة قا  :حدثنا هشام عن أبيل قا  .اقـد ارد بهـتا
السند رااية ااحدص أ كتال "التاريخ".

()4

ـ حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عـراص قـا  :أخ نـآ عبـد ار بـن
عراص قا  :أخ نآ رج ,اهد رفل ,ابهتا السـند راايـة ااحـدص أ
كتال "اجلم.",

()5

ـ حــدثنا أبــو أســامة قــا  :حــدثنا هشــام بــن عــراص عــن أبيــل عــن

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.571/12
.261/15
.7/13
.43/13
.297/15
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عبـــدار بـــن الـــزبري قـــا  ,ابهـــتا الســـند راايـــة ااحـــدص أ كتـــال
()1

"اجلم.",

إســحا ا زر  ,هــو إســحا بــن يوســف بــن مــردا

املخزامــآ

الواسـ ـ آ ,املعـــرا بـــا زر  ,ثيـــة مـــن رجـــا ال بيـــة التاســـعة
(ت195:هـ).

()2

اقد اردت لل رااية ااحدص عند ابن أبآ ايبة أ كتال "اجلمـ",
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا إسحا ا زر عن ا عمل عن أبآ أافى قا .

()3

إسحا بن سليمان ,هو أبو حييـى إسـحا بـن سـليمان الـرازي,
كوأ ا ر ,,ثية فا  ,,من ال بية التاسعة (ت200:هـ).

()4

الل رااية ااحدص أ كتال اجلم ,اردت على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا إسحا بـن سـليمان قـا حـدثنا أبـو سـنان عـن عمـرا بـن
مرص ,قا .

()5

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.297/15 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.63/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.305/15 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.58/1 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.285/15 ,
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إســحا بــن منصــور ,هــو أبــو عبــد الــرمحن إســحا بــن منصــور
السلولآ ,موالهم نزيـ ,الكوفـة ,رـدا تكلـم فيـل للتشـيع ,مـن
رجا ال بية التاسعة (ت204:هـ).

()1

الل أربع راايات عند ابن أبآ ايبة أحداها أ كتال "التاريخ",
اقد جاء سندها على النحو اآلتآ:
ـ حــدثنا إســحا بــن منصــور قــا حــدثنا أســباي بــن نصــر عــن
()2

السدي عن عبد خري بن الربيع بن خيثم عن عبد ار بن سالم.

اأمــا بييــة الراايــات فيــد اردت أ كتــال "اجلمــ ",اهــآ علــى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا إسحا بن منصور قا  :حدثنا عبد ار بن عمرا بن مرص
عن أبيل عن عبد ار بن سـلمة قـا  ,اقـد ارد بهـتا السـند راايتـان
اهما أ كتال "اجلم.",

()3

ـ حـدثنا إسـحا بــن منصـور عــن حممـد بــن رااـد عــن جعفـر بــن
أميــة عــن مســلم بــن ا جــدع الليثــآ ,اكــان ممــن اــهد رــفل مــع

( )1ابــــن حجــــر ,تيريــــب التهــــتيب .61/1 ,املــــزي ,تهــــتيب الكمــــا ,
.35/16
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.13/13 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف 282/15 ,ــ .324
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()1

علآ.

إمساعي ,بن عياا ,هو أبو عتبة احلمصآ إمساعيـ ,بـن عيـاا
ابــن ســليم العنســآ ,رــدا أ راايتــل عــن أهــ ,بلــد ,
غريهم ,من رجا ال بية الثامنة (ت 181:هــ).

لــط أ

()2

اقد ارد لل راايـة ااحـدص أ كتـال "التـاريخ" جـاءت علـى النحـو
اآلتآ:
ـ حدثنا إمساعي ,بن عياا عن حممـد بـن يزيـد الـرح احممـد
اخلوالنآ عن عراص بن رايم قا .

()3

أســود بــن عــامر ,اهــو أســود بــن عــامر الشــامآ ,نزيــ ,بغــداد,
يكنى أبا عبد الرمحن ,ايليب اـاذان ,ثيـة ,مـن ال بيـة التاسـعة
(ت188 :هـ) 4)( .اقد ااتهر بليبل ــ اسـيأتآ أ مو ـعل ـــ اقـد أارد
لل ابن أبآ ايبة بهـتا االسـم راايـة ااحـدص أ كتـال "اجلمـ ",علـى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أسود بن عـامر قـا حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن علـآ بـن

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.289/15 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب73/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.43/13 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.76/1 ,
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زيد عن بشر بن افا قا .

()1

(ل)
أبو بكر بن عياا ,اختلف أ امسل اقي ,إن امسل هـو كنيتـل
ايعـر بـأبآ بكـر بـن عيــاا ا سـدي,كان مـن العبـاد احلفــاحم,
ثيـــة عابـــد إال أنـــل ملـــا كــ ســـنل ســاء حفظـــل ,اكتابـــل رـــحي
(ت193:هـ ).

()2

اقد اردت لل ثالا راايات أحـدهما أ كتـال "اجلمـ ",االبييـة
أ كتال "التاريخ" ,اكان سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أبو بكر عن عارم عن زر عن عبد ار قا .

()3

ـ حدثنا أبو بكر قا  :حدثنا ابن علية عن أيـول عـن ابـن سـريين
()4

عن عبيدص عن علآ قا .

ـ حدثنا أبو بكر بن عياا عن عارم عن أبآ اا .,
()
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.314 ,313 ,298/15 ,
( )2مسلم بن احلجا  ,الكنى اا مساء.126/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.304/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.303/15 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.16/13 ,

()5
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جريــر بــن عبــد احلميــد ,هــو جريــر بــن عبــد احلميــد بــن قــري
الكوأ ,نزي ,الري اقا يها ,ثية رـحي الكتـال ,قيـ,

ال

إنــل كــان أ رخــر عمــر يهــم (ت188:هـــ) 1)(.اقــد أارد لــل ابــن أبــآ
اــيبة راايتــان أ كتــال "اجلمــ ",اقــد جــاء ســندهما علــى النحــو
اآلتآ:
()2

ـ جرير بن عبد احلميد عن ع اء بن السا ب عن الشع قا .
()3

ـ جرير عن مغريص قا .

جعفــر بـــن عـــون ,اهـــو جعفـــر بــن عـــون بـــن عمـــرا بـــن حريـــث
()4

املخزامآ ,ردا من رجا ال بية التاسعة (ت206:هـ).

اقــد أارد لــل ابــن أبــآ اــيبة راايــتل أ كتــال "التــاريخ" علــى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا جعفر بـن عـون عـن أبـآ العمـي
مسلم عن طار بن اهال قا .

()5

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.127/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.256/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.315/15 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.131/1 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.42/13 ,

قـا  :أخ نـآ قـي

بـن
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ـ حدثنا جعفر بن عون قا أخ نا يون

()1

عن أبآ السفر قا .

(أ)
حســل بــن علــآ ,هــو احلســل بــن علــآ بــن الوليــد اجلعفــآ,
الكوأ املير  ,ثية عابد من ال بية التاسعة (ت204 :هـ).

()2

اقـد أارد لــل ابـن أبــآ اــيبة ثـالا راايــات أ كتــال "التــاريخ",
اكانت أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا حسل بن علآ عن زا دص عن منصور عن إبراهيم قا .

()3

()4

ـ حدثنا حسل عن زا دص عن عارم بن كليب عن أبيل قا .
ـ حدثنا حسل عن

الد قا .

()5

حفــص بــن غيــاا ,هــو أبــو عمــر حفــص بــن غيــاا بــن طل ـ بــن
معاايــة النخعــآ ,الكــوأ اليا ــآ ,ثيــة فييــل ,تغــري حفظـــل أ
اآلخر ,من رجا ال بية الثامنة (ت195 :هـ).

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.554/12 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.177/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.575/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.6/13 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.18/13 ,
( )6ابن حجر ,تيريب التهتيب.189/1 ,

()6
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اقــد أارد لــل ابــن اــيبة راايــتل أحــدهما أ كتــال "التــاريخ"
اا خــرل أ كتــال "اجلمــ ,",اقـد جــاءت أســانيدهما علــى النحــو
اآلتآ:
ـ حدثنا حفص بن غياا عن جعفر عن أبيل.

()1

ـ حدثنا حفص عن الشيبانآ عن حممد بن عبيد ار.

()2

محاد بـن سـلمة  ,هـو أبـو سـلمة محـاد بـن سـلمة ثيـة عابـد أثبـت
النا

أ ثابت ,اتغـري حفظـل أ رخـر  ,مـن كبـار ال بيـة الثامنـة

(ت167 :هـ).

()3

ارغم اهرص محاد اكثرص الراايـات عنـل إال أن ابـن أبـآ اـيبة ال
يكاد يـراي عنـل اـيئًا مبااـرص ,امل يـورد لـل ابـن أبـآ اـيبة سـول
رااية ااحدص أ كتال التاريخ ,امن املؤكد أن سن ابن أبـآ اـيبة
كانــت رــغريص حــل رال هــت الرااي ـة ,حيــث كــان عمــر قرابــة
عشر سنوات اهت الراايات تد على سـن ابـن أبـآ اـيبة حـل بـدأ
أخت احلديث ,اهو مل يكثـر عـن محـاد ,بـ ,رمبـا مل يأخـت راايـة
أخرل مباارص عنل أ مو وع تار آ سـول هـت  ,اهـتا يـد علـى
ــري ابــن اــيبة ادقتــل أ أخــت الراايــات فــعن عــدم اســت اعتل أ
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.279/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.173 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.197/1 ,
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هت الفرتص تعدد الرااية عن محاد دلي ,على دقتل ا ريل ,حيث أن
رااياتل عـن محـاد بواسـ ة قـد كثـرت اتعـددت ,اعلـى كـ ,حـا
فــعن هــت الراايــة الوحيــدص تعــد مؤاـرًا هامًــا علــى بــدايات ابــن أبــآ
اـيبة العلميـة ابدايـة الراايـة عنـد ااالاـتغا باحلـديث ,اقـد جـاء
سند هت الرااية على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا محاد بن سلمة عن أبآ عمران اجلونآ عن أن .

()1

محيد بن عبد الرمحن ,هو أبو عو محيد بن عبد الرمحن بن
محيد بن عبد الرمحن الرؤاسـآ الكـوأ ,ثيـة مـن ال بيـة الثامنـة
(ت190:هـ).

()2

اقد اردت لل م

راايات عنـد ابـن أبـآ اـيبة ,ثـالا منهـا أ

كتال "التاريخ" ااثنتان أ كتال "اجلم ,",اقـد جـاءت أسـانيدها
على النحو اآلتآ:
ـ محيد عن حسن عن أبيل.

()3

ـ محيد بن عبد الرمحن عن احلسن عن ليث عن من يـتكر مـن
أه ,اليادسية.

()4

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.72/13 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.203/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.318/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.573/12 ,
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ـ محيد عن حسن عن م ر عن بعا أرحابل قا .

()1

ـ محيــد عــن احلســن عــن أبــآ نعامــة عــن خالــد قــا  :مسعــت ابــن
عمر.

()2

ـ حدثنا محيد عن حصل عن م ر قا .

()3

(خ)
أبـــو خالـــد ا محـــر ,هـــو ســـليمان بـــن حيـــان ا محـــر رـــدا ,
ئ ,من ال بية الثامنة رال عنل مسلم (ت190 :هـ).

()4

اقــد اردت لــل راايتــان أ كتــال "التــاريخ" اكانــت أســانيدهما
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أبو خالد عن محيد عن حبيب أبآ حيى عن خالد بن زيد
()5

عن أبآ موسى.

ـ حـدثنا أبـو خالـد ا محــر عـن حييـى بـن ســعيد عـن الياسـم عــن
أسلم موا عمر.

()6

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.572/12 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.316/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.18/13 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.323/1 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.28/13 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.39/13 ,
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خالــد بــن الــد ,اقــد اردت لــل راايــة أ كتــال "اجلمــ ",علــى
النحو اآلتآ:
ـ حــدثنا خالــد بــن الــد قــا حــدثنا يعيــول عــن جعفــر بــن أبــآ
()1

املغريص عن ابن أبزي قا .

(د)
أبو دااد ال يالسآ ,هـو سـليمان بـن دااد ال يالسـآ البصـري,
ثيـــــة ثبـــــت حـــــاف غلـــــط أ أحاديـــــث ,مـــــن ال بيـــــة التاســـــعة
()2

(ت204:هـ).

اقد أارد لل ابن أبآ ايبة راايتل أحدهما أ كتال "التـاريخ",
اا خرل أ "اجلم ,",اقد جاءت أسانيدهما على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أبـو دااد ال يالسـآ عـن محـاد بـن سـلمة عـن مسـاو عـن
النعمان بن محيد.

()3

ـ حــدثنا أبــو دااد عــن عيينــة بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــل عــن أبــآ
بكرص قا .

()4

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.284/15 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.323/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.574/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.266/15 ,
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(ر)
رحيان بن سعيد ,اهو رحيان بن سـعيد بـن املثنـى السـامآ ,أبـو
عصــــمة البصــــري ,رــــدا رمبــــا أخ ــــأ ,مــــن ال بيــــة التاســــعة
(ت204:هـ).

()1

اقد أارد لل ابن أبآ ايبة رااية ااحدص أ كتـال "التـاريخ" اقـد
جاء سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا رحيان بن سعيد قا حدثن مرزا بن عمرا قا حدثن
أبو فرقد قا .

()2

(ز)
أبـــو زا ـــدص  ,اهـــو حييـــى بـــن زكريـــا بـــن أبـــآ زا ـــدص الـــوادعآ
الكوأ ,ثية ردا ثبت (ت204:هـ).

()3

اقد أارد لل رااية ااحدص أ كتال "التاريخ" على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أبو زا دص عن

الد عن الشع قا .

()4

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.255/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.29/13 ,
( )3ابـــن حجـــر ,تهـــتيب التهـــتيب .209/11 ,املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا ,
.37/16
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.566/12 ,
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زيــد بــن احلبــال ,هــو أبــو زيــد العكلــآ ,أرــلل مــن خراســان,
عـاا أ الكوفـة ,اكانـت لــل رحـالت أ طلـب احلـديث فــأكثر
منــل ,اهــو رــدا
التاسعة (ت203:هـ).

ــئ أ حــديث الثــوري ,مــن رجــا ال بيــة
()1

اقد أارد لل ابن أبـآ اـيبة راايتـان أ كتـال "اجلمـ ",اكانـت
أسانيدهما على النحو اآلتآ:
ـ زيد بن حبال قا  :حدثن قرص بن خالد السداسـآ قـا  :حـدثنا
()2

أبو الزبري عن جابر بن عبد ار  قا  :قا رسو ار .

ـ زيــد بــن حبــال قــا أخ نــآ موســى بــن عبيــدص قــا  :أخ نــآ
عبدار بن دينار عن أبآ سلمة اع اء بن يسار قاال.

()3

( )
ســه ,بــن يوســف ,ا منــاطآ ,البصــري ثيــة رمــآ باليــدر ,مــن
كبار ال بية التاسعة (ت190:هـ).

()4

اقــد أارد لــل ابــن أبــآ اــيبة راايــة ااحــدص أ كتــال "التــاريخ",
اجاء سندها على النحو اآلتآ:
( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.273/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.322/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.322/15 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.337/1 ,
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ـ حدثنا سه ,بن يوسف عن محيد عن أن

قا .

()1

(ا)
ااذان  ,هـو نفسـل أسـود بـن عـامر الشـامآ ـــ مـر ذكـر ـ نزيـ,
بغـداد يكنــى أبـا عبــد الـرمحن ,ايليــب اـاذان ,ثيــة ,مـن ال بيــة
التاسعة (ت188:هـ).

()2

اقـــد أارد لـــل ابـــن أبـــآ اـــيبة راايتـــان بهـــتا الليـــب أ كتـــال
"التاريخ" ,اجاء سندهما على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا ااذان :قا حدثنا محاد بن سلمة عن ع ـاء بـن السـا ب
()3

عن أبآ العالء قا .

ـ حــدثنا اــاذان :قــا حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن أبــآ عمــران
اجلونآ عن عليمة بن عبد ار عن معي ,بن يسار قا .

()4

ابابة بن سوار ,مل أقف لل علـى ترمجـة أ مظانـل ,اقـد اردت
لل رااية ااحدص أ كتال "اجلم ",اكان سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا ابابة قا  :حدثنا قا سألت احلكم.
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.15/13 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.76/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.18/13 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.12/13 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.303/15 ,

()5
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اريك بن عبد ار النخعآ ,هو أبو عبد ار اريك بن عبد ار
ــئ كــثريًا ,تغــري

النخعــآ الكــوأ اليا ــآ بواســط رــدا ,

حفظــل منــت الــآ الي ــاء ,كــان عــادالً فا ـلًا اــديدًا علــى أهــ,
البــدع ,اهــو مــن ال بيــة الثامنــة (ت178:هـــ) 1)( ,مــن رااص ابــن أبــآ
اــيبة الر يســل ,اقــد أارد لــل ســبع راايــات أ كتــابآ "التــاريخ"
ا"اجلم ",اكانت أسانيدهما على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا اريك عن أبآ اسح قا .

()2

ـ حدثنا اريك عن ابن ا رفهانآ عن الشيبانآ عن الشـع عـن
مالك بن رحار قا .

()3

ـ حدثنا اريك عن أبآ اجلويرية اجلرامآ قا .
ـ حدثنا اريك عن ع اء عن اا  ,بن عليمة.
ـ حدثنا اريك عن حممد بن قي

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.351/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.572/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.16/13 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.44/13 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.44/13 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.327/15 ,

()4

()5

عن أبآ موسى.

()6
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ـ حدثنا اريك عن حممد بن إسحا عن أبآ جعفر قا .
ـ حدثنا اريك عن منصور عن إبراهيم قا .

()1

()2

(ع)
عا ــت بــن حبيــب ,اهــو عا ــت بــن حبيــب بــن املــالأ ,أبــو أمحــد
الكــوأ ,اييــا أبــو هشــام ,رــدا  ,رمــآ التشــيع ,مــن ال بيــة
التاسعة.

()3

اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "التــاريخ" ,اجــاء ســندها
على النحو اآلتآ:
ـ عا ت بن حبيب عن أاعث عن احلكم عن إبراهيم.

()4

عباد بـن العـوام بـن عمـر الكالبـآ مـوالهم أبـو سـه ,الواسـ آ
ثية ,من ال بية الثامنة (ت185 :هـ).

()5

اقـــد أارد لـــل ابـــن أبـــآ اـــيبة أربـــع راايـــات أحـــدها أ كتـــال
"التــاريخ" ,االبييــة أ كتــال "اجلمــ ,",اكانــت أســانيدها علــى
النحو اآلتآ:
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.295/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.298/15 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.393/1 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.576/12 ,
( )5ابن حجر ,تيريب التهتيب.393/1 ,
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ـ حدثنا عباد بن العوام عن أاعث بن سوار عن أبيل قا .
ـ حدثنا عباد بن حصل عن من أدرو ذاو.

()1

()2

ـ حدثنا عباد بن العـوام عـن الصـلت بـن بهـرام عـن عبـد امللـك بـن
()3

سلع عن عبد خري.

ـ حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن الصــلت بــن بهــرام عــن اــيي بــن
()4

سلمة.

عبد ا على ,اهو عبد ا على بن عبد ا علـى بـن حممـد ,اقيـ,
ابن اراحي ,اليراآ البصري الشامآ ,كان متينًـا فـن احلـديث,
قدريًا غـري داع إليـل ,مـن ال بيـة الثامنـة (ت189:هــ) 5)( ,قـد اردت
لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ ,",اكــان ســندها علــى النحــو
اآلتآ:
ـ حدثنا عبد ا على عن اجلريري عن أبآ العالء قا .

()6

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.576/12 ,
( )2ابـــن أبـــآ اـــيبة ,املصـــنف ,569/12 ,اقـــد جـــاءت هـــت الراايـــة أ
احلديث عن اليادسية.
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.257/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.257/15 ,
( )5ابن حجر ,تهتيب التهتيب .57/6 ,تيريب التهتيب.465/1 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.281/15 ,
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عبد الرحيم بن سليمان ,اهو عبد الرحيم بن سليمان الكنانآ
أا ال ا آ أبـو علـآ ا اـ ,املـرازي نزيـ ,الكوفـة (ت187:هــ) الـل
تصانيف اتلفة 1)(,اهو أحد العلمـاء املعارـرين البـن أبـآ اـيبة أ
ابابل امراح ,تلييل للعلم اكان من مشاهري علماء الكوفة موطن
ابن أبآ ايبة ,امع ذلك فعن راايات ابـن أبـآ اـيبة عنـل أ كتـال
"التاريخ" ا"اجلمـ " ,قليلـة الـي

مـن املسـتبعد اطـالع ابـن أبـآ اـيبة

على مصنفات عبد الرحيم ااستفادتل منها.
اقد اردت لل راايتان أ كتال "التاريخ".
ـ حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان بــن زكريــا بــن أبــآ زا ــدص عــن
خالد بن سلمة اليراآ عن عامر الشع قا .

()2

ـ حدثننا عبـد الـرحيم بـن سـليمان بـن عارـم ا حـو قـا سـأ
ربي عثمان النهدي اأنا امسع فيا لل.

()3

عبد امللك بن عمـري ,مل أقـف لـل علـى ترمجـة أ مظانـل ,العلـل
عبد امللك بن عمرا الييسآ أبـو عـامر العيـدي مـن ال بيـة التاسـعة
(ت203:هـ).

()4

( )1ابن حجر,تيريب التهتيب.504/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.553/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.575/12 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.521/1 ,
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اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "التــاريخ" اكــان ســندها
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا عبد امللك بن عمري قا .

()1

عبد بن سفيان ,مل أقف لل علـى ترمجـة ,العلـل اقـع تصـحيف
أ امســـل ,حيـــث نكـــن أن يكـــون عبـــد بـــن ســـليمان لســـهولة
التصحيف بل ا مسل.
اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ ",اكــان ســندها
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا عبد بن سفيان عن مسعر عن عمرا بن مرص عن احلارا
ابن جهمان اجلعفآ قا .

()2

عبــد بــن ســليمان ,هــو عبــد بــن ســليمان الكالبــآ الكــوأ,
اييــا امســل عبــد الــرمحن ,ثيــة ثبــت مــن رــغار ال بيــة الثامنــة
(ت187:هـ).

()3

اقــد اردت لــل أربــع راايــات أ كتــال "اجلمــ ,",اقــد كانــت
أسانيدها على النحو اآلتآ:
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.15/13 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.266/15 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.530/1 ,
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ـ حدثنا عبد عن ا عمل قا .

()1

ـ حــدثنا عبــد بــن ســليمان بــن ا عمــل عــن اــهر بــن ع يــة عــن
عبدار بن زياد ,قا  :قا عمار بن ياسر.

()2

ـ حدثنا عبد بن سليمان عن جوي عن ال حاو.

()3

ـ حدثنا عبـد بـن سـليمان عـن عبـد امللـك بـن سـلع عـن عبـد خـري
قا .

()4

عبيد ار بن موسى ,اهو عبيـد ار بـن موسـى بـن أبـآ املختـار
باذام العبسآ الكـوأ ,أبـو حممـد مـوالهم ثيـة ,كـان يتشـيع مـن
رغار ال بية الثامنة (ت213 :هـ).

()5

اقد اردت لل أربع راايات أحدها رااية طويلة أ كتال "اجلم",
االبيية أ كتال "التاريخ" ,اكانت أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ حـــدثنا عبيـــد ار بــن موســـى قـــا  :أخ نـــا إســـرا ي ,عـــن أبـــآ
إسحا عن مسرص بن جعونة العامري قا .
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.305/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.264/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.266/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.267/15 ,
( )5ابن حجر ,تيريب التهتيب.540/1 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.579/12 ,

()6
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ـ حـــدثنا عبيـــد ار بـــن موســـى قـــا  :أخ نـــا إســـرا ي ,عـــن أبـــآ
()1

إسحا عن أبآ الصلت اأبآ مدافع قا .

ـ حـــدثنا عبيـــد ار بـــن موســـى قـــا  :أخ نـــا إســـرا ي ,عـــن أبـــآ
إسحا عن املهلب بن أبآ رفرص قا .

()2

ـ عبيد ار قا  :أخ نا نعيم بن حكيم قا حدثن أبو مريم.

()3

عفــان ,اهــو عفــان بــن مســلم بــن عبــد ار الصــفار أبــو عثمــان
البصري ,موا عزرص بن ثابت ا نصاري ,سكن بغـداد ,رال عنـل
البخاري مباارص ارال عنل بواسـ ة رـاحب سـنة ,امتحنـل املـأمون
بــاليو خبل ـ اليــررن فثبــت ,فهــدد بي ــع رزقــل فــرد علــيهم اَفــآ
السهمَاء رِّزْقُكُمْ اَمَا تُوعَدُانَ ([ )22سورص التاريات] .كـان يفـ
النا

باملور ,,اكان العلمـاء ييدرانـل اجيلونـل ايرحلـون إليـل أ

طلــب احلــديث ,اهــو ثيــة ثبــت حجــة مــن خيــار املســلمل عــاا أ
الفرتص من ( 130ــ 234هـ).

()4

اهو من أهم رااص ابن أبآ ايبة ,اقد أارد لل سـبع عشـرص راايـة.
اهــآ راايــات هامــة تبلــة الواحــدص منهــا عــدص رــفحات مــن ا خبــار
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.14/12 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.33/13 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.225/15 ,
( )4ابن حجر,تهتيب التهتيب 230/7 ,ــ .234
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التار ية ,منها ثالا عشرص رااية أ كتـال "التـاريخ" ,االبييـة أ
كتــال "اجلمــ ,",اال اــك أن لعفــان تــأثري اخلــاص علــى ابــن أبــآ
ايبة ,سواء أ الثبات على متهب أه ,السنة ااجلماعـة ,امياامـة
متهب املعتزلة اغري مـن املـتاهب ا خـرل الباطلـة ,كمـا يبـدا أن
لعفان تأثريًا قويًا على ابـن أبـآ اـيبة أ أسـلول الراايـة التار يـة,
حيث كانت راايات ابـن أبـآ اـيبة راايـات طويلـة اقـد جـاءت تلـك
الراايات على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا محـاد بـن سـلمة قـا  :حـدثنا ةامـة بـن
()1

عبد ار عن أن .

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا جعفر بن كيسان قا  :مسعت اويسًـا
العداي ييو .

()2

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا محاد بن سـلمة عـن حبيـب بـن الشـهيد
عن حممد قا .

()3

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا محـاد بـن سـلمة عـن دااد بـن أبـآ هنـد
عن أبآ حرل بن ا سود عن أبيل.
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,

()4

.551/12
.34/13
.12/13
.280/15
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()1

ـ حدثنا عفان بن محاد بن سلمة عن عارم عن أبآ اا .,

ـ حدثنا عفان قا حدثنا محـاد بـن سـلمة قـا  :حـدثن ع ـاء بـن
()2

السا ب عن أبآ زرعة بن عمرا عن جرير.

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا محاد بن سلمة قا  :أخ نا أبـو عمـران
()3

اجلونآ عن عليمة بن عبد ار املزنآ عن معي ,بن يسار.

()4

ـ حدثنا عفان بن اعبة قا  :حدثنا أبو إسحا عن املهلب قا .

ـ حدثنا عفان قـا  :حـدثنا أبـو عوانـة عـن إبـراهيم بـن حممـد بـن
()5

املنتشر عن أبيل عن عبيد بن ن لة عن سليمان بن ررد قا .

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا أبو عوانة قـا  :حـدثنا حصـل عـن أبـآ
()6

اا  ,قا .

()7

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا أبو عوانة عن جرير بن رباأ عن أبيل.

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )7ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.555/12
.30/13
.8/13
.30/13
.278/15
.562/12
.573/12
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ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا أبو عوانة قا  :حدثن دااد بن عبدار
()1

ا ادي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي.

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا أبو عوانة قا  :حدثنا املغريص عـن مسـك
ابن سلمة.

()2

ـ حدثنا عفان ,قا  :حدثنا أبو هال عن قتادص عن أن
ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا همام عن قتادص عن أن

قا .

أنل قا .

()3

()4

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا همام عن قتادص عن زرارص بن أبـآ أافـى
عن م ر بن مالك.

()5

ـ حدثنا عفان قا  :حدثنا اهيب قا  :حدثنا أيول عن غـيالن بـن
جرير قا .

()6
()7

على بن حفص املدا ن نزي ,بغداد ردا من ال بية التاسعة.

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.13/13 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.31/13 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.574/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.28/13 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.26/13 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.316/15 ,
( )7ابن حجر,تهتيب التهتيب.35/2 ,
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اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ ",اكــان ســندها
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا علآ بن حفص عـن أبـآ معشـر عـن حممـد بـن عمـارص بـن
()1

خزنة بن ثابت قا .

علآ بن مسهر الشيبانآ ,لعلل علآ بن مسـهر اليراـآ الكـوأ
احلـــاف  ,قا ـــآ املورـــ ,,ثيـــة ,كـــان رـــاحب كتـــب كـــثريص
(ت189:هـ).

()2

اقــــد أارد لــــل ابــــن أبــــآ اــــيبة راايــــتل أحــــداهما أ كتــــال
"التــاريخ" ,اا خـــرل أ كتـــال "اجلمـــ ,",اكـــان ســـندهما علـــى
النحو اآلتآ:
ـ حــدثنا علــآ بــن مســهر عــن الشــيبانآ عــن أســري بــن عمــرا قــا
()3

سألت سهي ,بن حنيف.

ـ حدثنا علآ بن مسهر عن الشيبانآ عن عبيد بن أبآ اجلعد عـن
عبد ار بن اداد بن ا اد قا .

()4

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.302/15 ,
( )2ابن حجر,تهتيب التهتيب.383/7 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.304/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.550/12 ,
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ابن علية ,هو إمساعي ,بن إبراهيم بن ميسـم ا سـدي مـوالهم,
()1

أبو بشر البصري ,ثية ,حاف  ,من ال بية الثامنة (ت193:هـ).
اقد اردت لل م

راايات إحداها أ كتال "التـاريخ" االبييـة

أ كتال "اجلم ,",اكانت أسانيدها على النحو اآلتآ:
()2

ـ حدثنا ابن علية عن ةامة بن عبد ار عن أن .
ـ ابن علية عن التيمآ عن ابن

لز قا .

()3

ـ حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبآ نظرص قا .

()4

ـ حدثنا ابن علية عن ابن عون عـن احلسـن عـن أمـل عـن أم سـلمة
قالت :قا رسو ار . 

()5

ـ حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرمحن عن الشع قا .

()6

عمر بن أيول املورلآ ,اهو عمـرا بـن أيـول العبـدي املورـلآ,
ردا لل أاهام ,من ال بية التاسعة (ت188:هـ).
( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.66/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.547/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.223/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.275/15 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.293/15 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.264/15 ,
( )7ابن حجر ,تيريب التهتيب.52/2 ,

()7

134

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العُمري

اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ ",اكــان ســندها
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا عمر بن أيول املورلآ عن جعفر بن برقـان عـن يزيـد بـن
ا رم قا .

()1

عمـرا بــن حييــى بــن عمــرص بـن ســلمة ,مل أقــف لــل ترمجــة العلــل
عمــرا بــن أبــآ ســلمة مــوا بــن هااــم مــن كبــار ال بيــة التاســعة
()2

(ت213:هـ).

ـ اقــد أارد لــل ابــن أبــآ اــيبة ,راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ",
اكان سندها على النحو اآلتآ:
()3

ـ حدثنا عمرا بن حييى بن عمرا بن سلمة عن أبيل عن جد .
عيســـى بـــن يـــون  ,اهـــو عيســـى بـــن يـــون

بـــن أبـــآ إســـحا

السبهيعآ ,أخو إسرا ي ,,كوأ نـز الشـام مراب ًـا ,ثيـة مـأمون,
()4

من ال بية الثامنة (ت191:هـ).

اقد اردت لل راايـة ااحـدص أ كتـال "اجلمـ ,",اكـان سـندها
على النحو اآلتآ:
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.303/15 ,
( )2ابن حجر ,تهتيب التهتيب .43/8 ,تيريب التهتيب71/2 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.306/15 ,
( )4ابن حجر ,تهتيب التهتيب.203/2 ,
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ـ حدثنا عيسى بن يون

عن ا عمل عن رج ,قد مسا .

()1

ابن عيينة هو سفيان بن عيينة بن عمران بـن ميمـون ا اللـآ أبـو
حممد الكوأ ثم املكآ ,ثية حاف  ,فييل إمام حجة تغري حفظل
بــــ خر رمبــــا دلــــ

عــــن الثيــــات ,مــــن رؤا

ال بيــــة الثامنــــة

(ت198:هـ) 2)(.امن املعـرا أن ابـن عيينـة أقـام رخـر حياتـل مبكـة
فلع ,هتا سبب أ قلة رااية ابن أبآ ايبة عنل كما أن من اوتم,
أن ابن أبآ ايبة قد رال عنل ,االتيى بل أثناء رحلتل للحج مبكـة,
كما كانت لل راايات أخرل عديدص بواس ة ,امن املعرا اجـود
راايات متعددص البنا أبآ بكـر بـن أبـآ اـيبة ,بكـر اعثمـان ,عـن
()3

ابن عيينة أ مصادر أخرل.

اقد أارد لل ابن أبآ ايبة راايتل أ كتال "التاريخ" ,اكانـت
أسانيدها على النحو اآلتآ:
()4

ـ حدثنا ابن عيينة عن أيول عن نافع عن أسلم موا عمر.

()5

ـ حدثنا ابن عيينة عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيل قا .
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.255/15 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.313/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.264/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.41/13 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.33/13 ,
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(غ)
غُنــدر ,ه ـو حممــد بــن جعفــر املــدنآ البصــري ,ثيــة إال أن فيــل
غفلـــة ,مـــن ال بيـــة التاســـعة (ت194:هــــ) ,كـــان ممـــن يـــدانون
احلــــديث ,اكــــان العلمــــاء يثيــــون بتداينــــل أكثــــر مــــن ثيــــتهم
براايتل1)(,الع ,ابن أبآ ايبة قد استفاد من تداين غندر.
اقــد اجــدت لــل راايــات عديــدص عــن ابــن أبــآ اــيبة ,اقــد بلغــت
مراياتل أ كتال التـاريخ ااجلمـ ,إحـدل عشـرص راايـة ,منهـا سـت
راايــات أ كتــال "اجلمــ,",

راايــات أ كتــال "التــاريخ" ام ـ
اجاءت أسانيدها على النحو اآلتآ:

ـ حدثنا غندر عن اعبة قا مسعت أبا إسـحا ييـو  :مسعـت أبـا
()2

مالك اأبا مسافع من مزينة يتحدثان.
ـ حدثنا غنـدر عـن اـعبة عـن إيـا

بـن معاايـة قـا  :جلسـت إا

()3

سعيد بن املسيب قا .

ـ حدثنا غندر عـن اـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم قـا  :مسعـت أبـآ
قا .

()4

( )1انظر ابن حجر ,تيريب التهتيب.151/2 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.15/13 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.7/13 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.7/13 ,
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ـ حـــدثنا غنــــدر عـــن اــــعبة عــــن مساو,قـــا  :مسعــــت عيا ًــــا
ا اعري ,قا .

()1

ـ حدثنا غندر عن اعبة عن عمرا بن مرص قـا  :مسعـت سـويد بـن
احلارا قا .

()2

ـ حدثنا غندر عن اعبة عن عمرا بن مرص عن عبـد ار بـن سـلمة
مسعل ييو .

()3

ـ حدثنا غندر عن اعبة عن عمرا بن اعبة عن مصـعب بـن سـعد
قا سألت أبآ.

()4

ـ حدثنا غندر عن اعبة عن عمرا بن مرص عن أبآ اا  ,قا .
ـ حدثنا غندر عن اعبة عن أبآ مسلمة قا .

()5

()6

ـ حــدثنا غنــدر عــن اــعبة عــن مســاو بــن ملحــان بــن ســليمان بــن
ثراان قا .

()7

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )7ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.260/15
.258/15
.299/15
.324/15
.287/15
.289/15
.574/12
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ـ حدثنا غندر عن اعبة عن منصور عن هال بن سيا عن ربيـع
ابن عميلة عن حتيفة.

()1

ـ حدثنا غندر عن اهال عن حبيب بن أبيل.

()2

( )
الف  ,بن دكل ,ااسم دكل عمرا بن محاد بن زهآ التيمآ
مواالهم ا حو  ,أبو نعيم املُال آ ,مشهور بكنيتل ,ثية ثبت ,رال
لل البخاري امسلم اغريهما من أاهر اودثل من ال بيـة التاسـعة
عــاا أ الفــرتص مــن ( 130ــــ 218هـــ) 3)( ,كــان لــل تــأثري علــى ابــن
أبـآ اــيبة فهــو مــن أاــهر اـيوخل الــتين اســتفاد مــنهم امــن علمهــم
احـــديثهم .اقـــد اردت لـــل ةـــان راايـــات ,منهـــا ثـــالا أ كتـــال
"التاريخ" االبيية أ "اجلم ",اقد جاءت أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا الف  ,بن دكل عن جعفر عن ميمون قا .

()4

ـ حدث نا الف ـ ,بـن دكـل حـدثنا حسـن بـن رـا

قـا  :مسعـت

جعفرًا قا  :قا علآ . 

()5

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.573/12 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.25/12 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.110/2 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.576/12 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.294/15 ,
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ـ حــدثنا الف ــ ,بــن دكــل قــا  :حــدثنا حســن بــن رــا
مسعت عبد ار بن احلسن يتكر عن أمل.

قــا :

()1

عـن عبـد ار بـن

ـ حدثنا الف  ,بن دكل عن حسـن بـن رـا

احلسن قا مسعتل قا  :قا علآ بن أبآ طالب . 

()2

ـ حدثنا الف  ,بـن دكـل قـا  :حـدثنا حـنل بـن احلـارا قـا :
()3

مسعت أبآ يتكر.

ـ حــدثنا الف ــ ,بــن دكــل قــا  :حــدثنا الصــباغ بــن ثابــت قــا :
حدثنا أاياخ احلآ :قا جرير بن عبد ار . 

()4

ـ حدثنا الف  ,بن دكل عـن عبـد اجلبـار بـن عبـا
ابن السا ب عن عمرا بن ا جنع عن أبآ بكرص قا .

عـن ع ـاء

()5

ـ حــدثنا الف ــ ,بــن دكــل قــا  :حــدثنا موســى بــن قــي
مسعت حجر بن عنب

()6

قا .

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.294/15
.294/15
.570/12
.569/12
.265/15
.294/15

قــا :
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ابن ف ي ,,اهو حممد بن ف ي 1)(,بـن غـزاان ال ـ مـوالهم,
أبــو عبــد الــرمحن الكــوأ ,رــدا عــار  ,رمــآ بالتشــيع ,مــن
ال بية التاسعة (ت195:هـ) ,اقد اردت لل رااية ااحدص أ كتـال
"اجلم ",على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا ابن ف ي ,عن ع اء عن السا ب قا  :حدثن غـري ااحـد
أن قا يًا من ق اص الشام.

()2

( )
قبيصة ,هو قبيصة بن عيبة بن حممد بن سفيان السُـوانآ ,أبـو
عــــامر الكــــوأ ,رــــدا رمبــــا خــــالف ,مــــن ال بيــــة التاســــعة
(ت215:هـ) 3)( .اقد اردت لل رااية ااحـدص أ كتـال "اجلمـ ",علـى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا قبيصة قا  :حدثنا سفيان عن أبآ إسحا عـن محـري بـن
مالك قا .

()4

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.200/2 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.296/15 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.122/2 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.269/15 ,
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قراد بـن نـوأ  ,اهـو أبـو نـوأ عبـد الـرمحن بـن غـزاان اليبـل أبـو
()1

قراد ,ثية لل إفراد من ال بية التاسعة (ت187:هـ).

اقد اردت لل رااية ااحدص أ كتـال التـاريخ ,اهـآ راايـة هامـة
تتعل بفت تسرت 2)( ,اهآ رااية طويلة بلغت قرابـة مـ

رـفحات,

اجاء سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا قراد بن نوأ قا  :حـدثنا عثمـان بـن معاايـة اليراـآ عـن
أبيل عن عبد الرمحن بن أبآ بكرص قا .

()3

ق ن بن عبد ار أبو مري ,مل أعثر لل علـى ترمجـة ,العلـل أبـو
()4

مري ق ري بن عبد ار احلدانآ لل رااية عن أاعث اأبآ غالب.

اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال اجلمــ ,,اســندها قصــري
اهآ على النحو اآلتآ:
()5

حدثنا ق ن بن عبد ار عن أبآ غالب قا .

( )1مســلم بــن احلجــا  ,الكنــى اا مســاء .851/2 ,ابــن حجــر ,تيريــب
التهتيب.494/1 ,
( )2تسرت,أحد مدن خوزستان أا ا هـوار كمـا تعـر حاليًـا أ إيـران (انظـر:
ياقوت احلموي ,معجم البلدان.)29/2 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.19/13 ,
( )4مسلم بن احلجا  ,الكنى اا مساء.833/2 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.307/15 ,
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(م)
اواربآ  ,اهو عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن زيـاد اوـاربآ ,أبـو
بكــر الكــوأ ,مــن ال بيــة التاســعة ,ال بــأ

بــل ,كــان يــدل

()1

كما قا اإلمام أمحد (ت195:هـ).

اقــد اردت لــل راايتــان أ كتــال "اجلمــ ",اكانــت أســانيدهما
على النحو اآلتآ:
ـ حـدثنا اوـاربآ عـن ليـث قــا  :حـدثن حبيـب بـن أبـآ ثابــت أن
عليًا قا .

()2

ـ حدثنا اواربآ عن ليث عن

اهد.

()3

حمبول اليواريري ,اهو حمبـول بـن حمـرز التميمـآ اليـواريري
الع ار أبو حمرز الكوأ ,ثية ثبت.

()4

اقــد اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "التــاريخ" اكــان ســندها
على النحو اآلتآ:

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.497/1 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.275/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.282/15 ,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب.52/10 ,
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ـ حدثنا حمبـول اليـواريري عـن حـنل بـن احلـارا النخعـآ قـا :
()1

حدثنا أاياخ النخع.

حممــد بــن بشــر ,اهــو حممــد بــن بشــر العبــدي ,أبــو عبــد ار
الكوأ ,ثية حاف  ,من ال بية التاسعة (ت203:هـ).

()2

ايعــد مــن الــرااص الر يســل الــتين نيــ ,عــنهم ابــن أبــآ اــيبة أ
مصـــنفل فيـــد نيـــ ,عنـــل ةـــان راايـــات ,منهـــا راايتـــان أ كتـــال
"اجلمــ ,",االبييــة أ كتــال "التــاريخ" ,اقــد كانــت أســانيد تلــك
الراايات على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا حممد بن بشر قا  :مسعت أمحد بن عبد ار بن ا رـم
يتكر أن أم رااد جدتل قالت :كنت عند أم هانئ.

()3

ـ حدثنا حممد بن بشر قا  :حدثنا إمساعيـ ,عـن اـب ,بـن عـو
()4

كان من أه ,اليادسية.

ـ حدثنا حممد بن بشر قا  :حدثنا عبـد ار بـن الوليـد عـن عمـر
()5

ابن حممد بن حاطب قا  :مسعت جدي بن حاطب قا .
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.550/12 ,
( )2ابن حجر,تيريب التهتيب.147/2 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.262/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.574/12 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.33/13 ,
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ـ حممد بن ب شـر قـا  :حـدثنا عبيـد ار بـن الوليـد عـن عبيـد بـن
احلسن قا .

()1
()2

ـ حدثنا حممد بن بشر قا  :حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم.

ـ حدثنا حممد بن بشر قا  :حدثنا مسعر عن عـون عـن عبـد ار
()3

قا .

ـ حدثنا حممد بن بشـر قـا  :حـدثنا هشـام بـن سـعد قـا  :حـدثنا
زيد بن أسلم عن أبيل قا مسعـت عبـد ار بـن ا رقـم رـاحب بيـت
ما املسلمل ييو .

()4

ـ حدثنا حممد بن بشـر قـا  :حـدثنا هشـام بـن سـعد قـا حـدثن
عراص بن رايم عن الياسم عن عبد ار بن عمر قا .

()5

حممد بن احلسن ا سدي ,اهـو حممـد بـن احلسـن بـن الـزبري,
ردا فيل لل ,من ال بية التاسعة (ت200:هـ).

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.323/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.550/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.571/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.578/12 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.41/13 ,
( )6ابن حجر ,تيريب التهتيب.154/2 ,

()6
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اقـــد أارد لـــل ابـــن أبـــآ اـــيبة ســـت راايـــات أحـــدها أ كتـــال
"التاريخ" االبييـة أ كتـال "اجلمـ ,",اقـد كانـت أسـانيدها علـى
النحو اآلتآ:
حممد بن احلسن قا  :حدثنا جرير بن حازم عـن أبـآ سـلمة عـن
بيعة قا .

أبآ نظرص عن رج ,من بن

()1

ـ حدثنا حممد بن احلسن قا  :حدثنا محاد بـن زيـد عـن إسـحا
()2

ابن سويد العداي قا .

ـ حدثنا حممد بن احلسـن قـا  :حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن هشـام
()3

عن حممد بن سريين قا .

ـ حدثنا حممد بن احلسن ا سدي قا  :حدثنا الوليد عـن مسـاو
ابن حرل قا .

()4

ـ حـــدثنا حممـــد احلســـن قـــا  :حـــدثنا اـــريك عـــن إســـحا عـــن
عبدار بن حممد قا .

()5

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.283/15
.288/12
.295/15
.575/15
.575/12
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ـ حــدثنا حممــد بــن احلســن قــا  :حــدثنا اــريك عــن إســحا عــن
عبدار بن حممد قا .

()1

ـ حدثنا حممد بن احلسن ا سـدي قـا  :حـدثن حييـى بـن مهلـب
عن سليمان بن مهران قا  :حدثن من مسع عليًا.

()2

حممــد بــن عبــد ار بــن ا ســدي ,اهــو حممــد بــن عبــد ار بــن
الزبري بن درهم ا سدي أبو أمحد الزبري الكوأ ,ثية ثبت ,إال أنل
ئ أ حديث الثوري ,من ال بية التاسعة (ت203 :هـ).

()3

اقد أارد لل ابن أبـآ اـيبة راايـتل أ كتـال "التـاريخ" ,اراايـة
أخرل أ كتال "اجلم ",اقد كانت أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا حممد بن عبد ار ا سدي قا  :حدثنا حبان عن
عن الشع قا .

الـد

()4

ـ حدثنا حممد بن عبد ار ا سدي قا  :حدثنا حسـن بـن رـا
عن ا سود بن قي

عن أبيل قا .

()5

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.284/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.293/15 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.176/2 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.579/12 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.554/12 ,
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ـ حدثنا حممـد بـن عبـد ار ا سـدي قـا  :حـدثنا كيسـان قـا :
حدثن موالي يزيد بن بال قا .

()1

حممـد بــن عــدي ,اهــو حممــد بـن إبــراهيم بــن أبــآ عــدي ,اقــد
ينسب جلد  ,اقي ,هو إبراهيم بن عمرا البصري ,ثيـة مـن ال بيـة
التاسعة (ت194:هـ).

()2

اقــد اردت لــل راايتــان أ كتــال "اجلمــ ",اكانــت أســانيدهما
ااحدص اهآ على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا حممد بن عدي عن التيمآ عن حريث بن ال قا .

()3

حممد بن ف ي ,بن غزاان  ,موالهم أبو عبد الـرمحن الكـوأ
رــدا عــار  ,اقــد رمــآ بالتشــيع (ت195:هـــ) 4)( ,اقــد اردت لــل
ثــالا راايــات أ كتــال "التــاريخ" اكانــت أســانيدها علــى النحــو
اآلتآ:
ـ حممد بن ف ي ,عن ا عمل عن إبراهيم عن عليمة قا .

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.295/15 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.141/1 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.277 ,256/15 ,
( )4ابن حجر  ,تيريب التهتيب.200/2 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.14/13 ,

()5
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ـ حدثنا حممد بن ف ي ,عن ع اء احممد بن سوقل عن الشع
قا .

()1

ـ حــدثنا حممــد بــن ف ــي ,عــن اقــاء بــن إيــا
حمبيان قا .

ا ســدي عــن أبــآ

()2

مرحــوم بــن عبــد العزيــز بــن هــران الع ــار ا مــوي أبــو حممــد
البصــري ,ثيــة مــن ال بيــة الثامنــة (ت188 :هـــ) () 3اقــد اردت لــل
رااية ااحدص أ كتال "التاريخ" اكان سندها على النحو اآلتآ:
ـ حــدثنا مرحــوم بــن عبــد العزيــز عــن أبيــل عــن ســدي

العــداي

()4

قا .

أبــو املــورع حما ــر بــن املــورع الكــوأ ,مــن ال بيــة التاســعة
رـــدا  ,لـــل أاهـــام (ت206:هــــ)()5اقـــد اردت لـــل راايـــة ااحـــدص أ
كتال "التاريخ" اكان سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا أبو املورع عن

الد عن الشع قا .

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.16/13 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.579/12 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.237/2 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.29/13 ,
( )5ابن حجر,تيريب التهتيب230/2 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.257/12 ,

()6
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مراان بـن معاايـة بـن احلـارا بـن أمسـاء الفـزاري أبـو عبيـد ار
الكــوأ ثيــة حــاف  ,كــان يــدل

أمســاء الشــيوخ ,مــن ال بيــة

الثامنــة (ت193:هـــ) 1)(,اقــد اردت لــل راايتــان أ كتــال "التــاريخ"
اكانت أسانيدهما على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا مراان بن معااية عن محيد عن أن

قا .

()2

ـ حدثنا مراان بن معااية عن محيد عن حبيب أبآ حيآ أن خالـد
ابن زيد قا .

()3

مسعر الشيبانآ ,مل أقـف لـل علـى ترمجـة اال علـى اـيخة أسـد
ابــن عمــرا ,اقــد أارد لــل ابــن أبــآ اــيبة راايــة ا احــدص أ كتــال
"التاريخ" اكان سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا مسعر الشيبانآ عن أسد بن عمرا قا .

()4

معــاذ بــن معــاذ بــن نصــر بــن حســان العنـ ي أبــو املثنــى البصــري
اليا آ ,ثية متين من كبار ال بية التاسـعة (ت196:هــ) 5)(,اقـد

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.239/2 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.24/14 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.28/13 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.42/13 ,
( )5ابن حجر ,تيريب التهتيب.257/2 ,
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أاد لل ابن أبآ اـيبة راايـة ااحـدص أ كتـال "التـاريخ" جـاء سـندها
على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا معاذ بن معاذ قا  :حدثنا التيمآ عن أبآ عثمان قا .

()1

أبو معااية حممد بن حازم ال رير من كبـار ال بيـة التاسـعة,
ثية أحف النا حلديث ا عمل ,اقد يهم أ حديث غـري  ,اقـد
رمـــى باإلرجـــاء (ت195:هــــ) 2)(,اقـــد ردت لـــل تســـع راايـــات منهـــا
راايتـــان أ كتـــال "اجلمـــ ",االبييـــة أ كتـــال "التـــاريخ" ,اقـــد
كانت أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ أبو معااية عن ا عمل عن بعا أرحابل.

()3

ـ أبو معااية عن ا عمل عن زيد بن اهب عن علآ قا .
ـ حدثنا أبو معااية عن ا عمل عن قي
()5
اهال قا .

()4

بن مسلم عن طـار بـن

ـ حدثنا أبـو معاايـة عـن ا عمـل عـن اـيي أبـآ اا ـ ,قـا  :قـا
()6
سه ,بن حنيف.
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.557/12 ,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب.157/2 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.18/13 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.320/15 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.41/13 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.299/15 ,
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ـ حــدثنا أبــو معاايــة عــن الشــيبانآ عــن حبيــب بــن أبــآ ثابــت عــن
ا سود بن ارمة قا .

()1

ـ حدثنا أبو معااية عن عمرا بن مهاجر عن إبراهيم بن حممد بن
()2

سعد عن أبيل قا .

ـ حدثنا أبو معااية عن ايي قا .

()3

ـ حدثنا أبو معااية عن هشام عن أبيل قا .

()4

معااية بن عمرا بن املهلب بن عمرا ا زدي أبو عمرا البغدادي,
ثية ,من رغار ال بية التاسعة (ت214:هـ) 5)(,اقـد اردت لـل راايـة
ااحدص أ كتـال "التـاريخ" ,اهـآ راايـة تتعلـ مبوقعـة نهاانـد اقـد
كان سندها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا معااية بن عمرا قا  :حدثنا زا دص قا  :حدثنا عارم بـن
كليب اجلرمآ قا حدثن أبآ.

()6

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.569/13 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.560/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.568/12 ,
( )4اقد اردت بهتا السند راايتان متتاليتان ,انظر :املصنف.550/12 ,
( )5ابن حجر ,تيريب التهتيب.260/2 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.5/13 ,
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معااية بن هشام اليصار أبو احلسن الكوأ ,موا بـن أسـد,
ردا لـل أاهـام ,مـن كبـار ال بيـة التاسـعة (ت204:هــ) 1)(,اقـد
اردت لــل راايــة ااحــدص أ كتــال "اجلمــ ,",اكــان ســندها علــى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا معااية بن هشام قا حـدثنا أبـو ذ ـب عـن مـن حدثـل عـن
علآ بن أبآ طالب  أنل قا .

()2

(ن)
ابن منري ,اهو عبد ار بن منري ا متانآ ,أبو هشام الكـوأ,
ثيــة رــاحب حــديث مــن أهــ ,الســنة ,مــن كبــار ال بيــة التاســعة
(ت199:هــ) 3)(,اقــد اردت لــل ســت راايــات ااحــدص منهــا أ كتــال
"التــاريخ" االبييــة أ كتــال "اجلمــ ",اكــان ســندها علــى النحــو
اآلتآ:
ـ حدثنا ابن منري عن ا جل عن سـلمة بـن كهيـ ,عـن كـثري بـن
منر.

()4

( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب.261/2 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.292/15 ,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب.457/2 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.327/15 ,
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ـ حــدثنا ابــن منــري قــا  :حــدثنا ا عمــل عــن أبــآ رــا
قا .

أن عليًــا

()1

ـ حدثنا ابن منري عن ا عمل مسلم عن أبآ البخرتي قا .

()2

ـ حدثنا ابن منري عن ثـور عـن زيـاد بـن أبـآ سـودص عـن أبـآ مـريم
قا .

()3

ـ ابن منري قا  :حدثنا عبد العزيز بن سيا قا  :حدثنا حبيـب بـن
()4

أبآ ثابت عن أبآ اا  ,قا .

ـ حدثنا ابن منري قا  :حدثنا عبيد ار بن عمر عن نافع قا .

()5

(هـ)
هشام بن حصل ,مل أقف لل على ترمجة أ مظانل.
اقد اردت لل رااية ااحدص عند ابن أبآ ايبة أ كتال التاريخ,
اقد جاءت على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا هشام بن حصل قا .
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

()6

.293/15
.298/15
.43/13
.371/15
.305/15
.554/12
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هشيم بن بشري بن الياسم بـن دينـار السـلمآ أبـو معاايـة بـن أبـآ
خــازم الواســ آ ,كــان يكتــب احلــديث ,اقــد دان رــحيفة أ
()1

مكــة كتبهــا عــن الزهــري ,اهــو حــاف ثيــة ثبــت (ت183:هـــ),

اقــد اردت لـــل أربــع راايـــات ,منهـــا راايتــان أ كتـــال "اجلمـــ,",
االبييــة أ كتــال "التــاريخ" ,اقــد كانــت أســانيدها علــى النحــو
اآلتآ:
ـ حدثنا هشيم عن جوي عن ال حاو.

()2

ـ حدثنا هشيم قا  :أخ نا حصـل عـن حمـارل بـن دثـار عـن ابـن
عمر.

()3

ـ حدثنا هشيم عن حصل عن من اهد اليادسية.

()4

ـ حدثنا هشيم عن عو قا ال أعلمل إال عن احلسن قا .

()5

(ا)
اكيـــع بـــن اجلـــراأ بـــن ملـــي الرؤاســـآ أبـــو ســـفيان الكـــوأ
احلاف  ,كان عامل الكوفـة افييههـا ,امتدحـل اإلمـام أمحـد بـن
( )1ابن حجر ,تهتيب التهتيب .59/11 ,تيريب التهتيب.320/2 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.296/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.575/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.568/12 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.277/15 ,
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حنب ,اسفيان الثوري ,من كبار ال بيـة التاسـعة ,عـاا أ الفـرتص
من ( 128ــ 196هـ) 1)(,اهو من أكثر رااص ابـن أبـآ اـيبة ,ابلغـت
رااياتـل أ كتــابآ "التــاريخ" ا"اجلمــ ,",أربـع اثالثــون راايــة ,منهــا
عشـــر راايـــات أ كتـــال "التـــاريخ" االبييـــة أ كتـــال "اجلمـــ,",
رااياتـــل أ

ملـــها راايـــات قصـــريص ,اأســـانيد فيهـــا اا ـــحة أ

الغالب ,اهآ تغ آ أحداثًا اأخبارًا هامة حو الفتوأ احو اجلمـ,
ابيية أحداا الفتنة ال اقعت بعد استشهاد عثمـان بـن عفـان ,
ارمبا كان اكيع بن اجلـراأ أكثـر الشـيوخ تـأثريًا علـى ابـن أبـآ
اـــيبة بـــالنظر إا كثـــرص الراايـــة عنـــل ,ابـــالنظر إا فـــار الســـن
بينهما ,اهو الفار احليييآ بل الشيخ اتلميت باإل افة ملا عـر
عنل من علم اسنة اثناء أ مة العلماء عليل فهـو مـن أهـم مصـادر ابـن
أبآ ايبة أ مراياتـل التار يـة الـ تنوعـت مو ـوعاتل اكثـرت,
اقـد كانـت أســانيد تلـك الراايـات الـ أخـتها ابـن أبــآ اـيبة مــن
اكيع على النحو اآلتآ:
ـ اكيع عن أبان بن عبد ار الب جلـآ عـن نعـيم بـن أبـآ هنـد عـن
ربعآ بن حراا قا  :علآ بن أبآ طالب . 

()2

( )1ابــن حجــر ,تهــتيب التهــتيب .123/11 ,تيريــب التهــتيب.331/2 ,
املزي ,تهتيب الكما .37/16 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.281/15 ,
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()1

ـ حدثنا اكيع عن إمساعي ,عن السدي قا .
ـ حدثنا اكيع عن إمساعي ,بن قي

()2

ـ حدثنا اكيع عن إمساعي ,بن قي

()3

قا .
قا .

ـ حدثنا اكيع بن إمساعي ,بن أبـآ خالـد ,قـا  :مسعـت مصـعب
ابن سعد قا .

()4

ـ حدثنا اكيع ,قا  :حدثنا ا عمل عن أبآ إسحا عن حصل
اكان راحب ارطة علآ قا  :قا علآ بن أبآ طالب . 

()5

()6

ـ حدثنا اكيع قا  :حدثنا ا عمل عن ايي قا .
ـ حدثنا اكيـع قـا  :حـدثنا ا عمـل عـن

ـر عـن عبـد ار بـن

()7

سنان ا سدي قا .

ـ حــدثنا اكيــع قــا  :حــدثنا ا عمــل عــن عمــرا بــن مــرص عــن
()8

عبدار بن احلارا عن رج ,من بن ن ر بن معااية قا .
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )7ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )8ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.276/15
.275/15
.40/13
.325/15
.327/15
.295/15
.302/15
.320/15
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ـ حدثنا اكيع بـن ا عمـل عـن عمـرا بـن مـرص عـن عبـد ار بـن
سلمة أا عن أبآ البخرتي عن عمار قا .

()1

ـ حدثنا اكيع قا  :حـدثنا ا عمـل عـن أبـآ اا ـ ,عـن عـراص بـن
البجلآ.

قي

()2

ـ عن اكيع عن جرير بن حازم عـن عبـد ار بـن عبيـد بـن عمـري
قا .

()3

ـ حدثنا اكيع عن حسن بن احلارا عن ايخ ييا لل ربـاأ قـا :
قا عمار.

()4

ـ حدثنا اكيع عن سفيان عن حبيب عن أبآ البخرتل قا .
ـ أخ نا اكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيل.

()5

()6

ـ حدثنا اكيع عن سـفيان عـن أبـآ جعفـر عـن أبيـل عـن علـآ بـن
()7

حسل قا  :حدثنا ابن عبا

قا .

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )7ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.289/15
.38/13
.281/15
.290/15
.302/15
.277/15
.267/15
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ـ حـدثنا اكيـع حـدثنا سـفيان عـن ا سـود بـن قـي

العبـدي عــن

()1

ا بن عليمة قا .

ـ حــدثنا اكيــع عــن ســفيان عــن الــزبري بــن عــدي عــن حتيفــة أنــل
()2

قا .

()3

ـ حدثنا اكيع عن عمرا بن مرص عن عبد ار بن سلمة قا .

ـ حدثنا اكيع قا  :حدثنا اعبة عن العوام بن مـزاحم عـن خالـد
()4

ابن سيحان قا .

ـ حدثنا اكيع عن عصام بن قدامة عن عكرمة عـن ابـن عبـا
قا  :قا رسو ار . 

()5

ـ حدثنا اكيع عن علآ بن أبآ را
عمرا بن عتبة قا .

عن أبيل عن أبآ بكـر بـن

()6

ـ حدثنا اكيع عن عكرمة بن عمـار عـن عارـم بـن
مسعت أبا سعيد اخلدري ييو .
( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )7ابن أبآ ايبة ,املصنف,

()7

.568/12
.265/15
.297/15
.26/13
.265/15
.277/15
.305/15
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()1

ـ حدثنا اكيع قا  :حدثنا ابن عون عن ابن سريين قا .

ـ حــدثنا اكيــع عــن ف ــر عــن منــتر عــن ابــن احلنفيــة ,اقــد ارد
()2

بهتا السند راايتان.

()3

ـ حدثنا اكيع قا  :حدثنا مبارو عن احلسن قا  :عمر.
ـ حدثنا اكيع عن حممد بن قي

()4

عن سعد بن إبراهيم.

ـ حدثنا اكيع عن حممد بـن مسـلم عـن إبـراهيم بـن ميسـرص عـن
()5

عبيد بن سعد عن عا شة.

ـ حدثنا اكيـع قـا  :حـدثنا مسـعر عـن حبيـب بـن أبـآ ثابـت عـن
()6

نعيم بن أبآ قا .

ـ حدثنا اكيع قا  :حدثنا مسعر عن أبآ عـون الثيفـآ عـن رجـ,
()7

مل يسمل.

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.557/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.281 ,267/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.29/13 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.292/15 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.281/15 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.567/12 ,
( )7ابـــن أبـــآ اـــيبة ,املصـــنف .552/12 ,االراايـــة اإن كانـــت تنتهـــآ إا
رج ,هو إال أنها مما نكن قبولل فهآ مـوجزص أ خـ ييـو "إن أبـا
بكر الصدي ملا أتا فت اليمامة سجد" ايوجد من الراايات ا خـرل مـا
يع د هت الرااية.
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()1

ـ حدثنا اكيع قا  :حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قا .

()2

ـ حدثنا اكيع عن مسعر عن عبد ار بن رباأ عن عمار قا .

ـ حدثنا اكيع قـا  :هشـام بـن سـعد عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـل
()3

قا .

(ي)
حييى بـن ردم  ,هـو حييـى بـن عيـاا بـن ردم بـن سـليمان ا مـوي
موا ر أبآ معيط أبو زكريا الكوأ ,كان عاقالً ,ثية ,جامعًا
للعلم ,ردا ( ,ت203:هـ) 4)(,اقد اردت لل أربع اعشـران راايـة,
كلها أ كتال "اجلم ,",ايُعد حييى من أهم ايوخ ابن أبآ اـيبة
بالنظر إا سنل اعلمل اكثرص اال تل عنـل اكثـرص الراايـة عنـل,
ابالتالآ فهـو أهـم مصـادر ابـن أبـآ اـيبة أ كتـال "اجلمـ ,",امـا
جاء فيل من راايات ,اقد كانت أسانيد الراايات ال أختها عنـل
ابن أبآ ايبة على النحو اآلتآ:

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.567/12 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.290/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.577/12 ,
( )4ابـــن حجـــر ,تهـــتيب التهـــتيب .175/11 ,املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا ,
.27/16

161

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

ـ حدثنا حيي ى بن ردم ,حـدثنا أبـو ا حـوص عـن خالـد بـن عليمـة
()1

عن عبد خري.

عـن إمساعيـ ,بـن

ـ حدثنا حييـى بـن ردم قـا  :حـدثنا ابـن إدريـ
()2

مسيع احلنفآ عن أبآ رزين قا .

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثن أبو بكر عن جحل بـن ازيـاد
ال

()3

قا .

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا جعفر بن زياد عن أبآ الصـريأ
()4

عن رفوان عن قبيصة عن طار بن اهال قا .

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا زيد بن عبد العزيز عن أبيل عن
()5

حبيب بن أبآ ثابت.

ـ حــدثنا حييــى بــن ردم قــا  :حــدثنا اــريك عــن الســدي عــن عبــد
()6

خري عن علآ.

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.262/15
.312/15
.274/15
.274/15
.288/15
.263/15
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ـ حدثنا حييى بن ردم قـا  :حـدثنا اـريك عـن سـليمان بـن املغـريص
()1

بيعة العبسآ عن علآ أنل قا .

عن يزيد بن

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا أبو

رار زيـد بـن عمـر ال ـ

إمــام مســجد بــن هــال  ,قــا  :حــدثنا خالــد بــن
ال

اهــد بــن حيــان

من بن مبتا عن ابن عم لل ييا لل متـيم بـن ذهـ ,ال ـ
()2

قا .

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا ابن عيينة عن إمساعي ,بـن أبـآ
خالــد عــن حكــيم بــن جــابر قــا  :مسعــت طلحــة بــن عبيــد ار يــوم
()3

اجلم ,ييو .

ـ حدثنا حييى بـن ردم قـا  :حـدثنا أبـو بكـر بـن عارـم عـن أبـآ
را

()4

قا .

ـ حـــدثنا حييـــى بـــن ردم قـــا  :حـــدثنا عبـــد الـــرمحن بـــن محيـــد
()5

الرؤاسآ قا  :حدثنا عمران بن حمبيان عن أبآ حييى قا .

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.282/15
.268/15
.264/15
.282/15
.307/15
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ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا عبد ار بن إدري

عن حصـل

ابن عبد الرمحن بن يوسف بن يعيـول عـن الصـلت بـن عبـد ار بـن
احلارا عن أبيل.

()1

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا ابن عيينة عن عمران بن حمبيـان
عن حكم بن سعد قا .

()2

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا أبو بكر بن عيـاا قـا حـدثنا
رهيب الفيعسآ أبو أسد عن عمل قا .

()3

ـ حــدثنا حييــى بــن ردم قــا  :حــدثنا ابــن عيينــة عــن عارــم بــن
()4

كليب اجلرمآ عن أبيل قا .

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا ابن عيينة عن عبـد ار بـن أبـآ
()5

يزيد عن ابن عبا .

ـ حدثنا حييى بن ردم ,قا  :حدثنا ابن عيينة عن معمر عـن ربعـآ
عن طاا

عن أبيل عن ابن عبا

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

أنل ذكر.

.268/15
.292/15
.292/15
.299/15
.313/15
.313/15

()6
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ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا ف ر عن أبآ اليعياع قا .

()1

ـ حدثنا حييى بـن ردم قـا  :حـدثنا مسـعود بـن سـعد اجلعفـآ عـن
ع اء بن السا ب عن أبآ البخرتي قا .

()2

ـ حــدثنا حييــى بــن ردم قــا  :حــدثنا موســى بــن حممــد ا نصــاري
قا  :حدثن حييى بن ردم قا  :حدثن حييى بن حبان عـن جبلـة بـن
سحيم افالن بن ن لة قاال.

()3

ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا موسى بن قي
مسلم الب ل اسلمة بن كهي ,عن حجر بن غل .
ـ حييى بن ردم قا  :قا  :حدثنا موسـى بـن قـي
مسة بن كهي ,عن زيد بن اهب قا .

احل ـرمآ عـن
()4

احل ـرمآ عـن

()5

ـ حدث نا حييى بن ردم قا  :حـدثنا ارقـاء عـن عمـرا بـن دينـار عـن
زياد موا عمرا بن العاص عن عمرا بـن العـاص ,قـا  :قـا رسـو
ار .

()6

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.292/15
.263/15
.311/15
.263/15
.311/15
.302/15
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ـ حدثنا حييى بن ردم قا  :حدثنا يزيـد بـن عبـد العزيـز عـن عمـر
ابــن حســي ,بــن ســعد بــن حتيفــة قــا  :حــدثنا حبيــب أبــو احلســن
العبسآ عن أبآ البخرتي قا .

()1

حييى بن أبآ بكري ,اامسل نسر ا سـدي العبسـآ أبـو زكريـا.
الكرمــانآ كــوأ ا رــ ,,ســكن بغــداد ,مــن ال بيــة التاســعة
(ت208:هـ).

()2

اقد اردت لـل راايـة ااحـدص أ كتـال "اجلمـ ",اكـان إسـنادها
على النحو اآلتآ:
ـ حييى بن أبآ بكري ,قا  :حدثنا ابن عيينة ,قا  :حدثنا العالء
ابن أبآ العبا  ,قا  :مسعت أبا ال في,
عن سعد بن مالك.

عن بكر بن فوار

()3

حييى بن سعيد الي ان ,اهو حييى بن سعيد بن فراخ أبو سعيد
البصري ا حو  ,عاا أ الفرتص من ( 120ــ 198هــ) ,كـان ثيـة
مأمون ـاً حجــة ارال عنــل مجيــع أ مــة احلــديث كالبخــاري امســلم

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.328/15 ,
( )2ابـــن حجـــر ,تهـــتيب التهـــتيب .368/11 ,املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا ,
.37/16
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.322/15 ,
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اغريهــم اهــو أحــد الشــيوخ الــتين التيــى بهــم ابــن أبــآ اــيبة اأخــت
عنهم مباارص ,اعـد مـن اـيوخل 1)(,إال أنـل مل يكثـر الراايـة عنـل,
اقد اردت لل راايتان أ كتال "التاريخ" اكانـت أسـانيدهما علـى
النحو اآلتآ:
ـ حدثنا حييى بـن سـعيد عـن حبيـب بـن اـهال قـا  :حـدثن أبـآ
قا .

()2

ـ حــدثنا حييــى بــن ســعيد الي ــان عــن ســفيان الــركل عــن أبيــل
قا .

()3

يزيــد بــن هــاران بــن اادي بــن زاذان بــن ثابــت الســلمآ مــوالهم
الواس آ ,أحد ا عالم احلفـاحم قـا عنـل رـاحبنا ابـن أبـآ اـيبة:
"ما رأيت أتين حفظًا مـن يزيـد"() 4كـان كاتبًـا بـآ اـيبة اليا ـآ
جد راحبنا التلك فيد التيى بل كثريًا ,اأخت عنـل اتـأثر بـل قـا
عن ـل ابــن أبــآ حــا اغــري مــن علمــاء اجلــرأ االتعــدي" :,ثيــة إمــام
ردا " ,عاا أ الفرتص من (117ــ 206هــ) ,اأخـت عـن ابـن أبـآ

( )1ابـ ـن حجـــر ,تهـــتيب التهـــتيب .368/11 ,املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا ,
27/16
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.26/12 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.17/12 ,
( )4ابن حجر ,تهتيب التهتيب.368/11 ,
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ايبة مشافهة اعد مـن اـيوخل املبااـرين 1)(,ااملـؤثرين ,ايـد علـى
ذلك كثرص راايات ابـن أبـآ اـيبة ,عنـل فيـد اردت لـل سـت عشـرص
راايـــة أ كتـــابآ "التـــاريخ" ا"اجلمـــ ",منهـــا راايتـــان أ كتـــال
"التاريخ" االبيية أ كتال "اجلم ,",اكانت أسانيدها على النحو
اآلتآ:
ـ حــدثنا يزيــد بــن هــاران عــن احلســن بــن احلكــم عــن زيــاد بــن
احلارا قا .

()2

ـ حدثنا يزيد بن هاران قا  :حدثنا محاد بن سلمة عـن ةامـة بـن
أن

قا .

()3

ـ حدثنا يزيد بن هاران ,قا  :أخ نـا محـاد بـن سـلمة عـن سـعيد
ابن جهمان قا .

()4

ـ يزيد بن هاران عن محاد عن أبآ عمـران اجلـونآ عـن عبـد ار
ابن رباأ عن كعب قا .

()5

( )1املـــزي ,تهـــتيب الكمـــا  .37/17 ,ابـــن حجـــر ,تهـــتيب التهـــتيب,
 .368/11تيريب التهتيب.372/2 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.290/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.548/12 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.310/15 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.316/15 ,
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ـ حــدثنا يزيـــد بـــن هـــاران ,قـــا  :حـــدثنا عبـــد امللـــك بـــن قدامـــة
اجلمحآ قا  :حدثنا عمرا بن اعيب عن أبيل عن جد قا .

()1

ـ حــدثنا يزيــد بــن هــاران قــا  :أخ ن ـا العــوام بــن حواــب قــا :
حدثن أسود بن مسعود عن حنظلة بن حوي ,العنزي.

()2

ـ حدثنا يزيد بن هاران عن العوام عن عمرا بن مرص عن أبآ اا ,
()3

قا .

ـ حـدثنا يزيــد بــن هــاران قــا  :أخ نـا عمــران بــن حيــدر عــن أبــآ
لز.

()4

ـ حدثنا يزيد بـن هـاران الواسـ آ قـا  :حـدثنا سـليمان التميمـآ
عن أبآ

()5

لز قا .

ـ حدثنا يزيد بن هاران قا  :أخ نا سليمان بن املغريص عـن محيـد
ابن هال قا  :حدثن رج ,عن عبد اليي

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف,

.297/15
.291/15
.290/15
.309/15
.308/15
.310/15

()6

قا .
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ـ حدثنا يزيد بن هاران حدثنا اـريك عـن ا سـود بـن قـي
حدثن من رأل الزبري.

()1

ـ حــدثنا يزيــد بــن هــاران عــن اــريك عــن أبــآ العنــب
البخرتي قا .

قـا :

عــن أبــآ

()2

ـ حدثنا يزيد بن هاران قا  :أخ نا أبو ايبة عن أبآ إسحا أبآ
()3

بركة الصا دي قا .

ـ حدثنا يزيد بن هاران قا  :أخ نا أبو مالك ا اجعآ عن سامل
ابن أبآ اجلعد عن حممد بن احلنفية قا .

()4

ـ حــدثنا يزيــد بــن هــاران قــا  :حــدثنا حممــد بــن عمــرا عــن أبــآ
سلمة قا .

()5

ـ حدثنا يزيد بن هاران قا  :أخ نا هشام عن حممد قا .

( )1ابن أبآ ايبة ,املصنف.283/15 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.256/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصـنف ,312/15 ,اقـد كـررت نفـ
أ ص.314
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف268/15 ,
( )5ابن أبآ ايبة ,املصنف.315/15 ,
( )6ابن أبآ ايبة ,املصنف.549/12 ,

()6

الراايـة بنصـها
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يعلــى بــن عبيــد بــن أميــة ا يــادي ,اييــا احلنفــآ مــوالهم ,أبــو
يوسف ال نافسآ الكوأ موا إياد من كبار ال بية التاسـعة مـن
اودثل عاا أ الفرتص ( 117ـــ 209هــ) ,فييـل لـل اهـو ثيـة إال
أ حديثــل عــن الثــوري ففيــل لــل ,اهــو مــن اــيوخ ابــن أبــآ اــيبة
املعدادين التين أخت عنهم مباارص االتيى بهم.

()1

اقــــد اردت لــــل ثــــالا راايــــات أ كتــــال "اجلمــــ ",اكانــــت
أسانيدها على النحو اآلتآ:
ـ حدثنا يعلى بن عبيد :قا حدثنا إمساعي ,بن أبآ خالد عن أبآ
ال حى عن أبآ حفص قا .

()2

ـ حدثنا يعلى بن عبيد عن إمساعي ,بن أبآ خالد عن عبدالسـالم
رج ,من بن حنيفة قا .

()3

ـ حدثنا يعلـى بـن عبيـد قـا  :أخ نـا إمساعيـ ,بـن أبـآ خالـد عـن
()4

علآ بن عمرا الثيفآ قا  :قالت عا شة (ر آ ار عنها).

( )1ابــن حجــر ,تهــتيب التهــتيب .403/11 ,تيريــب التهــتيب.378/2 ,
املزي ,تهتيب الكما .37/16 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.277/15 ,
( )3ابن أبآ ايبة ,املصنف.285/15 ,
( )4ابن أبآ ايبة ,املصنف.277/15 ,
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بن حممد بـن مسـلم البغـدادي أبـو حامـد احلـاف املـؤدل

(ت207:هـ) ,اهو من رغار ال بية التاسعة من اودثل اهـو ثيـة
ثبت ردا عند علماء اجلـرأ االتعـدي 1)(,,اهـو مـن اـيوخ ابـن أبـآ
ايبة التين أخت عنهم مباارص اقد اردت لل رااية ااحدص أ كتال
"اجلم ",اسندها على النحو اآلتآ:
ـ يون

بن حممد قا  :حدثنا محاد بن سلمة عن ا زر بن قـي

عن اريك بن اهال احلارثآ قا .

()2

اخلالرــة م ـن خــال دراســة الشــيوخ الــتين رال عــنهم ابــن أبــآ
ايبة يتـبل لنـا أن هـؤالء الشـيوخ ,اهـم مصـادر الراايـات عنـد ابـن
أبآ ايبة ,يتفااتون أ ميدار مـا أخـت ابـن أبـآ اـيبة عـنهم ,فيـد
أكثر الرااية عن بع هم ,حبيث عد هـؤالء املـوارد الر يسـية البـن
أبآ ايبة ,كما أن بع هم مل يرد عنل إال راايات قليلة.
من اي ان أكثة ابن أبي شيبر اية اار نهم:

ـ أبو أسامة (محاد بن أسامة) ارااياتل تعد أهـم مصـادر ابـن أبـآ
ايبة املباارص اغري املبااـرص ,إذ إن لـل أربـع اثالثـون راايـة مبااـرص
أ كتابآ "التاريخ" ا"اجلم.",
( )1ابن حجر العسيالنآ ,تهـتيب التهـتيب .477/11 ,اتيريـب التهـتيب,
 .386/2املزي ,تهتيب الكما .37/16 ,
( )2ابن أبآ ايبة ,املصنف.321/15 ,
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ـ اكيع بن اجلراأ ايأتآ أ املرتبة الثانية مـن حيـث ا هميـة أ
عدد الراايات الـ أخـتها ابـن ربـآ اـيبة عنـل أ كتـابآ التـاريخ"
ا"اجلم.",
ـ حييى بن ردم اقد بلغت رااياتل أربعًا اعشرين رااية.
ـ عفان بن مسلم البصري ,بلغت رااياتل سبع عشرص رااية.
ـ غُندر اهو حممد بن جعفر املدنآ ,ابلغت رااياتل إحـدل عشـرص
رااية.
ـ عبد ار بن إدري

ـــ أبـو أسـامة ـــ اقـد اردت لـل إحـدل عشـرص

رااية.
ـ الف  ,بن دكل اقد بلغت رااياتل ةان راايات.
ـ حممد بن بشر العبدي ,اقد بلغت رااياتل ةان راايات.
ـ اريك بن عبد ار النخعآ اقد بلغت رااياتل سبع راايات.
ـ عبد ار بن منري ا متانآ ,اقد اردت لل ست راايات.
ابيية الرااص تفااتت رااياتهم بل رااية ااحدص ام

()1

راايات.

كما أن بعا الرااص غري املباارين أعن من أخت عنهم ابن أبـآ
( ) 1نكن الرجوع إا ك ,ااحد من هـؤالء الـرااص حسـب ترتيبـل ا جـا آ أ
قا مة الرااص من هتا الكتال.
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اـــيبة بواسـ ـ ة ,نكـــن أن يكونـــوا مـــوارد هامـــة أ كـــثري مـــن
ا حيان أكثر من الرااص املباارين حيث عد هؤالء من مصـادر ابـن
أبآ ايبة الر يسل ,ايصعب حصرهم ادراسـتهم بدقـة امـن الـتين
م أهمية خارة من هؤالء الرااص.
ـ محــاد بــن ســلمة الــتي يــراي عنــل ابــن أبــآ اــيبة الكــثري مــن
الراايات بواس ة ,مع أنل رال عنل مباارص رااية ااحدص.
ـ جعفر بن عون بن جعفر بن عمـرا بـن حريـث املخزامـآ رـدا
()1

من ال بية الثامنة (ت207:هـ).

ـ اعبة بن احلجا بن الـورد أبـو بسـ ام الواسـ آ ثـم البصـري,
ثية حاف متين ,قا عنل الثوري :هو أمري املؤمنل أ احلديث من
()2

ال بية السابعة (ت160:هـ).

ـ هشـام بـن عـراص بـن الـزبري بــن العـوام ا سـدي ,ثيـة فييـل رمبــا
دل

()3

من ال بية اخلامسة (ت145:هـ).

ـ أبو عوانة اليشكري ,اهو ا اأ بن عبد ار الواس آ ,اهـو
()4

ثية ثبت من ال بية السابعة (ت176 :هـ).
( )1ابن حجر ,تيريب التهتيب,
( )2ابن حجر ,تيريب التهتيب,
( )3ابن حجر ,تيريب التهتيب,
( )4ابن حجر ,تيريب التهتيب,

.131/1
.351/1
.319/2
.331/2
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أسل ب ابن أبي شيبر م ته ايت خيير:
إن كتابــات ابــن أبــآ اــيبة أ "املصــنف" اأ كتــال "التــاريخ"
سواء كان جزءًا من "املصنف" أا منفردًًا عنل ,هلـو مـن امليـدمات
املعتادص الـ ي ـعها املؤلفـون لكتـبهم اتصـانيفهم ,اخلـو الكتـب
اخلارـة بالراايــات احلديثيــة كاملصـنفات ااملســانيد مــن امليــدمات
أمر معتاد أ عصر ابن أبآ ايبة ,فاإلمام أمحـد بـن حنبـ ,مثلًـا مل
ي ع ميدمة لـ "مسند " 1)(,كما أن اإلمام البخاري نفسل اهـو أحـد
تالميت ابن أبآ اـيبة امعارـريل مل ي ـع ميدمـة لكتابـل "اجلـامع
الصــحي " ,حيــث بــدأ بســرد ا حاديــث مبااــرص ,اإن كــان قــد
رــنفها ابوبهــا ,اامليــدمات أ الغالــب تكشــف عــن طرييــة املؤلــف
اأسلوبل أ التأليف ,العـ ,هـتا يـدعم الـرأي اليا ـ ,بـأن "املصـنف"
كان من مجع بعا تالميت  ,مع أن من املؤكد أن ابـن أبـآ اـيبة
نفسل كان يكتب ,اكان حي ر بعا تلك الكتابات ييرأ منها
علــى تالميــت  ,اال اــك أ أن "املصــنف" مــن إمال ــل ,اأن اختيــار
العنااين اتفصي ,املو وعات كان من قبلل سواء كتبها بنفسـل أا
أمالها على تالميت .
اترتكــز املــادص التار يــة عنــد ابــن أبــآ اــيبة أ ثالثــة كتــب
حمددص د ت أ "املصنف" أا أفردت عنل ,اهآ كتال "التاريخ",
( )1انظر :اإلمام أمحد ,املسند.1/1 ,

175

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

اكتــال "اجلمــ ",ا"رــفل" ,اهــت الكتــب الثالثــة كلــها تعــا
أحداثًا هامة تتعل مبا اقـع أ عهـد اخللفـاء الرااـدين مـن الي ـاء
علــى الــردص االفتــوأ ,امــن الفــنت الـ دارت بعــد ميتــ ,عثمــان ,
امــن املالح ـ أن مكاتبــات ابــن أبــآ اــيبة التار يــة علــى طرييــة
اوـــدثل حيـــث يـــورد الراايـــات ايعزاهـــا إا أرـــحابها ,اهــــت
ال ريية أكسبت املادص التار ية عند ابن أبآ ايبة أهمية خارة,
نظ ـرًا ن املرحلــة ال ـ تعاجلهــا مرحلــة هامــة ,كمــا أنهــا حرجــة
احساسة ,اخصورًا أحـداا اجلمـ ,ارـفل,ابالتالآ فـعن معرفـة
سند أي رااية يعد راريًا اهامًـا الرتبـاي تلـك ا حـداا بأرـحال
رسو ار  ,كما أن تلـك الراايـات تعـد مصـدرًا هامًـا ملـا يؤلـف
أ تاريخ تلك الفرتص ,اابن أبآ ايبة مل يستمد من مؤلفات اآلخرين
فيما يظهر ,حيث يبدا أن الراايات الـ أاردهـا أخـتها مشـافهة,
امل يستفد من مؤلفات اآلخرين اخصوراً أ

ا التاريخ ,إذ إن

العصر التي عاال ,املؤلفات التار ية فيـل قليلـة انـادرص ,ابالتـالآ
فعن ما كتبل ابن أبآ ايبة أرلًا مباارًا غـري ميتـب

حيتـوي علـى

أرو تلك الراايات ال قد يكون تفرد بكثري منها ,اقد تكون
تلـــك الراايـــات قصـــريص اقـــد تكـــون طويلـــة ,اخصورًـــا مـــا تعلـ ـ
براايات تار ية ,كمـا كـان يـرال بـاملعنى ابالتـالآ تتعـرض تلـك
الراايات حـداا كـثريص فت ـو  ,كمـا أن مصـادر تلـك الراايـات

176

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العُمري

متعددص ,حيث ني ,عن ايوخ اـتلفل هـم أ اجلملـة مـن الثيـات,
الكنهم يتفااتون أ ا همية االتوثي  ,كما أن مصـدر الراايـة أ
بعا ا حيان ممـن اـهد احلـدا مبااـرص ,اهـتا أ حـد ذاتـل يعـد
مؤاـــرًا هامـــاً علـــى أهميـــة الراايـــة إذا كانـــت مرتب ـــة حبادثـــة
تار يــة ,فشــهود العيــان ــم أهميــتهم اقــد أكثــر ابــن أبــآ اــيبة
النيـ ,عــن بعـا الــرااص اأقــ ,النيـ ,عــن الــبعا اآلخـر ,العــ ,ذلــك
مرتبط بسنل اسن الرااص التين التيى بهم ,اكثرص اتصالل بهـم مـن
عدمل ,اخصورًا من كانوا خار موطنل الكوفة.
اقد ا ع ابن أبآ ايبة عنااين ر يسية لكتاباتل ,ففـآ كتـال
"التاريخ" جند أنل بدأ بأحداا اليمامة امسا (حـديث اليمامـة امـن
اهدها).
اقد الحظت أن العديد من العلماء املتـأخرين عـن ابـن أبـآ اـيبة
قد استفاداا منل اأكثراا الني ,عنل اأااراا إليل اإا أختهم منـل
اهم كُثر ايصعب حصرهم أا حصر املوا ع ال أختاا فيها عـن
ابن أبآ ايبة امن هؤالء على سبي ,املثا :
ـ عمر بن ابة أ كتابل "تاريخ املدينة املنورص".
ـ بيآ بن الد ا ندلسآ.
( )1انظر :ابن أبآ ايبة ,املصنف.290/2 ,

()1
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ـ ابن سعد أ "ال بيات".
ـ ال

ي أ تار ل.

ـ ابن عبد ال أ "االستيعال".
ـ ابن ا ثري أ "أسد الغابة".
ـ الته أ كتابل "تاريخ اإلسالم اطبيات املشاهري اا عالم".
ـ ابن كثري أ كتابل "البداية االنهاية".
ـ ابن حجر العسيالنآ أ "تهتيب التهتيب".
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آدة كت ب ته لى ااخةان:
تالميت ابن أبآ ايبة التين استفاداا منـل اأخـتاا عنـل الراايـات
كثر ,اال اك أن بعـا هـؤالء قـد أطلعـوا علـى كتابـات ابـن أبـآ
اــيبة ااســتفاداا منهــا باإل ــافة إا الراايــة عنــل مشــافهة ,الســت
بصدد احلديث عن هؤالء ,لكنن سـأركز علـى مـن اسـتفاد منـل
من املؤلفل ,فمن املتوقع أنل قد استفاد من كتابات ابن أبآ اـيبة
معظــم املــؤرخل املتــأخرين عنــل ,بــدلي ,انتشــار مــا بيــى مــن كتبــل
املخ وطــة أ أحن ـاء متفرقــة مــن العــالم اإلســالمآ ,اقــد كانــت
االستفادص مما كتبـل ابـن أبـآ اـيبة أ مراحـ ,مبكـرص بع ـها أ
حياتــل ابع ــها بعــد افاتــل مبااــرص ,اال اــك أن علمــاء العــرا قــد
استفاداا مما كتبل قب ,غريهم ,الكـن حبـداد ,كمـا يـد علـى
ذلــك مواقــع كتبــل املخ وطــة االنيــوالت عنــل ,امــن املؤكــد أن
كتبل ارلت إا أقصى بالد اإلسالم إا ا ندل

أ اقت مبكـر

على يد بيآ بن الد ا ندلسآ ,التي كان أحد من أخـت مصـنف
ابن أبآ ايبة معل إا ا ندل

اإا بالد املغرل ,حيث أفاد النـا

منــل كــثريًا ,ايؤكــد ذلــك أن املخ وطــات للـــ "مصــنف" الكتــال
"التاريخ" اال أارت إا بعا منها سابياً كان كثري منها برااية
بيـآ بـن الـد ا ندلســآ ,السـت بصـدد إحصــاء كـ ,مـن أخــت أا
نيــ ,عــن ابــن أبــآ اــيبة مــن راايــات تار يــة ,إذا إن ذلــك يصــعب,
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اســأذكر بعــا مــن أاــار مــنهم إا ذلــك إمــا بصــورص مبااــرص مــن
كتابل ,أا عن طري الرااية عنل امنهم:
ـ ابـن ســعد أ كتابــل "ال بيــات الكـ ل" 1)( ,اهــو أحــد تالميــت
ابن أبآ ايبة املشهورين.
ـ بيآ بـن الـد ا ندلسـآ أ كتابـل "املصـنف" االـتي قـا عنـل
البعا إنل فا فيل مصنف ايخل ابن أبآ ايبة.

()2

ـ ال ــ ي أ كتابــل "تــاريخ ا مــم اامللــوو" ,حيــث يعــزا إليــل
كثريًا من الراايات.

()3

ـ أبــــو نعــــيم ا رــــفهانآ أ كتابــــل " حليــــة ا اليــــاء اطبيــــات
ا رفياء".
ـ أبو عبيد الياسم بن سالم أ كتابل "ا موا ".
ـ ابن عبد ال أ كتابل"االستيعال أ معرفة ا رحال".

()4

( )1انظر :تالميت ابن أبآ ايبة ,ص 35من هتا الكتال.
( )2انظر :احلميدي ,جتاص امليتب أ تاريخ علماء ا ندل  ,ص.275
()3انظــــر :مثلًــــا ,184 ,140 ,139 ,138 ,109 ,85 ,30 ,9 ,4/4
.239 ,200 ,190
(.16 ,12/1 )4
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ـ اخل يـب البغــدادي أ كتابـل "تــاريخ بغــداد" () 1حيـث ينيــ ,منــل
ايعزا إليل.
ـ الته أ كتابل "تاريخ اإلسالم" اقد أاار رـراحة إا أخـت
من ابن أبآ ايبة ,اني ,راايات كاملة عنل نسـبها إليـل ,فيـد نيـ,
منـــل نصورــاً كاملـــة أ قصـــة إســـالم عمـــر بـــن اخل ـــال ,2)( 
اكتلك أ كتابل"سري أعالم النبالء"ني ,مباارص ممـا كتبـل ابـن
أبآ ايبة.

()3

ـ ابن حجر العسيالنآ أ العديد من كتبـل ,امنهـا "اإلرـابة أ
معرفة الصحابة" اأ كتابل "تهتيب التهتيب".







( )1انظر :ميدمة الته  ,أ تاريخ اإلسالم( ,املغازي).23/1 ,
( )2انظر :تاريخ اإلسالم( ,السريص النبوية) ,ص.172
( ) 3انظـــر :مثلًـــا ترمجـــة أبـــآ عبيـــدص بـــن اجلـــراأ أ ســـريص أعـــالم النـــبالء,
.14/1

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

181

اخل متر
من خـال الدراسـة السـابية عـن ابـن أبـآ اـيبة ارثـار التار يـة
تبل لنا املكانة العلمية ال نا ا ابن أبآ ايبة بل علمـاء عصـر ,
اأنل كان عدلًا ثية رداقًا أ نظر علماء اجلرأ االتعدي ,لل ,امـا
نالـــل مـــن توثيـ ـ جعلـــل مـــن أهـــم رااص الشـــيخل مســـلم االبخـــاري
اغريهما من أرحال الصحاأ ااملسانيد أ احلديث كما تبل لنـا
مميزات عصر اأبرز علماء ذلك العصر اكيف كانت لـل مكانـة
خارــة امميــزص بيــنهم حتــى أنــل اســتعل بــل بعــد احنســار املعتزلــة
ا عفهم ليتصدل فكارهم أ جامع اخلالفة أ سامراء.
كما تبل أهمية كتابات ابـن أبـآ اـيبة التار يـة ,خارـة مـا
عــر بكتــال "التــاريخ" اكتــال "اجلمــ ,",اأن هــتين الكتــابل
احتويا على راايات هامة جدًا عن عصر الراادين ,اما دار فيل من
فـــت اجهـــاد ,امـــا جـــرل أ رخـــر مـــن فـــنت ,اتـــأتآ أهميـــة تلـــك
الكتابــات مــن خــال إســناد راايتهــا إا رااص معــرافل اثيــات أ
الغالـــب ,اهـــتا بالتـــالآ يي ـــع ال ريـ ـ عـــن املغر ـــل اأرـــحال
ا هــواء الــتين تررــداا رــحال الرســو  اذكــراا راايــات ال
تعي ,عنهم احاهلوا ا حداا الصحيحة ,كما أن دراسـة املصـادر
الر يســية لراايــات ابــن أبــآ اــيبة ,قــد بينــت أنــل ينيــ ,عــن الــرااص
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الثيــات إال مــا نــدر ,كمــا بينــت اتصــا أســانيد تلــك الراايــات أ
الغالــب إا مــن اــهد ا حــداا مبااــرص ,أا مــن كــان علــى اطــالع
عليهــا امعار ـرًا ــا ,اقــد كــان بعــا الــرااص الر يســل البــن أبــآ
ايبة ممن ألـف

ـاميع أا مصـنفات ذات عالقـة بالسـنة االتـاريخ,

امع ذلـك ات ـ أن نيـ ,ابـن أبـآ اـيبة إمنـا كـان مشـافهة عـنهم,
اعلى ك ,حا فعن راايات ابن أبآ ايبة فيمـا كتبـل تعـد مصـدرًا
هامًا ي باحث أ تاريخ الراادين اأ عصر الفتنـة الـ رـاحبت
اأعيبت قت ,عثمان بن عفان  اأعيبتل اال غنى عنها.
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املةاجع:

امل

اليررن الكريم.
أالًا :املصادر املخ وطة
. 1

ابـــن أبـــآ اـــيبة ,أبـــو بكـــر عبـــد ار بـــن حممـــد

(ت235:هـ).
-

التاريخ ,ا وي حمفوحم

ت رقـم ( )6409أ املكتبـة

امللكية أ برلل.
-

املصنف ,الل عدص نسخ اهآ:
جـزء منـل مصــور علـى ميكــرافيلم

ـت رقــم () 8799

أ املكتبـــة املركزيـــة مبكتبـــة جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود
اإلسالمية ـ الرياض.
جزء من نسخة أخرل ا وطـة مصـورص علـى ار بهـا جـزء
مــــن املصــــنف ,أ املكتبــــة املركزيــــة مبكتبــــة جامعــــة اإلمــــام
بالرياض,

ت رقم (6161خ).

جزء من نسخة أخرل ا وطـة مصـورص علـى ار بهـا جـزء
مــــن املصــــنف ,أ املكتبــــة املركزيــــة مبكتبــــة جامعــــة اإلمــــام
بالرياض,

ت رقم (6162خ).
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جزء من نسخة أخرل ا وطـة مصـورص علـى ار بهـا جـزء
مــــن املصــــنف ,أ املكتبــــة املركزيــــة مبكتبــــة جامعــــة اإلمــــام
بالرياض,

ت رقم (6163خ).

جزء من نسخة أخرل ا وطة أرلية بها ,اجلزء اخلام
من املصنف ,أ املكتبة الوطنية بتون
جـــزء مـــن نســـخة أخـــرل

ت رقم (.)19057

ـــت رقـــم ( )1078أ املكتبـــة

الظاهريــة بدمشــ  ,اتوجــد منهــا نســخة ميكرافيلميــة حمفوحمــة
ــت رقــم

بيســم املخ وطــات مبكتبــة جامعــة اإلمــام بالريــاض,
(.) 10555
جـــزء مـــن نســـخة أخـــرل

ـــت رقـــم ( )1079أ املكتبـــة

الظاهريــة بدمش ـ  ,اتوجــد نســخة ميكرافيلميــة حمفوحمــة بيســم
املخ وطـــــات مبكتبـــــة جامعـــــة اإلمـــــام بالريـــــاض,

ـــــت رقـــــم

(.) 10556
جـزء مــن نســخة

ـت رقــم ( )1213أ املكتبــة الظاهريــة

بدمش  ,اتوجد نسخة ميكرافيلمية حمفوحمـة بيسـم املخ وطـات
مبكتبة جامعة اإلمام بالرياض,
جــزء مــن نســخة

ت رقم (.) 10557

ــت رقــم ( )2/498مــن مكتبــة أمحــد

الثالـــث برتكيـــا ,اتوجـــد نســـخة ميكرافيلميـــة حمفوحمـــة بيســـم
املخ وطـــــات مبكتبـــــة جامعـــــة اإلمـــــام بالريـــــاض,

ـــــت رقـــــم
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(.) 10558
جــزء مــن نســخة

ــت رقــم ( )2/498مــن مكتبــة أمحــد

الثالـــث برتكيـــا ,اتوجـــد نســـخة ميكرافيلميـــة حمفوحمـــة بيســـم
املخ وطـــــات مبكتبـــــة جامعـــــة اإلمـــــام بالريـــــاض,

ـــــت رقـــــم

(.) 10559
جـــزء مـــن نســـخة

ـــت رقـــم ( ,) 10760حمفوحمـــة أ

مكتبة اإلمام بالرياض.
جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ت رقم (.) 10761
جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ت رقم (.) 10762
جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ت رقم (.) 10763
جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعـة اإلمـام

ـت رقـم

(.) 10764
جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ت رقم (.) 10675
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جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ت رقم (.) 10676
جزء من نسـخة مصـورص حمفوحمـة أ مكتبـة جامعـة اإلمـام
بالريـاض,

ـت رقـم ( ) 10677اتوجـد نسـخة منهـا أ مكتبـة

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورص,

ت رقم (.)668

جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ت رقم (.) 10678
جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعة اإلمـام بالريـاض,
ـــــت رقـــــم ( ) 10679اتوجـــــد نســـــخة أ مكتبـــــة اجلامعـــــة
اإلسالمية باملدينة املنورص

ت رقم (.)692

جزء من نسخة مصورص أ مكتبة جامعـة اإلمـام

ـت رقـم

( ) 10680اتوجد نسخة أ مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة
ت رقم (.)693

املنورص

ثانيًا :املصادر امل بوعة:
 oابن ا ثري :عز الدين أبو احلسن على بن أبآ الكرم حممـد
ابن حممد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيبانآ (630هـــ ـــ
.)1238
-

الكام ,أ التاريخ ,بريات ,دار رادر1385 ,هـ.
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-

أسد الغابة أ معرفة الصحابة ,بـريات ,دار إحيـاء الـرتاا

العربآ.
 oابن إسحا  :حممد بن إسحا بن يسار (85هـ ــ 151هـ).
-

سريص ابن إسحا املسماص( كتال املبتدأ ااملبعث ااملغـازي)

ييـ اتعليـ حممـد محيــد ار ,ال بعـة الثانيــة ,قونيـة ,تركيــا
الوقف للخدمات اخلريية1401 ,هـ.
 oا ربهانآ :أبو نعيم أمحد بن عبد ار (ت430:هـ)
-

دال  ,النبوص ,د .م1397 ,هـ.

 oالبخــاري :احلــاف أبــو عبــد ار حممــد بــن إمساعيــ ,بــن
إبراهيم (ت256:هـ).
-

التاريخ الكبري ,بريات ,مؤسسة الكتب الثيافية.

-

اجلامع الصحي  ,اس نبو  ,املكتب اإلسالمآ ,د .ت.

 oالبغدادي :ل ف الدين عبد املؤمن بن عبد احلآ.
-

مرارد اإلطالع على أمساء ا مكنة االبياع,

يي علآ

حممد البجااي ,الياهرص ,دار أحياء الرتاا العربآ1373 ,هـ.
 oالبكري :عبد ار بن عبد العزيز ا ندلسآ (ت487:هـ).
-

معجــم مــا اســتعجم مــن أمســاء الــبالد ااملوا ــع.

ييــ
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مص فى السيا ,بريات ,عامل الكتب .د .ت.
 oالبيهيآ :أمحد بن احلسل (ت458:هـ).
-

السنن الك ل ,حيدر رباد ,ا ند ,دار املعار العثمانية,

1344هـ.
 oالرتمتي :حممد بن عيسى بن سورص ( 209ـــ 279هـ).
-

سنن الرتمتي ,بريات ,دار إحياء الرتاا العربآ ,د .ت.

 oابن اجلوزي :أبو الفر عبد الرمحن بن علآ (ت597:هـ).
-

املنـــتظم أ تـــاريخ امللـــوو اا مـــم ,ي ,1حيـــد ربـــاد ,دار

املعار العثمانية1358 ,هـ.
 oابن أبآ حا  :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريـ
املنتري التميمآ الرازي (ت327:هـ).
-

اجلرأ االتعدي ,,ي ,1حيدر رباد الدكن ,دا ـرص املعـار

ا ندية.
 oابــن حبــان :حممــد بــن حبــان بــن أمحــد التميمــآ الســب
(ت354:هـ).
-

السريص النبوية اأخبار اخللفاء ,تصحي اتعلي السيد عزيز

بـــك امجاعـــة مـــن العلمـــاء ,بـــريات ,مؤسســـة الكتـــب الثيافيـــة,
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1407هـ.
 oابن حجر :اهال الدين أبو الف  ,أمحد بن علآ بن حممد
العسيالنآ (ت852:هـ).
-

اإلرابة أ متييز الصحابة 4( ,أجزاء) ,اليـاهرص ,م بعـة

السعادص1328 ,هـ.
-

تهــتيب التهــتيب12 ,جــزء ,حيــدر ربــاد ,دا ــرص املعــار ,

1325هـ.
-

تيريــــــب التهــــــتيب,2 ,1 ,

ييــــــ عبــــــد الوهــــــال

عبدالل يف ,ي ,2بريات ,دار املعرفة 1395هـ.
-

فت الباري ,بشـرأ رـحي البخـاري ,راجعـل ا ـب ل طـل

عبـــد الـــرءا ســـعد ,مصـ ـ فى حممـــد ا ـــواري ,الســـيد حممـــد
عبـــــــــداملع آ ,اليـــــــــاهرص ,مكتبـــــــــة الكليـــــــــات ا زهريـــــــــة,
1398هـ1978/م.
 oاحلموي :اهال الدين أبو عبد ار ياقوت بن عبد ار.
-

معجم البلدان 5 ,أجزاء ,بريات ,دار الكتال العربآ.

 oاحلميــدي :أبــو عبــد ار حممــد بــن أبــآ نصــر (420هـــ ــــ
488هـ).
-

جتاص امليتـب

أ تـاريخ علمـاء ا نـدل ,

ييـ إبـراهيم
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ا بياري ,ي ,2بريات ,دار الكتب1403 ,هـ.
 oابن حنب :,اإلمام أمحد (ت242:هـ).
-

مســــند اإلمــــام أمحــــد ,بــــريات ,املكتــــب اإلســــالمآ,

1405هـ1985/م.
 oابن حيان اليرط  :أبو مراان حيان بن خلف (ت469:هـ).
-

امليتــب

مــن أنبــاء أهــ ,ا نــدل ,

ييــ حممــود علــآ

مكآ ,بريات ,دار الكتال العربآ1393 ,هـ.
 oاخل يب البغدادي :احلاف أبو بكر أمحد بن علآ.
-

تاريخ بغداد14 ,جزء ,بريات ,دار الكتال العربآ.

 oابن خلدان :عبد الرمحن (ت808:هـ ــ 1405م).
-

الع اديوان املبتدأ ااخل .

 oخليفة بن خياي :ابن أبـآ هـبريص الليثـآ العصـفري (160هــ
ــ240هـ).
-

التاريخ,

ييـ  ,أكـرم

ـياء العُمـري ,ي 2بـريات ,دار

اليلم امؤسسة الرسالة1397 ,هـ1977 /م.
-

ال بيات,

دار طيبة 1402هـ.

يي د .أكرم

ياء العُمري ,ي ,2الرياض,
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 oأبو دااد :سليمان بن ا اعث السجسـتانآ ا زدي (202هــ
ــ 275هـ).
-

سنن أبـآ دااد,

ييـ حميـآ الـدين عبـد احلميـد ,ي,2

الياهرص ,م بعة السعادص ,الياهرص1369 ,هـ.
 oابن دقما  :إبراهيم بن حممد بن أيدمر العال آ (809هـ).
-

اجلوهر الثمل أ سري اخللفاء اامللوو االسالطل,

يي

د .ســعيد عبــد الفتــاأ عااــور ,مكــة املكرمــة ,مركــز البحــث
العلمآ ,جامعة أم اليرل1403 ,هـ.
 oالته  :احلاف

الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان

(ت847:هـ).
-

تاريخ اإلسالم اافيات املشاهري اا عـالم (السـريص النبويـة)

ييـ عمــر عبــد الســالم تــدمري ,بــريات ,دار الكتــال العربــآ,
1407هـ1987/م.
-

تاريخ اإلسالم اافيات املشاهري اا عالم (املغـازي)

ييـ

عمــر عبــد الســالم تــدمري ,ي ,1بــريات ,دار الكتــال العربــآ,
1407هـ1987/م.
-

تاريخ اإلسالم اافيات املشاهري اا عالم (عهد الرااـدين)

ييــ عمـــر عبـــد الســـالم تـــدمري ,ي ,1بـــريات ,دار الكتـــال
العربآ1407 ,هـ1987/م.
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ســريص أعــالم النــبالء23 ,جــزءًا ,ي ,1بــريات ,مؤسســة

الرسالة1405 ,هـ.
 oالســخااي :احلــاف

ـ

الــدين حممــد بـن عبــد الــرمحن

(902هـ).
-

اإلعــالن بـــالتوبيخ ملــن ذم التـــاريخ ,بــريات ,دار الكتـــال

العربآ1399 ,هـ.
 oابن سعد :حممد (230هـ ــ845م).
-

ال بيات الك ل 9 ,أجزاء ,بريات ,دار رادر.

 oالسيوطآ :احلاف جال الدين عبد الرمحن بن أبـآ بكـر
(ت911:هـ).
-

تاريخ اخللفاء,

يي حممد حمآ الدين عبد احلميد( ,د.

م) ا (د .ت).
-

اخلصا ص الك ل ,بريات ,دار الكتب العلمية ,د .ت.

 oابن ابة :أبو زيد عمر بن ابة النمريي البصري.
-

تــاريخ املدينــة,

ييــ فهــيم حممــد اــلتوت ,4 ,ي,1

املدينة ,السيد حبيب حممود أمحد1393 ,هـ.
 oابن أبآ ايبة :أبو بكر عبد ار بن حممد.
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كتـــال اإلنـــان,
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ييــ حممـــد نارـــر الـــدين ا لبـــانآ,

الكويت ,دار ا رقم.
-

املصنف ,الل عدص طبعات.
ي, 1

ييــ عبـــد اخلـــال خـــان ا فغـــانآ ,حيـــدر ربـــاد,

ا نـد ,الــدار الســلفية 5 ,أجــزاء ,حيــدر ربــاد ,ا نــد1386 ,هـــ ــــ
1388هـ.
طبعة أخرل,

يي عبد الرمحن ا عظمآ ,نشر االـ

العلمآ ,بالتعاان مع املكتـب اإلسـالمآ بدمشـ ابـريات ,امسيـت
ال بعة ا اا 1390هـ1971/م.
طبعة أخرل ,حييها عبد اخلـال خـان ا فغـانآ ,بومبـاي,
ا ند ,الدار السلفية1399 ,هـ1979/م.
طبعـــة أخـــرل ,نشـــرتها إدارص اليـــررن االعلـــوم اإلســـالمية,
كراتشآ ,باكستان15 ,جزء مع تكرار اجلـزء الرابـع مـن 1/4
ــ  ,4/4ابتلك تكون 20جزءًا.
قســم رخــر مســآ( اليســم ا ا مــن اجلــزء الرابــع اجلــزء
املفيــود)

ييــ عمــر بـــن غرامـــة العمــراي ,الريـــاض ,دار عـــامل

الكتب للنشر االتوزيع1408 ,هـ.
قســم أخــر مســآ ( اجلــزء ا ا كتــال ال هــارص) دراســة
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ا يي ـ اهــريج محــد بــن عبــد ار املاجــد احممــد بــن إبــراهيم
اللحيدان ,ي ,1د .م1415 ,هـ.
-

مســـند ابـــن أبـــآ اـــيبة ,ي,1

ييـ ـ عـــاد بـــن يوســـف

الغزااي ,اأمحد فريد املزيدي ,دار الوطن ,الرياض1418 ,هـ.
 oالصاحلآ الشامآ :حممد بن يوسف (ت942:هـ).
-

ســب ,ا ــدل االراــاد أ هــدي خــري العبــاد,5 ,

يي ـ

فهيم حممد اـلتوت اجـودت عبـد الـرمحن هـال  ,ي ,1اليـاهرص,
اال

ا على للشؤان اإلسالمية1404 ,هـ.

 oال

ي :أبو جعفر حممد بن جرير (ت310:هـ923/م).

-

تاريخ ا مم اامللوو( ,اجلزء ,)4 ,3بريات ,دار الفكر.

-

تفسري ال ـ ي ,املسـمى( جـامع البيـان أ تأايـ ,اليـررن),

ي ,1دار الكتب العلمية ,بريات.
 oابــن عبــد ال ـ  :احلــاف أبــآ عمــر يوســف بــن عبــد ار بــن
حممد النمري اليرط (463هـ).
-

االستيعال أ معرفـة ا رـحال ـ علـى هـامل اإلرـابة ـ,

ي ,1الياهرص ,امل بعة ا مريية1328 ,هـ.
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 oالعجلـــآ :اإلمـــام احلـــاف أمحـــد بـــن عبـــد ار بـــن رـــا
الكوأ ,نزي ,طرابل
-

الغرل.

معرفـــــة الثيــــــات ,2 ,ترتيــــــب اإلمـــــامل نــــــور الــــــدين

ا يثمــآ(807هـــ) اتيــآ الــدين الســبكآ(756هـــ),

يي ـ عبــد

العليم عبد العظيم البستوي ,ي ,1املدينة املنـورص ,مكتبـة الـدار,
1405هـ.
 oالعســــكري :أبــــو هــــال احلســــن بــــن عبــــد ار (كــــان
حيًا400هـ).
-

ا اا ,,

يي د .اليد قصال احممد املصري ,الرياض,

دار العلوم للنشر االتوزيع.
 oابن كثري :عماد الدين أبو الفداء إمساعي774( ,هـ)
-

البداية االنهاية ,ي ,3بريات ,مكتبة املعار 1978 ,م.

 oابن ماجـة :عبـد ار بـن حممـد بـن يزيـد اليـزاين ( 207ـــ
275هـ).
-

سنن ابن ماجل,

1373هـ.

يي حممد فؤاد عبد الباقآ ,الياهرص,
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 oاملــزي :احلــاف مجــا الــدين أبــو احلجــا يوســف ( 654ــــ
742هـ).
-

تهــتيب الكمــا أ أمســاء الرجــا ,

يي ـ بشــار عــواد,

ي ,1بريات ,مؤسسة الرسالة1402 ,هـ.
 oابن الكل  :هشام بن حممد بن السا ب.
-

ا رنام ,ليبزغ1941 ,م.

 oمســـلم :اإلمـــام مســـلم بـــن احلجـــا بـــن مســـلم بـــن ارد بـــن
كراان.
-

اجلامع الصحي  ,دار اآلفا  ,بريات ,د .ت.
الكن اا مساء ,ي,1

يي عبد الرحيم حممـد أمحـد

اليشـــريي ,2 ,ي ,1املدينـــة املنـــورص ,االــ

العلمـــآ باجلامعـــة

اإلسالمية1404 ,هـ.
 oابن منظور :حممد بن مكرم بن علآ (ت711:هـ).
-

لسان العرل,

يي عبد ار علآ الكبري احممـد أمحـد

حسب ار ,اهاام حممد الشاذلآ ,الياهرص ,دار املعر  ,د .ت.
 oابن النديم :أبو الفر يعيـول بـن إسـحا  ,املعـرا بـالورا
(ت380:هـ).
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الفهرست ,بريات ,مكتبة خياي.

 oالنــويري :اــهال الــدين أمحــد بــن عبــد الوهــال (677هـــ ــــ
733هـ)
-

نهايــة ا رل أ فنــون ا دل ,نســخة مصــورص عــن طبعــة دار

الكتب الوطنية ,الياهرص ,ا يئة املصرية العامة للكتال.
 oالواقدي :حممد بن عمر (ت207 :هـ).
-

كتــال املغــازي,

يي ـ مارســدن جــون  ,بــريات ,عــامل

الكتب ,بريات ,د .ت.
 oاليعيـــوبآ :أمحـــد بـــن أبـــآ يعيـــول بـــن جعفـــر بـــن اهـــب
(ت282:هـ).
-

تـــــــــــاريخ اليعيـــــــــــوبآ ,2 ,بـــــــــــريات ,دار رـــــــــــادر,

1379هـ1960/مـ.
ثالثًا :املراجع:
. 1
-

باتون :الرت ملفي.,

حمنة اإلمام أمحد ,ترمجة عبد العزيز عبد احل  ,مراجعة

حممود حممود ,الياهرص ,دار ا ال  ,د .ت.
. 2

باازير :أمحد العليمآ.
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مرايــــات غــــزاص بــــدر ,ي ,1الريــــاض ,مكتبــــة طيبــــة,

1400هـ.
. 3
-

بدران :عبد اليادر (ت1346:هـ).

تهـــــتيب تـــــاريخ دمشـــــ  ,ي ,2بـــــريات ,دار املســـــريص,

1399هـ,
. 4
-

براكلمان :كارم.

تــاريخ ا دل العربــآ ,3 ,ترمجــة عبــد احللــيم النجــار,

ي ,4الياهرص ,دار املعار 1977 ,م.
. 5
-

البالدي :عات بن غيث.

معجــم املعــامل اجلغرافيــة أ الســريص النبويــة ,ي ,1مكــة

املكرمة ,دار مكة1402 ,هـ.
. 6
-

سزكل :د.فؤاد حممد.

تاريخ الـرتاا العربـآ ,االـد ا ا  ,اجلـزء ا ا  ,ترمجـة

حممــود فهمــآ حجــازي ,الريــاض ,جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلسالمية1403 ,هـ.
. 7
-

السندي :عبد اليادر حبيب ار.

التهب املسبوو أ

يي راايات غزاص تبوو ,الكويت,

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية

199

مكتبة املعال1406 ,هـ.
. 8
-

السنيدي :عبد الرمحن بن علآ.

السريص النبوية عند البيهيآ اأبرز مؤرخآ السريص املعاررين

لـــل أ املشــر (دراســـة ميارنـــة) ,رســـالة دكتـــوراص ميدمـــة ليســـم
التاريخ ااحل ارص بكلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ,الرياض1412 ,هـ1991/م.
. 9
-

الشمرانآ :را

بن هادي.

ا حاديث ااآلثار الواردص أ طبيات بـن سـعد مـن أالـل إا

رخــر الوفــود(دراســة اهــريج) 5 ,أجــزاء ,رســالة دكتــوراص ميدمــة
ليســم الســنة كليــة أرــو الــدين ,جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلسالمية ,الرياض1413 ,م1993/م.
 . 1 0سيف :د .أمحد حممد نور.
-

حييآ بـن معـل اكتابـل التـاريخ ,ي ,1مكـة املكرمـة,

مركز البحث العلمآ اإحياء الرتاا اإلسالمآ ,جامعـة أم اليـرل,
1399هـ.
 . 1 1العُمري :أكرم
-

ياء.

حبـــوا أ تـــاريخ الســـنة املشـــرفة ,ي ,5املدينـــة املنـــورص,
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مكتبة الدار1415 ,هـ.
 . 1 2العُمري :عبد العزيز بن إبراهيم.
حركة أمحد بن نصر اخلزاعآ,

-

لة التاريخ اإلسالمآ,

د آ اجلديدص ,ا ند ,ع1م1416 ,1هـ.
 . 1 3كحالة:عمر ر ا.
معجــــم املــــؤلفل14 ,جــــزء ,بــــريات ,دار إحيــــاء الــــرتاا

-

العربآ ,د .ت.
. 1 4

اللميلم :د .عبد العزيز بن حممد.

نفــوذ ا تــراو أ اخلالفــة العباســية اأثــر أ قيــام مدينــة

-

سامراء من (221ــ 279هـ) ,2 ,ي ,1الرياض1404 ,هـ.
. 1 5

موعة من العلماء.

املعجم الوسيط ,املكتبة اإلسالمية ,استانبو  ,تركيـا,

د .ت.

 . 1 6نور :معمر.
-

اإلمــام بيــآ بــن الــد اــيخ احلفــاحم با نــدل  ,الربــاي,

م ابع عكاحم1988 ,م.
W.Ahlwardt, Arabishen Handschriften Vol.9 Berlin A. Asher&Co,1897

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية
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